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: Rupen Cevaınırc!yan 5 
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~ Hınça Err11eni ~ 
~ihtil&~inin içyüzü~ 
: \'akın tarihimize alt \'O filmdiye kadar gizil kalını, bu fe\'kalide enteresan hiidlsc tarihi ynzılariyle tanınnnıt : . , . 
: değerli lılr arknclnşnnız tnrnrmclnn uzun bir tnlışmn neticesinde roman haline sokulmnştor. Jlnber okuyucu. • 
• lnrının biiyiik bir mcrnkln tnklı> edece klcri im c erin hnzırlnnışınc1a, Hınçnk lhtllllllnln bnsmdan sonuna : • • • • kadar içinde hulıııınn, \C cltın nrnınızd:ı. ynsı,·nn (A. ){.) ın h.ntıralnrmünn, Ycsiknlnrm<'lnn fsUfadc edil. • . " -. ,, . 
• nıiştir. • 

~ ırüvDeır lYırpeırtteırn lhSıcQ!nseıeır - çok garip ve he- 5 
: yecaıFODo casusllYI~ sa'fFlhıaıDaırı 1:1 ftlfiıtlDc!ll ~oma~esıne: • • : yar<dllm e<9Jcen ı~n eırmenı ~a<dlaının entrlD<aıarı : 
i : ··········i·"i···;·ki::·~ı···-ı.z;~·-<;;;.:-~rı~ü-;~~~;;:::i;,d·~-·'ı ; 
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Ankara. 7 - lki gün evvel lstanbula 

giden Baş\'ekil Celal Bayar bu sabah şeh· 

rimize dönmüstür. BaşYekili i tasyonda 

vekiller, mebuslar. Ankara valisi \'e polis 

mü:lilrü ile diğer bir çok zevat karşılamış 
tır. 

lstanbul l rn h:ıre~u·t 
Istanbul, 6 (A.ı\.) - Başvekil Celal 

Bayar, dün akşam saat 19,10 da eksprese 
ba~lanan hususi bir vagonla Ankaraya 

Zoı•gttldal: llalkevinin il:inci ln?yz'ik resim sergisi, törenle açılmıştır. llüUr 
met ı•c mcmlcl:et ileri gelenle7i, öğretmenler, 11:iUıendisler, resmi ve hususi mı'ı
cssesaler mensupları ile büyük bir miitıevı:er kzillc, açım tbraıinde lıazır bıtlwı
mııştur. 

Sergide "Giizel Mnallar birlili resim şubesi,. t•e "J\/ı7stakil re!samlar tJe 
llcykeltrrışlar birliği,, sanatka1la1ile Akademi l>rofesörlerinin (108) barca eseri 
to plamnıştır. 

Sergi, bıiyük bir ralbtt ve alaka ile karşılanmt~fır. Tlcrg·'ln salonu dolduran 

1 tlrıttklf 
halk. gençlik gmpları ve okttllar gelip Türk sanat eserlerini zevkle st>'f 
dirin. atı Gil' 

Sergide, Ali Karsan, Ayetııllalı Sümer, Fahri Çizel,Feyhaman D1~1)_~ S", 
tin F. Duran. il. Vccilı Bt'rcketof./11. llikmct Unat, llulasi Mercan., sa"• Ali 
ruz, Samı Yetık. Şercj Akdik, Şevket Dağ, Yakııp Peçenek, l'von J\tl1ı1t Ca06' 
Aıı11i Çelebi,. Ercüment Kalıll, Fahri Arkımlm, /Jlıami Demirci, ~fah;1511olll 
Muhtar Aykın, Sım Ozbfly, 1'alcit Emin, Zeki Kocamemi ve Zıya 
nun eserleri vardzr. • 1181kısıt'11 

Resimlerimizde sergiden bir köşe ve sergide Zonguldak lıalltttn 
halket'i şubelerinin başkanları ııe ityelerden birkaçı görülılyor. 

ma arı-
b a y t a n: 1\,3t~~ 1 

"Dost Sovyetlcr BirUgt rf?li bir ~ 
la rı bugün ilıtilfıllerinin ~1 rısr· J..l~ 
yıldönUmünü lmtıamakta.. 1 

1 lJl.cı 9' 
iktidarı 1917 ikincite~iıı~onoıı>i·.~· 
nU teessüs etti. Geri bit ğ1 b1r eıı· 
tldai bir sosyal bUnye. aşs ııdeııit ~· 
tür seviyesi, Baltık ve J{~ıı.r ilet ,.;ı 
larmdan Uzak Doğuya k~l re1' \'t ~ 
rış toprak yeniden fethe.dl ~ ııe df ıt 
nız içerdeki irticai orduııı:et1eriJe 
dışardan gelen ecnebi ı~uV\ itti· ııtl
cadele olunarak, kurtula?ıı. ııoş çı ~ 

Veni .ifl.JWilrlo Jl,:.,,ı .. t~hriL-,,.11?""' ...... "l! .. 
tar ve m11snuaunın pıyasaaaKı tıyat na· 

Aksi tahminlerin bC~5•1 ~rirtııl ed t• 
1938 deyiz, bir rejim ıçııı ıfııde tıf' 
y~ş, istikrar ve ol~~~Juk tJlillİ h~" , 
Bır de Fransız ihtıla.lı tıı.r. \ııtf~ ş)· 
b"'"-·-· ,... __ uu~ıJ. -'ıyonlltl 8 ~ ç 
ır serıe soru a. ı'llapo ıııff11 ,,11 

torluğu bile sukut zaın:ı~ blf A~-cıı· 
\aşmak üzere idi. Lenin e oıı J1Y ,ıol' 
arkadaşının eseri. yelı:fı~~ctille tf>.ı'dı 
\art geçen inkılfip gençlık n11i":r5 dJ· 
muştur. Bugün ordu ve 11~ııi1J 
dolduran gençler, 1917 de ıır·ıe 
mnmış1ardı. ~ j\tıı1 ıı:t~ 

Pazatlıksız 
sc.tış kanunu 

Esnafın ha 1 k ı a I da t • 
mas1111 ön llyet•ek 
tedhırler aranıyor 
Pazarlıl:sız catış kanununun tatbiki 

ve ernafın kontrol ed!lmesi hakkmd1 
yeni tedbirler alınmasına lüzum gerlil· 
müştür. Belcd.iye kanunun on beş gün· 
lük tatbik dene sine ait, İktısat V ckalc· 

tine gön.derdiği ifk rapordan sonra ara
dan geçen zaman için ikinci biı rapor 
daha hazırlamaktaclır. Belediye iktısat 
mUdürlüğJ tarafından haz·rlanan b:.ı 

raporda bilhassa, csnafıu mallara koy • 
dukları fazla fiyatlar üzerinde durul • 
maktadır. Belediye halkın a1d:ıtı!ma-

ma~ı için yeni formüll-!r ari'.lmal:t:ı ve 
bunların tatbiki için kanuna diğer bu~ 

hükümlerin ilavesine lüzum görmek· 
tedır. nap:;r bugünler.de Vek5lete gön· 
dcrilccektlr • 

hare!•et ctmi~tir. 

Proftsör Dr. Sgalitzer 

l\lera~ ı b;r 
konreraos 

Tıp ~teminin en çok tamnmr~ simala· 
rınd:ın biri olan Viyanalı profesör Or. 
Sgalitzer bu seneden itibaren, Üniversite-

miz tarafından radyoloji ve biyofizik pro 
fcsörfi olarak angaje edilmişti. 

Profesör, yarın akşam saat 18,10 da 
Ü.'1İversite konferans salonumh umuma 

mahsus olmak üzere "~Haf adam., mev-

zulu bir konferans verecektir. 

Profe~rün doçenti doktor Muharrem 
bu konf ert.nc;1 türkçeye çevirec~ktir. 

Gerek mevzuun fe ·kalacleliği. gerekse 

Dr. Sgalıl .. crin tanınmıs ~ahsiyeti. bu 

konefrans etrafında çok meraklı bir hava 
uyandırmaktadır. 

-o-

Hatay liı:.yetl bu 
sahnh gittt 

Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan 
Hatay heyeti bu sabahki Toros ekspresile 
memleketlerine doğru hareket etmişlerdir. 

Hatay devlet reisi Hurn:ll ka1em müdü· 
rü Hulki S:ıvrn:ın rinni gün kadar kalmak 
üzere şehrimize gelmiştir. 

reketleri, piyasaya teSirleri daha rakın· 
dan kontrol edileceği gibi gene toptan ol· 
malda beraber daha küçük siparişler de 
karşı lana bilecektir. 

Sümerbank fabrikalanmn 1929 senesine 
nazaran 1937 senesinde to;>tan umumi 
satışları 4.4 mi.'.lli artmıştır. Sekiz yıl için· 
de fabrikaların piyac:aya satışlarının 

senelik vasati artış nisbeti yüzde 40 dır 
Son yılda bir yıl öncesine ni<:b:tle umum ı 

satışlarda yüzde 52, devlete olan satış· 

!arda ytlzde 131 ve piyasaya olan satışlar· 
da yüzde 27 tereffü olmuştur. 

Bakımsız kalan 
vakıflar 

Mütevelli tayininde 
çok tıliz 

da vranı ıa,•nk 
Yeni vakıflar kanunu mucibince. gayri 

müslim ekallıyct vakıflarına da tek müte· 
velli tayini icap ettiğinden yaz başında 
vakıflar idaresi tarafından şrhrimızdckı 

ekalliyet vakıfları mütevelliliğine talip o 
tanlar ara:ıında Istanbul, Beyoğlu ve Ka· 
dıköy vakıfları ıçın ayn ayn 
imtihan yapıl mı, ve imtihan 
evarkı da vakıflar umum müdürlüğüne· 
gönderilmişti. Aradan geçen zaman zar· 
f ında, bu mütevellilerden kazananlarla 
bnulaım tayini hakkında bir emir gelme· 
miştir. Buna sebeb hem bütün Türkiyede· 
ki taliplerin çokluğu hem de imtihanı ka· 
zananlar hakkındaki ayn a;n tahkika· 
tın uzamasıdır. Bilhassa bu tahkikata 
büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 
Vakıflar itlare-i mütevelliler veya he· 

yetler vasıtasile idare edilen vakıfları. ye· 
ni vakıflar kanunu mucibince kontrole 
başladığı andan itibaren vakıfların bir 
çoğunun müte,·cllilerin nac:ıl keyfi hare· 
ketlerine uğradığı. na..,ıl suiistimaller ya· 
pıldığı meydana çıkmı~tır. I3u arada yıl· 
lardanberi tevliyet vazifesile hiç alfikadar 
olmıyan mütevellile·in adresleri ela'l bu 
lunamam:ıktadır. Ade:llcri zannedildiğin· 
den çok olan bu mlltevellilerin bakması 

laıım;~!en akaretler şunun bunun elin· 
de kalmış veya harap olup gitmiştir. Bu 
itibarla yeni miltev~lliler seçilirken bun· 

Sovyet - Türk dostlu" ~ııf \-eJI" 
Lenin tarafından kuruıınu"1." oıı >,, ~ 

• · re · sf1" .1. lfıilerimizle yaşıttır. ılcı ·ııci ıı t ~v 
ci asrın sonlarından yirtıl 1e:ıııe~J ~ 
yedinr.i yılma kadar. iki rrı 11ti ~ vı; 
kını birbirine boğa.ı111t11; ıc ııtl11P ~el' 
sur sene' ik, bir düşrnııt~~ı;ıııığtl~ ııı0' 
tasfiye etmi~ler ve bU ııftıııt 'ısl ~
iki taraf ic;in. aradaki ~e,,e dtılıf> . 
nasebctlerin en faydalı5 ~ tıf 
line getirmişlerdir. l\l~'8 il~ ~ ~ 

1919 mayısında Anad
0 ıııf11ld;1t ıY, 

nn Atatürkün ilk Jı:tıl'~~tefil< 'f 
Kafkasyayı terkeden rnUı\ııııd~I~!, 
e:';er karaya çıkmnk v:ll teşeı:b,; f 
kında bir <'cpbe kurıtı3g ...rtl!ltf; 

ı.ııw ~ 
cek olursa bunu si1fıbl3 ııef / 
rini vermelt olmuştur. 11ııeri .,-et 

En mü11kü1 devirlerde en so\.ı ıc ~ 
. d geı: ,ııı; fl' 

tıhım ve tecrübe en· t }ltı rfl'e ..1~ 
Türk dostluğunun ititt111

111~etle et16~ 
de, ıkı devlet. kendi errı ıııJelP reP ti 
politikala11nı serbest~e i 1çerd~~ı <• 

mişlerdir. Faaliyctlerın ... e ıııe'ııP d~ 
!erini kuvvetlendirmek 'kİ ııı1'1~ ıı'~.J 
mamlamoğa hasred~rı ;)'etıet lle&elj 
leti, dı<Jarda mnli hurrllJ'lıı1' 1' ett~ 
preıısiplerlni hal:irn ki 1 ıeş\'~10-' .... ıt 
güden bütUn gayretı~r bfr P--ıııı'1"ır 
Bizim dostluğumuz h c:pııesl 04,,~ 
scye karşı mücadele "'

1
1' bir ftıf" 

tır. Ei15.kis herkese 
8~51JJJ ç .?' 

ma nizamının kurulın 411<'· ~ 
tır. rM'et dl• ~r ~ 

NerC'de sulh ve e[l'l l'!c'ıı1 1r, tı' 
yardım cclitmelt ıaıı~l~ğtl· r 
yctler - Türkiye doS acıt ~~ 
tt> vnkfedilmic;tlr. ıti1'ıefit1 ı:ıs~1~o 

Ankara, ı~endi şeı 11rııt1 tılf tı f' 

hafta sonra, ııos.1•0: ocrltl otlll' ı~ f 

tebrik etmekte da1~.p cJıı. tıııd~·tı-1 1 
yar. Çiin l;il. iki itıl•1 ~ :Jrııs1 ,eı: <1' 
nm menfi kehanetle bCı.ır.ııe ııırl' ~r 
etli Prek ve ina"tnr1 

1 bit' r4lf' :.J 
T'l"TŞ \"E' ya JnıztıJ;)llfJtl tft\fşlt ıtl~ 

ıu e ııt' ~ 
dostlukları ile tes~ 111rıf11.1 tıfr-.,,1i 1 
jimlerimize ve dnvıı fdı:~ ,,, .. 

Ba5vc~:il Ac:ır m'.1törile Do!mabahçe 
sara}1ndan Ilaydarpa~aya gelmis ve ha· 
reketi esnac;ınd:ı istasyonda riyaseticum· 
hur k5tibi umumisi Hasan Rıza, Ser)'3" I 
ver Celal. vali ve be!ediye reisi Muhiddin 
Ostündnğ. g:mc:al Halis Bıyrktay ve Q3· 

man Tufan, şehrimizde bulunan mebuslar 
emniyet direktörü. üniversite rektörü. 
parti, vilAyet ve belediye crUnı, iktisadı 
ve mali müesseseler ileri gclenlerile kala· 

balık bir halk kütlesi tarafından uğurlan· ı larm mazisi ve ahla.klan üzerinde büyült 
IDI§Ur. bir titizlikle tahkikat yapılmaktadır. 

,,,.. ve"""' 
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Fransada casuslukla hapse mahkôm 
edilen . zabit 
sumiyetini isbat 
etm ek için 

vesikalar 
topladı 

Fransada bundan beş sene evvel ortaya 
çıkan bir casusluk meselesinde Jorj Froje 
isminde bir zabit de suçlu görülmüş ve 
tc\·kif olunmuştu. FrOje, Fransanın milli 
mlid:ıfaasım alakadar eden bazı vesikala
rı Almanyaya \'ermek suçuyla itham olu
nurordu. 

Uzun süren bir muhakemeden sonra 
Froje beş sene hapse mahkOm edilmişti. 
Fakat. adamın katl deliller bulunmaksı

zın mahkfun edildiği ileri sürülmüştü. 
Bugün. Jorj Froje kendisini müdafaa 

için yeni vesikalar ve deliller elde ederek 
tekrar mahkemeye müracaat etmiştir. 

Mahk\imun topladığı vesikalar arasında 
eski erkinıharbiye şefi general Gizann da 
bir mektubu bulunmaktadır. 

ltarısını öldüren 
dam nasıl bir 

~ti •al uydurdu '1 
UeY~.tı bir haydut, elinde balta 

'~ı!~:ri_me . hücum etti ve ... » 
~~~ ~ır.c~yet, bır b.- ( Pol karakolda hldiaeyi töyle anlatı-
li..._.. ~ ~ • ıçın zekbıru ne yor: 
·"t. bir •tleterek berkesl 
._' iL. P'ltn kurduğunu göste· - Kanm biraz hastaydı. O esnada 
l:"'t ·va lrara.ı odasında bulunuyordu. Odası bahçe u-& '~ 1'e iki çocuğu ile be- zerindedir. Çocuklar da yanı başıwiaki 
~ il faki --L odada yatarlar; ben de üst ıokak tara-
llıt bi r 041CU1allelerinden 
'-.~, br '•de yaıamaktadır- fında alt kattaki odada. 

'~ '°lıa1c ~r kı~k bcı, ellili'k ada- Her pazar sabahı çocuklarla beraber · 
........ ~ .:!oılbı ıc.r kiın~e olarak tanı- kiliseye gideriz. Anneleri gitmek iste· 
'9:..~._~dır; 111 ıae çok cana ya· mediği zaman ben alır götürürdüm . 
-;: ~ ~ llıahallede kendisini Fakat bu sabah, kanm hasta olduğu 
"'1:~ ~qt~olct_ur. lki çocuk da için kendisini yalnız bırakmak isteme -

""' stilııu, Citınektedirler. dim. 
• ...._ 111..:. " e aaa. t sekizde Pol ço-• ~' &öııd . Çocuklar cittikten sonra ben de oda 

-..., ._,. erıyor ve kendi· k"ld" d · t.~11lt Olduğ ma çe ı ım, traı ol um, cıyindim. Bu 
ot, ~ unu, gelemiye- sırada, üst katta bir gürültü itittim. 

~,s;. '
40

• "'1t1ert de henüz u- Arkasmdan bir ç•ğhk .. Derhal kottum. 

~r le Kanmm odasında iriyan yabancı bir 
~.... bir u oınıular Pollann adam vardı. Eline bizim bahçe kapısı -
~ L.a · a..... ,. Çığlık itidiyorlar. k da d ""l~ --q •• ka nın ar asın uran baltayı almıı. üze· 

\ t.._ · l'oı rıııarına eli yü- rime doğru yürüyordu. Karım korku-
~"' Çıkıyor: ~~ Geu dan bayılmıı gibiydi. 

I..~ ' il! di ~ fk."1 1 'Y.e ~~ğnyor. Ev- Adamla tek batıma bap çıkamıyaca-
~~ ~~oı lle be öldurüyor. ğımı anlayınca, ''imdad !,, diye bağır 
ı(,~~-~ ltJa raber, merdiven- dım ve koıtum, komıuları çağırdım. 
ı.~~· 1oIE!'~rak üst kata çı- Odaya tekrar celdiğimiz zaman a-
L..-.. '~t '1'iıı tarafından bi- dam, karımın boynuna baltayı indire -
--~ .. )d.,.~ Cirit ~çuiyle bir rek onu yere sermit ve bahçe kapısın -
~~ b.~· dia:ı zaınan ze- dan kaçıp citmiıti. 
~lift~~ Uaerfıt "Adamın hınız olduğu muhakkak .... 
~~ ~-~\lııtııae ikisi pencere· Çünkil, karımın odasındaki konıolc!a 

lllt~ ~ bu lctadır. Polun bulunan 160 lnciliz lirası da ortada 
\._ ~ ·· 4°"-eti ._

11 
odaya giriyor _ yok .•. Bu parayı ve diğer kıymetli ıey-

~.llıt ~~ta 'lcatıyOr~ara karıısında leri almak için girmiı olan hırsız her 
Sa~ >'erde r. halde baltayı, karıısına çıkacaklan kor-

" laladan ~kaıı U.tün uzan kutmak için alm•ttı. Fakat mukavemet S ~' &ltzııi ~ •knııktadır.. görünce kanını öldürmekten de çekin-
~ lıtıt~ 4\lr._:tir · Biraz ileride medi .. 
~!~~ ıc.... ~dır, Kadının kneaamdan •üphe 

dL ""Ilı: '\ 
,. .. .,.~ ... , '""7e batr

1 
f'd iliyor 

~-,. "-sıııa, tor. Adam ka· Pol, bu ilk ifadesinde adamla çarpı1-
\ ~~ba1 ~tunı kcıunı tığını söylemiyor. Halbuki yüzünde, 
~~ ı...~lar •e biti. gözünde bazı kan izleri ve sıyrıklar bu-

,-._, ....... , .r taraftan cı·- bl k -.ı--~~ uu ..... 1 unma t..uu. Bunların ıebebi kf'ndi· 
""-.~ 4a, bo 

1 
Yerler aranır aine ıoruldutu z:ıman : 

~ ~ baı~lZına keskin - - Haydutla çarpııtım, diyor, karı-
l.~e ~.;lc llıereile 11dıiı ağır ma doğru koıtufum sırada adam Uzeri-

~10t. olan kadın ine yllrUdil ve baltayı kaldırdı. Elimle 
'>altaya 'kartı koymak istedim ve o za-

120 klloDuk 
Oç zanci kadı n 
Asansörde bir s aat 

m a hpus kaldı !a r 
Londrada varyete numaralan yapmak 

üzere gelen Uç zenci kız kardeş meşhur
dur. Herbiri 120 kilo kadar şişman olan 
bu Uç zenci dansöziln, ağır vUcullan ile 
yaptıkları numaralar, balkı çok eğlen
dirmişti. Zenci oldukları için hiçbir otele 
alınmamaları da ilk geldikleri zaman 
haylt uzun bir macera teşkil etmişti. 

Geçen giln bu Uç zenci kız kardeşin ba
şına başka bir macera daha gelmiştir: 

Yalnız başlarına bir asansöre binen 
Petera kardeşler, yanlış bir düğmeye 

basmışlar, ve asansör binanın yansında 
kalını4. Ne kapıları açmak, ne de başka 
b\r taraftan zavallıları kurtarmak kabil 
değildir. 

Haber verilip de adam gelinceye kadar 
Peters kardeşler asansörde bir saat bek
liyorlar. 

Resimde, bu mUddet zarfında, korku
sunu teskin için z"nci dansözlerden biri
ne çay verilirken görUlilyor. 

Mahpus zencllere ~'1 verlllrlıea 

man baltanın keıkin tarafı yüzümü ıı

yırdı ceçti. 

Fakat, yapılan muayenede görülü -
yor ki, Polün yüzündeki yaralar balta 
ile değil ustura ile haııl .clmuıtur,. 

Bu, Pol üzerindeki tüpheye ilk amil 
oluyor. Ondan sonra, yapılan tahkikat, 
öldürülen kadmın kocası üzerindeki 
fÜpheleri daha fazla kuvvetlendiriyor • 

Bir kere, kadının odasındaki konsol
da, Polün dediği gibi, 160 İngiliz lirası 
falan olmadığı teabti olunuyor. Çünkü, 
bunlar faltir bir ailedir, bu kadar para
ları clamaz. 

Sonra, bitifik komşulardan birinin 
&ördükleri de çok mühim bir delil teş
kil etmektedir: 

Kadın, Pollardan gelen ilk çık!ığı 

itidir, ititmez hemen bahçeye fırlıyor 
ve iki evin arasındaki duvann üstünden 
bakıyor: Cinayetin itlendiği oda.da yal· 
nız Polü görüyor. Adam, yere eğilmiş 
bir vaziyettedir. Odada baıka kimse 
yoktur. Halbuki, Polun söylediğine gö
re, o anda haydudun da orada çlması 

ve karıı karııya bulunmaları lazımdı. 
Cinaveıe sebep ne? 
Tahkikat buraya gelc!ikten sonra, 

mü.ddeiumumi kanaatini tamamiyle e
dinmit bulunuyor: 

Kat il, bizzat kadının kocasıdır. Ev
lerine "enine boyuna,, korkunç bir a
dam olan hırsızın girdiği, konsoldaki 
160 İngiliz lirasını aldığı hep uydur
madır. 

Karısını öldüren Pol, bunu başkası 
tarafından işlenm~ı bir cinayet gibi 
ıöıtermek ve katil:n kaçtığı zehabını 

vermek istemiıtir. 
Fakat zekasını pek iyi itleterek kur

duğu bu plan, sonunda bc-zulmuı, 'ken
disinin suçlu olduğu meydana çıkmış

tır. Fakat, Polun, karısını öldürm•sine 
acaba nı gibi bir sebep vardı. 

Dinlenen ıahitlerden biri bu hususta 

Kadın ıergiıinde golrçüterin müme11ili Kriçley, artistlerin müme11ili Franıiı 
Dey, tenisçiler müme11i1i Key Stammera 

Londıa kadın sergisinde --
Kadın la ra bedava 
tuvalet yapılıyor 

Bir günde ziyaretçilerdEn 2000 kiş i 
bu şeki l de ş ı klaşt ı ! 

Kadın ve kadınlığı alakadar eden 
ıeylere dair geçen gün Londrada ill: de
fa olarak bir sergi açıldı. Bu ''Kadın 

sergisi,, tuvalet, moda, spor, eğlence, 

salon gibi muhtelif mevzuları ayn ayn 
toplamakta ve bunlara müteallik ıeyleri 
teşhir etmektedir. 

Serginin açıhtında İngilterenin yilk
ıek ailelerine mensup bir çok kadınlar 
bulunmuıtur. Bunlar arasında lng:lte
de, kadınlann haklannı müdafaa sa-lıa
aında senelerdenberi çabpıı F1ara 
Drummond, lncilterenin ilk kadm meb
usu olan Leydi Astor da vardı. Eski 
tcr:ınyr.l lrr:aHgec:i ~nıı dıı ~•rsiyi illt 
cezenlerdcn biri olmuıtur. 

Merasimde bir çok mefhur İngiliz 
artist ve sporcu kadınları da bulunmuı
tur. Bunlardan Fransis Dey İngiliz ka
dın artistlerini, Key Stammers tenisçi
leri, Miıis Kri~ley de golfçüleri temsil 
etmiştir. 

Bedava tuvalet 
Sergiyi mümkün olduğu kadar çok 

kadının gezmesini temin için güzel bir 
usul bulmuılar: Her isteyen kadına be
dava tuvalet yapıyorlar, aaçlannı kı

vırıyor, yüzlerini boyuyorlar, masaj ya· 
pıyorlar. 

Bu ıuretle, daha serginin ilk açıldığı 
gün 2000 kadın bedava tuvalet yaptır
mıştır. Bu işle sergiden yüzlerce ber -
ber ve manikörcü meşguldür ve her üç 
dakikada 12 ka.dın böyle bedava tuvalet 
yaptmp sergide birer canlı manken gibi 
dolaımaktadır. 

1 

Sergide bir de "moda san'atı tiyat
rosu,, açılmııtır. Burada modayı alaka
dar eden mevzular üzerinde tertip edil 
mit piyeıler gösterilmektedir. Günde 
yedi defa olmak üzere tekrar edilen 
temsilin her defaaında 1500 kiti bulun· 
muştur. 

Kadın sergisi Londranın en büyük 
eğlence yeri halini almıştır. Çünkü, 
sergide, satıı da yapıldığı için. 'kışlık 

manto, elbise, !•pka, ayakkabı alacak 
olan bütün kadınlar oraya koşuyorlar 

ve en son modelleri görerek, ihtiyaçlan 
olan şeyleri tedarik ediyorlar. 

Sergide on iki 'kraliçe de intihap e
dilmiştir. Güzellik, şıklık, sevimJ=lik, 
temizlik, ev kadınlığı, sporculuk gib: 

matnmat veriyor: 
Pol bir kaç gün evvel, bu tanıdığına 

gitmiş, 25 İngiliz lirası istemiştir. A
dam, bu parayı çocuklarının mektepte· 
ki tahsil poliçesine yatıraC3ğmı söyle
miştir. Fakat, öteki de bu parayı vere
miyecek vaziyetteymiş. Pol, bunun ü· 
zerine çok kederli bir halde evine dön

müş. 
O günden sonra Polu görenler pek 

durgun olduğunu söylüyorlar. Adamın 
kansını düıüne düıüne aklma fenalık 
&elip öldürmüş clduğuna ihtimal Vtrili
yor. 

Pot, mahkemede suçunu inkarda de
vam etmektedir. 

mevzuları ayn ayrı temsil etmekte o
lan bu kraliçeler sergide hakikaten bi 
rer kraliçe gibi dolaşmaktadır. 

Arnavutluk bir 
veliaht bek liyor 

Krall~c Geraldlna 

Mısır kraliçesiyle beraber Amsvuuu& 
kraliçesi de llk çocuğunu beklemekte
dir. Kral Zogo ile geçen nisanda evlen-

ml§ olan sabık Macar kontesi Geraldina 
Apponyi bu günlerde Arnavutluk tahtı-

nın velihatı olacak prens veya prensesi 
dünyaya getirecektir. 

Arnavutluk bu mUnasebeUe yapılacak 
ıenliklere hazırlanmaktadır. 

\'Uz sene kapalı 

kolan hapishane 

lngilterede kUçUk bir ıehrln hapisha
nesine yüz acnedenberi ilk defa olarak 
iki hırau: konulmuştur. 

Sark ismindeki bu kasabada bir asır
danberl hiçbir polis hadisesi olmamış ve 
kimae hapsedilmemişti. Şimal denizi kı
yısmda bir balıkçı kasabası olan Sarkdıı 
geçen gUn biri 17, diğeri 18 yaşında ikJ 
çocuk balıkçı ağlarını çalarken yakalan
mışlar Ye mahkeme karariyle hapsedil
mişlerdir. 

7·11-938 pazartesi 
günU akşamı saat 
20,30 da 
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tÇEI~Dc.: 

• Dahiliye vckiıletinin h:ızırlodıijı ycııı 
b;r kanun Jüyihasile müfettişlerin s:ıyısı el· 
liye cıknrılmnkt:ıdır. Du surelle tefli~ işle-
ri genişlemiş olacaktır. 1 

• Maliye nakid işleri müdür muavini 
flüştünün Elib:ınkln münhal nıüfettişlikler· i 
den birine tayini k:ır:ırlaştırlınışlır. 

• imzasını atmasını bilmiyenlerin \icarı 
muameleler<le nıısıl mühür b:ıs:ıc:ıklan ıes
bit edilmiş ve rnilhlir sahibinin e\T:ıkın:ı 

ll)'rıca parmak izinin de konulması kabul 1 
olunmuşlur. 

• Bursa D:ıflcılık klübfi fevkalade toplan 
tısında Ulud:ığdaki otelleri kendisi işletme· 
le k:ırnr ''ermiştir. Hu hususta Dahiliye ,·e· 
kalctine mürac:ıat edilmiş \'C tetkikata b:ış· 
lanmıştır. 

• Kız mekteplerinde haftada bir saat o· 
lan askerlik dersi, vlJıiyet seferberlik rnü· 
dur lü~ü tarafından maarife y:ıpıl:ın müra· 
c:ı:ıt üzerine iki saate çıkarılnıışlır. 

• Uenizlı:ıııkın Alnınn.r:ıda yııptırdı~ı ye· 
nl ,·npurl:ınl:ııı "('lcv,, de diin limaııııııız:ı 
gelmiştir. Bıı \' ıpur 15 mil siiraliııdcdir \!' 

ud·ıl:ırn işli~ cccktir. 
• M:ıcnristnnla nr:ınıızd:ı yeni bir lica· 

ret anl.ışııı:ısı ıçin ıııfi:r.ıkcrelcre } akında 
h:ışl:ınncnktır. 

• Elektrik i~leri tetkik idıırc..,j nıcmlel..e· 
tin muhlelı( yerlerinde elektrik l'ercy.lnı 

ıçııı ıstıf:ıde cdılecck ku\\cl nıcnb:ılıırını 

ar ıştırııı:ıklaılır. $i ıııcl i} e k:ıdar A ıı:ıdolu· 
ıııın büyük nehirlerinin geçliği on üç ler 
de clc!-ılrik fnbrikası kurulabileceği teshil 
edilmiştir. 

• Trııkyad:ı dııhn geniş t:ırilıl nrnşlır-
mılJr yapılın:ıc;ıııa k:ırar \'crllmiştir. :;)ını· 

eli ki halde h:ıfrh nt, kış ınüııaselıclıle lıırn· 
kılmıştır. llklı:ıhıırd:ı yeniden ve dnh:ı ge· 
niş hir s:ıhnd:ı h:ışl:ın:ıcnklır. 

• Ortaınckleplerc ynbnneı dil öğrctıııeııi 
yellşlirmek uzere üniversitede :ıçıl:ın yük
sek dil mcktclıi } ıırından itib:ırcıı lcdris:ıt:ı 
b:ı'ilıyac:ıklır. 

• Türkhe s:ınat mektepleri mezunlarının 
kongreleri, ekseriyet lemin edilemediğin· 

den dün ~:ıpılam:ımış ,.e b:ışk:ı güne kal· 
mıştır. 

• l'ılenıleketiııılzdeki vilüyct mcrkc:Llcri
le kaz:ı merkezlerinin hnlih:ızır harit:ıl:ırile 
ınfüıtııkbel şehir plilnl:ırının tanzimi işinin 
hemen hemen ikmal edilmekte olduğunu 

y:ızmışlık. Bunun için n:ılıiye merkezleri· 
nln hnrit:ılarının tanzimine başl:ınmıştır. 

• Muş kns:ıbasına bir buçuk kllomelre 

1 .Ş;ı.Yô Mİl<ı"tı 
TOPAL t>E 8.11-
H•N ~L\Nl>EN 
)o(O~T.q ~MıSlı 

1 
J:A I< .ıı '1' Pı>\IQ,4 
DA A't'RILOı(:,ı 
$IRADA PU!>-
1.A"lt LJNUT1v-
C,uN D~N 
)'OLU ><AYBH 
MiSU: Rl)i .... 
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RABER - Akşam posta~ 

. ODG~ü Sö"'f
Ll:DiN MMı 
Bv iŞDf 

H.lH().1 S ıw ••• 

Haliçten Abd amidin 
Diri diri deniz~ .. ,t/ır dzğı 

• • "Odah ,, 
iskeletler j 

c r nın 
çıkarılıyormuş 1 

Bugünkü posta ile gelen fra11sızca 

"l'arisuı:ar,. gazetesi "/<.ızıl sultamn ka· 
rılarımn iske!etlcrı bulunuyor., başlığı i
le bir haber vermektedir. "lstanbuldmı 
tıC?ilcn malumat,. şeklinde neşredilen bu 
yazı ta şoy!e denzlmektedir: 

Bir mıidd::ttcnberi lstanbulda I !alicin 
su!an taranmaktadır. Bu tarak işçilerin· 
den biri bir çuval bulmuştur. Bu meşin 

ÇU\'al açılınca, ellerine ve ayaklarına zin· 
cir hağlanarak çuvalın ;çinde denize atı· 
la!'! hır kadın iskeleti çıkmıştır. 

Bundan sonra daha birçok \'apurlar 
denizden ayni şekilde on yedi çuval çı

karmışlardır. 

Bunlar, "Kızıl sultan .. Abdülhamidin 
eski karılarıdır. Sultanın hareminde üç j 
yüze yakın kadın \"ardı. Bunlar, \'alide ı 
sultanın nezareti altında bulunurdu ve ı' 
sultanı çocuk sahibi eden "kadın .. lar, 
"ikbal,, yani gözdeler, sultanın sa· ı 
dece gozüne açrpmış olan odalıklardan 

mürekkepti. 1 

ar ş 

Du za\ allı kadınlardan biri sultanın 
artık haşuna gitmemeye veya sadakatin
den şüphe edilmeye başlandı mı zenci 
haren ağ.1Jarına emir \•enlir \'e o kadın 
mcşın !r~ .. a konularak denize atılırdı. 

Abdulhmnit tarihe "Kızıl sultan,, ismi 
ile g!!;:mi~tir. Kendisi 1842·de Dolmabah
çe ~ara\ mda doI;.rmuştu. Annesi Fay
şn P) kadın Lminde bir Ermeniydi ve 
veremeden ölmü1tür. Babası Abdülmecit 
or, .\:a. ikmisal isminde bir kadını sütni· 
ne t~yin etmistir. Abdülhamit bu suretle 
sınsi. kısk2nç. kinci ve zalim bir çocuk 
o:..ı· •ır l::Gyümüştür. 

Yirmi yaşından otuzuna kadar 
büyük bir sefahat içinde yaşadı ve sıhhati 

>zul•:u. 

Babasının yerine geçen Abdül~izi ent
rikalarla tahttan indirdi, kardeşi beşinci 
Muradı da "büyü ile., öldürmeye çalıştı 
\'e nıhayet 3 Oağu tos 1876 da padişah ol
clu. Sa'tanatı 33 sene sürmüştür. 

mes:ıreückl Dnlknyıı menbcnndon ım:acm '·"" "n 
,.e fenni \'es:ıllle getirilen içme suyu lesi- jj 1 
s:ılı bitirilerek su bütün hnlkın cıımhuriyel 
lıüknmeıme karşı içten teznbürleri araSl!l· Lo r y ece 
da dün kasııbnyıı akıtılmıştır. 
DIŞARDA: 

• Rom:ıd:ı çnlışnn muhtelll Fransız - l· H . k. m em 1 ek et,· n B a 1 kan 1 at da k ,. ta1y:ın ticaret komisyonunun mes:ıisı, .ııir E r 1 1 
protokol imzası surelile hitama ermiştir. • k t · d " f t ( · t f d Ticıırl ltiUiOar umumi direktörü Alphand ' 1 sa 1 m e n a a E t 1 e r a 1 n a 
''e oyandan Glnnnıfnln ri)'nseli allınd:ı 1 k . 
bulunan bu komisyon, üç ayda bir topla· r-. ö r Ü ş Ü ece m 1 ş 
nacak ve 4 nls:ın 1938 tarihli ticaret itila· !-1 
Cının tatbiki hususunu kontrol edecektir. 
Komisyon, Fransız krcdllcrlnln lıalyacla· 
ki v:ızlycllnde sat:ıh husule gelmiş olclu~u
nu müş:ıhedc etmiştir . 

• I.clıistnnda milll demokrat p:ırlislne 
mensup 8 nzanın dün akşam bu p:ntinin 
Poznnnd:ı y:ıptığı bir topl:ııılı esnosınd:ı 
te\·kif edildiği resmen biltllrllınektcdir. Po 
lis parti binasında yaptığı :ıraştınnada si· 
lôh hulınuşlur. 

• lllr :ranclon l.lmod:ı bir Ponamerikan 
konferans cereyan ederken bir yandan da 
10 ve 11 ilkk:ınunda \'aşinglondıı Paname
rikan demokrasi lehinde bir konfcr:ıns lop 
l:ınarak fnşizmin Amerikoya nüfuzu mese·· 
lesini sörüşcccklir. 

• Osloda bir hinııda t;ıkan yangında 24 
kişi }'anmıştır. 

• Sovyeller blrlıği yüksek Sovyet meclisi, 
Frno\'skiyl Bahriye komiserliğine to~ in et· 
mitşir. 

• \'ugoslav kral naibi prens Pol, dfiıı 
akş:ıın Bilkreşten Belgrnda ılönmiişlür. 

• Fransız hli~ ük clt;isi Poncl•t, Hom:ıdn· 
ki vnzifesine b:ışlnmak üzere dün sa:ıt l!l, 
SO d:ı Pnrlsten Roınnvn h:ıreket etmiştir. 

Sovyet dostl2tı
mızın bugünkü 

bayramı 
Baştarafı 2 incide 

fakıyetine karşılıklı derin bir hUrmet 
hissi ilk uımnndanberi, münasebetleri. 
mizin esasını teşkil eder. İki ile; yaş far 
kı ile en nazik buhran devirlerini at. 
latan, kemal safhalarına giren ve re
jimlerin hakiki devam inancası olan 
gençlikleri yetiştiren inkılaplarımız, 

bundan sonra dahi, iki büylik reisin 
eserini takip edecekler, dostluklarını, 

barış, emniyet, milli hürriyetler ve 
beyuelmilcl dayanışma prensiplerinin 
muzaffer olması lehine kullanmaktaıı 
geri ı·.~w· .yacaklardır. 

Dostluk politikamızın, bugUne k::ı.

ı'?:ır gere!< mmt mcnfc.atlerinıiz, gprck 
b-"'ynelı::ı!!cl sulh n' C'omi) e~ nıw rt:ıtl 
itin en iyi semere \"etdiğine fi..iphc ol-

1 

Londra, - lnı,tillzce ' Deyli Herald" l;:l-
zetcsl lıııher \'eriyor: 

"Mareşal Görlng'in bu sene sonuna 
kadar Lonrlraya geleceği ve Mister Çcm
berlaynın "MUnih anlaşmasının bir de- ı 
vamı .. diye iı;ıarct ettiği daha geniş İn
giliz - Alman müzakerelerıne başlanaca- 1 

ğı anlaşılıyor. 

Dnha uzun milzakerelerc girişmeyi 

her iki hükumet de kabul e~tir ve ge-
rek Berlln, gcrC'k Londradaki kanaate 
göre, bu müzakerelerin I..ondraya Al -
mantar tarafından yapılacak bir ziyaret-
le başlaması li1zrmgelmektedir. 

Bitler gelemez, çünkü yalnız hükümet 
reisi değildir, a)ni zamanda devlet rei
sidir de. Gelirse ziyaretini, de\·let reisi 
olduğu için krala yapması lazımdır. Fa

kat bu dn "ameli siyasi" işlerde tıdet 

değildir. 

BJnnn üzerine, Londrayla müzakere
lerde bulunmak için, Göringin memur e
dilmc~>i hrr iki tarafça düşünülmeye baş-
lanmıştır. 

Diğer taraftan, mlizakcrclerde iktı -
sadi mPseleler ve silahlanma mevzuu da 
görUı:Uleeeğinden. Göringin bu sahalar
daki salahiyeti itibariyle, mlizakerelerde 
onun bulunması dnha muvafık görtilmek
tcdir. 

Ziyaretin ne mahiyette olacağı mesele 
teşkil etmiştir: 

Almanlar pek iyi anlamışlardır ki Gö
ring Londrnya hlikümetin misafiri sıfa
liyle gelirse halk tarafından itiraz mahi
yetinde niimayişlcr yapılabilir, hattll. na
hoş "hlidlsP.IC'r" çıkabilir. 

Bunun üzerine, ziyaretin Lord Hali
faksm Almanya seyahatinin iadesi şek-

mıyan istikameti muhafaza edilecek. 

tir. 
1 Tcşri:ı bayrümları:a kutlıynn dost 

mcmlel:ntin h::ıH: yığınlarına. sulh için. 
d~ uzun sav \"e refa!ı yı:t:ı.rı temenni 
c.~ .. ı-:~ .. '(l'luı::t::n) 

FaWı Rıfkı Atay 

llndc olması ileri sUrUlmUştUr. 

Bu tnkdirdc mareşal Göring birkaç 1 
gün kalacak ve bundan başka diğer ee
hirlere de bazı meseleler hakkında gö -
rüşmeye davet edilebilecektir. 

H1Ucrin yaveri yüzbaşı Vid<:man tem
muzda. lord Hnlifaksla görüşmek üzere 
geldiği zaman evine misafir olduğu pren
ses Hobenlohc son on gUn zarfında Lcm
dradaydı ve Göringi de kendisinin mi mi
safir edeceğini öğrenmek için müracaat
lıırdn bulundu. Bundan sonra da daha 
fnzla malumat almak üzere Berllne gitti. 

Mllznkercler için, tabii, Alman sefa
rethanesi de hazırlanmaktadır. Mareşal 
Göring de bizzat sefarethaneyle telefon
la görUşmllştUr. 

MUzakerclerin tarihi, bütün hazırlık

lar bitirildikten sonra tcsbit edilecektir. 
Fakat ayın sonuna do~ru olacağı zanne
diliyor .. , 

Sunday Dispatch gazetesi yazıyor: 
"Lord Hallfnks ile Çemberlayn'm Pa

risi ziyaretleri Çcmbcrlayn projesinin 
ilk merhalesini teşkil ediyor. 

Bu ziyarC'tln hedefi MUnihten sonra 
Frnns:ı ile İngiltere tarafından takip e
dilecC'k olan siyaseti tesbit etmektir. 
Projcn=n tatbikındn varılacak ikinci mer-
haleyi Musollni, sonra da Hit-
lcrle yapılacıık mUliı.katlar, niha -
yet dört hUkfimet şefi arasında 

yapılacak bir dörtler konferansı teşkil 

ediyor. Bu konferans neticesinde bir 
hava paktı aktcdilmcsi limld ediliyor . ., 

Bu gazete, biraz ilerde şöyle dc\'am 
etmektedir: 

"lnglltcrc hükumeti Almanya ile Av
rupanm crnubu şarkisindcki iktısadi 

menfaatler mesolesini de görüşmek tn
s:ıvvunındadır. 

\.öringin yakında Londrayı ziyareti 
halrhı:da dolnşnn şa) ialarm nrl;asındaki 
h~H:::ıt budur. Münib itiliıfındnn beri 

Macar kıt 
bOI es· • 

tama 
Budapeşte, 7 - Macar kıtaları dün 

akşam, <lü~ işgal etmeleri lazım gelen 

hatlara kadar ilerlemişlerdir. Bütün Tu 
na bölgesinin işgali esnasında hiç bir 
hadise kaydedilmemiştir. 

Macar Kral naibi Horti dün sabah 
kıtaat başında Komaroma girmiş ve 
halk tarafından büyük bir şevk ve he
yecanla alkışlanmıştır. 

Bu münasebetle bazı hatipler ı;öz <ı· 

tarak işgal edilen topraklardaki Macar 
tarın din ve sınıf far!~ı olmaksızın ana· 
vatan l::mleşleri ile birlikte hudutların 

Dünkü 

.. 
1 

1 ıdıı1<1afl· 
tadiline çalışmak arzusunda 

0 

nt bildirmişlerdir. u 1 srı.rl• 
Hatipler birlik tUzurnun b'?ı e1te• 

talc 1 

kayt ve asayişi bozantan ıe 
mişlerdir. ınu1's.bt 

Haib Horty bu nutuklara . bil 
d }taU ~ 

ederek, Komarom'u se a ydacıır 115 

mükafatını bulan yüksek ıatııl'~tıt'·f 
ri anane şehri olarak selatı1 J'arlı'~· 

Kıtaatın Estergoın'dan 11ta ıl fil 
geçişi de ayni şevk ve be)'~~ ~ııc•J!I 
lanmıştır. Bu kıtaatın başı ds.ııır.0 

hane 
tan mareşali Ilabsburg 
Arşidük Jczef bulu .. uyordıt· 

bo 
Hatem is'<elesi önünde ·ile 

Bir taka ta 
ctıJ beraber 

batıp k:ıybolmuşur. 11ı8~ıl~., DUn hava birdenbire bozdu. Akşama 

kadar muhtelif fasılalarla. yağan ~iddctll 
ynğmur, saat 15 den sonra boraya çe
virdi. SehirdEL ufaktefP.k~ bazı - tn.hrihnt 
yapan"'bu oora, en l'>uytretara-ı-mnrernz-

~ ıı 1 • 
HenUz kime ait oldugu 151'c 

sebze yüklU bir taka, uıırc;ı.:,_ı ;.tf 
~M&WoıMa~eru~·aı- ~-- ~ ,., 

ocr cec> • .r 
de göstermiştir. zUnden kapaklanmış vo bil ~-D'-

Bilhassa fülradenizde fırtına şiddetle 

hUkUm sUrmil§tUr. Bu yilzden bazı va
purlar seferlerine devam edcmiyerek li
manlara iltica etmişlerdir. 

gömUIUp batmıştır. Sahilde:ıtıı>" ıJI Jı' 
ziyeti görenler, hemen ıa tııt>S.11 c.P ·no 
vermişler, ve bunun uzcrı pıl~' ~ 

)., il' 
tığı yerde araşt.Jrmaınr c;erc1' ııl ~ 
hiçbir ııey bulunmomıştır· tllbııll' 
iumumUlk, gerekse zabıta 

Dün fırtına yüzünden limanımızda da 1 
feel bir knza olmuş, bir taka Harem is
k.elesl önünde içindeki tayfalarla beraber 
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Büyw Elbise Mağnz:ııında Her Yerden 

Ve Teminatlı AlabHirsinİ2!· 

K ,\ D 1 N L A R A M I H S U S ı)~ 
- r.1fJf. 
~N SON MODA ve LUKS .İPEKLI ıvıvŞı\ 
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HER CİNSTE MUŞAMBALAR 

ERKEKLERE M/'"HSUS 

------------------------------HER CiNS lNGiLİZ MUŞAMBALARI 
GABARDİN PARDESULER 
HER CtNS TRANÇKOTIAR t ()1'~ 
UCUZ, ŞIK ve DA YANIKLI HER Nf.:~A~oıS 
HAZIR ve ISMARLAMA KOSTOM ve 
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krtte~ 
Ah şu Amerikalılar, ah! 

Yazan: Osman Cemaıo 1Ka'1'go0a 
Şu Azn "k sa b en alılarda bir tutam akıl \ar-

tocu a~ g~sin! Bugün ~ yaşındaki bir 
bu ğ n bıle kanmıyacağı martavallara 
Yor:,barekler nasıl ve nede çabuk kanı- ç 

• 
emnı-yollarını 

..,.ak 
aş 

için hangi 
vuruyor 

J.'::i ·.akıl yaşta değil, baştadır! derler. 
h. dh sı-:, gelin de bu kuyruklu martava· 
ll! u~Yanın en yaşlı milletlerinden bir 

mazsa da orayı elle tutulur, gözle görü
lür bir Japonya, bir Almanya farzctmek 
, ~ herkes büyük büyük bir dünya harbi 
C:-'~asında ike 1 ortaya, h'ç yoktr., \e 
tepeden inme bir Merih - c:::nr:ı harbi 
çıkarmak da pek kaleme gelir düşünce

lerden sayılmaz. 

Bir Alman gazeteci, 
tahlil edıyor : 

yazdığı makalede bu ehemmiyetli meseleyi 

Cihan harbinde, hareket Uslerindcn 
çok uzakta faaliyette bulunan ve yanm 
dlUUneyi geçmıyen denizaltı gemisi, bu 
denizdeki mUnakalAtı hemen hemen im
kdnsız bir hale sokmuııtu. Bundan dola
yı, Britanya hUkftmeti harb pldnlarını 

•qzıtlı>·e b" ç· . . <:ahi! • ır ınlıye ve hatta onlann en 
}'Utt' en budala sayılan bir köylüsüne 

N Urun bakalım! 
la de>lrıış, Merihhler tanare ve tanklar
hese~n}'aya .hücum ediyorlarmış! Bu şa
kayı ~antezı martavalın bütün Ameri· 
düny a~tan başa paniğe uğratması eğer, 
lazn ~ra karşı yapılan herhangi bir rek· 
bu:ta}~~u.t S\ırpriz değıl de bir gerçekse 
be} bıl ızım, rahmetli Pazaro!a Hasan 
lıt. e rnezannda gülmeden katılmış· 

l.arp . 
o kad u, Amc kalı1:ar için artık 
nu~ kar korkucla5mış, o kadar umacılaş
~İnıdı 1 

)'eryüzune mahsus olan bu t\fetın, 
dııa gokJerde rüyasını gormeğe başla
ke:t rd li~rn öyle bir rüya ki onu, U)'Ur 
kkı· eğıl de uyanıkken ve bir hakikat 

ınde g·· .. 
il.ad. oruyorlar. 

ka Y Yo SJlıkeri, yeni dünyalılara bir 5a· 
lardaaPlnı5 olabilir. Lakin. eski dünyalı 
ko~ hemen hiç biri, bu bal gibi fant!zi 
irıall?n a~kaya, nisan birde bile katiyen 

az, buna· -A . 
bı. rnı_:ıa da çocukça şaka ha! 

llıilJ~~ guJer, geçerdi. Dünyanın en genç 
aı>art 1 

olan Amerikalılar, seksen katlı 
tıı.ıa ltnanlar ile gökyüzüne en çok yaklaş 
llıaııı rı halde hala çocukluktan kurtula· 
llnıa~~ 0lrnahlar ki gökyüzünden gelecek ee ardan korkuyorlar. 
ıün ~~erikalılann bu korkularile bi· 
laıc " 

1
1 zaman çocuklarının cadı, hort· 

• e.U Yab • 
fark anı korkulan arasında pek 
'· g~rtnüyorum ı 
Val{l'.l b 
lt <1 ' •. Ugün Mcrihte hayat tasavvuru, 

e busbUtün batıl itikatlardan sa}•ıl 

Değil sağlıkta, hastalık-ta bile sayıkla

manın, hayal görmenin bir derecesi var
dır. Sağlam, yahut sakat bir muhayyile, 
dalgaya düştüğü zaman gökten yere her 
şey yağdırabilir; mesela çiçek yağdırır, 

nur yağdırır, altın yağdırır, elmas yağdı
m, kudret helvası, yahut pilav, zerde yağ
dım ve çekirge, kurbağa, kaplumbağa, 
nihayet taş )•ağdmr. Fakat, önde piştar 
olarak binlerce tayyare ve tankla gökten 
muazzam bir ordu yağdırmak her geniş 
muhayyile ve keskin zekfuun işi değildir. 

Bakınız, yıllardanberi bir türlü ağızlar
dan düşmiyen harp, müstemleke •.. harp, 
müstemleke.. sözleri. Amerikalıların ne 
kadar iliklerine i~lmiş ki profesör Pikart, 
havaya doğru daha yirmi bin metreyi bu· 
lamadan onlar, belki de yirmi milyar met
rf' :m buraya binlerce harp tan·aresini 
birden indirdiler. lhtimal, yann Nevyork, 
\ a,;ngton. Filfıdelfiyada hava adamakıllı 
karanp şiddetli bir gök gürliyecek olsa: 

L) vah, işte Merih tayyareleri tepemize 
ilk tombayı fırlattılar! 

Diye bütün Amerikalılar Tranı:atlantik· 
lere dolup denizlere açılacaklar. 

Öndeki kuyu)'U görmeyip gökte yıldız 

aııyan müneccimin hali bilmem bu mese· 
leye kıyas edilebilir mi? 

Kaç yıldır sağda harp, solda harp, ön· 
de harp, arkada harp .. Fakat bazıları ne
dense bunlan bırakıyor da bir de tepeden 
inme harp anyor. Tevekkeli dememişler 
Dervişin fikri neyse zikri de odur! di· 

ye .. Bakalım bu gidişle, bu dunyada daha 
neler göreceğiz. 

Osman Cemal KAl'GILI 

~aş, Diş, Nezle, Gnp, Romatızma 
e"ral ii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kase alınabilir. 

Çalışan baqan 

Almanyadaki Doyç;e Algemagne 
Saytung gazetesinin lnglltere hususi 
muhabiri, yazdığı uzun bir mo.kalede 
lngllterenin deniz yollarına verdiği 

ehemmiyeti tahlil etmiştir. 
Bu enteresan makalenin tercUmo 

si şöyledir: 
• • • 

Bir hnrp zamanında lngllterenln 
denizde ynpncağı nnkliynt deniz tay 
yarelerlnden elbette bUyUk yardım 
Inr görecektir. Onun için lnglltcrc 
deniz tnyynrecllfğlne çok mUhlm 
ehemmiyet vermiştir. Şimdilrl halde 
G tane tayyare ana gemisi faali) cttc 
olup ayrıco. beş tanesi do tezgO.hto. 
dır. Tezgahtakiler de ikmal edilince 
1 ı tayyare gemisine sahip olacak 
olan İngiltere, 6 şar tayyare ana gc 
miler! olan Birleşik Amerika ve Ja 
ponyadnn bu sahada iki misli kuv
vetli olacaktır. Bunn bir de şimdi 
hizmette olan bir deniz tayyareleri 
ana gemisini de illi.ve etmek Hızım 
dır. Bundan başka, tekmil muharebe 
zırhlıları ve bUyUk kruvazörler knta
pult tnyyarclerlyle techiz edilecek 
lcrdlr. 

Bir harp olunca, Britanyanın 
nlz naltllyatını koruma işi, nasıl bir 
davaile nHl.kalıdrr? 

ls\"ecten gelen demir cevheri, Hol
landa \"C Danimarkadnn getirilen zi
rai mahsuller müstesna, chemmiyctı 
haiz olnn tekmil ithalll.t, tngllter<'~ c 
garptcn gelmektedir. Kano.da ve Bir 
Ieşlk Amerika ile olan şlmnU Okyn
nos ınUnakaHıtı bir ynna bırakıln a 
Brıtnnyfi} a gıuıfj gelen vapurınr,J 

Frnnsanın şlmnl so.hlllerilo Blskayn 
ltörfpzlnclen ve İspanyanın "-'imali 
garblslnden bir yığın halinde geç
mektedirler. Ticaret gemileri, Kap 
d6 rinister açıklarından g rht Hin
distan ve Pannmnyn vnrmnktadtr
lar. 

Geri kalan mUnnknlntın bUyUk 
blr kısmı, Portekiz sahillerini takip 
etmektedir. 

Bu ltibarln, bir harp olunca, Frnn
sn, lspnnyn ve Portekiz, Dritanya 

"i' w e -----
Yazan: Dr. G. A. 

Bayanların elleri dai· zar. Cildi sertleşmiş eller de, çabuk açılır, çabuk çatlar. 
ma gilzel olur ve her gU- Sonra da soğuk su çalı§an ellerdeki 'kirleri iyice temizleye-
zele hürmet etmek lazım mez. 
olduğu i~in onlara daima Yalnız bıcak eu da yetişmez. Çalışan elleri iyice te 
hürmet edilir. Fakat o mizlemek iç,n sabunla bir de el fırçası lazımdır. Bizim 
güzel eller, bir taraftan yerli sab:.ınlanmız elleri temizlemekle beraber yumuşak 
da çalışırlar&a hürmet tutmağa da yetişir. Eller sabunlanıp oğuşturulduktan son-
iki kat olur. ra el fırç"\siyle de - rlin üzeri içerisinden daha sıkı olarak· 

Ellerin iş görmesi gü- fır~alanır. El sabunlu olunca fırçanın eli bozacn(;ından 

zel olmalarına mani de • korkmamalı.dır. Sabunlama ve fırçalama bittikten sonra, 
ğildir. Hiç çalışınıyan hep sıcak Sl. ile, yıknrur ve en sonra biraz kolonya suyu ile 

ha ellerin güzelliğini mu- ıslatılır. Cilc, tabiatından sert ise kolonyadan sonra biraz 
ıb! ~olayJı hafaza etmek, belki, da- krem yumu~aklığmı teı:nin eder. 

l ·•ıtıi r. Bu 
di~ kaybet . nunla beraber çalışan ellere de glizellik- Ellerin en ziyade ve en çabuk kirlenen yerleri tırnak-
~t ~ltıt-ktırrnernek mümkündür, yalnız biraz daha l:ı.rı arası olduğu için, eller sabunlanırken ve fırçalanırken 

~tttdi~u dikka:tiyle... tırnakların arasına daha ziyade dikkat etmek lazım ol 
ltJ rıe tem· esası da temizliktir. Çalışrnıyan el kendi duktan başka, eller temizlendikten sonra tırnakların arası-

!tlct ız knl bir · dij tllelt t a ır, ış, çalışan elleri az çek kirletir. nı ayrıca - mahsus aletile - temizlemek iyi olur. 
\'e 

1~rtdır. ~,ellerin sağlığına ve güzelliğine en büyük Bayanlardan bazılarının elleri hemen daima nomli olur. 
~1 lllilcrop1u ~ac~k bir iğne batması, iğnenin kendisi kirli I:llcrin bu hali ise dc-kunduğu gibi sahibinin cnnıru .da 
lut~ cU~re hieğl~ e, çalışmıyan ve ken.di kendine temiz sı'kar. Sabclı. akşam elleri on dakika kadar ceviz yapr.ı~t 
bilit 'Ufncılt b"ç ~~r zarar vermeyebilir. Halbuki el kirli o- suyunun içinde tutmak bunu haylice hafifletir. Ynprak 

: liiç olrnır ıgnc batması, ellerin sahibine bir dert aça- suyu tabii ılık olmak şartiyle .. Eller bu ilfrçh su.dan çıkonl-
~U 0rıun · . '1Z6a bir dolama dıktan sonra, biraz pudra. 
• t oı ı~ın çal .. 
611~ .. tllaz:a g·ı 1ıan eller daima temiz olmalıdır. Mani Kimisinin ~lleri fazlaca kızarır. Buna karsı en kolay 

..... ' ıınd b" 
~., e lon "lil 11 e ır kaç defa, her fırsatta, yemekten çare geceleri yatarken elle~e gliserin sürüp iyice ovu tur-
•~ Ilı ıo·· e er "ıkan l M .,_ .. "'ilti 1·Ienıe~ . .1 ı ır. anıwı:•U" varsa onun bozul- mak.. Yntaı,,ı gliser.ine bulaştırmamak üzere bir de geniş 
'ırı a defa saba~c ınsanın dili varmaz, o halde günde en eldiven .. C"iııcfüzleri de fırsat :buldukça sık sık kolları ha-

ticaretinin doğrudan doğruya tehdit 
edileblbccğl Uç memlekettir. Britan
ny, Fransa ve Porteklzle mtl}teflktlr. 
Her iki devlet, k<ındl sön(Urgelerlnl 
mUdafna. edebilmek için, İngiltere-

,,.. 

İngiliz Mıftaımıa.11mWuı 
birkaç gani ... 

hazırlarken, Akdeniz devletlerinden bi
rinin hasım olacağını gözlSnUnde tutmak 
ve ticaret fil<>sunun başkn bir rotn ta
kip etmek zorunda kalacağını dUşilnınek 
znrure tind edlr. 

Ancak, Brltanya donanması için, aeıl 

mesele ticaret filosunu korumak değil -
cllr. Onun için en ehemmiyetli dava Ak ı 
denizi. askcrt b1r irtibat yolu olarak 
müdafaa etmek ve kendine hasmı olan 
bir Akdeniz devletini mağlftb etmek 
maksacllyle Akdenlzde yapılacak muharC'
be meselesidir. 
Tamamlyle askeri mahiyeti haiz olan. 
bu mesele, ltaıyanm politika vaziyetlru 
deği3tlrmlı:ı olması, devletlerin hepsin 
den bUyUk bir denizaltı filoslyle kı:.vvct 
11 bir donanma ve bava slljhma malik bu
lunması yUzUnden bir parça mUııkülleg
mlştir. 

Fakat bir harb olunca, !ngilterenln 
Akdenlzl bir ticaret yolu olarak kullan. 
maktan vazgeçmesi bckleneblir; lakin 
bunuımı askerl baknndan fcdn ctmee 
kat'iyyen beklenemez. 

Evvelll, lngiltercnin müttefiki ola. 
Fransa, §imali Mrikadaki sömUrgelerl· 
le deniz lrtlbatmı muhafaza etmek zo 
rundadır; s:ınlyen, icabmdn ana vatand 
veya §nrktn kullanılabilmesi için, Bri 
tnnya donnnmruımm Akdenizde bulun -
ması lfızımdır. Harp gemilerini hem 
çoğaltmanın imkiinı olmndığnıdan K 
burnundan dolnamak, zaman knybcttlrc 
ceği gibi, donnnmnyı da zaafa dUşUrür t 

bundan başka, Britanyanm kablolan Ak
deniz ve MıSTrdan geçmektedir. Ayrıl' 
Mısır, İngilterenin menfnntl olduğu için 
mUdafnn edilmek mecburiyeti vardır. V 
nihayet, İngiltere ye, A vrupanm earkı ce 
nubuna ancak Akdenlzdcn tesir edebilir 

nln yardımına muhtaçtır. İspanya Bu son nokta bilhassa tebarüz <'ttiril- ~ 
lle olan mUnnscbeUne gelince, orn- mlye değeri olan bir meseledir. 
dakl dahut harp bitinceye kadar me- Akdeniz kuvvetll bir donnnmnyn ma-
sele vazıh değildir .. Maamaflh lspan lik olan bir devlet için ideal bir harp ııa- ? 

ya, lnglltcrenin mUtteflkl olan dov- hasıdır. İngiltere, Avrupanın herhangi 
letlerle çevrilmiş olduğundan, ica· bir de\'lCtlylo harbedersc etsin, Akdeniz, 

birçok devletleriyle birlikte, Britnnyanm 
hında, denizlere hO.klm olan Brltnn-

donanması, ordusu ve hnva silnhı için 
yadonanmo.sı tarafından o.bloka al-
tına alınabllir. lspnnyaya alt olan stratejik çok bUyUk ehemmiyettedir. 

Bunun için !ngtıtare hem bizzat harp 
Kanarya adalan, lnglltr,reye dUşmUş 

bnlammdan, hem do mfinakalelerlni em-
olan bir devletin elinde bulunacak niyete nlmak itibariyle deniz tayyare i
olursa, stratejik bakımdan çok bU- liğine değer vemıiııtlr. 
yUk bir ehemmiyeti haiz olacaklar- --------------
dır. Portckize alt olan Kap\'erdl ada
larilc Azor ve :Mo.dolra adaları da 
ayni ehemınlyettedlrlcr. 

Ticaret işlerinde Akdenlzin rolU 
fevkaladedir. Bu deniz, hem politika 
ve hem de askerlik balumından lngll 
tere i~ln cok ehcmmiyctlldlr. Fakat, 
asıl scyrllsefntn bakımından feda 
edil ınlyecek bir denizdir ki, mese
lenin ruhu da budur. 

Bu deniz, Brltanya ticaret donan
masının en kestirme yoludur; bu su
retle hem vappurdnn hem do para
dan tasarruf etmelt imklinı vardır. 

Maamafib ı;arkla olan mUnakalfıt, Afri
kayı dola mnk suretiyle de temin edile
bilir. lngilterede, Akdeniz ltalyanm can 
damnrıdır, fnknt, İngiltere lçln sadece, 
bir kestirme yoldur diye, Musolininin i
leri silrdU~ü fikre mukabil, deniliyor ki: 

A t<l niz, her nckadar Britnnya tica
reti için kestirme bir yol ise de, stra
tejik b:ıl.ınıdnn, imparatorluğun bel ke
mı • 1 olduh'Unu söylemek mübalağalı bir 
ii!dia değildir. 

1tıtaa ~bahleyin ~alkınca v.e akşam yemeğinden önce .. in- vaya kaldırar:ı.k mümkün olduğu kadar uzunca milddet 

llla1t~ çaıı§n:ad;a '§rnağa giderken ener epeyce temiz o· öyıe tutmak. .. Is an bul Telefon MUdUrJUğüoden; 
~•O: ellere ge~ gelebilecek tehlike de az olur. Çalış- Ellerin beyazlığını muhafaza için de gene en ı.olay 

ı..:"~ ~·"rrıek ecek az çok kirleri de a'kşam işten çıktık- çare ellere limon suyu silrme'ktir. Limon hem beyazlık, ldare ihtiyacı için 250 adet kondansatör 2 Mf. 500 adet Telefon ai:'Izhğı, 200 
tt~lik''CltilıUrıu 

1
ten önce temizlemek Uizundır. hem yumu~nkbk verir . adet telefon ahize kapağı ve 1000 adet a hizc tenekesi açık eksiltmeye konulmuş· 

tlerd c !eri . .. . t 
~IJ e:: 'ko • 11 uzerındc eldiven takmak bir çok Burada en kolay çareleri gösterdim. Kolay olmakla ur. 

~tı\ •tı l'ti tenıiz~: . . beraber tesirleri, te.:rübe edilmiş çareler ... Daha başkaları Muhammen bedeli 575 lira ve ilk teminat 44 liradır. Nümune ve şartnameleri 
'bit kere e~ ıçın sıcak su mutlaka lazımdır. So· varsa da onlan yapmağa çnlı an ellerin vakti bulunmaz. hergün levazım dairemizde görülebilir. lsteklilerin muvakkat teminat makbuz veya 

--.. · .. e .. 
1
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mildürlük binasında miltC§ekkil alını satım komisyonuna müracaatları • (6928t 



Eğer gc>cc>n seneden kalma ytlnlU ka. 
düeden bir mantonuz \an:a ve bu sene 
modaya uygun d ·il c!iy _bu numt.nl'1' 

kullanmamak isfyorsanız hata ediyor • 
sunuz. Ufak bir tadil ile bu mantoyu bu 
kış da kullannbilfrsiniz. G<.'ç<'n S<'neki 
man~nuzun muhnkkak bir kemert vardı. 
Onu çıkarınız, içersinde bir kaç gizli bUz
gU yaparak belini daralt ınız. On üne baş
tan ba.şa bir zıp ilave ederek mantoyu 
tamıuniyle \1lcudunuza uynr bir hale ge
tiriniz ve ısnyet mUmkUnse yakasını, göğ
sün Ust tarafını ve omuz ba~l3nnı kns

tor veyahut lCıtr il<.' kaplayınız. Son mo
da bir mantonuz olur. 

Şimdi tıırn bu mantoyla giyilebilecek 
robl:ıra geldi. Lütfen modE.llere bakınız.! 

1 numaralı robun etekliği krep mnro
kenden yan11 mıştır. Tnm:ımiyle plisedir. 

RABER - Ak98m postan 

Bir manto 
ve üç rop 

.... -------.... / 

Pıliler belden yukarı kn-tar çıkarlar ve 1 
kor&ajın üzerinde kabarık olarak durur -
lar. Korsaj muslindir. Eski örneğiniz~ 

. ... 

1 

' I' 

cMrP. fıılnnmhl -'tfizel.. hlr fıınfAnA Jr.,,.uo• 
bu elbisenin en şık ve en orijinal tara-
fıdır. 

2 :ıumaralı rob vücuda trpa tıp gelecek 
§ckilde kesilmiştir. Korsaj tamamiyle a-
mudi olarak bUzgUli\dUr. ÖnU bir zıpla 

kapatılmıştır. Kollar truvakardır. Bu 
rob hafif gibi duruşuna rağmen ziyaret
lerde bile giyilebilir. 

3 numar:ıh rob ince yUnlUdendir. Kor
sajın göğUıı kısmı bllzgüİüdilr. Ayni dar
lıkta vilcudun bUtllp hntlarmı gösteren 

bir etekliği vardı!'. Omuzlar da tıpkı 

göğüs gibi bUzgülUdUr. Yilksek olan ya

kadan dışnn fırlamıe bir muslin yaka 
astan elbisenin gtizclliğini arttırır. 

7 tKlNClTEŞRlN - 1938 

Akhisarda Atatürk 
kutlu landı •• gunu •• 

Akhisatlıl<.Jr kazalarında polis teşkilatı kurulmasına 
sevindiler 

ı. 

Aklıisarnı ilk emniyet amiri komiser 
Remzi Güzel 

Akhisar, (Hususi) - Büyük Şef 

Atatürkün Akhisara nur ve şeref ve· 
rişlerinin on üçüncü dönüm yılr on 
binlerce Akhisarlının iştirakiyle ve bü· 
yük bir heyecanla kutlanmıştır. 

Saat onda işaret fişeği ve onu müte· 
akip İstiklal marşı ile merasime baş. 
lanmış, ilçebay kürsüye çıkarak bir nu
tuk irad etmiştir. 

Ondan sonra Parti namına söylev ve· 
rilmiş ve bunu okulların söylev ve man. 
zumeleri takip etmiştir. Orta okul di
rektörünün nutkunu. ge~it resmi arka· 
.1.cuu.•~u.a.. 

Gece geç vakitlere kadar fener alayı 
ve eğlenceler tertip olunarak milli o. 
yunlar oynanmıştır . 

Kazada polis teşkilatı kurulmuştur. 

Yıllardanberi polis idaresini beklemek
te olan halk, bu teşkilatı sevinçle kar 
şılamış ve bir heyet vilayete kadar gi. 
derek vali LOtfi Kırdara teşekkür et-

-· 'Aklrisar kaymakamı kutlulama mcrasi· 
mirıde n11tuk sbylıiyor 

miştir • . 
Kazada pofü kadrosu beş kişiliktır· 

Ziibıta amirliğine, uzun zaman 1stan .• 
bul teşkilatında çalışmış tecrubeli ~ır 
emniyetçi olan komiser Remzi gel~ş
tir. Komiser, kadrosu ile birlikte ıs· 
tasycnda hararetle karşılanmıştır. 

k )'İt· Akhisarın merkez nüfusu sen 8 ~ 
lara göre 24 bin küsurdur. Bundan bS 

aı:S· 
ka gene kayıtlardan anlaşıldığına n ıı· 
ran 6 bin miktarında da yabancı iJuhler 

mktdaır. Otuz bin nüfuslu bir kaZ~ ~e-
!:.~}?!n,.:~~!!,~ iı~~~ ~!~~basıt ri;. 
masiyle büyük bir ihtiyaca cevap .,e 
miş oluyor. .1,ri 

Fakat şuracıkta bir noktayı da ~ j~ 
sürmek lazımdır ki bu kadar ço tl • 

karşısında nihayet beş polis rneı11ıırtiP' 
nun her halde pek çok yorulacağ~ '01ı.ı 
hesizdir. Alakadar makam bu k8 r 
biraz genişletse pek iyi olaca~ 

oturuş 

hatalı 
ve qürüqüşteki 
noktalar 

Zarif bir sekilde yürümesini bilen,! 
güzel ve sıhhi bir şekilde oturabilen ka· 
dınlarm ne kadar az olduğuna bilmem 
dıkkat ettiniz mi? lyi yürümemek ve iyi 
oturamamak pek küçük yaşta iken, bil· 
hassa mektebe gider ve mektep sıralan ü· 
zerinde otururken alınan fena itiyatlann 
neticesidir. Ağır kitaplar, yahut kitaplar
la dolu çanta taşımak. henüz büyüme ça· 
ğında olan on beş ile yirmi yaş arasında 
kızlarda gayet çirkin doformosiyonlar 
(kemik \'e vücut bozuklukları) yapar. Bu 
kusurların sonradan düzeltilmesi çok mü~ 
küldür. 

O haldz çocukların bilhassa kızların on 
iki ya5ından itibaren yirmi yaşına kadar 
duru:lan ve oturuJan ile alakadar ol· 
m ': 2n:-ıe!e·ın borcudur. Bizzat anneler· 
de vücutlannda mazinin yadigarı olarak 
kalm15 böyle kusurlar varsa onları düzelt· 
me~e uğrasmahdır. 

Bunun için C\'\ela şu sual listesini 
dıkaktle okumalı \e \erilecek cevaplan 
(gere',;: kendileri, gerekı;e çocukları için} 
bir kenarına ka\ detmelidir. 

Ay'lkta iken dimdık duruyor musunuz? 
Sırtınız tamamile düz duruyor mu? 
Omu lannız arı.ada mıdır? 
~nenız hafifçe kalkılk mıdır? 
Kamımnız içeriye girmiş midir? 
lki :wıı;ınızın it"erine vücudunu· 

zun ~"ı ıf,mı mü J\atan \erebiliyor mu· 
'>Unuz? 

Ot..ır Juğunuz vakit vücudunuz iskemle-1 
nin arkalığına tamamen intıbak ediyor 
mu? 1 
Omuz!annız dik dik duruyor mu? 
E-.:.aklarmız öne doğru \'e kıvrılmadan 

durabılivoı mu? 
Yürürken başınız dik midir? 
C:·r•.tnı:: düzgün mü? 
Omuzlarınız arkada mı? 
Tabii mi yürürsünüz? 
Kollarınız fazla sallanmadan tabii bir 

§Ckilde mi hareket eder? 
Yürürken sinirli sinirli çantanızı sım· 

sıkt tutar mısınız? 
Bu suallere verilecek cevapları üçe a· 

yırınız: Katiyetle evet dedikleriniz. kati
yetle hayır dedikleriniz. tereddüt ettikle
riniz, katiyetle hayır dediğiniz suallerin 
altını renkli kurşun kalemle çiziniz. Bu 
suretle duru~ oturuş, yürüyüşünüzdeki 

hatalı noktalan tesbit etmiş olursunuz. 
Oturduğunuz vakit ışığın omuzlarınızın 

üzerinden ve doğruca kitap üzerine düş· 
mesine dikkat ediniz. 
Yazı yazdığınız vakit iskemlenizin üze

rine iyice yerleşiniz. ?\1ı~amzın ,-eyahut 
yazıhanenizin yüksekliği sizi öne doğru 

eğilmeğe mecbur etmiyecek bir irtifada 
olmalıdır. 

Alacağınız el çantasını, koltuk altına 
!n1·-~tıramıvacağınız hir şekilde intihap 
ediniz. Bir giin çnntamz koltuğunuzun 

altında yürürken bir vitrine bakınız. Bu 
vaziyet yürüyüşünüzü çok bozmu~tur. 

Yitrinde göreceğiniz manzarayı siz de 
beğeruniyeccğinizi tahmin güç değildir. 

Lotion 
faciale 
Scherk 

~lütemadi bir dikkatle. renkli kalemle 
çizdiğiniz kusurlardan kurtulabilirsiniz. 
Bilhassa güzelliğinizi muhafaza bakımın· 
dan olduğu kadar çocuklarınıza da iyi ör· 
nek olmak arzusile bu dikkat size bir 

_b_o_r_çt_u_r. ________________________________________________________________ ~-----------~ 

YAi< 
Rontgen ışığı insan etlerini geçip ke· 

mikleri apaçık meydana çıkardığı vakit 
ayak kemiklerinin ne kadar ince bir he· 
sapla yapılmış ,.e biribirine bağlanmış 
olduğu anl?.•ılmıştır. 

Ayak kemikleri teker teker tetkik edil· 
diği vakit bu kemikler narin, ince en u· 

fak bir müsademe ile kırılıverecek zanne· 
dilir. fakat b:ribirine bağlandıktan sonra 

bütün vücudun abrırhğma tahammül ede
bildikleri, insanın sıç'"amasına, koşması· 

na müsait vaziyetler alabildikleri de hay· 

retle görülür. Danscdcrken yalnız ayak· 
kemiklerinin üzerine binen siklet, bütün 
vucudun ağırlığıdır. 

VE AYAKKABI ·~ı~·'°': 
dınlarm bu hususta gaflet ettikleri mü· Yüksek ökçelerden sonra ş~lt~liJle ıp 
him bir nokta, zarafet namına sıhhatle· 

rindcn fedakarlık ederek topuğu yükselt· 

cck ikinci mevzu dar ve ay:ık :. dtıftlcı MI 
~· kılfl d~' .. mıyan ayakkaplardır. J:.gcr b1rıı fi' 

k kalı ın 
melcri, Ye ayağın istinat sathını azaltma· ayakkabıyı yaparken aya 8yııl' 4f 
ları olmustur. Yüksek ökçeler kadınları· olarak alabilseler ve bir'.ız dı.ı tardı Jl~ıı( 
mızı ayaırın ön kıc.mına bac:arak yürüme- hi hakkında bilgi sahibi 

01~ııtıt1; 0 
cJI· 

ğe mecbur ediyor. Bu yüksek ökçeler denilen ı tırablı beladan 1'1.1 kail-~ 
bazan doktorluğun müsaade etmediği bir duk. Avak terlcmec:i ortadafl c{il' 
irtifaa kadar yükseli'-·or, o \'akit bu satıh Varisle; yüzde 50 azalırdı. sı g6 • 

J f a)-dll ~,ıı 
bir kat daha azalmış oluyor. Vakia yük· Ç.ok tekrar edilmiş, fakat ·oflıl;tııı ııel' 
sek ökçelerin güzellik lıakımmdan fay· memiş bir mevzu üzerinde 1' 01~tıfl•. ı;ııÇ 

. . k lıJf.;3 tıtf • 
dası ınkfir edilemez. Orta boylu hır a· zu biliyoruz. Fakat ne o • ..-.ircfl. 111iıı dım fidan boylu göstermeğc yarar, kısa · · · fed3 CL.J•· .cı'e 

kı modaya sıhhatını ·ıc ttı\ • 
boyluları da hiç olmazla orta boylu göc:· kadın bulabileceğimiz urnid•. . ,,,,.. 
terir. Fakat bunun vücudun dahili uzuv· of11Z .: ,.. 

bir defa daha tekrarhY ı.11'·'1 • ıı· Bu narin fakat sağlam uzuv için insan· ları üzerinde ne kadar fena tesirleri ol· . • . ,.uı:ce 1ııı · • 
lar takµnyeden, sandaldan baslıyarak bu· duğunu bir bil eniz ... Yükc;ek ökçeler yü· Bayanlar. ökçelennızıO ·,J<DPJııf 1 ı:::ı 
giinün eıı son moda ic:karpinterine vann· 
caya kadar ç05it ç~it ayakkapları yap
mı~lardır. Fakat insanların, bilhassa ka· 

zünden mine, karaciğer. bağırsa1dar. öne 
kaplandoğnı meyleder; belkemiği iğrilir. 

Ayak mafsalları fazla gerilir ve yorulur. 

. . A ,.ııı- -"eces 
kul haddı geçmesın... 

113
t ev 

yaklarımzın içerisinde rtı 
dar geniş olsun ... 



ras Mor'un hülyası 
hakikat oldu 

~ı~ Cpalf'asıırun baş ro"ltlınü ona 
er~auer; yıUdız sevinç açında ••• 

Gras Mor 

~1: Pnınsız rejisözfi Abel Ga•ıj, sörün muharrir ka~ısındald nezaket ve 
~ W.ı:n~:ı~e~riyor. Bu musikili dram. tevazuunu görmeli .. Ellerini uğuşturarak, 

• ?\ıu ikt1~ bır tabirle sinema operası başı ığık, "muhterem üstad., "ernredersi· 
l ık fil 1 kornediler, hafif operetler niz,. "her arzunuz benim için bir emir
ıı tik 0Pe ... ~e alınır. Fakat operaların si· dir,, cümlelerini biribiri arkasından sıra· 
~~ l'ct1nıiılı'I -.. .-1.,r..1;.. n~~·" ı!fı~" la\'.aralf övle kibar bir kcınuşu;u var ki .. il ıran b ı me aunışı ÇOK a ::ı.ı..a MUe 111 rscnne p..:K um: .• 

h...· 11 ~ ır hAdise olmuştur. 
~l:oıu G aya bir sebeb var- bu filmde - Ben opcramı yazalı tamam otuz se-

tıı. ras ~ı ' kiz sene oluyor.. Aşağı yukarı Luizin & ... ~ oller ' or oynuyor. 
;~ııth·e ası t.ok güç hazırlandı. Güstav mevzuunu \'e bestelerini bütün dünya bi· 
L 'il ~ eserı . hyor .. Artık bu ffiC\'Z\IU \'e bu bes~eleri 
'l~ ttitard1 B nın me\'zuundan senar· değı~tirmeğe kalkışmak olur mu? 
ti:ı~ltı, CGnk~ estek5r Luı Bid bcsteleı i Rejisör bu sözleri dinledikten sonra 
h., tanı.,_· u rejıSÖr e:;erin perde üze-
""\l~o :'<llll 40 dak kulağıma iğildi: 
llıı;- t, bir sa . ika devam etmesini 
~:ttfu.. nıye bile fazlaya razı ol-

da a:ı:;acfa 
~~a~ııcıı. 8i~evcut stüdyolar birer birer 
~r. ~~Y~n bi~Pe~anın, sada şartlarına 
\'() evCUt F Stüdyoda çevrilmesi şart· 
~.ı~UdYosu ~an.sız stüdyoları ıçinde Ca
~ıı~ı. u •Şe elverişli göründü, işe 

l'iye 8ahneıeri .. 
~~ alının Çevrılırken gazetecilerin 
ı...... C:ı~ a rna . . . 
""l.l d ""•Jrn ~h ızın vennıyorlardı. 
~t:e0 ı>sulılt . st dostı~rından bir gaze· 
~ "~%. Gö ndü.~uzunu kullanarak içeri ve 

"I! O'- r Uk]c ' · • 
t\l.ıYtJ rını } azdı.. O yazın 

·~" CU!arırnıza veriyoruz. • 
tı4lt "<ıJorı bo ••• 
~8t~Yo~~S gibi ... ışıklar kör ve ı:ö· 
~ılıl( ller Oıe alnız fılmin ÇC\Tileceği 
~ıın \'Qr ı~ rbınde biraz hareket ve 
•ı -.ıc latıı " \.a ı 
()~ttı bir Ork 0 YığınJannın orta ye-
~~ a?-Igıcrıarı e :ra sıralanmış .. Koro 

Otl(est 1&o Ork n arkasında dizilmi~ 
llıa11.. tarıın u estrayı idare edivor ş:l 
ll "ı.ıı ' zer J • '" 

ı>allıtıı tıpıalt k ınde bir tek saç bulun· 
l'lJ l'aıı.ı ş koııar atası, dirseklerine kadar 
t~ Yor. ı '~ıklar altında pınl pı· 
~ Ye g· 
\· ~idd ırdiğırn . 
I! llıoı:tli bula \'akıt ~et orkestrayı 
ı.' ~"lladiyen ubaın. >'erınde tepiniyor, 
·-ı~Uc 0ro 1~ ğınyor: 
~-' aıc reuerim 
~~li Sıyor. Bu e göre söylemiyor. 
11_Stod k olmaz na anarşi derler. Böyle 
"il1" Yollu • 
•iı ~, .n bir kö . 
~ <lul"\ı ~nıef)·Q 1 . Şe~ıncie sırtını dıvara 'i~it. r;}0r. Bu ~~ bır ihtiyar hareket· 
tq 

1 1ltn;ş ' bUtun r ı:ıllıf Güstav Şarpanti· 
tı.ı'ıJ~ L ltlbidır "'I raaJiyeti karşıc:ında 
'"il ııerk . •'aka - , 

lıt, l . e ten f 1 ~erinin mukadde-
""' ·~•de birdeazıa al:tkadar olan da 
·~ ·~n~ re" Itır~ "cttyon JISôre çıkışıyor: 
~" " d un rn tı... \1111~ ec!iniz evzuunu yeniden 
•1ıı1 " dA.ı ' ~·azdı .. 

Ilı e Uf •uinjz k rn. Mevzuu kı· 
~: 8(ı ilk bir d .. ~ ~lttım. Artık e~· 

"'-~ejiSör~ra luiz eği'l~lı~e müsaade ede· 
'"'l öadarner U.rn'urn~~ı olrnaktan çıkar. 

!ardır de ~etle mll!:tebit \'e 
rler .. Fakat b .. u rew 

- Bıktım müellıfierin bu manasız titiz· 
tiklerinden doğrusu... Bilseniz ne kadar 
garıp arzular izhar ederler ... Dizim tilm
lerde çalışmağa alıfmış orkestra şefleri
miz vardır. Gü::.tav Şarpantiye "bu adam· 
la .. olmaz. Benim eserimi çalan orkestra· 
ya ancak Bigo kumanda edebilir! .. dedi, 
kendisine kalına Bigo esere yeni manalar 
iUıre edebiliyormu,. Bana sorarsanız bu 
zat sinema ihtiraçlanndan hiçb:r şey 
anlamıyor. 

Rejisör bana derdini ranarken Bigo 
hfı.IA koroya bağıı ıyordu: 

- Bayanlar, olmıyor .. Bu parça böyle 
söylenmez. Bılmenı sizi nereden bulup 
buraya getirmişler, hiç Liriniz müzikten 
anlamıyorsunuz. Haydi bir daha .... 

••• 

Koroyu ve orkestrayı bir tarafa bıra

karak tira.:ı Morun }'arı karanlık locasına ı 
gide!ım. Bu locaya karanlık demek hak
sızlık olur .. Çünkü orada Gras Morun 
kwnral saçlarının ı~ığı yanıyor. 

Valantin Porrern ile beraberdir. !kisini 
a}TJ görme!, ise esasen imkansız gibidir. 

Gras Mor çok konu~mayı se\ mi yor. 
Fakat bu tabi ate rağmen bızc bu filmi ne 1 
kadar sevinçle çevirdiğini anlattı. 

- Ostad Şarpantiye, Luiz rolü için 
beni seçince çok sevindim doğrusu. Luiz 
operasını çok severim. tık defa olarak on 
sene evvel bu operayı Se}Tettiğim rnkit 
"bir glin bunu filme ıh;alar ve Luiz ro· 
lünu b~n oynasam ne kadar iyi olur!,. di· 
re dü5ündüm. I~te bu arzum hakikat el· 
du. Sonra bu filmi Amerikada deği!de 1 
I>ariste çevirmekte de ayn bir zevk var. 
Bu benim Fransada çevirdiğim ilk film· 
dir. Burada da film çevirmek Amerika· 
dan daha zevkli.. Herkes para için değil, 
içten gelen bir arzuyla çalışıyor .. 

Sonra eliyle orkestrayı gösteriyor: 
- Bakınız ne kadar candan çalıyor

lar! 
Ben ork~straya bakarken Gras Mor, 

Adamcağızın kaynanası ölmüştü. 

Şaire giderek mezar taşı iç~n bir yazı 
istedi. 

- Fakat ç.ok kısa olsun. Taşçı yaz. 
mak için çok para istiyor .. 

Ertesi günü uğradığı zaman, şair 

bulduğu "kitabei aenki mezar., ı söyle
di: 

- "Nihayet!.,, 

ıoaşçlda 
Dişinizi ya doldurmak veya çıkart

mak lazım. 
- Başka bir Jııal çaresi yok mu'! 
- Başka hal çaresi mi? İsterseniz 

dişinizi evvelfi doldurayım, sonra çeke
yim!. 

7 

fg@ğrtYJ h<eSafP 
Küçük çocuğunun hesaptaki bilgisini 

denedi: 
- Sana günde beş kuruş versem haf 

tada kaç kuruş eder? . . 
- Otuz beş kuruş baba ... 
- Aferin 1 Al sana öyleyse otul: beş 

kuruş. 

Çocuk pişman oldu. İçinden söylen
di: 

- Bir de "herşeyin doğrusunu söy. 
le kazanırsın,, derler. Keşke- 100 'kuruş 
eder deseydim 1 • 

~~ır iş 
Kocacığım, sokağa çıl:rp ta ne y. pa· 

caksrn? Ben piyan.o çalayım, sen de 
dinle. 

- Sen hep böylesindir: İşin zevkli 
- Evvl'lcf yemek odasındaki ateşi sön- tarafını 'kendine ayırır, zorunu bana bı-

dürün, yemeğe misafirlerim gelecek. rakırsm 1 • 

• 

Kadın, küçük oğluna sordu: 
- Dolapta iki elma vardı? Nasıl o· 

luycr da bir tane kalmış?. 
- Bir tanesini görememi~im de on. 

dan anneciğim 1. 

şı11<a'1etın ne? 
Erkek - Daima para istediğin za. 

manlarda yUzilme gülersin. 
Kadın - Sıksık yüzü.-ıe gUlmUyor 

muyum? Ne şil:ayetin var? • 

· Ds1te©ln~n cu~u 
- Haberin var mı? Selma bir tayya· 

reci ile evleniyormuş .. 
HAPiSHANEDE - tstediği oldu öyle ise.. Onun 

Sabıkalı ( gardiyana) - llücremi te· gözü hep ylikseklerd~ idi . 
miz tutun, gelecek haf ta dönecelimi u· 
muyorum. 

- Fransız karikatürü -

IU1t fat 
Genç kadın garl:ı ıöylemigti. Davet

lilerden birine yaklaşarak sordu: 
- Siz musikiden anlarsıruz, söyleyi. 

Ul/; l )' & i<u n.& V J • .. 1.Uaa ... u • 

- Söyle.dinil?. Fakat haber vereyim 
ben musikiden anlamam .. 

M~Cib>lYI ırlyet 
- Parasız kaldı~ın için "zengin kız. 

la evlenmek istiyorsun ama, haberin 
olsun: Kız çok mütehakkim tabiatlidir. 
Onunla evlenirsen sokağa yalnız çıka
maz, gezmeğe gidemez, arasıra kaça. 
mak yapamaz~ın. 

- Peki öyle ama onunla evlenmez. 
sem ne yiyebilirim, ne içebilirim 1.. 

leUiftak 
Lokanta sahibi müşteriye sordu: 
- Bifteği nasıl buldunuz?. 
- Epey güçlükle 1 Patates dilimleri-

nin arasını araytnca buldum. 

- mtnbınız §atılıyor mu b:ırlf 

TRENDE 
Lcvi - bir dakika bekleyin, biletleri 
çocuk yuttu. 

- Mehmet, kasaba git, yarım kuzu 
al da gel. • 

- Peki efendim. Yalnız kuzu canlı 
mı clsun, kesilmi§ mi? • 

- Tabii s:ıtılıyor; fnimt maalesef 2.lıın yokr 

müziğin güzelliğine vurulmuş gibi, göz·ı 
leri yarı kapalı dinliyor. Düşünüyorum: 

- Acaba hakikaten ze\'k mi duyuyor? 
Yoksa fazla bir şey söylememek için 

jestimi yapıyor? 

••• 
Şarkı söyleme sırası Gras Mora geldi. 

_.,,, ...... ~~, .. ·~--... 

- J{mnı! benden bir nişan yiiziiğü 
l,obul elti. 

- 1'a? Merak etmeyin yakırıda iade 
rJcr. 

M lYı»C9'1e 
- Bay Le\i müjde 1 • 
- Hnyrola?. 
- Piyangodan biletinizin birine 20 

bin lira, ötekine amorti çıktı. 
- Amorti kaç liradır?. 

IK@fPSI!< 
Parkta bir sırada oturmu~tu. Ayak. 

ları dibinde bir köpek dola~rp duruyor
du. Yanındaki ge:ıç kadına sordu: 

- Pardon bayan, bu güzel köpek al. 
zin mi? • 
Kadın cevap verdi: 
- Hayır efendim .. 
Erkek köpeği tekmeledi 
- Hoşt 1 Piı köpek 1. 

Elleri göğsü üzerinde çaprast, dizleri ha· 
fif çe bükük, müzik ahengi içerisinde ken· 
disinden geçmiş bir tavırla ve tatlt bir ses· 
le söylüyor ... ,, 



• t Stadında yapılan ilk ma~larında 

Galatasarayla Vefa , 
Beykozla da Istanbulspor 

berabere kaldılar Muhteşem, frikikten Vefanın ikinci g.oliinii atıyor. . . \ , ~..-.~ 

Galatasaray 3 - Vefa 3 
G&lab.saray: S:ıcld - Lütrl, Adnan -

Ekrem, Bedii, Celili - Necdet, Süley
man, l\Iehmct, Sabri, Bülend. 

Jlııkcm: Tarık özcrengin 

Vefanrn başladığı oyunda ilk akın 

Galatasaray aleyhine kornerle bitti. Sol 
köşeden atılan korneri Vefa merkez mu
nvini Lutfl, gUzel bir kafa vuruşu ile 
Galatasaray kalesine soktu. İlk dakikada 
atılan bu golle kuvvei maneviyelcri yük
selen yeşil beyazlılar Ust üste hücum
lara başladılar. Galatasaray rakipleri -
nin Ustünlüğündcn nncak onuncu dakika
dan sonra kurtulabildi. Sarı kırmızılılar 

iki açıklarlyle seri hücumlara geçtiler 
ve bu akınlardan birinde Vefa müdafi
leri Billendi favlle durdurdular. Frikik -
ten Celalin kale ağzına havalandırdığı 

topu Süleyman köşeden içeri attı. 

Bu beraberlikten sonra san kırmm
lılar tam bir hüklmiyet tesis ettiler. O
yun ilk devrenin 26 ıncı dakikasına ka
dnr Vefa nısıf sahasında oynar.dı. Bu 
dakikada yeşil beyazlıların ortadan yap- · 
tıklan bir hücumda hakem Galatasaray 
aleyhine favl verdi. Muhteşem bu ceza 
vuruşunu Sacidin bo~ bıraktığı köşeden 
içeri soktu. 

2-1 mağlfıb vaziyete düşen Galatasa
ray takımı tekrar hücuma geçti ve 38 
inci dakikada Necdetin attığı korneri 
Mehmet kafayla Veüı knleainı:\ ru>tr ....... ı.. 

takımları tekrar beraberliğe eriştirdi. 

Artık Galatas."lray akınları biribirini 
kovalıyor, Vefa müJ:ıfnnsmın en zayıf 

uzvu Abdüşün koridorundan ileri geçen 
Galatasaraylılar iki dakika sonra BUlen
din ayağıyla UçüncU gollerini de kazan
dılar. Bunun akabinde SUlcyman da ka

lecinin elinden kaçırdığı topu d"' , ·;ncü 
defa Vefa ağlarına taktıysa da hakem 
bunu ofsayd addetti. Birinci devre bu 
suretle 3-2 Galatasaray lehine bitmiş 
oldu. 

İkinci d evre 
Vefanın başladığı ikinci devre başla

rında Galatasaraylılar yine Ust üste hü
cumalra giriştiler. Bu arada Vefalı Hü
seyin, Bedliyi tekmeledi, Galatasaray 
merkez muavini sakatlanarak, Hüseyin 
de hakem tarafından sahadan çıktılar. 

Tedavi edilen Bedii biraz sonra tekrar 

Vefa: Ahmet - Yahid, Orhan - Ab-
duş, Lfıtn, Şükrü - Adnun, 
Sulhi, Hüse) in, :\le hm ot. 

(Süleym:ınlyc) 

Muhteşem, 

eski yerini aldı. 7 inci dakikada bir Vefa 
hUcumunda Sulhi Lutfinin bacağına sa
rıldı. Hakem bu hareketi Galatasaray 
aleyhine favlle cezalandırdı. 

Böylece yeşil beyazlılar 18 f.lstun
den Muhteşemin attığı bu favlden üçün
cü gollerini de kazandılar. 

Galibiyetten beraberliğe düşen Ga -
latasaraylılar, yeniden çalışmağa başla
dılar. 10 uncu dakikada Galatasaray 
sağdan bir akın yaparken Vefa merkez 
muavini Lütfi, Necdeti çok sert ve teh
likeli bir şarjla yere serdi. San kırmı

zılıların kaptanı yerden kalkarken LO.t -
fiyi tekmeledi, hakem Necdet! oyundan 
çıkardı. 

Bundan sonraki yarım saatlik mliddet 
tek kale halinde Galatasaray lehine ce
reyan etti, Vefa müdafileri topu sağa 

sola atarak vakit geçirmeğe çalışırlar -
ken, Sabri kaleciyle karşı karşrya kal
mak fırsatını yakaladı, fakat topu hava
ya dikerek takımını muhakkak bir gol
den mahrum etti. 

Alaca k anlıkta geçen son dakika
larda vaziyet değişmediğinden maç ta
rafların üçer go!Uyle beraberlikle bitti. 

lki takım on C'.sı.ntı hi,. """" """""..:ı.ıa ... 
~!açın ilk denesi cidden güzel cereyan 
etti. Gerek Galatasaraym ve gerekse Ve 
fanın seri akınları karşısında geri hat
larının enerjik müdafaaları seyircilerin 
zevkli bir oyun seyretmelerine scbeb 
oldu. Oyunnu ikinci kısmı ise ilk devre
nin tamamen aksi olarak tatsız tuzsu-: 
geçti. 

Bugüne kadar birçok müsabakaları 

bilyük bir vukufla idare etmiş olan ha
kem Tarık Özerenginin dilnkil idaresi 
çok zayıftr. 

Galatasaray takımı Musa, Salim ve 
Eşfak gibi en mühim Uç youncusundan 
mahrum olmakla beraber hiç de fena 
oynamadı, Galatasaraylı oyuncuların ra
kiplerinin sert hareketlerine karşı so~uk 
kanlılıklarını muhafaza ederek geçen 
haftaki Vefa - Topknpı hadisesi gibi 
çıkması pelt muhtemel olan müessif va
kanın önUne geçmeleri şayanı takdirdir. 

Beykoz O - ıstanbuls,l1or O 
t tanbulapor: S~m • Samih, Faruk - 1 

En.la, Se,ıJ, Tarıl< - Bahri, Rıdnn, Oe
vad, İsmet, Kadlr. 

IWcem: Ahmet Adem 

Taksim stadında ilk llk maçını !stan -
bulsporla Beykoz arasında oynandı. 

Eskidenberl birlbirleriyle daima rakip 
geçinen lstanbulspor ve Beykoz takrm
lan oyunun daha ilk anlarında karşı -
!aşmayı lehlerine bitirmek için blitün e
nerji ve kabiliyetleriyle çalııımağa baş. 

Beykoz: Safi\ - Kemal, H:ıhadır - Sa
deddin, Mu~tafa, Cahid - Turhan, Said) 
E them, Ga7.anfcr, Kazım. 

Göğtlün (Kasımpaşa) 

ladrlar. Oyun bu suretle mütevazın oir 
surette devam ediyordu. Devre ortaları
na doğru Beykozlular sıkı hücumlara gi
riştiler. Bu sırada Kazım muhakkak iki 
sayı fırsatı kaçırdı. Bu 

0

bns!adan kurtu
lan lstanbulsporlular da cnnlanar-ı.1,c ile
ri atıldılar ve oyunu tamamen Beykoz 

{ 
İkinci kümeler: 

Silleymaolye stadın· 
dnkl müsabakalar 

tehir edlldl 
Ortaköy ile Boğaziçi 

ber abere kaldılar 

lkinci küme takımları arasında Süley
maniye stadında yapılması icap eden lik 
maçları sahanın çamurlu olması yüzün
den tehir edilmitşir. 

Günün yegane ikinci küme karşıla~ma
sı Şeref stadında Boğaziçi ile Ortaköy a
rasında yapılmış ve mütevazin geçen bir 
oyundan sonra takımlar ikişer golle bera· 
bere kalmışlardır. 

. -
Top Galatasaray nıiidafaasile Vefa mııhacimleri arasın~ .. 

Ankara lik maçları 111, 
Harbiye ile Muhafızgücü berabere k8ı.d•İ 

Ankara gücü, Gençl er birliğın 
2 -1 yendi ııfells 

Ankara (Hususi) - Lik müsabakala rma dün de devam edildi. }{ar:_ 
olmasına rağmen oyunların oynandığı Ankaragücü sahası erkenden d~lrn~; tJef8ı,e~ 

Günün ilk maçı Harbiye ile :\.1uhafızgücü arasındaydı. Ilk dc\'resı 1 dığıfld:ı. 
likle biten bu çetin karşılaşmanın ikinci kısmında iki taraf da gol atafll:ı 
müsabaka beraberlikle nihayetlendi. 

canı\k~~Çh 'V~i1Yft'cfevre far~'ffan~~Bir~r fo Hl)·lc 'be~abcrlikfe 'bitti: .. . . erbirli~ 1:;. 
lkinci haftaym çok sert cereya~ etti. Bu devre ~.on.~arma doğru ?e~~rnı; otdıl 

Jevhine verilen penaltıyı gole tahvıl eden Ankaraguçluler maçı 2-1 kaz d8 

Galatasaray lrnlccisinin iki kurtarışı 

kalesine in tiknl ettirerek bu vaziyeti 
devre sonuna kadar muhafaza etmeğe 
muvaffak oldular. Buna rağmen gol çı
karam1yan İstanbulspor muhacimleri yal 
nız bazı ferdi tehlikeler yaratmakla kal
dılar. 37 inci dakikada Seyfinin çok sıkı 
bir 3Utü direğe çarparak geri geldi. Dev
renin son dakikalarında da Kadirin yine 
güzel bir vuruşunda top tcsadilfen kale
cinin yUzüne çnrparak kaleye girmedi. 
Birinci devre bu suretle 0-0 berabere 
bitti. 

ikinci devre 

tklnci devreye her iki takım netice al

m'lk azmiyle ve blitün gayretleriy' ' baş

ladılar. llk anlarda mütevazin devam e

den oyun, devre ortalarına doğru Bcy

kozun hakimiyeti altına girdi. Bir müd

det tstanbulspor kalesi önilnden ayrıl -

mtyan Beykozlular sayı çıkarmaya mu -

vsffnk olamadılar. Devre sonlarına doğ

ru cyun tekrar müsnvi bir vaziyete d6-

kiildil. Ve neticede iki taraf da. sayı ya
p:ımıyarak 0-0 berabere kaldılar. 

- ın 
Ankara Kocaeli mıntaka5 

At yarışları Lik maçı ar~ 
n ihayetıend~ıı 

lzmit ldmaoY0r 

Ankara, 6 (A.A.} - Sonbahar at 
yarışlarının altıncı haftası yarışları 

b ugün Şehir hipodromunda yapılmış. 

tır. Alnan neticeler şunlardır : 

Bfri>ıci Twşu : 
Uç yaşındaki yerli yarımkan t ngi. 

liz erkek ve dişi t aylara mahsustu. Me 
safe 1800 metre idi. 

ı - !br ahim Nalçmm Al Ceylanı 
2 - İsmail Aksoyun Lüksbarı 
3 - Hüseyin Atakın Friği 
1 kioci koşu: 
ÜG ve dnha yukan yaştaki haliskan 

İngiliz at ve kısraklara mahsus olup 
mesafe 2400 metre idi. 

1 - Ahmet Atmancın Özdemiri 
2 - Salih Temelin Taşpman 
lJçUncU koşu: 
I ki yaşındaki yerli haliskan İngi

liz erkek ve dişi taylara mahsus ve 
mesafesi de 1200 metre idi. 

1 - A. Atmanın Karanfili 
2 - Salih Temelin Ecesi 
3 - M. Yıldırnnm Yılmaz Kayası, 

Dördüncü koşu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 

ve yarımkan İngiliz at ve kısraklara 
mahsus olup .mesafesi de 2600 metre 
idi. 

1 - Sait H alimin Sağanağr, 
2 - Fahri Atlının Andaranbudini 
Beşinci ve son koş-ıl: 
1600 metre mesafe üzerinde yapı

lan üç yarımkan Arap ve haliskan A
r ap erkek ve dişi tayl:ıra mahsus idi. 
Mesafesi 1600 metre idi. 

1 - Mehmet Atakm Ferhanı 

2 - Mecit AtlınIIı Akını 
3 - Galip Yükselin Yavuzu idi. 

Galatasaray mektep 
t11k1mı Beşlktaşı 

yendi 
Dün Şeref stadında Galatasaray lisesi 

futbol takımile Beşiktaş klübü ikinci ekibi 
arasında bir mü abaka yapılmı~ ve çok 
heyecanlı ge!;en bu maçı sarıkırmızılılar 
1-0 kazanmışlardır. 

b i r i n c i o 1 d ~ıtııs' r~:: 
İzmit, (Hususi) tznıit 1111~iııci .ıı;uı· 

bol lik müsabakalarının bC~ c,.ifCl 
bil' s ' karşılaşmaları kalabalık j\J' 

lesi önünde yapıldı. }'!Jr<Jıl 
Birinci maçta, lzmit tdın~n ıı:J~ 

ğıtspora hilkmen galib geld ' ot ıı~ıı&Y' 
İkinci maç, Gölcük - fı.da~Pbir o)

11 

e\•}dl .J" .ıJ• yapıldı. Heyecanlı ve z . gelv'' ,e. 
sonra 4-1 Gölcükspor gnlıP )' , ~~i )J' 

Üçüncil maçı Ada Gen<i~ Jı.lt)-t~1 ~ 
spor yaptılar. Bunu da 3- si {ılt b~ıı' 
zaıt'tt . Bu suretle 938 se:;, ,ııll~ ~· 
rincilikleri sona erdi. Be~dıJ.d:Jfl J' 
yapmış olan takımlarm 8 <6 ı 
ları aşağıya yazıyoruz: ııtıifet. fı'J' 

İzmit İdman yurdu 4 gali" deııiJa;ııO• 
··ıc " Jll"ıı ı 

beraberlikle 14 puvan. Go ere, ~ !)'et• , 
rikası 3 galibiyet, 1 bcrnb

3 
.. ııub ,.11ııtl il' ı::ı,,,, \ 

biyet, 12 puvan, AkyC§ . ı;por "c;eııÇ9 g 
mağlübiyet 11 puvan, }.da Jı.d' ~l\·et 

,.ıııı. ;f\r>'• 
yet, 3 mağlübiyet, 9 pu "1Jl!lı::ı ,.e., ~r 
ı galibiyet, 2 berabere ,,:tıtW 

j{Jı!ı .ıı 
puvan. ııııı tı 0111• 

Maçlara iştirak ct.ıniş 0 ııtıılı;ııs tı'· 
takımıysa oyuncularının ıııılış 

0

yUzUndcn hiçbir puvnn ııJııfll 
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Süleynıaniye - Fener 11zacı·ıdan bir göriiniiş 

~ T;i'i~·~·ı~;;kl•ı; e nildi 
y()k f 

<ı ta~ ~na oynıyao Şişliye karşı Rumen 
ç~ laaara~ rnı güzel bir oyunla 3· 2 galip geldi 

t:ıı ;,\ 2 l .. a 3-ı p 'l'l'tk • tııagıub • oraya da br iki 
'1ııı et Olor futb , 0~nıuş olan Romanya
~an1~1?ıda "- 0•cUlcri, dün sabah Tak-
2'\ t ta "<l va ~ııı~ ~ılllın U nın kapalı olmasına ve 
' 

11 lltt lıi . ç nıaçı da kaybetmesine 

~~de ş~1

1 a a.ı bir seyirci kalaba
~.;_., "-•ttıı 1 ı.e karşılaştılar. 

rOııı ~~lJ ta:!are ettiği bu müsa
\, ı\~t!~ çıktı. 1 

§u ı,;ıekildeki malüm 
''llba ll:ıl( 
li'- •, t\ • \·ıa t d 
'ttıb t.~lr ar 1, Çnkir - Agob, 
t! • ıu' • il 
·~~ ıı 11'ıııı, taç, Şa\TaŞ, Sulclur, 

d tı,~ lerıe e\'\'e1 
tlttıı 0Yuncuıa ki ınnsabakalarda oy 

ı ~1°'.Jıı ~le litur;n Yalnız yerlerini 
a'l a 'll!ıltlı h . etınişlercli. 

~ t "'la ,Şulli Ucuınlarla başladı. 
lı d l'ılra1t ta1tırn1 kısa paslı bir 

1 ~'l "J"lt haktrniyeu ele aldıysa 
'l~~ 0Ynı"a "1:ı11 .. n Rumenler ı O 

llo• Sonra ' , it ittuıar oyunu mütevazin 
... ı.t- lırı,.,,,, . 
t ')' (' • 
\.~ a1ı • rırı ilk I" 
~ ~ eıı ın ..,. go u 
l 01a~ca 1161üb olmuş bir hasm 
~la ı 'ı L ı taıtı ..... Yeneriz,, dü~ünc('sinc 
u~ ~ r qd 1 . 
~ 1 ıı.ıı a 1' . şı gevşek tutmağn 

lıııttı lllt 8oıu rıkolor sol açığı plfı. 
t~ '\ dıı.1tı1t at tı. 

h. ı ıu ada 
~ . ..,. ı;ı er 0~'\ı olan bu golden 

"l' ta b(>l'ab ııu ?'akfp sahnyn sok-
·O CrJj •· 

ı:ıı. ı·'> 1 ternin edemcdeı 
la'ı İ~İtı '. li•Jrdıler. 
ll'ı4b barltı l'ı ıft·ı·rf• 
ti' ~(" l trıııı 

ı • 1 11.ltıııj nısrı ıtınnızı sivahh-
lt.>e 11 ~a...,ll Siısterrı~ g, l:ti. Fakat s.ıkışık 

~ ·lı ı lntbik 
ol'U edl'n misa-lt ı nu a 

~ it ll g01 Çrnasını becere-
~\ il> 1'tıı<'r' c;ıkarnrnndı. 

l'ı:ı· ıJ ırı il·' . l 't oı a~lkad \IUcı ~o'ii 
b :ııı rı a bir ' 

Ilı •lıtrıe 11 Çok tehlikeler at-
'-> 

1 1 :aııtı \'n taltırnı sai;dan ani 
~ıı>r. " Sa" 0 

• 61 tarıu g açıklarının dilz-
'i ~ ·ı tııcrkez muhacim 1-

rına taktı. 

Mağ!Qblyet kat'i bir şekil alınca gay
rlCedereler §ampiyonu bozuldu. Nubar 
hUcum hattınıı, Jirayr de merkez '1nua
vine geçti. bu değişiklik de netice ver
medi. Oyun daha ziyade ortalarda oyna
nıyor, Rumenlerin galibiyeti kaçırma -
mak için uğ~malnrmn mukabil, Şi§li 

de hiç olmazsa beraberliğe erişebilecek 
bir oyun çıkaramıyordu. 

1\li afir!erin iiçücü golü 
40 mcı dakikada avt atışında Arme

nağm yaptığı kısn dcgajmanı yakahyan 
Rumen sol açığı, Şişlinin boş kalesine 
UçUneü golil de atmakta giiçllik çekmedi 

ve bu müsabaka da böylece 3-0 misafir 
takımın galebesiyle nihnyetlcnmiş oldu. 

Trikolo: on biri cnnlı bir oyun oynadı. 
Sağ müdafi, sağ açık ve bilhassa mcr -
kez muhacim çok iyi idiler. 

"' * • 
DUn mnç esnasında yine çok çirkin 

tezahürata şahit olduk. Geçen hnfta da 
işarC't ettiğimiz gibi bazı seyirciler ken
di klUblerlyle rakip olan takım için ba· 
ğınp çağınyorlardı. 

Bir ecnebi takıma fena muamele edil-

• - ~ ~c- , - :- - .:.... :-r-_ "':'-XT - --------~-~-

Stadında yapılan ilk maçlarında 

Hilal Topkapıyı, e a -
çe de Süleymaniyey· n 
HGJJsusü maçlar 
--~~-. ,_.,., ._, -

Barkohba 
Zait' bir takımla oyoıyan 

•·~rayı mağlt}p ettl 
Dün sabah Taksim stadında gayrüe

dere klüblcr arasında hususi mUsabaka -
lıır yapıldı. GUnUn ilk oyununda Şişli ve 
Pera genç takımları ve ikinci maçı ya
pan Kurtuluş - Galataspor birinci timle
ri birer golle berabere kaldılar. 

Harkobha - Pera 
Bnrkohba ile Pera mUsabnkasına san 

siyahlılar ikinci tnkımlariyle iştirak etti
ler ve bu genç oyuncular, cidden gUzel 
bir oyun çıkararak kuvvetli rakiplerine 
ancek bir tek gollle yenildiler. 

ı•crn: llanopulo - l\lanıli, Angelidi.; -
Ka,·adiya_ .. , Lcmberg, Vasmldis - Draka
kls, Çutopulos, .l\lustafa, J{oçl, Tııleas. 

Barkohbıı: Salls - Fikret, Alileddin • 
İ<ımail, Oanbaz, l\lotz - Ru o, Kadri, l\lc
lih, Mayer, Aclmnn. 

Peranın seyrek fakat tehlikeli, Bnr
kohbnnmsa sık fnkat neticesiz nkınlnri
le geçen ilk de\orcde san siyahlılar, bir, 
Barkohba da iki muhakkak fırsat kaçır
dıktan sonra birinci haltaym berabere 
bittL 

İkinci kısım tamamen mUtcvazin geç
ti. Çamur yüzUnden iki taraf da yine gol 
kaçırmakta devam ederlerken Barkohba 
sağ açığı eahsi bir gayretle oyunun ilk 
ve son sayısını knydetti, maç da böyle
ce 1-0 Peranın mağlübtyeliyle bitti. 

r na\'utköy - Kurtuluş 
Diln sabah Şeref stadında gayrif edc

relerden Arnavulköyle Kurtuluş t:ılum

ları arasında bir mUsabaka yapılmış ve 
bu karşılaşmada ArnnvutköylUler rakip
lerini ikiye karşı Uç golle yenmişlerdir. 

mesi nekadnr çirkinse yerli lıir ekip için 
de - bilhassa misafirlerle maç yaptıi:rı 

uman - bu gibi lıarcketlcrdo bulunul
ması sporculuğa yaraşmaz. 

DUnkU müsabakadn stadın sol trlbü

nUnUn Trikolor lehine yaptığı tezahUrat 
o kadar fazlaydı ki, ihtimal ki memle -

ketlerinde kendi Se)ircilerindcn bile 
görmedikleri bu teşcldcn misafir oyun

cular bile eaşırdılar ve rnüsabakndan 

sonra Pera - Barkohba klUbU mensupla
rının bulunduğu tribilniln önüne gelen 

misafir takım oyuncuları içinden sol a
çıklarının sıçrayışı, bize, Miilnyiml mnğ
lüb ettikten sonra ringde göbek atan 

me5hur pehlivan ( ! ) Faddnl Mehmedi 
hatırlnttı. 

En. Er. 

Hilal 4 -
ll.lliıl: Snad - Akif, Cevdet - Galib, 

Zeynel, Salim - Uauf, l\lustafa, Nalın, 

İlhan~ İnayet. 

3 
Topknpı: Abdlilkatlir - Jıa:klQ, Saba

haddin - Mehmet, Tah in, Besim - Zlya
edilln, Salllha<lılin, l\Gmll, Yunus, Jlnm

dl. 

Hakem: izzet l\luhlddin Aılnk (Galata nray) 

DUn, günün en enteresan karşılaşma- ı bir vaziyette ikinci golil de atarak galib 
tarından biri, Kadıköy stadında Hiliil ile vaziyete geçtiler .. 
Topknpı tnkımlnn arasındnki karşılaş - Mağli'ıbiyetin acısı HiUU oyuncuları U-
maydı. zerinde bir kamçı tesiri yaptı ve rnkiple-

Birinci kUmenin sonuncusunu tayinde rlni üst Uste hUcumlarln hırpalamnğa 
bUyük bir rol oynıyacnk olan bu maç, sa- başladılar. 33 Uncu dakikada dn beraber
sat 13,10 da hakem İzzet Apağın idare- llk snyısını atınağa muvaffak oldular. 
sinde başladı. Hilal takımı bu beraberlikle de ikti-

Kuvvetlerin milsavi olması, ve neti -
cenin derece üzerinde yapacağı tesir yü
zünden, karşılaşmanın ilk linındnn itiba
ren, takımlar çok zorlu ve heyecanlı bir 
oyun tutturdular. 

llk dokuz dakika karşılıklı hücumlar
ın geçti 

Havanın yağışlı olması ve sahanın çok 
kaygan bir hal alması karşısında dahi, 
bu akınların hepsi de tehlikeli oluyordu. 

Tam dokuzuncu dakikada Hllal muha
cimleri güzel bir §Ütle ilk golü ntınağa 
muvaffak oldular. Bu gol, Topkapılıla -
nn açılmasına vesile oldu ve soldan in
kişaf eden güzel bir akınla Topkapı for -
vetlcri 13 Uncu dakikada topu Hilt\l ka
lesine sokarak beraberliği temin eltiler. 

Oyunun bundan sonraki 10 dakikası 

yine karşılıklı akınlnrla geçti. 23 Uncü 
dakikada, Topkapılılnr hiç beklcnmlycn , 

Fener ahçe 5 -
l~enerb tc: Hüsnmcddin • l."n,.a.r, IJebib 
l.'\l, Re ad, Aytnn, Esat • Fll•rct, Saim, 
Ali Rlza, Fikret, 1'·ncl. 

Hakem: Şazi 

Kadıköy stadında gUnUn en mUhim 
karşılaşması ıFencrbahçeylc Süleymani
ye arasında oldu. 

Fenerbahçe takımında bnzı değişiklik- , 
!er yapmış, ikinci takım oyunculanndnn 
küçük Fikreti sağ açığa geçirmiş, ve 
Naciyi sol açığa gctirmL5li. Bu değişiklik, 
bilhassa kUçllk Flkretin s:ığ açıkta bü
tün oyun imtidndmca muvaffakıyetli bir 
şekilde çalışması, Fener rnt.<ıacim hattı
nı müessir bir hale getirmişti. 

Oyuna Sillcymaniyelilcrin hUcumu ile 
başlandı. Fener rnüdnfnasında kesilen 
bu hücum, sol taraftan mulmbcle gördU 
ve Fenerliler oyun üzerinde bariz bir htı.-

• kimiyet kurnrnk Süleymaniye nısıf saha
sına yerleştiler. 

Bilhassa sağ taraftan küçUk Fikretle 
Saimin ynptıklan hUcumlar Süleymnnt
ye mildafnasını adamakıllı bocalatıyor
du. Bu UstUnlUk 3 üncU dakikndnn itiba
ren semeresini göstermcğc başladı. 

Yine sağdan yaptıkları bir hUcumda 
önilnc gelen mUdnfilerl atlntnn Saim sı
kı bir şiltle takımının birinci golUnU 
yaptı. Daha oyunun temposuna uymadan 
yedikleri gol, Sülcymaniyelilerl sarstı, 

GclişigUzcl oynamnğn başladılar. 20 in
ci dakikada merkezden yapılan bir hü -
cumda kalecinin bloke epemediği topa 
yetişen Ali Riza takımının ikinci sayı
sını çıkardı, ve devre bµ Y(l"Llyct değiş-

fa etmedi, ve beş dakika sonra, yani 38 
inci dakikada Topkapıyn ilçüncü bir gol 
dnhn attı ve ilk dC\TC de böylece 3-2 Hi
lalin üstUnlfiğU ile bitti. 

İkinci devre 
lkinci devre, birinci devrenin aksine 

ekseriyetle durgun bir hava içinde oy -
nnndı. Tnknnlnr yorulmuş görünUyorlar
dı. Devrenin ilk anları sayısız geçti ve 
16 mcı dakikada Hilal dördüncü golU de 
atarak galibiyeti garantiye aldı. 

Topkapılılar, ancak 25 inci dakikadan 
sonra açılarak rakiplerini sıkıştırmaya 

başladılar. Ve oyunun bitmesine 10 da
kika kala ilçüncil bir gol atınnğa muvaf
fak oldular. Bundan sonra TopkapılıJar 
mağlflbiyettcn kurtulmak azmiyle çok ça 
lışnıalarma rağmen, netice d('ğişmcdi ve 
oytın 4-3 Hilnlin galibiyetiyle bitti. 

• ey nı 
Sülcymaniye: Mornffak - Ruhi1 Uür -

hnn - ibrahlm, Orhan, İbrahim - Nalın, 

Süleyman, Nedret, Dnnl , R~lcl. 

Tezcan (GUne ) 

meden Fenerin 2-0 galibiyctlylcı niha
yetlendi. 

lk!.nci devreye Fenerin hUcumuyla baş 
landı. Oyun Uzerindc tekrar hiıkimiyet 

kuran sarı lach·crtliler, sayı ndedlcrini 
fazlalaştırmak için sıkı bir !lCkilde ça -
lışmağa ve SU!eymanlye nısıf sahasında 
devam eden oyunun üçüncü dakikasmdnn 
IUbaren sayı adedlerlni çoğaltmağa baş
ladılar. Nncinin soldan yaptığı bir hü
cumda ortalanan topu kUçük l''ikrct ka
le yakınında yakaladı ve yavaş bir vu
ruııln UçUncU defa olarak Süleymnniye 
kalesine attı. Bu sayıdan sonra Süley -
maniye rnüdafnnsı sert bir §ekildc çalış
mağa ve Fener muhacimlcrini durdur -

mnğa uğraı.ıtıysa da, bu sertlik Fenerin 
harikulade teknik oyunu karşısında a
leyhlerine oldu. 
Yapbkları favllcrdcn 25 inci dakika

da Esad, dördüncü golU, 30 uncu daki
kada Fikret beşinci Fener gollerini attı
lar. Ve maç bu şekil dcği~eden Sliley
maniyenin 5-q mağli'ıbiyetiylo nihayet -
lendi. 

\ 



Yazan: 
Dorothy 

L. Layers 

T REN Cıırlisle istasyonundan ay- ı 
rıldıktan sonra, Pender oku 

makta olduf;'U "Kilisede cinayet,,' roma. 

nmdan gözlerini her kaldı~ında, karşı- 1 
sında oturan yolcunun bakışlariyle kar
§ılaı:ıml§tL 

Artık canı sıkılmağa ba']lıyordu. Bu 
kadar sıkı göz hapsinde bulunmak hiç 
de ho§a gider bir şey değildi. Bunda.:ı 

ba§ka, adamın baıı:ışında ve gUIU§Unde 
de agrlb bir mana "'ardı. 

Yolcunun yUzU niçin bu kadar esrarlı 
duruyordu? anlamak kolay bir iş değil ... 
Bu yUzUn çizgilerinde, sahibinin b~k 
eey bildiği okunuyor. Ağzı, herkesin bil
mediği .zevkleri tadıyornıuş gibi geniş ve 
kalın dudaklı ... Gözlerinde bir gUzcllilt 

var. Fakat zekasının ıııığı gözlilklerin -
den dışarıya taşıyor. 

Pender de dUııUndil: bu adam kim ola
bllirdi? Uzerindo koyu bir elbise bir • 
empermeabl ve başında yumuşnk bir şap-
ka var. Kırk ynşındn kndar görilnUyor. 

Tren Rugbi istasyonundan evvel bir 
yerde durmıyacaktı. Binaenaleyh başta 
bir yolcunun içeri girmesi bu mtmı.b ve
ren yalnızlığı bozmnsı ihtimali de yok ... 
Pender sıkıntıyla romanını bıraktı ve ye
niden kal'§ısmdnki adamın balu<Llarivle 
karşılaştı. 

Bu adam ağzını açtt ve: 
- Galiba yoruldunuz, dcdJ. 
Pender cevab verdi: 
- Gece yolculukları daima sıkıntılı 

aluyor. Size bir ltltab vereyim mi? 
Çnntasmdnn ••Gi.zll çekmece" romanını 

~tlmrdı ve kaf1jrsındal.lne uzattı. B nrfkJ 

kitabın ismine baktı \'e b:ışmı salladı: 
- TcşckkUr ede rim. Fakat bı:n za

brta romanl:ınnı hiç sevmem. Bu roman
lardaki katlller, cinayet işlemeyi bece
remiyorlar, muhakkak bir iz bırakıyor

lar, sonunda da yakalanıyorlar. 
Pender sordı:ı: 

- Hakikf hayattaki kaWier ve cani
ler daha mı mahirdir? 

- Polisin eline geçenler tabll ahmak 
ve bccerikslz:Ur. 

- Şimdi mesel! siz bir cinayet lşlemlş 
olsanız, hiçbir iz bırakmaz, ve kolayca 
polisin elinden yakayı sıymr mısınız? 

Adam başını salladı. Ve vagonun tnva
nma bakarak esrnrcngiz bir sur ette gUl
dU. Bu mUkfılcmeye de \•am etmek iste
miyor gibi görUnUyordu. Pen9er kitabını 
aldı. Fakat okuyruruı.dı. fütnbı kap:ıdJ 
Ye: 

- Mademki cinayet işlemek bu kadar 
kolaydır, siz bir clnayct i§lemeğe karar 
verseniz ne }'aparsınız? 

- Anlatılır şey değil ki. .. Zck! mese
lesi.. İnsan böyle bir vaziyette ne karar 
vereceğini ancak iş başında dil§ilnebilir? 

- Ne ısöylemek istiyorsunuz? Zanne
derim §imdiye kadar böyle bir (:e giriş
mediniz. 

- Bunları bilmek için bir clnayet fş. 
Iemeğo ihtiyacım yok. Fakat metodum
C:!an o kadar eminim kl, gilnUn birinde 
bir cinayet işlesem, kimse izimi bulamaz. 
Zaten metodumun da gUzclliği burnsın
dadır. 

- Bunu saylemesl kolay .. Fakat naza. 
riyeler, tatbikat sahasına geçince ekse

riya umulan netlceleri vermezler. Şlmıll 
bana eu mUkemmcl mc odu anlatır mısı. 
ntt? 

- Bu işi memnuniyetle ynp:mlmı . Fa
kat al.zln hesabınıza çnk te hlikeli olur. 
Elinizde fz bırakmadan bir cinayet işle
mek lmMnı olunı3 klmbilfr gUnUn birin
de ah de._ Vakdi, §imdi znrnrsız bir n
dam gl5rUnUyorsunuz. Fnkat istitbal bi
linmez ki. .. 

- !JU.Sterfh olunuz. Klınse)i öldilrme
le niyetim oyk .. 

- Bugtln iı;ln 6yle. Fnl:at cezasız kat
mak kat'! olunca ... Bunun için metodumu 
çok basit metodur:ıu kimseye söyllye -
mem. ÇUnkll metodum haklltntcn ba~lt

tlr. Hangi eczancıyc gitseniz, reçeteye JU
ırum bile olmadan lstedF~lnl.z kndar sUI
fat da tanatal alc.blllrslnlz. 

- Ne dediniz? 

- Bak, ca.sıl da hemen al!ltadnr ol-
dunuz! bu ucuz bir ll5.çtır. birkaç tozun 
kan3tırılmaslyle elde edilir. Bu insanın 

ellndı olunca i:Jtersc bir memleketin 
bllton aballıılnl zehlrliyeblllr. Kullanıl • 

.masr da bruılt. Bu zehri, 8ldllrmelı: istedi 
ğinlz adamm ban}o:ıuna atmak kAfidir. 

- Niçin banyosuna! •. 
- Bir de!& bu zehlr ntıc"lk sıcak ıruda 

Herşeyi bilen 
e·r günlük zabıta 

eridiği vakit tesir eder. Sonra cesed te~-, 
rih edilince üzerinde hiçbir al.Amel gö
ril lmez. En tecrübeli doktorlar bile ya
nılır ve sıcak suyun tesiriyle kalp sek· 
teslnden ölmilştür, diye rapor verirler. 
Görüyonunll% ya, bu zehrin ismini söy
lemek ve nasıl kullanılacağına dair lza
bat vermek çok tebllkelidir. 

- Kendiniz için de bu tehlike varid 
değil mi? 

- Tabii vnrld, fakat ne yapaynn t Bir 
defa bu me~·um zehri ve tesirini öğren
rni§ bulundum. Şimdi tabii unutamam. 
Sonra. kendime do itimadun var. Ne o, 
tren y:ıvaşladı, gallba Rugbiye yaklaşı
yoruz. Ben burn) a ineceğim. Şehirde 

görülecek kUçUk bir lşlın var. 
Kalktı, empermeabl'mı ilikledi. EskJ 

§apkasını gözlerinin kenanna kadar in· 
dlrdi. Tren durdu, Bana sadece "bonsuar,. 
dodl, ve indi • 

Pendcr t ekrar Kilise Cinayeti romanı
nı okumnğa koyuldu. Fakat dikkati baı,
kn yerlerde dolaşıyor, kafasında müte -
mnd!yen tek bir sual kımıldanıyordu: 

"Bu adamın söylediği zehrin ismi ney
di!., Hafızasını mUtemadiyen yoruyor, 
fakat bir tUrlll bu suale cevab veremi
yordu. 

• • • 
Ertesi gUnU, Pender gnzete!:lnde za. 

bıta \•nknları sUtununa göz gezdlriyor
duı 

Bir serlevhada banyo keli.:neslnl gör
du; bu kclme clikkatlnl çekti ve kula ba
vndisl hızlı hızlı okudu: 

"Zengin lılr fabrll:ntör banyosunda ö
lü ol:ı.mlc bulundu. 
''Eo aab:ıh, Rugb!dc tıınmDUı, bir f:ıb
rfüaUir olan Brittclsca banyosunda ö
IU o1arn.k bulunmu11tıır. Adam neşeli 

ve sıhlı:ıtlJ bir halde ba.uyosuna gir· 
nılı,, kahvaltı için kendislıı.I aşağıda 

bekllyen kansı, kocasmm geclkttğlnl 

görünce bayno odasına girmek iste
miş, fakat kapı llrkaınndan aUrı;ülU ol
duğu lr,:ln açılmnmıştrr. Kadm kapıyı 

vunnu,, ıcsl<'nmlş, faknt hiçbir CC\"&b 

abmayın<'8 po~lso haber verml,t.lr. 
Po!J!t k:ıpıyı lurdı*1 nklt bmıyo1a Brft

telseanııı cesedllc lia1"5ıla.~mıştır. Cese
di muayene eden dolrtor bangcrla lnl 
bir knlb sektesiyle yanm saat evvel 
öldllh'ilnü tcsblt etmiştir. Cesedin def
nine lı.ln \"Crllmlştlr.,, 

Pender dilı;UndU: "Garib bir tesadUf ... 
İsmini bilmediğim yol arkadaşım da Rug
blye inmiş, bana da orada kUçUk bir işi 
olduğunu söylemişti. Sakm bu kUçUk iş, 

zengin fabrilmtörU ötdUrmı>k olmasın!" 
Bu tesadüften meraka dil[1en Pcnder 

blrkaç senelik gazete kolleksiyonlarını 

kanştırdı. BUtUn tngnterede banyoda 
ve hamamda ölenlerin listeelni çıkardı. 
Bunların 1ay111 ona yaklaşıyordu. Hep
si de doktor raporuna göre bir kalb sek
tesinden lSlmUşlerdi. 

f>enderln ~ihni karmnkanşık olmuştu. 

Artık vagonda rasgeldi~ adamdan baş. 
ka bir şey dUşUnemlyordu. Bu anı:Iık ye. 
nl bir vaka onu adctd çıldırttı. Pende
rin komşularından, ihtiyar dadısıyla bir 
evde ya,ıyan Slmlnt;!I leminde bir adam 
\'ardı. Bu ndnm dn bir sab:ıh bımyosun
da ölil bulundu. Muayene eden doktor 
Slmingııln knlbln!n esnsen hafif olduğu
nu ve sıcak suvun tesiriyle lıirdenblre 151-
JD:]UnU 11Byl<'di. Dadısı. kendisinin kalb 
h:ıstalıITTnn mUptelA olduğunu ve dokto
run tenblhlcrine rnğm('n sık ınk banyo 
ettiğini tasdik etti. TahkUçat bitti. Sl
mlngs'in \'aslyctnamesl okundu. oıu bil· 
tUn servetini dadmma bırakmıştı. 

Vasiyetnamenin okunduğu gfinUn nk
şamı Pcnder her akP,~m olduğu gibi, 
kapı?ğty;e kU<;llk bir gf'zintt yarmnğ:ı 

çıkmıştı. Merak sevkiyle Slr:ılnt;S'lo ka
pısı 6nUnd"n geçti. Bu sırada e\ofn bahc;e 
kapısı ac;ıldı ve bir ndnm drşan c;ıktı . 

Sokak rencrlnln altından ı:cçcrkcn Pen. 
der bu ad3m1 tanıdı. 

- Dursanıza. dedi. 
Ad:>M durdn VA: 

- Nasıl ıılz mlsJnlz? dedi. Anlaştl:ın 

bnrn:;n clnavet yerini görmef,e geldiniz. 
Bu vnka hnklanrln rıltrlnlz nPdlr? 

- RPnlm hlc;blr fikrim vak. Fakat a
'ıl şnı;ıtnralt nol:tn h<'nim değil de, ı5fzln 

buradn buhınmantıdrr. 
- Ya. demek otuyor ki. mz burada ya. 

km btr yerdP ôturuvol'l!lınuz ..• 
- Evet ... Fakat siz de mJ yakında o

tunıyorsunuı 1 

- Ben ml? Hayır ••• Kasaban:rz;a kllç!lk 
blr l§ lçln geldim. 

- Geçende size vagonda ra.sgeldtğim 
vakit de Rugblye kUçilk bir iş için gitti• 

ğin.izl söylemiştiniz. 

Bu tözleri söylerken iki.si de yanyana 
yürüyorlardı. K6~eyt döndüler ve Pen· 
der'ln evine doğru yollandılar. Penderin 
karşısındakJ adam bu suale çok sakin 

·bir halde ccvab verdi: 
- Evet, öyle olmuştu. İşlerimin yil

ztlnden mütemadiyen eeyahat etmcğe 

mecbur oluyorum. Ben ikJ gUn sonra tn .. 
gilterenin hangi köşesinden çağnlacağı
mı bllmtyen bir adamım. 

- Fabrtkntör Brlttlcseanın ölümU de 
sizin Rugblde bulunduğunuz günlere te· 
ırıadUf ediyor .. 

- Evet, tuhaf bir tt?ııadU!. 
Pendcr dikkat etti. Adam gözlUklf'rl

nln altından çekingen ve telaşlı bir bakış 
la kendisine bakıyordu. pendtr devnm et 
ti: 

- Fnbrlkatörlln kansı müthiş bir mi. 
rasa kondu. Genç ve güzel bir kadın ol. 
duğunu söylUyorlar, siz kendisini tanır 
mısınız? 

Meçhul adam: 
- Hayır! demekte iktl!a etti. 
Bu sırada lklsl Pcnderln kapısı ~nUne 

gelmlşlerdl. Pender: 
- işte burası benim evim. l,(ltfen f,. 

çeriye girer ve btr bardak viski tçer 
misiniz? dedi ve derhal bu s5zlcri söyle• 
dlğlne p!şmnn oldu. Meçhul adam bu tek 
lifi k3bul etti ve ikisi birden salona glro1 
diler. 

Pender bardnklan doldururken tekrar 
söze bntladı: 

- Bu son seneler fçemnde banyod • 
öltlmler de amma çoğaldı. 

İsmfnJ aöylemlyen arkadaşı mukabele 
etti: 

- Bu vakalar sizi çok mu allkadar 
ediyor? Ben a.zbıtn vakalarmı takip et
miyorum. Belki de dedikleriniz doğru • 
dur. 

Pondcr zoraki gtttdU ve: 

- Trende bana söyledlklerlntzt dQ. 
şUndUkçe bu vakalarla altıkadar olma. 
mak elimden gelmiyor, de:lL · Sazan da 

~5ylc dUşUnUyor.ım. Acaba bana trende 
ismini söylediğiniz zehri ve tesirlerini 
bilen başkalan da var mı? 

Adam bu son suale gayet llkayt ce
~-ab verdi: 

- Zımnetmem. Bana l5yle geliyor ki, 
bu zehri sade ben bilirim. Ben de onu 
bir te!adllt neticesinde llğrendlm. 

- Siz kimyager misiniz? 
- Ben her meslekten biraz anlanm. 

Az çok her ig elimden gelir. (Biraz dur
du, mevzuu değiştirmek istiyormuş gtbl) 
Siz de "Çok okumu~ bir adamsm·z galiba. 

Baksanıza, nekadar kitaplarınız var! .. 
Bu llttrat Penderln hoşuna gitti. Meç. 

bul adam yerinden kalk!X?J!f, klt.ab rana
rmı tetkik ediyordu. KUtllph:ınenfn bir 
rafından ciltli bir eser aldı ve kabmm 
arkruıındakl tsml okudu: 

- Pender, isminiz Pender mi? 
- Evet ... Si.z bana isminizi söyleml"di-

nlz. 
- Ben, fngiltcrenln en e!'kl ailele

rinden bl:-isine, Şmlt alteslne mensu
bum ~iz galiba çoktnııberi burada otu. 
ruyorımnuz? 

PC'ndr>r hayatına dair uzun malQmat 
verdi. Bir benl:ada çalıştığını, sigorta 
işleriyle de meşgul olduğunu anlattı. 

Belki karşısındaki açılır, bir şeyler eöy. 
ler llmldlylc. 

Şmlt, ynhut ŞmU ailesinden olduğun•J 
s5yl!ycn bu adam: 

- Nekadar iyi, dedi. Evli misiniz? 
Hayır mı? Öylrıyse c;ok bahtiyar adam
sınız. Hayntınızda ne cinayet lşlemcğ<' 
mecbur kalır, ne de Lir cinayete kurban 
olursunuz. Servctinfzi l!!tedi~iniz gibi 
h:ırcrynhillrsiniz. Bcldirlık Eultanlıkcı:

doğnı:ıu ..• 
- İstikbalin neler saklddtğ-ı bilinmez. 

Bir giln size ihtiyacım olursa nerede bu
labilirim! 

- Siz, ban:ı muhta~ olacak btr adnm 
değilsiniz. Fakat belki benim bir gUn 
size fhtlyacnn olur. Sizi nerede bulacağı
mı da biliyorum. 

Tuhııf tuhaf gUldU ve sonra: 
- Ben artık gide)im, dedi. Mlsafir

per\'erllğinlze teşekkUr cdC'rim. Bir daha 
görUşeceğlmlzl Umid etmiyorum, fakat 
belkt... Hayat umulmadık teeadune..ıa 

adam 
hi avesi 

- Bu adam ocni ulıirlemek istedi 

dolud:ır. 

O çıktıktan sonra Pender koltuğuna 
oturdu. Ve dolu viski bardağını aldı: 

- Doğrusu tuba! eey, diye söylendi. 
Bu vlskiyt ben doldurdum. Fakat bu 
kadar çok koyduğu.mu hatırlamıyorum. 

Ga!Jba koı.ıuııurken dalgu:lıkla bo§altıver-

1 mişim. 

Bardağı yavaş yavaş dikti. DUşUndU: 
11.C?Ltnı ı;,mıt---oıu evmin buh~tndo-uo 

yapıyordu: 

Garib v:ıka doğrusu .•. Acaba Slmingsln 
dadısı ve Şmlt, ndamın vaslyctnamesinJ 
biliyorlar mıydı? Eğer böyleyse kendi.si
nin yaşaması Şmit için tehlikeydi. Bu 
Şmit mutlaka kendisini öldilrecektl, fa

kat acaba nasıl? 
O. ~akit aklına viski geldi; şimdi viski

nin çoğalışındakl hikmet! anlıyordu. 

Şmit kltablara bakar gibi yap:ı.rken mel
un kendisine arkasını dönmU§tü. O vakil 
zehir şişesini çıkartmış ve viski bardağı
na boşaltmış olacaktı. Muhakkak böyle .. 
Hem de visltidc garib bh tad vardı. Acı 
bir koku da burnuna gelmiş gibiydi. 

Soğut. bir ter Pcnderin alnında inci
lendi. 

Pender derhal koca bir fincan hardal 
l'=tl• bol bol kustu. Titri;o titrlye ateşin 
yanına oturdu ve ölUmden ucuz kurtul
dum galiba diye se\'inmeğe başladL 

Bu gilnılen sonra Pender c;ok değişti, 

yen!dP.n 1 ki gazeteye ve bir polis m c
muasınıı abone oldu. Artık merakı ban
yoda ölen adamlar aramaktı. Fakat bu 
gUnlerrlo kimse banyoda ölmUyordu. Uç 
hafta ımnra Pender bir sigorta işi için 
Llnkcınlna gitti. Tam o giln bu şı>hlrde a

laturka hamamda bir adam beynine kan 
hUcumundan ölmilştU. Pcnder merakla 
hamamın civarına gitti ve yine ~m!~le 

kal'fjılaştı. Bu defo artık kendini tutama
dı. Karşısındakinin koluna yapı~tı ve: 

- Şmlt, diye haykırdL 

Şmlt sakin sakin: 
- Yine siz misiniz azizim. Muhakkak 

vnka hakkında not almağa geldiniz. Sl:e 
bir faydam dokunabilir mi? 

- Siz. çok kötü bir adamsınız. BUtUn 
bu \şlcrle alAkanız var. Geçenlerde e -
vimde lıeni zehirlemeğe kalktınız. 

- Sahi mi? acaba bunu niçin yapmn
knlkmrşım? 

- Sizi nstıracnğrm. 
Etrııflannda halk toplanmı§tı, bir po. 

lls işe karıştı. 

- Haydi dağılın bakalım ... Ne var? ne 
oluyor? 

Şmit gayet sakin: 
- Hlc;, dedi. EvvelA şu kartımı alı. 

nız. Komiser ve mUddelumuml beni ta. 
nırhlr. Halbuki bu adnm "sen buraya 
kö

1
tu maksatla geldin!,, dl~ erek boğazı-

ma sarıldı.. · 
Etraftakiler tasdik etiller! 

'ıir T:atilılir! 

çeviren: 

Muzaffer 

ESEN 

~rd~ 
- Evet bay polis biz de g 

• • dıl. e4J. 
Pender hal diddia ediyor 'ıı: l't 
- Bu adam beni zehirlcJJlC 

Polts başını salladL p 
Pender devam edtyotdtı: ~eııöl 
- Bu adamı bırakıJ18.Yı.nıı-

den davacıytm. ~· 

?.fomur alay etti: 119 b~ 
- Bundan vazgeçseniz ~.;t 11)-e# 
- Ou ı:ı.<tam ~ni""Z:etıırfe 1cııi' 

bir katildir. Blrçok adaınl3ı1 
bir katil. ~u: t ~ 

Polbı Ş:nltc d5nd0 ve glSt. ~~ djO 
- Siz buradnn çekllseııiı ııolııı: dt' 

tur. Sl7.e gctınce: (PendcrirS~· flit"''' 
yakalamıştı) sakin olunuz tll 8 ~~ • .11 

otı ıı"' 
fa hu aclnmı tanmı:yor. ıtl oıııı c.P 
Şmlt Şmit divorsunuz. antbtl b~ 
Şmit drğll k.f. Gallba şa.rııbt '? 
kaçırdmız. l!il dlj'° 

- Peki, ismi Şmlt de., 

Nedir ya? •. bl1· ııtııdl' 
- ~ize ait bir şey dcgtl aerlC~ f 
P<'nrle r etmfınıı baktı· __,, 1'ııı1' 

d. l{.ıl"~ ' 
siyle a!ay ediyor giblY J. f)' 
lisln arkasına takıldı: ı;eıe 

- YUrUyUnU1., haydi rner ~ 
llm. D('di. ııf ~ f ı!l~ 

Pf'ndc r merkezde tsınl ti. ge~ttıJ1 
verdi, hUvlyetlnl lspst et1'ıııdll t! ~ 
bırnktılnr. Faknt Ş:nlt h31' bOI tı"1 
11.nhatı vermediler. yaJnU: 

t? ettile r. • ,c • 
• • it b8 bJİ° ıı' <' 

O eene tngilterede 11 .. ı;6t0 ..ııısı'' 
' r•ıv ~·· .# ve sisli gPı;tf. ~ ıı. c' tfordll -ır" .ı. 

1ı bir gl.nnUde Pend"r D Pd
3 

bir • ctJp. 

m<>rburlyctlnde kuJdı. o~tlilC ~:, ~ 
işi için mahkemede şıı reıı .,r•t 
Mahkeme salonu borrıboşt~·ı1111 t>B fil' f' 
salon iç<'rslnde oturur etr;ııııtl '!ıııl ~ 
salonun ti\ öteltl ucund~00011 et ~ır ee, 
bl oldu. Derhal pard5sU ~ ' oJ' t 
tadı, eli~ le cebindeki ıtalttı t!Oıır' ı4', 
sıktı. J.!nkoln hfıdlsesınde~!Wıııı:,1 !pi 
rinde bir mUdnfaa eiJnht (1cı;,.., 

J\1f'f ,,. 
edinmişti. Bu bir re''0 ı.tı· ~o; , 
kısa ve snğhım bir mstf!ı diııtt11 ,,ıoJI~. 

PendAr ifadesi dinle~1'eıııe ,tıııt.ıt 
Şmit çıkmca~·n kadar ıtıS tJ ıs•'" eıP' 

• c::ı:rıl t<Jtl• ~· 
dsn ayrılmadı. Artık o; 111ur0 ııl' 41 
t r>n başka bir şey ~U!l~rU>.uşı:04et pi 
PJtkı ve muntnznm bır )jJllptlı r tiP 
kağı indi. bir köıwYe çe 1'e!I 1, 
arkaııındnn. Şmlt gıttilt 11eıl' ti' 
eoknklarına dalıyordu· ıce!lft1•1111 ~ 

Bu sokaklarda hetn slSdi1st'1'
11 ıtl''° 6' 

fenerler yoktu. Pcnder ~I 11 .c~~tl 
seste .cô ıJ"' ı 

mlyor. fakat nyak rtılC ~ et'- e1' 
Onn l\vll' gl'lh·orcltı l.d fi t1Jllltıl1' ,ı• ..t• 

sc ıca ııı c.o~· 
lklstndC'n başka ımn tııtll'' Jl. • .et' 
eden v" takip olunan• ıcıı 1 ıııl' ı 

arecelC of,f'J ,, 
mıt?lum. cczasmı g c~ d ~t:ı 
şehrin kenarmdnkl :rına .,6ııllrf.' 

. k .. ,, 
du. Biraz ııonra trnln ""'' 
caklardr. ,,,,.. oev 



~iil;;ı~s nutkU nasıl 
e. karşllandı ? 
ka. 'il. Sarbt\ık ~ Bng tarafı ı nclde 
tdedıy0 1 nutkuna. benzediğini 
~llh r ar. 

4d assa ln 1 
~t 0huda g llz Politika. ndnmları-
ı..r: ıı. tcba:udoJ;-ruyn yapılan hucum 

tı. 11.leyhı z ettirmekte ve komln 
'ilde /\l:dekı Paktın yıldönUmU ı;U 
qah an Ja se:ııı • Pon dostluğundan 
~edir Inemesı kayda Uylk ı;ö· 

1•it1 .,, 
lı er F 
~lltoıad, ransnyn elini 
~-.adi ,, 

tıı- r• Yi5, F.:Pok 
~~ gazetesinde şöyle ya-

ltı ler Yanı:n h. 
l.,. ' baıııa-. aklınJ, sözUnU söyledi. "'-': ~ ı .... ıın u 
il. Sa tıl llınta nıid ettikleri veçhile 
'l'rbtiik'd ~k Yerde elini geri çek
~, .. l'arıııı ~~n sonra §İmdi de Vnymar 

"lllıı <.ıına d ' ~ llta§aJ ın arlariyle milzakere 
Old :rııar k(' •rcıa bulunrnak milşkilldilr 
~ ı;ıı fı'- tıdilerı 1 . ' 
torıa '<liııı ha çın her şeyin caiz 

~tı r. Oıııarrıı reket nıebdei ittihaz e
l \'\telinde nazarında Cermen ırkı-
o\tıır. li~ doğan hakdan başka 
ec ıt1erı fi tıebı n ıkrlnce harp mu-

e tı.~et lneınıcketlerde kendi li.

'a!:ao~ kJınCbneğe henUz knrar ver
~ 1 ~ latxı seıerdlr. Yalnız kcndlı!l 
ı.~. lıı h bir ın 
-'%-.~ aıtrlıkı uvaffnkıyet kazan-
''lfitt 1 olmadığını hissetmek-

}etle '" ı\ lnıa 1 
tıı re lı n arı malırumi. 

l-rı}~r . 1:':1c:~• ~ l ı) or,, 
~ l fo do ~a ... 

t lıılll. illa bil . . rı nın Berlin muha-
~ -.ı.ıı d \ dırıyor: 
ta.: da ~ let reı . 
-~ t ) ın· sının beyanatı, Sar-

ı. r iŞ O!d • 
d § l' fhtı ugu şeylerden pek 

• ~ 1~ reısı va etmemektedir. Al
ı ~ :~ "e La :'1 alnıı Çorçllin ismini 
~ • 18] l'İ.ııin nam \'e Parls hUkQ -
\• ~ kfıı nutuklarını ve icra
' ~tda Ceçtelirrnektedir. Dahlli 

ı ıı 11 derp· illkıı t. 1~ edilecek olursa 
a._ • ~arb 

\ ~tını,. ruk nutku gibi tes. 
ıı. e ın . • 

~ "lbaıd aııde olduğu gibi ya-
~~ 'he de kendisine tahmil cdl

/ql/ı. ., Ctlert " 
111~ <1}Jt l:ös 4~lmnn milleti na-
ı:.\'\,.1 tcrnı c matuf göril-
0 "ıl 
.. tdr \i'i ~eııd· • 

ı .... lteq"- ile Ya 1 ı l!lussun ! ,, 
~~ "a li· ııyor a 
t~ ıı t'ı\- ıtter . 
lt~ a~l /\ı~!":rp ~cvletlerine an§
~ lilif tttlll Ya ıle Avusturya a-
1..-''ıtrıı11 altti tc~li~!an itilaf kabilinden 
~a ar~ flııdır> •nde hulunmak ta
t~ ıı~ lfıda llkd.l\lınanya ile Avus-

t• 1 Ctl Cdil · 
trilli Cti llıalu mış olan bu iti· 

~ r.1\
1 
il llğı:z:ı rndur. Avusturya 

~ lah~ir~ll.ıt gaıattna gem vurul -
I~ tr l-t· Ctiııe d eteler ise diledikleri 
" M ıtı evam . 
ıı ~ ·11ıJııı er, h etmışlerdir. 

~.~'~ne ~ltıı fst~;~ nıüşevviklerinin 
~., la~ ltıckten r ise neden dola
l 

1'°~iı· 1~0t? vazgeçmek suretile "() •rı •• 
~ ııdra ~evaı 

}'~' (/\ )( 

t tta b ·I\.) - r:: . 
~k 1.ıhın yvrçıl, matbua-

• ıt ccı arak V 
~ en lı· aymarda ken· 

" rt lcyh 41ıtter 
~ . ~i b· , bu .. e cevap vermiş 

ot " lr Yuk bir d 1 . toarr llıevk· ev et şefı· 
~n ~~lcr~ lcfi bi• •de buıunnuyan hat-

tt 'lld ıe olm 
ttu en c ıyaa bir mebu-

t ı.. [:i ... : ndişe 
" "•: ""' ka d Ye düşmesine 

tı._ t. y Cttikt 
"'d <ltr~ en sonra de-
~'t tıı C\oı,. Caj h 
tlı~•ıı cı bll abrp iste1ı1ek1 . h 
~ -vrııı ı }'oı uyuk e ıt am et· 

ı~t lilııı.ı:lalllalıdır ~dan:1 kalbini ve 
~ 1 liııı11 ilhalis· . · ngıltere impa-
~ b • ilh . ı ıle F 
'- ~" ısind au i /\.1 ransız cum -
" cı.._ e illan · 

·ll""lc~~ Yaşama· Ya ıle yanya-
tllt ~aıı. dıtler h gı samimiyetle 
t~ 'IOı h · "akat b 
~ rııu akları u iki mem· 

~illet d~faa ettıı ~c eski medeni-
lı t· tııı~ı ll'lege d . . 
< lJ 1 Ol Ctdir }l e samımı-

{'I' l'llaJt j • Unlar hi kim· 
ı. ~ tteıf'r :eınezler . ., ç 

a · 6 <f\ Dylecti .,, 
cı b llos ·I\.) • 

11~ıc Ya.ljgt k - llitler saat 15 
~ ııge ııİ)or ~·e~;S'resinin toplan-

• ı"ı hf: "alisi ~ ne gelrni§tir 
ı ' Yecanı ·~uchel b'"l. . 

lı ı l ıı.~ ı: nr ı ifadele;le ;.tglenm 
I' \J ... o a leıah'" ı ere 

:ı b bll-.u da lii..ıer ~_ratı açmış 
~ ~ : ıııt . .ı /\.l.rn~oz almıştır. 

~<l ~ınin Yanın yorul-
~ '4 ı tıa. tıttten e lllukfıfatı oldu· 
· ~f!ııcı U ltend· onra "1918 Al 
1 1tn· 1 hak • 
t 

1~itıkin· ·kını almıı::sa 
- 1 ald k :t 

rı ' huıı.1 1 
" demiş-, 19, ·~ tı 

~Ilı li ~l SOrıra \r· 
c.~t . tna., ' ıl on ül'·file-

tıı. " Ya r.. 
'\nazar· sasının ba~ıa 

ıyelerden bahse~ 

miş ve partinin siddetli enerjisini ka
yıt ve Alman ordusunu methilsena e
derclc 

"Sulhçu bir adam sıfatile, Alman 
ordusu için, diğerlerine de barış lilzu. 
muna ikna edecek mahiyette olan bu 
orduyu yaratmağa çalıştım.,, demiş • 
tir. 

Bundan sonra Almanların ise olan 
hakkını kaydeden Hitler, sözlerine şu 
suretle devam etmiştir: 
"- Demokrasiler, bizzat umdelerinin 

hikmetini anhyabilecckler midir? Pren 
siplerimizlc. muazzam neticeler elde 
edip etmediğimizi bizzat kendiniz tak
dir ediniz. Bazı yabancı gazeteler "Al
manlar biltün bunları miizakere yolu 
ile de elde edebilirlerdi., diyorlar,. çok 
iyi biliyoruz ki, bizden evvel Alman 
imparatorluğu bundan başka bir şey 
yapmamıştır. Ben de müzakereye a
madeyim, fakat Alman hakkı müza. 
kere edilemez. 

Otoriter devletlerde harbe teşvike 
cevaz yoktur, fakat demokraside bu. 
na imkan vardır .• , 

Hitler, ÇörçiJin, Alman muhacirle. 
rinden istifade suretile şimdiki reji -
min ilgası mümkiln olduğu hakkında
ki beyanatına temas ederek: 

- Çörçil, bu \'atan hainlerile daha az
temas etmi13 olsaycl1, bu iddianın nasd 
bir delilik olduğunu anlardı.,, 
Demiş ve harp amilleri hakkındaki 

tenkidine devam etmiştir. 
Hitler diğer milletlerden kanunu e

snsilerini değiştirmelerini istemeğe 
hakkı olmadığını teslim etmekle be
raber, Greenvood'un Avam kamara _ 
sında söylediği ve Almanya ile İtalya_ 
nın imhası temennisine dair olan nut
kuna işaret ederek demiştir ki: 
"- Parlamento O)'unlarma uygun ola

rak bu adamın bir veya iki sene hüku
met nzas1 olmasına mani olamam, fa_ 
kat Almanyanın imha edilmesine ma. 
nl olacağım ... 

llitler bundan sonra Alman - !tal· 
yan dostluğunu methederek demiştir 
ki: 

" - ltalya ile Berlin ne kadar sıkı o· 
lursa, bizde niza aramak arzusu o ka
dar ortadan kalkacaktır . ., 

Hitler, nasyonal sosyalizmin en bil
yük gururunu 1938 de Almanyanm 
çok daha büyük olması olduğunu ka
yıt \'e Alman milletinin, harbe teşvik 
edenler daha evvel silahlarını bırak _ 
mak 5artile. silahlarını bırakmağa fL 
made olduğunu beyan ettikten sonra 
son buhran esnasında Alman milletL 
nin hattı hareketini öğmüş ve nutku
nu ~u sözlerle bitirmiştir: 
"- Daima lnıve\'tli ve itimatlı olalım. 

O zaman bugün de ve cbc::iiycn de mu
kaddes olan Almanyanın başına hiçbir 
şey gelmiyecektir.,, 

Etrüsk va putu 
a:r Rt~şla1alt 1 rncicJt 

10 mile. ikinci seferinde ise 7-S mile düş
mtş, bu yüzden limanımıza 11 saat teah
hürle gelmiştir. Bunun üzerine gemi ha· 
vuza alınrnı:ıotır. 

Denizbankm sa15.hiycttar erkanından 
biri bu sabah bu hususta ~unları söyle· 
mitşir: 

"- Etrfük Kiyclcle teslim alındığı sı
ralarda matlup olan tam sürati yapmış
tır. Şimdi \'apurun birdenbire yolunu kay 

betmesinin scbebleri araştırılmaktadır. 
Bunun için 1 tinye ha\'uz ve fabrUrnsında 
\'apurun makineleri ve bütün tesisatı ü
zerinde fenni tetkikler yapılmaktadır. 

Bu tetkiklerin sonunda sürat düşmesi
nin sebebleri anla~ılmış olacaktır. Ayni 
zamanda \'apurun bugünkü sürati muha 
faza edip et.miycceği de malum değildir. 
Tetkiklerin sonunda \'apurun tekrar eski 
süratine yük eltilip yükseltilemiyeccği 
belli olacaktır ... 

Haber aldığımıza göre. vapurun tesli
mi anındaki \'aziyeti de tesbit edilmekte· 
dir. Yani böyle bir sürat azalmasının ev
\'elden anlaşılıp anlaşılamıyacağı araştı· 

rılmaktadır. Böyle bir vaziyetin ewelden 
anlaşılacağı kanaatine \'arıtırsa işin me· 
sulleri aranacaktır. Ewelden anlaşılamı
yacağı kanaatine \'anlırsa yapılacak bir 
şey yoktur, çünkü vapur te~lim alınını~ 

\'e kabul muamelesi }'apılmış bulunmak
tadır. 

rlARER - AlCsam oosta11> 

Lokantada geçen 
münakaşa 

Evvelki ak§nm Beyoğlu lokantaların

dan birinde milesslf bir hfıdise olmu17, 
Güzel Sanatlar Akademisi Estetik hocası 
şair Ahmet Hamdi Tanpınarla lise ede
biyat hocalarından lsmail Habib Sevük 
arasında başlıyan bir münakaşa bu iki 
tanınmış şahsiyetin tokat vo yumrukla 
döğUşmelerlnc ramak kalacak derecede 
ilerlemiştir. 

Hfıdise anında refikasiyle birlikte Ah
met Hamdi Tanpınann masasında otu
ran heykeltraş Zilhdil vakayı bu sabah 
bize §Öyle anlattı: 
"- Ahmet Hamdiyi cskldenberi tanı

nın. İsmail Habibin ise yalnız ismini 
işitmişimdir. Fakat Ahmet Hamdi ile 
İsmail Habibin uzun zamandanberi birl
birlerinl tanıdıklarını ve görilştilklerini 

iyi biliyorum. (1smafl Habibe göre, ken
disi Ahmet Hamdi ile iki üç gUn evvel 
Kuzguncukta lsmnil Hami Danlşmendin 
evinde tanışmıştır.) 

IIll.dise akşamı reflknmla birlikte ve 
Ahmet Hamdi de yanımızda olduğu halde 
her zaman devam ettiğimiz lokantaya 
girmiştik. O sırada İsmail Habib de ya
nında Rusçuklu Hakkı ve kendisini ta
nımadığım bir zat olduğu halde henüz 
bir masaya oturuyorlardı. Tesadüfen biz 
de onlnrın mnsalnrmm arkalnrında bir 
boş masa bularnk yerleştik, Ahme~ Ham
di ile İsmail Hnbib blribirlcrini görerek 
görüşmeğe brışlndılar. Bu sırada ben de 
İsmail Hablble tnnışmış oldum. İsmail 
Habib, çok şendi. Zannımn göre, biraz dn 
içmişti. Espriler yaparak etrafındakileri 
gilldilrüyorrlu. Bilhassa Doktor Rusçuklu 
Hakkıya çok takılıyor ve <'Spri,erine hep 
doktorun ismini karıştırıyordu. Hatta bir 
ara Rusçuklu Hakkryı yine kızdırmak i
çin olacak, bize döndU ve: 

- "İşitiyorum ki, herkes benim nasıl 
olup da Rusçuklu Hakkı) la görUştUğUme 
§aşıyormuş, fakat ben gene göriiyorsu
nuz ya, onunla görUşmekte devam edi
yorum.,, dedi. 

Bu sözleri duyan Hamdi, bir espri 
maksadiyle: 

- üstadım, dedi. Bana kalırsa bu sö
zün aksi vrırid olacak, herhatae .şaşsn
lar, §aşsalar, Rusçuklu Hakkının sizinle 
nasıl olup da görUııtUğüne şnııarlar. 

Hamdinin latife olan bu sözleri neden
se İsmail Habibin biraz keyfini bozdu ve 
Hamdiye dönerek: 

- Demek sen aksi iddiada bulunuyor
sun. Buna nasıl hüküm ediyorsun? diye 
sordu. 

Ahmet Hamdi gene şaka tarzında 
\'e sırf e.:ıpirisine de,·am etmek rnaksadile 
gülerek: 

- Tabii değil mi ya dedi, bugün Rus
cuklu Hakkının imıini bilmiyen, kendi
sini lanı.'llıyan ya:ımd!r?.,, 

Fakat lsmail Habib sırf kendi espiri
lerine bir kinaye olan bu sözlere alınını~ 
olacak ki hiddetle Hamdiye döndü: 

4 

- Bana bak demek ki, ben "inferieur,,a· 
damım öyle mi? Şimdi şu sözlerini geri 
alırsan fena etmez~in . ., Bu sözler üzerine 
yaptığı bir lfıtifenin böyle ciddiyetle kar
şılanışı Hamdinin üzerinde de aksi bir 
tesir yaptı. Sinirlerine hfıkim olamıya
rak: 

- Canım ne oklu sanld, neden sözleri· 
mi geri ,alacak mışun?. 

Diye ce\cıp vereli. Bu suretle başlaynn 
münakaşa daha hararetlendi \'e ikisi de 
biribirlerini tehdit etmeğe başladılar. Biz 
araya girerek ayırdık. Fakat iki arkada~ 
biribirlerine kızdıklarından neşe kal
mamı~. iki taraf kendi masalarına çekil· 
mişlerdi. Bu ara, birdenbire l. mail Ha
bib kendi maı;a mdan kalkarak bizim rna · 
saya geldi. Fakat Ahmet Hamdi,: 

- Tarziye ver de masamıza öyle otur. 
dedi. Bu c:özler üzerine tekrar münakasa 

~ 

ba~ladı, ve bir ara bizim mani olmamıza 
vakit kalmadan ikisi de biribiPlerine gir· 
diler. Fakat bu uzun sürmedi aralarına 
girerek sinirlerini }'atıştırdık. 

Hadise böyle cereyan etmiştir. Lokanta
da bir kitap me~elejndcn bahsedilme
miştir. Yalnız Ahmet Hamdinin bana 
anlattığına göre, üç gece cwel Kuzgun· 
cukta bir evde biribirlerine rastgeldikleri 
zaman Ismail Habib kendisine.: 

- Hamdi. d:!miş, sen de bir kitap yaz 
da. eserlerimde senden de bahc:edeyim. 

Bu sözlere l Iamdi şöyle cevap vermi~: 
- Siz daha benim terciime ettiğim ,.e 

yazdığım eserleri bilmiyorsunuz demek. 
Bir de kitap yazm~ı istirorsunuz. Eğer 
bahsetmek isti)•orsanız benim hazır eser-

11 
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Komodor Brodey Soşonun değişmesin
den so:ıra aylarca .Marmarada başıboş 

dola~tı. Marmarada ne bir gemi seyahate 
çıkatiliyor, ne bir destroyer korkusuz 
dola~mağa ce aret ediyordu. 
Soş~nu i tıhlfıf eden amiral Paşoviç, 

Karadenizdeki harekatın sükuna } üz tut· 
tuğunu görmücı. aklını fikrini Çanakkale
den yapaca~ı bir huruca bağlamış; Ya· 
\'uzla 1\Iidilli \'e diğer dc~troyerlerin i~ti· 
rak edeceği bu huruçla boğaz dışında; a
dalardaki tcsi atı \'e adalar arasındaki 
marn hatları içine çekilen itilaf devletle
rinin deniz kuwetlerini bastırmak, bu su· 
retle bir muvaffakiyet elde etmek isti· 
yordu. 

Brodey gizli üste tıpkı kendi memleke· 
tinde imiş gibi rahat \'e huzurla oturuyor, 
Marmarada akamete uğrayan seyrisef er
den sonra yapılacak yalnız sahil ~hirle
rini arada bir ziyaret etmek, birkaç mer
mi savurmaktan ibaret bulunuyordu. 

Son lstanbul baskınında, Numunei 
Hamiyete taarruz eden E 13, destroye· 
rin tam zamanında toplarını ateşlemes~ 
yüzünden torpido unu ı<iabet ettirememiş. 
üstelik prcskopuna çarpan bir soğuk mer
mi parça ile objektifi ha ara uğramış, 

Marrnaraya girdiği zamandanberi dehşet
li bir faaliyet gö teren dü~man tahtelba
hiri ilk defa kaçmak. kendini kurtarmak 
kaygusuna düşmüştü. 

Bundan sonra gizli üste Davistin gön
derdiği benzin; yağ \'e diğer malzeme ile 
ihtiyaçlan tamamen temin edilmiş olan 
Komodor yalnız bir şey bekliyordu. 

Aylarca evn·l Davbtin \'erdıği haberi... 
Cenup cephe i emrine gönderilecek mcr· 
milerin na i gününü .. 
Perşembe pazarındaki tel izin meydana 

çıkarılı~ından sonra faaliyetini arttıran 
Türk ve Alman i tihbaratı Marmarada 
tetkiklere başlamış. Gizli üsü meydana 
çıkarmamış fakat, buna mukabil seyri
seferde ısrar eden \'e uzun zaman hiçbir 
tehlikeye maruz kalmadan seferlerini ba· 
şaran Sakızlı Yakup rei in harekatını 

şüpheli bulmu5; J\Iister Palmer hakkında 
tertibat almağa başlamıstı. 

Da,·i t bunu zamanında haber aldı .. 
Palmerin son defa l tanbula gelişinde 

delikanlı eski konsolosu Hayırsızadada 

ka~ıladı. Sancaktar yelkenlisini Büyük
ada önünde demirletti. Sonra iki i bir
den 1 tanbula geçtiler. Taksime, Davis· 

lerim vardır.,. 

İ~cnail l:lulıibc o öre ..., 
İsmail Habip şöyle demektedir: 
"- Ahmet Hamdi Tanpınarla bir 

kaç gün evvel, ilk defa c,larak Kuzgun
cukta Danişmend'in yahsında tanıştım. 
Kendisi hakkımda büyü'k a!fika göste· 
rerck o güne kadar tanışamadığırruza 

esef eder bir vaziyet aldı. Hadise ak§a· 
mı lokantada yanıma geldi. Tatlı tatlı 
konuşmağa başhıdık. Nedense bir ara 
ortaya bir kitap meselesi s;ıkararak ha· 
na çatmağa başladı. 

Söylediği sözleri burada tekrar et
mekten hicap duyarım. Bugüne kadar, 
benimle kavga etmeği göze alan tek bu 
adam çıktı. Ona da aramızdaki kuvvet 
farkı yüziinden dokunamadım. Hayatı
mın ç c c u k 1 u k ve g e n ç 1 i k 
d c v r e s i n i sporla geçridi 
gim is;in kollarım çok kuvvetlidir. Ham· 
<ıi Tanpınarın hadise sırasında sinir 
müvazenesi çok bozulmuştu. üzerine 
varmadım. Fakat burada sırası gelmiş
ken csl:i pehlivanlardan olduğumu 

söyliycbilirim . ., 
İsmail Habip, hadisenin bir sinir 

buhranı yüzünden vukua geldiğini ve 
Hamdi Tanpınarın sinirlerine hakim o
lam yarak hiç bir sebep yokken adının 

kitabına (tsmail Habibin yazdığı ''ede 
bi yeniliklerimiz,,) girmemesini fırsat 

bilerek hadiseye sebep olduğunu id
dia etmiştir. 

Halbuki hfı.dısenin şahitlerinden hey
k~ltraş Zühdii o gün Ahmet Hamdinin 
böyle bir meseleyi mevzuu bahsetme 
diğini söylemektedir . 

tin e\ ine geldiler. 
Delikanlı konsolosa kısaca anlattı: 
- Mister Palmer .. lşın içyüzti mcyda 

na çıkar gibi oluyor. Sizin vazıyetiıııı 
çok tehlikeli. .. lstihbarat memurları et· 
rafınızda tahkikatla meşgul.. ~ imdı. Slkı 
tedbir almak, kurtulmak çaresine bakaca· 
ğız. 

Da\ i tin sözleri kon~oıosu fena halde 
korkuttu. Bu ana kadar hiçbir tehlike 
sezinlemeden hani hani çah~an Palmeriıı 
gözleri irileşti. Davic;te sordu: 

- Peki.. ne yapalım sanki.. Hemen ka
çalım mı? 

Delikanlı ağır ağır söze başladı: 
- Kaçmak .. eh, bugün elimizdeki va~ı· 

tatarla bu kolay ve çabuk basanhr. Fa· 
kat buna karşılık yapacağımız en mühim 
iş kalıyor. Onu bitirmeden bir yere gide
mem. 

- Tahkikatın derinleştiğini, yakalan· 
mak ihtimallerinin kuvvetlendii:rini söyli 
yen ~iz değıl misiniz? 

- Evet.. ama bu iş. şimdiye kadar yap 
tıklarımızı tamamlıyacak, fakat netice· 
ye hizmet edecek. 

Kon;olos; zekasına, itidaline. becerik 
liğine hayran oldu!:ru delikanlının kaf'§ı· 
sında bo}'nunu büktü: 

- Ben, bir şey münakasa etmek i te· 
mem. Siz hazırlayın; yapacağımızı bildi 
rin. Direktiflerinize uymak en iyi net}cc· 
leri veriyor. 

Dm i t güldü, devam etti: 
- Ô} ley e dinleyin .. Şimdi size biı 

mektup \'ereceğim. Bu gece hemen bura· 
dan yola çıkacakc;ııuz. Yük falan almıya· 
caksınız. Bu mektubu gizli ü te bulunan 
komodor Brodeye götüreceksiniz .. 

Sonra Sancaktar yelkenli inden ayrılıp 
Brodey il~ beraber kalacaksınız. San· 
caktan yola çıkaracakc;ınız. Ve .. gizli üs· 
ten biraz uzakta bizzat Brodey tarafın· 
dan atıalcak bir torpido ile yelkenliniz 
batacak. Anlaşıldı mı? 

Palmer, gözlerini hayretle büyülttü. sor
du: 

- İçindeki tayfalar ne olacaklar? 
Da\ ist hain bir tebessümle çerçevelenen 

dudaklarım eze büze anlattı: 
- Onlar da gemilerile beraber ~fanna

rada i tirahatc çekilecekler. Zaten çok 
uğraştılar, çok yoruldular .. İstirahat hak
larıdır artık. 

(De\-nmı \'ar) 

Bu gece ay 
tutulacak 

Evvelce de yazdığımız gibi, bu akşaır 
saat 23,45 de ay tutulması hadisesi ola
caktır. Husuf memleketimizin her tara 
hndan gôriılebilccektir. Ayın tutulmağa 
başlaması zamanı 22,44 ve tam hu~ı 
başlangıcı da 23.45 dedir. Hfıdise 1 .. 0'. 
geçeye kadar de,•am edecektir. . 

Çelioslovakyada 

Milli felakc tin 
mesulleri 

araştuılacak 
Prag, 6 (A. A.) - "Pragski Neger,, 

gazetesiyle sı:ığ cenaha mensub diğer bir 
çok gnzctclere nazaran bugün Praga gel
miş olan Çekoslovakynnm Pnris sefiri 0-
suskt, hariciye nezareti hizmetinde mcs
ul bir mevki işgal etmekte olan bütün 
eşhasın faaliyetleri hakkında inzıbnti bir 
anket yapılmasını istemek tasavvurunda· 
rıı:. 

''Pragski Neger,, gazetesi şöyle yazı
yor: 

"Osudkinin Frnnsız mahafilinde çok 
tanıdıkları ve bu mahafillc pek çok mU
DRSC'batı vardı, dnima doğrudan doğruya 
mallımnt almak lmkfmını elde etmiş ve 
merkezi idareye I<'rruısa siyasetinin te
mayutütı hakkında vaktinde malfımat 

vcrrniş•ir. 

Mumııileyh, şimdi hata ve mcs'uliy('t
lerin ml'ydann çıknı ılması için müspet 
tahkikat yapılmasını istemektedir ... 
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Karaman hô.k ·mi ·aeddin, 
ır m n baş nı sterim! · ·lJordu 

- Ne o Yunus, bir dile~in mi var? 
- Hem mühim şcvkctlu hlinkfırım. 
- Yok canım. Bent meraka dUşUr. 

me. 
- HUnltar.mdan 1stanbula sefaret di· 

lerim. 
- Sen mi Yunus? 
- Evet şevketlfım. İnayetinle bu ka-

fir yurduna azimet edip imparatordan pa 
paslar taleb edeceğim . . 

- Pnpasları ne yapacaksın Arab oğ
lu? 

- A benim §C\'kctlü padişahım. Topu 
topu seksen cahil kadımız var. 

- Evet. 
- Bunları da yakıp kcbal: edince mey. 

dnn boş kalacak ve artık ahkfımı incili 
neşir ve tamim için Alim papnslar cel
binden başka ne çare kalır ki padlşn -
hrm? 

Yıldırım utandı. Kıpkırmızı olan yUzU
nU kapıya çevirerek bu budala soytarı
dan sakladı. Bir padi:ınha bir soytnrınııı 
maska~ahğma mevzu olacak irade "Ui 
yakışırdı? 

HUnkii.r hAHi yerde diz UstU duran Yu
nusu kollarından tutup kaldırarak: 

- Haydi, dedi. Bana Ali pa!}ay1 çağır. 

Söyle haznedarıı sana (500) dUka bah
ııettlm. 

- Unuttun şevketlO. hUnkAmn. 
- Neyi Yunus, daha mı i!tiyorsun? 

- İhsanını padişahım. 5CO dulta ve 80 
kadı başı! 

Yunus o gece de All paşadan bin duka 
altmına nail olmuştu. Paşa bu vesileyle 
ndliyede ıslahat yapmış ve kndılıkla;·a 

harçlar koydurmu§, bazı hukuk bahşet
tlrmlştl. 

Fakat bu hft.dtse çok çabuk memleke
tln dört köşesine ve bin bir mUbalağayla 
yayılmıştr. Bilhassa !'Jeyh Necnrlnin pa
d1"ahı yola getirmek Uzerc davet olunu
şu halkı çok UrkUtmUşt\l. Acaba htlnkAn 
cinler mi çarpmıştı, yok~a aklını mı oy. 
natmıştı? 

Karaman hlklml AlAeddln kUplere bin 
rniştl. Haykırıyordu: 

- Yıldırımın bnşı:ıı isterim. Sllft.hsız 

insanlarm her gt\n yUıı;l<:"rcesinl doğratan 

bu mel'un hUnklinn hakkından yalnız 

ben gelirim. 
- Fakat sultanrm. Yildırnnın bora -

lar, frrtmalar gibi esip yal:ıp kavuran I 
orduları l5nUnde ne senin ne benim bi
rer avuçluk ordumuz durabilir. İstediğin 
kelle, bugUn dünyaya Uklm \'C Bizf',ns 
surları önUnden td Macar topraklarına 

ve Selçuk enkazından on hUkCtmetln se
kizine sahih bir padişahın başıdır. 

Ilamlt htıkfml, misafir olmaııına rağ -
men AIAcddlnt ikaz etmek fstemfş, ne 
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olur ne olmaz, yerin kulağı var, di~·e, pek 
ileri gitmemesine çalııımıştı. AltıeddJn 

hiç lıu taraflı değildi. Nihayet Killkyayn 
kadar yolu gidebilirdi. Yıldırım hakiki 
şimı,ıek bile olsa bu korkunç dağlarla 

çevrili memlekete giremezdi. 
- Hey hll.klm. Diye haykırdı. Ben si

zin gibi içimde knrı yilreğl taşmııyorum. 

Halbuki Hamid htıktml nlelfıde bir ml
saf eret için gelmiş değildi Gcrmeyan ve 
Te!tC' eldC'n gitmiş, Firur. bey sancak be
yi olmuştu. Yıldırım için Karaman ve 

Kastamonudan başka hedef kalmamış 

sayılabilirdi. 

Fakat Alaeddin hemen bUtün hfıklm
lerden daha kuvvetli ve n§ağı yukarı bir 
kraldı. Ornulu. cephaneli, paralı, kuvvet
li bir kraldı. FRkat nihayet Yıldırıma ta
hammOl edebillr miydi? Yıldırımın kel -
lesini iı:ıtemek "onun hakkından ben ge
lirim .. demek hirnz değil, eni kunu at
maktı. Hem tutmam:ıksızm atmnktı. 

Yıldırım ııskC'rlyle sefere basladı mı eat
vetlnden korkan nice prensler, şahlar, 

kra11ar. hfı.klmlcr, gelip ayaklarına ka
panıyor. Vergiler, kadınlar, cariyeler, he 
diyelcır \'ererek hayatmı ancak kurtara
hiliyord,u. Bövle bir lıtikümdarla Alıled
din boy <llçllşemczd!. Fakat Alô.eddin ay
ni zamanda kabasaba bir adamdı da. İn
san kendisine misafir g"lmiR bir hakime 
"ben senin gibi karı yUrPği taııımıyo -
nım,, der mi}•dl ': 

Hodlr1 meydandı. Bakalım her Yıldı
rrma tO.bi olnn, yerini yurdunu, serveti
ni. 11altan:ıtmı kaybeden kan yUrC'kll 
miydi! 

Hami hlikfml so uk blr se ll.m veröik
ten sonra maiyyetly!c Alaeddinln Fara
ymı terkettf. Fnknt kendi memleketi is
tikametine gideceğine Bursaya do;ru yol 
değiştirdi. Hamid hakimine, Yıldırıma e
ıılr olmak bile, AlAeddln gibi kendi ayıı
rmda bir adamın hakaretinden şereflly
di. (1) 

HUnkAr Yıldırım, kendisini ta uz!!.ktan 
tlyarete get r -. Hamid hlikimlnin dili al

t•nd'.l bir r •?:1n olduğunu tahmin Ptme
miş değildi. 

- Biraderim Hamid hllkimlnin bir 
kederi mt vnr? sualiyle hfıkimi söylet
mek fsteml"ti. 

- HlinkAr Yıldırım, Mnln §evket ,.e 
ce!Mctln karşısında bize dilşen boyun 
bUkUp tayin ı>deceğln mukadderata tc • 
\'ekkül göstermektir. 

Fakat nihayet ecdadı izamın zamanın
da yapılmıe bir muahedcye bu kadar bel 
bağlıyan \'e §evket \'e ihtişamına dil u
zatan, biz gibi tabllerlnl de bu hareke -
tinden dolayı tevbih ve tahkir ve tezlil 
eden AHl.eddinden korkuyorsun. Sana 

Yüzilne yalancı bir acıma ve şefkat veriyor, fakat 
derece seviniyordu. 

içinden son 

Haydarbeyi çehresi harap olmu, bir vaziyette buldum. Gözle· 
rinin altı çürümüştü. Bakışlannda, söz ile tarif edilemiyen acı, ıstı· 
rap ifadesi vardı. Mevcudiyetim, asker elbisem onu büsbütün allak 
bullak edi~·ordu. Hıçkırarak ağladı. Aliye, çok iyi tanıdığım haliyle 
bu gözyaşı tufanının wnunu bekliyor ,.e sanki: "bu iş de oldu. Sim· 
di diğerine geçelim!,, demek istiyordu. Veyahut böyle düşünüyor
du. Elini Haydarbeyin kannakanşık saçlarına daldırdı ve: 

meydan okuyan bu hakimin nihayet kud
retin yanmdıı. bir avuçken seni ürkUtme
si bana hayret vermektedir. 

- Yıldırım Bnyezid yalnız haktan kor
kar. Kaç kere o mcl'una nasihat ettik. 
Şevkctlu sultan Orhanın hatırasına hür
meten aramızdaki muahedeyi ihlal et -
medim. Fakat habis klllse duvarı yctme
mL; gibi camiişerif duvarını da telvls et
tL 

Hamid lıfikimi Yıldırımı tahrik etmişti. 
Bu ateşle hUnkarın Alaeddinin barıma 
bir çornb · öreceğinde şüphe yoktu. 

Netekim Yıldırım sordu: 
N'etekim Yıldırım haykırdı: 
- Timurtaşa haber veriniz. AlAeddln

le muahedeyi bozuyorum. Haberi olmak· 
sızın ordusuyla J{araman Uzerine hücum 
ederek omları istila etsin. Benim ordum 
lıı Rumeline geçerek Eflak üzerine se
ferim var. 

Hilnkô.rm iradesi ocaklara tebliğ edil
di ve yine ağızdan ağıza blitün memleke
te dağıldı: 

- Yarın hUnUr EflA. küzerlne yürü
yor. Beylerbeyi Timurtaş dst Karnman 
hllkimlııi itaet altına alacak! 

Filhakika 'timurta§ yabana atılır b!r 
kumandan değildi. Fakat henUz harb sa
hasında acemi sayılırdı. Se\'killccyu ney
di, tabiye neydi, bunların belki adlarını 
bile bilmiyordu. Halbuki !{araman baki· 
mi Aliıcddin namına eultan dedirtmiş a
çık göz ve kurt gibi bir muharibdl. Ala -
eddin zaten kaç zamandır Yıldınmın hU
cumuna uğrıyacağını düııUnUyor ve buna 
göre tedbir alıyordu. Neteklm Hamit b§.
ktnitntn 701 ~rtn~~ ncvrun 
döndilrmll3, ve derhal en güzide süva
rilerinden ikisini takibe memur etm.i§tl. 

Hamid hakiminin gammazlık ettiğini an
lıyan Alaeddin yetiştirdiği talimli ordu
sunu birdenbire tahrik ederek Bursa ve 
Konya taraflarına iki kol halinde yUrU
yordu. 

Alfı.cddin mağrur bir hAklmdl. Bursa 
kolunun başında bizzat bulunan AlAed • 
din sanki ha~ikatcn Yıldınını esir ede. 
cck bir ihUııamla yol alıyordu. Tlmurtao 
hadiseyi haber aldığı zaman beyninden 
vurulmu~a dönmUu, fakat nasıl tedbir a
lacağını hesablıyıımıynrnk öylece nizam
sız ve kaidesiz Alaeddinin mağrur ordu
su karşısına cıkıvermi;:ıtl. Alneddln TUrk 
ordusunu görUnce haykırdı: 

(Devamı var) 

(1) N~ri, Sadccldln: "AJiicddJnte Os· 
mrı.nh dc\'lctl arnsında sultan Orhan za
manında nktedllmllj bir muahede mev
cuttu. l'ıldırım Dnyezid bu muahede~ 
hllnnctcn Knranıan hnklnıl Alacddfnl 
bir fırsata tcrkctmlş bulunuyordu.,, 
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Yazan: H. Rohe Dün1a - ı 12 - çevireJJ• ~ 

Benuanın katli, Berlin as~e~e 
istihbarat teşkilatı merkezırı 

sevinçle kaı şılanmışlı el. ı;·~ 
•·oıon 

-ııı: ,. 
- Bunlar adliyenin çok i~ino yarıya- - Bayram yapacaS >· 

cak itiraflar. Şimdi mektubun, biz polis- bundan emlniın. uJllll)'Ofll~!l 
l · A d k - Sı"z emı"nsı'n'"• ben pl ... rııııfj~:n• erı alakalan ıracak ısmılarını okuyo - .... ~ .~ 

rada fark var. Her neyse, d.ııo g~ rum: 
"Bu maksatla size müracut cdfyo- Bunu tatbik ediniz. 

yarın" 

rum. Pariste sizden ba~ka tanıdığnn yok. 
Dnaa Hlldaya d:ılr malumat \•eriniz. Ça. 

buk cenb göndennenbJ rica ederim. Pıt.· 
rfıe gelince benJ e\·lnJzdo saldar mısınız r 
Sizden alacal:"111l ceubıı ,::öre drrhıtl Pa· 
rl'e hareket edoocb'İm. l\lunsalat günU. 
mü \'e ııaatlnl size en·clden haber \•eri
rim.,, 

Rokur devam etti: 
- Mektubun geri kalan kısmı ehem

miyetli bir ıey değil, ayni noktaların tek
rarı, ricalar, te11ekkllrlcr ve saire. Mu -
hakkak olan cihet yüzbaşı Benuanın ka
tilinin yakında Parise geleceğidir. Bu 
vaziyette işimiz "armudun ağzımıza dilş
mesini beklemek,, kabllinden kolay gibi 
geliyor bana. BekUyeceğiz ve delikanlı 

gelir gelmez yakalıyacağız. 

Bu maksatla bu sabah Söberte bir mele 
tup dikte ettim. Stefan bu mektubu a
ltr almaz soluğu Pariste alacaktır. Bcr
linden hareketinden evvel Parisc muva
salat gUnU ve Saatini Söberte bildirecek, 
o da bunu derhal bize haber verecek. 
Ben de iki polisle istasyona gidip buda
layı trenden iner Jnmez yakahyacağım. 
Mükemmel pl&n değll mi? Uç dört gün 
içinde me:selc hallolunup bitecek. 

Koltuğuna yruılanmış olan kolonel, Ro
kıırun heyecanlı anlatl§ını, dudnklarmda 
hafif bir gülUmseıneyle takip ediyordu. 
Komiser bu gUlümec)işte bir istihza e
maresi !!ezerek tuhaflaştı. 

K.oloael•----

- Pek acele etme azizim, dedi. Stefa
nı henüz yakalamadık. O zamana ka • 
dar ... 

- Henüz yakalamadık ama yakala • 
mıg gibiyiz. Yakalıyamamıza imkO.n yok 
ki ... Oyunda bUtün kozlar ellın.lzde, hat
tA bu kozları bize bizzat Stefan veriyor. 

- Klğıtıarmız nekadar mükemmel o
lurs'l olsun Berlindekilerin de oyun oy
namasını bildiklerini unutmamanız 15.
zım. Kelepçeleriniz henüz Stefanm bile
ğine geçmedi. Geçlnciye kadar kendimizi 
muvaffak olmuş sayamayız. 

Olmu3 bitmiş bir i;:ıln muvaffakıyetin

den bala şilphe eden kolonelin bu ısrarı 
karşısında duyduğu hayret komiserin yü 
zilnden okunuyordu. Kolonel bunu far -
ketmemiş görünerek devam etti: 

- Ben bu gibi işleri çok tecrübe et • 
tim azizim komiser. Bu sebeble arzulan
mı hakikat diye kabul edemiyorum. Ça
yı görmeden paçnlan sıvamıyalım. Ste
fan yakalanınca bayram yaparız, bay • 

rüz. tl)lıl" 
~·vııı ı;erf 1$ ff' 

Un as ~it 
Benuanm katli, ser bil)-01' 

ı ... ac 
rat teşkildtı merkez..., ııı 
vinçle karşılanmıştı· 11redon ,.,. 

Stefan, TempelhOfts a: velt~ 
inmez bir toksiye atln'sfıll JllU'°'' \'eıtt-' 
nına koşmuı:s ve vnzif e diflllıştL tıı1 • 
le ikmal ettiğini ona bi~ etJ!l!:• 1'~ ' 
sevinç içinde, onu teb~·n,i, ceS'tcıelC 
manh&'lnı, vatansevcrlfgı betJleıı 
:ı:un uzadıya övmU3, sonrtl ııcl · 
na sarılmıştı: ernl {otl crJ 

B n gen .. cıı 
- Santral... nn :BiıZ9t ~ ı:ı 

viçin bUrosunu verin· fl'.lu?ııı:ı 
k - ç b ı· olun. onuşacngım. o u • 
le... r ~ 

Biraz bekledi. {Ser veltttl~ r 
- Ekselllns, ben korn cerefiııl ~ 

zurunuza kabul edilrnek d"ı· ıı:ınb .. ,c' 
. şitıl ' ııııı;. diyorum. MUmkUnse ttıı b 

mesele hnkkmdıı nıııruZS .1 
ğmı. ın1ec1~eıı !~'.,; 

Generalin cevabmJ d dsn ~,ef-' 
telefonu kapattı. Mnsssın gt>odl· • 
§apkasını, pardösUsUnU ıı ~ 
d6ndU: nit- 51.tde e1' 

- Yann tekrar geU • {ıııcst ~ 
dığrm fçln mnteessiritıl. 
izahat vermem lAzttl'I· ~f 

toıı şt e;. O 
Velter, fon Rog\1~,1~ıcse1' ~ &J. ~ 

Stefan Gletzingerln ) ~tıl ~ ~ 
rt,, ndcn bahsetıneğo l 'b~t ~ tt ..! 
artilClIÇlhicll, a8rlUn '_,,11 l' ~.f7 

eJV""' tıll 
pUl.na geçmişti. lşl bec efsıı.ıll ıJI. tİ 
eden hep Velterdl; S~ret~ • ..ııı~ 
fakıyettekl rolll ebern teb~OJ;~~ 

Böylece eeflerı.ntn ~ı J3l'e11 
kazandıktan sonra ytız ııııb5e6 et 
dUrUIUgU hfidtseslnden ıra1'~ı 
gazetelerini onlara b ~ 
gitti. )1XlııŞ ~ ~'' 

Terfii artık cebine JtO rsr {otl ,ı;:9 f! 
Birkaç gün sonra ~~r de ~t& ıl 

yanma giderek bu 8 ıısber Jll ,; f 
Hedingeni!l öldUklerinl J<l ~111\~tı 

rsı1yııd!l tP* 
hAdllıeye dair 'Ma rdiği 1., 
larmdan birinin gönde ~e" 
tattı ve: 111fl'.luıı0Jl ~ pıt• 

- Bu tkl adamın lS cıJllctılt -u6f) 
için kayıb olduğu iddlO.~eri>'et il,/ 
ilave etti. Bilakis, be fçlll ~~ 
mahluktan kurtuldU~t.ib11ri>"1~~ p 
d F k JckiıXl il aoı» ~ e... a at mcs çuıı1" ·!il 
ne teessür ederim· ,0r0U· ~ 
de epey Lsimizc yarı~ elde <"'' 
dın kıymetli maıcırna cve'-ıııt1' 

ramdan evvel donanma yapmıyalnn! ~ 0~ ııl lf.. •EJ~[3[![31!Jtmllml!l0Im -~ 0od,ı..; 
""z;ec:t, 

Çavuş olmu~tu. Rütbe ve kahramanca sergu • 
.uğunu çözmü,tü. elirJ ... -0 

Beni görünce: . uf11· 1Je! 6rd~"' 
- O! dedi. Vallahi ben de seni beklıyordetdi~jol g d~ 

yım. Şuradan yolunu gözetiyordum. Yalnız g fil-~., 
kit... • j\lİf~ ,ı! {. 

- Haydi ere gidelim. diye teklif cttinl· 1011ı.; olıtl . ./1J 
~una gider! Böyle zamanlarda dargınlık. kırg 5rtjtll~ ~ 

- Haydi - dedi - gidin traş olun, d-tünüzü ba~mrzı fırçalayın, 
kendinize çeki düzen verin. Kendinizi bırakmayınız, böyle. Aliye 
baksanıza, hem oradan, harpten geliyor: hem de çiçek gibi temiz 
giyiruni~ ... O, size örnek olsun! 

keşfedileceğini biliyordu. Cüsseli insanlarda, fikir, 
olmaz mıydı? 

ekseriya zayıf 

SükQnetle cevap verdi: . . dııJ1:1 .1fr. ~rı! t 
- Kızım adam değil ki; kahbcl Benı bı~of1tl~bıbrf• 911fıe• 

müjdeliyebilirsin .. Dünyada herkes onun~a dJf11 53 ~ıı tı6 
a~la .. Çok şükür kemerim altm dolu .. BeJlJIIl a ~1ıı:ı tı 

Aliye, karşısına böylece çıkmak için, yaptığım ledakfı.rhklarda 
~üphe bile etmiyordu. 

Haydar bey gözden kay.boldu. 
Aliye yanıma sokuldu: 
- işin parlak tarafına bak ki. kansı mütemadiyen l~net oku· 

}or. Bütün mektuplarını açıyorum: bunların saçma sapan şeyler 
olduğunu söylemeği zait görüyorum. Adamcağızı kontrol etmek Hl· 
zım. Her budalalığı yapmağa hazır ... Ne kadar işi varsa, hepsini pa· 
raya tahvil edip bir kenara çekilmeği düşünüyor .. Erenköyünde bir 
köşk alıp bağ bahçe ile meşgul olacakcış .. Bizi de yanına alacakmı~·· 
Şimdilik açıktan açığa itiraz etmiyorum. Baka!ır:l ne olacak ... ? Her
halde bana itimat et ... 

Bu mezuniyetim devamınca Aliyenin işlerine hayran oldum. 
Haydar bey gibi bir adamın iki metre boyu, bir ~tlet vilcudu. zen· 
ı:;inliktcn mat~vellit nefsine itimadı olabilir. Fakat Aliye bu kuvve· 
tin zahiri olduğunu ve bu iktidar altındaki çocuk ruhunun çarçabuk 

Ben patronumu biliyordum, onun hiçliğini de ölçmek mllmkün· 
dü, fakat hiç sebebsiz yere onu akıllı ve irade sahibi zannediyordum. 
Daha feraset sahibi olan Aliye, ı Iaydar beye hemen hemen küçük 
I<funranımız gibi bakıyor; elbette ona ka~ı duyduğu şefkati durmu· 
yordu: Ya tekdir ediyor veyahut sevindiriyordu. 

- Ben anneyim, ıstırabınızı anlıyorum. 

Dedıkten sonra, yemek havlusunu yeleğin ikinci ile üçüncü düğ· 
mesi arasına sıkıştınnanın iyi olmadı~ını işaret ediyor ve peçete}•i 
c! ... :.:::erine koymanın daha muvafık olacağım söyHiyordu. 

Haydar bey karıma ka~ı hürmet ve itaatle birkaç ~er kopar· 
mak için hazır bir çocuk vaziyetini alıyordu. 

Yemeklerini bizde yiyor, Aliye ona bakıyor, şarabını kararhyor, 
tok sigara içirmiyor, kaıivesini de milmkün mertebe hafif pişiriyor
du ... 

Sabri efendiyi, yaşına rağmen askere alınmış re §arkı söyliyerek 
kilometrelerce yol yürür buldu~ zaman hayret içinde kaldım. 

bir insansın, ac:kersin, döğüşüyorsun; Allah a., . 11ıı!OC 
!erden bahsetme bir daha.. t etti~ cO~f 

Biraz rlaha konuşmak i~in o kadar ga}1:~e~tİ· tıif' ~bf. 
fak olamadım. Zaten rakit yoktu, cepheye ~·rıı· fl:!rJt&"' 

Aliyeyi haberdar etmeğe cesaret edeıtle t~ıııl geı,v-
doğru bir gün Aliye ben \'C Kamran Be~·azl ·rıı· celi· 
dinin bize doğru ilerlediğini gördüm ve tıt~'·ct ,.crıtl . 

Aliye babasını tanıdı fakat hiç eheıtlını> ~eledi' 
Sabri efendi: 1 di>'e 
- Oo, maşallah! beni tanıyamadın znı. 
- Tamdım. Merhaba 1 
- Bu çocuğunuz mu? 

j'lf'· 
- Evet. c.esC I' 
- Ismi ne? erllfl~ J{tf1lrll 
- Kfünran. Kfunran, bfiyUk babanıı ~Jtl:ı '· • l 
- Nereden buldunuz bu ismi, Allah a. ş ,.,1 

b. ("'o' ŞJZ ır şey... v 
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l>c1c eski 

Kadın mı, 
Frank Stoktan 

kaplan mı 

lı.ıhll . zamanıarda fikirleri parlak, 
~li ~~ engin, gayeleri yübek yan 
taıı doı ır kral vardı. Hülya ve heye 
deye u ?lan bu kral sarsılmaz bir ira
~ltada aalııpti, Hayallerini istediği da-

zeller arasından seçilen bir kadın çıkar
dı. Ve ikisi hemen orada nikahlarurdı. 

sevdi .. Gizli gizli buluştular, konuştu
lar, seviştiler. 

Suçlunun evvela kralı geJ:lmıaması 

adetti. Yaver de öyle yaptı. Fakat ya· 
ver selamlarken, gözü kralın arkasında 
oturan sevgilisinden aynlamıyordu. 

mek tçtn Dıttrasın, insan ruhlarmda ne
ler yaptığını da düşünmek lazımdır. 

licr ha~kat yapabilirdi. 
Yatnıı ~eyı, başkalanna hiç .danışmadan 
tcrdjı:· aşına yapardı, işler kendi gös
L «>1 Yold 'd qt ~ol .. a ~ı erse memnun olur, fa-

Suçlunun evli veya nişanlı olmasının 
ehemmiyeti yo'ktu. Nikah ve düğün 
muhakkaktı. Bu merasimin de ynpıldı· 
ğı yer gene ayni s.irkti. Açılan başka 

bir kapıdan bir papas gelir, yanyana 
duran çiftin nikahını kıyardı. Memnu
niyetten coşan halk alkışlar; kilise çan· 
!arı sevinçli 6evinçli öter, genç kızlar 

meydanda rakseder, masumiyeti sabit 
olan adam çiçeklerle bezenmiş bir yol
dan gelini evine götürürdü. 

Fakat ne yazık ki bu tatlı macera 
ancak bir kaç ay sürdü. Kral hnber al
dı. Delikanlıyı derhal zmdana attırdı, 
ve muhakemenin sir'kte yapılacağı gü
nü tayin etti. Kral ve nhali merakla 
bugünü beklediler. 

Kız n, merhamet bilmiyen, taş bir 
kalbi vardı. Böyle olmasaydı, o gün o
rada bulunmağa cesaret edebilir miy
di? 

Kendimizi prensesin yerine koyarak 
dlişünelim. .Delikanlı kimin olacak, ra
kibesinin mi, yoksa kaplanın mı?. . "' . 

Pr~nses kaç defa rüyasında sevgili
sini yırtıcı 'kaplanın bulunduğu odaya 
doğru ilerlerken görmüş, korkarak u
yandığı zaman gözlerini elleriyle kapa· 
mıştı. 

dclle d \ uzerınde bir engele tesadüf e 
lcrj do~a a Çok sevinirdi. Çünkü eğri
Solt te gkruıt:nak ve sh7ilenleri ezmek 

Y lidir. 

~ı.ı • • • 
,,,._ farz Va}ı • k 1 • bi • k' ·'""dı " 11 ra ın genıı r sır ı 

• • • 

Sirk için en vahşi bir kaplan seçilmek 
üzere memleketteki bütün kaplan kafes 
leri hükfunet merkezine getirildi. Son
ra delikanlıya göre ~güzel bir kız bul
mak için .de bütün memleket ve yerleri 
ara~ında bir araştırma yapıldı. 

Bu karar verildiği gündenberi pren· 
ses gece gündüz bunu düşünmüştü. O 
güne kadar hiç kimse, hiçbir zaınan ka
pıların szrnru öğrenememişti. Yalnız 

bu sefer paranın ve ihtirasın hıvveti 

prem::~e herşeyi öğretmeğe klifi gel
mişti; o, şimdi odalardan hangisinde 
kaplan, hangisinde kadın olduğunu bi· 
liyordu. 

Kaç defa rüyasında onu öbür kapıda 
görmliştU: 

Yanaklan Jazarmı~, muzaffer vo 
mağrur bakışlı bir kadın.. Ölümden 
kurtulduğu için sevincinden çıldıran 

yaver ona 'koşuyor. Bütün halle şenlik 
yapıyor, herkes bağırıyor, düğün çan
ları çalıyor. 

· our ~llt ası, vahşi hayvanlarla boğu-
. , can k' 
lltiltıle . . çe ışen ve ölen insanların 
~t;~~ halka dinletmek için yaptı· 
liılcti 1 srarıı kemerleri ve genig .deb-
1trd/ '.Çok tnuhteıem görünen bu 
~ilt;nıtı~ayet, cezasını; fazil,..t te mli-

işte kral adaleti böyle tatbik ederdi. 
Suçlu, ka.dının hangi kapıdan çıka

cağını bilemezdi. Bir saniye sonra par
çalanacak mı, evlenecek mi? ne olaca -
ğınôan habersiz istediği kapıyı açabi· 
lirdi. 

Muayyen gün geldi. Ahali sirki dol
durdu. Giremiyenler dış duvann etr
fında yığıldı. Kral ve maiyeti yerlerine 
oturdu. işaret verildi. Prensesin aşıkı 
geniş meydana doğru yürüdü .. 

Sade bu ka.dar da değil, odadaki gü· 
zel kadının kim olduğunu da biliyordu, 
Bu kadın saray kızlarının en dilberi, en 
sevimlilerinden birisiydi. Fakat prenses 
ondan nefret ederdi. Çünkü bu kızın 

sevgilisinde gözü olduğunu sezmişti. 

hıç Yanıl d .... d'' ma an gorur u. 
\' . . . Kaplan bazan bir kapıdan, hazan öte

kinden çıkardı. 

Uzun boylu, sevimli ve çok güzel bir 
delikanlı .. Bunu kim sevmez? Herkes 
prensese hnk verdi. 

Bir papas yanyana duran mes'ud çü
te doğru ilerliyor ve prensesin gözleri 
önllnde i.zdivaçlanni ilfüı ediyor. Sonra 
ikisi beraber çiçekli bir yoldan evlerine 
doğru yürüyor. Prenses hıçkırıyordu. 

e~cce:ıa:daşlardan biri kralı alakadar 
lirlttc ır suçla itham edildiği V<!kit. 
~lıy,s~çlu hakkında karar verileceği 

() 
1Uln olunurdu 

&Un . . 
~ ıtQ· halk, dehlızleri doldurur, kral 
lıqllr ıby~ti ile beraber gelip tahtına o

• ır · 
>'ere ll 1§aret verir, suçlu da orta 

Mahkemenin kararlan kafi idi. Efer 
kabahatli ise derhal cezasını görür; 
suçsuzsa - mükfUatı ister beğer.sin, is
ter beğenmesin-mutlaka mükafatlandı 
rıl rdı. 

Delikanlının gözleri, sevgilisinin ba
kışiyle karşıfaşınca erkek, sevgilisinin 
bu sırn bildiğini anladı. Ve işte bundan 
sonra idi 'ki delikanlının yalvaran ha · 
kışları şunu sordu: "Hangisinde? . ., 

Delikanlının hemen orada olması ve 
ilfilıt haysiyet yollarında asU sevgilisini 
beklemesi daha iyi olmaz mrydı?. 

Bununla beraber o korkunç kaplan .. 
o feryatlar .. o kan ... 

tr tnır<iz. 
tfıı\11~~; tanı karşısında, biribirinin 
)'a doı; 1 kapı vardı. işte bu iki kapı 
ili ,ru ... 

Halk da bunu bilirdi. Büyük muha
keme günlerinde, oraya toplan.dıklan 

zaman kanlı bir sahneye mi, yoksa 
neş'eli bir düğüne mi davet edildikleri-

ni kestiremezdi i neticenin böyle meç· 
hul, esrarlı kalışı ahalinin alAkasını art
tırırdı. 
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Kasımın ilki 

Prenses sağ elini kaldırdı. Hafif ve 
hızlı bir hareketle sağı gösterdi. Ve 
bunu sevgilisinden başka kimse farket• 
medi. 

Delikanlı döndli, metin adımlarla 

hızlı hızlı yürümeğe başladı. 

• • • 
Gerçi prenses kararını bir saniyede 

belli etmişti; fa'kat bunun için günler
ce düşünmüş, kendisine bu sualin so
rulacağını anlamı§, ve covabmı evvcldcı 
hazırlayarak, hiç tereddüt etmeden, sağ 
tarafı göstermişti. 

a~llıa YUrümek ve onlardan birisi- ~Uıt ..... Ollo 0.ID41 A•ı 

13ıı lt k suçlunun hakkı idi. 
~~i Yapılardan biri açılınca, içinden 
ıı-ı ,11~1' Yırtıcı bir kaplan çıkar, der
~rSl ;nun üzerine atılır ve onu parça 
bıı •ıır:;r~i. Suçlu hakkındaki hliklim 
'San c ınfaz edildiği da'kikada ma
ta"ı~\ ~ları Çalar, kadınlar feryad eder, 
~ 1:n ~•vatlı delikanlıya, yal:ut 
C'ilctj •htıyara-göz yaşı öke döke 

. "' . 6,38 11,58 14,41 16.59 18,33 4,58 
MUN AKASALAR: 

Kalbler dur.du, nefesler tutuldu ve 
bütün gözler ona baktı. 

ıt rıc döncrd' 
~at 1

' 
&uçlu öteki kapıyı açarsa, gU-

Bu yarı vahşi kralın, hayallerinden 
daha güzel, şirden daha ateşli bir kızı 
vardı. BabaS.I onu herkesten üstün tu
tar, ve gözbebeği gibi severdi. 

Kralın yaverlerinden biri bu güzel 
kıza 5şık oldu. Bütün roman kahraman
ları böyle yapar zaten.. Kendilerinden 
ylikse'lderi severler .. Delikanlı hem gli· 
zel, hem kuvvetliydi .. Kız da kendisini 

Devlet dcmiryolları idaresi için 400 
metre murabbaı yün keçe kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konnm.tur. Keçelerin i5-
lctme komisyonunda mevcut mühürlü nil· 
munelere tamamen uygun olması şarttır. 
Eksiltme 18-11-938 cuma günü saat on 
be~te AfyondaD .. vletDemil"}·o lıın edin
ci i~letme binasındaki i~letrne komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

O, hiç tereddüt etmeden gitti. Sağda
ki kı:-pıyı açtı • . "' . 

Şimdi hikfiyenin en mühim noktası 
bu: Kaprdan kadın mı çıktı? kaplan 
mı?. 

B .s ar kadar fazla-düşünürsek 
cevap vermek o nisbette güçleşir. ÇUn· 
kil bu mesele hakkında bir karar -ver-

Bu nokta çok ehemmiyetlidir. Ben 
düşündüm, kararımı veremedim. Kapı
dan kadını mı çıkartayım, yoksa kapla· 
nı ımı?. Onun için ~ize soruyorum: Ka
pı açıldr. Fakat içinden kadın mr çıktı, 
yoksa kaplan mı?. 

Fransızcasından çeviren: 
Muzaffer ESEN 

~{} Htlf?ll>AN 
ttlcbı_r_r.._·.._------------------------------------------------------
ııı.ı . ı nt zanettı. l'armağ.yle jiyo- caKsı.ı ! 8.ı, ııwuy~t ı.cnı b .. gac t,ı.nı 

l:ostcrcrek bag· mir· bil.yorum.. Senden daha kuvvetli oldu· - ı . lıeııd §te 1 •• 1ıte 1.. Mel'un karı 1 •• Cadı 1 ğumu biliyordum. 

lrtı)a en daha ne istiyorsun? Bütün al· Deli Malcngr, bunları söyledikten 
de t t~mı aldın, hayatımı aldın.. Şimdı sonra bütün kuvvetiyle sıkmakta oldu-
b.~: umu ınu al.nak istiyorsun?. Ru- ğu jiyonun boğazını bıraktı. Jiyon bir 
Gtr· §cytana götüreceksin değil mi'! boş çuval gibi yere yıkıldı. 
)lt~'-Çckil, geri çekil 1 Ruhumu alamı- Bu defa Jiyon tamamiyle ölmüştü .. 

11;sın. 

" Deli Malengr hiddetle söylenirken bir 
'°llnla · · 

tltrcd· rı ıııden Jiyon işi anladı ve taraftan da onun gırtlağını var kuvveti-!: 
le sıkmış ve kadını boğmuştu. 

Ut?ı~ beli 01nıuş !. diye mırıldandı. Ha· Malengr, Jiyonun cesediyle hiç meş· 
ı.. ena olacak, ben de deli olacağım.. gul elmadan, yerde sürüne sürüne bod-
~Otlcu 

rı'ıı b· •undan kapıya koştu. Boğazla- runıun bir köşesine gitti. Toprağı tır-
ltJtnı ;r ÖkUz gibi bağırmağa, kapıyı naklariyle kazmağa ve homurdanmağa 

bc:i emeğe ve sarsmağa başladı. başladı. 
Jıy011 1'.1alengr bir ltö;cye çömelmiş, - Alt:nlarım burnda.. Cadı onları 
l:ıeıı11~n ~u hareketini seyrediyordu .. buraya sakladı .. Onu söyletmek için ne 
telcni ~ bırdcn gözleri parlcıdı. Aklına kadar da zorladım .. Fakat kazma'k la· 

- emen aöylemeğe başladı: zım . Daha kazmak Hizım .. Pek zah-
ti}'orAh, bcnı alıp şeytana götürmek is- metli bir iş .. Fakat ne zararı var ... Ni-
ı; sun .. 1 b 1 ğ 1>İllıl S • oy c mi? Fakat ben bir erke· hayet altınları mı unca ım. 
biraı enden daha kuvvetliyim. Hele Malengr hakikaten toprağı urnakla· 
Çtlcri!~nı~ sokul da bak ... Seni pen· dyle kazıyordu. P:ırmakları kan içinde 
tillliıin c hır yakalayayım. O vnkit han kalmı~tı .. Fakat o bunun farkında .de-
tQz, lie daha kuvvetli olduğunu görü - ğildi: hiço:r şey hissetmiyordu. 
tıı ba rn Paralarımı nereye sakladığı- Bununla beraber kazma işinin çabuk 
ltı.. na Sciylemclisin.. Hele bir yak- ilerlemedib<ini anlar gibi olmuştu. Bira.: 

l3 ilerisinde kırık bir şişe dibi buldu ve 
1 U Bıtad k 
an Jiy a orkusu son dereceyi bu- bu defa onunla toprağı kazm~ğa devam 

\t On bi k 
lırttıa ~ r at Jaha şiddetle kapıyı etti. 

1 ga ve b - ·· 1 • trılttin agırmağa başladı.. Ma· Hem kazıyor, hem şöyle soy ;nıyor-
bir kıya mecnun kafasında bu gürültü, du: 
11 ı.ııı ke m~t. koparmağa kfili geldi. jiyo- - Şimdi daha çabuk kazılıyor. Ar-
'1c ndısın h"' 

llıcn . c ucum ettiğini san.dı ve tık bulacağım .. 
lta Yerına f • ı h ı sında en ırlayarak Jıyonun ar- Malengr hayli zaman harı arı top-

n boğ 
- li azını yakaladı: rağı kazdı. Rütubetle yumu§ay::ı.n top-

~cllı a::· dedi, işte seni yakalad m.. rak kolayca kalkıyordu. O .da, çıkan 
a"tinıiı :akıllı yakaladım. Bakalım toprağı geli~i güzel sağa sola atıyordu. 

ttdc? Or daha kuvvetli .. Altınlarım ne Kaza, kaza adeta bir hendek vücuda 
'

1 llercai>a ~olduğunu söyledin .. Ora· getirdi. 
~tlc.i .• b~ urada mı, evet mi? Peki. - Altınlarımı bulacağım, diye ho· 
"'n r <la sen·ı bo~ Ç" k'' murdandı ~ •eni P k . . gayım.. un u · 
iltttıa\ . ~ ıyı bilirim. Alunlarırru çı- Sonra, birdenbire durdu. Kazdığı 

't;ı 1Çın ,, · 
illan . J erı kazmağa başladığım hendeğe yüzü yere gelmek üzere boylu 

l:chp ark 
amdan beni yakalaya - boyunca uzan.dı. Ölmüştü!. 

BORlDAN 877 
tarzda ortadan kaybolmasından iç.ine 
bir korku çökmüştü. O kadar ki, sebe· 
bini anlamadı ı hulde, arkasında Jiyo
nu ııstığı perdenin yanına sokulmağa 

bile cesaret edemiyordu. 
Malengr, her tarafı bir hayli aradı .. 

Aramadıgı yer yalnız odanın, Jiycnun 
asddığr perdenin arkasındaki kısmı idi. 

Fakat korkusu o kadar artmıştı ki 
öte tarafa geçmek değil, perdeye bak· 
mağa bile cesnret edemiyordu. Adeta 
]iyonun dilini ç 'kararak kendisiyle alay 
cttigini görür gibi oluyordu. Ölli kadı
nın çekmeceyi aşırarak kendfoindcn in· 
tikam aldıgı fikri iyice kafasına yerleş
mişti. 

Gene söylen :li: 
- Hay şeytanın gözü çıksın 1 Acaba 

§U cadı karının ruhu gelip te çekmeceyi 
gözümün önünden aşırdı mı? 

Bu sözleri bitirir bitirmez bütün vü· 
cudu korku ile titremeğe başladı; saç
ları dimdik oldu: korkudan çıldırmak 

derecelerine geldiğini hissetti. 
Çünkü arkasını çevirdiği, bakmağa 

cesaret edemediği perdenin arkasından 
bir ses, on beş dakika evvel eliyle astı· 
ğı }iyonun sesi işidilmişti. Bu ses cna 
şöyle diyordu: 

- Pelr doğru söyledin Simon .. Ser
ve!imi senin elinden alan benim. Kah. 
k.:ıh, kah .. ölüm bile beni dünyada her 
şeyden !azal sevdiğim altınlarımdan a
yıramaz! ı tediğin kadar ara .. Bir şey 
bulamıyacaksın ! .. Ben servetimi aldım. 
Kah, kah, kah 1. . 

Bu milthiş 1 "hkahayı milteakip al
tmların karı t rılmasuıdan hasıl olan 
bir "ıngırtı iş'tt'. 

MalenrYr, ... a hn ve korkudan yarı 

çıl..,ın bir halde hayl:ırdı : 
- Ce':!l cadı! .. Mademki paranı al 

dın, artık sana borcum yok. Beni bırak 
gidip kendi p:mımz alay•m. Eğer iste
di in dua ise paramın bir kısmını sana 
dua e l'l'l'e i i in s rfe..,eceğim .. Bırak 
beni gideyim .. 

Sıçradı, kapıya koştu. Titriyen elle· 
riyle kapıyı açtı, dışan çıktı. Sanki öl· 
dürdüğü kadının hayali tarafından 

talcip edilmekten korkuyormuş gibi ka
pıyı kilidledi. Alnından soğuk terler a· 
kıyordu; vücudunda takat kalmamıştı. 
kapıya dayandı. Bir adım ntmağa me· 
cali kalmamıştı. Bir eliyle alnrrun ter 
lerini siliyor, öteki eliyle de gümbür 
gümbür çarpan kalbinin heyecanını tes
kin için göğsüne bastırıyordu. 

Orada çok durmadı, hemen ileri fır
ladı. Çünkü evin içinden, anahtar deli· 
ğinden gene Jiyonun .sesi onun kulak
alrına şunları bağnycrdu: 

- Kendi çekmeceni mi dedin? Git, 
koş, ara.. Bakalım bulabilecek mir.in? .• 

O da ölü kadının tavsiyesi ve~hile 

ko§tu. O derece hasis idi ki parasının 
aşkından perili zannettiği bu evden 
ka~mak aklına bile gelmemişti. Bir gün 
evvel çekmecesini gömdüğü yere doğru 
koşarken mırıldandı: 

- Yeterki geç kalmış oltruyayım ! .• 
Allah vere cadıkarı benim paralarımı 
da çalmış olmasa .. 

Elindeki hançerle toprağı kazaı ken 
bile böyle mmHanıyordu. Kazdığı çu
kur gittikçe derinleşiyor, fakat çekme
ce.den eser görülmüyordu. Malengr, ku. 
durmuş gibi ağzı köpürmüş, ince ve 
kansız dudaklarından salyası alayordu. 
Gözleri yerinden fırlamış, üstü başı 

çamura ve kana bulanmıı, korkunç bir 
hal almıştı. 

İki eliyle toprağı acele kazarken 
kendi kendini yaralamıştı. Takati ke
sildiği zaman nefes almak için biraz 
durdu. Kaçmak aklrna bile gelmiyor. 
du. Mutlaka altınlanna kavuşacağını 
ümit ediyordu. 

Birkaç saniye nefes aldıktan sonra 
gene kazmağa başladı. Delik o kadar 
büyümüştü ki kazmak iç.in yan beline 
ka.dar sarkmağa mecbur kalıyordu. 

Ancak o vakit geç 'kalmış olc1uğunu 

ve çekmecesinin aşırıldığını anlad:. 
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• DE lyi bir hazım, sıhhat ve M Az o N almakla düzeltilir. MİDE ve BARSAKLARI boşaltır. H.AZJMSIZ~ tabii, 

HABER - Akşam r:ıos~ın 

neş'e demektir. MİDE ve EKŞlı.101 giderir, vüeude ferahlrk verir. Alrnma.sı gayet latif, tesı~~.l<kat ... 
hazmınız muntazaman M E \' V A T U Z U kolay, zararsız ve katidir. MAZON isim HORÇ>Z markasına 1 

Herş yi bilen 
adam 
.- llaşlarafı 10 uncuda 

.~··· ... ·; :. :::.· ISTA'NBUL . HARİCi :'.·1;A·SKERI 
.... >.: ,, KITA,ATl fLA.NLARI·<> .. : 

Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 48.445 lira ve ecnebi olduğu takdirde 
22.220 lira olan 79 kalem lastik malzeme ve lastik borular 16-12-938 cuma günü sa· 
at 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Birdenbire evlerin arasınadn kutrul • 
dular, artık kasabadan çıkmışlardı. Pen
der adımlarını sıklaştrrdr, Şmit bir fe
nerin altında durmuş, elindeki kağıdı 

tetkik ediyordu. 

1 steJdilerİP 
Aşağıda miktarı yazılı un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. fiyat telt' 

600.000 kilo una birden fiyat verebilecekleri gibi her garnizon için ayrı ay~ı 53troal· 
lif edebilirler. Ve teminatları da buna göre verirler. İhalesi Samsunda ~~rirı ihale 
ma komisyonunda yapılacaktır. Şartname si komisyonda görülür. lste~ ~·kte 5aı1'' 
günü olan 21-11-938 pazartesi günü saat 14 de kanuni vesikalarile bırl ~) 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli malzeme için 3,633,38 lira ve ecnebi malzeme için 
1.666.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ye tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Pender, düşmanına yaklaştı, matrağJ sunda komisyona gelmeleri. Mektuplar saat 13 de alınacaktır . .(608)_ .<80 ll1' te· 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada le· 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (8007) 

cebinden çıkardı. 
Adam başını kaldırdı. 
Pender: 

Cinsi Miktarı Fiyatı ı.ı<· 
Kilo L.K.. ıs75 

200.000 21000 1997 
250.000 26625 1209 50 

lmanca mütercimi 
- Bu defa artık ellinden kurtulamaz

sınız, dedi ve matrağı bütün kuvvetile 
kafasına indirdi. 

\ 

• * * 

Çorum un 
Amasya un 
Merzifon un 150.000 16125 

* * * ri e· 
Edremitteki birliklerin ihtiyacı için 

uesseseıe 
Ankara garnizonu ve nı rflı1 ekJ 

ratı için 110 ton pirinç kapalı ı;ıı.ıtıırııd& 
siltmesi 14-11-938 saat 15 de .5y0ııııtl' 
Levazım amirliği satınaıroa kol)llu ~zooO 
da yapılacaktır. Muhammen bed;ıı.rtııs!Xle 
lira, ilk teminatı 1650 liradır: . g:ıı.tıt11 

aranıyor P ENDER bu geceden sonra ağır 
bir nezleye yakalandı. Bir hafta 

dışarı çıkamadt. Fakat hastalığına rağ

men ağır bir yükten kurtulmuş olduğunu 
anlryord,u. Bir hafta sonra yürüyerek kü
tüphaneye kadar gitti ve bir ik;i zabıta 
romanı aldı. Artık gazetelerdeki cina -
yetleri tetkik merakından kurtulmuştu. 
Küçük bir lokantaya girdi ve bir pirzola 
ısmarladı. 

300 ton un kapalı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Tahmin bedeli 34500 lira ilk te
minatı 2587 lira 50 kuruştur. İhalesi 
11-11-938 cuma günü saat 16 dadır. Ev· 
saf ve şartnamesini Edremit Tüm. Sa. Al. 
Ko. da görebilirler. İsteklilerin teminat 
ve teklif mektuplarını belli saatten bir 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğünden: .. . k . d görülill"· t1111~ ve numunesı omısyon a . ı:ı:ıek r 

Almancadan türkçeye ve türkçede n almarıcaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber fransızcayı da ay. 
ni derecede bilenler tercih olu.:ıacaktrr. 

saat evvel Ko. na veımeleri. 
,(592) (7796) 

ni vesikaların bulunduğu telclif f3ds ıe' 
larmrn saat "14" e kadar Jı.nlta 11uıı ıl 

ı:ı:ıis)'O 
vazrm §.mirliği satınalma ıto gO) 
verilmesi. (555) (75 

İsteklilerin şartları öğrenmek üzere birer istida ile umum müdürlüğe mü
rac:ı.atlart. (8030) Yanındaki masada iki gazeteci konu

şuyorlardr. Biri diğerine: 

• •••••••••••••••••••••••••••• • • : Bayan Nadide Çağlı : 
• ~ ~ :to ssesete' 

Ankara garnizon birlik ve ı:nUe rıill 1'ıı.• 
rl eratı için 125 ton kuru fasulY~·ı:ı.U Sil' 

palı zarfla eksiltmesi 15-11-938.rfıği 11e.tl' 

at 15 de Ankarada Levazr.rn B.n'J.l ktır· ?Jıl' 
nalma komisyonunda yapılaca Jtlİ!lııtt "

--.. -····----··---·-····--·····-·--····-· .. ·:-·-··-·-···-··-··~······· __...._.... .................... - ........... ... ......... ..... ...... ,... ............. lil .............. ............ .... - .... .... _. __ ....._. . 

~CAFER Müshil Şekeri~ 
- Zavallı Bukleyin cenazesine gele

cek misin? diye sordu. 

M • 

: Bay Celadet Cank ; 
~ ~ 

: Evlenme merasimi ~ • • 
§ f esiri kati alımı kolay en iyi müshil şekeridir ~ 
15 Bilümum eczanelerde bulunur. İİ 

Diğeri : 

- Evet, dedi. Zavallı adam, kafası
na ne şiddetli vurmuşlar ya. Fakat biz 
ona söyledik. "Şehrin bu sokakları teh
likelidir, Yarrn sabah beraber gider, ci
nayet yerini dolaşırız,, dedik. Fakat zor
lu gazeteciydi rahmetli. "Ben hepinizden 
evvel gidip göreyim de siz de şaşınız,, 

diye cevab verdi. Adamcağız eceline 
koşuyormuş. 

: İstanbul: 3-11-938 : 
••••••••••••••••••••••••••••• ilk te ·s• hammen bedeli 15625 lira. . ttoııt' 

uıesı ııı• 1171 lira 87 kuruştur. Şartna da ıııı 
1• -·-····-···------··---·-····c··················-·······-n·~-----············--······ ........... 41 ................ ·-··--------···· ............................. t•.ft•---·--·-······················· .. ı; devam ediyorlardı: 

yonda görülür. Kanur .. i vesikalar 1tııdflt 

Türk Hava Kurumu 
t 14 e ) nan teklif mektublarmm saa (1582 

komisyona verilmesi. (557) 

'!- • at . 'D 919 
• er jçı e' 

Tayyare fabrikaları ihtıya ıtsiltıtl 1 

~<§5 lfil~o teırtn ~ - Ne iyi"adamdı. Öldüğüne bal3. ina
namryon.ım. Hem de nekadar da şakacı 
idi. Biraz safça bir adam görür görmez 
karşı.sına geçer, masal anlatırdr. Sülfat 
dö tanool tekerlemesini sen de bilirsin 
ya .. 

- Evet .• Hem de bu masalı pakimle
ri bile imrendirecek bir edayla anlatırdı. 
Onun bu masalına inananlar, kendisine 
beraber cinayet yapmayı teklif edenler 
bile varmış. 

Öteki gazeteci birdenbire arkadaşmm 
sözünü kesti. 

kalem avadanlık kapalı z~rf:a edel (~) 
ye konulmuştur.Tahmin edılen be 341~.~ 
bin beşyüz lira olup ilk teminatı ııf<lı1~~ 
kuruştur. Eksiltmesi 26-12-938 P j(Ofllıs 
günü saat 15 de vekalet satrnallU~ 9_q0 ~-ıı· 

BüYüK PiYANGOSU 
Birinci keşide: 11 ikincit~rin 938 dedir. esı.,., ı111 yonunda yapılacaktır. Şartnaı;_1 ~ıı. t 

Büyü L~ramiye 40.000 liradır. Penı!er tıttMı. :A:Yiarca hatırlamağa 1 
uğraştığı kelime buydu. Birdenbire başı. 
nr çevirdi. Gazeteciler konuşmalarında 

- Baksana, yanrmızdakl adama bir 
şeyler oluyor. Deın!ndenberi dikkat edi
yorum. Benzi sapsarıydı, şimdi de birden 
yere düştli. Bayılmış olmasın? 

Gazeteciler, Penderin Uzerine eğildi 

ler. Zavallı adamm kalbi çarpmıyordu .. , 
Ölmüştü. 

ruş mukabilinde Ankarada 1~0• tıit ~ 
mr. İsteklilerin ihale saatindell ı,ııı~ ~o' 
evveline kadar. M.M.V. satJ11~61) 
misyonuna vermeleri. (623) (8 

3715 B UR!DAN 

D..ıı du. Bacakıarını ka~dxğı çukurun 
iiİne uzatarak oturup ağlamağa başla

dı: 

- Cadı kan paralarımı çalclr .. Hep
sini aldı .. 

O kadar büyük bir yeise düşmüştü 

ki etrafını görecek halde bile değildi. 
Kendi kendine hem söylenir, hem ağ
!arken omuzuna bir el dokundu ve alay 
cı bir ses: 

- O imiş can:m !. Sevgili arkadaşım 
Simon Malengr imiş .. Böyle gece yan. 
st burada ne yapıyorsun? diye bağw 
dı. 

Malengr başrnı çevirip bakınca ken
disine söz söyliyen adamın Lansölo Ei
gorn olduğunu tamdı. Bu tesadüf ken. 
disi için pek fena idi. Zira Lansölonun 
da en.dan alınacak intikamı vardı. Tabii 
böyle güzel bir fırsatı kaçırmryacaktı. 
Fakat Simon o kadar kendinden geç· 
mişti ki evvela bunu düşünemedi. 

Hatta Lansölo Bigornu orada gt:-
ttıi!kten hayrete bile düşmedi. Fikrinde
y1lnız paracıkları olduğu içi:ı d?liği 

göstererek: 

- Cadı karı, paramı çaldı! dedi. 
Lansölo Bigorn cevap verdi: 
- B:ıbalık, par<:larını çaldı1ar öyle 

mi? İyi ama mezbehaya götürülen bir 
ö!rüz gibi bağrrmağa ne lüzum var? 
Gözün kör clsun, insanlar biç böyle ra
hatsız edilir mi? Haydi, kalk beni takip 
et .. 

Sertçe söylenen bu sözler Malengri 
biraz dulgml ktan kurtardr ve nihayet 
Digornu tanıdı; aklı başına gelcii; bu. 
lun1ıı~u halin kötüEiğünü anlo:ttlı. 

Ayağa kalktı. Kcıçmak imkanı bu
lunup bulunm~dığrnı anlamak i~in etra
fına bakındı. 

Fakat Lansölo onun yakasmc.I .. :ın y<ı

kalam .. ıtı: 

- II 1 .. u elinde1·i O"' rr•<r ,h ver. 
Ha şöyle .. Art k bir kaza da olmaz .. K 
{:er kıhcmun ucuyla dürtülmek iste
mezsen insanca yürü. 

l',.Laıe.ıgr Haat etmege mecbur kaldı. 
Fakat Lansölonun kendisini ]iyonu as
tığr odaya götür.düğünü görünce haya
lin korkusu, evvelce esasen sarsılmış 

olan zihnine girdi. Lansöloya yalvardı: 
- Hayır, oraya değil! Oraya değil!. 

Lansölo onu dinlemedi, evin kapısını; 
açtı .. Malengr : 

- Aman cadı be~i bekliy.cr. Parala• 
nmı nastl aLdıysa beni şimdi de asacak
tır ! diye söylendi. 

Lansölo onu kolundan tutarak evin 
içine itti ve kendi de girerek sürgüyü 
sürdü . • 

Sonra korkudan dişleri biribirine çar
pan Malengri bir tahta iskemle üzerine 
oturtarak kendi de karşısına geçip o. 
turdu: 

- Şimdi, dedi, konuşalim ! Fakat 
kaçmağa çalrşma .. Sonra başma beıa
yı satın alrrsın .. Zaten kaçamazsın ya ... 

Doğrusunu söykmek lazım gclirre 
Malengrin aklına kaçmak gelmiyordu. 

O, kenJisine perden:n arkasından la
kırdı söyliyen, par.ılarını çalan Jiyo -
nun hayalini düşünüyordu. Maleng:r 
her an bu hayal:n meydana çıkma~ı'ıı, 
ense:ıind:m tutarak kendisini cehenne
me sürüklemesini beklyiordu. 

Lansölo ona söylenmeğe başladı: 
- Herif, sen şeytanın kendisi misin? 

Seni Haşarat Yatağında bir odaya ka· 
pa.dığ'ım halde nasıl oldu da o kadar 
tehlikeyi göze aldırarak girdiğim 

Tanplde ta:n m!.lvaffak olacağım rrra
da benim iş: mi boza bildin? Ah rcz:l !.. 
Hepimizi efendine yakalatmalt ist; ycr
d•m 1ef';i1 mi? Malengr, ne kadar t:-h
likeli bir yılan olduğunu biliycr mu

sun?. 

Malengr cevap vermedi. O hala hn
disini korkutan hayal1e meşguldü 1.an
~;· ıo ,] · ., ,, etti : 

- Ma.·lernki bizi mahvetr.ene ye:':'li:ı 
et tin; senin yüzünden ölmek isteme -
diğim için hazır elime geçmişken ta· 

BURlDAN 

vuk gibi boynunu kc·paracağım, yahut, 
seni burada asacağım. 

Son cümleyi karrşık bir surette işi-

den Malengr : 
- Beni asacak mısın? Burada mt? 
Diye mınldandı. Lansölo: 
- Evet, haydut t dedi. Burada, şu 

perdenin arkasında 1. • 
Malengr gülmeğe başladı. 

- Vay gülüyorsun öyel mi? Yoksa 
o kadar kabadayı mısın? 

Hala gülen Malengr cevap verdi : 
- Beni asacaksın ha 1.. Fakat, ip boş 

değil ki.. O rada cadı karı asılı! , • 

Lansölo gülümsedi : 
- Anladtm ! işte şimdi yaya kaldın 

tatar ağası ! dedi ve hemen gidip per
deyi çekip açtı. 

Fakat Simon eliyle gözlerini örtmüş 
v e yere kapanarak inlemeğe başlamış. 
tı ... 

Lansölo onun yanma giderek şiddet
le çekip yerden kaldırdı ve yüzünü 
perdeye çevirerek: 

- Bak, dedi, işte seni asacak ip ora
da duruyor. 

Malengr bakmca hayretinden ağzı a
ç·k kaldı : İp orada 3t:ruyor ve sallam
yo: du. Jiyon yoktu .. 

Bigorn: 
- Haydi, yürü! dedi.. 
Malengrle Jiyon arasın.da cereyan e

d ~'1 sahne bu defa Lansölo ile Malengr 
arasında tekerrür etti. Lansölo ona ipi 
göstererek hançerir.in ucuyla dürtü -
yor: 

- Yürü! diyordu . 
Malengr ipin yanma gelince artık 

hil( b:r şey farkedemez oldu. Yalnrz 
La·1sölonun gülerek, smtar:ık, anıra -
rak ilmeği b0ğazrna geçirciiğini gördü. 
ve hissetti. Bir an kadar boj.'tazında bit 
acı duydu ve sonra her şey bitti. 

• • * 

Malengr ölmediği gibi J iyon da öl
memişti . • Lansölo Bigorn odadaki <lo-

. ~ 
. !Ji.I 

laplardan birine saklanarak JiyorıLIJ'l 
tün konuştuklarını dinlemişti. . 

0
, 

Malengrin perdenin arkasında !f'yde 
. tı a 

nu asmakla meşgul olmasından 15 .. 10 
ederek para çekmecesini aşıran Laı150çı• 
idi. Sonra bir pencereden bahçeye 111a 
karak diğer pencereden bütün as 

sahnesini seyretmişti. . d Ji' 
Bu sayede Lansölo tam vaktın e !eK 

. . d' . eaavi ede yonu ıpten ın ırnuş, onu t . et' 
ayıltmrş sonra onu Giyoma tesJıtıl 
mişti. ·rıdi· 

Giyom, Jiyonu bitişik bodrurI1·~ı;rııırı 
tirken Rike de bu sırada Larıso ara1 

. d y k . r.atı elme tutuştur ugu çe meceyı ~ , ıvtıı 
sı.ıa çıkarmıştı. Lansölo gene de.rııa~ Ji" 
lengrin bulunduğu odaya girınıŞ "I orııl 
yonun asıldığı perdenin arkasırıda~aıırı 
korkutan sözleri söylemişti. :13ı.ı çı!{· 
sonra da Malengri takiben bahçe~:ııade 
mış, onun toprağı kazmasına ~ı.ı.ıı.l<'rı· 
etmiş ve nihayet korkutmak içırı y ri dt.1 

dan onu asmıştı. Sonra Maletı~iyo"' 
baygın bir halde ipten indirerek 
nun yanına bodruma kapamıştı· 

• • * dotıı11" 
Uğradığı büyük heyecarıtar 

siyle Malengr aklını kaçırmıştı. .;ırı1 "' 
·rı a.,, 

]iyonun asılması, çekmecen1
• ·rı 11stl' 

a·sıJ'll • 
ması, hayalin tehditleri ken 1 

0 ı.:ıı 

ması .. bunların hepsi ba~lı. ba~ı~:yıırııı.· 
dar dehşetli sarsıntılar ıdı kı 
nabilecek şuur pek azdı • ...

1 
ıa ~ 

ldıı: 1 

Malengr, baygınlıktan ay~ b00rı.ıt11 
tr("n kendini zifiri karanlık bır ··ş <le 

"lıJ1il "' <la buldu. Simon kendini 0 ııfıırı 
ahrette tekrar dirilmiş ruhunun 

tı' mış olduğunu sandı.. ... a a 
Gözleri bodrumun kararılıgt~iitiile. • 

şınca korkusundan bir köşeye rşıl< tııf 
rek ken.disine memnuniyetle ~.a~e aıcıı: 

.. dll cıı.ı· 
korku ile bakan Jiyonu gor . l1a1 
büsbiltiin zivanasından çıktı' 

rııı 
deli oldu. 1er 0 rı 

Delilik halinde, bulunduğLt 1,115ırı0ıı , 
bir serinlik verdi. Jiyonu Y.~ı:ii1'tc1e 
tutarak kendini cehennerne su 



Cinsı 
Miktnrı 

ru Muhammen B. 
Beheri Tutan 
Lira K. Lira K. 

Muvakkat 
teminatı 

t.ira K. 

Eksiltmeniıı 

Şekli Saati 

t'1tn htÇa ~ 
kaut 2 : 2soo Ad. 

nakalit 2 20 m/m 
4.7i} 11975.- Sif 898.- Kapalı zarf 15.-

~akaJit : M2 25 m/m 

nakalit 
2 

M2 30 m/ın 380kilo 5.50 2090.- A:ı .Tesl5!3. 75 Açık Ek. 
~kaUt 

2 
M2 ~s m/m JO_m_e-t.-2--

~llşe ı. ~ h12 40 rn/m 

15.JO 

11Agıd1 
120 adet 11.- 1320.-Sif 99.- Açık Ek. 16.-

( ... ş 
it~ h ~arneleri, resim ve nümun?leri m·1ciblnce satm alınacak 2500 adet 

ıtlı IJs 
1

1~agı 380 kilo Bakalit ve 120 adet bobin kuşe k§ğıdı hizalarında ya· 
tı 'erı 

e eksilt:neye konmuştur. 

lir. n - Mtıhaınrnen bedellcrile muvukat temlnatlnrt hizalarında gösterıtmi,. 
htı~ e: Eksiltme 17-11.938 tarihi:le rastlıyan perşembe gUnU hizalarında 
da l'apıı atıerde l\ııbataştn levazım ve mubayant §ubesindeki alım komisyonu: 

acaktır 

g;b~,; Şartnameler her gün parasız olarak sC>zü geçPn §ubeden ahnabileceğ 
mı bıçağı:.ın resmi Bakalit ve ku§e kağıdı numuneleri de görülebilir. v . 

lercıe ~ Açık eksiltmeye iştirak etmek f stlyenlerin taytn edilen gUn ve saat. 

liıı de lb~i~Yona grlrnelerl. Kapalı m rf eksiltmesine iştirak etmek istlyenh 
llıa~b~ Urlij t.<:k!lf mektubunu kııııu n1 vesaiki ile yüzde 7.5 güvenme para.51 
:ıı eı.- \'eya b k 
~ ~iltnıe .. an a teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 

kaıııığın Runu en geç saat 14.30 a kddar yukarda adı ge~cn alım komfsyonı: 
a ttıakbuz mukabilinde vermeleri il5.n olunur. (7919) 

• • • 
~b~ ' lctare . . 
".Yle~ eıekt .nıızın Çamnltı Tuzlası.Jdn şartname ve projesi mucibince y:ıp 

Ok lltrn tık santral binası ve mUştemilatmı:ı inşaatı kapalı zarf usu-
tb.... ..... I{ e~·e konulmuştur. 

"ll!.tı.ı eşıf bed ı· 2 . . . 
llı r. e ı 9071 hra 97 kuruş ve muvakkat temınatı 2180 lıra 40 

~ l' Eiksiıt 
l\> ~\'rı~ırn rne 15-11-938 tarihine rastlayan Sah gUnU saat 15 de Kaba· 

~ ~U ..... Şa ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
'd"IUğu 1 rtnaıne ve projeler l.4G lira bedel mulrnbillnde inhisarlar Umum 

l/~ llın~~~zım ve Mubayaat Şubesiyle Anl•ara ve l.zmir Başmüdürlük· 
' ..... t-.. hr. 

Ol ~Siltın '~= . lllatarı eye ~urnk etmek fstlyenlenn diplomalı mühendis ve;, :ı. mi-
<tdd4~ \11.(}:ı; ;ırnadıklnn takdirde aynı evsafı h::.iz bir miltehassısı fnşantın 
~\ ı,. tıı airnt olarnk iş başında bulunduru•nc:ı!tlan•ıı not~rliltten mu • 
~e bu !lbt~hDt kfiadı fle temin etmel ri \'C bundan b ,.ka asgari 20.000 
'~llUtıde Jn~at yapmış olduklarını glı~lcrlr f<'ıınf evrak ve vesaikini i-

lbr~ ~ 8 
gün evveline kadar inhisarlar Umum Mi.idUrlüğU İnşaat Şu-

~ \it erek ayrıca eksiltmeye Jştirak vesikası almalan lazımdır. 
~-~t b ..... Muhurı . 
~"41 ııq"'IJherııı ll teklıf mektubunu. kanunt veı::aik ile 5 inrf mnddcde yazılı 
~ l'ııı e~~OIJtu ~den alınacnk ekEıiltmeyeiştirak \'t'silmsı ve % 7.5 gU .. ·enmc pa-

clı ~~~ lliltrııe ~Ya banka teminat m<'k tubunu ihtiva edc:cek olan kapalı z:ırf-
~~ g\,jn" 

'il.tılığı 11 en geı: sant 14 e ~adar yukanrla adı geçen Alım J{omisy'>-
na makbuz mukabilinde \'erilmeru lazımdır. (7988) 

t\ l'dın N 
h.. ı, afıa Eksillnıe l\omlsyonundnn 
"1 ~A 0 2t•ın..-

'ilı ~lf "- . "~38 gQ Ü 'h . 
~e ~elli Na .. · ~ 1 ~lesı yapılmak ~zere eksiltm:ye çıkarıla~" 49329 lira 51 ku· 
~, korınıu~t .. ıllıde hükfunet konağı ınşaatma talıp çıkmad:gmdan yeniden ek · 
ı\ au . ~ ur. 

'- ~ I~ ait ı:ı:ıırt-~-
~ "-aPal ~ uJ41ne ve e\·rak §Unlardır. 
t ' ~Uka 1 zarı u<=ulile eksil tme şartıı:unesi. 
b ' lla Vele Projesi 
b ' ~ Ynıdırlık iı::len· 1 t . 1 • • • • • 
~ , erırıı " • gene sar namesı ynpı ış en §t'ra;tı umumıyesı 
t.' l<eşit şartname 
l 'h • tnet · ~i. ''C!sinıı ra1 cetvelleri a }erıı er 

q ..._ 'Ct bu 
-ır,u~On ~ksııtrn evrakı Aydın Nafia müdürlGğünde görebilirler. 
•, ~e toP!a~a 14·11-93 8tarihinde pazartesi günü saat on beşte Aydın N:ıfia mü· 

th. S ~ ·ksiftrn caJ< komısyonda yapılaraktır. 
_"q' .... p e k 
ıı, 1 \·e i ·ksıltıne . apalJ zarf usulile yapılacaktır. 
~ '~al>1haıedPn ~e gırebilmek içın istekliırıin 3700 liralık muvakkat teminat ver 

\' Ilı" en az 8 .. 
~ l1-a Uteahh· )' gun ewei \•ekalete müracaat ederek Nali3"vekfiletinden alın· 

b~li~'tııar 01~ ığı \'C ikası gö_ termrsı ve müteahhidin bizzat diplomalı mühen· 
~'.1~ , i itıııa e ası v~ya burılardan biri::i <' rr. ~·~tereken teklif yapması ve rnukave
~"'it ~ ekı;ı rne trnesı lazımdır. 
~le%:.rıa daıres~tuplnrı yukarda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
ıı~.r R~ ır: ~Osta ;~e getirilerek eksiltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
~ iış oJ:nas e gönc!crilecek mektupların nihayet üçüncü maddede }'azılı saate 

~ acaı, &e~ı~~:(ş zarfın miihiır mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
'" ~r kabul edilmez. (7921) 

~}~~afıa Vekaletinden: 
~ ~· tııu~~1'1;:;1 938 cuuıarte<I gUnil ıı:ınt 10 da .'1..~knn<la Vekfilet binasında 
~l.Jt ~Uhanını ' Odasında topln:ınr. r.:n!::cmc eksiltme l:omisyonunda 1305 

t ~ıırltteuıe en bedelli ı. 0.000 demi:· travers ile kUçil!: yol malzemesinin 
t"' CksıJt · •tııı 
1 

·•ıcı Şnrt ·tncı:;ı ynpılncnktır. 
, t . ·il 1.. tıanıe · . • <.:•., t u;;ıı,...,, sı ve tefernıatı !:O !ıra bedel mul:o.bil!nde Vekalet mal •• • ~ .. ,., "ll.,\.lr> 1 

"r:ı-,;_ 1•erın ~,, ....... n ınnb·ıır. Mu'.·a.ltl~at tem~nat 55600 lirı-dır. 
-.,. ~ ı;nar:ı . 0 l'I reı~liCi e:-rnr.c Y:-zth ıe~k ile birlikte nyru glin ~n.t 10 da mcz-

nrl"' lııı."ır bulunulm:ı.cıı l~'lmd!:-. ( 4!""1:?) (7tlS5) 

ı ı'ı Levazım Anıir:iji ~atınal:no 

Komisyonu İlanları 

149940 adet büyük kemik düğme, 

29382 adet beyaz kopça, 96960 adet 
siyah bUyUk kopça, 4470 adet p:ı.nto· 
lon arka tokası 8·11-938 salı günU saat 
15 de Tophane L\·. Amirliği satın al
ma Ko. da pazarlıkla eksıl~mesl yapı-

ı ı lacakbr. Hepsinin tahmin bedeli 969 
lira yedi kuruştur. Teminatı 145 lira 
36 kuruştur. Şartname ve numunesi 
Ko. da görülür. lsteklilerin kanuni ve-1 
sikalarile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (324) (7975) 

• • • 
500 çift dağ fotint, 500 çüt tırman

ma fotiııi 14-11-938 pazartesi gilnU 
saat 15.30 da Tophanede l.v. Amirliği 
satın alma Ko. da kapalı zr...rfla eksilt· 
mesl yapılacaktır. Hepsinin tahmin be· 
deli 9750 lira ilk teminatı 731 lira 25 
kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin kanuıü ve
sikalarile beraber teklif mektuplarını 

ihale satinden bir sa.at evvel Ko. na 
vermeleri. (329) (79801 

••• 
Altı çeşit milstahzar ampUl 14- ' 

11-938 pazartesi saat 14,30 da Top· 
hanede Levazım Amirliği satın alma 
komisyonunda açık eksiltme ile alına
caktır. Tahmin bedeli 3790 lira ilk te
minatı 284 lira 25 kuruştur. Şartna • 
mesi komisyonda görillebilir. lsteklile· 
lerin kanuni vesikalnrile beraber belli 
saatte komisyona gelmeleri. (325) 

,(7976) 

• *. 
1300 kilo yataklık pamuk 8· 11-938 sah 

günü saat 11 de Tophanede Istanbul le
\'aznn amirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. lstek
lilerin kanuni vesikalarile beraber belli 
~atte komisyona gelmeleri. (335) (8079) 

• • • 
Piyade Atış okulu Maltepe ve Bursa 

As. liseleri için üçer adet çamaşır rıkaına 
sıkma ve ütüleme makinelerinin kapalı 
zarna verilen fiyat pahalı görüldüğünden 
pazarlıkla eksiltın:!si 11·11-938 cuma gO· 
nü saat 14,30 da Tophanede İstanbul le
vazım amirliği satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Oç makineye Istanhul için 
4300, Bursa için 4700 lira fiyat tahmin 
edilmiştir. ilk teminatı 997 lira 50 kuru,
tur. Şartname Ko. da görülebilir. istekli· 
lerin kanunf vesikalarile beraber Ko. na 
gelmeleri. (333) (8077), 

• • • 
Askert i.ıbbiye okulunda mevcut iki a

det hurda gaz motörü 8·11-938 salı günü 
saat 14 de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satmalma komisyonunda pazar 
!ıkla satılacaktır. Hurda makinenin tah· 
min bedeli kilosu ilç buçuk kuruş temina· 
tı sekiz liradır. isteklilerin belli saatte 
Ko.na gelmeleri. (3.38) .(8109)) 

• • • 
Levazım ~mirliğine bağlı mtlessesat i· 

çin 310 ton I.avemarin kömürü 8· 11-938 
salı günü saat 1 l.15 de Tophanede tstan· 
bul levazım amirliği satrnalma komisyo· 
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 43·10 lira teminatı 651 li· 
radır. isteklilerin belli saatte Ko. na gel
meleri. (339) (8110) 

• • • 

KASE 

Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtanr 
En tiddetli bat. dit ainlannı, u~:ür.cltten mütevellid bütün 

sanca ve aızılan keser, nez.leye, romatizmaya, kınklığa k.arp 
çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, knlhi ve hiibre=.fcr; yormaz ! 
tmıin.e dikkat: Taklidlcrindcn sakınınız ve Ncvr;,zia yerine 

ba~ka bir ID8J"ka verirlene fİddetle rcdclecliniz. 

DIATICA 
ŞOC. A~. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

' U ğrayacaklan limanlaı Vapurlann tıimlerl Hareket ınnıeıt 

EKSPRES HATLARI 
Pire, Brindlıi, 

Tricste 
Vcncdik PALEST1NA 

RODt 

B!ltlln A vn:ıpa !çın eksprea 
ile telikJ ederler •• 

trenlcrl PALEST1N~ 
RODt 

C!TTA'di BAR! 

Pire. Naı>oli. Marailva. Cenova htanbul • PiRE 

tı NAPOLI 

11/11 
18/11 
25/11 
2/12 

19/11 
3/12 

saat 24 h. 
rün 3 jou.n 

u MARSILYA gün 4" 

CAMPlDOGLIO 17/11 
Pire, Napoli, Manıilya, Ccnova FENlClA 1/12 

Kavala, Scllnik, Gol<>1, Pıre, Patraa. ABBAZlA 10/11 
Aysaranda. Brindisı. Ankona, V cncdık QU1R1NALE 24/11 

Tricste 

Sel!nik, Midilli, İzmir, Pire, VESTA 17/11 

Kalamata, Pat~3, Birindisi ISEO 1/12 
Ven edik, Tricste 

QUIRtNALE 9/11 
FENICtA 16/11 

Burgaı, Vama, Köstcnce ISEO 19/11 
DtANA 23/11 
MERAN O 30/11 

QUtRINALE 9/11 
FENiClA 16/11 

.n -i 
s~1 .. " 13 

~ 
ıı-... .. 
:1 
°' 
-3 
ıı-... 
j 

~ 
~ ... .. 
! 

... 
"O 
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Amirliğe hağlı mücssesat için münaka
saya konulan 553 ton Samana verilen fi· 
yat \'ekfüetçc pahalı görüldüğünden de
faten teslim edilmek şartile 183.300 kilo 
yemlik, 24.000 kilo yaU!klık saman pazar· 
!ıkla alr:ıacaktır. Eksiltmesi 1H1 938 
cuma günü saat 14,15 de Tophanede Is
tanbul levazım amirliği satmalma komis· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
4,452 lira 60 kuruş. teminatı 667 lira 89 
kuruştur. I steklilerin bf>lli saatte komis· 
yona gelmeleri. (341) (8156) Sulina, Kalaa, [braU Dl ANA 23/11 

,... 

• • • 
Amirliğe bağlı mücssesat için 2500 li· 

ralı'c pirinç lCH l ·938 perşembe günü 
saat 11 de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satınalmcı komisyonun::!n pa:ar
lıkla satmalınacaktır. Teminatı 375 lira· 
dır. Numunesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vec:ikalarile beraber 
belli sa~tte komisyona gelmeleri. (8155) 

MERAN O 30/11 
.... 
cıS 

~ 

Kumpanyamız Venedlk tarik ile Parts ve Londra ıctn, gayet tenztı edlJ. 
mlş ftyatlarla. birleşmiş blletler ita eder. 

Fazla nınlOmnt almak h;ln Oalatada Mumhane Şarap iskelesi 15·1'1· 
141 .. AI>ıtfATtCA" llmumt AC'entalığına fTel. 44877-8·9) ve Beyoğlunda 
Galatasaray civarında .Yolcu Dairesine (Tel. UG86) murı:ı.caat olunur. 
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Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Kuıaanmaktıır 

RADYOLIN DİŞLERi, f)işıel" çehreyi 
@Ji:bzceO Oeştn ırn ıra 

RADYOLİN DİŞLERi, lllşler mideyi 

~a~OaımOaştoıror. 

- . 
RADYO!..iN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan yüzde yüz öldü-

rür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mani olur. 
Ağı:z kqkuıunu keser. Sabah, öğle ve ak§am her yemck~n 

HAH~!< - Axşam postaııı 7 tK!NC!TEŞRlN -
1938 

? 

AMPULLARI 
AEG Türkiye Vekilleri: 

Elektron 
Türk An0ttnn Elektrik Şirketi Umumıyesi Türk Anonim Şirk~ti 

İSTANBU L P. K. 1449 'İSTANilUL P.K. 1144 . -
sonra RADYOLIN / 

·-----------------------------~~~~----~--------------~--~----------------------~ 

l\Jevral,j.® Nezle 

• 

G A.L ATA - 5 E s l J HAN Z U L FAR UZ SOKAK 
vı HEZAREN CADDESİ N g '121 

Baş VP. iliş ağrıları 

Dindirir 

Nezle-Grip
B aş - Diş 
ve bütün 
ağrıları 

derhal 
keser 

o 


