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ekoslovakyadaki Alman ve 
ngilizler memleketi bugün terketti 
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Südctr Almanların t kil ettikleri t6nullü kıtalamülan birı sıüfh 
almala giderken 

Macarıstanda 
160 bin kişi 
askere alındı 

ekoslovakyada sefer .lerlik 
kararı süra~le tatbik ediliyor 
~udape§te, 25 (A. A.) - Berhtesga

clende M car ba vekill lmredi, macar ha. 
tlclye nazırı do Kanya ve Bitler ara
llında yapılan mUzakerelerden sonra Ma

Clrlatan mlldafaa hazırlıklarmı aşlklr bir 
llırette tesri etmeğe ba3lam11tır. Uç sı
'!t slllh altına davet edilmi§ilr. Son ma-

nevralara i§tlrak etmle olan ihtlyatlarm 
ekserisi terhis edilmemi§tir. Halihazır

da silih altında yUz allmı.!f bin kl§i var. 
dır. Budapeetede halle son derece sakin
dir. 

Prag, 2:5 - General Krecjy. Çekoalo
Devams 10 uncuda 

Musolininin qeni nutku: 

Harp çıka.rsa 
ltalya, Almanya 
ile yanyarladır! 

'Padova, 24 (A.A.) - Stefanı AJansı 
bildiriyor: 

Musolini bu .sabah buyük hır halk 
ltutteaı ônilnde fasılasız alkışlar arasın
~ söylediği nutukta ezcümle demi§tir· 
~: 

"- Avrup~ vaziyeti karanlıktı, fakat 
gune~ görünet:ilir. Prag tarafınd,n 

Fransız - İngiliz pllnuun kabulil. Uzeri

ne, meselenin neticeye doğru yUrUdil
ğü kanaatinde bulunal;>ilirdi. Fakat ni-

Devamı ıo uncuda 

Dost bir devlet 
aleyhine teşktlAt 
Kurm3ğ3 çahşan dokuz kişi 

lürk va andaşhğından çıkarıldı 
Y nn~ JO ımt:Wltl 

Alman notasının 
müddetı Ilkteşrının 

bırınde bitiyor 
Berlinden tJelen bir ses : 

Prağ iki şıktan birini seçecektir: ya talep~erimizi 
kabul veya intihar edecektir 

Fı n ız Ba vekili ile Hariciye Nazırı 
bugün Londraya gidiyörlar 

Alman ordusu 
Çekoslovak yaya 
Dün gece 
girecekm~ş 

Çemberlaynm ısran üzerine 
Hllıer OU MBrurIU 

tehire razı olmuş 
Paris, 25 - Fransız başvekili Daladi· 

ye ile Fransız hariciye nazın Bone ln 
giltere hükfuneti tarafından Londraya 
davet edilmişlerdir. Bugün tayyare ile 
Londraya gideceklerdir. 

Londrada Fransız nazırlarına Ç.Cmber
layn son vaziyet hakkında izahat verecek, 

beraberce Çekoslovak meselesinin son ~af ltıgillcremn 'Atıavalan fılosu, şımal ı:frnımıde manevralar yapmaktadır 
hası tetkik edilecek, Atmanyanın Çekos Burada lskoç)a sahillerınde maneı;raya lıazırlanan gemilerden 'Revengı,. · 
lovakyaya verdiği ültiınotoma benzer no- ıle "Royal Sotereign., göruluyor 

ta da istenilenleri Çekoslovakya kabul et- te a k 
~=~~ı!~= ;;;;;;J)o fil da ko a 
caktır. 

Londradan gelen haberlere göre İngiliz 
avam kamarası haf ta içinde fevkalade 
i~timaa çalrJlacaktır. Fransız parlamen· 
tosunun da bugünlerde toplantıya davet 
edilmesi muhtemeldir • 

İngiliz siyasi mahfillen vazıyeti vahim 
gonnekle beraber henüz sulhu kurtannak 
için butün umitlerin mahvolmadığı kana 
atindcdirler. Halbuki Pariste siyasi mah· 

_.. Devamı 10 uncuda 

Fransız haric:ye 
nazırı 

Elçlmlzle ve Sovyet 
elçlslle gUrDşlO 

Paris. 24 (A.A.) - Fransız hariaye 
nazırı Bone Sövyetler Birliği büyük el· 
çisi Switzi kabul etmi§tir. Mültkat ya· 
mn saat sürmü§tür. 
Nazır bundan sonra Türkiye büyük el· 

c;i"i Suat Davan kabul ,..~ 

lhlalberDeirö 
Prag, 25 <A.A.l - Reisicumhur Benet, "devletin 

müdafaa vaziyetine konulması,, hakkındaki karama• 
meyi imza etmiştir. Bu kararname ile mecburi it hiz· 
meti tatbik mevkiine konulmaktadır. 17 yatından 60 
yaşına kadar kadın erkek bütün vatandatlar bu hizme
te tabi tu!ulmaktadırlar. 

Paris, 25 <A.A. > - Resmi gazete bu sabah Milli rAü
dafaa için lüzumlu olmalan dolayııile ihracı menedi. 
len maddelerin listesini neşretmektedir. Bu maddeler 
meyanında bilhassa lastik, batlıca madenler, kimyevi 
ve tıbbi müstahzarat bulunmaktadır. 

Ecnebiler Pragdan aqrılırJor 
C?eszyn, 25 CA.A. > - Cekoslovalcyayı terketme!c 

emrini alan Pragdaki lnP,iliz koloniai bu •balı husmi 
bir vagonla Cieszyn' e gelmit ve köprüden "ta~a yürü. 
mek auretile geçmiıtir. Koloni Stokholm yolu ile lngiJ. 

Dtwnıı 10 """'4tı 
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Dış siqasa 
• 
©ırta Avırypa 

vaı~lyre\CD 

Yazan: Şekip Gündüz 
Çel;oslovakya, ordusunun umumi ıc· 

fcrbe:-liğini U5.n etti. iktüiar mcvkiinc 
tecrübeli bir askerin gelişini ta!dp eden 
bu hadiı;e Bene in, &eki:ı on yıldanberi 

Uzak Şar'kta, Doğu Afrika.da, Oarbt 
Akdcnizde göre göre alı§ır gibi olduğu. 
muı harp l;a~c;ıhjına hasımlanmn 

ba~ vurmasına imktin bırakmamak :iste· 
diğini gösteriyor. 

lJLnı harpsiz harp, harbin yayılma

ımdan ıiyade duyulmasından korkan· 
lann harbi asık alınla kabul cdemiyc. 
cek vaziyette olanların insanlığa mu • 
sallat ettikleri bu gayri medeni ve 
tamamiyle vahşi alçaklık Orta Avru· 
payı mukadder idiyse Çekoslovakyanın 
seferberlik illnt ile bu tehlike orta.dan 
kalkmış bulunyor. 

Artık Orta Avrupada hasımlar tama· 
miylc sarih yollardan karşıla§mağa 

mecbur edilmi~ bulunmaktadırlar. Bir 
harp olursa, bu harp, aı'kerliğin asil 
an'anclerinc uygun bir şekilde yapıl -
mış olacaktır. Bu hareketi ile Çekoslo. 
vakya muhtelif komşuları tarafından si· 
lahlandırılmış olan azlıkların ana vata· 
nı tahrip edecek bir iç lı:avga vasıtası 

clarak kullanılmalarına imkan bırak. 

mamı~tır. Godesberg mülakatı sonun -
da Almanya tarafın.dan Çemberi.ayna 
tevdi edilen vesil:a, Sildctlerc htıkim 

olan memleketi, İngiliz başvekilini 
Berhtesgadenc koşturan günlerin şart· 
lan içinde bulamıyacaktır. &meşin, ho
cası ve şefi Mazarikten tesellüm ettiği 
vatanının tamamlığını korumağa kat'i 
surette karar verdiğini bu suretle bir 
daha ihsas eder'ken "Çekoslovakya,, ya 
•unt bir devlet diyebilmcmize imkln 
var mıdır?. 

Beneşin ihtiyar cttigi tarzı hareketi 
tasvip eden bir millete, bu derece bil _ 
yük bir fedak!rhğr göze alan bir mille· 
te uydurma bir millet denilebilir mi? 
Hayır .. Almanya, küçük Çek milletinin 

'bu asil ayak diremesi karşısında bugün 
ulaştığını gördüğümüz dereccilen da· 
ıa yü1csek bir makuliyet derecesine yük. 
selmeğe cabalamahdır. Zira ummadık 

taıın yaracağı baı iflah bulma: .. 

Orta Avrupa milletlerini sulh içinde 
.ıtcnkli bir i' birliğine kavuıturma.k 
Orta Avrupa milletkrine efendi olmak 
sevdasından ~ok Almanyanın lehine 
bir hareket değil midir?. 

Orta Avrupada bugünkü statükonun 
herhangi bir tarzda ihlali Orta Avru • 
panın en a:ı yarım asır istilS meddü ce· 
zir sahnesi olması demek .olacaktır. 
Orta Avrupada devamlı bir niıam kur
mak dünyanın en güç meselesidir. Sü -
dctlcri a§mak istiyecek bir Cermen akr 
nını kargılamak i~in Bohemyaya ulaşa· 
cak bir Rus akınını Almanya ne derece
ye kadar tecviz edebilir?. 

Rusların Lehlilcrc kullandıkları dil, 
Romanyanın Rus ordul:ırını toprakla • 
rından geçirmekte tcrcddlit etmiyecc· 
ğini ihsas etmesi, Çeklerin böyle bir 
yardımı reddetmek istemiyeccklerinin 
bedihi olması Almanyanın harbi ka· 
zansa bile esas davayı kaybetmiş olaca
ğını g9stcriyor. 

Zira, belki ilk ağızda Südctlere Al. 
ınan bayrağı dikilecek, fakat Ru& !xıy· 
raklan da bu dağlann yanıba~mda dal· 
galanıverccck. 

Gırtlaklarına k&dar silahlanmış iki 
dev ordunun Orta Avrupada yapacak • 
lan bir ,arpışmadan, bir 6ag!am ~alip 
çıkabilcceiiııi sannuya imkan mı var • 
dır?. 

f ıte fnglttereyi dü§Ündürcn ve Çem· 
berlaynı Hitlerle konuıturClf; ıebcp. 

• Pazarlıkstz satış kanummım birinciteşri11in birinde.11 itibaren tatbik tdi
leceRi malumdur. Ditn belrdiycde Mulıiddin Vstiiııdağ111 riyasetinde, kayma· 
lıamlarırı, belediye nıü/ettişlninin, emniyet miidür ve amirlerinin iltirakile 
bir toplantı yapılmı~. iktisat nııldiiriı tarafrndaıı kanım etrafında izahat tıcril-

miştir. lzalmamc t•c kararname, lalbiki kolaylaş/ırmak maksodile onar bi11 
nüsha bastırılarak dağıtılacak, lm tarafa i/citılar aıılacalttır. 

• Sirkeci garındaki inşa faaliyeti hararetle devam etmektedir. Gar, yeni 
şekliyle Cımılmriyct bayrammda açılmış bu/u11acaktır . • 
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VIE 
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Beleclıy~n•n proje~ı 

"Bir tek karan
h1c sokak 

ka:mıyacak,, 
937 scneılnde İstanbul ıoltaldanna 

konulmuı olan Ud bin elektrik l!mba11. 
na iliivetcn bu sene de iki bin lambanın 
ilavesine belediye karar verm~tir. Ge
~en sene konulmnsr kararlagtmlan Jfun. 
balar tamamen yerlerine konulmuf}tur. 
Bunun için belediye İstanbul elektriği
ne sahib olan nafia vekaletine yeniden 
iki bin llmba konulmnsını teklif eden 
bir proje verml11tir. 

Oğrcndiğiınizc göre nafiı:ı vckfıletince 
tı.ıwib edilen bu projeyle son üç Yll için· 
de fatanbul yollarına yeniden 5000 Jlm. 
b:ı konulmu§ olacaktır. Yapılan projeye 
göre, yeni konulacak llmbalarla §Chirde 
karanlık bir tek :;okalt kalmıyacaktlr. 

!stanbul gibi ,ok senıo budu<llu. vo sok 
sokaklı bir şehrin asnylfjf, halkın selA.me
ll, seyrüsefer emniyeti bakımından bu iş 
tok mUhim bulunmaktadır. 

Proje nafia ''eklletince tasdikten 
süratlo gelirse, yeni konulacak ikl bin 
l!mbanın ilk !ener direğinin cumhuriye
tin on be§incl yıldönUmUnde merasimle 
dikilmesi de düııUnUlmektedir. 

--o---
Askerlerimiz manevradan 

dönüyorlar 
Samsun 2• (A. A.) - Daşlarında 

General LUt!U l<arapınar olduğu halde 
manavradan bugün dönen l<ahraman 
nskcrlerlmlı binlerce balkın heye. 
canlı teıahUrlerl Ue karşılandı. 

ingiltere, bu&ünkU tartları içinde, 
giriıccckleri bir harpten Almanların ve 
ltalyanların muıalf er çıkabileceklerine 
inandığı için değil, Moakova kuvvetle· 
rinin Tuna havzasında d.~laımalarından 
doğması melhuz neticeleri sezebildiği 

i;in, bu akibetlerdcn tevakki imklnla
rını aramayı kendisi için ve Avrupa için 
faydalı gördüğü için konuşmaktadır. 

Yoksa, İngiltere kapalı gözle rest de
yebilccek kudrettedir. 

İngiltere bu temaslariyle kuvvetli bir 
Almanyanm beynelmilel siyasi vazi
fesini vasıflandırmak istediğini bir da
ha ihsas etmlı oluyor: 

Müvazeneyi bozacak unsur değil, 
müva.zencyi temin edecek unsur. 

Almanya bu vufı kabul edecek mi? 
Almanyanın konuşma kapılarını ka

pamak karannı verememesi, Rusluğun 
SUdetlcrc inmesini Almanlığın Südet. 
lerden mahrum b-.ılunm:ısından daha 
berbat görmeğe ba§lamasuıdandtr. 

Şekip GONDOZ 

Çırağan sarayının 
otel yapılması 

teklif edildi 
Taksim kışlası 
·otel kurulması 
İ&tanbul otelcileri, lstnnbul belediyesi 

vasıtaslylo turizm umum mtidtirlilğtine 

çok mühim bir tcklüle bulunmugtnrdır. 
Bu teklif r.hcmmiyellc tetkik edilmekte
dir. 

O«ılciler, TUrk otelciliğinin ileri mem
leketler otelclllğt seviyesine yUkselmek 
için çırpındığım, fnknt ferdi sermayenin 
bu {6c kllff gelmiycceğlnl, bunun için hU
l:fımetln ve milli bankalımn i5tirııklylc 

lstanbulda büyük bir <Otel yapılmasını dl. 
Jemlııle~ır. Otelciler kcnd!Icrlnin de iş
tirak tekli! ettikleri bu otel hakkında. 
bütUn tefcrrllatlyJc bir proje ..-ermişler. 
dir. 

Bu projeye göre bu otel Taksim kııs- l 

yerinde de bir 
düşünülüyor 

laısı yerinde ve Taksim bahçesini de ih
tiva ederek yapıJacaktır. Otelin masra!r. 
nın çıkan!Clbilrnest için SOO yataklı alına
sı icııb etmektedir. Burası otelln k111lık 

kısm1drr. Otelin yazlık kısmı Ôlmak üze· 
re Çır-ağcın sarayının otel haline l!rağı 

teklif cdflmcktedlr. :lOO yataklı olabile· 
celc bu yazlık kısmı kı§lık kısma bağla
mak Uzcre hususi bir asfalt yolun Tak. 
sim bahçesinden Dolmabahçcye inmesi 
muvafık gBrillmeklcdır. 

Otelin ücretferf de hesab edilmiş 7 o
dafJ IUks dairelerin yemekli olarrl'k 12 JI. 
raya vrileblleceği tahmin edilml§Ur. 

Otelin kurulması için yapılacak mas
raf 10 milyon lirıı olarak tahmin edil
mektedir. 

Ağvada feci bir 
deniz kazası 

Kereste yüklü bir mo!ör battı, 
dört k~ş; boğuldu 

~·a <Hususi) - Birkaç gün C\'\'el 
Şile önlerinde feci bir deniz kazası olmuş 
ve dört vatandaş boğulmu~tur. 

Riunin Pazar limanına mensup Hakkı 
ve Kerim kaptanların idaresinde Cumtiu· 

.. riyct motörü kereste yüklü olduğu halde 1 
lstanbula gelirken, gece saat 10 da ha\',a· ı 
mn bozukluğu dolayı ile Ağ\'a 6nündc 
taşlara ı;arpmış ye batmı~tır. 

Bu sırada: Hakkı kaptan. Kerim kap· 
tan, Kerim kaptanın oğlu Dursun, \'C ma· 
kinist Mustafa Sinan boğulmu~lar. Hak· 
kı o~lu Ali \'C 0--man oğlu Ahmet, )'Olcu· 
lardan Maksut o~lu Hü e)•in, civar kaya· 
!ara tırmanarak canlarını kurtarabilm's· 
!erdir. Karaya çırılçıplak çıkan bu zaval· 
ldarm feryadı Civardan duyulmuş. Ağ 
vadan knpklarla, Şilenin Sof ular körün· 
den Bahadır <>ğlu Yusuf He Berkozun 
Hi\•a köyünden l\Iuctnf a kaptan kazaıe· 

Ton{toırD amca 
pU&Jda 

delerin imdadına kQşmu5lar ,.e kendile· 
rini kurtarıp Ağ\·aya getirmi~lerdir. l3u 
üç zavallı Ağvada tilccnr Esre! oğlu K~ 
mal Erkan tarafmdan giydiriJerck lstan· 
hula gönderilmi~lerdir. 

Vak ulanan ·bir 
sabıkallnın sur;l~~ı 
iki gün evvel gece yarısı Bc'bc1tte 

Macar konsolosunun evini ııoyara~ l>o
lis tarafından yakalanan sabıkalı hır
sızlardan lnebo!ulu Şakirin yeni ıuçla-, 
rı meydana çıkarılmaktadır. Bundan bir 
müddet evvel Arnavutköyünde Zülfi
kar sokağında ilyanın evinden çalınan 

bir miktar para, altın kordon ve ıaat 
)erle bir pırlanta yüzüğün .de Şakir ta· 
rafından salındığı anlaşılmıştır. Ev 

soy~unculu~unda pek mahir olan Şilki· 
rin hemen her gece şehrin bir mm.taka. 
5rnda bir eve girdiği anla§ılmaktadır. 

Zabıta bu sabıkalının diğer suçlarını 

da meydana çıkarmağa çalışmaktadır • 

Preveze zaf e
rinin yı,dönümO 
Vapılacak m~raslmlO 
prog-ramı ho2.ırland• 

Darbaroıı llayreddinin Preveıc ınuı-'' 
Certyetinin tOO Uncu yıldönUmU mUnatf· 

il•' betiyle yapılacak ıneraıim programı 
zırlanmıı ve dUn alfikadar yerlere s&ll' 

derilmiftlr. 
!.Jerııslıne kara, deniz, bava kuvvetle' 

rf, mektepler, halk tcıekkUllerl ııtlrt~ 
edecektir. 28 Eylül gUnU §Chir vo de1111 

vaaıtala~ sUslenccek, gece her tara! dO" 
nnnacaktır, 

Yedek ııubay okulu, üniversite, deııl' 
harı> okulu, yilksek deniz ticaret ıne1'te' 
ÜI, deniz ve kara askeri Haeleıi, kJZ .;• 

erkek ll!o ve ortamektcp izcllerl, dcıJS 
crba§ okulu, deniz erat tallm taburu. ~· 
yadc taburu, Denizbank çırak me~tc ' 
-Dok amelesi, parU te§ckkUllcri, en gc( 

\J' sanl 9,45 de Br§iklaiila mevki nlm1e o 
eaklarrur. 

dO' Deniz harb okulundan iki manga , .. 
nanma bandol!!iylc birlikte Tilrbcqc rııe 
ki alacaktır. . 

Deniz kumandanlığınca ıcçilecek ~ 
aıker, Barbaros zamanına alt kıyafet ,ıe 
silahlarla tc~hiz edilecek, Türbede bil)'' 

rak direğinin dibinde mevki alacakl9t' 
dır. aundan ba"ka Mehter takımı öl 
tUrbe bahçesinde bulunacaktır. t 

Merasime snat onda, Bc~iktnş vnPll 
iskelesi üzerinde bulunan donanma Jıell' 

O' mandanlığınca memur edilen •arda bil . 
dıranın vereceği işaret Uzcrlne Hııpıicli' 

ıı· ye gcml:ıinden atılacak topla bııılıyac:D 
tır. 

llk topq mUteakip llmandalci bUtUn de' 
nb: \"aaıt.alan dUdUklcrlnl çalacııklarOJf' 
Topla beraber bahçede bulunan donan~ 
bandosu 1ııtlkllıl rna~ını çalaca'k, ın~ 
tepliler ve halk hep bir ağu;d~n xna ~ 
soyliyece}slerdir. lkt nefer direğe b:ı)'l1 t 
çekecek, Barbarosun mezarına çelenkte 
konacaktır. Deniz talebesi tarafından b'' . u· 
vaya il§ defa atcD edilecek, blr dakıkB 5bll' 
kut edilecektir. Bundan sonra vali jj 

nutuk ıı8yliycctk, bunu en genç dtJ\ 
subayln.nt)(lan biriyle Abidin Dav·crı" 
söylevkrt t.n:klp edecektir. 

Denizde Bcşiktll!'i önlerinde fkl ıısıf 
gemisi, Dcnizbank, Akay, Şirketi J-la)-tl: 

,•c• ye vnpurlariyle, motörler, sandallnr • ~ 
alncaklıırdır. Bunlnr deniz komutanın 
önünden bir geçit re!!mi yapacaktardıf' 
Türbe hizasından geçerlerken Uç de!• 

tıJ' dUdUk ı;alaeaklar, denize çelenkler o 
!1' 

caklnrdı:-. Bu sırada Ycşllköydcn bs\ 
lnnacak bir tayyare filosu merasim ye~' 
nin Uzcrinde uçu11tar yapacak, denize Jlf' 

vadan çelenkler bırakacaktır. __,/ 

-.ı: Ladan tzaıı rJ 

1938 
Resimli 

Hafta d0'1 
Çıktı 

Mü\ eızilerden arayınız! 
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L114ta cLtUt 
Zegl 

D üNKO yamnda tauıubun iki kay. 
nağı olduğunu söylemı,, bunların 

biri tam iman, öteki de imansızlık, yahut 
11&hvettir demi§tim. Hiçbir ıeyin bu ka
dar basit olmadığını bilirim; o iki bUyUk 
b:v:nak arasında, kimisi birinci.sine, ki
J:nhıi ikincisine daha yakın, daha birçok 
ka:v:naklar bulunabilir. 

\Tazmu henilz bitirmiştim ki hristJyan 
lıktan, hem de pek saf bir hristiyanlık. 
tan başka her akideye ateıı püskUren 
l>aacaı hatırıma geldi. BUyük bir riya
ılyeci, büyük bir fizikçiynıiıı; işin orası
na kanııamam. Fakat bir mütefekkir o
larak onu hiçbir zaman gerçekten seve
ttıedim; sevemedim ama kendisini nut. 
inak, kitabını kapatmak da pek kabil de
lildir, çünkü dünyaya gelmiıı insanlar a
tasınad ruhunda o kadar ıstrrab, o kadar 
•teııu bir tragcdia bulunan adam azdır. 

,,. HABER - ~am postası ./ s . 

? 

Bir sinerı1a yı ldızı vata
nını arıyor ! 
Hangi memleketin tabii
yetinde olduğunu şaşırdı 

Sinemacılar kadıncağızın bu macerasından güzel 
bir film mevzuu çıkarmışlar 

rika Birlcııik devletleri arasında 1871 
de yapılmış olan bir anlaıma vardır. Bu~ 
na göre, Amerikan topraklarında doğan" 

)arın Amerikalı sayılacağı hakkındaki B ı· r 1 n g ,· 'iL: z.. v-e b ·ı r 
kanun, lsveç ve Norveçliler hakkında /1 
tatbik edilmiyecektir. Binaenaleyh, Nor-

' veçli ana ve babadan Amerika toprak • z • 11. ' 1 
lannda dünyaya gelen çocukların Nor- e n c 1 l\f a r 1 a r 1 n 1 

1 veç tabiiyetinde olmaları llzımgelmek • 

~ ted::~man Holivud )"ldm Norveç kon- değ iş m i ş 1 er ! 
1 solosuna müracaat ediyor, ondan pasa-
~ port istiyor. Fakat 

0 
da menfi ce\·ab veJ Karılarını arada sırada değiş eden bu fikir düşünüyorlar ve bunu fazla tereddil f riyor: iki adamdan biri bir İngilizdir: Mist~ 'de lüzum görmeden tatbik ediyorlar: 

Smitson; diğeri de aslen bir zencidir; Ro Kanlarım mu\'akkat bir müddet için 
f - 1871 muahedesi çoktan cskimi§tir mino Orlando Partako. değişiyorlar: Smitson, kendi i gibi İngiliz 

• 1 ve meriyet ınevkiinden kalkmıştır. Siz Mister Smitson, Rominonun eniştesi olan misis Partakoru alıyor, kendi 
bu muahededen çok sonra Amerikada dir. lngiliz, ticaret işlerinde beraber ça· mağazasına getiriyor; Partako mister 
doğmuşsunuz ve Norveç tabiiyetine esa- lıştığı bu zeki zenci delikanlısını pek sev- Smitsonun karısını - yani kendi kız kar 
sen yazılmamışsmız. Binaenaleyh, Ameri- miş, onunla daha yakın ahbab olmak için, deşini - ma~azasına oturtuyor! 

Pascal'ı se\"mem, çünkü samimiyetine 
hiçbir zaman in::ınamadım. Onda iman ha
kiki değildir. Bize ancak notlarmı bıraka
bildiği kitabı imanından ziyade iman ieti. 
~·akını anlatır. Bellidir ki içinde hakiki 
hidayeti duyamamıştır Ye ona ermek için 
çırpınır. İmanı samimi değildir ama iman 
letiyakı, İaa'ya büttin kalbini ve büttin 
dUıUncesini bağlıyabilmek arzusu aami
tnldir. Taassubu, hUcumlan baıkalarma 
kareı olduğu gibi, hattA başkalarına kar
tı olduğundan z.iyade kendine karşıdır. 1-
ııarunadıkları için istihfafa layık gördüğü 
lııaanlarm başında kendisi gelir. Hristi
Yanlığa edilen itirazlara tahammül göste. 
rememesi onlan kendi içinde bulduğu i
Çfndir. Gerçekten inanabilse, saf imana 
kavuşabilse belki de sUkün bulacaktır, 
hırpalamak, yalanını blpat etmek iatedi

Sigrid Giiri 

it dil§Uncelere kareı belki de müsamaha -
Côsterecektir. Onun elinde taaasub, ken
dini istemediği dUşUncelere kareı müda
faa için kullandığı bir silahtır. Holivuddaki yıldızlardan biri bugün 

hangi memleketin tabiiyetinde olduğunu 
ıaıırm13 bir vaziyette bulunuyor. 

kan tabiiyetinde olmanız lAzımdır... Partakonun kız kardesi ile evlenmi~tir. Fakat bu "kanları deşi~tirrne,, işi ı:ırf 

lki hUkumet araamda şaşmp kalan Ondan bir müddet sonra da zenci deli- ı zavahiri kurtarmak içindir: Gelene gide· 
artist bundan sonra bir avukat tutuyor kanlı bir İngiliz km ile se\işiyor ve ev· ne Smitson, zencinin karnm "karım,, di• 
ve meseleyi ona havale ediyor. Avukat leniyor ... Şimdi, İngiliz Smitsonun zenci, ye tanıtıyor. Partako da kız karde~i için 
mahkeme dosyalarını karıştırıyor ve zenci Partakonun bir İngiliz kansı var., herkese "kanın,, diyor .. 

Bu nevi tausub yalnız Pascal'e hu 
değildir. O, bunun en canlı ve en ıııtırab
lı bir misalini vermiştir. Bu taassubun f. 
~dan geldiğini söyliyemlyeceğimiz gi
bi lmanıızlığm malmilU olduğunu da ld· 
dJa edemeyiz. İkisinin ortasında bir kay
llaktan, yahut iki kaynaktan da ıu geti. 
~ durgun, hastalıklı bir havuzdan do
lar. 

Bizim taassubumuzun bir kısmı da bel
ki bu yüzdendir. Kendimize göre bir ta
kım "hakikat" ter keşfediyoruz, onlara 
inanmak iaüyoruz, onların çürUk ve yan. 
hı taraflarmr görmek istemiyoruz. lmanı
!tıtz pek sağlam değil, en küçük itirazla 
llarsılrveriyor. Söylediklerimizin aksini 
iddia edenlere yalnız bizim gibi düısün • 
bıedikleri için değil, bizde de şüpheler 
llYandırdıklan için kızıyoruz. Öfkemiz 
l'alnız onlarm sesini örtmek için değil, 
tendlmizi de susturmak için ..• 

Fakat itiraf edeyim ki bizim fikir ve 
llanat adamlarımızda, nede olsa yine bir 
tragedia gösteren, ıahsnnızdan ba!fka, 
lllbsnnızdan üstUn bir şeye iman an:u
IUndan doğan bu ne\'i taaMub pek azdır. 

Nurullah ATAÇ 

Gizli bir ask 
klübü ortaYa 

çıkarıldı 
Nevy,orktan lngiliıce Sandey Piktori· 

~ .. gazetesine bildiriliyor : 

,, l<alifomiyada Pasadenada gizli bir 
.a~ klübünün,, mensuplan olduğunu i
tıraf eden birçok kişi muhakeme edilmiş 
Ve on beş sene hapis ile hadım edilmek 
Cezasından birini tercihte serbest bırakıl· 
ltıışlar<Jır. 

Muhakeme sonunda hakim: 
- Size, cin"-iretinizden mahrum olmak 

ye~a on beş sene hapiste yatmak gibi 
~kı .~a teklif ediyorum. Her biriniz 
.u ikı cezadan hangisini isterseniz ter-

Cih edebilirisiniz,, demiştirr. 
Bu gizli klüple alakalı olarak yirmiye 

~1:akın adam tevkif ve mahkum tdilmiş· 
ır. 

~Aldm cemiyet hakkında şunları söyle 
llııştir: 

d ''l3u cemiyet Romanın inhitat devrin
i e ahlakın bozuidu~ru zamanlarda goru 
'1' amriY'tlerdendir w tarihte, bu gibi 
Bayrf ahlrud iddlcrin ·erJe .. mesi daha bir 

Madmazel Sigrid Güri: 

- Ben Amerikada, Bruklinde doğ. 
dum, eliyor. Binaenaleyh .Amerikalıyım .•• 

Fakat, pasaport almak için müracaat 
ettiği Amerikan hüküıneti ıu cevabı ve-
riyor: 

- Bruklinde doğmuşsunuz ama, ana
nız babanız Norveçli. Sizin de Norveç ta. 
biiyetinde olmanız lazım. Çünkü .. 

İşte asıl mesele burada baılamaktadır: 
Amerikan kanunlarma göre, Amerika 

topraklarında doğan her çocuk Amcri -
kalı sayılır ve tabiiyeti bu suretle kay
dedilir, Binaenaleyh, Slgrid Güri de A
merikada doğmuştur. Amerikan tabiiye • 
tinde olması lii.zundır. 

Fakat, §imdiye kadar unutulmuş diğer 
bir anla§mayı hatırlıyan pasaport me -
murları buna itiraz ediyorlar. Diyorlar 
ki: 

- Anası babası Norveçli olan Sigrid 
Güri, Amerikada doğmuş olmasına rağ. 
men bizim tabiiyetimizdc sayılamaz, çUn
kü lsveı;, Norveç hükümetleri ile Ame-

bundan evvel ayni ıekllde iki hldise da. dır.. Bu mübadele sabahtan akşama kadar 
ha geçtiğini buluyor. Fakat, bu hadise- Jki ortak, işlerine daha büyük bir mik.. devam ediyor. Ak~am olunca her iki ka· 
!erden birinde, Amerikada doğan bir yasta devam ediyorlar ve sonra ikisi de dm da asıl kocalarır.ın e\'İ ne gidiyorlar. 
Norveçli Amerikan tabiiyetinde sayıl. yanyana fakat arrı birer mağaza açıyor- Smitsonla Portakonun bu sırlan orta· 
mı&tır; birinde de Norveç tabiiyetinde lar. Bu mağazalarda Smitson da, Parta· ya çıkınca birdenbire Londrada bir reza
olduğu kabul edilmiştir. Binaenaleyh, a-.. ko da karılarile beraber ~alışıyorlar. let kopuyor, halk arac:mda dedikodu ba_ş· 
vukatm da dayanacağı delil ile mahke-\ Fakat lngilizin zenci, zencinin Jnıı;ili~ lıyor. Fakat sonra hftdic:e birçok lr.gi!izle· 
menin dayanacağı delil yine karşılıklıdır~ bir karısı olması ahalinin tuhafına gidi· f rin hoşuna gidiyor ve ~mitson ile ortağı 

Şimdi vaziyeti bir taraftan mahkeme\ ı. yor, herkes onlarla alay etmeye başlıyor. f son derece büyük bir ~hret kazanırorlar .• 
erkanı ve hiıkümetler münakaşa ve müJ Bunu derhal hisseden iki ortak, hemen biıt ................. ıtll ...... ,,.._ ... 
zakere ediyorlar; bir taraftan da bir sı-' 1 
nema girketi bundan bir film çıkarmaya! =uz::a::k=ıa=r=k=a::d=a=ir=:b=ir=f=i=lm=ç=ev=ir=e=c=e=k=ti=.== 1938 çalışıyor. Fakat Holivudda, onun macerasından. 

Sigrid GUrinin başına gelen bu bldise 
sinemacıları çok alakdar etmiş ve senar
yo muharrirleri derhal kaleme sarıla .. 
rak gtizel bir film mevzuu yazmışlardır~ 
Bunlardan bir tanesi beğenilmiş, ve der
hal çevrilmesi için hazırlıklara girişil • 
miştir. 

Hadisenin böyle bir film çevrilmesine 
fırsat \'ennesi de artisti şimdilik mese
leyi bir kenara bırakmaya sevketmiıtir. 
Çünkil Sigrid Gilrl A vrupaya bir İngiliz 
sinema §İrketinin daveti üzerine gitmek 
istemfııti. Londraya gidecek ve oradan -

bir film çcYinneye karar veren sinema 
şirketi, bu filmde baıı ro!U bizzat Sigrid 
Güriye venneyi muvafık bulmuş ve artis~ 
de, bunun üzerine, lngiltereye gitmek~ 
ten vazgeçmiştir. 

Resi m li 
H aft a d u n 

Çıktı "Vatansız; kadın" ismini taşıyacak olan 
filmin çekilmesine yakında başlanılacak
tır. .. Müvezzilerden arayınız! 

·~-------------,,...,-------.... ~---------...... ..-r=ı-...._.,_, ..... ___ ~-------,,.,;.,_..;;..;.:.;;.;;,_,;;;;;:;:;;_ ._,__ 

1'.astµLe 
Aca bir hAdnse karşısında 

U Mlı"MI harpte büyük yararlıklan görülmüş kıymetli mütekait kuman· 
danlanmızdan Hamdi Naci geçen gün kalb sektesi~den yolda öimü§, 

hastaneye kaldmlmış. Üzerinde bir miktar p~ra bir altın saatten başka hüvi· 
yetini tesbite yarıyacak bir vesika bulunmamış; Edirnekapıdaki kimsesizler 
mezarlığına gömülüvermiş. Kendisinden haber alamıyan akrabalan araştır

mışlar, polis, kumandanın kayboldu~ru günde birinin Beyoğlunda kalbden öl· 
düğünü tesbit etmiş. Elbiselerine bakılmış, ölenin Hamdi Naci olduğu anlaşıl· 
mış. Bugün kimsesizler mezarlığından çıkarılacak cesedi yann, ihtifalle Şehit· 
liğe defnedilecek. Ne acı bir ölüm, ne acr bir hadise. 

Hepimizin ayni a.kibete uğramasına ihtimal yok değildir. üzerimizde bir 
hüviyet varakası bulunduralun. • 

Şlmdlllk gayri vaki a m a ••• 

H ARP bir emrivaki midir? Düne kadar bu böyleydi. Almanyanın Çek
lere verdiği on günlük mühlet bu emrivakii, şükür ki gayrivaki bir ha· 

le getirdi. Gene on gün beklemek lazım. Sonunda gene ga)Tivaki bir halde kal· 
masını temenni edelim. 

Peyami Safa, bugünkü "Pazardan pazara,,sında dünkü 'aziyeti hülasa 
için Haberin kullandığı bir baslığa itiraz etmek isterken birdenbire yaptığına 
pişman bir tavır takınıyor. Bu, gazetesi basmuharririnin sözlerini cerhedeceği 
endişesinden d6ğmuş olsa gerektir. 

Harbin çıkıp çıkmıyacatrını kestirmenin bir falcılık olacağı muhakkaktır. 

İngiliz mekteplerinde bu ders yılından itibaren c;oetıkhra zehirli gaz mas· 
kelerini na ti giyec~J,le:- i i r.~et i l'' :yı"! ba~ '· :' • .;;ı'.~ır. D..ıra..!.ı çocui~lar için 
hazırlanan ma~kelerin tc::rubc : ) apılırkcn görulüyor. 

İnsan geleceği değil, hazan geçmişi bile tayinde aciz kalıyor. Meseli. kendisi, 
bütün hayatı müddetince sekiz on harp başlangıcı gördüğünü, f~:at hiç birin· 
de, uzun boylu çekişme olmadığım, Umumi harpten on beş gün kadar önce Av 
rupa parlamentolarında sulhun tehlikede bulunmadığına kalıbını basarak ye
min eden diplomatlar göründüğünü ':e böyle bir sırada harbin birdenbire pat· 
lak verdiğini isaret ediyor. Diğer taraftan bir başka gazete Peyaminin bu mü· 
taleasına zıt olarak bugünkü vaziyeti 1914 de benzetiyor. 

Geçmiş bir Yakanın nasıl vukua geldiğinde birleşilemediği ortada ... Geri· 
ı;ini varın siz kıyas edin • ı,. 
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ikinci sayısı dün çıktı - Tam bir ev mecmuasıdır - Muhtelif yazılar, İtalyanca dersleri - Kadınlara iş örnekleri 

Renkli kapak içinde 3 6 sayfa S kuruş 
t 1 . ' "' 

1.11. : !fll ı'' ı p 
' '. ı.,.ı.. .• ı ... 11 lı 1 

1ÇERDE: 

• Otelciler cc:mlyeti otellerin allı sınıfa 
aynJmuını teklif etm~tir. Birinci sınıfta 
7 odalı bir daire yemekle beraber 12 lir:ı 
ütüııcü sınıfla yemekle beraber 4-6 lira, 
altıncı ruııfta yemel"Siz yanm liradır. 

• Endki a~ Mudanya sererini ya 
P•c•k olan Sus vapuru pervanesine bir 
blat do.hı~ası fizerine yola çıkamamış, 
n!cuJar bfrhc saat sonra Tnık vapurile 
Wuianyııya hareket etmi~lcrdir • 

• ~ille görüşmek üzere Yalova:rn 
llÜDÜJ obıı nll Cst.findal lstanbula dön 
mQştilr. 

• Beynelmilel ticuct odası reisi ile rcf:ı 
katindel..i. he:ret aazJan dün Romanya va 
ııurile Kl5stenceye gitmişlerdir. 

• Konservatuvara, ayın 29 unda yapıla 
cak imtihanla 35 talebe alm:ıcaktır. 200 
müracaat vardır. 

• Belediye sular idaresi, Kadıköy sula
rmm çoğaltılmMt için lılzmıgelen ameli
yeyi ikmal etmek 1.izere Anadolu ya.kası 
sularını dün akşamdan itibaren kesmi§. 
tir. S11lar bu sabah tekrar verilmeğe 

bqi&Jıultır, 

• f zmirde, bu hafta borsada 8 kurustan 
11 kunışa kadar 51014 çuYal üzüm ve 6 
Jrunıştan 16 kuruşa kadar 21530 çuval in
cir satı~tır. 

DIŞARDA: 

• Romanya hariciye nazın Comnene i-

Müvezzllerden isteyiniz. 1111-m--IRIHUll 

r.oıwNvRDE 84lJN4 /J.f 
"l'OJ<-4C48 >ıl/! 01.D(J? 

DUzeJtme ---·· iPEK sinemasında BUGUN ·--· Atk ve serıüzett - Fransızca ıözlü 'büyiik film 

Dün, ikinci .sa)famızda, Turk hcykcltraş 
lnrı h::ıkkınd:ı çıkan bir ynzıda bir l"anlış 
!ık olnıu~tur. Bu y:ızının ikinci sütununun 1 
onuncu satırından sonra dc\":ım eden kısım 
bblm fikrimı:ı:i ifade etmeyip, "Doğu,, sa 
zctesincle hu meseleye dair yazılan makale 1 
dco parçalardır. Bir tertip halası yüzünden 

ŞANGHA Y ATEŞLER iÇiNDE 
Ateşler ve yangınlar içinde - Harb ve bombardıman altında yanan bir şehirde müthiş bir macera 

DOLORES DEL RIO Ba~ • 
rollerde • 

GEORCE 
JUN E 

SAN DERS 
LANG 

hadis ol:ın· bu ,·aziyetıen özür dileriz. Ayr.ıca: F O X JURNAL 

ı - DIKKA T: Bugün saat 12,45 ve 2,30 da ucuz halk ve talebe matineleri. Fiatlar: 30 ve 20 kuru§tur. 

Halayda umumi af 
itan edildi 

liUGON 

MELEK 
Sinemıannda 

Mevsimin ikinci büyük komedisi 
herkesin beğeneceği güzel ve 

müstesna bir film 

• 

~:~~ag~=~Y~~:~~::: Zimmet, ihtilas ve katil suçlula-
nlmışlardır. lngiltere ba~urahhası Lord cezai arı 

OYUNLARI KADIN 
Baş 

(Franaızca ıözlü t,\iy\ik film) 

L OR ETTA YO UNG 
~ 1:3 _varr, da tayyare ile Londraya rının da tecil olundu 
aıtmı,tir. 

rollerde W arner Baxter - Jone L ang 
• Papalığın hariciye nazın Kardinal 

P.acelliyi Castel • GandOlfodan getiren 
otrxnobil, Appien yolunda diğer bir oto
mobille çarpışmıştır. Kasından yaralanan 
brdinal, Vatikana nakledilmi~ ve papa· 
mn doktonı tarafından tedavi attma a· 
fmmılfır. 

• Evvelce kapatılım~ olan "Elliva,, ga· 
atesi tskenderunda tekrar intişara baş
lamıştır. 

• lngilterede kraliçenin dün ak~am için 
karar verilmiş olan lskoçya seyahatine 
çıkmıyacağı resmen bildirilmektedir • 

lstanbul 
Radyosu 

~eşrlyatını m uvak
katen tatil etti 

Yeni Ankara radyo istasyonunun tec
rübe !eri dola;'l!iyle iki haftadanberi öğ· 
Ie ne§rlyatı yapmıya.ıı latanbul radyosu, 
evvelki alr11mdan itibaren, muvakkat bir 
~üddet içia neırlyatmı tamamen tatll 
ebn.i,tir. Radyomuz puart.esi ak§Slllı sa
at 18~ tan itibaren tekrar fa.al.iyete ge
çecek. ve bu müddet zarfında yeni An. 
kara radyo istasyonu faaliyette bulu -
nacaktır. 

Dün öğle ve akl3lD neşriyatında yeni 
:Ankar& istasyonu 1639 metre üzerinde 
uzun ve kusa dalgalarla de...,'amlı tecrUbe 
11.efriyatı yapmIŞtır. Bugfin öğle UzerI de 
yapılan bu neşriyata bu akeam ve ya
ım öğle. ilzeri aaat yarımda devam edi
lecektir. 

Yeni Ankara istasyonu için §clıriınizin 
gerelı: alaturka, ve gerekse alafranga mu 
likide en kuvvetli sayılan sanatkarların
dan bir kısmı angaje edilmiş ve bunlar 
bbraya gitmi§lerdir. Saz sanatkArla -
rmdan. baıka ses sanatk!rlarmdan kıy. 
nıetlf elemanlar da Ankara radyosu için 
angaje edilmiş bulunmaktadır. 

Yeni Aukara radyosunun tecrübe neş
ril'atr her gtin devamlı bir şekilde öğle ü

zerleri n ilktf!lrinin yarısından sonra 
da ak ilk &iintln diğer saatlerinde yapı
lacak Te 29 tıkteısrin mlbahmdan itiba
ren istasyon devamlı neoriyata başhya
cattır. O gün sabahleyin bqlryacak neş. 
IQat.a erteei M b&ba kadar devam edile
Hlt ttbl fst11ycn bayramın ü~ gUnUnde 
de yirmi iki nat neıriyatta bulunııcak
br\ , 

Antakya, 24 (A.A.) - Hükiımet de ayni neviden veya daha ağır blr 
":Muvakkat af ve tecil kanunu" nu cilrüm işledikleri takdirde hakların
neşretmiş ve tatbike başlamıştır. Bu "daki tecil kararı kaldırılır ve eski ve 
kanundan istifade edenler serbest bı- yeni cürümlerden dolayı haklarında 
rakılmışlardır. Bu münasebetle tah- umumı hükümler dairesinde takibat 
llye merasimi yapılmış, adliye vekill yapılır. Ye mahknm olanların eskf 
Cemil Yurtman Antakya hapishane- mahkCımtyetl müddetlerinin bakiye
sinde kanunu izah eden bir nutuk si infaz edflfr. 
söylemiştir. Af ve tecllden yüzlerce 5 - Cürmilnden mtitevellft huku
mahküm istifade etmiş, şenlikler ku şahsiye ve tazminata mütealllk 
yapmışlardır. davalar işbu kanunun ~Umulll daire-

Kanunun metni şudur: sine girmez. 
ı - Hatay millet meclisinin te- 6 - İşbu kanunun icrasına. adliye 

şekkül tarihi olan 2-9-938 tarihine ve dah111ye Tekilleri memurdur. 
kadar umumi ıre hususi kanun ve 
kararnamelerde yazılı kabahat cfa
lindeıı maznun ve mahkum olanlar 
affcdilmiştlr. 

Yüksek mahkeme kuruldu 

Antakya, ~4 (A.A.) - YUksek 
mahkemenin teşkili hakkındaki ka
nun yüksek tasdikten çıkmış ve mah
keme şu şekilde kurulmuvtur: 

lllvaten: Paramounl dUnya gazetes i 
Buıün saat 12,45 ve 2~ da 

UCUZ HALK ve TALEBE matlnelerl 
Hususi 30 - Balkon ve birinci 20 ·ikinci 17,5 kuruı. 

Bugftn 
SAKARYA Sinemasında 

2 Oilzel f ilm birden 
Çaron y averi B O L E R O 

VERA K..ORENE 
P. R tCHAR D W iLLM 

CAROLE LOMBARD 
GEORGE RAFT 

ISTANBUL HARİCi ASKERi 
KITAATI İLANL.ı\RI 

2 - Zimmet ve ihtiltıs ve adam öl
dürmek cürmilyle ahzı gasip ve neh
bu gare.t Ye adabı umumiye aleyhine 
işlenen cürümler müstcna olmak ü
zere cunha ve cinayet e!alinden maz
nun ve müttehem >eya mahkfım o
lanlar affedilmiştir. 

Rels ATukat Aga.syan, BaşmUddei-
umuml Cemil BahadırlI, balıklara Gaziantep garnizon birli'ltlerinin mu1caveleye bağlanacak apğıda cin.s -;f. 

döfi "Hikmet Çlnı:tn ve Ali Rıza, Aza mua- mitarları ile. ibate gün ve uatleri ilk teminatları, muhammen bedelleri yazılı 

3 - İkinci muddedc zikredilen a
dam öldürmek ciirmüylc ahzu ı;asip 
Ye nehbu garct ve ndabı umumiye a
leyhine işlediği cürümlerden maz
nun ve müttehem olanlar hakkında
ki takibat ....,.e cürümlerden mahküm 
olanlar hakkındaki hükmiln infazı 

tecil edilmiştir. 

vlnliklerine RaSlm Amık', Ahmet Sır- kalem erzak kapalı zarfla ihalesi yapılacaktrr. ihale günü olan 1 .. 10 • 938 gün~~ 
rr, Suni Attar, Mehmet Cerep tayin kad:ır §Utnamelerini görmek isti yenler bedelsiz olarak her gün komisyonumuza ınu 
edilmişlerdir. racaatla okuyabilirler. İsteklilerin kanuni gerait dahilinde maliye makbuzu veya 

banka mektupları ile 1 · 10 - 938 günil saat 9 da Gaziantep satın alma komisyonurııs 
Devlet reisi tetkik seyahatinde gelmeleri. (407 (6506) 

ihale gün ve saati 

Antakya, 24 (A.A.) -Devlet Reltd 
Ekselans Sökmen, fnkallde murah-
has Cevat Aı;ıkalın'la. birlikte Ordu 

4 - Ucüncü madde ahklmından 

istifade edenler tecil müddeti için-
ve Kesep'te bir tetkik g'ezisi yapmış-
!ardır. 

lfilllliJ1 11lffiillllillınıl .-HE~ AKŞAM ~· 

1 Taksim B. Bahçesi ~:G::ı~~:!:rı 
Dolaylsile Alaturka Kısmı Kapah 

Tarafa geçmiştir 

1 FİLİM YILDIZI TUNUSLU i FLiFLA veSAMiYE -ili T urubu TL. 43776 

Muhtelif renkte 1600 metre Şali pazarlıkla alınacaktır. isteklilerin 26 Eylül 938 
tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de Kasımpaşa<la bulunan komisyona 
mi.ıracaatlan. (6696) 

Cinsi Miktarı İlk teminatı 

Kilo L. K. 
Arpa 825000 2109 94 

Un 415000 3735 00 

Sığır eti 17 5000 2781 44 

Kuru ot S 7 5000 1776 75 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 
28122 50 1 - 10 - 938 S. 9 kapalı zarf 
49800 

357.52 
23690 

00 
50 
00 

,, ,, 

" 
fi 

10 
10 

.. 
,. 
" 

,, 
,, 
,, 

• • * 
Eağwnan garnizonu için S00.000 kilo başkanlığına vermeleri. "(398): :<6290): 

• • • arpa kapalı zarfla yeniden eksiltmeye 
konmuetur. Muhammen bedeli 32.000 11-
ra ve ilk teminatı 2400 liradır. İhalesi 

7 1. inci teşrin 938 cuma günü saat 11 
de Ağnda Ko. Da yapılacaktır. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
teklif mektuplarını ihale günü saat 10 
a kadar verml§ olacaklardır. tık teminat 
ve kanunun emrettiği vesikalarla istek-
lilerin mUracaatları. (431) (6627) 

"' . . 
Samsun garnizonunda bulunan birlik· 

lerin ihtiyacı için 100.000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. 
Tahmin bedeli 18,000 ilk teminatı 1350 
liradır. İhfllcsi 28·9·9.38 çarsarnba günü 
saat 10 da tüm binasındaki komisyonda 
yapılacaktır. Şartnameyi gönnek ve al. 
mak istiyenlerin hergün ve e~'5iltmeye gi· 
receklerin teminat ve vesikalarile beraber 
belli gün ve saat 9 da zarflarını komisyon 

Edremit ve Ayvalıktaki birliklerizı 
ihtiyacı için 430 ton yulaf kapalı zarfll 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 22575 
liradır. tık teminatı 1693 lira 12 kıl' 
ruıtur. Eksiltmesi 10 - 10 - 938 günU 
saat 9 da.dır. l~tirak edecek talipleritı 
teminat mektupla.riyle birlikte teklif 
mektuplarını muayyen saatten bir saat 
evvel Edremitte Tüm aatınalma komiS' 
yonuna vermeleri. ( 463) (6846) . ~ .. 

lkrgamadaki birlikler için 315 tofl 
yulaf kapalı zarfla alınacaktır. Tahrniı1 
edilen bedeli 16537 lira 50 kuru~tut'· 
tık teminatı 1240 lira 30 kuru~tur. E1'· 
ıiltmcsi 10 • 10 - 938 günü saat 11 de' 
clir. İsteklilerin teminat me'ktuplariy111 

birlikte teklif mcktuplannı Edrcmitte 
Tüm Satınalma komisyonuna vcnnc ' 
leri. (464) (6847) 



Olağan şeyler : 

Bana yapılan muziplikler!Eğlence yerlerinde fiyat-
Yazan: Osman Cemau lkay~aıo 

ları ucuzlatmak 18.zımdır Artist \'asfi Rıza ile Haııma yapıları' 
muzipliği tabii gaıcteterde okumuşsunuz 
dur. 

\'aktile, ~imdi Ankarada bulunan muzi· ı 
bin biri de ayni i~i bana yapmış. kafam· 
da bin türlü kavak yellerinin çarpıştığı 

e:ı clt:hkanlılık çnğımd:ı beni yarı şa~krn· 
lık . yan sevinç içinde bir ~abah erkenden 
pc..~taneye kadar yormuştu. Bir de baka· 
~·:m elimdeki ha\-alename:ri atan memur 
")•;üme bir tek metelik uzatmasın mı: 

- Buyurunuz! 

Bu. gene bir şey değil, bundan epey za· 
ma:ı vınra, ger.e ayni mw:ibin teşviki ile 
ş;mdi r\merik:ıda olan bir jeoloji hocası, 
bana !'Ja~!\a bir muzjpJik yapm1şt1 ki bu. 
0lur ~ey değildi. O zaman muharrirli~e 
ba~la 11ğrmm ~·a dördüncü, ya bt~inci yı· 
lırdı. Bir gün ı\nkar:ı cııdde<-indeki mec· 
mua idıırehaneleriniıı birinde otururken 
kapıcı kılıklı biri gelip kar~ıma dikild1: 

- Sizin bir emanetiniz varmt~ bi· 
zim handa! 

~ Sizin haıı neresi. emanetim kımdc? 

Adam tarif etti: 
Sirkecide, falan "Okakta falan numa· 

rah h::ımn ikb1ci katında. falan a1antede. 
B:ıy nana mlirnc:ı:ıt ediniz. c manetinir. on 

dadır. 

-- I'\~rmis bu ~ıtıanet? 
Bilmiyorum! 

Riraı -:onr:ı krı!ktmı. adamm dediği ye· 
ı e ~ittim. Bura:Ja hir ta;rnn ma::inc!er il· 
"'": ine ış ya;>\:1 tanI'lık bir c:enç beni ~ü· 
!er yfü:lc kar~ıbyıp bi. az hoşbc~teıı. \'e 

bir m;ara. bir kah\'eden 50nra bizim e 
m:ı:ıetı elim~ li.ltuştu:-du: 

Buyurun r.ıziıim! 

D:.ı üzeri ) eşil kôrdele ilt bailanmı., 
p"nbe bir nı;l~vhei kutu-uydu ve pek ha 
fi: ôldtJğJna g;"ıre acaba içinde ne vardı? 
Dunu b:ına gönderen hayvanat hocası ile 
'a'\l~ ~·a.mdan ahbablı~ınnz \·c-dı; fakat 
ben o günlerde mektebe başlımmryoı. 

güvey girmiyordum.l3öyle penbe bir mü 

~vher kutusu ile o zat ban:.ı ne münase· 
Lıette bir hediye yollıyordu. Kutu elimde 
merdivenleri in. ken aklıma o zatın pek 

.1adide ve pek enfes bir kelebek koleksiyonu 

olduğu \'e bu çok kıymetli kelebeklerdi>n 
bana ileride birkaç tane hediye edeetğini 
söylediği aklıma gelince içimden: 

- kfam sen de, dedim, olü kelebeğı 

ben ne yapayım, Ü~<'nme<len tutmu~. on· 
lan bu kutuya koyup bana ~öndem1iş! 

Kuturu cebime atıp biraz yürüdüm ve 
rıeden şonra vapur işkele~inde bir de a· 
çmca onu oldu~u gibi kaldırıp denize at· 
tım. ;\'eymi~ içindekiler bitiyor musunuz? 
Dirisi, ,Jwcabir yengeç kadar ana bir ıık· 
rep, iKi de onun küçük yavrusu. 'e üçü 
de canl1 .. 

Bir kere de aksamlan çıkan YerıiS(in 
gazetesinde çalı;tığmı zaman, Bo~aıiçine 
dair yapmı' olduğum bir röportajda adı 
geçen Rizeli bir zata takılmış. bizi o gün 
oradan bir acı kahveyle atlattı, halbuki 
biz kendisinden bol hams!ti börek bel<· 
liyorduk dire şaka etmi~tim. Aradan on, 
on be~ gün geçtikten sonrn Paket posta· 
r.esirıden bize, "eliniz emanetinizi ahmz! 
cliye bir ihbarname g~ldi. Haydi ben Pn· 
ket postaneşine ... 

- Nereden geliyor bu emanet! 
- Büyükderederı t 

Hah. tamnm, o zaman biıim orada. ak· 
rabamrzd:ın ve beni çok seven zengince. 
ihtiyar bir hatun da vardI. !çimden, kim 
t.ilir. hatuncağız bana ne kiymetli bir ~Y 
hediye gönderdi! diye seYincn•!{ on, on 
beş kuruş d:ı kaydiye kuydiye para~ını 
bayıldıktan sonra elimize tutu~turul:ı.n pa 
kete ycıpısıp caddeyi tuttuk .• 

Neden sonra, artık, paketi aç. açabilir· 
rnisiıı? Delki" de on ~ten fazla gazete 
parçalarına, hem de sım~ıkI sarılmış olan 
bu paketi açtıkça k!iıtlar bir başkala~r 
Yor, burnuma bir tuhaf kokular gelme· 
ğe b:ı~hyordu. Sonuncu 'mk ,·ıc1k yağh 
l.ağrdı da tiksinere:~ açnıc:ı: 

...,.., Tuuu, AUah mustahakkmı ,·ersin! 
Deyip elimdekini ~P tenekesine fırlat· 

lrrrı. Bu da neymiş biliyor muotunuz? üs· 
tüne, altma. arasına hiç ayıktanm~d4ın. 

ht.rr. 'kadar çarGı böre~i ! ~fübarek, tem· 
muz sıcağında. o kadar kfığıdm içinde 
kapalı dura dura öyle de berbat bir ko· 
ku haş,rl etmişti ki! yerlerde bugün tatbik edilen 

Lakin. bunlar b~ş' .al::m tarafından 
bana yapılan muıi;:ıli!der ... ya benim vak 
tile ba~kalarına yapını~ olduğum bu çe· 
şit muıipliklere ne buyrulur? 

içkili 
halkın, hem de bu ye, leıi işlelenLerin 

şekil hem 
zararınadır 

! lele bunlardan bir tanesı vardır ki 
g~rçektcn bir şahe~erdir. Bundan yirmi 
altı. yirmi yedi yıl kadar önce evli, bark· 
!r cı:Juğu halde Beroğlunda Vet:ı isimli 
bir tatlı su frengi kadım çıldırasıya se,·en 
,.e bütün eline geçen paraları ona yedi· 

ren b'r kaltm arkadaşıma mektupla oyna 
mı<: olduğum uzun bir oyunun pek gülünç 
-aflıahı~nı da ~ize bundan sonraki ~·azını· 
la anlatmm. 

Osman Cemal KArGTU 

-
Casus 

Abdülhamid zamanında Er. 
meni Hınçak ihtil:ıl komitesi
nin ihtiJ:J teşeb'>üsü nasıl O"' 

taya çıkt,?. 

Abdülhamidin ca!usu Cevahirciyan 
ibtilal tcş~bb~rünü oiltürı dellllcrill' 
-::rtaya çıkardığı halde neden m4l1· 
küm oldu'!. 

Yirmiye yakın ki~inin ıdam ve mü
ebbet kl.irek. 'ürgün cezalariyle ce· 
zalandırılmasma sebep olan yakın 
tarihin bu heyecanlı ihtilal hareketi
ni HABER'de okuyacaksınız. 

Rir okuyucum bana 11öyle bir mektup 
göndermiş: 

Sayın Bay; 
Siitunlarnmda her gün memlf'ketin, 

şehdn mutıtelir dertler,ylc mc~gul olu. 
~·orsunuz. FaJmt bu ıtrlırln en mühim dert 
lerlııden biri ohm eğJt"ce yerleriyle alli
ko.d;ar ya.utar hemen hiç yok diyecek 
k:ıclıa r aı .• 

Jlıılhqld, bllde t'ğlence yerleri, ba:şlrlıa
~tn:ı mc~,ı;uJ olumu~ak bir meyzu k&kit 
e~er. 

i tanbulclakl birçol• eğlence yerlcıi. 

açıktan at:ıia ihtlkir yapm:ıldo.n hiç te-
~m~~ ı 

[)o,·ıet, hayatı ucu:ı:lııtmak için çok 1:a~ 

lı5ıyor. Bu arada, <'llcncrnin do insanla. 
rın en tnbli llıityacı olduğu na.zarı itibara 
ı.ı.lmuak, bu ~ibi ytrlerdc de fiatları ma
kul bir haddo indlrilme:ııi yolunda uılhir
lcr alıntı!. istcnmc:mıi. Fakat hakikati 
~öylemt'k liı.m1gcllne, eğlence yerlerini 
işletenler ı,:-ndi bildiklerini okumaktan 
bir an ,·az~eı;memi5lerdir. 

Ufak bir tetklkllt yapm, nckadar hnkh 
olduı1mnu ı;ztircccksinlz. Saygılar ..• ,. 

Muhterem okuyucunun söylediği gibi, 

biz:kki eğlence yerleı i cidden üzeı inde 
duru!m:ı.ğa değer bir mevzudur. 

Fbtlan maktu ve makul §ekillere in
dirilmesi \'e fiat litteleriniıı görünür kı
sımlara asılmas1 için belediye birçok ted. 
birler almaktadır ama, eğlel'\ce yerlerin
de maalcsP,f ihtikarın önüne geçilcme -
miştir. 

Diğer taraftan işin en sakat tar-nfı §U

dur: 

• : ol).· " : . • . ' 

de S3bah1 öğle ve a~şam 
Jier yemekten sonra mutaz:ıman dişlerinizi ıırçalaymız. 

.- . --. ~f ) l.' azlık tj1enee 

Mesela birinci sınıf bir yerde, bakkal-

1 
da 23 kuru~a satılan bir i~ki 125 kuruş 
gibi beş altı misli fiatla satılmaktadır. 

i\füzik, kira, vergi gibi maşraflart karşı. 
lam:ık için, mal sahibiniıı böyle hareket 
etmesini ve belediyenin de böyle bir lis
teyi tasdik etmesini tabii görebiliriz. 
Fakat a~·ni ınruıadnn, ayni içkiden bir ta-

ne daha isterlerse, i~te bu sefer yine be§ 
rnl!li bir fiıtt ahnmaıı gayrimakul blr iş 
olmuyor mu? Çünkü müessese masraf
larına karşılık zammcttiği meblağı ilk 
~i:ıeden almış, ikinci şi.şeden alınan yUk
sek zam ise, tamamen haksız ve mana. 
sızdır. 

Filhakika biz de ikinci şiı:ıe bakkal fia

t111a \'erilrıin dc>miyoruz. Fakat birinciden 
sonra getirilen içki! nrden asıl filltm iki 
mislini kat'iyyen geçmiyen ufak bir 7.am 
alınmalıchr. 

Mesel!, muhtelif noyler içerek ilk a
ğızda üç dört lira masrıı.f etmlt bir ma. 
sadan, biraz sonra bir fincan kahve iste
nirse, bu kahveyi de lu:~saba 50.60 kuru
şa geı:irmek ihtikar dt"ğil de nedir? 

Mezelerin vaziyeti de keza öyledir. 
fç:kllcr tizCl'ine büyük zamlar yapan 

bir müessese, nrtık be5 kuruşluk bir pey
nl r için, 35-·10 kuru6 alırsa, bu hareket 
elbnttrıki hoş göl'ülemez. 

lskiH vcı müzikli c;1e11ce ycrlorinin 

Zaraırsoz blır lharb: Geç 

bu hali, hayatı ucuzlatmak ic:;in yapılan 

programda f!hemmiyetle nazarı dikkate 
alınmalı \'e bu vuiyctin önüne t;f'~mek 
i~in ıukı tedbirlen) baş vurulmalıdır. 

Bu arada, yukarda bahsettiğimiz mü
esseaelerl muhtelif smı:flara ayırmak 

ve her euııf için tayin edilecek fiatları 

hıt.lka bildlrmek doğru olur sanmz. 
Bugün. bizde en ucuz eğlence ııinema 

ve tiyatrodur. 

Devletin bu ınüeşseseler üzerindeki 
vergileri fevke.l!de azaıtmı~ olma:ıı, bu 
sene ayni yerlere geçen senP.lerdQn da
ha ucuz gidilebilmesi imkanlannı da ha. 
zırlamıQtır. 

Fiatlarm ucuzlatılmı§ olması sayeıin -
de, sinema ve tiyatroluın, lfırfl~bire 

arti\cak milşteri adc<l1 eayeııina~. :mı ııe

ne geçen yıllardan çok daha fazla para 
kazanıı.caklarI ~üphesizdir. Diğer eğlence 

yerlerini İ!Jletenler itin, bu vaıi);eH gö
rere~ cironun n~ faydalI, ne milkemmel 
bir cıey olduğunu anlamaları ve kırzan{;'. 
larını çok mliftcı i <'elbetmek yolunsa a
ramRğa k:ı.lkJfmalarını temen"'li eHnemiz 
15.znndır. 

Buglin bütün dünya iktrsadiyah ciro 
üzerine kurulmu11ken bizdeki eilence 
yerlerini işletenlerin bambaşka biı yol 
tutmu~ olmaları cidden gariptir. 

t. M. APAK 

IKaDbJ v~cucdlunun do
şoın c:Oaı olalnl çocuk 

i::.c U:NDAN' bir ınüdılet e\'\"cl IUgada bir hastanede 
s;;;ı, garib bir mahlfıkun tlo~duğunu gazeteler yaz

mıılardı. Bu rnllhllıliun ~ cryü~tiı1da bir eıino daha ru
ıetmek mUmklin değildir. ÇUnkil bu yavruda kıılp tıı.m 
kendi )'t'rlnde, fıı.k:ı.t vücudunun dışında bulunuyordu. 

Knrava\t mlYltıaırebesı 

L ONDRADA mali müesııesclerin bulunduğu Siti 
C'ivarı galeyan içindedir. Nt:'den mi diyonıunuz '? 

Garıb ve kUçUk bir sebeplen. Altın mUbayaası, para 
kıymetinin tesbitl veya mali buhran bu küı;:tik mesele 
karşısında adeta unutulmu~ gibidir. 

M EKTUPLARINI geç aldıkları için canları sı)ulan 
lar, 1sv~çi dUıUnerek müteselli olabilirlel\ Ya_ 

kıa 1aveç <;o:~ medent bir memleket olarak tanınmı~tır. 
Fakat bu hal, deniz kenarında bir şehir olan Gotenburga 
gelen bir posta çantası içindeki mektupların sahiplerinin 
eline tam üç senede gitmesine mlni değilidr. 

Açıkta çarpan bu kalbi muhafaza. etmek vf'. çocuğu 
yaoa.tabUmek için kalbi çelik i~craine koymağa mecbur 

cılırı.ııtlardır. Do~t.orlar bu çocuğun bu vı.ulyette yıı.ısmı

yacağmı tahmin etmitlerdir. Fakat bu t:ıhmln doğ
ru çıkrnamtf, yeni doğan çocuk yn3amıo1 ve o kadar ta

bii yaşamıgtır ki doktorlar bu defa dıı yavnmun tıuna.. 
mıylj! normnl tıir ömür 11Url'!ceğlnl iddia etmeğe baı1la. 
mr~lardır. 

Fakat bu iddia da birlnciıi gibi yanlıı çıkmıı, kalbi 
a<;ıkta çıı.rpan tocuk, gcr,rm gün öimü§tlir. ötunıil, k~l-

binin llçıkt• olmaeınd;ln değil, yekalandığr bir bronşit 
y U.l':U ncl tındi r. 

BugUn bankacıları en çok mcıtgul eden mesele kra
vat meselesidir. 

Göt Unüşa göre buralarda bütün an'aneler ihlal e. 
dilmiftır. Şimdiye kadar Sitidcki bütün müesseselerde, 
çalıınnlar koyu renkli elbise giyerler ve siyah kravat 
takarlardı. lıte buJUn bu semtin asileri açık renkli 
kl'avı.ıt takmak istiyorlar. Bu i.!ıyanı kışkırtan, kravat 
fııbrikalrırı birliğidir. Bu birlik son günlerde açık renk
li krav:\llar için (;Ok propaganda. ~•apmıştır. 

B:lllkacrlar nrasında bu yüzden biribirinc düşman 
Hd grup teeSBils etmiştir. An'ar.cyc sadık kalanlar ve 
açık krnvat istiyen lhtilAlciler. 

BlitUn Sili can ve yürekten kravat harbiyle mel}-
guldUr. 

Yedi türOü rüvaı vıSJu-©laır ırren ve 'ltS'1"17are harbi 
&::... OSTON ünivcreitesi pı;ikoloji profesörü Aldus 

Ştı.rdvll4" rUynlara ait tetkiklerinin neticesini bir 
kitsıb halinde neıretmi~tlr. 

Profesöre göre rUya!;u altı grupta ts.snif olunıı.bi. 
lj.r. ~ - Sık sık tekerrür eden rüyalar. 2 - l<Abuelar. 
3 - Arım rtiyalan. 4 - MUcaclele ve harb rtiyatan. 
S ..... Seyahat rtiyalarr. 6 - Fantezi r'ilya1a.r. 

Profesör kitabmdıı bu altı çe~it rüyanm sebcbleı ini 

B 1RÇOK .Avrupa memleketlorinde ray ve yol mUca
delcsi devam ederken tren ve tayyare aruında 

da oıddctli bir harb başlnmışt?r. 
Ta.arruza g~çcn tayyare fabrikalarıdır. Ve mücade

le Ncyyorklıı S:mfransisko arasmd:ıki mesafeyi ylrml sa. 
ıı.tte kateden muntazam tayYare ıef erl~rinln a~ılmaalyle 
ba~lamı{ltır. Bu kumpanya bu iki rı:ehfr arasınd& ıUn4e 
44 tayyare hareket ettir;yor ve 400 yolcu nnkledf~·or. 

Amcrikade. §imcndifcr hasılatı bo:, una ekeilirken 

Ta.bil mesele istemlyerek yapılan bir hatadan iltri 
gelmi§tir. Bu poıta çantası Gotenburg poıtanesini:ı raf_ 
ları lizcrinde iki tahta arasında ıııkr§Ifl kaldığı için unu. 
tulmuş, zavallı ~anta aynı yerde. tam üç ıenn bekfemit. 
tir. 

Nihayet geçen gün raflar tamir edilirken çani!l bu. 
lunnıuş ve mektuplar sahiplerine te"ıi edilmiştir. Bu 
mektuplar 193!S senC'si eyltil ayı içı?rislnde ynıılan mek. 
tuplardır. Posta idaresi dağıtırken sahiplerinden, istemi. 
ycrek yapıl&n buhatayr affetmelerini istemiatir. Fakat 
mektup sahiplerinden bazılan, bu tehir kendilerinj bir 
çok zarara soktuğu cihetle mahkemeye mül'ıı.caat ederek 
zarar ve ziyan istemek fikrindedirler. 

lan tayyarelerle rekabet ~debilmek için birçok tertibat 
a.lmııtardır. 'Meseli bll:ılrca hatlarda trenlerin süratinl 
~aatte 200 kilometreye çıkarnuelar, iki 1okomotit(i, iki 

furıonlu trenler tertib etmiwlerdir. Bu furgonlardan bi. 
riai Jıöpeklere nıabsu. yataklı vagonlar haline koıunuı
tur. Trene bir bar vagonu, iki salon, bir lokanta vago
nu, Uc yataklı vagon ili.ve etmltlerdir. Bunlardan baıke. 
etrafı tamamen camdan bir \'agon da vardır. Bu \'aıon
da oturanlar her iki tarafJ kolayca ~cnedtbllınektP.dfr-

' : 
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li&J.ttu.:.~ _yış: 

Siie en çok lJakışan şekli seçiniz 

Soı yağmurlar Egey 
. çok zarar verdi 

Yalnız Manisada 60 bin çuval üzüm ıslandı. incir 
· ve tütün de zarar gördü 

·ı.-~-~r -~ 
1 ~~ ~ l ~~ 

4

~ 
1 

izmır (Hususi) - Egede bir kaç gündenberi yağışlı giden havalar dü 
zdmi§tir. Son yağmurların tahribatı oldukça fazladır. Yağmurlar Denizlide 

inek mahsulüne yüzde yirmi zarar vermi , Kuşadasında ergide bulunan iı 
zilin ve incirler yüzde yirmi nisbctinde ıslanmıştır. 

Alaşchirdc tütün mahsuliı cüz'i nisbctte zarar gormuştur. Ayni yerde 7000 

çuval üzüm ıslanmı§tır. 
Nazilli bölgesinde tüti.ın mahsulünün zararı azdır. incir mahsulü yüzde otu .. 

nisbctinde zarar görmüştür. Manisa mıntakasında 60 bin çuval üzüm ıslan-
mıştır. 

Bayındırda incir mahsuli.ınun yiızde on beşi, Tirede yüzde yirmi be§i ıslan 
mıştır. 

Uzüm rekoltesinin yUzde on ikisinin ıslandıgı lktısat Vekaletine bildirilmi§· 

... 
I 

. ~ \ 

~1 Hileli keçe ve topuksuz 
çoraplar! 

Bahkes1r keçeciliğini öldüren bu hlleki\r• 
lığın önüne geçmek için ticaret odası 

şiddetli kararlar verdi 
Dahkcsır (l lususi) - Ticaret odası, ler toptan çorap ticaretine kı~ın bir hayli 

tir. I 

--
Bır kadın. elbtseslntn, yıik1şma.tnt§ oldu

ğunu söylediğiniz \'likit size soyliyccek 
'bir tek m zcreü vnrdır: ''Ne yapalını, 

moda boylc isUyor!,,. Fakat bu sene ay
ni mazcreU llcrlyo silnnck çok mli§klil 
olacaktır. Çü!'kiı bu scne'nin modası şiın. 
dl:,; 'kadar hiçbir modanın kadma verme
digı gc-niş hır serbestlik 'eriyor. Bir de
fa bu :ınu~in modnsmda ceketlerin. tmın
Jugıı ı; e. gcnişligi tnhcllJ edilmış değildir. 
Kısa bolcto, brraz daha uzun ceketler, 
rnkL zaman ;redingollannı nndırnn redin
got mantolar, geniş truvakarlar modanın 
liste.sin~ dahildir. Kadının, )tendisino en 
çok yakışacak ıJCkli seçmek bUrrlyetl ta
mamen· ciınl:lo oincnktır. Ancak bu mo • 
deli'etf, ~ tlaha ince, veya daha 
toplu 'S'tistormek noktalarını dU~ünerck 

mtz1, yeşil, styah ve beyazdır. Mantonun 
kmarlnnnn vo yakasına robun dikildiği 
kunıaştnn ince bır zırh seçirilnıi§tir. 

koç fantlasmdan tayyör. Dll.z kırmızı be· keçe \'e keçeden yapılan mamulata başka tesir yaprmştır. 
ynx jcrsc blüz. Mavi fötr §apka. bir madde karı)tınlmaması için keçeciliği Ticaret odac:ı onun için çorapların içi· 

Moda haberleri 
kontrole tabi tutacaktır. çe değil, üstüste korunak surctile bir çifte 

ait her iki tekin alıcı tarafından ilk ba· 
kışta görülmesine imkan verilmesini ve 
bu cihetin kontrolünü belediyeden iste· 

Ticaret odaSI, diğer taraftan evlerde 
kadınlar t~raf mdan örülen ve pazarları 
satılmakta olan yun, yapağı ve pamuk· 

3 - Koyu gri yuııluden jile ve tayyor. 
Emprime taft.ndan §arpa. Koyu gri fötr 

şapka. 
• Yeni modaya, orijinal görUnmek ar

zusu ve iktısat düşüncesi hakimcllr. Prn
tik taraflar unutulmuyor. Ceketlerde es
kiden olduğu gibi l"lllllaşm yalnız güzelli. 
ği değil, s3ğlamlığı da aranıyor. Kısa ce
ketler kadınlan ince ve uzun gösterdiği 
için makbuldlir. Bu sone yalnız kenar 
aüsil olarak kUrk az kullanılacaktır. 

tan yapılan çorapların da katkılı, tvsaf 
\e §cklinin bozuk ve çürük olup olmadı
ğım da kontrol edecektir 

eçmooiZ tcab ecllyor. 
TabU kı :ı ceketler bacakları uzun gös

terir. Rcdıngot sistemi ceketler beli in
çelcŞt.frir. Ge~ truv&karlar g<Ssterihnck 
lstcnmiyen §işmarılıklan ott.adan kaldırır. 
Bolerolar d:ı dıı.ima bir kndmı genç ve gil 
zel gasterlr. 

Şimdi modelle.re bakalım: 

1 - Çizgili gıi kuma5tan yapı~ bir 
elbisedir. Rob \: e mnnto ayni kumaştan 

dikilir. Ceketin yakası \:C kenarları kUrk. 
Iildilr. Gri- bir fötr eapka bu dbiseye çok 
iyi gide?. 

2 - Çizgili fnniltı. kumnştan bir Tob ü
zerine {;i)iUr. Bµ. ku~m çizgileri kır • 

:Me\sırnlik §apkalnrdan bahsetmL5tik. 
İhtimal ki nıodellero bakan bazı okuyu
cularınru:: "Bunlar güzel, ı:ok güzel, de. 
mi§lerdir. Fakat eapkacılar bu modeller 
ıt.ln avuç dolusu para ister. , 

Bo~le sijylıycn okuyucularımız: mcyını 

olmasmlnr. Bugün verdiğimiz eu iki mo· 
dele baksınlar. Bunlar dıı. ötekiler kadar 
zariftlr.1 Avucunuzun ic;ıne Slgacak kadar 
küçük. Bnşmızm üzerinde -en son moda 
bir şapka kadar da §ık duracağm:ı. §Üphe 

tmeyinlz. 

t~te bu şapknlan örgü §~lerinizle siz 
do örcbılirsmu:. 

İlk model kelebek şapka: 
L:izun olan eeylcr: 50 gramlık 206 nu

mara yiln ipinden iki kuka. 9 numara bir 
tıg. Kullanılacak örgü: Dömibrid. 

Oı:mo .ıı...C U: • 
3 ilmik zincir, sonra 2 ilmık Domıbrıd 

ormell. Yalnız bir tarafından her sırada, 
Jiınik arttırarak 15 santimetrelik bir kı
sım ormelı. 40 santimi buluncaya kadar 
hiçbir şey arttırma.malı. Sonra her sırada 
ikişer ilmik eksiltel'ek iki ilmigo kadar 
imn .. U. •,07 : ., . 

e.ı~ltaıtm -ııemmt 12- unttrıf kutnıncia to 
parlak olllrak dömibrid örülecektir. Fi. 
yongllyt bnğlamnk için iki kenarları 12 
sııntlm 11?:unh1Mınrl<ı. hrrnknrıık ~nf'{'tt<' 

4 - Kırmızı, ~ eşıl, ma vı ve beyaz ts. 

ortadan ince bir rıerıdle bogmalıdır. Bu
nu boğduktan sonra iki pili yapmalı ve 
uçlan birlbiı ino e,:aprnz getirmclicllr. Di
bi, kenarlara lıir sıra dömibrid örgil ilo 
eklersiniz. 

İkinci model 
Lazım olacak §eyler: 50 gram yün ipi. 

9 numara bir tığ. 
:Kullanılacak örgiı: domibrid ve bakla

.,:n örgU. 

Örme ı;ıckli: 3 ilmikten ibaret bir zin
cir çekmeli. Sonra 14 santim kutrunda 
bir yuvarlak elde edinceye kadar icab e
den a.rltırmalan yaparnk örmeli. 

Arka kısmında. saça konacak tarağın 
gorünmcmesi için 15 santimlik 10 sıra. 
fazla örgU yapmalıdır. 

Kenarlar: 40 santim boyunda 6 &an. 
timlik bir şerld örmeli. Bu şerid baklava 

~ Ceketlerin uzan1asına mukabil man· 
tol!lr kısalıyor. Mantoların eteklerinden 
roblarm veya. etekliklerin görünmesi mo
da halindedir. Sabah giyilen roblarm ke
narlan ıuıemelldir. Bu roblar üzerine re. 
dingot mantolar giyiliyor. Yakalar 'Ftı -
lar yerine tüller \•e tüylerle süsleniyor. 
Mor menekşe rengi en makbul renk tu

tuluyor. 

* Spor tayyörler gençler arasında eski 
kıymetini hAli muhafaza etmektedir. Bu 
tayyörler için çizgili yahut geni~ kareli 
kumaşlar aranıyor. Bu tayyörlerle bera
ber çizgili saten garpalar ve kakmalı ko· 
merler modadır. 

* YUnlU blO.Zlarla yUnlli eteklikler de 
kıymetlerini kaybetmemişlerdir. Bu blüz. 
lam gül 5eklincİe porselen düğmeler diki· 

liyor. 

Bazı kimselerin bu gıbi çorapları içiçe 
koymak suretile topuk yapmadan salt~ 
çıkardıkları anla~ılmıştır ki, bu gibi hal 

iki kardeş 
diri diri yandı 
Ocağı odunla doldurarak 

u •kuya dalmışlardı •.• 

Balıkesir, (Hususı) - Yağcılar na· 
hiyesinin Ta kesiği köyünde bir yangın 
olmuş, iki kişi feci şekilde yanmı§tn 

Taşkcsigı koyünden Tahir oğlu 

Mustafa ile kardeşi Bekir, havaların sc
ğuk olması dolayısiylc odadaki ocağı 
çam agas;lariylc doldurarak ateşlemiş. 

lerdir. Bundan sonra uykuya yatan 
iki kardeş ocağı söndürmiyerek ateşli 
bir halde bırakmı§lardıı. Fakat gece ya· 
rıst, kuru ve yağlı çam ağaçlannın ale
vi birdenbire her tarafı kaplamıştır. De. 
rin uykuda bulunan iki kardeş, yangın 

~ Plise eteklekliklerln Umid edildiği evi tamamen .sar.dı.ktan sonra uyanmış-

kad kı ı 
1 

d oda h 1 larsa da kcndılcrını kurtaramıyarak yan 
nr sa zaman ıc;crs n e m sa a - • 

·-d ekil · ğ• 
1 1 

F kat mışlardır. Mustafa ıle Bckirin yangın 
....... an c.: mıyece ı an aşı ıyor. a .. .. . 

no 1 rs 1 Uil 
• ki 'tib k sondukten sonra kömür haline gelen 

o u a o sun p erın es ı an yo - . . 

t 
ıskcletlen bulunmuştuı . 

ur. 

ispanyada dahili lıarbin başlaması: 
ıızeritıc boğa gürcşlcritıitı artık moda· 
datı dilştiiğü1ıu sana11lar aldanıyorlar." 
Boğa giircşleri Frnko Jspa~ıyasın;J~ _ 

örgU~ le örUlccektir. Bunun etrafına. ince 
bir çerid gecinncli. Bu eeridin iiıerlni dllt 
örgUyle örerek kapamalıdır. Sonra resim· 
de gördUğtinüz şapkanın kcnarlnrmr re -
simde göründüğü gil.ıi örUimüş kalınca 

hfr :".fn('irl" Rl\<ıll"m"\:: el" knh!lnir 

elan devam etmekte ve biiyiik bir scyirtj !;alabalığı gelmc!:tcd~I". 
GcçcJS lıaf ta lıJX!ny_anuı eü: 1nftll~l1 torffilorltmndan A{-01wlo Bıycnı cüda-· 

Sensebastiyen şehrinde yo~an bir bola güreşinde azgın lıayvanın boynuz 
darbeleri altında can vermiştir. Resimlerimizde onun bir portresi. Fra11sanın 
Narboıı şclırinde yapılan bir giircşlcıı ctıı:cl Moris Şot'alyc ılc giJriişiir/;m ve 
snn ~ıirr<:i f'mn"ndrı öWmiindl'n 1ıirhnr <:nniw• "''''"l (!iiriilii\'nr 

miştir. 

Keçelerle, mamulatının da yalnız yun· 
den yapılma ı \C içine ecnebi madde ka· 
nştmlmaması hakkında ittihaz edilen 
kararın tatbikine başlarunı~tır. 

Diğer vilayet ,. e kazalara gönderilecek 
keçeler ticaret odası tarafından esnaftan 
iki ehlivukufun onünde daıngalarunakta· 
dır. 

Balıkc irde keçecilik, eskiden kazançlı 
bir sanat iken bilfilıare bazı kimselerin ke 
çelcrc pamuk \ esaire karıştırmaları yü· 
zünden günden giıne körleşmiş ve bu· 
günkü haline gelmiştir. 

Odanın bu karan sanatı himayeye, 
sürümün artmasına ve satışın yükselme"" 
~ine şüphe yok ki, çok müecssir olacaktır. 

Bıldırcın 
yağmuru 

Balıkesir sokaklarına 
yüzlerce bıldtrcm yağdı 
Balıkesir, (Hususi) - Pazar gecesi 

saat 22 sıralarında şehrin şark ve şi· 
mal semtlerine görülmemiş bir şekilde 
sürü halinde yüzlerce bıldırcın inmi§· 

tir. 

Bulun o civarlar halkını hayrete du
şüren bıldırcınlar Hakkıçavu~, Hamidi· 

ye ve lzmirlcr mahalleleriyle Hayvan· 

pazarı ve Çayderesi sahasını dc!dur .. 

muştur. 

Gecenin karanlığında kaçaımyacak 
vaziyette olan kuşlan kahvelerden, ev· 

terden koşuşan halk kapışa kapışa top· 
lamışlardır. Hatta bir kı ım halk topla. 

makla başa çıkamıyarak bıldırcınları 
kışlaya 'kışlaya kapılarından evlerine 

sokmuşlardır. 

Velhasıl bu bıldırcın yagmuriyle bir 
çok kimseler nefis bir et yemeği ziya· 

fctine konmuşlardır. 

Av hayvanları içinde eti en makbul 
olan bu kl\§ların geceleyin şchire ne 
ı>Cbeple inmi§ olabilecekleri hakkında 
fikrini p,orduğum bir avcı dedi ki: 

.. _Buyuk bır suru halinde geceleyin 
- ~ehrc inen bu kuşların: havaların ant 
olarak oğuması üzerine hicrete kalkış· 
mış elmaları ve yorularak inmeğe mec, 
bur kalmaları düşiinülebilccegi :gibi, 
alçak mcsaf ele;deı1 uçup geçerken teh 
r-in elektrik ziyalanndan gözlerinin ka. .. 
mac:arak indikleri de hatıra gelebilir. 

Muhakkak olan bir şey varsa ha.eli -
A,.nin vuknu ,,,.,. haMt' pt'k f>tınt'rnir. 



Gavra: 
~ ' . . ... 

- Sizden çaldıgmm eıyalan gottir • 
lle)ı için otomobile lbtlyacmnz var. Ga
"Jaı aaabtartanm ı-crlr mi iniz! 

P'rancaz tı!Kras ı 
Birahanede hır İtalyan, bır Fransız, 

\,Jr Rus ve bir Alman hararet e konutu
~lar. Münakaşa meuuu !spanya har- ı 
'bıcur. İtalyan dly or ki 

- Banı 1 F nko il anlaşmak 

ı.tecbuny Undedlr. 
kus itiraz ediyor: 

:iki günde bir tren 11fnyan Jdlçtllc 11-
taıyonun ıefi, istasyon hademesine it 
bulamamııtı. Lif olsun diye zımpara U
gıdıyla raylan temlzlemealni emretti ve 
hademe ite bqladl. 

O akşam hademe ~rtlnmedl. Şef me
rak etti, hattı dolqtı. Hademe kazaya 
da uğramamıgtı. 

Üç gUn hademeden ses çıkmadı. Dör. 
dllncll gUnn ııef ondan şöyle bir telgraf 
aldı. 

• Dlyarbl\ktrdaymı. Zrmpara kAğıdmı 

kalmad! yenisini gönlerin' .. 

Meşhur kaleci 

kiden 
Bir fllmde rol aldı 
Dünyanın en fazla tanmmq kalecilA. 

rinden Rudl Hiden'i tanmıayan yoktur. 
MUltemmel bir kaleci olduğu kadar ya.. 
luşıklı ve güzel bir çocuk olan Hiden'den 
ıinemacılar istifade etıneyi dü1UnmU1ler 
ve ılmdilik kendisine bir filimde rol al.. 
maamı teklif et.mitlerdir. Hiden de bu 
teldifl derhal kabul ettlğbıden baltan.. 
bal& b\lyUk bir ıpor fibni olan (Allahsız 
gençlerj isminde~ filmde mWıim hır 

rol alımgtır 

lngiltered 
Fol hol propaflandası 

İngiltere futbol federasyonunun sırf 
futbol propaganduı için tesia ettiği 
futbol mektebinde, bu sene bir antre
nör kursu açılacaktır 

Bu mektebin senelik masrafı 10.426 
ingiliz lirasıdır. 

- Bıllkıs! Franko Banıelona ile an. , 
latınalıdır. ,, ' 

fi acarlar 
lskoçya) a mı 

aidecek 
Alman bağırıyor. 

- Bu bir ihanet olur! 
l'rananz soruyor: 
- Kim ihan t" 
nızm t d n garson onlann bu mUna

... asını dınl m<>kt dir. Bir rahk 
P rd n i)or, ana k lırs • 

il psi birden dönüp hiddetle ona bakı
>ortar. Garson mahcubane 

- Efendim, dıyor. Ben İspanyolum 
da ..• 

Kovuyorlar ve aoyl Diyorlar• 
- Bu adama da ne oluyor? bu bahsin 

Ol>.unia. alikası n ? • 

- Kasayı delmek için botuna uira§-

' - Ba it kin kua aablblne bir fatura 
'-abakr 

- Fransız karikatUrtl -

Sarhoş kur
naz~•~• 

liUyükdereye gıtmı 'e son vapuru ka. 
~ gıbl son otobüsü de kaçırmıştı. 
~de de vapurun dönUı biletinden 
'-tka bet para yoktu. Asfalt yolda yU
~ğe bqladı. Yanın saat sonra ayak
~ çoktan kara su inmaşti. Yoldan 
hÇen bir otomoblll durdurdu. Sarhoı 
'itıyıa: 

- Bay eofor. Dedi. Sızden bır ncam 
~. 

-Buyurun. 
- Pardösümü Tak ım.e kadar götU 

l'Qı. lllUsünilz? ' 
- Göttlreyım. Fakat sonra beni Tak- 1 

"-ele nerede bulacaksmız" j 
- Sonra bulmağa ne )Uzum var? Za. ı 

1eıı timdi pardosünlln içmde ben de Tat-
llaıae gltmlyecelt miyim? 

'c? t? ( \ ı:P 

:• 

l.ord '"~"""' \ - f;•ı ıt":..f""' lzerlne 
iki kalb ve bu k'l 'blerl dcUp g~ bir 
ok resmi kazıyınız? 

- ~ız karikatUrtl -

3ahsD kazandım 

Çocuk, nalbant dilkklnmm anllnde bir 
saattenberl duruyor ve nalbandm çalq
maamı merakla seyrediyordu. Nalbant 
sinirlendi ve korkutmak için çocuğun 

yUzllne doğru kızıl bir demir uzattı. 
Fakat çocuk korkmadı: 
- Beni korkutacaksm sanki! Beıı ku

'l'U9 ver, diUal ...a..•t 
Nalbant bu lşftı yapiJlmıyacafntl 'l>lı

diğl için cebinden bet kuru§ çıkanp U· 

z:attr. Çocuk parayı aldı, diline ıs\lrdU ve: 
- Bahai kazandım! 
Diye bağırarak kaçtı. 

NtKBtNLtK 
Fidan dik• adam - Kancılmt Mru 

hamaina bo)'11 ne bdardı r aö7le de Od 
aiaç .,.....,,.., mesale1f ou gire lma
kayım. 

Macar> milli fatbol talammm gelecek 
ay içinde takoçyaya gidip, İskoçya 
milli takımıyla bir maç yapması .ihti· 
mali vardır 

-0---

no ~adı;1 ta_.. mıoJlf 
midi maçları 

Hollanda millt futbol takımı bu 
mevsimde yapacagı milli maçlara 23 

tepinicvvelde bqlıyacaktrr. İlle kat'§l· 
lqma bu tarihte Danimarka milli takı-

miyle yapılacak, bundan sonra arayla, 
11 Tegrinisanide Almanya, 19 Martta 

ve 23 Nisanda Belçika ve nihayet 7 
mayısta da İsviçre takımlanyla karıı
Iqarak mevsimi kapıya:aktır. 

Rumen milli takımında 
Artık yalnız Rumenler 

oynayacak ı 
Rumen mllll talummda Rumen tab'ah 

birçok Macar ve diğer Irklara mensup 
oyuncuların oynadığı malQmdur. 

Son verilen bir kararla Rumen hUka.. 
mett Rumen futbdlllnde de koyu hır Irk. 
çılık gtldWmeaini emretmi§ ve 1940 se.. 
netrlnden ltlbaren Rumen mllU takunmda 
halis Rumen kanından olmıyan hiçbir o. 
yuncunun yer alamtyacağı resmen 1lln 
edilmiftlr. 

Arsenal • Rasing 
Maçı Tepinİlallide yapılacak 

Franaanm ve !ngllterenln en fazla 
tanınan ikl takmıJ olan Arsenal ile Ra. 
llng klllbtl aramıda her sene yapılması 
mutat dostluk maçı. bu sene de Parlste 
~ tefrlnbıanl pazar g0nn yapılacaktır. 

Yan~• 

Nlç n ktzmamışl 
ı Yeni eYllycU1er. tık kavplarmda ka

r:",..Y/JLJ dm kocasına: "Ahmak, yılan, Uh.,, gibi 

GEVEZELtGB KAB.11 
- Doktor lo ......... dlllm ....... 

•arayor. Daha lteldlyeylm mlf 
- Reçetemi JUdım, artık rahat ede-

elfaz kullandı. 
Kocan Jlkayt gazeteslnl okumakta de

vam ediyordu. 
Kadın b\labGtOn kızıp. 
- Sen ne duyguawı bir adamsın bCSy. 

le... 
Db'e ~ hıteaJbıM de blrdeabln 

natu. Koıtum illa~ pzeteJdnr o
kumakta devam eden kocasının futbol 
bakeml oldufmıu batırlamlltı. 

At yarışlarına dair 
Şehrlm"zde!d ko,uların Uç mev•·mde ya,ı1'11ast 
t.a ta Balkan o arnt!'rı gl 11 wa E•~4e.1 •~ ıarıt
larının d.ı tardbl 11.ıı.ndır 

- Memle-kettm1Et1e, bllhusa tehrhnk
dc yapılmakta olan at yarqlarmm bal
knnız tarafmdan ne derece allkayla 
takip edltclijl yanılar esaasmda • m&ı
kW bir yolcaluğa ratmen • Vellefendl 
çayırını doldaruılarla sabittir. 

Günden 1,'1ine, daha doğrusu seneden 
seneye artan at merakhlan. ldıri· 
mlz lçlil aymbn altı baftabk kOIU mtld 

deünl Pf'.k ima bulmaktadırlar.Baha
ıuı1ta her zaman mektuplar aJmalda.. 
yız. _ eteklm on gün kadar e\'l el atl
tunlanmıza geçirdiğimi%, okuyacalan. 
mrzdan lny Mebmet Fahrinin JUISID• 
dan sonra, bagtbı dfl Bay Ertlç'lba )'bae 
mdddetteıa t1klyet eclea ve haUf. "lW· 
kan oJldllan., gibi "Balba at 1aiJ11a.. 
n.. nm da tertibini Uerl •ilmi me.kta-
buna •JDea ~: 
"Sayı Haber pzeteel mtıdtırlUğOııe: 
Şehrimizde yaz at yarqlarmdan son

ra, sonbahar ve ilkbaharda da at yano. 

ıa;~:.rı; :umndafaa eden bay 
Jı( atıtanlarnmda ba· * bunu okudum. 

Ben de bir okuyucunuz llfatlyle haki
katin ifadesi olan o temennilere aizin gt. 
bi tamamen l§tlrak ederim. Yalnız YB111-
larm ilt haftasından 8011 haftasına ka
dar cokeylerle atlaıiıı ayni enerjileri 
ıar!etınelerlni temin için büyük lkrami. 
yeterin dedikleri gibi yarı§larm ortasına 
almmasmdan ziyade her yarışta müsavi 
olmaaı taraftan olduğumu illve etmek 
üıterim. 

/ OJ!.I) 

Kemtelretfmlzln btlnyeıl için Uunal e• 
dilmez milli ve hayatı meselelerden blrl• 
il ve kuvvetli bir istinat unsuııı olan A
nadolumuzun güzel ovalarında yetl§eJı 

atlarmmm ve atçıbim mahlyetüal, ar• 
tık, yalım nakil vuıtaaı olarak mtıtaıea 
etmek istemiyoruz: halkmnzm ve mem .. 
leketimizin refahına hizmetlir kıJmat en 
b'1yUk hedeflerlmlııclen blrl olmalıdır. 

Bu hedefe stırat lmllmldne ne ulapna 
mız kanaatimce, bUyUklerlmbln hlmaye
ainde bulunan yilbek yarq ve lllaJa a
cUmenlnce muhtelif mevsimlerde, muhte• 
lif yal'Jflartn tertib edilmellle mtımkUa 
olur. 

tngUterecıe Derby JU'lllan4lr 1d. clb
yada !n8ilfz bmm tapyUl bayvuıJana 
methar OOruınn tatac etmll ve klrll bir 

St hallne cetkmltUr. Bu ısebebdea bizde 
yet1§en atlarm da cinalerlnlD •la • 

hma , terakki ve teklmtııterlnt• tusn.et 
edecek, kıymeW ltlvarllerlmll pbl atıa

rnnızm da d~ mevti haaıuJ•~ 
hazırhyacak bu glbl Y&rlllann yurdumu. 
zwı her tarafında olduğu Pbl llC8t 1U 

mewlmlndeıı maada tehrtmbde de ilk ve 
sonabharm serin gl1n1erbıcle terUb edll
meebıl, lıattl Balkan oymılan llbl Bal
kan at yarqlarmm yapdın .. mı haJbnı • 
zm ve memleketimizin refahma hizmet • 
Ur olmau baknnmdan tatemekte bUJI 
olduğumuzu l&DJYOııım. 

BalmlrlJ': IZOO 

lstaobul Olomobllcller, Şoförler ve 
lı;ileri Cemiyetinden ı 

Heyeti Llam:e lanrlanu t1Umnnemenin tudDd lçhı 1rarv wrl1mek tbere 
heyethımumiyenin-28. 9 • 938 çatpmba gGnU saat 14 de Taktim&. ~ ee. 
kağında 22 numaralı (Cemiyet binasında) toplanacağından bllClmum azanın gelme• 
lcri rica olunur,. 
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S u tan Mu iaf D1Jl istemezük. Sullan1rak merdiven.ferden inmeğe başladı 
d . lı 

' d - Birko.ç dakikaya kadar gelecek. - Saat sekiz buçuk. Vakit geldi. he 
( c ' Tuvalet mnsasrom bnşmdan kalkamıyor. ba.ıılamak zamanı geldi. Saatlerimizi btr Selım ef endımız pa ışa ımız ır llenık etmıy .. iniz diye ve biraz da onu kcredahaayaredellm.Tamonhe•d•td-

Mustafa serbest kalınca, yine bu umu
ııı unutmuş ve aklı Gürcü gUzcllnc l:ay_t 
:mt§U, Aklına Sellin için gelen tedbir o
nu teselli et.mi§ bulunuyordu. Haber ver
mtyccek ve ordu yerine dağıldıktan, sU
kfın scidJkt.cn sonra eceli mev'udu ile 
:vefat eyle> dJğinl bildirerek bu badireden 
kurtulmug olacaktı. 

Sellmln ortadan kalkması .için için Mwı 
tafayı sevindirmiş de oluyordu. Birnz sa
kalına, saçma, fistUne başımı çeki dilzen 
vererek yavaeça. hnrcm knpmmdan çıktl 
:ve yanma bir haremağasmı atarak Gilrcll 
gilzellnhı odıısma doğru yliıilyordu. Ağa

ya tekrar tekrar s6ylüyordu: 
- Sakın ola ki hcmşiremizc bu sım 

açanmı. Scnl pa.rçalarun. Sorarlarsa 
''Sancağışcrif tesellümUne Juwrlanır,, de
yip beni rahat.sra cttirmlyecelwin. 

Orduyu hümayun geliyor. Selim kny
bolmua, halk dehııet içinde. Kabakçmın i
damı hMisesi henüz: yatıemrunış. Biltfin 
:Mustafa dil§manlannın sinirleri gergin 
'blr halde. 

Gizli suikast cemiyeti, gün gibi aşikar 
faaliyete geçmiş. Mustafa taraftarları 

Mahmuda ve Selime dig bUiycrck hazır
lı'.tlnriyle me~gul. Zenciler, cariyeler harıl 
hani ~ışzyorlar. Sarny, ordu, Mltanat, 
aevletlnliyc karmakarışık bir halde. 

Sultan Mustafa bUtUn bunlardan gay
:rünes'ul ve gfı.ya keneli havasına bırnkıl
lDID bir senıeri ecrgUzeııtçi gibi sarayın. 
aa ve mllseccel bir GUrcll kansı peşinde 
yalanarak zanparalık ctmeyo hazırlanı ~ 

~a. 
1'1 burnunun dıöindeki hil.dJselcri gö

l't?miyecek kadar gözlc.rinl ihtiras ve zevk 
bDrUmll oJan hUnkJlr, değil devleti, ken
abıl tdaredcn Aclı sakat ve malOl kafa
e:lyle halktan da, ordudan da, ricalden de 
zorbalardan da, hatta zenci haremağala
mıdaıı da dnha fazla gemi azıya almı§tı. 

- Dklncl kasım -
7 Temmuz Salı. CemazfyelevTelln 

ylrml bc3L Bu tıı.rllıte Osmanlı İmpa. 
ntorluğunun wnumi manzarası: 

"Orduyu hümayun 1stnnbula girml~. 
• eybUllsliun, kaymakam \'O bUtün su-
4lur ve mcvnli ve rican devlet İncirli 
çlftUJ;rfnde hürmet sarı knnnu~lar. 

Halk 60kaldara döklilmliıt, cnddeJcr, 
yollar, pencereler, kahveler, damlar, 
~tar tıklım ttklım lııs:uıhula dolu. 
Padişah Mmtafa, sanağ"erlfi tn

clr11 Ue Davutpa a ara mdaki yerde 
tesclJUm cdeeck.Ilunnn mn~aşa ve mu. 
clıırm gell i ortalığı tlch cto nrmi,. 
darm geU~t ortabğ ıdeh~te CTI'Dll,. 

Raik dllinde mühllk ~ayüü.nr toplan- , 
mış. tstanbulda hiçbir tarihte görül
mlyen derin bir ülrun \'C es lzllk var. 
l\lcraklı halk fevç fcv~, yığın yığın bir 
yerden dJğcr yere hUcum ettikleri hal. 
de blle ses \'C sadır. çıkmıyor. Herkes 
gizli kon~o)'or. Nezir, Mercruı, Abdilf
fcttab, Ebe Selim gibi Selim aleyhtar· 
lığı ynpnnfar Alemclarm \iisulünü me
ncdememlslcr, seri ,.c kestirme knrar
larla saltnnnt faclalan hıızırhyorlar. 

Rumeli &ullmstçllerl btanbııla dolmuş
lar. BUtUn dünyanın naznrlan gebe hA. 
dl<ıelerln ne doh'llracağma mcrnkla 
dönmUcı.,, 

- Su1tnn Mu.stafnyı istemczUk. Sultan 
Selim efendimiz padi§ahımııdır. Ya iba
dullah, bizim meramnnrz devlet ve sal
tanat umuruna nlzam vermektir. Allahı, 
Muhammedi sevenler bizimle birlik ol
sun! 

Bab'TLSarak, sokak, sokak, meydan 
meydan dolaşan zorbalar, önlerine gelen 
ırz ehline hUcum ederek, reıaleUcr ya
parak gitgide çoğalıyor, artıyordu. Hep 
birden haykıranların yekpare blr galgale 
gibi şehre dağılan sesleri halka deh6et 
vermişti. 

- Kabakçının idamı dııvası nerede kal
dı? Nice başlar kesUir, olmaz hiç ooran ! 
Çelebi serdarı fstemezllk! 

Yamnklarm ba.§lan kızmıştı. Hiç bir 
§eyden hab~ri ohnıyan hnlka. eza ve ce. 
fa ederek, bir taraftan da, bunlar baş 
kaldırmııılar, gittikçe çoğalmış?ardı. Şu

rada burada yer yer isyanlar bQ§göst.er
miş, yine sokaklar hatb meydanlarına 

dBnmUa, yine meydanlar yaralılarla, ce
setlerle dolm~. yine rezalet diz boyu aş
mIIitr. 

DllkkAnlar kepenklerini indirmişler, 

halk evlerine kaçışmııılardı. Yine klmbi • 
lir ne ricalin defterleri tanzim olunarak 
hlinkAra verilecek ve kimbllir yine ne 
canlara layılacak, nekadar kan dökute • 
cekti. 

Artık ne padişahtan, ne saraydan, ne 
orduclnn, ne ricalden korku kainuştı. 
Nizamıcedidi lağvettirerek Selimi hal

eden yine bu dil bilmez, nizam anlamaz 
çapulcu alayları değil miydi? !ute daha 
henüz birkaç yıl olmamıııken, lezzeti a
ğızlarından silinıniyen böyle bir faciaya 
dahn el atılmıştı. 

Haydi pndlşah Selim haliın bir adam
dı, tedblrsizdi. etrafındakiler hep kendi 
saltanatı aleyhine çalışanlarla odluydu, 
sultan Mustafa da. mı bayleydi? O halde 
bu zorbalara bir Kabakçı gibi padişah mı 
gerekti? 

Devlet mazulleri ihtiyarlar, nasihat i
çin ortaya döküldüler, anın, çoğunun bu 
gözleri ktzan zorbalar elinde bigünah 
kanlan d6kntdü. Hfidise §aka götlirmf"..z
cll. Alev bafjgöstcrmiş ve bütün deraUyc. 
yi ihatnya ba§la.mı§ bulunuyordu. Blr ta
raftan da Kaptanı derya Seydi Ali paşa, 
§11 şuriş zamanında belki mllhrU hUma
yunu Mustnfadan kopannm diyö fitne ve 
nteşi körüklemekte, ayetlerle, hadislerle 

cahil zorbalan ve yamakları tnraf ta.raf 
fesada sevkebnekteydi. 

Her kafadnn blr ses çıkıyor, fakat sa
rih bir §Cktldo ne istenildiği anlaşılmı • 
yordu. 

Padişah hal'edilir, yerine yenisi geçer
se hedJyeler, ntıyeler dağıtı1rr, eleba§la. 

nna kUllı.h dağıtılırdı. Binaenale~ h, ııe
beb aşikardı. Yine birkaç elebaşı dağda

ğalı zamandan istifade etmek için ortaya 
atılmıe bulunuyordu. 

Alemdar pa§anm akıl ve tedWrleriylc 
fi(ihret bulan kethüdası Köse, feryadlan, 
bağırışları duyunca pencereye koştu. !şi 
anlayınca aklı başmdan gitti. Bu ahmak 
sürüsü Alemdarı bllmlyorlar mıydı? O -
nun satvet ve ihtişamından go.fil miydi • 
ler? 

- Sultanım. Dedi. Sen yine ayni kıya
fetinle var sarayına dön! Ben bu fitne 
ve fesattan paşama haber götureyim. 

Uykusuz ve aç santlerce sultan Selim 
ve Köse ketbUda işleri müzakere etmiş. 
ler ve bazı kararlar vermişlerdi. Selim 
yine bu değişik kıyafetfle saraya dön -
müştil. 

Elbette saatlerdcnberi saraydnn uzak: 
la§Jllış bulunması, sarayda ~irtakrnt hıi.

dl..selere sebeb olmtılJ bulunacak ve etra

fa gözcUler konacaktı. Sultan Selim bü • 
yUk ihtiyatla saraydan girdi Orduyu hO. 
ma)ım i§lerlyle me~gul olan sa.ray bir 

mUddetçik Selimin yokluğunu unutuver -
ml!J, kendi !§ine gömUlmU3 bulunduğu i
çin Selimin geliginin farkına varan bile 
olmam13tı. Yalnız Cevri kalfan §ehzade 
Mahmut Scllmin Köse Kethüda ile muza. 
kere için gittiğini biliyorlardı. 

Bir saat kndar sonra sultan Mustafn
yn haber gittl: 

- Selim efendi bulundu! 
HPJbuki no arayım vnrdı, ne bulan! 

Sl31im kendi gelmL,tL Çok neşeliydi. Za
ten musikiye çocukluğundanberl he,•esli 
olan sultan, uzun zıımandanbcri bıraktı. 
ğı Adetlerinden birine bugUn yine ba§la
m15 bulunuyordu. 

(Dcnmı var) . 

n mcmtE1rnwmuEJ1rım•ew••ı·ımm1 ... ı• 
Prenses ayağa kalkarak: 

bcklemckten canım sıkıldığı için ben da- ka sonra yani dokuza çe)Tek kala rolil· 
hıı evvel geldim. Nasılsınız? 

- Teııekkür ederim. 
- Ha, az kaldı unutuyordum. Sir.in i-

çin bende bir mektup var. Aşağıdu tam 
kapıyı çalacağım sırada bir adam getir
di. Çok acele olduğunu söyledi. Ben nl
dun. 

Komiser, Mnksa, o snbah Lişenc yru:. 
dırdığı mektubu uzattı. Maks fon Rogvlç 
masarun ba§ma geçti ve Rokur eldiven
lerini, p:ı.rdösUsUnU çıkarırken o da mek
tubu okumağa başladı. 

- FeUıkct! zavallı kız! 

- Ne olmuş? ne var? 
- Li§en bir otomobil kıwısına uğra-

mış. Tehlikeli vnziyette galiba... Beni 
yanına çağırıyor. Zavallı kız! 

Sesi heyecandan titriyordu. tıii.vc etti: 
- Gitmelljim. Gitmem lbmi. Bnkm 

okuyun. 

Rokur bilmediği bir eeymiş gibi mek
tubu okurken Maks sinirli sinirli dolabı 
açıyor, pardösilstinü ve §8.pkasıru çıkarı
yordu. Komiser teklif etti: .. 

- Beraber gidelim. 
- Olmaz. Nikol gelirse yalnız kalına. 

sın. Hem yalnız beni çağırmış. Nikol ne
reye gittiğimi bilmemeli. Bir kadın me
selesi olduğunu çok rica ederim söyle • 
mc;in. Bir şey bulup kendisine anlnun. 
Tarafımdan özür dileyin. Zııvalll Lişeni 

son daklkalannda yalnız bırakmak al -
çaklık olur. 

- Hnkkmız var. 
- Bana hak veriyorsunuz, v~iyctimi 

anlıyorsunuz değil mi? 
- Tabii. Her namul!lu ve merd ~rkek 

sizin gibi yapar, 
Maks kapıdan çıkarken Rokur: 
- Bir dakika, diye eeslendi. Niçin o. 

raya telefon etmiyorsunuz;. Ll§enln va. 
ziyetini derhal anlamın ollll'lunuz. 

- .Mükemmel fikir? eaokınlı1da aklmıa 
gelmedi. 

Telefon rehberini ktırJ§brtrken Rokur 
içinden söylenlyor~u: "Telefonu olan bir 
binayı seçecr.k kıl.dar budala mıyım ben? 
lstedlğin kadar ara!,, Maks: · 

- Telefonları yok. DedJ. Ben bir saate 
kadar dönerim. Amnn Nikole işin aslını 
nnlatmayın. 

Maks alcW.cele gitU ve Rokur memnu
niyetle ellerini oğu6turdu: 

- Şimdi ige başhyabllirU:. Asıl meae-
1ede bakalım bu kndnr kolaylıkla halle- f 
dilebilecek ml ! 

Blrk:nç dakika sonra Noel kapıyı çaldı. 
- Hoş geldin. Maksıı ruladm mı? Be§ 

ı dakika evvel çıktı. 
- Hayır. 

nilzü oynıyacaksmız. Burada kapı eşiğin• 
de durup yUzünüzll merdivene çevirerek 
avazınız çıktığı kadar b:ığıracaksmz. Ol\· 
dan ııonrasmı taıilmb:o bırakacağız. Ce • 
sn ret madam Servfny ! 

Genç kadının. ellerini sıktı: 

- Tallinlı: açık olsun M. Rokur ! 
Komiser ayaldnrmın ucuna basarak 

merdivenlerden inmeye bn§lndı. YUzb3f1 

Benuanm tenbihi üzerine ccb fencril11 

kullanınıyoı-Qu. Merdivenleri knranlıkta 
indi. 

Alt kata gelince generalin yazıhanesi· 
ne doğru flerledl. Ses sadıı. işitllmiyordll· 
evde kimse yok gibiydi. Elini ileriye doğ· 
nı uzatarnk koridorda körlemesine yü • 
rlldü. Bir nrolık kendl kendine "mas• 

buralarda. olmalı., diye söylendi. Eliyle 
etrafı yoklıyııro..k mıuıayı buldu. Üzerin • 
deki blr ild e§yayı yavaşva alarak bir kEt" 
nara koydu. Sonra masanın UstUne çıktı· 
Sol eliyle tavanla duvarın blrle5Uği nol« 
tada. bir şeyler aradı. "Bravo! telefon te· 
linl buldum!,, diye söylenirken sağ elilC 
tuttuğu bir kıskaçla teli kesti ve gene ra· 
vaşça indi. 

Kol &atinin fosforlu kadranına baktı: 
"Dört dakika daha \'ar ... 

Bir hayal gibi generalin yazlhnncsiniıl 
kapısı önünden geçti. Üç metre ötede d\J· 
vara ya-standı ve taşlara ynprşmış gibi ~ 
rada öylece hareketsiz kalarak bekledi. 

Gözü hap saatteydi: "İki dakika dnh• 
var,. ... ''Bir dakika knldı!" "Şimdl!., 

üst kattan mUthi' bir feryat koptu: 

- lmdnd! yetişin! öldUrUyorlar. 
Bu 'kadın feryadı tilylerl ilrpertcce1' 

kadar mUthlııtl. Generalin kaprS'ı ardtnB 
kadar açıldı, fon Rog'\'lç dışarıyn fırtrya· 
rak merdivenlere kocıtu. Onun ayak sesi 
daha mcrdi,•enlerde ka.ybolmnml§tl ıd. 
Rokur yazıhaneye girdi, bir hamlede o· 
rasını da geçti ve kapmı aı.;ık kalan IflbO· 
ratuvardan içeriye daldı. 

Kıuxı açıktı. Fon Rogviç, Benuanın tsb· 
min ettiği gibi, tcldşla kauyı ve kapılar1 
kapnmnğı dügUnemcmişti. Rokur cebin • 
den slyah ipekten murabba eeklinde bU• 

yük bir mendil çıkararak masnnm Uze· 
rine yaydı. Sonra kasada ne bulduysn 
hepsini mendilin içine koydu. :Mendili 
bohça yapıp dtiğümlcdi. Kocaman bohçıı· 
yı omuzuna vurup kapıya doğru d6ndU .. 

... Ve hayretle b3ğtrdı. 
Omuzundan bohça dUrıtU. İki elini ha· 

vaya kaldırdı. 
V clter bağırmıştı: 
- Eller yukarıya! 

(DC\'Bmı \"ar ) 

- Haydi, dostum, dedi, üst tarafını da arayın! C-esaretiniz kı-
rılmasml 

Daha gitmek istemiyen Sadun, acıklı bir tavırla: 
- Gönderiyor musunuz beni? dedi. 
- Kard~imin, vaaz vermek üzere sizi beklediğini unutuyor mu· 

sunuz? 

• ·.'>!-'~· U BAV' O iNi .. • 
· :. K Açı R~oTGr~:·~ .ı Z i~:.; 

:. : , •• lı -· 

- Bu son nokta daha isbat edilmedi. lmzamrn şerefini muha 
f '1za etmeğe çalışacağım. Bana bir iki bin lira \•erebilir misin, doS' 
tum? 

Platon. gözleri faltaşı gibi açılarak, ayağa kalktı: 
-Ben mi? 
- Evet. sen! .Parayı kısa bir zamanda iade edece imden emili 

clabilirs'n .. Eğer yoksa. hiçbir §CY istemedım farzct. 
Sndun, elinde tutmakta olduğu kasketini, dalgınlıkla etrafta a· 

nyarak: 
- Eyvah! diye bağırdı, unutmu~tum bile! Şimdi oraya koşu

yorum .. Bilseniz prenses, işlcnmiyen bir suçun ağırlığı ne kadar az 
duyuluyor: 

Prensesin dudaklannda tatlı bir gülümseme dola~tı. Sadun onun 
elini eline alarak dedi ki: 

- Sizi üzdüğüm için bana darılmadmız ya? 
Prenses, yapma bir utanma göstermeden Sadunun yüzüne ba· 

karak, cevap verdi: 
- Hayır! Nazanmda eski yerinizi aldınız. Hatta daha yüksel· 

diniz. Bay Sadun Alev yüksek ruhlu bir ndam olduğunuzu isbat et
tiniz; bundan böyle, her şeyi arzu ve ümit edebilirsiniz .• 

Sadun, hata onun elini elinde tutarak, sordu: 
- Her şeyi mi? 
Prenses yüzü kıpkırmızı kesilerek tekrar etti: 
- Her§eyi! 
- Pekala! Bu müşkiılden kurtulduğum zaman sizden bazı şey· 

ler istiyeceğim. 
- Simdi söyle}•in. Siz, henüz kimsenin nazannda beraet etme· 

miş füen istediğinizi yapmakla memnun olacağım .. 
Sadun, prensesi kollarının arasına aldı, kulağına bir şeyler söy· 

ledi. Prenses kati bir sesle: 
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- Evet. dedi, hem de iftihar ederim! 
Sadun, prensesi kalbinin üzerine bastırdı. Biraz sonra, albayın 

bilvasıta tekdirlerinc hedef olmak üzere Platonqn C\ine gitti. 

XXI 

Sadun Alev, dostunun odasına, mesut bir adam tavrile, başı yu· 
korda, göı:leri zaferle parlıyarak girdi. Fakat, Irfan Timurun yüzü 
ona, hakiki Ya.ziyeti hemen kavrattı. 

lrfan Timur ayağını ayağının üzerine atınış, yüzü ciddi bir ifa· 
de almıştı. Sanki, vekarla Mkimiyet ve iktidarı temsil ediyordu. 

Ağır bir tavırla başladı: 

- Kumar oynamışsın! 
Sadun, hafifçe başını eğerek tasdik etti. Ahşmıyan kimseler için 

y:ılan söylemek kotar bir iş değildir. 
- Üstelik de kaybetmişsin değil mi? 

Riraz evvel geçirdiği duruşmanın aynen tekrarı, Sadun Alevde 
k:"ıhknhayı basmak için bayük bir istek dururdu; fakat kendini tut· 
tu. 

Müsbet manada ba~ işaretini tekrar etti. 
İrfan Timur. acımadan, devam ediyordu: 
- Hem de ödeyemiyeccğin bir miktarda değil mi? 
Sadun Alev neşe ile cevap \'erdi: 

Platon irkilerek bağırdı : 

- Nasıl! sen ki, üniformamızı lekeli~'efek uygunsuı yerlert 
~irlersin; orada ... gülünç miktarda bir para kaybedersin .. Sen. se~ 
ki, benim dostum, bizim dostumuısun .. Sen ki, aileme takdim ettı· 
sim bir kimsesin .. Sen ki, benden gördiiğUn muamele bir ... şey ... bir.
bır ... 

Sözilnü bitiremediğini görerek. Sadun tamamladı: 
- ... kardeş muamelesidir! ben de ayni hisle mUtehassisim! 
Bu so~ kanhhktan büsbütün §D~ıran Platon kızdı: 
- Eğlen, e~len! üstelik de böyle bir maceradan sonra gelip, O 

kadar rezalette kaybetti~in parayı benden istiyorsun ha!. 
Sadun bir filozof tavrile: 
- Ne yapayım! dedi, düşmanlanma Ri Allana çok şUkür yok~ 

eğer'otaydı, clü~anlanma gidip de borç istiyecek değildim ya! 
Sadunun gözleri öyle garip bir sevinç işıltısı ile parlıyor, yilzü-"' 

yaptığından pişman olmu~ gibi gözükmek için sarfettiği bütün ga>~ 
ıctlerine rağmen - o kadar ar. nedamet ifade ediyordu ki, lrfan 1 1' 

mur, büsbütün kızarak, acı sitemlere ba~ladı: Albay alaym şerefi 
Uifa mecburiyeti, bu rezaleti tamir tçin tek bir çare olan inzi\'a)1 
çe.kilme"k, ne bahasına olursa nlsun borcunu ödemek mecburiretf 
nü tün bunlar, bir bcl&gat reli icinde aktı \'C - göz kırpmadan, di~ 
k:ıtle dinliyen, müessir noktalarda acıklı acıklı kafa.:ını salhyan -" 
s~d"Jnun başından a~ğı amansız bir duş gibiydi. 

(Dcvnmı nı) 

T 

..... 

tup 
bir: 
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Terhis 
- Baı tarafı dünkü ıayıda 
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Taaaa ... ta ta ta, taaa ..• 
Akkaş kalk borusunu duymadı. Taş 

dehlizlerde von von öten ayak seslerini 
işitmedi. Ali, onu sarsarak uyandırma -
h çalıştı. 

- Hışt, Akkaş !.. Boruyu duymadın 
tnı Akkaş?. Kalksan a, Akkaş !. 
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- Emine bulla .. Emine butla huuuu .. 

- Huuuu!.. 
- Emine bullaaaa .. 
- Ne va gı?. 
- Neredesin aycl?. 
- Buradayım işte .. Ne va?. 
- Mektubun va gı .. Mektubun va .. 

Gözün aydın olsun ..• 

İhtiyar kadın sevinçle kapıya atıldı: 
- Akkaşımdandır 1. 
Postacıdan mektubu alınca üstünü 

giydi, Mıktarın evine koştu. Akkaşın 
hvuklusu, miktarın kızıydı. Bahçe ka
Ptsından içeri girdi. Ayşe ahırın önün
de inek sağıyor<lu. 

Mektubu elinde sallıyarak bağırdı: 
- Mektup va gı !.. Yavuklundan 

llıcktup va .. Gözün aydın!. 
Kızcağız telaştan elindeki bakracı 

devirdi. ihtiyar kadın güldü. Ayşe u. 
tancından kıpkırmızı oldu. İçeri koş -
tutar. Anasına müjdelediler. Akkaştan 
lllektup geldiğini duyan konu komşu 
lahzada evde toplandı. Ayşe zarfı açtı .. 
~ektubu çıkardı. Baş tarafında, mek • 
tı.ıp taşıyan bir turna resmi ve altında 
bir beyit vardı: 

Turnam turnam tumam 
Ben buralarda durmam 
Mektuba göz gezdirir gezdirmez, se

~nçle bağırdı: 
- Aaaa .. Akkiş geliyormuş.. Gözü

llli.iı aydın olsun .• 
Gayri ihtiyari duygusunu açığa vur

lbasından utandı. Elleriyle yüzünü örte
tck k;açmak istedi. Emine bulla yakala
dı : 

- Gı, mektubu okumazsan vallah bı
t.akmam 1 dedi, ötekiler de: 

- Darılmz r. 
Diye israr edince Ayşe mektubu he· 

Ccleyc hecel~ye okumak mecburiyetin -
<!c kaldı: 

- Anacığım .. Evvela .. mahsus.. se
l~ın .. edip ellerinden pus .. ederim .. Ay. 

lenin.. ha basına ...• 
-5 -

köye girdiği zaman gece yamıt yak· 
la.ınuştı. Akkaş sevincinden yorgunlu· 
ğllnu duymuyordu. Beş yıl hasret ka1. 
dığr köyünün ta~ına, toprağına göz 

yaşları dökerek yüz sürdü. Nemli t op-· 
rağı öptü, kokla.dı. 

Çitler a rasm dan yürüdü. A yak ses
lerini duyan bir kaç köpek havladı; bir 
kaç inek böğürdü. 

Çıkrıklı kuyunun yanından geçti.. 
Yavuklusunun evi önün~ durdu. 

Gözlerini yumdu .. Geniş bir nefeıS aL 
dı. Dudakları kıpır.dadı: Bugün.;; göste

ren Allaha şükrediyordu. 
Yürüdü .. işte kendi evi .. Akkaş göz

lerine inanamıyordu. Sakın rüya olma
sın diye kolunu çimdiklerken gülüyor
du.Evin kapısı aralıktı. İtince gıcırda • 
yarak açıldı. K öpek havladı . 

- Me~tan.. Mestan, benim.. Ben 
geldim Mestan. 

Mestan sahibini tanıdt. Kuyruğunu 
sallıyarak etrafında dönmeğe, üzerine 
sıçramağa başladı. 

! çeri girdi. Sevinçten yüreği çarpı -
yordu; Oda kapısının ara1ığmdan bak. 
tı. Pencere içinde küçük bir m um yanı· 
yordu. Anası minderin üzerinde uyu • 
yordu. 

Uzun bir zaman sessiz sessiz ağlaya
rak anasın ı seyretti. 

Hemen ko~up başını anacağının göğ. 
süne koymak, hıçkıra hıçkıra ağlamak, 
ak saçlarına yüzünü gözünü sürmek, 
yüreğinde biriken hasreti bir anda bo· 
şaltmak istiyordu. Ama, birdenbire 
ihtiyar kadının üzerine fenalık gelebi
lirdi. Uyandırmaktan vaz geçti. 

Turbasını sofaya koydu. Battaniyesi
ni yaydı, uzandr. Uzanır uzanmaz, ayak 
larr, bacakları, omuzları sızlamağa baş. 
ladı. Sızılar arasın.da ke ndisini kay
bet ti. 
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.fhtiyar kadın korkuyla uyandı. So

fada bir horultu vardı. Sabah yaklaşı • 
yordu. Pencere içinde yanan mum bit· 

miş ve sönmüştü. 
U zaktan uzağa h orozlar ötüşüyor, 

köpekler havlıyordu. Kalktı. Büt ün ce

saı etini topladı. Ayaklarının ucuna ba
sarak kapıya doğru yürüdü. Sofada, u

zanan bir karaltı ile karşılaştı. Odaya 
döndü. Duvarda asılı silahı aldı. Yavaş
ça yaklaştr. Namluyu, horlayarak uyu. 
yan karaltıya uzattı. 

Ansızın patlayan silah sesi, boğuk 
akislerle gecenin sükununu paraladı • 
K öpekler uzun uzun uludu. Sofada u

zanan karaltı doğrulmak istedi. Yere yu 
varlandı. İnliyerek tepindi ve nihayet 
ha reketsiz kaldı. ihtiyar ka<lın her şey. 
den habersiz, kapı eşıgıne çökmüş, 

korkuyla titriyordu. Dışarıda köpekler 

havlıyor, koşuşan ayak sesleri işidili -
yordu. ' 

Hik~yeci 

Bir kaplan, az kalsın 
llı üre b b isini parçalıyordu 

Loııı Anjeleste, bir canbazhanede, ken
c:ı.· laine alıştırdığı hayvanlarla bazı oyun-
lar ı;c·steren bir vahşi ha.}'\'an mli

~ebbisi, bir kaplanın pençeleri altında 
alını§lır., 

1 
Seyircilerin bir kısmı dehşetli çığlık -

arıı:ı kaçışmaya başlıyorlar, bir kısmı da 
Canbıızın imdadına koşuyor. Kaplan, ada
lllın üzerine o kadar büyilk bir hırsla sat 
~'rınışlır ki, canbaz Ttoman Proskenrn bir 
iki ı;ığlrktan sonra nef Psi kesiliyor. Kap-
lan P ı . . a . . ~ 
tı.ı cnçe erını a ama gcçırıyor ve agzı. 

Kafesin haşma toplanmış olan seyirci
lt>r ııdamı kurlarm:ı.k için yalnız bir çare 
görüyodar: tabanca çekip hayvanı öl -
dürmek ... 

Bu, belki adam için de tehlikelidir. 
Fakat esasen canbazın hayvanın pençe
leri ara~ından kurtulacağına ümid kal • 
mamıştır. Hayvan öldürülürse o zaman 
cnnbazr kurtarmak da belki kabil ola -
caktır. 

Buna karar verilince, se)ircilerdcn bi
r i derhal kaplana ateş ediyor. Hayvan ilk 

·i · r Yan tarafa 
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Lüzumlu Tele/onlar 

Yangın: 
l stanhul için: 24222, Beyolflu tçin: 

44614, K:ıclıköy için: 60020, Üsküdar i
çin : 601i2;;. 

Ycşilköy, Bakırköy, Dcfıck, Tarabya, 
Biiyükuere, Fcıırrb:ıtıc:e. J.\:ındilli, Eren
küy, Kartal, Buyükaua, llcyhcli, Burgaz, 
Kın:ılı, için: Telefon muhalıere memu
runa y:ın~ın demek k:'Hiuir. 

Rami itfaiyesi; 22il l 
Deniz itfaiyesi 3ü .. 20 
Beyazıt kulesi : 2l 9!lli. Galata yangın 

kulesi: 40060 
Sıhht imdat: 44998. Müddeiumumilik : 

22290. Emniyet miidürlüğü: 24382. 
Ncfia Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri 

Umum Müdürlüğü Beyoğlu : 44801 • 1stnn_ 
bul; 24378. 

Sular lclaresi: Oe.roi{lu: 44783. Beşik· 
taş: 40!1:!8. Cihali: 20222. Nıırosmaniye : 
21708. Oskfülar - ri.nclıkiiy: fi0773. 

lfavaııazi: lstaıı lıul: 24378. l\:ldıköy : 
60i00. fleyoğlu: 446-1 2. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Beyo~lu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 
36 • 101. Kadıköy ciheti 60H7. 

Deniz yolları 
İsl anbul acen!eliAi: 22740. Kara köy : 

42362. 
Pazartc-ıi Tophaneden 16,30 Mudanya. 

20 Banclırma. 
~falı Tophancclen 9,30 lımi!, 16,30 l\lu· 

danya. 1!l Karabiı:<a, 20 Bandırma, fıala
taclan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mer
sin. 

<,::ırşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Perşcrrıhr Torıh:ınctlen 9,30 !ımi l, 16,:?0 
Mudanya, 20 Bandırma , Galatadan 12 
Karadeniz. 

Cum:ırtesi Tophaneden 14 Mudanya, 20 
B:ındırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bart ı n. 

Pazarıe~ i Toplı:ınl'ılcn 9fmroı, 9,30 1z
mil, G:ıhılnıl::ırı S,30 Mudanya, 10,30 lzmir 
!:iür, 12 J\aratleniz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Ayasofya, Roma - Bizan'l, Yunan eser• 

!eri ve Çinili Köşk, Aı;kcrl Müze ·ve sarnıç 

Jar. Tie:ırct ve Sanayi Müzesi, Sıhht müze. 
(Bu miizeler hergün saat 10 dan lCl ya 

kaılıır açıktır.) 
Türk ve 1sliım eserleri müzesi: Pazar

tesiden ba~ka lıcrl(ün saat 10 dan 16 ya 
kadar ve Cuma günleri 16 d:ın 17 ye ka
dar n\ıkrır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 ten 16 

ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz 
Seferler! 

Romanya '·apurları: Cumartesi günleri 
13 ele Köslenccye: Sııh günleri 18 de Pi
re, Beyrut, İ skenderiye. 

İtalyan "apurl:ın: Cuma RÜnleri saat 10 
da Pire, Drcndizi, Venedik, Triyeste, 

Sirkeci İs tasyon l\lüdürlü~il Telefon 
23079. 

Avrupa Hattı 
Semplon eksnresi hcrl(ün Sirktciden 

s:ıat 22 de kalkar ve Avrupadan geleni 
saat 7,25 te Sirkeclye muvasalat eder. 

Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,20 
de $lelir. 

Edirne postası: Herglin saat 8,50 de 
hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
HergLin hareket edl'n şimendiferler : 
Saat S ele Konya, 9 da .4.nknra. 15,15 de 

Diyarhakır ve Samsun , 15,30 da E~kişe· 
lıir, 10.10 da Ankara ckspı·csl, 20 de A
dapazarı. 

Bu trenlerden saat 9 ela h:ırcket eden 
Ankara nıuhtcli l i paz:ırtec;i, çarşamba 
ve cnm:ı ııiinlcri H:ıleb Ye l\lusula k:ıdar 
sefer etmektedir. 

MONAKASALAR: 
Keşif bedeli 13864 lira olan Zincirliku

yu mPzarlrğmın iç yollarmm bir kısmile 
mezarlığa girecek şoseden ayrılan yolun 
katranlı şose yapılması kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 26-9-938 
pazartesi günü saat 15 te Daimi Encü
mende yapılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 

Şaki Seyid Rizanın oğlu da tevkif edil
di. 

doğru devriliyor. O zaman başına ateş et
mek de kabil oluyor. Nihayet, üçüncü ve 
dördüncü kurşunlarda kaplan ölü olarak 
yere seriliyor. 

Canbaz Roman Proske de kanlar için
de ölü gibi mmnmışlır. Kendisini derhal 
hastaneye kaldırıyorlar. Canbaz ağır su

rette yaralıdır ev hayalı henüz tehlike • 

9 

\'azan: Rahmı YAlilZ 
~ IQışman taılfll'ü:e D baQıı n rDern .. 

ao~aı~dal!FD ~oşa ıra a 'fr::ma©J olkça 
cıı@n meme~e · a~metm tiş'\CD 
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Amiral Soşon, yanında bulunan Muave 

net süvarisi Necati kaptanla konuşuyor, 
gözleri sularda, dönüyor, şu hareketin 
kendisini kurtaracak bir muvaffakiyetle 
neticelcn.rnesi için taliinden medet umu· 
yordu. 
Hayırsız adalar bordalamrken }..fuave

netten kaldmlan işaretle · dostroyerler 
biribirlerinden ayrıldılar, ikişer mil ara
lıkla Marmarayı taramağa, tarayarak 
ilerlemeğe koyuldular. 

Muavenetimilliye Bandırma istikame
tini almıştı. Soşon bir defa Bandırma· 
ya gitmeği, bombardımanın nelere sebeb 
oldui;;runu gözüyle görmeği, son saatlerini 
geçirdiği donanma kumandanlığı sıfatı· 

nm verdiği salahiyetle tahkikat yapmağı 
tasarlıyordu .. 

Filotilla vazifesini göre göre Marmara 
adalarına kadar geldi, gemiler her zaman 
olduğu gibi burada toplandılar. l\luave· 
netin gelmesini beklediler. Amiral Soşon 
Muavenetimilliyeyi doğruca Bandırmaya 
götürdü. Orada karaya çıktı. Liman rei
sini, kaymakamı çağırttı. Vaka hakkında 
izahat istedi, anlattılar: 

- Bu sabah saat 9 a doğru cenup isti
kametinden gelen iki düşman tahtelbahiri 
Bandırma şehir istasyonu karşısına dikil
di. Iskelede bulunanlar korku ve heyecan 
la kaçıştı. Tahtelbahirler evvela iskeleye 
ve rıhtıma 4 torpido attıljı.r. Müthiş bir 
infilak oldu. Iskele meydanındaki bina· 

larla İstasyonun tekmil camları kırıldı. 
İskelenin ön kısmı berhava oldu. Şehirde 
bir kargaşalık koptu, Halk şehrin şimal 
mahrccindeki bahçelere, kırlara doğru kaç 
mağa, feryatlar, ağlaşmalar ve can havliy 
le ı;ıkarılan tarif edilmez seslerle şehri 

boşatlamağa başladıl:ır, 

Tahtclbahirler bu sefer top ateşi açtı
lar. llk iki mermi istasyonun köşelerini 
yıktı. Meydandaki camiin minaresine 
isabet eden bir gülle de şerefeyi parçala· 
dı. lskele binasının üzeri delik deşik o1du. 

Sonra toplar, Fransız esirlerinin bulun· 
duğu binaya çevrildi. Buraya ateş edil· 
meğe başlandı. Neden sonra garnizon 
muhafızları tüfek ye makineli tüfeklerle 
ateş açtılar. 10 dakika k:ıdar da bu karşı· 
hklı ateş düellosu sürdü. Meydandaki 
büyük kahve bir mermi isabetile yıkılmış 
enkazı ateş almış, bir de yangın çıkmış
tı. 

Muhafızların ateşi kar~ısında yarım 

saatlik muharebeyi kati gören tahtelba· 
hirler 9,32 geçe daldılar, kayboldular. 
Kaymakam bey d::ıha ilk dakikada tel· 
grafla lstanbula, dahiliyeye, sadarete ve 
Yalo\'adaki umumi karargaha maıamat 

verdi. 
- Zayiat ne kadar? .. 
- Nüfusça zayiat ehemmiyetsiz .. 4 ya 

ralı var, bir kişi de istasyona atılan top· 
larla öldü. Fakat, tahribat mühim. Bun
dan başka ahalide bir dehşet havası bir 
k-orku sarası hakim. Böyle gider<:e şehir 
boşalacak, resmi memurlardan başka kim 
seter kalmıyacak. 
Soşon gene koyu koyu düşüncelere dal 

mıştr .. Arama işine devam etmeğe karar 
\·eren donanma kumandam hiç olmazs:ı 

tahtelbahirlerden birini tutmalı, yahut 
hepsini önüne katıp Bo~azdan dışarı at
mağı kuruyor, bunu yapmadıkça l stanbu
la dönmeme~e ahdediyordu. 
Bandırma kazası erkanı ile konuşup va 

ka hakkında. epeyce malumat aldıktan 

sonra telgrafhaneye koştu. 1Iakine ba· 
şmda karargahı umumi erkanıharbiycsile 
görüştü. Bombardunam şi rahi raporla u· 
mumi karargaha bildirdi, ilave etti: 

- Ben, beraberimdeki beş destroyerle 
birlikte bizzat takip işile meşgul bulunu· 
yonım. Bunları defetmedikçe de dönmi
yecel:tim. Keyfiyeti başkumandanlık ve
kaletine bildirin. 

Bu iş de bittikten sonra amiral Mua
venetimilliyeye döndü. Gemiyi Marmara 
adac;rna do,!:(ru yola çıkardı. 

Arama işine dcyam eden diğer osmanlı 
muhribleri Marmara ada<:ında birleşmi~
lerdi. Kaptanlar amiralin gelmesini bek-

sar süvarisi Altmdiş lakabile maruf bin· 
başı Rıza bey, Nümunci Hamiyet süvari
si binb:ışı Nezir kaptanla şakalaşıyor, 

Kezir kaptanın (1) murnffakiretsizli· 
ğinden doğan ~omurkanlığına işaret edi· 
yor: 

- Ne düşünüyorsun yahu, diyordu. 
Bizzat amiralin sevk ve idaresile iş görü· 
yoruı. Tahtelbahirleri yakalamak iyi §ey 
ama ele geçiremediğimiz için bu kadar 
çatımanın manası yok. Ne yapahm. Ça· 
lışryoruz işte, istersen sen ba5ka §C) !er 
yap. Bizim bildiklerimizden gayri tertiba 
tın varsa durma tatbike geç .. Bu kadar 
yorgunluğun üzerine bir de senin sura
tını çekecek değiliz ya! 

Nezir kaptan cevap vermiyor, fena hal 
de cam sıkıldığını ima eden hareketlerde 
bulunuyordu. 

amsun süvarisi binbaşı Ziya kaptan sa
hile yanaşan bir sandal gördü. Arkadaş
larına işaret etti: 

- Çocuklar ... bir sandal geldi bakın .. 
Süvariler söylenilen noktaya baktılar. 

Sandal karaya yanaşmış içinden çıakan 
adam kendilerine doğru koşmağa başla• 

. mıştı. Dört kaptan bu adamın kendileri• 
ne yaklaşmasını beklediler. Yabancı gel• 
di. Karşılarında durdu. İçlerinde çatık 
yüzü, uzun boyu, yağız rengile en kelli 
felli duran Nezir kaptana bir kağıt uzat
tı, anlattı: 

- Erdekten geliyorum. Liman reisi gön 
derdi. Motörle bir saatte geldim. ŞarköY, 
önlerinde bir düşman tahtelbahiri duru· 
yarmuş Oradan telgrafla haber vermi§
ler. Size rna!Unıat gönderdiler. 

Nezir kaptan kağıdı kapar gibi aldı, aç· 
tı , dört süvarinin başı biribirine kanşa
rak hep birden okudular: 

lzzetlfl efendim hazretleri; 
Şarköy liman ri:}'aseti tarafından ke.şide 

edilen bir kıta telgrafnameden kesbi ıt

la eylediğimize göre mahalli mezkur piş
gôhmda · vücıuiıl müşahede edilen bir 
düşman tahtelbahirinin saatlerce hareket 
etmediği, ne şelıre ne de civarrıa dönmek 
gafletinde bulunan merakibi sef eriyey« 
l;ir gılna irası zarar etmemekle nıakitıel~ 
rinde arıza bulunduğu tahmin edilmek?. 
te olduğundan sefinei mczkurcnin derdesti 
zımmnda icap eden tedarik ittihazı ya· 
r.ında .• 

Erdek Liman reisi 
Mustafa Şakir 

Tezkere bütün süYarileri heyecana dil" 
şürdü. Nezir kaptan haykrıdı: 

- lşte sırası geldi.. Bize bu kadar ezi· 
yet çektiren tahtelbahirlerden birini yaka· 
l:ımak imkanını elde etlik. 

Rııa bey Nezir kaptanın sözünü kesti: 
-Dur Nezir bey, kardeşim telaş etme·l 

Unutuyor musun, lstanbulda kaç defa 
böyle makinelerinde arıza Ye su üstünde 
kalan tahtelbahir haber verilmişti. Git• 
tik, aradık, bir şey bulamadık.. Bu da 
da öyle bir şey olacak. 

Samsun süYarisi Ziya kaptan da söze 
karıştı: 

- Ben, bu ihbarlarda bir propaganda 
hissediyorum. 

- Ne gibi olacak.. Yanlış i~arıiarla tizi 
ı:ağa, sola gönderen bir gizli el \'ar. Rıza 
beyin dediği gibi bu ilk ihbar değil ki .. 
Kaç ihbarın neticesiz kaldığını bir defa 
düşünün. 

Hatta son !stinve taarruzundan birkaç .. 
saat evvel gene böyle IIayırsız adalar 
cirnnnda suyun üstünde kalan bir düş
man tahtelbahirinden bahsedilmiş, filo· 
t illamız 1\larmaraya açılını~. o sırada 
cJ:i'iman tahtelbahiri !stinyeye torpido at· 

m1~tı. 

Oteki sürnriler de Ziya beye hak verdi· 
!er: 

- Doğru .. her sefer böyle oluyor. Dik· 
kttimizi ba~ka tarafa çevirtiyorlar, sonra 
~eni bir melanet ile karşılaşıyoruz. 

- Peki.. bu ihbara lakayit mi kalaca· 
ğız? 

(Devamı Var) 

(1) Şimdi de11izyolları idaresinin Gü:-
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Ç ekOS I OV ak Yaya ÇOıaaltgor. 1 tereve dönecektir. Londra ve Paris ile muhabere temin 
~ eclemiyen birçok ecnebi gazete muhabirleri Çekoslo• Ha ng., vazı· yet t e Son haftalar içerisinde Pariste Ame. vakyayı ayni şekilde terketmişlerdir. 

ikanvari hücumlar çok artrruıtır. Pa· Diğer cihetten Alman radyosu Pragda bulunan 

k t e ? tisin en zengin mahallelerinde bu şekil- Almanlara bir mesaj qeşrederek bugün saat 22.40 da 

Ya rdl m e dece 1 r. • de nraızlıklaı yapan bir !Cbelcenin vü· • k Ik 
cuJı• tahakkuk ctmiıtir. Eger' e gitmek üzere Prag' dan huıusi bir trenın a a• 

Litvinof "Sov 11etler Beynelmılel Fran!. :;~~~d;~.:..;;:~·:;~~: •. E;.~~ r:;~bil:Z71h~kaltilı durdu 
~ sin en iılek bulvarlarından birisinde 

taahhütlerine Sadıktır,, diyor bulunan bir bankaya uğramıı, oradan Cieazyn, 25 <A.AJ - Polonya ile Çekoslovakya.•· 
12,500 Frank para almıı, parayı el raıındaki t imendifer münakali.b d~uıtur. İtalya ı~e 

Moskova, 2.& (A.A.) - Hariciye komi· va ancak kendisinin gönül rizasile vere· çantasına yerleıtirerek evine dönmek .Y ugoılavyaya gidecek olan beynelmılel trenler Berlın 
seri Litvinof, Milletler cemiyeti altıncı ~eği bir kararla veya Milletler cemiyeti· i~in yeraltı tramvayına inmiştir. 

·1 d ed b'l' B hiç ve Viyanadan geçmektedirler. komisyonunun 23 eyhll tarihli celsesinde nin bir kararı e yar ım e 1 ır. u Evine gelince apartnnana çıkmak ü· 
IÖI alarak, Milletler cemiyeti paktının kim!;e ondan bu yardımı istiycmez. E· zere merdivenlere tırmanmağa baıla • 
16 ıncı maddesinin tatbikatta tahdidine ascn Çeko lovakya hiıkQmeti de yalnız mıştır. İşte bu sırada elinde bir kSğıt 
tara(tar olanların beyanatını çok şiddetle bundan dolayı değil fakat ameli mülaha· bulunan bir c.dam kendisine yanaımrş. 
teJıkit ettikten sonra demiştir ki: zalarla bizim )ardım1mızı Fransız yardı· ve kadının tanıdığı bir adamın adresini 

.. _İşittim, diyorlar ki: "Sovyet Rusya mmdan ayn olarak btememiştir. s~:muıtur. Er.una cevap verirken adam 
ÇekO!lovakyaya yapacağı yardımı Fran· Çeko lo\ak hükfuneti, Alman· lngiliz • . cebinden bir lastik tiringa çıkarmıt ve 
sanın mümasil yardımına bağlı tutmak· Fransız ültimatomunu kabul ettikten kad.nın yüzüne eter sıkrnıttır. Kadrn 
la Çekoslovak • Sovyet karşılıklı yardım I sonra, So\yct hükfunetine ikinci bir mü· eter lrokusiy e 'kendinden ge~miı, meç· 
paktını kendisi de bir nevi ihlal etmiş o· 1 racatta bulunarak Çeko lo\'akya yani Al· hul hırsız çantayı alarak rahatça sa. 

man metalibatı, Alman • Ingiliz müzake· vu• mu•tur. luyor... I . ~ :s 

Halbuki, Sovyet • Fransız ve So\'yet · relerinin akameti, ve Çekoslovakyanın sı· Emma 1cenı3isine hücum ~en adamın 
Çekoslovak paktlan Almanyanın ve Po· I lahla kendi hudutlarını müdafaaya karar e~Jı.alini taı:ıf edemediği için Franıız 
lorı)·anın da iıtirakini istihdaf eden mm· ,·ermesi takdirinde Sovret hattı hareke- polisi bu hayo~d'.1 yakalayacağından 
takavf karıılıkh bir yardım paktı için tinin ne olacağını sormuştur. Prag hüktı· emin değildir. 
ıirl,ilcn müzakerelerin neticesidir. rneti bunu c;ormakta çok haklı idi. Çünkü ------------- - · 

Almanya ve Polonyanın böyle bir pak So\yct -ç.ekoc:lo\ak pa,,tının fec;hini de MusoJininin 
ta ıirmtkten imtinaları üzerine, Fransa jhtiva eden rnczkQ- iılt1motomun Çekoc:lo· 
ve Çekoslovakya tek bir Sovyet ·Fransız \akvaca kabulünden sonra Sovyet tır". nutku 
• Çekollovak paktı yerine ayn ayrı iki meti de mczkOr paktı derhal feshetmek 
taraftı iki pakt yapılmasını tercih etmiş· hakkına malikti. Fakat taahhütlerinden (Ba~tara/ı 1 inci de) 
lerdir. Sovyet - Çekoslovak karşılıklı yar·' kaçınmak için bahaneler aramıyan Sov· hayet demokratik rejimlerde ekıeriya 
dmlanm Fransız yardımına mütevakkif • vet hükumeti Çeko 10\·akyanın zikrettiği valci olan ıey vuku buldu. Bu plinı ka -
tutulmasını ısrarla istemi~ olan bizzat Çe ;artlar altında Franc:ız yardımı vaki ol- bul etmiş olan hükümet bunu normal 
.koslovakyadır. Binaenaleyh Çekoslovak· duğu takdirde Sovyet - Çekoslovak pak· olarak tatbik mecburiyetinde iken isti. 
yaya karır yapılacak bir taarruza karşı tının da derhal merirete girmiş olacağı fa etti. 
J'ransa kayıtsız kalırsa Sovyet hükQmcti n· bildirmiı:tir. Yerine herlııesin pek çok hatta lilzu
Çekoslovalcyaya kat]ı her türlü taahhüt· Burada enternasyonal taahhütlerinde mundan fazla Moskova dostu dedi&i 
ten az!de bulunuyor. Binaenaleyh bu f 'icdam tertemiz bulunan bir hiıkumetin yeni hükümet ıeçti. 
takdirde So-.ı·et hükfuneti Çekoslo\·akya· müme ~ili olarak söz söylüyorum... Çeklerin, Südet topraklarında kur -;.::.:.::..:.:...:._:__:... ____ _.:. _________ :-__ -=-____ -:-:-::---- du1tları tedhit rejimine inzimam eden 

A d Se~erberıı• k bu vakia karırıındı, Almanya yüksek vru pa a ı ::,~:'.~ı.,::::;d:~;:·;:·, ~:,::~~.~~7; 
.- B01ta1afı 1 illddı Romanya yolu ile Çekoslovakyaya hare- kadar bir mUhlet verdi. Buna göre 

_ ,_ o_...•••u baı'-umandantıır.ma tayin e- ket etmişlerdir. · ıa ki 1 b 1 
"'•• ın;ıı,.. a " J • h Prag Dirijan mnrn yaıet yo unu u • ..,,_........ HUkümet ,..ekoslonkyadan Alman 8J0ansımn vere iğı a• k' d 
'1111&111.,u.ı- "" herler maları için tam 6 .:ün va ıt var ır. )lan çıkmaımı yaaa.k etmi§tlr. 

Çek - Kac&r hududu dOn tamamen ka
patıım11trr. llacariatanla Çekoslovakya 
araamda telefon ıörUımeleri kesilmiş. 
Ur. Çekler beynelmilel trenlerin transit 
olarak ıeçmeılnl yuak etmlılerdlr. 

Seferberllfln Slovakyada panik husule 
p tfrdfti hakkında bir Alman menbam
dan verilen haber radyo ile tekzfb edll
..ırtecUr. Radyo, diğer cihetten ecnebi 
aemlelı:etlerle telefon ve telgrafla yapı
lan muhaberelerin muvakkaten durdurul
dufudu tave etmektedir. 

Seferberlik dolayısiyle Çek hududu 
Çekler tarafmdan srkı bir surette kapa-
Wmııtır. Telefon ve timendifer servisi 
keıilmfıtir. 

Çek devlet radyoeu, dUn gece hudud. 
ela vukubulan birka~ hldiaeyi kaydedi -
)'Or. Gece yarumdan iki ıaat sonra Leh 
hududundan gelen üç kiti hududun iki 
tarafmdaki Teıen "Leh ve Çek" ıehirlc
rlnt bqlıyan kCSprUye üç bomba atmış
lardır. 

Xrulfee'de ild amele Varmadorf'da da 
lılr Çek jand&nna zabiti Almanlar tara
fladan Yakalanarak Almanyaya rötürül
atltlerdir. 

Cenup Koravyumda Südet lejiyoner. 
Jerinin bir mllfrezeal ıili.hlı olarak hudu
da ıeçmipe de tardedilmiftir. 

Müdafaa nazın~ Çek orduıunda göniıl
lCl olarak hizmet etmek iatiyen birçok 
ıdaaelerln mtlracaatmı ıimdiye kadar 
Nddftmit olduiunu bildirmektedir. 

Çeteb ajanar Reicbenbergde dört Al
ınanın Jı:ureuna dizildiği hakkrnda bu ea
lıe.11 Alman radyoau tarafmdan verilen 
llabert teblb etmektedir. 

Praı hük6metince lldar edilen lefer. 
MrJit kararnameli mucibince hava nak
Jlyau •lnilleri durdurulmuı olduğun
du Lonctra ne Praı aruında servis ya
pıtmamııtır. 

Lebiıtanda göniillü toplamyor 
Varıon, 2' (A. A.) - Leh lejyonuna 

lııQddln1erin adedi artmııtrr. Yalnız 
V&l'IOftda dan Çekoslovakyadaki Lehle
ri liWıla kurtarmak I~ 10.000 gönüllü 
llltn.eut etmlıtlr. 

Y11PlayYadan gidenler 
Belgrad, 2• (A. A.) - Seferberlik 

eilılM düU olup da Belrrad'da buhman 

Beı lin, 25 _ Alman ajansı Çekoılo. Zir~, aadece Beneıin malikineeini ida· 
vak) aya dair birçok haberler neşretmek- me makıadiyle milyonalrca Avrupalının 
tedir. Bunlara göre Çekler Tet\ingden biribiri üzerine saldırmasr mAnaaız ve 
hududu takiben Alman toprağında Leo- hatti caniyane bir gey olur. 
reldz köyUne giden ~olun Uzerine mit- Fakat Almanyanın bu sahurlu hattı 
ralyözle ateş açmışlardır. • hareketinin yanlı~ bir surette tefsir e. 

Bir Çek askeri tayyaresi ayni bölgede dilmesi hatalı, hem de çok hatalı ola. 
hududu aşarak Frc.istadt'a kadar 11erle- ca1ı:trr. 
miltlr. Şimdi milletlerin viedanr önünde 

DUn sabahtanberi Kratzau • Renden. ortaya çıkan mesele tam ve kat'ı bir şe
höhe • Ednardsbach • Hemmerch Fer- kilde halledilmelidir. Bu tarzr hal için 
dinanı • Vittinghaul! hattındaki Çek iı. önümüzde müddet vardır. Fakat ibtilU 
tihklmlarma uzun menzilli toplar yerlet- mutlaka zuhur edecekse bunun mevzi. 
tirilmiştir. YUzde ytiz Alman olan bu böl- Iettirilme.i imkanları mevcuttur. Ancak 
ge halkı bü) ük bir endişe içindedir. Zi- batı menıleketlerinde hlkim .elan te
ra bütün hat yeraltı irtibatları ne mü- mayüller zamanın totaliter devletlerle 
cehhezdlr. Ve 24 saattenberidlr de Çek. hesap görmek için müsaid olduğu ka • 
ler blitUn hattı icabında havaya atmak naatinde bulunabilirler. Bu takdirde bu 
için torpiller yerlc9tirmielerdir. Bu tak- temayüller kırıılarında iki ayn mem. 
dirde mıntakanm bütUn ıehlr ve köyleri leket defil, bir tek blok tefkil eden iki 
tamamen berhava olacaktır. memleket kar~ı11nda bulunacaklardır . 

Üç motörlü bir Çek tayyaresi Zinnvald E.:er 1talyada, haıed pelin.de bulunan 
civarında Alman topraklan üzerinden baylardan, manen burjuva adrnı verdi
uçmuştur. ğim kimselerden mevcut ise, bunların 

Berlindeki Scherl matbuat müesıeee- derhal mücadele edemiyecek hale ltonu· 
sinin hususi muhabiri Vagner ile birkaç lacağınr beyan ederim. " 
büyük Alman gazetcıinin Budapeıte 

muhabiri Riedel Çek pollııi tarafmdan 
bu ıabah tevkif edilml§lerdlr. Bunlar Çe
koslovaky:ıda transit olarak bulunmak
taydılar. 

Sildet reislerinden mebus Kund Çek 
polisi tarafından tevkif edilmiıtir. 

Muhtelif memleketlerde 
emniyet tedbirleri 
Parsi, 24 (A. A.) - lntransijan gaze

tesi ordu için alınan ihti)at tedbirlerinin 
donanmaya teşmil edildiğini bildirmekte
dır. 

Belgrad, 24 (A. A.) - Dahiliye nazın, 
enternasyonal gerginlik anlarında niza -
mm muhafazası için her tUrltip politik 
toplantı ve tezahürü yasak etmi§tir. E
konomik ve Jcilltilrel mJlıiyettekl toplan. 
tılar bu yasaktan hariçtir. 

Roma, 25 (A. A.) - Salahiyettar bir 
menbadan bildirildiğine göre vaziyetin 
inkişafına rağmen askeri mahiyette hiç
bir tedbir almam19tır. 

Brüksel, 24 (A.A.) - Entemasyo • 
nal vaziyetin ııtihaleai ve buı mende· 
ketlerde alman akeri tedbirler eebebi· 
le, hükUmet Belçika toprak~rmm hi
mayesini takviyeye karar vennittir. ... .. .. ~ 

Vatandaşllştan 
çıkarılanlar 

Ankara, 24 (Hususi) - Memle-
kpt im izde, diğer bir devlet nam ve 
hmıabına ve dost bir devlet aleyhine 
propaganda ve ihtllAI teş1'11Atı kur
mak ve diğer bir devlet lehine lıtlh
baratta bulunmak suretiyle memle
ketimizi yatak yapmak istedikleri 
anlıışrlan Ömer o~lu Alihan. Kande· 
mir, Mehmet oğlu Halil, Demiryolla
rı l~letmesinde şef Mfrall, Abba& of
hı Safer, Talip oğlu Mehmet Tugay, 
'.i'ürklstanın sabık cumhurreiıl Oı

rnan Hocaoğlu, KA.zım oğlu Abbas ve 
O~ınan Kupa'nın Tilrk vatandaşlığın
dan çıkarılmaları Yekfller Heyetince 
kararlaştırılmıştır. 

pılmasına memur huıusi istihklm kıta. 
atı mensuplarının celbine tevessül edil· 
mittir. Bundan batka 1957 ıınıfının 

topçu efradı da ıillh aJtma çağınlmıı • 
tır. 

Bütün kıtaatta icap eden emniyet 
tedbirleri ittihu edilmittir. 

T"llı ••• • _ ... A , .. _ __ ---- • ..... 

Fransız Nazırları 
Londraya gidiyorlar 

~ Baştarafı l incide olan bu hükumet muhtırayı itina il' 
filler vaziyetin fazla i.ımide imk!n bırak· 
madı~ı kanaatini izhar ediyorlar. 

İntizar devr esi 

Londra, 25 - Çekoslovakya me!elesi 
yeniden bir intizar devresine girmiştir. 

Filhakika Alman}·arun Çekoslovakyaya 
verdiği notanın müddeti ilkteşrinin birin· 
de bitmektedir. Bu notanın muhteviyatı 
henüz kati olarak bilinmiyor. Ne Berlin· 
de, ne de Prag, Paris ve Londrada bu hu· 
susta hiçbir şey ifşa edilmemiştir. MalQm 
olaa cihet notanın çok kati ve sarih ta· 1 
lepleri ihtiva ettiği ve bu tekliflerin Al· 
manya tarafından Prağa yapılmı~ son 
sulh teklifleri olduğudur. Berlin Alman 
mahfillerine göre Prag bu teklifleri redde· 
derse harbin rnesuliyeti ona raci olacak· 
tır. 

Londrada parlamento mahfillerinde 
söylendiğine göre Bitler, Ingiltere ve 
Fransarun azimkirane vaziyeti hasebile 
Çekoslovakyaya Alman askerinin girme· 
sini geri bırakmağa razı olmuştur. Ewel 
ce Alman a kerinin 24 eylul gecesi Çe
ko~ıovakyaya girmesi düşünülmü~tü . 
Alınan bazı haberlere göre Alman muh· 

tırası Çekoslo' akya ordusunun derhal 
terhisini istemektedir • 

Südet mmtakalanrun tahliyesi ve bu· 
ralara Alman askerlerinin girmesi teklifi 
de notanın başlıca maddelerindendir. 

Nota dün aksam lngiliz kabinesi tara
fından tetkik olunmuştur. 

lngiliz muhafazakar mahafilinde söy
lendiğine göre muhtırakaki şartlar. Hit· 
!erin, Berhtesgadende ileri sürdüğü ilk 
§artlardan çok ağırdır. 

Kral saat 10,30 da Buckingham sara· 
yında Lord Halifakı:ı kabul etmiştir. 

Çemberlayn pek yorgun olduğu için, 
kralın kendisi ile yapacağı mülakatı ya· 
rma bıraktığı bildirilmektedir. 
Diğer cihetten bugün yapılacak olan 

kabine toplantısından ev\ el yarı resmi 
makamların hi.ıkumetin kanaatine tercü· 
man olamıyacakları zannedilmektedir. 

Parlamentonun gelecek haftanın ba
şında ve ağlebi•ihtimal pazartesi günü 
içtimaa da\'et edileceği zannedilmektedir. 
Başvekatetten aşağıdaki teblil neşredil 

miştir: 
"Fransız başvekili Daladiye ile hariei· 

ye nazın Bone pazar günü Londraya ge
lerek Bqvekilden Godesberg mülAkatı 
hakkında mahlrnat almak ve bu hususta 
görü~mek üzere İngiltere tarafından ya· 
prlan teklifi kabul etmi~lerdir., , 

Muhtıra Pragda tetkik olu• 
nuyor 

Prag 24 (A.A.) - Çekoslovak ınat· 
buat bürosunun yarı resmi teblliin
de, halk Hltler - Çemberlayn mUll· 
katı münasebetiyle ortaya çıkabile
cek her tUrlU faraziye ve sergi.iz:eştcl 
kombinezonlara karşr ihtiyatlı dav
ranmaya da,·et edltmcktedir. 
Tebliğde deniyor ki: 
Alman muhtıragı bu akşam Çek hü

kumetine verilecektir. Avrupa barışı
nın mevzuubahis olduğunu müdrik 

birleri neticesinden olarak, askeri ma· 
kamlar bazı otomobillere el koymuılar
dır. 

Londra, 24 (A.A.) - Anavatan fi
losu, sonbahar manevralarma baılamak 
üı:ere bu 1&ba herken.den tnvergordon· 
~·n hareket etmiıtir . 

tetkik edecektir. 

Almanlara göre 
Berlin, 24 (A.A.) - Havas Ajar..11 • 

nın muhabiri bildiriyor: 
Ecnebi memleketlerine tahıiı edileıı 

bir Alman haberi ap.ğıdaki yarı reıoıi 
teliirde bulunmaktadır: 

iyi haber alan Alman mahfeUeri 
Çemberlayn .. Hitler mülakatından soıı· 
ra vaziyetin tamamiyle aydınlandıJı 
kanaatindedirler. 

Ayni mahfeller, Almanyanın büy~ 
bir sarahat ve açıklıkla noktai nazarını 
bildirdiğini ve meselenin ıulhan halli: 
ni kolaylaıtırmak için elinden ıeleııl 

yaptığını kaydetmektedirler. tnıiliJ 
Başvekilinin Pcaı hüldımetine tevdi et· 
tifi muhtıranın terviçedilen Alman ta~ 
leplerine ait tekliflerden bafka bir ıefl 
ihtiva etmedifi ima edilmelctdir. 

Esasn bilfiil istihsal e.ciilen bir ha$° 
km sulhan tahakkuku için yapılan Al
man tekliflerinin kat'i mahiyette oldıJ 
ğu ve bunların Almanya tarafındall 

Praga yapılan son bir sulh teklifi ıe· 

likki edilmesi lbımcelecıii noktasın • 
da israr edilmektedir. 

Çekler, şayet Alman tekliflerini red 
dedecek olurlar1& bütün nticcleriıı 

mes'uliyetinin kendilerine terettüp e
deceği ilhe edilmektedir. Çekler, b!S 
teklifleri kabul ettikleri takdirde suUı 
idame edilmiı .olacaktır. 

«Sulban hal veya intihar!» 

Bertin, 24 (A.A.) - Berliner Ta .
geblat ıu satırları yazıyor: 

Godeıberı muhtırası kat'idir, curt' 
dir, bir mühl~t verilmi§tir. Pra.c, mün•• 
kaşa zamanının geçtiğini b'Jmcktedir. 
Almanya &akin ve her ihtimale karıı 

lcoymıya hazır bir halde cevabı belde • 
mektedir. 

Pragın mes'ulü dirijanları ıon bir 
defa seçmek mecburiyetindedirler. Bi~
zat kendi menfaatlerine olarak Bolı•· 
vik tesirlerin akıl ve mantık yolunu 
bozmıyacalını ümid etmelidir. Muali • 
hane tarzı hal ile intihar ırklarından bi· 
rini tercih etmek icap eder. 

1'"'ranıada milli bir lik 

Paris, 25 - Kıımt aeferberlik kara
n ıiilnlnetle lr.artılanmııtır. Halk dave" 
te ıuratle icabet etmekte 'H hUkC1metiıı 

mel&iıine yardım için çalııma1rtadır. 

Bunun bir misali ıudur: 
Bir müdettenberi Pariste inpat am• 

Jeıi grevi vardı. Dün inıaat amelesi na· 
mına bir heyet it nazırı Pomareyi ziya· 
ret ederek ıon vaıiyet baıebiyle puar .. 
tcai ıabahından itibaren tamamen it• 
baılamafa karar verdiklerini bildinnit• 
tir. Heyet in,aat itçilerinin milli mil· 
dafaa için yapılacak acele itleri yapmak 
üzere çahımağa hazır <:lduklarını da 
bildirmiıtir. Nuır gösterilen vatanper 
verliğe teıeklrür etmiıtir. Diier bir çok 
yerlerde crevler nihayet bulmuıtur. 

Küçük itilafın vaziyeti 
Belgrad, 25 (A.A.) - Stoyadinovt~. 

Cenevredcn gelen Romanya hariciye na 
zırı Ccmnen ile Vinlroveide ıörüşmek 
üzere dün akıam Belıraddan hareket 
etmittir. 

tlci devlet adamı halihanrdaki buh· 
ranm küçük itilUın siyaseti' üzerinde 
yapması mul.t,.mel t,.sirleri tr.tkik ede• 
ceklerdir 

1 
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Zengin BAYT ANİYE çeşitlerimiz 
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----------------------------------------~~--------------------- Ne inatçı adamlarsınız yahu l de· 
di .•• 

Kötürüm de: 
- Size buradan ge~ilmez eledik ya! 

diye ilave etti. 

Malengrle Jiyon gene r~veranslar 
yaparak geri geri uzaklaştılar. Tekrar 
Haşarat Yatağının göbeğine dönerek 
bir başka tenha sokağa saptılar. Fakat 
bu sefer de karanlrk sokağın harap bir 
evinden beş altı kör çıktı ve elleriyle 
sokağın iki tarafını yoklayarak ilerle. 
meğe ve şöyle söylenmeğc ba§ladılar: 

- Merhamet ediniz, amalara bir sa
daka veriniz .• 

Jiyonla Malengr yollarım kesmiş o· 
lan bu körlere gene bir kaç gümüş pa. 
ra vererek yürümek ve biri sağ duva
nn dibinden diğeri de ol taraftan ge· 
çerck gitmek istedıler. Fakat körler el· 
ele vererek bütün sokağı kapadılar ve: 

- Buradan geçilmez! diye bağırdı -
l.ır .. 

Malengrle Jiyon, rüya gördi.iklerinc 
ınaumaga başlıyarak koşa koşa tekrar 
Haşarat Yatağının ortasına döndıi -
ler. Orada kendilerine dikkat etmiyor
muş gibi duran bir kaç kişi görerek 
müsterih oldular. Buradan çıkmak için 
üçüncü bir sokak aradılar. Bir taraftan 
da kötürüm, çolak ve körlerin kendilc
rıni takip edip etmediğini anlamak için 
etraflarına bakındılar. Bu defa seçtik
leri üçüncü bir sckak kendilerine o ka
clar müsait goründu kı artık dılencilerin 
şerlerin.den kurtulduklarına kanaat ge· 
tirdiler. 

Bu sokak hakikaten tenha idi; kaldı
rım üzerinde sıçrayan bir cüceden baş· 
ka kimse yoktu. 

Malengr sevinçle söylendi: 
- Btt cuce .. E_ger bu da sadaka ıs. 

terse mutlaka boğarım! • 

Jiyon ise: 
- Eğer işb öyle devam c<lerse ke. 

sem bosalacak. dive mırıldandı. 

Müsait buldukları bu sokakta ilerle· 
meğe başladılar: 

Malengr, sokağın ortasında duran 
ciicenin fü:erine doğru yürüdü. Cüce 
kendisinden iri ve kuvvetli bir adamın 
üzerine .doğru gelmekte olduğunu gö
rünce crnuzlannı kı,.tı, büsbütün kH· 
çiildü .. 

Malengr söylendi. 
· - Hele §Ükür! l ~te bir kokrak gor. 

dük .. 
Sonra yüksek sesle cüceye bagırdı: • 

- Yol veı:, maskara heıif ! Yoksa .seni 
bir böcek gibi ezerim! 

Cüce, bu tehdide dilini çıkarmakla 

mukabele etti ve yolun tam ortasına 
gelerek: 

- Merhamet ediniz. Bir sadaka ve· 
riniz, sadaka veriniz 1 diye bağırmağa 
lıaşladr. 

Bu defa cücenin korkak bakışlau uç
muş, gözleri öyle tehditkar bir mana 
almıştı ki Jiyon hemen kesesini boşal· 
tarak cüceye verdi. Malcngr de para 
vermek için kescs'.ni aradı, fakat yrrin 
tle bulamadı .. Cüce, ':cnuşurken go 
rülmcmiş bir maharetle Malengrin ke
sesini cebinden aşırmıştı. 

Cüce 'keseyi cebine yerleştirdikten 

sonra: 
- Geri dönünüz, dedi, buradan ge· 

çilmezl.. 
Keses~nin kayboluşundan esasen ku. 

duracak kadar hiddetlenen ve cüceyi 
tepeleyebileceginden cmın bulunan 
Malengr hıddetle haykırdı: 

- Artık iş rzalet e vardı! 
Ve bunu söyler söylemez boyu ancak 

kendisinin beline kadar gelen cı.iceniıı 

kafasına vurmak için yumrugunu kal
dırdr. 

Yumruk indi, fakat cücenin kafasına 
ciegıl, karnına! 

Malengr hayretten dena kalmtştr. 

CünkU cüce bir yay gibi fırlayarak 

doğrulmuş ve çam yarması gibi iriyarı 
ve sapasağlam bir adıım halindt> karın• 

ısına dikilmişti .• Malengr, herifin yüzü. 
nü görmek için evvela başını eğmeğe 

ınecbur olmuşken, §imdi, ka1dmp bak
mak zaruretinde kalmı:§tr. 

Adam hiç te hiddet e-.eri gösterme• 
den: 

- Size, ded\, cücelerin ve büyük 
cüsııelilerin mahallesinden geçilmez de· 
dimya 1 •• 

Malengr kendini topladı ve: 
- Müsaade ediniz cüce efendi l - de

ı1i. - Buradan geçip gidelim .. 
Dilenci kaşlarım çatarak: 
- Ben cüce değilim! eli ye homnr

l1arıdr, 

Şaşıran Malengr: 

- O halde müsaade ediniz. dev e
fendi! dedi .• 

Bunun iizerine derhal küsülerek or. 
ta boylu bir adam olan cüce: 

- B<:n dev değilimi diye mıııldan

dr •.. 
}iyonla Malengr bu boy dcgıştirme· 

ge hayretle bakmışlardı. Fakat herif 
~ene boyunu kısaltarak kendini cüce. 
yaıJtı ve Malcngrden aldığı 'ices.eyı çı

kararak dizleri üzerine döktü ve say. 
ınağa başladı. 

Malengr gene: 
- Müsaade edinız mösyö!. dedı. 
- Ben mösyö değilim! .. 
- Öyle ise kimsiniz?. 
- Zannedersem kim olduğum halim-

den belli. Ben dilenciler ~maatıne 

mensubum. 
- Pekala! Dilenci aga. bu radan çık

mak için hangi yoldan gidecegimizi bı
:ı:e söyler misiniz?. 

Cüce cevap vereli: 
- istediğiniz yerden gidebilirsiniz .• 

Yalıuz cücclcriıı ve devlerin yclu mııs 
tesnadır 

cıt::~~:e ~~l:cngr teşekkur ettiler. ı' 
- -Körlerin mahallesi ve çolaklarla 

'kötilrHmlenn :mahallecıi ırn ii">t~nailr 

Malengr, cücenin yanından çekilir -
'ken bir sual daha sordu: 

- Bunu öğrenmiştik. La.kin belki di 
ğer yollar ~crbesttir. 

Bu sefer onlardan uzakla makta olan 
cüce uzaktan bağa.de: 

- Tek gözlerin, kanserlilerın, yara 
hlann, kamburların, urluların okakta 
n da müstesnadrr. 

Haşarat Yatağına girmenin çıkmak
tan çok daha kolay olduğunu anlama 
ğa başlayan Malengr hiddetle bağırdı· 

- O halde, nereden gidelim? 
Cüce, bu defa cevap verme~ tene.ı: 

zül etmediği için Jiyon ile Matcngr ge 
ne Haşarat Yatağı ıçinde korkarak 
alıklaşarak, nereden çıkacaklarını bi· 
ribirlerine sorarak gezinmcğe başladı 

lar. Bu sırada Haşarat Yatağının man. 
zarası .değişmekte cldugunu da gördü 
ler: Bir çok gruplar şurada burada du 
ruyorlar ve sırıtarak bunlara bakıyor• 
lardr. 

Bir kaç adırn daha atmak ıstedılcr 
Fakat derhal bir ~ok kötürüm çetesi ta 
rafından etraflaı ı sarıldt. Bunlar ara 
sında, biraz evvel kendilerin.den para 
istiyen çolakla kötürümü tanıdılar 

Malüller bunları itip kakarak: 
- Oradan değil! Oradan değili. dı 

ye bağırdılar. Malengr ile Jiyon itile 
kakıla kör çetelerinin içine düştüler. o. 
rada da: "Buradan değiJ, buradan de. 
gil,, diye haykmştılar. 

Hülasa itilip kakılarak, gruptan gru 
ba atılarak ciıcelerden, urlulara, kan 
serlilerden devlere geçe geçe Simon 
Malengr ile ]iyon, kendilerini sürükle
ne uruklene bir evin kapısrndan içeri 
sokulmuş buldular. Evin kaprsı derhal 
'kapandı. Geniş ve fena döşenmiş bir o
daya girdileı Buraya ışık, dernır paı• 
maklıkl? bir pencereden giriyordu e 

Odanın nihayetinde oturan bir adan:, 
bunlar;ı: 

- Nihayet gelebildiniz! Sizi bir 6«l• 

~tttnbıoı-i bekliyrırd ım l f3ıaffi. 


