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eınberlayn Hitlerle 
!ekrar görüşecek 

~Ul8katta silôbların tahdidi 
1 1lı k8nlarının araştırılacağı 
~ bild iriliyor 

t,re ra, 3 (A A • 
~I' lngİliı b · .) - Star gazetesine mlmasmm ilgası, 
~u ~tekrar gö:J''ekili Çemberlayn Hit· 2 - Sivil ha\'a bombardımanlarının il-

Caze ru.rne n0eı~ek tasavvurundadır. gası,, 
tt, l• te, llıükaı den :ıonra yapılacaktır. 3 - Bombardıman tayyarelerinin tah· 
~arı <a.lya \e Al etnenın Fransa, Ingilte- d idi. 
~ ın İı;tiın nıanya arasında bir kon· l\lüstemlekeler koo feramn 
lııı t~kil ed aa davet edilmesine mukac! Londra, 3 (1\.A.) - Niyuz Kronik! ga· 
har llle\ıuu e~ini Yazıyor. Konferan· zctesinin Berlin muhabirinin almış oldu· 
ı 1S Paktı ~sa~ıdaki üç merhale ile bir ğu bir habere nazaran cenubi Afrika itti· 
' liarp ı~ını etmektedir: hadı müdafaa nazırı Pirovun tngiltere, lJ • tııanında zehirli gaz kulla· Fransa, Belçika. ltalya, ispanya ve Por· 

~ ruversite konferans 
kalonunda bu sabah 

1 ı r ~aç talebe yaralandı 
t~1 1 v ı ver kapmağa çalışan 

:,beler arasında hfıd ise çıktı 
baz sene altı bini bulan Uni· Talebelerden bazıları, miktarı gittikçe 

ı ders 1 " tıap sa onlanmn me\'cut azalan ön sıralardaki boş yerlere otur· 
C>!t.,._ -t edecek kadar büyük ve te~ rnak için biribirlerine girmisler, saJo. 
ııı -·l<illlası y ·· .. • 

'haıj.11 1 tıp taı uzu~den bu saba~ b7· nun içi biranda yer bulmak istiycnlerin 
t 

1 ~ C>ltn ebelerı arasında muessıf sert hareketlerine sahne olmuştur. Bu a· 
il ~aralan us ve dört beş talebe bu a· rada bazı talebeler muhtelif yerlerinden . ıe O. .rnı~tır. 

aı,,_ nıve · 
ı ~~ll~tu rsıte konferans salonunda 

yaralanmışlar ve hadiseye evvela rektör· 
lük sonra da zabıta müdahaleye mecbur 

tekiz mümessillerinin de hazır bulunacak· 
ları ve ruznamesini iptidai maddelerin 
tevzii ile mütekabil emniyet zamanları 

meselesinin teşkil edeceği konf eransda 
memleketini temsil eyliyeceğine dair Ber
lin hükfimetine malumat verilmiştir. 
. Fron~ız müstemlekeler i ve 
Fransız komiinistleri 
Paris, 3 (A..ı\.) - Havas - Bu sabah 

toplanan komünist partisi merkez büro
su, aldığı bir kararda Fransanın Hitlerin 
taleplerine mutavaat bahsinde herhangi 

nevamı 11 incid~ 

~ eQeb~İ Her sabah verilecek dersi 
' ~~lllq!{ ;..~ rnek üzere ilk sıralarda kalmıştır. Müdediumumilik hMiseye el ---
• "'li ·ı.IQ b Ci'!ıi i ~ ede sa ah karanlığından sa· 
~titr lıcaı. il n talebeler bu sabah da talebeler tedavi altına almmışlar ve bir 

• e sal.ona girnıeğe başlamış· 

koymuş ve tahkikata başlamıştır. Yaralı 

müddet sonra konferans salonunda sükun 
hasıl olarak derse başlanmıştır. 

Cek'ac.ar ordusu 
~'1.ovakyadan alınan araziyi 

~~Pt •• ~~gale başhvor t' llıUtch (A.A.) - Macar ve Çek da ilerlemeğe başlamalarına karar ver-
~ ._ ttc,i ırı~srstarı. Macar kıtaatının mişlerdir • 

"C'ılc ..... 11'' 
\ a lcda11 ... / ıtagarovar şimalinde 
~~~L una'7Y • 

• • ıt Jr J& geçmelerıne me-
ı, 0Pri.iı 
'"'lbi(J. b'· er kurmalarına ve 15 

" ur un Tuna mıntakasın· 

Çiyano - Göring mülakatı 
Viyana, 4 (A.A.) - Kont Ciano, 

mareşal Göring ile bir çok görüşmeler 
_.- Devamı 11 incide 

Resim 1 i Hafta' n ı n 
~ n n~ı sa~ıso 

Dolgun müoderecatla ve tam 
hir ev mecmuası halinde 

çıktı 
lsmail Hakkı Baltacıoğlıt, Kadircan 

Kaflı, M.F. nin yazılarını Aleksi Tolsto· 
yun "komşumun anlattıkları., adlı şimdi
ye kadar intişar etmemiş hikayesini okır 
mamzı tavsiye ederiz. 

Bunlardan başka daha birçok dikkate 
değer yazılar \'e kadınlara fş örnekleri 
ve faydalı malfunatla dolodor. 

36 Sayfa 5 Kuruş 

MlYı\fezzl lerden 
i s teyiniz 

Filistinde askeri lzarckôt 'devam ediyor. !tıgiliz askerleri Ku'iiüsii11 Araplarla mes
k(ln eski kısmını işgal ettikten sonra YafaYl da işgal etmi§lerdir. Resimde hasta 
bıgiliz askerlerine bakan Filistinli bir yahudi hastabakıcı görülüyor • . 

Akıl hastaları 
yıldan yıla artıyor 
1926 da bastahanelerlmize 2544 basta 

mtlracaat etmişti 

Hastahanelere yapılan müra
caatlar geçen sene 11535i buldu 

Bakırköy akli ve asabi hastalıklar 
hastahanesinde yeni vücuda getirilen 
kısmen inşaatı ikmal edilmiştir. Bu kı· 
sını Bakırköy hastahanesinin genişle
mİ§ olan ihtiyacının mühim bir paçası
m karşılamış olacaktır. 

Deliler, ruhi malUller ve asabi hasta· 
lıkları tedavi ve muhafaza eden emrazı 
akliye ve asabiye hastahanelerimizin 
adedi Elaziğ, Manisa ve İstanbulda ol· 
mak üzere ancak üç tane olduğundan, 
bu müesseseler ihtiyacı güç karşila

maktadır. 

"Bilhassa evvelce bir takını kocakarı 
usulleriyle ve üfürükçülükle tedaviye 
savaşılan akıl hastalariyle cemiyet için
de bir kudsiyet izafe edilip himaye gö
ren ruh malfilleri şimdi derhal hasta -
hanelere sevkedildiğinden bu müesse· 

selerin hasta adedi o nisbette çoğalmış
tır. 

Halen Bakırköy emrazı akliye ve a
sabiye hastahanesinde 2000 hasta var
dır. Manisada eskiden mevcut bulunan 
timarhanenin yerine kurulan hastahane 
110 ve Elaziğdeki de 140 yataklıdxr, 
Toptaşr tlmarhancsinin kaldmlıp Ba· 

kırköy emrazı akliye ve aJOabiye hasta· 
hanesinin, ayni zamanda Elaziğ ve Ma
nis hastahanelerinin tesis edildiği 1926 
senesinde bu üç müesseseye 1646 akıl 
hastası yatmlarak 898 basta da ayakta 
tedavi olunmuştu. Halbuki geçen son 
bir sene i!jinde 4470 akıl hastası yatınl
mxş, 7065 ide ayakta olarak 11535 has
ta tedavi edilmiştir. Bu da artışın ne 
kadar sür'atli olduğunu göstermekte · 
dir. 

Almanyanın Bulgaristana teklifi 

12 senelik harici 
ticaret inhisarı 

Fiatlar 12 sene 
sabit kalmak 

1 

üzere şimdiden 
tesbit olunacak 
"Taymlıı" gazetesinin yazdığına. göre, 

Alman iktısat nazın Sofyadaki temasla
rında Bulgaristana on iki senelik bir ti

caret mukavelesi teklif etmiştir. Bu mu.o 
kaveleyle Almanya, on iki sene müddet
le, Bulgaristanm tlitiln, hububat, üzüm 
ve diğer meyvalan, domuz gibi mahsul 
ve mallarının bütiln dahili istihlakten 
fnzla. kalan ıniktarmı alacaktır. Bu mal .. 
lara on iki sene için sabit kalmak üze
re de bir fiat tesbit edilecektir. 'Alman iktisat nazırı Dr. Funlt 

Ameı·ikanın altını 
üstüne getiren şaka 

Merihlilerin hücumu hikayesi Sanfransiskoda 
gönüllülerin hazırlanmasına sebep olmuş 

W: Yazısı 11 incide 
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dlauata da~ -
Kısfançlik 

M lJHARR1RLERlMlZlN blribiderl
nl k11kandıklan eöyJenlr. Yıl

lardanberi ıalrlcrlml.z, roman~ılarmuz, 

gazete muharrlrlcrimlz arasında )ıı.§a

rırn; f akıt hlı;birlnde haaed fhtlrumm 

kuvvetli oldu~nu ıörrnedim. Her insan, 
kazıum, refahı veya oahreU kendl!inln-
kl nden fazla olana biraz imrenerek ba
kar; bu. tabii bir ıeydir. Fakat buna 
hemen h11ed dememlı doğry olmaz. Ha
sed bu ilk hlsaln bllytımeaı, gm!flemeal, 
ins:ııu Uzecek, birtakım hUcumlara in-

' ldrlara, hakıwıklara ıUrUkllyecek bir 
hal almasıdır. lJuharrirlerimlzde bu yok
tur; belki lkl Uc idil gasterUebllir, fakat 
bu umumi bir hUkllm verm k fcln kAfi 
değildir. Blllkb, mubarrirlerimiılJl coğu, 
~·a"landık~a, o pek tabU olan imrenme- i 

den bile kurtulmuı;lardır. 

Hnscd, ılAkadım dofar. Halbuki biıde 
yazı ynzanlann belki en bilyük kabahııt
lQrl blribirlcrlne alAka göatermemelerJ. 
dlr. 2irfblrterlnln hayatlarını balltıkları, 
ka:ançlanm öğrcnmcğc çalı~tıkları, hat
tA komaunun tavuğu komeuya kaz gtlrUn. 
dUğU gibi blribirlerlnln kaı:ancmı ~zte
rinde pek bUyUttUklcri olur. Fakat gayet 

r;abuk tesetlf bulurlar: o kadar kaıanca 
o kadar §l>hrete ermek lcln insanda bf; 

takTIJı "usurtar, birtakım ıevkıizllkler 
bulunması lhımgcldlğlne kanaat getJrlp 
ilendi hallerine §{ikrcderler. 

Bizim blribirlm.lzi kıskançlıkla lttiham 
etmemiz kendi kendim.izi beğenmeml.ı
dea, kendi krymetlmlzden bir an bile 
ıUphe etmeyffifmlzden gelir. MuharrirlQ
rimlzfn herblrJ kendisinin harikalar ya. 
rattıfmdan, herkesin kendilılne hayran 
olması lbmıgeldlğlnden emindir. Eserle
rini bejenmlyen biri cıktı mı, hemen: 
"A! beni kııkanıyorf ... " diye dU~DnUr. 
Kendisinin kıskanılacak 'bir Rdam oldu
iuna kanidir; bunun lçtn de her ~·erde, 
her harekette 1lendla1ne kareı bir kıı
kaııchlr Jıııvaaı bulur. Alem onu kıskan
maz: fakat o, aaadetl fcln, kı•kanrlma#a 
mllhtactır, l}u kıskançlığı hayalinde ya
ratır. 

Yalnıı mutınrrlrlordc :değil, bllfün in· 
sanlarda da h:uıedln pek az olduğuna 

kanlim. ÇUnkU hnecd insanı herhangi bJr 

lhtlrnstın daha ıfyade nhauuı eder; hiç 
bir zevki de yoktur. BllAkls, insanı ken
di kendine kn~ı kUçlik dUııUrUr. 1mınn 
o;ıı.ında en temelli hfa kendini beğen. 
mek, kendi şnhcıından memnun olmak
tır; bu his, hııscdin lnklııafma mani olur. 
Muharrlrlr.rdo, !lanat ve fikir adamla
rında,Y!a. kendini beğenmek diğer jnsan. 
lardaklnden fllZlndır; bunun için yalnız 
bizim muharrirlerimiz ıuasında d~fil. 
bUtUn dilny ısanntkArları ar~rnda, ho
ısçdln nlklyct cdllecrk bir dereceyi bul
maııınıı lmklln veremiyorum. 

Nurullah ATAC 

Balkan antantı 
r-k .... ononıi 

konseyinde 
Tlı•arl iş hlrllA-1 
plAnı hazırlandı 

. Atina, 3 (A.A.) - Atlna ajansı bildi· 
rıyor: Balkan antantı i~ti~:ıri ekonomik 
konseyinin son toplantısında verilen ka
r~r. mucibince 25 teşrinievvelden 29 tes· 
rınıewele kadar Atinadn toplanmı~ olan 
UaJktm antantı dıı ticaret ofisleri konfc
ran ı, dört milletin ekonomik tettkkülle
ri, dış ticaret ofisleri \'C diğer b~na ben· 
zer organJıasyonları arasında bir tqrikj 
mesai p!Am hazırlamıştır. 
Keıa konferans, dört memleket ara· · 

srndjı esasen mevcut tic:artt mUnasehet· 
ler veriminin arttırılması maksadile tüc
car ıraımdaki te§ıikl me!ai vasıtalarHe 
de meşgul olmu5tur. Bu program, dört 
ıı~mleket hükOmetleri tarafından kabul 
!'dilir edilmez tatbik edilecektir. 

E'"inönfl meydanımn arımcan iılnı son giiıılerde )'t11i bir hız tıerilmiştir. kısmındari binaların l'tkılpıasrna baılaunıış. bazı binalar taıramile ,,.,,_. 
Meydanın Stldnik bonmarıesi ciJıctindeki bl,.aknla BcrhkPIJıarunn başloNgıç 

$. IE f Hl ii I~ . f [) 
bil 

yaşında Şehrimizdeki 
Hatay Hey€ti 
l>Dn cumhuriyet 

Abidesine çelenk 
liO)'dU 

8ohrlmlıde bulunan Hatay heyeti aza. 
ları dUn vali Muhiddin t)stundağı ziya
ret etmielcr vo saat 11,r> da da Taksime 

giderek abideye ~~lenk koymuolardlr. 
Mlsafirlorimiı ~lleden aonra Boğaz:l

çlnde ve Adalarda tcnezzUh yapmışlar

qır. Dı.ıg\ln de gchir lolnde ve dqındı 

ıcılrıUJerdo bulunacaklardır. Heyetin in
diği ofete Hatny bayrağı asılmı§tır. 

!\lecliı Rrisiuıbe Hataydao 
tt brik telgrafı 
Ankara, 3 (A.A.) ..,,. Cumhuriyetin 

on ~inci yıl dönümü m0na$ebctile Bil· 
yük Millet Mecli j reisi Abdülhalik Ren· 
da ile Hatay Millet Meçli&i Reis vekili 
Vedi Karabay ara$ında ata~ıdald telsraf· 
ıar teati edılmi~tir; 
Sayın Abdülhalik Rtnda 

Hüyük Millet Merliıi Rtisi 
ANJ~RA 

"Hatay Millet Meclisi namına en bü· 
Y\ik bayramda aramıda bulunan arkı· 
da larrmrı Meclisimizin hl iyatma tama· 
men tercüman olacaktır. Biz de bu se· 
\1nçli bayramımızın on ~inci yılını 
candan kutlular l\lecljı::imlzin büyük mil· 
Jete 50nsuz bağhl!klarını sunarız ... 

TJatay Millet Meclisi Rtis V. 
ı' ecli 1\maba>' 

I' edi Koraba1 
Tlala}' Millet Meclisi Reis vekili 

A.VT.4Kl'A 
''Tebrik telgraf mızdan pek mütehassis 

olamk 1*kkUr ec!er ve Hatayın refah 
ve saadeti hakkındaki temenni!E'rimi Hı· 

Ankara radyosu f On 
çocuk t•t'' ~ 

Bir kadını 11d
1 neşriyatını Parisin 

bozduğu anlaşlldı 
Ankara, • - HUklıpıet, radyo fiatlan. lıklı mUna~at11a feklinde o\acak ve ne. 

rıın eaaılt euretla ucuılatılınaııı ve a)·nea tic~ dÇjrdijncü bir Jtihı~ tarahnd§n bı. 

yerli radycı imali etrahnda tetkikler yap. mUnaka§anın verdiği mü1terek kanaat 

tırmaktadır. olarak söylenecektir. 
Verilan malümata göre, makJ-

nelerde Ankara istasyonu dinelnirken 

tılUlmekto olan rehk ~esinin mahiyeti 
anıa:ılmrıtJr. ftu ıea Fransadaki Radio 
Parlt lıtaayo~unyn yı:un (latgııda l!lıe 

U'Tilan mevkide ı:ahıması yUzUnden gel. 
mekledlr. Radlo Partı'nln bu yolsuı ha~ 
reketl hakkındı hUkt'ımetlmlz F'ranaayş 

müracaat etmlıtlr. 

Bu t:örii§meyi radyoda takip edeccic 
alakalıların Vekalete yollavacakla. 
mütalealara, yine bütün al=kalılara 

bilintı'!eıı.i gerekli olur olma.dığına gö· 
re, ya mektupla veyn müteakip radyo 

görü•-nesinde cevap verilecektir. 

4,5 lira alacak yüzünderı 
Katil olan genç 
On beş sene hapse 

mnh"tlm oldu 

RadyotJa kffyln ile hothihal 
Ankııra, 3 (A.A.) - Zirnat Vckl. 

1etinc4 her perı•mbc 1tUnU ıaat 10 c•a 
Ankara radyoııunda kliylü ve çiftçi ile 
gUnUn mevı:ylım Uııctine bir konuşma 

~pıtıc:ıktır, önUmUıdeki Pcr9err:•e, 

gUnU yapılacak konuımanın mev1uu ıudur: Byndan O{l beı etin evvel U.leUde berr 
b r Cemalin dUkkfınında dört buçuk ll-

ı - Arlınıya ıönderilmit mütehaıt· ralık bir 11-lncak meselesinden arkadqı 
ııs heyetinin ıon vulyı:t hakkında ver HUdnlyl bıçakla öldilren Piliç Sami bak· 
dil!i ra!'lnr'"" hUtbaaı, )undaki quruşma bitmiş \'e hakkında ka~ 

2 - Adınada ve diler mrntakalar rar verilmiştir. 
da pamuk vaziyeti ve piyasa, 

3 - Kle\.'land mı, akala mı, yerli k'>

:ıa mı, hep birH!cte ise mıntakalar iti. 
btrile har birinden n-e nisbette ekme· 
li J> 

DUnkU celsede, davaQı mo\•kilnde bu
lunan maktul HUdalntn annesi birkaç de.
fa baygınlıklar geçlrmi!J ve mabkeme re
isliğine verdiği ıdtJdada, 5000 lira tazmi

nat istediğini blldfrml~tlr. 

ba--ınd•o ya~' ...J 
v d bır ~~. 

Fenerde on ya~ların 3 tıı~s ~ 
h- '-'ac;Jannda bir kadını _,t 51 
'-""i' J ~ 11{3\'1>" 
raralamı~tır1 Bu ı.açnk• ot~ 
hallesinde 2 numaralı e,·de o>1ı'f''Ai 
Dün sokakta ~ocuklarla ~..ı;k f}, 

• kO)-=~~ civarda oturan Ay~nın ÇO'~k ı 
döğınü~ ve üzerine gelen ıa~ 
sine de koskoca bir ta~ fırı:.ur· ~Oi 
başından ağırca yaralan'Udıfl t,. 
rih yakalanrnı~. yaralı k3 

na alınnıı:.tır. ~ f 
- ııetl 

zı rat ma hslJ 
stuodard• 4f 

~·JJ~ . ...r 
lktıaat vckfi.elti ayni 'b~ sır~ 

ve sa.nnyil nltıkndar cdell use~ 
sullcrln standardlzas~·on~ n e\J. 
klkler yapmaktadır. sun 

8
" -~ 

geıev 
bi maddelerin bagtnda bir il"~ 
standardizasyonu fçln 

1 
t .0'4'"-' 

projesi hazırlanarak de"• e .• al' ıl "-· ·c;er _...... tf"" .-~ 
rllml§tl. Bunu 11tmdi d•::ı ..... ıı ~ 

.Ji,ılll)"ll"' 
maddelerinin standaru ı,ı' 

decekUr. ııfl'°' /-
1705 ve 3018 nuına~~ıJı, ;~'l. \ 

tarak gimdiye kadar ftn ~ ..,e t 
klrdckslz kuru OzUıı:t d~ ~ ~ 
standardizasyonu bakk:1' ılle~~f. 
meler hazırlanarak t.at bl' r. 

cıs 
nu1mu~tur. Bundan ıns• ıJftoııt' 
bul ve tzmlrde iç ticaret aıuııa• 
Mümtaz Rek'fn riyaseti ti!11'' ~ 

~· :ı toplantılarda buğda)', ~)-oll 

tay Millet Meciiıi azalarına bildirmenizi ....,.,.,,..,....,,.......,..,,,,..__,...,,....,._,_........,....,.........,...........,__,___,~

Bundan ~onra ağırceza reisi, katli Şa

mlye mUdafaaamı faıımasını ~ylemlş, 
Sami zayıf ve titrek bir sesle !iÖyle de

mlıılir : 

kat ve ytlparo atand• ur eıı IJ 
zamnameler haıırtan~~t15~ l"ı 
\lmumt ihracatonızın Y';e,ııı4"' f 
nl.ııpetl devletin murak• .. eııl~rıı 
bir vaziy~te gelmiştir. 1 ıte ıetP r.ca ederim ... 

Abdülhnlık Renda 

a zehir s11tu•rsı 
yırkalandı 

Kurtulu~ta Hacı Ahmet mahallesinde 
oturan abıkalılardan Arap Mehmet ile 
metre i Arap Nuriye dün eroin satarlar· 
ken uç üıerimlc yakalanmı~lıırdır. 

Yerebatan cadde inde 19 numarada ~ 
turan sabıkalı Recep de mühim miktar· 
da esrarı teneke bir kutu ;,inde Atikali 
pasa carniinin dı\'artna saklarken yaka· 
lanm15tır. . --o-

Er t uğru ı l\tu hsl n 
Almnnyaya gitti 

Şehir ti)•atroru reji&örü Ertuğrul Muh· 
sin Alm.anytıyn git.mi6tir. Erttığrul Muh· 
sin Almanrada bir müddet kalacak ve tet· 
kiklerde bulunacaktır. 

Reyoj?lu HalkPv1nde 
lc.1 mslller 

8 7oğhı Halk~\lnden: 

l - Evlml.zin eöıt~rjt uubaal kı§ pro
gramını 5·11·938 Oumarte•I gtinünden 
iUbaren tatbik• ba§lıyacaktır. 

2 - Tcmslller, haftanın Cumartesi 
gUnlcrl saat 21 de, ),'l'lr.ıır günleri snat 

u,ao da verilecektir. 

3 - Temsillere ~-l J ·9a8 nımutesl ı:U· 
nQ pat 21 de "nlr kavylı devrildi., ko· 
medlslyle baetanacaktır. 

' - 7-15 yr.şmdakl coc;yklar için ay
nca tıer ayın ilk par:nr gUrıU saat 11 dQ 
te~ll vcrUecetıt.ir. 

O .... T<ımell ıılonumuz, Beyoğlu bllk· 
lll Caddesi, Nurılyı tokak rıarti l>lna
sm..taclrr. 

Tonton amca
nın neşesi 

"- Panı.m olnuıdığınd§n avukat tuta
madım. Ben Hüdaiyi rıefısiml ml}dafaa f. 
çln ö!dUrdUrn ... 

dize edllmeıl iı;in uıeri" IJll ~ 
pılan maddelerle ptrlUC~11c_. 
ziyade ~kvtyc cdilınış 

Neticede mahkeme, Samlnin bu llade
slnt yerinde bulmamış ve kendfslnl 15 

eene hapse \'e HUdalnln annesine de bin 
lira tumlnat vormeğe mahktim etmiış • llllt t~I 
ur. -o- Resimli HaftS 
KedıkDyDnde birce- 'l'f 

set bulundu B inci fi 1 
Bu &abah Kadıköyijnde Menderek ci dl 1' ,1 

varında denizde bir c.csct görtllrnüş ve po· Dolgun münde~,, b-'I 
lise verilen malılmat üzerine sahile ,ıka· ·•• 

1 
hir ev meell1,,... 

n mı~tır. Denizde ımın ınilddet kaldığı t 
anlaşılan ve muntazam elbiseli gene bir Ç 1 k 1 /. 
erkek olan bu ölünün hüviyeti henüz t~· ~ft 
bit ediJememl5tir. Hadisenin bir kaza e• ,çt1l~-- ~ 
seri mi )·ok bir cinaret mi olduğu da lımail lloklfı D0~,_,_ A ~ 
anla~ılamamıştır, müddeiumumtlik tah· Ko/lı, M.F. nin ~0" ııık~f" 
kikata ba§lamı~tır. yun "komıımırın onla il ki _J 

:;ı kadar intiıar ''"''"' . ..JI 'J 
manm tarısiye edtrll·_.,. ~ fi' 

Bunlardan bAtlı• ıJ ~ tf 
d ğcr yazılar \ '6 lı•a.:oı':... 
,.e faydalı maırımatlJ ,.,,... ~ 

36 Sayfa S dl 
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limen· veliahdi 
llasıı yetişiyor? 

Kral Karol, oğlunu, olduğundan başka türlü 
yetiştirmeğe çalışmamakta. temayüllerini 

~',.~ .. 1.inkişa~ ·et.ti.~mektedir. 
' ~~ tİdecekl ~~rol ıle Velıaht Mıhaıhn yakınd:> 
'~°';ı bu ai erını ve 1ngiltereden verilen bir mallı· 

~~ tvlYaretin Veliahdin İngiliz hanedanına men· 
1 ~nrnes· ·ı l" -il... :ıı~ 1 ı e a akadar oldugunu yazmı§tık. 

'f ~ ~ ~ ia:ıetcle . 
~ n 1(..,1 K rı ayın on be§İnde Londranın misafiri 
' ltdirıt't 8 arol ve Velihat hakkında yazılar neş • 
~·"'~Ll~ unlardan birinde, kral ailelerinin hayat· ,,t "-'k4ınd ~~uf olan bir muharrir He ktor Bolito, 

11'•d' a <;ıkk O • ır )' a:ı ate şayan b<ızı noktaları tebarüz et· 
ltj• ıyı naklediyoruz. 

1 \' • 
"' ~Ilı- .•ndaki b · 
~hl lor. e ır _ge_nç bugün Londraya gelmek üzere 

9t;·ahatt~· rnuhım ve milletler arası ehemmiyeti 
~ .r. 

~ltril 't}·ahaı; 
ı~ i 11 :tı.tne~~n 1arkasında kralların, diktatörlerin, hüklı· 

n a a arı b 1 . . 
~ Ilı alak u unuyor ve bu zıyaretten mılyon· 

&tnç ~ adar edecek neticeler çıkabilir. 
Otna 11ııa, İle .;ya kralı Karclu noğlu veliaht Mihaildir 

ı. raber 15 Teşrinisani.de ~ndraya ·gele-
ilr\ L· 

~t to)ll '\Prens, yani Avrupanın haritasını teşkilde 
~ ilca~ 

0 
an bi~ devletin müstakbel kralı. 

~ tıret:e;inasıl bir çocuktur? Reşit bir yaşa geldiği 
l'or?. mes'uliyetli bir hayata bugünden nasıl 

~~İirıYada dog .. a•n • k•I h . . .. .. d 
'"ı,t 'Sdctr çocu arın epıının onun e ayn 
t '~r "· Çocuk ileride ya bakırcı olacaktır, ya 

\._t·-ı... ' Yahut ta .. 
~~ ~ bir . genucı..... , & ' d~rıı~n iıtikbalde ne olacağı malumdur. 
~ QI.. "e oı.:.:1~ ~an tayin edilmittir. Onun için 

l .'°-. ~,.. ~ d~ıuncesi yoktur. Bu çocuk ne ıimen· 
~~ '-.. •Yyu) edebilir, ne de tayyareci. \ ~ '~ç hafta evvel Bükreıte idim. Bir sabah 

1çiaı it e beraber mektebe gibniye davet ettiler. 
\ ~ Otnanyada geçirdiğim en faydalı bir saat 

... ~1-ıc hi 
~ ~· ·~ •e ~.0~Ya aldılar. Odada bir iki sandalye· 
P'..ı \..~ ~epte 1 

.. •ihirli lambadan baıka bir~y yoktu. 
t,.._,ıı.. ~ Yalrı1l l 
ıı '"'4\i ~ktell)oe ~ h çocuk okumaktadır ve Roman· 

., J ~"' ~ kü .. ._ l"lnden ayrıdır. Burası sarayın arka 
'' • ., ~ Çllııı; bi b" 'tf ~ · .. , bir •d r •nadır. Mektebin batında sade· 
~~ h llrn vardır. Kendisinde Almanların o 

\i_ ~) ~~dı.-~~11 tavrı hiç yoktur. Gözleri gayet sa
~~ ~·· p~ erat.!: prenıin yanına oturdum. Ders, 
\:' ~ iitli~ı, Yapılan tecrübede sihirli lambanın 
~~Cltı.. çotlık :~ rnükellefti. Dersten ıonra prens 
,, ~~ ko Çeye çıkıyorlar, oyun oynuyorlar, 

~r l.ii)ii._,, !Utuyorlar. Bu çocuklann hepıi onun· "' -·-.au .. 
" ...... u ... 

th. :~~il "' • • 
~ t" \i:ıun b 
~tıl.ı ttrı Bık Oylu bir çocuktur. Biraz durgundur. 

~ t, •cı değildir. Gözlerin.de tatlı bir çocuk 
t'd 

~ ~ İ\.jk• • 

\~ Ç~U'~~Ci \TiJhelm" b .. k"" V" d .. d"'k il? "'"'en .. ın, ugun u ın sor u ası 
l '- tıı, · 80Yled · - · ·· ~ " u"ıi ıçirı 

1
.. ıgı sozler hatırıma geliyor. im-

,,. ~·~~ t,lti·· oyıe demişti: 
"'" • l•trıjl i . . . .. . . 1 ':'. L'ltı-irıd a b~. ·~vımlı, mutevazı bır çocuk.. Fa· 

·.., ~Y0t-.eÇ~\IY~k bir rol oynayacak bir kartal 
~t nku sakin bir çocuk olmaktan çok 

tk tııc ı.. 
•r il <Yllh • 

11~rlc aılde d .. 
lıq ~U i .\vru e hoyle bir kartal yavrusu hali var. 
ttt~ ~e c~a ve Balkanlar Romanyada krallığın 

" l'. erse c . . k. k k . ~ llt· • ınınım ı, bu artal uvvetıni 
1 d 

~u et\~ 
~ ltıc urnenc k 

tliıı· anıa?lıad e ıraat dersi idi. Okunanlardan 
~· 1 dUıunıtı· •ğırn için hayalata daldım. Son yüz 
!\i ~\tile ıye başladım, 
~ >l~ • toryan 

11 
l''tıt 'lakadar •n kocası büyük oğlunun tahsil ve 

'1tıq 11~1ti en b~U-~ken bir hataya düşmüştü ki bu, 
~ l ~, ~lht Yuk hatasıdır: t' ~il tt 0~ 1 '"!~ htıtun gd~nun arkasına resmi bir ceket giy-

l ~""" tt ~dv unyadan uzak bir halde yetiştirmiş-
" ı-_ ~, b· ard' h. 

"'~il' ıt İlci ın ıç arkadaşı yoktu. Ara sıra 
~ &ır ltlca:ıocuk çağrırlardı. Fakat prens Albert 
:rı. ~le eler konuşurdu. 
~ t%i •fotdda ır. .y. • 

~c •iate 
0
.kunuya g<-'Jiği zaman da ağır bir 

tnı altına konuldu. Kendisine üniver-

site arkadaşları ile konuşmak, hatta cıgara içmek müsaa
desi bile vetilmemişti. 

Ruaıcnce ders :bitti. Bükreş sarayının arkasındaki o 
küçiik binaya dönüyoruz. Holde prensle beraber yürüyo· 
rum. 

İngiliz..:e .onun ilk lisanı .. Fakat pek kolay konuşamı· 
yor. Y:'lmz mo'•osiklet ve otomobil mevzuunu açtığım za. 
man biruenlıiıe bülbill kesildi. Geniş bir tebessümle konu
şuyor, gözleri parlayarak konuşuyor. 

Gene k•Jnuşurken tesadüfen çok iyi bir hadise oldu, 
ve bu'lur.la pre~sin çok mi.:"kemmel surette yetiştirildiğine 
kanaat betir:::liın: 

Prens bir müddet evvel br Rumen kruvazörü ile 
Karacle11ize ~ıkmış, ve fırtınaya tutulmuştu. Vaziy::tleri 
tehlikeliycH. J<akat veliaht büyük bir soğukkanlılık gö~ter· 

mişti. (Re · haide büyük annesinin annesinin annesi onun 
yanında buhmuyordu ve kadının ruhu ona cesaret vermiş· ,, 

ti. Çünkü. malumdur ki, kraliçe Viktorya, sefil bir adam 
kamçı i!e onun yüzüne vurduğu halde, yerinden kımılda· 
mamıştı.) 

F•rtınava tutuldukları zaman kruvazörde bulunan su
bayın bana anlattığına göre, prens son derece sakin kal· 
mıştı. Y:ı.Jm7 bir arzuda bulunmuştu. O da, bu hadiseden 

ba'Jasın.ı dr.rhal haber verilmemesi idi. "Kendisini meşgul 
eden o kiıdar i~ler var ki, bir de bunu haber alıp endişeye 

düşmesin,, demişti. 

Biz holde iken yanımıza biri geldi. Elinde bir kağ·t 

vardı. Bu, kralın, cesaretinden dolayı oğlunu tebrik ettiği
ni bildiren Lir fermandı. 

Kralın bu hareketi çok güzeldi, Fal:at bunun mektep· 
teki al~ı talebe iizerindeki tesiri daha fazla cldu. Çocuklar 
bunu, arkaclaşlarına verilmiş büyük bir şeref olarak "karşı· 
layorlar, .. ı. Gençlerden ikisi ellerini prensin omuzuna koy
dular. 'iepsi heyecan içinde idi ve sevinçle gülüyorlardı. 

Prens l'.1ihailin, yeti~tirilmesindeki en büyük hususi· 
yet şudur k:, kral onu olduğundan başka türlü yetiştir· 

miyc r.ıhşıy.:ır. Prensin terbiyesinde, temayülleri inkişaf 
ettiriliyor. 

Soma "!lektebin haşöğretmeni ile görüştüm. Bana: 
-·Asıl başöğretmen kraldır, dedi. 

Pr:nJ makine işleri ile uğraşmasını çok seviyor. Haf· 
tada bir gün gi.dip bir ot~mobil fabrikasında çalışıyor. Bu 
onun bir hevesidir ve bu heves ink işaf ettirilmektedir. 

Havalar iyi olduğu zaman da haftada bir gün ormanlar· 
da açı1-: havn hayatı yaşamaktadır, 

? 

Dansöz değil, sanki 
bir dişi kaplan ! 

Sahnede gizlice resmını 
almak isteyen iki fotoğt at

çının yüzünü qözünü 
parça•adı 

Nevyorkta, kendilerini döi;;rmek ,·e ı 
sırmak suçu ile iki kişi taraf mdan mah· 
kemeye verilen dan$özün davasına baş· 
lanmıştır. 

Salli Rand ismindeki bu dansöz, Nev· 
yorkun en meşhur artistlerinden biri· 
dir \'e bilhassa sahnede çıplak dansları 
ile rağbet kazanmıştır. 

Bir gece gene böyle çıp1ak dansederken 
iki fotoğrafçı, yarı karanlık salonda sah· 
neye yakın bir yere saklanmışlar ve dan· 
sözün resmini almaya teşebbüs etmi~

ler. Fakat, Salli fotoğrafçıların farkına 

varmış ve Üzerlerine atılarak tırnaktarile 
yüzlerini gözlerini parçalamış. ellerin· 
den ve yüzlerinden 1sırrnıştır. 

lki davacı zarar ziyan olarak dansöz· 
den 2000 dolar istiyorlar. Muhakeme de· 

... yam etme~tedir. 

~ 
ı 8 yaşındaki kız 

Da11s<;z Salli Rand 

niçin öldürülmü~ 
İngilterede sekiz yaşında bir kız çocu 

ğunun tecavüze uğradıktan sonra ölü o 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

(X9)UN MACERALARI 
F i LM i 

Bugünlerde gösterilecek olan bu filmi HABER 
okuyucuları herkesten daha ucuz bir fiatıa 

seyredecekler 
Vaktiyle gazetemizde res mli tefrika olarak çıkan meşhur polis mü· 

frttişi ( X 9) un maco:ralarının Amerikan üniversal Şirketi tarafından 

filme alındığı ve bu enteresan filmin de gazetemizin tavassutiyle istan· 
bula getiril<liğini yazmıştıit. 

(X 9) un maceralı film: pek yakında Beyoğlunda Alkazar sinema
l•ı!nda umuma gö3terik::.ektir, 

HABER okuyucula:-·nı . bu filmi herkesten daha ucuz seyretmeleri 
temin edilmiştir. (X 9) un r.arikuladc maceralarını bu münasebetle ikinci 
defa olarak tekrar kita;> h:ı.tr.de bastırmaktayız. Film gösterilmiye baş1a
yıncıya ka:i, r bu kitabın tab'ı da tamam olacaktır. 

(X 9) un harikulade maceraları filmihden bir sahne. 



1ÇERDt!.: 
• Üsküdar tramvay şirketi tarafından 

dahiliyeye yapılan fikayet üzerine kuru
lan komisyon raporunu vermiştir. Rapor
da elrketln hUkilmetten yardım görme
den devamına imkan olmadığı bildiril
mektedir. 

• BUtUn rcsmt dairelerde evrak mua
melesinin ayni sistem Uzcrinden yapılma
sı kararlaştırılmış ve dahflfyenln hazır
ladı~ı bir proje başvekAlete verilmiştir 

• Hatayla gUmrilk ithal ve ihrac; vazi
yeti hakkında iktısnt veklletl tarafından 
tetkiklere başlanmıştır. 

• Erzincan tren hattının açılış mera-
8amf, Nafia vekilinin başkanlığı altın

daki bir heyet tarafından bu ay içinde 
yapı1acakt:r. 

M~ i~iE .$ôYLc ... SiMOi 
(.it>!: &lLiR İ>-'\ ... Y4lNı2.. 
t<O~jK &iR ilı GöREYİfo\ 

1)f SO,..RI\• ... 

...,;ı 

.. , -~ ... : . . F-. . ~ 

ACAIS~ MiKi'l'İ İYİ 
HAP~~l'll>-1 M~ ?-

4CA&.q ... l(.qPı YA 
)<.İLİOİ "u~ov~ 
M\J ... HElE ~.qı..· 

KIPTA SiR. 
6AKm(M 

·----------·-----·. ı tlugOo ti A H~•~•~•Y.ı~tr•~:nemosıodo 
Bugünlerde şehrimize gelecek Mevsimin parlak muvaffakiyeti 

HARRY BAUR'un SÜT KARDEŞLER 
refikası Bayan RIKA RADiFE 
ve GEORGES RIGAUD tarafından HENRY GARAT - LUClEN 

BARROUX ve MEG LEMON· 
• Ecnehr ve akalliyet mekteplerinde KORKUSUZ ADAM NlER tarafından oynanmış şen ve 

60 yaşından sonra tekaüde sevkoluna- Kuvvetli ve ateşin dram eğlenceli lir komedi. 
cak muallimler, tek:ıdUdiye hakları olma ............. Akşam saat 8,30 da 
dığı için, vaziyetlerinin dikkate alınması 
talebiyle maarife mUracant etmişlerdir. 

• Yugoı:ılavyada toplanan Balkanlar a
rRsı deniz konfenınsındakf murahhasla • 
rnnızdan deniz nakliyat mUdUrU Ayet 
Altuğ şehrimize gelmiş ve Ankaraya 
gltmietir. Ayni konferansta bulunmuş o
lan Dcnlzhnnk İstanbul şubesi mUdUrU 
Tahir Kevkeb, bazı tetkikler yapmak U
zere ltalynya gitmiştir. 

* Almanya memleketimizden bU~1lk 
miktarda kesilmiş tavuk almaktadır. DUn 
bir vngon gönderilmiştir. Yakında iki 
vagon inha sevkiyat yapılacaktır. 

• K.3ptan ve makinistler cemiyetinin 
fevkalade toplantısı diln yapılmış ve ida
re heyetindeki mUnhallere yenl azalar 
seçilmiştir. 

* Ayın yedisinde So\ı•etler birliğinin 
mllU bayramı mUnasebetiyle Ankarada
kl sefaretbanede ve oebrlmlzdekl konso
loslukta bir çay ziyafeU verilecektir. 

• tatanbul ooförlerl belediyeye mUra
caat ederek bazı yeni otomobillerin ye
dek aksamını burada bulamadıklarından 
elkAyet etmlşler, belediye is~ verdiği ce
vabda bu meselenin kendisini al!kadar 
etmlyeceğini bildirmiştir. 

• Bazı semtlerde narhtan ucuza et sa
tıldığı görülmüş ve belediye tarafından 
yapılan tahkikatta bunun hllelJ et olma
dığı, rıat farkının rekabet yUzUnden ile
ri geldiği tesblt olunmuetur. 

* l'Urk Maarif Cemiyeti tarafından tz
mlrde bir lise açılmasına karar veril -
mlştir. 

* Deniz ticaret mUdfirlUğU, sahilleri -
mizln sığlık teşkil eden ve kazalara se
bebiyet veren yerlerine konulmak Uze
re yeniden mahrutt ve Ustll\'ant şamandı· 
ralar yaptırmağa knrar vermiştir. Bu 
eamandıralar tesblt edilen yerlere konu
lacaktır. 

* Tnriş lizilm kurumunun Beyoğlunda 
bir şube açacağını yazmıştık. Bu şube 
yarın merasimle açılacaktır. 
* Bir haftadanberi Ankarnda bulu

nan Prag elçimiz Yakub Kadri dün şeh
rimil:e gelmiştir. Bu akşam vazüesl ba
eına hareket edecektir. 

DIŞARDA: 

• Moskova - Uzak Doğu gUzergfi.hmm 
yere inmeden kahramanca uçulması, dUz 
hat üzerinde enternasyonal kadın uçuş 
rekorunun kınlması ve bu uçuş esnasın
da gösterilen dikkate değer cesaret ve 
mukavemetleri sebebiyle, Sovyetler bir
Jlği yUksek Sovyet meclisi divanı, kadın 
tayyareci Grlzodupovn Osslpento ve Ras 
kova'ya "SovyeUer birliği kahramanı" 

unvanı ile birlikte Lenin nişanı ve )irmJ 

beıer bin ruble mUkflfat verilmesini ka
rarlaıtırmıştır. 

• Yugoslav kral naibi prens Pol, Ro. 
manya kralı Karol ile görUşmek Uzere 
dUn Bükreşe hareket etmiştir. 

• Fransa hUkilmeU, ltnlyanm Parla 
BilyUJı: elçllfğine Guarlglianın tayinine 
muvafakat cevabı vermiştir. 

!arak yol üzerinde bulunduğunu ve tah· 
kikatm devam ettiğini yazmıştık. Son 
gelen malfunata göre, zavallı kızın hay
vanı hislerle hareket eden bir caninin ta· 
arruzuna kurban gittiği anlaşılmıştır. 

Tabibi adli raporunda Fillis Hörst is
mindeki bu kızcağızın cant tarafından 

tecavüze uğradığı esnada, bu fiilin verdi· 
ği ıstırabla öldüğü bildirilmektedir. 

Cant henfiz bulunamamıştır. Yalnız, 

civardaki bir yolda bazı motosiklet izle
rine tesadüf edilmiş ve bu ipucu üzerin· 
de trıhkikat:ı başlanmıştır. 

RADYOLiN 
ile sabah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Japonya, Çin 
ticaretini yabancı 

devletlere kapıyor 
Tokyo, a (A.A.) - Başvekil Pre:ıs 

Konoye İmparatorun doğum yıldönU. 
mü münasebetile bütün millete radyo 
ile hitabederck Japon politikasının a· 
na hatlarını anlatmıştır. 

Prens Konoye, garp cmrepyaliz.mfnin 
iBtiklal ve sulhU ihlfll vadisinde zorla 
yapmış olduğu şeylere bir nihayet ver
mek için uzak şarka miltenllik muahcde
lerin umumi surette yeniden gözden gc
çirilme'!lnin zaruri olduğunu söylemiştir. 

Baş\'ekil. Çin a:ıl~mazlığınrn Han
keu ile Kantonun işgalir.e kadar olan 
tarihçesin! yaptıktan sonra eemiştir 
ki: 

"Japon asla Çinin tahribi:ıi istemi
yor, onun müşterek bir cephe içinde 
Çin milleti ile teşrikimesai edebilmesi 
için teusikini., istiyoruz. 

Japonya. Bolşevizme ve Çankay Şc· 
ke karşı ola::ı harbinde eğilmiyeceklir. 
Çan Kay Şekin mukavemeti Bol~eviz

mi::ı müzahereti sayesindedir. 
Hankeunun işsali Çin • Japon anlaş 

mazlığının nihayet bulması demek de· 
ğildir. Harp a::ıcak yeni başlıyor bu 
vaziyet Japon millet ve hükumetinin 
sarsılmaz bir imanla nihai gayeye var
mak için yüksek bir gayret sarfını is
tilzam etmektedir . 

« Biiıün 
harp! » 

diinyıı~·a ikti ~adi 

Nevyork, 3 (A. A.) - Ncvyork Tay. 
mis gazetesi, Japonyanın Çinde açık ka
pı siyasetine mUtealllk olan beyanatının 
bUtUn dünyaya llAn edilmiş iktısadi bir 
harb olduğunu yazmaktadır. Japonya, 
sadece Amerikanın açık kapı prensiplnin 
muhafazası hakkındaki Amerika talebi
ne ı-crt bir cevab vermekle kalmamak
ta, belki Hul'Un haricJ ticaret milli mec
lisi huzurunda prensiplerini izah etmle 
olduğu ticari mübadelelere müteallik A· 
merikan hUkümeti programının esasını 

reddC'ylemektedir. 

Amerika n e yapacak ? 

Vaşington, 4 (A. A.) - Prens Koııo
yenln nutku mUnasebetlyle hariciye ne
zareti mahafili, Amerikanın daha mUs
bet bir hattı hareket lttih:ız etmesi la
zım olduğu mütaleasında bulunmaktadır

lar 

Amerika, birçok hal suretlerinden bi. 
rlni intihab etmelidir: 

1 - Alnkadnr başlıca A\TUpa devlet
leriyle mUşterek bir cephe vUcuda ge -
tirmeğe çalışmak. 

2 - Tamamiyle Amerikayı allkadar 
eden menfaatleri mUdafaa için mUnferid 
icrnatta bulunmak. 

3 - Japonlnnn iddialarını kabul ede
rek Çindeki an'nne\1 Amerikan siyasc -
tinden vazgeçmek. 

Daha sarih bir siynsi hattı hareket ta
yinine kalkışmadan evvel Lima'daki A· 
merika ittihadı konferansı neticelerinin 
beklenileceği zannolunmaktadır. 

Joponynrn göre 

Tokyo,, 4 (A. A.) - Matbuat mtimes
sillerlne beyanatta bulunan ve Japon 
diplomasisinin niyet ve tasavvurları ne 
olduğu hakkında ı'!Orulan bir suale ce\'ab 
veren hariciye nezareti erkanından bir 
znt §Öyle demiştir: 

'
1
- Japonya için dokuz de\'let muahe

desi, ameli Lakımdan ölmUştUr . ., 
Bu z:ıta göre açık kapı prensip!, iktı

sndi sahada muhafaza edilse bile, siya. 
si sahada tatbik edilmesine imkAn yok
tur. 

Askerliğe davet 

Tilnı Askerlik Dalre!il Ba!;kanlığından: 
Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Sa
rıyer, Bakırköy askerlik şubelerinde ka
yıtlı bulunan yerli \'e yoklama kaçağı ya. 
hancı ernttan 316 - 332 dahli doğumlu 
topçularla gayri islfi.mlardan 316 • 331 
dahil doğumlu olup henüz askerliğini 

yapmamış olanların scvkedllmek Uzere 
hemen şuhell'rinc müracaatları ve bun
lardan bedel vermek lstiyenlerln bedel • 
terinin 10- 2. teşrin 938 gUnU akşamına 
kadar kabul edileceği ilil.n olunur. 

4 • 11 _ 1138 Cuma 
ıınli ak5ıınıı ı.:ıııt 14 lf 

l{linii nkşanıı s:ı. 
nt 20.30 da 

·an l\.\Rl>ESl.Elll 
4 perıle komedi 
l'n:nn: llirnho 

ı ıırkrc:>i: Fikret Adi• 

Cinsi 

5500 ,, 

Miktarı 

Muhamme~ bedeli Muvakkat 
· atı beheri tutarı teının 

36.600 1\13 
L. K. L. K. L. l{. 

45.- 1647.- 123.52 

550 ,, 13.4.s7. Ma so 100.- 1345.- ıoo.s7 

Fıçı tahtası 
1'küçük boy .. 
Fm ya:ı dip 
kapa~ tahtası 

"büyük boy,. 
Fıçı tahtası 750 .. 9.360 M3 lOO.- 936.- 10.ZO ·e fil .. ,, 

1 - Şartnamelerine ekli listelerde eb'at \'e miktnrı y~zılr ~ ,ı~• 
gurupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı açık eksiltme usutıle sa d• f' 

n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizaJarı:l , 

tir. . u bl 
rn - Eksiltme 7-Xl-938 tarihine r~tlaynn pazartesi.~~ ~ 

yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubcsindclcı A. JLD 
nu.nda yapılaca.ktır. ~'ti"" 

rv - Şartname \'e listeler parasız olarak her gün sözü geçtrı ,, 

~~ ~~ 
V - İsteklilerin eksiltme içi::ı tayin edilen gün ve saatlerde i fll' 'A 

venme paralarile birHkte yukarda adı geçen komisyona gelıneıer 

• .. .. ,11"f 

l - Şart.name ve projesi mucibince Adanlida yaptırılac~~ ~~r 
ba§mUdUrlUk apartmanı insaatı 20-10-938 tarihinde ihale edı e ~'9 
niden pazarlık us:.ılile eksiltmeye konmuştur. . tJ ırl 

U - Keıif bedeli 22917 'lira 15 kuruş ve muvakkat ternı:ıa 
1 

drr. . at ı• -..d 
ın - Eksiltme 11.11-938 tarihine rastlıyan cuma gtınil !B ,pıl•cl'·.ııı 

taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda lııı~ 
rv - Şartname v~ projeler 115 uruş bedel mukabilinde b,.şııı 

mUdUrlUğU levazım ve mubayaat şubesile Adana ve Ankara ,ti 
den alınabilir. f~ 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti ye;ılcrin fenni evrak ;~t t' , 
günUnden 3 gU.n evveline kadar inhisar tar umum müdürlüğü ;.n J 
raz ederek ayrıca f ennl ehliyet vesikası almaları lazımdır. ~· ~ 

VI - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen gib ve saatte . iltJI ~ 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komiayona gelnıeletl ( 

• • • f)~ 
Muhammen bedeli Muvakkat 

Cinsi Miktarı Beheri Tutarı teınınat ~~ 
Lira K. Lira K. L. J{. ı1' e'P" 

Elektrik motörü 22 adet 70.- 1540.- 115.50 .MsıVııJ 
Elektrik motörü 5 adet 200.- 1000.- 75.- p 1,. 

. iti~~ 
1 - tdaremizi:ı İzmir tütün fabrikası sigara makineleri ciblıı " 

trik motörü ile taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesab1n3
1 

rl :ııııJC 
rikası için beş adet redüksiyonlu elektrik motörü şartnarne e 
hizalarında yazılı usullerle a}rrı ayrı satın alınacaktır. . 1,rııı4' 

II - Muhammen bedellerile muvakkat temi:ıatları hııB ~J 
miştir. . biısl• ~ol 

III - Eksiltme 9·12-938 tarihine rasthyan cuma gUnU J<Orııll' 
saatlerde Kaba taşta levazım \'e mubayaat şubesindeki alırl1 ~~· 
pılar.aktır. ~el'~<' 

IV - Şartnameler parasız olar:ık her gün sözil geçen ~~ tetcl~ ' 
V - Eksiltmeye iştirak etmek i:!!ltiyenlerin fiyatstz f~:ın ıar \Jııı 

11
u 

loğlarırıı eksiltme günUnden bir haita evve!lne kadar in.bı!!ar ~1bıJıU ,ı 
Jiiğü tütUn fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflcrınin ~ 
zammın vesika almaları lhımdır. 

1 
rdt ~ ııı' A! 

VI - Jsteklilcrb eksiltme için tayin edilen gün ve saat1 ceıerı 1 ı 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona ı:e Jll / 

~ . . ~ 
NEVİ Mikdarı Muhammen bedeli 

Beheri Tutarı 

Lira K. Lira K. 
İstanbul baımüdürlü • 
ğü binasının kaldırım 

0
3 

tamiri iti 1185 65 89 
65 ,. 

Eeti Ete;. 300 kilo 1 14 342 27 
70 zı .. 

Eczayı tıbbiye 46 Kalem 936 10 
Çenber raptiycsi 3000 kilo 31 930 69 

75 ~~ .J' o .,.., _.., ti ...ı~, \ 
tmla makinesi 2 Adet 800 1600 12 ]c ıdırw· ... 

1 - idaremizin ts~anbt:l başmüdürlüğü binasır-ın 8 ci":SS r 
şartnamesi mucibince satın alınacak (300) kilo Eetil :Et~r.e ıJYla ~'/. 

darı Hattsinde yazılı 46 k21em eczayı tıbbiye nümunesın ııuôil11 ~ j~ 
şartiyle satın alınacak 3000 'kilo c;enber raptiyesi ve teatırıl''' ~iP'/ 
meyen müteahhid hesabına şartnamesi mucibince Y8~yrı e ~--
imli makinesi yukarıda hizalarında yazılı usullerle ayrı rı ~ 
konmu,tur. ıflil19tl' " 

II -- Kcıif ve muhammen bedelleriyle muvak'l<at tc aııO / 
rında göıtcrilmiıtir. ıflb' ~l'd' 

III - Eksiltme 9 - XI 938 tarihine rastlayan çar~ 9ıJbl G 
larında yazılı saatlerde Kahataşta Levazım ve mUbl)'

8
' t'D'° 1 

lım K-:.miıyonunda yapılacaktır. r ,ası bili'· ~ı 
IV - Keşif şartname ve listeler parasız olarak hC ı;rU1' f, ~ 

ıuheden alınabileceği gihi çeııbcr raptiye nümunesi de :ııcrde f'-;' 
V - htekliler eksiltm: için tayin edilen gün ve 

58j5yorı' 
güvenme paralariyle hirli'<te y:.ı~:arıda adı geçen ]coıtl 
iJln olunur. (7733) 
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Alnı8nyanın müstemle
keye ihtiyacı var mıdır? 
«dl n 9 i 1 t ete, kendisi n i ö 1 d ürece k 
a amı sutında taşıyacak eşek 
; 'f!IJ vaziyeti n e g i ren 1 ~ z ! » 

. ~h1nj~ Picktorial'dan: atlerine muvalık görijyorsa o memleket 
tarafından derhal boıulur. a:ak? l':~~sm.a .ı imza edildi, §İmdi ne 

' ve ~ mıUı müdafaamızı genişle· 
l r;..:.nede~~ıba§tan t~)dlatlandrracağız. 
d; 'rlık ist~e her vatanda§tan büyük fe· 
bu kar ıyen işler yapılacak. Fakat 
~ 1 değıl 

t Udafaa :h 
an &on 'nı aret bir noktaya varıldık· 
: ~:a kullanılacak vasıtadır Münih 

"' · sından . . · . 
· ~:ıtınd . sonra Ingılız - Alman mü· 

a 1"" b" . ı tikb 
1 

~ 1 ır e;afha temın edemez· 
u.uk a 1 karanlık ve facia hazırla}'an 

l l iter:~~ tnda gôrebiliriz. 
~ t ıneseı e A!manya arasındaki en 

unun . e rnü temle'•eler ic:idir. Hit· 
~ ~ ~ oİa '~sanı miı~l:ülf..ta sokan bir 

t \errnug.ınu, fakat se!cı berliğe sebe· 
O:ıun . ıre~ğini söyledi. 

l~ret tt··· • ' ~ d e ıgı bu nol;ta karcısında 
f be U~une!:>T · ~ 
· tl~i (h ı ırız: Alman ordusunun se-

lla tdıldı'"'· a,-a kuwetleri bundan isti:;· 
tın· &ı takc1· ı taı:v1 • ırde) mü~temleke taleple· 
ta,ıı::a ka~= edece:, bir harc!ı:et olamaı. 
Ce!\·ı·r Ordu''" d · ~ .. .. · ı. wµ cnızµe yuruyemıye· 

\ı~ .y. .y. .y. 
t "llanya 
~l'l(!en gide umum~ harp esna"ında elle 
ı... :la'•i e 1.·n garbı, ~nubi ,.e ı::arki Afri· 
"il ' :l.'\I rn:· . . :.. . . 
" ...a:-a, b' u tcrnlel:elerını ı::ıtıyor \'e 
" t ırço'· be ıju:;,. ·• e blerdcn dola'-·ı ihtiva· 

ı ••mu ·· J • ~~at ·ı _Söylüyor . 
ttı · ı.erı ·· .. .. 
~ ~nu b' surduğ11 bu sebeblerden bir 
~bul et~~az ~ôzden geçirdiğimiz zaman 
"n~-a clı/e 11:'1k~n yoktur. Mesela Al· 

'
!ldası or ~1 fazla nüfusu için "seri!· 

.. na ıhr 
Ilı n~lida f ır~cı \armış. ı lalbuki 
~le is azla bır nüfus yoktur, asıl 
~ hila{oksuzıutrudur. lı; olduğu za· 
~ ~eSel~ adama ihtiyaçları görülü· 
~lekete Pu sene hasat mevsiminde 
~ ~dir . otu~ bin Italyan i~isi getir· 

lııer..~nba. 
~~tler· gk~, ~sase!1 Afrikanm o sıcak 
l1ir havat t' b~yük bır Avrqpalı külle· 

· emın edecek mahiyette değil· 

~ ... 
llıart.ıl Alınanya dı'vo k' . . "d . 
ı~u~ er elct ~ _r ı, yenı ıptı aı 
t h~acı \'a e etmek ıçin müstemlekeye 
hıı~~ ınadrrndış .. ı:albuki. Almanya istedi· 

ır '·· ~\·ı J<tec1·~· Ilı \Yal • " ıgı memleketten ala-
~ nız Am 'k 't '~na) 13 erı adan helyum gazı 

qıt~r ~I aldı" una hiçbir mani yoktur. El· 
ıı ile Öd gı Şeylerin parasını mal \'C\'a 

l tıırnarı 'YebiJc;in. . 
ilt raıun m .. h r Qlarak . U:ıtemleke istemesine ih· 
~~1 kabul Rosterdiği bu ~bebledn hiç 
. ·oq e ~"'m" . B dttıt llıininı k ~.~·ız. ununla beraber. 
, OttaYa 1 rnustemleke meselesi cid· 
lııa ~ı l:ıttm~ıl~ığı zaman bunlar ;sıl 
~ t ı)ı.ı rn IJ ~ ıçıo kullnnılncaktır. 
~a11~1e,Pl.erii!i~tının bu Alrruın müsteml~· 

hır eJıe a. ıl ı:naksadmı bı)me~i ha· 
~. llın11Htı haizdir. 

•• illld<ı • • 
~ n b. • 

t ıı tlıııa.ın1 11 ka1: ay enci, l\1ünihtcki 
<~a ~a ark~ anat .. sergisini görmek i· 

ilnrı_ .aya d' · 
Ilı t' "'<! tan ızılmiş sıra bekli ye:,' er 
" ı ı.. ıstı~, b' 
··~ "'ı: • ı:;.m ır Alman bana de-

bijı~ ta~etnki . 
k~lll be~ernC' ~ızce rnü_temlekeler fazla 
~~?dır: ı:: Ye Yaramaz: biltikis ma~rat 
,. q ı~ ?lın 0ıa . . 
\ 1\ t.(lraft • n ıptıdaf maddeler •. rııu an but · . . oı;q~ t~ı k unablhr; o halde sıı nı· 

' e nier' .. ti ' ınızı elde tutuyorsu· 
h ~l~ 
b~lııde ho~uma . . 

t ita n uzak . gıttı ve ma_aları biri· 
~~~ h..,,Ye ot bır Şekilde sırnlanmı~ olan 
~ l·ı ırnı \erct·Urduktan sonra kendisine 
~tllıihatlbeler· rn. llu ~li}•lediklerime son 
''l) .tir. l) ı. daha ku\'\'etli bir mana 

~tt <:ı tun-ı edırn ki: 
\ vatdır , nı lletıerara .k. .. ı·· . 

ı-a <l ve h sı ı ·ı turu cemı· 
ı. ı ~ı~~erınj iıı~~I millet bunlardan birini 
ı~t bd.t iva ı ıap etmıştir. Bunlardan 
h-1~ r du~ .5etı kullanan cemiyettir ki, 
• 'a )ada h~k· '( ~ •rtıak . . a ım devletter gaye-

li"\,.,. ıçın ku • . k "•e nı ~ ~'et ullamrlar \'e-

k.':'~ı ~l llra::ıa u~~at edeceği ile korku· 
~ ... a)'\anı ım olan l:anun sadece 
" ~~ ~ nr orrn n, . anındaki kanundur· 
~)il e ıse · 
~,e bir d' 0 galebe çalar. 

~r . unyada ·11 • ıtn?.,, 1 mı ctleraras1 an-
~'~~ .... aya ""'den . n taraflardan hangic:i, 

Cerı döl'Jncyi milli menfa· 

"Buna mukabil bir de milletlerarası i~ 
birt=ğine dayanan bir dünya vardır ki, bu· 
racl:ı devletler Mkimlyetlerinin bir haddi 
oldu~unu l\abul ederler. Aralanndaki ih· 
tilafian halletmek için ültimatomlara ve 
har.ı tehditlerine değil. müzakerelere baş· 
vuruılar. 

''Biz bugün nasıl bir dünyada raşıyo· 

ruı? 
"Hurıa ce\'ap vermeden en·el Çine gi· 

ren Japonyayı, Habeşistana giren Jtalya· 
)'I hatırlıyalım ... 
Kar§ımdaki. bira mda.ı bir rudum al· 

dı \'e: 
- E\'et, dedi, bir şiddet siyaseti dün· 

yasında ya~ıyoruz. Fakat ba5ka türlü 
bir dünya olabilece~ini zannetmiyorum. 

Kendisine, galiba "Mein Karnpf.,daki 
umdelerle yeti~tirilmiş olduğunu söyle· 
dim. Hitlerin bu kitabında ''insaniyet e· 
bedi hir sulh içinde kalırsa parçalanır,, 
yazılıdır. 

Sonra, dedlği gibi. bir ~iddet siraseti 
dünyasında yaşadığımızı ben de kabul et · 
tim, fakat bu ~ekilde bir dünyanın devam 
edeceğini zann~tmediğimi, çü~ü bu gibi 
bir sirıısetin lngili:ı: milletler birliğinin 
mevcudiyeti ile kabili telif olmadığını, 
:ı:ira bu birliği milyonlarca insanın müda· 
faa edeceğini söyledim. Sonra ilfıye et· 
tim: 

"Farzedelim ki, dediğiniz gibi, bir sid· 
dN siyaseti devrinde ya~ıroruı .. O halde. 
bug..:ıı İngiltere size mesclli Tanganjika· 
yı geri verecek olursa ne olacak? General 
Gerir.:; burasını dört senelik pllina da· 
hil edecek, çok ge~meden de Alman gaze· 
tclerl. l\lmapNnm, iptidai maddesini te· 
nıiıı t.ti;~; bu araziden ~k uzakta kaldı
ğnıı \'O lngiliz ıemilerinin arzu~una tabi 
olduhlarmı yazmaya l;>a~hyacaklar. 

"Bunun iiıerine. Almanya İngiltere ile 
denizd~ müsavi olma!\ vr Hind Okynnu 
unçla bir deniz Ü5$Ü lmrnı<J!• i~tirecek. 
"Ondan sonra da Afrik:ıdı:ı bir hava 

kuvveti tesis edecek, zcnciler.C~n müteşek
kil bir ordu kuracak ,·e ~\'a tikn çengeli 
kollarım bütün ı\frikaya uzatmaya başlı· 
yacak. 

"Zira, müsaade ederseniz açık söyliye· 
yim, şidd<>t siya~ti kullanılan bir dünya· 
da deniz aşm müstenılc'.\eler bü}·ük bir 
iktisadi \"C ac:keri ehemmiyettedir. Böyle 

bir dünyada. kendisini öldürecek olan 
adamı sırtında taşıyacak eiek \'azi)·etine 
girmeyi hiç dr kabul e.de:rıem,..,, 

• 
:\etıce olarak diyebiliriz ki ''mü temle· 

kt: mescleı;i,, d::ha büyük me e)e)erden 
c:yrı tutulamaz ,.e Alman)•amn başında 

tulunanlar, mua)ledelere riayet, teca\•üze 

karsı beraber hareket gibi demokra:.i esas· 
ları dahilinde dtmokrat devletlerle bera· 
her sulhu muhafazaya hakikaten karar 
Yr.rdiklerin i göstermedikçe, onlara deniz 

~~m topraklarımızdan bir p,:ırm;ık bile 
verm~ ,·eya lngiliz tabiiyetinde o'an bir 
tek )<işiyi nazi Almanranın idaresi altına 

bırakmak en byyük hainlik, en bü:rük de· 
lilik ve demokraıiye ka~ı bir cinayet o· 
lur. 

Oi,ier taraftan, eğer Alrnanra ulhu 
muhafaza için kurulan milletlerara ı bir 
te,~kküle bütün imanı ile girmeye haır~a 
o zaman müstemleke mesele i kola)•c:ı 

halledilebilir. l.ehistandan b:ı~lm Alman· 
ya ' 'e İ skandinav de\•letlcrine de evvela 
or<ıc!aki yerlilerin, faniyen bütün dünya· 
nın inki~fı \'e terakkişi için, Afrika mem 
leketlerinin idaresi verilebilir . 

taı. muciz{! sayılabilecek bir hadise ol· 
mı:;arakt ır. Fakat bunyn için "l'.lein 
Kan1pt,, muharririnin gerek ideoloji, ge· 
r('k ~iraset bakımından böyle bir millet· 
lcraraısı cemiyet ve müstemleke me:mli· 
yetini üzerine :ılma"I 15nmdır. 

l~te dünya, fe~fıketten kurtulmak için 
böyle bir mucize bekliyor. 

Onun için, mtidalaamıza hazırlanarak 
hem Bitlere, hem kendi kendimize, hem 
de dünyaya yardım ediyoruz. 

Strplmı /föıg Ti all 

= 

Su şehrin dertDerı 

ıstanbulun sırat 
köp rü sü! 

Edirne kapıl} z Defterdara bağlıqan gol mutlak 
tamir edilmeli ve agdıııialı lmalıdıı. 

Biz, geçen gün Edlrnekapı taraflarında 
oturap bir okuyucumuzdan bir mektup 
almı~tık ki, bu mektupta Edimekapıdan 
ve kale içcrsinden Eğriknpı yoluyla Def

terdara inen yolun çok bozukluğundan 
bahHediliyordu. Bunun üzer ine o civnrda 

oturanlardan bir znt gelip bize §Öyle söy

ledi: 
"- Edirnekapıdan ve kale içersindcn 

Eğrikapıya ve oradan Pcfterctqrn &idrıı 
yol gerçekten pek boıuktur. Ll\kin bu 
yol o kadar iııtek bir yol değildir. Bu yol· 
dan geçenler pek ınahduttur. JJizim sem
tin, hem yalnız bizim semtin değil, bize 
yarım saat kadar uzakta bulunan Eyüb 
kazasıyla bu kazaya bağlı birçok mahal
lelerin asıl J;CÇit yeri Edirnekapıdnn 

ba§ltyarak kale dı§arsından E}•übe uza
nan yoldur ki burası bugün sabah, akşaqı 
1stanbulun en l§ICk caddeleri nyanna 
gelmiştir. Her gün sabah, akşam bu çok 
i~lek caddeden geçen iş güç sahihlerinin, 
mekteplilerin, amelelerin, atların, araba
larm, otomobillerin sayıeı saymakla tü
kenmez. HattA denilebilir ki Sultanah -
metten, Yedikuleden, Edirnekapısına ka
dar uzanan bUtUn semtlerin Eyüb, Baha· 
riye, Defterdar, Sütliice ile olnn biricik 
m\lvasala yolu, hep bu, f~dimekapıdan 

ve kale dışarsındsn inen yoldur ve yine 
kırk mahalleli Eyüb halkının bUtlln ls
tanbulla olan muvasala yolu da en çok 
bu yoldur. Fakat bu yol, §imdi öyle bir 
haldedir ki yağışlı havnlarda bir sabah, 
yahut bir akşam buradan bir geçip mım
zarayı görmeniz sizin için kafidir. Uıt
fen yağıgh bir havada bir sabah. l-·ahut 
bir akı;am, karanlığında buradan bir ge
çip, yolcuların buralarda neler çektiğini 
bir görUp ~·azmanııı ıve bu suretle lm yo
lun ufox mikyaııta olsun tamirine de!tı
Jet etmenizi çolc rica ederiz.,, 

Bunun Uzerinf\, geçen akgamkl yağı)ı 

havalann birinde kalktık, adamcağızın 
dcdi~i yer~ gittik. Burası cidden görUle
eek bir yoldu. Hole knranlıkta ... Hoş, bu
raya yol demek için bir kere seksen şa

hit lazımdı. 

Snğlı Mllu burad:ın gelip geçmeğe ça
lış:ın bir nlay insnn karanlıkta zerre 
kad:ır önlerini görmeden rasgele adım
larını :ılıyorlar ve her adım attıkça: 

- Ay .• Amnn .. Battım. Tut elimden 
kız. Anne, beni kurtar, eyvah iskarpin
lcırinı ... yırtıldı. Ah, ayağımı taııa çarp -
tım, fena canım yandı ve illh .. diye bağ
rışıyorlardı. Burada neresi kaldırım, ne
resi toprak, neresi çamur, neresi göl ha
linde ve nerede dilemek, yuv~rlanmak, 
kafa göz patlamak tebllkesi \'ar? kn -
ranhkta hiç belll olmadığı için burası n
detıi korkunç bir sırat köprüsüne ben -
zlyordu. 

Söylenildiğine göre, yağınlı havalarda 
ve karnnlıkta buradan geçenlerin bazıları 

dU§medcn. yuvarlanmadan ve bagtan a
aağı çamura bulanmadan, sonra öteleri 
berlleri yırtılıp incinmeden geçemezler
miıı. Hele böyle zamanlarda buradan bir 
yabancının geçmesine hiç imkan yokmuH. 
Çilnkü buradan nasıl yilrilnillece~ini bir 
hafız gibi ezberlememi§ olan herhangi 

bir acemi yolcu muhakkak yuvarlanma -
dan bı,ıradan geçemezmiş. Netekim biz 
de o nkıınm elimizde elektrik feneri ol -
masaydı, arnı akıbete uğrıyaeaktık • 

Bu yoldan ancak bcı yliz metre kadar 
yUrUınli:ıtllk ki, daha ilersine gitmeğe 

cesnrtlt nrtrmedik. Zira oradaki Zülıill 

çeı;mcııinin önüne dönüp de orada tek 
bir mrznrcı kıı1Ubeslnin lambası-

nın ı~ığında ayaklarımıza bak. -
tığımız zaman lııkarpinlerimicin 
rilziinü çamurdnn göremez olmuf;i -
tuk. Yll o orta yerdQkl gcligigilzel yu
varlanan yamrı yumru sivri taglar: - zifi. 
rl karanlıkta hu taşlara göremeyip de 
bunlnrn nyajtı takılanlann vay hallerine! 
Biz, o nk§am orada dolaşırken sağımız
dan ve solumuzdan yüzlerce kadın, kız, 

~rkel< çpluk ı,:ocuk bir görseniz buradan 
ne halde ı:eçirorlardı. 

Bu yolun ötcdf'nbori nekadar bozuk 

olchı~qnu \'C' l1attü fııtanbul yolları icin
clc bundan daha bcrbad bir işlek yol bu-

Şu yolun haline bakmak yn7.ımızm ne 

lıınmadığını zaten i5'itiyor \'e nrasıra biz 

de bu yolun bu halinden J3lkayct ediyor
duk. Fnknt bu defa bu yol, eskisinden, 
ynni bundan bir ay önceki berbad halin

den on misli daha berbadla§mt:;:. Çün.cü 

bundan bir ny kadar önce kablo için a
çılan bu çok işlek ve upuzun yol kablo
lar konduktan sonra çukurlar o kadar 
UstUnkörU kapatılmış ki ıılmdi artık bu
radan yağı~lı ha\'nlarda, hele karanlıkta 
geçmenin hiç imkanı knlmnmıştrr. 1stan-

bulun işlek yollarından fenersiz hiçbir 

yol kalmamış gibidir. BöyeJyken on b~ş ı 
kadar fabrika \'e müessesenin, birçol· 
mektepelrln, birçok çarşı \'C pazarJnrm 
biricik muvas:ıln yolu olnn burası gece
leri slmsiynh scr\'ilcrin nr:ısında kopko
yu bir kömi.irlük manzarası almakta \ıc 

yağmurlu havalarda buradan geçmek 

l üyük bir nzab teşkil etmektedir. Bu -

kadar haldı olrluğunu iıııpata Jıifldfr .•• 

gUn bu halde olan bu iıılek yol acaba ya
rın sürekli kı§ yıığrnurlan bastmnca ne 
ltal nlacnktır kimbilir? 

'fiğer lıtr}t11ç daha yağmur yağar da o
mnın bugünkü bataklık hali biraz daha 
t • dalnı;ırsa, lstanbulun bu koskoca geçit 

~ ıinin her iki ba§ına (bataktır, geçile
m 1.') i "'!'etini vurmaktan başka çare 
k llmıyncaktır. 

Duyduğumuza göre belediye bu yolun 
üzerine ktrk elli fener dikmeğe e.sasen 
karnr verdiği gibi bu defa oradan kablo 
da geçirilmiştir. Dikilmc!line zaten karar 

vf'riJmis olan bu fenerler bari bir an 
iince dikilse ve bunlar dikilirken yolun 
hugUn göriilmeğe pek seza hali de biraz 
onartılsa rln oradan her ~n geçmek 
mecburiyetinde olan yüzlerce insan artık 

bu dünyanın sırat köpüs\i ve azabından 
kurtarılsa! 

Almanca mütercimi 
aranıyor 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğilnden: 

Almancadan türkçeye ve türkc;eden almancayn mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber fram~ızcayı da ay. 
ni dere~de bilenler tercih olu:rncaktır. 

lsteklilcrin şartları öğrenmek üzere birtır istida ile umum rnüdlirlüğe mii
racaatlnrı. (8030) 

Hursn Nafıa MUdilrlUğUnden : 

1 - Eksiltmeye k<Jnulan iş: Bursa Ziraat mektebi mcdhalinde hangar, ambar 
ve ahır inşaatı olup eksiltme ı;ıırtnamesindc yazılı ehliyet vesiknsının alma yeri da
ğişmie olmasından evvelki ilan yok sayılarak yeniden eksiltmeye konmuııtur. 

Kegif bedeli 22 718 lira 94 kuru5tur. 
2 - Eksiltme 10-11-1938 per§embe günli saat 16 da Bursa Nnfıa Müdürlü. 

ğU eksiltme komisyonu odasında kapalı zar! usum ile yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait metraj, keşif, proje, fenni ve hususi, bayındırlık genel, yapı ie· 

!eri umumi ve fenni, kapalı zarf usum ile eksiltme §artnameleri, mukavele projesi 

Nafıa dairesinde görilleceği gibi iııtiycnler 114 kuruş mukabilinde birer nlishasmı 

alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1703 lira 92 kuruş muvakkat temL 

nat vermeleri, UçUncü maddede yazılı evrakı kabul \'C imza etmeleri, bu inşaatı ya· 
ııabileccklcrine dair ehliyet vesikasını (Bu vesika eksiltme yap1lacnğı glindcn en aı 
sekiz gUn evvel bir istida i'e viliiJ"• m:ıkamma müracaat edilerek ahnr.caktır.) 

Talipler ııirkct olursa 2490 sayılı kanunun üçüncU maddesinin - A - ve - B -
fıkrnsmda yazılı vcs:ıilti ve 938 yılında alınmış Ticaret Odası belgesini göstermeleri 

lAznndır. 

5 - İsteklilerin dış zarfı mühUr mumu ile iyi knpntılmış teklif mektupların 

10-11-1938 pcl'§embc ı;ünü snat 16 yn kadar komisyon reisliğine makbuz muknbl 
!inde vermeleri icap eder. Postada vukubulac:ık gecikmeler k:ıbul edilmez. (7449) 

Nafıa Vekaletinden: 
19. lkinciteşrin g:;s cumartesi günü saat 10 da Ankarada Vekalet bınasında 

malzeme müdürlük odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 1395 
bin lira muhammen bedelli 2'i0.000 demir travers ile küçük yol malıemesinin 

pazarlık, surctile eksiltmesi yapılacaktır. 
Ekf;iltmc şartnamesi ve teferruatı 50 lira bedel mukabilinde Vekalet mal-

zeme müdürlüğünde alınabilir. Muvakkat teminat 55600 liradır. 
lsteklilarin 3artnamesinde yazılı >'C.Onik ile birlikte aynı gün saat 10 da mcz· 

kur komisyon reisliğinde hazır bulunulması lazımdır. (4543) (7035) 



Seyahat notları 

Samsun yakında bir 
elma diyarı da olacak 
• ·· ········ · ··········· ~· !} ••••••••••••••••••••• • • • •• • 
• r 

: Bu vı l 5 B hin nef is c lmo fidam )f'tiş ı irildi. 300 hin : 
: k ilo çekirg-t> im ln ol u ndu. Samsun o . eı ~ e ve hub!J.hat : 
: bak ı nun cfau d a tü t ü o ciHük h ki ~öhretinden aşağı rleğHdi r. : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sam~undakl kanın tıı.rlalanndan biri 

ton kadar da kaysı ve zerdali. 
Bu sene hububatın bereket senesidir. 

Her zevk e gOre 

Bu kış için hoşunuza giden modeli seçe· 
bilir::;inız. Eğer saçlarımzı yukarıya doğru 

ondüle yaptırıyorsanız (ki mevsimin en 
son modasıdır ve ensenin bütün güzellik· 
!erini meydana çıkarır.) o vakit arkadan 
küçük bir 1;iritle bağlı, göz üzerine inen 
mini mini bir şapka seçmeniz lazımdır. 

Eğer bu çeşit şapkalardan hoşlanmıyrsa· 
nız saçlarınızı yukarıya doğru ondüleden 

,·azgeçm~niz ~arttır. 

Bu kış fötr şapkalar mrıclaya J.akim gö· 
rünüyor. Fakat kadife ~ap!~, la. ın da MU 

him bir yer alacaklarını ta.hmın etmek 
pek de yanlış olmaz. lşte size birkaç mo· 
del. 
Sağdan itibaren: 1 - Arkay:ı doğru gi· 

yilen zarif bir şapka, siyah rötrdendir, 
Dört köşedir. 

·r . .,ıe t 
2 - Siyah fötr şap!;::ı. nıerı· ~ . 

dela \·ardır. \ · e çok renklı bır 

süslüdür. 1," 
3 - ;'\laron renkte ~on nıod<l.3 , 

ka. Bilhassa ondulasyon } ut;:am ~~ 
ba~lara yakışır. üzerinde ıne.~~:ı; t 
bir tül vardır. Bu şapka en k a}:ı ~ 
!erden en kla~ik elbiseye \arıııv 

Samsun vilayetinde son yapılan ista
tistiklere nazaran 60 bin armud, 5 bin 
ayva, 29 bin ceviz, 17 bin dut, 70 bin 
elma, 26 bin erki, 400 bin fındık, 1700 
kestane, 16 bin kiraz, 16 bin kızılcık, 6 
bin şeftali, 4 bin vi§ne, 13 bin incir ağa
cıyla az miktarda kaysı, zerdali ve badem 
ağacı bulunmaktadır. 

Yazlık mezruat biraz kuraktan mUtees
slr olmuş..qa da umumiyet itibariyle 
mahsulatın durumu iyidir. 

Son yıllarda bazı m!ntakalara zarar i
rasına başııyan çekirge ile mücadele a
çılmış olduğundan mahsulatın vikayesi 
mümkün olduğu nispette temin edilmiş
tir. Samsun ve Bafrada bu yıl yapılan 

mücadele neticesinde Uç yliz bin kiloyu 
mütecaviz çekirge imha edilmiı,ıtir. 

her manto ile giyilebilir. 

1 
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Gözlerinize ve dudaklarınıza daıf' 
e"'°"' • ~ Her sabah evden çıkmadan ıııl' ı 

Vilayette meyvacılığm ve bllhas!'a el
rracılığın inkişafı için bazı yeni tedbir
ler alınmıştır. Vali Fuat Tuksalın haki· 
katen uğurlu bir teşebbüsü ile henüz 
yeni tes~ edilmiş bulunan vilayet nümü
ne fidanlığında mcvacıhğa çok ehemmi
yet verilmektedir. Bu sene çekirdekten 
58 bin elma fidanı yetiştirilmiş olup fi
danlar itina ile bakılmaktadır. Aşıya 

gelmiş olan bu fidanalr memleketimizin 

en yUksek vasıflı ve vitaminli elmaları
nın aşı kalemleriyle aşılanmağa başlan
mıştır. Birkaç sene sonra Samsun vila
yet Cidanlı~ı çiftçilere her sPne mebzu
len meyva fidanı dağıtabilecek, bundan 
başka teşcir için meyvasız birçok ağaç 
yetiş• irilmlş olacaktır. 

Vilayette senevi 40 bin hektar buğ • 
day, 36 bin hektar arpa, 7 bin hektar 
yulaf. 4 bin hektar çavdar, 20 bin hek
tar kaplıca, 70 bin hektar mısır, 9 bin 
hektar fa!lulye, 4 bin hektar nohud, 468 
hektar pirinç, 300 hektar keten, lıin 

hektar kenevir, 850 hektar patates, 1375 
hektar şeker pancarı ekilmektedir. Snm
sun:ı yalnız bir ttitün memleketi \'e sn. 
dece deniz ticaretçiliği ile işt"' ar etmiı; 
olarak tanıyanlar bu rakamlarla, bu ~li· 

zel şimal \•ilfıyelinin başkaca zengin va 
sıflara da mıılik bulunduğunu anlıyarak 
lardır. Hakikatte, dilnyanm hangi mı m 
leke tinde bu kadar tenevvü ve her r r\·i 
mahsul üzerinde bu kadar bHyük rakımı. 
lar veren topraklar vardır? Vihiyı tin 
mesahai !lalhiyesi ile istihsal r<ıkamlnrı. 
nı karşı karşıya getirinre muhakkak 
hayret etmek ve yurdun bıı pek verıır.li 

köşesine karşı daha büyük bir srv~i 

be.cılemek mevkiinde kalırız. 

Samsunun nc:>kadar kilı:.ımetr!! muı ab . 
baı sahaya malik bulıınduğunu tıatıı ıı. 

yamıyorum. Fakat, küçük olmamakla be

raber pek bil) tik viliıyet lrrimizderı hin 
de deı;ıldir. Onu. büyüklüğ'ü orta hallı 

viJAvetlcrimizdPn laalet ı.avin biriıoiylr> 
muka \'Pse edersek n rııda hiiyiik hir ı ark 
görecPğimıze '11.İPhe yoktur. Samsunuıı 
senelik mahsul istıhsalatından bıl7.l ra . 
kamları btıra\·a alıyorum: 

40 lla 50 bin ton arpa 40 ile 45 biıı 

ton arası tıuğd:ıy 8 hin ton yulaf. 2 hirı 

ton çavdar, 20 ilii 2:'i hin ton kaplıca. GU 
ila 1000 bin ton mısır, 8 bin ton fnsulye, 
2-3 bin ton nohud, 400 ton pirinç. 14 ton 
kelcn lifi. ô ton keten tohumu, 2 hin ton 
patates, 15 bin ton şeker pancarı. 
Mcy . <ı.lara gelince: 

SPnevJ tazP. ve yaş o1"T"lk ~ bin ton 
umud. vüz ton RV\'a hl n vedi vlb: ton 
ceviz, 700 ton dut. bin yedi yü1 tnn Pi· 

ma . ~on ton Prik. 6 yüz ton fındık. 60 
ton 1«•q•q-ın !l t•ilz ton ldrn ııltı ,.il:>. ınn 
1<17.ıldt , 150 ton şeftali, 70 ton vişne, 

lO:> t·m incir, on hcş ton badem, beşe:-

Samsun, Vczriköprü, Havza kazaların
da tarla fareleriyle mücadele yapılarak 

binlerce dekar fareli arazi tamamen de
necek derecede temizlenmiş ve mahsula
ta zarar vermesine imkan bırakılmamış-: 
tır. Bu mllcade\P hareketinde vilayet zi
ı;nat mUdürüniln gayretini kay -

detmek yerinde bir kadirşinaslık olur. 
Yine mahsulata musallat olan yaban do
muzlnriyle de yapılan mUcadele netice
sinde bir yıl zarfında beş bin dane do
mu:>. öldürülmüş olması burada zirai e
hemmiyetlle mütenasib bir mPııai gös • 
terilmektc oldu~unu anlatr•or. 

il. (:(°':\",\ \' 

Sayfiyeden döneli hayli zaman oldu. 
Aşağı yukarı bir aydanberi şehirdesi
niz. Sayfiye hayatı sıhhatinize çok iyi 
geldi. Neş'eniz yerinde, sinirleriniz 
yorgun değil .. Fakat gözleriniz ağrı

yor, ara sırada kanlanıyor. Göz kapak. 
!arınız da bir ağrı var. Gözlerinizi ka. 
padığınız vakit bir iğne batar gibi olu
yor. Bu sayfiyedeki ihtiyatsız hareket. 
lerinizin neticesidir. Bakınız neden?. 
Kadınlar güneş ışığına erkekler ka. 

dar tahammül edemezler. Kadın göz • 

leri güneşten daha çabuk müteessir o. 
lur. Bu tabiatin bir haksızlığıdır, fakat 
elden bir şey g~lmez •. Eğer bunu dü
şünmüş olsaydınız, sayfiye.de kolay bir 
takım ihtiyat tedbirlerine baş vurabilir· 
diniz. Mesela yeşil bir gözlük takar, 
bununla güneşin ışığını tatlılaŞtırır, 

gözlere dokunmaz bir hale getirebilir. 
diniz. 

Bunun güzelliğinize de yardımı o. 
!urdu. Çünkü güneş ışığı karşısında iki
de bir de gözlerinizi kırpmağa lüzum 
kalmazdı. Ve bu suretle göz kırpmak· 

tan doğan buruşukluklar da güzel yü. 
zünüzde yer almamış clurdu. 
Şimdiye diyeceksiniz ki: "Bütün bun 

lan mevsim geçtikten sonra söylemek· 
te ne fayda var?.,, Vakıa doğru, olan 

olmuş, iş iden geçmiş ... Yalnız size bu 
olan işlerine çaresini anlatmadan ev
vel bir parça da neden ve nasıl oldu· 
ğundan bahsetmek istedim. Hem de 
öğretmenin vakti y.:>ktur. Gelecek yaz 
mevsiminde bunlardan istifade edebi. 
lirsiniz. 

Şimdi geleli-n v:tr~--•·1 ·~,.,,za: 

Bir moda mermıı:ıc:rnrh!'l ce~ti~imiz h11 üç glizel kışlık modele bakan \'e 5por elbiselerini seven okuyt'ru1ınmız muhakkak 
ki ıçlerınden bı ı,ını scı.ıncı.ıe m ışkü:aı çckcceklerdıı. 

Sağdan ıtıba,en: l - 'ı'e:ıil ve gri kaıı,ık Tveclden yapılmış tam bır elbise. 

kapaklarınızın üzerine birer ,da 1 ,ıı 
lı bademyağı sürünüz. Bu gi:ne~ete" 

1 - ını ' ?.ulan cilde eski yumuşak ıg eli 

k Jdırıı 
buruşuklukları ortadan a 

1 

E;!er göz kapaklarınız f~ı:l:cı 
mışsa ve hfıla kapakkrda bır ?ı ,e 

h• . d c::ıbll yanma ıssı uyuyors~nız - ıJ1 

k 
. . }\Jtl'I 

şam şu ompresı yapınız· ııı 

patyasını (ecza hanelerde b\I eli 
niz) kaynatınız. Ilık bir bale gı;ııi' 
kadar bekleyiniz. Sonra te .5.ııc 

·.-erı · 
pamuk parrasmı bu suyun 1~ ,;ııe 

:ı ":t:C" 
tırarak göz kapaklarınızın u 11,:ı ~uvı.t 
yunuz. Bu k::>mprese, sog • 11 ş 
mukları değiştirmek şartiyle :0ıır' 

"11 ;> 

çeyrek devam ediniz. üç g~ gilı' 
ve yanma hissi kalmıyaca~ı aıeO 
kapaklarınız tamamiyle cskı g 
almış olacaktır. gi 

Gözlerinizin yorgunlu:unı.t Jatl 
ıııv ·t 

mek, yanısını izale etmek, 5 ")rıı ı, 
~ "lS" 

tulmak için de on damla gıı ·ıa"' 
sİ:'ıe iki damla limon suyu ·~:ı:e ıı" 
niz. Ve her gün, her gözün il çıı1 1 
dan bir damla damlatınız. Jl~l<,:.t lı . tµo• 
gözlerinizi banyo ediniz. Bil ıctıf· 

4 
kayetleriniz ortadan kall<aca ·tıi 

• t<l 
\dSI " ~el\ Bu sene artık kaşlar es r ııo 

değil; muntazam ve gür saç~ave 11111 I_ 
yor. Kaşlarınızın gü. leşrrıesı ,ıııcV 

11 
b. k' } . . yaO )lif zam ır şe ıl a ması ıçırı • ı::ıŞ 

kolay bir iş var. Her akşarfl 
hinclyağı ile yağlayınız. ıı 

ço1' ·ı 
Gözlere makya1· "·aprnal<. sııb' 

J • ıt1 f.ı' 
bir meseledir. Ve bunun :.:ıii </e 1 
kaide söylenemez. Mavi go-" ')ılll~r! ' 
cildli kadınlar eğer göz k3~e11d1' 
çık mavi bir düzgünle gölge Jc ('~1 

. ço b' 
se bakışlarına, kcndilerıne goı ., ~ 
bir mana verirler. Fakat b;ğ;şı.it111 
terinin rengini o kadar ıııi 1JI' 1, 

Bu vaziyet karşısında urııı.t ıcadıı1 ı<J 
yeye imkan kalmaz. aer geıefl 
kaı şısmda, gözlerine ıaıırfl ,biti<· ,~ 

. 1 k d' . ·ın ed .ı.st· 
yaJı ya nız ·en ısı uıy .açil" -1' 
Eğer gözl~riniz b:raı l< jt1jı· 

1 
e 

kirp:klerinize rimel sürme>' ı:;ıı ~e 
üst kirpiklerinizi l>~y~Y~~~ı~,11iŞ 
karşınız.d:ıkiler gözlcrırıı .. ı 
. .. , 1 d' ııV' rın gorece., er ır. . . f' 11 

Slyfiye, kötü tcsirler111'.r {3$ 
1

1 

lcrin\zde y<'pmamıştır. l!:~~ıd'~ı'~f 
yo y:ıptınm:a, deniz d~ ;ıgilıı11, • 
bozmuştur. Dunun bd':ı 0ğı1Jı 1 
ela değilsiniz. rakat ilk 

5ct1 ,,ı110 
1ince, duda'klarınızırı çatl3:11iı· 11 f 
cek ve buna çok üzülccel<~ııd'ı:,ı 
şim:liden tedbir aJınıZ· .. ııt t. 

2 Beyaz çizgili maron renginde yünlüden yapılmış tam bir elbise .. Bu elbisenin tayyörü ve etekliğı 
.:lli' • 

çizgili, kapı düz her sabah Bor d• kal:a0 ~0ıı<' ,ı 
dcmyağı ile yaclayınız. '.ao s0 

ger kağıdiyle siliniz. orıo 
daklarınızı boyayınız. 

marondur. 
3 - Kareli twdden }apılmı~ spor ceket. Bej, mavi ve pas rengi kum:ı5tan yapılabilir. Etek \'e bluz ma\'İ jcrsec!cn yapılır· 

sa çok şık <ılur. 

1: . 



S\:!ıl~ Yazan Rahmı YAGJZ 
~I~ sıır=:oo !Cavıstın anlla'\t~ıkDarouııo 

lk(aı~ıa <§ll(f'l)Uedl; fa~at0 biraz 
cıao=na na;tğoan<§lı 

ı\~ıe SUJt -
: l3u u ~ ~a\is~in sözünü kesti: 

den· l\et suıt l'Inenı miydi? 

132-

11~k de.. anını .. Fakat müslüman 
.... t:· •eeede - . 

~\·et ~" ryı bir ermeni 
...... --vnra' " 

~.a:e Anıat.ıyo . 
ııı ~oııu r: ru.m suı tanım.. Ben Çanak-

lçı ~. evveık· ·· 
be,_ ıı:ı ıkı u,. . 1 gun eve geldim. Hiz-a :r gund.. · it ~ radı&ını h ur bır askerin gelip 
ar g~ ll'leclj ~~r ' ·erdi. Artin hiç ak-

il~;ı .... , ' du.:tind·· a '"1~ a · ~ um tac;ındım Beni 
r l :ter ki ~ . 

f<i 
1 

krar geı· msem yok. Hizmetçiye ,, ırse b 
~ır. 1 • ~· l3irka ana haber vermesini 
l .1~ ~ ler ;.saat sonra askerin geldi
~ ~r t:eıik~l anıma çağırttım. Aslan 
ılı.~ · •r tcnty·

1 
ı.. Fakat hastalıktan kalk 

:"llt ı · var B 
~<t'.< \~ ırna eİ· u adamı tanımıyor-
~~. u 1 l1:dı. ~li ır. gelm~z elime sarıldı, 
~e l::t turrııadı mı çektım .. yer göster-

' .!adı: ' a)akta saygı ile durdu, 
~~l::reııd 
~tluıı talı ~· \~~ ölünceye kadar yanı· 
~ s"'rt n. Ha ram ustanın oğluyum. 
Sarı( al Ça rp çıkınca askere çağrıl
t\ atnı a §a~~kkalede kaldım. Oradan 
~ ~ orc:u 1 cephesine gönderildim. 
l~ a ırka\ <.ı~ 'arargahında hizmet cder-

by }~lttı .... ()e\'\el tifüse '-'akalandım. 
ır<ık ..... :d .. . " 
d tı. !\un urmıyen Tanrı beni de 

lfa tarıarı Uldum. Ç.Ok zayıf olu-

Davist sultanı tekrar kucakladı: 
- Sevgine, iyiliklerine nasıl karşılık 

göstereceğimi bılmiyorum sultanım .. Sa
na çok teşekkür ederim .. . 

Ve ..• o gece Davist yalıda emsalsiz bir 
sef ahet sahnesi geçirdi. Artık Artinin işi 

halledilmiş demekti.. Delikanlının a~kını 
yoran tek mesele, lliristonun ne yaptığı 
m meraktan ibaret kamıştı. 

Ertej sabah Davist erkenden uyandı. 
Gitmeğe davrandı. Ayşe sultanla birlikte 
yalıdan çıktılar. İki ayrı sandal sultam 
Balta limanına, Davisti de Tophaneye ge 
tirdi. 
Delikanlı eve geldi, kapıyı çaldı .. Açı

lan kanadın önünde Iliristoyu, dudakla
rında mağrur ve muzaffer bir tebessümle 
görünce fevkalade sevindi. Taşlığa girer
ken, arkasından kapıyı kapatan kıvırcık 
saçlı hain hizmetçiye sordu: 

- Ne oldu Hiristo ... Nasıl, becerebil-
din mi? 

- İş oldu bitti kapiten! 
- Haydi, benimle beraber gel.. Anlat! 
- Başüstüne kapiten! 
Delikanlı Iliristoyu peşine taktı, bera

ber yukarı çıktılar. Davist bir koltuğa 
yerl~ti, sabırsızlıkla sordu: 

- Nasıl oldu? 
- Tertemiz kapiten! 

_HABER - ~m postan 

Bu 
lik 

haftaki 
maçları 

T. S. K. İstanbul bölgeı.i futbol ajanlı
ğından: 

5-11-1938 Cumartesi yapılacak maç
lar: 

Şeref !>tadı: 

Süleymaniye - Beykoz B takımları sa
at 14,30, hakem Halid Özbaykal . 

Taksim stadı: 
Galatasaray - Vefa B taknnları saat 

13,30. Hakem Bahaettin Uluöz. 

6-11-19=:8 pazar günü yapılacak maç
lar: 

Şen•f stadı: 

Ortaköy - Boğaziçispor A takımları 

saat 12. H:ıkem Necdet Gezen. 
Taksim stadı : 

1stanbulspor - Beykoz A takımları sa
at 13. Hakem Ahmet Adem Göğdün. 

Yan hakemleri Ziya Kuyumlu ve Fikret 
Kayral. 

Galatasaray - Vefa A takımları saat 
14,45 hakem Tarık Özerengin. Yan ha
kemleri Halid Özbaykal ve Bahaeddin 
Uluöz. 

l'enerbah~e ~tadı: 

Topkapı - Hilal A takımları, saat 13. 

' 

Dzmlrde 116< maçoaıırı 

Alsancak 
Demirspor yendi 

Çok heyecanh ve süratli bir müsabakadan sonra 

Doğ ansporl a Ateş berabere kaldı 
lzmir .(Hususi). - Futbol lik maçlarıl sancak takımının rakibine karşı daha 

bu hafta da Alsancak stadında gene az · müessir olacağı ve birinci devredeki bo· 
bir seyirci önünde yapıldı. zuk oyununu düzeltecctre eanılıyordu. 

!kinci takımların müsabakaları Doğan- Fakat 8 inci dakikada Salfihaddinin ve 
sporun ve Demiı:sporun takım çıkarma- 22 inci dakikada Enverin aüağmdan ka
maları yüzünden yapllamadı ve Alsan· zandığı iki gol istisna edilirse Demirspor· 

· cak, Ateş B. takımları hükmen galip sa· !ular bu deYrede de daha güzel "\·e daha 
· yıldı. Oğieden sonra da A. takımları mü· güzel ve daha müessir bir oyun çıkardı
sabakalarına ba~landı. llk oyun Alsancak lar. Fakat mul1acimlerinin tecrübeSiz 
- Demirspor takımları arasındaydı. Ha· olması yüzünden istifade edemediler ve 
kem Doğanspordan Ferid.. Bay Feri~ 4·1 mağlQp olarak sahadan ayrıldılar. 

çoktanberi oyun idare etmediğinden ka- Ooğanspor - Ateş maçı 
rarlarında isabetsizdi. Bu oyunu günün en mühim müsaba-
Takımlar: kası olan Dcğanspor - Ateş taknnları • 
Alsancak - Hilmi, Fethi, Z. Ali, Ka· mn karşıalşması takip etti. 

sim, Nuri, Muzaffer, Hakkı, Salahaddin Oyun hakemi Esattı. 
Demirspor - Fehmi, Adil, Hasan, Ke- Takımlar §Öyle dizildi: 

nan, i\1uharrem, Rıdvan, Refet, İsmail, Ateş: İbrahim, Sezai, Şeref, Salih, 

Ruhi, Recai, Raif. Ömer, Etem, Ferid, Sırrı, Osman, Ba· 
Oyuna Alsancak başladı. Fakat daha haeddin, Reşad. 

atak ve daha enerjik 4:>ir oyun çıkaran De Doğan spor : Mahmud, Reşad, Fethi, 
mirsporlular derhal oyun üzerine müessir Said, Macid, Abdullah, Sabri, Fuad, 
olmağa başladılar ve 8 inci dakikada Ra· Yusuf, Mehmet, Niyazi. 

& lebdi1ı 11~ bnazan dikkatini celbetti. 
l': ;r.e İ} ılesr~~a~·a gönderildim. Gün 
~~ ~ Sevıııirk~ ıgımı hi. scdiyorum. Bu 
• ':ıt f rıe Sarık n hava tebdilim biter bit· 

- Şarl Kapo nerede ? 
- O da Dikranla yağcının Hakem 1. M. Apak. Yan hakemleri Ne

yanına 
ııet ve Bekir. 

simin hatalı bir müdahalesinden istifade Oyuna, rüzgarı aleyhine alan Doğan 
ederek penaltıdan bir gol kazandılar. De· spor başladr. Ve iki dakika kadar netice 
mirsporlular, Alsancağın bozuk ve insi· almadan Ateş kalesi etrafında ofsayide 
camsız oyununa mukabil daha müessir düşmesiyle kesildi. Her iki taraf ilk da

ve daha güzel oynuyorlardı. Nitekim de~ kalardan itibaren seri, insicamlx ve her 
renin 28 inci d~ikasına kadar Alsancak an heyecan uyandıran bir oyun çıkar -
msıf sahasından ayrılmadılar. Alsancak mağa başladılar. Top durma.dan, ~ani· 
ancak 30 uncu dakikada penaltıdan be- yeler içinde kaleden kaleye dolaşry.cr
raberliği temin etti. du. 11 inci dakikada Ateşin 6olaçığı 

U 1' e"~ L amıc:a ct·· - . 1 <tı ""' ı: atde .. ." .. onccegımı rntır· 
~ ~tı \ardır ~ul~yorum. Sizin tanı-
~ lararıa;d enı _havasına, suyuna 
l.lJ ka} ır a an bır yerde hizmet 
'"l 1 nızı , lıa •nın bu : 
"ll ), olur b rıcasına boş bulundum: 
'-'u Ilı ~ • en b" 
\ il tar,· '"'lll1di .. ır çaresine bakarım . 
} • t~dığ,ıtı ~eo Uınit içinde bekliyor. 

er tek_ kadar nüfuzlu ahbab 
lh, ~ı b er dolac:tı ..... ı·· b" 
~~ ~ Jı~ ~u !:Ocuk ~ _ .... 'Umse ır şey 
~ dÜ<l:llt ona k cagızın işini yapa-
! . ~tın harşı mahcup olacağım, 

l te ' em de çocuk zh·an o-
ı~ı: . •kıııt • . 

h ""a ela b llılın 
tll!ı hi ı.ı l'tıeseıe Sebebi bu sultanım .. 
s ... k lerirnı aklımı, fıkrimi hülasa e11:. "<4ll D ebe · 

t ""'.lı . ,1) avi tin nı oyalıyor ... 
1

11 d 0 ~lıkanı anıathklannı alfilca ile 
tı ııa ... ının se . . 

~L. \ 'l\ ~gı.ı. .. vınııı buldug•u Ar-
."'llcl 1 te ..,.. goru 
te;~ :ııi ah bıraz datı nmernişti. Maama-

~ aıd ko~·anı a nazlanmak tan da 
, ı: adı oy k . cq Gn ' na bır tavırla 
b r . ot un () 
' 1~ •• Yl 

, ~ &or,.nt .. ,· .e kapı kapı dolac:ıp 
"""- ra "ı~uıe b - " 
"!11 b· 1 bav· ayagı sevindim. 

t'\. ır ~;, ıste gel . . 
ti li~vYlect· ""'Ylerıişl k mıştı. Delikanlı 

"'<(!n ~ ır zaten ! arşılık verdi: 
\ 

;.'\;}'! •• 0 en r k 
~ 'oıt er Seni . ar ındayım. Be-
~o?\ııtı .. nen o Sevındirirl 
ı._ dıı ... : ~Ylernekb~kımdan i~i hesapla-
'lil.scı ."'Qrl\e ıc::tecr-· 

dı}'oru n öteye her·ıgım bamba5ka .. 
, liaJtı. ltı bu .,:t 1 ıye ba~vuruşunu 

Ilı "'ln \ ....,z e! 
' ıçırı ~ ~r ama . 

' tatıa~Yle ufak· Senı çok fazla sev-
. l{ahat ız etınek . tefek i~lerle yor· 

~:-ı h . ıı et ıstemedim 
t ı · ll'ıek • ıtı.i ne }°ot ~al>rn- ~eve demek.. Ben 

ıu -·1ctl" k seve . . , 
~ ıı Pa 1 tan sc, .) apmak ısterim. 
biıL >'ı!~~- enişt,,- .7?1Y0 rum ki .. Bili-

"l' "'<t4! b -ll ıçın bö· 
b . . ır defa .. Yle şeyler iş-

~at ~\'ı t suı Söyledim mi olur 
Ptu. tanın iı·· 

' n_ • l\l Ya -
\ı~ VOh nagını tekrar tek-
~ ~~ liattı. sultanım 
t ' ·ıqı, "in v ·· ne k «;.' -.ı. etti ar. Ben ad~r lUtufkfu-

~ı Olu~ Azna. blr:na Sôylernernek
• u aoı. dan !:ek" . da delikanlının 
~\' ,,..er ~ 1ndım 

, , , et s 1 lltıen· · 
~ tarı ı.ı tanım ı değil mi? 

~- Pa 11 hen b · 
~rı h· a eni a lama . 

ıç ;:_ .. §teme gıdeceğim B · · 
!;' 'lllJlıne aı;ar, em . . . u ışı 

h ~ı .... altat ~ ·· nnı aldınnm. 
h... .. ııe11• tın-· 
""l:a t ı &u l -:• oluıru . 

l\l Uhaı k,ı;,_ C?stırir. 13 S:nın onu hima-
~ 8Ult~~~.lar. u ıste{:rini nazır 

~~ l'tun . &UidU· 
~ ıa . 1Çin • 
ıır d · hı,.; de bir 

l " tiıtı trı kuYu Şey Uyduru 
, ~":'ı1> • Bab rncuba rum. 

ı ı • ?! tr.. ası bana şının torunu-
ı· ···:ı·1 &eld' · ~ '· o :ı kal 1• rıca etf .. h. tıu..ı . tnac::ın ı, 

. ·ı~ llpheı~;n Size b a tavassutu-
le1'lllleı awuruyorum. .. 

git ti. 
- Onu da temizledin ha! 
- Evet kapiten.. Çok beceriksiz, çok 

korkak bir herifmiş .. Zaten şu Andonun 
şımdiye kadar işe yarar bir adam getirdi
ğini ben görmedimdi • 

Davist güldü .. Içi adamakıllı ferahla
mıştr. Mesele istediği gibi halledilmiş, 
Hinsto üç maktulle birlikte, açığa vurul
masından korkulan sım ölümün derin sez 
sizliğine gömmüştü. 

Kıvırcık saçlı katil soğuk kanlılıkla 

vakayı efendisine anlattı. Davist bu en 
sadık adamının becerikliğine hayran olu
yor., Şarl Kaponun beceriksizliği yüzün· 
den az kalsın akamete uğnyacak bu hadi
se kendilerinin mahvolmak tehlikesine 
nasıl dü~tüklerini hesaplıyordu. Hiristo 
anlatmasına son verince bazı noktaları 
daha soruşturdu: 

- Vakit kalmadı kapiten. Birer kurşun 
la Dikranı ve arkadaşını yere serdikten 
sonra ayaklarıma sarılmış uluyan Şarl 
Kapo köpeğine de bir kuşun sıktım. O da 
cansız, süründüğü toprakların arasında 

yuvarlandı. Zaten usta Pandeli gündüz
den tuğla harmanının arka tarafında bir 
sandal bulundurulacağını söylemişti. O· 
raya koştum. Sandalı hazır buldum. At
ladım, küreklere asıldım. Dob'IU Defterda
ra çıktım. 

- Sandalı ne yaptın? 
- İskeleye bağlamadım. Açığa koyu· 

verdim. Ertesi günü bulurlarsa şüphe 
uyandırmasın diye! 

- Af erin iyi etmişsin .. Bunu iyi başar· 
dm lliristo .. Şimdi ikinci hizmetin, bu
raya Andonun getirdiği Ermeni neferi gö
zetlemek olacak. 

- Başüstüne kapiten! 
- Halinden bir şey sezinlersen bana 

Fcncrbahçc - Süleymanlye A takım

ları, saat 14,45, hakem Şazi Tezcan. Yan 
hakemleri Ekrem Ersoy ve Ru§en. 
Sülcynıaoiyo stadı: 

Davutpa§a - Fnereyılmaz B takınılan, 
saat 11 hakem Şevki Çanga. 

Oyun hakimiyeti gene Demirsporda. kaleci ile karşıya kaldığı.halde acele 
Biribiri üzerine dört korner kazandı. Fa- yüzünden topu atamadı. 

Davutpaşa • Feneryılmaz A takımları 
saat 13 hakem Refik Osman Top. 

Galatagençler - Eyilb A takımları sa
at 14,45 hakem Refik Osman Top. 

kat istifade edemedi. Buna mukabil 39 2 dakika sonra Doğansporlular ayni 

uncu dakikada Al ancaktan ikinci gölü ye ~ekilde bir sayı kaçırdılar. 15 inci daki· 
di. kada ve Doğansporun hücumda bulun-

lkinci devrede rüzgarı lehine alan Al· duğu 'bir sırada Ateşliler ortadan ani 
§ekilde aktılar ve Osmanın ayağından 
ilk ~ollerini kazandılar. 17 inci dakika 

Hakem - Ne :;·apayım, 11izanmame1erde bunu meneden hiçbir madde yok ki! 

Nafıa Vekaletinden: 
9· 12-938 cuma günü saat 15 de Ankarada Nafia vekaleti binasında malzeme 

müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunca gümrüklü Avrupa 
malı için ccrnan 7530 lira muhammen bedelli 50 ton telgraf teli ile 200 kilo bağ te· 
linin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. (Yerli malı için de teklifte bulu· 
nabilirler) Muvakkat teminatı 564,75 Hadır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafia vekaleti malzeme müdürlü· 
ğünden parasız alınabilir. İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şart
namesinde yazılı vesik::ılarla birlikte ayru gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
lazı:ndır. (7819) 

da Doğanspor kazandığı: penaltıdan is· 
tifade edemedi. 30 uncu dakikada ve 
top crtada oynandığt bir anda Doğan 
spor sağdan sür'atle aktx ve Mchmedin 
ayağından beraberliği temin etti. 35 in
ci dakikada Doğanspor ıtekrar hücuma 
geçti ve Yusufun ayağından ikinci ve 
son .sayısınx kazandı. 

Bundan sonraki dakikalar boş ~ay

retlerle geçti, devre 2 - 1 Doğanspor le

hine ibitti. 
Galibiyetten birdenbire mağlubiyete 

dü§en Ateşliler ikinci devreye lam a
zimle girdiler. MağlQbiyetten kurtul -
mağa çalışan Ateşliler muhacim hatla
rım Ömer ile takviye ettiler ve yerine 

Şerefi geçirdiler. 
Ateşin lehine iki 'korner oldu. Fakat 

neticesiz. 3 dakika sonra Ateşlileı: bir 
gayret daha gösterdiler ve Ömerin a
yağından beraberlik gollerini kazandr 
Jar. Galibi'ytten mağlQbiyete ve tekrar 
beraberliğe düşen t aknnlar bu dakika
dan s.cnra kat'i neticeyi almak için çc· 
tin bir oyun oynamağa ba§ladılar. 

Her iki tarafa müteaddit kornerler 
oldu. Fakat hiç birinden fayda temin 
edilemedi. Bu güzel oyun da 2 - 2 be· 
rabere bitti. 

h~enhabttvtt!~mdi~kciddiw~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Blrloclküme mu
rahhasl arını davet 

tehlikeli bir iş yapmak için hazırlanmak

tayım.Bunda da mu\<ıffak olursak. tarih 
bizi sayfalarına parlak maceralarla geçi
recek. 

- Evet Kapiten! 
- Ben biraz istirahat edeceğim. Kim a-

rarsa yok dersin! Sen de o neferi tetkik 
et.. Ağzını ara; hareketlerini gözden ka· 
çırma .. Sonra gazeteleri de almağı unut
ma bakalım Dikran meselesine dair bir 
şey yazacaklar mı .. 

- Haydi. Sen de yerine çekil. 
Hiristo odadan çıktı .. Delikanlıyı yal
nız bıraktı. Davist her işin kolaylıkla 

halledilmesinden doğan bir iç huzuru ile 
soyundu. Yata~m.:ı girdi, derin bir uyku· 
ya daldı .. 
Ayşe sultan ö~1t>:;e yakın çiftli~ı:- geldi. 

Kız kardeşi i\aci:,·e sult~mla gôrii~tü. 

Ona, tasavvuruna dair hic bir şey sih•lc-

medi. Hemşiresinin: 
- :r..ıotör aldın .. Otomobilin de var .. 

Fakat bir gün olsun bizi da,·ct edip şöy· 
le bir gezdirmedin .. 

Tarizine şakalarla mukabele etti, Akşa· 
ma; Enver paşanın nezaretten dönüşüne 
kadar çiftlikte kaldı. Ayşe sultan en müna 
sip fırsatı kolluyor, akşam yemeğinde 
Harbiye nazırı ile konuşurken sözü as· 
kerliğe intikal ettirmek, bu arada Arti· 
nin i~ini açmak, paşanın yavere emir ver· 
mesini temin etmek istiyordu. 

Em·er pa~a geç vakit çiftliğe döndü. 
Genç kumandanın asık yüzünde hiddet 
şimşekleri uçuşuyor, çok hırslı olduğu 
hareketlerinden anlaşılıyordu. 
Paşa otomobilden indi. Do~rru köşke 

girdi, aşağı salonda bekliyen kamile 
baldızının yanına gitti. Baldızına sudan 
bir iltifat gösterdi, geçli oturdu. 

lki kız kardeş konuştular: Ayşe sultan 
hemşiresine yavaşça sordu: 

- Paşa eni~tem bir şeye kızmış galiba .. 
Çok çatık duruyor abla! 

- Kimbilir gene ne üzüntüsü var? 
- Sorsana bakalım .. Çok merak ettim. 
- Şimdi sırası değil.. Sonra o, lüzum 

görürse kendisi anlatır. 
Paşa, yemeğe kadar bir şey söylemedi .. 

Hizmetçi kız ak~am yemeğinin hazır ol
duğunu haber verince kalktı, kansı ile 
baldızı birlikte yemek salonuna geçti. Sof· 
raya oturdu . 
Arşe sultan tabağındaki çorbayı içer· 

ken sözü açmak, eniştesini konuşturmak 
için bir tedbir arıyor. pa~anm hiddetli 
gelişine üzülüyordu. Enver paşa, önün· 
deki çorba tabağı değiştirilirken yaverini 
çağırttı. Emir verdi: 

(Devamı \·ar ) 

T. S. K. lstanbul bölgesi başkanlığın
dan: 

Birinci kilmcyo dnhil klilp murahhas
larının bir husus hakkında. görilşmck U
zere 10-11-1938 per§cmbe gUnU akşamı 
saat 18 de bölge merkezinde hazır bu
lunmaları tebliğ olunur. 

-o--

Barutgücü sahasındaki 
müsabakalar 

6-11-938 pazar gUnil Barutgücil saha
sında yapılacak maçlar: 
1-Beyazıt Spor - BarutgUcli,gens ta

kımları saat 12. 2 - Beyazıt spor - Ba
rutgUcU B takımları snat 13,30. 3 - Be
yazıtspor - BartugUcU A takımları saat 
15, 
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1 U 1 U 1 
- Hayır. Artık onları kullanmryacak- sevdlğbnl blr bilsen... ~t ~ 

sın. Oıerlnde öteklnln el ıllrmll§ olması Her zamankJ Hildanu İl "'..J Yıldıran adamakıllı aa.rhoatu. Haflf çe 
sallanarak ayağa kalktı ve bllyük bir taa 
ıarabt UstUne dökerek kana kana içtik
ten ~ cevab verdi: 

- H~lrem Ellzabet Haysl ıana tez- ı 
ri~ etmek isterim hilnkAmn. 

PreDHS hUnldrm yanmda oturdu. Vll
eudundan derin bir ıtır kollusu yayılıyor. 
da. §arabla pleri .Uaülen hlinktr Yd
dmm ın plerl kamaş~'Or, beyni ufuldu· 
Yor, ıinirlerine tatlı bir rehavet ~JıU. 

yordu. 
Göz ucuyla premıeae baktı. Omualan 

ve yanya kadar açık g6ğaU soylumuı 

bir mu glbl lezzetle pırıldıyordu. Bu 
vücut ıplrtan da gil%eldi, renkten de &11-
•ldl, mehtabdan da gU.aeld.L 

Ne olurdu sanki'! haremde bu kadm 
aç mı kalırdı, mademkl prenıea razı, 

kade}l razı ve onun da ganln mlltema
yildl, ne çıkardı sanki 1 Yıldmmm kime 
hesabı vardı? Kansı Germeyan blkime
slne artık doymu;,tu. 

Yıldının, bilhassa kaympederlnln hay
retten bUytıycn gözlerine bakamıyordu. 

Koca hftkQmdar burada yeni evlenecek 
bir tnektepli gibi maheub görllnOyordu. 
Blriblri Ozerlne içti. 
Ertuğrul yava~ça babaımın yanma 80· 

kularak sordu: 
- Şevketıü baba. Bu teklifi elbette 

reddedc:ıcelı:sin değil mJ '! 
Yıldımn Ertufrulu göptlnden itti: 
- Haydi, çoluk çocuk maskarası olduk 

pllba! Sen böyle itlere hnıonsum .,..ı.. • 
ına! 

- J'lnu! 
- Sultaıum. .. 
- Kalafmı yakJaetır, 
Germeyu h&kfmlnf, Eriufrulu al ve 

bareme geçir. VuiyeU idare et. 

Firuun dehfeUnden &özleri bllyüdil. 
Yrldınm kana 1U11&4ığı uınan hep ~Y-
le irade ederdJ. Acaba kayıııpederl ile 

oihına feci bir akJbet ınl dilollııll,yordu? 
Durd'1. 1eadeledl. Nlhayet o da bUtlln 

hayat n :mulal kahram.anhklar1a dolu 
bir TUrlı: kumandanıydı. PadJta)ıın her· 
banal blr hlddeU zamanında ona llSylen. 
mul ieab edeni aôyllyemeue kaç para
lık bayalyetl kalırdı? Ne olur, nihayet 
ıu candan bafka ne alabWrdlf 

- S.vketırıın, ded.L Böyle hubalz, 
kansuı kuandığm bir muıafleriyet aıra
smda bUtlln bir ınemlekeU yeiae dUıtU
reeell lt ._nin oanma ya1uomu. 
Yıldmm ıacaladı. Bu sözden &nladığı 

mana bUsbUtUn ba~kaydı. 

- Neden Firu.ı? 
- Yakubun acısı htnUı içlmlzdtd.lr 

tevkttlbı. 

Yıkiırım maksadı anlaymea kahkaha • 
lada rtıldü ve Flruzu derin bir muhab
betle omuzlanndan sarearak: 

- Haydi. Dedi. Budalaca d\l§Ulı\lyor • 
11111. Maksadun çok ae\'dJğlın qlluma ve 

olhayet.sb bUrmeUm olan kaympederlme ı 
aiWı çekmek değildir. Bu prenseal Al
lahm emri ve peygamberin kavli Ue ala
cağım. Burada bulunmamalarmı btJyo -
rum. İ!Jte bu kadar. 

Firuz ıenie bir netea almqtı. Hattl bu 
aöaünden utanm11tı d&hL. Ortada fol yok 
yumurta Yokken neden koca hllnklr ev
lldma kıyacaktı? Bu kadarcıft hesab et· 
ınedJği i~in o da budalahğma lnaııdı. Pa
dlphm dWertni ~pcrek Ertuğrula koı
tu. 

- Şehzadem. Karaman hlkiml All
eddinln lsyıın ctUğinl haber aJd.ıJı:. Şev

ketlü hUnkirm kaymbaba.sı Germeyan 
h'klml ile aralarının iyi olduğunu !\a 
bllfyona. Ali.eddine na&Ihat versinler. 
Sen de ordunla icabında b.uır buluna • 
cakam. 

Ertu:nıı bu son alize sfoi:lcndl: 
- Söz ayaga dU1mU1 .Fi.ruı. PedJ. Bir 

sancılt beyi ıchza(Jcyo cnıfr ve:-ec.•k ıra. 
dar kUçUlmUan.z. 

Firuz. bozulmuDlu. Hakilr.aten ~u iJclncl 
bir gaftı. VazlyeU bliıat tenlisi mnta
lea ecliyor ıibl hal'tketlo hata et.m.fftf. 
ka~datl tehaade idi. Hem kuttilY11 
yatakta bllytlyen, dadllS.., cari.reler, ba
reınağalan kue&tJnda yetlfen tehzada 
defU, at Utcriııde dolup bUyUyen kahra
man bir dclik&nlrydı. 

- Affet ıehzadom. ŞevkeU~ baban 
Yıldinın Baye.z!din irademi ~blil ettlm. 
Benim ne hadaım Aba emir ftnllek l 
Ertuğrulun gözlen y11ardı. Babumın 

bıı dealaealnJ anlamıyacak kadar alı • 
uıak deiUdL 

- P'iru% ~y. Oed.L Bcdadı iı.,.oımm 

lç.lndo babana ada\' aeTk'" Mtüate 

dil~kUnUnU bilmiyorum. All(Lh \•ere de bu 

hal onun aziz bqma blr felaket ıeUr
meae ! 

Ertuğrul ve Ge:rmeyen hakiznl salonu 
terk ettiler. 

Etlycn bUtUn bu olup bitenlerin •· 
beblerinl anlamıyor delildi. O da, Pl'9D· 
ses Elbabet 8-)'li de Yıldmmm evli ot .. 
duğuııu b1llYOrlardı. Fakat bir Osmanlı 
nacllphını batka tUrlU elde etmek ne 
mllınküodU ! Askerlikten bqka q1 gUcQ 

olmıyan ve bUtUn erkekleri yalnıı harb 
ic;ln dofup bUyUyen ve ~len Osmanlılan 
vergilerle, pad~&hlan ve ecrdarları ka
dınlarla ele geçirmekten bajka bir tek 
yol yoktu. Neteklm Etlyen bir Sırblltan 
lstillsı önUne ancak kız kardevl EUza • 
beti feda etmekle geçebllecektL Bu iti
barla Yıldırımın evli olup olmamasınm 
hiçbir ktymeU yoktu. Bir tu prab aıa~ 
rak ayağa kalllu ve haykırdı: 

- ŞeYkeUCl Yıldırma. Son allntl bek· 
liyorum. 

- frenses Ell.zabct Haysl LA.zan zev
ccllğime kabul ediyorıun. Kadı efendi 
burada nlklhımtzt akdotaln. 

Kadıyı yarım saat içinde ıaraya getir
diler. Dualar odllfp, ecrbeUer fçlldl. E
lilabet efllip kocası Yıldırımm ellni, Yıl
dırım da kamı ElbıabcUn alnını öptU. 

Fakat bu iıdh·aç Yıldrnmm hayatını 

alt Ust etmiş ve o zamana kadar terte
miz geçen imparatorluk tarihini iğrenç 

maceralara eUrüklemişUr. 

Sırp orduları dağılıyordu. BiltUn Sırp 
topraklan Uzcrinde görtllmemle cofkun -
lukta eflenceıer bqlam?DU. Her taraf 
bayraklarla. lllılenınlı. kadm, çoluk, eo
cuk. lhtlyar he.rkea aonııua neee içinde 
sabahlara kadar cflenmiııti. 

- Yatuı.n Etlyen. Ye,easm Lelopus. 

Sultan Murad umanmdanberl korkunç 
bir eekildc devam eden Sırp muharebe
leri artık bitmla, bUyUk Osmanlı hU -
kUmdan Sırb kra1 alleslnln damadı ve 
bittabi hakikt ve ayrdmaz mUttefiki ol-
muştu. 

Etiyen Sırb kııU ailcshıln gelini (haş
meti~ imparatoriçe Yıldrnm) e Sırblsta
nrn en mutena ve kıymetli ıeylerinden 

yUz at yUklll bir kervan &öndermlf ve 
Yılduıma. beylerbeyle.rine, sancak bey
lerine, harem dilberlerine bol bol dafıt.. 
DU1t bUlbUttlıı ı&e JinnltU. Yıldmın 
aös araalada: 

- Eğtr ke!ere lalam olsaydı, manevi 
kardeı ederdim, demJetl. 

Fakat bu kanant bUtUn Osmanlıların 

olmadığı gibi, EUyenin bu siyasi muvaf. 
fakıyetJ de bUtUn Sırpların makbulü de. 
liJdl. 

Tıkık bir evin tavan araaındalı:I kil • 
~ odutnda ha!lf bir idare JD1ğr altında 
blr kadm dilleriDl blrlbirlne kenetllye • 
rek tllkenmu bir kinle konueuyordu: 

- Babaımm lntikamuıı almağt dil§ll· 
aecetizıe, Sırb ıereflnl bir barbarın a
yakları dibine ııcrdt 

- Baıka nuıl hareket edebilirdi Do. 
kaşava? 

- Oı:ılar nasıl yapıyorlarsa Branko • 
vlç (1). 

- Yani! 

(l>e\'aml "1ar) 

( 1) 8ı1'b Kralı Lazar'm m brdeıbıt 1 
alul metbu asllad~. 

... D~=D;JIJ~ A•$ K V TA H:ll tU ROMAN 1 , ' . ., 

muhtemel bir çamqır kalmaamı istemi- Seni her zaman böyle ,arısı ~~ 
yorum. Nise varmca roblarnu değfeUre- Mes'ut, gUJUmsUyorcJu. ~· .,-.. 
cekııln, 11enl bambqlı:a bir kadm olarU tekrnr kazandığını sanrııak ,J 
görmek emelindeyim. Un garabetini farketınecli: ~ ~ i 

Haydi, çabuk cicim! m.U bir tadın yapmak fste~ .~ 
yanında götUrdUğU eski f,ııııt""~ 

- Vaktiınla bu kadar dar mı? 
- Kale - Medileraoe treni Pariaten 

bu akpın 20,r> de kalkıyor. Biz de bu· 
nunla yola ~ıkacağız. Yarm öğleden ev
\'cl Niate olacağız. Öğle yemeği yemek 
sana ötcbrl almak, yataklı vagon bllet
lerimlıi tedarik etmek liznn ... Hem bu 
d5rt duvar arasından blr an evvel kur
tulmalı: istiyorum; burada boğuluyor gi
blyiaı. 

Haydi aevgilJm çabuk ol. Baaka bir 
rob giy, bqka bir manto al. Ben, $CD 

yakken b&vullan huırladan. Öğle ye-
moğfnl dıııarda yeriz, nerede olursa ol
sun, burada olmam da! 

Hilda itlraJJ etmeklizln kontun do • 
diklerini yaptı. Stefan Parlste olmadık
tan sonra. Nise gfünealne ne ınAnl var
dı! Nlso varınca bir mektupla bildirebi
lirdi. Hedlngenln proJesine gelince: nli
manc bir gUIUmııeyi;:le dudakları krvnl
dr. 

Robunu çılmrmış, b~ta blr rob gi:r
mi§U. Ku\'afözOnUn 6nUne oturarak pul-
rasmı tazeledi, dudaklarının boyaıımı c.ı.il 

zeltU. 

Kont içerden seslendi : 
- Çabuk ol ııevglllm. 

- Şimdi geliyorum. Hamlandnn· 
Ayağa kalkıp gardrobun aynasında 

son bir defa tuvaletini g!Sıden geçirdi. 
X~dJılnl o sabah daha gUıelle~, ber 
aamanldndcn daha caılbeli buluyordu. 
Stelanla geçirdiği aık rece.mı hatn'hya
rak gillilmscdf. "Gentle qk insanı genç. 
le§tiriyor!., diye dUıUndll. 

Birden aklına tuhaf. zevk kadım ııfa. 
tiyle barlarda., danalnıterde ıUrtt.flğU ıa
mantara mahsus bir fikir g&ldi: Kurt fon 
Hediagenl o samruılar paralı nıUaterlle
re yaptığı &ibl bir sdmal inek halinde 
kullanacaktı. "Paraeıklarmı huırla bu -
dala!,, diye söylendi. "Sonra rörU~U-
rUz!,, 

Bu düııünceyle neşesi tekrar yerine 
geldf, o gecenin ve o ıabahın heyecan
larını, hattl. o aı:ı IQin Stefanr bne unut
tu. DUıUndüjil tbndl yalnu onun lı;ln 

aarfedllecek paradaydı. 
Nqcli bir tavula odadaı1 çz\tı. Vakü

Je ''mtlfteıri" lerlne yaptığı gtbl Hedin
gene dudaltlarıın uzattı: 

- H"Ydl c.f clm, dedi, gidolim. 
Kont aevtncle onu göğ.Unde 11kıyor • 

du: 

11 .. 

tekrar uyanmt§ bir kadrııd'· 
Çıktılar. '60.,11 
I<apıcı kadının odaaınrıı ~ {. 

durarak birkaç telline lrOll ~ 
ra gideceklerini, oradan Ne~~' 
ket edeceklerini söylediler· :~ ;J 
kaç aydan ewel dön't!rlY~ ~; 
detıerini mektupla haber ~_; 
Kapıcı kadm mektuptarrııJ e f' 
hare bildirecekleri adresterfl' ..i 
cekU. 'tJll": I 

Apart.mıanın anaht.arıarJJS;.,. ~ 
sonra Hedingen ıqzuınSUI ~ 
Ç&In11aırla doldurduğu iki ~ I 
dlklan b1r tak.siye verdi· ,- , 
dılar ve kont kapıcınDl iŞideC 
le aotöre emretti: 

- San Lazar gnruıat ...ı 
Saat on bir buçuktu. 41 .-r:: 
B&vullnn Sen ı.nzar garrı'~ 

ireslne bıraktıktan sonra . 
yUrildiller. Hilda gUlllYO~~~ 

- ?d.adıım Derloş biıl rı--

tJ blllvor. JI~ 
- Öyle olması ıazuııdı. ıuıt f 

ye eittiğimizi söyl.lyecek d~~ 
- Herkese ve bilhf1SllS tl>f" 
- Zabıtaya mı? nedeJl 

din? bir fJC'Y mi var? 
- Evet , nr. ~ .,.ı.I 
Hllda, bir g\lı e vvel ~ ~, 

diğini, nasıl izini kaybe~ ".J 
- Fakat peelmde o ~ I'~ 

daha evvel etrtü:ıında o sJ 
bu poliaJn nerede görse be / 
na aUphem yok. ,. 

- Poliı olduğunu nered ~ 
canım? f J'. 

- Bilmez olur muyuJO ~ 
de, lıter Parilte, istet fll'' ' 
sMl polialer hep biriblrl ~ 
ve ben p«>liatcn anlatrıı'· 'I 
uğrqtım. tJllSI~ 

Aııkrnın kqlaıını ça .ıı....,.
lerinin ona mazlsJnl, f 
lattığını anlıyarak eutlll· ~ 

dl' Hedlngen ccvab ,,er · .. 
- Polis ise, Paritl b~eıtl ~ ~ 

ketıoemb o bakun~ d6 
Bir lokanta önUndell ~ 

du: .. ~ 
- :SurHı naıııl T yt!IS• . ..Jll 

lim mi? ;"I: 
- Hayhay. Naaıl it~~ 

Haydar bey sık sık geliyor, kapıya korkak, muhteriJ bir kaç 
defa vuruyor ve yemek oda0ındaki masanın etrafında ıevezelik tdi· 
yorduk. Ali yeye haber almak. için soruyordu: 

- NasılSJn Aliye, işler yolunda mı? 
Aliye onu temin ediyordu. Kendisini o kadar cazip ve aüıel 

aörmemiıtim. Bununla beraber bu gii1.ellik artık ona bir nevi uzlet 
inıiva telkin ediyordu. Sokap çıkmıyor, veyahut pek seyrek çıkıyor 
du. Ekseriya Haydar bey de biıe refakat ediyor. Aliyenin bu hail 
onu sıkıyordu. Şüphesiz. kederle endi~ ile genç kadrnrn sonunu dü· 
şlinilyor, anne olduktan sonra elinden kaçıp kaçmıyaca~nı merak e
diyordu. Sonradan öğrendim: Haydar bey, çoculumuıa külliyetli 
bir para vmnl~ti. Böylece, maceraya tamamile yabana kalnuyan 
ıengfn bir baba rolünü oynuyordu. 

MEMNU 
MEYVE 

"~Sabri efendi ne oldu? niçin artık iöriinJJ1il><Of
7 

Diye sormadan, böylece, Wteler geçti.. . ~ 
Oilum, Kamran 11 mayıs 1913 de doidu. AlU, bif ..d 

muhafaıa etmeie karar vererek Haydar bey, biJZll ede' f~ .. 
tirtti: "Bunu, Roma kralının sütninesini in~a~cı..:.Ai
dedi. Roma kralı Kamran hazretleri, gürbüı bir Ali>" el"~ 
ve meme tmerek &ürbüzlüiünü isbat ettiği ~t fiil ıııi~ 
tık beliyı başımııa satın aldık. bu kadan Ufı, .d eit ~ 
bir soiuklukla söyledi ki iliklerime kadar titredıfl'l· ~ 

Meğer Aliyenin sonradan bana ihanet etmesi mukaddermi~I Fa· 
kat o zamana kadar Haydar beyi amı ile bekletmişti. EY\'ck.e ne 
kadar çapkınca hareket etmi~ olursa olsun, Aliyenin en güzel milda· 
faalanndan biri de, saıih bir teklif ka11ısrnda garip bir tevahhu~ 
korku hissetmesidir. O anlarda, bir ibadethaneye tasallüt etmek isti· 
yen kimse kar,ısmda Mttremin halini takınır. En taı yürekliler bile 
buna mukavemet edemeı ve öıür diliyerek ıeriye çekilirler. Binaen· 
aleyh Hardar bey vakti merhununu bekliyordu. Elinin çıplak bir 
kol Uzerinde gezinmesine veyahut bir dizi okşamasına mOsaadc edi· 
lirordu. Nihayet giderken yanaklarından öpebiliyordu. 

Şi~lideki arkadaşlar da grup halinde değil fakat birer iki~r gel· 
meğe başlamışlardı. Selma isminde bir genç kız Aliyeyi ··cici VenO· 
ilin!,, diye çağırıyordu. Handan. biraı kalın sesile, insanı hıçkırta· 

cak kadar dokunakh prkılar söylUyordu. Diğer kızlar evlenml~erdi. 
\·eyahut evlenmek Ozereydiler. Selma ile Handan galiba gQzet olma· 
hklan için evlenememişlerdi. Bundan dolayı biraz da havalanmış
.ardı. ~ toplantılara gelemediğimden yanianna sokulamıyordum. 

. ·- -
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Haydar bey ise. karımın ifadesine a<>re, istediği halde, mUnasebet 
peyda etmesini bilememl~ti. 

Aliyenin babası, Sabri efendi, onun ca.ntru sıkmağa ba~amı~tı. 
Bir kulpunu bulup kavga etmek için vesile aradt ve buldu. Babasını 
her zaman kısa bir müddet için gönnele razı olurordu. Gene böyle 
bir vakitte: 

- Galiba bir kadınla dü~p kalkıyormu,sun? diye çıkıştı. Ha· 
kikaten Sabri efendi bedbaht bir kadınla dOş{lp kalkı)·ordu. fzahat 
ve~e çalr,tı. Karım kızdı, balmfı ve babasını kapı dı~n attırdı: 

~Bir daha bura>-a aya}tnı atma! senin vücudun annemi tahkir 
ediyor. 

Halbuki annesi otuz eepe evvel öLmil~tü. 
Aliye bu işten de kurtulunca, babasına ufak bir aylık gönderdi. 
.._Ne yapayım, vaziyeti çok fena; sürünüyor •• Her sefer geli· 

finde sinirleniyorum. Bu defa açıkça konuştuk .lJlurlar olsun! di· 
yordu. 

Babasma, eocuğun dünyaya geli~nl bile haber \ıennedi. Zira 
onunla tekrar ban:roaktan, herkesin: .. A., Aliye, hanımefendinin 

babası bu mu? ne sefil bir kıyafeti var!., demesinden korkuyordu. 
&n bu meseleyi tamik edebilirdim. l~kin Sabri efendi çok düsilnüle
cçlç adamlardan değildi; delmmll. ve ben: 

tu ve onunla iftihar ediyordum. Fakat karımı ~ 9~ı 
hürrnetklr, minnetle ve \iman azabile çoğalan~~ 
Hayatnnm birleıtirmemi~ miydik? O btnim .~ . batıl '
hatadan dolaYJ utırab ~işti. Her nııyse. tl~~ IJJ 
en kıymetlisini vermemi, miydi? O dakikadan ı0• bit~ 
ğe, ba~mı cğmele ah~tun. Bana öyle geliyordll ~,oatl "l.,ı 
mı~tım ve bımun izahı sebebleri meşrudu. ''8\J ,_.,~~ r .. 
mi?,, kanrn ile çocuğum arasında bir yabanc~Y'·.bi ~~ 
bir yabancıya benıiyordum. tnıivaya çeldlmış 11 s"' ~ı/J 
dum. Altı ay sonra. Aliyenin bawcunda bir geef .ıı~Jr 
kaldılım. ellerini ok,adıfım zaman: "Yapma. Al~ ,-
beni uzaklaştınnak istemesi kati bir karar verınıt / 
yordu. p 

Yalnız Haydar beyden iltifat görüyordum: ~ / 
nıyordu: oıı" ~ıt"' ı 

"Aliyemiı çok sinirli. Ama elbette geç~! •• ~,-.;. ~ 
nrn ~iği önünde gördüm. !~eriye girdi~mı ~~ 
çocuğa, bir mudzeye bakar gibi bakıyordu. ""· Jı,re"- 1 
sarak usulca aynlmadan ewcl, dua eder gibi bır ~ 
yecandan kalbim şiddetle vurmağa ba~ladı .. · (P"' . 
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;:şrnan vücudlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar Vücudün iltivala 
rmda ve kcltu'lc altının pi~iklerine k<:rşı bundan daha mUessir bir pudra 
'1enüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi 
Talk Pudra 

larile karıştırmayınız 

ıL---------------------·---------

9 

• 

-:_ Gitmiyeceksiniz, gitmiyecc-ksi· 
niz !. 

Diye bağrıyordu ki herkes bize doğ· 
ru döndii. Etrafımızda gülüşmeler be· 
lirdi. 
Olduğum yerde kaldım. Hiddetlen. 

miştim. Fakat herkesi daha fazla gül
dürmemek, garip bir mevkie düşmemek 
için bir şey yapamıyordum. Nihayet 
vapur hareket etti. 

Genç kadın iskelede durmuş, hazin 
gözlerle bana bakıyordu, Muhatabım 

ellerini uğuşturuyor: 
- Emin olunuz, size büyük bir iyi

lik ettim! diyordu. 

HiKAYECi 

~~-----________ s __ u_n __ ı_o __ A __ N ____________________ ___ BURIDAN d69 
l'c b Scrı d~ 

h aı:ırcı, •ana el'ıını· .. • . d" 
~.t surecegım, ı· 

}' dcrıb· .. b ır .. • ıı .. aI,kıa 
ccıc tıurı u . §an ve §aşıran Ji· 

tı Çe\( zcrıne h. 
. ~laıc l'lleccyi h ıç mukavemet et 
~er· tıgr ,s.. . ayduda verdi. 
t 'tıc '- "vınç1 
cllııı,1_ ..;ohrı. c çekmeceyi masanın 

, ...,,. . ıı;en k 
>llıdtıı .tı Pcrıccr oca karı da ar'lta ta-

~1:1a. Çılcard • eye :Yaklaştı ve göğ -
l:ı tırıa o· . ıgı Ufak bir düd"' - .. d u a:.Otura·· ugu u. 

tcrıi •ırada u .• 
t tı kıı· ' açına· 

<tar 1dlı old • ga çalıştığı çekme-
h.~lllc ~~calcatJn~Cu~u ~ören Ma;engr. 

-.... ~~ •esle. n Üzerıne yürüyerek 
it"" htarı . , 

tı 'alt "er 1 a· 
l \lıtar arı, ga... ıye bağırdı. 
uır ıha Jtt sak" b" 
L tch Yduda ın ır tavırla a. 
"'11.icı aıukıc attı. liaydut b'" ··k 

ırıc bu uyu 
' O ' 0lcark anahtarı çekmecenin 

"cı lıi lır, di tn, Jiyon: 
'il t ta • Ye SÖ 1 . . 

}'!jYtc rııy, beni Y _cndı. Açmadan ev-
tq1Jı.ı1c e~illl .dınıcr misin? Çünkü 
~ n Lı " §cyın . 
ı Q~ b· ltdır li senın menfa.:1tine 
"t~l tr • · cın re" 

'Yeb .11'Y ka"b :ı: Ktnece elinde • 
S·1 llır · J etın•z · . 
~ l'tıo •ın, dcd· • sın. Bır saniye 

tşı, rı., koc ı • 
hır ıllQa h akarının • 
~tk tuzaıc ayrctc d'" .. sogukkaniıhğr 
~il•ırı kurduğ U§tu ve kenriisine 

ltıa ı ÇaJıltı unu anladı ve b"t"" 
'tl:a.a.zrn tarak bu h'l . u un 

le L •tedi . Ctti. ~Üst h ı. eyı boşa çı. 
~ ~lca11trı l:•n kadar b e ~ 1 bir tavırla: 

·· tc11 bl:uzeı J" ckUyeceğim, Söy 
' ı.t a ırı ıyonuın 

ly \JYI . 1 Vetd" ·· Vaktimiz 
ı ta c: ıse . ı .. 

bıır tııcı,ğ, clınıe .. s· 
il!Q a:,.ıı ı:eı l'tıı bilirsin ıınon, seni pek 

~l'tı.. • l'tıccıen b ... Bundan dolayı 
':tıorı bi azı ufak tedbirler 
'~c taz cncı· 
' t., >'trılı b ışeyc d" 

))," cscıa. u tcdb' uşrnüştü: 
" "il <le Yanıllla 1 ~~er? diye sCJrdu. 
ı r h lad,k dort ad 
<tr 1'l 1!\la.r b "c fcd • aın aldım. 
t ... il ild ana körUk·~kar adamlarım 

>: il~} Or" ~ l l\l'lıl , • ilr Pc~ une itaat e<ier-
t:ı-ı Ct•lj Yak • 
. c, ' r, Şıı d"· ın bır yerde 

ı 1 ti ' ·IC1t1 Ud .. • .. 
c tll .~rı içeri , ugu Öttürür 

~hı İt ıtoşac kl 
\lvvctıi .1 ~ • ardır ve 

' 
81 ahlı olduk-

lar.ndan seni pek kolay haklayar:akla. 
rma eminim. 

Eliyle burnuna basan Simon: 
- Vay canına! Ben bu cadı karının 

tedbir almakta kusur etmiyeceğini ev
velden hesaplamahydım, diye düşündü 
ve sonra yüksek sesle: 

- iyi ama, onlar imdadına koşmadan 
evvel, ben de şu hançerin namlusunu 
kalb:ne saplarım, dedi. 

- Yok canım, onu pek yapamazsın .• 
Eğer adamlarım beni sağ görme:r.lerse 
seni hiç acımadan hemen gebertecekler
dir. Bak sana haber vereyim: Beni öL 
dürmekle sen kendini ölüme mahkum 
etmiş olacaksın .. Sen hayatımı kendi 
hayatına raptetmek istedin, ben de se
nin gibi yaptım, senin hayatını benim.. 
kine raptettim. 

Simon burnuna bir daha basarak: 
- Vallah doğru! diye düşündü .. 
K:<:akarı devam etti: 
- Hepsi bu kadarla kalsa şükret ... 

Bu düdüğü iki kere ötürGr;em, o adam 
lardan biri derhal Tample koşacak ve 
monsenyörün adamlarını buraya 6eti -
recektir. Onlar da seni yakalayarak e. 
fendimizin karşısına götürecekler. O 
zaman başına gelecek belanın derecesi. 
ni takdir etmeği sana bırakıyorum. O 
sırada diğer üçü de buraya koşacak ve 
beni emin bir yere götüreceklerdir. Na
sıl bu tedbiri beğendin mi Simon ?. 

Jiyonun söylediği sözlerin hepsi 
doğru idi. ]iyon, Simonun nastl bir a
dam olduğunu pek ıyi biliyordu. Sa1Jah
ley:n ondan avnlciıktan ~nra, eğer 

r a n d e v u y a gelmezse Simonun 
mutlaka kendisini tutturup Valuvaya 
teslim edeceğine şüphesi kalmamıstı .. 

Sonra Malengrin, paralarını beraber 
getirmesi için neden o kadar israr etti
ğini düşünmüş ve bu isr.ann paralarını 
ele geçirmek için olduğunu anlamıştı. 

Bunt:r: üzerine Simon Malengre bir 
tuzak l.urmak istemis. konakta eski hiz 
metlerinden dolayı kendisine çok satlık 

---- ------------------------------------------------------------------için, kendisini de kurtarmak mecburi
yetinde olduğunu düşündü ve biraz te. 
selli buldu. 

Simon soğuk bir sesle: 
- YaFtığım işlerden maks~dım, 

Büridanı, Mirtiyi, Lansöloyu ve bütün 
çeteyi kendisine teslim etmek olduğu
na monsenyörü inandırdım, diye an· 
lattı: 

Ve bir saniye sustu, sonra deva:.n et· 

ti: 
- Bütün ç~teyi kırk sekiz saat zar. 

fmda k.:ı!clisine tesiim edeceğim!zi va
ad ettim. Bu müddetin sonunda muvaf. 
vaffak olamazsak, monsenyör bize yu· 
karıda söylediğim muameleyi yapacak. 
tır. 

- Peki, bu çeteyi yakalayıp teslim 
edebileceğimizi umuyor musun?. 

- Sen semadan geçen şu bulutu gö. 
rüyor musun '! 

- Evet görüyorum! Fakat ... 
- Jiyon ! İşte bu bulutu tutmak, Bü· 

ridanı yakalamaktan daha kolaydır. , 
- Doğru. O halde kaçmak lazım .. 

Daha kırk sekiz saatlik vaktimiz var .. 
Bizi bulmak için adam gönderilinr:iye 
lcadar epey uzaklaşmış oluruz. 

Malengrin gözleri bir an için par
ladı. Fakat sonra gene tabii halini ala. 
rak: 

- Doğru, d'.>ğru, dedi, ne hayvan 
şeyim ben de bunu düşünemedim. Hem 
mevcut paramızla nereye gitsek mü
kemmelen yaşarız. 

- Kaçalım. Bundan başka selamet 
çaresi yok .. Fakat nasıl kaçmal .. 

Simon derin düşiinen bir tavır aldı. 
Sonra: 

- Buldum, dedi. Burada ve konakta· 
kı eşyalarımızı bırakacağız. Buradan 
teker teker çıkacağız 1 Sen doğru kona. 
ğa giderek oradaki paralarını ve elmas. 
tarını alacaksın ve saat yedide Güllii 
bahçeye geleceksin. Seni zemin katın
daki odada beklerim. 

Bu sözler arasındaki paralan getir-

mek teklifi Jiyonun canını sıkar gibi ol. 
muştu. 

- Orada ne yapacağız? .diye sordu .. 
- Paralarımızı 'ltarıştırarak ikiye tak 

sim edeceğiz. 1~te sana sadakatimi gös
termek için bir misal .. Bak şu kese}'e ... 
Monsenyör seni çağırmadan evvel ba· 
na vermişti. 

Cadı karının gözleri parladı ve kese. 
yi almak için kuru parmaklarını uzattı. 
Fakat Malengr keseyi uzakta tutmuş _ 
tu. Doğruluğunu ve namuskarlığını is
bat ettiğine emin olan Simon: 

- Görüyorsun ya, ne kadar sam!mi 
davranıyorum. Monsenyörün bana al -
tın dolu bir kese verdiğinden haberin 
yoktu ve bilemezdin, dedi. 

Koca karı pek memnun olmuştu: 
- Evet, evet, doğru, diyebildi. 
- Fakat birlikte yaşayacağımız da. 

ha bir kaç saatlik zaman zarfında sana 
karşı namuskarane ve samimi hareket 
etmeğe karar verdim .. 

- Ne demek istiyorsun?. 
- Birazdan anlatırım. Bu sebeple 

bu keseyi, müşterek hazinemize ilave 
ediyorum. 

Simon bunu söyliycrek keseyi cebine 
koydu. 

Bu hali gören cadı karı: 
- Acayip 1 Bizim müşterek hazine. 

miz ,onun cebinde mi kalacak, diye t.:lü
şündü .• 

Malcngr, daha fazla emniyet kazan· 
mak için bu keseyi Jiyonun eline ver. 
meli idi. Şunu söyliyeyim ki onun fikri 
de böyle idi. 

Fakat korku ve tamah bütün düşnU. 
celerine galip gelmişti. Bu büyük bir 
hata idi. Çünkü cadı karının itimat his
leri derhal sönmüş ve her zamankinden 
ziyade ihtiyat ve basiret ile hareket et· 
m:ye karar verdi. 

Malengr: 
- Güllü bahçede paralarımızı na. 

musldir nrtakhlr gibi taksim edecei:,riz .. 
Ve bu taksim işi bittikten sonra da be-
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Rabızlık 
Barsak, Karacller ve midenin kusurlu işlemesi demektir. Bu üc 
unun iyi işlemesini lemin için muhııkknk gece yatarken ,.e 
sabah aç karnına bir kah"c koşıjh MAZON l\IEY\'A TUZU 

alınır. Alınması gayet lütir, tesiri tabii ve kola~·dır. 
MAZON Meyva Tuzu 

1STANBUL HARiCi ASKERi ; 
KITAA.TI iLANl~ARI l•-.rı~ _l_a __ C ........ ıİİİİIİl-.._B_..em...iiiiilkiiiiiiiiiiiiil•iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiK uiiliiiiraiiiiiiiibiy•e.iiiiiiiiiineiiiiii, ıoiiiiiiiikumUiiiıiiiiiiiarıiiiiiiiiveiiiiiiiifuiiiiiiin~~ıe~1 

Şeker, aikde, badem ve fıstık eı:rııe 
Tahin helvaaile karamelalannlJI 

Malat}'a garnizonu ihtiyacı için aşağıda yazılı erzaklar kapalı zarfla satın alı

nacaktır. İsteklilerin belli saatte Malatyada A. Sa. Al. Ko. na müracaattan teklif 
mektuplan ihale saatinden en az bir saat evvel Ko. na Yerilmesi (610) (8013) 

Cinsi Miktarı Mu te !hale günü Saati 
Kilo li ku 

Ali MUHlDhöieNveHACfeBEt<i-
Un 
Arpa 
Kuru ot 
Sadeyağ 

689000 8009 62 
720000 ~700 
560000 1995 

26000 1803 75 
• 

Ka}·seri tayyare fabn1casmda yapıla· 

cak hangara 14-10-938 günü talip çıkma
dığından ~·eniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmustur. Muhammen bedeli 87369 
lira 20 kuruştur. llk teminatı 5618 lira 
50 kurustur. !halesi 7· ll ·938 pzaratesi 
günü saat 15 de M.M.V. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Şartnamesi 438 kurus mu· 
kabilinde alınır. Isteklilerin teklif mektup 
tarını ve ilk teminatlarını mektup veya 
makbuzlarnm Ko. na ihale saatinden bir 
saat evveline kadar kanunun emrettiği 

\"esikalan vermeleri. (554) (7589) 

• • • 

• 

17·11·938 
17-11-938 
18-11-938 
18-11-938 

• 

10,30 
10,30 
10,30 
10,30 

M. vekaleti satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Şartnamesi 152 kuruşa alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin kanunda yazılı 

vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Ankarada komisyona ver
meleri . . (618) (8111), 

• • • 
l srnhiyedeki kıtaatın ihtiyacı ıçın 

450.000 kilo arpa ve bu miktar yulaf m 
kapalı zarfla eksiltmesi 21-11-938 pazar
tesi günü saat 15 de Islahiyede Tuğ sa

Bahçekapı ·Beyoğlu- Karaköy - Kadıköy -
Kızılay Cemiyetindeo· 

50,000 metre sargılık t 
Amerikan bezi satın ahnacakl~.'

Talipterin nümuneyi görmek ve teklif mektuplarını vetfD ~ 
5-11.938 cumartesi aksamına kadar Kızılay İstanbul dep081l 
lüğüı:ıe müracaatları ilan olunur. 

~ r) 
10 adet Eagl iv fotoğraf makinelerinin 

mevcut fenni şartnamesine göre tadili ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmustur. Mu· 
hammen bedeli 25000 lira olup ilk temi· 
natı 1875 liradır. Eksiltmesi 22-11-938 
salı günü saat 15 de vekalet satınalma 

komisyonunda yapılacaktır,, fenni şartna· 
mesi 125 kuruş mukabilinde alınabilir. 

İsteklilerin ihale saatinden bir saat evve
line kadar ilk teminat ve teklif mektup· 
larıru Ankarada Ko. na vermeleri. 

tınalma komisyonunda yapılacaktır. Mu· ı~, , 
hammen tutarı 18000 lira, ilk teminatı 

1350 liradır. Şartnamesi Istanbul, An· 
kara levazım ~mirliği satınalma komisyo· 
nunda ve Islahiyede Tuğ satınalma ko· ı teki 10, 3 lük 20, 6 Irk 40 kurtutur. 
misyonunda görülür (619) (8112) Her eczanede bulunur. 

ı-

Muhammen bedeli 197 5 lira olan 10.000 adet cilalı ~ar!,~ ;t J 
520 adet 400 m/m lik çiment:> künk 7 - 11 - 938 pazartetı gul1fıt'~ 
buçuku) Haydarpaıada ga:: bina~ı dahilindeki komi$yon tar• ~ 
eksiltme ile satın alınacaktır. t c'iJ 

• • • Bu ite girmek istiyenlerin !.48 lira 13 kuruıluk muvakl" "il' 
vermeleri ve kanunun ta.vin etti 171 vesaikle birlikte eksiJtıne ıi1 o1. 

Sankamışın 28000 kilo, Erzurumun ı · ~~ K l t .,,. or 
26000 kilo sadeyağlan kapalı zarfla ek· kadar komisyona müracaatları lazımdır. ~ 

Yavuz Sezen Bu i•e ait •artnameler komisyondan parasız olarak dağrtı 
siltmeye konulmuştur. Sarıkamış için a· :r :ı (

11
59) 

(617) (8082) 
lınacak yağın tahmin bedeli 24500 lira, Parla Kadın, Erkek Terzilik Akade-
ilk teminatı 1837 lira 50 kuruştur. Erzu· milerlnden diplomalı. • • • ~ 

• • • 
rum için alınacak yağın tahmini fiyatı Beyoğlu • Parmakkapı 113, Türk fo- Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 48.445 lir& ~e ~ 
22100 lira, ilk teminatı 1657 lira 50 ku· to ~vi ustUndc. takdirde de 22.220 lira. olan 79 kalem listik malzeme ve ııstık ·dP 

Eskişehir Tayyare A. dan Eski~ir 
fabrikasına iki saç hangarın naklinin 24-

ruştur. Eksiltmeleri Sankamışın 21-11· -938 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulU ile Ankarad• 1 

938 pazartesi günü saat 11 de Erzurumun satm almacaktır. Jjtf ~.ili 
10-938 tarihindeki eksiltmesine 
talip çıkmadığından yeniden, ka-

aynı gün sacit 15 de Erzururnda Askeri Bu iee gir~ek istiyenlerin yerli malzeme için 3.633,SS ~ ~ 
satınalma komisyonunda yapılacaktrr. Dr. Hafız Cemal malzeme için 1.666.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tJ ıteflP' 

palı zarfla eksiltmeye konulmu~ur. Mu
hammen bedeli 30362 lira olup ilk temi· 
natı 2277 lira 15 kurustur. Eksiltmesi 
21-11-938 pazartesi günü saat 15 de M . 

Teklif mektuplan eksiltme saatinden bir 8lkalan ve tekliflerini aynı gün saat14,30 a kadar komisY011 

saat evvel komisyona verilmiş bulunacak- Dahiliye mUtchaasıaı. latanbul ; meleri llzımdır. eıı tpı 
tır. Şartnameleri hergün Erzurumda ko· Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 1 Şartnameler parasız olarak Ankarada. Malzeme dairesind ' 
misyonda görülebilir. (620) (8113) •••••••:•••••••• da. Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 
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raber evlenip uzak bir yere gideriz. 
Tehlikesiz rahat bir hayat yaşayaca

ğız. Ve yahut ta ikimizin de biribirimiz 
den ayrılıp istediği gibi yaşamak arzu· 
ıundan birini intihap edeceğiz. Zaten 
ben bu ikinci ıeklin hoşuna gideceğini 
umarım diye sana "beraber yaşayaca. 
ğırruz bir ka~ saatlik zaman., cUrnlesini 
ıöylemiştim. Şimdi buna ne deısin? 
dedi • 

Jiycn derin bir .düşünceye dalmış gö
rünüyordu. Nihayet Simonun ortaya 
koyduğu şartlardan kurtulmak için 
bir çare bulmuş olacaktı ki gülümsiye · 
rek: 

- Planın cidden mükemmel, diye 
söylendi. Dediğin gibi bütün servetimi 
alarak GüllU bahçeye geleceğim. Ev. 
lenme meselesine gelince ... 

Malengr, karının sözünü kesti: 
- Onu da hesaplarımızı gördükten 

ıonra kararlaştırırız. Sana düıünmek 
için vakit bırakıyorum. 

Jiyon kendi kendine: 
- Acaba, bir kere olsun haydut.söz

lerinde samimi mi? diye düşUndU. 
Bu sırada Malengr: 
- Haydi, artık işimizi kararlaştırdı. 

ğımız için gi.debiliriz. Kaybedecek vak
timiz yok ... dedi. 

- Pekala! Ben ilk olarak çıkayım .. 
- Öyle olsun!. 
- Bu gece görüşelim Simon .. 
Saat yedide .. 
Kocakarı kapıdan çıkarken Simon 

ıeslendi: 

- Ha!. iyi ki aklıma geldi. Sokağa 
ayak basar basmaz iki emin adam seni 
takip edeceklerdir. 
Kocakarı, birdenbire müthiş şaşır. 

llU}tı: 

- Ya 1 diyebildi. 
- Ent. <'ğer !:onaktan çıkıp ta 

Ttmp! yolwıda.ı ba~a hir yoldan git
"'k u .nırıına dlJıe~L>.•..., ı-hmlardan bi
ri MaS ::~a~Tce Ulır:lp edecek ve diğeri 
dt ~~p raonacnyi5rc haber verecek ..• 

Efendimiz senı yakalatacak .. 
jiyon hiddetinden titriyordu: 
- ifrit! diye bağırdı. 
- Bunda darılacak, kızacak ne var? 

Hem şunu da hatırlatayım ki, eğer ıa· 
atinde gelmez veya parayı eetirmeyi 
unutursan monsenyör gene tam vaktin• 
de haberdar olacak ve ben de o zaman 
kurtulmuş olacağım. Haydi şimdi gide· 
bilirsin.. • · 

Jiyon hiddetinden kudurmuş, fakat. 
mağlfibiyetten de bitkin bir hale gel
mişti. Başını önüne iğerek dışarı ~ıktr. 
Kont dö Valuvanın hiddetinden kur. 
tulduktan s:>nra ,müthit bir intikam al
mak için bir plan tasarlamağa başlamıı .. 
tı. 

Şeriki olan bu haydudun tehditlerine 
itiraz etmiyecekti. 

Malengr, cadı karıyı gözleriyle takip 
etti. Yalnız kalınca, gözlerinde büyük 
bir galibiyet ışığı parladı ve kahl:aha· 
larla gülmeğe başladı .. 

- Ah 1 Ah! .. Karıyı ne güzel aldat. 
tım. Şimdi, cadıyı artık pençemde tutu
yorum. Elimden kaçamıyacak !.. diye 
söylendi .. 

-26-
BlR ÇEJ<,'1ECE, BtR DODOK, 

BtR PERDE ... 
O gece, Güllü bahçedeki odada Ma

lengr, Jiyonu hem emniyet, hem de 
şüphe ile bekliyordu. 

Nihayet, koca karr, geniş siyah bir 
mantoya bürünmüş olaralc görürdii. 
Malengr kendisini kapıda karşıladı. Ji
yon: 

- Görüyorsun ya Simon, tam vak· 
tinde geldim, diye söylendi. 

Haydut pek şen bir tavırla: 
- Zaten buna emindim, cevabını 

verdi. 
Sonra: 

. - Paranr getirdin mi? diye sorau. 
Kccakarı ağzını açmadı, mantosı:nu 

açarak bUyük bir çekmece gösterdi. 
Malen2'rin 2özleri parladı: 

tf! 
~ BURtDA~ -· ~ 

- Seni pek yormuı olacalıt bu çek
mece, diye ellerini uzattı, çekmeceyi al· 
mak istedi, fakat Jiyon, çekmeceye sım 
sıkı yapııarak: 

- Hayır. bayr, ben ıötürürüm, diye 
~ağırdı. 

Malenır: 

- Makıadım, sana hizmet etmek • 
' ti, sen bilinin, diyerek ıes çıkarmadı .. 
Ye beraberce eve ıirdiler. 

Simon kapıyı içeriden sürmeledi. 
Sonra bir ııık yaktı. Ve Jiyona döne
rek: 

- Burada kendi evimizdeyiz. Man. 
tonu çıkar, rahat et .• Düıünıenc !büyü
cü karının evine ıelmiye kim cesaret 
edebilir?. 

Sonra kocakannın karıısına oturdu .. 
İki elini kılıcının kabzeıine koyarak, 
mütemadiyen gülmiye baıtadı. Bu tu
haf ve devamlı ıüliltün sebebini anla. 
mıyan Jiyon fena halde en.diıe etmeğe 
baıtamııtr. Oturduğu yerde adeta te· 
tik üzerinde duruyordu. Çekmeceyi iki 
eliyle tutuyor ,etrafını üıüntUlil nazar
larla süzüyordu. 

Haydut herif ise, hala cadı karıya ba
karak gülüyor, ve rüya iÖrüyormuı ii. 
bi: 

- Geldin, öyle mi? diye söyleniyor
du· 

Jiyon hayretle: 
• - Eluette ıeldim, öyle kararlaıtır. 

madık mı? dedi., 
- Memnun oldum. 
Kocakarı, karıısındakinin aklını boz

duğuna inanmıya başlamııtı. Sonra: 
- Peki amma, hani ıenin paralar, 

ben benimkileri ıctirdim .. Fakat ıenin. 
~!eri ıörcmiyorum .• 

- Paralanmr, henüz ıömdüiUm yer 
oen çıkaramadım. 

Bu cevap üzerine, kocakarı çekmece. 
sine daha aıkı san1dı ve yalnız: 

- Yal .. demekle iktifa etti. 
Malengr &:>ğuk kanlılıkla ıunlan 

söyledi: 

iıidt ".af 
- Hem ne ziyanı var, ~ ısil,ıtr 

num .. Şimdi senin çekınec~,tlf 
ederez. Ben sonra gider be / 

tfririm. ııiJı ~ıtl' 
- Hayır, hayır .•. Kot ıc .pr 1 

da &etir, her iki işi bir arad•,u,,ı 
- Korkma sen .. Hele t\l JI 

meceyi aç bakalım., .,JfJf 
• oetJJI'" 

Kendi çekmecenı • , 
buna imkan yok 1. • Jı Js"' I 

- Vayl Bana itimadın yo jf ~ 
liyor musun bu pek fe~a~r.ıı•". ".i' 
bahleyin sana gösterdığıdlb')C' J~ p 
da .. Şu güzelim altınlara ıısı'dJf" /ı' 

Hem ben onların sahte 
0 

d• ~· 
tahkik ettim. İstersen ~~ ,ı~:İ 
yarı tam, şekli tam, en ıy ıı' l~ 
Ben senin gibi değilim·· s:sit,. _,I 
var .• Al bir kere göıden ı rs1 ~ 

Jiyon, altınların parıl ~ ,,, 
üstünde yayıldığını iörilfll>"d'o / 

hırı ve tamah damarları ~-~JI' 
Tuttuğu çekmeceyi bır• b'f"". (.'. 

altınlara soktu ve sayınd.• ibiı-i"~· 1 
" 

"k' • de blf ;?l Bu sırada her ı ısı . : .. e 
• 'bır ... 

• mıılardı. Başları bir1 Ji>'°" ~ 
t!iyordu. Gülümsiycrlardr.~,r!" ,ı ~ 

- Yüz 1 Yüz tane altıtl US,~, 
- Tamamı, tamaını11a ~yi ~ 

evvelce saydım.. Nasıl, 1 

değil mi?. tti: pr/ 
Ve içini çekerek iti.ve e a\S ~ . ı #' 
- Bunun yarısı senifl 

tını ne yapacaksın Jiyon
7
• . ~ 

Cadıkarı sevinçle: ~ıs'cli' ~ 
- Mademki yarısı .. di· I 

" •JC•• JI I' 
işte alıyorum .. diye so) rııl fft~c 

- Acele etme, yavr~ d• o 
çekmeceni de bir görelitfl j 
lırıın.. • _,~ 
Kocakarı homurdandı: e t'~./ 
- Peki! Haydi öyle ı•clet' ~ 

çekmeceni gömdüğün ~~:eri"' ııt, I 
nu getirip ıu masanın u ... etf :'I' ··rew il"" 

san benımklne elini su ıeııl'' 
Bu sözl'r üzerine, ?d• ~ 

da, hançerini çekerek, le• 
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ll. rnhuriyet bayramımız dolayısile 

Başvekilimize gelen Amerikanın altını üstüne 
getiren şaka! ~OQ!:brik telgrafları 

Orıbt1inci • (.A~A.) - Cumhuriyetin Ba~ladığınıı ve yüksek bir otorite Mernını11erln hUclYlmlYI hikayesi ~anfranslskoda 
gönü lDlUıDerrı n ıtı azırOanmasına sebeı? . oımuş 
Kiliselere dolan halk, ağlaşa rak papasların vaızlarım dinlem işler; harp 

korkusile akıllarmı kaybedenler bile olmuş 

Ctı11 Ei yrldonumü münasebetiyle B. ile baıarmıkta oldufunu~ i§lcr için 
~ , ... !~ar ile BB. Motolo!, Metak- tam ve kati bir muvaffakiyeti iki m~m~ 

"" f\OS ' 
~'litaO cıvanov arasında aşağıdaki J leketin en büyük ncf'i na~rna hararet. 

ar taııf d' . • tanı 1 e ılmı§tır: / le temenni ederim. 
""' · ıu ve do t T'' ki · ' " Y R ,,,.ti..'l ıı· ., ur yede Cumhun. CELftL BA A 
""'- "'- •rıının l S ine· ld" .. .. .. M~ur hayali romanlar muharriri kıyamet kopmakta olduğunu söylemişler- sunu okuduğu romanın müellifi gibi, 

Vells'in bir eserinden alınan ve Merihli· dir. Vells ismindedir. Olson Vells yaptığı işin 
lerin dünyaya hücumunu anlatan bir se- Merihlilerin dünyaya hücum ettiğini ne fena netice verdiğini görünce tabii 
naryonun Nevyork radyosunda nşedil· ta~·areleri ve toplan ve zehirli gazlan i· pişman olmuştur. Fakat bu hadise j(e 
diğini, bunu sahih sanan Amcrikahlann le insanlara saldırdıklannı, Yelisin roma· meşhur olduğundan dolayı da memnun· 
da paniğe uğradıklarını dün yazmı~tık. nından alınan bir • cnaryoyu okuyarak an dur. 

-~c~tiyJ ı yı onumu mu. * 111 * 
l?ı.iıcrıcr· c, Sovyctler Birliği halk ko· Yu''kııck, ı - ı· muhterem ve sevgili dev· 
ilin "" -:•cc ısinin &amimi tebrikleri-. " en tyi lct rcisinlı Kemal Atatürkün kiyasetli 
rıca tdc:i!ll, terncnrıilerinin. kabufünU ve ba~rctli batkanhğl altında bütün 

llı.ı>'u it MOLOTOV 
~tıı ti ld;:n _u ve dost me..'lllekct hü· 
tl'tft&n ;a nuJ buyurduğunuz tel· 
en h._ Pek ıiyadc mütehassis olarak 

·uır.ırcır • 
rı~ td• • 1 tc;el:lı:urlcrimin kabulünU 

"tit'l. 

sa.'lalarda terakki ve muva!fakiyetler 
kaydetmf§ olan Türkiye Cumhuriyeti
n!n 15 inci yıldönUrr.ü münasebetiyle, 
d~tluk hissiyatımla birlikte, icrck be. 
nim ve gerek Bulgar hükumet ve mil. 
Jetinin en hararetli tcbrikleriıniıi ve 

Panik yalnız Nevyorkta değil, bütün latan spikerin asıl muzipliği, bunları 
Amerikadn kopmuş ve memleketin bu söylerken, Ruzveltin sesini de taklit et
korkusu hayli büyük olmuştur. Halk me· mesidir. 

Amerikada, hadisenin verdiği heyecan 
hfl.la devam etmektedir. Söylediklerine 
göre, ciddi bir sebeble bile, Amerikada 
bu kadar büyük bir panik kopmamışbr. 
Ahali o kadar §a~rrmı~tır ki, aklını kay-mUmtu Cumhur BaJkaıunın sıhhat ve 

CELAL BAYAR saadeti ile asil Tlirk milletinin refahı 
l'~~ ••• 

rihlilerin dilnyaya hücumunu o kadar Spiker, hücuma uğrıyan Amerikanın 
ciddi telAkki etmiş ki, mesell Sanfransis· müdafaası için Dahiliye nazırına haber 
koda Merihlilerle harp etmek için gönül- r5nderirken bunu Ruzveltin sesini aynen 
ltııer bile hazırlanmıştır. t klit ederek yapmıstır. Birçok nutukları· 

bedecek dereceye gelenler bile olmuştur. 
l\1esela bir kadın çocuklarını harp !ela· 
keti içinde bırakmamak için kendi eliyle 
öldürmeye kalkmış, fakat kocası buna 
zorla mani olabilmiştir • 

de ~rJ.Yt Cumhuriyetinin 15 ine; yıl. 
ltfi~ •lil ;~• tbetiylc, dost ve milt. 
1•llı .,.t Urk milletinin ikbali ve re· 
~ ık ı.: > rctt-ı'ini:: barış Ulltüsünc 
illi "U' &ur t 

'4tttfi1t . • c tc ba lı bulunan dost ve 
cı~l'\lt tctılti nıcmlcketin bl.iyük nef'inc n C\t\f" 

t bilkeı u~ etmesi hnkkmda krali. 
tt htııcdlzn:t ve Elen milleti ile birlik. 
~ tltac1a,n tzn tn tamimi temennileri· 
~l.a1sa IS!nıı:a arıctmc\~ benim için 

zevki' b' 1 ır şeydir. 

C:ı.ıınhu . MET AKSAS 
lllU rıyet ila"ru 15 . • ld" .. ltlUna r.ın ıncı yı or.u-
ttbr·ı. 8~hctiyl · ı.._ lıs;tck· . e ırsal buyurduğunuz 
"'ls·· ı •foded k . d .. t •ıs olarak e:ı pe zıya e mute. 

1
. Uıtıhur\,. gerek benim ve gerek 
ı t ·~t II"k '!tkku 

1 
• u fımctinin en hararet. 

'tnıldan : trırnizin kabulünü eksclan· 
1\ır• tıca ederim 

(j ıc ın·ı . 
t Ost ve ~.!'ti, lıükGmetiylc birlikte, 
.. ~1l.'l "c .,~bttc_fik asil Elen milletinin .. ı, . ı.ı alı . . 

tı iıh ıçın en samimi temcn-
ar etmektedir. 

, E3 it birahane 
l~er ıd basıld ı 

t ıı e kumar oy na· 
1 in drJ(ı anlaşıld ı 

•ılld cı §llbe 
h aıı 8o tnernurıan dün gcceyarı-
ı; l'I. ııra n 

g ""1 de.,. cyoğlunda bilha~sa ecne-d; il ~il:m ettikleri bir birahaneyi, 
ta lıu hlra: 0.l'llandığı için bas.mı~lar· 
)a 'ilcı.tıı ..ıd ane, Tünelden Galatasnıtı· 

!la Jt .. , Crke ~ (; llhves· n, sa& tarafta yeni Vi-
ar80 ıcıır 

~ıı llları t 
~ llıUreıtk aınnmen Vlyanah kızlar -

tı~ı ep ol 
ı 1 , ll1an 

80 
an bu birahanenin gece 

ı cı·· rıra d b' ll •ı 1f>I hab a ır kumarhane gibi 
.. ,5 .. l:'r nh &.._, "a nı nmış \"e dl.in gece sa-

""41ıt!\1 t:rnurı t tr, ar dni bir bnııkın yap-
cerı 

•ıııııı l!irııaq 
tı r htr kllı:n g z rnan hakikaten bura· 
'ltı tııaSacla rı:.rhane olduğu glSrlilmüş \'e 

o~ ~er ve aı· 
tl, ~it ı~an Elen ger emsali oyun. 
~raı katler tıı Gergen, Dardaş, Han
~ 11 rıil ve 1 ;

1 rlnd dılrt kl!ii mühim 
v1 ~'lat tırn 'tnbıı klğ1Uari~·le suç u. 

tqll ~an k ~tır. 
,,_ \· h\'es· 
'"'-ı' 1' 8oıır"c1" 1 nsıı ismi Mazarik o. 
l!ııı>ı llllnı 1 n .TUrk olup Hasan Maı
ıı. ~~t~d 111'\ Qırı ı hı ir. II tarafından idare e-
t'! ~ t asan M , ıu.. a1t,t>ıını l<t aınar, Parlr oteli-
~ arc eden tıuunnııı bl. 

• v ı ----İş g: ~: r o_r_d_u-.-s _,,_u _ 

:~P.,,,,., ?aşl ı yor 
filt 1 • r. Alrn a~ıa1aıı ı ı ıncide 

b Cibı an rnah rr 
il r ey Y~pıla a 1 ı, bunlaruı tc§ 

.ı tij 01111 dı~ n ıiyaretlcrdcn başlca 
l{-:,l\ttU§~tl,r :nı bc>an ctınektedirlcr ' cı aatıer .. • 
~t 22 llno h 

1 
ce şurmUştlir 

clt y.' a Yaya ..ı" . • 

1 l'li ;. 'Yan"d ... onme'k üzer~ 
ı.. ~·a.i " an a ı ~. ı Ycnda V Yrı m•gtır. Ken-
'.-t·'· t, on Ribentrop u,ı;ur 

'il ' 5' 

t 
llr;ı') Hı~ll'( 1 

Cblj ."' 3 ( J\ .f\ ti 1 Pt•ı. İİ r 
ltıc• " ııı bu · > - Ca 

lttctli 1 Ylik başı k ıctcler, Viyana 
I" r tr ı lar ı 
'H: k · a tında neşret. 
•• ,.. 0 sı 

lı \llo 0 \'o ~ 
İg Cd·va1tıar1a' b" Ylc diyor. 
t. ıyof't.ı ırliktc .. 
'· <! z . ., aynı kederleri 
''tt Ct 1ÖyJe 

t 'c , :t~ari.. Yazıyor. • 
"•an ·ı . ilde ı o mu 

.:cıliı'l· ;ek acı bir ~Ştercıç hud~t mc· 
ı,· ,ıı· ı .fat .,.. ayaı lnkiıan 

1 fa · ' "1°Ylc d '' • t:ıanın s crnekted!r : 
o11 nokt 

ası . ., 

ve kom§u ve dost Cumhuriyetin itilbı 
hakkında hcslediğimhı temennileri ek· 
clinsınıu arıctmckle bilhassa bahtl· 
yarım. 

KöSEIVANOF 
Cumhuriyetin onbtıinc:i yıldönüınü 

mUnascbetiylc cönderdiği nazikSne 
tel raftan dolayı ekselansınıza hara. 
retle tcg.ekkUr ederim. Bu telgraftaki 
ifadeden f'Ck ılyt.de mUtehusis ola. 
rak, Türk millet ve hükumetinin ken
disine kom~u ve dost milletten gelen 
temennileri bütiin kıymetiyle his ve 
takdir ve bu millet ve hükiımetin de 
asil Bulgar milletinin saadet ve refahr 
için en samimi temenniler izhar et
mekte bulunduğunu ekselansınıza te
min ederim. Cf.Ll l BAYAR 

• • • 
Metaksas. Köseivanof. Lil\·ino{. Ro· 

manya hariciye nazın Komnen de harici· 
ye vekilimizi tebrik etmişler, RU~tü A· 
ras teşekkür telgrafı göndemü~tir. 

·Yun an ista nda 

Bilhassa Amerikanın cenup taranarın- ı ı dinlemiş olan h~k. Ruz\'eltin sesini 
daki yerli ıenciler çok korkmuşlar ve ne rek iyi tanırlar. Radyooa Dahiliye nazı
yapacaklarını şasmnışlı:ırdır. Nevyorkun ı mı vazife basına çağıranın bizzat Ruz
ıcnci semti' olan Harlemde de ahali aI;- ' .. it olduğunu sesinden anlayan hal km 
la~aya başlamış, papaılar halkı kilise- t 1 §.ş etmemesine ve işi ciddiye almaması
Jere tophyarak. dünyanın onu geldiğini, r ı imkAn var mıdır? 

Nevyork radyosundaki muzipliği yapan 

B i r A 1 m a n gem i- 1 l sp.~ker 23 yaş~nda bir gençtir. Fakat, 
l ;adufe bakın kı, bu genç de senaryo-

Sİ n de infilak rvı d .. d f 
HAdisenln bir suikast ~ l~lr a mu a aa 
eseri o lduğu saıuhyor p lanı hazırlandı 

Okland, 4 (A. A.) - Pudge - Sund'a 
gitmekte olan Vankuver adındaki Alman 
gemisinin makine dairesinde bir infilak 
'\ıukua gelmiştir. Vapur, yavaş yavaş 

bntmaktndır ve dört kişi yaralanmıştrr. 
İnfilakın pek esrarengiz bir surette vu
kun gelmiş olduğu söylenmektedir . 

Meçhul bir vahıs Okland'da bir gaze
teye telefon ederek gemide bir tnfillk 
vuk:ubulmuıs olduğunu bUdlrmiştir. Hal. 
buki. infillk bu telefon muhaberesinden 
birkaç dakika t1onra. vukua. gelml~tir. 

Kahire, 4 (A. A.) - Öğrenildiğine gö
' " harbiye nazın Hasan Sabri paşa, yük-
' :C mUdo.faa meclisine bir mildafaa 

ı rogramı tevdi etmi§tir. Bu programdn 
bı ş sene içinde altı milyon ingiliz lirası 
sr.rfedilmesl derpiş olunmaktadır. 

Meclisin tasvibine iktıran etmiş oldu-

af karar l arı Amerika da 
Veliohtın Çocuğu olduğu itin • 

u söylenen bu plan, tedafüi bir deniz 
kuvveti ihdasınr, sahillerin mtldafna ve
saltinln takviyesini, muntazam ordunun 
lrnvvetlendirilmesini ve bir ihtiyat or
dusu teşkilini derpiş etmektedir. Bundan 
başka plii.ndn askeri tayyareler miktarı. 

nm arttınlması, tayyare meydanları ve 
lıangarlo.r in§asr ve esliha ve mühimmat 
satınalmouısı da derpiş olunmaktadır. 

Hir çok mahktlmların gem ıler yaptırıyor 
l•eza ' arı lodlr11dl Bunların herblri 70 

mllyon dolnra 
~ıkal·a k 

Atina, 3 (A.A.) - Atina ajansı bileli-
yor. 

Va~iıl&ton, 3 (A.A.) - Bahriye neza· 
reli, her biri 70 milron dolar kıymetinde 
dört adet 35.000 tonluk zırhlının hususi 

Memleketin her taı·afından b'u sevin- tezgahlarda inşası için bir takım tekliC· 

G:ıu't('lcr \'cliaM prens PQ!un bir 
klzının ctUnyaya ~<:imiş olması dolayısile 
Elen hlikıimctinln 11e\'lnclne tcrceman 
olmaktndır. 

ce iştiraki bildiren tebrik telgrafları gel- )er almıştır. Bu dört zırltlı, yaş hududuna 
mektedir. 
Ba~vckil Metak11as \'e adliye nazırı 

Tambakopulos ile &aray marooalı ve Ati
na belecttye reisi, buıUn kilçilk prense
sin doğum knğıdını imzalamışlardır. 

varmış olan dört cüzütamın yerine kalın 
olacaktır. Yeni zırhlıların sürati 25 mil 
olacaktır. Hep inde 16 pusluk dokuz top, 
tayyare dafii toplar ve denizaltı gemisi 
hücümlarına karşı kullanılacak cihazlar 

Yüksek dc\'let adamları, kor diploma- bulunacaktır. 

tik azası ve birçok e~haıı, kral sarayın
da açılmış olıın hususi defteri imzala -
mışlıırdır, 

M mleketin her tarafında ream.I ve 
huşusi binalar bayraklarla donatılmı§tır. 

Veli!lbd prens Pol, kralın ffe~·ahatl se
bebiyle üzerinde bulunan nl\lb ııfatile bir 
aenel'e kadar hapııe mahkılm olınların 

bir l:ı11mının cezasını affetmiştir. Ayni 
emirname İlt"i, Kandiyo divanıharbinin 

mabkCım' etti i eııhastan on sene kadar 
haplı cezası alan 130 kl;,inin yarı cezala
rı da f.ftedllml§tlr. 

Emniyet dlrektörlUğU tarafından sürü
len 400 kl~lnJn bu ıUrgün cezaları da tc
cll olunmuıtı.ır. 

4 1kincite~rin - 1938 CU~1A 
Hicri: 1357 - Rrunazan: 11 

kMll .... nıı·•· ....... ,.,. -
6 ,35 1 1.58 ıı ,44 17 ,02 1 &.36 4 .55 

B lYl ~ lQı in) k tüı 
~ADVO 

4 ikinclteşrin - 1938 Cuma 
.ı.s, 3Q Milzilt (neşeli • Pi), 19, 15: Saat 

Mısrrda inşa edilecek silah ve mtihim
ınat fabrikalarının plAnlarrnı hazırlamo.k 

Uzere hükQmet tarafından İngiliz müte
hassıslar angaje edilmietir. 
Diğer taraftan İsk<>nderiyc limanının 

büyütülmesine müteallik bir plıin ihzar 
edilmektedir. lskcnderiye, bu suretle 
mühim bir üsstibahri haline gelecektir. 
.Mevzubahs işler, bir milyon ingiliz ura. 
ama mu! olacaktır. 

Alm anyada easusluk· 
t a n m ohk tlm o t on lar 

Berlin, 4 (A. A.) - Volkişcr Beobah
ter, son gilnJerde Berlin mahkemesi ta
rafından dört Almandan birisinin idama, 
diğerlerinin ktlrck cezasına mnhküm e
dilmiş olduklarını haber vcnnektedlr. 
Bu Almanların vatana hıyanet ve bir ec
nebi devlet hesabına casuslukla itham e
dilmiş oldukları söylenmektedir. 

-o-

Eyhi ldak l harp hazı r
lı klar ı n ı n masrafı 
Londra, 4 (A.A.) - Avam Kamara· 

sında bir suale cevap veren Dahiliye 
nazırı Sir John Simon, geçen eylül a
yındaki buhran dolayısiyle al:nan hu
susi tedbirlerin kcr.di nczaret:ne 97 s 
milyon franga mal olduğunu söyle· 
nıi tir. 

-d-

Çemberlavn 
Hitler müiakatı 

ayarı \'e habcrl~r. 19,25 Müzik (deniz tilr. H it 1 er p a ın r O" Ün il 
kUlcrl). 19,40 Konuşma, 19,50 Müzik fi'\ 

(Dağ türklilcrl), 20.00 Milzik (Riyaseti bf r il al U k SfJyllyeCC h 
cı,ımhur filarmonik, orkestrasr şef: PraeL Vaymar, 4 (A.A.) - Hitler, pazar 

_.- Baı tarafı l nclde orius), günii öğleden sonra Türing mmtakası \ 
yeni bir harekette bttlunulmasınm. Hit· Egmon • m•ertür (Beetho\'en), Se14foni nasyonal . sosy:ılist kongresi münnse _ 
lere herhangi bir Franşız müstemlekesi· (Cczar Franck), Capriççlo espagnol ( Aim betiyle Vaymar spor sahaında yapıla • 
nln verilm"' inin ve Hitler ,.e Musolini· ski Korsakow). cak nümayiş enasında bir nutuk söyle-
nin talepleri ,ü:erine Frama müdafaa va· 21,00 Arapça slSylev, 21,10: Müzik (Şan yecektir. 
sıtalannın tnhdit tdilmec;inin şiddetle a· konseri), Lieder (solist Nurullah Şevket). -------------
leyhinde bulunmakta \'e i spanyadan Al· 21,30: KonuGma (koca Sinanm bir kaç 
man ve İtalyan kıtnlarımn geri çekilmesi eseri önünde), Yazan ve söyliyen (Ekr~m 
talebinde ısrar olunacağını bildirdikten Reıııt), 

~lşllde hlr otomobll 
k nzas ı oldu 

Bugün birçok kişi bu hadiseye gülüyor. 
Fakat, kendilerini böyle telaşa veren ve 
bütün dünyaya alay rne\'zuu teşkil eden 
spikere kızanlar, hatta kendisini öldür· 
mek istiyenler bile vardır. 

ispanyada harp 
şiddetle,nd i rene 

'" · ına 4 (A.A.); - Nesredilen bir 
. . mmtakasrnda şiddetli muha· 

ı l ~ .: ..... , • :'i etmekte olduğu haber ve
rilmektedir. Dl . 111 . Si .. rra Kabalsın ce
nubunda pi~U. ... :;...ll tashih etmi~tir. 
Bir hava muharebesi esnasında Frankist
lerin 5 ve cumhuri)·etçilerin bir tayyaresi 
dü~mil~tilr. 

Fraokocıılara göre 
Salamanka, 4 .(A.A.). - Resmi bir teb· 

liğ, Ebr mıntakasında düşman hattının 

birçok noktalarda yarılmış olduğunu bil· 
dirmektedir. Frankistlerin kolları Pinel • 
Mora yolunu geçmi§ler ve Pinej kasaba· 
smı isgal etmişlerdir. Tebliğ kaleme a· 
lmdığı sırada 510 esir tadat edilmiştir. 
J)üşmanm ~kiz tayyaresi ıskat cdilmi~· 
tir. 

Bombardımanlar 

Valansiya, 4 (A.A.); - Oç motörlU 
beş tayyare, Valensiya limanını bombar
dıman etmiştir. 

Stambum ismındeki bir İngiliz gemisi· 
ne bir bomba dü_şmüş Ye gemi rahnedar 
olmustur. Bu vapur batmak üzeredir. 
Diğer taraftan Alsira ve Kartajende 

bombardıman edilmiştir. 
Kartajenin dün sabahki bombardımanı 

eınasında 20 kişi ölmüş 60 ki~i yaralan· 
mıstır. 

Harp \ e faşizme karşı mücadele ev· 
ren 1 komitesi delegesi bayan Düarny, 
Madritin dünkil bombardımanı esnasın· 
da aldığı yaralardan bugün ölmüştür. 

TAARRUZA UGRAYAN 
1SPANYOL GEMiSi 

Londra, 3 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra §İmal denizinde bir Frankist 
harp gemisinin taarruzuna uğrayan 

vapur, lspaıı)·ol cumhuriyetçilerinin 
Kantabriya adındaki vapurudur. 

1..ondra, 3 (A.A.) - Kromer adın. 
dQki tahlisiye gemisi, bir İspanycl kru 
vazörü tarahnda.n i~ind~ yangın çıka 
rılmış olan Kartagcnc·r.in imdadına 

koşmak üzere saat 17,SO de yola çık· 
mıştır. 

Londra. 3 (A.A.) - Kromer tahlisi. 
ye gemisi, halihazırda terkedilmiş ol. 
duğu ıannolunan Kı:rtajena mürette • 
batından on kiıiyi alnuştır. 

Hadiseyi 1ngiliz memurlarına bildir • . 
miş olan Monkud vapuruna göre Kar. 
tajenayn taarruz etmiş olan harp ge. 
misi, İspanyol cumhuriyetçilerinin c• 

linde olan gemilerdendir. Maamafih, 
mütearrız geminin t-.akikati halde Fran 
kistlerin bir gemisi olduğu söylenmek 
t~ir. 

sonra dahilt politika saha~ında. Daladye' 21,4.5: Müzik <Sinanm duyduğu nağme. Dün saat on bu~ukta Şişlide Osm(ln· yere atlam1s, fakat bu ırada arkadan 
nin Mat'lilra kongresinde komünistler a · ter, seyit Nuh Itri), 
leyhindeki hücumlarının sebebini, Fran· 22.05; Sinanın duyduğu ıiirlerden., 
sanın MUnihte uğradığı mağlubiyetin \'C· 22,10: MUzık (17 inci Asır) 22.45: ~ir 
hametinl gizlemek teşkil eylediğini tebn· operanın tamamı, 23,4~ .. 2•.oo Son habı>r'., 

rfiz ettirmektedir... ler \'C yarınki pıoğrıım 

beyde bir otomobil kazası neticesinde bir gelen 5 num~rah otomobilin altında kal· 
adam ağır surette yaralanmıştır. mı~tır. Ant olan vaziyet k~rşısmda §Qför 

Feriköyünde Rus sakağında oturanı otomobili durdurnmamıŞchr. Sabri Salim 
Sabri Salim 1858 num:mılı ambarlan b,1 .ındım a~ır c.urcttc yaralanmış ve has· 
Osrmmbc~'Cicn lfamontiyc doğru giderken taneye kaldırılmı tır. 
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Günün 24 Saatinde 
HASTA 

.... , .. _......, 

GRiPiN 
Kateleriai kullaıuna. 

GRIPINs Bitiia ~azı re san

cılan keser. 

GRIPIN: Ea ticldet& ~~.-elit 
ainJamu tiiratle ..... 

dirir 
CRJPIN: N....: srip ~. ,_.. 

m..,. lr.aftı'sok 
mi•~ ' 

EN iYi YOL ARKADAŞI 

HASAN 
MEYVA ÖZÜ 

. . 

Oldutuou her tecrnbell 
11eyyala blll-r, tasdik ve 
tav.siye eder. 

Denla tutmaıına. treıa Ye otobüılerde ıelen haıdönmeıi Ye 

trönül llanaltılarma lcatJI seyahate beraberinizde 

Hasan meyva özü 
F 1AT1: 25 - 40- 60-100 KURUŞTUR. 

Alınayı 

unutmayınız. 

1' ft ~ ~ man~ baul' memelerlıdD her ttıruı Utlhaplarmda. 
cenbatJenmtı fiat8llerde, bııayan buur memelerinin tedavisinde 

~· muvaffakıyeUf) tifayı temin eder. 

FER Müshil Şekeri! 
T• ~ti içimi -kolay en iyi müshil şekeridir 

Bilümum _. • ..-...... 1aaar. 

TÜRKİYE. VEKİLi~ 

NECİP 'ER.SES 
GALATA-. SESL i HAN ZÜLFARUZ 

vr. HEZAREN CAODESİ Ng 121 

Son ketidede piyanko biletinden 200,000 lira Kazanan Küçük Bayan S OFY A söylüyor: 

(Bana bu büyük serveti TEK KOLLU CEMAL kendi e~le ses&l 
kuanchran bileti ve verdi. 

Son kepdede; Piyanko biletinden ış. 00' lira)[an Muğlada piyade alayında Yüzba11 Bay Hilmi ai)ylil~ 
(BanabubUyUkib-ami· TEK KQ LU CEMAL kendi eliyle seçti ve. 
yeyi kazandıran bileti na posta ile göndereli-> 

(Anadoluda • Rumelide) (Denizde • Karıda) (Vapurda· Şimendiferde) (heryerde. herkes) söylüyor: 

Tek Kollu Cemal Gisesi 
Sahibi CEMAL . GÜVEN şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ~ 

lıte bu ıebepten: PIYANKO bileti denilince evvelemirde (TEK KOLLU CEMAL) hatıra geliyor, ve bef 
harp meydanında bir etini bırakan tek kc.lile iktısat sahasında çalışan bu maHH mütekait subayın giıesine 

Yeni tertip biletler tükenmek üzeredir. Acele ediniz. Tııra sipariperi ıilrat ve intizamla gönderilir. I" 

Yeni. Adrese oı·kkat . tsti.mlik dolayıaile giıemiz:ym ,,dele~ 
• zerınde Bahçekapıya dogru Ell 

BANKASI karıısmda (27) numaraya nakil eyledi. Hiçbir yerde ıubeıi yoktur. 

(ISTANBULEMINöNUTEKKOLLU CEMAL GiŞESi SAHiBi CEMAi GOVEN) 

Levazım Amirliği Satıoalma 

Komiıyoou Uaoları 

2 No. b dikim evi için 2943 metre gay· 

.tan 7·11-938 pazartesi günü saat 14.30 
da tophanede lstanbul levazım lmirliğı 

satmalma komisyonunda pazarlıkla ek· 

siı.tmesi yapılacaktır. isteklilerin kanuni 

vesikaJarile J;eraber belli saatte komisyo· 

na stelmelcri. (8108) 

• • • 

Levazım Mıirliğine bağlı müessesat i· 
çin 310 ton Lavemarin kömürü 8-11-938 

salı günü saat 11,15 de Top~nede l stan· 
bul levazım Amirliği satmalma komisyo· 
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 4340 lira teminatı 651 li· 
radır. i steklilerin belli saatte Ko. na gel· 
m!lcri. (339) (8110) 

••• 

Askert tıbbiye okulunda mevcut iki a
det hurda gaz motörü 8· 11-938 salı ,sünü 
saat 14 de Tophanede lstanbul levazım 
Amirliği satmalma komisyonunda pazar 
lıkla satılacaktır. Hurda makinenin tah· 
min bedeli kilosu üç buçuk kuruıJ temina· 
tı sekiz liradır. isteklilerin belli saatte 
Ko.na gelmeİeri • . (338). ,(8109)J 


