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a 
suikast nıı? 

, Krala çok benziyen 
bir doktor yaralan~ı 

llngıon~ ~a~e-n:eoeırıın~ ~©>ıre 

Mütearrız bu adamı Yunan krah 
sandığı için yaraladı 

Londra, S - Meçhul bir şahs dün Londrarun merkez mahallelerinde 
• - ' büyük bir caddede tanınmış bir doktora hücum etmiş ve onu bir hançerle 

yıııalamıştır • 
Gazetelerin çoğu bu tarc:.rn:zun hakikatte Yunan !kralına karşı olduğu 

kanaatini izhar etmektedir. Filhakika, elyevm Londrada bulunan Yunan 
kralı yaralanan doktora vechen çok ibenzemektedir. 
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dlaısata dai~ -~"iır terc _ı.nıesi 

H AFT ALIK HrrteY mecmuası, Fu
zulf'nln: "Dün saye saldı ba§una 

bir serv-1 aerblllend,, diye ba3lıyan ıllri
nl, onun dilln1 bilmlyenlere, yani hemen 
hepimize anlatmak için bugUnkü dilim.ize 
terclime etmJi. Bu tercllıne aalma tama
miyle sadık kalmamış, aten kalamazdı; 
çUnkO, meıell: "Diln yüksek başlı bir 
servi başmıa gölgesini saldı,, gibi bir söz 
- ıevıtllnin boyunu çirklnleıtlrecek de
recede uzatacağından - aslın tercllmesi 
değil, ancak bir karikatilrü olurdu. Bu
nun için: "DUn fidan boylu bir güzel ya
nmıa seJdJ,, denllmif. •• 

lyt ama bu ~z de UTldald gbelliği, 
ondaki bqmetl veriyor ınu? Fuzull'niıa 
nmramda, •"aye" kelimesiyle. "aerv-1 
ıerbOlend" terkibi ile ifade edilen bir ih
tiram var; o, sevgflfalnlıı yanında tuçtt. 
lilveriyur. Halbuki: "DOn bir ftdan boy
lu gtlzel yanıma geldi,, deytnce it ta
mam.fyle delfllyor; llire bir l&ObaUllt, 

gururla tarqık bir rfndllk b.npyor. Fa
zuır bhmyor. Beltf Nef'tnln: "Zevki 
o rind eyler tamam, kim tuta • mest - il 
ıactklm • Bir elde cam-ı llle - tam, bir 
elde dlt·I hambeham,, beytini. ondaki 
edayı hatırhyonıs, fakat FıuuJrntn mm
ramdakl havayı dayamıyonm. 

&.dece bir mmra berinde c!ardam; 
daha başka misaller de g~stereblllrdlm. 
J'abt bununla ufrqnuyacağmı; çOnttı 
maksadım o tercilınede kulur aramak, 
btlkl dah• lyicealnbı ille~..._ • 
mesf.ne hlmıet ebnek değildir. Sadece şf. 
ir tercUmesfnln, nazmı nesre tahvilin 
lmk!nstzlrğmı bir tere daha meydana 
çıkarmak istiyorum. Bir mrsra manası i
le değtt, bilhassa edasıyla glzeldlr. 
Tercllme edlc1mez, belki tr:uısposer edi
lir, yani ondaki eda başka bir vasrtayla 
tekrara çal1'J1rr. O va.arta, musOd veya 
resim olaca~ gibi bir başka mısra, bir 
başta manzume de olabfllr. ~U'nin 
başka bir m11rarnı alın: "GözUm canım 
elendtın, sevdf!fm devletli sulta;rm,,. B~ 
mrsra~ bence, TUrk ı:llrlnin en ktymetll 
incilerinden biridir. Manur bUyllk bir 
ıey d~ll; blltOn gUıeltiJr edada ... l3unu, 
bir parça değiştirmek şartivJe, berbad 
edeblUriz: "Efendim, H\'dfPfm devletti 
ıtıltanrm, gözüm, canrm... Bl5v1e vt'MI 

Jrattyesl, manııı!'IT bo~1m~~'ln ~MC<"e bir 
ctıa•unun yeri dt>ğfştfrilmeltle g11te1U!fnl 
kaybeden mısra. tercüme edilince ne o
lur? 

Rertey ntecmuası bu tercllmtıltrte, 
gençlere bizim <>ski şürlerlmlıt okumlltt 
heve~inl verebilirse, şiir tercUmesinin 
dofru olmadtlmı bilmekle beraber, yine 
memnun olmahyıı. Fakat bu neUcenfn 
elde edilebileceğini de biç ummuyonım. 

Nurullah ATAÇ 

«Almanya bir ci
nayetle ittiham 

olunuyor» 
Bertin, 5 (A.A.) - Siınal denizinde Jn· 

giliz sahillerinde batan lspan)'Ol Kartt3b
ria vapuru hakkında Strasburg tad)"Olu 

taraf mdan dün ak~ Almanya aleyhin' 
de nqriyatta bulunulmuştur. Bu radyo, 
batan vapur tayfasının ifadelerine isti 
naden geminin bir Alman zırhlısı tara· 
fmdan batmldllıtıı llAn ~ltml§tir. 

Bu 'iabahki Alman gazeteleri bu "ifti
~ .. ya katıı ıidtteUl nqriyatta bulutıınak· 
tadar. 

Völkicher Beobacbter gazetesi diyor ki: 

Dün, Divanyolun11 Bıyaıula bollayon gıniı coddtnin Çfl1Ş11uzJndoki türbe ö· 
nündı ufrodıfı vaziyeti jotofrafla tısbit ıttilı. Kaalan lıendelin bu daracık 
'olu "' tdılilııli bir mıntda lıalim gı tirdifini anlal111ala ,a~tık ve lıeran bu
rada bir kalaya Üllizar ıdıbiZ.etliıılizi söyliynelı al4kadar rruıluzwlların dikkati
,.; ,ıJıtilı. Ne ,ariptir 1ıi, lnı 1cı.n11 ve fotofrafı ilıtioa etlın "Haber,, dalla inliJtn 
etmeden, bir arkadtqumı, Çar11kapula t1ukua gılm ilk kazays yttiflirdi: Bu 
bir otobüs • tram11ay ,arPllfllasıydt... 

(Dün gtcı de bir lıamy01lllft ayni lımdtlı yut1arlan4ıfln• bu Mbah ölrmdilı. 
Tafsil4tını diln sülunlarımızdn okuyacaksınız.) 
Kaıa rınsini alan foto mulıabirimiı glftt bmoda gördüfünüı 1U emltmlanai· 

I<, zavallı yayaların bu berbat yolda ne lcr reklilini b•Ul bir if~ 
Topralı yılınları üzerinde bastonlarına dayanaralı, ıağa sola '' I d""':J 

tunaralı yürümelı ,al'IOn htmşniln, goyriilıtiyart insana "~:. ...... ~~ 
hatırlatıyor ... Taksimde, mulıtertm btltdiye rtisimizin rrisi "?.· """f 
lık klübü,, diye bir klüp oldufu, okuyucularımuca da biUntn l# ~( 
lerimizdeki bu hali gördüJıtm soma, gönül isliyor lıi, bir iul"' fi~ 
tısı altına toplayan "Dafcılılı lılübü.. lüks olmalıtan çıkarllsı" ti' 
köşesinde açılacak şubelerile hemşeriltrin ihtiyacını karşılann-.,,,,,,,,, 
Biıı caddelerımizdı yürüytbilmık yollanm öğrttıctk Da4ctltt 

ilıti yacıınsı f1Q1 ki! .•• 

~ IE IHI ii I~ ID> IE · v ıE iMi IE l~l iL IE I~ 
lran transit yolunda 

Oç yeni otel ve 
garaj yapıllyor 

Otobüs yolcuları bu sayede rahat 
seyahat edebilecekler 

Nafıa Veklleti Trabaon- Karak6ae, 

İraJ\ transit yolunun tanzim ve iman 
hakkındaki program mucibince bu bil· 

yiik fOH il.zerinde kurulması mukarnr 
._... - 7 ~ .... ,..... •• ) -

başlanmasına karar vermi§tir. 

Nafıa Veklletince, bu tranait otel ve 1 
prajlann infa11 ifia J&pdan tetkiki• 

yolun Karllöseden ltlbana GGm .. -
neye kadar olan ilk kısmında ikmal e-

dilmiı " timclilik otel Te prajı o1mı • 
yaaı Ug mahalde transit otel Te ıaraj 

vücuda getirilmesi muvafık &lrülmilı
ttir. Bu U~ mahal OUmü§hafte, Baybord 

•e KaraldSıe olara'k tesbit edilmlıtlr. 
Bu üç transit otel ve ıarajm inpıı 

içln lbım ıelen tahıidt Nafıa VekAJe, 

tlnce fttilmigtir. Bllnun i~ln ln ... t ha
zırlıklarına derhal giriıilebilecektir. 

Enelce :razdığtttnz gibi Trabzon • 

Karaköse yolu içln renl otoblls ve kam· 

yonlar geldiktefl ıonra yeni otetltr ve 
garajların da yapılması ile bu yolda se

:yahat çok daha rahat, konFor\u ve kolay 
olacaktır. 

Trabz:ndAn hare'!tet e.dett otobuııer 
bir gece Baybortta kaldıktan sonra er· 

teai günU 8ğle nkti 6ratuılla ve müte· 
akip günün akgamı Kızıldizeye varmak· 
tadtrlar. Kızıldlzeden hareket tdeft oto-

bUller ise ltrıurum vt QUmütllanede 
birer gece kalmaktadırlar. Erzurumda 
bulunduğu için diler ıece duraklarını 
ttıldl eden ltıııldize - Kata'ltöse, Gü-

mllfhane Te Bayburtta otel ve garaj 
tellıl, ihtiyacı kaf11lamıı olacaktır. 

Altın ihracını 
önlemek için 

Hlktlmet, yeni ted
birler almağa 
hazırlanıyor 

Aldılmu malCbnata uaaran. millt 
ıentdla bapnda a.ı.a altmm tnemlıket 
dlflU 111tw-• l9'a '9Dl tedbirler a· 
lmmtk lort bulaawktadtt. Altın ka· 
çaksdılıaa mAnl olacak olan bu ted~ 
ler Gaerlnı huaMi19tle lflendlfi anla· 
plmaktlııcbr. 

Bu&UnkU mtYnatnmaa ıcsre, altının 
alldtt ballndt Daracı memnu olmakla 
beraber maanu baldt altanm lıracı ta· 
maml1l• ttrbeıt bulunmütadır. Bil· 
büil blltılk baUl\dt altm mtM!tketl • 
IDIHen lltt aman dıtan 91-.ıttadır. 
B\l ftllJtt. lı\\kGmttlmlaln C\lmburl· 
tttlll ll7Uttt a1kln dUtnıtltttcUr. 
Jtt Mırku Banb•ı 'ftütallJl• takip 

Ptthaltlka Cum!uarı,.t Mtrkt1 Ban· 
nar. l1k ,unundtn ltl1*tn alttn atoltu 
tetkllln• '" eoltlttlmatlftl. hususi btr 
themtnS,.t vtrmlıtlr. 

Banka dablllnclt altan mUbtyaa tttiil 
ıtbl harkt ajanlln vautaa11ıe dllı\11 • 
nın her tarafında nıtıaalct ftnatlıtda al
tut alma'lttadır. Cumhuriyet Mtrket 
Bankaa•nıft 1032 1tnt1lftdeltt altın ıtt>6 
ku 18,413,000 TUtk UraM kıymetinde 

U,141 kllo ufl aJtm lktn, 1037 aeneil 
ıonuruta bu ıtttn ıtoku 36,722,000 ıtra 
kı,ntttlndı 2~108 ıafi kilogtlb\ siki~ 

Fran~ basvtkili Daladyenin 6 tetrinie~ tine yUlttelml9tlr. 
:elde vermis olduğu sözü tutup tutmıya· Halktmınn Bttdınbttl sadtk kalınan 
:-.•hht ıve bu iftirada bulunanlan Fransız bir ana•nı Ut elinde butundutdufu altın 
1 . . , · . ttinin ceaalandınp cesalandırmı- mHcUd\l dı bundan faıla btt yektlna 
}-acağım bilmek isteriz. Eğer c:esalandı· balil otmılttadır. 
nlmaılarsa Fransız başvekilinin sözleri·--------------
nin r.ıddt telakki edilemiyeceğine hük· 
meyHyeceğiz.,, Tonton amca 

e1aeııo yapıyor 

İşçinin sıhhati 
üzerinde yapıJaı! 
bir suikast nıı 1 

11 

Bu kazanın 
mesulQ kim 

Çarşıkapıda bir 
kamyon hendeğe Çelik 

yuvarlandı za 
fabri 
elertl 

Dün gece Ça11ıkapıda, iki \'atandap· kll 
mızın ağır surette yaralanmasına mal o- Sanayi ıoe 
lan feci bir kaa vukua gelmi1t bir kam· d d lrcJlllı 
yon, caddede açılan hendeie yuvarlan· e 6 m 
mıştır. 

(Dün ikinci sayfamızda. kala mıııta· 
kasının doğurabileceği tehlikeleri anlata· 

1 

rak alakadar mesul makamların <;likkati· 
n1 çektiğimizi okU~'UculatımJS elbet hatll"" 
layacaklardır. Bugün de gene ayni sayfa• 
mızda, kaza mahallindeki RYJiaeferin 
güçlüğünü tesbit eden iki fotoitaf ~\lla· 
caksmu). 

Hendeit yuvarlanan kamyon .. Ttklr 
d~. 12 .. pllkasını taştmaktadlt ve köMtır 
yüklü olarak dün gece TekirdaJma doğru 
hareket etmi,tir. 

Kamyon ~ıkapıda, atılan ~le 
bir o kadar darlaşan kısma geldiği zaman 
bir tramvayla karşılaşmıs ve Çirplti'ı\a· 

mak için manevra yapmıştır. Fakat bu 
hareket. kamyonun hendefe yuvarlanma· 
sına \"e devritmes\ne mani otamarntştır. 
Şoför ve muavini kamyonun altında kala· 
rak a~r surette yaralanmışlar ve Cerrah· 
paşa hastanesine kaldmtm11tardır. 

"Strasburl radyosu bu nmalı komü· 
nist tayfalann \'ei'di~i zikrediyorsa da 
iftira fiili gene bakidir. Bu radyo mahiye
ti tavazzuh ebni~ bir haber hakkında din· 
teyfcilerine )'llan rnalQmat vertni§tir. Meı 
kılr vapur bir Franko muavin kruftıörü J 
•,rafır.dan batırı1mıştır. Almanj'a enter· • 

'-~~~~~~==~~~~;;;~~~~~~~~~~~~~~;;;;~~~""';;;-~~-~~~~~~~~J_==~=====----....::liı~ "'!'\MI blt dn:u·rtle itham olunumr..ı 



? 
Pariste garip bir vaka 

&stalarını ölümlerden kur
~aran zırdeli bir doktor! 

Nevyoık sergisine gidenler, eğer isterlerse Elllye yakın hasta tedavi eden, 

S 1• h -, rı· ı h a-ı ı· ı I e kaınser hakkoında tob~ô k@ınfea ranslaıır veren ~u adamıın me<ğeır 

Doktorlukla zerre kadar 
''~a uçacaklar! alakası yokmuş! 
"·- Nevy©ırk sergDsllf\lDn e@Oenceıera araso n<dla Tedavi gör~nler arasında Parisli meşhur - ve hakiki .. 
~~liıtr A ınıeOer var? bir doktorun da karısı varmış! 
~~ ~la atne~kaya hUcum etliler, ağzından alev çıkacak ve top sesi de du- Şark masallarına mevzu teşkil etmiş Mütün çağrıldığı hastaların evine gi-

- Her hal.de benimle beraber komi· 
serliğc teşrifiniz lazım. ~ ~tıı.. duştu, görülmemiş bir yuln"aktır. olan bu uçan halı, sergic!eki büyük bir de~ ve müşterilerinden para istemiyen 

d .\ııı · En !!İİtt>l lu"yure me\•cJanı kUrenin Uzerfndedir. Sergide biri ehram, hır dcktordan elbette şüphe edilir. 
erı1ta1 l ~ ' 1 P · K bo v ~Yorı ı ar Merihe gitmeye SPrgi havacılık sahasında terakkiyi diğeri küre şeklinde olan iki büyük bi- anste or sokagında 7 numaralı 

t~ teç c ki ar. Herhalde mukabil ta- yalnız aya ve Merihe seyahat projesile na vardır ki, bunlar serginin aliimeti fa- apartımanın altıncı katında oturan bir 
~ ft. t, lıte.-•L1er! ! d - ·1 rikasını teşkil etmektedı·r. doktorun mahallenin bütün hastalarım 
~., d~ .... ılerin A egı , nyni zamanda tayyare modelleri l'ııı ce~e k merikaya hücu- ve bir tayyare meydanıyla da göstere- İşte, uçan halı bu iki binadan küre meccanen tedavi ettiğini öğrenen polis 
~ ~erfhe adar sahiyse, Aml'ri - cektir. şeklinde olandadır. lçlne girip bu halı- müfettişi de böyle düşünmüştür. 
~ a ~~ ''teıeb~:;~ckleri de 0 kadar 1939 Nevyork sergisinde gerek tayya- ya bastığınız zaman kendinizi birdenbire Bu suretle hareket eden do'ktorun is· 
~ Cak oıa sadece, gelece!< reyle gelecek yolcuları karşılamak, ge- yükseliyor görüyorsunuz ve nihayet kli- mi Lui Benetodur. 1914 de Pariste doğ-

~~ Celel'derı : ~evyork S<'rgisinde- rek mUkcmmcl bir tayyare meydanı nü- renin Uzcrlnc çıkıyorsunuz. muştur. 
~'litinde 1~1 teşkil edecek. munesi vermek için bliyük bir saha ya. Buradan Uç kilometrelik bir daire i-
~ 'P"l•r lStikbalde belki haki- 1 k d çindeki her'-•eri kua bakıcıı go"rmck kabil- Doktor Bcnetonun, hastalan kendi-
g J " pı ma ta ır. On beş milon dolara çıka- J "' "' t\'I;_,, arasında bir de ·· dı·r sinden hir şikayetri degv ildirlcr ·, hatta• 

tı •• ~ ·""Un yeryu. cak olan bu meydan Amerikanın en gU- · :r :r .~ llu e seyahat "f" gi" b " b k d .. memnundurlar. Hastaları arasında fen 
'1 ta ..... · • aya 9A ışen u- Zl'l tayyare istasyonu olacaktır. Sergi _ 1 arı na o on ev gozü 

• '""'ltıı ""'Yahat u alemine mensup olanlar da vardır. Bir 
l'ı>nı mevzuu ze- den sonra da bur:ısı yine tayyare mey- Sihirli h::ılr sizi yUkseklere uçurup an- eczacının oğlunu ölümden kurtanmş· 

mıştır. Bir doktorun karısını muayene 
etmiş, fenne çok uygun tavsiyeler.de bu 
lunmuş, bu tavsiyeleri takip eden ka
dın iyi olmuştur. 

: ~& ~nlarda, hazırlanan fen danı olarak kalacaktır. cak Nevyorkun civarını gösterebilecek-
~.~ top \" a dUşUnU!milş olan u- Diğer taraftan, dünyanın bUtün mcş- Ur. Fakat. 1939 sergisinin asıl maksat
)\~ 0'~ bir ınermf. Merminin hur tayyarecileri sergiye davet edilmiş !arından biri de yarınki dünya hakkında 

lr ... ~ •e at,.. ltıız. Topun ağzına ko- tir. B:ışta Lindberg olmak üzere, Atlas bize bir fikir vermektir. 
~~e ıM .. , edilin . ~' ~'lleceıt... ce mermı aya ve Okyanusunu geçen tayyareciler ve re- Sergide yarınki dilnyaya açılan bir 

~e,..-. ~O?lı: kor kıran diğerleri sergide, kendileri i- göz bize bunu temin edecektir. Bu, kos- Fakat ibunlar polisin §Üphcsini art· 
\ . .,. ~' \:ada sergisindeki mermi, çin tanzim edilen bir program dahilinde kocaman bir insan gözU biçiminde bir tırmıştır. Bu adamın elinde reçtc kiğrt
......_, ~. l'aı r gidebilecek, ne de konferanslar \•crerekle>r, seyahatlerinde binadır. Arkasındakı kapıdan içeri girl- lan vardır. Reçete kağıtlarının başlı
~~ lııc: 0~2• böyle bir seyaha- veya r ekor kırmak için giriştikleri mU- yorsunuz. !çcrdcki bir merd~venden yu- ğında §U kelimeler okunur: 
~-. ... ~ '8.lc azsa başlangıcındaki sabakalarda baRlarından geçen macera- karı çı ·ıyorsunuz. Önünüzo bir pencere Lui Beneto, dahi iye mütehassısı, 'Pa-
~ ~' fııtıyenler merminin ları anlatacaklardır. geliyor. Bu, dışardan bakıldığı za::nan ris tip fakültesi klinik şefi. ••• 
~~" h ahına oturacaklar ve Sihirli hah gözlin bebeği şeklinde görlilen bir yer- İşte polisi bu iş üzerinde düşünmeğe 
ı..."-' bıra:\'ada bir milddet uç- Fakat, havacılık sahasında sergi, ziya- dlr. sevkeden daha ziyade bu sen cümle ol· '\t ~ öteye konacaklardır. retçilerine daha başka meraklı şeyler İşte bu ırözün bebeği ile yarmki dün- muştur. Paris tıp fakültesi klinik §efi 

,,(erı bf ııerglnin en meraklı 1 de hazırlamaktadır. Bu arada, sihirli ha- yayı görm<'k kabildir: sergide, gözün kötü bir apartimanrn altıncı katında 
1 •ahı l'inl teşkil edecektir. 1ı SPrginin en güzel eserlerinden biri tam karşısma gelen kısma yarınki §eh- hizmetçiler arasında oturmaz. 

et gibi göstermt>k için olacaktır. rin bir nümunesi konmuştur. Bu, herblri Polis tahkikata başlamış ve ilk ham-

~-'"11ıt 
~· t ere ile 1' >ibj fııı11et· ra,.sa . • . 

ıı... tl..., 'Jae k arasına k. - • v • • , • .,,,, -·111ze ..._ .. ar,, bo:r a ı Pa do l\ ale luıgrızında geçen cıtmartcsi n!inıi de-
. a.. ""l' .. .:azın "d b 'ııiıa b;Otıc,,,. 14k kuvv nıu afaa::t ı .. a :em ası yapılmıştır. Veseks torpido 

G,1,, ~bala, ınuvaeftfte ~0nıbalar atmış, muazzam sıı siitunları havaya fış-
".... a1-ıa akıyetl" b" · · · ""'''°"la lfl1' Par ı ır netıce ı:ermış, orta tonaıda denizaltı ge-

rca balık~ Parça olacalı anlaşılmıştır. Manevralardan sonra de
dolmuş, balıkçıların yüzleri gülmüştür. 

en aşağı, en fazla 1 O daireli 21 aparlı- lede Pariste Beneto isminde bir dok -
mandan mlirckkcp bir şehirdir Ye 3500 torun oturmadığını öğrenmiştir. Sonra 
kişi ahbilecek ŞC'kllde ynpılmuıtır. sabahın saat sekizinde doktorun otur· 

Evler, bir nsır sonra fennin varacağı 
ternkki gözönündc tutularak insanın ra
hatlığı için lazım olan her şeyi haiz bir 
şc>kilde ve yeni bir blçimdo ynpılmıııhr. 
Bu evl,,rin kli<:iiklni 4-5 bin, bUyUkleri 
ise 19-20 bin dolara çıkacaktır. 

Ser!!irfe 100 ol obüs! 
Fakat asıl sergi yepyeni bir eehir ola

caktır. Daha doğrusu şehir içinde bir 
şehir ... ÇilnkU, sergi sahası Nevyorkun 
çok büyük bif' kısmını kaplamaktadır. 

S('rglyi teşkil Pden saha memleket 
memleket ayrılmış ve hepsinin arasında 
bUyUk meydanlar ve geniş caddeler bı
rakılmıştır. Bu caddelerden yalnız oto
bilsl<ırin işlemesine tahsis edilenlerin 
yekunu 16 kilometre tutmaktadır. 

Sergide yolcuları pavyondan pavyona 
götürecek veya bir ucundnn öbür uca 
gezdlrccek otobüsler yüz tanedir. 
Yapılan hesaplara göre 1939 Nevyork 

sergisini 60 milyon kişi gezecektir. Bu
nun 15 milyonu sergiyi görmeye sabah 
gelip akı:am Nevyorktan ayrılanlar teş. 
kil edecektir. 45 milyonu ise, serginin a
çık bulunduğu müddet zarfında Nevyork
ta kalacak olanlardır ... 

Şüphesiz ki, bu 45 milyon kişinin hep
si Ncvyorkta ayni günde veya serginin 
devam ettiği mliddetçe kalacak değil
lerdir! Öyle olursa Nevyorkta bu misa
firlere yer bulmak d0ğil, sokaklarda ka
labalıktan adım atmak kabil olmaz ... 

Her gün Nevyorkta kalacak ziyaretçi
lerin yekunu 500 bin kadar tahmin edi
liyor. Bunlara da kolay kolay yer bulu
nabilir. Çünkii 1'\('\·yorktaki otellerin o
da yekunu 133.334 tilr. Buna muhtelif 
klüb ve teşekküllerin 40 bin odasıyla, 

apartıman ve pansiyonlardaki 120 bin oda 
da ilave olunursa Nevyorkuı\ bir günde 
343.33i kişiyi misafir edebileceği anla
şılır. 

150 bin kişi kadar da Nevyorklularm 

duğu apartımanın kapısına gidilmiştir. 

Memurlar kapıda gözlüklli genç bira
damla karşılaşmışlar ve sormuşlardır: 

- Doktor Beneto burada mı oturur? 
- Doktor Beneto benim .• 
- Lfıtfen komiserliğe gelir misiniz? 
- imkanı yok.. Hastalarım beni bek-

liyor. Viziteye gidiyprum. 

hususi misafirleri olacaktır. 
Serginin 9 kapısı vardır ve milyonlar

ca 7.iyaretçl bu kapılardan girerken el
li altmış kuruş kadar. bir para verecek
tir. Bu suretle, 60 milyon kişi sergiye 30 
milyon dolar kadar bir para bırakarak gi 
dPcC'ktir. 

Nevvorktan Lonrlraya kadar 
sucuk! 
Sergide her gUn 250 bin kişinin kamı

nı doyurması kabil olacaktır. 80 lokanta 
daima kapılarını açık bulundurarak kar
nı aç olanları çağırmaktadır. Fakat kar
nını ayak listil doyurmak lstiyenler i
çin de aynca sütçil, pastacı ve sandviççi 
dükkanları da vardır. 
Yapılan bir hesaba göre; sergide böy

le ayak Ustü karın doyuracaklar için o
tuz milyon tane domuz sucuğu bulundu
rulacaktır ki, bunları uc uca eklerseniz 
Nevyorktan Londraya kadar tutar! 

Yine s<.'rgidcki dükkanlarda ayak Us
tü y<'necek §cylerden soğuk etler de bir 
araya toplanırsa 200 vagon eder. 

Nevyork dışından gelecek on beş mil-
yon kişinin kullanacağı vasıtalar tren, 
otomobil, otoblls, vapur Y-O tayyare ol
mak üzere muhteliftir. Trenlerle 7 mil-
yon 860 bin, otomobillerle 4 milyon 770 
bin, otoblisle lmllyon 860 bin, vapurla 
390 bin, tayyareyle de 120.000 kişi gele
ceği tahmin olunuyor. 

Ser!?ide 12 çocuk doğacak! 
Sergide bu kadar kalabalığın istiraha

tini, gidip gelişini ve sıhhatini temin çok 

- imkanı yok .• Hastalarım bekli-
yor. 

Doktor Bcncto heyecanlı konuıuyor, 
yolda gelip gidenleri durduruyor ve 
onlara "söyleyiniz Allaha aşkına, hak
kım yok mu?. Bir doktor hastalanru 
nasıl bıra'lctr da komiserliğe gider.,, di
ye dert yanıyordu. Fakat nihayet ko
miserliğe gitmcğe razı olmuş ve orada 
ilk isticvabı yapılmıştır. 

Bu suretle kendisini doktM diye gös
teren adamın isminin hakikaten Bcncto 
olduğu anlaşılmıştır. Fakat ayni za
manda bu adamın şubat ayında Vilyüif 
hastahanesinden kaçan bir deli olduğu 
da öğrenilmiştir. 

Bu adam timarhaneye kapadılma -
dan evvel diplomasız doktorluktan do
layı hakkında kanuni takibat yapılmış 
ve ıuuruna malik olmardığı için hapis
hane yerine hastahaneye gönderilmişti. 

Deli doktor hakkında açılan tahkikat 
korkunç neticeler vermiştir. Yalancı 

doktcrun elli kadar hasta tedavi ettiği 
ortaya çıkmıştır. Bunların arasında ga
yet ağır hastalar, fakültelerin tarunmıı 
doktorları tarafından muayene edildik
ten sonra bu deliye ba§ vuranlar da var 
dır. Fakat yalancı doktor bunların 

hepsine profesörlerin koyduğu teşhisi 
koymuş, faydalı nasihatler vermiştir. 

Yalancı doktorun odasında yapılan 

araştırmada büyük dcktorlara yazılmış 
mektup müsveddeleri ile bu doktorların 
cevapların cevapları bulunmuştur. 

İşin en garip taraflan ise yalancı dok 
torun kanser hak1cında bir konferans 
vermesi, bu konferansın bir müddet 
sonra tıbbi bir mecmuada neşredilmesi, 
ve kendisine müracaat eden hastaların 
ekserisinin bu adamın reçteleriyle tam 
bir sıhhat bulmasıdır • 

mühim bir meseledir ve buna karşı ço:c 
dikkatH tedbirler alınmıştır. 

Bu arada, sergideki muhtemel doğum 
h8.diseleri de düşlinUlmilş ve hastaneler-
de, herhalde "Sergi'' ismi verilecek ço
cukları dilnyaya getirecek anneler için 
daireler hazırlanmıştır. 
Yapılan tahminlere göre, sergide on 

iki çocuk dünyaya gelecektir ... Nereden 
biliyorlar diyeceksiniz. Her şeyde oldu
ğu gibi Amerikalılar bunu da istatistik-
lere milracaatla buluyorlar. Bir nispet -
tenaslib hesabı kurmak kafi: bu gUne 
kadar o kaC-:ar sergi açıldı kapandı. Şu 
kadar ziyaretçi gelen, ı:ıu kadar müddet 
açık bulunan sergide şu kadar çocuk do
ğarsa bunda nekadar doğar? diye bir 
besab yapılınca bunu, - tabü vasati ola -
rak - bulmak kabildir. Mesela, bundan 
evvelki Şikago sergisinde 6 çocuk dlin
yaya gelmişti. Halbuki o sergi bunun 
hem yansından daha küçük mikyasta i
di, hem de daha nz açık kalmışlI. 

Binaenaleyh, bu sergide en aşağı 12 
çocuk doğacak ... Fakat, hiç de doğmıya
bilir! o da başka mesele .•• 

Sergide ziyaretçilerin en küçlik bir 
incinmesinden en büyük kazalara kadar 
her tUrIU hadisede imdad kuvvetleri der
hal hazır bulunacaktır. On sıhhi imdad 
otomobiliyle birçok hastaneler ve dok -
torlar bu vazüe ile bekliyeceklerdir. 

Beş milyon dolarlık mücevher 
Nevyork sergisinde be§ milyon dolar

lık milcevher bulunacaktır. Bugünkü ku
(Sayfayı çeviriniz). 
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iÇERDr.;; 
• De\·let demiryollan idaresinin Anu· 

pa h:ınliyösünde tecrübe olarak tesis elti~i 
Ahırkapı istasyonu iyi bir netice vermiş· 
tir. Bu istasyon devamlı olarak kalacaktır. 

• Yeni y:ıptırılııcak 28 vapurdan evvel 
Dcnizbıınk 5200 tonluk !Jir Yapur daha ıı.· 

marlamağa karar vermiştir. Böylece 5200 
tonluk ytni YDpurJarımız yedi tane ol:ıcak· 
tır. 

• Son günlerde buğday almak üzere rnem 
tekelimize hari~·lt'n tıir~·ok mürııc:ıatlar y:ı· 

pılmaktadır. nıı seııd'i nı:ıhsul vazi) elimız 
ihracat }apınn~a geçen senl•ı1cn daha mü
sııil ıtörülüyor. 

• ltmirde K:ırşıy:ık:ınm Çivril istasyo· 
nunda lı~ lıir banliyö lı:atarile bir yük 
treni çarpışmış, reıli sekiz \'agon pııı·çalırn
mıştır. Nürusı;a zayiat yol-.tur. 

• Çeşme kazasının Hıra körfezinde, ka·ı 
rasularımız <lııhilinde kııçak balık avlayan 

~AP,.-AlilN SENDEN 
~ı)PJ.ıe L.E tH<IE~ ıN fı 

Al<L•"" ERMı't"OR, 
,q,.., ı.A,..,IYoRvJw'I·· 

,--------=----------------·----------------------------·-----------~ MELEK' e ROB~RT TAYLOR ve JEANNE 

tarafından temsil edilen TAT L 1 GÜ 
iki büyük yıldızı sevenler tarafından alkışlanmnkta ve beş Yunanlı yııknlanrnışl:ır ve adliyeye ve

rilmişlerdir. Sekiz lrnçuk tonluk motörleri ı 
mih:ıdere olunmuş1ur. --------------------- Bugün saatl ve 2,30 tenzilatlı matineleı _______________ .,.:: 

• ı.a~tik okla kuş 8\'l:ıyan çocııkların ---
çoğaldıgı görülmüş, zira:ıte f:ıyılalı olan -----------------.~,:;;;;;iiiiiiiiiiiiii;&iiiiiiiir;;;;;;;;;;;iiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;-:;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiim;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;lfll' 
lm hayvancıkları öldüren coculdarın \eli- İstanbul besinci icra memurluğundan: lSugün Kelimenin lam ı\•:anaıilt: Muaz.zam • Müthiş 
laı hnkkırıda takihat yapılmıısına karar Vasilakınin llristaki zimmetinde alaca· Heyecanlı Ve Harikulade Bir Şaheser Görmek lstiyenler 
\"crilıııi~tır. ğı olan mebl~ğdan haciz edilip tamamına 

• lleyoğlıınıla tıa,·aıcazi riyalları metre· 
m ikiilıı allı kuruş bir puradnn Lıeş kuruş ehlivukuf taralmdan 2050 lira kıymet 
oıuı allı paraya, lı.ııınhul cihetinde beş takdir edilmiş olan Samatyada Mirahor 
kuruş otuz beş ııaraılıın tıeş kuruş yirmı Ilyasbey mahallesinin Merhaba köşesi 
sekiz paraya, Katlıkö)·üntle ullı kuru~ dört sokağında atik 26 cedit 31 numaralarla 
paradan beş lrnruş otuz }'edi paraya indi· mürakkarn hanenin sülüsan hissesi açık 

1 p EK sinemasında I 
HAR B ESi RLER 

rilmiştir. Veni tarife bu ay başından mute-
lıerdir. arttırmaya konulmuş olduğundan evsafı 

• Denizhankın Almanyada yeni ynplırdı aşağıda gösterilmistir şöyle ki: 
Fransızca sözlü filmini görmelidirler. Baş rcllerde: otl~lrJ 

Bir Fransız: JEAN GABiN. Bir Macar : DITA PARLO, Bir Alman ~ERlH FON s'fR '& fist· I 
Bu derece müessir film, senede bir, yahut iki tane görülebilir. Bugün saat ı ve 2,30 da çok ucıı ğı vapurlnrdnn Elrüskün sürati tki ı1efer ZEMiN KAT: Zemini Karosiman dö· 

~li bir antre bir taşlık bir oda kmk çini 
d~meli bir mutfak ve bir hala avlusu 
kısmen taşlık altına müsadif bodrum var· 
dır. 

yaptıktan sonrn 13 milden 7 mile düşmüş· 
tiir. Gcınl havuza ıılınmıştır. Bu f:ıyanı 

dikkat vaziyetin "'elıelıi araştırılmaktadır. 

DIŞARDA: 

• Elen Olo5cfal ortodoks kilise.sinin al!· 
mış bir 1·ilksck ruhanisi, dün Atina büyük 
kilisesinde toplanmışlar -re 22 teşrinie\'" 

velde vefat eden llriıoostomasm yerine A· 
tina metropolitliği ve ve Elen kilisesi re
işliğine Korent metropolidi D:ıma"lkinosu 

seçmişlerdir. 

• Almanyada dün asfalt otomobil )•olla· 
tından beş kısmın hıılka açılısı yapılmış

tır. Bunların boyu 224 kilometredir. Bu ye
ni kı<;ımlarla birlikte bugüne kadar Alman· 
yada yapılmı~ olan lıüyük a ... raıt otomobil 
yolları 3.000 kilometreyi bulmuştur. 

• Slovakya, bükflmetl Slovakyadakl Al· 
manların Hitlercl arma ve rozeltler taşıma· 
}arına ınü5aade etmi~lir. 

• Pı:asdalll A\mcm Gnl•cn\\c:d \p\ı;a od\\· 

miye<:ektfr. Alman üniversitesi ile Pragdaki 
Alman mektepleri Südet memleketine nak· 
!edileceklerdir. 

• Hafif bir soluk algınlığından muıtarip 
olan Çemberlaynın sıhhi vaılyclinde lıü· 

yük bir salôh olmuşıur. Başvekil hafta so· 
nu tatilin! geçirmek üzere diin Londradan 
Choquerse sttmişlir. 

• Karpat Ukranyası başvekili Yolosin, 
27,10 tarihinde tevkif edilen mebus Dro
dinin mallarınnı müs:ıdcresi emrini imza· 
lamıştır. Drodi, -;anıldı~ına göre vatana 
biyanct cürmü ile maznundur. 

• Hitler, onuncu Thurinı;ıen nasyonal • 
ıosyalist kongresine iştirak etmek üzere 
dün \'einıara gitmiştir. 

• Fransız ilim akademisi azasından meş
hur kimya profesörü Gcorges Urbain dün 
Parlste ölmOştür. 

Dünyanın en 
l<ıymetli pulu 

95 Bin Marka snlıl
ınak istenmedi 

Hamburg, 5 (A.A.) - Bugün bura
da pul üzerine toptan büyük muarrele 
yapanMohrman ve şürekası firması ta· 
rafından tertip edilen büyük bir müza
yede satışında gayet nadide bir pula, 
ilk ıöı: olarak, 35 bin mark üzerinden 
talip çıkmıştır. 

Bu pul, bütün dünyada bir tanedir 
ve turuncu renkte Franktinin büstünü 
havi bir Fentlik, ''Carriers,, puludur. 
Kırmızı "Nevyork,, damgasını ta~ı

maktadır. 

BugUnkü müzayedede bu pul, satıl· 

mamııtır. Kat'i satışdan evvel, bu pul, 
bilyük bir alaka gösteren Nevyork mil
li mUzesine, görüp tetkik etmesi için 
gönderilecektir. 

yumculuk ve kıymetli taş pavyonunda bu 
inciler, altın eşya ve mücevherler göz

leri kamaştıracak bir zenginlik teşkil e
decektir. 

Amerika gibi haydudu v& soygunculu
ğu bol bir yerde bu mUcc.vherleri eak
lamıık, şüphesiz ki, mUhim bir iştir. Fa
kat, buna göre tertibat almmış ve mu • 
cevberat pavyonu serginin tam göbeğin
de tnp edilmiştir. Bu suretle, bir soy
gunculuk vukuunda haydudlar serginin 
tam ortasmdl\ bulunacaklar ve pollıder 

'lnlan dört bir taraftan sarabilecckler-

la<la HALK ve TALEBE matineleri. DiKKAT: Ucu• b;Jot10< '"at tam 2.30 a kadar ven~AI 

• ·-------~-•o sıodB BIRlNCI KAT: Yük ve dolaplı bir so· 
fa birisi şahnişli iki oda kiler odanın bi· 
rinde bir tahtapoş. 

!KINCI KAT: Bir sofa üzerinde birisi 
balkonlu iki oda bir tahtaboş zemini kır· 
mııı çini mutfak bir hala. 

UMUM! EVSAF: Binanın dıvarlan 
kagir birinci kattaki mutfağın zemının· 

den maadası ahşap olup elektrik tesisatı 
vardır. Hariçte ve bahçeden bir kapı mev· 
cuttur. 

SAHASI: 34 numaralı hane 92 metre 
murabbaıdır. 

HUDUDU: ,6ir tarafı Maryam dudu 

hanesi bir tarafı Nikola hanesi ve iki ta
rafı tarikiam ile mahduttur. 

Gene ayni mahalde atik 28 cedit 23 nu 
mgaralarla mürakkam bir tarafı terzi Za· 
firi menzili \·e bir tarafı Saka Artin men
zili bir tarafı Boğaz ve Tatyos menzilleri 
tarafı rabii tarikifun ile mahdut 300 ar
şın miktarındaki arsanın tamamına ehli· 
vukuf tarafından 300 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

A:-ttırma peşindir. Arttırmaya iştirake

decek müşterilerin kıymeti muhammene
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak· 
çesi veya milli bir bankanın teminat 
n.ektubunu havi olmaları icabcder. Müte· 

Bükreş 
mülakatı 

Görüşmeler hakkın· 
da bir tebliğ çıkarıldı 

Blikreş, 5 (A.A.) - Hariciye ne-
zareti tebliğ ediyor: 

5 Teşrinlsanlde, BUkreşte kral sa
rayında Kral Karol ile Yugoslavya 
kral naibi Prens Pol arasında., Ro-
manya hariciye nazırı B. Kemnen'ln 
de iştlraklle, bir konferans nktedil
rnlş ve umumt politik vaziyet Uzerln
de fikir teatisinde bulunulmuştur. 

Bu mUnasebetle, tetkik edilen bUtUn 
meseleler üzerinde tam bir fikir be
raberliği bir kere daha mUşabede e
dilmiş ve iki memleket arasında an

laşma ve iş birliğinin halen her za
mankinden daha sıltr olduğu görül
müştur. 

Kral Karol, naip Prens Pol ve ha
riciye nazırı B. Komnen, bit~hara, 

bir av partisi için Arada mıntakası
na gitmişlerdir. Prens Pol oradan 
Bclgrada dönecektir. 

rakim vergi ve tenzifat, tenviriye ve va- ----------------
kıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şart· Levazım Amirliği Satınalma 

namesi 7·11·938 tarihine müsadif pazar· Komisyonu ilanları 
tesi günü dairede mahalli mahsusuna ta·,._ ______________ __,, 

lik edilecektir. Birinci arttırma 8-12·938 ölçme alayında mevcut 1,200 adet 
tarihine müsadif perşembe günü dairemiz boş benzin tenekes.i 15 • a - 938 salı 
de saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek günü saat 14,30 da Tophanede levazım 
birinci arttırmada bedeli kıymeti muham· amirliği satın alma komisyonunda pa· 
menenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde zarlıkla arttırması yapılacaktır. Tahmin 
üstte bırakılacaktır. Aksi takdirde son bedeli 180 lira teminatı 27 liradır. Te· 
arttıranın taahüdü baki kalhmak üzere 
arttırma on beş gün daha temdit edilecek· 

tir. 

nekeler Davutpaşada ölçme alayında 

görülebilir. İsteklilerin belli saa!ta ko-

misyona gelmeleri. ( 343) (8169) 
• * • Tarihine müsadif 23·12·938 cuma günü 

saat 11 t:::1 16 ya kadar dairede yapıla
cak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıraı.ın üstünde bırakılacaktır. 200.ı 

Nakliye okulunda mevcut 2500 adet 
boş benzin tenekesi 1 S • 11 • 938 salı 
günü saat 14,30 da Tophanede levazım 

numaralı icra iflas kanununun 136 ıncı amirliği satın alma komisyonunda pa
maddc·;; : tevfikan haklan tapu sicillerı zarlıkla arttırması yapılacaktır. Tahmin 
il"' ·: • • :rn.,·an ipotekli :!1 "Raklıla-!a ; bedeli 225 lira teminatı 33 !ira 75 ku· 
diğer ·~caklılann ilc1n tari'.;inden itibaren rı..ştur. Tenekeler Orhaniyede nakliye 

20 gün zarfnda evrakı müsbitelerile bir· okulunda görülebilir. İsteklilerin belli 
likte dairemL bildirmeleri Iazımdr. Ak saatte komisyona· gelmeleri. 
si takdi -le haklan tapu sicillerile sabit (344) ( 8170) 
olmıyan satış l:.!delinin paylaşmasından 

hariç kalrlar. !'.füterakim ve:-gi ve tenviri
: · _ ve tenzifireden ibaret olan belediye 
rusumu ve vakıf icaresi bedeli müzayed~
den tenzil olunur. 20 seneli!: taviz bedeli 
müşteriye aittir. Daha fa=!a malOmat al
mak istiyenlcr 937-43~3 numaralı dosya 
da mevcut ve mahallen haczin ve takdiri 
kıymet raporunu görüp anlayacakları i· 
Hl.n olunur. (V. P. 2770) 

dir. 

• * • 
250 adet çelik somyalı karyola 21 • 

11 - 938 pazarted günü saat 15 de Top· 
hanede Levazım Amirliği Satınalma ko 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 6 7 50 lira, ilk 
teminatı 506 lira 25 kuruştur. Şartna· 

me ve nümunesi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle be· 
raber teklif mektuplarını ihale saatin • 
den bir saat evvel 'komisyona vermele
ri. (342) {8168) 

:(.. .. 

1 BugUn S A K A R Y A slneı11 8 
• t~ 

Haftanr:ı en güzel proğranu: \T8rfs~1l 
Bugünlerde şehrimize gelecek Mevsimin parlak ı:nllŞL.~~ 
HAR R Y B A u R 'un SÜT KARDE .,vcı~ 

refikası Bayan RIKA RADiFE HENRY GARA 'f - . ,~011" 
ve GEORGES RIGAUD tarafmda-.ı BARROUX ve Mf.G ~ t'" 
KORKUSUZ ADAM NIER tarafından o)'t1

3:di· 
Kuvvetli ve ateşin dram eğlenceli lir koıtl ----Akşam saat 8,30 da 

Tümenin Hozattaki birlikleri 
340.000 kilo un Eelanğ satınalma Ko. 
da kapalı zarfla eksiltmesi 8·11·938 salı 
günü saat 11 de yapılacaktır. Şartname
si perşembe, pazartesi ve salı günleri 
mesai dahilinde adı geçen Ko. da görüle
bilir. isteklilerin eksiltme günü saat 10 
na kadar kanun ve şartnamesine göre 
hazırlıyacaklan teklif mektuplanm mak· 
buz mukabilinde Ko. na vermeleri ve 
kendilerinin de mezkOr gün ve saatte Ko. 
na müracaatları. (582) (7772) 

• • • 
Ağrıdaki birlikler ihtiyacı için 300 ton 

ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Tahmin bedeli 51000 liradrr. 
tık teminatı 3800 liradır. Eksiltmesi 
7·11-938 pazartesi günü saat 1 O da Kara· 
kösede As. Sa. Ko. da yapılacaktır. Tek· 
lif mektupları saat 9 da alınacaktır. Ev!'af 
ve şartnamesi alınır. İsteklilerin Karakö· 
sede belli saatte Ko. na müracaatları. 

(594) (7798) 
• • • 

Surbehandaki kıtalann ihtiyaclan için 
300 ton ekmeklik un kapalı zarfla eksilt· 

t#1i. 
meye konulmuştur. 1·~~rııdl1';t ~ 
bin lira ilk teminatı 3ı; .. rıa !3,p-~ 
mesi 7-11-938 pazarteSl ~11 }·9P1~c- ~ 
KarakösedP. Sa. Al. ı<~~ ~ııf\l~o '·~ 
Evsaf ve şartnamesi 2o~ 53ııt . ..ııi ~ 
alınır. Teklif mektupla ·ıerif1 Dt"'" ~ 
bul edilecektir. tst~lı J{O· 11~ A 
Karakösede As. Sa. A ~J1lcı3tl (lı 1• 
vesikalarile beraber mu (595) 

r . ..,.~ ~ . • ,.. . ;ııtır ~ 
. ·ıtıerln : .:r ' /, 

Karakösedeki blrlı. de te~dC~ 
··nıJn esv lan 200 ton una gu~ .. den 1 ·ıı . .ı 

fiat pahalı görüldügun 'f~•./·'I 
ur ·rsrY ı na kasaya çıkarılmış ·,,2501i t 1 ,1 

· • · atı" .-• ..ılilf 30000 lıra ıl ktern.n unil ~Y~IJ~ 
lesi 22 - 11 • 938 sah g 11ıt11• 1'tıır.ı 

k • satın ıne •• ı r· 
Karakösede as en 1<tif ı<'"' I_ 
nunda yapılacaktır. '!~etiııe ,c ~) 
nın ihaleden bir saate 3rııı•t1" lf'~I 
lim edilmesi şarttır. ~. .ıe 1' ..:11 :.r 

kabılı!V-' uıer'" " fı 150 kuruş mu tstetc ı' 
komisycndan ahntt'· ·syoıı• 
saatte Karakösede ıcotı11 
ri. (621) (8154) 

Kitabının bası iması tama rrı11111"' 
Film de önllmUzdekl Çarşambodıı0 ~~ 

oynat ı laca k 1 '" 9) · · x • "'e ı";:J'"'' 
(X 9) un maceraları filmi önümüz - ı ması başlamadan e'I 'f 01"1 ~ 

deki çarşamba günün.den itibaren Al- temizde tefrika edilııı1]ıit•l' A 
kazar sinemasında oynattlmağa başla - maceralarını yeniden ~~.' 
yacak.. ettik. • ·ııııerte ~ 11/. 

HABER okuyucularının tenzilatlı Baştan başa r~ı dıJ!ôıJ 9ef• ~ 
biletlerle seyredecekleri bu filmin cyna· ve (X 9) un a'kıllaf1 tııl e ~~t • de.!1 ,, j 

macerasını ihtıva e p.ttcB1 (ı!lf" 

da Tophanede İstanbul levazım amirlibri oynandığı müd.d:ıte~:ıcıit· e<'ııı1~ 
sından da alınabı .... ııc 115 1ı• 

satınalma komisyonunda pazarlıkla ek

siltmesi yapılacaktır. isteklilerin kanuni 

3de ... • ' ·r 
(X 9) un barikul. ·ı gibi .di tı' 

evvelcede bildirdiğıill1 :,, 11er 
Bundan başka serginin birı;ok eğlen

celeri, t§ık tenviratı, \"Sryete ve kaba
releri .AJnerikanvari bir ııekilde hazır • 
lanmaktadır. 

2 No. lı dikim evi için 29.13 metre gay· \·esikalarile beraber belli saatte komisyo

tan 7·11·938 pazartesi günü saat 14.30 na gelmeleri. (8108)' 

fi!fllW 
Irktır. Ve bu uzun 
da gösterilecektir • 
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~&a 
Ahncin anın Bulgaris
tana iktisadi teklitreri 
Sofya ükUmeti bun!arıderhal 

kabul etmiyor ve 
.. 1 . rna. z r~arını düşünüyor 

mıes'dcn · 
ı\l . 

rnan İktisat 
~a;:ıı..r. 1 • nazırı Dı;. "t:'unk Sofyaya 
1, ~ son :zıva~ t n... 

•I 1}1~ : · .e le uu_lgar, hükQmetine, 
..ı· ekctın arasında! . . • 'k . 
..ıı nıu u sıyası \'e ı tı-

go unen nabasebat bakımından rok mühim 
1 ZI tc'' > 'ıltr, ayr.• ~erde bulundu. Bu tek· 
l'u""l ./~~anda reni Almanyanm 
n td !'rj et' ikan de\ letl~rine karşı tutmak 
1tn bir dı~rt . irasctin mahiretini göste· 
~ ın..ı,, 1• ıldır. Dr. Funk bu teklifler ü· 

"'" ~cnd · · ta ın~tl\ 1 ı muuıı,crclere \"C tclerrüa· 
tı '-. b i tcmemi., \e bunları mütcha · 

ırakını"tır i\ • • 
l lnttn'"aru 2 • . n teklıfıne ore Bulı:ari tan 
\ ~"t h1Udd tle, tütün. hububat. üzüm 
ıtı~·ıarın ın ~-veler. domuz ,esaire gıbi 
~ ı \l ın butun harıce se'ketttğı mıkta· 

• n:nHı.ya tacaktır \'e bun\ara 12 
ilıtte ~ '~ ~1thnda mu ta.kar knlmal\ 
~"' tu hır fiyat tc bıt edılet"tktir. 

~r ta~ r 
tnaııa.1n b~a l~n Almanya aldığı bu ıiral 
illa lenı . dclını gerek lıer cins harp 
~ınuıu~ı. ınal\inc \e diğer bir çok sınaı 
titaat i 1 a'. ~erek Bulgaristanm nafia ve 
\·~ Paın~~rını. ılerletmek. araziyi sulamak 
il%acı 1 zenyatını inkişaf ettirmcli i~in 
~'.trıi tO.an tnuteh:ı ı~. mahcndi \"l' 

,._ ıtönct~rerek ödire~ktir. 
l~ll\ 

~lk bu ·, nın Bulg:lri tan:'.l. aldıkların:t 

1 
:ı ~ tıtlı~ı bu m3ll3rla gantl~recer,ı 

k l'l'ı· elti 3tının ucrcticri de on iki sene· 
·~ 't lçın eweldcn t bit olunacak· 

\:()it b 'fı ... ·ı i. • 
I YUI( hır p UU 

ni hiçbir ihtirat kaydına lüzum görme· 
den kabul etmenin çok büyük tehlikeleri 
oldllb'1ttnu da clüsünüyorlar . 

Bulgaristan totaliter idareli bir memle 
ket değildir. Bunun için. iktisat erkanı . 
buğda)'-dan başka diğer ihracat maddeleri 
için bile on iki senclik bir maktu fiyat 
tcsbiti ~imdiden kabil olur mu ,.e kabil o· 
!ursa doğru mudur. değil midir, diye dü· 
şünüıorlar. 

Bundan ba~ka, füracat maddelerinin 
bugün için hM<imh'etini ~kasının eli· 
ne \'ermenin doğru ôlmıyacağmı gözden 
uzak tutmıyorlar. 

Olur ki. on iki senelik müddet bittiktC'n 
sonra Almanya bu muka,-eleyi yenil~mrk 
i\in Bulgari tznın daha az lehintle olan 
şemit ileri sürer. O zaman Bulgar müs· 
tah illeri \~ thr3catçılan bugün kendileri· 
ne 3çık olan paz:uları da kaybedebilirler. 
Çünk[i bu~un a~ıl: olan pa:zatlar o zaman 
ba~~aları lle mukm·ele imzalamış buluna· 
caklardır. 

Bilhassa bu ya: ,·ukua gelen bir hadise 
Bulgar ikti adh·.ıt~ılarmı ciddi bir düşün· 
t'C~'C c\ketmi~\ir. Bundan birkaç ay e\' 
,·el 'Bulgat me)".ıcdlcri t~iltereôen, çok 
kfırh bir fiyatla çilek 5iparişi filtnaya mu· 
\'affak otm~latdı. Htkat bu my,·arfalfr 
yetleri Çök Uzun ünn(!tii. Çünkü, Alman· 
lar biraz sonra iLıônfüa pi~;:ı.s:una külli 
retli miktarda çHek döktüler. h('nt dC' 
Bulgarların ttil:ahd cciemi)'Ceeği kadar 
ucuz bir fiyatla. 

~nıh b 
% , :ı u knd r ,geni oma Bu gaı Herı .. I' ın 

~ ttkttnctdarn!annda \'e bu işlerle uğra· 
\t~"al\dırn.. a :ı!uka ile bember endi~ de 

t\ ""l!Stır. 
k \'\J tu • 1llc!arı~anın \e Sudct arazisinin ilka· 
tat lnadd ı~l~anya Bulgaristanm ihra· 
<lıt. llundelerının }iiıcle elli ini almakta· 
~ Qnurı i~: bJşka, .lmanya Bulgari~ta· 

, \·~ebu d,ı 1 lırnt \1? miktarda ma\zc 
~Cls!Q\al:~~ tek ~ıncıi l!cvlettir. Çtinkti 
b:~Uı belli sıl~h sanayiinin i tıkbali ise 
l' ~\asına değıldir. ltalyamn bu anaa 
ıa0ktur. 1 satabileceği fazla silah im::ılfttı 
hlarınt ~~ltere ile hnnsa ise kenet\ ~i· 
lllt Şera•06altınakla me~guldürler. 

aıfa: ıt tlah. . " 

Diğer taraftan Almanyanın Tunaya 
doğru iniş hed~fi ite glti:tikleri iktisadi 
si)·asct hazırlıkları Ô~\'am ediyor. Dr. 
Sahtm çizd;ği dört senClik program takip 
dtınmaktadır. Sön olarak bitirilen orta 
k:;ınatla tam::ımlnnacak büyük bir kanal 
si temi ile Ren, marn \'e Tunayı biribiri· 
ne bağlanın faaliyeti ilerliyor. 

Bu p!~nın Tuna \'e Balkan mcmlekt"t· 
!erinden gelecek ith~H\t rn::ıllatı için bil· 
yük bir metlrez haline getirilme i ile ala· 
kası \'3rtlır \'C bu 'merltt-z ihfrnal ki Yiya· 
nad::ı kurulacaktır. 

tat llıların.ı ılınde Bulgar hükfuni!t 
,.... ll\a}\ Ul~· ıneınteketlerinde yetişen zi· Alman planına gfüe. Balkan ,.e Tuna 
·cı ı cıta memlcl>etlerinden ithal edilen mallar bu fi . 1 ~h ve h mukabil Ahnanyanın onla· 
\. ~ı l?ıttn"'ı; arp ınalzernesi vermek tekli· merkezde ikiye ayrılacak ve bunların bi· 
0ııd't ··~nh·"tl k • ri Almanranın clahili istihlak.ine "arfeclil· 

t. 1 • ·" c abut etmelerı pek ta· 
t-·~ lecek, diğeri ise Lehic:tana \'C Baltık mem 

~t.ı.· t teıt\· fi leketlcrine tekrar ihrar edilecektir. ~11'ilclı~j i~ et utnumt Olarak gözden ~ 
a~t t:t:n .. ~n Bulgaristan ihtiyatlı Bu planlann , u ati Bulgaristanın ve 

hi}' • Suıgati IUnımunu hisseôiyot. Me· füğer Balkan Cie\'letlerinin aliikasını cel· 
dbı~lll klnı lta~ın iktisatlı i~lerde sala· betmcden kalamaz. I·'akat. bu d~mek de· 
\fe 1lerı ~·ert erı "J.tlering memlcketlcrı . ğildir ki 1':ö ivanof hükumeti Funk pla.-

huğday1 ~~ Yaptıkları ihracattan unu nını t:ımamile kabul caeccktir. Bilaki~. 
au i . cıtıstta etmişlerdir,. göti.inüyor ki. Bulgarlar 5ilah mukabilin· 

&ibj öll'l\ \"eriJa d d . 1 ' l ıc .:. "t t' başka ~-1~n ınerntcketlere Almanya c ham ma de verm::!yı kabu ctm~ı< e ıx· 
~ altas i

61 
"~1 l llerle yaptıkları tlcaret raber, memleketlerinin Almanyanın ikti· 

~~llnduran e~ni taın bir kontrol altında sadt, hatta siyast bir \'assah haline gel mi· 
\'t ~! kövıu b~ınlc~etlcn:iir. Bunların si- yeceğinc emin o!Jnadıkça daha ileri ~it· 
ftıaıt "\Ulu rbe tr r:ı•l.le~ten buğday almak mi)>eceklerdir. Dunun için, Almanya ilr 
~ lır. do,·ızlı memleketlere sat· btıyak Britan)'a arasındaki münasebatın 

de :~la Bu . da ne şekil ala~ını bekliyorlar. 
ttıt bin to lgarı tan Almam·aya 1937 lngiliz hükumetinin Bulgaristana 9 !'ar n huğda • 

1311 • ecliiebilc,. '· ~ satmıştırı fakat bu, milyon isterlinlik bir istikraz ,·ermek üze· 
de b'gun Buıg t:eK bır alı~ \'eri~ değildir. re mUıakerelere giriştiğine dair Londrada 
trıaıı1t Serbest~~ ~Uğdarı Almanya için çıkan haberlerin do-;ru olmadığı anlaşıl· 
~Ui~a!\tn teıtur \'lz.:na1 ıdır. Halbuki, Al· mıştır. Geçen gün Bulgar mebusan mec· 
)ttıı eu!garj Cttıgı son anlaşma kabul lisi Fransa, Almanya \'e LehiEtana ııilfilı 
ora,. al ni rnuı tan bütün fazla buğda· sipari~ edildiğine dair olan takrirleri mü· 

Ji.\ ~.. •aveıe . . 
"<l!ına e~asları dahılınde zakere etmic:.tir. Bundan ewel de hu gibi • ~a ın b 

fı.. l'C ur olacal:tır. müzakerelerden sonra Fransa veya ln· 
t~Ylil, 

• lt•h ik , gilterenin Bulgaristana istikraz ,·erecek· 
r.pr \'ar !erine dair haberler çıkmıştı. Bunların 

r taraftan 13 Alman menbaından çıktığı zannedilmek· 
k ulgnrlar Alman teklifi· tedir. 
in~·-· " ... :::::-. 
19 AFER~~Mii~hir=ş==;'l~·;n 
1 esir· . ı: 
Qll::.-;... 

1 ~atı alımı kolay en iyi müshil şeketidit ı 
~::::::--... Bilumum ccz.an~lerde bulunur. i 
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HABER - Aıtoam J)Olrtaıtı 
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iHHAT İSLERİ İZİ 
• 

1 
BÜYÜK i Ki 

Buııdan sonrası için de mükemmel b·ir 
h*'zırlanmış bulunuqor 

• 
lJl'Oje 

Osmanlı hi.ıkumeti zamanında çok ih· 
male uğramış en mühim ihtiyaçlardan 
biri. sıhhat i~lerimizdi, Cumhuriyet hü· 
kU.-neti bürük ı slahatlar yaptı. Bu yol· 
da son günlerde yeni bir seferberlik 
projesi hazırlandığını da geçenlerde pro· 
jenin e::asları ile beraber sevinerek yaz· 
mı~tık. Bugün de, $thhat işlerimizin in· 
kişaf g6steren bazı kısımlar üezrinde du· 
rup malümat ,·erme!•, faydalı bir hizmet 
olacaktır. 

İmpuraıorluk hiitçe i ~ 

Oınıanh hükumetı zamanında koca im· 
p:ır:ıt.,rJuk bütçesinde ıhhat i~lerine har
canan para 28.000 lira gilıi gülünç bir 
kısımdı \'e bu para, devlet bütçesinden 
~yrılmı~ tahsisat değildi. Serıelik \'asafr 
si üç yüz bin lira•ı bile doldurmıynn bu 
parayı, belediyeler .. hu~u ui idareler ,-e 
diğer müe·se ler biit\elerinden ayırmış· 
!ardı. 

Cunılım h·et hiitçe~i 

On beş yıllık cumhuriyette sıhhat bilt· 
çclerinin \'asatisi beş milyon lirayı dol· 
dunnaktadır. Bu, yalnız mm-azeneden, 
vani de,·lct bütçesinden verilen paradır. 
Beledi}1elerin on beş sene içinde sıhhat i~
ler .ne harcadıkları p::ıra 50; hususi idare· 
lrrin 38 küsur milyon liradır. Böylelikle 
ye!:un, on iki milyon lirayı n~ıyor. 

Onbeş enelik tesi programına harca· 
nan pnra ile bu ~·ekun bir misli artacak· 
tır. Bu tesis \'e cihazları İfletecek olan 
kadro rakamlarının \"aziyetine bir naza~· 

nin en mühim muvaffakiyetlerinden biri· 
dir: 

Bugün memleketin muhtelif yerlerinde
ki köy ebe mekteplerinde köylerimiz için 
ebe yetiştirilm:?ktedir. tık mezunlar bu 
sene diplomalarım nlmışlardır. 

Elnlerin, doğum işleri gibi en hayati 
bir sıhhat bahsi üzerinde mümkün oldu· 
i:'1l kadar süratle arttırılmasını :zaruri kıl· 
mıştır. Bu itibarla sıhhat kadrcmuzun en 
büyük artıs gösteren tarafı, ebeler \'e hem 
şireler üzerindedir. 

928 de 4 ü devlet bütçesi, 80 hususi i· 
dare bütçesi, 293 belediye biltçe inden pa 
ra alan 377 ebe vardı. 936 da bu rakam, 
23 ü de\'let bütçesi, 9 l ü hu u i idare büt· 
çesi, 326 sı belediye bütçc.:)ine dahil ola· 
rak 4 71 i bulmuştur, 

-

ni tetkik ederken, onun bir çok yeni tip 
sa~lık korurucusu unsurlarla ku\'\ etlen· 
dirilmi, olduğunu da unutmamak lazım· 
dır. insan hayatı üzerinde kadın şefkati · 

ni, teknik bilgılcrle tamamhyarak ı:;ıhhat 
emrine \'ermek mesleği olan hem~irelerin 

sayı ı da. on sene içinde bire üç nisbctin 
de artmı~tır. 928 de 130, 936 da 357 .. 

J lükumet, hemşire yetiştirmeyi de 
p1Unla5tırdığı için bu sayı da senelere gö· 
re devamlı olarak artmı~tır. 928 de 130. 
929 da 164, 930 da 202, 931 de 223, 932 
de 216, 933 de 57, 934 de 292, 935 de 
325, 936 da 357., Bugün hern5ire sayı 

400 kü urdur. 

Diğer ılılıat nıcmurlnrı 

Kadro mevzuu üzerinde son olarak bir 
c1c )rtıkardaki tasniflerin içine girmeyip 
reri kalan sıhhat memurlarımızın adedi 
~'28 de 572; 936 da 734 ü bulmuştur. 

Daimn artan kadrolar 

) u1 ıkı rakamlardan sıhhat kadro· 
mu7.ttn h ~ ir kolunda ne bir eksilme, ne 
bir duraklama olmadığı görülüyor. Her 
~ey. devamlı olarak yükselmekte ve art· 
maktadır. 

i\Jüessrseler ve ha3tahancler 

93ô da Sıhhat \'C İçtimai Mua\ enet ve
k '.!tine bağlı sıhhi müesseselerde yatak 
<:J ·ısı 1620 iken bugün dört bini bulmu · 
t u~. Aya1da teda\'ı lunanlar on sene ev
' l 38838 iken bu ene üç yüz bin; yata· 
ı ak teda\'i olanlar sekiz bin iken kırk bin· 

at~::ım: Sılıal ı ·chili Tlı:'t-si Ala/aş , dir. Laboratuvar tahlil ve rontgen i§lerin· 
deki İ§ sayısı 13.440 dan yüz elli bine 

Kadrolar Sıhhat memurları f ıtlrunı~tır. 

Tıp talebe ~·urtlan, ebe mektepleri, has· 
t:ıbakıcılık okulları. köy ebe mektepleri, 
kı\ük sıhhat memurları mektepleri bu 
!·a.lroyu kuvvetlendirmek yolunda de\'am 
lı o!arak reni unsurlar yetiştirmektedir. 

Ankara tıp fakültesi, bu yetiştirme işine, 
bugünkü artış rakamlarını çok geride bı· 
rakacak hir .:ürat \"ermek için kurulmak· 
tadır. 

Sıhhat tesisi ,.e cihazlarımız için 50 
milyonu bulacak olan bir inşa programı· 
nın hazırlanôığı müjdelenen bugünlerde, 
sıhhat kadromuzun inkişafını gözden ge· 
çirmek enteresan olacaktır. Vereceğimiz 
rakamlar, sön on senelik hesabiyledir. 

Doktorlar 

928 de deYlet bütçesine dahil 563, hu· 
smi idareler bütçelerine dahil 203; beledi· 
ye bUtçelerine dahil 312 olarak 1078 dok· 
tor vardı. 929 aa bu rakam, 597 si devlet 
bütçesi. 200 il hususi idareler bütçesi, 
293 ü belediye büt~lerinde kullanılarak 
1090 a çıktı. 

Artış bütün seneler deyam ederek 936 
da 789 ıı devlet bütçesine dahil, 216 sı 
lm.:ıu i idareler bütçesinde, 282 si beletıirc 
bütçesinden olarak 1287 yi buldu. Bu sc· 
ne ye\Cır 13 ll dir. On beş sene e\'\'el, ya· 
ni 923 de bu sayı altı yüz küsurdu. 

Bu attı~. bilhassa 944 den sonra, har· 
ret ,·erecek bir hal b'Jlacaktır. Çünkü o 
ta:nan, Anl:ata tıp fakültesinin ilk me· 
zunları sıhhat katlromuzda \"azife alını~ 

olacaklarôır. 

De\'let. belediyeler \"C hususi idareler 
bütçelerinde vazife verilmiş olan cezacı 
sayıları da artmaktadır: 928 de 2-1 ü de,~ 
!et, 57 si husu<:i idareler, 47 ~i belediye 
bütçelerinden para alan 128 eczacı \'ardı. 
Bu sayı 936 da 135 i buldu, 938 de 150 
ye yakla~tı. 

Ebe meselesi de nüfus artımı si~1ascti· 

Bilhassa Nahiye \'e köylerimize bugün· 
kü şartlar altında doktor göndermek he· 
men hemen imkansızdır. Bu imkansızlı· 
ğı, nahiyc1erimizi ve köylerimizi sıhhat 

memurlarile cihazlıyarak gidermeye ça· 
lışıyoruz. Çok pratik bilgilerle yetiştiril· 

miş olan sıhhat memurları saynnı arttır· 
mak için \<ekalet, yatılı mektepler açmış· 
tır. ~on on senenin rakamlarında yüzde 
kırk artış ~ardır. 

928 de 836 sı devlet bütçesine, 93 ü 
husu,,_i idare bülçc;,,İne, 130 u belediye 
bütçcdne dahil olarak 1059 sıhhat memu· 
ru \"ardı. 936 da bu rakam, 1185 i de\'let, 
94 ü husu i idare, 126 sı belediye bütçe· 
sine dahil olarak 1405 i bulmuştur. Her· 
hangi bir halk hizmeti emrinde eleman 
yeti~tirm"'k için muntazam te isler kuru· 
runca, o sayıııın dc,·amh ola:-ak artması 
mukadderdir: Sıhat m'.!murlnhrı yeti~tir· 
mek üzere açılmış olan mekteplerden ta· 
lehe yetiştikçc yektinlar ~u şekilde yüksel 
miştir. 928 de 1059, 929 da 1189, 930 da 
1268, 931 de 1224; 932 de 1246, 933 de 
1306, 934 de 1303, 935 de 1365. 936 da 
1405 \'e bugün 1500 küsur 

Hemşireler 

Sıhhat kadromuzun nasıl inkişaf ettiği· 

Belediye hastanelerinde de ayni se)Ti 
takip eden bir artış vardır: Yatnk sayısı 
son altı senede 1009 dan 1200 e, yatakta 
tedm i edilenler 15625 den );rmi bine, a· 
yakta tedavi edilenler 57.281 den 170 
kiisur bine yükselmi;ıtir. Çocuk sıhhat 

evleri, \'erem dispanserleri, Ankara mer· 
kez hıfzıssıhha müessesesi. Salgın hasta· 
lıklar, sıtma, frengi, trahom, verem; hü· 
lasa, bütün sağlık te§kilatımızda genişli· 
yen bir iş hacmi \'ardır. 

Harcanan pnralnr 

Tabii iş hacmi genişledikçe, harcanan 
para da artrnaldadır. Mesela sıtma mO· 
cadelesi için 925 de 576 bin lira sarfedi· 
lirken, son senede bu rakam, bir milyona 
yakla~mı~tır. l"rcngi 63 bin liradan 240 
bin, trahom 23 bin liradan iki yUz kil ur 
bin liraya çıkmıştır. 

Kurutulan bataklıkların sahası, atlmıs 
bin hektara yaklaşmıştır. Açılan kanal· 
!arın uzunlut'Un dokuz yüz bin metreyi 
bulmuştur. 

~ :r. ~ 

Bütün bu rakamlar, bizi vatandaş sa•· 
lığı bakımından sevindirdiği kadar, bun· 
dan sonra yapılacak i~lerin büyüklOğtınü 
de anlatmaktadır .. 

ile sabah, öğle ve akşam 
1 ler yemekten sonra mutazaman dişlerinizi fırçalaymız. 



Kürk asırlardanberi kış mevsiminin 
tabii ziynetidir. Fakat günden güne pa
hal laşıyor .. Güzel bir kürk sahibi ol

mak için avuç dolusu para dökmek ıa

zım .. Sonra güveler kürke çok düşman-
dır. Hemen harap ederler. • 
Kuruşların bile büyük bir ehe:nmiyet 

aldığı bugünlerde, ihtiyaçların durma· 
dan arttığı ve çoğaldığı yıllarda, kalb
lerde bir kürk almak hayali yaşasa b:Ie, 
bu güzel hayal bir türlü hakikat olamı
yor. 

Son gelen Fransız m::da mecmı•ala-

Faydalı tavsiyeler 

• Elektrik ampullerini temizlemek için 
en müessir ve en pratik çare onları soyar. 

kabuğıle oğmaktır. Ampuller derhal ber· 
rak ve temiz bir hal alırlar. 

• Kışın apartımanlarda uzun zaman 
pencereleri açık bırakmağa imkan yok· 
tur. Apartıman havasındaki pis kokuyu 
izale etmek için kor ateş üzerinde elma 
kabu&ru ve çekirde~i yakmak kafidir. 

• Süt taştığı vakit yanar ve fena bir 
koku bırakır. Bu kokuyu gidermek için 
ateşe bir tutam tuz atmak kllfidir. 

• Bir kapıyı temizlemek için bir parça 
patates alınız. Lekeli kısımlara sürünüz. 
Bütün lekeler kaybolur, sonra kuru bir 
bezle kapıyı silmek kafidir. 

• Alev almış petrolü söndürmek için 
en mües ir vasıta süt dökmektir. Petrol 
derhal söner. 

• Dökme demirden yapılmı~ e~yayı ci
Jfılamak için üzerine fırça ile ince bir ta· 
baka vernik sürmek kifayet eder. 

• Bakır esyayı temizlemek için yeşil 
bir domates almalı, ikiye bölmeli. Te
mizlenecek kabın içerisini bu domatesle 
iyice oi'.,rmalı. Sonra birkaç dakika öylece 
bırakmalı. Daha sonra kupkuru bir yün· 
lü kumaşla kuvvetle kurulamalıdır. 

• Kirlenmiş yağlı boya tabloları te
mizlemek için lekeli yeri ikiye bölünmü~ 
bir SO\'lln ile oğmaktan daha iyi bir çare 
yoktur. 

• Bir kemanın içeri ini temizlemek için 
kC'man deliklerinden bir avuç pirinç tane· 
si atmalı, sonra kemanı sallamalı. Pı· 

rir:ıçler tamamile ~iyahlanınca o pirinçle· 
ri dokmeli, )enilerini koymalı. Ve bu su· 
retle piriçler tamamile beyaz • kalıncaya 
kadar bu işe de\•am etmelidir. 

• Porselen eşya üzerindeki cıgara yanık 

izlerini temizlemek için tuza batınlmı~ 

bir mantar paq;asile silmek lazımdır. 

rından birisi, kürkün hasretiyle yaşa -
yan kanları memnun edecek bir moda 
cereyanından bnhs cd iy or. Okuyucula

rımız için faydalı görduğümüz ve bizde 
yapılma:;mı özledijimiz bu cereyan hak 
kmda biraz tafsilat verelim : 

Fransız kadınları kol, şap'l<a, yaka 
kürklerini, çocuk ve kadın roplariyle 

mantolarrna konulan kürk bandları ken. 
dileri yapmağa başlamışlardır. Bakınız 

nasıl : 

BugUn okuyuculanı'n"ıza bir likör la!tt

mındıı tepsi içersine ve bardakların altı

na konulacak güzel nlthk örnekleri veri

yoruz. Likör takımının tepsisi bu sene 

çok moda olan tahta bir tepsidir. Gerek 

tepsi içi, gerekse bardak altları !ngiliz 

brodörisl ile i~lenmi!jtir. İ!ikmeler mavi 

beyaz, yahut pembe beyaz ve san, beyaz 

Resimde güzel bir kürk yaka görü -
yorsunu. Diğer tarafta .da eldiven ke • 
n a nnn. ba§hğa, ç_a n tay a. çocuk r op la 

rına geçmiş güzel kürk bandlar var. 
Bunlar bizzat eli işe yatkın bayanlar 
tarafından yapılmıştır. 

Kadınlar şerid halinde ince ve astra. 
gan "alıyorlar. Bu kürkler nisbet kabul 
etmiyecek dedecede ucuzdur. Bu şerid 

teri toparlak şeklin içerisinde gördiiğü
nüz veçhile tıpkı bir kürk gibi dikiyor
lar. Bı.ı .diğişlerin arası bir santim~tre -
dir. Bu ince astragan şeride tamamiylc 
bir kürk manzarası vermeğe kafi gelir. 

Bu iş tahmin edildiği gibi zor bir şey 
değildir. Biraz el işiyle uğraşmış her 
bayan yapabilir. 

Bu suretle yapacağınız kürk hem sağ 
hm olur, hem de gi.ivelerden korkmaz . 

Bu kürkü sonradan ipekli bir ac;tar 
ile astarlarsınız . İsterseniz astarla kür. 
kün arasına ince bir pamuk tabakası da 
koymak mümkündür. 

Bandlar için astraganlamağa ihtiya$ 
yoktur. Kiirkü doğrudan doğruya ku
maşın üzerine kor ve yatkın bir .dikişle 
dikersiniz. 

Bu kürkler ile çocuklar için de çok 
güzel elbiseler yapabilirsiniz. Kadınlar 
için yapılacak kürklerck siyah astragan 
şiridlcri., çocuklar için yapılacaklarda 

açık gri astraganı tercih etmelidir. 

parlak brodöri iri llc işlenir. !nec yer-
1<.>rind(ll tı* örgü, kalın örgU kullanılır. 

I\cnar fistoları ise daha ince, fakat gene 
parlak brodöri örgU ile işlenir. 

ÔrgU işlerinden zevk alan okuyucula
rımız, bu modelden lıoe Yakitlerinde yal

nız likör tepsilerini değil, kah\'C tepsi
lerini de stislemek için istifade edebile
ceklerdir. 

Seyahat notları 

Amasya Eski Yeşil 
çehresini değiştiriY?.!.. .. : 

•••••• •••••••••• •••••••• • 
• U ··dd ·h 1 d'I · h. I · · d b" i olatı : : zun mu et ı ma e ı mış şe ır erımız en ır et/- : 
: Amasya tozdan ve çamurdan kurtulmuş, b~mbeyaz : 
• 1 ·ı . . . b" 1 ,.,, •• : erı e tcr .. crn.z ve y epyc:u ır m ... n-:ar:\ ;:- mırııı.ır. 1111 ,ı•• 
·~··•••••••••••••••• ••m•••••••••••• ~~ ·· ••••• • •G ll ~ 

Amasya: Hastaneden şcTıre bir bakış 

~-
,,ıa~ 

feçjlıT 
Amasya topraklarım sulayan ı·e :Amasyayı ;·cşillikler memleketi yapan ) 

11elıri11e bir bakış b'ıJ<lll~ 
Turhalı geçlik. Güzlerimiz yavaş yn - rışık ve çok serbest vaziyette ... eııriD 

rd }tl .. l· 
vaş yeşiİ!ikler görmeğc başladı. Epey llkönee bu noktn anlatıyo u ··ııı ,.e 

.. il r el1 -"W mUddet ilerledik, beş altı istasyon katet- sosyal hayatında bugunk auıtıt"' 
tik. Amasya topraklarında~nz. caplara uygun bir se~ir takiP c 1' 'dşt 

tasırııı rııtl' 
Buradan itibaren geniş bir boğazın i- dir. lstasyondan ııehrin or ·Jd )'il 

çinde seyahat ediyoruz, Ycşilırmağın a - uzanan Uç kilometrelik şosenin 1 J;tStıletl 
kıp geçtiği bir boğaz. da kısmen biri birinden nrıılt~~· 11ıçbi~d; 

Hat, ırmağa muvazi olarak döşenmiş yan yana yapılmış olan evlel'l ıd )"o 11 olduğu için hep onun mecrasını takip et- sinde knf<'s göremedim. :aıılbU t1l l>ntll 
mekteyiz. lki tarafımız yüksek ka~ alık- işittiklerime bakılırsa, A~ııs)1l:ıecc1'tl~· 
larla örtUlü olduğundan gözleri:niz sa - evlerinin kafesli olması ıazıJll~ 0 ,·e ıı • 
dece Yc>şilırmağın suladığı yeşil kıyılar Evler eski mimari tarz uıc~firtl ~-

+ Jtll'" gv üzerinde geziniyor. şnb olarak yapılmış. Faka· ıd:ıtı e· 
1 b d d. d" ~ .• ·n ıcnrŞ ~;]ti 

Karşımızdaki manzara, bir çok güzel- yaz a a ana e ıl ıgı ıçı • l))'ıcıv 

liklcri kendisinde toplamış bir yeşillik rünüşU oldukça gUzel. yolcıll 5 cıeğil· dll 
manzumesi halindedir. Ağaç ve mcyva ri gibi baştan aşağı knrasıvn Jtıştıl -ol! 
bu diyarda pek bol. Yollar yazın toz top~nkta:i. jstıı!~ıı· 

Kaç kilometre katettiğimizi bilmiyo- çamurdan geçilmez, demı~:er uc!ltlıı jle 
rum, tahminen 20-25 diyebileceğim; tren köprUsUnden ta şehrin dıgcr pıır1'c 
keskin bir ısl ık çaldı. "Amasyaya giriyo- dnr Yeşilırmağın snğ kenarını 

d d·ı döşenmiş gördüm. . 1.;ıttlı:I~ ruz .. , e 1 er. ' w 
İlkönce in:ınmadım. Zira meydanda gö Eski Amasya, muhakkak :ı.~erıı:ıd 11 

nUrden bir şey yoktu: ne bir ev, ne bir rimden biraz daha fazlnca ıdn b11~ 
minare, ne de bir emare. sevimsiz bir kasabaymış. ı..A 0e;i<;t clC 

Katetmekte olduğumuz boğaz şimdi de bu eski vaziyetin tnmaınen belli k1 fıc· 
vndimsi bir şekil aldı. Genl~liyen sahada duyurmak lnzıın. Amasya ela eJ11ıc1'ct ~t 
yeşilliği de o nispette yayvan görm.:ığ~ uzun milddet ihmal edilıniŞ ın 1>c111 ıı1t 
başladık. Uzakta etraf ~ine yüksek ve rlmizden biriymiş. Faknt yin·ecpJ'rııl 

"'n ) sarp kayalıklarla örtülü. eski ihmale mukabil bugu edil"· • 
Tren bir viraj yaptı, biraz ilerledi. imar ruhuyln alfıka görınekt girir0~ 

Tekrar bir viraj döndUk. Bu hatta viraj f staı::yondan arabayla şehre bll)'uı: 
1111

• 

pek çok. İnsanın fen icadlanna itimadı ol- dum. Kiiprilyil g<'çtikten so~~ ıne>'Ö11 
11• 

mns!l bu sUrntle katarın h<'rhangi bir moydnnhk gördüm. Bu bU)'ll~ torfllıı W 
virajda raydan çıkacağını zannetmekle ğın muht<'lif yerlcrind<' bir~ouııdlln ıı~ırl 
ödU patlıyacak. mcliycl<'ri gözUm~ çarptı. ~ çrlırr tP' 
Çok silratli gidiyorduk. şılıvor ki, Amnsyanın nUnlcU 0.ıc c~ il'! 
Tren yine vfrajlar döndü, yine keskin 

ıs lıklar çaldı. Fnkat bu sayhalar de
\"amlıydı. Artık viraj da yoktur, dUmdUz 
sUzUlüyoruz. İşte bu sırada kayalıklar -
dan miltcşekkil ve kar§ı kar§ıya oturmuş
iki bUyük tepe gördük. Arkadaşlar; "A-

~ · . haleti g tıfr 
dogıı,tl r<'n y<'nihkler ve ııU.ı 

makta olan imar faaliyeti h~ilf· 
~'Illrk bir himmetin mnbsulU tJtl 

ı f. ) c 
Ban~ anlattılar: . ,.t .~~· 

·111.ı. uıc·. 
- Blililn bu gördUk~C~ ete 111 ,ucııd4 

nihavc>t 280 bin lira r,ıbı r ti~ ' •ra 
masya bu kayalıkların arasına sığınmış- bilt~esind<'n ayrılan tah 1

• '111lıııl 
tır.,. dediler. gC'tirilıniştir. adecC .ti etti• 

Trende yol arkadaşlarım Amasyayı Bu ~·azımı Am:ısyanın s }{ 111ıı.si5 . .,detl 
bnna pek iptidai bir kasaba, diye anlat- vaziyetine ku bakı~ı oı:ırn )1!lreıcetJ ı;ıı<1" 
mışlardı. Fakat ben bu sözlerin çok eski ğim için f't>hirdC'ki jın:ı_~ b:lc;~f.l 

yıllara ait olduğunu tren istasyona gl- uzun uz'ldıya b:ıhsctmegı 
• d,~ rınce derhal anl!ıdım. Am:ıs~·a istasyo - bırakncağTm. ,. 

nunu pek knlabalık ve kadın erkek kıı.-



Ha~'V~ 
r .... ~\'lend'ğ çg] ~ [ğ) D 

li'or' ı tnizdenberı h . 
...., C · ayatmız nasıl 

~ gı eıınette Yn 
~2'.:·ec it bir §ryor gibiyiz. Üzerimi-

~"lllllz §eyJ.rn.i 
~ Yerden h z Yok. Ve bulun-

tıı~esı fç· crhangi saatte koğul
ındeyiz. 

(j-

~~~ 
~.a~1n7Ull raı"· •• ''1\l ~@~lYJ CI 

' ııı~n~<Sırma Y 
~ ıı • bC'nıın b' 

V. ı ır gözüm çıksaydı 
' Ydrın b . • cnı gene sever 

niçin bu suali 

1'J,\j~ 
r. l?lf A.NEDE 

~ ıı rJ >ııı luıı 
o ır lı nı . . 'Yorsun? 

Ilı , ısııı~ ç· 
"· · ıçcklcr arasında ba-

1 ~®\ 
" lr ltq ~ \? 1 lrb ~ 

aıı. tlın < '11? 
~ııı. ev· 

lı.. 111 ltar ıne ziyarete geldiği 
,. ısına) 

~ a.ı t~ı~İtn - Kocanız be-
t ~ • llı.rn it e kıznııyor ya? 

iliı:i . arısı _ H 
rı. nıı .. ~ ayır. Her ne 

t "il -..ıtnan1 
,. tittıı;· . ar biraz canı sı-

tıt c.ıtıız 

r oıu~.0 sırada pek sevi-
( r. 

r4~ 
~bl·ı·ı. . '-'C < '.-ô 
~~,! in -
~"'~~~~- -~ ·'~'' 

ı _J I -~,., 

,-~~:: -
~ -.J · r i 11 
Q 

1~ke>ı '-
!ıııh... • sesıı 
I ··•ıa • tcnkz· 

t o ~ ıı o/d1 
1 ve nihayet ka-

' ., ~ eııc '· 8u 'd· ''O! caııı gı ışle günün bi· 1 akt" . orlcrı de görece-

~ ..... F'ıans 
12 karikat·· ·· ~ n ~ uru -

t ~ ... 

~on8~.~~0 o~ 
r ıl' gırdiği 

ı. b· ındcn bi zaman ikinci 
.. ır r •·01 

~" Çoeu,,. " cu, istasyon-
"' ' ""tıı ı.a on k 1 

11 "llıı~ d Ilı, dı>a· uruş vererek: 
it rf ~,. kendin 

1
' hann bir sandviç 

' , lldv "t t'ttfğj c nı. Çabuk. 
'ı~'o\ı rı~ı ısıra ı sırada Çocuk elin-
" ~- ta sıra d .. 
~ ı"•.ız b nrn ~· ondu ve yol-

IJ 1\ ı. ansı 
t t~ 11:uru nı uzatarak: 

e ~b.clvı u, d<'dl, dükkanda 
Ç Vo, t.ın IA 

~· 

Ka:1ın '- Ilayır içme laıracığım, sar· 
hoşlukla ne yaptığım l./,11ez bir lıale ge
leceksin sonra! 

-- Amerikan karikatürü -

KILIBIK. KOCANIN PAZAR 
llARÇLlCl 

Kadm - Bozuk param yok, al şu yirmi 
beş kuruşu da iistı7nii soma getirirsin. 

lFıraş suwu 
Otel müşterisi, otel sahibine şikayet 

ediyordu: 
- Bu sabah traş suyum .pek kirliydi! 
Otel sahibi - Traş suyu mu? O sizin 

çayınızdı ayol! 

~alhlşoş 
Otel hnmah, oteli terketmekte olan 

müşteri bay Yaseften bir bahşiş kopara
bilmek ümidiyle: 

- Glile güle bay Ya.sef, dedi, hayırlı 
yolculuklar. 

Bay Yasef - ah yavrum. Bütün bo. 
zukluğumu oda hizmetçisine verdim, 

Hamal - Fakat oda hizmetçisi, sizin 
kendisine bahşiş vermediğinizi söylüyor. 

Bay Yaser - Be adam, senin hiç ak
lın yok mu? o kadar güzel kıza bahşiş 
vermedikten sonra sana mı vereceğim? 

Garson - Aff edcrsiniz efendim, yılba
şı gecesi /talyan makarnası ;•emememzı 

ben size söylememiş miydim? 
- Amerikan karikatürü -

~erl'Q>eır©le 
Saçı sakalı blribirine karışmış mlişte

ri, berber dükkanına girerek berber us
tasına talimat verdi: 

- Saçım kesilecek, ııampuan yapıla -
cak. Kaşlarım. bıyıklarını düzeltilecek. 
Sakalım keza. Şu cigaramı nereye koya
ynn? 

- Ağzınızda dursun daha iyi bayım, 
biç olmazsa bir işaret olur. 

Pera - Triko lor 
[Q)lY!n ikinci 

Peranın 
defa yaı,şrlÇ:ıkOaru müsal9>aıka 

2 - 1 galibiyetile neticelendi 
Bir haftadanbcri şehrimizde bulunan 

Romanyanm Trikolor futbolcüleri, geçen 
pazar 1-2 mağlüb olduğu Pern ile re
vanş maçmı oldukça kalabalık bir scyfr
ci kütlesi önünde dün yine Taksim stad
yomunda yaptılar ve bu defn da ilk 
neticenin ayni, 1-2 yenildiler. 

Tarık Özerenginin hakemliği ile yapı
lan bu müsabakaya Pcra takımı şu şe
kilde çıkmıştı: 
. Çafatinos - Roberto, liri to - Çiı;o\iı;, 

I~tyen, Ç~os - Ekonomidi , l\lc inczi, 
Buduri, Bıunbino, Todori. 

.Misafir taknn ise Romanyadan getir-

An karada lik maçları 

Demirspor - Güneşi 
3 -o yendi 

Oyun çok sert oldu. Bir oyuncu 
sakatlanarak hastahaneye kaldırıldı 

Ankara, 5 - Lig maçlarına, ha,·anın 
hafif bulutlu ve oldukça de serin olma
sına rağmen Ankaragücü stadında kala
balık bir meraklı kütlesi önünde devam 
olundu. 

İlk oyun Dernirspor küçlikleri ile Gü
neş küçükleri arasında yapıldı. Bu maçı 
Demirsporlular daha 1.iikim oynamaları
na rağmen 3-0 kaybettiler. 

Bundan sonra ayni klüblcrin birinci 
takımları arasındaki maç hakem Muzaf
ferin idaresinde başladı. 

Güneşliler ilk hücumu ortadan yap
mak istcdaer. Fakat, topu derhal kapan 
Dcmirsporlular Güneş kalesine kada • 
sarktılar. Ve bu sıkı hücumu da Güneşli
ler ancak kornerle durdurabildiler. Atı

lan korner do bir netice vermedi. 
Topun ortalarda dolaştığı bir sırada 

Demirsporlu müdafi Gazi ile, Güneşli 

merkez muhacim lskender ikisi birden ay 
ni zamanda topa çıkış yaptıklarından 

şiddetli bir surette biribirleriyle çarpıştı
lar ve bunun neticesi olarak 1skender sa
katlanarak, sedye üzerinde sahad:ın çı
karıldr. Bu hfı.dise Uzerine tekrar oyu
na başlandığı vakit iki taraf oyuncuları
gerilen asaplarına hakinı olamı -
yarak biribirlerine karşı çok sert çıkış
lara ve münasebetsiz yere tekme savur
maya başladılarsa da hakemin çok yerin
de, çok isabetli kararları muhtemel bir 
hft.diseye meydan bırakmadı. 

10 uncu dakika olmuştu: sol açık Sa
dettinin nefis bir korner vuruşu ile gön
derdiği topa çıkış yapan Necdet, yum -
rukla kaleden uzaklaştrrması icab eder
ken, topu yanlış bir hareketle yakaladı. 
Ve bu suretle esasen kalenin içersinc 
kadar girmiş olan Demirspor muhacirnle 
ıi, Necdet top elinde olduğu halde ka
leye sokarak ilk sayıyı kazandılar. 

Bu golden sonra, sert ve seri bir şe
kilde yeniden başlıyan oyunda biraz da
ha ağır basan Demirspor muhacimleri 
tekrar Güneş kalesi önelrine yerleşti -
ler. 

Gtineş takımı bugün sadece Demirspor
la değil, ayni zamnnda şansla da çarpı-

şıyordu. Çünkü yapmııı oldukları akın -
!ardan bekledikleri neticeler, hakikaten 
kendilerinin çok şanssız bir oyun yaptık
larım gösteriyordu. Gerek lskenderin, 
gerekse Mehmedin atmış oldukları şüt
lcr ya kale direklerine çarpıyor veyahut 
kale füreklerini ynlıyarak avta gidiyor -
du. 
Hartayın bu suretle neticeyi değiştir -

miyen bir çarpışmadan sonra 1-0 Demir
spor lehine neticelendi. 

İkinci devre 
!kinci devrede, Güneşin şanssızlığına 

rağmen yapmııı olduğu nkmlnrı idame et
tirebildiği takdirde beraberliği temin e
deceği zannolunuyordu. Fakat, vaziyet 
hiç de böyl..! olmadı. ÇUnkü, düdük sesi

lc beraber hücuma geçen Demirsporlu -
Jar, bir anda Glineş kalesine sokuldular. 
Ve bu sırada da Necdet ablan sıkı bir 
§utlc gelen topu kurtarmamış olsaydr, 
Demirspor ikinci bir gol daha kazanını§ 
olacaktı. 

Dakikalar ilerledikçe oyun üzerindeki 
hakimiyetini arttıran Denıirsporlular 50 
inci dakikada mrkez muhacim Orhanm 
ayağiyle bir gol daha. kazandılar. 

Yedikleri bu ikinci golden sonra açıl
mak istidadını gösteren Güneşliler, De -
nıirspor kalesini zorlamağn başladılarsa 
da, bugün kendisinden hiç beklenmiye
cek derecede güzel ve muvaffakryetli bir 
oyun oynıyan lsmail Güneşin bütün te
§ebbüslerini akamete uğratıyordu. Bu 
sırada. Dcmlrspor sol açığı kendisine atı
lan topu yakalıyarak Güneş kalesine 

doğru süzüldü ve nefis bir ortalayış yaptı. 
Orhan bu suretle ayağına gelen topu 
bomba gibi sıkı vo vole bir ıılitıe Güneş 
kalesine gönderdiyse de Necdet bunu 
çok mUkemmel bir surette yakalıyarak 

kaleden uzaklaştırdı. Fakat tevali eden 
Demirspor akmlnrı Güneş kalesine ye
niden tehlikeler yaratmağa başladı. Tam 
bu sırada, Arif, kale önündeki karışık
lıktan istifade ederek 63 nUcü dakika
da tnkımmm üçüncil sayısını yavaıı fakat 
isabetli bir vuruşla yapmağa muvaffak 
oldu. Bu golden 2 dakika kadar sonra 
yine Güneş aleyhine verilen penaltıya 

§İddetle itiraz eden lskender, hakem ta-
rafından sahadan çıkarıldı. Şemsinin çek 
tiği çok gUzel bir mcharetle çelerek çok 
muhtemel olnn dördüncü bir gole mii.ni 

' oldu. 
Oyunun bitmesine pek az kalmıştr. Hiç 

olmazsa şeref sayısını yapmağa muvaf -
fak olmağa çalışan Güneşliler, son bir 
r,a)Tet vo enerji ile Demirspor kalesini 

• trzyika haşlryarnk oyunun onların nısıf 
sahasına soktu. Fakat bütün çalışma
lara rağmen bir netice elde cdemiyen 
Güneşliler, sahayı 0-3 mağlfıb bir vazi
yette terketmeğe mecbur kaldılar. 

l/eylultraş '(modeline) - Yaptığım 

heykele benzemezseniz şblırctim malıvol
dıı demektir. Omm irin biraz acıya ta
hammiil etmelisiniz! 

n takımlar maçı 
Muhafızgücü stadında (B) takımları 

arasında yapılan karı_ıılaşmada ise Har
biye .Afuhafızgücü ile 0-0 berabere, An
karngilcü ile Gençlerbirliği arasnıdaki 

maç 2-1 AnknragUçlUlerin galibiyetiyle 
neticelenmiştir. 

diği iki oyuncuyu sağ açık ve merkez 
muhacim mevküne koymuşlardı. En iyi 
elemanları Mihailesku ise oynamıyordu. 

Saat tam üç buçukta, ba§lryan müsaba 
kanın ilk dakikaları Romenlerin haki
miyeti altında geçti, yeni oyuncuları mer 
kez muhncimin glizel idaresiyle Trikolor 
hücum hattı Pera kalesi önüne yerleş
tiyse de sol iç ve sol açığın fona oyun
ları yüzUndcn netice alamadılar ve 15 in
ci dakikadan sonra oyun mütevazin, 30 
uncu dakikadan sonra da rakiplerinin ha 
vadan oyunlarına mukabil Pcralılar yer
den ve tam kısa paslı bir maç çıkara
rak müsabakayı lehlerine çevirdiler. 

Tevali eden sarı siyah akmlarmm 
birinde Bambinoyu 18 çizgisi Uzerinde 
Romenler favlle durdurdular, hakemin 
verdiği frikiki yine Bambino güzel bir 
plase ile gole tahvil etti ve birinci dev
re böylece 1-0 Trikolor aleyhine bitti. 

İkinci hnhaynı 

!kinci devre yine misafir takımın birl
birini kova!ıyan akmlnriyle başladı. Bu 
defa mağllıb olmamak için çalışan bu ta
kım, hücum hattı sol taarfınm bozuk o
yunu vo büyük §anssızlığı yüzünden gol 
atamndı. 

lkisi merkez muhacim, biri de sağ a
çık tarafından atılan tutulmaz üç şilt, 

Pern kalesinin direğine çarparak kurtul
du. 

10 uncu dakikada Ferahlar sağdan bir 
nkm yaptılar ve top demarke bırakılan 
Barnbinoya geçti. O da, sol köşeden i
kinci Pera golünü attı. 

Hakim oynamalarına rağmen mağlübi
yet sayılarının tevali edi§i, misafir takı
mın bozulmasını intaç•et.mişti. 2-0 hk va
ziyetten sonra hücum hattı isteksiz bir o
yun tutturdu. Müsabaka iki tarafın ge
lişigüzel vunışlariyle tatsız bir şekilde 

devam ederken, Pera müdafileri kalele
rinin önündeki bir kargaşalık esnasında 
topu elle cçvirdiler. Rumen merkez mu
hacimi bu penalbdan takımının §eref 
sayısını attı. 

Alaca karanlıkta oynanan, bundan 
sonraki kısımda. iki taraf da vaziyeti de
ğiştiremedikleri için maç 2-1 Pcranm ga
libiyetiyle nihayetlendi. 

:;.. :;.. :;. 

DünkU karşılaşmanın ilk devresi güzel 
oldu. lki taraf da seri ve düzgün bir o
yun çıkardılar. İkinci haftaymsa ilk dev
renin tamamen aksiyd!. Gerek Romen ta 
krmında, gerekse Pcralılarda yorgunluk 
alfümi göze çarpıyordu ve bu yüzden i
kinci kırk beş dakika. çok kuvvetsiz ce
reyan etti. Misnfir takımda sağ taraf 
kusursuzdu. Sağ müdafi, sağ mua\in, 
sağ açık ve bilhassa merkez muhacim 
güzel bir oyun çıkardılar. 

Pera takımında kaleci çok şanslı bir 
gUnUndeydi. :Müdafiler YC muavin hattı 
vasat bir oyun oynadı. Hücum hattında 
Bamblno günün kahramanı oldu. 

Hakem Tnrık maçı fevkalade güzel i
dare etti. En nazik zamanlarda, en kü
çük kusurlnn görüşü cidden mükemmel
di. 

En. Er. 

u 
- Kocam <.tla gezintiye çıkmıştı. Ne· 

Tede ise geiir, çi1nkii at döndii bile! 



s 

Haı!Q) 

}' ıldır m Baqezid, yıldırım ç(lrpmış 
g'bi alt.üst olmuştu 

- Bundan baeka casusluk vazüeslle 1 Yıldırım Bayezid, yıldırım çarpmış gi- desi tebliğ edilecekti. Haber kulaktan lru 
de bütün ömrilnce Turk snr ... yında kal • 1 bi altUst olmuutu. Onun saltanatı zama- 1 lağa, ağızdan a~ yayılmı§, ortalığı 
mak bir işkence demektir. nmda böyle şeylere cesaret eden olu - deh§et sarml§tı. Padi§aha yaranmak is-

Halbukl Mnrya a§kına ve kndmlığmo. yor muydu? Hele kendi saray u§aklann- tiyen blrkaı; §erir armud toplar gibi ka-
doymuetur. Gilzoldir, belki Elizabettcn dan biri bu küstahlığa nasıl kalkış~tı? dıları toplayıp Bcygehlre yığdılar. 
blle daha cazio, daha nefis kadındır. Fa- Yıldınmın ne demek olduğunu dilşün - Ali paşaya felfelek kaçmıştı. Padişahı 
kat artık onun için erkeğin manası Eli- meml§ miydi? ayak divanına haztrlıynn paşaydı. Biltlin 
zabet kadar acemice değildir değil mi? Haykırdı: bu günahsız kadıların kanına girmeğe 

-E .. 
- Bu işleri silrnUe ba~ararak Türk 

sarayını ve asilzadelerini Sırplara bağ
lamaktn daha bUyUk mcharet göstere -
bilir ve yine kocasına ve fakat bu sefer 
milli bir kahraman olarak dönebilirdi. 

- Bir kahraman ama, birkaç gecelik 
kocalardan arta kalmış. 

- Brankoviç. General Tragosla asker 
müttefiktirler. (1) 
Maryanın bu muzafferiyetinden sonra 

asilzade Dük Brankoviç Sırbistan kral-

lığına intihab edilecektir. 1 
Brankoviç yerinden fırladı. Hayret ve 

dehşetten gözleri bUyümü§tü. Bu kadının 
bu kadar bUyUk işlere el atacağı aklına 
bile gelmemişti. Ya bu had.ise Etiyen'in 
kulağına giderse Brankoviçt kazığa ge -
sirtırdi. 

- Dokaşava, diye haykırdı. Beni mah
vetmek istiyorsun! 
Kadın çok sakindi, o kadar ki Branko

viç bu heyecanından bayağı utandı. 
- Hayır. Brankoviç. Şimdilik sen La

zarm yeğeni dük Brankovlçsin. Etiyen -
den sonra krallık nrunzcdl arasında sen
den kuvvetli yoktur. Hem aylardanberi
dir üzerinde durduğumuz bu hfl.diseden 
§imdiye kadar bir ı;ıey sızdımı ki, §imdi 
korkuyo111un T 

Etiycnin habis ruhu bunu haber al -
maz, ilzUlme Brankoviç. O Sırb'm mane
vf ve maddi esareti Uzertne kurduğµ sa
ra~da zeyklcıiyle sermest bir halde • 
dir. Ne diyorsun? 

Brankovlç biç dilşilnemedlği böyle bir 
netice karşısında heyecandaydı. Kansı 

Maryanın tek bir gecesine bir krallık 

tacı yakalamak pek namusln mamusla 
bırnkılır ı;ıey değildi. Amn, ne malfımdu 
ki hadise böyledir? Dokaşavanm gözleri 
parJıyordu. Brankovlçin ne dlişündüğünü 
anlamış gibiydi. 

- Eğer. Dedi. Şilpheleniyorsan Tra
gosla görUş. 

Kabul mU Braııkoviç! 
- Kabul Dokaşavar 

- Haydi iv başına ynrmm Sırb kralı 
ha§metlfı Brankoviç! 

• • • 
- Dileğin nedir kadm? 
- Hııdemenden biri akc:esiz sfidllmil 

içti hünkarım. 

- Getirin mel'unu ! sebeb olacaktı. 
Saray U§aklarından orta boylu yaşlıca Padleahın da zulmU son zamanlarda 

birini sUrUkliyerek hünkttr önünde diz çok artmıglt. O kadar ki Şeyh Necarl 
çöktürdüler. Yıldınm uşağın saçlarına nin bile aklı ba§tndan gitmi§ti. Ali paşa 
sarılarak sarstı: bir taraftan şeyhe haber uçurdu, diğer 

taraftan sarny SOJ-1ansı Yunusu gizlice 
- Bre köpek. Bu karının sUdünü 1çip 

ziyaret etti. 
parıısım neden vermedin? 

- Kadı bıına hıık verdi hünkarım l 
- Rüşvet mi verdin? 
- Hn13ll hUnkıimn. 
- Doğru söyle diyorum sana. Karnını 

deşlirlrim habis! 
Herif hUnkli.rm ayaklan dibine seril

di. Yıldırım bfçare uşıığm göbeğine bir 
tekme savurarak bağırdı: 

- Deşin kam mı bu herifin! 
Siyah yUzlU bir yeniçeri fırladı ve e

lindeki hançeri uşağın karnına geçirdi 
Etraftakiler bu mUthl!J ceza karşısında 
irkildiler. Padişahın tahtı önüne barsak
Jar döklildil. Zaten yan ölü olan adam 
gık bile diyememişti. (2) 

- Kaldınn bu cesedi ve Samsa çavu
§una haber göndeıin. §u defterde adlan 
yazılı kndıları Beğşehirde tevkif edip 
diri diri yakın! TA ki, Yıldırımın zama
nında rUşvct almamıyacağr, ecriat ahka
mından drşıırı çıkllamıyncıığı diğ~rlerl -
nin akıllanna yer etsin. (3) 

Padişahın yanında elpenı;e divan du
ran Ali pa§a birdenbire btinldrm delir
diğini sanmıştı. Bu ne demekti, böyle i
rade mi olurdu? Fakat padi!}Bhm bu lg
le sok önceden meşgul oldu11t! da isimler 
yazılı defterin hazırlanml§ bulunmasiyle 
belliydi. Eğer bu irade yerine gelirse bu 
Osmanlı devleti kurulalıdanberi görülmi
yen \•ah§iyane bir hadise olurdu. Belki 
halkı da çllcden çıkarırdı. Ali paşa §a
ı;ırrmııı, fakat müdahaleye de kendinde 
cesaret bulamamıştı. Şu @ırada Yıldırıma 
dokunulmağa gelmezdi. 

Hakikaten, bir §lm§ek gibi insanı ka
vurup mahvedebilirdi. Hem nihayet ira
denin tatblkt bir zamana mlltevakkıftı. 
Bu zaman içinde belki Yıldırnnm gönlU
nU nlmak milmkiln olurdu. Şimdi at~ 

kustuğtı zaman mUdahalc etmek çirkefe 
taş atmak demektl. 

Herkes Ali paşaya baktılar. Paşa g5ı· 
terini yere eğdi. \.aresız, hünkArm lra-

- Aman Yunus! 
- Emret paeıım ! 
- Sano. bin düko. altını var: 
- C~nım kurban paşa! 
Pasa, Yıldınmm iradesini anlattığı zn

man Arab soytarının nargilesi elinden 
dUşUp kırıldı. ' 

- Aman Yunus, ne yap yap, padişahı 
eğlendirip bu kararı geri aldır. 

Yunus yUzUne gözUne boyalar sllrerek 
acaib bir kıyafetle Yıldınmm huzunına 
koııtu. Haber verdiler: 

- HUnkA.nın, Yunus kulun seni gör
mek ister. 

- Gelsin! 
Soytan Yunus yerlere kapan~ı. Bir

kaç gUndllr yilzUnde bir kUçlik t"bcssüm 
bile görUlm,.yen hUnktır soytarıya baka
rak kahkahalarla gUldil. 

(Devamı ·nır) 

(1) Bosna knlr To\•arkonun yeğeni 
Velftn!lfo Vetft yırmı bin nel~rle TUr1< 

ordolarmı tc\'Jdfe memur bir lmm:ınitan
dı. Fakat malyetindeld generallerden 
(TragoıJ P~\'fç) efendisine ihanet etti 
ve Boşnalrlan f irara tcşYlk etti. Bunun 
üzerine Velintko'nnn ordusu perl5an ol· 
do ve f~e Sırb kralı La.zar bo muhare
beyi müteakip Tllrklere esir dü~til. "En
gel'ln Hristiyan tarihi". Dokaşavanm 

bah'lettfğt Frogos da o smıda Srrblsta.
nın harbiye vtt1rl değerinde.bir general
di. Fakat Trogos Pso,iı:Ie bir alla sıh
rlyetf yoktur. 

(2) Mü,·emh (Arabşah) bu busmıta 
epeyce izahat \'ennektedJr. Diğer mU,·er
rlhlcrde malı1mat görU1mem1ştir. "Hamer 
tarihi ctıd 1, sayfa 826). 

(S) Bo hlidlso sultan Yıldırnnm snlta
nat tarihinde çol< mAşhordur. N eşrl, So
lalaade, Cihannüma, IAktfi, Hacıhnlifede 
bu hususta tafslliit vardır. Da müruıse -
betle adliyede bir ı lahat yapdmıştu. 
(Yıl 795) 

• t<• fı 
Yazan: R. Rohe Düma - 1 ı t - Çevırell• bıtf 
Hedingen onu susmağa mec 

etmek· için parmaklaı ınırı Jı 
tazyikmı yavaş ya-paş ar~!./ 
- Ondan ayrılacaksın. Ben öyle is-1 Kabvaltrsmı iştlhayla ) f 

• "" fo ~ 
Uyorum. ·ın!Jluııd~wf, ŞI' 

- Hayır! Hedlngen çiftinin ö ııııser F?-~ 
Yüzünü Hildanın yüzüne yaklaştıra - kadar sonra bir gUn kO 51t>Jlı '--' · ııer ... ihı.v 

rak adeta dudak dudağa söyledi: nuanm ölUmUndenterı eti P" 1' 
- Ondan alTJlacaksın. ğı gibi, saat dokuzdıı aJ]t 11 ~ ; 

- Asla! onu istemesem bile sana inad teşkilatının merkez bln:=ti· '!~41 
onunla yaşıyncağım. İmzasız mektubunu nel Geroya rapor vere uıııte ~,. J 
unuttun mu? Seni bırakacağım ve onun· rince kolonel onu tcbeSS ezıe bil' 
la yaşıyacağım. Çilnkü onu seviyorum. - Hoş geldiniz. :sana ~ba! ı1'! 

Bu sözleri Hedingenin yüzüne ko.111 mektubu okuyacaksınız g L fyi b ~ 
bağırmak isterdi, fakat gırtlağını çem - - Hürmetlerim koıoıı.e 9 g6$0 ıs~ 
ber1iycn parmakların tazyikı sesini an- Size, Stefanın sevgill!~ab!d pedct ~ 
cnk bir inilti hnline getiriyordu. Deva.ı:;ı mektubu getirdim. Bu ~ ıııOJıilll 
etti: çıktı. Fakat bu seferklrı e 

- Evet. Senden nefret ediyorum 
Stcfanı SO\iyorum. Stefanı seviyorum. 
Onunla yaşıyacağnn. 

Hedingen onu susmağa mecbur etme:: 1 
için parmaklarmm tazyikmı yavaş yıı -
va§ arttırdı. Baş parmaklnrı kadının gır.- ı 
lağında, diğer parmaklan ensesinde bc

yuna sıkıyordu. Hilda gene inliyordu: ı 
- Stefan! 
Kadmm artık sustuğunu görerek ellı 

rini çekti. Fakat Hilda ölmUgtU. 

Şim.di ölUye, ne olduğunu anlamam• 
gibi, manasız ve boş nazarlarla bakıyor
du. 

Birden ölUnUn üzerine kapandı ve ağ . 

lamnğa başladı. 

Birkııç dakika böyle kaldı. Tekrar 
doğruldu. DuııUndü ve hıırarını verdi. 

- Gene trende bir cinayet olmu~ 
m15sy15. Bakınız gıızeteler yazıyorlar. 

Mebus Güstav Jilberin hlzmetçi~i elin
de kahvnltı tepsisi ve gazetelerle içeri 
girdi. 

- Gazeteleri verin. GözlUğUmU de ge-
tirin. 

Mebus okumağa ba§ladr. Ve heyecan
la söylendi: 

- Vay cıınma! evet o ... 
Cinayeti anlatan iki sütun yazıyı dik

katle okudu. 

haber var. ' "' 

- Nedir o haber~ 1' 1.9#..t,: 
- Stefnn Parise gel!Jle a)'fl > 

1 
f 

• ·pdCP ~JJ 
~unnm katili sevgi!J.SI oııdııJI pr. 
ga tahammül edeınıyor. erll~ıı ~ 
da çıkmayınca çok xıı 

18
t> \'e 

"Mektuplarıma nedwen c~)·of• el~ 
sun? Parise geleccgı.ın., ıcol~ 

ıattf· Komiser mektubu u 

katle okudu. etti= tl 
Rokur izahatına devanı ııeı1 ~ı" 
- Stefo.n mektubu S~~ eeı' 'JI. 

Hildııya göndermek iste '1 ettifb ~~ 
te gelen mektupları konU:1erd11~~ f. 
Postadan mektubu b:ıtııı ~l., .of 
okudum ve sonro tekt'8r cS beıı'~ 
tim. Söbeı t mektubu alın 11nııl1c 
getirdi. Böylece onun ııus 
rUbe etmi§ olduk. 1~ 

Kolon el gUIUmscdl: ıcolll~ ..e 
k dar .n.ııeı

- HUsnUniyete o 11 
1 tcCJ~ fil 

nanmnyın. Sizin kendlS~eıı ııı~61 
rişeceğinlzl. adresine gc e1' ıt ıllt'..t 
açacağınızı tahmin edC~ıŞ ot&b el P' 

kazanmak için böyle :>11Pd. ıotoJI .J 
e ı. " Komiser ccvab vcrın d' 

si değiştirdi: !llc~,,ııı I 
- Stcfan budalası .r 

şeyt açıkça itiraf ctıni~· ~ ~J! 
- Metresinden ııa~er el!P' p>j 

Parisc davet etmek ıçiıt di\-of· "'~ 1 • • ,ııı• 

kemmel bir yem te:ıld ,, J;&~ 
. eeC"' 

gelecek ve elimize dil!: ,J 
Hilda bo!;'Ulmu§, fon Hcdingen de tren • f"'' 

yolunda parça parça olarak b ılunmuetu. tubunda neler yazıyor: ~~ ııı f 
Hedlngenin Hlldayı öldürdlikten sonra "Frn.nsru1a alcyJıiJtlde·rdO ,...~~ 
intihar ettiğine ihtimnl verilmekle bera- ğınr, ynlml:ındrb"ttll tnl'cl~"eıııt'~~ (. 
ber zabıta ikisinin de öldürUlmliş olması nuıının kntıl suçu ile ınB eıfl (.1 ~ 
ihtimalini de gözönllndc tutarak talıkl - CCboiml billyorunı. Jh~~1'eıll)(ll~ 'J 
kat yapmaktaydı. Frnnsada bnyatıın tc dc41 ~- r. 

Havndisi okuyup bitirince gazeteyi e- çerncm Fransızlarıll stl~ ııııtilJJ ~ 
tinden attı. Bir an düşilncell kaldı. Son- lnhlır bllo ctmtyoccf.ırl· - .tttt ııl 

· aaıı JJr" 
ra sevinçle ellerin! oğuşturdu. Ne tali- lteJero rnj;'lllcn JJilıla ,uııliP 

ile, bnşma açılması muhtemel büyük bir Frnnsaya gelcccğlpl·11 cP'~ 
dertten kurtulmu~ oluyordu. / 

• 
U adamdı! Hildanın :ve kocasının ölilmU malda d~"ıım cderııt~JlJ ,ı 

• • 11ımı~miEWl!!&ı:ıl!lmmmd. deı." d~ ,1, 
. .·: .• • . · .. - .... " _ ... .,_: .... r; 

Acaba bir daha ne vakit istEklerime boyun eğecekti? Bu geceyi, 
müsaade almadan gidişime ve avdetteki şiddetli hareketime gözle
rimin kudretli ifadesine medyun olduğumu unutuyordum. Boyµn· 
duruğuna tekrar girmekte acele ediyordum. 

Fakat ertesi gün ve daha birçok günler, Aliye beni ayni suretle 
kabul etti. Zira zavallı hayatımızda akisler yapan bir hftdise meyd:ı· 
na geldi: Harp ... Ewelce zafiyetten dolayı ihraç edildiğim halde, 
~imdi askere almmaklığınıda bir mahzur görülmedi. 

Aliye, son geceye kadar tamamiyle benimdi. Böyle J:>ir zamanda 
insanın ne olacağı bilinir mi? Onun için kanın çok a~li bir hatıra 
saklamamı istiyordu. 

Evden çıkarken, henüz konuşmağa b~layan oğlumdan ayrıl· 
mak bana pek güç geldi. Yirmi defa kucağıma ahp öptüğüm için 
~ıkıldı, gözlerind0 n ya5 geldi Bu hal Haydar beye de sirayet etti. 
O da, bumunu çekmeğe başladı. 

Ve beni teselli için: 
- Gönlün rahat olc;un, Ali; kanna, ÇQcuğuna ve işlere bakmak, 

onları himaye etmek için hen vanm. Elbetteki sen benden daha rn~ 
rakh şeyler göreceksin. Fakat, yaşıma göre, ben de vazif crni yapma· 
ğa çalışacağım. 

Yanaklarımdan öperken tekrar etti: 
- Gönlün rahat olsun, Ali .. Güle güle git.. Güle güle ~l !.. 
Aliye benimle beraber geli}'ordu. Saat sabahın beşiydi. Sevkiyfl.t· 

can gecip trene bindiğim zaman ayrıldı. Aliye, çok perişan görünü
yordu. Fakat ne o ne de ben harpte ölece;:imi aklımıza getirmiyor
duk. Olüm, bize, m~ elft otomobile binildiği zaman ne kadar tehlike 
varsa, harpte de o kadar uzal( bir ıhtimal gibi geliyordu. 

Aliyenin bana verdiği saadet. bende bir uyu~turucu madde tesi
rini göstermişti. Ben onun aşldle sarhoş gidiyordum. Bundan başka 
a~erf talim ve terbiye görmediğım için, silt'ıh tutmasını öğrenince· 

ye kadar bir sulh olacatrı kanaatindeydik . 

-28-
Trende arkaaşiar ve ben, çocuklar arasında yapılan mahalle 

kavgalarına gidiyonnuşuı gibiydik. Trene teşyie gelen gözleri yaşla 
ciolu kadınlarla, çocuklarla, ihtiyar babalarla, genç kızlarla alay edi
liyordu. Ben ise, Aliyeyi daha sakin düşünmek için uyuyor gibi 
ra~tım. Kalbimin üzerinde, Aliyenin gelinlik resmi ve · yavrumun 
fotoğrafı duruyordu. Kafamda eski anlaşamamazlrklardan hiçbir 
hatıra kalmamıştı. Bana her §eY :yoluna gimıi~ gibi geliyordu. Evet, 
Haydar bey kanın için gjzli ~izli içlenecckti, fakat gizli gizli! Ye 
beq bize bu kadar iyilikleri dokunan bu mükemmel adama borçlu 
değil miydim!? By mecburi ayrılık esnasında evime, karıma o ba
kacaktı. HattA bu acıklı kıskançlığı bana faY.dalı olacaktı. 

Belime içi altınla dolu bir kemer bağlamıştım. işler yolunda gi
<lecekti. 

Anlattıklarına göre, neferleri ha:,-v.ınlara mahsus vagonlara tıkı· 
yorlarmış. Ben bir eok vartalardan sonra üçüncü mevkide bir yer 
buldum. O ana kadar tali bana yardım etmişti. Bundan sonra da yüz 
çevinniyeceğine kaniydim. Ç.Ok cesur olduğumu zannetmiyorum, 
Uıkin tehlike olduğu aklıma bile gelmiyordu. 

Harp devam ettiği müddetçe, en ön safta. bir hastalığa yakalan
madan, bir yara almadan kalanlar arasında ben de vardım. Gördü
ğüm şeyler ekseriya korkunç oluyordu; fakat ben hiç bir vakitken· 
dimi dilşünmemiştirn; bütün mevcudiyetimle \-Uruşmağa, dö~rüşmc-

ğe atılmış o!dui:'W11 halde, kendimi, icabında cl~ord~~eri· ~ 
dafaa et.ıneğe hazırlanan bir seyirci tasavvur edn ~ ~ ":J 

Birçok arkndaşlann, içinde yaralarının acısı~: s.ııır ~ J.VI] 
sı kan frenin nefes tıka ·an gazı ile bozulmuş piş. b~ir ~~ 
nin kul1andığr güzel kokuyu hatırlatıyordu. uıç ·ştiıtl• tııtı· 'i 
bu kadar sevmemiş, bu kadar safiyetle özlenıe~~yorP ~dl·/ 
madığı için ona şairane ve kusursuz bir suret ' gnzel o~ipl} 

İzinli gelebilöiğim zaman, Aliye rolünü pek JlİÇ rctY ~ 
dar beyi bir iki kere gördüm. Selma ile HandaP d~ JII 
tular. ııer • Ji P" 

·ııde, iı11cv • 
Karım tarnamile benim oldu. Tebcssüınlefl ~er! Ş reuıı'İ 

eğişlerinde §U kelimeleri o!ruyordum: "Zava,!~1 ~ serti~~~ 
hakkın!,, Aliye hafif meşrcb kadınlardan dcgt~ dell gel 
timal etmiyordu. Çocu&rıle m~gul oluyor ve ehil . .,J 
Bardar beye yardun ediyordu. ::g.-şıtad1 • ~;: 

İkinci defa gelişimde k;ıpm beni f<apıda 1' ,. 5:ıfl.' .,.(. ~' 
· ece~· u ""' c.' - Haydar bey bizimle }leraher yemek Y1Y buıi>'~ıtıi.l'ıi-1 

haber \'ereyim ki, bu defa tahammül etmek ~ •t old s'rstl· ol 

raz etme. Şimdi ne olduğunu anlayacaksın: f 
1~ıgsile _,,,f,/ 

dar bey onunla dargın olduğu için bu hal onu g >.şJ'.df ~ 
göreceksin ya, sersem bir halde. ıueı-tıı1' ıl'~ 9r, 

"Bundan başka Cahit gittiği gideli bir de~ nrııu;·~ p~ • 
ha sekiz gün evvel.. Birçok hezeyanlarda ~.u :n~ii ııaıı9 ~ 
teselliye çalış; hergün böyle yüzlerce ölüm S?r ·r şe>re iıııi>'~' 
rnediğini velhasıl ne lfi.zımsa söyle. Herhangı bl e>-e gel ue ,~ 
yette.Bu mesele onu aptallaştırdı Artık yazıh3Il JŞ sııl'~ ııeSİ~,r ~, 
ni çok ihmal ediyor; yakasız gömleğile ve UZ3pı prtı• ~? tl6~ tf'' 
yaınlara benziyor! Bu kadar yorgunluktan so P3rsııı·deıı: 
olacağın şey bu değildi, sevgilim .. Fakat rıe: cilletlıt 
elden kaçırmak zamanı drğil.. Evvel~ dostl ~) 
Kfımrancığımızın t'itisi için.. (fJeffl" 
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ye, yatak odasına, evin her tarafına 

baktım: Kimsecikler yoktu. Bu arama· 

Iarrmdan bir netice çıkmayınca: 
- Nerede? O nerede?. 

Diye bağırmağa başladım. Kanm bu 

halimi görünce şaşırdı. Ağlamağa baş
ladı •• 

Ben şüphelerimden bahsetmedim .. 

Karıma, kibrit aradığımı söyledim .. 

Neyse .. Hasta olduğumu zannederek 

beni yatağa yatırd.lar. Başıma kompres 

koydular. Karım biraz sükunet bulmam 

için uyumamı tavsiye etti. Ben, karı
mı=ı bililtizam beni uyutmak istediğini, 

birisini beklediğini farkettim. Bütün 

gece uyumadım. Karımı tarassut ettim. 

Karım bunu farketmiş olacak ki yanım

dan ayrılmak cesaretini gösteremedi. 

Tabii bu defalık da beni aldatamadı. 

Gene b!r başka defa gün ortası eve 
geldim. Kapıyı çaldım. Hizmetçi, tıpkr 

geçen .defaki gibi uzun müddet kapıyı 
açmadı. Evin içine.le bazı koşuşmalar 

cldu. Nihayet uzun bir fasıladan sonra 

kapı açılınca doğru misafir edasına koş
tum. Karım gene orada idi. Fakat yü

zünde korku eserleri okunuyordu. Ben 

oradan yatak odasına koştum. Karyo· 

lanın altını muayene ettim. Kimseler 
yoktu. 

Fakat buna rağmen, içimde hala bir 

şüphe vardı. Gardrobu, perde, kapı ar

kalarını muayene ettim. Mutfağa gir

dim; kömürlüğü bile gözden geçirdim .• 

Y ~k .. yok .. yok ..• Kimse ciltler yoktu ..• 

Bütün bu arama fasıllarından sonra, 

karım. elinde bir kibrit olduğu halde 
yanıma geldi: 

''- İşte, dedi, aradığın bu değil mi? 
Eski elbiselerinin cebinde buldum.,, 
"- Teşekkür ederim, karıcığım, de

dim. Hakikaten kibritimi arıyordum.,, 

Nihayet karımı nasıl yakaladığımı 
biliyor musunuz?. 

Genç adam yeniden ağlamağa başla
dı. Hıçkırıklar içinde: 

- Size bunu anlatmağa kendimde 

kuvvet göremiyorum, dedi. İyisi mi 

kardeşimi çağırayım. O da benim 'kadar 

her şeyi biliyor. Beni şuracıkta, kapının 

ö:ıl.;nde bekliyor. Onu buraya çağıra 

yım .. Allaha ısrr.arladık. 

"X Şuaı., bürosunun şefi delika:-ılıyı 

teselli etti. Genç adam hıçl:ıra hıçkıra 

"X Şuaı,. bürosı. ~cfinin boynuna sarıl 

dı ve teşekküT ederek biiyiik h~r meyu 

siyet içinde odadan üışarı çıktı. 

"X Şuaı., bür:>sunun şdi gen~ ada· 

mm karc1eşini beklemeğe b:ışhdı. Bir 

çeyrek, hatta yarım saat geçmesine 

rağmen gelen giden olmadı "X Şuaı,, 

bürosunun şefi düıünceli düşünceli eli

ni ceb:ne attı .. Ve .. dehşet içinde b:r a

dım geri fırladı .. Bugün emniyet sandı· 

ğına rehin olarak y:ıtırmak istediği son 

kıymetli eşyasının - altın saatinin .. ye

rinde yeller estiğini gördü. 

··x Şuaı,. büronını.ın şefi şapkasını 

yakaladığı gilıi polis kar:ı1toluna koş· 
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r~ em/ eket D:şı Deniz 
Seferler! 

llonı:rny:ı '"npurl:ırı: Cıım:ırtesl gfinlcrl 
13 de Köst('nl'C)c: S:ılı uiınleri 18 de Pi
re. Beyrut. lo;kcııılerl\ c. 

lı:ıly:ın \':ıııurl:ırı: Cumn gOnlerl s:ı:ıt 10 
cin Pıre. llrl'ııdızı. \'eııcılık, Tri)cste, 

~ırkeci istasyon l\lüdurluAü Telefon 
230i9. 

Lüzumlu T elelon/0.1 
YnnRın: 
Jo;t:ınlıııl iı;-in: 24222. Beyoğlu lı;-ln: 

411il ı. l\:ıılıkü} !çın: liOO:.W. ('skOıl:ır ı. 
çın: li0li2&. 

\'l•şılldıy. llııkırköy, lll-lıck, l':ırnlıyn. 
llıı~ ukden~. h·ııt•ı lııılı~·e l\ıınrlilli, Ercn
kiiv, l\:ırt:ıl. llıl\ ıılwdıı. lfı•yhelı. Bıırı.:u. 
l\ın:ılı. ı.;-ın: l'cll'fun ıııutı:ıbcre ıııcıııu· 
run:ı vnnı.:ın clcım·k k!Hıılır. 

l!:ııııı ılfol\esı: 2::!711 
l>en ız itfa 1\ esi :ııı .. 20 
llcynzıt kıılesı: 219!lli Galnt:ı vnnRın 

ku lı•s ı : 4 O O ti O 
Sıhhi inııl:ıt: H998 Miidılciıımumilik: 

2'.!290. Eııınl\·ı·t rııııılıırlıııtu: :n:rn::ı. 
Nerıo \'ek"ılelı t .. ı:ınhul Elı·klrik l~lerı 

Unıııııı l'ılıiclıırlıiAii B!'yoğlu: 4 HIOJ • lstan. 
lıııl: 24378. 
tuş: 40!l'Ht ı:ıtı:ıll: 2112:!::!. Nuroc;ınıınlve: 
21i08. l'sl,iıcl:ır • l\nılıldiv: HOii3. 

11 :1\·:ıı.:nzı: ht:ınlıııl: 21378. l\:ırlıköy: 
60 790. ııe,·oiilıı: 4lli12. 

Talwi Otomobili istemek 
için 

Sııl:ır lılnrec;i: Bt•\'O~lu: 44783. Beşik· 
llcJr>~lu eılıclı: 491l8ı. llclıck eılıcti: 

3U • 101. l\ııtlıköy cllıetı tiOH 7. 

Müzeler 
Aynsol\·ıı. nomıı • lliz:ın~. Yunan eser

leri \'C <.:ınıli l\öşk, Askeri l\lüzc ve s:ırnıç 
l:ır. Tıearet \'e S:ınııvi Mıızesl. Sıhhi müze. 

ı Bu rmızeler lıcrı.ıiin s:ıııl JO dan lli l B 
kııcl:ır nçrklır.) 

Türk \'t' lo;liırıı eserleri mfizesl: P:ızıır
tesiclcn h:ıc;k:ı herı.ıiırı s:ınt JO dıın 16, ya 
kadar ,.c C:ıırıı:ı ııiinlt•rl 1fı d:ın 17 ve ka
dar :ıçıktır. 

Topknrıı Müzesi: lkrı.:Cin s:ıat 13 ten 16 
ya kadnr açıktır. 

Anadolu hattı 
Hcrgiin tınrckct eden şlmenrlirerler: 
S :ıt ~Ldc Kon~·:ı, !l d t\nk:ır:ı. 15,15 de 

Diynrlı:ıkır ve S:ırnsun, 15,30 da Esklşe· 
tıir, l!l.10 d:ı Anktır:ı ekspresi. 20 de A· 
dıırı:ız:ırı. 

Bu trenlerden s:ı:ıt 9 do hareket eden 
Ankar:ı muhleliti p:ızıırtcsl, çıırş:ımb:ı 
ve cum:ı günleri Hııleb \'C Musul:ı kadıır 
sefer etmektedir. 

.--~:ırupa Hattı 
Semplon ckc;nrc'>I herı::ün Sirkrclden 

~:ıııı 22 de kıılkar \'C Anurınıfon geleni 
<;ani 7.::!5 re Sirkecive nıuvııs:ıl:ıt cdl•r. 

Kon\':ınsironel 20,30 ela knlk:ır. 10,20 
de Rclir. 

Edirne posto"ı: Jlcrı::ün ı;:ıat 8.50 de 
h:ırekct cdı•r. l!l,33 de gelir. 

Deniz.yolları 
ı~ı:ınlıul orentelil!I: 22740. Kııraköy: 

C!:lli:.!. 
1'.ız:ırle'il Tonh:ıncdcn 16,30 Mudan\'B. 

20 B:ınılırrn:ı. 
S:ılı Toph:ınerlen 9.M lzmft, 16,30 l'ılıı

rl:ın vn. l!l K:ır:ıhigıı, 20 llondırmıı. r.ıııa. 
tnclıın 12 l\nrıııll'rıl1~ Sirkeciden lO Mcr· 
sin. 

(::ırş:ımhn Toph:ınerlcn lli,30 Mııılıınyıı. 
20 B:ındırm:ı. Slrkrciclen 15 Ay,·ıılık. 18 
llnrtın. 

l'Pr~l'rnhe Tontınncden 9,30 17.mit, 16.:rn 
l\lutl:ıııv:ı. 20 ll:ınclırmıı. G:ıl:ıladıın 12 
K:ır:ıılcnlz. 

Cırmnrtesl Toplı:ırıeılen 14 Mıırl:ınya 20 
nnııılırm:ı. Slrkcrirlen 15 A~·v:ılık. 18 
Barlın. 
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MONAKASALAR: 
İnhisarlar idare·i için sartnameleri mu

cibince satın :ılınacak 50 kiloluk 150.000 
a:let \'e 100 kiloluk 180000 adet tuz çuva· 
lı ayn ayrı kapJh zarf u ulile eksiltmeye 
kQ".ı..'11U~tur. Muhammen bedelleri; 50 ki· 
lo!uk!arın beheri 23 kuruş hesabile 34500 
lira ,.e mmakkat teminatı 2587.50 lira: 
100 kilolukların beheri 41 kunış hesabile 
12800 lira \'C muva'drnt teminatı 4910 li· 
ra:lır. lzmirde te lim edildiiti t:ıkdirdı.> 
bc!ıerine :ıo kiloluklar için 25 santim ,.e 
100 kiloluklar için de 50 santim z:ımme
dilir. Ek<>~ltme yarınki pazartesi günü sa· 
a~ 3 de idarenin aKbatac;;taki levazım ve 
m'P•ayaat ı;ube·inde yapılacaktır. 

$C!hir1i"yaf ros' 
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- t34 
- Biz, kendimize ait tahkikatı ikmal 

etmiş bulunuyoruz. Yalnız istihbarat ~u
besi işi ba~ka cephelerden takip edecek. 

- Peki ... Şehirde umumi arama yapı· 
yor musunuz? 

- Emriniz üzerine akşamdanberi po· 
lis ve kumandanlığımız faaliyete ~eç· 
miş bulunuyor. Yakalananlar sabahleyin 
karakollardan kumandanlığa gönderile
cekler! .. 

Enver paş'a telefonu bırakacağı sırada 
Cevat bey cec;etJerin ne yapılacağım sor
du: 

- Cesetler hakkında bir emriniz var 
mı pa~am? 

- Ne emri? 
- Gömdürelim mi.. Ailelerine mi tes· 

lim edelim? Bu huc:uc;ta emride\ !etinizi 
rica ediyorum. 

- Cesetleri gizlice gömdürün. Bu hu· 
susta hiçbir dedikoduya meydan verme· 
yin ve. yerdinneyin. Bu adamların aile· 
!eri k u m a n d a n l ı ğ a müracaa\ e· 
derlerse kendilerinin ihtılfıttan menedil· 
diklerini, nezaretten verilecek emre ka
dar kimse ile görüşmelerine mü aade edi· 
lemiyeceğini söyleyin .. 

- Başüstene paşam! 
Harbiye nazın telefonu kapadı, Hiric;

tonun uc;taca becerdiği bu kanlı vaka da 
Şarl Kaponun ölümü ile kendiliğinden 
ve - kısa bir zaman için - kapanmı5 ol· 
du. 

Oa\·ic:t; ertesi günü Ay~ sultar.dan En
,·er paşanın Artini lstanbula, Harbiye 
nezaretine yerleştirme yaadini öğrenince 
sevincinden yerinde duramaz oldu. Ya· 
lıdan akşam üstü aynldr. Taksime kendi 
evine geleli. Odasına çıkar çıkmaz Artini 
yanına çağırdı. Delikanlıya talimat ver
di: 

- '.Artin! 

- Buyurun efendim! 
- 1,.in oldu .. Artık Sankamışa, üçün-

cü ordu karargahına gitmiyeccksin .. Bu
rada, Harbiye nezaretinde kalacaksın! 

Artin duyduklanna inanamıyacaktı a· 
deta.. Davistin kendisine verdiği hu hii 
yük müjdeye f e\ kalfıde sevindi; ko~tu, 
genç adamın ayaklarına kapandı, yüzü· 
nü, göyUnü güzel I ngiliz delikanhc:ının 
ayakl:aplarına süre süre mmldandı: 

- Tanrı 8İzden razı olsun.. Bir defa 
daha hayatımı kurtardınız efendim .. Ca· 
mmı sizin uğrunuza f cda etmek için ça
lıaşcağım .. 

Delikanlı, yerde sürünen genç adamı 
yerden kaldırdı .. Devam etti : 

- Şimdi bu tesekkürü bir tarafa bı
rak ... Hepimiz nihayet bir gaye uğrunda 
çalışıyoruz. Bize. milletimize fenalık e
denlerden intikam almak için uğraşıyo· 
nız. Sen de. ben de bizim gibi bu işi ken
dine vazife edinmi~ olan herkes de bu ga· 
ye uğrunda canını. b:ışını seve seve ver
meğe ahdetmiştir. 1 fepimizin kendine gö· 
re bir \'azif e~i var. Sen de şu andan iti
baren vereceğim vazHcnin esiri olacaksın. 
Onu bac;annağa, muvaffak olmağa çalı· 

şacak<t'l. 

Art in tehalükle atıldı .. Karşı ·ınd:ıkine 
itimat telkin eden bir komışuşla kendisine 
talimat veren Da\ i tin sözünü kesti : 

- Çalışacağım elendim ve ... muvaffak 
olacağım. 

Da\ ist devam etti: 
- Dur .. dinle! ceni Harbiye nezareti

ne; oradaki muhafız hölüğiine veriyorlar. 
!5in, iç hizmetlere bakmak .. Bilhassa or
du veya le\'azım daire inde bir odacılık. 
emirberlik, po tacılık almağa uğraş. Bu· 

nun için ben ele clıc:ardan nüfuzlu ze\'atın 
iltimac;mı temin edeceğim. Senin şimdilik 
yapacağın söyledığim dairelerden birind.c 
servis almak, orada bulunanlara kendı
ni ce,·dinnektir. 

Soranlara Çanakkaleli olduğunu c:öyle
mlvecekc;in .. l c;tanbullusun .. Baban da bu
rada. sultan saraylarının kuyumcuba
şılığmı yapmaktadır. Kendini böyle ta· 
nıtacakc;ın .. llk i~in bu. Sonra, Je,·azım 
dairec;inde olc;un, ordu veya baı:;ka daire
lerde olsun gözlerin, kulaklann earafta o· 
lacak. Bilhassa cephane ve asker 8evki 

işlerini öğrenmcğc gayret edecek ·in. Duy· 
duklannı da bana, akşam buraya gelerek 
anlatacaksın. Şimdılik bu kadar. 1} i an
ladın mı? 

Artin başını salladı: 
- Evet efcndım .. Anladım. Ben ne za· 

man nezarete gideceğim? 
- Şımdi de onu &ıyliyeceğim .. Senin 

daha ne kadar hava tebdilin var? 
Artin kendi kendine hesapladı; sonra, 

hava tebdili raporunu cebinden çıkardı, 

Daviste uzatırken söylendi: 
- 21 gün; üç hafta' daha var. 
Davist kağıda gözlerini gezdirdi; tek· 

rar Artine verdi, iHh·e etti: 
- Artık iyisin değıl mi? .. Gücün, kuv

vetin yerinde .. 
- Evet efendim. 
- Bu 21 günlük istirahati de feda et. 

Zaten nezarette gôreceğin i~ sana daimi 
istirahat gibi gelecek. 

- Doğru .. .Ben terketmeğe hazmın e
fendim. 

- Pekfü~ .. Öyleyse dinle. Yarm öğle
den ewel harbiye nezaretine gideceksin. 
Nazır paşanın yaverini göreceksin. ''Ay· 

şe sultan hazretleri tarafından gönderil· 
dim. Paşa hazretleri beni emir buyur
muşlar!,, diyecekc;in. Anlaşıldı mı? 

- E\·et efendim. 
- Haydi.. Artık istirahat et. Yam: 

bu işi yapmak için hazırlan! 

Artin, delikanlıya tekrar tekrar teşek 
kürler etti, odadan çıktı. Yerine çekildi. 

Ertesi gün Davist ile birlikte evden 
çıktılar. Artin I larbiyc nezaretine gitmek 
için tranwaya binerken Davist de araba 
ile Sarıyerin yolunu tuttu. Doğru Kaval, 
liman kumandanı Mehmet Ali beyi bul· 
du. Ona bir iki gün evvelki hadi enin bir 
yanlışlıktan ibaret olduğunu, kumandan
lıkta malUmatına müracaat ettikten son· 
ra serbest bıraktıklanm anlattı. Biraz ö· 
teden beriden konuştular. Mehmet Ali 
bey delikanlıyı yemeğe alıkoydu. Yemek
ten sonra Mehmet Ali beyin yanından 

ayrılırken Davist ziyaret maksadını izah 
etti: 

- Beyefendi. Sizden bir ricada buluna
cağım. 

- Gene ne var? Şu bir türlü akıl erdi· 
remediğim işlerin bir çapraza mı saptı? 

- Yok.. Bu sefer kendim için değil.. 
Bir ahbabımın iş~için tavassut ediyorum. 

- Peki.. nedir söyle bakalım! 
Davist Ayşe sultana anlattığı hikayeyi 

tekrarladı. İhtiyar emekdarlarından Vah· 
ramın oğlu diye tanıttığı Artini Mehmet 
Ali beyin Harbiye nezaretindeki arka· 
daşlannın korumalarına tavassutunu is
tedi. 

Mehmet Ali bey birçok şakalaşmalar
dan sonra bunu kabul etti, biraz düşün
dü: 

- Dur bakayım .. .Nezarette arkadaşlar 
dan kimler \'ar .. dedi. Birkaç isim tekrar· 
laclı, sonra birdenbire hatırlamış gibi yük 
sek sec:le anlattı: 

- Le,·azımatı umumiyede kaymakam 
Hamdi bey var. Sınıf arkada_sımdır. Ona 
söz geçiririm. O neferin adı neydi? 

- Artin! 
- Artin mi? .. Kendisini biliyor mu-

sun? 
- Evet!.. 
- Öyleyse yaz şuraya bir kağıdın üze-

rine öbiirgün lstanbula ineceğim. Bu ara
.:h nezarete uğrar, 1 Iamdi beyle görüşü· 
rüm. Bir şey yaparız. 

03\•ist liman kumandanının istediğini 
yaptı. Artinin l,ünyesini yazdı verdi. 

Artin delikanlının talimatına uyarak 
ertesi günü Harbiye nezaretine gitti. Ya
veri buldu. Paşanın verdiği emirle hizmet 
bölüğüne misafireten kaydedildi. O gün, 
Mehmet Ali Iıcyin ta\•assutu ile Artin, 
levazımatı umumiyede, posta vazifesini 
görmeğe başladı. 

1 şi gücü, Davistin verdiği direktifle 
cephanelerin ne zaman ve nereye taşma· 
cağını anlamaktan ibaret olan Artin, bü
tun hi<;c:iyatım seferber etti. Bu işi kol· 
Jarn,lfo bac:Jadı. 

COe\nmı \'il.!) 
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snym Ciznları; • istinde1'i ~~ 

d k 1 
• ? .. 20 seno })frtok bllcliselcro sahne Kudüs, 5 (A.A.) -Arapların umu· edecektir. Ancak Filbal1'1t1 Uçt 

e e Ce er m 1 • olnn llntll)'ln, nihayet kurtarıcı 'VO mi grevi devam etmekte ise de bilhassa lerin adedi mectnU ~~ 
konıyucn Biiyiik Atntiirk'ün yük· l'fablus ve Hayfada gevşeklik eserleri geı;emiyecektir.. . bir ,ıeb~ 9~ı 

Faris, 5 (A.A.) - Sosyalist partisi -
nin milli kcnseyi saat 10 da açılmıştır. 
Münhasıran istihbarat mahiyetinde bir 
toplantıdan ibaret olan ve müzakereleri 
kararlara bağla.nmıyacak olan konseyin 
mesaisi iki gün devam edecektir. Kon· 
sey, bugfin dahili siyaset meselesini, 
pazar günü de harici meseleleri tetkik 
edecektir. 

Blum, konseyin üzerinde aci
len karar vermesi kap eden Uç mese
le mevcut olduğunu bildirmiş ''e bu 
meseleleri şu suretle tavzih eylemiş
tir: 

1 - Konsey, parlAmento grupun::ı 
ekonomik ve malt politika. hakkında 
sarih direktif vermelldlr. 

2 - Konsey, halk toplantısı mlllf 
komitesindeki delegelerine, halkc;ı 

cephe bahsindeki polltlkayı tnsrlb e· 
den kat'f direktifler vermelidir. 

3 - Konsey, umumt pollUka bah 
sinde, sosyalist partisinin parlilmen 
to grupuna, parll'imento toplanıncn 

alacağı hattı hareket hakkında da dl
relrtı fler vermelidir. 

tık söz alan mebus Lussy demlştlı 
ki: 
••-Antikomünist mücadelenin §iddetle 
alcyhlndeylw. Zira, bu mücadele 
anttmarkslst ve bllAhara anUsosy.a 
llst mucadeleyo bir başlangıç teşktı 
etmektedir. Sosyallstlerln komUnlst
lerle blrltkte bir blok vücuda getir
meleri flkn de doğru değildir. Sos
yalist partisi, bugün muhalefete gec
memelldlr. Zira, bu politika da hU 
kQmet. sağa doğru yeni bir adım da· 
ha atacaktır.,, 

Dunu mUteakıı> söz alan sabık zf. 
raat nazıı-ı .Monnet ezcUmle demlştlı ( 
ki: 

Macar as 

"- Daladiyeye müzaheret etmek sos· 
yallstler icln lmkAnsızdır. Efk!l.rıu· 

mumlye, ne Flandenln, ne Radikal. 
lcrln ne de haklı olduğu zaman daha 
lazla Hert gittiğinden her şeyi bozaI? 
komünistlerin etrafında toplanmaya
cak, fakat sosyalist partisinin etra
fında toplanacaktır. 

HUkflmette, sosyalist programmtn 
heyeti umumlyesln1 kabul ctmlyen 
zatlarla iş blrlil,1 yapmak şayanı ka
bul bir harekettir. Zira, harlct hA.· 
dlselerln aldığı seyir endişe verici 
bir mahiyettedir ve kuvvetlt bir harı. 
cl politika giltme'k l!zımdır . ., 
f:ı'ransnmn mali politika~• 
Paris, 5 (A.A.) - Reynaud, vaziyet 

hakkında yaptığı tetkikatın :ıeticesini 

pazartesi akşamı Daladyeye bildirecek 
tir. Reynaud'nun buhranm izalesi için 
bulduğu çareler şu suretle hulasa e • 
dilebilir: 

Masraflan kısmak, yeni varidat men 
balan bulmak, iktlsadi kalkınmayı te. 
min edecek tedbirler almak. 

Reynaud, mali sahada hiçbir cebir 
tedbiri:ıe müracaat etmiyecek. eşha • 

, sm ve müesseselE'rin sarf etme kabili · 
yetini autltacak olan ağır vergiler th. 
dasını teklif etmiyecektir. NaZll" me.m 
Jeketin fktrsadi faaliyetini yilseltecek 
ve inkişaf ettirecek tedbirlerle bilhas· 
sa iktısadi sahada yeni varidat men • 
balan ve lmkftnlan bulmağıl gayret e· 
decektir. 

Reynaud. geniş bir lrredi siyaseti 
takip edecek ve sermaye:ıin a vdetini 
ko1ay1aştmıcak müsait bir hava ya • 
ratmağa çalışac-aktır. "Açık pazar., si. 
yasetl devletin mUbayaalan sayesinde 
devlet eshamınm yükselmesi için en 
makul çare ol&rak kabul edilmiştir. 

erleri es • 
1 

• • • Çek 
işgale 

arazısını 

başladılar 
Bratistlava, 5 (A.A.) - Slovakya tara·} kında Viyanada vera Bratislavda t0pla

f ından terkedilen arazinin Macar k'Italan nacaktır. 
tarafından i~galine bu sabah başlanmış· 
tır. llk olarak Mcdve \"C Bodjava nahiye
leri civarında kfiln Sut adası ijgal edil· 
miştir. Karpatlar Ukranyasında Macar 
kıtalan bu sabah Uzhorod, Mukasevo 
y_e Berclıovo mıntakalanna girmişlerdir. 
Bu şehirlerdeki Karpat • Ukranya idari 
teşekkülleri çekildikten sonra milli komi· 
telu \ilcuda gctirilec:cktir. 

Milli komiteler Macar ordusuna teslim 
edilmek üzere umumi binaları işgal etmiş 
lerdir. Bu komitelerin azası sokaklarda 
inzibatı temin edeceklerdir. 

l\fuvakkat lındut 

Budapeşte, 5 (A.A.) - Bratisla\·ada 
mUzakerclerde bulunmakta olan Macar 
Çekoslovak askeri komisyonu. hudut ko
misyonu tarafından kati hu1ut çizilince· 
ye kadar meriyette kalmak fize:e Çekoslo 
vakya ile Macari<:tan arasındaki yeni hat 
tı ıfasilı tesbit etmiştir. Bu hattlfasıl. 
katt hudut üzerinde hiçbir \'eçhile m~ 
sir olamıyacaktır. 

Cekoslo\•akya, Ç.CkosJovak ordusunda 
askerlik etmekte olan Macarları derhal 
terhis edecektir. 

Keza ~slo\'3K)'3 Macarlardan tckA· 
lifi harbiye m.ıretile alınmış olan at ve 
arabalan da derhal sahiplerine iade ede
cektir. 

lki ordu arastnda he~ngi bir Mdise
fe mani olmak için Macar ordusu ile ge-11 

ri çekilecek olan (.ekoslo\'akya ordusu 
arasında işgal zamanına münhasır o!mak 
a.n ne kilometrelik bir bitaraf mmtaka 
muhafua edilecektir. 

Macar • SIO\'ak tahdit komisyonu, ra· 

1\la<'arisraoda evinç 
Macaristnnın bütün şehirleri donatılmıs 

ve her kilisede ruhani Ayinler ~·apılmış· 
tır. 

Kral naibi amiral Horti, elde edilen ara· 
zi halkına hitaben neşrettiği bir emima· 
11'.ede §Öyle söylemektedir: 

"'lstırab seneleri artık nihayete ermiş· 
tir. Sen • Etyeır tacının ~malan, artık 
hepinizin üzerinizde parlamaktadır • .Ma· 
car milleti, sizi i.,tiyak ve askla bekliyor ... 

Butün büyük gazeteler, Trianun mua· 
hedesinin kısmen tadiline muvaffak olan 
Macar ricalini methetmekte ve bilyük 
memnuniyet izhar e~lemektedir. 
Yalnız iki gazete, gayri memnundur: 
Milli cephenin organı "Pare,, diyor ki: 
"Gri gömlekliler, Macarist:anm tarihi 

hudutlarından kati surette \'azgeçmeyi 
kabul etmiycceklerdir . ., 

Hungarist cephenin }'ani yeşil gömlek· 
!ilerin organı olan "Ccsszeartas .. gazetesi 
diror ki: 

··şurasını düşünerek memnun oluroruz 
ki, Slovakya ve Rfitenya yaşayabilir dev
letler değildir ve bu bebten dola), bir 
gün yeni bir sureti hal bulmak icap ede· 
~tir.,. 

KarpL t 
Ukranyası 

t\lmunyadan bilyük 
yur.._dım ı?Örüyor 

Prag, S (A.A.) - Karpat • Ukranya 
nafıa nazın Almanyanm Karpat - Uk
ranya hükfunetine en müstacel nafia iş
lerini yapmak Uzere "iş cephesi,, mlif· 
rezelerinden bir kaçını gönderme iti tek· 
lif ettiğini bildkmiştir. 

sek nztın ,.e lrndcslyle nasıl te- görülmeğe başlanuştır. Her 100 bin ldş~ye ditec~'· ıJıl' 
şekkiil ettiğl muhtelif ,·esllelcrle ar- Dün yeniden bazı hadiseler cereyan le bir meclis teşkıl.:ıusııaP ~ı1~ 
zeclllmlştir. l~ylüldo teşekkül eden etmiştir. Bombalar atılnuş ve telgraf retle, mecliste 8 ınU di ,ıeb119 
Hatny de,·lcti geçlrdll,rf bu iki ay znr· telleri kesilmiştir. Askeri kıtalar mem- ristiyan Arap, 4 yabll rP ;J 
tında neler rnpmış ve daha neler leketin muhtelif noktalarında araştır- caktır. ııı a1' ~ 
ynı>ncak, hunu hnzunınuzda lznh et- malar yapmağa devam etmektedirler. Umumi vali unvan~ eri de ~ 
me1i lüzumlu görclüI,rtim itin birkaç Nablusda mühim evrak elde edilmiştir. fevkalade İngiliz korııı~n ede'e~t 
dal.."iknmzı tşgnl edeceğim. Bu Jkl ny Araplardan bir kişinin öldüğü, bir kişi· S İngiliz murahhas ta~i)eriııi r!ı. ı/ 
lçindo lnzlbnt kuvvetleri llntny dev- nin de yaralandığı haber verilmektedir. Nahiyeler kendi ~e~ ııııılı' i~ I 
letlne lntlknl ederek hudutlarda jan- Fili tin i,;in yeni bir plan deceklerse de asayış teri dJ 
dnrma karnkolJnn tesis edJhnlş, da- Londra, 5 (A.A.) _ Daily Eksprı-s kuvvetli İngiliz ınUfre;. • ~ 
hiltlo otomobilli seyynl' jandarma <lev gazetesi Kudüs Arap mahafilinde yeni rak Filistinde kalacak ·ktisSdi ft S f 
rı~eleri gczrllrmek suretl'-"lo nsnyf~. t ·ı A aptarın ı a·lİ .4 

"' J bir 1ngHir pHlnr hakkında dolaşan şa- ngı tere r v-a • ııııJır 
tahtı temlno nlmmıştfl'. . . · uıurı _,u 

yiaları nakletmektedir. masım temın ıçın . ikr•""" 
"Sayın hnlknnızn t.cshJIAt olmak Bu şayialara göre, Filistine Yahudi yen İngiliz liralık bır 

nzere, Onln -ve neyhanlye nahiyeleri muhacereti senede bin kişiye inhisar calttır. d 
knznyn tnh\'il edilerek birer sulh 8 
mnhkcmcsJ de teşkil C<li1mlştfr. Bazı Par,· s mu·· ıaA kat 1,, er sebeplerle TC i1C11nt~ zeman dolnyısfy. 

le ~ blrknç oy enrcl ihUH\1 sabası o- k ı 
lan bu nzlz yurdumuz, almnn kuT"Tet- 1 •• . • c e 
:~~E~:~~.~l~~;:~:r~~ ne !~.ıı.,.ı9;~. r ~.!.~oı.,.~· .u::;· 
ne gelmlşUr." mUdavclel efkarda bulunmaları mükem- Hallfax ile Çerberlıı)'llına pi~ 

1 bir dlr zııman Fransız kalkJil "'• 
Devlet Reisi bUtUn halkın eUkOn me eey ••• "'~ 

tngntercyle Fransayı uçurumun ke - kt bnşlamış olacnktrf·ı• tpgnıı pı', 
ve huzur ile işi ve gUcU ile uğraşması A) - J' . .! 

narma götllrmtl§ olan .. sözleri kuvvetli, Londra, 5 (A · • ,-aıclll11 ~v ve kimsenin teşvik ve l~fallne kapıl- rının J ~ •• rl: 
icraatı zayıf,, bir nevi siyaseti tenkid e- ile hariciye nazı rl bil 11Y 

mamasmt tavsiye ettikten sonra, Ha- ı ri bnbe ..ır 
den Dormesson, sözlerine şöyle devam yaret edeceklc bfi'.Ul< 11"' 

tayın malt durumu hakkmdakl fza. d • 
etmektedir: glllz gazetelerin e """ hata geçerek, malt durumun her se- ktadıt· tıı" 

"Asıl mesele, Çekoslovak işinin halle- mevzubaha olma 1,.etltı ~~ 
ne kinden daha tyl olduğunu, lkl ny dildiği şu 111rada Avrupanm başlıca kuv- Gnıetelerln memntııı ~cıs ı;;et 
gibi pek kısa bir zamanda malt sa- vetlcrlnl teşkil eden iki grupun baı:ka bir göre, bu zlynret eıın~z;rt cı.~..ıl (.. 
hada oldukça mUhlm işler başarıldı- sabsda buluşarak maziye alt eski kavga- meselelerin başmda 8'

1 
f?ı~ 

ğrnı, dar bir vildyet kadrosu ile bir ıarm halline değil, mtlstakbel vazlyetin da bir nnlaşma ynpıırn tste~lt t! 
devlet kadrosu yaprldığtnr, maliye tanzimine istinat eden bir sülrftnet ese- manlarm mlistcnılekC ıııJlle11 
kadrosunun genç ve daha btıgm ele- rl vtıcuda getirib geUremlyeceklerini ta- dahili harbi ve nibtı1et t 
rnnnlarla teçhiz edildiğini, kanunlar- yfn etmektedir.,, tinin istikbali vardır. 5' ne#., 
ln tahtr temine alrndığınr söylemiş Journal gazetesinde Salnt _ Brlce ya- Deyll Telegraf, Frıt11.,ııc~11 

ve sözlerine şu suretle devam etmtş. EJYor: ğinln İngiliz baricl !1~ tlıt 
Ur: ''Fransa, İnglltereyle, kendilerin! va- olmnkt.a devam edec ~ 

kayt k d h 1 k b ,__ k kaudey1emcktedfr. · ~~, 11Tüti\n flyatlnrmm gc~en sene- arşmn a am 1 m ıraııuuıyaca J 
1 
ae ~~ 

'ldn&1en rllZllc o• fR.7.laalyle milhaJ'••- olan yeni blr •tyaset taltib etmek arzu. 0 yli Hcrald g~et~ctıı! t~~ 
sı ,.o istlhl4kfmfzfn bir buçuk mi lJ ~undadır. Japon emperyalizmlnJn açtığı manya arasında bir B ı;ftll ) iJ', 
fnzta tütnn lstJh nl ederek reji itln- ve meydana koyduğu ihtimaller karşısın- tmm akdJ görUıauıeceo~.:J 
resi işinin t.cınfn edJlmcsl gibi mem- da Myle bir anla§ma elmdiki kadar bU- Yine bu gazeteye ga;eıılJ, . 
lckcto çok hnyrrlı işler de görülmüş yllk bfr znnıret halini almamıştı. Bu ye- arasında dn bir .A1' ~ı:•~' 

hulnnmnktndır. ~ ~~=~:i:as::~:~ :im~~~k~~ pılması mevzub~S o o~ 
Şa gUnlenfo bütün halkımızı a14- midlr?,, ç· j8,, 

kncın .. eden gümrük "sinin nnsıl ~le 1 n - !' • .ı_ ... Exeelsior guetemnde Pays yazıyor: • 
geçtlğlnJ Jki kelime He hüldsıL ede- ••Framıız - lngiliz görüşmeleri esna- h ~ rb! .f 
coğlm: smda lktısndi ve mail meselelerin de (;il .,P' 

Cenevre nnlnşmaST mucibince Ha- ==================== j~sJ t ~ 
t .... .,.;~m-"klerinln Hntay devl,,.lne ı ı i Londra 6 - Çin 

3 l'.,.fı11ııt .,~ ••J ttU ı-u """ mom z temenni lo cümlenize saygı. ~re p; ·ı ııı·~r.ı: 
lntlknH lllzımgelrUğl f~ln tskendc- ıar sunarım." len mah1mata go 11~ab1 V .4 

runcln.kJ gfimrü~ü mcmnrlanmız te- Devlet reisinin nutku sürekli biı sına karşı yapılan ırı pllbtl •• 

sclliim ccllnce, Surlyo idaresi mlltc- surette &lkışlanmıştır. Bundan son- ticcsindc Hupe~;ce ~ ·~~ 
csslr olnrnk Suriye hemen gilmrük ra meclis reisi bir nutuk syllyerek Çin kuvvetleri. .·1ot11etr · gW'', 
koyarak bb;f t.nzyfk etmek için Hn. Ulu Önder AtatUrk'e Hataylıların ve Yangçinin 35 1'\ıi gefl 
taydan Surl ... c ....... -'elen ~"' ..... ,-.. 0 ·Pi"ım· 

1 1 
kain Lungkang şeJırı " ... ~ A 

1 1 .., ._.. '"">J"""ı.. ~· sonsuz saygı ve m nnetler nl ifade 
1 

... 1rıt11 ~ıvıJJI:~ rllk almaya başladı~ gibi nn ve bul;- etmiş ve bu beyanat coşkun tczabU- Çin kumandan ıg uı-:ıbı>? 
<lnyı "Ve cşynlnn dn lnrnl..-:madı. l\Ju- ratla karşılanmıştır. Kantona kn~ı bir~~ Ot\ ~ 
knbll tedbfl' olamk biz <le hn(!otla- İki aylık taUl devresi itinde hUkO.· seri surette hazırlık ıarı,1)-e 
nmızcln ı::iimriik teşldllU:ı yaptık. Fıı- metin haiz olduğu salt\hlyete binaen tadır. Numune kıt::ı.Çill tV~AJİ ~ 
kat giren vo çıkan c._c:ıyaclnn kntJyen tılmrdığı 24 muvakkat kanun hUkft· mühim rnıktarda trC ~!O 

- "" k H ı k'loıııe ııı:,.; gumrUk nlmnuı • atny ılnr ibtrçok met taratmdnn meclise arzedllmlş, Kantonun 80 ·ı ıııiö'° (':# 
mil., külleri rendfkleıi gibi bunu da bunlar tetkik edilmek Uzere ait ol- Kanton • Hank0"' .de·~ .. ~. 
yenecektir. Snyın hnlk1mız ha cl- b' d 'j'sı~ .. r:v- ·.11 

dukları encümenlere gönderilmiş- metre gar ın e ırıOW-~ (P'. 
hcttcn emin ve müsterih olsun, bu tir. ni zamanda me~ uı.lııfl ~ı 
ktirsüdcn fınym mnı~t ""~ldllerlno !;n· n.uznamede mUzakere edilecek milis ve Partza? :}1.1nc3 dii~:; 
mı dn 1)1·lcyt'hlllrlm ki, genç Hnta- bl 1 d .ı:. \""' garp sahı'IJcn tl tal>~~) 

başka r şey o ma ıbından perşem- . ., 
ym mnli snrsıntılnr geçireceği tc1flln- ıuzııll'l ııı---...,ı 

beye toplanılmak Uzere içtima dağıl- tedir. Bunlar, , tJcre )' &1'".,"• 
lanna rn;:."llıcn hükumet ~erek barice mıştır. zam askeri kU\"e "Ç jstı~ ~, 
,.e ~rck dnhllc on parn bile borç- Kanton, bu suretle Ub.A~ı!Btl, Anavatandan gelecek eşyadan ııv 
lnnrruulnn t.anlıhfülntmı muntnznınan b.;ı taarruza nıartıZ J!lt 
,.0 znmnnmdn ırn. etmiş olup hiç bir gUmrük alınmayacağı hakkında bir .. c88eır-
vergl do lbdns ctmlyccc{...frnlz gihl kanun neşredilmiştir. Cenevre rJlll f 
OS7 cncslno kndar ve_... hnkn'"ala- Pa aportlar hakkında karar \e Japony11 ,,.., ~~ ıfı 

• ,,... J (A \.l ı111ltı 
rmı da afCctrnc31 <lüşünü;roruz. Antakya, 5 (A.A.) - Pasaport işleri Cenevre, 5 . · ,1'1el ·~ '.J 

nu meyıındn banko hmı:Iannı dn hakkında bir kararname neşredilmiş. tinin Cene\·rcnın ~-ıtlec.11 ~;(. 
ta • fto bn.ğlııyM..nğız. Altmı, sene· tir. Bu kararnameye göre, Hataya du· ı: her türlü te:~;~i 1'~j, ~ 
dlr 200 bin JlııtayJrnm blh-a.-.rt.ıı ka- hul vizesi mülgadır. Hataya gelecek sı hu usunda ' 11aı-11P'" PJ 
mı olnıı \"C yiiz lılnlcrce clönürn Arft· yabancılar ellerindeki milli hüviyet\ e<.lilmiştir. TokfO uıtbl:ı,~ ~) 
zlnln su nltmcln knlmasma ~ebehi;rct cüzdanlarını bulundukları mahal zabı- ) anus adataıındıı ıı}:İ ~I ııt ~ 
\'Cl't'n dulyıın Jı;:lnJn kanuni yollnr- tasına göstereceklerdir. Hatay bükü - mandası hakklnd ıtlii tı11'ıl~ 
dıın 1·iirtincrck hnlU muhakkaktır." meti §İmdilik bir pasaport ihdas etmi. k:kine ic;tirak ede\-eti ~ 

Devlet Reisi adliyede yapılan yeni ycceğinde:ı harice seyahat etmek isti· tiğini milletler ce_ll'l
1 

J3t.1 ~~~< c 
• . iıdlr· ?LI'-'" teşklUHın faydalarından. maarl r ve yen Hataylı vatandaşların arzularına cenola bıldırtll ~ırıdi>-c 

sıhhtyedekf yeni işlerden, naffa ve göre Türkiye Cumhuriyeti veya Fran. komisyonunu ş: ·et J; • 
yol fşlC'rinden, ziraat kalkınmasın- sa Cumhuriyetl makamatı aidesinin müşkül bir ,>aZı} ııı' 
dan, posta ve telgraf muamclAtından kendilerine verecekleri pasaportla se· tır. .S}-orıı.ı # 
Ye Fransız askeri tarafından tdare e- yahat edeceklerdir. Bu hususun temini M,mdalar k0~%"1 
dllmckte olnn telefon şebekesinin için Türkiye Cumhuriyeti fevkalade mümessilinin bıl e<ftıl e' 11ıı 
Hatay devletine deYrt takarrUr etmiş murahbası:ıa ve Fransa Cumhuriyeti ponvamn çeldlll'l :fe <t ~ 
olduğundan bahsederek sözlerini şu mümessiline nota tevdi edilerek ga • ra~ru tetkik etıll rııı1 

• •• r h8ı<1l:t 
cUmle ile blUrrnlştir: ranti sıfatile bu cihetin yapılması is· kmdakı mula ·~if· 

ml'ğc knrar ,-crztl1> "Dnimn mesut netlcelere erlşchil· tcneccktlr. 

t, 

l; 
il' 
l, 

lı 



1 - ld . 
l'ında 

6 
aremızın Karaağaç Barut deposu tapa, saçma ve fişek ambarla-

de ıhaı artn_ame ve projesi mucibince yaptmlacnğı ve 18-10-938 larihirı
~letinı: edıl~ceği ilan edilen kerevet inşası P.fncere tecdit ve tadili ve tamir 
frıtırn:Yesıtı'S.lım müddrti ''e bedelini tediye şeraiti değiştirildiğinden heyeti u. 

ll _ l\bır_~en yenide:ı açık eksiltmeye konmuştur. 
fJt eşıf bedeli 2941.30 lira ve muvakkat teminatı 220.60 liradır. 

bata~a~ ~ksiltme 18-11-938 tarihine rastlıyan cuma gijnü saat 14 de rn 
iV _ ~a~ım \"e mubayaat §ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

'lırıa~ııı artrıame ve projeler ıs kuruş bedel mukabiti:lde sözü geçen şubeden 
V r. 

~ııq_'l~ li!~sıı~~eye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini ihale 
~ l!blj1.~ a m.ın evveline kadar inhisarlar inş!iat eubesine ibraz ederek ayrı· 

\T} _ \'eı:>ıkası almaları lazımdır. 
\'~ıııne " f teki ilerin eksiltme için tay in edilen gUn ve saatte yüzde 7,5 gü· 
t.ı ''" rıı 'arı· ı hl l. . . . r. (83a:sı e ı ılite yukarda adı geçen komısyona gelmelerı ılan olu-

* • * 

(;öz hekim; 

Dr . Murad Rami Aydm 
Taksim - Talimhane, Tar.abaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 

Tel: 415~ 

~~ .............. . ___ ...;.._ ____ _ 
r. irfan ayra 

RöNTGEN MOTEHASSISl 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar

şısında eski Klod Farer sokak No. 
8 - 1 O. Öğleden sonra 3 ten 7 ye 
kadar. -- -Dr. Necaeddin Atasagun 

... Mikt~rı Muhammen ts. ;~ ı ,u ıemtnatı 
'-tnsi 

, Cbatlı Beheri Tutarı 

Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. 
lan 17,20 de Laleli Tayyare Apr. 

Yollar tamiratında kullanılmak üzere lüı..ımu olan ve hepsine 9000 lira bedel 2 nci daire No. 17• Okuyucuları. 
tahmin edilen 3 • tane kamyon kapqlı zartı~ yeniden eksiltmeye konulmuştur. Eksilt· mızdan para almaz. Tel: 23953 

~~alı l\er L. K. L. K. L. K. 
r!taıı .ter eı;te 400 28X8 ,, 18.099 M3 43.- 778.25 58.37 
~ ı .... 0~~te. aJo-..ıooxns-35X 3 .. 22.500 M3 41.- 922.so . 69.ıo 

rne 1-t-11-938 pazartesi günü saat 15 te Daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesi ••••••••ı•••••••llli 
levazım müdiirlüğijnde görülebilir. lstekfüer 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve ---------------

e llıiktat alı Bakımevi içın yapılacak plii.tforml:ıra lüzumu ola:ı yukarda ebat 
~ Jt _ ~ Yazılı çıralı kereste pazarlık usulile satın alınacaktır. • 

675 liralık ilk teminat makbuz \·eya mektulıı le beraber teklif mektuplarını havi kapa- !lll•llllll!!lll""l[lllll!l!!l!l!l!!l.-.. •1111 ... •• 
lı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. G@z D=O e ~ n m n 
Bu saatten sonra ,·erilecek zarflar kabul olunmaz. (7941): l>r. Şilkrü Ertan 

l;t ,._ Uhammen bedeılerile muvakkat teminntları hizalarında gösteril. 
nı 

'batagta ~e EksıJtme 1 J -11-938 tarihine rastlıyan cuma giinü saat .15 de J{a· 
lııt 'V _ tazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun(Ja yapılacaktır. 

~araı:ı .. ~teı{:i\~·in eksiltme iQin tayin edilen gün ve saqtte yüzde 7 ,5 güven
. ıle bır!ıkte yukarda adı geçen komisyona ~elmcleri ilan olunur. 

tAA86) 

meye i~tirak vesikası almaları. Cnğaloğlu Nuruosmaniye cad, No. 5 

Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin VI - .MUhUrlU teklif mekt"P.bunu , kanuni vesnlk He inşaat şubemizden 
alınqcak cksiltm~ye iştirak vesikası w yUzdo 7,5 güvenme parası makbu
zu veya banka teminat mektubu.qu lJıtiva edecek olan kapalı zarflnrm ek. 
slltmc günü en geç saat 14,45 e kııdar l"Ukarda adı gecen alım komisyonu 
başkanlığına yerllmesl lAzımdır. .(8114) 

apartnnanı .. ..................... .. 
l • • • 

4'1~q .... lda 
lı ~ bıner.ı . remizin Paşabahce MUsktrat fa])rikasında şartname ye proJesl 

ltf ıısuı l'apıJacnk beton arme döşemeler He sair müteferrik işler kapa
~ 11 ...... U ile eksiltmeye konmuştur. 

l t Heyet· · l!ttıln 1 umumiycslnın keşlt bedeli 15202 lira iO kuruş ve muyak-
li ffl atı 1140.18 liradır. 

•· .... nı ~ı~~clel( :siJtme 21-KI-988 tarlhtne rastlayan paıartcsl gUnU saat 

Cfnsl 

Emme basma tulumba 
Hortum 

Mfktan 

11 adet 
455 Met. 

\ • * * 
~ l\fuliammen B, 
~ 

Beheri Tutarı 
L. K. L. K. 

200.- 2200.-
1.30 671.50 

% Teminatr 
L. K. 
165.-

50.36 

Elisifürl 
Sa:ı.tı 

15.üO 
16-

ıı~<'ııııt abataşta Lcrnzım \:e MUbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
İ\r tr. 

' .... R 
~ ·-t 'tıın •.artıınmC", ltcşır ,.e projeler 76 kuruş bedel mukabilinde lnhl · 

I - Yukarda yazılı il adet emme tulunıoa ile ~55 metre hortum §arlnamele
ri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile satm aJmacaktır. 

·Uı.ıur~~ AIUdtirlUğU Levazım ve MUbayaat şubeslle Ankara ve hmir 
\r .... :m~lderfndcn alınabilir. 

ll - Muhammen bedellerile muvaklrnt teminatlan hizaları:ıda gösteril
mietir. 

l'Ukı; slltmeye iştirak ptmPk istl:vcqlcrin dlplomqlı l'Uksek mUhendls 
, n 111 c>k ınımar olmaları, olmadıkları takdirde aynı ııvsafa haiz bir 

St f 
~ not nşaatın sonuna kadar d almt olarak iş ba~mda bulunduracak· 

III - Eksiltme 18.11-938 tarihine rµathyan cuma gtµıü hizalarında. yazılı 
saatlerde Kabataşta levazım ve mubavaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapı laca ktır. 

bt~ır:rJlkten mııaaddak bir taahbUt kA.ğıdı ile temin etmeleri '\'e bun
~;.ı. ,. asgarr 10.000 liralık bu gf bl inşaat yapmış olduklarına dair fen. 
•ı 1~ ;esaiki ihale gUnUnden 3 gUn evveline kadar inhisarlar Umum 

IV - ~artnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alr.ıabilir. 

nşaat Şubesine ibraz ed erolt ~yrıca bir fanrıt ehliyet ye eksilt-

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7.5 gü
venme paralarile birlikte yukarda adı gecen komis:rona gelmeleri ilkı olunur. 

(8053) 

B?L 
~ nP~JDA~ 
~lJtcrc~· -..~~--"'!"-~-~~~~,;....-!!',;..;."""'!'~'!""'!'!!"!"'~-~"!""'"~....,..""!"!'!'~'!'-!-

liıtini ~-' yavo:şça açarak bcıhçeye in- M<ıkngr, bu h;)Ji seyrettiltten scnra, 
<lenin gorebilecekti. Fakat Simon per· sanki kadına işittırmek istiyormuş gi· 
~c~gu:rkasında Jiyonu asmakla pek bi: 
tek hal 01cluğundan bunu görüp işide · 

1-taı de değildi. 
't'irı e~gr nihayet hançeri Jiyonun en· 

-...... ~ bıraz daha batırarak· 
J 

~ı1t1 E . . • 
iy

0 
mrını tekrarladı. 

11 So rı, Çaresiz iskemlenin üstüne çı1•
' n bi 

ili Yuk r duada buluqmak için gözle-
' •loına a.rı kaldırınca başının fü:tünde 
'~t kon 11miği gördü müthiş bir fer -
t 1 Pardı ve .. k . . b • ı. gormeme ıçın aşını 

ltaı 
erıg 

~:ı.ın b r, tam bir sükunetle ilmiği Ji· 
'\'cllıtt :>ynuna taktı. Jiyon hiçbir mu 
r lıcu te bulunmadı. Malengr ipin di-

r,1 nu eli . . 
olkj ik" erıne doladı~ çektı ve o-

tı'lt Otu ıncj bir tahta is1•erplenin üze-
'~ tdu. 

lk· 'ı'ittıdj 
~1 doııt '. d~di, benim sadık Jiyonum. 
, lıaun lt" gıbı konu~alım. Hatırlıyor 
~il? ıı0

1• sen ... Ay! Ay! Ne oluyor· 
t}' l:öp} !~ ı:?eprenmesen iyi edersin. 
Şj,,... eli: karı ı 

) "'Jeu· 
r trc dUr~ bir darbe, Malengri sırtüstü 
~~~tlıarrı Urdu. Fakat ipi ellerinden br 
"a~ " §h. İske 1 . .. .. d - L J "d;ı m enın ustun c ıp ı.;O-

,,'.)'::n '- takılı bir halde ayakta dı:nırı 
"'Ih• 1 "Ork ";ı ısuctrrıi•Udan kuvvetinin kesildiği · 
} 

1
4 kaylı .. dş ve duygulannı yavaş ya -

' ın ~ er .. ı b !'.· c~ vu ~ ~ ayıl.nıştı. Kadın ba· 
;ır hıııd .. cut da boynundan ipe tcıkılı 
: :lkihen" dsaı~anmağa başlamış ve mü-
~te Çare •skernıe de\'rilm::< ve Ma· 

ti ıtletı Ptnıştı. 
'ili gr h'" · ha~ kcgen i ıı:un kuv\'ct;ni toplı";tcırak 

~t la;ı .• So Pı penceredeki ha11'aya 
Çer , nra k 

''" ttt " h ccakarının karşısına 
ıtc a si 
J. ttı. Y<ıne bir sevinsle onu 
')'a 

~ti ~ hava-j 
~q~ '111 .. bo a debeleniyordu. Par 
'1u il ç .. lıtt ğ.;,•ını sıhn oüğümü aç • 

~~ "1
1YOtd D 

-~~ C>ı:Jeri ı:. amarları şişiyor · 
ı:ı<l \'c • 

tıır;ı ı it diı· 1 •nden fırlamış, dişsi ı 
tı b· ı -lı"a . öylcc -ı rı sarkmıştt. Jıyonun 

e korkunç bir şekil alınıştı. 

- Sana :>öyliyecek daha çok .sözle
rim vardı. Sen nefesine kadar bana hile 
yapma!cta pevam ettin öyle mi? Hele 
şükür ki bu hile son olacak. Kaltak! 
Sağl.ğında da güzel değildin ama şim· 
di daha korkunıt oldun. Artık seni 1rör· 
meğe tahammül edemiyorum, diye söy. 
lendi ve hemen perdenin öte tarafına 
geçti. 
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SIMON l\ılALENGRIN HAYRET· 
TEN HA YERETE DOŞMESl 

Simon Mnlengr, ktlıciylc hançerini 
bir sandığın üzerine koymuş ve göğ. 
sünden kısa ve geniş yüzlü bir hançu 
~karmıJtı. Kendi kend"ne mrnldanıyor· 
du; 

- Şu şebek karı söylemek istediğim 
sözleri bitirmeden öldü 1 Adam sen de ... 
O da geçti .. Şimdi gidip çek~cemi ye. 
rinden çıkarayım. Sonra da buradan 
kasmalı.. Artık tamamiyle zenginim. 
Geberen şu karının parası da bana kal· 
dı, 

}iyonun parası aklına gelince döndü, 
biraz evvel masa üstüne koyduğu kcca 
karının altın dolu çekmesini aradı. Fa. 
kat, hayret 1 Çekmece meydanda yok -
tu!. 

Malengrin ağzı aç k kalmış, hp.yrc. 
tinden gözleri faltaşı ~ibi açılmıştı. U
yanık olduğuna emin olrr.ak için gözle· 
rini uğuşturdu. Kendi kendine söylen
di: 

- Acayip §ey .. Uykuda değilim. Çek 
meceyi craya koy:nuştum !. 

Her tarafı iyice aradı. Mütemadiyen 
söyleniyor ve masanın başına gel~rek: 

- Her halde, diyord4, çekmeceyi şu
raya koyduğuma eminim, Uyurna.1ı

ğrm gibi deli de değilim. 
Sonra ~ene ara~tırmağa devam edi· 

yordu. Çekmecenin akıl ermiyecek lıir 

BURlDAN 

dcirt çapkın askeri para ve vaadlarla 
kandırmıştı. 

Hazırladığı p18n şu idi: Jiyon muay· 
yen vakitte bütün servetiyle Güllü 
bahçeye gidecek ve dört asker de 
kendisine refakat edecekti. Oradd pa. 
ralarını Simonun önüne koyarak tak· 
sim edecek ve icabında soyulmasına hi. 
le milsaade edecekti. 

tş bitip te ayrılmak zamanı gelince, 
hemen b::ynunda asılı .düdüğü öttüre -
cek, adamları Simona hücum ederek o. 
nu sımsıkı bağlayacaklardı. Sonra as. 
kerler bir saat çekilip gidecekler, ]iyon 
da bağlı Simonla yalnız kalınca hem 
kendi ve hem Simonun paralarını :la· 
cak ve evvelce tasarladığı emin bir ye
re gidecekti. Bir saat sonra dört asker 
dönerek Simonu omuzlarına yüklenip 
doğru Valuvaya götürecekler ve Jiyo
nun kendilerine öğre!tiği )'alan bir 1ıi· 
kayeyi anlatarak konttan bol bol bah
şiş ve altınlar alacaklardı. 

işte Jiyonun kurduğu ve Sirr.ona 
söylediği plan bu idi. Fakat ne y:ızık 
ki Simonun kendi paralarını getirmiye· 
bileceğini düşünmemişti. Simon tarafın 
dan parasının alınmasından doğan he
yecan arasınqa itidalini kaybederek Lu 
planı Simona ifşa etmişti. Yine bu §aş
kınlık arasında tehdit edildiği zaman 
düdüğünü öttürmcmiş, Simcnun gidip 
parasını gömdüğü yerden çıkarmasını 
b~klemişti. 

Jiyon, maksadını anlatırken Malengr 
de burnunu kaşıyarak bir hile düşü· 
nüyordu. Bu sırada Jiyonun da aldı· 
na bir tedbir gelı!i: Bu sayede Malengri 
bahçeye çıkararak paralarını gör.1diiğü 
yerden getirmeğe mecbur edecekti. 

Bunun için ona: 
- Simon, dedi, görüyorsun ya ... 

Ben senden hem daha akıllı, hem daha 
kurnazım. Bunu da sana birç:ık defalar 
isbat ettim. Bunun için beni aldahna
ğa çalışman ve hatta parmağınla bile 

dokunman senin için pek tehlikelidir. 

- Evet, ha"kkın var, Jiyon ... Sen ben 
den daha akıllısın. 

- Bu sözü senden işitti&tme mem
nun oldum. Şimdi artık biribirimizc 
karşı dürüst hareket etmek, paraları· 
mızı namuskarane paylaşmak sonra da 
tatlı tatlı ayrılmak pek muvafık olur 
sanıy.crum. Buna sen razı mısın? 

Malengr içini çekerek: 
- Hay hay, cevabını verdi. Jiyon, 

bunun üzerine : 
- İşte, dedi, çekmeceyi aç ..• İçinde· 

kileri sayalım. Zaten ne kadar olduğu
nu ben biliyorum. Onları iki müsavi 
kısma ayıralım. Sen hissene isabet e
den kısmı alacaksın: 

Malegr hiç limit etmediği bu mu -
vafakatten hayrete düşmüştü. Bunun
la beraber hemen çekmeceyi açarak 
altınları saymağa başladı. Fa'kat Jiyon 
diidiiğünü ağzına götürerek cnu dur· 
durdu ve: 

- Biraz dur, dedi, ben de seninle 
beraber saymak isterim. Buna razı o
lur gibi görünen Simon: 

- Pekala, dedi. Haydi gel benimle 
beraber say ... 

- iyi ama, yanına geldiğim zaman 
hançerini karnıma saplamıyacağın ne 
malCtm? 

Simon kendi kendine: 
- Hay şu kaltağı veba alsın, diye 

düşündü, aklımdan geçen her §eyi keş 
fediyor. 

}iyon devam etti: 
- Yok, yo'k... Ben o kadar ahmak 

bir kadın değilim. Kılıcınla hançerini 
şu perdenin arkasına at bakayım. 

Malegr, biran tere.ddüt etti. Sonra 
hiçbir şey söylemeden siHihlannı per 
denin arkasına attı. 

O vakit ikisi de masanın ynnına yak 
taştılar. Kocakarı gözlerini kamaştı • 
ran altınları yakalarr.ak için boğazına 
bir ince zincirle asılı olan dlidüğli e • 
tinden bırakm•ştr. 

Beraberce paraları sayarak masanın 
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Günün 24 aatinde 
HASTA 

Baş - Diş - Nezle -Grip 
Ve bütUn ağrlları derhnl geçirir 

Mideyi, kalbi yorma z. icabında günde 
S kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız 

Her eczahanede t -12 ilk anıbalajlarını 
arayınız 

Tashih 
İstanbul telefon müdürlüğünün CA• 

zetemizin 1 teşriniı:ani 938 tarihli ntis
hasında neşrolunan 15 adet menhol in· 
şası hakkındaki ilanda vesikaların ni
hayet saat 14 de kadar komisyona ve
rilmesi yazıldığı halde bunun saat 11 
e kadar olduğu tashih olunur . 

Ç M •wea 
TERZl 

Yavuz Sezen 
Parls Kadın, Erkek Terzilik Akade
milerinden diplomalı. 

Beyoğlu • Pnrmakkapı 113, Türk fo
to evi ilstilndc. ........................ 

Bnı ağnlanna karıı 

GRi • 
1 

Ka§clerini kullanınız. 

GRlPIN : Bütün ağrı, ıızı ve san

cılan keser. 

GRIPIN: En tiddetli ba§ ve dit 
ağnlannı ıüratle din· 

dirir. 
GRIPIN: Nezle, grip ve roma

tizmaya karıı çok 
müessirdir. 

_______ _.. SATILIK KÖŞK ~ .. -----

1 
Çamlıcada Acıbadcm karakolu karşısındaki sokak içındc (Isa Huhi pa_şa kö~· 
kü) .. namile maruf KOŞK \'e GENlŞ BAHÇE ucuz fiyatla tekrar satılığa çı 
karılmıştır. Bahçesi her türlü istifadeye müsait ve köşk geniş ve muntazamdrr. 

OROLOC = OPERA TöR 

Dr. Kemal Özsan 
Karaköydeki muayenehanesini (Tü· 

nelbaşı l stiklfil Ccl. No. (380) Ohan· 
yan Ap. Bursa pazan üstüne) naklet· 
miştir. Telefon: 41235 

icabında günde 3 kaşe a/ınabilİf' 
marka ya dikk• • • 

1 
i steklilerin Bahçekapıda Ta~han altında Türk Ticaret Bankası A.Ş. rnüdürJii 
~üne müracaatları. 

Dr. Hafız Cemal ısım ve 
........................................ Dahiliye mUtehassısr. İstanbul 

Divanyolu, No. 104, Tel: 22398 TAKLİTLERlNOEN 8AKI ' iNiZ 

•sovYET VAPURLARI ACANTALIGINDAN·,,· 
Ayın 9 unda Odesadan gelip 10 da p l RE ve HA y F A'ya Hacı 

hareket ~ecek olan ( U K f' A N ı A ) vapuru yalnız bu ısefere mah- 1 
su• olmak üzere iki gün evvel, yani ayın 7 inci pazartesi günü gelip salı , 

Bekir 

' [ ··~ ' .· l ; • . 
'; : 1 ·.'1 ' -··· ' ~ . •. . . ,. .,")· v. . . 

tM 

Kurabiyesile, lokumları ve fundanla;:: 
Şeker, aikde, badem ve fıstık ezmele 
Tahin helvasile karamelalarının 

günü saat 10 da hareket edecektir. Müteakip seferler için hiçbir değişiklik r girdiği eve neş'e, sıhhat ve kuvvet de beraber girer. 

yokt;~zla tafsilat için: GALATA Gümrük binası 'karşısında altı:cx Va~~ 1: AL ı• MU Hı• D D ı• N HAC 1 
han 4 UneU katta KURTULUŞ vapor acantalığına nıUracaat. . 

Telefon: 40155 
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üstüne istif ettiler. Bunun üzerine J i· 
yon : 

- Simon, dedi, işte ben dürüsttü· 
ğümü isbat ettim, paralarımı ortaya 
koydum. Artık sanının ki sen de ken· 
di paranı getirmekte teroodüt etmez
s in. 

Simon h emen cevap verdi : 
- Bu paralan bölüşelim. Sonra ye· 

nün ederim ki ben de paralarımı geti
receğim. 

Bunun üzerine paraları ikiye ayırmak 
isediler ve kıyamet de işte bundan 
koptu. 

Jiyon Malcngri:ı elçabukluğile bir 
d izi altını aşırdığını görerek bağırdı. 
Malengr ise ] iyondan daha fazla bağı
r arak onu bastırmak istiyor, bila'kis 
kocakarının bu elçabukluğunu yaptığı 
nı iddia ediyordu. 

İkisi de saçsaça ve haşhaşa gelmek 
üzere idiler. Nihayet yeniden paylaş· 
rnağa karar verdiler ve paraları ikiye 
ayırma işi yeniden başladı. Fakat yine 
gürültü koptu. 

Jiyon: 
- Haydut! .. Hırsız 1 Sana, benden 

çalıyorsun diyorum. SanlH şuradaki di· 
ziyi saklarken görmedim mi? Olmadı, 
t ekrar paylaşalım. diye bağırdı. 

Malengr : 

- Peki, dedi, tekrar paylfişalım. 
Fakat deminki gibi çalmaktan vaz • 
geç ... Yoksa ... Ah 1 Tuttum ı 

Malengrin yakaladığı şey ]iyonun 
boynundaki düdüktü. Jiyonu şaşırt -
mak ve .aklını çelmek için para dizile
rinden göz göre göre aşırm2ğa kalk· 
mıştı. Jiyo.n altın hırsile kendinden 
geçmiş ve masaya iyice eğamişti. işte 
bu sırada boynundaki düdük de masa· 
ya doğru sarkmış ve Malengr demin
d enberi beklediği bu fırsatı l:açırrruya

rak bir ha:nlede düdüğii kav•amıı; ve 
t iddetle çekerek ince zinciri koparıp 
düdüğil ~!mıştı. 

Malcngr düdüğü cebine koyarak mu 
zaffer bir tavırla: 

- Ey, ]iyon, dedi, buna ne dersin? 
Haydi şimdi addmlarmı çağır baka • 
yım. Jiyon sen kurnazsın ama ben sen· 
den daha kurnazım. 

] iyon kendinden geçmiş bir haldey
di. O kadar ihtimamla aldığı tedbirler 
kendi hatası yüzünden mahvolmuştu. 

Artık şimdi haydudun elin.de müdafa
asız, oyuncak olmuştu. 

Simon hemen koşup perde arkasın
dan kıl.cı ile hançerini aldı. Sonra ma· 
sa üstündeki Jiyonun altınlarını bır 

hamlede alarak çekmeceye doldurdu 
ve kapağı kapadı. S:;nra: 

- tşte, dedi, oldu bitti. Bak insan
casına iş görülürse kavga olmaz. Söy
le bakalım güzel Jiyonum, senden bir
kaç egü kopardığım günü liatırlıyor 

musun? Ne kadar huysuzlanmıştın. 

Halbuki §U paralar o günkünden çok 
fazladır. 

]iyon kendini toplamış ve pek fena 
olan vaziyetini muhakemeye başlam ş· 
tr. 

- Simon, dedi. Kalbin bu paraları -
mm hepsini almağa razı .clac:ı.k mı? 

- Ona ne şüphe? .. 
- Kabil değil... Hiç olmazsa bana 

birkaç egü bırak. Mesela gümüş egü
leri verirsen ne olur ayol'! Bütün ser· 
vetimi alıyor musun? Demek ölümü • 
mü istiyorsun, buydut ! Gasıp 1 

- Evet, gebermeni i '>tiyorum. Ne 
sandın leş kargası: 

Böylece bac;layan münaka~a bil) Eclü. 
Malen~, Jiyona şiır.diye kadar onl'n 
kendisine oynamak btediği oyunları 

sayıp döktü ve nihayet iki gece evvel 
onun kendisini Valuvaya nasıl çekistir· 
diğini, konuşulanların hepsini duydu -
ğunu cöyledi ve ilave etti: 

- Bu sabah eğer b:r hile uydurup 
Valuvayı kandırmasay.dım şimdi sağ -
lam Tı:ınpl"in bir zindan·nda l:ulunac:al: 
tım. Sen de paralarımı bulmak ve al· 

_______________ s __ u_R __ ı_o_A __ N ________________ --:~ 
kıracak ve adamlarını Malengnıı. fr 
tüne saldırmağa teşebbüs edece~·ipıı 
kat Malengrin bu tuzağa düştıle 

rnak için şüphesiz bahçeyi altüst ede· 
c ektin. 

J iy.cn mırıldandı: 
- Aman yarabbi! .. Herşeyi biliyor, 

mahvoldum! .. 
- Ona ne şüphe. Servetimi ele ge

çirmek, beni zindana attırmak istiycr -
dun. İşte ben de seni yakaladım. Şey· 
t an gelse elimden kurtaramaz. 

- Alçak, köpek!.. Mel'u:-ı I Zavallı 
bir kadına böyle işkence edilir mi? 

- Sen mi bir kadınsın Cehennem
den fırlamış bir zebanisin. Haydi be
nim güzel Jiyonum ölümlerden ölüm 
beğen bakayım. 

- Hayır, ben ölmek istemiyorum. 
İstemiyorum. 

- Beyen bakayım, seni kızartayım 

mı? Burada güzel bir ocak var. İste -
mezsin değil mi? Hakkın var; bu çok 
uzun sürer. Benim ise o kadar vaktim 
yok. 

- Simon, eğer beni öldürürsen in • 
ti'-t.ur.ımı alırlar. 

- Kim ala.:ak mış, zebaniler mi? 
- Beni be!<lıyen adamlar. Eğer ge· 

ce;·arısından <'\'Vcl çıkmazsam onlar 
buraya girecf'klcrdir. 

- Oh güzel Jiyonum, ne güzel ted
bir almışsın. Fakat saat daha on bire 
gelmedi. Adamların gelmeden evvel 
ben kaçmış bulunurum. Nasıl şu han· 
;eri karnına sokayım mı? .. Ona da ha· 
yır değil mi? Sana da ölüm beyendir
ınek doğrusu mühim bir mesele. Ne 
ise, gel de seni asayım, bundan daha 
kolayı yok ... 

- Beni asmak mı? Burada mı? Bu
rada nasıl asarsın? 

- Basbayağı... Bunun için bahçeye 
gitmeğe lüzum yok. Nasıl beni bahçe· 
ye çıkmağa tahrik eder de oraya çı • 
kınca da bağırır mısın? Yağma yok. 
Sesini kimse işidemiyecek.. 

Jiyon hakikaten böyle düşünmüş • 
tü. Malengr kendisini asmak için bah
çeye sürükleyince o da bahçeden hay-

görünce : nı' 
- Ah, ifriti Bütün düşürıcele 

anlıyor ... diye mırıldandı. "l perı'~ 
Malengr elinde hançerı e ~· 

nin önUne giderek gerilmiş ~e:- -
çekti ve arkasından tavanda bı d,
karaya takılmış yepyeni bir ip ıneY'tJf .
çıktı. İpin altına bir iskemle ko~ Jıc' 
bir adamın rahatça asıtmas: JÇ si111"' 
şey hazırlanmıştı. Bu hazırJıgı 

bir perde ile örtmüştü. ..- ' 
··yle .. Malengr perdeyi çekince .so 

ğe başladı : • 0ril • 
- Bak ]iyon, şu yepyeni iP1 ~rı ;;

yor musun. Bunu üç franga se
111

1>0-M 
b"le , .... 

aldım. En asil prenseslere 1 jB t' 
mükemmel bir ip nasip oltılaı. ya 1f/I 
tavana elimle çaktığım ınakn~r _, 

dersin? Sağlamlığında şüphen da ç~ 
Pencerenin yanına şu halkayı ıı';,.. 
tım ki sen sallanırken ipin diğe:. ,0,.-_ 

oraya bağlıyayım diye... Qöttl~fi ~ 
ya, masrafa acımadım ve her ş 
darik ettim. 

]iyon inledi: 
111

et? 
- Merhamet Simon, merba hta il 
Malengr şarkı söyliyerek ta• geti~ 

kemleyi ipin tam altına hiza'/9 etısf :_ 
Sonra hançerinin uc.ile )iyonun gcti~ 
sine dürterek onu ipin a1u11ıı . ,,, . ..,f" 

.. ıerı' -.~ 
]iyonun saçları dağılmış. go~ tell';IP"".. 
larından fırlamıştı. Hnnçerı11 .. 
altında iskemleye kadar yüriid~de1İ ~ 

Bunun üzerine Malengr pe eri 'b"I•: 

kerek kapattı ve bulundul.dar~a :, 
lece odadan ayırmış oldu. l{a , 

- İskemleye çık 1 dedi. -~,; et 
~ na ı, ~· Malengr perdeyi kapadıgı .,cıı ,ı 
0ısaı "p 

memişti. Eğer kapamamış cJa!I tıı 
dada bulunan büyük dolapla.r itıcıctı 
nin gürültüsüzce açıldığını, ıÇ ğıfll t 
adamın dışarı çıkıp dolap kaPıı :;5ti>t1 

sa .. . 
rar kapa.:lığını ve sonra m~ atıl' i1'1 

duran altın dolu çekmeccY1 


