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Çekoslovakya tehlikeli bir 
' • bUhran içindedir 

~~fi')~~ <ctl lÜ1 fi') 
Prr~~0 cdl©ıliil @ıyrroD<dln 

Alman iktisat nazırı 

Doktor Funk Ankarada 

C:unıhur reisliğine ordu nıensup
larından birinin getirileceği 

söyleniyor 

Bir cinayet mi? 
Denizde 70 yaşlarında bir 

kadın cesedi bulundu 

Çek HükUmeti 
seferberliği kaldırdı 
~ Hadisenin bir cina}'et olması 

.ç U<aı allfll ~ek kota Oa ıroo ~Omaılfll J ihtimali var! 
k@~ft ®ırl (fi) n ya~maı ~itm Dş De ır Bu sabah Dolmabahçe sarayı öni.!nde 

Si bir ceset görülmüş ve Beşiktaş merke· 
• \ ... ""' ovaklnrln Çek Hiikumcti aru~rnclaki müza kcr clc.•r '\.. '\ıe zine verilen malUmat üzerine cesed de· 

~!\. ticcsindc Slo~ uklara ıuulılnriyct \ crilwesi ıııuhlcwd nizden sahile çıkarılmıştır. 70 yaşla • 

rında kaJar ihtiyar bir kadına ait oldu· 
ğu anlaşılan cesedin hüviyeti meçhul · 
dür. Üzerindeki elbiselerin iyi ci.1sten 
olması sahibinin zengince olduğunu 

göstermektedir. 
Hadiseye müddeiumumi muavinlerin· 

den ,Ahmet Remzi el koymuş ve adliye 
doktoru Salih Haşim ile birlikte derhal 
hadise malıallıne ~iderek tahkikata 
L'a§lamrttır. H~n z tahkikat neticelen· 
memckle beraber hadise şüpheli görül 
'Dl ktedir. 

Çünkü, son günler.de denizde hiç bir 
kaza olmadığı .giui zabıtaya bu şekilde 
bir kayıp rakkında müracat eden yok-
tur. 

Faşist 
Meclisi 

Nazırı Ankarada merasimle liarş1lannu!, .. 

~lco 1 
~4la O\·akynıl:ı, ihtlyntıar sdcrbcrlik Uzerine bö~ lccn lınzırlanıyorlar<lı, bugün 

tın glydilderl clbi elerlc ııyııklarma geçirdikleri postalları çıkarmaları sırası 
~ g-elmi~Ur ... 

~alt rag, 6 (Hususi) - Çek gazeteleri, tatbik şekli harbiye nazrrıııca tesbit olu. 
~fınıeun seferberliğe nihayet vermeyi nacaktır. 
tar tlaştırdığmı bildiriyorlar. Bu habere Prag borsası henüz kapalı bulunmakta
laı e, iki ihtiyat sınıf derhal, diğer sınıf- dır. Gazeteler, hudutlar tcsbit cdilmedik-
~cen terhis edilecektir. Kararın OIF"" Devamı 10 uncttda 

11'ilistin pürüzü nihayet 
1 halledilebilecek mi ? 
.. ~k IHJ aıırficDye _ lNlaı~ o ır o Oır;ı ~n on~ htüıB:tlQı c 

l 
ınrn ~'\tn ın® IQ> n ır ~ ır@» e '\te~n n'ff e1t'\tn 

Ondrada bugün müzakereler 
başhyor 

Arapla r a rasında ki kanlı çarpışmalara l~g·ı· ı ızlerle 

tayyareler de işt i rak etti 
ı-a~ndra, 6 (A.A.) - Daily Teleg- Filistinc lngiliz kontrolü altında 
lı.ıtı ın Yazdığına göre, Londrada bu· Irak'a benzer bir statu Yerilecektir. 

01taı u 'V al ifil 
m e m lYI ırD a ıro ın on 
yaıın tYJ©I n oeırae 
cevoe nmesann 

mene 'lt'lta 
Roma, 7 (A.A.) - Büyük Faşist 

Meclisinin celsesi, saat 22 de başlamış, 
ve saat 2,40 da sona ermiştir. Müza· 
kerat, ruznamenin ilk iki noktası hak· 
kında cereyan etmiştir. 

Büyük meclis, bu akşam saat 22 de 
yeniden bir toplantı yapacaktır. 

Büyük meclis, Faşizm rejiminin ırk 
siyasetinin çerçevesi dahilinde atideki 
hususa ta karar vermştir : 

1 - Erkek, kadın bütün ltalyanlar 
için hami ve sami ırklara ve ari clmı· 
yan diğer ırklara mensup unsur:arla 
izdivaç etmek memnuniyeti, 

2 - Mülki ve askeri devlet memur· 
lan için, hnngi ırka mensup olursa ol· 
sunlar ecnebi kadınlarla izdivaç etmek 
memnuiyeti, 

geoe iktısat Vekilimiz Şakir Kesebir tarafından şereflerine bir ziyafet 
verilmiştir. tafsilat (7) inci sayfadadır. 

Fransız Başvekili 
Fransada sükunu bozmaya 
çahşanlara harp açıyor 

" Büyiik nıcsuliyctler yüklenmiş bulunuyorum, sükunet 
içinde ~.a lışmak islemek hakkımdır. cezııi hükümleri 

tatbik etmekte fr rcddüt etmiycccğim ! ,, 
...... 

t~ıı:~kta olan Irak hariciye nazın, Yahudilere bütün haklar lanıtılacak-
~U~~ln ~csclesinin halli için İngiliz tır. Fakat bir Yahudi devleti mevzu 

llı.etıne bir proje teklif etmiştir: OF" Devamı 10 mımda 

3 - Hatta ari ırktan olan ecnebiler
le izdivaç etmek istiyen erkek kadın 

bütün İtalyanların evvela bu bapta da· 
hiliye nezaretinden mezuniyet almaları 
icap eder. 

('emberlnynla Çek hadiseleri srrasmtla görü ürken 
DS'" Yazısı 1 O mıcııda 

••mm 1938 RESiMLi HAFTA ~nıMnımmım•ınıı 
'>6rdüncü sayı ı bugün çıktı - On binlerce okuyucu tarafı11dun takip edilen tam bir ev mecmuasıdır 

Muhtelif ynzılar, ltalyanca dersleri - kadınlara iş HrnPkleri 

Renkli kapak içinde 36 sayfa S kuruş 
ıı rı!.ı~lillllül ılllillm!ınnıınımnııınımıınını~~nııı ıınaı... Ml\:!ıvezznneır©ıe ıru ısteyDnD~a "''ınınm ıııını ııooıımım ıınııı ırnın ın ııı ıi ı ı 
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daic -
Sözden •• soze 

K ENDlNlZE mahsus dÜ§ÜncelerlnL 
zi, duygularınızı söyledi!1iniz za

man, birçok kimseler tarafından samimi
yetsizlikle, kendinizi göstermek hevesiy
le itham edllmcğc hazır olmalısınız. Fa
kat .dikkat edin, sizi böyle ilham eden
lerin çoğu, hemen hepsi kendilerinden 
düııUnmiyen, duymıyan, beylik dügUnce 
ve duygularla geçinen adamlardır. Onltı. 
rm aklının almadığı §Cy sizin falan me
sele hakkında nu kanaatte olmanız veya 
fllAn eseri §Öyle bulmanız değil, öğrenil
ml§ hakikatlerle iktifa etmeyip kendi 

kendinize aramağa kalkmnnııdır. Şahsi
yet sahibi, fikirlerini kendileri düşUn

mU6, hislerini, heyecanlarını kendileri 

duymuş kimselerle de bir kanaatte ol
madığınız zamanlar vardır, onlar size kı. 
zablllr; k6pUrmeleri, kalbinizi kıracak 

sözler söylemeleri bile kabildir. Fakat: 
"Bunu mahsus söylUyorsunuı; asıl ka
naatiniz bu değildir., demezler. Kendileri 

herkesle bir fikirde olmadıkları için si
zin de kendileri gibi dU!}Unmenize lm
kln verirler. 

• • • 
Sanatklirm 1'gllzel., ııeylerdcn bahset

me:ılnl istiyoilar. Geçen gUn tanıdıklar
dan blrl, Orhan Veli'nin yeni bir §lirini 
okuyordu: "Nasır da aiire girer mi ya?,. 
dedi. BUlbUl oilre girer ama fare girmez; 
yara 6lire girer ama nasır girmez; şair 
veremden, bagağırısmdan bahsedeblllr 
ama '.karm ağrısı, diş ağrısı gibi §cylcrden 
bahsedemez. Niçin?... Çünkü bUlbUl, ve. 
rem, bqağnsı gibi §eyler vairanedlr, 
"güzel" dir; halbuki ötekiler değildir. 

Halbuki tabiatta hiçbir §ey esasen gU
zel veya çirkin değildir; bizim bugün gü
zel bulduğumuz veylerl insan oğlu, insan 
oğlunun sanatı güzel diye kabul ettir
miştir. İnsanlığın tarihi ba§kn tUrlü ce
reyan etmiş olsaydı billbül şakırtısını be
ğenmejip farenin sesinden hoşlanmamız 

da kabil olurdu. Bilmiyorum ama belki 
fareye tapan maletlcr de olmuştur. 

Şairin vazifesi ötedenbcrl "güzel" bu
lunan şeylerden bahsetmek değil, yeni 
güzellikler yaratmak, şiirin hudutlnrmı 

genişletmektir. Bunun için biz onun ııun
dan veya bundan bahsetmesine karıea. 
mayız; herhangi bir mevzuu alabilir ve 
kuvvetli bir sanatkarsa, blı:c onun gilzel 
olduğunu kabul ettirir. 

~ . "' 
Sanat nazariyelerini, tenkid yazılarını 

okumağı severim. Gençliğimde onlara i
nanırdım da. Fakat artık anladım ki gU-
2clllk, mUke.mmelllk nazariyelere, kaide
lere tabi değildir, hiçbir sanatkar nazari
yelere, kaidelere tamamiylc uymaz, ten
kldlerl dinlemez; kendi "şahsiyetini., söy. 
Jer. 

Bunu anlamış olmamı. rağmen yine 
nazariyeleri, tenkld yazılarım okumah't 
severim; çUnkU onlarda da fikri tahrik 
eden bir §OY vardır. Hem kaidelere, na
urlyelcrc uymuyor diye bir eseri kötü 
bulmak nekadar garibse sanatkira yol 
gösteremiyor, gilzelliğln ne olduğunu i
zah veya tayin edemiyor diye nazariye
leri, kaideleri faydasız bulmak da o ka
dar garibdlr. Bunlar blribirinden ayn 
şeylerdir; ikisinin de ayrı tadı vardır. 

Nurullah ATAÇ 

lngiltere • ltalya 

Konuşmaları devam 
ediyor 

Roma, 6 (A.A.) - İngiltere büyük 
elçisi Lord Perth bu sabah İtalya hari
ciye nazın Kont Çiano ile tekrar gö. 
rüşmüştür. 

Salahiyettar ınahafilde bu mülakat· 
Jar hakkında sıkı bir ketumiyet muha· 
faza edilmektedir. Ancak bu ltonuşma 
ların çok samimi olduğu bildiriliyor. 

Dün t fıınbulun kurtolu5 bayramı mcrn.,inıtnc ff:tirak <'ilen Kuleli askeri li r'>i , ·c l'l'ılck Subny Okulu talebeleri g~ıt resminde ~ösferllil•lcri intiı~111l' 
umumun t:ık(Urlnl knzanmışlardır. 

[ ~ IE IHI ii I~ ID> IE iMi IE iMi iL IE I~ IE ır l IE ) 
Edirne yorundaki otobüs 

kazası 
Otobüsün, hu!u!Iİ otomobiJin 
arko!ma . çarptığı tesbit edildi 

15 gUn kadar evvel İstanbul • Edir
ne yolu üzerinde bir otobüs kazası ol· 
mu§ ve 21 kişi yaralanarak yolculardan 
bir diş doktoru da ölmüştü. HSdise 
tahkikatını yapan Lüleburğaz milddei
umumtliği İstanbul adliyesine mü:aca
at ederek vak'a yerinde bir keşif ya· 
pılması için İstanbuldan bir heyet iste

mi~ ve belediye mühendislerinden Ya· 
kup, Fethi ve Muzafferden müteş:.kkil 
bir mütehassıs heyet Lüleburğaza gi. 
derek h5.dise mahallinde bir keşif yap· 
mıştrr. 

Neticede otobüsün yanından geçen 
ve Selen Şirketi mildüril Vecdinin 
idaresindeki oomobilin arkaıırna çarptı
ğı tesbit edilmi§tir. 

Kazada, yolun dar olmasının da rol 
oynadığı anla§ılmıştır. Hadisenin du· 
ruşması Kırklareli ağırceu mıthke. 

mesinde görülecektir. 

-0---

BeşvekH reyini attı 
Ankarada, 6 (~fosusi) - Ankarada 

belediye se~imi yarın akıazn bite
cektir, Bu akşama kadar 37685 kişi 

Reyini atmıştır. 
Başvekil öğleden evvel beledir<'Y'-' 

giderek reyini kullanmıştır. Öğle. 

den sonra da Adliye Vekili rey at. 
tı. 

Kız enstitülerinde tayinler 
Ankara, G (Hususi) Konya 

Çelikel lisesjnin 
açılış törani 

Oç gün önce, Zonguldakta, Mehmet Çelikel'in yaptırarak Ma:uife hediye 
ettiği lise binasının törenle açıldığını h ber vermiştik. Dün Zonguldaktan al -
Clığınm: bu resiınlerde11 üstteki Vali Hal it Aksoy'u, nutkunu söylerken göster ~ 
mektedir. 

Arnavutluk sefiri 
Arnıwutluğu, dc\·rin en hiiyiik 
inkilapçısı Atatürk yanında 

temsilde şeref duyuyor 
Arnavutluğun Ankara clsiliğbe '.a

yin edilen eski başkonsolos Asaf Cacu· 
linin temaslarda bulunmak üzere An. 
karaya hareket ettiğini bildirmi§t;r, 

Tahsilini memleketimizde yapa'l ve 
siyasi hayata da gene memleketimizde 
ba~lamı~ bulunan Asaf Caculi dün ver
diği b:r beyanatta §Unları s:öylemiştir: 

Yarın ve öbür 
akşam 

lstanbul yerine An· 
kara radyosu neşri

yat yapacak 
Ankara radyosunda yapılmakta olan 

tecrUbe neııriyatı dolay1siyle cumarte!f 
ve pazar glinü akııamları İstanbul rad
yosu ncerlyat yapmıyacak ve bu iki gece 
yalnız Ankara radyosu faaliyette buluna
caktır. Şimdiye kadar Ankara radyosu 
daima günduz tecrübeleri yaptığından 

böylelikle gece tecrbelerine de baı;ılamış 
bulunmaktadır. 

Bir facia 
Grizo iştial etti 

\'üLlerce ome.e madende 
şimdiye kadar 24 ölü 2 l 

yaralı çıkarılabildi 
Tokyo, 6 (A.A.) - Domei ajan 

dan: 
Hokaido Prefeliği dahilinde 1' 

Yubari madeninde bir grizo iştiali 
kuagelmiştir. 100 kadar made:ı s 
lesi, mahpus bulunmakta oldukları 
lerilerden vaktile çıkarılmışlardır. 
kat maden dahilinde bulunmakta ol 
diğer 1200 maden n.melesinin akıbet 
den c:ıdişe edilmektedir. 

24 ceset çıkarıldı 21 
tabnneye yatırıldı 

Tokyo, 7 (A. A.) - Hokafdo pre! 
dahilinde k6.in Snpporo'dan Domei aj 
sına bildiriliyor: 

İçinde blr grlzo letiali vukua g 
olan Yubarl kömUr madeninden yi 
dört ceset çıkarılmıştır. 21 k15mür art-f 
lesi, hcuıtnneye nıı.klcdilm~Ur. Maden 
çinde halen 126 amele bulunmaktadır· 

~ .. ,o 
ltalyada ~llti 

Bir kaçakçı çetest ~ 
yakalandı t~c 

Roma, 6 (A.A.) - Verilen mal· ~lr 
ta göre, polis, markiz Godi di God • 
kocasının ve yahudi Simuar Savcrd0 ılaıı 
tun tevkifine sebep olmu§ olan para l'a 
çakçılığı ile alakadar olarak büyük ?ıt btı t 
kaçakçı çetesinin izini yaltala.mışur ~ tt 

iki yahudi daha tevkif edilmiş ve 
ğer tevkifler de b:klenmektedir. 

Tribuna gazetesinin kanaatine 6ör' 
beynelmilel şiddtli bir grginlik zaı12' \e 
nında ve 1talyaya kar§ı seferberlik y•f 'b 
mış olan bir memlekete para kaçırıl~ 
olmasından dolayı bir ihaneti vataııif 
cürmü mevzubahis bulunmakta.dır· 

Gönüllüler 

Akşam kız sanat okulu müdürü Mürüv 
vet İlkiz İzmir cümhuriyet kız ensti. 
tiisüne, Edirne akşam kız sanat oku
lu müdürü Hayriye Onan Konya akşam 
kız ı;anat okuluna, Manisa kız ensti
tüsü müdürü Neyyir Ye§il Edirne 
kız enstitüsüne, Istanbul Akşam kıı 

sanat okulu müdUrü Hayriye Gizella 
Manisa kız enstitiisüne, Selçuk kız 
enstitüsü muallimlerir.den Belkis Se. 

''- Arnavutluk kralr ha~metli'ı bi· 
rinci Zog hazretlerini, çok sevdiğim, 
ve ço1: hürmet ettiğim Türkiyedc \em· 
sil edeceğimden son derece memnun 
ve bahtiyarım. Benim Türkiye hakkın
daki duygularım, iyi bir Türk vatan -
pervcrinin duygularından farksızdır. 

Bütün Arnavutlar gibi ben de, Büyük 
Dahi Atatiirke karşı en tazimkar his· 
terle mütehassisim. Haşmetli kralımı, 
devrin en bUyük inkılapçısı nezdinde 
temsil edeceğimden ayrıca büyük bir 
şeref ve bahtiyarlık hissediyorum .• , 

Trabzonda dikilecek abide Çekiliyorlar mi 

vengil İstanbul akşam kız sanat oku. 
luna, Ankara İsmet Pa;a akşam kız 
sanat okulu müdür muavini Muzaffer 
Aklar İzmir akşam kız sanat okuluna 
nakledilmişlerdir. 

---o--
Hfr tayin 

Me...'Dleketimizin çok kıymetli cınır 

mütehassıslarından Harp Akademisi 
doktoru binbaşı Rasim Adasal, Eızu· 

rumda yeni yapılmış olan 500 yataklr 
(Mareşal Fevzi Çakmak,, hastahanesi 
asabiye .A ve akliye miltehassıslığın.ı 

tayin edilmiştir. Ayni zamanda gaze-
temiz muharrirlerinden olan Rasim Ada

sal Paris Şarko kıliniğinde tahsil et
miş 'kıymetli bir gençtır. Yeni vaıife· 

sinde muvaf!:.kıyetler dileriz. 

Muhtarı ördüren 
Altı sene he ayn mahkum oldu 

Çatalca.da yaptıkları bir kavga Hra· 
sında kendilerini ayırmağa gelen köy 
muhtarını tabanca kurşuniyle öMüren 
Muharrem, Ali, Miimin ve Mustafanın 
ağırcezada yapılmakta olan muh:ıke· 

Tonton aımcaı 
ç~O<dle 

Ankara, 6 ~•iususi) - Trabzon •· 
da yapılacak Atatürk abidesi için a
çılan müsabaka neticesi belli olmu§. 
tur. 

29 eylülde akademide toplanan jüri 
heyeti gönderilen sekiz abide maket. 
!erini tetkik etmiş, birinciliği hey
keltraşlarımızdan Nejad Sircl ve Ra
tip Acidöğenin müşterek pro3es1, ı. 

kinciEği Nusret Süriinanin maketi 
kazanmıştır. 

Birinciliği kazanan projenin çok 
güzel olduğu söylcnmcktec!ir. 

mele:-i dün neticelcnmi§tir. 
Muhtarı bizzat attığı kurşunla ö!dü. 

ren Mustafa 6 sene beş ay ve Muhar -
rem, Mümin, Ali de altışar ay hapse 
mahkum olmuşlardır. 

\'alansiya limanı mütemadi} 
bomhalanı)or 

Barseion, 6 (A.A.) - Ncgrin, er 
ncvredeki teklifini yapar yapmaz t• ~ 
hakkuk yoluna girmiı olan tedbir!e'1 

tatbiki cümlesinden olarak enterrıas 

yona! alaylar<laki muharipleri ceplı' ' 
den alınarak geride tesis edilen kaı11P 
lara yeı-lf1tirilmişlerdir. Tahliyeyi !(O• 

loylaştırmak için , muharipler mil!İ)'et 
lerine göre tasnif edilmişlerdir. surı' 
lar terhis edilmiş addedilmektc.dirter· 

Tayyareler fallliycttc . ,, 
Valansiya, 6 (A.A.) - Valarısı) 

limanı, evvelki gece üç defa bomba! 
dıman edilmiştir. Gece yarısını 30 o• 
kika geçe 6 tayyare, 50 bomba atııırt 
tır. 

Bu bombalardan bazıları limana dUf 
mil§ ve denizde patlamıştır. 

Gece yarısından 45 dakika sonra tııl 
yareler, limana 30 bomba caha atıtılş 
larsa da mühim hiçbir hasara sebebi 

yet verememişlerdir. '<ı 

Saat 1,10 da bir tayyare, Grao rn• t~1 
hal lesine 8 bomba atarak 4 evi talı'~ ~lll\
etmiştir. Nüfusça zayiat vukuuna d•1 

malumat yoktur. Yeri keşif ve tayin : ~ıı.c 
d fi• 

dilen hu tayyareye karşı tayyare il '~ı 
\e ıı.._ ~I 

bataryalar tarafından ateş açıl mı~ 
1 
-.,~ 

mağa mecbur olmuıtur. 



HABER - Abam P08tBa 
====================~ 

? 
iki Lehli baloncunun mühim 

teşebbüsü 

Ökyüzünün sırlarını 
'' Arsen Lü pen ,, 
Berlinde tutuldu 

elde edecekler ! 
2~· bö ını meit:ıre ylYıB<se~te 
keın d! Dleırını b e k o l ye ını 

Kn~aı r hıırsn~0 soymak Dçlını s.gı lır<dl l ~I e v ©le paııırttan~a 
nulnllb!J '4e g@mDeğlınD üt\Y!Deırk®n yakaOanmnş R 

tah l ft kelerı dle bDDmlyoır 
değD DOer •• 

. ,. 

~ i 

·' Doktor Narldye\'f~ ve ar'k.adaşr ••• 

kosıovakya meselesi haİledilir edil- hiçbir mani yoktur.,. 
llti Lehli baloncu derhal göklere yük- Havasız bir mıntakada yaşamak insan 
!llt teşebbüsüne tekrar giri.§mi§ bulu. için kabil değildir. Onun için, başımızı 

°'l'lar. bulunduğumuz madent kutudan dışarı çı
~Olce de yazdığımız gibi, doktor Jod. karacak olursak derhal ölürliz. Esasen, 
1 lrkiyeviç ile yüzbaşı Burzinaki ba.- eğer güneşe karşıysak hararet, güneş 
~· 8tratosfer tabakasına yükselmek yoksa soğuk b~ımızı derhal yakacak ve 
~il.Ya rekorunu kırmak arzusundadır- ya bir buz kütlesi haline getirecektir ... 
alı:at birkaç hafta evvel yapacakla- Onun için, burada etrafı ancak kalın cam 

b tecrübeyi tehir etmişlerdi. Çüıikü penceremizden seyredebileceğiz. 
( ~tlttığı takdirde Lehistan ve Çekos- Sonra, stratosfer dairesi baş ağrısı 
~a havaları tehlikeli bir hal alacak, dünyasıdır. Orada insanın mütemadiyen 

~~Çekoslovakya topraklarına inme. başı ağırır. Çünkü, hariçten havanm taz-
1.ıcbur oldukları takdirde memleket- yikı olmadığı için damarlarımız daima 
e dönemiyeceklerdi. fırlıyacak gibidir. 

Berlinde Arsen Lüpenlere taş çıkar

tan bir kibar hırsız yakalanmıştır. 
Bu Alman kibar hırsIZI son derece şık 

giyinen bir adamdır ve yalnız en zengin 
kimselerin köşklerinde •'icrayı faaliyet,. 
etmiştir. 

Kibar hırsızın en göze çarpan tarafı, : 

her hırsızlık faaliyetine çıktığı zaman gü

zelce traş olması, pantalonunu Utüliyerek 
giymesi ve yeni bir kravat takmasıdır. 

Bu şık kravatla köşklere giren hırsız, 
oralardan daima en kıymetli eşyayı, 

yükte hafü, pahada ağır şeyleri aşırarak 
çıkmıştır. Fakat, bu hırsızlıkları yirmiyi, 
otuzu geçtiği halde bugüne kadar farkı. 

na varılamamıştır. "Kibar hırsız,, kara
kolda lsticvab edilirken komiser me§hur 
ütülü pantalonunu işaret ederek: 

- Bu da mı çalma bir mal? diye sor
muştur. Hırsız: 

- Hayır, diye cevab vermiştir. Pan
talon değil ama, üttisil çalma ..• 

Asri Arsen Lüpen bu çalma Utll me-
selesini izah etmiştir: 

Hırsız, yeni bir plan hazırlamış, o ge
ce bir evi soymaya gidecek. Fakat pan. 
talonunu ütülemek için ütüyü arıyor, bu
lamıyor. O zaman, traşmı oluyor, yeni 
kravatını takıyor ve ütüsüz pantalonunu 
ayağına geçirerek yola çıkıyor. Fakat, 
pantalonunun ütüsüz olması zihnini mü

temadiyen meşgul etmektedir. Bunu ba
§ına bir aksilik getirecek alamet olarak 
sayıyor ve içl bir türlU rahat etmiyor. 

Kibar hırsız girdiği köşkte derhal pa
ra dolu bir çekmece ve çok kıymetli an
tika bir tablo ile karşılaşıyor. Fakat 
bunlara elini bile sürmüyor. Derhal oda
ları dolaşmaya başlıyor. Nihayet, odada 
aradığım buluyor: 

Bu, bir elektrik ütüsüdilr ! Ütüyü der
hal prize takıyor ve oracığa çömelerek a
yağndan pantalonunu çıkarıyor, güzelce 
Utülüyor. Ütü o kadar güzel kızmıştır ki, 
kibar hırsız gömleğini de ütiilemek heve1 

ı 

sinden kendini alıkoyamıyor ... 
Fakat o sırada ev sahibi uyanmıştır. 

Hırsızı cürmümeşhud halinde yakalıyor!' 

Lakin hırsız memnundur. Çünkü yapmak / gömleğini ve pantalonunu giyerek kara-, 
istediğini yaımııştır: güzelce ütUlenmiş 1 kolun yolunu tutuyor! • 

Evlenme salqını 
Amerlkada bu 

::ıene bir evlenme 
dalgası esmeye baş 
lamıştır. Bilhassa 
yaz aylarında fazla 
görünen bu evlen
me salgını ile hazi
randan cylfıle ka
dar 1 milyon kisi, 
yani 500 bin çift 

evlenmiştir. 

Amerikada bu 
ıencki düğünlerde 

• en göze çarpan bu. 
susiyet de kızların, 

doğdukları şehir

de gelin olmak is
temeleridir. Nev • 
york ve Vaşington 
gibi bir çok büyük 
şehirlerdeki meş

hur kimseler bile 
düğünlerini basit 
birer köy ve ya ka
saba olan doğduk. 

ları yerde yapmayı 
tercih etmişlerdir. 

Ekseriya. bir çok 
hısım akraba ora
larda kalmış oldu
ğundan düğünler 

Cie o nispette kala-
"' balık olmaktadır. 

~tb tehlikesi geçince, bu mahzur da Balonuınuzun altına asılı olan bu made. 
all kalkmıştır ve şimdi iki baloncu, karşı bizi koruyacak şekildedir ve biz o

, 0elerine girişmek üzere hazırlan- rada bütlin bu tehlikelere karşı koyacak 

Tokyoda çıplak heykeller örtülüyor! 

'~ b ~ ~..J.amışlardır. bir kale içinde bulunacağız. 
1~tndur ki stratosfere (hava taba- Balonumuzun alete asılı olan bu made- Japon entarisi Venüs'e 

• ~ Üstündeki boşluğa) balonla ilk çı- nt oda 2 metre 40 santim kutrunda bir kil. 
elçikah alim profesör Pikardır. redir. Bu, "hidronalyum,, denilen bir mad 

~'ör, balonuyla deniz seviyesinden deden yapılmıştır. Çünkii başka hiçbir 
tnetreye kadar, yani hava taba- madde bu kadar yüksekteki fiziki şerai- gıy 

t 
ancak 6 bin metre iistüne çık. te mukavemet edemez. 

1 
. 

dirildi 
Tokyoda, polis çıplak heykel enn '• · Ondan sonra iki Amerikalı tay- Stratosferde 15-18 saat kadar kalaca-

•cı b bacaklarını örttürürken kadınlar da 
~ u rekoru, balonla 22 bin metreye ğız. Bu müddet zarfında hayatımızı temin bilakis eteklerini dizkapaklarına ka-

b0~~. büyük bir farkla kırmışlardı. edecek bütiin malzeme, vasıta ve aletler dar çıkarmıya. başlamışlardır. 
@ınt~ Narkiyeviç ile arkadaşı yeni odamızda hazırdır. Bununla beraber, yine Fakat biribirine zıt olan bu iki ha.. 
~ . ır balon yapmışlardır ve bunun- o kadar yükseğe çıkmış olmamızın vücu- dise Japonyada pek tabii karşılan _ 
~r.. hın ınetreye kadar çıkabilecekleri- dumuzdaki tesirlerini göreceğiz. Onun i- h 
"'il maktadır. Çünkü polis çıplak ey -~I Yorlar. çin, bundan evvel aylarca vücudumuzu kelleri umumi adaba mugayir göre-
llıiiteşebbis Lehli, yaptıkları hazır- kU'lvet1cndirdik, o vükseklikte fena bir 

" rek örttürürken kadınlar da etekle-~\ "'e giri~ecekleri tecrübeleri şöyle netice alabilecek hastalıklarımızı tedavi rini memleketin umumi vaziyetinde-
...,,1~0tlar: ettik, gayet güç ve ı.·orucu sporlar yap-
q:eı- " ki zarurete uyarak kısaltmaktadır. !( §e~imizi hazırladık. Hareket et- tık. Mesela, diyebiliriz kl hiçbir boksör, 

i · Filhakika, Japon kadınları bacak-~l Çu:ı havanın müsait bulunmasmı bir maça hazırlanırken bizim kadar eg-
~o larmı, iktısadi zaruret dolayısile aç-

heykeli ile başlamıştır. Meşhur Milo 
Venüsünün bir kopyası olan bu heykel 
senelerdenberi Tokyodaki büyük bir 
lokantanın salonunda durmaktadır. 

Müşteriler bu güzellik ilahesi karşısın
da yemeklerini pek iştiha ile yedikle
rini görmüş olacaklar ki lokanta her 
saat dolup dolup boşanmaktadır. 

Fakat, Tokyo polisi bu çıplak vü -
cutlu kadın heykelini ahlaka mugayir 
görmüş ve kaldırılması, hiç olmazsa 
üzerine örtü örtülmesi için tebligatta 
bulunmuştur. 

Lokanta sahibi dükkanın şöhretini 
ı temin eden bu heykelin örtülmesi em
. rine itiraz ediyor, bunu bir sanat eseri 
i olduğunu, bu gibi heykellerin hiçbir 
yerde örtülmesinin adet. olmadığını 
söylüyor, fakat dinletemiyor. 

Bunun üzerine, İokanta sahibi ba
yan Venüsün vücuduna güzel bir .fa .. 
pon entasiri diktirip geçiriyor. Bun
dan sonra, lokanta sahibine tekrar i
tiraz imkanı vermemek için Japonya. 
daki bütün çıplak heykellerin bu şe
kilde giydirilmesini kararlaştırılıyor. 

tU tuz. Havada yükselmemiz için hiç zersiz yapmamıştır. maktadırJar. Memlekette azam.l iktı-
ıı1 ~gar esmemesi lazımdır. Hakikaten, stratosfere çıkmak için in- Mı lı b c k d tl t ~ oll sada riayet edilmesi istenen bu gün-
~ b \Unuz hazır. Bu, dünyanın en bil. sanın 100 metre kosmasmı, yüksek atla- lerde kadınlar da entarilerini daha eş ur ır Q ın a e , 
~' aıonudur ve böyle bir şeyi dünya masını, mızrak atmasını bilmesi lazımdır. 1 
"l~e az kumaştan yapmayı düşünmüş er-\ı-. .kadar götmÜ!if değildir. Balonun Yari, vücudun bu kadar revik ve muka. k k ld / ·~ " dir. Bugün artık meşhur uzun etekli, ;ıı;, §lŞtiği zaman, 150 metreyi bula- vemetli olması icab eder... bol kollu Japon entarileri maziye ka- er e o u . 
ı~ bıll nıetreye kadar çıkabileceğimizi na!'::a~·t;~~:r!~ekaç~:::Y~k~ı:::b~:tl:: rışmak üzeredir. Tokyo sokakların~ - Kadın sporcular arasında büyu .. k atletizm rekorları kıran bir Alman 
'11 ecı. · "' da kadınlar dizkapaklarından aşagı (..ı,. 1l'oruz. Yanı, Avrupanın en yük- diyoruz; bunu da söylivelim: Maks~dımız, "kızı,, nın erkek olduguw anlaşılmış ve rekorlan kadın spor rekorları ara-~ .. ~ " inmeyen kısa etekli entarileri ile, ç0-~~~cl. olan Bon Blıi.n'dan 23 kilometre gökyüzilnün sırlarını elde etmektri. Me- cuk gibi dolaşmaktadırlar... sından silinmiştir. 
~~ ~a olacağız. seıa, yeryüzünün hararetini tayin eden Polisin çıplak heykelleri giydirmesi- Dora Ratjen ismindeki bu alman sporcusu, hakikaten, biı' kadından 
~. 11. a. dar yükseklikte hava çok soğuk- kanunlar nelerdir? ümit edilmiyecek derecede muvaffakıyet kazanan bir atletti ve son za-v~ı ne gelince; bu, bir lokantadaki Venüs l'ıtı e bir soğuk ki, yeryüzünde bu Havanın sıcak ve ya soğuk ol. manlarda 1.70 atlıyarak kadın atletler arasındaki Avrupa yüksek atlama . ~~il: asla tesadilf edilmez. Kutupta- ması neden ileri geliyor? bUtiln bunları tesiri olduğu düşünülUyor. rekorunu kırmıştır. 
l ~aı onun yanında ilkbahar havası ancak hava tabakasının üzerinde tetkik Şimdi yola çıkmak için en müsait ha- Bugün Berlinden bildirildiğine göre, Dora Ratjen'in tıbbi bir mua· 

t4,,.a ır. l3u derece soğuğu ancak labo- etmek kabildir. Çünkü orada ne bulut vayı bekliyoruz. Yükseleceğimiz yer ha. yene neticesinde erkek olduğu anlaşılmış ve ufak bir ameliyatla hakiki t-lard h • 
e~ · a ususı !!etlerle hu.sule ge. vardır, ne de hava. vanm en sakin bulunduğu bir sahadır. cinsiyetine iade edilmiştir. 

}.\~il 'llllitnkllndilr. Tetkik mevzuumuzu kozmik şualar Balonumuzı+n şişen kısmı dünyanın en }3undan evvel aynı şekilde bir hadisenin daha olduğunu hatırlasınız. 
a~t~ıcı. tona ınukabil de güneş o nispette teşkil ediyor. Bu şuaların yeryüzünün ha- mukavemetli kumaşı olan reçinaya batı- Kubkova ismindeki Çekoslovakyalı sporcu uzun müddet kadınlar arasın-ı lt Ç" 

tı Ut · UnkU, hava olmadığı için gü- rareti, nebatların yetişmesi, hatta insan- rılmış ipektendir. Bunnula beraber en u- da atletizm şampiyonu olarak tanındıktan sonra, erkek olduğu anlaşılnıLS tra,..ı 
-------"-~~·o_le ___ ş_u_al_a_r_ın_ı~d_u_r_d_ur_a_c_a_k __ .ıa~r~ın~t~a~b~ia~t~ı,~h~a.s:ı;;.;l:al~ık~l~a~r~u~·z~e~r=in~d~e;...::.bl~l~·~·k;;..:......:.fa~k::...;;b~ir;....;..ril~z~g~a~r~o~n~u~p~a~t~la~t~m=a~y~·a:....::ka.f=A ~i=di=r~.,~· ....ı __ ~v~e_:.er~k~e=k=-a~t~le.:...:.:tle_r~ar--a_sm __ a __ g_e_ç_mı_·_ş_ti_. ____ ~----------~------~--~----
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*İcra i§lerimizi ıslah için davet edil
miş olan İsviçreli mütehassıs prof e
sör Leyman tetkiklerini bitirerek ra· 
porunu hazırlamıştır. Rapor üzerinde 
alakadarların mütalialan alındıktan 
sonra bir komisyon tarafından tetkik 
edilerek kat'i karar verilecektir. 

* Cenubi Anadoluda tetkikata gi -
den Üniversite doçentlerinden Mükri· 
min Halil ve Hilmi Ziya şehrimize dön 
müşlerdir. 1\rihi ve içtimai mevzu -
lar üzerindeki tetkikleri yakında Ve
kalete bildireceklerdir. 

"' Paris hazinei evrakında eski Türk
lere dair tetkikat yapmıya giden do -
çent Enver Ziya da §ehrimize dön -
mü§tür. 

$ Tiftik ve yapağı ihracat kontrolle
ri için ayın on beşinde Bursa Merinos 
fabnlta.sında bir kurs açılacaktır. 

.. Eskişehinieki eğitmenler kursun
da tetkikat yapmak üzere ilk tedrisat 
müfettişlerinden on irişi dav.et edil -
mi~ir. 

• Uskdar Tophanelioğiu halkı semt 
lerinde bir ilkmektep açılması için 
Maarife müracaat et.mi§lerdir. 

Fra n sız hükümeti 
Parlsda ba lon kor

donu )' &pılmaıunı 
kabu l e tme d i 

Paris, 6 (A.A.) - Paris vilayet u· 
mumi Meclisi hükumete bir muhtıra 

vererek Paris şehrinin bava taarruzla
rına karşı müdafaası için bir ha.ton kor 
donu teşkili temennimde bwunmuı -
tur. 

HükUmet bu teklifi redetm.iştir. Es
babı mucibesine ,öre, ıehir, muhitin -
den en aşağı 13 kilometre uzaA:t& ku -
rulması lazım gelen bu kordon için ü~ 
bin balona ihtiyaç vardır ki bu servisi 
idare etmek için kırk bin mütehassıs 

lazımdır. Bu kordonun tesisi :masrafı ~ İstatistik Umum Müdürü Celil 
Aybar, Ziraat Vekaleti milı.te.şarlığı -
na tayin edilmiştir. 

· da takriben iki milyar franktır. 
o 

'* Şehircilik mütehassısı profesO:r 
Prost planlarını hazırlamaktadır. Pro
fesör dün Floryada bu iş için tetkik
lerde bulunmuştur. 

e Umumi harp senelerinde teşekkül 
eden ve halktan hisse parnlaruu tor>
la.dıklan halde faaliyete geçmiyen on 
ilç irket hakkında defterdarlıkça ta
kibata giri§ilıniştir. 

ııcı Hatay başkonsolosumuz F~ 

Denli senelik meı:uniyetini geçirmek 
üzere şebrimize gelmiştir. 

• Karlıfüad gıöi meŞhur su şehirle
rinde otel işleten bir çek grupu mem· 
leketimize bir mümessil göndererek 
burada seyyah celbi için otel kurmak 
arzusunda <>lduğunu bildirmiştir. Mü
l!lessil Ankarada da ali.kadar makam
larla temaslarda bulunacaktır. 
•Pazarlıksız sab§ kanununa. aykırı 

hareket eden 30 müessese tesbit edil· 
miş ve haklarında takibata geçilmiş
tir. 

* Galatada yapılmakta. olan yeni 
yolcu salonu senebaşında tamamlan

mış olacakbr. 
• Ku:ılay her sene olduğu gıöi bu 

rıene de ilkmekteplerdeki fakir çocuk
lara yemek dağıtacak ve bu sene yar
dım edilecek çocuk adedi daha fazla 
ilqtmlacaktır. 

* Çorap fabrikatörleri diin bir Wp
lantı yaparak çorapların cinsini ıslah 
için dünyanın üç mühim fabrikasın· 
dan bir mütehassıs celbedilmcsine ka
rar venııi§lerdir. 

* Rusya piyasamızdan susam v~ 
tahin almak için müracaat etmiştir. 

* Şehrin muhtelif yerlerinde açıl 
masına karar verilen çocuk bahçel~ 
rinden bazılan bu sene içinde yapıla· 

cak. diğerleri gelecek sene bitirile - ' 
cektir: 

* Halle Paritsi ocak kongreleri ayın 
onundan itibaren toplanmaya b~lı
yacaktır. Ondan ronra. nahiye ve ka
za kongreleri yapılacaktır. 

• Mahkftkat mUzesi yapılmasına ka 
ra.r verilen Süleymaniyedeki eski tıp
hane binasının tamirine ba.,ıanmı§tır. 

DIŞARDA: 

• Pretoria (Cenubi Afrika) Milli 
Müdafaa nazın Pırov, cenubi Ameri
ka ordusunun techizi meselesini tet
kilc et.m ek üze.re saat 1 O da tayyare 
ile Londraya hareket etmiştir. 

Portekiz hükumeti, cenubi Afrika 
ile Porlekizi alakadar eden mcsclc!c
rin müzakeresi için nazın Lizbona uğ
rama.ğa. davet etmiştir. 
*Mareşal Averesko'nun milli ccnn· 

ze merasimi dün sabah saat 10 da 
Kral Karol ile prens Mi§el'in. hükü
met erkanının ve birçok zevatın huzu 
rile icra edilmiştir. 
Mar~alın cesedi, Marasti'de gömh

lecektir. 

• M'a.car hariciye nezareti erkanın. 
dan Kont Czaki, Macar h;ikfımctinin 
huswıf murahhası matile Beck'e mü-
10.Jd olmak Ozere buraya (Va~ovaya) 
gemi§ttr. 

9 22. 9 tarihinde Sain - Barthclcmy 

Belçika Krai ı 
Hollandayı ziyaret 

edecek 
Amsterc:Wn.. 6 (A.A.) Belçılta 

kralı I.copold, 21 lkincitcırinde ı es -
men Holandayı ziy.uet odecektir. Krai. 
Liheydc kısa ıbir riya.rette bulunduk
tan sonra 23 ikincitepinde Brükstlden 
dönecektir. 

TeşekkUr 
Refikam Nazmiye Apaydmm hastalı

ğını kısa bir umanda ted&\i eden ~-
ıneUi Dr. Bay Alber ~erle hastaya ih.
tlmam ve §efk&Ue bakan lstanbtil ve 
Budape.§tc tıb fakültelerinden mezun lta.
bile bayan Ferideye en derin minnet ve 
§Ü..kr8.nmU arzedeıim. 

üıntu .APAYDIN 

Hatim duası 
Ayakkabı ve Ustik tüc:urlaımdm 

Edirneli merhum 
HULUSi NET 

(Hafız Hulüsi) ruhuM ithaf olun· 
ma'k üzere BEYAZIT cami.inde 9 Bi
rinciteırin 938 pazar günü ikindi na.. 
mazından sonra batinı duası yapılacak
tır. 

Kendisini sevenlerin bu duada bı.:lun
maları rica olunmaktadır. 

nü ak§amı saat 20.30 
da 

YAt 'LlŞLIKLAR 
KOMEDYASI 

Yazan: V. Şekspir 
Türkçesi: Avni 

Givda 

TURAN TİYATROSU 
Halk sa.natkin NAŞlT 
okuyucu SEM!HA, Mi · 

§el varyetesi 
FALCI KARI 

Komedi 3 perde 
Dans, solo, vnryete, düet 

de bir yük trenine yapılan suika.stten 
fll!.Çlu olarak dört ki§i tevkif edil~ 
tir. Trenden çalınan altın kumunun 
bir kısmı ele geçirilmiştir. 

* Viyana \"e ch•arı üzerjnden 1.ay· 
yare uçuşlarıw meneden 23. 9. 938 
tarihli kararname, hava bakanının 

bir emlma.mesile ilga edilmiştir. 
• Yunan Kralı Kostantinin heykeli 

önümüzdeki pazar günü Kral Ye ailesi 
erkanı ile B~veltil Metaksas, hükfı -
met azası ve bütün sfril ve askeri 
mPmurlar hazır olduğu balde mera • 
simle açılacaktır. 

Merasime eski muhariplerle ihtiyat 
zabitleri ve milli gençlik teşekkülleri 
de iştirak edecekler ve bunlar mera -
simden sonra bir resmiı;eçit yapacak
lardır. 

Metaksas bu münuebctle bir nu • 
tuk söyliyecektir. 
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(KONTES V ALEVSKA 
G RE TA GARBO 

• 
CHA R LES B OVER 

Kelep i r satılık 
nıotör (Hazbot ) 

Osmanlı Bankası tarafından inşa ettirilmi§ T1K ve MA vtP 
ağacından bakır çivilerle ve kesme c·amlarla gayet lüks bir motördiif 

İçindeki kamaralar gizli yataklarla hem salon hem kamara bl' 
lindedir. Takımların btitün tefemıatı Avrupadan gelmiftjr. t~ 
110 -140 beygir kuvvetinde 8 silindirli PARSONS motörü vardır. ıf 

e maıot yakar. Etektıikle mUcchhczdir. Fazla tafsllit ve görmek istiyenlerin GALATADA Tın-.."EL CADDE/ 
SİNDE 83 NUMARALI MEMDUH ÖZİNANDAN alabilirler. ~ 

Levazım Amirliği Satınalma 

Komiayono İlanları 

İstanbul Dcniı: yollama müdürlüğü em· 
rinde buJunı.n 20 No. lu hamule motö
rünün tamirinin açık eksiltmesi 11 - 10· 
938 salı günü uat 14 de Levanm amir
liği satmılma komisyonunda yapılacak 

tır. Teknenin ke~fi 880 lira 10 kuru.§, 
ilk teminatı 66 liradır. Makinenin keş. 

fi 647 lira, ilk teminatı 48 lira 52 ku -
ru~tur. Şartname ve keşfi .kcmisyonda 

görülebilir. İ&teklilcrin belli saatte kG
miayona 'clmeleri. (234) (6760), 

• • • 

Ordu hut:ahaneleri i,Çin ahna.cak 
l 000 adet yün ltazaiın açık eksiltmesi 
11 • 10 • 933 uh günü saatt 14,30 da 

Tophanede htanbul Levazım imirliği 

satınalma komisyonunaa y:apılac:aktır. 

Tahmin bedeli 1600 liradrr. tık temi
natı 120 liradır. Şartnamesi ve nümunc· 

ıi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanunl vesikalariyle beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (238) (6764) 

• • • 

Tophanede iki No. lu dikimevin
de birikmiş olan 11 bin kilo kösele 

lctrpıntısı 14-10-938 salı günti saat 
14 de Tophanede pazarlıkla satıla -
calct:ır. Tahmin bedeli 220 lira, temi

natı 33 liradır. Kırpıntılar Dikimevin

de görülebilir. lstek.lilerin beni saatl•~ 
komisyona gelmeleri. (276) (7230) . ... 

5000 adet patiaka yatak çar§8.fı 

25-10-938 salı günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satınalma 

Ko. da kapalı zarfla ekslltme:.i yapı

lacaktır. Tahmin bedeli 5750 lira ilk 
teminatı .aı lira 25 kuruştur. Şart-
name ve numunesi Ko. da görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesi.ka.larile be
raber teklif mel-t.uplannı ihale saa -
tinden bir saat evvel Ko. na verme· 
leri. (27~} (72291 

• • • 

400 kilo 25 !N'o. 2800 kilo 60 No. lu 
bej renkte keten ipliğinin 1.apalı zarf
la e.ksiltmesi 24-10-938 paurtefi 

günü saat 15 de Tophanede lstanbul 
OC.v. Amirliği satınalma lfo da yapı· 

lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
35000 lira ilk teminatı 2625 liradır. 
Şartnamesi 175 kuru~ mukabilinde 
Ko. dan alınır. !steklflerin kanuni \'e· 
f;ikalarile beraber teklif mektuplan
nı ihale saatinden bir saat evvel Ko. 
na. ''ermeleri. ( 7224) 

R~M .... Bugün S D M E R Sinemmnnda ~ 

FERNALDEL (Iğnace) 
Kızı JOSEITE ile yarattığı 

SOKAK ŞARKICISJ 
filminöe kahkaha ve neş'e tufanlan saçıyor. 

11aveteıı: ECLAIR - JOURNAL: Haftanın siyasi hadiseleri 

ı , . m11Bııın~ı•111ııımımıııı-• 

l'arağa isyan Eden Saçlar 
Eberiya bulundukları yeri terket mek arzusunda olanlardır. Binıenal~ 

Saçlarınızı itaate altştırınıı 
Bunun en iyi saresi 

PERTEV BRnnnli~I 
k ullanmııktır. ....................................... ,,, 

De ıı iz ıL ev a z .ı m 
Komisyoıiu ilanları 

Sa'tınalm8 ·.~ -
... 

1 - Tahmin edilen bedeli 17232 lira 60 kuruş olan l 54.000 kilo 
13 Teşrinievvel 938 tarihine rastlayan per§embe gilnil saat 11.30 ~ 1:# 
zarfla alınmak ü~cre münakasaya konulmuıtur. r 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira H kuruş olup şartmunesi her ~ 
misyondan alınabilir . 

S - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatt dahilinde tanzim cdcteıJI 
kapalı teklif mektuplarını en geç beni gün ve saatten bir saat evveline 1" 
Kaaımpaşa.da bulunan komisyon baıkanlrğına vermeleri. (6788) 

• • • 
1 - 4-l<>-938 tarihinde pazarlıkla 

yapılan eksilt:ınuine talip çıkmadığın -
dan, 8-10-938 tarihine rutayan cumar. 
tesi günü saat 11,30 da 49470 adet am • 
pülün yeniden pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - İsteklilerin tekli! edecekleri~ 
lara göre kat'i tenünatlarmı mal~~ 
n& yatrrarak mukabilinde a.1aeaklar1 
buz veya banka mektuplarile belli gliD 
saatte Ka!Ill'l~da btilunan koıııi~ 
ba"kanhğtna müracaatları. (T.!84) 

~~~~--~~~~~~~~-______.,) 

Nafıa Vekaletinden: 
17 teşrinievvel 938 pazartesi günü sa at 11 de Ankarada Nafia' ekfileti bi°!t 

da malzeme müdürlüğü oda .... ında toplanan malzeme eksiltme komisyonunca . '_A 

içinde ve haydarpasada te~lim edildiği takdirde ceman 4700 lira muhammen ])e" f 
çıralı çam ağacından 100 ~tre mikap kere tenin açık eksiltmesi yapılacaktıf' ç 
tekliler Anadolu hattı üzerinde olmak üze re teslim istasyonu de1fütirebilir1e!· 
bu istasyonda gene ''agon içinde teslim şartile , ·erecekleri fiyat.larm ne suretlt 
sap edileceği şartname inde yazılır. 

Mu\'akkat teminat 3S2,50 liradır. Eksiltmesi tartnamesi '° ~lurüatı ~ 
da Aaria \'ekaJeti malzem t-müdür1üfün den param olarak alınabilir. tsttkl~ 
muvakkat teminat ve şartnamesinde yazı lı vesikalarla birlikte ayni giın saat 1 

komisronda hazır bulunmaları lazımdır. ,(7011). C4026), 
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1.olıüAa l~~~~b~i 
Dü~_kü .~art~ca - Roma Çinlilerin Japonlara karşı kazan-
~u~.~.~ ~~~·v!.,~.~ı !.!.~~·~·": !!.~ ~I ~ d ı k 1 a r ı mu va fi ak i y etlerin sı r r ı 
~~~~~aA~~::ı::ıa :~ı:~~~~:e~~ar etli· ;:~a~~~~:d~::~~h:,:u:~:=t~~:~~:~:~s: ç o ~( geniş ve tesir 1 i bir çete ha r b i 
~~:~· ~:;:ı~0~;~:~~e~~;:kh~~:~~~~ !1:;:d~~~i~1::ia~;nh::;:11~ğ::~~::~1 b~~ yapmakta o 1 m a J ar 1 n da d 1 r 
Yan Yana bulunması, "Ccntlmens A1;re- deniz siyasetine girişerek ihtilaf had Orta Avrupada kopan son fırtmalar e. 
lnent., e rağmen, sulhün kolay kolay tc. devresine vardı ve de,·rin en büyük si. pey zamandır, Çindo her gtin binlerce 
l'saus elmlycceğini göstermeye kafidir. yasi meselesi Kartacanın imhasıyla hal- insanın ölUmile de\'am eden korkun~ 

Bundan birkaç ay cwcl lngillz • ttal· !edildi. Ayni sene Korlnt de inhilal et- harbi bütün A vrupaya unutturmu§ gibi-
l'an anlaşmasını tatbik mevküne sokmak miştl. dir. Hnlbukl, Çindeki harp, her gün yeni 
içLı, İspanya mesclesl halledilmediği hal- Hakikaten, Akdenlzdc Romayla Kar _ vaziyetlerde inkiı.ıaf etmektedir. 
de gerek İtalya, gerek İngiltere tara - tacanın yan yana me\'cut olamıyaca~ı Çindeki Avrupa ve Amerikalı gazetl". 
fından teşebbüs edildi ve bir müddet için ispat edilmişti ve Kartacanın rekabeti cilerin yazdıklannn göre, Çinin son gUn· 
bu fş, hemen hemen fiil sahasına çıkıyor nihayet ortadan kalkarak Romanın ha- !erde kazandığı muvaffakıyetlerin sır. 
tibi görUndU. Fakat sonra her ııey yine kimiyeti teessüs etti. rını, Çinlilerin çok semere veren çete 
ısuya dUştü. Fransa ve Rusya tarafından O zaman cereyan eden bütün bu hadi- hllrbi yapmakta olmaları Ye dü§manı ar-
Uikast te§ebbUsUnde bulunulmuştu. Ge- selerde Afrikah Şipio büyük bir rol oy. kadar vurmalarıdır. 

ttıt Frnnsadıı. gerek lngilterede sol ce. namıştır. (Onun siyasi fikirleri ile :'.\Iu- Bir İngiliz gazeteci gazetesine yazdığı 
tıah bu işe ınnni olmak için çok çalı§mlş· Bolinlnln fikirleri arasında da birçok müş- makalede bunu şöyle anlatıyor: 
tır. Mesela, general Frankonun fngillz terek noktalar vardır.) "Çinde g~rtlla harbi yapan ku\•vetler, 

dan, eski cşklyalardan, "kırmızı mızrak,, 
ve "koca kılıç,, gibi yarı gizli teeckkül
ler mcnsuplanndan vücude getirilmiştir. 

l:eınııeri için Almeria civarında bir em· eyalet milislerinden, köy muhafızlann -
"1 Şlpio, Romanın ku•·v·etı"nı· arttırmak ı' 
·• :Yet mıntaknsr teııklli hakkındaki tekil· ' -r· çin ev\·ell tspanyada ayak basacak bir 
kine İtalya da müzaheret göstermişti, fa- yer bulmak mecburiyetinde kaldı. (Mi-
~~t daha ortaya çıkar çıkmaz torpillen· !Attan ev\'el 206 _ 211). 

Daha sonra ayni hareketin diğer Ak. 
deniz devleti; İngiltere tarafından ya. 
llıldığını gördük. Çcmbcrlayn, parlamen· 
loda söylediği nutkunda İngiliz • İtalyan 
ıı.~Jaşmasının tntbik mevkilne ginnesi i
!ıırı ltalyan gönUllUlcrinin bpanyadan 
geri c;ekilmcsinin kiıfi olmadığını bildir
:~· Başvekile göre, anlaşma meriyet mev. 
lt~nc girmeden ewcl, gönüllUler geri çe-
11dlkten başka. ispanya vniiyet.inin de 

ıııı.rahat kcsbctmesi lazımdır. 

1 
Londradakı ~ abancı mUı;ahldlerin söy. 

E!diğı gibi "lngilterc. Akdenizi her §CY· 

den on·eı. scrh,.,st bir yol olarak muha· 
fııza etmek istiyor ... 

, lh da, İngiliz - İtalyan anlaşmasınm 
b'hakkuk etmesine mani olan amillerden 

1
1rini gösteriyor ve insanı acaba iki dev. 
~t arasında muslihane bir i§ birliği tuiıı 

h!I değil midir diye sormaya sevkedl
l"O't'. 

AA...KilterC'yle ltalya arasındaki fikir ay

~ltğınrn tekrnr tıörUldüğü ve tıpanyada 
atbin devam ettlği bu günlerde şu ımall 

~tnıak da ye.rinde olacaktır: tıpan~"& 
t ltbi, acaba asdecc, birçok kimselerin 
.~dia ettiği gibi, fa§lst Jtaıya için bir 
lllacera,. mıdır. yokııa Musolininin dil· 

~UndU"'ü ye>nl noma imparatorlut'Unun 
ISU'bt'll 0 "h" l h 1\ a ı ç n mu un b r kısım teşkil eden 
lr dış siyaset meselesi midir? 
:B:ı suallere lngiHz - İtalyan anlaşma-

;.nıaa niçin bircok mü~kUlnt çıktığı ıua. 
ıne CC\•ab verebilmek için oııki Roma ta. 
~ul .. (! bir b::ıkmak icab eder. Filhakika, 
b~rna tarihindeki hildiselcr, aradan iki 
tı ın sene geçmiş olmasına rağmen, inea-

ı hancttc bırakacak derecede bugUnkU 
tı'ıeseleler gibi görünüyor. 

d E ki Roma imparatorluğu devrinde de 
~ evıet adamları ~u fikri ileri sUrerlerdi: 
ı:;rna .. ke~dl mevcudiyetini, Akdenizdeki 
h kbnıyetınl ve dUnyadaki vn~yetini mu 

1 
araza Atmek ft'fn bugünkU Balkan mem
tketıerinden, kUçük Asyadan \'e şimali 
~friltndan başka, lberik yarıdamasmı da 
ontroıu altındn bulundurmak mecburt

l'etind~d· • ır. 

'' A •'l.frikalı,. Şipio bu Roma siyasetini 
~;aya koyan en bUyUk adamlardan biri 

1
' Ondan sonra da artık bu eivaset bı"r an· •. 

d anc §eklini aldı. DugUnkU tarihçiler 
k e, Akdeniz meselelerini gözden geçirir-

) en, tekrar tekrar ona müracaat eder 

Sonra da şimali Afrikada bir mesnet 
lüzumunu görmUş vo 11.oma ancak böyle 
geniş ,bir kaide üzerinde yaşıyabilir de. 
miştlr. 

Kartaca Mııkedonyadan ~e Suriyeden 
yardım istemişti. Fakat bu iki mcmıc. 
ketin yardrmı görUlmedi ve Roma, Afri· 
kah Şipionun kumandanlığı nltrnda, Kar
tacayı mağlüb etti. Kumandan. iki sene 
11onra, mllAddan evvel 190 ırencsinde Su
tlyede ölmU~tUr. 

Görülüyor ki Şipio zamanındaki Roma· 
nrn Akdeniz siyasetiyle bugünkü ?Jusoli. 
ni ftalyasmm ayni siyaseti arasmda bir 
benzerlik vardır: Romayla Kartaca bun
dan iki bin sene evvel Akdenizde haki· 
miyet bahsinde sulhen bir anlaşmaya 
te§ebbUs ctmi~lcrdl: bugUn de ltalya ile 
İngiltere ayni meseleyi halletmeğc çalı· 
şıyorlar. Yine o zaman Romayla Karta
ca buna nasıl muvaffak olamadılarsa, 

fngiltereyle İtalyanın bugUnkü ga}Tetle
ri de booa çıkıyor. 

Eski Roma devrinde Şipio imparator. 
tuğu teııis \'e idamo için nasıl İspanya 
ve Afrlkada ayak basacak bir noktaya 
lüzum gördUyse, bugUn de Musollni gö. 
rUnU bu iki kaide UzerindP bulundum· 
yor. Yine vaktiyle Kartac!l Romaya na-

zar3n nastl dahn kuvvetli bir deniz kuv
veti idiy~e Jnglltcre de bugün İtalya ile 
mukayese edilirse ayni derc>cedc fnik bir 
kU\"\"Cltlr. Yine Yaktl~·ıc Kartacanm Ma
kedonya, Suriye ve diı;er Akdeniz mem_ 
lck~tlı.-rinden Romanın gittlkc:c büyüyen 
kU\'Vetine kerşr kendi mUdafaası için yar
dnn istemP.sl gibi. fngiltere> de Habeş har 
bi "c zecri tedbirler zamanında Akdeniz 
uhil devletJ~riyle ttalyaya kar§ı bir it· 
tifak yapmıştır. 

Şüphesiz ki bu muka~·esede daha ile
riye gitmek kabil değildir. Fakat bu ka
darı da Akdenlzdcki hakimiyet mıntaka
larını ne gibi fevkalade müşkiilatın tam 
iki parçaya ayırdı~ını tarihteki misalle. 
riyle göstt"'nneye kafidir . 

Bugün zannediliyor ki İngiliz • ltal
ran anlaşmurnın tatbik edilmesine mani 
olan §CY İspanya meselcıı;inin halledil. 
memiş olmasıdır. Jı'akllt Roma tarihini 
bilenler. İngiltereyle ltalyayı ayıran 

Bunların sa,•aşları, harbedişlcri, başlr.. 

ca Uç sebep dolayısile dehşetlidir: 

1 - Evvela Çinin şimalinde bulunan 
ba~ı bozuk kuvvetler, şimaldeki Kızılordu
ya yakın olduklarından birçok harp usul
lerini öğrenmişlerdir. 

2 - Bu çeteler arasında telsiz muha
beresi yapıldığı için straji ve tabire ha. 
reketlcrinde beraberlik ve birlik temin 
edilebilmektedir. 

3 - Japonlann memleket içindeki mu· 
vasala yolları ziyadesile \'e eskilerine 
bcnzemiyccek derecede uzun olduğu için 
bunları Prusyalıların dehşet usulünü tat
hika imkan bulunabilmektedir. 1 

On sekizinci asırda Avrupanın meşhur 
kumandanları bütün kuvvetlerin tama -
miylc el altında bulundurulmaları \'C lü .. 
zumsuz hiç bir hareket yapmıyarak sivil 
halkı dehşete düşürmemeleri üzerinde 
ittifak etmiş gib!ydfler. · 

nu dch~ct teorisi ise bu telakki~ i ta· 
mamen ortadan kaldırır. 

Çin Kızılordusu, 1927 senesinde Çan 
Kay Şek, Sovyet askeri heyetini Çinden 
dtu:ırı çıkardığı zaman mllıt ordudan ay
rılmrııtı. O gUn bu gündür, bu kuvvet, Çi. 
nin en disiplinli askerleridir. 

Sekizinci yol ordus4 adını alan bu kuv 
vct, şimdi şimali Çinde hem askeri hem 
de siyasi lki şnhslyet olan Mao Tze ile 
Çu Teh kumandneında bütün halka as· 
keri bir terbiye ,·ermekte ve onları teca
vüze bUtUn kun·ctleriyle k&rşı koymnğn 
hazırlamaktadırlar. 

§eylerin daha başka meseleler olduğunu 
teslim ederler. 

lngiltere, yeni bir Centilmen• Agre· 
menti imza ederek İtalyanın Akdenlzde
ki hak mUsavatınr nazari olarak kabul 
etmi§tir. Bununla beraber, bugün bu an. 
la§manın tatbik meYkilnc girmesi mev
zubahs olunca, 230 senelik hakimiyetini 
İtalya lehine feda etmek istemiyor. Se
nelerdenbcri İngiliz • İtalyan münase- : 
bellerinin etrafında dönüp dola.§bğı ba§
hca mesele: Akdenizin iki devlet ara. 
eında birer nUfuz mıntakasma ayrılıp ay. 
rılamıyacağı meselesi de henüz müspet 
bir cevab alrnıff :sayılamaz. 

• 

~ctrkrinin uni b:ı .. kınl:ın kar~ı mda nıüc1nfan yapabilmek ic;in Japonlnr tarafın_ 
dan i$al c:Jilnıi:: 5elırin o kaklanndn yapılan barikat-

lar ve buralar ela bcltllycn n-.kcrler 

Çin harbinin fr<'i nı:ın :r.nr:ı!armılnn biri 

Bu Çin Kızılordusunda bir müddet bu. 
lunmuş olan Bayan Smedley Mançester 
uanliyen gazetesine yazdığı bir yazıda 
diyor ki: 

"Hu sekizinci yol ordusu, her nereye 
gi<lersc oı-nda Japon lınyrnğı kaybolur, 
hainler merhametsizce cezalanır, idam o· 
lunur, ve nhali, hemen askeri talim ve 

terbiye g1h-meğe, silahlanmağa başlar. 

nu ordunun elinde makineli \·asıtaiar da 

~ulunduğundan Jnpon tayyareleri, toplan 
\'C hava kuv\'ellcri tesirsiz kalır ve Japon 
işgali etrafı sularla çevrilmiş bir takım 
kullibelcre münhasır ve mahsur bir hal 
alır ... 

lı:\·velce yapılan gerillaların en zayıf 
tıoktnsr, bütiln baskın ve hücumların mün 
fcrit ve biribirlerinden ayrı olmnsı idi. 

Böyle baskınlar, eğer ana ordu ile inu
Yasala halinde yapılacak olursa o zaman 
bunlann çok tesirli olacağı üzerinde bU. 
tün askeri otoriteler ittifak ederler. 

< Rus - Japon harbinde, o zaman pek 
genç bir çete reisi olan Çang Tsolin Rus
lara bir diken gibi batmakta idi. Bu a.. 
dam, çetesiyle birçok yerlere baskın yap
mış, birçok yerlerde demiryolunu boz • 
mağa mu\•affnk olmu§tu. 

1 
Bu gün, bUtUn bu çete reislerinin elin. 

1 de birer telsiz istasyonu bulunuyor. Ru 
istasyonlar \'aşıtnsilc hC,I?si nrfl}arında 
hilcum zamanını karacl_flştırıyorl 

Ondan ötesini milli istihbarat ile ahval 
\'C vekayi de diğer liiznn gelen malfımatı 
nlmalarına yaramakta, bu suretle can ala 
eak noktalara yapılan baskınlar, dilfmıa

nrn zaman zaman cephanesiz kalmasına 
sebep olmaktadır. 

Telsiz istasyonlannm mevcudiyeti, bü. 
tün bu baskınları, bir tnkım ha. ı bozuk 
ve mC\'Zİi hareketler olmaktan çıkarmış 
ve harekat plUnlı, muntazam \'C' müşterek 

bir hale girmiştir. 
Her ne kadar Japonlar, son aylar için. 

de bu başı bozuk kuvvc>tleri tepeledikleri· 
ni süylliyorlarsa da bunun böyle olduğu
na dair Japon tebliğlerinden başka hiç 
bir delil yoktur. 

..... ~ • ~: • . ı..·• • • . • .. • .... .. .. • ·,, ~ • • ,. .. : 1 ' .- • • .., • ... • ~ • ... .t.. ·,,. 1 
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ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi lırçalayınız. 

er. • 

sa.:0tna, dünya siyasetinde büyük rol 
f>U ıhı bir devlet olnrak ortaya çıktığı 
hJ n~crde vaziyet neydi? O gUn için en 
ta Yilk siyaset meselesi Romayln !{arta. 
lı arasındaki rekabetti. Bununla beraber 

l~ffe1 ~~ ll1ı ~, 1 ~~~ 1 .;; ~ ~~\ 
er iki ~l~l- a.\&~ • ..-a.191111111- '-'~ ' t~ Uj~---·J \~:. 

tıt memleket de bir anlaşmaya Yar· 
Ça~k ve sulh içinde yaşamak için ~ok 
'inış'lll§lardrr. Milnddan evvel 264 sene
'ltıı.:c, Yine millıddan evvel. 146 ecncııims 
iM ar iki memleket, aralarında iyi kom
ku Uk münasebatı kunnak için ne müm-

VoD~a a n~un clla 
lt)etroo boırtYJsu 

Bu memur Brükııelde turizm dairesinin baı;mUfct- Usto klh1olm<dla llıl ava
gıazı tem R~Den D"7'01ru 

tıec ya te pr.u~lardır. Fnkat her sofcrince 
ı2ş0ChbUs suya düşmüş ve iki memleket 

Ytl U tıe •. s ren o meşhur Pun muharebesi. 
Rirı!Jml tir. 

;ı .. an ·nunıa beraber illt harnle ikinci harb 
• •ıına ıııtıd 3 23 BC'ne, ikinciyle üçUneU ara· 

Re .. :. da 52 sene süren bir ııulh devreıi 
""•l!!f tıı ~ lr. Aradaki bu "CcnUmens Agre. 
ent 1 ı:a1ı '' n bÜnUn dinlomntları daha h·I 

illıt lllta)c hazıı·Jamı lnr vo tekrar tekra~ 
a etrnlııl erdı. 

A 8TRAKAN'da Volgıı. nehrinin iki sahili arasında 
ııetrol nakliyatı için su altı fcrşiyatınn başlan-

mıştır. Ekonomi bakımından büyilk ehemmiyeti olan 
bu borunun ilk iki parçası muvaffakıyetle Volga nch

rinln dibine Y'"rleştirilmişlir. Bu yerleşti rilon boru in. 
nn hcrbirinin UT.Unluğu 1300 metredir. 

Hem cS\mDır, lfilem 
mem lUJ r 

B RÜKSELDE nakliyat nezaretine Yaki bir ihbar 
Hzerine turizm ve otelcilik yüksek meclisi Al· 

fred Tono isminde bir memurun tevkifine karar ver. 
mi§tlr. 

ti~iydl. Ciddi ve namuslu bir memur olarak tnnınmış

tı. Tefti!' ettiği memurların hiçbir kusurunu göz yum-

mnz, en ufak hatayr nffetmez, sert bir amir ... Aras:ra 

bütün Belçika ııehirlerini teftişC' çıkar vo aylarca Bel

çikadn dolaııır. 

Bu memurun meğer N'nmur'da ikinci bir vazüesi 
varmış. Namur mıntakası turizm müfettişliği. Bu su. 
retle Alfred BrUkse\dc amir, Nanıurdn memur olarak 

ça.lı§ll1f3hr. Tabii her ikisinde ~ıllnrcn maaıı almış. E
ğer bu ihbar vaki olmacıaydı, belki gUnUn birinde iki 

yerden tekaUt edilecek, asrı ayrı iki tckaut manııı ala
caktı. 

S TOKHOLM bclediyf'si şehirde çalıı::an hava
gazi kumpanynsma yaptığı bir tebliğle hnvaga

nizi. ihtiva ettiği bütiln zehirli maddelerden tasfiye et. 
meğe mecbur tutmuştur. I<umpanya evvelfı ihtiyat dcı

polnrmdaki 300.000 morc mikfıp ha\-agazini temizllye

cek ve bundnn sonrn evlere ve ihtiyat depolarına ve

rilen havagazi tamamcın temizlenmiş olarak çıkarıla

caktır. Bu işin 1939 senesi ba§langıcma kadar ikmal 
edilmf'si takarrür etmiştir. Yeni yılbaşından sonra 

Stokholmde cnnlnrma kıymak istiyenler ha\'agazindf'n 
başka bir vasıta kullanmak mecburiyetinde kalacaklar. 
dır. 



Halılarımıza dikkat edelim 
Halılar, evlerimizin en kıymetli eş· 

yalarından biri, belki birincisidir. Bi· 
naenaleyh onları çok iyi tutmak ev kadı. 
mnın en bellibaşh düşüncelerinden bi. 
r isi olmalıdır. 

Halılar, Çffpılır, yahut ipe asr • 
larak üzerine bir sopa ile vurulur. Bu, 
halıları temizlemek için kullarulan çok 
malCım bir usuldür. Yeni ve .dayanıklı 
halıların bu suretle teınizlenmesin: bir 
şey denemez. Fakat çok kıymetli <.ski 
ve ince halılan bu şekilde temizle:neğe 
kalkmak doğru olamaz. 

Güzel ve ince halıları tozlardan temiz 
lemek için iyi bir usul vardır: Halı ü· 
zerine çaydanlıkta kalmış çay yaprakla· 
rını az rutubetli olmak şartile sef?iniz 
(Yine az rutubetli kahve telvesi de bu 

işi görür) Sonra yumuşakça bir fırça 
yahut çalı süpürgesile halıyı süpürü • 
nüz. Tozlar çay yapraklarına yahut 
kahve telvesine yapışık kalır. V e halı 
da temizlenmiş olur. 

Soğuk memleketlerde kar da bu vazi
feyi görebilir. Halının üzerine kar serp
pildikten sonra süprülürse halı yine te· 
mizlenir. Bu çok esaslı bir temizlik tar. 

zıdır. Bembeyaz karın yapışan tozlarla 
simsiyah bir renk aldığını gördüğünüz 
vakit bu fikrin doğruluğuna ina:ımış 
olursunuz. 

Eğer hah lekelenmiş ise o vakit tıp'lu 
bir kumaş üzerin.den leke çıkarır gibi 
benzin, sabun, amonyak yahut tetra 
klorür kullanarak bu lekeyi çıkarırsı • 
mz. Halı üzerindeki mum lekelerir.i çı • 
karmak için halının üzerine bir 6Üngcr 
kağıdı veya birkaç tabaka yağ kağıdı 
koyar<ık i'tiHemek kafidir. Halr üzerin· 

deki yağ !,ke1eri de taze olmak şartile 
kolay çıkar. Bu lekelerin üzerine biraz 

talk serpilir ve süprülür. 
Bazan halı üzerinde eskilikten ileri 

gelen beyazlıklar hilsıl olur. Ve halının 
iplikleri kısmen meydana çıkar. O va. 

kit iyi bir ev kadını halının bu kısmını 
boyamayı düşünebilir. Bu boyama ta
bii halının esas renginde olacaktır. Bu-

nu sıcak su içerisinde eritilmiş sabun 
boyasile yapan ve çok muvaffak olan 
birçok bayanları gördüm. 

Eğer halının rengi bir parça solmuş 
ise bu rengi canlandırmak kolaydır. 30 

gram şap ve 30 gram asid oksalik 15 
litre su içersinde eritilir ve süpürge bu 

su içerisine batırılarak halı her gün bu 
süpürge ile süprülür. Bir hafta sonun· 
da halının yeni gibi parladığını hayretle 
görürsünüz. 
Yalnız bu suretle süprülel" hah biraz 

ıslanmış olacaktır. Kuruduktan sonra 
batının tüyleri bir tarafa yatmış olarak 
duracağından bunu düzeltmek için ar. 
kasından süpürge sa pile hafif hafif vur

mar: unutmamalıdır. 
Sırf yün veya pamukla karışık yün. 

Faydalı reçeteler 
Bir şişeye güneşte kurutulmuş le • 

vanta çiçekleri ve yaprakları koy:ınuz. 

Ş"şeyi ağzına kadar 70 derecelik ispir
t o ile doldurunuz ve kapayınız. Dört 

gün bir tarafta bırakınız. Sonra sünger 
ldiğıd ndan süzünüz bu mahlCılü sım 

sıkı kapalı bir şişede saklayınız. Jim-
' nastik yaptıktan, banyodan çıktıktan 

sonra friksiyon için kullanırsanız cildi· 
nizin güzelliğine çok yarar. 

Yol yürürken veya dans ederken 
boynunuz veya omuzunuz terliyor ve. 
ya parlıyorsa dekoltenizi aşağıdaki 

mahlüle batırılmış bir pamukla ıslatı· 
n z. Deriyi hafif kurutur ve güzelleş
t irir: 

Bergamot esansı 
N eroli esansı 
Portakal çiçeği suyu 
Gülsuyu 
7 5 derecelik alkol 

20 gr. 
5 gr. 

250 gr. 
100 gr. 
1 litre 

Bu mahllılü bir ay şişede bıraktıktan 
sonra kullanmağa başlamak lazımdır. 

Dekolte tuvaletlerde omuzlan beyaz 
ve güzel göstermek için a§ağıdaki ter. 
kip lmllanıhr : 

Acıbadem sübyesi 
Gülsuyu 
Teııtür dö banjuvan 

100 gram 
100 eram 

1 gram 

den yapılmış halılar, yıkanabilir. Fakat 
bu hayli r.ıhmetli bir iştir. Halıyı yı-

, kayacak yerde kepekle süpürmek daha 
iyi netice verir. Yalnız halıyı süpüre
cek kepeği bir saç üzerinde kuvvetlice 
ısıtmak lazımdır. Sıcak kepek yağları 
ve tozlar: tamamile çeker. 
Eğer halınızın kenarları yıpranmışsa, 

bu kenarlara, halının rengine yakışacak 
kumaş şeridi di!tmek suretile yıpran · 
manın önüne geçmek güç bir iş değil. 
.eli~ • • • 

Odala rdaki ru tubete karşı 
RUlubetli odaların duvarlannın alt ke

narına bir kap içinde sönmemiş kireç 
korsanız bütün rütubeti çeker. 

Katılaşan deriler 
RUtubetten katılaşan kundura derile -

rini yumuşatmak için üzerine biraz gaz 
sürmelidir. 

Kalaydan mamul eşynnm üzerine gaz 
sürUlürse gUmüş gibi parlar. 

Vernikli möblelerin lekelerini çıkar -
mak için gazli bezle silmeli. 

Çatlı yan eldi veni er 
Çatlayan veya bazı yerleri beyazla -

şan siyah deri eldivenlerinizi yenileş • 
tirmek isterseniz bir finean içersinc beş 

damla zeytinyağı ile bir kahve kaşığı çi
ni milrekkebi koyunuz; küçük bir fırça 
ile veyahut bir parça pamukla beyaz 
yerlere sürünüz. Ve bir yere asarak ku
rutunuz. 

~luşambaları nasıl te mizlemeli? 
Muşambaları kat'iyyen su veya sabun

la silmemeli. Bunları temizlemek ve ye
nileştirmek için biraz sirke içersine bir

kaç damla zeytinyağı damlatmalı; sonra 
bir sünger parçasını bununla ıslatıp mu. 
şambaları silmeli ve yumuşak bir bezle 
kurutmalı ..• 

Tentür dö banjuvan 70 
Kolonya 350 

gr. 

Evvela omuzlara bir pamuğa damla
tılarak bu mahllıl sürülür, son ra ~uru-• 

1 
tulur. Daha sonra omuzlar pudra!anır. 

gr. 
Romaren esansı 20 gr. 
Boraks 50 gr. 

Bu mahlül size bir sene kifayet eder. 

Kızaran derilerin kızarmasına mani 
olan başka bir mahlıll t erkibi ~udur: 

Gülsuyu 100 gr. 
Asid Borik 2 gr. 
Amber esansı 5 damla 
Bal 10 gr. 

Evvela balı ıhk kül suyu içcrsine ko· 
yarsımz. Sonra Asid Boriği ilave eder. 
siniz. Çalkarsmız, bal tamamile mayie 
karışır. Sonra esansı damlatırsmız . 

Bu mahlul kullanıldıktan bir çeyrek 
saat sonra silinmelidir • 

Cildi yumuşatan ve gençleştiren, ay
nı za.nanda güzel bir koku ile koku • 

!andıran şu mahlCılü yapmayı ihmal et· 
meyiniz: 

Portakal kabuğu esasnsı 
Limon kabuğu esansı 

50 gr . 
23 gr. 

V e nihayet gay et ince bi r fırça ile pu.d. 
ra s ilini r. 

Beyaz balmumu 
Balina beyazı 
Tatlı badem yağı 
T ent ür dö banjuvan 

15 gram 
15 gram 

5 gram 
0,5 gram 

K ayn<:.r su içersine konmuş bir ten
cere içersine beyaz balmumu, balina 
beyazı, bademyağı atılı r. Ve tahta bir 
kaşıkla hafif hafif karıştırılırken ya . 
vaş yavaş tentür dö banjuvan ilave e· 
d ilir. O vakit bu terkip pomat manza. 
rasıru alır. Cilde sürülür. Yarım saat 
sonra bir kağıtla ince bir bezlı: silinir. 
ondan sonra cilt pudralanırsa hem pud 
ra sabit kalır, h em de parlamaz. 

İmbikten geçmiş su 50 gram 
Asitborik 5 gram 
Gülsuyu 50 gram 
Gliserin 3 gram 

Biribirine karıştırınız, boynunu7.a ve 
omuzlara sürünüz. Yağlı derilel içiıı 

en güzel terkiptir • 
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Sonbabcı.rl.k gi"ul b'r şapka. Kadife. 
den yapılmıştır. J.Jer çehreye ve her ka· 

c1ına yakışır. Şeridini zevkinize göre 
•leğiştirmek mümkündür. Gördiiğünüz 
model hac.lifedendir. Fakat istersrniz 
Drap y 3hut metre ile satılan adi fötr· 

den de ıapabilirsiniz. 
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Sevahat notları 
-.=ww 

:tı 

Afyonlu, haşhaş yağı He·~ 
enerjisini kaybediyor 

Afyo n sabşl&rı rı daki for mali telerin kchdiiyü fü,diiğü anlaşıldı• 
.Bu şeklin deği ştirilmesi İ\'İn toprak ofisi ctiil ler ya1 ıyor 

Afyoııların tüccar vası tasıy a 
alınması isteniyor 

Afyonlu çiftçi, haşhaş yağı yemeden 
yapamaz. Çünkü vücudu onunla ünsiyet 
peyda etmiştir. Ona ''elemek,, kadar ısın. 
mıştır, terkedemez. Bu yüzdendir ki Af· 
yonkarahisarında "afyon zeriyatı,. bırakı. 
lam az. 
Şüphe yok ki afyonculunkta dünkü 

menfaat olmadığı için zerrlyatı da hara. 
retini kaybetmiştir. J<'akat tamamen de· 
ğil, yine az çok meşgul oluyorlar. 

Arazi vaziyeti itibarile ve nihayet 1000 ı 
rakamının üstlinde bir yayla memleketi 
olduğu için bu muhitte zeytin yetiııtirmck 
ve halkı zeytinyağınıı alrştınnak imkan
sızdır. 

Afyonlu çiftçi daima haııhaş yağı yi • 
yccektir. Bunu önlemenin imkani olma· 
dığına göre, ıslah etmelidir. Bugtin ye
meklerin içinde kullanılan haşhaş yağında 
bir miktar da afyon hassası, yani morfin 
bulunduğu söyleniyor. Bundan anla§ılı _ 
yoı: ki, yenilen yağ, ancak iptidai tarzda 
imal olunduğu için morfinden kurtula -
mamakta ve yiyenleri zaman zaman e -
nerjiden mahrum bırakmaktadır. 

Bu tehlikeyi bertaraf etmek uğrunda 
fazlaca hassasiyet göstermek icap ede. 
ceğine şüphe e<.lilf'mez. Zannederiz ki bu 
da büyUk bir külfet ihUyarmı icap etti· 
remez. Afyonda bir "haşhaş yağı ima -
lathanesi,, açmak, bu suretle yağda mor. 
fin derecesini düşürerek onu zeytinyağı 
derecesinde nebati bir yağ vaziyetine 
sokmak maksadı temine kafidir. Haşhaş 

tohumu istihsalinin burada oldukça kn· 
barık bir Y<'kfın arzetti~ino bakılırsa i. 
maliithaneden başkaca faydalar elde edil. 
mesinin de mümkün olacağını kabul et
mek 18.zımgelir. 1\Jesela, haşhaş yağını 

morfinsiz, sadece saf nehati yağ haline 
getirmek ile gerek memleket içine sev. 
klyat ve gerekse dış pazarlara ihracat 
yapmak için yepyeni bir ihraç maddesi 
do elde etmil') olacağız demektir 

Sadece haşhaş tohumu ve haşhaş yağı 
ihtiyacrnı telli.fi etmek mak~adile . ekilen 
tarlalardan başka yerlere nisbetle • eski 
vnziyetile kıyas c<.lilememPkle beraber -
oldukça dolgun ve yüksek kaliteli nfyon 
sakızı istihsal olunuyor. Çiftçi ona emek 
çektiği için bittabi satmak için çalışıyor. 
l.fıkin satu;lardnki formalite onu ha~·li 

üzüyor. Bir misal: 
Afyoncu bir köylü bilfarz altı saatlik 

köyünden şehre, üç kilo sakızını satmağa 
gelmiştir. Malı, İnhisarlar idaresi adınn 
Ziraat Bankasına gösteriyor. Ona evvela 
avans veriyorlar; gidiyor. 

Bir mUddP.t sonra bu sakızı muayene 
ve tahlil edilecektir, morfin derecesi ölçü
lccPk, kaliteve bakılacak, ondan sonra 

hakiki fiyatı lesbit olunacaktır. J<rnytU ~ 
bUtün bu muamelelerin intacı üzerine far~ ~ 
fiyatı almağa gelecektir. 

Her çiftçi için buna imkan bulunduğutı11 

kabul edemeyiz. Vaktindc·gclemez, va~ 
tinde gelmeyene muamele yürütü1eJ1lcı
O halde ne ynpmalıdır kl köylü bu vıııi· 
yetten kurtulsun? .. lşte bu noktayı ;..!· 
yon ''nlisi ile cidden kıymetli bir iktısnt. 
çı olan Afyon !ş Bankası Müdürü JiBf 
rettin Glinaydın, evvele!' !ktrsat Vekili 1 

ne anlatmışlar, Şakir Kesebirden; "TOP• 
rak ofisinin nazarı dikkatini çpkeccği.ı 
vaadini almışlardır. Ofis henüz bu işe el 
koymamış olmakla beraber, husuSi rnabi' 
yette sızan haberlerden, mevzu U:r;erind6 ~ 
etütler yapılmakta olduğu anlaşılmaktıl' ~il' 
dır. 

Bu mesele etrafındaki umumi temcııııl 
ye bakılırsa afyon sakızı, eskisi gibi, ali\'• 
re usulU ile, köylüden tüccar vasıtıısilC 
alınmah ve İnhisara bu kanaldan devre' 
dllmelidir. 

Başvekil Celal Bayarrn ~eçenki mühitıJ , 
beyanatında Afyon sanayiine ait olan Jtl• ~· 
sım, burayı pek alakadar edecek kıyJllC~ 1 
tedir. Başvekilimizin; memlekette afyoıı t 
müştekatı fabrikası açılacağı hakkındaıd 
sözlerinin A fyonkarahisarmda tahakkll1' 
ettirilmesi ile, sana)iden mahrum bulll' 
nan bu muhitin kolayca inkişaf edebile
ceğine şüphe yoktur. 

Po!is teşkilatı 
kuruldu 

Halk ve erkan yeni memurlar• 
hara ret.c karşıladı 

Turgutlu, (Hususi) - Bugün şehriılll· 
ze ikinci sınıf bir komiserle beş pol~ 
geldi. İstasyonda kaymakam, beledi)'6 

reisi, parti ve halk evi başkanları, teşc1'' 
küller ve halk tarafından karşılandılar· 

Knrşıhyanlarla polisler otomobilletl6 

yeni emniyet dairesine gitmişlerdir. 
Komiser Rasim Erdoğ arkadaşlari16 

resmi \'aziyet alarak kaymakama ınctıl
1 

lekctin inzıbat işlerini idareye geldiğitı1 

söylemiştir. 

Kaymakamımız da mukabele ile Tür!C 
polisinin bilttin dünyaca takdir edildiğiııl 
söylemiş ve alkışlanmıştır. 

llçeb::ı.yımız emniyet binasının kurdele· 
sini kesmiş ve belediyemizin de bü)-U!C 
müzaherc>tlerile çok cazip bir şekle sok\l' 
lan daire gC."zilmiı,ıtir. Belediyemiz, korııi· 
ser ve arkadaşlarına mükellef bir öğltı 
ziyafeti vermiştir. Halk, polis teşkiliıtıll' 
dan çok memnundur. 

lzmirde ıhracat faaliyeti 
hararetle devam ediqor 

1zmir, (Hususi) - Orta Avrupada harb tehlikesinin bertaraf edilmesi Uzerill6 

piyasamızda yeni bir canlılık ve hararet başlamıştır. Mütereddid ve endişeli vaıi• 
yetten kurtulan ihracatçılarımız, c~kislndc n daha büyük bir siiratle, mallarını \'tlpı.ır' 
!ara ytikletmcğe ba!'llamışlardır. Sulh ün ku rtarılmı'1 olmasınrlan müte\·ellit memnu111• 
yet içinde dün muhtelif memlekellerc ihraç edilmek üzC're \'apurlara mühim miktı1t

1 

da işlenmiş mahsul ve çeşiUi mallar yüklenmiştir. 
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~inıan iktisat nazırı 

.. ,....-....oktor Funk Ankarada 
llıat Vekilimiz misafirimiz şerefine parlak bir ziyafet verdi. ) 

Ziyafeti gene parlak .Lir süvarc takip elti 
.\ııkara, 6 (A.A. ) - Alman 1ktısat 1 susunda alakadar devlet adamlarının 

e 1 ekselans doktor Funk, refikası 1 şahsi tanışıklık ve temaslarının ne 
U ~U§avirleri Knote ve Valter, Berlin kadar faydalı olduğu malumdur. Bu 
>'ilk elçimiz Hamdi Arpağ ve mih- itibarla eksela:ısınızın memleketimizi 
.~darıarne birlikte bu sabah saat lfıtfen ziyaret etmesi ve yakından gör 

0 1 
te eksprese bağlanan hususi va- , müş ve tanımış olması ticari ve iktı

:ı a §ehrimize gelmiş , Türk ve Al- sadi münasebetlerimiz üzerinde ıyı 
11 bayraklarile donatılmış olan is· tesirler yapacak ve mevcut dostluk 

e Yoııda, lktısat vekili Şakir Kesebir bağlarını takviye edecek mesut bir ha 
~efikası, Almanya büyük elçisi Von disedir. 
. er ve refikası, Ankara vali ve be- Ekselansınıza Ankara seyahatinde 
?e reisi, Hariciye vekaleti umumi refakat etmek suretile bize büyük bir 
ıp Vekili, 1ktısat vekaleti müsteşa- haz ve şeref bahşetmiş olan çok muhte 

·:rotokol dairesi reisi, Türkofis rei rem Madam Funka bu :ıezaketlerinden 
et. e ~ariciye vekaleti iktısat ve tica- dolayı Bayan Kesebirle birlikte borç

~ırp.Jd. umum müdürü. Ankara lu olduğumuz minnettarlığı bilhassa 
~ C2! ku.nandanı ve emniyet direk· arzeylerim. 

ııı ve Alma..,ya sefareti erkanı ta - Kadehimi Alman devlet reisi ekse-
dan karşılanmış, bir ihtiram kı- lans Adolf Hitlerin sıhhat ve saadet

i Selam resmini ifa etmiş, mızıka !erine. Alman milletinin refah ve tea· 
ve istiklal mnrşlannı çalmış- lisine ve Madam Fu:ık ile ekselansını-

fa zm sıhhat ve şerefine kaldırıyorum. 
İ'tf~syon civarında biriken halk, Doktor Funk da şu mukabelede bu-
h.ırleri, şiddetle alkışlamıştır. lunmuştur: 
~ans Fu:ık, refikası ile refakat Doktor Fuukuu cevabı 

. ki zevat Ankarapalasta ihzar Ekselans, 
~ ıs olan dairelere inmişlerdir. Mis:ı.firsever yurdunuzda ve onun 
~'fl.o ziyaretleri güzel iz bırakıcı merkezinde gördüğü-
.;ıan İktısat nazırı ekselans dok- müz samimi hüs:ıü kabulden ve c:ok 

Unk, refakati:ıde Almanya bü- dostane sözlerinizden dolayı, ayni za
t 

1 
elçisi Keller bulunduğu halde sa manda zevcem namına da. samimi ve 

tl de lktısat Vekili Şakir J{esebiri, derin şürammı ifade etmekliğime mü-
h 11.30 da Hariciye Vekili Tevfik saade buyurunuz. 
li.lU Arası ve saat 12 de Başvekil Bilhassa biz Almanların, bugü::ı ken 

a.re Bayarı ziyaret etmiş ve bu zi- disile dostane münasebetler ve ayni 
~tler iade edilmiştir. zamanda etraflı ve mühim menfaat 
arı Yan Funk da öğle~n önce B:ı.- bağları tesis etmek istediğimiz mem-
• .}> İ(esebiri, ve Bayan Celal Bıı.yarı lekeli, velev birkaç günlük kısa bir 

asi' atet etmiş ve iadei ziyarette bulu- ziyaret esnasında olsa dahi tanımak, 
bo~U!Jtur meramlı olduğu kadar nadir görülen 

~ ı lrt~r F~nk ve refikası öğle yemeği- bir muvaffakıyetle neticelenen gay:r ~aıyetindeki zevat ile birlikte hu- retlerile bugünkü Türkiyeyi cihanda 
b surette yemişler ve müteakıben çok muteber, kuvvetli ve iktısaden sağ 

11" hırıimı {'!'ezmişlerdir. lam bir devlet haline getiren siz, çok 
Ziyaf t " muhterem meslekta5larımla ve bu 

.\ıı. e Ve SUVare memleketin diğer yUksek şahsiyetleri-
. kara, 5 (A.A.) - 1ktısat Vekili le bizzat temas edebilmek için Türkiye 
ır Resebir, verefikası tarafından hükumetinb davetine icabet eylemek 

llıı~ lktısat nazrrı ekselans doktor benim için bir arzunun da husulildilr. 
l' • ve refikası fcrefine bu akşam Zira, ben. sizin gibi, Bay Vekil, böyle 
dı:ıe verilmiş ve dineyi parlak bir şahsi tanışmanın faydalı olduğu hak-

~:re takip etmiştir. kındaki kanaatle meşbu bulu:ımakta-
~ Yafette nutuklar teati edilmiştir: 3,;m. 

Ştk~ir Kesebir şu nutku söylemiştir: Ekselans. memleketlerimiz arasın-
~ •r Kesehirin nutku daki e!rnnomik münasebetlerle memnu 
~lcllelans, niyetinizi ifade. buyurdunuz. Emin o-
t Selansmızı Alman hükumeti 1k- !unuz ki. Rayh hükfımeti de, memle
k'llazırı olarak Ankarada görmek ltetlerimiz arası:ıda ananevi olan sa -

et. Ilı 1
Ye cümhuriyeti hükumeti içb lim temeller iizerinde taazzuv etmiş 

·o# ~ llsi bir memnuniyet vesilesi olmuş bulunan iş ve mi.ibadelc bir1iğini fıtide 
aıl lb dahi elimden geldiği mertebe takviye 
ılı ~~İYar ettiğiniz bu zahmette mün- ctmeğe ve derinlc~tirmeğe azmetmiş 
ıır l' ıç dostluk manasını tamamen tak bulunmaktadır. Cihan konjonktürünü 
ile- ~en hükiımetimin samimi hisleri· bütün temevvücatı:ıa muacciz para 
~ rce?°1an olurken şahse:ı duydu - buhranlarına rağmen Türkiye ile: ik-

1 ~ derın haz ve şerefi ifadeye mü- tısadi iş birliği. 1933 tenberi hacmi üç 
~~at eyler ve kıymetli misafirlerimiz mislini geçen ve bu yıl içinde ise şim-

ale Sizi . h"" ti ~ ).ı erı urme e selamlarız. diye kadar alman neticelere göre, ce 
~ernıeketlerimiz arasında öteden- man 1-4 milyar mark gibi muazzam 
llıq~ mevcut jyi münasebetler daima bir yeku:ıa baliğ olacağı anlaşılan, mü 
lı~ kabil bir anla~ma ve müsaadekar temadiyen büyüyen bir emtea müba
t~.~'ts!arı dahilinde kuvvet bulmuş· delesine müncer olmuştur. 
~ u zihniyetten mülhem olarak iki Bu iş birliği böylelikle Almanyanın 

1' \o~~ ın karşılıklı eko:ıomik inkişafını harici iktısat siyasetinin sağlam ve 
lil 'ııl'etenfaatlerinin en dof!'ru ve dostane esaslı bir amili haline gelmiştir. Bu 

lış te hal ve telifini istihdaf eyliycn muvaffakıyeti cihan iktısadiyatna mal 
~e~ l'llaları bu vesile ile ve büyük bir etmek içi:ı hiçbir sebep görmüyorum. 
l'iııı.. llUniyetıe tebarüz ettirmek iste- ı Bu mucibi memnuniyeti inkişafı, ev-
~lc vel emirde memleketlerimizin tabii ve 

'i~etıllel.ans, memleketlerimizin husu- ekonomik yapılarında mündemiç bir
f~~l erı ve iktısadi bü:ıyelerindeki birini tamamlama kabiliyetine ve mil
~ ;r esasen bunlar arasında Cteden !etlerimizin mütekabil menfaatleri i
~I aaı bir mübadele zemini ve im- cnbı olan teşriki mesai arzuları:ıa med 
~.~d~rrrır Yaratmış ve iki milleti ik· yun bulunmaktc:lyız. 
"lı- i~t~enfaatleri bakımından daima Şüphe ve tereddüde mahal kalmaya 1 
~ıro ıbat haline koymuş bulunmak- cak surette anlaşılmıştır ki, sağlam bir 
~.~i~a· milli ekonomiye dayanmak, dürüst bir 

11iııd ı~e kadar :ıormal bir seyir da- itimat ve geniş bir zihniyetle tatbik o
~lıad e 1nkiBafını memnuniyetle mü- lıınmak 5artile yeni ve cüretkaranc me 

U' ~~ ilcte ettiğimiz iki memleket ticari totlarla dahi ki. bu metotlar ilk iti
pi' l!(ıllt-a tsadi milna~ebetlerinin bundan matsızlık zail olur olmaz filhakika her' "~ da}ı da ayni müsait hava dahili:ıde men bütü:ı memleketler tarafından ka 
IJJ" ede~ .. ~ elverişli şartlar iC'inde cereyan bul edilmiştir. 

~ l'a:ınde şüphe yoktur. Verimli bir surette c:alı~ılabilir. Bir 
,.. 0ıtolll~kkuk ettirmcğe çalıştığımız e- müddet evvel Ber1inde, Türkiye sekre 

~llq~.~k kalkınma işlerimizde Alman teri ekselans Menemencioğlunun va
~ Ji~~~in hissesini ve yakı:ı alakası- ı kıfane ve mticcrrcp riyaseti altında ce
' t~adt ıle._takdir etmekte ve bu yolda reyan etmiş olan müzakerat sırasında 
~tte tnunasebatlerimizin fevizli bir Türkiveıin Almanyava miiracaatına 

lııı· ll.h. l'ilrüyece~inden emin bulun - 1 ~imdi ve kadar l!nf"el olan bütün tah· 
I~· "<\ O]d "' 

1 ıtıı ugumu da ayrıca ifade etme didntın kalkmasına muvafakat etmek 
eı- . 

ara 
~ sı rn" an11 'b. unasc_ıbetlerinin inkişafı hu-

~;y Vekil, zamanımızda millet 

suretilc şüphe ve tereddüde mahal bı
rakmayacak surette anlatmıştım ki. 
Alman piyasası Türk ihracatını kabu-

HABER - Akısam J)OStaSI 

Hu haftaki ilk 
maçları 

Fener-Güneş 
müsabakası 

Pazar gfloil Kadık6-
yünde yapılacak 
İstanbul futbol ajanlığından: 

8/ 10 / 938 cumartesi yapılacak maçlar 
Şeref stadı : 
Süleymaniye - Topkapı B takımları 

saat 14,30 hakem Feridun Kılıç. 
9 ;ıo / 938 pazar yapılacak maçlar 
Taksim stadı: 
Süleymaniye - Hilal A takımları sa 

at 13 hakem Şazi Tezcan. 
Yan hakemleri: Ziya Kuyumlu, Rah 

mi. 
Galatasaray - Topkapı A takımları 

saat 15 hakem Tarık Özerengin. 
Yan hakemleri: Şevki Çanka, Sa -

mim Talu . 
Şeref stadı: 
Vefa - Beykoz A takımları saat 13 

hakem Kemal Halim. 
Yan hakemleri: Halit üzer, Halit 

Özbaykal. 
Beşiktaş - 1stanbulspor A takımları 

sat 15 hakem Ahmet Adem Göğdüm. 
Yan hakemleri: Cahit, Sedat. 
Fenerbahçe stadı: 
Fenerbahçe - Güneş B takım.lan sa

at 13 hakem Fahrettin Somer. 
Fenerbahçe - Güneş A takımları sa 

at 15 hakem Adnan Akın. 
Yan hakemleri: Fahrettin Somer, 

Bahaettin Uluöz. 

Süleymaniye stadı: 
Karagümrük - Eyüp B takım.lan 

saat 9,45 hakem Nuri Bosut. 
Boğaziçispor - Eyüp A takımları 

saat 11,30 hakem Nuri Bosut. 
Ortaköy - Altınordu' A takımları 

saat 13,15 hakem Necdet Gezen. 
Karagümrük - Yıldırım A takımla· 

rı saat 15 hakem Halit Galip Ezgü. 

lstaobu lsporlu Hasan 
nişanlandı 

Şimdi Mersinde yedek subaylık biz 
metini yapmakta olan istanbulspor ta. 
kımırun en eski ve kıymetli oyuncula· 
rından Hasanın, Mersin Ortaokul dikiş 
öğretmeni bayan Nadire Güney il.! ni
şanlandığını öğrendik. 

Kıymetli futbolcümüze, spor haya -
tında muvaffak olduğu 'kadar evlilik 
hayatındada muvaffak olmasını dileriz. 

le vasi mikyasta hazır olduğu gibi, Al 
man emteasının Türkiyede satılışını:ı 
artması da sizin memleketinizin dahi 
kendinden mal satın alanı:ı müşterisi 
olmak istediğini ve her sahada ayni su 
rette verimli olan Alman sanayii mah 
sullerini faydalı bir surette kullanabil 
diği:ıi göstermektedir. Başka milletler 
le olan ekcnomik işbirliğimizi sıklaş
tırmak istemekle diğer memleketlerin 
de salim bir rekabetini bertaraf etmek 
veya bu işbirliği ile baeka bir takım 
gayeler istihdaf eylemek gibi maksat 
lardan çok uzak bulunmaktayız. 

Zira. hükumetimin en har arzusu ve 
milletlerin ümidi, başka memleketlerle 
ekonomik iş birliklerinin bir haset ve 
itimatsızlık membaı ve mü:ıasebetle 
bir hi7.a ve siyasi ihtilaf tohumu ha
line gelmesine meydan vermek değil, 
bilakis bunları milletlere sulh, refah 
\"e saadet getirmeye hizmet ettirmek
tir. 

Türkiye devlet reisi ekselans Kemal 
Atatürkün sıhhatine. Türk milletinin 
inkişaf ve daima yükselmesine, çok 
muhterem zevceniz baya:ıın ve ekselan 
sınızın şeref ve sıhhatine kadehimi 
kaldırıyorum. 

., 

Yorgo -Kiryako 
Boks maçı neden yapllmıyor? 

Memleketimizin kıymetli iki boksö
rü Kiryako ile Yorgonun Taksim sta· 
dın.da karşılaşacaklarını geçen hafta o. 
kuyuculamruza haber vermiştik. Na
mütenahi meydan okumalardan sonra 
ancak seneden seneye bir tek boks 
müsabakası seyretmek imkanını bu -
lan bu sporun meraklıları, bu defada 
Yorgo ile Kiryakonun karşılaşacağını 

duyunca bir hayli sevinmi~lerdi. 
Nitekim bu maç için kurulacak ring

.de müsabaka yamak imkanını bulan 
bir çok genç yumrukçular da günler
denberi biribirlerine meydln o'lı:umak • 
taydılar. j 

Kiryako - Yorgo müsabakası için ka· 
rarlaştmlan tarihe hemen hemen bir 
iki gün kala - ilk mey.dan okuyan -
Kiryako, bu müsabakayı yapamıyaca· 
ğım bildirdi. 

Şimdiye kadar iki defa karşılaşan 

ve her iki müsabakada yenilen Kirya
konun bu defa da maçtan vazgeçmesi, 
kendi lehine olmıyan bazı dedikodula
rın çıkmasına sebep oldu. 

Her iki karşılaşmanın galibi Yorgo. 
dan bu son vaziyet üzerine !bir mek· 
tup aldık, bitaraflığımıza binaen ay
nen neşrediyoruz: 

Sayın Haber gazetesi spor 
muharrirliğine 

Kiryakonun bana ikide birde mey -
dan okuduğu malumdur. Kendisi ile 
iki defa 'karşılaştım ve herkesçe ma
JUm olan neticeyi aldım. Her defasın -
da olduğu gibi bu defa da delisini ka
bul ettim ve organizatör buldum. La
zım olan ber şeyi hazırladım. T:ıksim 

stadyomunda reklamlar asıldıktan ~on· 
ra rakibim maçtan vazgeçti. 

Bu, dünyanın hiçbir yerinde görül
memif şeydir, ve eminim ki !bu maç. 

Memlekette spor 

1'ürkgücü 
~:anakkale hirinci!Ji oldu 
Çanakkale, (Hususi) - Çanakkale 

vilayetinin 7 kazası arasında yapılan 

liğ maçlarının neticesi alınmıştır. Ezi· 
ne idmanyurdu takımı ile karşılaşan 

Çanakkale Türkgücü, Çimenlik s<>.ha
sında karşılaşmışlar.dır ve neticeyi 5·2 
Çanakkale Türkgücü spor k!übü kaza. 
narak mıntaka şampiyonu olmuştur. 

Keşan - İpsaJa maçı yarıda kaldı 
Keşan, (Hususi) - Geçen pazar 

günü Keşanspor alanında, Keşar.E. da· 
vet edilen İpsala spor klübü takr.nı ile 
Keşan l:lübü arasında bir futbol nıü -
sabakası yapılmıştır. Maça saat 15,30 
da öğretmen Bekirin idaresinde baş -
lanmış, ilk dk.ikalarda Keşan orta mu. 
hacimi Necati tarafından birinci sayı 

kaydedilmiş ve bunu 35 inci dakikada 
Keşan sağaçığı Mithatın yaptığı sayı 
takip ederek birinci haftaym sona er
dirilmiştir. 

lkinci devrede esen şiddetli rüzgar 
ipsalalılar lehinde idi. Bundan da isti
fade eden İpsala takımı ardarda iki sa
yı yaparak beraberliği temin etmi~ler. 
<lir. 

Son dakikalarda Keşan lehine veri
len penaltıyı ipsalalılar kabul etmiye
rek sahayı terketmişlerdir. 

lBaDakesnrde 
Balıkesir, (Hususi) - Balıkesir son. 

bahar at koşuları pazar günü yapılmış
tır. Birinci yerli yarımkan İngiliz tay 
koşusunda Ankaralı İbrahimin Alceylanı 

birinci, Susığırlıklı Hasanın Şen'i ikinci, 
lzmitli Nihadın Safası üçUncü gelmiştir. 

İkinci : dört ve daha yukarı yaşta bu 
sene içinde hiç koşu kazanmamış yanın 
kan Arab ve haliskan Arab koşusunda 
Balıkesirli Osmanın Aydını birinci, yüz
başı Cemilin Budağı ikinci. Edincikli 
Mehmedin Mesruru üçüncü olmuştur. 

ÜçUncü: dört ve daha yukarı yaşta ya
rım kan Arab vo haliskan Arab handi
kap koşusunda Ankaralı Salihin Musulu 
birinci, Balıkesirli Osmanın Ferhanı i-

Roksör Yorge 

tan kaçınmasını affettireak hiç bir 
muhik sebep yoktur. Çünkü evvelki 
maçta da gene ayni vaziyet tahaddüs 

etmişti. Kiryakonun son maçın.da sa
yın gazetenizin yardımı ile olabilmiş-

ti. Eğer Kiryako bu defaki maçı yap. 

mazsa artık bana meydan okumak sev

dasından vazgeçsin, benimle karşıla -

şacak kudrette bir böksör olmadığım 

nihayet anlasın.,, 

Bize kalırsa Kiryako bu maçı yap. 
maktan vazgeçmiş değildir. Belki iKi 

yumrukçu arasında ve yahut organiza

tör ile sporcular arasın.da bir ihtilaf 
mevcuttur. 

Dürüst bir sporcu olan Kiryakonun 

beklenen bu müsabakayı yapacağını 

bildirmesini v& ~t'i tarihini ilan etme
sini bekliyoruz. 

At yarışları 
Edirne ve Balıkesir 
koşularına bu hafta 

başlandı 
Edirne, (Hususi) - Yarış ve ıslah en

cümeni tarafından tertib edilen "Edirne 
sonbahar at koşuları,, na pazar günü 

ba§landı. Kı§ln meydanında hazırlanmış 

olnn yarış mahallinin vali ve umumi mil. 

retti§ de dahil olmak üzere binlerce halk 
doldurmuştur. 

Yarışlara saat 14 de tay koşusuyla baş
lanmıştır. Bu koşuda birinclliği Mustafa 

Doğudun Binnazı, ikinciliği Yavuzun 
Fcrruhu, üçüncülüğü de Adnan Akbıyı
ğın Ümidi kazanmıştır. 

İkinci koşuda birinciliği Tevfik Devri
min Ceylünı, ikinciliği Mehmed Kulanın 
Ferhanı, ilçüncUlüğü de Sinan Yürükçü. 
nün Arüesi kazanmıştır. 

Üçüne koşu yarım ve safkan Arab hay
vanlarına mahsustu. Hasan Akarın İnci. 
si birinciliği, Süleyman Evlrzenin Serveti 
ikinciliği almıştır. 

Dördüncü koşuda Osman Yenilmezin 
Sevimi birinci, Kaya Karakayanm Şengü
lü ikinci, Halil Gilngörün Yıldırımı üçün
cü gelmiştir. 

Bu yarışları müteakip atlı zabitan a
rasında manialı bir yan ştcrtib edilerek 
bu ko§uda derece kazananlara aynca 
kıymetli birer madalya verilmiştir. 

kinci, Bigalı Raşidin Aslanı üçüncü ol. 
muştur. 

Dördilncü: dört ve daha yukarı yaşta 
yerli yarımkan İngiliz koşuşunda Anka
ralı Salihin Mahmuresi birinci, Balıkesir
li Alinin Nonesi ikinci, Gönenli Nazüin 
Mavzikası ilçüncü gelmişlerdir. 
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A lemdar, 15 bin askerile dehşet 
saçarak Babıiıliye 11eldi 

Sultan Mustafa ho.klkaten enderunu 
nUmayun ricali tarafından Alemdar le
hine doldurulmuııtu. Hatta biraz da çe
lebi serdar aleyhine gUftügft ve şekvn 
dinlem~ti. Sakin ve mUstcrih bir hnlde 
cevab verdi: 

- Beyhude rahatsız olursun. Böyle 
birtakım evhama tebaiyetle seddl na.ka
bil ebvabı feso.dı küııad doğru olmaz. 
Vo.r istıraho.t eyle. Elbette bir çaresine 
bakılır. 

Serdar çileden çıkmıştı. Padişaha derd 
anlatmak kabil değildi. Bu ziyaretinden 
huy!ananlar da padişo.h kapısında ser • 
darın konuşuşunu dinlemiıılerdi. Demek 
serdar Alemdarm vücudunu ortadan kal. 
dırmakta selli.met buluyordu. 

Güreli gilzell de dlnliyenler arasınday
dı. Zaten bu işlerin başında daima o var
dı. Gürcü fazla durmadı. Hareme kO§tu 
ve bir kAğrdm ilzerinc bir şeyler yaza
rak iç oğlanlarından birine sıkıııtrrdı ve 
gece vakti olmasına ehemmiyet vermi
::rcrck saray kapısındo.n çıkardı. Acele 
Refik efendiye gönderdi. Refik efendi 
Ramiz efendiye söyledi. Ramiz efendi de 
geceliğinin üzerine kUrkIU paltosunu, ba
şma da kUlô.hrnı geçirerek soluğu Alem. , 
dar konağında buldu. 

Ne Köse, ne Alemdar henüz uyuma-ı 
mıştılar. Sabah ezanı da okunmağa ba§
lamış, ortalığa hafif bir alaca ıeık yayıl
mıştı. 

Alemdar o gece hiç uyumadı ve sabah 
olur olmaz çavugba§llla haber salarak 
on beo bin kadar askerinin teslih olun
masını ve kendisini beklemesini emret
tJ. 

Ne köae, ne Ramiz, ne Refik ne olaca_ 
ğmı biliyorlardı. Yalnız Alemdar lif din
lemez, ferman umurlamaz hQ§Dlet ve 
heybetini tekrar takınmış, korkunç hale 
gelmlştl Belki bir paketten fazla tiltün 
içmiş, be§e yakın kahve getırtmtıı, yUzU 
uykusuzluktan sarkmış, saçlarına, sakal
larma daha fazla ak dolmuııtu. 

Hakikaten kösenin yerden göke ka -
dar hakkı vardı. O bir tarafta zevkeder
ken, düşmanları uyumuyordu. İ§tc serdar 
Çelebi bu defa da hUnkarı onun aleyhine 
fışkırtıyordu. Hem de idam etmek gibi 
tehlikeli bir neticeye sevke çalışıyordu. 

Yeni uyananlar bUyUk bir hazırlık gör
düler. Sanki ordu yeni bir sefere hazırla. 
myordu. Atlılar ferman götürür gibi aU
ratle sokaklardan doludizgin geçiyorlar, 
takmı takım Rumeli askerleri silratle gi
diyorlardı. Nereye, niçin, hiç kimsecikler 
bir şey anlamamıştı. Hatta bu işi Alem
dardan baııka bllen dahi yoktu. Alemdar 
paga artık kat'l kararmı vermiş ve bQ-

Genç adam tekrar etti: 

tün bu işleri kılıı;la hallede bileceğini 

anlamıştı. 

lş i§ten geçmeden, başına bir derd aç
madan dalgalanan devleti aliye işlerini 
süt liman haline getirmek lazımdı. 

Alemdar, sabah devlet işlerine baş • 
landığı saatto arka.smda on beş binden 
fazla askeriyle İstanbul sokaklannda et
rafa hayret ve dehşet saçarak Babıô.liye 

geldi. 
Memuı:lar ortalığa dökUldüler. Halk 

akın akın Babıallnin etrafına doldular. 
On beş bin askerin at ve kılıç şakırtıları 
bir istila manzarasını \'ermi§ti. Asker 
Babıali etrafında silah çattı. 

Alemdar yanında Refik efendi, Boş
nak ağa olduğu halde arz odasına girdi. 

Yerlere kadar eğilerek Alemdarı se
lamlıyanlara göz ucu bile devirmeden 
geçen Alemdarın Babıaliye mühim bir 
maksatla geldiğinde ııilphe yoktu. İşle -
rini takibe gelen erbabı mesal!b kaçl§tr
lar. Erkanı memurin herbiri bir behane 
ile Bnbıfiliden savuşmak istediler. Ama, 
beş on frlyan nöbetçi Rumeli askerinin 
dipçikleri karşısında geri dönerek yer. 
terinde mukadderatlarını beklediler. 

Alemdar arz odnsma girince itaykır

mağa baııladı: 

- Ifarayı babanızın malikanesi mi 
sandınız behey mUrte§i mel'unlar, nere· 
de serdarınız? 

Çelebi Mustafa paşa, dışarda Alemda
rın gökrcdiğini duyunca pencereye koG
tu ve tedehhilş etti. Saçlarr dikildi. Kal
bi çathyacak gibi çarpıyordu. Eğer pen. 
cera kenarına tutunmasn düşüp ölecek
ti. Bu ne asker, bu ne kalabalıktı? 

Dönerken odaya Alemdar girdl. lki 
serdar biribirlerine öyle bakıştılar ki 
Refik efendi, Çavuşbaşı Tahsin efendi ve 
Alemdar ayanr, birkaç Babılill ricali baş
lnrmr eğdiler. 

Artık her §OY bitmişti. Alemdar hay
kırdı: 

- Bre mel'un Çelebi. HUnkan alda -
tırsm, enderunu aldatrrsm. 'ümmeti Mu
hammedi aldatırsın. Mıığııuıı para verir, 
rnayııyı soyarsın. Bigilnahların canla. 
nno., kanlarına girersin. Eğer serdarı ek
rcmli.k buysa, bunu bir bostanbaşı daha 
elverişli başarır. 

Bir de utanmadan, haya etmeden, ar 
etmeden bizim de hayatımızla oynarsın. 

Çelebi Mustafa paşa 15qkına dönmUş, 
ker.dinl mUdafaa için ağzmt bile açama
mı!J, dill tutulmuııtu. Eli ayağı vUcuduna 
çarpacak kadar titriyordu. Kekeliyebil -
di: 

- Paşa karde§imlz, ne istediler de 
yapmadık, neden böyle lzhan hı§IDl ve 
kin buyruluyor? 

- Sus bro herif. Deraliycde koyun bı. 
rakmamışsın. Senin gibi mel'un bir keçi
ye Çelebi demişler. Ver bre herif mührü 
hllmayunu. (1) 

Çelebi paşa. elini cebine atıyor, çıka
rıp koltuğu altına sokuyor, ne yapacağı
nı şaşırmış, kah etrafına bakarak Umid 
ve imdad bekliyor, kah Alemdara baka
rak dehşetle titriyordu. 

Fakat Alemdarın şakası yoktu. Üzeri
ne do!;'I'u yilrildU. Refik efendi önledi: 

- Aman devletlü paşa, §anma yakış. , 
maz. 

Alemdar köpük pUskürilyordu: 
- Ver mUhrU hUmayunu! 
Çelebi mUbrU hümayunu çıkardı ve A

lemdara uznttı. 

Alemdar mührü ne yapacağını bilmi
yordu. Zaten serdarı Ek.remde hünkarın 
bir milhrü olduğunu da Ramiz efendiden 
öğrenmişti. Mühilr elinde kaldı. Reiık e
fendiye baktı. Zeki adam, Alemdarın 

eaşkınhğını farkederek hemen yanına 

sokulup: 

- Çavuşbaşı Tahsin efendiye lutfey
le devletlum. Dedi. 

Alemdar Tahsini çağırarıık: 
- Al bre, dedi. GötUr hUnkA.ro., böyle 

naehll ellerde hünkllr mührü ne gezer? 
Bu gibi mel'un de\·let ve millet dilşman
Jarına hazineden bir akçe bile vermek 
gilnahtır. 

Boşnak! 

- Emret paşam. 

- Al bu herifi, bir ata bindir, bir 
miktar da sUvari al, Çırpıcıdaki çayırda 
otağ kuran orduya. götür. Çadırından 

taşra çıkmıyaCak ! 

Boşnak ağa, kRr aşina bir adamdı. A. 
ma. bu aralık efendislnln bu yilksek ic
raatından neşelenmiş, hemen muhake
mesini kaybetmişti. İstiyordu ki şura -
cıkta serdann kellesini vurduruvcrsin. 
Durdu ve bir emir daha bekledi: 

- Sonra ne yapalım dcvletlfi? 
- Haydi götUr, o kadar. 
Hadise derhal İBtanbulıı, Anadoluyu, 

Humcline yayılmıştı. O zamana kadar 
serdar azli padf§ah işiydi. Fakat işte A
lemdar bu kaideyi altUst etmiş, padişa
hın haberi bile olmadan serdarı azletmiş, 
devleti serdarsız bırakmış, yahut bu işi 
vekaleten Uzerine almıştı. Hünkar unu. 
tulmuş, yerine Alemdar kalın olmuştu. 

Alemdar paşa Babıaliden çıkınca halk 
bir alkış tufanı koparmışlar ve baykırııı· 
mışlardı: 

- Barekallah! ~inşallah deyin ağalar, 
devletin Alemdar gelir. 

<De ıunı nr) 
(1) Tarihi Cc\'det. 
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Teşkilata g iren bir daha ç1kt1.ma 
ihanet edenler idama mahkumdııı ç 

- Vatanperver hemııiremiz kontes 
Hedingen sizi bize fevkalfi.de methetti; 
vatan uğrunda hayatını bile fedadan çe
kinmlyecek, lıntta bayatını vatan hizme
tine hasretmczsc kendisini yaşamış say
mıyacak cinsten hakiki bir \'atanpcrver 
olduğunuzu söyledi. 

- Evet, vatanım için hayatımı feda
dan çekinmem! 

- Bizim teşkilnta giren bir daha. çı. 

kamaz. Hayatı artık kendisine değil, teş
kilatımıza aittir. İhanet edenler idama. 
mahkümdur. "Salnte - Vehme., nln ka
nunu bunlnr olduğunu biliyorsunuz değil 
mi? 

- Evet biliyorum. 
- Teşktlata sadık ve muti bir uzuv 

olacağınızı ispat için herhangi bir vazi
feyi ifaya, mesela bir dü§manımızı imha
ya hazır mısınız? 

- Evet. 
- O halde kendi arzunla vereceğimiz 

\"azifcyi kabul etmi§ sayılırsın. Vazifenin 
mahiyetini öğrendikten sonra cayınanız 

irnkAnı olmadığını aklından çıkarma ... 
Benimle beraber gel. 

Vclter, Stefnnla beraber Hlldanm a.
partmıanmdan çıktı. Bir taksiyle Vay -
senzi mahallesinin tenha. blr sokağına. 
gittiler. MUtevaz1 bir evin önünde duran 
komiser kapıya dört defa vurdu. Kapı n. 
çıldı, siyahlar giyinmi§ bir uııak Velte
ri selft.mladı. 

Volter eliyle garib bir iı;;o.ret yaptı, 

uşağına Stefanın manasını anlıyamadığr

bir kelime söyledi. Bunun üzerine uşak 
bir perdeyi kaldırarak arkasındaki kapı
yı açtı, bodruma inen merdivene Velter 
yürlldü ve karanlıkta görünmez oldu. 

Uııak Stefanın peşinden gelmesini i -
şarct etti. Zifiri karanlık merdivenler

den indiler. Son basamak bitince Stefan 
kendisini kubbeli bir salonda buldu. 

Her taraf gamıılı haçlı bayraklarla do
natılmıştı. Ortada meşeden yapılmış bU
yfik bir masanın etrafında, başları ku
kuletalarla örtülü üç adam oturmuşlardı. 

Heyecan içinde olmakla beraber sak.in 
görUnmeğe çalışan delikanlı esrarengiz 
üç ki§iye doğru ilerliyerek masaya iki 
metre kain durdu ve selam verdi. üç ki
şiden ortada olanı konuştu: 

- Meclisimize hoş geldin Stefan Giet
zinger ! 

Sağdnki ve sonra soldaki adamlar da 
ayni cUmleyi tekrarladılar. Kumaşın ar. 
kasından ses değişiyor ve garib bir a
henk alıyordu. Stefan soldaki adamın se
sinde Velteri tanır gibi oldu. 

Ortadaki adam söze başladı: 
- "Saıte Vehme,, nin gizli mahke

mesi kar§Isındn bulunuyorsun. Eğer 

korkmuyorsan kal, yoksa çekil, henüz za 
man var. 

- Buraya kendi fhtiyenmla geldim ve 

Alman vatanının selameti için ıea 

hayatmn bile fedadan çekinmemek -' 
mindcyim. Mahkemenizin tayin ed he 
tecrübeye hazırım. Bu tecrUbcdcn ,Al 
tcşkilatmıza kabul edilmeğe layık ı"' )iı( 
loceğiml umuyorum. la 

Söyliyeceği tıözleri Veltcr ona ~b 
öğretmişti. Velterin hikimler ara!l" 
bulunu§u onun cesaretini 10-H·':mı• 

Hikimlerfn reisi ayağa 
uzatarak: 

- Yemin et Stefan Gietzinger! d 
TeşkilUrmrz mensuplarmm 1srnl 

vazifelerini, nizamlarnnızm mahi>"e
1 

velhasıl teşkilatımıza dair herhangi 

şeyi herhangi bir kimseye kat'iyyeıı 
şa ctmlyeceğine yemin et. 

- Yemin ediyorum! 

mini kayda geçirsin. 

- Peki Uatad. 

Reis Stefana hitab etti: 

- Yem.ininde hania olduğun tsİI b~ 
de kendini ölmilş bilmelisin. Kıınunıfl" 
budur, kabul edfyor musun? 

- Kabul ediyorum. 

- O halde Stefan Gictzinger, ~ ..t 
dinle \'O • · ccekleri.ni hafızana nslW 

Teşkilatımızın adı "Safntc-Vebme,, 

Bu isim scnelerdenberi büyük mevkU 
de olanları bile icabında titretmiştir· 
nunlarnnız beşer kanunlarının fevkill 

dir, kararlanmızın temyizi, istlnafı 

tur. Vazifemiz ada.le~fzliği takip, ıll :"1 
rirni tecziye, masumu müdafaa, tasl ıl 1 

altındakileri tahlis etmektir. Mevki, ,et>~ 
vet velhasıl hiçbir şey "Salnte-VehJSI ~c 

in intikamını durduramaz. On4ım al~) f 

!erinde karar alanların vay haline! J. 
tık onun günleri sayılıdır. Ne kadar) 

sek mevkide olursa olsun, ne kadar 
bir muhafaza altında. bulunursa bulu' 
sun kararmuz muhakkak infaz edilir· 

Teşkilatımız 14 neli asırda mukaÖ 
Cermen İmparatorluğu arazisi dahil 

bulunan ve aynı .isimde olan teşkil• 
varisidir. Te§kllAtmnzın ideali mode 
icaplara göre o zamandan az çok fa! 

dır. Şimdi ''Sainte-Vehme,, saf cerıı1 
ırkı milliyetçiliğini kendisine ideal 

ml§tir. Sembolleri "ışık,, ve "çekiç,, tlf 
Bunlan faaliyetine sembol olarak ta111 

mağı kabul ediyor musun? 

- Evet Ustat. Ve zaten bunlar UÇ~ 
cü Rayşm meaihi, RayşfUhreri ımıe 
de sembolleri değil mi? Onları e8"~ r 

senelerdenberi mukaddes tanırım! ol 
- Teşkilatımızda saf Alman ırkın 

1 
olmıyan kimse yoktur; bir ırk, bir ide' 

(Devamı var) 

~•••••tınııE ıcmı .. • ıı 
metre gitmemi~tik ki hatamı aniadım. Kimsenin bir şeyden hlltl ~ 

- Nana!.. Size karşı çok sert davrandım. Beni affedin .• 
Nana, fazla söyletmek isterniyen bir tavırla elini uzath. Platon, 

bu buz gibi eli tuttu. Kendi elinin içine aldı. Devam etti : ~U~AYDN . 
yoktu. p·~ olmustum. Yeğenim, hak ettiğim halde. bana hİÇ ~ 
serzenişte bulunmadan beni gerisin geriye eve getirdi. SadunUJl• ~-. 
işte hiçbir suçu yoktu. Yalnız benim kabahatim olan böyle bir. 

1 
tadan sonra artık sizin sevgi \'e takdirinize layık olamam ... BeI11 - İdealim, kolayca crişilemiyecek bir rntikemmeliyette idi ve si

zin ona benzernenizi istiyordwn ... Yanılmışım. Herkesin, kendisine 
uygun ve kendisine bir hususiyet veren tabii duygulan ve yaradılış 
tarzları vardır. Bunun için, siz de ... 

Nana, içini çekerek, Platonun sözünü kesti: 
- Bunun için, ben de prensese benziyemezdim, değil mi Oh, 

katiyen! 
Platonun çekinerek tutmak istediği, elini çekti. lkinci defa içini 

çekerek, gözlerini çevirdi. 
Platon sözüne devam etti: 
- Siz şimdiki halinizle de sevilmeğe layıksınız, ~'ana .• Herke

sin takdir ve sevgisine lfiyıksınız! Bu hürmet ve muhabbeti de kazan 
mış bulunuyorsunuz .. 

Genç kızın kirpikleri arasında, muziplik veya şuhluk alışkm

hklanndan kalına, ve bir çok manalar belirten bir pmltı yanıp sön
dü. Kızardı. 

- Fakat, iki kişinin beni takdir etmesi, bence bütün herkesin 
takdirinden değerlidir, dedi. 

Platon cevap verdi: 
- O, bir iki kişinin takdiri de,ötekilerinkine mani olmamak üze

re sizce kazanılmıştır. Siz bende, şimdiye kadar tanımadığım ve bü· 
tün varlığımı dolduracak kadar derin bir duygu yarattınız .. 

Heyecanla, durdu. Genç kmn yüzüne takılıp kalan gözleri, söz
lerinden daha fazla feyler c:öylemişti.. 

Nana, birdenbire koltukta d~ruldu ve dimdik oturdu. Hafif 
hir ele: 

KAÇIRDIGI KIZ 
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- Utanıyorum, dedi, layık olmadığım bir sevgiyi çaldı~ım için 

çok müteessirim, bay Platon. Siz. beni doğruluğum, açık sözlülüğüm 
için seviyorsunuz .. Çünkü kendimde başka bir meziyet göremiyo· 
rum! Halbuki, bu iki meziyetim de, riyakarlık ve yalancılıktan 
başka bir şey değil. Ne zamandanberi bunu size söyliyecektim ama 
siz bana karşı pek sert davranıyordunuz. Kendi kendime derdim ki: 
":Nazannda bir hiç olduğun bir kimseye kendinden bahsetmekte ne 
mana \'ar?,, Yanılıyormuşum .. Bugün anlıyorum. 

Platon, neye karar vereceğini bilerniyerek, dinliyordu. Ruhu· 
nun derinliklerine büyük bir sevinç ışığı sızıyor; fakat buna inan
mağa cesaret edemiyordu. Nana devam etti: 

- Varlığınızı dolduracak duygulardan bahsettiniz. Ç.ok geç 
kalmadan bu hisleriniz için ileride bir pi~tlc duymadan .. 

Dudağını ısırdı, sarardı, sonra devam etti: 
- Ben sizin sandığınız gibi temiz olmadığımı söylemeliyim .. 

Geçen sene, bu vakitler, burada altında kaldığım baskından bıka· 
rak, bütün hayatunca saadetime engel olacak bir çılgınlık yaptım .. 
Ofkeli bir zamanımda, yeğenim Saduna beni kaçırmasını rica ettim. 
O beni seYmiyordu Fakat ben tehdit ile onu kandırdım ... Kullandı
~un vasıtanın ne ehemmiyeti vardı? Mademki her şeyi yapmağa 

karar vermiştim! Razı oldu. Ve beni götürdü. Fakat daha dört kilo 

fcdin!... 
Sustu. !ki iri damla gözyaşı, penyuvarının üzerine sessizce ; 

varlandı. Kendini tutmak istedi. Buna muvaffak olamadı. Ha~ 
hiçbir ümidi kalmayan bezgin kimseler gibi kmk acıklı hıçkırt ..ıf ~ 
la ağlamağa başladı. Ve. yüzünü.koltuğun arkalığına dayıyarak• S' 

11 

ledi. -" 
Biran sonra Platonun sesini o kadar yakından işitti kı, tiW 
- Nana, siz bir meleksiniz .. Ben bu söylediklerinizi biliyord~ 
- Biliyor muydunuz? demek, buna rağmen, beni bir parçs 

sun seviyordunuz, öyle mi? . J 
- Hayır, sizi sevmiyordum .. Yahut, yetecek kadar sevın;;,ı.- uı 

dum. Yani, şimdi sevdiğim kadar se,·miyordum ... Kendinizden ti U 

scdecek kadar bana itimat edecek misiniz, diye kendi kendime sO tıı 
dım. t# ~ 

- Yüz kere konu~mak istedim. Fakat siz o kadar serttiniz, a b 
karşı o kadar soğuk davranırdınız ki ... Sizden ödüm kopardı! : 

N Ya şill~~di "....:ı: v ı .. l ·1 b ur· k d" · fe\11" l ana g um~. ı aş ı goz erı e u g umseme en ısıne ıııul! 

iade bir güzellik veriyordu, dedi ki: ~ ~ 
- Şimdi, gene sizden korkuyorum ama, o kadar değil! s~~ Of 1 

bana karşı bir teveccühünüz var mı? Allahım, bu te\'cccühl.111 ııt 
kaybettim zannederek ne kadar üzülmüştüm! ıı 

Platon da, gülerek cevap verdi: ~ 
(Do,·amı \ar) 
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t' ~ •• liııo , iş le böyle bir kadındı! 
'0~2arıt Solıner işte böyle bir kadrndı. l 1eniyordu. Ne tuhaf şeydi bu kasa! An. 
[ çOcll( Ve Çılgın, saf vo ciciydi; tıpkı bir cak gizli bir düşünceyle açılıyordu. Tıpkı 

T ha llaı gibi. Fakat bir kraliçeden de da- bir büyüye, bir tılsıma benziyordu. Karısı 
ıııı ,0 lı ve deli§mcndi. Şimdi artık §U- Bk günlerde kasayla böyle meşgul olduk-

tUteı~ernek kalıyor: Bir Uahe gibi de ça Solmer de iyi bir eey dUşUnmUş oldu-
,, ~ Hayır ... Bunu söyliyemeyiz; bir ğu için kendi kendini tebrik ediyordu. 

e be 1 kadar güzel değil, bUtUn iliı.helerin Fakat günün birinde Evetin kasanın a-
9~ ı· nt1(\n Çok daha gUzeldi. nahlarını kaybetti. Solmcr Amcrikaya 

1 '1lca:ı1 
g ı(latı .. ~na adeta tapar, bütün hırçın- kasayı yapan firmaya telgraf çekti. Ve 

labtı :ii, ınatıarına, deliliklerine bir fil yeni bir anahtar getirtti. 

.,ol_, ~6~1~ dayanırdı. Kendisi bUyUk bir \'e nihayet bir gün geldi. Evelin kasa-

t •r.:'· Onun bütün arzularını yerine yı ac.;~cak ııifreyi de unutmuştu. 
~eı.: .. ~Icc,:j, i~tidardaydı. Ve o bu arzu- İmkanı yok ne olduğunu hatırlayamı. 

tatııı~kez kur; varan bir cömertlikle yordu. 
kı ~ cuıJoruu. Onun hayatta yalnız i- Kocası: 

rt1ı ,. d 
d ~ h ar ı. Bir tanesi kıııkançlıktı. İn. - Bunu unutamazsın, diye bağırdı, 
Je~ ao~e::ı bu y.a! .. Günün birinde ı.füter böyle şey olamaz! .. 

, klltıı k n kalbıne bir kurd düşmUştü. Bu Genç kadın: 
ye 1' Uııiıı ıgkançlık kurduydu. İkincisi de E- - Unuttum ne yapayım, diye cevab 

~ltlaıı on:ı hediye edilmiş olan kıymetli verdi, kendimi öldüremem a! .. Haf]zam 
eıı ,., laları ~ . . 

"'ellıe. sag:ı, sola atması, kıymet bil- pe kkuvvetsiz, elimden ne gelır?! .. 

haıc1ta~ı Ve bu yüzden pırlantaların mu- Solmer dehşet içinde: 
hır e 4 

kaybolmak tehlikesinden doğan - Fakat bu olur §CY değil! .. diye ba-

rdef t.,:~§CYdi. ğırıyordu. Evelin yüzünü buruşturdu: 
it ~eli 

1 
kı.rınet bilmemezlikle o kadar - Dur gilrültil etme, dedi, elbet de 

bol)ı~nıişti ki, bir gün küçük köpeğinin hatırlarım. 
....., A. inci gerdanlığını dolamış: Ertesi gün kocasına geldi. 

0ıııı hu ınan ne de yakıştı diye günlerce - Aman, dedi, beni de çılgına çevirdin 
oı: ~o Rerdanlıkla gezdirmiııti. dün. lete buldum ı.ıifreyi. Sapsade bir ke-

1' b casını 'h 
~ ~bir n ı tarları yahut çıkışmaları 

1 ~·lea·fayda vermiyordu. O ne söylerse 

aı::ııı,;n: ''Bizim hizmetçilerimlzin hepsi 

1 •
11

dur. Hem bir şeyim kaybolurııa 
Dı~enıaını alırsın, değiştirmiıı oluruz.,, 

ıae ~alta cvab veriyor, aldırmıyordu bile. 

• d~~tı ile: b~r iş adamı olduğu için inııan
ıcU~iııı~c. lyı tanıyan Mister Solmer hiçbir 

. ~·eıııe:tle karşı körükörilne emniyet besli
ıclllltiııde ti. Ve iıstc bunun için günün bi. 

)~l!cek Velinin çılgınlıklarını nihayete er

limeymiş! ... 

- Neymiş? 

- Tabii "sevda,, imiş .. Bunu hatırlat-
mıyacak ne var? 

Sanki kocası bunu hatırlamağa mec -
burmue gibi ona bir iki acı söz daha söy. 
ledi. 

Mister Solmer kasanın başına geçti. 

JSI ~ti! bir karar verdi. 

nı:.4ııııı~lıı-~ıbahtnn akşama kadar e\•de rinl her şekilde sıraladılar ... Hayır! ha. 

1eı'oııağ dıgı bir gUn sekiz hamal Solmer yır! .. Şifre bu değildi. 

Fakat sevda kelimesi de kasayı açmıyor
du. Bu defa aşkı, muhabbeti, l!Cvgiyi, ip
tila ve alakayı, sempatiyi tecrübe etti

ler. Bu kelimeleri yazan harflerin her bi-

~ıııe>~ıı ~na kocaman bir kasa getirdiler. Ve Hiçbiri uymuyordu. Fakat Evelin ısrar 
e>~ b~nç kadının budvnrı yanındaki kü- ediyordu: 

1
1}. frad odaya yerleştirdiler. O akşam - Eminim, a§ka, sevdaya, sevgiye mil 

· 1l ıel'lı:ıc a ılister Solmer cebinden siy.ah gü- teallik bir şeydi. 
) ti( il l'apılmış bir mücevher mahfaza- Bu pek can sıkıcıydı ve Solmer bir ka-

' ~dı ve: sa almış olduğu için kendi kendine lanet 
ııııı l:>ed· Velin, sana bir şey getirdim. ediyordu. 

· l~Ia ~ Genç kadın omuzlarını silkti. Nihayet büyük felaket geldi, çattı. 
ö&İ ~ak lr aliıka göstermedi Solmerler büyük bir baloya çağırılmışlar-

at k • 
I~ ~~~il ocası onun bu hallerine alışık 
ıı ~tin lakaydisine kulak asmadı. 
,; n l'l açtı. Mavi kadife UstUnde, ko-

dı. Evelin terler tepiniyor: 

- O gece muhakkak pırlanta gerdanlı
ğımı takacağım; açtır kasayı .. diyordu. 

- O halde sen de unuttuğun kelimeyi 
bul ... 

r ~eı .,. :Pırlantalarla yapılmış harikulade 

~~ 
1
El lam manasiyle bir servet değe. 

o an b' Si:! ır gerdanlık yatıyordu. Eve- - Bulamam! .. Hatırlıynmıyorum. Baş-
. Q"e· ılcrı Parladı. Kocası bu ışığı gör- ka tiirlü açmak mümkiln değilse kasayı 

tl ... · kırdırırız. " l3 
l ıı ti(· EveJin, diye gülilmsedf, bunu Mister Solmer Amerikaya bir telgraf 

-:ı ~~in aldım. Fakat sana vermek i- daha çekti. Ona: "Bu vaziyette kasa an. 
ç~ C §artım var cak kırılarak açılabilir. lsterscniz iki mü-(1 ıı~ • 
e '~c !tadın kaşlarını çattı ve: hendisimizi ilk vapurla yola çıkaralım,, 
~ t~ıı .Yrntş bu şartlar? diye alakasızca diye cevab verdiler. 

., ı.tı,·ler Evelin: 
d '.t '-'l'od Solmer mahcub mahcub: - Onlar ancak altı gün içinde gelirler. 
eşi ,ıı tette dy Sunturn'la bu kadar açık bir Balo dört gün sonra .. diye kıyameti ko-

J ' d lnoşgut olma, dedi. Sizin hakkı- pnıyordu. 
- ~la l:!dikodu yapılıyor. Çirkin oluyor. Solmer bUtün kasa fabrikalarma mü-

ti ~11deıı ~l'andaki alakayı kes olur mu.... racaat etti. Teknisyenler, mühendisler ge 
3 ~ ~\'elin ~nu istiyorum. tlrtti. Fakat hayır. Eğer Eve!in kasayı 
ç w. ''l' ıateksiz isteksiz: hangi kelimeyle kapadığını hatırlamazsa 

v- Q1 Odcly · 
' 1 <, dCtlı ılc benim aramda hiçbir şey kasayı açmağa imkan yoktu. 

t L •bir 
. ~ qfı- 0.. Çocuk oyununa benziycn ha. Bu teli§ arasında Evelin'in aklına par-
1 k~ Urnıort bel.ki... Peki onu unutaca- lak bir fikir geldi: 

o\) d(!t;Udd. Cderun ki ikinci eart bu kadar - Canım bu kadar meşhur kasa hır. 
) le,.,_ "' ır. 
t ~ı . sızlan varmış, dedi, onlar için kasa aç-

'" . )(il )ıı~ Qu ı>ırı mak oyuncaktan ibaret kalıyor. Polis mü-
j bıı- se an~ gerdanlık kıymet biçil- diriyellnc müracaat et, böyle bir adam bu 
~ gfbt l'Vettır. Bunu öteki milcevhera- lup bize göndersinler. 

di ııe!ura~·a, buraya atmıyacnksın. Solmcr bu müracaat! yaptı. Müdürlere 

~ ~ırı ın~~ aana bir demJr kasa aldığımı yalvardı. Nihayet günün birinde iki si\'il 

il~ , tlirı: memur arasında bir kasa hırsızı Solmer 

·~t 4'.rtık b konağına geldi. Ve kısa bir zaman sonra 
.J~ da1tı1t u Pek çocukça bir şey, dedi, kasa parçalanmıştı. ,v , ı.._ a Oda h' 

· ltl ~na ızmetçime: "Git kasayı Kasayı açmak i~ini büyük bir tecessüs-
ıutı lnUcevb • 

~ t Olu , eratımı getır diyemem, le seyreden genç karıı11 iş epeyce llerle. 
1\..' ~11~ r "• dikten sonra birdenbire: 
~1111 ""1U es 
•ıı baı:aea,lt 

6 
.. a~en söylemiyeceksin. Ve - Buldum, diye bağırdı, buldum. Bul-

h.~ ~ııuıı iç' ozu Yalnız kendin bileceksin dum. J~asayı açacak şifre Toddy idi. 
~ ltsltı. ın onu yalnız sen açıp kapı- Kocasına sokuldu. 

~ U~lt b - Sana ben sevdaya milteallik bir şey 
·~ hu' .\y lr neşeyle: dememiş miydim, dedi, görüyorımn ya, 

~Cı>ı: ' dedi b 
~ "'itı-ı ö ' u kasayı yalnız ben aça. sana \'erdiğim sözü tamamiylc tutmuşum. 

fvO>aıı!haYet ~le mi? Toddy'yi unuttuğuma hundan iyi bir ls-
f-!t ~'~ 

0
tda bu şeye karşı nlaka u - pat olamaz ... 

'ta ~•~ed ınaktan büyük bir memnuni- Mister ~olmer bundan pek memnun ol-
l'ııı., en ıu t 
~ 1taıı8 8 er So~ı:-- ·r kasa anah· 

\'~lhı, i~nın. elin~ _verdi. 

IUnlen kasayla müthiş eğ-

muştu ... Evelinc darılmağa imkfın var 
mıydı? 

İlerledi. Yarısı delinmiş kapıyı, hatır. 

HABER - Aksam oostuı 

7 Birinciteşrin - 1938 CUMA 
Hicri: 1357 - Şaban: 12 

,... ,...... otıo ••••., ...... '.,., -• 
G,03 12,02 15,15 17,f2 10,14 4,25 

lüzumlu '/ele/onlar 
Yangın: 
t~ınnlıul için: 24222, OeyoAlu için: 

446 H, K:ı«lıköy için: ti0020, Üsküdar i· 
çin: tiOU25. 

"ı'c~ilköy, O:ıkırköy, Bebek, Tarabya, 
Jlüyükderc, Fenerlı:ılıçe, l\anılllli, Eren
köy, Kıırt:ıl, Rüyükııua. Heylıcli, 13ur~:az, 
Kın:ılı, i.;in: Telefon ınuh:ıhere memu
runa v:ını.ıııı ı!l'rnt•k kiıfidır. 

Har;ıı ıtfoıyesı: 2:nıı 
Deniz itf:ıiye~i 31i .. '.!O 
lley:ızıt kıılc~ı: :! 1 !l!Hi. Gal:ıla yangın 

kule~i: 4001iO 
Sılıht irııclal: 44!l!lll. Miiddeitımumilik: 

22200. Emniyet mfıdürlii~ü: 2ı382. 
Nefia Vekıileli htıınlıııl Elektrik işleri 

Umum ~Hidürliiğü Beyoğlu: 44801 • lsııın. 
bul: 2ı:mı. 
t:ış: 40!l:ııı. Cihall: 20:!22. Nurosın:ın iye: 
21i0/l. Osküclnr - Kadıköy: fi0773. 

llav:ıı::ızi: lstanhul: 2 i378. Kadıköy: 
60i9U. Ileyo~lu: 44ti42. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Sul:ır idaresi: Uc~ oAlu: H 783. Ueşik• 
Be_yoAlıı cılıeti: 4!1081. Bebek cıheti: 

31i • 101. J\adıköy ciheti tiOH 7. 
Dcnızyolları 

ht:ınlıul arcntcliAi: 22740. l\nrak<iy: 
42:11i:!. 

l'ııznrtesi Tophaneden 10,30 Mudanya. 
20 B:ınılırın:ı. 

S:ılı Tophaneden 9,30 lzmil, 16,30 Mu· 
danyo. l!l l\arahiga, 20 Bandırma, Gala
tadan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mer• 
sin. 

Ç:ırşaıııba Toplı:ıneclcn 16,30 Murlanya, 
20 Barıdırırı:ı. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
U:ırlın. 

Perşcınhl' Tophancılen 9,30 lımit, 16.~0 
Mudnny:ı, 20 B:ındırına, Gal:ıtodan 12 
.l\:ıraılcni1. 

Cum:ırtes! Tophııneden 1' Mudanya, 20 
n:ıııılırına, Sirkcciılcn 15 Ayv:ılık, 18 
Bartın. 

Pııı:ırleı;i Tophorıedrn 9lmroz, 9,30 iz. 
mit, G:ıl:ıt:ulan S.30 ~hıılanya, 10,30 lzmir 
Siir. 12 l\:ır:ırl<>niz. 22.:ıo 'Murl:ıny:ı. 

Müzeler 
Ay:ı~ofy:ı, Boma • Bizon~. Yunan eser

leri ve Çinili Kü-:k, A~kert tıliize ,.e sarnıç 
l:ır. Tıcaret vc Sanayi Müzesi, Sıhhi müze. 

lllıı nııizeler lıerı:ün sn:ıt 10 d:ın 16 ya 
kadar nı:ıklır.) 

'l'iirk 'e ı,ırıııı e~rrlerl mii1csl: P:ızor
lc.,iclen IJ:ı5ka Jıergün s:ınt 10 dan 16 ya 
kadar ve Cum:ı RÜnleri 16 dan 17 :ye ka
<lar aı:ıklır. 
Topkapı Müzesi: Hergün s:ıat 13 len 16 

ya kadar ocıktır. 

r .. -:mi cket Dışı Deniz 
Seferler! 

nomanya ,·apurl:ırı: Cumartesi günleri 
13 de Kö<;trnceye: Salı günleri 18 de Pi· 
re. fleyrut, t .. kenderiye. 

Italynn ,·npurl:ırı: C:urna günleri !löant 10 
da Pire, nrendizi, \'cneclik, Triyeste, 

Sirkcr.i lst:ısyon MüclürHii:ıü Telefon 
230i!J. 

Anadolu hattı 
' Jlergün h:ıreket erlen ııimendiferler: 

Saat ~ele Kony:ı, 9 da Anknra. 15,15 de 
l>iyıırhakır ,.e Sam<ötın, 15.30 da E~kise· 
hir, 19.10 da Ankıır:ı ekspresi, 20 de A· 
dap:ız:ırı. 

nu trenlerden s:ı:ıt 9 d:ı h::ıreket eden 
Ank:ır:ı muhtcliti paz:ırle~i. çnrşanıh:ı 
ve cuın:ı ı;ıün leri Haleb ve Musul:ı kad:ır 
sder etmekterlir. 

Avrupa Hattı 
Semplon ek~nresi hergün Sirkeciden 

!laat 22 de k:ılk:ır ve Avrupndnn geleni 
s:ı:ıt 7.25 le Sirkeciye muvasalat eder. 

Kon\·ansiyonel 20,30 da k:ılk:ır. 10,20 
de R<'lir. 

Edirne posl:ıı;ı: Hcr~!in s:ı:ıt 8,50 de 
hareket eclrr. rn.33 de ııelir. 
GE(.:EN SENE BlJ<;ON NE OLDU? 

Pehli\'an köyde iki tren çarpıştı. 

IB ~ ~ lYı ını lk tUı 
~ADVO 

7 Birinciteşrin - 1938 CU~1A 
18,30 Dans musikisi (pltık), 19 konferans 

Selim Sırrı Tarc:ın, l!l,311 Kal'lşık musiki 
(pl:ık), 19,55 horsa lıulıcrlcri, '2•J saat aya
rı, Ycdiu Hıza ve nrkaclaşlnrı tıırafından 

Türk musikisi ve hnlk şarkılnrı, 20,40 a
jans halıcrlcri, 20,4 7 Onıer füza Doı:!rııl 
tnr.ıfınılan :ır:ıpça söyle''• 21 s:ı:ıt ayıırı, 

21,30 Sanılrt ve arkııdaşlnrı tarufınd:ııı 

Tiirk ııııısikisi \'e h:ılk ş:ırkılnrı, 22,10 ha
va rııııonı, 22,13 Dariitl:ıliııı musiki heyeti, 
Fıılıri J\op117. ve :ırknılıışlnn lnrafıncl:ın, 

2:!,50 son haberler ve ertesi ı;iinün progra-
1111, 23 ~nnt ayarı, istikl:'ıl ınnrşı, son. 

lanmış olan Toddy ismiyle açtı. Kasa kar

maltarııııktı. İçinde la\·anta şişeleri, mek

tuplar, jartiyer. Bir çorab teki. Dantelli 

bir mendil vardı. Bazı mücevher kutula
rı da §Uraya buraya atılmıştı. Fakat asıl 

gerdanlık, asıl kıymetli gerdanlık orta. 
!arda yoktu ... 

Solmerin çehresi bozulmuştu. Sapsarı 

kesilmişti. Evetinin gözleri büyümüştü. 

Ağzı hafifçe aralanmıştı. Bir müddet 

bu vaziyette düşündü ve neşeyle bağırdı: 
- Ah ... şimdi hatırladım. Ben gerdan

lığı kasaya kilitlemiştim. Komodinimin 

çekmcce~ine koymuştum ... 

Ve hepsi yntak odasına gittiler. Eve

linin h~;ckı vardı. Gerdanlık komodinin 

sözünde duruyordu. 

Evet, Evelin Solmer işte böyle bir ka- f 
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Yazan: Rahmi YAUJZ 
arrdlana lYıÇ Ayşe SlYlDitaını, blırlb>Drn 

şDddle'ltDD usuo~nn DkazlyBe 
kerrııcınrııe gel<dJD 

-104-
Sonra, h!Ia vücudunu sarsan hiddet ve 

ihtiras kasırgasını gecenin serinliğinde, 

boğazın sakin ve iç açan engininde din
dirmek için balkona fırladı. 

Davist hala sandalda bekliyordu. Tam 
üm~dini kesip de gitrneğe kalkıştığı sırada 
yalıdaki sazın birdenbire kesildiğini, son· 
ra balkon kapısının açıldığını, oradan 
balkona vuran ışık huzmesinin içinde 
diİdadesinin. Ayşe sultanın sendeliyerek 
balkona çıktığını gördü. Delikanlı sanda· 
lın içinde ayağa kalktı. Ayşe sultanın 

böylece nazarı dikkatini celbetmek istedi. 
Fakat, Davistin gelmeyişile hırsından 

kuduz bir hal alan muhteris kadın, hiç 
bir tarafa bakacak halde değildi. Doğru· 
ca yürüdü, balkonun denize uzanan uc 
kısmına geldi, dolgun vücudunu serin 
mermer korkuluğa dayadı, göğsünü; bo· 
ğazdan gelen, ve... bir sevgili eli gibi 
tenine değdikçe yerrer ürpertiler hasıl 
eden gece meltemine verdi, öylece sessiz 
kaldı. 

Davist bir müddet sultanın kendi tara
fına bakmasını umarak bulunduğu yerde 
sessizce bekledi. Se\·gilisinin sabit bir ba· 
kışla gözlerini, yalıdan vuran avize ışık
larile yıldızla~n ve yıldızlanan sulara 
diktiğini farkedince, etrafına bakındı. 

Kimsenin kendisini gözellemediğine e· 
min olduktan sonra ellerini ağzına götür
dü, şiddetle üfledi.. Keskin bir ıslık; tıp· 
kı içi boş, makarasız bir düdükten çıkan 
ses gibi keskin ve tiz bir ıslık etraf ta çın
ladı, bunu ikinci ve üçüncü ıslık takip et· 
ti. 
Ar~e sultan biribiri ardına üç şiddetli 

ıslığın ikazile gözlerini daldırdığı sular· 
dan kendini kurtardı. Başını ses gelen 
tarafa çevirdi. Karanlıklara baktı. Yalı
dan 50 metre kadar açıkta duran sandal 
gözlerine ilişti. Balkonun o taraf ma doğ
ru yürüdü. Denize, sandala bir daha dik
katle tekrar baktı .. Davist, sultanın ora· 
ya geldiğini, sandala baktığını gorunce 
ceketinin mendil cebindeki beyaz ipek 
mendili çekti, eline aldı, sultana doğru 
salladı. Ayşe sultan önce Davisti tanıya· 
madr .. Fakat dikkatini arttırınca, tekrar 
sandalın içinde ayağa kalkan aşıkmı seç
ti. Sevinı,:ten yerinde dur:ımaz bir hal al
dı. O da eliyle mukabil işaretler verdi.De 
likanhyı işaretle yalıya yanaşmağa davet 
etti. 

Bu sırada balkonun kapısı açıldı; ön
ce çekingen bir baş, onun arkasından da 
ince yapılı genç bir çerkes saraylı görün· 
dü. Sultan birdenbire arkasına döndü, 
Balkon kapısından yan uzanan bu vücu· 
du gördü, seslendi : 

- Kim o; ne arıyorsun orada? 
Kapıda hala yarı duruşunu muhafaza 

eden belirsiz genç kız cevap verdi: 
- Benim sultanım .• Nevnihal!. 
- Ne arıyorsun kız burada? 
- Size haber vermem için kalfam gön 

derdi efem .. 
. - Nehaberi vereceksin? .. 
- Teranedil yalıya dönmüş de efem. 

Onu arzedecektim .. 
Sultan güldü .. Genç kızı yanına çağır

dı: 

- Gel bakayım buraya!.. 
Nevnihal, hayal gibi sessiz bir süzü· 

lüşle balkona girdi, gene hayal gibi ses
siz adımlarla sultana yaklaştı. Yanına 

gelince yaşlı ve muhteris kadını etekledi. 
Karşısında el pençe diran durdu. 
Arşe sultanın biraz evvelki hiddetin· 

den, f ırtınalaşan hırsından eser kalmamış 
tamamen yumuşamıştı. Genç kıza yaklaş 
tı. Kızcağızın sırma saçlarını uzun uzun 
okşadı, onun çetrefil türkçe konuşuşuyla 
zevklendi. Sonra salıverdi.: 

- Haydi koş kızım .O Teranedil ola
cak kanyı bana gönder • 

Dedi, genç cariye geri geri yürüyüşle 
balkon kapı<:ına ilerlerken tekrar eski ye· 
rine döndü. Sandalda bekliyen, bir türlü 
yalının rıhtımına yana;.mak istemiycn 
Daviste yeniden el işaretleri yapmağa, 

yanaştırmab çabaladı. 

dmdt. 

"Henri Hordt., elan çeviren: 

Ci;uat Dcn·ı, 

Bir dakika sonra, sokaktan eli boş dö
nen Teranedil Ay§e sultanın yanım, bal· 
kona geldi. Süklüm püklüm bir yürüyüş· 
le ilerledi, korkuluğa arkasını yaslamış 

duran sultanı etekledi, ağlar gibi bir ses· 
le, o daha bir şey sormadan, anlatmağa 
koyuldu: ı 

- Her tarafı aradım, taradım, Abdul· 
lah beri bulamadım sultanım. Ferman 
buyurursanız karşıya geçeyim. Beşiktaş 
ta.ki evlerini araştırayım. lradenizi alma· 
ğa geldim. 
Ayşe sultan keyifli keyifli gülüyordu. 

Teranedilin bu sünepe hali, bu, vazifesini 
yapamamaktan müte\·ellit bir küçülüşle 

özür dilemesi sultanı fıkırfıkır kaynata· 
rak güldürüyordu. Teranedil sözlerini bi
tirince eliyle işaret etti, söylendi: 

- Gel.. Buraya gel ahmak kan ... 
Teranedil kısa ve mütereddit adımlar· 

la sultana yaklaştı. Hfüa, sevgilisini bul· 
maktan doğan n*nin sinir yabştıran 

serpintilerile dudaklarında bir tebessüm 
bulunduran gönül hastası Ayşe sultan 
Teranedili omuzlarından tuttu, korkulu· 
ğa yaklaştırdı, karşıda, ~ndalda duran, 
mendil sallıyan Davisti parmağile işaret 
etti: 

- Bak bakayım oraya! .. 
Teranedil sandala baktı.. Bundan bir 

şey anlamamıştı. Sonra sual dolu bakışla 
rını sultanın gülücüklerle ışıklanan göz
bebeklerinde gezdirdi, durdu. 
Ay~ sultan devam etti: 
- Gördün mü sandalı? 
- Evet sultanım! 
- Aptal kan, sandaldakini tanıma· 

dm mı? .. 
- Şey, tanımadım .. Bilmem sultanım! 
- Dikkatle bak aptal .. O, Abdullah 

bey değil mi? .. 
Teranedilin akşamdan beri kavrulan yü· 

reğine buzlu sular serpildi.. Ağlayacak· 
mış gibi buruşan yüzü, birdenbire değiş
ti. Bir sevinç şimşeğile aydınlandı .. Sul· 
tanın tekrar eteklerine kapandı: 

- Sahi, o, Abdullah bey .. Niçin yalıya 
gelmiyor sultanım? 
Ayşe sultan omuzlannı silkti: 
- Kimbilir .. kapıya geldi de seni bu

lamadıysa, yahut gemisi ile buraya gel
di de, yalıya sandalla uğramağr düşün
düyse .. Şimdi bana bak. Doğru aşağı in, 
yalının kapısından rıhtıma çık. Abdul· 
lah beyi çağır .. Al, buraya getir! haydi, 
çabuk Teranedil ! 

Emekli çerkes kalfa birdenbire çevik· 
leşmişti. Artık üzerinde akşarndanberi 
onu ezen, büzen sünepe miskin halden 
bir zerre yoktu. Sultanın sözleri biter bit· 
mez: 

- Başüstünc sultanım. 

Cevabını yapıştırdı, rüzgar gibi bir 
sekişle balkondan fırladı, içeri girdi. 
Merdİ\·~nleri dörder beşer atlayarak aşa· 
ğı taşlığa indi. Yalı kapısında bckliyen 
hadımları oradan savdı, kapıyı açtı, rıh
tıma çıktı, elan bulunduğu yerde sandal· 
ile bekliyen Daviste elini salladı, seslendi 

- Abdullah bey .. Abdullah bey .. 
Davistin gözü rıhtımda seslenen Tera

nedile ilişti, onu tanıdı, sandalın kürek
lerine sanldr, rıhtıma geldi. Sandalı başı 
boş denize itti. Kalfanın peşine takıldı, 
içeri girdiler. 

Terancdil loş holde Davistin elini ya
kaladı, sıktı, delikanlının kulağına fıs· 
ladı: 

- Niçin geç kaldınız Abdullah bey ... 
Sultan hazretleri yalıyı kırıp geçirdiler.· 

Davist karşılık verdi: 
- Birkaç dakika geçikmiştim. Kapıyı 

çaldım. İhtiyar bir adam açtı, siz yoktu
nuz .. Mecbur oldum yanlış geldiğimi söy 
}emeğe .. ayrıldım. Sultanımın aşkı gön· 
lümde öyle harlı bir ateş, eşsiz bir alev tu 
tuşturmuş ki, bir türlü buradan a)nlama 
dım. Sandalla denize çıktım. Yalının 
önüne geldim .. Saatlerce gözlerim pen
cerede dola~tım durdum .. 

Teranedil rica etti: 
- Aman, sakın sultana kapıyı bahçı

van ba~ının açtığını, beni bulamadığını· 
zı söylemeyin! .. Sonra kabahat gene be-
nim üzerimde kalır. (Dcnmı nr) 
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Çekoslovakya 
bubro içinde 
_.. Baştarafı 1 mcide ( Messagero &azetesi mumaileyhfn vazi

~e d.iSvb ve kıymetler üzerinde muamele
nin tekrar ba~lamau mev%Ubahs olamıyıı
cağmı yazıyorlar. 

Slovaklar, federatif bir devlet dahilin
de bir muhtariyete sahih olmak lehinde 
karar vermişlerdir. 
Slovaklarla yapılan müza• 
kereler ne aetice verecek'! 
Prağ, 6 (A.A.) - Zilinada topla

nan Slovak icra komitesi bu parti 
mümessillerile milli Slovak ve Çek 
nnat!ii putileri arasmda Slovakya -
nm idare muhtariyeti hakkında yapıl. 
mIJ olan anlaşmayx kati olarak tndik 
etmiştir. 

Bu &nla§tm mucib!nce Çekya ile 
Slovakya esiri Avusturya • Macaris -
tan ıeklinde birlegik bir devlet kur
mu, oluyorlar. 

Prağ, 6 (A.A.) - Çek mathı;atı 

büroıu bildiriyor: 
Hükumet, Slovak halk partisi ikin. 

ci be.ıkaru B. Fizoyu Slovakya işleri 

bakanlığına tayin etmiştir. 
Ayni uman.da, kati bir sureti tes

viye bulununcaya kadar Slovakyayaı 

idare etmeye memur edilecek Sbvak 
pb•iyctlerin isimlerir.i vermesi B. 
Tizodan rica edilmiştir. 

Prığ, 6 (A.A.) - Telgraf gazete. 
ai, Slovaklar~ müzakerelere bu sabah 
Silleinde tekrar başlandığ1ru bildiri
yor. 

Müzakerelerin bütün Slovakyanın 

mıUıtariyetile neticeleneceği ve an. 
)aşmanın pek yakında tahakkuk e
deceği zannedilmektedir. 
Çek kıtalan alman köylerini 
yağma etmi,ler 
Fridlan, 6 (A.A.) - Rumburg, Var. 

nsdorf ve Fridland'i ihtiva eden ve 
Bohemyada Haida. hattına kadar im
tidat eden ikinci mmtakanın inali, 
birçok arızalara uğramıştır. 

Bunun sebebi, yollann çekilmekte 
olan çek kıtaatı, kamyonlan ve tank
lan tarafından tıkalr olmasıdır. 

Çek kıtaatında katt bir teşkil.it bo. 
zuklueu vardır. Kamyonlar ve tank
tır benzinsizlik yüzünden yollarda 
kalnuıtır. 

Kunnersdorf ta.n ayrılan bin kadar 
Çek askeri, nakil vasrta.sı olmadığın -
dan tekrar bu yere dönmül(ür. Ayni 
aaıunda iki ıündür aç bulunan Çek 
kıt.atı, Alman köyleriai yağma etmek. 
tedir. 

Fakat, bu köyler işgal mrntakası 

haricinde ollluğundan hallcın Alman -
yı.dan istimdadına cevap verileme
mektedir. 

Tabliye devam ediyor 
Prağ, 6 (A.A.) - ''Çeteka ajansı 

resmen tebliğ ediyor:,, 
Çekoslovak kıtaatı, §imali Moravya. 

daki dördüncü mmtakayı tahliyeye 
bıılamrıtır. Tahliye işi yarın da de. 
vım caccektir. 

!fu sabah Çekoslovak kıtaları, eski 
hudutlar üzerinde bulunan Loven 
Kope, Frivaldov Detri~ov ve Albreh· 
tiı arasında bir hattı iuaı etmi;ler. 
dir. 

Alman müfrezeleri, bu sabah saat 
8 de eski hududu tecavüz etmi~ler
air. 

Bitler Südet toprağmda 
Bertin, 6 (A.A.) - B. Hitler, bu 

sabah hususi trenle ıarkt SakSln 
cenubunda işgal edilmiı olan ikinci 
mmta.kada ki.in Südet memleketine 
gitmiıtir. 

Saat 8,13 te tren, Goerliç istasyo
nuncü durmuı ve ıaat 8,36 da hudut 
civarında kain Loeboya dofru hare. 
ket etmiıtir. 

Macar - {.ek müzakereleri 
Budapeşte, 6 (A.A.) - Rc.isicüm • 

bur Bcneıin istifası ve kabinede ya
pılan. tadilat üzerine Çek hülciımeti 
tara.fmdan müzakerelerin cumartesiye 
brralnlmaıı için yapılan teklifi Macar 
hükumeti kabul etmiıtir. 

Yeni Çek hariciye nazır .. 
Roma, 6 (A. A.) - Çekoslovakya hari

ciye nezaretine tayin edilen eıki Roma 
el~W Şivalkovski, Mu.soliniye veda .ziya
retinde bulunduktan sonra Praga hareket 
etmiıt!J', 

Şiv&Dtovsldııln Çekoslovakya hariciye 
l'lUlrlrfm& tayini Rom& m ha!ilinde de. 
rin aldll81' yaPmlfhr. 

fesini bitarafane yapacağını ,.e memleke
tinin harici siyasetini yeni vaziyete uy
durmak için cesaretle çal~acağı ümiain. 
de bulunmaktadır. 

Prag, 7 (Hususi) - Yeni hariciye na
zrn Pragda birkaç ~aat kaldıktan sonra 
Berline gidecektir. 

Almnnyaya ,·erilen topraklar 
<;ek topraklarının altıda biri 
Bcrlin, 6 (A. A.) - Münih anla"ması

nın tatbikatından mütevellit meselelerin 
halline memur beyelmilel komisyon pa
zartesi günü tekrar toplanacaktır. 

Plebisit yapılacak olan arazinin tesbi. 
ti meselesinde bu komisyon mahfellerin
de ileri sürülen mütaleaya göre, bu hu
susta Almanya ile Çekoslo\•akya arasın
da doğnıdan doğruya bir anlaşma yııpıl. 
masr iacb edecektir. Zira, komisyon böy· 
le bir anlaşma milmkiln olmadığı takdir
de müdahale edebilir. 

Sa!Ahiyettar mahfellerin yaptığı bir 
tahmine göre, 1 o.ı o .tarihinde ~gıı.li ta
mamlanacak olan bölgeler bütün Çek top. 
raklarmm be§ veya altıda birini te§kil 
etmektedir. 

Beneş Prağdan 
B"-?rnldı 

Cumhurrei!llfiğ'ine ordu men• 
!11Uplarından biri getirilecek? 
Prag, 6 (Hususi) - Cumhurreisliğin

den istifa eden Bene§, karısıyla beraber 
Pragdan ayrılmıştır. 

Belgradda çıkan Vreme gaıeteıinin 

haber verdiğine göre, Çekoslovak cum
hurreisliğine namzed olarak ziraatçile.r 
partili rciai Berand'm ismi ileri ıürül
mektedir. Bununla beraber cumhurrcisli. 
ğine ordu mensuplarından birinin ıeçil· 

mesi ihtimalinden de bahsolunmaktadır. 
Çek ,azeteleri Beneşin istifası etrafm

da her türlü tcfıirden sakınmaktadırlar. 
Ancak, matbuat. tehlikeli bir buhran i
çinde bulunulduğunda müttefiktirler. 
Beııe§İD istifaeı ve yabancı 
memleketler 
Rumen gazeteleri, Ben in isti!asmı te. 

easürle kal'§ılamaktadırlar. Bir gazete, 
Romanyanın siyaset aleminde aadık bir 
dost kaybettiğini belirtiyor. 

Londrada çıkan Deyli Telgraf pzete
ııi, Bene§in istifasını ''halihazırdaki vazl
ycte ait elim bir ihtar ve ayni zamanda 
fedalno!sin parlak bir misali,. addetmek
tedir. 

Taymia gazetesi diyor ki: 
Bencş'in vatanperverane istifası, hiç 

oüpheslı: Prag ile kolll§uları araımdaki 

ınUnasebeUeri daha ziyade kolaylaıtrra. 
caktır. Bu istifa Beneş'in sulh dav8.!lına 

ifa elmi§ olacağı ufak bir hizmet değil
dir. 

Taymis gazetesi diğer taraftan Velıin 
bir mektubunu neşretmektedir. Yumai • 
Jeyh, bu mektubunda bu seneki Nobel 
sulh mtikMatınm Bene~e verilmesini is
temektedir. 

~!acar politik ınahfeller, Ben~in iıti!a
ımı ve yeni Siro\·i kabinesinin te ekkü
lünll, :\facarietanla Çekoslo\'akya arasın
da yapılacak müzakereler için milıait A· 
nıiller olarak teUikki etmektedirler. 

ZAY! 
Denizbank Akay İdaresinden al -

makta olduğum tekatit maa§ıma ait 
tatbik mühürümü zayi ~ttiğimden 
yenisini yaptırdım. Eskisinin hükmü 
kalmamıştır. 

Kasımpaşa Bahriye caddesi 
157 numaralı hanede 

Saime 

HABER - Akıam oostıuı 

Fransız 

Başvekili 
Paris, 7 (A.A.) - Ba§vekil Dala· 

diye, a~am harbiye nezaretinde m<'t -
buata aşağıdaki beyanatta bulun.nu§ · 
tur: 
"- Maliyeyi ıslah etmek ve memle. 

ketin iktısadi faaliyetini arttırmak için 
elzem addettiğim salahiyeti parlamen· 
todan aldım. Parlamento celscle:inin 
tatilinden bir kaç sa.at sonra mutad tah 
minler yanlı' haberler yağmuru halin
de yafmıya ba§lamış ve her zamanki 
gibi asılsız şayialar deveran etmiıtır. 

Herkes mahimattar olduğunu göster
mek isin en a1ı:la sığmıyacak tedbirle • 
rin ahnau.ğından bah!etmi~tir. 
Bu gibi hareketlerin cfkarıumumiyeyi 

heyecana dü~ürmek, tehdit edildikleri 
vehmine kapılan menfaatleri, tclaşn 

vermek ve bilakis emniyetin avdet et· 
tiği bir saatte etrafta endi§e uyandır -
maktan başka bir §eye yaramadığı ma· 
lumdur. Bu muaur fantazilere nihayet 
vermek azmindeyim. Bu ıibi harelcet • 
lere devam edildiği takdirde icap 
eden cezai hükümleri tatbik etmekte 
tereddüt etmiyeceğim. 

Ben en ağır mes'uliyctleri yüklen · 
mi~ bulunuyorum. Sükun ve sükunet 
içinde çalışmak istemekle çok bir §CY 

mi iıtemiş oluyorum? Ciddi ve derin 
tetkikat yaptıkun ve bir çok cünler 
geçtikten sonra münasip göreceğim bir 
ıa.atte faydalı addettiğim kararlan 
ittihaz: edeceğim. Yakında çıl:acak 

kararnameler hakkında ipe edilebile. 
cek olan yanlıı haberlere inanmama
larını bütün Fransızlardan rica ederim. 

Tasavvurlarım hakkında ifşaatta bu· 
lunmak adetim değildir. Bütün Fı:ansız 
tarın geçen tehlikeli günlerde gö~ter • 
dikleri sükunetle hükt'1metin kararla
rını bekleyeceklerin ümid ederim .. , 

Çemberlayn 
144 reye karşı 366 

r.eyle itimat aldı 
Londra, 6 (A.A.) - Çemberlayn, 

Avam kamarumdald nutkunda Benc
cin kiyaset ve cesaretini takdir ve ta
zimle anm10. yeni Çekoslovak devleti
:ıin !sviçreninkine benzer bir bitaraf· 
lık ve emniyet esasına dayanan milli 
bir mevcudiyete malik olacağı Umi
dinde bulunduğunu söylemiştir. 

Başvekil, umumi seç.im yapılmasmı 
arzu etmediğini. çünkii seçim mücade
lesini:ı siyasi partiler arasında ihtilA!ı 
arttırdığmı. halbuki millcttm önümüz 
cleki aylar zarfında büyüle gayretler is 
tenilmesinin mümkün bulunduğunu bil 
dirmi§ ve bu husU!taki karan:ıı ancak 
memlekete yeni bir meclis istilzam ye
ni bir mesele tahaddüs ettiği veyahut 
da kendisi ekseriyetin itimadını kay
bettiğini hissettiği takdirde deği§tire 
ctğini kaydetmiştir. 

Ba§Vekil bundan sonra. "Bizim dev
rimiz için barı~ı temL'"ı etmenin h!ll 
mümkün olduğuna,, inadnığını bildir
miş. fakat bunun diğerleri sillhsızlan 
mağa sevkedilmeden önce iddia etme
diği::ıi söylemi§tir. 

"Devamlı bir barı§I temin için, dip· 
lamasi ancak bir kuwete dayandığı 
zaman müessir olabilir ... 

Çemberlayn, İngiliz - Fransız an
laomuından bahsederke:ı iki hükumet 
ara.smda hiçbir zaman bugünkü k~dar 
tam bir görü§ birliği mevcut olmamı~ 
bulunduğunu söylemi§tir. 

Çemberlaynin nutku ~ok alkı~lan -
mııstır. 

Başvekil, bir müddet istirahat et • 
mek üzere, refikası ile birlikte bu ak· 
şam İlkosyaya hareket etmi~tir. 

Lo:ıdra. 6 (A·A.) - Hükümete iti· 
mat takriri 144 reye kal'§ı 366 reyle 
kabul edilmiştir. 

7 B1RfNCtTEŞR1N - 19i~ 

Filistin pÜrüzU nihai 
halledilecek mi? 

' Filis!inı.:!, İngiliz r.P.bıta 'kon etleriyle yahudi poll Teri (knr.1yon iiıerindrı.1'. 

_. Baştarafı 1 incide 
bahs olamaz. Yahudilerle Araplar 
teşriki mesaide bulunacak fakat si
yasi Yahudiliğe bir nihayet verile 
cektir. 

Kurulacak olan müstakil Filistin 
devlctiude idari işler tedricen İngiliz 
hükumetinden mahalli hiikümete in
tikal edecektir. Büttin ekalliyetlere 

her türlü siyasi ve medeni haklar 
verilecektir. Ancak, Filistindcki Yahu 
dilerin adedi daha ziyade nrttırılmıya 
caktır. 

Fevkalade komi1.11cr Londrava 
hareket etti ., 
Londra, 6 (A.A.) - İngilterenin 

Filistin fevkalade komiseri Sir Ha -
rald Macmichel bu akşam Londraya 
muvasalat etmiştir. 

İngilizlerle raplnr arasında 
kanlı çarpışmalar 
Kudüs, 6 (A.A.) - İngiliz kıtaatilc 

Arap kıtalan arasında ,:,on giinlerde 
vukubulan kanlı çarpışmalar üzerine, 
İngiliz kuVYetleri Tabariyedc muka • 

beleibilmisi1 olmak üzere birçok Arap 
evlerini, çadırlarını ve h3 tta birçok 
Arap köylerini tahrip ctnü:::lcrdir. 

Horckete tayyareler de i~tirak 
etti 
Kudil!ı, 6 (A.A.) - Polisle Araplar 

1 

ar2.sında tayyarelerin de ıştiı1 
vukubulan kanlı müsademe h8.li 
vam etmektedir. ~ 

Kudüs bölgesinde Kadıısarar 
yonunda yangın çıkanlmt§ yollıf 
bir köprü dinamitle tahrip cdilnılf 

Üç kamyon pusuya dü~lil 

Hayfa, 6 (A.A.) - Yahuuileff 
olan ve Suriyeden sebze ns.kJctııl 
bulunan üç kamyon, bir pusu)'& 
müştür. İki şoför ölmüş ve ka.Jll· 
lar yakılmıştır. 

~lakdooald, ıuiizakereJerİ~ 
ba~l·yacağıoı bildiriyor 

Londra, 6 (A.A.) - Avam Jlf 
rasında sorulan bir suale cevaP 
ren B. Makdonalt, ~öyle c: ... mi~ 

Evvelki gUn hUkümet ku•.,,·etletl 
hi Araplar aramnda birçok çdı 
malar olmuştur. Du r ·rpışmaJar 

nunda asiler ağır zayiata uğraffe: 
dır. Bu hafta içinde beraberinde f 
tin idaresi erkanından bazı ze,...,t 
I"ilistindeki ordu erkanıharbiY~ 

den birer zabit olduğu halde bil 

ısam buraya. ~elecck olan ati ko11'1 
ile müzııkereler yapılacaktır._) 

Bir papas, kadınlarıil 
bam teline dokundu 

Hea-kesan, !Ko~oaıır•na şnırnev ıreusv1 
adano vernşı omu sınırıendırıv"( 

Bir İngiliz rahibi, bulunduğu kaıabanın halkına hitaben bir be) 
name neşrerlerck yeni doğan kız çocuklanna Şirley ismi vermemele~ 
bildirmiştir. 

Papa:ıın bu tarzda hareketine sebep, lngilterenin her tarafında oı 
duğu gibi o kasabada da kız çocuklara Holivutlu kUçUk artistin isn1llll 
vermenin bir salgın haline ;irmesidir. :\J ese la bundan birkaç sene e'lf' ~ 
klz çocuklara pek az verilen Şirley ismini bugUn hemen hemen on çoc\I 
tan sekizi taşımaktadır. 

Rahip, halka, çocuklanna bu ismi vermemelerini tavsiye edet~ 
!'iebep olarak şunları gösteriyor: 

"- Evvela, Şirley Templ arsız ve yaramaz bir çocuk örrıegidir. ~ 
çük kızların onu taklit etmeleri her halde iyi olmıyacaktır. Fakat Şifi' 
ismini taşıyan bir kız çocuğunun adaşını taklitetmek i5tememesi J\Bb 
midir? 

" Sonra, bugün btiti.in kızlara Şirley ismi verilirse yarın, btmlann ~ıe; 
si bliyüdilkleri zaman erkekleri §a§trtaeaklardır. DilşUnUn: Bir nesıl 
bütün genç kızların ismi Şirley ... Birinin macerasının ötekinin macer' 
ile kanı;tınlacağı gayet tabiidir.,. 

Fakat, bütün bunlar belki papazın sözünü dinletecek birer sebeP 6 
ğildir. Lakin, rahip annelere, bs.balara sözilnü geçirebilmek için başJ>ıı ~ 
mahzur gösteriyor ki, bunda hakikaten herke~ kendisini haklı bultn' 
tadır: 

Bugün Şirley ismi verilen kızlar bir gün öyle bir yaşa gelecekle! ~~ 
o zaman analarının , babalarının kendilerine bu ismi vermelerini asla- ş• 
fetmiyeceklerdir. Bu, kadınlann ya:slannı saklaınıya başladıkları zall11~ 
dır. Çlinkil, İngilterede yeni doğan çoculdara Şirley ismini verme modş~ 
nın 1038 de çıktığını herkes bilecek ve biltün Şirleylerin ka~ yaşınds O' 

duklan kolayca hesap edilecektir! 

, 
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ISTANBUL HAHICi ASKERİ 
KITAı\TI İLANLAJll 

Eıktıehfr Tayyare meydanında yaptı· 
tılacak 

uçuı yolu kapalı zarfla eksiltme. 
Ye ko 
283 

nınuıtur. Tahmln edilen bedeU 
AD•IATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

2 
.87o lira olup Ut teminat parası 

il~290 lira 25 kuruıtur. Ekalltmeal 12 
te1rın 938 çareamba gUnU saat 1~ ed 

kabilinde M. M. Vekaleti Satınalma ko- ı 
misyonundan almır. Ekılltmeye girecek
lerin 2490 sa~,h kanunda gösterilen ve. 

uikle teminat ve teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat evvel M. M. Ve
kileti Satınalma komiııyonuna vermele· 

rumda Sa. Al. Ko. da. görUlebilir. Ve
ya istenir. Eksiltme kapalı zarf usn· 
lile olur. 28-10-938 cuma. günü sa
at 11 de Erzurumda Lv. Am. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Teklif mektup· Uğrıyacaklan umanlu Vapurlarm isimleri Hareket gUnlt.rl 

=w ;::w 

rl. (465) (6848) 
Pire, Brindisl, Venedilı F. CRtMANt 

'Ô 

7/ 10 E e ~ E • 
Yapılacaktır. Şartnamesi 21 Ura 30 lturuı 
:UkabUinde M. M. v. aatmalma komll
oııundan alınır. Eksiltmeye gfrecekle • ••• 

ları 28-10-038 cuma günü saat 9 
dan dahil 10 kadar dahil Sn. /.1. Ko. 
Bşk. makbuz mukabili verilmiş bulu
nacaktır. Bu saatten sonra mektup - Trieete PALE~'iNA 14/ 10 ::; .. o 

~490 aayıh kanunun 2, 3 Uncll madde
~kJ:e istenilen veııalkle teminat ve 

ınektuplannı ihale gUnllnden en 
:;: ~r saat e\"\'Cllnc kadar Ankarada M. 
ti. · Satınalma komisyonuna vermele· 

(440) (6673) 

1 ııı,ooo kilo fabrika ununa teklif edi· 
erı fiat l>ll gali glirilldUğUnden tekrar ka • 

1 zarr usulile 10-10-938 Pazartesi fil· 
ııu •• at 10 da BeytU31ebap Satmalma ko-
~bıy 
d 

1 
onunda yapılacaktır. Muhammen be· 

d' 1 20.ooo lira, ilk teminatı l,581 lira. 

.: lateklilerln belli gUn ve saatten bir 
~ t evveı teklif mektuplanyla tabur sa. 

alına komi!lyonunda bulunmaları. 

lar kabul edilmez kanu·1cn bulunma· 
Yerli fabrikalar mamulatından ve be· sı lazım gelen vesaikin 1..: .... i!~meye iş· 

her adedine tahmin edilen fiyatı 180 ku· tirak edeceklerin Ko. Rs. :ıe jbraz et· 
rus olan 10.000 tane bardaklı ve kılıflı mcleri. ( 499) (7219) 

alüminyum matara kapalı rart usulü ile 
satın alınacaktır. Eksiltme 20· 1.teşrin· 

1938 perşembe günü saat 11.30 da Anka· 
rada M.M.V. satmalma Ko.da yapılacak 
tır. tik teminatr, 1350 lira olup şartname 

ve nümunesi hergün öğleden sonra M. 
M. V. sa. al. Ko. da görülür. Eksiltmeye 
ıirecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2- ve 3 üncü maddelerinde ya· 
zıh belgelerle birlikte teklif mektuplannı 

eksiltme saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M.M.V. satın 
alma Ko. rs. vermeleri. (7021) 

• • • 
28000 kilo sade yağ alınacaktır. 

Tahmin bedeli 21000 lira ilk temina· 
tı 1575 liradır. Şartname Erzurumda 
Sa. Al. Ko. da gürUlUr. VE'ya istenir. 
Eksiltme kapalı zarf usulile ve 27-
10-938 perşembe gUnü saat 11 de 

.r:ı • ... 
21 10 i e -

• 8 i Bütün Avrupa için ekspres trenleri RODl 
ile tellkl ederler.• PALESTINA 

Pire, Napoli, Marsilya, Cenova 

Pire, Napoli, Marsilya, Cenova 

Kavala, Se11nik, Golot, Pire, Patraı. 
Aysaranda, Brindisi, Ankona, Venedik 

Triute 

28 10 

CtTTA' di BARI 22 / 10 
5/ 11 

lstanbul • PJRE saat 24 h. 
,, NAPOU gün 3 joura 
,, MARSILYA rün 4,,, 

.. .. • -.; l:J 

c 

Fenicia 
Merano 

26, 10 Sut 17 de 

3/ 11 

Quirinale 
Diana 

13/ 10 
?7 / 10Saat17 de 

(450) (6757) • • • 

Erzurumda ı..v. Am. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Teklif mektupları 27-
10-938 perşembe glinü saat 9 dan 
dahil 10 dahil kadar Sa. AJ. Ko. R,;. 
ne makbuz mukabilinde verilmi!? 
bulunması kanunen lazım gelen tica. 
ri vesaikin de eksiltmeye iştirak e
deceklerin Ko. Rs. ibraz etmeleri. 

~~----------------------~~----~~~~--~------~--~--·-
Selinik, Midilli, İzmir, Pire, Kalamata. Saat l8de 

• • • Beher adedine tahmin <'dilen fiat 350 
kunıı olan ı~.000 ila 20.000 aded kilim 

(500) (7220) 
Patras, Brindisi, Venedik, Trieate lııeo 20/ 10 

l>.:. kunıt 29 santim fiat pahalı görülen 
•ilt thlaann 770 ton yulafı yeniden ek· 

93a meye konulmuştur. Eksiltmesi 18-10-
tı •aat 17 de kapalı zarfla yapılacak· 
cı~ t.lubaınmen bedoll 40,425 lira, ilk te
~ atı 3032 liradll'. Zarnar saat 16 yı 
laa.~r alınır. Taliplerin blldlrllen gün ve 

b te Vizede Satınalma komisvonunda 
•tı • 

r bulunmaları (451) (6758) 

• • • 
it Seher adedine tahmin edilen fiat 330 

kapalı zarf uıullyle mUnaltaaaya konul. 
muıtur. ihalesi 17-10-938 pazartesi gtı. 
rıU saat 11 dedir. llk teminat 4750 lira 

evıaf ve prtnameıi 350 kuruş mukabi

linde M. M. V. St. Al. Ko. dan almır. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sn~,h ka· 

nunun 2.3 ncU maddelerindeki vcııaikle 

teminat ve teklif mektuplannı ihale sa
aUnden bir saat evvel Ko. na vermele· 
ri. (6845) 

• • • 

• • Bureu, Vama, Köstence 

Sulina, Kala.9, İbrail 

heo 
Diana 
&\f.erano 
1'ibano 
Abhazia 
Campidoglio 

Dianıa 

Mentno 
Al>bazia 
Crunpidoılio 

7/ 10 
12, 10 

19/ 10 Saat 17 dl 
22/ 10 
26/ 10 

2 ' 11 

12 10 
19 10 
26/ 10 
2/ 11 

~"l'Uf olan 20.000 Ul 30.000 adet kilim 
ııı Palı zart usuUyle mUnakaaaya konul • 

11;ıtur. İhalesi l!l-10·938 Cwnarteai gü. 
l'a aaat 11 dedir. llkteminatr 8.200 lf. 

26000 kilo sade yağ satın alınacak· 
tır. Tahmin bedeli 19240 lira ilk te
minatı 1443 liradır. Şartname Erzu-

Giresun garnizonu ihtiyacı için 
140,000 kilo ekmeklik un satın alına· 
caktır. Kapalı zarfla ihale.si 28--10-

938 cuma günü saat 15 de yapılacak

tır. Muhammen tutan 21000 lira, ilk 
teminatı 1575 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görUlebillr. lsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncu madde· 
terinde yazılı vesikalarla beraber ihale 
gi.lnU beıti saatten bir saat evveline 
kadar kapalı zarflarile Alay Satınal· 
ma Komisyonuna müracaatları. 

Kumpanyamız Venedik tarlklle Paris ve Londra itin, gayet tenzil edil
miş fiyatlarla, birleşmiş biletler ita eder. 

dır. 'E\'saf ve vartnameıi 495 kuruı mu 
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girerek kralın önünde eğildiler. Lui. 
bunları bir kaç saniye sakin bir tavırla 
seyretti. Murahhaslar ne kazandıkları 

muzafferiyetten mağrur idiler, ne de 
krahn huzurunda bulundukları için bir 
korku gösteriyorlardı. 

Kral bunlardan birine: 
- Sen kimain? diye .ardu .• 
Adam kıuca: 

- Dille dö Ton 1 cevabını verdi. 
Kral diğerine : 
- Ya, sen? dedi. 
- Bana da Argo kralı Hans derler .. 
lians kralın, karıısında büyük bir 

n.ezaketle eğildikten sonra, doğrulmuı. 
Jımdi ayakta duruyordu. 

Vahşi çehresi parlıyor, gözlerinde 
büyük bir ze'ka okunuyordu. 

LUi: 

- Argo kralı sensin. ha! .. Ya senı 
astırırsam .. dedi. 

lians tebessüm ederek cevap verc!i: 
- Deminden, size ölilmden korkma· 

dığınıı isbat ettim, zannederim.. Fa • 
kat ıunu da söyliyeyim ki. eğer beni 
astıracak olunıanız, bu hareketiniz si. 
tin ve sizin adamlarınız için büyük bir 
felakete yol açmıı olacaktır. 

Malctruva: 

• - Ş.~vketmeab !. diye söze karışmak 
IStcdi: 

Lüi Hüten: 

k - Sen dur! Bu adamların benimle 
~nuşabileceklerini söyledim. haydi 
k kalıın, mademki sen kralsın, söyle! .. 
~ndi namına bana söyliyeceğin ney • 

tnıı? dedi. 

llan, uzun boynunu doğrult:ırak 
hayret eden bir tavırla : 

- Benim namıma mı? Hic bir şey, 
Jevketnıeab Y h ·· l' - ~ · 
1 

.. a ut. soy ıyecegım şey 

d~r 0 'kaclar uzun olacak ki, siz onlarıı 
~nleyecek kadar sabırlı olamazsınız .. 

u sebepte ben. beni gön.derenlerin na· 
lbına sayliyeceğim .. 

- Peki onlar ne istiyorlar? 
- 'Pek az bir ıey, ıevketmeab 1 Ha· 

şarat Yatağı aleJ!!ıine sevk:ett:ğiniz 

askerleri çekmenizi istiyorlar .. 
- Hepr.i b"a kadar mı?. 
- Haşarnt Yatağı, sizden evvelki 

kral tarafından verilmit olan imtiyaz. 
lara ... Yani: Krallarını, düklerini, kont 
larmı intihap etmek hakkına, Arg·.1 hü
kumeti hududu dahilinde inzibatın biz· 
zat kendileri tarafından temin edilme· 
si hakkında ve malumunuz olan diğer 
şeylere riayet edilmesini sizden talep 
ecliyC1r .. Şevketmeab !. Bu imtiyaılar 

arasınd~ bir tanesi var ki, onu ölilnciye 
ye kadar müdafaa edeceğiz. Ya, bu im· 
tiyaz baki kalacak ve yahut Haşarat 

Yatağı mahvolacaktır. 

Kral, serseri kralın sfülerindeki, 
etvanndaki azametten mütehayyir ola· 
rak gözlerini Hansa dikti .. 

- Bu imtiyazlar nedir? diye s..ırdu. 
- O imtiyaza, asırlardanberi iki 

kimse maliktir. Cenabıhak ve cme:ıci.. 
Şevketmeab, ölüme mahkum olan ve 
iradenizle darağacına veya odun pğı· 

nına sevkedilen bctbaht bir cefil. şa· 
yet jandarmalarınızın ellerinden f:rara 
muvaffak olursa, kiliseye ve yahut Ha
şarat Yatağına, yani, Allahrn evin<: ve 
ya dikncinin evine girdiği an.:lan itiba
ren taarruzdan masun kalır.. Şevket· 

mea.b, dilenci, elini mahkumun başına 

uzattığı müddetçe affetmek hakkını 

haizdir. Şevketmeab ! Bu hakka el u· 
zatmakla belki Allahın da hakkına ta
arruz etmiş olacaksınız: Sakınınız, 

kral! Allahın haklanı hükümden dü
şürmeğe kalkmakla kendi hukukunu· 
zu da mahvetmiı olacaksınız .. Size ~lu 
hüküm ve nüfu.?u veren Allahtır. Di
lenciyi ortadan kaldırmakla, diğ0rini 

öldünnilş olacaks.ınız. Hepsi b: ri!ıirine 

merbuttur. Kralı Allaha, Allahı c!.ilen
dye rapteden zincirin bir halkası ko· 
parsa, dünyanın temeli yıkılır. 

Kral, Valuva, Şatiyon, Maletruva ve 
mevcut bulunan diğer senyörler, böyle 
sakinane bir tavırla söz söyliyen kaba 

<(501t (7227) 
Fazla mallımat almak için Gala tada Mumhane Şarap iskelesi 15·17-

ıu "ADRfATfCA" Umumi Acentah tma (Tel. 44877-8·9) ve BeyoJiunda 
Galatasaray clvuında Yolcu Dairesine (Tel. 44686) mUracaat olunur. 

BURIDAN 805 
.....-.---------------------------------------------------------------- Canını kurtarmak istiyenler ge· 
lip teslim olsunlar .. 

İşte tam bıı sırada Franarşe.r soka. 
ğında, rr.üthİJ bir hadi9C cereyan etti. 

Bu sokaktan kulakları tırmalayan bü. 
yük bir gümbürtü işi.dildi. iki 
saniye fasıla ile gümbürtü tekrar işi

diLdi ve sonra devamlı gümt:ürtüler du· 
yuldu. 

Bu sokağın içinde kesif bir daman 
bulutu yükseliyordu. Kralın as1cerleri, 
ıab!tleri ve diğer senyörler başlarını 

dumanın kalktığı yere diktiler ve he· 
men akabinde müthiş bire:; nara fır • 
!attılar. Kimisi geri atıldı, kimisi de a
tılmak istedi. Fakat pek geç kalınmıştı. 

Ayni zaman.da bütün serseriler, dilen
ciler, Marinyinin kırbacı önünde geri 
çekilir gibi görünen bu çeşit çeşit kıya· 

fetli iğrenç adamlar, kadın ve erkek 
baltalar, hançerler, mızraklar, tokrnak. 
lar ve kılıçlarla müsellih olarak Marin
yinin askerlerine hücum ettiler. 

Ser'lerilerin miktarı beş bin kadard:. 
Hayretten dona kalan Mar!nyi ile za· 

bitlerinin ve askerlerinin rtrafını çe· 
•irm:şlerdi. 

Franarşer sokağı artık kapannııştı. 

Daha doğru!lu bu sokağa bakan bütün 
evler birer enkaz yığını haline gelerek 
sokağı kaplamıt ve kapanuştı. Artık dı. 

şandan Haşarat Yatağına r.irilemiyece 
ğ" .., öbi çıkılamazdı da ... 

Başvekil Angerr:ı.nd dö Marinyi ile 
elli şövalye ve asil senyör ve iki bin 
asker ve zabit serserilere tııir olmuş • 
lardı. 

Kral, dışarıdan bu manzarayı görün· 
ce ne yapacağını şaşırdı: 

- Vah, kahraman §Övalyclcrim ! 
diye bağrıyordu .. 

Valuva onun kulağına: 
- Muzaffer Sczar gibi siz de asker 

ve senyörlerinizi Marinyiden isteyiniz. 
Kral ona 6oğru dönerelc: 

- Onları kurtaralım. dedi. 
Ve sonra kılıcını çekti, serserilerle 

boğuşarak iki 4bin askerini kurtarmak 
için ileri atılmak istedi. Fakat yanında· 
kiler onu bırakmadılar ve serserilerin 
oklarından birinin kendisine rastlaya· 
bileceğini söylediler , 

Bu sokak ta kapanmıştı. Sonra, so
kağın temizlenmesi ve gelip geçmeğe 
müsait bir hale getirilebilmesi için en 
az sekiz gün lazımdı. 

Bu sokakta cereyan eden hadise 
şöyle hazırlanmıştı: 

Sokağın iki tarafındaki beş altı evin 
altına birer dinamit Hiğımı açılmış, bi· 
naların temelleri yıkılmış, altlarına la· 
ğım konan ve temelleri yıkılan bu ibi
nalarda desteklik vazifesini gören di· 
reklerin de uçlarına birer ip bağlan • 
mıştı. 

Marinyi ile senyörleri, zabitleri so· 
kiiğa girip Haşarat Yatağına doğru 
ilerledikleri sırada Büridan bir boru 
çaldı. Bu bir işaretti. 

Böylrce her ipe on kişi <ısılarak ti<l. 
detle çektiler. Destekler düştü, binalar 
yıkıldı, çatılar çöktü ve sokak on beş 
kadem yüksekliğinde taş ve enkaz yı
ğını ile kapandı. 

Büridan yanında Gotye ve La.,sölo 
Bigorn ile beraber Haşarat Yatağına 

gireli. Gotye hançerini çekerdt kaoana 
kısılm:ş olan Marinyinin üzerine atıl· 

mak istedi. 
Fakat Büridan, onu omuzundan tu· 

tarak mani oldu . 

Etraflarında serseriler sevinçle sıç
rıyorlar. küfürler savuruyorlar, Marin
yiyi ve senyörleri tahkir ediyorlardı. 
Korkudan ne yapacaklarını şaşıran 

kral askerleri ise, öteye beriye k<>§arak 
kaçacak delik arıyorlardı. 

Ahlar, feryatlar, serserileri katliama 
teıvik eden kadın çığlıkları bin1lirine 
karıııyor ve müthiş bir gürültü ortalı· 
ğı inletiyordu. 
Tozd~n, dumand:ı.n simsiyah ke~ilcn 

Büridan : 
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ve bütün ıstırapları teskin ede~ Mide 

Yeni Çıkan Piaklar 
Bayan Nadire 

l1~l4ô No: - Nihavent şarkı - Aşkımı bilmez misın 
- Hüzam şarkı - Gezdim gezdim yoruldwn 

Nevşehirli Mısdık Maviş 

No• - Halle şarkısı - Elif çıkmış pencereden 
• - Halk şarkısı - Yeşil yaprak 

Ürgüplü Refik Başaran 
~ın q~l N - Halle şarkısı - Ha€ılar köy 
l Uld O: - Halk şarkısı - Karanfilim saksılarda 

Niğdeli Nurettin Şenerman q ınq~e N - Niğde şarkısı - Hele yandım oğlana 
l UldU o: - Halk şarkısı - Basdım asmanın dalına 

Trabzonlu Hasan Tunç qJnq44 No·. - Trabzon yol havası - Tüfek elmalı tüfek 
l Ul - Trabzon oturak havası - Ey Fadime Fadime 

30 senedenberi emsal~z bir gayretle çalışarak yapmış olduğu derin tecrü 
belerin neticesi olarak bugün fennin en mütekfünil plaklarını imlaya muvaf 

fak olan ODEON plak şirketinin alaturka kısmında okuyan güzide sanatkar 
larımızdan bazılarının isimleri: 

Bayan Safiye 

.. Vedia Rıza 
Bay 

.. 
Münir Nurettin 
H. Fahri .. Hamiyet Yüceses ,. Kemal Gürses 

Yanmalar, mide ağ
rılan, ekşi eğritiler, 

mide ağırlığı ve ye. 
meklerden sonra bü
tün vücudde hisse
dilen çöküntü ve a-

• ğırlık. Ne işkence! Bu 
hallerin kat'i çaresi 
ve tesiri tabii olaı1 

MAZON alınız. Ayni 
zamanda KABIZLI -
CI defeder. EKŞlLtK 
ve YANMALARI gi
dererek vücude ferah-

GRiPi 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

Bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. kabında günde 3 kaşe alınabil' 
lsmine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gripin yerine başka 

bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
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Mektep kitaplarınızı VAK iT 
YURDUNDAN Tederlk ediniz 

yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski- lerin her türlü deri iltihapları. 
sinin hükmü yoktur. &..._ V!ROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. ~ 
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- Nereye gi.diyorsun? diye Gotyeye 
sordu. O da şu cevabı verdi: 

- Marinyiyi öldürmeğe ! 
- Hayır, olmaz! .. 
- İyi ama o bizim esirimiz değil 

mi?. 
- Hayır, misafirimiz! .. 
Gotye ateş saçan gözlerini havaya 

kaldırarak ağlamağa başladı. 

Büridan, tatlı bir sesle: 
- Gotye, dedi, babasını kurtaraca -

ğıma Mirtiye yemin ederek söz verdim. 
işidiyor musun, yemin ettim. Şimdi ar
tık, ne istersen yap!.. 

Gotye hançerini kırdı ve parçalarını 
fırlatıp attı. 

Büridan Haşarat Yatağının ortası
na doğru koştu. Kralın şövalyelerinden 
biri, ya:ıından geçerken Büridana bir 
hançer savurdu ve delikanlıyı omuzun
dan yaraladı. Fakat bu şövalye de der 
hal üzerine sıçrayan Giyomun hançeri 
altında can verdi. 

Büridan bir sıçrayışta kerevetin ü. 
zerine çıktı. Orada bir boru çaldı. 

Bu sırada kral Senyörlerinden bir 
çoğu oklarını onun üzerine boşalttılar. 
Oklar delikanrn etrafında uçuştular . 

Büridan ikinci Clefa olara.k borusunu 
öttürdü. 

Marinyi: 
- Onu öldürünüz! Kim öldürlirse 

servetim onundur! diye bağırdı. Yirmi 
kadar senyör Büridanın bulun"luğu 

kerevete doğru atılmak istediler. Fa -
kat kerevetin etrafını sarmış olan kor
kunç çehreli bir dilenci kıtasiyle karşı
laşarak geri dönmeğe mecbur oldular. 

Marinyi kendisinin orada mahsur 
ve esir olduğunu unutmuş, hala Eüri
danı öldürtmeğe çalışıyordu. Büridan, 
borusunu üçüncü defa öttürünce Haşa
rat yatağının her noktasında baltalar 
bırakıldı, hançerler yerlerine kondu, 
mızraklar indirildi ve giirültü sükunet 
buldu. 

Artık yaralıların inlemelerinden baş-

ka bir şey işidilmiyordu. Muharebe 
bitmişti. 

Kralın her senyörü dört beş ıı;erseri 
tarafından ihata edilmiş, henüz sağlam 
kalan askerler de bir köşeye sıkıştın· 
lıp toplanılmıştı. 

Büridan, bulunduğu yerden indi ve 
Marinyinin yanına giderek onu srtam~ 
ladı. Sonra, rengi sararmış bir halde, 
biraz daha yaklaşarak başvekile ~öyl:: 

dedi: 
- Monsenyör, kızınız bana sizi af-

fetmekliğimi emretti.. 
Marinyi hiddetle: 
- Serseri köpek! diye homurdandı. 
Büridan bu defa sordu : 
- Monsenyör, siz de kızınızı affet

mek ister misiniz?. 
Marinyi: 
- O kaltak burada bulunmuş <.ıl~ay

dı elimle gebertirdim 1 diye haykırdı .. 
Büridan devam etti: 
- Monsenyör, kızınız Mirtiyi bana 

verir misiniz'!. 
Marinyi bu defa da: 
- A!lah lanet etsin! diye homur • 

dandı: 

Büridan da, şöyle mukabele etti: 
- Pekala! Ben de onu alıyorum!. 

-8-

IKt KRAL 

Muharebeden iki saat sonra, Marin
yinin karargah ittihaz ettiği ve kızıyla 
Mabeli kabul ettiği evde ve ayni oda· 

da kral Lfıi, Valuva, Şatiyon ve diğıer 
bir kaç kişi toplanmıştı. 

Kral, müthi~ bir yeis için.de bulu • 
nuyordu şiddetli bir hiddet buhranınc; 
tutulmuştu. 

Çok yorgun bir halde bulunan kral 
şimdi bendelerinin, bilhassa Valııva· 

nın şu nasihatını dinliyordu: 
- Muhasarayı refetmek!. 
Kralın amcası: 

- Evet, şevketmeab, bu işin içinden 
namusumuzla çıkabilmek için yegane 

RURlDAt. 

çare bundan ibarettir. Vazifenin yalnız 
bir nümayişten ibaret olduğunu etrafa 
yaymalı, askerlerimizi geri çekmeliyiz. 
üç ay sonra ise, iyice hazırlanarak tek
rar hücum edebiliriz. Ah bu hücumu 
hazırlamak için ben memur olaydım!.. 
Fakat, başvekilimizin becerikliliğine 

hepimizin büyük itimadı vardı .. .c!iyor
du. 

Lfıi Hüten tereddüt ediyordu. Bu 
mağrur kral ric'at etmeye bir türlü ta
hammül edemiyordu. 

Diğer taraftan ise biliyordu ki, is. 
rar etmek müthiş bir hezimete yol aç
mak olacaktı. 

Serserilerin galip geldikten sonra 
nelere cür'et edecekleri meçhuldü 1 

Kral, hidc!etinden parmaklarını ke
mirerek! 

- Oh! Niçin açıkta bir meydan mu· 
hare besi olmad? Bu serserilerle g:Sğüs 

göğüse muharebe etmedik? diy: mı
rıldandı. 

- Şcvketmeab, bunun acısını çıkara
cağız. Hem de müthiş bir surette in
tikam alacağız. Bunu yapmak için de 
yegane çare, tehdidinizi mevkii fiile 
koymaktır. Bin, on bin, yirmi bin çalı 
demeti getirtiniz. Haşarat Yatağının 

etrafını askerlerle kuşatacağımıza bir 
çalı demeti kordoniyle kuşa.tınız, as -
kederimizden bin kişi ayni zamanda 
her noktadan bu demetlere ateş v~rsin
ler. Bu kurtların hepsini inlerinde ya
karız. Fakat bu da Parisin yarısın? yak 
mak olacaktır. Bu esir olan senyörleri
nizin Haşarat Yatağına giren iki bin 
askerinizin hepsini birden yakmak o· 
lacakt1r. Eğer efendimiz emrederlerse, 
ben derhal lazım gelen emirleri v:re -
yim. 

Şat yon, metanetle: 
- Şevketmeab, ne esir olan arka

daşlanııızı, ne de Paris şehrini böyle 
lıir tehlikeye maruz kılabilirsiniz. En 
c1oğu çare geri çekilmekliğimizdir, de· 
di. 
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Bu anda, merdiven.den ayak sesleri 
işidildi. Kral kulak vererıek: 

- Bırakınız, dedi. Kim olursa ol· 
sun buraya gelsin. 

Şatiyon koşup kapıyı açtı. Merdive. 
ne baktı ve kralın yanma gelerek: 

- Şevketmeab, esir olan arkadaşla
rımızdan Maletruva geliyor, dedi. 

Kral sevinçle: 
- ·Benim kahraman Maletruvam ! 1· 

çeri gir! içeri gir! diye bağırdı: 
J eofruva dö Maletruva odaya gire

rek: 
- işte geldim, şevketmeab ! Fakat 

kralıma şunu arzedeyim ki, yanımda 

serseri efendilerin iki murahhası var, 
ve ben de onların hayatını tekeffül et. 
tim .• dedi. 

- Bunu vaad mi ettin Malctr~va? 
- Evet, bu iki adamın kral huzlıru-

na çıkacaklarına dair söz verdim. 
- Bu sözü kime verdin Maletruva? 
- Kumandan Büridana şevketme· 

ol! Kumandan Büridan bana: "Sen 4 

yör Maletruva, sözünüze itimadım var. 
dır, kralın da üluvvucenabına emniye
tim tamdır, dedi. Şevketmeab, eğer bu 
suretle vaadde bulunmaklığım bir ka
bahat ise, eğer efendimiz vaadimi ka
bul buyurmazsanız, gidip Büridana 
teslim olmağa mecburum. 

Maletruva geri çekilerek kollarını 

kavuşturup kralın cevabını beklemeğe 

başladı. 

Lui hafif beyinli, çocuk gibi her şe. 
ye hiddet eden bir adam idi. Fakat, 
kalbi fena değildi. Bu anda, yüreğinde 
esirler için üzüntülü bir şefkat vardı. 

Nihayet: 
- Namuslu bir adam daima sözünü 

tutmalıdır. Diye söylendi. Mademki, 
benim namıma söz verdin, bu murah • 
haslık ne kadar garip olursa olsun, ben 
o adamları kabul edeceğim. 

Maletruva, bunun üzerine kapıya 

doğru yürüdü ve bir işaret etti. 
Serserilerin iki murahhası derhal içeri 


