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Çekoslovak yaya faarı uz vaki olursa 
~uzvelt Anıerikanın harbe 
t'tıüdahale etmesine taraftar 
lllerika Cumhurreisi 
:;!ilQf harp şekline girince 

uıtaraf ık kanununu 
tadil veya ilga 

ettirecek 
\/aziyet dört gün sonra 
Hitler nutkunu söyleyince 

tavazzuh edecek 

\... ıtlman manevralanndan bir g~rünüı ""'--= _.. Yazı81 ~ üncfıae 

bl-iatay istiklalinin 
[)··ayramtnı yapıyor 

Un devJet re:si yemin etti 
~il.tat ve bir nutuk söy~edi 
'Nı:a, 4 - Hatay Millet Meclisi- •

1 

senin nihayetine kadar yanında alıkoy-
'"in ını. ~tün Hatay balkı içten muştur. 

litı. -·,~ ıçın.cıe coşkun tezahüratla -
~ ~~tad Del Jet reisinin yemini 
, ~b ır. Bu tarihi gün şerefine 
""'-· ıa b 1 Tayfur Sökmen ıı.u suretle yemin et-
.illi c Cdi . b"" '"k b' .. :ı lıt ltir, yesı uyu ır suvare miştir: 

ecliai "Devlet reisi ııfatiyle müstakil Ha-
tt t•} dünkü ikinci toplantısında tay devletinin kanunlarına. cumhuriyet 

'-ISijğ° , 
~cll ıne seçilmiş olan Tayfur esaslarına riayet ve bunları müdafaa, 
iti: Yemin etmiş ve bi:a nutuk söy- Hatay vatandaşlarının saadetine sadı-

ıı.l'•n' kane ve bütün kuvvetimle mesai sarf e-"'r llt S .. ,_ 
la~ y 0 1UI1en, Meclise girerken deceğimc ve Hatay halkının emniyeti-
$ ltı. apılnıış ve gerek giri§inde ne teveccüh edecek her tehlikeyi ke-

~ınd 
llıı.lt a, gerek yemin ederl-:en ve mali şiddetle men•c, Hatayın şan ve 

-ııc Boyıc k şe:!efini vikaye ve ilaya ve deruhte et-
t. ıııa... r en hararetli bir suret-
'l ··1tıı~t tiğim vazifenin icabına nefsimi hasret-
•t~ -ı ır. 

Y dc .. ı ,._ Devamı 4 üncüde 
•ıh. y et re· · k ·· k. -. .,. a ısı nut unu mutea ıp 

~lijd \'det ettikten sonra Türkiye 
~h._ c nı 

~ ı._~ ıtıı. Urahası Ceva.d Açıkalmı 
~ "lllcs "}' Atatürk 

}' Şiılc .. 1 ı Kolonel Kolcyi ve 
tc4 kcnt;Yu riyaset locasına davet Htik ômPtl tehr" k etti 

ılcrinc iltifat etmiş ve ccl- _.. Yazısı 10 uncuda 

n \BER'ln tcrtlb ettiği yUune musabaka ı dUn oğleden sonra BUyUkdcrc yüzme hanıdannda yapıldı. MU abakalarm taf

llitı 10 uncu sa) fııda, diğer re imler 7 incl sayfadadır. Bumda mü abakalardan birkaç afha görlilülor ••• 

harp borçları 
lngillere ve f·ransa

dan para yerine 
arazi isteniyor 

Vaşington, 3 (A.A.) - Kanadada, 
yaptığı, bir seyahatten dönen senatör 
Beyrolds, Associated Prese göre, İn. 
gilterenin Amerikaya olan harp borç 
larına mukabil Nevfondland ile garbi 
Kanadanın bir kısmını, Fransanın da 
gene harp borçlarına mukabil Senpiyer 
adasile Mikelonu terketmcsir.i ve Mek 
sikada istimlak edilen petrol kumpan. 
yalarına tazminat olmak ilzere de Mek 

FDDOstln<dle 

Fes aleyhtarhğı 
başladı 

Kudüs, 3 (A.A.) - Arap milliyet 
perverlerinin fesi kaldırmak ve yerine 
agel taşınmasını mc•.:bur kılmak husu 

sundaki kararları, şiddet hareketlerine 
tevessül edilmek &uretile tatbik olun 
maktadır. Fes taşıyanların başların 

dan fesleri zorla cıkarılmaktadır. 

Kaçırılan .vali 
Kudüs, 3 (A.A.) - Evvelisi _·:n 

arap milliyetperverleri tarafından ka. 
çırılan Nasıra valisi ile dört mesai ar 
kadaşı, henüz bulunamamışlardır. 

Bu!f Ünkü 
ilavemiz: 

Kardeş Iranla 
aramızda yeni bir 
dostluk tezahürü 

Atatürkle Iran Şahinşabı arasında çok 
samimi teigraflar teati edildi 

Ankara, 3 (A.A.) - Translranien 
hattının küşadı munascbctıyle Ata
turk ile niza Şah Pehlovl arasında a
şağıdaki tebrik telgrafları teati o
lunmuştur: 

Majeste lliza Şah l'chlcvl 
Şehlnşahı lran 

TAHRAN 
Trans lran demiryolunurı açılma 

merasimini büyük bir sevinçle öğren· 
dim. Kardeş millet için refah ve saa. 
det kaynağı olan verici \'e kudretli 
idarelerinin bu bUyUk eseri yalnız 

zatı blraderfmelerl için değil, kendi· 

lerinc karşı candan rabıtalarla bağ· 
Iı olan benim lcln de bir iftihar mev
zuudur. Bu yiıksck eseri Tilrk ve İran 
milletlerini blrlblrine bağlıyan ide· 
alda yeni bir kazanç addeaer Ye zatı 

hümayunlarına en samimt ve en ha. 
rarctll tebrik ve tcmcnnllerlmi su-
narım. 

K.ATATllRK 
Ekselans Atatilrk 

Tilrkiye Reisicumhuru 
ANKARA 

Translranten'in lkmaıt mUnasebe
C.- Devamı 10 uncuda 

Oüreş~ilerimiz 
Fin güreşçilerini yendiler 
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d'ladisefec, f i~ictec 
wca 

} an Meta_ksa'nın 
yeni bi~ nutku 

Yazan: Nizamettin Nazif 
Müttefikimiz Elen milletinin bapna 

geçtiği giln yalnız kendi iradesine ve 
şa.hsI enerjisine dayanan Metaksas ev
vela bu milletin itimadını kazaru:lı ve 
sonra Elenlerin müşterek sevgisine 
muhatap oldu. Şimdi hakikaten bu 
dost ve müttefik milleti temsil eıden 

bir siyasi tahsiyet çehresiyle karşımız
da duruyor. 

Metaksas iki yıllık kısa bir zaman 
içinde elde ettiği bu muvaffakıyeti ıu 

iki haslete borçludur : 
1 - Hakiki bir vatanperver olması, 
2 - Dürüst insan olmaaı. 
Metaksas, kendisini milletine anti-

pa~ik göstermek gibi hiç bir 6i
yasi ada.._ kolay kolay ka
bul cdemiyeceği fedakarlıklar bahasına 
da olsa asl~ yalan söylemiyen bir a
damdır. Metaksas Yunan silahının, 
Orta;ağıda para ile tutulmuJ bir fsviç· 
re ~layı gibi Loyd Corcun sakim ve 
cahil politikasına kiralanmasını ka
bul etmiyerek parlak vaadli bir askeri 
Kariyeri kaybetmek bahasına hakiki 
ve ferdi kazanç lekelerinden beri, va
tanperverliğini milletin~ tanıtmış elan 
adamdır. Bu i cvlet a.dammın hakikat
leri söyleme!~t: gösterdiği cesaretin 
yeni bir misalini üç dört gün önce Ll
miyııda söylediği uzun nutkunda bulu
yoruz. 

Lamiya Tsalyanın 14.000 nüfuslu 
küçük bir kasabasıdır ki büyük İsken· 
derin ölümünden sonra Makedonyalı • 
larla Etenler arasın.da açılan harba a
dını vermiş olması bu kasabaya t~rihi 
bir mana bahşetmektedir. 

Metaksas halka şöyle demiş: 

HABER - '7\TCsam oosta.n 

lstanbottnlar, ~'lllardanbert g8rillmenıls en sıcak gttnlerl bir araya tophyan haf· 
tadan Mora dün \'O bu sabah akın akın sayfiyelere, deniz kenarlarına. hllcom et-

~ ~t-1;" 
mesire yerlerine ta'}mıakla bitiremiyor, DO deniz hamamı ve k1'rrft •~ 
ki ka.Jabalık sl7..e bu hususta bir fildr ve rebillr. 

tiler. Vapurlar vo trenler, me\·slmln son günlerinden istifade etın__...ek__:__ls_U_:~:.·e_nı_ert _________________________ ___ _ 
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Takas Ofıs! 
kuruluyor 

Ma liye na ki t işleri 
vazifelerini n bu 
Ofise ver llmes l 

muh t emel 
Bundan bir müddet evvel kurulma· 

aı tasavvur edilen takas ofisi üzerinde 
tetkikler ilerlemi! ve böyle bir kuru. 
m:ın lüzumlu olduğu neticesine vanl· \ 
mıştır. 

Öğrendiğimize göre, şekli etrafında 
§İmdi tetkikler yapılmakta bulunan ta. 
kasofisi yalnız takas ve nakid i~lerini 
bir merkezde toplamakla knlmıyr.•.:ak, 
takasla yapılan ticareti icap ettirdiği 
döviz ve karşılaştırma işlerini de tan· 
zim edecektir. Bunun için r.aliye veka. 
kaletinin nakid işleri umum müdürlü· 
ğO:.iniln kaldırılarak ofisin ayni vazife. 
kri üzerine alması ve yalnız nakid i§" 

leri umum müdürlüğüne bağlı olan 
Ankara esham ve tahvilat borsasının 
maliye vekaletine bağlı kalması müna 
sip görülmektedir. Şimdi Türkofis 
m:.idürlerinin riyaseti altında toplanan 
takas komisyonlarına bağlt bulunan ta. 
kas büroları da yeni ofise raptedilecek 
tir. 

Ofis, heyeti umumiyesile İktisat ve· 
kaletine merbut olacaktır. 

Ev" afın yaptı ra <•ağı 
ha n 

Yenipostane karşısında, Rıza Şah 
Pehlevi caddesi üzerinde yapılması mu 
karrer yeni Valide hanının arsasun a. 
çılması işine başlanmıştır. Bu araa es. 
ki valide hanının arsasından .daha bü 
}•:iktilr. Buradaki bir takım tek katlı 
bina ve barakalar yıkılmaktadır. 

bu Şarki Avrupasrnda, ancak aulhün 
daha sıhhatli bir çehre gösterme
sini mucip olur. Ankaranın her ir~dı 
bizde bu kanaati bir parça daha kuv
vetlendirmek azmine dayanır. 

Si vas - Erzurum 
demiryolu gelecek 

Eylôlde b itiyor 
Bu hat için iki senede 11 ~5 

milyon lira harcanacak 
Memleketimizde yapılan en uzun 

pmendifer hatlarından biri olan ve en 
çetin araziden geçen Sıvas • Erzurum 
demiryolunun geçen ay sonunda yeni 
üç istsayonunun iıtetmeğe açıldığını 

haber vermiştik. 1933 senesi eylıilde 

ingasına batlanan ve iki taraflı olarak 
ilerliyen bu büyük hat artık sona yak· 

latmı§tır. Tren bir 6ene sonra, yani 1939 
6enesi eylUlünün birinci günü Erzu. 
rum istasyonuna varmış olacaktır. O 
zaman Haydarpaşadan, 1zmirden, Mer 

Mühendis 
mektebine 

rağbet 
Bina dar gelmeğe 

haşladı 
Yüksek mühendis mektebinde tale

be adedi artmış olduğundan mektep bi
nası dar gelmiş ve geçen ders seensi 
başında mektebin yanındaki Nafıa tek
nik okulu binası da mektebe ilhak edil· 
diği halde bu kifayetsizlik devanı etmiş 
tir. Bunun üzerine mektebin orta kıs
mında talebe arasıru:la .ıçrlan müsabaka· 
da kazanan plana uygun olarak bir pan 
aiyon binasr yapdmrştr. Şimdi eıski ya· 
takhane kısmuları ıda srnlf haline konu
lacak ve pansiyon binasında yeniden 
icap eclen değişiklik yapılacaktır. 

-0--

500 ilk Öğretmen 
zanı görecek 

İstanbul ilk ,edrisat öğretmenlerin. 
den 500 öğretmen bu yıl kıdem zammı 
görecektir. 

Öğretmenlerin üç yıllık ç:ılışmala· 
rına ait mesai raporları kliltür direk. 
törlüğü tarafından tetkik eclilmigtir. 
Direktör!•Jk yapmış olduğu tetkikler 
neticesinde İstanbul ilk tedrisat öğret· 
menlerinin raporlarının pek iyi dere 
cede olduğunu memnuniyetle görmüş 
tür. 

sinden, Samsundan ve T•Jrkiyenin her 
hangi bir istasyonundan trene binen 
bir vatandag Erzuruma kadar gidebile 
•..:ektir. 

Başdöndürücü bir hızla ilerlemekte 

1 
bulunan Sıvas · Erzurum hattına bu 

mali senede 8,740,000 lira in~at masra 
fı ve 900.000 lira da muhtelif işlere ol. 
mak üzere 9,640.000 lira sarfedilecek· 
tir. Gelecek mali yılın hattın ikmaline 
kadar geçecek dört aylık devresinden 
yapılacak sarfiyatın 1, 770.000 lira o. 
la.cağı hes3p edilmittir. 

Bu 9uretle gelecek sene milletten 
yapılan istikrazla ve Türk mühendia· 
!erile Türk iıçisinin gücüyle yapılan 

STVas • Erzurum hattı zafer noktası· 
na ulaşmıı olacaktır. 

Ahırkopnla 

Tre n is tasyonu 
Devlet Dcmiryolları Dokuzuncu İ§· 

!etme Müdürlüğü, Sirkeci • Küçükçek
mece arasındaki banliyö hattında yeni 
bir istasyon daha tesis etmiştir. 

Ahırkapıda, Gülhane hastanesi ya
nındaki me}1danlık olarak tesbit edilen 
yeni istasyonda, banliyö trenleri Uç 
gündenb:ri durmağa başlamıştır. 

Burada şimdiki halde bilet satılma
makta, yolcular bileti trende almakta· 
dır. Diğer taraftan burada inşaata da 
başlanmış, demiryolunu çevreleyen ıdu
var iki yerin.den yıkılarak merdiven 
yapılmıgtır. 

Bu civar halkı ve hastahane için çok 
faydalı olan istasy.~n, fiyatları pek dü
şük olan Ahırkapıdaki evlerin kiraları· 
na da tesir edecektir. 

İdarenin Ycnimahallede yaptırmakta 
olduğu istasyon binasının da in~atı 
bitmiş, yolun tesviyesine ve binanın da. 
bili aksamının yapılmasına başlanmış -
tır. 

---0---

lstan ıu l öğretmeo-
ıer i n i n yen i seyahati 

· 11 
Adliye Vel<~,1 

Bu akşam Ank8 

!!ldlyor tı 
Vekillerin bcysıı~de ııııl 

·ıroı ğl 
Birkaç gündenberi şe~:ı saracD 

nan Adliye vekili şükrU dli>' 
dün öğle Uzeri İstanbul "/:rıi1'°5 Ot! 
muvakkaten bulunduğu 

1 
snU0 

. l · İ tanbU _ .• ht' bınasına ge mış ve ı fi"'. ı' 

umumiai Hikmet Onattan aıaııf• 
adli işler etrafın.da izahat <' 
kiklerde bulunmuıtur. şu lı'· 

Adliye vekili gazetecilere 

natta bulunmuştur: ıına1' ~ 
"- Adliye sarayı yapı_ ıeteb 

hapishane binasını yıkrnag~i 
eümüz Uzerine binanın ta bıl Jı rt1, 
bulunduğu ileri aürJlrnU!, v~ 1't,:ı. 

ak 'bır erY ta esaslı tetkikat yapar t1'? 
vermek üzere komisyon t~t~e~ 

mi§ti. Komisyonun yaptığı ıcaıete r 
verdiği karara ait dosya ve ~ 
derilm.ittir. yı ·~ 

Ankaraya dönü11.:e do~r'u ~ı 
edeceğim. Lüzum gSrUJdUi ~ 

. b' daha t 'c' , yapılan tetkikat ıraz t ııetı 
bilir, bununla beraber kat ,ıı) 
cikm.iyecektir. utı aP ,. 

Cürmü meıhut kanunuıt ~ıııırıııl' c
lara teımiline gelince, bU ueflİ' )". 
ğır suçlar üzerinde rn s}ı 'ol~ 
lup olmadığı hakkında e~kat d l· 
naat edinebilmek için tat~~p ede!·<' 
nin biraz daha uzaması 1 gsrıdi1'ı 
leride alacağımız neticeleret>aZı ~. p. 
lüzum görülürse kanunda faıl• jll 

yapılarak ihtiyaçlara daha ~ 
bakı temin edilebilir. rı ağ1~,~ 

Cürmü me~hut kanununu un t• dl ı 
lara da tatbiki ile bu kanun 10çıırı ,ı,. 
dahilinde işlenmiş her ağdır ... ,ııı:ı' 

. • ·rı e ,. 
laka onun çerçevesı ıçı ti'' 

cap etmez. . e ıgtbi ",aı 
Tevsii tahkikat ve saır suçta'• && 

ri sebebler dolayısile baZl 1, aıııı ~ 
öre e ıc• mü meşhut kanununa g del1 Çl 

halde, bilahare bu çer~evle bilir· ,tııl 
umumi hükümlere tabı 0 8 

bil 1' ~ 
Esasen meşhut bir 5uÇ~:at ~ ·~ 

h"'küml' · dahilinde tahlrl .ı:te,,,S· .. t u en ·r tV" .,, r 
muhakemesinin intaç e~ 1~plf ~1 
t.:eği huausunda mUddenıııı ııhafıl' .,~ 
kimlerin takdir hakl~r~ ın ııjlciı" ~ 
mittir. Çünkü en bü}"lk ~ 
mn tam kanaatidir. ıarJ te d' 

Bu kanunun ağır 60~,ıeıııe~~tif 
adliye mekanizmasının ~11 e~,ıl' 

. d teıtıl sil' .:tı bırçok kolaylıklar a . atlar 0eıv 

''-işe başlarken Yunanistanı tehdit 
eden tehlikelerden kurtarmak için E
len milletini fedakar olmağa, bir çok 
zevklerden mahrum yaşamağa davet 
etmiştim. Zira büyük ordular, hudut -
lardaki modern tahkimat, hava filolan, 
denizlerimizde dolaşan filotillalar mec· 
canen bahşedilmemektedir. Bunlar 
hep büyük servetlere malolan şeylerdir. 
Bu parayı hiç bir yerden bulamazdik. 
Vatanımızı müdafaa edecek vasıtalan 
ancak günlük ihtiyaçlarımızdan yapa
cağımız fedakarlılarla toplayabilirdik. 
Esasen başka bir taraftan bize verilme· 
sini de tecviz edemezdik. Yunan mille· 
tinin mildafa vasıtalarını kenl::li alın 
terinin ve kendi çalışmasının mahsulü 
olan kıymetlerle temin etmesi doğru o-
1urclu. Milyarlar sarfettik. O kadar çok 
milyar ıarfettik ki bugün Yunanistan 
bütiln hudutlarından emin olmak vazi
yetine ulaşmıştır. Ey Yunan milletir 
bu milyarları bize sen verdin ve isteye
rek verdin. Demek oluyor ki yiyeceğin
den kestin, içeceğinden ve eğlencen
den kestin. Kendini tatlı bir hayatta!'l 
mahrum ederek verdin, Sizi ulaştırmak 
istediğim hedefe götürürken bir çok 
mahrumiyetlere sevkettiğimi intkar e· 
demem. Fakat bugün mağrur olabilir -
&iniz. Zira, şu anda Yunanistan ıdip
lomasi sahnesin.de bir şeyler ifade ede
biliyorsa eğer kilçilk bir millet olmasına 
rağmen Elenlt:r büyük bir saygıya 
muhatap bulunuyorlarsa bu §ahsi ener
jimizle dahilde tam bir emniyet kura
bilmiş olmamızdan ve nıilli müdafaa 
kuvvetlerimizi tensik. edebilmemizden 
ileri gelmektedir . ., 

Metaksas bu büyük nutkunu ''ya~
sın Rumeli milleti 1., diye bağırarak 

bitirmiıtir. Bu nidayı burada biz de 
tekrarlayabiliriz. Zira, imparatorluğu -
muzun tarihi, hiç bir devrinde "iklimi 
Rum,. da böyle bir Türk - Elen anlaş· 
masr, böyle bir Tilrk - Elen kaynaşma· 
sı görmemiştir. Kemalizmin sulh, me
deniyet ve insanlık havayi nesimisini, 
Tsalya ,Makedonya ve Garbi Trakyaya 
teneffüs ettirmekle dostumuz Jan Me. 
taksasa Türkiye ile Yunanistan arasm-

lda devamlı harplere sahne olmuş olan bu 
mrntakalarda eski hissi statükoyu tek
rar yaratmış gibiıdir. 

Öğretmenlerin mesleğe karşı göster 
mi§ olduğu büyük alaka takdirle karşı 
lanmış ve netice bakanlığa bildirHmiş 
tir, zam cetvelleri de gönderilmiştir. 

ır <e> ırtı tto llil a m <ea1 ı::a 
n ı ıro ~ıraıvaıteo 

isatnbul öğretmenlerinden 90 kişilik 
Lir kafile bu ayın onuncu gününden 
başlamak ve 25 inci günü akşamına 
kadar devam etmek üzere Anadolu 
tetkik gezisine çıkacaklardır. Eu tet
kik gezisinde gidilecek vilayetler ara
sıııda Konya, Ankara, İzmir, Adana 
vilayetleri vardır. 

Bu arada birçok tahkik ır -;e ~ 
bitirilerek cürmün an;.5 ~eıcitde ,_,~' 
vaktindf! toplanıp t~ın e~edir· ıJll ıı; 
kemeye ıcvkedilebilrn de a?ıl'; ~~-t 
zamanda mahkemelere 11 ta?ı ~-~ 
mumiyeye tabi davaları .,e 
için daha geni§ bir ,;aınat1 re~' 
k 1 k d . ,ıcsP a ma t:ı ır.,, ıııJc1 

Adliye vekili bu akşa 

Jan Metaksasın bu sözleri bizi meo· 
nun eder. Biz Türkler müttefikimiz 
Yunanistanda insicamlı ve miittehid 
bir millet görmekten, bu milletin elin
deki silaha itimat edebildiğini ıml:ı • 
maktan ancak memnun olabiliriz. Zi· 
ra insicamlı ve müttehid bir Elen mil
leti bizim kuvvetimizi arttırır. MUkem
mel silahlı bir Elen ordusu ise Cenu· 

Yaıasın Rumeli milleti!. 
Nizameddin NAZiF Ankaraya dönecektir. C 

--o-- f tl t 1 
Ankara taY yeıJ 
postal arı nı01 ~-"'' 

ta r l f e_s 1.1uııe .1t•ff' 
İd sinırı ;.v fj Havayollan are ı6 oa P"' 

Cumartesi günleri ,aat det1 ııa~ sO dl 
dan lstanbula hareket e 111arı 'ııret1' 

saba aıı 9 ıır' lan dünden itibaren tır· P lıl1' e 
hareket etmeğe baştarnı~uıı ~.r,•< 
pazardan başka her birer 
Ankara ve istanbutda~ktir, 
kaqılıklı hareket edec 
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daic ? 
:_de~ zinciri 
illa llıizliğidir, bilmiyorum, ge
~ içinde iki tane "saadet 

: b Biliyorsunuz, hani gu 
-. ir tane alrnca siz de hemen 

kopyasını çıkaracaksınız, do-
tl· 8öndereccksiniz. Bunu yapar

' l'ap ı-.__Jnazaanız felaket: saadet 
~lursunuz ve kendinizi 

de ~zsınız .•• 
kendune göre bir yığın ba-

Otorı1obil kralı Ford bir 
r11acerasını anlatıyor 

Foırd ve ~aıruso ~atdır ama şimdiye kadar sa

hleıııe e Pabuç bırakmadım. Eski
htttıırı r gibi bu seferkilcri de he· 
'~ ole; ~tiraf edeyim ki göndere -
4e ~llrtı ugunu bilmemekle beraber -
~ değt savurdum. Öyle pek ağır 

Bir kedi cesaret ve şefkat Evlenmelerinin 65 inci 
' l, 8adeee bir: "Budala!,. de· 

\ lltf ederiın ki "saadet zinciri,. ni 
~ do~ kopya etmek zahmetine, on
... "Cel ıı unu da göndermek için la

madalyası kazandı yılını kutladılar 
Müthiş bir \ a:ıgından, canını tehlikeye koyarak, beş 

Yoı b ınasrnfına katlananlar ken-
. De Udala ol.:uklarmı inkar ede -

lıı. ~llr llıek ki bana güccmmeğe hak-

~·' ..,_ . · llenı bir itikada göre buda
~et i · . çın en lUzumlu vasıflar-

~l ·. 
s.ı~e lincırlerini yırttım, sonra da 
ltıı,; ~ başladım . ., Niçin yırttım! ... 
il~ Ilı kere kopya etseydim de ta
~;~ tanımadığım dokuz kişiye 
\ Ctııııed· ! ... ,, diye değil; o, aklıma 
' ~ 1• nu "saadet zinciri .. usulün
.... ~e d~Ur1u istifadeye imkan yok 
~ ~il llndum. Hatırıma bir ııey 
"ll'~latayım. 
Ş bir 1Ya gidin ve sevdiğiniz bir 

\ ' ~~e alın. Pahalı bir ııey ol
"-' be degıı; ııimdi elll kuruııa, hatf\'· ~ 1 kuruııa iyi romanlar bulu
"ı ~Unllzden ne koparsa! .•. aldı
\~ tanıdığınız veya tanımadığı-
" .. ili et bir kimseye gönderin, üze. 
\) t llatırlart yazın: 
\..:.~sana bu kitabı gönderiyo
~· t ak okumalısın, çUnkU iyi bir 
"~ ~t senin eline beıla va geçe
ile ~ a. ~u on bee gün içinde sen 
~ ~l'a ıtdecek, bu kitaptan bir ta
lı.t bfıı ~nu tanıdığın veya tanımadı
~ • eye - senin kim olduğunu 
~~?'!neden - göndereceksin. Bu 
~ t• 1 

Yapmazsan başına bUyilk bir 

'~1etektir. 
laı. ' - Bu kitabı beğenmedinse 
~ bıı bir kitab alıp yollıyabilirsin; 
t.,"lltt ktbetennıediğin kitabı da beraber 
""41~~ Olıun da kendini beğendirmek 

' 

"0lnıasın ı e .,, 
\ btıe, din kl bu, pek u daha pahalı 
~ 'Yin~ saadet zincirinden çok da
~ '6ııct bır hareket olur. Kendisine 
~ ~~l'~l'diğtn1z adam da size: "Bu\ .,,ez; dese de zarar yok. Bel-

'ıt tlcıet' na homurdana kitapçıya ka-
~ bıt'ı 0.radan bir kitab alıp yc:Uar. 

""-'1ır Yilik etmla olursunuz. 
~ Cid 'F'rarıaız romancılarından biri 
.. ...._ btrtı en bir kitab veya bir makale 
\..~ eıı o kltabdan veya gazeteden ._,O llUsba alır, dostlarına gönde

• Old k 
0 1ı: u Ça zengin bir adammış; 

e oııın:dar cömertlik göstermesi 
~ lııt •e bıaz. Benim söylediğim pa
~ llır ~ değil, nihayet bir liranm 1-
~ o~ere deneyin, bakalım bir ne

\ ı....''l'llaa mı? saadet zincirini, o bUs-
"'\le ko ıı ve budalaca eeyl faydalı 

YabUiraek fena mı olur? 
Nurullah AT AÇ 

~'"uk ~., 1( -~lrReme 
llromunun 
Yardımları 

,, 'lir 
~ ~fıtı ıcıne kurumu genel mer· 
\ ~3a d&n 1-S-938 tarihinden 

~8 t&r'h' ' 04 ç ı ınc kadar bir ay zarfın. 
~~~d Oc1'ğa yardım edilmi1tir. 
~t .,:n 2802 çocuğun di1lerine 

' O Çocıı~cda...i edilmiştir. 
Rı.o~ ~e .•nne genel merkezin 
'~ ~ ıstıfade etmiıtir. 
~t~ lrliicti dan istifade eden ço· 
~ a:y ı rı hergün için 180 dir. 

yavrusunu nasıl kurearm.ş? 

Eu, ismi ve rr.a
cerası tarihe ge~en 
bir kedidir: 

Lili ismindeki 
bu k~diye Arr.eri
kada, kazalarda 
insanların hayat -
lar:nı kurtaran
lara mahsus bir 
madalya veril
miştir. Lili, haki
katen bu madal

yaya hak kazana
cak şekil.de cc:::::ı

ret, muhabbet ve 
zeka göstermiş lir 
hayvandır: 

Kedinin bulun
duğu evde yan • 
gın çıkıyor. Evde 
kimse yoktur. Li -
li beş yavrusu ile 
beraberdir. Ateş, 

kedilerin bulun -
duğu odayı birden 
bire kaplıyor. O 
sıra.da dışarıda bu
lunan ev sahipleri 
geliyorlar ve Lili-
nin bağırmakta olduğunu görüyorlar. 
Hayvanın endişesini derhal anlıyorlar: 

Kendisi, nisbeten ate§ten uzak bir yerde 

bulunma 'dad r; fakat yavruları tam ate
§in -:::tasında kalmıştır. 

Hayvan, kendisini tutup oradan u-

lngilterede yeni bir moda: 

Alüminyümden 
elbise yapılıyor! 

:. "' f.I 

't •ııı ~:rafın~ yekun clarak 2170 
Q )~dırıı i . ..,, ıut dağıtılmııtır. Bu sene lngilteude yeni bir moda çıkmak iizcrrılir; kadınlar artık elbiselerini 
'lı:ıuı Çın genel merkeze başvuran ipekliden, yünliiden değil, madenden yapı yor!ar. /Ju maden de aliiminytımdür. 

a..._ • :Yavruya 329,23 lira dağıtıl. Aliiminyüm elbi3c1eri icat eden bir in giliz millzendisidir. l'ımmşak maden o ka-
~ "tı\eı dar ince tte elastiki bir hale konuluyor ki ;stenildiğı gibi biçip dikmek kabildir. 
ıı"'ll~~ lııtrkc . 
,.., (.'<tldaıı 

2 
ıın bahçesindeki yüzme M.'tlıendisin yapt1ğı elbiseleri giyen modeller ili.; tecrübelerini yapmışlar ve gö-

.\..\.) 98 çocuk iıtifac!e etmif renlcr ıle. giyenler de çok beğenmişlerdir. T.-rrinisaninin 2 sinde açılacak olan bir 
--~~~~~~~~~~-.l.luo:z.ıııuu&...m.t~~ 

Otomobil fabrlkatöril Fordla karısı, 

1:eçen gUn evlenmelerinin 65 inci yıldö
nilmilnU kutluladılar. Bu mUnasebetle 
Fordun bulunduğu bir beyanatta anlat
tığı fıkra hakikaten hoş: 

Ford, nikah merasimi yapılmak Uzere, 
nişanlısının bulunduğu kasabaya gide -
cek. lki şehir arasında da büyük. yolcu 
posta arabası işliyor. Ford, o gün düğün 
hazırlıklariyle ve kıyafetiyle o kadar 
meşgul oluyor ki, akşam oluyor, daha 
hala işlerini bitiremiyor, ve son arabayı 
kaçırıyor. 

Halbuki ertesi sabah niganlısıyla be
raber olup kiliseye gitmeleri lazım. Ne 
yapsın? haber vermek de kabil değil, 

hiçbir vasıta yok. Gitmeyince kız evi de 
ı:uveyin caydığını zannedecek. 

Ford, dUııUnüyor, tqıruyor, nihayet bu 
lunduğu şehrin jandarmasına müracaat 
ediyor ve jandarmanın diğer şehre gi
den arabalarından birine atlıyarak, er
tesi sabah nlııanhsmın kasabasına van -
yor. 

Fakat, kiliseye pek geç kalmış değil
dir. Gittiği zaman, o giln onlarla bera
ber nikahlan kıyılacak olan diğer beş 
gelin ve gUvey oradadır. Fakat, I rd 
uyku sersemidir. Çilnkil o gece sabaha 
kadar arabada sallana sallana gelmiş, 

bir dakika bile gözünU kapryamamıştır. 1 
Ford, bir taraftıut uyku sersemlll?f, ı 

bir taraftan geç kalmış olmak telaşı için-

zaklaştırmak istiyenlerin bütün israrı
na pen~eleri ile mu'lı:abele ediyor ve 
kendisini mütemadiyen ateşe atmağa 

çalışıyor. 

Nihayet hayvan, kendini yanan oda
ya atıyor ve biraz sonra, yavruların -
dan birini, ağzına alarak, dışarı çı

karıyor. Onu bıraktıktan sonra tekrar 
gidiyor, diğer bir yavrusunu ağzına a
larak getiriyor. 

Fakat bu sırada ateşler odayı büs -
bütün sarmıştır. 

İçeriden yıkılarak düşen direklerin 
sesleri geliyor ve bu gürültüye zavallı 
kedi yavrularının acı acı bağırmaları 

karışıyor. Kedinin, yavrularına karşı 

gösterdiği §efkatlı harekete gelen a
damlar Ga içeri kendileri girip diğer 

kalan üç yavruyu çıkarmak istiyorlar. 
Fakat, ev, içeri girilmiyecek kadar a
teşle kaplanmıştır ve tamamiyle çök-

)----- - - -
Jıasqde 

-

!İe, gelinlerden hangisi kendisinin nişan
lısı, 11aşırıyor. Hakikaten, kızların hep
si ayni ııekilde beyazlar giyinmişler. Yüz 
!erinde tül, baglarında çiçekler. Hemen 
hemen hepsi de ayni boyda ... 

Kilisenin avlusunda gelinler içinden 
kendi nlııanlısmı arıyan Ford uzun müd
det ter döküyor,. Fakat birdenbire far
kedlyor ki burada beş gelin ve beş gU

vey vardır. O halde kendisinin mevcudi
yeti fazladır. Yoksa acaba niganlısr baıı-
kasiyle mi evleniyor? 

Bu mUşkUl vaziyetten, nihayet etraf
tan yetişenlerin ve kendisini tanıyanla
rın yardımıyla kurtuluyor: meğer kasa
bada iki kilise varmış ve onların nikahı 
diğer kilisede kıyılacakmııı. 

Ford oraya gittiği zaman zavallı ni -
§anlısı boynu bilkUk bir halde onu bek
lemektedir. Daha doğrusu artık Umidini 
kesmiş, beklememektedir. Çünkü Ford 
kiliseye Uç, dört saat geç gelmiııtir. 

Bu telfi.elı nikih merasiminden sonra, 
dUğilnleri oluyor. Bu gUn de o günün tam 
65 inci yıldönUmilnil yagıyorlar. BugUn 
Ford 86, karısı Elizabet de 83 yaşındadır 
ve 60 sene evvelki hatıraları onlara bir 
rüya gibi gelmektedir. 

Ford, bundan 4 sene evveline kadar i§ 
başında çalışırdı. Dört senedenberi ar -
tık işleri oğluna bırakmıe ve kendi.al kö. 
gesine çekflmf§tir. İki sene evvel de tiU 
ameliyat ,geçirmi§Ur. 

mek tehlikesini göstermiye başlamıı -
tır. 

Lakin, inıanların korktuğu bu vazi
yet karşısında kedi gene cesareti, ze
kası ve ana şefkati ile hareket ediyor 
ve kendisini ateşler içine atarak, he
nüz ço'kmemiş olan direklerin arasın -
dan geçiyor ve diğer yavrularını da 
kurtarıyor. 

İşin bilhassa di'kkata şayan tarafı 

şudur ki, Lili yavrularından üçüncü
sünü de ateşler arasından çıkardıktan 
sonra geri kalan ikisini birer birer çı

karmak için vakit kalmadığını düşün -
müş ve ikisini birden ağzına alarak çı
karmıştır 1 • 

Hakikaten, kedi, aon iki yavru ile be 
raber, alevler arasından çıkar çıkmaz 

binanın son kalan kısmı da çökmil§ -
tür. Eğer hayvan, bu son girip çıkı-

( Lutfn sayfayı çeviriniz) 

- .. -
ıaır hllkat garibesi 

~u sabah çıkan "Akj.:m,, refikimiz, haki'katen garip bir resim koymuş.. 
tur. Refikimiz, reı-

min altına da aynen şu satuları yazmıştır: 
"Iznikte, Değirmen çi!tliğindc boynuzlan biribirine bitişik iki keçi 

vardır. Bu keçiler iki ya.-,ındadır ve İznikli Bay Vehbiye aittir. Boynuz
ları bitişik bu keçiler beraber otlamakta ve beraberce doğurmaktadır. Yu
karıki klişe bir hilkat garibesi teşkil eden bu iki keçiyi göstermektedir.,, 

Yazı bu kadar .. Siz tde bu hilkat garilıesini "Akşam,, gazetesi kadar 
garip bulmadınız mı? Hayır değil mi? ~-nkü a'klınıza hemen şu meşhur 
söz geldi: • 

Boynuz, kulaktan sonra çıkar ama, kulağı geçer!. 
Zavallı Akşam refikimiz .. Boynuzlu hayvanların, ooynuzlarile birlik

te doğmadıklarını sonradan da iki boynuzun yapışmasına imkan .clmadı

ğını beşikteki çocuklar dahi bilirler. 
Bu fotoğraf hilesini yapan açıkgöz, dün bu resmi bize de satmak 

için getirmişti. Biz bozmıyarak, kaç para isteldiğini sorduk. "25 lira!.,, 
dedi. 

Cevabımız şu oldu: "Keçile:: boynuzlariyle doğmaz. Hilenizi makul 
süjeler üzerinde yaparsanız daha fazlaya da satmak imkanını bulursunuz.,, 

Hele Akpm refikimiz bu açıkgözün istediği rakamı ödediyae vay 
haline.. Katmerli bir aldanış. 

Farzedelim ki biz ·.!e b!r an için bu hilkat garibesinin mevcudiyetine 
in:ınahm. Fakat beraber doğurduklarına nasıl inanmalı? .• Acaba ...• r 

R ' 



• 

lÇERDE: 

• Şimdiye kadar eylill &onunda tat 
bik edilen yaşpancar küspesi nakliya 
tında bu zaman geç olduğu için Dev 
let Demiryolları idaresi bundan sonra 
ba tarifenin eylul başından ikincika 
nun sonuna kadar meri olmasına karar 
vermiştir. 

• Vilayetimize mülhak kazalarda 
belediye seçimine başlanmıştır. 

• Bin}.:ilerimizin Rornada kazandık 

Jarı Musolini kupasının İzmir fuarın 
da t:şhirinc müı:aade edilmiştir. 

• Üç aylık maaşların tevziine yarın 
başlanacölktır. 

• Yugoslavya timendifercilerinden 
16 kişilik bir kafile şehrimize gelmiş 

tir. 
ııı Lise ve ortamekteplerde para~ız 

yatılı olarak okumak üzer~ şehrimiz 

den imtihana giren kız ve erkek 625 ta 
lehinin imtihan evrakı dün M. ve. 
kSletine gönderilmiştir. 

* İktisat vekaletinin yeni müsteşarı 
Halit Nazmi a:.in vazifeaine başlamıı 

tır. 

DIŞARDA: 

• Amerikada Filadelfiya şehrinde 

jüri, mücazat odalarındaki dört ~v. 
kufun şüpheli ölümünden dclayı ma· 
halli hapishanenin doktoru ile muavini 
nive madun memurlardan 11 kişiyi 
"caniyane ihmal,, ile itham etmiştir. 

• Uurugvayda şiddetli fırtınalar ve 
yağmurlar yüzünden nehriler taşmış, 
b1r;ok evleri abp g~~Jrırıiş, sekiz ki· 
tinin ölmesine ve 100 kadar insanın 

yaralanmasına sebebiyet \":-rmiştir. 

• Avusturyanın mekteplerile hususi 
müesseseleri, bundan böyle umumi mü 
e11eıe olmak imtiyazından istifa<le c. 
edemiyeceklerdir. Ayni zamanda 1939 
senesinden itibaren bu mekteplerin 
birinci sınıfı yani "genç talebeye ait 
aınıfr,, bulunmıyacaktır. Bu tedbir, 
bilhasn Katolik mekteplerini istihdaf 
etmektedir. 

• Yunan hükumeti, yeni scfaretha. 
neler irdas etmiştir. Jan Politis, Stok·. 
holm sefirliğine tayin edilmiştir. 

• Sofyadaki İtalya büyük .elçisi dün 
Bulgaristan hariciye nazırını ziyaret 
ederek Neuilij muahedesinin askeri hü. 
kt:imlerinin ve Lozanda temmuz 1923 
de imzalanan mukavelenin Trakya hu· 
dutlanna ait ahkamının ilgasına hükQ 
ınctini~ tahriri muvafakatini bildirmiş 
tir. 

* Yugoslavyada, eski harbiye nazırı 
Mariç tarafından mebuı Rasoviç a· 
leyhine açılan dava bitmiş ve Rasoviç 
altı ay rapıe mahküm olmuştur. 

Harp borçları 
(Baıtarafı 1 incide) 

lika Kaliforniyasınrn işkalini teklif et. 
mekte dir 

Senatör Reynolds, :::e!ırenk boğazın 
da Sovyetlerin 1924 de Amerikalı av. 
cılardan istim~~k ettiği Vrangel ada 
ımm da Amerikaya ilhakını istemekte 
dir. 

§ında gene bir yavrusunu taşısaydı, be
şinci yavrusu içerde kalacak ve yıkılan 
tavanın altında ezilerek yanacaktı .. 

Yavrulannı ateşten kurtaran hay · 
vanı ve 'küçük kedileri sahipleri ku
caklarma alarak yangın yerinden uzak
la~tırmışlardır. Kedi muhtelif yerlerin· 
den yanmıJ bulunuyordu. 

Ertesi gün bütün şehir bu fedakar 
ve ıefkatli annenin macerası ile çalkan
mıya başlamı§, Lilinin hikayesini duy
rruyan ve takdir etmiyen kalmamıştır. 

Şehrin belediyesi de yangından beş 

yavrusunu kurtaran bu hayvana, kur· 
tanna madalyası vermeyi.münasip gör
müttür. 

Sahibinin kucağında belediye daire
sine getirilen Lilinin boynuna yeşil 
kordelfilı madalyayı bizzat belediye re· 
isi 'kendi eli ile takmış ve bu esna.da 
şunları cöylemiştir: 

''Lili hayatını büyük tehlikolere so
k.orak, analık hisai ile, bcf yavrusunu 
&teften kurtarmı1 ve bu uğurda vücu
dunun mubteliE yerlerinden yanarak 
yaralanmıJbr. Kendisine, bu fedakar
lığına mukabil, kurtarma madalyası ve
rilmiıtir . ., ~ 
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Hatay istiK aıinin 
ba amını apı o 

llıışl:ır:ılı l im· ıılc 

mekten aynlmıyacağuna namusum Ü· 

zerine söz veririm.,, 

Nutuk 
Devlet Reisinin söylediği nutuk ta 

§Udur: 
"- Hatay Millet Meclis:nin sayın 

saylav lan; 
Filen ve hukukan müstakil ve me

deni milletler arasına karışan Hatay 
devleti reisliğine beni intihap buyıp
mak suretile hakkımda göstermi~ ol
duğunuz muhabbet ve itimada bilhas. 
sa ve candan şükran ve minnetlerimi 
sunarım. Bu kıymetli itimat ve mu
habbetinıze Iayik olmağa maddi, ma· 
nevi bütün mevcudiyetimle çalışacağı
mı yüksek huzurunuzda temin ederim. 
Bu vesile ile Hatayı bugünkü şerefli 

ve parlak istikı.ale kavuşturan büyük 
Türk milletine ve Cilmhuriyet hüku
metine Hatay devletinin bağlılık, min· 
net ve şükranlarını huzurunuzda tek· 
rar etmeği kendim için ebedi bir şeref 
kaynağı ve mukaddes bir vazife bilir 
ve Hatay istiklalinin yardımcısı ve 
Türkiyenin dostu olan Fransa Cümhu-
riyetine samimi muhabbet duyguları· 
mı ve teşekkürlerimi bu hissiyata ila
veten ifade etmekten derin bir zevk 
duyarım. 

Hatayın sayın siz saylavlarma Ha.
taya yalnız ve ancak refah saadet va
deden ağır, şerefli ve o kadar da me
suliyetli vazifelerinde muvaffakıyet

ler dilerim.,, 

ilk celsenin tafsilatt 
Anta'kya, 2 (A.A.) - "Gecikmiştir,, 

Anadolu ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

Hatay Milli Meclisi bugün saat 1 O 
da Türkiye fevkalade murahhası Orta 
elçi Cevad Açıkalın ile Fransanın Ha· 
taydaki delegesi Koloncl Kole ve Ha
taydaki Türk kıtaatı kumandan mü -
messili Albay Şükrü Kanadh, Hatayıda 
ki Türk ve Fransız sivil ve askert 
ricali, yerli ve yabancı birçck gazete. 
ciler ve Hatayı teşkil eden muhtelif 
cemaatlere mensup yüzlerce davetlinin 
huzuru ile Gündüz sinemasınm salo. 
nunda açılmıştır. 

Binlerce halk binanın önündeki mey. 
danı tamamen doldurmuş. kapı önün. 
de başta mızıka olduğu halde Tür'k ve 
Fransız askeri ihtiram kıtası yer almı§
tı. 

Saat ona birkaç dakika kala Cevat 

A.sıkahn, kolonel Kole ve Şükrü Ka. 
natlı çılgın bir alkrş tufanı arasında 

meclisin toplandığı Gündüz sinemasına 
geldiler. 

Mızıka Türk ve Fransız milli marş
larını çaldı. Ve selam resmini ifa eden 
kıtalar teftiş edildikten sonra meclis 
binasina girildi. Saat tam 10 da Ha.. 

·tay meclisinin tarihi celsesi Yaş reisi 
olan Mehmet Adalı tarafından a5ıldı. 

Bu hadise 7 top atılarak tesit e~ildi. 
Mehmet Adalının metni dün bildi. 

rilcn açış nutkunu takiben reis intiha. 

bına geçildi ve halk partisi başkanı 

Abdülgani Türkmen ittifakla Hatay 
milli meclisinin ilk reisi seçildi. 

Alxiülgani Türkmen, sürekli alkış. 

lar arasında başkanlık makamına ge. 
çerek sık sık alkışlarla karşılanan nut
kunu söyledi. 

Abdülgani Türkmcnin nutkunda U. 
lu Şef Atatürkün isminin her geçişin. 
de alkış ve yaşa seslerbin arkası gel. 
miyor ve hatip <dakikalarca nutkunu 
kesmek mecburiyetinde kalıyordu. Si. 
nema meydanında hoparlör önünde bi. 
riken halkın alkışları, meclis içindeki 

heyecanlı tez.:hüratın muazzam bir kub· 
beden çınlayan aksi gibi geliyordu. 

Hatay mec!isi başkanının bu nut. 
kundan sonra, birinci reis vekilliğine 

Vedi Münir Karabay ve ikinci reis ve. 
killiğine de Alevi cemaatinden Zeynel. 
abi:.:iin Maruf seçildiler. 

Meclis tarafından haklarında göste
rilen itimattan dolayı teşekkür ettiler. 
Riyaset divanı katipliklerine de doktor 
Bedi Bilgin ile Bekir Sıtkı Kunt ay. 
rıldı. Bütün intihaplar meclisi teşkil e
den 40 mebusun ittifalçile yapılmı~ 

tır. 

Riyaset divanının bu suretle teşek. 
külünü müteakip sırasile alevi cema. 
ati adına birinci reis vekili Zeynelabi. 
din Maruf, Ermeni cemaati adına An. 
takya mebuslanndan tsa Kazanciyan 
ve Rum ortodoks cemaati adına da 
doktor Vasil Huri türkçe çok heyce~ 
1ı birer nutuk eöyliyerek şarkın Atası 
diye tavsif ettikleri Büyük Şofe tazim 
ve minnetlerini sundular ve pekçok al. 
kışJandılar. 

Bu aradi İskenderun mebusu Abbas 
Ülkü ile yine İskenderun mebusu Ham. 
di Selçuk da birer nutuk söylediler. 

YEMİN MERASİM! 

Bu nutuklardan sonra, mebusların 

tahlifine geçildi ve 40 mebus aıağıda. 
ki metni tekrar ederek yemin etti. 
ler. 

"Vatan ve milletin aaadet ve ıe. 
Iametinc ve milletin biliıkayt ve fart 
hakimi~tine mugayir bir gaye ta
kip ctrnıyeceğime ve cümhuriyet e. 
ıaslarına sadakatten ayrılmayacağı. 

ma nMnUsum üzerine aöz veriyo. 
rum.,, 
Yemin merasiminden scnra, Hatay 

devlet reisinin seçimi yapıldı. Meclis 
reisi devl.et reisliğine Halk Partisince 
namzet olarak B. Tayf :ır Sökmenin gös 
terildiğini bildirdi. 

Reylerin tasnifi sonunda Bay Tay. 
fur S(f1<menin ittifakla devlet reisi o. 
larak seçildiği bildirildi. Ve bu netice 
çok sürekli alkışlar ve candan tezahü
ratla kar~landr ve 21 pare top atılmak 
ıuretile ilan edildi. 

Meclisin bu kararını ve tebriklerini 
Bay Tayfur Sökmene iblağ etmek ü.. 
zere bütün cemaatleri temsil eden me. 
buslar::lan bir heyet seçilerek, turizm 
otelinde ikamet etmekte olan Hatayın 
irK devlet reisine gönderildi. Ve mec. 
lis Türkiye hükumetinin fevkalade mu. 
rahhası orta elçi Cevat Açıkalınla 

Fransa hükumeti delegesi kolonel Ko. 
leye teşekkür edilmesi hakkındaki tek
lif kabul edilerek bu tarihi celseye 
nihayet verildi. 

Bir tecavüz hadisesi 
Reyhaniye, 3 (A.A.) - Perşembe 

günü akşamı Halebin Harim mıntaka -
sında eski Usbeciler tarafından te§kil 
edilen Arap çeteleri, Cisri Hadid civa
nndaki Kurd Mirmiiranılc Ocaklı 

köylerini hasmı§ ve üç Türkü öldür
dükten sonra geldikleri yere çekilmiş
lerdir. Öldürülen Türklerin cesetleri 
Anta:<yaya getirilmi~ ve göz yaşları a· 
rasında defnedilmiştir. 

' HATAY DEVLET RE1StN1N 
HAYATI 

Antakya, 3 (A.A.) - Hatay mtc
lisi tarafından Hatay devlet reisliğine 
seçilen ekselans Tayfur Sökmenin ter
cümei hali: 

Tayfur Sökmen, 1307 tarihinı:ie Kırk 
handa doğmuı ve Reyhaniye mmtaka. 
smdaki Türk a~iret reisi Mustafa Pa. 
şanın oğludur. 

Büyük babası, 1826 da Mısırlı tb • 
rahim Pa§aya karJı bu havaliyi mü.. 

VALL.qwj SİZİN 
9A·· ISA·· 8Al.l\ı(., . 
.)EVOiGfNIZ.\ . .. '#/ 

Ruzveltin 
•• • mu ım 

Londra, 3 (A. A.) - Bazı İngiliz ga
zeteleri, Alman deniz manevralarını bu
günkü enternasyonal vaziyntle ali.kadar 
görerek Alman htikümetinin munevrn sa 
hasmı tahdide karar venni.~ ve Alman 
filosunun tŞimal dc~lzinin cenubunda ka
lacağını lngiltereye bildirmiş olduğunu 

yazmışlardır. 

Viyana radyosunda manidar 
neşriyat 
Prag, 4 (A. A.) - Viyananm Alman 

radyosu diln ak§am ilk defa olarak Çek 
lisanında neşriyat yapmıştır. Spiker, oi
vesinden sarahaten Alman olduğu anla
§tlan bir kadındı. Milli bir Çek vecizesi 
olan "hakikat galebe çalacaktır,, sözü
nü nutkuna mevzu olarak intihab eden 
spiker, Çekoslovakyaya açıkça hücum 
Etmemekle beraber bu vecizeden şayanı 
istihza neticeler çıkarmağa gayret et -
miştir. 

Henlayn Çekos!ovakyaya 
döndü 
Prag, 3 (A. A.) - Henlein, Hitlerle 

yaptığı mUllkattan sonra gece geç va
kit Asch'e dönmilştür. 

"Prager Mittag,, gazetesine göre, Hen. 
leln, Hitlerin Prag hük\ımetine mukabil 
tekliflerini getirmiştir. Bu teklifler ni
hayet yarınki pazar gllnü (buglln) neo
redilecektir. 

Diğer taraftan Runciman'm muavini 
Gvatkin de bu sabah şimaıt Bohemyaya 
gitml§tir. Orada Henlein'le görtlgecektlr. 
Bu münal!lebctle Henlein Runcimanın 

mektubuna Hitlerin cevabını tevdi eyli
yecektir. Bu mül§.kat hakkında henUz 
§İmdiye kadar hl~bir haber almamam~
tır. 

IUtlerin beklenen nutkn 
Berlin, 3 (A. A.) - "B!lytik Alman

ya kongresi,. pazartesi gilnü Nurem· 
bergde açılacaktır. 

Kongre programı spor ve askeri ma -
nevralardan tutun d&; me§aleli dini me. 
rasime vanncaya kadar her şeyi ihtiva 
etmektedir. 

Kongrenin esas mevzuunu bütün Al • 
manlarm Almanya Ue blrleıPDesl teşkil 

edecekt~r. Südet Almanları hakkında da 
bunların Almanya ile blrleameğe haklan 
olduğunun Hitler tarafından resmen be
yan edilmesi bekleniyor. Hatt! Berlinin 
siyasi mahafili bu münasebetle fevkall· 
de milhim s5zlerin Böyleneceği kanaa
tindedir. 

Hudutta bir hidıse mi? 
Bertin, 3 (A.A.) - Bir Çek hı.ıdut 

muhafızının bir Alman hudut muhafı
zına ateş ettiği ve fakat isabet ettire
mediğine dair Dresden'den gelen ha. 
berleri Alman matbuatı ç~k giddetli 
bir lisanla mevzuu bahsetmekte ve 
Fransa ve tngiJtercyi Çekoslovakyadaki 
Almanların hakiki vaziyetini layıkile 

dafaa ettiğinden Sıvasa hicret etmiş 

olan Haydar Bey.dir. Babası Mustafa 
Paga, Kırım muharebesine ittirak et. 
miş ve uzun zaman kaymakamlık ve 
mutasarrıflıklarda bulunarak memle • 
ketine canla, ba§la hizmet etmit bir 
ıahsiyettir. 

Tayfur Sö1<men, tahsilini bu havali. 
de yapmıg ve kendi çiftliğinde zirtı.at
le uğraJmı~tır. 

İstiklal mücadelesinin başlangıcın • 
dan itibaren ve milli dava uğrunda 

muhtelif cephelerde ve sahalarda bil. 
fiil çalıgmış bir vatanperverdir. 

Bun.dan BOnra kendisini Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Antalya me. 
busu olarak görürüz. 

Atatürkün, Türkün, Türk milletinin 
ve Hataylıların itimat ve muhabbetini 
kazan:dı~ı ve Hataylı clduğu için Ha
tay devlet reisliğine müttefikan seçil. 
mittir. · 

L~ı>iı.E'.q p;oe 

mez. mile 
Bunlar, r.ıesuliyeti, taına 

hukumetine ait tahrikattır~cl~ 
Beneş beyanatta bP~·n ıı~; 
Prağ, 3 (A.A.) - Bug; re!J! 

nan yarı resmi bir tebliğ e,daf t 
•. e 1'8 <it 

hur Beneşin bir kaç gun aıı•~ ... b'. 
yetler meselesi hakkında be! 'jd "' 
lunacağı tasrih edilınektedit9• bit.; 

··ı te 
yanatın kat'i tarihi henu t}Jts 

memiş ise de metnin ana h•l r tP 
. azır • alnmıştır. Bu metın n 

ıcur· tarafırdan tetkik olunaca eıcofl 
Beneşin bu beyanatı Ç ııııtiıJ ~ 

meselesinin iki merhal_ede rlı,ıed~. 
piı etmektedir. Birincı ~11,; tJ!eı .Ş tilafın prensib itibariyle, ılci tbitc ol 
lede de sahir bir proğraııt ta t1 
ca1ctır . .-.ı18~ ~' 

' CP"'" i7'. Lord Runciman ın t ıtııt' fi 
Prag, 3 (A.A.) - Lord -setı~ 1 

öğleden sonra reisicurnhıır 10rırJ 
ret etmiştir. Bu mülAkattantıııif:' İ 
sicumhur, Laniye hareket e ııU~~ 

Diğer taraftan trıgiJter~ -.
1
e ~....-r 

çisi de Çekoslovakya barı:ul ~ 
ve baıvekiti tarafından ka 

tiL 1 
Pariste . ;re ~ 1:-

Paris, 3 (A.A.) - fiarıc a çı~ 
Bonne, bugün öğleden ,ant~ tP' c&ı' 
vakya elçisini kabul d:ic:

11
cfj t" 

Avrupanın vaziyeti hak ')., 

müştür. . e 91t 5' 
Bonne, ınüteakibc.n ~ui'rı~ ~ 

Mardamı kabul etmıttır. daıı1 ~ 
riyedeki orduları baıkur:nın ı,lt'• 
mülakatta hazır bulunrnutt .J 

Ruzveltin kararı ~~~ 
Vaşington, 3 (A.A.) - -"~' • 

• • c\JtJJO' 
v::ı.ziyeti dolayısiyle reııı % . -~. veltin Vaıington cıva,... .alj!ı' ti 
mamak karan hakkınd':_ n' gart~ 
mahafılde beyan olund~ğU nıtiıJt .;~ 
sicumhur herhangi bır al f~.Af'~ 
aında parlAmentoyu ldcriı bir .,,,. 
içtimaa davet edebilecek /. 
bulunmak istemektedir. ı9S9 ~N 

. . rnhur, ·ı,tl>:,. 
Bu takdirde Reısıcu bl f 

yısında ikıza bulacak 
011~ıı~ 

kanununun tadilini veyai 
d ktr• 18mentodan taleb e ece 

~ 1'~ 
ıJdl ,, • ,.ıJ"".: ! ,.-

·ırnJet' # _ıı• Meşh&:ır KovboY lı i•~•:klr 
Miksin "Milyon ~v~•'"1-oııı ">~ 
ralar:mı neşretmıtlÜ'• Jıııldl ~, 
arkadaıile beraber Y~ ~ V:.~' 
turnesine sıkacak, par;• t .,, 
da uğrıyarak numara a 
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Havacılık bahisleri 

Avru a~ın endişe ile 
geçireceği 4 gün 

~ur.~mberg kongresinde Hitlerin 
sovıeyeceği nutuk vaz·yeti 

Tayyare ile son 
devri8ler1ı 

\' aydınlatacak 
... aııyet g . l· -· . h f ~ıcJq~. ergın ıgını mu a aza et-
~ k ır. Almanya Cenubi Amerika-

oııse 
~tın 

1 
rve et ve Kanadadaıı buğday 

• 11\a .. t,lclc . ga devam ediy•w. Alman ga.. 
lcdiıc~ı~~e evvelki gün bir nebze his· 
~dı, ~tıdal temayüllerinıden eser kal
l:ıltraı .. er gazetenin siyasi sütunu bir 
il\.., Yoz 'b· 'tlad gı ı Çekoslovakyayı tara-
~~dır, Acaba Almanyan n hakiki 

~ı 1 nedir?. 
arp rn , 

l\btı 1 •• 

~tllla~n nasyonalsosyalizmi ırk birliği 
hıı, ~ • sevdası yüzünden yahut ırk 
otta A. ddialarını perde gibi kullanarak 
~~ dU "rupaya akmak ihtirası yüzün • 
t:lcbiı nyayı barba sürüklemeğe cesaret 

Cc:ek tn"~ ··c ır 

ıı:a, ~r~.t edebilecek mi?.,, diyoruz. 
telli b' gun Almanya, karşısında kud
hııı .. 11~r ~asım cephenin teessüs etmiş 
~ "~Unu açıkça görmektedir. Bir 
l( ııc ~ UUnda Çekoslovakyanm Fran
haı:lta• uııyadan yardım göreceği mu • 
~ ı:tır. 

ll C.°h ~bb. 1 
et Alman Hariciye Nazın fon 

~ •lltr~p ~ .. lttad " un asla meçhulu bulunma· 
~b ta ıt. baladiye hükfunetinin takın
~ k "ır, Majino hattındaki kolordu· 
~ ladroiarrnı tamanılamrt bulunma
>~ ~alyan hududuna mütemadiyen 
lııııllıtıı llVVetler aevkedilmeıi Fransız 
~lı~ Ctkanıharbiyesinin boş bulun • 
tttııck~ı, boş avlanamıyacağını ihsas 
~tiııc :İt, Askerl mütehassısların söz
~~ ilğ kılırsa bir harp vuku unda bı· 
~j ıında bulunan İtalya olacaktır. 

ı.. ı~ 
""C b Ordusunun harp prensibi Ma-
~~, ~ttırı.cıa müdafaa ve Alplardan t· 
>ot, ı.ı' hücu.ın suretinde hülba edili-

~ 11:~7,!arb!nde ınpranmıı ekono· 
lııııııııı... ~ kabul edecek bir İtalya-

nm iki Fransız kobrduau karşısında 

bile sarsılacağı tahmin ediliyor. 

Beneş verdiği kararda. en ufak bir 
tereddüde düşmemektedir. Südet dava 
sının Çek milletinin şerefi ile uygun 
düşmiyecek bir şekilde halline imkh 
yoktur . 

Çek devletinin mülki tamamlığını 

muhafaza kayguau karşısında Almanya 
geriye dönmene harp muhakkaktrr. 
Yahut Almanya bağırmakta devam e· 
decek, silaha sarrlmıya cesaret edemi -
yecek ve Ancak Almanyanm cesaret-

' sizliği yüzün.den sulh ve statüko de-
vam edebilecektir. 

Çembcrl5.yn kabinesinin fevkalade 
toplantılarından sonra hususi talimat 
ile Berline g~dı:n Sör Nevi! Hcnderso
nun Hitler karargahında bir uysallık u
yandırıp uyandmımıyacağı ancak ayın 
se1<izinci günü anlaşılacaktır. Çember· 
tayn "Çek ve Alman devletleri arasın
da birdenbire (?) artan gerginliğin 

sulh içinde ve diplomatik temaslarla 
izale edilebileceğine kanidir. 

MalCim olduğu üzere bu ayın seki
zinci günü Nurc-:;::rg te Nasyonal sos· 
yalizmin yıllık kongresi toplanacaktır. 
Alman lideri Hitler bu lrongref:ie söy
lemek itiyadında bulunduğu nutukta 
bu yıl da her yıl gibi &ulh havarisi hü
viyeti ile endam gösterecek olursa bun
dan çıkarılacak netice §udur: 

"Londra Berlini istediği yola çevi
rebilmiştir,, diyebileceğiz. 

Demek oluyor ki bugün ayın tdördü 
olduğuna göre önümüzde Avrupanın 
tehlike ve hümma içinde geçireceği da
ha dört gün vardır. 

HABER 

--

Rasgeldiği bUtUn mUşkU!ata rağmen 

23,000 kilometrelik bir daire üzerinde ve 
üç gün 19 saatte (günde sekiz bin kilo
metre aşarak) devrialem yapan Hover 
Huges seyahati bir şimşek gibi bütün in
saniyetin alikasını tayyarecilik üzerinde 
topladı ve bu cüretkarane teşebbüsü ba
şaran pilot insanlığın sempatisini ka -
zandı. 

Bu adam, .Avrupaca tayyarecilikle all
kadar muhitler hariç olmak şartlyle, 

tanınmamış gibidir. Fakat Amerika ef -
kan umumiyeslnce iyi bir mühendis ve 
iyi bir pilot olarak maruftur. Birçok par
lak sürat rekorları var. Albay Lindbergi 
hatırlatan tam tevazuu kendisi için iyi 
bir şöhret kaynağı olmuetur. 

Kendisini evvela cezbeden meslek tay
yarecilik değil, sinemacılıktı. Geniş ha
yali, kudretli karakteri, teşkilatçı rubu 
ona ilk mesleğinde dahi muvaffakıyet
li adtmlar attırmıııtı. Bu sahadaki büyUk 
şöhreti tayyareclllğe ait bir filmden son
ra. kazandı. Bu film yilzünden tayyareci
liği sevdi, ilk meslekini bıraktı ve haya
tına yeni bir yol çlzdL 1935 te kendi 
çizdiği plfmlara göre yaptırdığı bir tay
yareyle saatte 550 kilometrelik bir ıil
rat rekoru tesis ederek Fransız tayya -
recisi Delmotun rekorunu kırdı. Sonra 
birçok uzak mesafeli hava hatlarına re

koruna yakın daimt sliratler temin ede
rek uçtu. Bu tecrübeler Hügesin yalnız 
iyi bir pilot değil, ayni zamanda tayya
resinden azami randme.n almağı bilen i
yi bir teknisyen olduğunu gösterdi. Bu 
tecrübeler cUretkar bir ruhun ve kuvvet
li bir iradenin mUbeşşiriydiler. Bu pilo
tun içerslnden geldiği aileyi bilenler o
tuz iki ya§tndaki genç tayyarecinin böy
le yüksek vasıfları haiz olmasına ve bir
çok muvaffakıyetler! hakikat sahasına 

çıkarmasına. şamazlar: bUyUk babası bir 
çok mUşktilata rağmen Amerikada şi

mendifercilik siyasetini yürtiten bir a -
damdı. Be.bası petrol istihsalinde hari
kalar göstermişti. Oğlu hava sahasında 
baş oldu. Ailenin an'anesi devam ediyor. 

1938 de mUstesna ka.bilyetleri, teknik 
bilgisi yüzünden hava münasebetlerine 
yeni bir ufuk açan şagırtıcı bir uçuga ta
mamiyle hazırlanmııı bulunuyordu. 

Fakat pilotun kudreti ne olursa olsun, 
zaferi kazanan bilhassa makinedir. Çün
kU becerikli pilotun elinde, çok mukave-

/j metli, iyi bir planla yapılmış, ağır sık-

Q ş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma ıouerı kaldırmağa muktedir, daya-
~ nıklı olduklo.rı tecrtibelerle anlaşılmış 

e\1ralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. motörlerle mücehhez, gece gUndüz uça-

tcabında gÜnde 3 l<ase alınabilir. -- bilecek, uçuşunun her anmda radyo ile 

llf•·~-~,_.,aı •11·~~1 il/{',,~ •· ı~~ıı '''! 4. 'J,,, F I,,~ j 1;~ ~ ., ... • \& ..... ~...... 'iji, ... ' ·~ 

dünyanın her tarafiyle 
bir tayyareyle uçtu. 

görüşebilecek 

İşte bunun içindir ki Hügesin muvaf
fakıyetli uçuşu Amerikan tekniğinin 

kıymetini ispat eder. Bu tekniğin zafe
ri bilhassa .şu noktadadır. Hügesin uçtu
ğu tayyare bu maksat için hazırlanmış 
hususi bir tayyare değildir. Amerikanın 
başlıca tayyare fabrikalarında seri ola
rak imal olunan tayyarelerden birisi -
dir. Bu tayyarenin iptidai maddeleri O· 

lan hususi çelikler, yahut 1100 beygir 
kuvvetindeki motörler, her gün Ameri -
kan semalarını yrrtan ve bahrimuhitler 
aean binlerce Amerikan sivil ve askeri 
tayyarelerinde de bulunur. Bu tayyare
lerin hepsi birinci sınıf bir hava filosu 
teşkil eder. 

Duglas D. C. 3 sivil tayyaresi gece 
gilndUz fasılasız saatte 310 kilometre 
sUratle uçar ve Nevyorkla Sanfransisko 
arasında 24 yolcu taşır. Sikorsk1 tayya
resi her hafta 30 yolcuyla Miyamiden 
Buenos Ayres'e kadar olan 12,000 kilo
metreyi aşar. Sanfransisko, Havai se -
ferlerini yapan tayyareler her 3800 ki
lometrede bir defa yere inerek iki mem
leketi birleştirir. Askeri ve deniz tayya
releriysc bir uçuşta Sanfransiskoyla. Ho
nololo arasındaki 4000 kilometreyi alır. 

AmerikalıJarın bu suretle hava işleri
ne canla başla. sarılmış olmalarının en 
cUretkar teknik meselelerini halledebll
mil!,J bulunmalarının sebebini bu memle
ketin coğrafi vaziyet ve şartlarında a
ramak icab eder: Birleşik Amerika dev
letleri şarktan garba 4000, şimalden ce
nuba 3000 kilometre devam eden koca 
bir kıt'adır. Bu kıt'a biribirinden tama
miyle ayn parçalara. ayrılmıştır. Bu 
yerlerde lş hayatı çok faaldir, her A
merikalı yeniliği sever ve vakit kazan
mak ister. 

Mesafeyi 9/10 nispetinde azaltan tay
yare gibi bir nakil vasıtasının Amerikalı
nın hayalini canlandırmaması imkansız -
dır. Onun içindir ki 1938 de Amerikan 
he.va nakliyat hatları günde 3500 yol
cu ve 25 ton mektup taşırlar. 

Amerika, Avrupa, Asya ve cenubi A
merika pazarlarından çok uzaktadır. Bu l 
da iyi tUccar olan Amerikahyı mesafe4 j 
leri azaltmağa muktedir nakil vasıtaları 
aramağa sevkeder. 

Askeri bakıma gelince binlerce kilo
metre uzaktaki ilk mevzilerini yardımcJ 
kuvvetlerle beslemek, satvetini Bilyük 
Okyanusun her tarafında göstermek mec 
buriyetinde bulunan Birleııik Amerika 
cUmhuriyetlerinin her zaman seri nakil 

~!"~ll'e~ten zıyarfl'eil:e 

~;:~ !~~:~~:4: ,:::i:f~t-
KayıC>ooaın, sek az glYıın 

t ekrar meyda
ç o !Kan g~ı R 

Baş a~rosu 
şam ~DV@lfil Uaıırı 

;ıl'ti 'r: ~ulunduktan sonra Londra belediye rcisi Sir 
lıııı t1ır ıvıford tamamile hak kazandığı tatile kavuş· 
~l'e ~ ~:lediye reisi seyahate çıkarken "Londra be

~~ :1.sı olmak çok feci bir şey .. İnsanın kıl kadar 

r ~rtı· ır lllidesi olmak lazım .. Tatil müddetince sıkı 
ız YaM ğ d · · ı .... ca un... emıştır. 

M ACAR1sTANDA Budapeşteye 24 kilometre me
safede Versegikaza gölü vardır. Bu göl kenarı, 

Budapeşte kibarlariyle zenginlerinin gezinti yeridir. 
İşte geçenlerde bu göl ortadan kaybolmuş, sonra 

tekrar meydana çıkmıştır. Göltin meydandan kaybolması 
na ııebeb, hatırınıza. geldiği gibi, kuraklık değil, bilA.kiıı 

yağmurların fazla yağmasıdrr. Macarlstanda son yağan 
şiddetli yağmurlar göliln sularını bir buçuk metre yUk
ııseltmiş, göllin kenarında. feyezana karşı yapılmış olan ~~~~ilden en fazla memnun olan, belediye reisi-

iye &d 1f · Tatil müddetince istediğimi yiyebileceğim sedler suyun tazyikına dayanamıyarak yrkılmııılardır, 
'"· eta b ıkr· Zır ayrazn yapmıştır. Kadın bu sevincinde hak gel suları, gölle Tuna nehri arasındaki sahayı kaplamııı-
"ft Sen~ kocasının belediye reisi olduğu tarihten yani tır. Sular Tuna nehrinin mUthiş sUratte akan sularına 

enberi 1000 ziyafete iştirak etmiııtir. karışınca nehir ~iddetli bir hortum gibi kuvvetli bir taz. 
lo yikle gö!Un bütUn sularmı emmiş, göl kupkuru ke.lmıe-

li.'\ t .. ndra beledi" · · · · l · k l · hük' "'- tlt'. ~' "<ltay /e rem untiyaz ı şır et erın, wue 
~f blllunı: ''esairrnin vereceği bütün resmi zıiyafetler· 

etıefin k mecburiyetindedir. lngiliz ananesi bu zi-
reddedilmet"lesini emreder. 

Jh.~ t l:l:ıtrri 1·· . 
~l\J(l hak· ıvıford bu ziyafetlerde bulunmak husu· 

Hadisenin ertesi gUnU, göleUz kalan köydeki sey
yahlar köyü bırakıp gitmi§ler, turistler yUzUnden geçi
nen köy halkı acınacak bir hale gelmiştir. Halk hUkfune-
te müracaat etmiş, hUkiimetin gönderdiği bir mUtebas. 
sıs heyet civarda bulunan bir nehrin suları göle akıtı
lırsa göliin tekrar dolacağını söylemişlerdir. 

S ON birkaç hafta lçersinde hemen bütün Amerikan 
gazetelerinde bilyük harflerle yazılan bir ilan 

çtkmışbr: "Hiçbir iliiçla geçmiyen muannid baş ağrısına 
müptela genç kadınlar arıyoruz. Kendilerine çok yüksek 
ücret verilecektir.,, • 

Tabii bu ilan üzerine binlerce kadın müracaat et-
miştir. İlanı veren müessese bu ko.dmlar arasında uzun 

tetkikler yaptıktan sonra altı tanesini başağrısı şampiyo
nu olmağe. layık görmüş ve kendilerine haftada bizim 
paramızla 90 lira vermek üzere bir mukavele imzala.-
mışt:rr. 

Bu müessese bu kadınları ne yapacak mı diyorsu. 
nuz? Gayet basit... Tedaviye çah~acak. 

Bu müessese bir ilaç fabrikasıdır. Baş ağrısma çok 
tesirli bir Uft.ç bulmağa uğraşıyor.Bulduğu ilaçları bu ka 

dmlar üzerinde tatbik edecek, muvafık netice aldığı 

takdirde ilacını piyasaya çıkaracak. Ve kadınları reklam 
olarak kullanacaktır. 

'ldelince.ı~aten bir rekor kırmıştır. Belediye reisliği 
~alığ1 }'(iı~~·et edildiği zi /afetlerden yalnız birisinde 

Kadm, erkek, çoluk, çocuk bütün köy halkı amele ola- İyi oldukları takdirde haftada aldıkları 90 lira ke-

Unden bulunamarmştır. rak canla başla çalışmağa başlamışlar ve o sırada tek- sileceğine göre, bu kadınlarm "iyileştik., derneğe razı 

rar bol vaihnurlar dıı. \'a~dııh it'in t"ÖI vavı:ı.s vavas dol- olabllecek1eri. bize nek akla vakın 1!elmivor! 

vasıtalarına muhtaç bulunduğunu kabul 
etmek icab edecektir. 

Bu zaruretler Amerikalıları tayyare -
cilik sahasında iyi, sağlam, günden güne 
tekemmül eden bir metoda rnhib olmağa 
zorlamtlltır. Amerikalılar "milli tayyare 
kurumu .. nu bu maksat için kurmuşlar, 

yirmi senedenberi gerek teknik, gerek 
nsait, gerekse şahıs bakımından bu ga
yeyi gözönünde bulundurarak çalışmışlar 
dır. Teknik yenilikleri besliyen fenni a· 
raştırmalara büyük kıymetler vermişler, 

içlerinden yalnız yüzde birinin ameli 
muvaffakıyeti· olan binlerce fen adamla
rını beslemişlerdir. 

Bir defa daha şu nokta üzerinde ıs -
rar etmek faydasız değildir. Devriô.lem 
seyahatini yapan Amerikan tayyaresinin 
tamamiyle ayni olmak Uzere Amerikanın 
500 ticari ve 2000 askeri tayyaresi var· 
dır. 24 insan ve 2,5 ton eiya taşıyabilen 
bu tayyareler Amerikanın yakın bir a
tide Avrupayla tayyare postaları vasıta
siyle ticad münasebetlere girişebilecek
lerine delildir. 

Sözlerimi bitirirken bir daha tekrarlı
yalım. HUges muvaffakıyeti bu pilotun 
şahsi meziyetlerine, memleketin şayanı 
takdir dinamik kudretlerine medyundur. 
Fakat asıl kökUnU senelerce araştır -
maların, tecrübelerin, fedakarlıkların 

sabrın neticesi olan bUyUk teşebbüslere 

meftun ve tayyareciliğine candan bağlı 
bir halk kütlesinin icabatından kuvvet a
lan Amerikan tekniğinde aramak lazım
dır. 

(Lö Tan) 

Hoo~re 
AnacJoluhisar1 İdman yurdundan~ 

Yurdumuzun 1938 senesi alelade kon
gresi 11 Eylül 938 tarihine tcsadili" eden 
pazar günü saat on buçukta yurd mer
kezinde toplanacaktır. Bütün azanın gel
melerini dileriz. 

UITtRA. İLANI 

"Beton yallara mahsus kaplama lev
haları sureti imali,, hakkındaki icat için 
sanayi Müdiriyeti umumiyesinden istih
sal edilmiş olan 22-7 -1936 tarih ve 2170 
numaralı ihtira beratı bu kere ferağ ve
yahut icara verileceğinden mezkiir ihti
raı satınalmak veya isticar etmek arzu
sunda bulunan zevatın Galatada, Taptas 
hanında 18 numarada mukim Bay Teo
dor K. Sinanidiııe mUracaat etmeleri. 

İHTİRA İLANI 

"Yol ve sair satıhlar, inşaat malzeme
si, bloklar ve levhals- misillu sair mevad 
imalAtı ve ıslahatı,, hakkında -
ki icat için sanayi müdUriyeti umumiye. 
sinden istihsal edilmiş olan 1-9-1936 ta
rih ve 2219 numaralı ihtiraı satnıalmak 
veya. isticar etmek arzusunda bulunan 
zevatın Galatada, Taptas hanında 18 nu
marada mukim bay Teodor K. Sinanidi
se milracaat etmeleri. 

Casus 

Abdülhamid zamarunda Er
meni Hınçak ihtilil komitesi
nin ihtilal teıeM>üsü naııl o~
taya çıkb?. 

Abdülhamidin casusu Cevahirciyan 
ihtilal teşebbüsünü bütün delillerlle 
ortaya çıkardığı halde neden mah
kfun oldu?. 
Yirmiye yakın kişinin idam ve mü
ebbet kürek, sürgün cezalariyle ce· 
zalandırılmasına sebep olan yakın 
tarihin bu heyecanlı ihtilal hareketi
ni HABER'de okuyacaksınız. 

111ıll&llltlll......rt.1 ............ ı•MM ...... -•"HllMti.. ............. 
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Son balı ar 
• f dört model ıçın 

laytlyed~n (!15ner1ien sade ve gtızel bir rol>a lhtlyacmrz var. Bunu modelterlmfz arurndan eeçeblllrslnlz. Soldan tubarcn: 
1 - Korse kısmı ve kol kapakları be yaz ipekliden yapılmış siyah bir rob. üzeri siyali kordelAlı beyaz bir Panama şapka 

Ue çok yakIŞır. 
2 - Yazlık boleroyu açık renkli ince bir yiln ceket Uzerine giyerek çok orijina 1 bir kostüm elde etmiş olursunuz. Ceket

leri san, pembe, ye§il veya mavi yaptırabilirsiniz. Fötr bir §apka b uroba çok yakı§ır. 
3 - Rob üzerine ilave edilmiş bir kar eli plastron elbiseyi gayet gUzel gösterir. 
• - Açık renkli koyu renk etek ve bolero, ayni renkteki kemer size güzel bir eonbahar kıyafeti olur. 

Sayfiye d©ınüşü güzeBDlk tavslyeOerı 

Deniz sul}ile sertleşen saçlarınızı 
nasıl lJUmuşatabilirsiniz? 

Sayfiye dönlişti neredeyse başlİyııcak., 
dügünUyorsunuz: 

Deniz ve rüzgar saçlarınızı çok bozdu. 
Deniz euyu saçlarınızın rengini nçtı, 

aertlC§tirdi. RUzgar, sebeb olduğu te • 
bahhuratla saçlarınızı besliyen köklerde 
birikmi§ maddeleri uçurdu. Şimdi saçla
rınız yeni baştan bakılmağa çok muhtaç
tır. Bir güzellik enstitüsünde veya çok 
tanınmış bir kadın berberinde kıyamet 
kadar para sarfederek yaptıracağınız bu 
f§i kendiniz de yapabilirsiniz. 

Sabah kalkınca tuvaletinizi yapmadan 
evvel saçlarınıza, ılık olmak §artlyle, 
zeytinyağı 8ÜrU_nüz. Baş derisini, yağı 

cilde iyice nüfuz ettirmek için, iki eli

nizle kuvvetlice oğunuz. Başınızı bir ga-

zarfında saçlarınızın boyatılamıyacağınr J Tırnaklarınız da tıpkı dudaklarınız gi
da unutmamak lfıznngelir. , bidlr. Onların yağa, kreme, fırçayla ma-

• 
Cildinizin ayrıca bakılmağa ihtiyacı 

var. Güneş, cildinizin hakiki rengini tunç 
Iaı:ımış bir tabaka altında sakladı. Bu ta
baka size çok yakışıyor. Fakat bu renk 

ebedi değildir. Yavaıs yavaş sararacak 
ve nihayet bir gUn tamamlyle kaybola-

caktır. Bu rengi uzun zaman muhafaza 
etmek istiyorsanız ynpac:ığınız çok ted. 

birler var. Şehre döndllkten sonra yü. 
zünUze beş dakika buhar banyosu yapar-

saja ihtiyacı vardır. Şehre döndükten 

sonra on gün tırnaklarınız da boyana • 
maz. 

Elleriniz de yUzUnUz gibi besleyici 

kremlerle masaj yapılmak ihtiyacında

dır. 

Banyo ve sayfiye ayaklarınızı boz

mu§tur. Onları ka!uru ilave edilmiş ko

lonyayla her gUn yıkamak mecburiye -
sınız. Bir pnmuk tabakasını veya bir tindesiniz. Bu yıkayış, ayaklarınıza eski 
havlu parçasını gül suyuna batırnrak yü. yumuşaklığını verecektir. 
zilnüze sarar, on dakika böyle durrusu-

nuz. On gün yüzünüze sabah akşam 

besleyici bir krem sürer, geceleri bu 

kremle yatarsınız. Güzel ha\•ah sonba

har günlerinde açık hnvada gezmcği ih. 
mal etmeyiniz. Bu, kazandığınız yanık 

rengi muhafaza 1çin en güzel tedbirdir. 

Dudaklarınızı unutmıyalım. Deniz, rüz
gar, gUneş bütün tahribatını bilhassa du
daklarınızda yapmışur. Hele deniz \'e 

güneş banyoları yaparken dudaklarınızı 

boyamak ihtiyatsızlığında bulunmt•şra-, 
nız bu tahribat daha fazladır. Dudakla-
rınız iyice kurumuştur. Denizden \'e 

rUzgardan uzaklaşınca çatlamağa başlı

yacaktır. Bu ihtiyatsızlığın cezasını, şeb. 

re döndükten sonra tamam on beş gün 
dudaklarınızı boyamadan gezmek sureti-

Hükumetin de yardımile 
büyük bir turist merkezi 

olacak 
Çeşme, (Hususi) - iktısat Vekili 

Şakir Kesebirin İzmirde bulunduğu sı
ralarda, vali FazlıGüJcçle birlikte Çeş 
meye geldiklerini yazmıştım. Bu ziya
ret, Çeşme hesabına çok faydalı olmuş, 
Şakir Kescbir, Çeşmenin imar ve ıstaiu 
ve güzelleştirilmesi hususunda vaat • 
larda bulunmuştur. 

Vekil, ılıcaları, plajları gezmiş, vali 
Fazlı Gülecin izahatını alaka ile din
lemiş, ılıcaların doğrudan doğruya vi
layetçe idaresi tasavvurlarını, turistik 
bakımdan Çeşmenin inkişafı için asfalt 
yol yapılması, sair noksanların da ta
mamlanması düşüncelerini çok isabetli 
görmü~tür. 

Vekil, plajların ve limanın ıslahı 

ile diğer işler için yüz bin lira kadar 
yardımda bulunulması icap ettiğini, bu 
paranın da ilk fırsatta ayrılacağını söy 
lemiştir • 

Şakir Kesebir, Tonbal~ı ve ahtapot 
çuluk işlerini de gözden geçirmiş, bu-

rada küçük bir balık konserve fabrika· 
ıı kurmak üzere Denizbanka tetkikler 
yaptırmak vaadinde bulunmuştur. 

Çe~me, memleketimizin bir çok tu
ristik ehemmiyetini haiz bölgelcriooen 

olduğu gibi, verimli bir turizm hare
ketinin inkiş:ıfına el verişli bütün §art
lara ham ına.dde halinde malik bulun
maktadır. 

İçmeleri, ılıcaları, plajlan av ve spor 
imkanlarr. Narinciye bahçeleri ve çok 
'kuvvetle toprak altında yattığı tahmin 

olunan asarıatika ve bilhassa Akdeniz 
ikliminin en tatlı tecellisine mazhar 
olan Çoşme, Ege turistik bölgemizin ri
yoyalarmdan biri olmağa namzettir. 

Çeşmeliler, kazalarına gösterilen bu 
alakadan bilyUklerimize minnettardır

lar. 

AyYalık'ta 

Alibey nahiyesi . 
değişiyor 

Park, plaj, stad, mezbaha 
ve rıhtım yapıldı 

Ayvalık, (Hususi) - Ayvalık ve civa
rının bir sayfiyesi olan Alibey nahiye
sinJa imar faaliyeti ilerlemekte, hn1kın 

en mühim ihtiya~larına cevııb veren ye• 
nl eserler göze çarpmaktadır. 

Kasabaya sekiz kilometre mesafede 
bulunan su, çe~melere verilmiş, güzel bir 
spor klübU, park, spor sahası, okuma o
dası, bir mezbaha, kasabanın muhtelif 

yerlerinde üç meydan, dört yilz metre 
tullinde beton bir rıhtım yapılmı§ ve ka. 

·saba dnhilinde yüzlerce ağaç dikilmiştir, 
Fenni ve asri bir tarzda umumi hala, 

inşasına da başlanmış, adanın en müsait 
yerinde güzel bir plaj vücuda getirilrni§
tir. 

Vilayetimizin muhtelif nahiyelerinde
ki çalışma vo gayretlerlle temayüz eden 
nahiye müdürü Nebil Baran bu faydalı 
işlerin yapılmastnda büyilk alaka ve gay
ret göstermektedir. 

Vatandaş 

Diyor ki: 
Bakmıyacak oJdOlı 

tan sonra parlı 
niçin 'l rf~ 

Belediye binlerce lira sa aptıllf' 
Aydında Büyük bir Park Y ıııtJ1 • 
Bu park s~n zamanlarda ~ ~ 
lıktan harap bir hale gelın1~'ıar ~ 
pcleri kırılmış, çiçekler, ağaÇ 
rumağa yüz tutmuştur. k ytP 

Bir eseri muhafaza etın~yetlidit' 
maktan çok daha eheJJlını .,e ~ 
iyi bakamıyacak olduktan . ıJi

yerı 
beş gün sonra bir yangın . in biti' 
ni alacak olduktan sonra ruÇ ıııaJı7 

. k yaP 
lerce lıra harcayıp par .. tiir· 
işte buna akıl erdirmek ~ıı~yetıct' 

Belediye müteadoit şılca ~ · 
J aster...-

rağmen bu parka alaka g 
miş, yüz üstü bırakmı~ur. ..~ 

Aydınlıların, bilhassa bU ıı•~ 
günlerde, yegane istirahat . .,~ tf' 
alma yeri olan bu parkın bı: JiZııtS • 
vel yeniden tanzim edilınes;. bot' 
dır. Aydınlılar, hiç bir eınegı~edi· 
gitmesine razı olamazlar. se 
yeden himmet bekliyorlar.,. yplr' 

Bayındır' da f1I 
Zeytin orr118 

yandı paı•' ,u 
Bayındır, (Hususi)- -: .. , • .,e ~t 

· k" ci.ılU"' eıf nü, Byındır Halkevı oy ıcöY C • 
§Ubelerl ile Halkevi band~su pir f~ 
sine çıkm:ş, il!;elerde &aınırrıi J<Öyıiil~ 
.de karşılanmıştır. Burada bulıJll 
konser verilmiş hasbıhallerde ~1 ,ır" ' ıacar. 1 · 
muştur. Heyet buradan ayrı .. ilk ıe • 
da fena bir haber gelrni~. b~~irilıtıif 
tinliğin yanmakta olduğu bı _ ti 

tir. J ~~ 
Halkevi -erkanı da köyl~ter ~r ,,rr _ 

ormanda faaliyete geltnl~• ·de ~ 
genişliyerek Bayındırı tehdı 1~ 
yan zeytin ormanı yanrgıtU cıııı11'ıır. 
ve civar köylülerin de yar ~ 

.. l"kl .. d" ··1 u"ştu"r zarıt guç u e son uru m · 
himdir. 

el' 
Gönen kUyJer~ 

bilyilk ıoşa 
faaliyeti v~~ ,,~ 

Gönen, (Hususi) - ~arı b{.iyilk.ıııl. 
sinde son bir • iki ny içınde rı";·. 
faaliyet göze çarpmakta~· bir 1 
hududundan beş kilometre. UğiııdC 
feye kadar sekiz metre geıU! 
zel bir şose yapılmaktadır ... ı.ıe f'!! 

k"prll"' ,. Buradan sekiz beton o 1'• ~ 
·1ıner." • rıldıktan sonra istifade e~ı e beJr A! 

lanacaktır. Bu yola. nah1Y) adı flV" 

encümenince (Aykut yolu ti 
mesi kararlaştırılmıştır. bari' .t.M 

Nahiyenin köylerinde de petv":. 
faaliyet göze çarpmaktadır· 1'6~ 
Hafız Hüseyinbey, Ar:rnutl~l;yte~ 
ğaç, Havutçu1:, Misakça ııııfo lf 
heyet odaları inşasma ba~ıaıı.~ 
kır köyünde de bir ilkokul~rt 1 

,J 
faaliyete geçilmek üzered~:r JıJl'"",;ı 

Nahiye merkezinde de ~re bit 
kadar hazırlam:ın planlara g p• 

ti binasının inşasına başlan•' 

,,. 

. zeteyle sarınız. Üzerini de tUylU bir hav
luyla örtilııliz. lki saat bu \'aziyette bek. 

leyiniz. Sonra başınızı sıcak suyla yıka
yınız. Bunu, haftada bir yapmak şartiy
le altı hafta devam ettireceksiniz. Bu i

§[ yaparken iki defasında da başınızı 

zeytinyağı yerine lçcrsine bir kaşık is
pirto ilave edilmiş ve iyice çarpılmış iki 

yumurta sarısıyla oğmak çok faydalı o
lacaktır. li:ğer güneşin \'e denizin saçla. 
rmıza \'erdiği açık renkten memnunsa
nız ve bu rengi muhafaza etmek isti -
yorsanız, saçlarınızı kaynamış papatya 
suyu ile yıkayınız. Saçlarınızı altı hafta 
devam edecek olan alıştırma müd
detinde, sakın makine ile ondülfisyon 
yaptırmayınız. Bu altı hafta içersinde 
!açlarmız tekrar eski ipek yumuşaklığı
nı ve islediğiniz rengi almış olacaktır. 

Ondan sonra istediğiniz gibi saçlarınızı 

kıVtrtabllirsiniz. Altı haftalık mUddet 

le çekeceksiniz. Bu müddet zarfında 

dudaklarınızı günde iki defa tatlı badem
yağıyla yağlamaktan bas~a yapacak işi. 

niz yoktur. 

1 ttfald:.ıa' . . ca pr 
Sc11euin en son modrm olan şu ranta !arla l'1'iilıenlerc balamı. Eldiven7er Podö wcttlr. Kmarları işlemelıd;" bİf ti 

çi derisiudm t'tı ajurlu motif /erle siislen mi şiir. Ortadaki çanta, spor elbisesi le kul /amlacak güzel ııc sotı fllO o 
ta~dır. 
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Helb>er'Dın tarDhl Rcmann:11e Vazaın: Dklmlm 

Şehzade carİlJenin odasında katilin 
delik deşik cesedi karşısında1Jdı 

Bu ne demekti, bu nMtl aeydi? kapısı, 
pcııcere8i, ımnsıkı kapalı odadan bir du
man blle sızıp çıkamazken koca gavdelf 
gl!nç Mahmudun kaybolma.sına akıl eır 

ermezdi. 
Eğer Mahmudu öldUrmek i.ııtlyen bağ. 

layıp götUrmUşse bir katil değil bir mec
nun olmak lAzımgelirdL Hazır buracık

ta uyuyan bl.rlııi vurmayıp da onu dıpr
da öldUrmeği dllB{lnmek bir cinnet ola
blllrdl ancak. 

Mahmudun dıgan .çıkıp blr hacetini 
görmesi lhtlmalinl dUuUnııe, o halde bu 
elbise yığınına knkılmı§ hançerin mana
sı ne olabillrdi? 

Velhasıl Selim vaziyeti izah edeme -
mi§, odasma ftrlamıu, Anberl çağırmıv, 

Mercanı iste~. nrntı:nuJ, taratml§, 
M:ahmudu bulduramamıı, endl11cden en • 
dJıeye dUşmUgtU. 

Anber, bu vazıyet kaıııısmda tedehhtıe 
etıı:ıl§tJ. 

- Sultanım, dedi, ancak aehzadenlıı 
odanızdan geçmesi mUmkUndUr. 

- Evet Anber, ama nerededir? bu el
biseleri buraya kim koymua ve ortaam.a 
bu hançeri kim aaplamı1ıtır? 

Bu esrarı anla.mnğa nklmı kAfi değil 
Anber. Sen ne dersln Mercan! 

Mercan yer öptU: 
- HUnkArrm a'lem! 
Selim, Mercanın göğeUne bir yumnık 

fndJrtp yere yıktı: 
- Habls. Söyle, bu işi sen bilinin! 
Mercan ne deseydi? ne diyebWrdl? dı· 

aarda salonun sediri üzerinde çehUği af. 
Yonun tesirlyle, tA ak§amdanberl uyuya 
kalmı§tı. Defll Mahmudun, kendl.slnin 
bile farkmda olmamı§U. 

Anber, b8yle hAdlseler karşısında Se
limin kendinden geçerek akıl ve hayali· 
ne gelmlyen lalere knlkışablleceğinl bi
lirdi. Halbuki ulmdl böyle bir aey doğru 
olnmazdı. Belki Mahmudun hayatı hald
katen tehlikedeydi. Eğer gUrUltUye bq
lanırsa ka.Wlerin acele edlp Mahmudun 
klrmı tamam etmeleri mUmkUndU. 

Sultan Mustafa. da saat birde Beyler
beyi sarnyından dönmUı ve bu saraya 
gelmişti. O zaman Anber ayaktaydı, na
sıl olmuştu da bu hldlseyi işitmemiş, 

gCSrmemigtl. Acaba, kendi çekildikten 
sonra sultan Musta!anm bir iradesi mı 
olmuııtu, acaba padieaJı, cıehzadeyi boğ
durmuş muydu? 

Anber de l§in içinden çıkıun&m11tı. 

Hele padişahın, birkaç gUn Beylerbeyi sa 
rayında kalmaeı mukarrerken geceyr&n
mndan sonra avdetlni çok manidar bulu. 
yordu. Neteldm §ehzade de ortada yok .. 
tu. 

Hiç akla. gelir miydi ki §ehzade, cariye
nin odruımda ve kendisini lHdUrmeğl dU-

~Unen katilin delikdeılk ceaedJ ~sm
da, heyecan içinde, yorgun ve bitkin hal· 
de, cariyenin uydurduğu bir masalı dln
llyordu. Halbuki asıl mllcrim bu kadın· 
dı. Ama, nasıl Mahmudun oda.dn olduğu 
bllinmlyonıa, Mahmut da bunu bUmiyGbi
llrdi. Hele böyle ııinirlerl bozukken ince 
eleyip sık dokumak ne mUmkUndU ! 

Selim ayaklarmı yere vurarnk haykın· 
yordu: 

- lote Mahmudun hayatına kıydılar. 
Hem yanıba.şmıda, hem benim odamdan 
geçerek ... 

Ve koskoca ııultan, padl§ahhk et.mi§ 
Selim, bir kenarı:ı diz çökilp -kUçUk bir 
çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağladı. 

Kader bu gece Selimin de başına bir 
çorab örüyordu. Eğer Mahmud çok ge
cikmeseycll, !}imdi rahat bir uykuya dal. 
mı'f bulunacaklardı. Halbuki Selim nere
deyse kendini kaybedecektL 

Anber ağa dedi ki: 
- UL.nlulnm. Ştmdl ağlanacak vakit 

değlldir. Belki aelızade imdada muhtaç
tır. 

Selim, gözya.şlarmı geceliğine sildi. 
- Doğru Anber, doğru ama, ne ted · 

b!r edelim? iaterdim ki ben bUtUn sara
yı araetırayım, hattA padl~ah Muııtafa • 
tıın odasına bile gitmek gerektir. 

Selim artık tedbiri, ihtiyatı kaybet .. 
mlıtl Dost, dUuman dUeünmeden ik1 a. 
rabm yanında uluorta söyleyivermişti: 

- Padi§ah bir mecnundur. Mahmudun 
ktınma girmesi mUmkUndUr. Kan içaıe
dlkçe rahat etmlyen bu mıdıktan her 
aey beklenebilir! 

Anber ağa, Mercana baktı. Bu bakı'JtJ\ 
derin bir korku ve mana vardı. Mercan, 

Mustafanm sanki çoman demekti. eim· 
di Selimin bu sözlerini padi3aha nakle .. 
derak klmbillr ne haileler meydana ge. 
tirecektl. 

- Şevketıo.m, dedi, ba lo dağdağa 

bulmasın. Mercan kuluna yol ver. Gizli. 
ce maruzatım var. 

Selim 1§1 anlanu§tı: 

- Mercan! diye haykırıyordu. Dilleri 
gıcırdıyordu. Tallah, ağzmdan bir aey çı
kal'!a tırnaklarımla işkembelerini deşe • 
rlm. Haydi, defol, bizi yalnız bırak ! 

Mercan zaten bunu dört gözle bekli
yordu. Hiçbir saz kulağına girmeml.ştl. 

HenUz afyonu patlamıştı. Asıl elmdi ha. 
yallerfne gömUIUp tatlı tatlı uyuyabUa • 
cekti. Sellınln ayağını öptU ve 11UrUnllr 
ğibi odad:ın çıktı. 

Sellm telAf ediyordu: 
- Söyle Anber, ne tedbir edelim? 
- Bir siyah mUrekkeb yok mu hlln • 

klrmı? 

- Ne edeceksin? 
- Seni boyıyacağnn efendimiz! 

Jll llllmrJW1i1CJ•IC31!lJIDDlll!E~rMJD••ıı•• 

Selim bu halle karşısında bile kendi
ni tutamayıp dakikalarca ve kahkahalar-. 
la gtıldU. 

- Bre mecnun arab, beni Kayseri 
merkebi mi sandın? 

Anber utanmış, yerlere geçmiş, mak
sadını izah etmeden uluorta söylediği f. 
çin kırdığı potu anlamıştı, ama, §imdi bıı 
nunla oyalanacak zaman değildi. 

- ŞevketlCim, dedi, ııarayda biz kul. 
larına hUrrlyet geniştir. Her yere girip 
çıkablllr ve hor saatte istediğimiz ma • 
hal ve ııemtte bulunabiliriz. Birkaç za -
man için kulunun şekil ve kıyafetine gi
rip blzzatımrayı dolaşsanız ve şehzade
yi kendi elinizle arasanız diye fakirane 
teemmuı ettim. 

Selim bu fikri çok beğenml!ıtl. O ka. 
dar hoguna gitti k1. yerinden kalktı vıı 
Anberl kolları arasma. alarak öptü. 

- Sen meğer çok akıllı bir adammt§· 
am Anber! 

Ve koca. sultan, bir palyaço gibi ayna 
karşısında. siyaha boyandı. Elleri ve yü
zü parlak ve siyah mUrekkeple alellcaib 
hale gelmi3U. Sakal biraz işi bozuyordu 
ama karanlıkta bu kadar incesine kim 
dikkat ederdi! Oracıkta don gömlek so
yunup Anberin elbiııelerinl giydi ve ken
dinin elbhıelerinl de Anbere giydirdi 
Selim biraz daha muhteuem, biraz dahR 
göbekli ve U%Ull boylu. Fakat gecenin 
lo3luğu ve hele saray koridorlarının gaz 
lAmbalan ve mumlar altındaki hafif !§ığı 
içinde hiç de sezllmiyecek bir Anber a. 
fa oluvermiştL 

Anber bir taraftan sUra.tle SeUmi ha
zırlıyor ve b!r taraftan da einlrlerinl 
takviye ediyordu. Mahmudun ortadan 
kaybolduğunu haber aldıklanndan beri· 
dir hemen hemen bir buçuk saat geçm~ 
bulunuyordu. Her kaybolan zaman teh· 
likell olabilirdi. Anber söyleniyordu: 

(Devamı V 01') 

Berber - Saçlarınızı ortadan ayırnuımı 
istiyorsanız birkaç dakika için cinayet 
romanı okumaktan vazgeçiniz? 

O İngiliz kadını bir Abideden lndirilmi§ bir Yunan heykeline 
bemyor; onda mermerin beyazlığı ve soğukluğu var; her bahtiyar 
anne gibi o da azametle, vakarla yUrUyor. GUzel olduğu lnklr edL 
lamez, fakat bir harb gemlııi gibi ağır. Üzerinde zarafetten, kibar
lıktan eser yok: hiç aUphestz kl bir ledl değil; tngUtere'nin uzak 
vilAyetlerinln kUçUk bir köyUnde çiftçilik eden bir adamın kızı ola
cak; belki de ftkara bir protestan papasmm on birinci evltdıdır ... 

r-------~ 

. ~ 

Yazan: R. Rober Düma - 48 - Çeviren: IF• 

Baronun yardımcı ;ı Haynıer 
Pariste üç serserinin 

tecavüzüne uğradı 
- Emrim 111: bu akeam saat 20,llS de para etmedi. Birkaç yuınrukuıa t 

JW Valle ııokağmda bulun. Jül Valle IO• ! bir çelmeyle yere yuvarıaııdJ· 
kağt belediye hududu yakmmda, Klin - yerde de epey day&k yedL dıJ. 
yankur kapısı civarındadır. Haritaya bak. Birden bir dUdUk sesi duyul 
Anla§Ildı, değil mi? tekrar et bakayım? 

Haymer talimatı tekrar eru. 
- Aferin! orada. durur beni bekler -

ıin. Emrim bu kadar. 
- Baş Us ... 
Haymer, sözUnU tamamlamadan tele -

fon kapandı. Zabitvekill cUmleııinin so. 
nunu yuttu ve söylendi: 

- Mülhim bugUn gene pek sinirli! 
Fakat saat 20,15 de? 
BulU§mak istediği kadın aklına gel

ml§tl. "Ne akııl teııadilf ! neyse ben de 
daha evvel, öğle yemeğinden sonra gi
derim. Mektuplan da yanıma ala::rım da 
mUIAzime teslim ederim. MUhlm ueyler 
olduğu muhakkak ama baronun yUzUnll 
gördUğUm yok ki! LAf bile söyletmiyor 
insana.. .. 

• . .. 
JUI Va.He ııokağt Parisin en plıı sokak

la.rmdan biri.sidir. 
Gıcır gıcır, yepyeni bir eotar elbtııesi 

glymi§ olan Hanıı Haymer bu haliyle so
kakta dikkati çekiyordu. 

Haymer ııinirllydi, çUnkll gelip geçen
lerin kendisine bakıolan, hiç de dostane 
değildi. Vaktinden evvel geldiğine pi§ • 
man oldu. Hem mUIAzımin bu berbat yer
de ne işi vardı? koca Pariste, randevu 
verecek ba.şka yer bulamamııı mıydı? 
Dolqmağa başladı. 

Beı dakikası daha vardı. Arka.smdan 
ayak sesleri Iuittl. Her halde mUllzlm 
olacaktı. DönUp baktı. Hayır, gelen Uç 
serseriydi. Yaklaştılar. Biri söylendi: 

- Hey andava.llı! yolumuzu mu keal-
yorswı? 

Haymer korkuyla. kekeledi: 
- Hayır efendim. 
Kenara çekilmek istedL Fakat bu se

fer öteki kUlhanbeyi homurdandı: 
- Parfııte gezecek yer bulamadm da 

blziın mahallede mi boy göstermeğe 

kalktın? burada ııenin borun ötmez de • 
llkanlı! 

- Hayır efendim! ha.yır! 
Sers~rilerden biri elinin tersiyle Hay. 

merin çenesini yukarıya doğru itti: 
- Surata bak herifteki? 
Haymer avazı çıktığı kadar haykırdı: 
- İmdad! 
Ayni zamanda serserilerden biriainin 

suratına bir yumruk indirerek kurtulduk
tan ııonra ka.çmağa bagladı. Fakat uzağa 
gidemedi. 

- Ne o? pataklanmak i.ııtiyoreun an
laeııaiı. Biraz srrtmı ok§ryalım da aklın 
başına gelsin! 

Üç seraerl birden Haymerln peııin • 
den koşup yumruklamağa başladılar. AI. 
manm kendisini mUdafaııya çalışması 

- Poıtıı geliyor! ıeıer 
Nefes nete&e yetıten pal 

lar: 
- Ne oluyor? ne var? ~ 
- Tuhafı mtitecavizler ~·;.ı..-

ıebbUıı blle etmemitlerdi. lçle 
ri cevab verdi: d tJli' 

- Şu herif bize çattı. BiZ e 
aadtk. Ama kavgayı o çıkardl·dOll' 

Polislerden biri Hayınere k ti 
lip koltuk altlarmdnn tutar' ,JJJ 
nın ayağa kalkmasına yardpıı 

- Haydi, hepiniz karakol• .. · 

Haymer, iki polis arasınd:uttll
topallıya karakolun yoıunu 

• • • 
Kara.kolda Haymeri ıııute 

birlikte komiserin kareısına ç 

Komiser emretti: 
- Üıtlerinl arayın fUI1}&11Il· 
- SilAhlan yok e!endin1· e.,r 
- Peki. Ceblerinde ~ka ı:ı 

Evrak filin ne varsa çıkartılİ ıo 
Haymerln cUzdanı, lçindek HdJ. 

larla beraber komi.ııere ver 
ııapsa.n olmt11tu. Mektuplar' 

mahvolmuotu. 
Komiser tekrar eı:nlr verdi; 
- Hepsini tıkın tçerfYe· 

meggul olurum onlarla ... 

üç serserinin içeriye tıltıl~ r'İ 
bir masa bB§ına oturınue olaD 
ları g6rilnce ayağa kalktı. 
YUzbaşı Benua sordu: 
- Oldu mu! 

8
..,,1# 

Komiser Rokur yUıbafitnın 
rar etti: 

- Oldu mu? 
Kıyatet değtştlrmiş si..,u 

en iriyan olanı cevab verdi: 
- Oldu, mUkemnıeıeıı ... 

- Nasıl oldu? anlatın· aJ11• o 
- Pek gUçlUJde değil ~ 

kolay da olmadı. Herif ku\f\'e 
V&kanm cereyan tanını 

anlatınca komiser Rokur: çoı f'İ 
- Aferin çocuklar· Dedi· atı~ 

ll§tmı:z:. Şimdi dinlenin. )filıcA!ı'1Jllt 
vere~ 

tiğlnJzi glmcllden haber eeıe 
aaa.t onda emniyeti umuınlY 
rUn. e&t~ 

Sivil polisler dışarı çıkID e" 
- Şlmdt, dedi, Hayınertn fa!! 

kik edelim. Bakalım neler ~f11' 
Cüzdandan iki zarf ayırdı. 

leline vurdu: .na ~ 
- İşte bunlar mil}ıim. B 

nar su l!:mn. ' 
- Bulduralım yüz~~ ftl 

···••1KJwt:ımEltmJWEl8IUJOOErJ3 .~ 
eblrli 1 

ninle aşkm coşkunluklarını tatmadık ama onun z ~~edlı 
tatınadık. Sen hayata akıllı, uslu gözlerle baktın· 

LV 
•• Kont.es dö l'Estorad'dan Madam G88toD .~ 

1s1~ 

Parls'ten kCSşke döndüğüm zaman ö!Uyor gibiydim.. Yolda bin 
bir dUşUnce, bin bir geytan gibi üzerime UgU§tU. Acaba Gaston bu . 
kadmı nikahla mı almıe? onu benden önce mi tanıyordu? yoksa bu 
kadm zengin bir adamın metreııi miymiş de o adam terkettiği için 

Gaston'un başma mı kalmış? çocuklar işin iç yUzUnU pek Al& anlat
mıyormue gibi ,onları gördUkten sonra daha dUeUnmeğe hacet var· 
mıe gibi birçok ihtimalleri gözönUne getirdim. Ertesi ıtın Pari.ıı'e 
döndUm, kapıcmın eline epeyce b!r para ıııqtınp ııordum: 

Çeviren: N l\.lJ ıru O Oalh 
-105-

ATA<q 
. asıUYllo . .., 

Lulıı'clğlm, sa.na bu mektubumu en seri v ~ac:ü~ 1 

ten sonra ben de ıenin k6§ke gelmek Uzere yola ~. buJI~ 
yazdığın son sö:z:ler bana bir delilik eseri gibi ge.I s~ni ~~ 
ki hepsini Lui'ye de anlatmağı mUnasib buldUJll · )>81~ .... 
den kurtarmamız lAzmıdı. Gerçi hayli çirkin çareıer~ııo d fi' 
aldığımız netice o kadar iyi ki herhalde sen de t buJlu 

- Madam Gaston, m6syö Gaston'un niklhlıat mı? 
- Evet, madmazel, (1) dedi. 

llS Temmuz 

O sabahtan sonra. Gaııton'a bir kat daha yakınlık, bir kat daha 
muhabbet gösterdlm; o da her zamankinden daha ateşli; elbette, 
gençlik! k:ıç de.fa, aabahleylı:ı yataktan kalkarken ona: "sen beni, 
Vil • Lcvck eokağmdakinden do fazla mı seviyorsun?., diyeceğim 
gellyor ama kendimi tutuyorum. Bu fedakArlığa nasıl razı oldu. 
ğumu ben de anlamıyorum. 

Bir gUn sordum: 

- Sen çocuk sever misin? 

(1) Kapır.mm Luoise'e böyle "madm:ızeı- cremesı, ona orr ra· 
bi,o sandığını gösterir. 

- Pek, dedi; ama elbette bizim de çocuğumuz olacak! 

- Nasıl elbette olacak? 

- En bUyük hekimlere sordum; hepsi de bana lki ay kadar 
seyahate çıkmamı tavsiye ettller. 

- Gaston, dedim, ben yanımdan uzak olan bir adamı seve
bilseydim, tekrar kocaya. varmaz, bir manastıra kapanırdım. 

GUlmeğe başladı, fakat seyahat kelimesi beni öldUrmU.,tU. Böy
le her basamakta tutunmağa çalışarak merdivenden yuvarla.nmak
tansa kendimi kaldırıp pencereden atmak elbette daha hayırlı ola
cak. Allahaısmarladık, kardeşçiğim, şöyle tadlı ve zarlt bir 61Um. 

le öleceğim; fakat muhakkak öleceğim, bunun için lbımgeleni 

yaptım. Dün vasiyetnamemi de yazıp imzala.dnn; artık beni görme
ğe gelebilirsin; köşke misafir kabul etmek yasağı artık kalktı. Gel 

de ııon bir defa görileilp vedalaualım, ölümUm de, biltUn hayatım gi
bi, kibarlık ve zarafet damgasını taşıyacak; tamamiyle öleceğim. 

Elveda, kardeşçlğim: sen benim için dalma bir kardeş ruhu ta
§ldm. Muhabbetin hiçbir zrunan yükselmedi ama hiçbir ıaman da 
eksiJmedJ; aym her zaman bir olan I§lğı gibi gönlUmU ok§adı. Se. 

Bu tııe polisi de karı§tıracak kadar alçaldll1l: fak~ r· 
rlllrUnden, bizden ve senden başka bir ktmse biltn yo 

1 
~ '-

ti yo1'· 
Gaeton melek gibi bir adam, hic;bir kabahO. ti~t ~ 

neymiş: karde§i Lul Gaston, Kalkilta'da ölmUı: bi\ •• d6,~ fi 
de kaptanml§; zengin ve bahtiyar, kanSJYl& Fransadıııı JIP'""'., 
reymlş. Blr İngiliz tUccarmdan dul kalan bir k~ 110,f(Jıliedfl' 
ııuretle eline oldukça büyük blr servet geçnıl!I· pebabııetııl...,•; 
mesin diye yazdığı mektuplarda 'Sıkmtılarındıı.n ~1 çaı~. "' deşlne g~inecek kadar para göndermek tı;in on ~ul ıcıı.d~ 
yet meşhur Halmer'ln iflası, onu da mnhvetınl.9- Jll ıs. 4' 
serveti uçmuş. Bu darbe o kadıı.r şiddetli olIJ1UI! Jlıı.'ttılıl' 
Ga.ston deliye dfü1mUş. Böyle kolu kanadı kırılıncafn git~~ 
gösterml§ ve karısmm son ufakte!eğtnl satı:nak iç 011de~c ;
le' de ölmUş. Zavallı kaptan evvelce, knrde§ıne gf{atıııcır IJI 
bir bankaya Uç yüz bin frank yatınnışmış: fakat ı.şıer· 
bankayı da mahvettiğinden bu parayı da kaybetlll ~(J) 

. c~·~ 
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~ş~ ~e HDs ~©>maınu: 18 
nu~~ Nakleden: Hüldun s·. l\lp 
(~sa Prenses, bu müsabaka ile sezen Nazan, kafi derecede intikamım 

lcıte11 /ndan alakadar oluyor ve her- aldığını anlayarak gülmeğe başladı: 
~zla sabırsızlanıyordu. Çünkü Bu sırada yarışlar başlamıştı .. Crnumi 

hcır· ! bir at meraklısı elan prense- bir neşe ve heyecan içinde programın bi-
't!ıllıir"2. tay iken Mısırdan getirdiği rinci kısmında müsabakalar yapılıp bit 

' ile ~ı-~anndaki çiftliğinde titiz bir ti. 
~ bu •. UYUttUğ-J sevgili "Kızılok,, Şimdi sıra, asıl günün hadisesi olan 
'lCtc~~n bu müthiş rak~plerle boy ikınci kısma gelmişti. Programın bu kı 

"'1.4.'lt h. Jierncn bütün cedleri muh- mına kaydedilen ilk müsabakalar da bit· 
"tlltı·ıaı.ıpa Yanş sahalarında tanınmış tikten sonra, gozler, butün dikkatlerile, 
~ h:r :nıış, tarn koşu u, §eceresi çok "depar,, yerine birer ikişer gelen hayYan 
b[i tcçc rap atı olan ''Kızılok,, ilk lara dikildi. Herkes, günün kahramanı 
~r, ko Tı ıcıne, yine "Tayfun,, ile ~- olan üç meşhur rakibi biran evvel gör-
~, !nıu-. f 
k ~•ııı1 -s' akat yarışın yarısından mek arzusile, boyunlarını uzatmışlardı. 
<ıldc k Sok tilhat ve ümit verici bir Sinirler müthış surette gerilmi~ti. 
~lliııoşt~ğu halde, sonlarına doğru Prenses ve yanındakiler, yüzleri hele-

<ctnı.• bır hatası yüzünden, yarışı candan kızarmış bir halde "Kızılok,,un 
~d;:b nı~cburiyetinde kalmıştı. O muhtesem rakiplerine biran endişe ile ba 

bak crı çiftlikte büyük bir ihti· kıyorları sonra, ümit ve itminan dolu 
"i.~ '']C121:~~n ve antremanları yaptı- nazarlarım, gene kendilerininkilerine 

ı '"r ·· un bu sene, korkunç çeviriyorlardı. 
"lthJi'-ayfun,, ile ondan belki de da· 
ıı._ ıtcJi 01 "w· f 1\fanzara hakiakten güzeldi. 
~it an ıng- oct., a karşı 
" llctic.. . Mahser gibi bir kalabalığın çevrelediği 
·~ ~lo(,, Un -.yı, gerek prenses, gerek hafif çimetnli depar yerine toplanan on 

c 011 geçen seneki yarışını gö- kadar hafükan arap hayvanının üzerine 
t hty· •c u unutmamış olanlar, büyük 

'Cl1 ~ an binlerce çift göz birden çevrilmişti. Bü-
: fta.,_

1
• ve sabırsızlıkla bekliyor-

hırıc~ ~ p hayvanların aşağı yukarı tün ümitlerini bağladıkları hayvanların 
'd ·•ne d kulaklarını oynatışlarından, ayaklarile 

a:ı ta11 cnk ve hemen herkes tara- yeri e~melerinden, ba~larını hırçın hır--
d~ Ço( 

111ınış oluşları bahsr müştere-
ltıı. hararetlf bir safhaya sok- çın aşağı yukarı sallayışlarmdan ve buna 
~ benzer bir çok ince tef errüattan, hay,·an-
~ellıllıcl b. b" • • 

1 
~ larnı o günkü kabiliyetleri h°akkında bir 

a~a. . ır ın.•.:ı o masına rag· mana çıkarrnağa uğraşan halk. nazarla-
torfllcn ~~diye kadar hiçbir at ya- rındakıi manyetize edici dikkat ve ısrar-

~~ doğ llı.iştı. Esasen kendisi, Yaka· J:ı. sanki onlara tabiatten aşırı bir kud-
t qdt llıuı, büyümüş: babası ö:O:.in- ret Ye takat aşılamak istiyordu. 

~ • ha.;ıoldukça geniı bir arazi kap !nce uzun, kemikli ve damarlı yüzler, 
~:· \'a.ı arından pek dışarı çıkma-
\~ i ~ıı, babası veya _ yalnız ol· parlak, zeki bakışlı iri gözler. nefeslerini 

tc • Çın • • 1 b b v horultulu bir gürültü ile bıraktıkça, ka-
~ti.lcr· seyıs e era er yaptıgı natları gerilip açılan burun delikleri; kö-

t. ltı, ltıdc, Yakacrk civarını do• 
~a· püklü ağızlar; dik ve nar1in boyunlar, 

~~~'ı .. i:ıce bel, zarÜ kalça ve asabiyetten titri-
o.... ı: 01

dük. ten sonra, bütün aile 
-·(~ "l'ld yen, YHinde durarnıyan, mütemadiyen 
ctı , $o~ C~ı kö§ltlcrine t:ışınmışJar; esincn \'e oynayan narin bacaklar .. İşte, 
~~de &akın, dünya zevk ve eğlen· fevkalade tenasüplcri, parlak yağıtz tatlı 
q 'et }'a ıı hcrncr. tamarnile uzak bir al, demirkır, renklerile gözleri büyüle-
~ :ınağa başlamışlardı. Yalnız yen bu hal~skan arap atları, ~imdi müt-

t, ~t ıısusi tahsilini tc:mamlamak hiş bir yarış ~pmak üzere yanyana dizi-
a.... tnköy k ı· . . . 
-..ııc ttı ız ısesıne gırmı~ ve lfyorladı. Halk, adeta nefes dahi alını-
~ ~ttı~ıuniyct imtihanlarını ver- yordu. 

q le . genç kızlık çağına da ta· Depar hakemi tabanca ile işareti ,·erdi. 
cııa.~~tniş olduğu için, bu sene ilk Hayvanlar bir ok gibi fırladılar. Gözler 

)~-:ı topı • İstanbul un yüksek ailele- kosanları adeta gürlükle takip cdi'-·ordu. 
d a.ntıı . - :r " 
~· ~4 arına gırmeğe hazırlanı- Yarış 3000 metre üzerine tertip edilmiş-
~t~ 1llı ~~eketin birçok tanınmış si- ti. llk be~ yüz metrede butün atlar a~ağı 
1~ l'ı1ıııa. r araya toplıyan böyle bir yukarı ayni hizada ko~tular. Bundan son 
~· tclj •• ' Prensesin himayesinde ola- ra içlerinden bir tanesi, elli altmıs metre 
ı... ~c ıl de • ~ 
~·~· rsc\'cı· • şıındiye kadar yaşadığı içinde, diğerlerini bir at boyu kadar açtı. 
~/~Ya 1 

ve - üç senedenberi • ma (9) numaralı olan bu atın taraftarları 
ı1: ~tı~ · ltan · 
"\ """il t . .' gcnış ve canlı sosyete sevinçle yerlerinden sıçradılar. A\·azları 
, • cçışınin ilk adımı sayılabıiir· çıktığı kadar cokeylerini teşcie başladı-
~cı &ilçlükıe •v• b. h !ar. 
baı i. 13· zaptettıgı ır eyecan ''Ving - Foot,, ile ''Tayfun,, hemen he-
~ 'h, b~r~:?ire içine karıştığı bu men yanyana ve orta taraflarda koşuyor 
~ 1 llıtıht rı ırınden zarif ve şık tu- !ardı. Onların hemen gerisinden de "Kı-

~ h· e~ b 1 " 1 · 
't·}. ır lll ayan an, goz ennde ı:ılok,. geliyordu. Yüz metre kadar bu va 
~~ ·eııdis·enınuniyct pmltisile seyredi- ziyette ~ittiler. (9) numara hfilfi başta 

,, ~i. ıı.. ın\e· . bag';ıc:lanan bu fırsatın , ~... )/ idi. Fakat başka birisi, (5) numara, bu-
tı alciıe i · erıien taze bir ot haz ve nun bir at başı gerisine kadar yaklaşmış, 
~ '~er t ~ıne Çekiyordu. 
' arart başa geçmeğe çalışıyordu. 
~.iı1 Sev ?~·, yarışları, bilhassa, (9) numara ile (5) numaranın taraftar 
~i ı btı~ .dığı. 'kızıl ok,,unun alacağı ları ayağa kalkmı~l::ırı kadın çığlıkları, 
~-·~or, ilk bır merak ve endic:e ı'le kek sl · t l v 1 v 
~~ ~bırs 

1 
" er se erı ora ıgı çın atmaga başla-

~ Ordu iZ ıktan adeaa yerinde du mıştı. 
~.ııı . 

' ,, ela ot Ilk bin metre bu çekişme ile ve nihayet 
l(~ıl kUran prensese dönerek : (5) numaranın başa geçmec:ile bitti. Bu 

flt ~dirn~ .. un cokeyi ben olmağı aralık "Ving - Foot .. da, diğerlerini ge
trıSes , dedi . 
.• ,,_ Sordu: ride bırakarak, üçüncülüğe kadar gelmiş-

' l '-Qltey r ti. Tayfun beşinci, ''Kızılok,. altıncı ge-
~ fatır· '' ik hoşuna mı gidiyor? liyordu. 
~ .. ·ll?ı <.~.rf bu müthic: varıc:ta ''Kı- '' h d k · ı..~ "l._., >1.,, >1 nazan eyecan an sapsan ·esılmiş, a-
~cı11'ıtıak t~e olmak, ona bu yarışı yağa kalkmıştı. ''Kızılok,,un geride kah 
~t bıınu Söı;ın ~e Hizımsa yapmak ar- şı onu fe\'kaladc endişeye dü~ünnüştü. 
~<la hassas \:ledı?1 .. O kadar güzel, o Atlara karşı beslediği derin se\·gi bilhas
~~ Onlln &ib~ a~ıl bir hayvan ki, ba- sa "Kızılok .. a olan itimadı dolayısile, 
~ • 1 hır tane almak he\'esini kabahati yalnız cokeyde buluyor. 

'llllı Y~en· . (Dcmnıı ,·ar) 
ı;-- SterSen ~~ın kulağına fısıldadı: 

_. ~ l{ekor ır Yarış otomobili al, da-
rı, &ôıı k~rar, meşhur olursun .. 

lı. P:ıı. erınde şimşekler çakarak 
~. oı..._ ~at, a b 
:-t~ Gııa~na sa ının fevkalfide geril-

ç ay .. rağmen, kendisini topladı. 
~~ "Vevı ı ~~~ ~uroıtuı .. 0. saydı, Sadun, halk 

'ile dı, Son u hır tokat yemekten kur 
tr... tı~ ~. ve fırtınalı görü"mele-vr<ftt 4 \ aıa > 

't ~lr:ı· ~ununı° oldukça uslanmışa ben 
-"lllleJtten a bc:~ber. Sadun, korku 

kendısıni alamadı. Bunr 

~ Necaeddin Atasagunl 
Sabahları 8,30 a katlar ve akşam- I 
lan 17 ,20 Laleli Tayyare Apr. 2 nci 

daire No. 17. Kurun ve Hnber'in ' 
kuponunun getirenlerden para alın- , 
maz. Tel: 239."3 

HABER - ~lCsam oosta.,-

4 EYLCr, - 1038 PAZ,\R 
Jlicrl: 1357 - Recep: 8 

oa..., •• ••t••• ........ ,,_ ...... 
5,30 18,38 

~akit ... ,,.~ ncır nınctı "'""'"' • ••• ..... 
5,3U 12,13 15,52 18,38 20,15 3,45 

Lüzumlu 1 ele/onlar 
Ynngı:ı: 
lstnnbul için: 24222, ne) ogıu için: 

44Ci 14, Kııdık6y için: fj0020. f'skürlar ı. 
ç i il: Ci0Ci25. 

\'eşilköy, flııkırköy, Bebek, Tarabya, 
Ilüyükder c. Fcm•rlı ıı lı~·e Knnclilli, Eren· 
köy. Knı·t ıı l. Biı) tik:ııfa, He) lıclı. Rıırsıaz. 
l\ınalr. kin: Telefon ımıhıılıcre merııu
run:ı ynngııı ekmek k ıifııl ı r. 

Hami il fo iyesl: 22711 
Deniz itr:ıi yesi 3H •• 20 
lleyazıt kulesi: 21!191i. G:ıl:ıt:ı yangın 

kule.si: 400(i0 
Sıhhi inıdııt: 449!18. ~liiddeiıımumilik: 

222!10. Emniyet ıııfııliirliiAii: 24382. 
Xefiıı \'ekiılcli lslnnhul Elektrik İşleri 

Uıııuın Miidürliiğu Bcyo/;lu: -U801 _ lstan. 
lıul: 24378. 

Sular fdrıresi: Beyoğlu: 44783. Oeşik· 
tıış: 40!l:iS. Cihıılı: 202:!:!. Xııro~maniye: 
:!l i08. Psküdıır - l\nılıkfiy: fı0ii3. 

Harnırnzi: ht:ınlıul: 243i8. Kadıköy: 
G0i9:ı. llcyol!lu: 4 Hi42. 

1 aksı Utomobılı / stemek 
lçın 

Beyofılıı ciheti: 4908 t. Behek ciheti: 
3fı • 101. l\:ıılıl.öy ciheti 60447. 

Dcmzyo//aı·ı 
lsıanhul nccnleli~i: 22740. Rarak<iy: 

42:1Ci2. 
P:ı:r.:ırtcsi Toph:ıncden lCi,30 Mudanya, 

20 llıı ııılı rnın. 
S:ılı Toplınneılen !J,30 f:r.mil, 1 fi,30 Mu· 

clanya. 1!1 Knrnhign, 20 ll:ındırma, Galu
tadan ıı l\nrnılcniz. Sirkecic.len 10 Mer· 
.sin. 

Çnrşanılın Toplı:ıneılen Hi,30 Murlnnya, 
20 llnnılırm:ı. Sirkeciden 15 Ayvalık. 18 
Bartın. 

Pcrşenılır Tophaneden 9,30 İzmit, 16,:lO 
l\lırılanyn. 20 llıındrrma, Gnlatnrlan 12 
Kar:ıdeniz. 

Curıınrtesi Tophaneılen 14 ~ludanya. 20 
B:ındırınn. Sirkeciden 15 Aynlık, 18 
B:ırl ııı. 

l':ız:ırlcsl Toplı:ıncılen 9fmroı, 9,30 lz. 
mil. C:ıl:ıt :ulnn 3,30 l\turlanvn, 10.30 İzmir 
Siir. 12 Karııdeniz, 22.30 Mudanya. 

111üzeler 
A~·asof~·ıı, Roma - Biznns, Yunan eser

leri ' 'e Çinili 1\iişk, Askeri Miize ve sarnıç 
l:ır . Tıeııırı \'C Sıınnvi l\lfizeo;i, Sıhhi müze. 

ı Bu müzeler lıcrsiiıı s:ırıt 10 dan 1G ya 
krııhır açıktır.) 

Tıirk \'e l s l:im eserleri miizesi: Pazar· 
tesid cn hrıska lwrgtin s:ıııt 10 elan 16 ya 
kndnr \'C C:ıırn:ı ı:iinlcri 1(} dnn 17 ye kn
dnr nçıktır. 

Topk:ıpı Müzesi: llergün s:ı:ıt 13 ten 16 
ya kııdnr nçıklJr. 

r~ ":mlchet D:şı Deniz 
Seferler! 

Oomnnyn ,·onurları: Cumartesi günleri 
13 ılc Köstenceye: Salı günleri 18 de Pi
re. Beyrut, lskcnılcriyc. 

ltnly:ın vapurları: Cuma günleri saat 10 
da Pire, Brcndiz!. \'cnedik, Triyeste, 

Sirkeci l stnsyon l\lüdlirliiı:tii Telefon 
230i9. 

. "·;rupa Hattı 
Scrıı rlon ckc;ıırrsi hcrgün Sirkeciden 

sn:ıl 2:! de k:ılkıır ve Avrup:ıd:ın geleni 
saat 7.25 le Sirkeciye muvasalat eder. 

l~oıwrınsiyonc•I :!0,30 d:ı knlk:ır. 10.20 
de ~l'lir. 

Edirne rostnc;ı: Hergün s:ı:ıt 8,50 de 
lııırckcı cclrr. l!l,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergün hareket eden şlmendirerler: 
S:ı:ıı 8 rle 1\onya, 9 dn Anknra. 15,15 rle 

Diy:ırh:ıkır ve Snrnsurı, 15,30 da Eskişe
hir. Hl.10 da Anl::ıra ekspresi, 20 de A
dapazarı. 

llıı trenlerden saat 9 rla hareket crlen 
Anknro mıılılelili paı:ırtesi, çarşamlı:ı 
,.e cuma ııiinleri llnleb ,.e l\lusula kııdar 
sefer etmektedir. 

MONAKASALAR: 
Ank:ırıı istasyonunda y:ıpılan ılcmir mar 

kizin clektrik,saat ve hareket kampanası 
te.s is:ılınıı ait işler kapalı zaı· f usulile eksilt 
meye ~·ık:ırılmı ştır. Bu işlerin keşif herleli 
ccman (!)739) liradır. Bu işe ait 
şartname vcsair cnııkı De,·Jct I>cıniryol 

lıırı Ankarn \'e Sirkeci veznelerinden pa 
rasız.olnr:ık olrnabillr. Eksiltme 7- 9- 938 
t:ırihinde ç:ırş:ırnh:ı ııiinii sıı:ıt 12 de Anka 
r:ıda De' let Dcıniryolları yol dairesinde 
Merkez birinci komlsyonuncn yapılacaktır. 

GEÇEN SE~E BUGÜN ~E OLDU? 
Tevkinı:ınedekl sabıktılılardan biri ko 

~uş arkadnşını öldiirdli. 

lstanbul Radyosu 
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18,30 dans musikisi (pliık), 19 konCc 
rnns, Falih lıalkcvi nnrııın:ı, Suat lsmnil 
Gürkan (diş etlerinin dişler üzerindeki 
ehemmiyeti, 19,20 Hafif miiziki, Tepelıaşı 
lıelediyc hnhçcsinıleıı nal.len, 20 snat aya 
rı, Suat Giin ve nrkacl:ı şla rı tarafından 

Türk musikisi \'e h:ılk şarkıları, 20,40 hava 
r:ıporu, 20,,13 Ömer Hıza Doğrul tarnfın 
ılan ar:ı ııç:ı söyle,•, 21 saat ayarı, orkestra, 
2 J ,30 1\'czah:ıt ve nrkaclaşları larafınd:rn 

Türk nıııc;iki si ve lı:ılk şarkıları, 22,10 ke 
ınon kntı~crl. konserrntuvar profesörlerin 
den .\li Sezin 1ıiy:ınoıl:ı Hnııa Seven, 22,50 
Ajans haberleri,ertesi günün programı, 
23 .son. 

\'azan Rahmi YAUIZ 
~en~nn fceırileB<el<eırDD yaı~ lb>nd~lrilDaıro 
cepınıane saınH~lokDaıru lYısslYın yeıraıu ... 

to <dle~tO>Oaııronaı taışoırnmışto. 
-73-

Davst yine durdu, düşündü. Bu ka
kadar acele, işine gelmez gibi görünü
yordu. Henüz denizden, Marmararaki 
gizli üsden dönüyor, bir haftadır uzak 
bulunduğu işlerinin başına yeni geliyor
du ... Bugün ve bu gece yapılacak birçok ı 

nın kuvvetli mevkiinden, hükumet üze
işleri vardı ... Maamafih, Ayşe Sulta -
rindeki zımni otoritesin.den istifadeyi 
de muhakemeden uzak tutmuyor, iki j 
vaziyeti telife çare arıyordu. Mahınev 
den bunun için müsaade istedi: 

- Ben henüz yoldan geldim ... Sul- ı 
tan efendimizin huzuruna hazırlıksız çık 
mak istemem .. Onun için bu akşam mü· 
saade buyursalar, yarın ak~ma ka
dar her işimi tamamlasam, çok iyi ola
cak ... Bu hususta müsaadelerine dela
letinizi rica edeceğim. 

Mabınev, uzun bir altın kordonla a· 
sılı mineli murassa saatine baktı: 

- Vakit geçiyor, ben köşke dönüp 
Sultanın broşunu almak bahanesile ka
fileden ayrıldım. Fazla kalırsam şüphe
yi mucip olur. Bunları Sultana arzede· 
ceğim. Yarın akşam. saat dckuzda Maç 
kadan Bcşiktaşa inen caddenin yol ağ· 
zında kupa ile sizi bekliyeceğim ... Şim
dilik Allahaısmarladık .... 

Davist saraylıyı selamladı; l\1ahınev, 

çapkın bir edayla eteklerini toplıyarak 

arabaya atlarken ilave etti: 
- Unutmayın. Tam dokuzda ... Beşik

taşta ... 
Yaldızlı saray arabası, kuvvetlıi beygir 

!erin tozu dumana katan koşusile toz bu
lutlan arasında geriye döndü, ayrıldığı 
kafileye yetişmek üzere hızla yola koyul
du .. 

Davist, arabanın arkasından uzun u
zun baktı .. Sonra, kendisini gözetliyen 
l\lanuk ile lfüaz daha konuştu .. Akşam 
Ayaspaşadaki eve gelmesini tenbih etti, 
Faytona atladı, Ayazpaşaya, gitti evıine 
döndü. 

!\Iahınev, yarı yolda kafileye yetişmiş, 
Ayşe sultanın arabasına geçmiş, çarça
çabuk i~i sultana anlatmıştı. Muhteris 
kadın :\Iahınevi büyük bir dikkatle din
ledi, gözüne kestirdiği delikanlıyı bir ge
ce sonra göğsüne bastıracağım müjdeler
ken kurnaz kalfasına takdir dolu gözler
le baktı: 

- Aferin, Mahınev .. dedi; çok bece
riklisin .. Şimdi dinle. Yarın gece için lh
lamur köşkünde bir eğlenti tertip ettiği
mizi şevketlfı babama arzedeceğim. Ihla
mur kasrı için izin alacağım. Kasrın kü
çük dairesinde sen sabahtan her hazırlı
ğı göreceksin. 

Ve .. bu tafsilat, güzel Davisti ka~ı
lama hakkındaki, teferrüah saraya gi
dinceye kadar sultanla kalfa arasında 
konu~uldu, düşünüldü, tasarlandı .. 

'!- • • 

Mister Palmer, Midillili Yakup reis ol
duktan, Sancaktar yelkenlisi kaptanı 

mevkiine geçtikten sonra derhal faaliyete 
koyulmuş, ilk posta benzin, gazolin ,.e 
mazot yükünü cephane sandıklarile bera 
ber gizli üsse taşımış, kapiten Brocleyle 
de görüşmüştü. 

Brodey !stanbul akınından yakayı ko
layca kurtannıstı. Pelengideryayı batır
dıktan, l~manı biribirine kattıktan, Şo
sonu telaşa düşürdükten sonra i\.lanna· 
raya açılmış, ayni gece, l layırsızadadan 
ayrılan Palmerle yolda buluşmuş, görüş
müşler, Brocley gizli üs hakkında malQ
mat almış. orayı gönnek üzere doğruca 
rotasını cenup istikametine tanzim etmiş 
ti. 

Palmer, ilk yükünü, Hayırsız adadan 
ayrıldıktan tam GO saat sonra gizli üsse 
getirmiş; gece Homilo ile iki arkadaşının 
Ye ... Sancaktar gemiai tayfalarının yardı 
mı ile so\·anlann altındaki benzin tene
keleri, yağ bidonları cephane sandıklan 
si.iratle ü~sün yeraltı depolarına ta~m

rnış. istif cdilmi~ti. 
Eski konsolos Palmcr, Sancaktar yel 

kenlisi kaptanı Midillili Yakup reis giz
li üs muhafızı Romiloya eşyayı teslim 1 

aldığına dair bir makbuz imzalatmış 

sonra §U tenbihte bulunmustur: 
- Romilo.. Ben I stanbul açıklarında 

kapiten Brocley ile görüştüm. 
- Kapiten Brocleyle mi.. Hana şu tah

telbahir filosu kumandanı dediğiniz zat 
mı? 

- Evet.. .üssü görmek üzere buraya 
geleceğini söyledi. Belki bu gece ben ha
reket ettikten sonra gelir. Hazırlıklı bu
lun. Kapiteni karşıla, burayı gezdir. Ve
receği direktiflere göre hareket edersin. 

- Ba~üstüne kapiten! Siz hemen hare-
ket ediyor musunuz? 

- Evet.. Şimdi demir alacağım .. · 
- Ne zaman tekrar geleceksiniz? 
- Bilmiyorum. Fakat çok gecikmem. 

Istanbulda hamulem hazırsa derhal alır 
yola çıkarını .. Brodey benim için de ta
Emat bırakırsa söyle, l»r kağıda yazsın! 

- Olur kapiten! 
- Şimdilik Gudbayl 
- Gudbay kapiten! 
Palmer ilerde bOz bir gölge halinde 

duran yelkenlisine geldi. Biraz sonra de
miri~ alan "Bayraktar,, yelkenlerini fo
ra etti. Tekrar lstanbul istiliametinde 
yola çıktı. 

Palmerin, lstanbulla gizli üssü arasın
da mekik dokuyuşu Davistin faaliyetine 
bağlı bulunuyordu. 

Genç İngiliz acaba ne yapmıştı?. lstan 
bula geldikten sonra tahtelbahirlere ıa.
zım olacak malzemeyi yemden tedarik 
edebilmiş miydi? Palmer lstanbule gider 
gitmez hamulesini hazır bulacak mıy
dı?. 

Palmer bu suallerin cevabını kendi tah 
minlerine göre vermeğe çalışarak Mar
marayı tekrar kulaçlamağa başlamıştı ... 

Davist Ayaspa_şadaki evine gelince a· 
rabacıyı bol bahşiş vererek savdı. Cebin
deki anahtarla kapıyı açtı. Ev bomboştu. 
Ta~Iığa girdi.. Yukarı kata tıktı. Kendi
ni bir koltuğa attı. Bir haf talık deniz yol
culuğu, lstanbuldan ayrılışından beri iş· 
lerinin muntazam cereyanını kaybedişi 
delikanlının ruhunda büyük bir yorgun
luk tevlit etmiş, sabahtanberi oradan o
raya koşarak geçirdiği zaman da yor
gunluğu üzerine tuz biber ekmişti. 

Davist düşünmekte çok haklıydı .. 
Telsiz istasyonlarının birisi, Davistin 
can düşmanı, Osmanlı donanması ku
mandanı amiral Şoson tarafından keşfe
dilmiş, bastmlmış, körletilmişti. Şu hal 
de Karadenizdeki Rus donanmasına ha
ber uçurtmak keyfiyeti ortadan kalkmış 
bulunuyordu. Bu, müşkülatın en başta 
gelen kısımlarından biri, birincisiydi. 

Şosona yenilmek!.. 

Genç ve körpe İngiliz yavrusunun için
de üzüntü uyandıran bu nokta onu yeni
den ve daha kuvvetle faaliyete geçmeğe 
teşvik ediyor; bu vaziyetd bir türlü haz
medemiyordu. 

Da,ist arkaüstü uzandığı koltukta sa
atlerce düşündü .. Vaziyeti enine boyuna 
hesapladı .. Binbir plan kurdu. Şeytan 
çekici kafasında yurnrulaşan binbir entri 
kanın arasında nihayet şuna karar ver
di. 
Şosonu yeniden mağlOp etmek ı~n • 

bu sabah taliinin önüne çıkardığı fırsat
tan istifade etmek; kendisine kalfasile 
haber gönderen Ayşe sultanın sevgisine 
istinat ederek çalışmasını genişletmek; 

saraya el atmak, Şosonu saray ve dolayı 
sile umumi karargah cephelerinde mağ
!Op etmek, yere sermek!.. 
Delikanlı buna karar verdikten sonra 

Dşin tertibat ve teferrüat taraflarını ele 
aldr .. Gizli hesaplar yaptı. Bazı ihtimal
leri gözönünde bulundurarak bir plAn 
tanzim etti. 

Bundaki hareket wchesi şu olacaktı. 
Muhteris Ayşe Sultanın sevgisine muka
bele eder görünecek, onu da diğer eleman 
lan haline sokacaktı. 

Davist tasarlayı~ım gözden geçirip ken 
dis.i de beğendikten sonro kalktı, banyo 
yaptı, soyundu, dökündü .. Rahat bir u 
kuya çekildi .. 

(Devamı nrJ 



·==ı=o======~======= ~ RABER - ~eam l'08f'ıDi _/4 EYLtlt: - l~ 

'~~~4'fl'-J~,Z7i>~ j Japonl~rın taarr_uzl 
~~ -- - rı netice vermıyor 

300 kilometrelik cephe 
hezimetlere uğrıyorl~! Yüzme müsaba amız 

Gazetemizin tertip ettiği yarışlar 
Büyükderede yapıldı 

dün 

Elllden faıglla yü~\Yıcün~lfll gUır<dlD~I b\\Jl müsabakaBar 
çok glYızeD ve lheyecarnuı cD©.llYl 

Galatasaray bir·nci, Rızapaşa ik·nci ve 
Beşik aş üçüncü oldular 

6 - Serkis (Rızapaşa) 7,9,3 kıını birinci, Rızapa§a ikinci oldular. 

Atlamalar 

450 bin kişi ile 
mütemadi 

Londra, 4 - Hankovdan gelen haber- ri tarafından birkaç Japon 8bele 
lere göre, Yangçenin §İmalinde Çinlile- dürillmcsi Uzerine bir ınuk9 

rin yapmış oldukları mukabil taarruzun olarak yapılmiştır. 
ihdas etmi~ olduğu vaziyeti tadil maksa.- fit 
dile Japonlar, Anhvayın merkeılnde kl- Kardeş ıra•· 
in Hofey'e mühim miktarda takviye kıta- 1 

_. Baştarof• ·b 
atı göndermiı;ılerdir. Maksatları, kaybet - - .. ··f]car t• 
miş oldukları vaziyeti tamir etmektir. tiyle ekselansınızın Jutu·etle 

Yangçenin cenub sahilinde Japonlar, rint derin bir memnun!> "e ı 
Matuşene varmak için Çin mUdnfaa hat- İki dost memleketimize d~ıı• 
tmı yarmak üzere hüteaddid taarruzlar- milletlerlmize mevcut kar urııı• 
da bulunmugla.rsa da krufesi Çinliler ta- larını daha. ziyade sıkılaŞ die' b4 
rafından pilskürtlilmüştür. kAnını verecek olan bU 

Her iki taraf da şimdi bu mmtakaya. pek çok sevindirmektedir· asi• Gazetemiz, Türk matbuatı i~inde spo:
ra en çok önem verenidir. Buna da bun· 
dan beş sene C\'Vel gayrifedere klüpler 
arasmda yaptığı futbol müsabakaları ile 
başl~. bunu yüzme yan~arı takip 
etmişti. Bu meyanda meşhur Amerikalı 

Bol Kumar ile Mü!Ayim arasındaki ge
ne meşhur kemer davasını gazetemiz hal 
le muvtrlfak olmuştu. Geçen seneki yüz
me yanşmıız mukavemet üzerine yapıl· 
mıştı. Bu sene gazetemiz bunu daha şü
mullendirerek müsabakayı küçükler ara-

50 metre serbest küçükler 
Bu yanşa yirmi dört yüziJ.:ıl ,girdi 

ğinden müsabaka dört kategori üzerin 
den yapıldı. YüzüoJler arasında naza 
ri dikkati celbeden genç elemanlar gö 
ze çarpıyordu. Yanş sonunda: 

takviye kıtaatı göndermektedirler. Ve Bu mUnaeebetle, siz pa~erl 
Klüpler arasında yapılan atlamalarda bu mıntakada pek yakında çok mühim deşlme samlmt dostluk biS t f8 

ıbba 

auıda 50,100 serbest, büyükleı arasında 
100,400 serbest, 200 k-urbalama, 4x200 
bayrak, atlama ve su topu olarak tesbit 
etmiş ve müsabakadar diiL amztör 
olmak üzere herkese açık olarak ya· 
pılmııtır. 

Yarışta klüplere mensup atletlerden 
maada hariçten de bazı kimseler iştirak 
etti. 

.Müsabakalara giren klüpler; Galatasa
ray, Beşildaş, Rızapaşa, Boğazspor, Sa-

1Jyer, Vefa, Güneşdir,yalruz 1938 senesi 
Istanbul birinci~ olan Beykoz klübü, 
reislerinin matbaamıza kadar gelerek ya 
nşa iştirak edec.eklerini söylediği halde, 
mü~bakaya girmemesi cidden doğru bir 
~Y değildi. Biz isterdik ki, Beykoz da 
bu yanşa girsin ve çekişme daha çetin 
ve zevkli olsun, bu suretle de belki birkaç 
yeni Türkiye rekoru da temin edilmiş o-

• lürdU. Müsabakalarımız resmi yüzme ha· 
Kemleri liuıurunda Büyük.dere Beyaz
parkm cidden güzel inşa ettiği yüzme 
havuzunda yapıldı. Yarışlarda başha· 

kem.Mği Ahmet Fetkeri, Starterliği Sıtkı, 
kronometre)i de Halit Tüccarbaşı, Rıza 
Sueri Melih, Kemal ifa ediyorlardı.Her 
§eyden evvel şunu söyliyelim ki yarışlar, 
klüplere mensup olmıyan serbest yüzücü

lerin de iştirak etmis olmasına :rai:'lllen 
büyük intizam dahilinde cereyan etti. Bu 
nu temin eden hakem heyetine burada 
teşekkür etmek vazifemizdir. 

100 metre serbest büyükler 
llk yarış büyükler arasında yüz metre 

serbest. Bu müsabakaya on bir atlet işti
rak etti. lki kategori üzerinde yapılan 
yarışta : 

1 - Malunut G.S. 1,5,40, 2 - Sadul· 
lah (Beşiktaş) 1,12,1, 3 - Vedat (Ga· 
latasaray), 1,14, 4 - Nezihi (Beşiktaş) 
1,19, 5 - Fikret (Galatasaray) 1,23,2 
100 metre serbest küçükler 
Bu müsabakaya 18 kişi girdi. üç 

kat ·üzerinde yapılan yarışıta Gala· 
tuaraylılardan Kemal Soysal 1,18 
ile birinci, 2 - K. Kemal (Gal::ı.tasaray) 

1,20 Boğaıiçinden HRafti 1,20,2 ile ü· 
~üncü, Beşiktaştan Sedat 1,21,1 He dör· 
düncü, !skender <klübü yok), 1,24 ile 
beıinci, Galata.saraydan Mahmut Rı 
zapaıadan Aram (I,26) ile altıncı ol 
dular. Bu yan§ güzel ve heyecanlı ol 
du. 

100 metre sırtüstü 
Bu yarııa Galatasaray, Rızapa 

p, Beşiktaı klüplerinden 5 atlet işti 
rak etti. Müsabaka güzel oldu. Bu ~ 
aafenin Türkiye birincisi Şamil l,25 
ile yüzdü ise de hata yaptığından dis 
kalif ye edildi. 

Netice: 

1 - Kbım (Galatasaray) 1,36 
2 - Salfil1addin (Rızapaşa) 1,36,2 
3 - K~mal (Rızapaıa 1,38, 4 - Ne 
cati (Beıiktaı). 

400 metre serbest 
Bu yarıp altıdan fazla atlet iıti

rak ettiğinden iki kategori üzerinden 
yapıldı. 

Neticede: 
1 - Halil (Galatasaray) 5,39 
1 - Mahmut 5,41,4 
ı - Sadullah (Beıiktaş) 5,58,3 
4 - İbrahim (Rızapa;,a) 6,4 
5 - Nezihi (Beşiktaı) 6,27 

• 

l - Kemal Soysal (G.S.) 34 
2 - Kazım (G.S.) 35 
3 - Küçük Kemal (G.S.) 35,l 
4 -1skender (Vefa) 35,2 
5 - Kemal (G.S.) 35,2 
6 - Fikret (G.S.) 35,3 
Bu yarışa Boğazspor, Rızapaşa, Be 

şiktaş. Sarıyer klüpleri girdi. 
Bayanlar 50 metre serbest 
Bu yanşa rakipsiz olan Beşiktaş 

klüb:inün genç ve müstait yüzücüsü 
Mukadder iştirak etti. Güzel ve ilerisi 
için ümitli bir yarış yaparak (1,4) 
derece ile müsabakayı bitirdi. 
200 metre kurba~alama 
Bu müsabakaya Galtasaray Rızapa 

şa, Boğazspor ve Bcşiktaştan 11 atlet 
girdi. Yarış güzel ve heyecanlı oldu. 
Yarışları takip edenlerin teşcileri ara 
sında Rızapaşadan Musa (3,21,2) bi 
rinci, İbrahim Şamil (Galatasaray) 
3,23 ikinci, Semih (G.S.) 3,25 üçı:.in 

cü, Salahaddin (Rızapaşa) 3,36 dör 
düncü, Hikmet (Beşiktaş) 3,37,l be 
şirJ.:i Ömer (G.S.), 3,40, ile altıncı 
oldular. 

4 X 200 bayrak 
Bu yarışa üç klüp iştira:C etti. Yarış 

başladı. Galatasaraydan ille olarak Ha 
JiI Beşiktaştan Sadullah, Rızapaşadan 
Salahaddin )'Jzüyorlar. Halil ile Sadul 
lah iyice çekişiyorlar. Son tı.;ra kadar 
başbaşa giderlerken son turca Halil 
Sadullahı 5-6 metre kadar taktı. Ya 
rış güzel ve heyecanlı oluyor. Etraftan 
teşci sesleri. Galatasaraylılar rakiple 
rini epeyce bir mesafe ile geçerk 
l 0,45,8 ile birinci, Beşiktaş, 12,32 ile 
ikinci ve Rızapaşa da 13,6,2 ile üçün 
cü oldu. 

Takımlar: (Galatasaray) Halil Mah 
mut, Şamil, Orhan, 

(Beşiktaş) Sadullah, Nezihi, Cemal, 
Hüsnü, 

(Rızapa§Cl) Salahaddin, Kemal, İb 
rahim, Serkis, 

Su topu 
Bu müsabakaya Galatasaray, Beşik 

taş, Rızapaşa, Boğazspor takımları 

girdi. Turnuva olarak yapılan bu 
maçlarda evvela Galatasarayla Büyük 
dere çarpıştılar. Maç sonunda Sarı 

kırmızılılar rakiplerini 5-0 yendiler. 
İkinci karşılaşma Rızapaşa - Beşiktaş 
takımları arasında yapıldı. Bu maçta ı 
-O Rızapaşanın galebesilc neticelendi. 

Şimdi galipler karşılaşıyor. Galata 
saray - Rızapaşa. Maç başaldı. Bi 
rinci devre her ikitarafın da (0-0) 
beraberliğile net~.:elcndi. Gdatasaray 
lılar ikinci devreye başladıkları za 
man işi daha sıkı tutuyorlar. Zira bi 
rinci devrede rakiplerini benimseme 
mclerinin sonu olarak ilk haftaymı be 
raberlikle bitirmişlerdi. 

İkinci devrede Galatasaıayhlar 3 
gol yaparak müsabakayı lehlerine çe 
virdilcr. Ve maç da 3-0 sarı kırmızılı 
ların lehine bitti. 

Takımlar: 

Gaalatasray: Dik - Mahmut, Ve 
dat - Halil - Loloş, Beliğ, Küçük 
Kemal. 

Beşiktaş: Celrl - Sedat, Nezihi -
Cemal - Alaeddin, Kemal, Hüsnü 

Rızapa~. Aram - Musa, İbrahim -
Oğuz - Serkis, Kemal, Ferit Büyük_ 
dere: Faruk - Talat, İsmet - Mem -
duh - G:.indüz, Şamil, Osman. 

Bu maçın sonunda Galatasaray ta 

Sadi (G.S.) birinci, Bahir (Beşikta1) muharebeler vukuu beklenmektedir. raber ekselansınızın s tııı111 

ikinci oldular. Japonlar, Çine karşı son büyük taar - detlcrl Ye asU Tilrk millO ııııl 
Klüplere mensup olınıyanlar ara 

smda yapılanlarda Talat biri~i. H~ 
kı ikinci oldular. 

Umumi vaziyette: 
1-Sadi 
2 - Bahir 
3 -Talat 
4 - Mehmet 
5 - Hakkı. 

M\isabakalarımız yukarıda da yazdı 

ğımız gihi intizam dahilinde cereyan 
etti.Yalnız bazı Beykozlu yüzücülerin 
Rızapaşa klübü namı altında yanıla 

ra iştirak etmeleri de ayrıca nazarı dik 
katimizi celbetti. Küçük 1brarim, Ke 
mal, Serkis, Aram vesaire gibi. 

Yanşların sonunda gerek fert ve 
gerek takım itibarile G.S. 94 puvanla 
birinciliği, Rızapaşa 43 puvanla ikin 
ciliği, Beşiktaş 39 puvanla üçüncülü~•:i 
aldılar. 

Derece alanların mükafatları yarış 

ların neticesinde kendilerine verildi. 
Su topu, bayrak yan§I ile bu en çok 
puvan alan takıma kupalar, birinciden 
ikinciye kadar madalyeler tevzi edildi. 

für.klye - Finlandiya 
ııüreşler; 

Dün Ankarada yapılan kar::ı
lnşmalarda pehlivanlarımız 

3 - 4 kazandılar 
Ankara, 3 (Telefonla) - Bugün sa. 

at 17 de, on dokuz mayıs stadyomunda 
Başvekil Celal Bayar, Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya, Gümrük ve lnhisarlar 
Vekili Ali Rana Tarhan, Ankara Vali 
ve Belediye reisi Nevzat Tandoğan, me 
buslar ve binlerce seyirci önünde 
Türk - Finlandiya milli takım güreş 
müsabakaları yapıldı. 

Saat 17 de önce Finlandiya, daha 
sonra Türk milli takımları ring Uz.e
rinde yer aldılar. Milli mar§}ar çalın
dı. Güreşçiler birer birer halka tak. 
dim edildi. Türk takımı Finlandiyalı
lara bayrak, Finlandiyalılar takımı

mıza bir kristal vazo hediye ettiler ve 
nutuklar söylendi. 

Merasimden sonra saat 17,20 de de 
güreşlere başlanıldı. 

56 kiloda Kenan (Türk) le Kanko 
(Filandiya) bu güreşin birinci on da
kikası berabere neticelendi. İkinci on 
dakika Kanko'nun hakimiyeti ile bit. 
ti. Sayı hesabile hükmen ve ittifakla 
galip ilan edildi. 

63 kiloda Ahmetle Kihili Yanki kar
dakika başladı. Kura neticesinde Fin
landiyalının, yaptığı hücumlardan. ga
lip geleceği anlaşılıyordu. Ahmedi bir 
kaç defa altına aldıktan sonra onuncu 
dakikanın sonunda tuş yapmak sure. 
tile gilreşi kazandı. 

66 kiloda Yahya ile Kos Kela kar
§ılaştılar. Birinci ve ikinci on dakika
da Filandiyalı tamamen bakim bir va 
ziyette güre§i bitirdi. Yahya bütün 
güre~ müddetince dışarı kaçmak su
retile hiç ho~a gitmiyen hareketlerde 
bulundu. 

72 kiloda Celal ile Kinomen güre§_ 
tiler. tık on dakikada Celal hasmına 
nazaran çok faik bir oyun gösterdi. 
Fakat ikisi de biribirine oyun yapa
madığı için berabere sayıldı. İkinci on 
dakika sayıldı. Kura neticesinde Fin
landiyalı alta düştü. Bu müddet zar
fında da bir galibiyet gösteremiyen 
gül'eşçiler oyuna ayakta devam etti. 
Deş dakika zarfında. Celil güzel bh. 
bravle çekerek puvan kazandı ve sa.yı 

ruzları için takriben 450.000 kiı,ıiden mU- hususlarındaki temenniler 
rekkeb 18 fırka sevk ve tahşid etmişler- eylerim. 

JlfZı\ f dir. Bunların ekserisi 17-18 yaşındaki 
gençlerdir. 

Japonların harb cepheleri 300 kilo -
metreden daha uzundur. Yani Anhvay e
yaletinin merkezi olan Hopeyden Vu§Clle 
ve Yangçe nehrinin cenubunda kain Po
yang gölilnün garbine kadar imtidad et
mektedir. Japonlar, bir baftadanberl bu 
cephede yapmakta oldukları taarruzlar& 
rağmen, şimalde büyük bir hezimete uğ
ramış olduklarından, cenubu şarkiye doğ 
ru çekilmiıderdir. Tanze'nin cenubunda 
L'le hnrb gemilerinin himayesi altında 

Juişang mmtakasına doğru pek az iler
lemiglerdir. 

Bida}·ette Kiukiyangın munsabı isti -
kametinde 30 dan fazla gemi bulunuyor
du. Çin tayyaı elrrinin yaptık.lan üç Gid
detli bombardıman üzerine yarısı Kiuki
yanga çekilmiştir. Dün Çin tayyareleri 
tarafından 6 Japon harb gemisi tahrib 
edilmiş ve iki nakliye gemisi batırılmış
tır. Şimdi Hopeinin garbinde Lluanda ve 
Poyang gölil yakiniııde kain Niyutuşan
da §lddetli muharebeler yapılmaktadır. 

Japonlar sivilleri katlediyorlar 
Hankeu, 4 (A. A.) - Çang - Çeu -

Houan'dan Central Nevs ajansına bildi
rildiğine göre Honanm §İmalinde kain 
Tai-uang civarındaki kasabalarda Japon
lar 1800 sivil Çinliyi katletmişlerdir. 

Söylenildiğine göre bu kıtal Çin çetele-

Atatorl' 
Hüktlmetl tebrlli: 

aa~Y 
Ankara, 3 (A.A.) -: J.f' 

nin içtimnı münase'betıyle dJ 
Başvekil Celal Bayar ~:r: 
daki telgraflar teati edifI!llıo 

Ba§Vekil Cela.l Bayar _,.., 
Ankll-'-iJJl# 
"ecliS 

Bugün Hatay Millet ~ bı "' 
masına ve ıdevlet reisi intib3 us 

1 · · te"sS retle Hatay dev etının v(Ullat 
ne hariciyeden verilen mal 
ne muttali oldum. . bil 1' 

Ciinıhuriyet hükfımetınin 
fakıyetinl tebrik ederim· rJ.1c 

K· .A. 
ATATORK'E ~,-.ı; 

1sT ·sıe 
Yüksek sevk ve f darcJll tJlll 

milletimizin bir hizmeti~de ıısil 
mizin iltifat ve tebriklerın~ne 
gibi bizim için tasavvur ıı:..t'ıtı 
büyük saadete ulaşt~~!''jdeD 
riyet hükUnıetinin yürEl zedeı' 
minnet ve ~ükranlarını ar taıiı?ı 
bağlıhklarımla. en derin ·sti 
lıltfen kabul buyuruıınasını 1 

derim. ~J.il 

ceıôl S'1 

•~ı~ımm1mın~rıi~~ı~~ı B''~~ııı~~ımı~ı 

Türk Hava Kurumu 
8 ü Y ü K P i Y A N G U 5LJ 

Beşinci keşide ; 11 EYLÜL 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 lirsd1 

ve ittifakla galip ilan edildi. 

Celalin son dakikada gösterdiği bu 
muvaffakıyet Türk milli takımının 
kuvvei maneviyesini artırmı~ ve onla. 
rı galip mevkie koymuştur. 

Bundan sonra 79 kiloda Mersinli 
Ahmetle Dikofari güreştiler. Ahmet 
bUtün oyuıı müddetince çok hakim ve 

çok atak güreşti. Hemen birkaç da· 
kikada bir hasmını altına alıyor ve 

oyundan oyuna geçiyordu. Ahmedin 
bu muvaffakıyeti halkın sevincine se
bep oldu. 

"Yasa!,, sadaları bütün stadyomv 
çınlattı. 

Neticede Mersinli Ahmet hükmen 
ev ittifakla hakim ilan edildi. 

78 kiloda Mustafa ile Herme k:ırşı
laştılar. Daha ilk dakikalarda Musta. 
fanın galip geleceği muhakkak adde
diliyordu. Mustafa bütün güreş müd
detince başı yukarda bir oywı oyna
dı. 

tık on dakika zarfında birçok kere
ler belinden ka vrıyarak hasmını yere 
vurdu. Fakat Finlandiyalı hu baskı
lardan kurtulmak için mütemadiyen 

ringten dışarı kaçıyordu· _
1 

o> 
tll-', 

Birinci on dakikada. ?JU~ 0ıı 
hAkim bitirdiği için .i~in~İ· lJıl 
da ayakta güreşmeyı ıst 
det zar!İnda birçok oyunıa:111 

0 ı;nır 
rek hasmının minderden tlfCtle 
dolayı tus yapamadı. BU ~~ııı 
hükmen ve ittifakla ?JuS 
ne bitti. ııe 

btllet -~ 
Son güreş Çoban }de o~· ,... 

lavo arasında yapıldı. . .; -1 
. ıye"' ' kadar "Çobanın bal<i.Jll uteJll 

devam etti. Finlandiyalı ~ dfl. tıd 
minderden kaçıyor. ÇOb3a!rııııı1 
ziyetten sinirlenerek . b dil· 
bir eiddetle tazyik echyor ıclıı. ~ 

•ttif3 
Neticede hükmen ve 1 f 

galip ilan edildi. 1'ııı11 E 

·ut u s 
Bu suretle, Türk mı 1ıııı. '' 

1 d . ·u· .,.;;N>a taJ<ııı'l an ıya mı ı b--v ., 

lip geldi. ·rt' ~ 
. er bJ IJl ~ 

Galip güreşçiler bır disJl' 
kilin yanma çıkarak ıceıı ı 
tına mazhar oldular. ~,ıııe 

ı6 dil 
Yarın (bu gün) saat bt~t 

milli takım arasında ser 
yapılacaktır. 
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• ~PaJı zarf usulile eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen Afyon Lise- =~.· li YATILI Oku 11 ar Gü_ n eşi YATISIZ ı'.=i.'.ı.'. •. ·.:_~ 
ilAtı ~Pı.lacak 40041 lira 33 kuruş ke~if bedelli illve pavyonu ve eski bina Ui .. 

'e:ı b·ıkıncı kısım ill§aatma istekli çıkmadığınd11.n 23-8-938 tarihinden iti. .: Ana - ilk - Orta :::: 
}ı ır ay içinde pazarlıkla verilecek tir. ifi tstanbulun en eski ve ciddi özel okuludur. l~.i.~. 

'ıcaat8.Zathk için her gUn nafıa mUdUrlüğünde teı;ekkül edecek komisyona mü· • ı ı,j I olunmalıdır. Ek"'iltrne cartnamesi ve buna müteferri dig~ er evrak iki lira •rı Yuva· lk - Orta kısımlara hergün yatılı, yatısız kız ve erkek talebe yazılır. Leyli için çok sıhht bir binadır. fü~ 
ın k ., 1' f ffı tik kmm dördüncü ve beşinci sınıflarda Fransızca, Orta kısımda Fransızca, tn gilizce, Almanca dersleri vardır. Jfü 
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~~ lazııtaJık rnUteahhitlik vesikası ve ticaret odası kayıt vesikası gösterme- ı ----
~ği nan olunur. (5798) ·-.... A D E M i i K T i D A R .. _. 
ı;;;-2:.•,·azım Amirliği satınalma komisyon~ ilBnlan 1 j ve le 1E L Gi 1E V Ş 1E K L 1 G 8 NJ E K A R Ş 1 

ııf ~bağ eteri İstanbul Levazım Amirliği- !eri. {179) (6096) 
~ ~ ~ nıuessesat için 36300 kilo yaş 11'- • • 

~ lı de l'-9-g3g çarşamba günU saat İstanbul Deniz yollaması için 25:30 HORMOBiN ~ ~It!i~.0Phanede tstanbul Levazım ton hacminde ve 25 beygir kuvvetinde 1 
~lııtıgı satın alma komisyonunda pa. bir hamule motörü 19-9·938 pazartesi gü 
~JO 1~ alınacaktır. Tahmin bedeli nü saat 14,30 da Tophanede İstanbul ·- rabfeUer• •• er <iczanede arayınız. • Posla Olulusu l.l5:> Hormobln ı -· 
~ı li;~a 50 kuruştur. tlk teminatı levazım amirliği satnalma komisyonunda ---------------p--------------------------------

%nd 54 kuruştur. Şaıtnnme!;i ko- açık eksiltmesı yapılacaktır. Keşif bedeli' .. 

0
.' =- E -N .

1 
z B A N K "1 

.ı 'aatte a görUiebilir. tsteklilerin bel- 2231 lira 32 kuruştur. Şartname ve keş· Hasta l ı k 1 a r 1 n 
~tel kanunı vesikalarile komisyo. fi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

rııeıeri. (175) (6044) kanunt vesikalarile be:-aber belli saatte s 1raye11 
l'iar • ~ .Y. komisyona gelmeleri. (178) (6095) ~~~~ 
~ 1 :~ri lstanbul levazım amirliğine • • • ~- lstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
~"11lr.· Uessesat için 180 ton m~e kö- Bir No. lu dikimevi için 9,607 kilo çin- ~,.~ 

t
i ~~~kapalı zarfla eksiltmesine talip ko levha 8-9-938 perşembe günü saat 14, ~ 

t, !aatıgından 8 eylfil 938 perşembe gü- 30 da Tophanede levazım amirliği satın ~ 

İnsanın uıvl· 
yeti , ekseriya 
ılnek.sivri sinek. 
bit, pire ve tahta· 
kurusu &ibl ha· 

1 
fCrelerin ıehirli 

• lfrautı ile _!1ıstı· 
f.: lıklınn tehdidi 
/. altındadır. 

Fabrika ve hi\vuzladn in~a edilmekte olan bir roımorkör için ı dizel 
mot&'ü ve te'!errüatı satın &lınacaktır. Makina ve te.ferrilatma ait fenni 

( 

~ funı l~~~e Tophanede İstanbul leva- alma komisyonunda pazarlıkla alınacak· 
'lık{lıgı satmalma komttsyonunda tır. Tahmin bede!~ 2305 lira 68 kuruş, ilk 
'l:ııı beo a. eksiltmesi yapılacaktır. Tah- teminatı 345 lira 85 kuruştur. Şartname 
~.ılt /lı 8100 lira, ilk teminatı 607 ve ntimunesi komisyonda görillebilir. İs-

~ ~ Bu tehlikeden 
~ J/L korunmaltlçlnen 

şartnameyi ve istenilecek sair izahatı almak üzere Bankamız Materyal dai· 
r~sine müracaat edilmelUir. Bu işe aid teklifler en geç. 15.9.938 tarihine 
hd<\r mezkur daireye vnilmiş bulunmalıdır. 

t~.ıleb:;ı:adır. Şartnamesi komisyonda teklilerin kanuni vesikalarile beraber bel· 
~ ••. ,,.~ kuvvetli ve en 

müessir mikrop 
ve ha,arıt öldürücü bir mayi olan 
• L '( S O L• ü muntazamen kullanınız. 
Biltün yuva ve sürreıerini kökünden 

.......... imi .......................... .. 

~-a~;·~~eklilerin kanuni vesikalari- li saatte komisyona gelmeleri. 
ıırı.. ~IQ saatte komisyona gelme- (177) <6094) 

~ ~ 4~1 Tümen birliklerinin ihtiyacı 
t(&i; kilo sadeyağı kapalı zarf usu 

tınalma komisyonuna vermeleri. 
(357) (6076) 

.y. • ~ 

tahrip · eıier. Tıklillerlne 
dlkkaı •e kurularının sarı
kırmızı orijinal ımbılıjındı 
larar ediniz. 

ICNULICI A MAYR A. e., Hem il ur• 
MQııltenlllı 1. JAKOU Meh-u111u,, late111tul 

• • 
Istaııbul Belediyesi · · :llanlaı·ı 
Beher metre murabbaına iki lira elli kuruş bedel tahmin edilen Cihangir yan

gın yerinde Kazancıbaşı mahallesinin Sormagir sokağında 45 inci adada 78,20 met· 
re murabbaı sahalı yüzsüz arsa ali.kadarla rı arasında satılmak üzere açık arttırmaya 
konulmu~tur. Şartname~ levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 14 lira 66 ku· 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14·9-938 çarşamba günü saat 11 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (5969) 

Miktarı .Muhammen bedeli ilk teminatı 
~tııı tllleye konulmuştur. Beher kilo 
~ llıUhaznmen fiyatı "111,. kuruş ilk 
~aa ; 1 3330 liradır. ihalesi 21 eylQl 

~t. t il r _ş a m b a g-~? saat 16 
:tı sa StekJıier şartnarnesını hergün 

\!!aı/1na?na komisyonunda görebilir· 
hl..~Plerın kanunun 2 ve 3 üncü mad 
1lıtı ha :ki vt'Saik ile tmıinat mektupla
t!) ~ h\'l zarflarını belli gün ve saatten 

Bursa Garnizonu için kapalı zarfla ya· 
pılan eksiltmesinde beher kilosuna 26 
kuru~ 49 santim teklif edilen fiyat ve
Mletçe pahalı görülen 100 bin kilo Sığır 

etli 1 eylfıl 1938 gününden 1 birinci teşrin 
938 gününe kadar bir av içinde pazarlık 
la eksiltmeye kC>nulm ır. tık eksiltmesi 
7 eylCtl 938 çar;amba gilnU $3at 10 da 
Bursa ı\~keri satınalma komisycnunda 

yapılacaktır. Şartnamesi 150 kuruş mu
kabilinde Bursa satınalma komisyonun· 
dan istenebilir. Pazarlığa gireceklerin 
1787 liralık teminatlarile birlikte Bursa 
Askert satınalma komisyonuna gelmele· 
ri gerektir. Bu saatten sonra gelenler ek· 
5İltmeye istirak cttirilmh-ecektir. 

Ecza Kalem 161 1750 131,25 
Dış aıatı .. 11 55,85 4,19 
Cerrahi arnt ,, 5 16,80 ,,,. 1,26 
Düşkünler e\.i için yukarıda miktar larile ilk teminat akçeleri gösterilen ecza 

ve alat ayn a}n açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi levazmı müdürlüğünde gö· 
rülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gö~ter,il~ mik 
tarda ilk teminat makbuz veya mektuplari le birlikte 9-9-938 cuma günü saat H de 

ır ~aat evveline kadar Tümen ~-

~8 BORlDAN 

dıı n------------------------------------------------------h ' U sesi işiden mütenabip vücutlu den öe öy:c .• C:iye mırıldandı. - S-:ma. 

1~Ylu, poslu, Alsas güzeli bir kız ko· yüksek sesle: 
•ır~ geldi. Bu hizmetçi kızı, hanımının - Hele gelsin 1 İntikamın ne kadar 
ll'ı tını bilir ve onun itimadını kazan- şiddetli olduğunu görecektir 1 Sefil 
StıH~: l{endisine Luvr sarayının diti kan, beni aldattı. Eksiri aahteymiş. 

l'aJıldosu denebilirdi. Bi.iridanı ne öldürdü, ne de onu aşka 
h }ııabelden daha gençti. Kraliçenin düşürdü. O atlamlar beni tahkir etti-
tu tıında, onun hususi hizmet1crini gö· leı:, benimle alay ettiler. Eğer bilsen 

tdü. Juana onların lıana Aslanlı bahçede 
~rali~c: yaptıklarını, Nel kulesinin bodrumun-

Ya: luana, • dedi. _ daha sabah olmı· ela neler geçtiğini bir bilsen 1 . 
~ıı aşlamadı mı? Bitmiyor mu bu u· - Madam onların ba§larını g~tire-
ba~ gece .. §u pe:deleri kaldır da bak ceklere r.1ükafatlar vaad edildi. Zavallı 

•alını. dcli:tanlılar .. Hele onlar arasındaki biri 
Gen k ne çok acıyorum. Ona sizde acırsınız. 

Ç iZ başını ulla.dı: 
- ~ - O,Filip dö Nel'clen ben heır ka"k aaıcsef madam ..• Daha gökyüzü 
c- a sinden çok nefret ediyorum. Bürida-

ltr .. ranı.k. Gece, uyanık rüya gören-
ır mn kinini Filibin muhabbetine tercih 

111_ .ıtn pek uzundur. Güneşin karan· 
ıt llfuk ederim. Bu adamlar beni mahvedecek· 

"ar, tan doğmasına daha çek vakit 
ler. Hele Filibin aşkı.. Beni kardeti 

~raliç . . . Gotyen:n düşmanhğmdan daha evvel 
_ e ıçını çekerken Juana sordu: ır.ahva sürükliyecek .. Onu dütündü -

t~. }ııtadam, niçin yatıp ta istirahat ğüm zaman onun, hayatımı zihirleyen 
ıyorsunuz?. 

- " ·- bir mahllık olduğunu anlıyorum. 
lı. -nırnı sıkma! Haydi git J. 
qız Juanamn gözleri yaşarmıştı: 

kap ltletçi kız bir reverans yaparak 
ıya d - Zavallı delikanh ! - diye mırıldan· 

..... oğruldu. 
•rı dı. - Ne fedakar ve sizi ne kadar da se· 

argarit: 
viyor! . -c· 

Ge ıtrne ! . diye bağırdı. Margarit: 
t,.,_ 11!i kız tekrar bir reverans yapa-"ıt g - Ya Valuval Onun ne olduğu da 

eri döndü 
~ · meçhul l Konağın<ian kaçmldıktan 

aliçe sordu: sonra, kim bilir onu ne yapmışlardır l le::. liaıa Mabelden bir hat-er yok öy- dedi. 
... ı?, 
- li - Madam, kralın amcasiyle de ala-

tc::ss.ir ayır madam! Fakat niçin mü· kadarsınız?. 
t1ııtı oluyorsunuz? Emin c.lunuz. - Ondan da nefret ediyorum Juanal 

ak gelir. 
- S Fakat o en müthiş eırlarımı biliyor ... 
_ ~n ne i§e yararsuı 1. • Ona kinim Marinyiden fazladır. Ben 

llıı: ı l)·· adam kabahati bana bulmayı- pez zayıf kalbliyim. Bunlar, çoktan 
llar.is~ un.Yanın tn büyük bir şehri olan mahvolmuş olmalıydılar. 
lı.ınur~e Saklanan bir kimse naaıl bu- Elini s:::lgun alnına götürdü. Bir • 
•trajit~ Çok aradım. Fakat bulamadım.. denbire: / 

~rri Oda aradı. Onun çok iyi bir ta· - Kral ne yapıyor? ~ diye sordu .• 
traırnıenıuru clduğunu bil:rııiniz. • - Kral mı? Uyuyor, şüphesiz ma-

Çc: 
-~ dam! .. 

•belden bir haber yok 1 Mirtiy· - Git te öğren bakalım 1. 

(359) (6092) Daimi encümende bulunmahdırlar. (5788) 

, BURtDAN 

beri saraya ettiği hizmetlerin başvekile 
bağışladığı bu tahakküm boyunduruğu 
na tahammül edemiyordu. 

Kralın, Valuvarun ittihamlarına ina
nıp inanmaması bizi alakadar etmez. 
Yalnız şu var ki Valuva, birkaç Marin
yi 'nin tahakkümüne kaI'lı koymak is. 
teyen kralın, Marinyi'yi fırsattan istifa
de ederek mahvedeceğini biliyordu. 

Karı düşünüyor, Valuva da intika
mının yerine geleceği düşünce ve se. 
vinci ile ona bakıyordu. Kral bu daki
ka hiçbir gününün kralı değildi. Parla
ma.siyle sönmesi bir olan, hiddetine 
~ağllıp olmıyarak, düşünilyoıidu. Parlak 
alnında bir kınşıkhk belirmişti. Daima 
neş'eli ve güler gürünen gözlerine bir 
elem çökmüştü. 

Kont dö Valuva içinden bir sevinçle: 
- Marinyi hapı yuttu 1 diye düşün. 

dü. 
Kral başını kaldırarak, sanki Marin

yinin gölgesinin kendisini gözetlcmedi
ğine emin olmak istiyormuş gibi etrafı. 
na bakındı ve : 

- Ne yapalım? diye sordu. 
Bu sual Angerrand dö Marinyi'nin 

idam hükmü demekti. 
Valuva ayağa kalkarak kralın yanına 

oturdu. Artık aralarında resmiyet na
mına bir şey kalmamıştı. Şimdi bunlar, 
düşünülen bir cinayetin nasıl yapıla

cağını kararlaştıran iki şerik gibiydiler. 
Valuva: 
- Şevketmeap, dedi. Eğer efendimiz 

bu i§i bana havale buyururlana kim. 
aeyi, §ahsrnızı tehdit eden tehlikeden 
haberdar etmiye lüzum kalmadan, ben, 
hakimleri ikna cıdecek bir bahane bulu. 
rum. Dünyada bahane mi eksile? 

Konağını aratsak mahzenlerinin al
tınla dolu olduğunu görürüz. Halbuki 
efendimizin kasaları bomboştur. Ken
disine bu paraları nereden bulduğunu 

s::rsak cevap alamayız. Araştırırsak 

Papa Beşinci Flemana mahsus olan 
paraları gasbettiğini, Fransa kralına. 

ihanet için Flemanlardan rüıvet aldığı. 
nı görür ve nihayet misli görülmemiı 
bir cinar irtikap ettiğini anlarız. 

Kralın bütün mevcudiyeti, Marinyi· 
nin rakibi tarafından telkin edilen kin 
ve gayzi emiyordu. Onun son ithamı. 
nr da titriyerek dinledi. 

Valuva devam etti: 
- Şevkctmeap, dedi. Bilirsiniz ki bir 

büyücü size büyü yapmış, ölü ruhlarile 
konuştuğunda şeytanla yakınlığı bu
lunduğunda hiç şü~he bulunmayan bir 
kız hayatınızı tehlikeye düşürmek için 
harekete geçmişti, Bu büyüyü benim 
meydana çıkardığnn da batınnızdadır 

güphesiz. 

Sapsarı kesilen Kral: 
- Hatırlıyorum, o fena geceyi hatır· 

hyorum. 

- Şevketmeap o zaman Marinyi'nin 
ne şekle girdiğini de hatırlıyor musu. 
nuz? Yüzü sararmış, telaşlanmıştı. Far
kında mrsınrz? Ben Gülbahçede kralın 
hayatını kurtarmışken gururundan ya
nına varılmayan Marinyi ayaklarmıza 

kapanmıştı. Büyücü kızının kendisi 
tarafından yakalanmasını istemişti. 

Ve bunda ısrar da etmişti. Maks:ıdı ne 
idi? Dudaklarının ucuna gelmiıken 

söylemiye cesaret edemediği şeydi. 

Şevketmeap bunları hiç düşünmediniz 
mi? Telaşının sırrını öğrenmek isteme
diniz mi? " 

Kral saf dil bir halde: 
- Aklıma bile getirmemiştim. Fakat 

şimdi bu müthiş hakikat gözümün ö. 
nünde beliriyor. Evet o müthiş bir vic
dan azabı içindeydi. 

- Hayır şevketmeap, vicdan azabı 
değil, korku ... Çünkü sizin ölümünüzü 
hazırlayan o büyücü kızı.1 

-Ey ... 
- Onun kızıydı t 
- Km ha? 
- Zavallı masum kız 1 Evet hem o-

nun kızı hem de cinayetinin ıerikiydi. 

...... 
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Sabah, öğle ve akıam her ye mekten sonra günde 3 defa 
dişleri niçin fır çalamak lazımdır. ..-· D ® 

1 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin difte- · m ••••• -ri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve hat

tA zatürrieye yol açtıkları, iltihap yapan .............................. 
di§ etlerile köklerin.se mide hummaıs, a 

pandisit, nevrasteni, sıtma ve romatizma 

yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız, 

ve sağlam dişler umumi vücut sağhbrının 

en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh 

dişlerinizi hergün kabil olduğu kadar faz. 

la • laakal 3 "defa - '"Radyolin., diş macu 

nile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede· 

bilirsiniz, ve etmelisiniz. Bu suretle mik. 

roplan imha ederek dislerinizi korumuş 
olursunuz. 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa ~ş,1.er~zi.l!rçalayınız. 

ll~ii' ~~~uıı. b\IMlm:~llııU!!\INI ~@ILın:JJ n 1 
CC 1 Z CC 1 S M 1 : !.:~ı~:;. :~~ :&.°:~ • ::b!:. '11.ı~ :a'~1 : IE R K IE il( K 1 S M 1 

Mektep, Jngilizceyi en ıyı öğreten bir nıuesscscdır. Almanca vı.-ya Fransızca ih-
tiyarl olarak mütehassıs muallimler tarafından öğrclllir. l\Iilll terbiye ve kültüre 

son derece thcmmiyel verilir. Aile hayalı ynş:ıtılır. ırnıüphnnclcrl mükemmel
dir. Kı.z ve erkek heden terbiyesi ve sporlar lıılebcnin bedeni lekcmmülünft te. 
min eder. Lise kısmı derslerine munznm olnr:ık Ticaret dersleri gösterilir. 

Mühendis kısmı A~cıı v~ nazar~ u.s~llcrle ~ck!rlk, makine ,.e l\a!ıa 
muhl'n<lı<ıi yetıştırır. 

KA YIL> C.0:-il.ERl: Kız kısmı çarşamba. Erkek kı~mı snlı günleri sııal 9 dan 
12 ye kadar. 

' 

,,_ .... 
Kız 

Erkek, 

14 Eylül Günü çıkıyor 

93 Hafta 
32 • 43 ıayf a içinti.ı bilhassa kadmlc:ı:ı alakadar edecelt yazılan, en güzel hikaye ve 

romanl:ırı ihtiva ettikten ba~ka 

1000 kelinıe ile 
Kendi kendine İtalyanca 

derslerini vermiye ba,Iıyncaktır, bu dersler ayrı bir kitap §ekline sokulabilecek 
t~rzda ne;ı:cdilcceil:tir. 

Bütün manasile tam ve dolgun bir mecmua olmak hedefini güden 

1938 RESiMLi HAFTA mecmuasını 

Yalnız S Kuruşa satınalabileceksiniz 
Şimdiden bayilerinize sipari~ odiniz • 

1938 RESiMLi HAFTAYA ilan vermek arzu O!lenler 

1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
i 

.. 
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: İstanbul Ankara caddesi 105 numarada Kernnlettin İren ilan Bürosuna müracaat : 
: etmelidirler. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••··•••••••••••••••••••••••• 

Saraçhane başında Horhor 

• 
~ljl 

caddesinde ~---
. yatılı 

at ısıt 
aŞlJJ'· 

itibaren b A..şl 
ur•"" kadar n1 

i~ 
KOllür Bakanlığı lstanbul Erkek Terzil 

1 n~ustostan sonra~ Kız kısmı çnrş:ımb:ı ve cumn günleri sn:ıt 9 dan 12 ye 
kndnr. Erkek kısmı salı ve cuma gilnleri saat 9 d:ın 12 ye kadar. Dr. Hafız Cemar ()1' u 1 u l>f rek törlilğü n den: uı·~· 

Kayıt ve kabule devam edilmekted ir. Bilgi için Divanyolundald ok 
racaat. 6019 Telefon: 22480. 

7 eylillden sonra hcrgün. 

Fazla m:ılumııl itin mektupla veya bizzat mnracn:ıt edilir. 

Dahiliye mütehassısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 
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-------------------------------------------------------------------O şüphe yo"ktur ki masumdur. Çünkü 
öu işi babasının zoriyle yapmıştır. 

Lui alıklaşmıştı. Terlemiş, saçları 

sırsıklam olmuş, oturi:iuğu koltuktan 
Valuvanın, kızı. tebriye i~in söylediği 

sözleri yarı işitmişti. 

Kafasında binlerce düşünce çarp·şı. 

yordu. 
Tampl zındanında'lci büyücü kadının 

İözleri, Lonsölonun hikayeleri biribiri. 
ne karışıyordu. 

Valuva, Mirtiyin, Tampl zmdanında 
neden bulunmadığını ,onu yeniden na. 
ı:l ele geçirdiğini, konağında nasıl hap
settiğini izah için bir masnl tertip et. 
miye çalı~ırken, kral ıda zın.dandaki bü
yücü kadını göz.Ü önüne getirmiş ve 
45 yaşında görünen bu kadının henüz 
44 yaşında bulunan başvekilin nasıl 

kızı olabileceğini düşünüyordu. 

Bir.:ienbire eliyle alnına vurdu ve: 
- Anladım, diye mırıldandı. Sonra 

ilave etti: 
- Onu Güllü bahçede tevkif ettik -

ten sonra gördün mil? Zm.danrna ine. 
rek baktın mı?. 

iş çatallaşmıştı. Valuvanrn hayatı 

tehlikeye giriyordu. 

z.nda.v.laki l'.fabelin, Mirtiy oldu. 
ğuna inandıracak tabii bir sebep bul. 
mak lazımdı. Valuva büyük bir şaşkın
lık içinde: 

- Şevketmcab l • diye kekeledi. 
- Onu tekrar gördünmü? Mademki 

Marinyinin kızıdır. Mutlaka genç ot. 
ması lazımdır. En çok yirmi, yirmi bir 
yaşlarında .. 

Gittikçe ilzüntüsü artan Valuva bo. 
f uk bir sesle: 

- Ancak on yedi yaşında.. Fakat 
ıevketmeab size ... 

Kral amcasının sözünü kesti. Gene 
hi:ldetle: 

- On yedi yaşında ha! - diye tek. 
rarladı - Ona sen bu yaşı mı verdin?. 

Yaluva har.retle: 

- Buna ne üphe şevketmeab t O 
bütün benliğiyle bir gençlik timsali, bir 
güzellik timsalidir. O Güllü bahçenin 
en güzel, en latif bir gülüdür. 

Kral, Valuvaya acıyarak baktı: 
- Ya, dedi, demek sana yalnız genç 

değil, ayni zamanda güzel de göründü, 
öyle mi?. Bu d:ı onun hakiki bir büycü 
olduğ~nu isbat e.der. Ben cnu ihtiyarla
mış, hatta korkunç bir şekle bürünmüş 
bir kocakarı gibi gördüm. 

Valuva hayretler içindeydi. Bir an 
kadar: "Kral, acaba beni tecrübe mi e. 
diyor? . ., - diye düşün!dü • 

- Şevketmab anlamıyorum, • tde. 
di. 

- Ben anlıyorum. Bana, Bigorn her 
şeyi söyledi. Valuva bu kız yalnız bü. 
yücü değil, ayni zamanda bit' peri imiş, 
- diye bağırdı. 

Valuav telaşlanmıştı. Et:ni terliyer. 
alnına götürerek: 

- Bigorn !. B:r peri!.. diye mırıl
dandı. 

Liii Hüten: 
- Evet bir peri, • dedi. - Hıristi. 

yanların intikamından kurtulmak için 
her şekle giren. bir mahllık. (Birdenbire 
ayağa kalktı) Onu §im.di birlikte göre
ceğiz. B_I::i de bize bamba~ka görüne
cek gene .. Gel Valuva .. Gidip görelim 
onu .. Bakalım genç mi, yoksa ihtiyar 
mı görünecek?. ' 

Valuva son derece korkmuştu: 
- O burada mı? - diye sordu. 
- Trankavele buraya getirmesi İiin 

emi.r vermiştim. Bur~da bulunması la. 
zım .. 

Kral yatak odasına doğru yürüdü •• ' 
Valuva da sendeleye sendeleye onu 
takip etti. Bir felakete yürüdüğünü dü. 
şünüyordu. 

Kral: 
- Büyücü kadın nerede? .• ıdiye 

sordu. 
Maiyet bölüğü kuır.andanı cevap 

verdi: 

BURIDAN ~ 
--------------------------------------------------------~~";"""}~ad• - Efendimizi bekli.for, şevketmeab.. Kral, yatak odasına girdi. Va u ınıııı· 
İra.::leniz veçhile cellat Kaploşla hazi- onu ta!dp etti. Orada bir zabit kU 1'erı 
nedarı da getirdim. Sabahtn saat üçün. dasında altı asker vardı. Bu altı asısııt• 
denberi buraıdalar. Mabelin kapalı bulunrôuğu oda kaP siıtİ 

Hük dö Trenkavel yanında .en iki da duruyorlardı. Kral, işaretle, ııcP 
askerle kapının önünde duruyordu. geri çekerek oda kapısını açtı. 

Kral teneffüs odasının bir köşesine Valuva: dı· 

bakarak, kucağın.da üç torba ekil ile a. - Mahvoldum 1 _ diye n_ı1~1.:: 13ı.ı 
yakta duran haz:nedarını gördü. Bu sırada müthiş bir ses ışıdı . d~ 

d. Jicpsı 
Hazincı:lır ihtiramla eğilerek torba. odaya g:ren kralın sesiy ı. daıııll 

lan gösterdi. krala yardım için koştular. ve 0 

- Peki l Çekilebilirsiniz 1 - .dedi. bomboş olduğunu gördüler. 
- Torbaları da götüreyim mi şev- Kral titrek bir sesle: . e b;ığıf• 

ketmeab?. - Kimse yok! Kaçmış!• dıy 
- Evet .• Artık onlara lüzum kalma. dı. . ıcıırtıı-

dı. Keselerden birini !ize bağışlıyo • Valuva son dakikada b.-:yatı 
rum. Bu sırada Valuva gözlerini oda. lan bir mahl:um sevinciyle: 
n .n karşı köşesine çevirmiş, bir iskem. - Kaçmış 1 •• dedi.. d tJir 
lede horul horul oyuyan Kaploşu ve Bu inanılmaz hadise Luvr 1e~ırıt" 
elinde tuttuğu, yeni bağlandıkları belli yıldırım sür'atiyle yayıldığı, baı\:rırııtl 
üs yeni ilmikli ipi görmüştü: bir mucize diye bağırdığı, ~ı~ ıcot· 

Tüyleri ürperen Valuva içinden: da kilise çanlarını çaldırmak ıçın 
- Acaba bu ipler kimin için? - diye tuğu sıra':ia kral Valuvaya: . ti!11t " 

söylendi. - Sana evvelce .de söylelll'!.1 bil' ... degı ı 
Trankavel parmağiyle Kaploşu gös. dedi. - Bu kız yalnız büyUcu 

ter.di. Sonra: peridir de .. 
- Celladınrz ltla gitsin mi şevketme. 

ab?. 
Kral cellada döndü. Bir dakikalık 

bir tereddüt gösterdi. s~nra: 
- Hayır!. - dedi. - O kalsın .. Belki 

kendisine ihtiyacım olur. Şim:iilik bı. 

rakın horuldasın .• 
Oradakilerin rengi attı. Trankavel • 

den neferlere vanncıya kadu herkes 
bu iplerin kime nasip olacağını düşünü
yorlardı. 

Valuva yeisle: 
- Biri büyücü kadın, biri Marinyi, 

biri de benim için olacak! .• diye dü. 
şündü. 

Kral, Trenkavele sor.du: 
- Büyücü kadını odamamı koydun? 
- Hayır şevketmeab 1 Kaçacak pen. 

ceresi ve kapısı bulunmıyan bir yere 
koymayı tercih ettim. 

- Pekala Trenkavcl. l 1 

- so-
ZU.'1ROT TAŞLARI i!ı 

:R,ikC 
Lansölo Bigornun ınayınun,_ reli as· 

Giyomun ayı l:ıyafetinde 1s~ıçitı ıcral• 
kere göründüğü ve Us serserırı ltı1al"' 
la görüştüğü sırada vaktin geç 

0

1 
oÖ'" 

na rağmen Ma.rgarit dö 13Urgon 
sınrl::>. ~n:~~ıyordu. _..; gi1" 

• ·· erıt..-· rt Arkasına beyaz bır yun .... 51psa 
mişti. Saçlannı ~özmüş, yuıu tarı ııal· 
kesilmişti. Bu haliyle o zn~an perilere 
kın mevcudiyetine inandıgı_ ıcottııı• 

· bır eti' benziyordu. Bazan genı~ d bird 
gelişi güzel oturuyor, baz:an a 

1 
yatıff 

bire ayağa kalkarak heyecan~ gtu:e 
tırmak idn bu buhurdanııı..-ta 

~ ~ 
kokuyu kokluy.ordu. ··k bir 1, 

Marg<:rit bir .:tralık, kilÇU ..,ııı1• , ·ye v· 
müş çekiçle madeni bir tepsı eY4 ~ 
yen ve gür bir ses szkarart ' 


