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~ 10
}'Yare • • • • • • • 

{ '• cılerı 1 smaılıye tayyare karargahında Tıareketlem1de11 lmnz Cl'Vel.. 

~tt~ Yare ile mesafe 
~l<or unu lngilizler 
~ 1 •dılar 
~çı tbonıbardıman tayyaresi bir 
~~~.~_:uM~sırdan Avustra lyaya gitti 
~ t~" ~1 hi~" C lngılız bombardıman t .,mailiyeden havalanmışlar, dün sabah 

""%,_ J ere i """ 'l' .,..!\! k.ı ... "eden en uzun mesa· Avusturalyada Por Darvende yere in· 
a~ar,ler l"Jnısta:-dır. mişlerdir. Eski mesafe rekoru böylece 

b CUına kmlmıştır. Tayyareler 11534 kilometreyi 
~c/ rtesi sabahı Mısırda 48 saatte katetmişlerdir. eb . 

17 Yaşındaki Yahudi 
Almanl}adan kovulan }' alıudilerin 

intikamını almak 
·stediğini söyl·yor 

H itler Parise hususi doktorunu gönderdi, A lman 
sef iri Bone i le g örüştü 

Paris, 8 - Almanya sefareti üçüncü 
katibine yapılan suikast Paris diplomatik 
mahfillerde büyük bir heyecan hasıl et· 
miştir. Yaralının sıhhi vaziyeti hakkında 

Karade rı izde 
fırtına var 

Ereğli li manına 24 
vapur sığındı 

DUnden itibaren Karadeniz mıntaka
smda büyük bir fırtına hUkilm sUrmeğe 
ba:,ılamıştır. 

YcşilkBy metereolojl istasyonunun fır
tınayı daha evvel haber vermiş olması 
sııycsinao blrçok vnpur1nr Llannnızaan 
çıkmamı§, seferlerini tehir elmi§lerdir. 

Karadcnlzde seferde olan gemilerden 
birçoğu da limanlara iltica etmektedirler. 
Samsundan 1stanbula gelmekte olan GU
neysu vapuru Sinob limanına sığınmıştır. 

Sinob, İnebolu, Kastamonu civarında 
fasrlnlarla kar yağmağa başlamrştrr. 

Fırtına hakkmda Anadolu ajansı mub
telü menbalardan şu haberleri vermek
tedir: 

lznıit, 7 (A. A.) - Bugün İzmit civa
_... Det'amı 6 ıncıda 

hariciye nazın Boneye muntazam mah1-
mat verilmektedir. 

llitler, Almanyanm Faris sefarethane
sinde Polonyalı bir yahudi tarafından a
ğır surette yaralanan Von Rathın nezdine 
hususi doktorunu göndermiştir. 
Geceyarısı yaralıyı tedavi eden doktor

lar mumaileyhin sıhhi vaziyetinde bir de
ğişiklik olmadığını bildirmişlerdir. 

Almanya sefiri dün ak~arn hariciye na· 
zırı Boneyi ziyaret etmi~tir. Mülakat es
nasında Bone, suikastten haberdar olur 
olmaz başvekil ile birlikte bildirdiği tees· 
sürlerini ve von Rath hakkında beslediği 
sempati hislerini teyit etmiştir. Sefir, va· 
ka hakkında malfunat vererek suikastı 

müteakip huzurunda .isticvap edilen mü· 
gs"' Deı.•am1 6 ınctıda 

ATATCRK 
Kamutal}a teşekkürle-

rını 6ıldirdıler 
Ankara, 7 (A.A.) - B. M. Meclisi 

bugün Refet Canıtczin başkanlığında 

toplanmıştır. 1 

Celsenin açılmasını mU~akip Reisi
cumhur Atatürk tarafından B. M. Mec· 

_... Devamı 6 sncıda 

Şerlok Holmes 
rolünde otuz talebe ~ Ulemimizde son hareketi 

%th lsrnail Habip -Gı-·zı-i -fu-hu_ş_ıa-
· ııet mücade le 

Hamdinin kendis i le kuv- so Ev hakkıoda ihba r 

Arkadaşlarının 
h ırsızı birgün 

pardesüsünü çalan 
içinde yakaladılar 

Dün §ehrimizde çok garib bir hırsızlık 
vakası olmuıı ve otuz üniversite talebe
si akşama kadar tam bir Şerlok Holmes 

nardaki masaya bırakmqtxr. CelA.l, ı,ı 

W- Devamı 6 ıncıda 

~~\ıVetçe denk olmad ığ ına Gizlifuhş~:~~~:. gcnçkadm-

/A ' 1 1 a 1 r g o·· r u·· n u·· y o r lan fuhşa teşvik etmekten maznun ola· 

gibi çalışarak, vnkanrn failini yakalamış
lardır. Hadiseyi anlatalım: 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: lSTANBUL DEMt RSPOR : 
: K LO BO : • 

;tb ~ rak Sami Ataş ve Ziya Duman isimle. 

ieıı: ~ ııe~ P~~ H aı m <dl ı <dJ l y 0 r k n : ~~~~~;n:~a:!;~:.adliyeye teslim edil 

Yük.sek iktısat mektebi talebesinden 
Celal, diln bir iş için adliyeye gelmiş, 

Sultanahmet tiçUncil sulh ceza mahke
mesine girmiştir. 

: Çok zengin eşya piyangosu. Biletler : 
: 50 kuruştur. Siz .de bir tane alarak : 
: talihinizi tecrübe ediniz. : 

'lııcıe,1 ~k '1ıera;van değilim ve edebiyat tarihine sille tokatla girmek de iste- Of"" Devamı 6 ıncıda 
l 0hsederdı~ olsaydı bizdeki adet veçhile kendim bir kitap yazar ve ken 

Bu sırada kolundaki pardösUsUnU ke-
: (Tafıilit 11 inci sayfadadır.) : • • 
•••••••••••••••• •••••••••••• w 

i'V)) ~ mı ,kimse de şaşmazdı!,. 

6~ >-- Gel } a IF=U a b 1 p d n y o ır ll::t D : 
<lhQ e Şıt § 

C.. rtkı,, anssızlığa şaşma! llk defa karşıma Jıiç de dengim olmıyan 
,~1 JOT V • 
l~)' 

1
. e ona da el kaldıramı:,·orımı!,, 

~. bib S 1Sesi ecı b' 
·~·"'' , evUk . e 1Yat muallimi ts-
~"'ltli '}'estetik ıle güzel sanatlar a· 
~~ 1~nllınar nıuallimi §air Ahmet 

le cı~!tantaı ara ıncıa, gecen aksam 
t '~er <lrından b' · " 

1 §aıu hadis ırmde geçen, 

bütün başka bir şekilde gföteren İsmail 
Habibin sözlerini yazmıştık. 

Ahmet Hamdinin sonradan Mdise hak· 
kında verdiği malumat da heykeltraş 
Zühtünün sözlerini teyit eder mahiyette· 
dir. Ahmet Hamdi, İsmail Habible onun 
kitabmda kendisinden bahsedilmediği i· 

_. Devamı 6 ınada 

~tt~ı~lerincıe eden dün bahsetmiş, 
ı.cıtt ile : ~eykeltraş Zühtü l:' 3dıseyi ondan bns· 

~sirsiz olduğu 
lt 1.d~ia olunan 

Dilvq hı~ liralık ilaç 
te ~dılen ler, ma lları sağlam 

s ını ettiğ ini söyliyorlar 
W" Yazısı 2 incide 

··································· ·· ·· ·········· ·························· ~- ············ i ABDÜLHAMIDIN i 
~ CASUSU ; 
• • : ~lYlpen <Cevalhllırcclyan : 
• • • • 

~ Hınça Err11eni ~ 
• • 

~ihtilalinin içyüzü~ 
• • • Yakın tarllılnıi:ıc ait ve ııtmdiye kadar gizli kal.mı' bu fevkalade enforesan hadise, tarihi yaztlariyle tanmm11 • 
• • • değerli bir nrkaclnşrmız tnrnfımlnn uzun bir çalışma neticesinde roman haline sokulmuştur. Habeı okuyucu. • • • • lnrının biiylik bir merakla takip edece klcri bu eserin bnzırlanışında, Hmçak ihtiIAllnin ba~mdan sonuna • • • • k adar içinde bulun a n , \'C elim nramızcln ynşıynn (A. J{.) ın hntıralarmdan, \"eslkalannda.n istifade edil .. a • • : mlştir. / : 

: iiLYı v D eır lYı rpeırltelfO h~dnseıeır • çolk g arip ve h e - : • • : y eca1F000 casusllY!ll:t saiflhlaOaırı a nln~ID&I komitesine : 
• • : yaır<9Jım ec91celf'll n~D eırmeının ~adıınuıı entrl[}(aları : 
• • i.................... ..--.. -i.i'";·ki;·~; .. .r;ş-;;;b·c;;-1 m:-;fi~fiA:sE"aö"E--] •••••••••••••••• j aş ıy,or · ······-·-·········----··--------.. ,---·-----·---.. 
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:Kaqata dair:-

JJ'eall<oaıı 

1 Kt muharrir arasında bir kavga ol· 
muş ... her me,,lek adanılan arasın· 

da kavga olabilir. Bunun hemen gazete· 
lere iri ıri harfle le yazılmasına lüzum 
yoktur. Kariler o iki muharririn yazıla· 

nna ne derecede alaka gösterirlerse gö3 
tersinler, onların şahsi hayatlarını, biri· 
birlerile nasıl geçındiklerini bilme<;eJer 
de pekfüa olur. Kavga etmi~. hatta dö· 
ğü~müş olmak onların kıymetini ne art· 
tmr, ne de eksiltir. 

• l' aT:ında A11karada j:apılarak toplantıya !ıazrılık olmak üzere el do~·t1ma 
ltz:11zları sal11plni diirı tiraıet odasında toplanmışlardır. içtimada dokuma ne
vilni üznilıde hazırlanauı.J: niıamnauıc etrafında görüşillmüş, Ankara kongre· 
sine mıeralı!zaslar scçılmiştir. 

• bıgiltercdcn tmıin edilen krediden iki milyon lngiliz liralık kısmı De
mzbank emrine verilmiştir. Banka bu kredi ile yeni gemiler sipar4 edecektir. 
Bu tahsisatla Mersin tipi 4, Bartın tipı 7, Karabiga tipi, 7 ı•apıtr ısmarlana· 

OK FAB .K 
# 

GE B SLIYAC 

Kavga eden muharrirlerin ikisini de ta· 
nmm. Birine ara sıra rastgelip kendisile 
konu~aktan hoşlanınm; edebiyatını pek 
sevmem, o da benim böyle düşünmeme e· 
hemmiyet vermez; kendisini de ötedenberi 
iyi bir adam bilirım. Ötekine gelince en 
iyi dostlarımdandır, zamanımızın en kıy· 
metli Türk şairlerinden ve münekkidlerin· 
den olduğuna da kaniim. Kavgadan son· 
ra ikisini de görmedım, münakaşanın ne
den çıktığını, neden büyudül;;rünü de iyıce 
bilmiyorum. Ben de gazetelerde okudum 
ve birkaç dosttan dinledim. Gazetelerin 
yazdığı ile dostlann söyledikleri biribirini 
pek tutmuyor. Herkes bunu kendine göre. 
bir tarafı tutarak anlatıyor. O akşam ben 
de kavga }'erinde bulunsaydım, yahut 
kavgayı iki aldlrndann kendilerinden din· 
lescydım hiç şüphesiz ben de kendime, 
kendi anlayı~ıma ve muhabbetlerime gö· 
re bir hüküm verirdjm. ben de tarnarrıile 
bitaraf olamazdım. Zaten böyle bitaraflı· 
ğa hiçbir ihtiyaç yok; o iki muharrir ara· 
sındaki kavga ralnız kendilerini alakadar 
eder; başkalarının o i~le uğraşmaları mü· 
nasebet almaz. 

F i anın büt"·n 
t sisatı Temmuzda 
Tama~nlanmış olacak 

O halde mesele ne için gazete sütunla· 
nna geçti? Bizim dedikodu merakımız· 

dan. .• Üç beş arkadaş bir ara}'a geldiğimiz 
zaman biribirim\zi çeld~Liririz; falrnt bu· 
nunla kanmıyor, bir de o dedikodularımı· 
zı herkese yaymak istiyoruz. Zannedi~·o· 
ruz ki eserinden veya fikirlerinden hoş· 
lamnadığunız Llir adamın eseri ile, fikir 
teri ile ili5iği olmıyan bir hareketini her 
kese bildinnekle kendimize bir şeref pa· 
yı çıkaraC3ğız. Onu utandırmakla kendi· 
mizi büyOlteceğimizi ümit ediyoruz. Bu 
ne küçük, ne mızmız bir şereftir! .•• 

Bu sözlerle hiç kim~eye taş atmak ni· 
yetinde değilim. O kavgayı uzun uzun, 
yalan yanlış. belki de doğru bir surette 
anlat::ın ga:etecinin b!r tarafa veya her 
iki tarafa da kötülük etmek maksadımla 
olduğunu da iddia etmiyorum. Bunu hiç 
düşünmeden, sırf bir iş~üzarlık olsun di· 
ye yapmış olması da kabildir. Artık böy· 
le şeyler. muharrirleı dedikodularını ga· 
ıete sütunlarına geçirmek Met oldu: o da 
sırf adet yerini bulsun diye yazmıştır. 

hin asıl kötil tarafı da bu!.. Hem dedi· 
kodu yapıyoruz. hem de bunun far!m da 
değiliz. Bunu alelade bir şey sanıyoruz 
Hatta o kavgayı anlatan gazetelerin. o i· 
ki muharririn ikisine de iyilik ettıklerini 
onlann şöhretine çalı~15 olduklanm 
sanmalan da imkansız değildir. 

Nurullah AT AÇ 

Dahiliye Vekili
mizin nutku 

\"a ıan<'ı gazetelerdtı 
aUlkayla karşılan h 

Londrn, 7 (A.A.) - TUrk Cumhu· 
rlyetlnln on beşinci yıldilnUmU dola. 
yıslle TUrklye Dahiliye Veldll ve C. 
ll. Pnrtlsl Genel Sclcrcterl B. şnıu·n 
K:ıya tarafından Irat olunan nutlt:· 
Tnymls gazetesi tebarüz ettirerek ne<: 
retrıı iştir. 

ANADOI .. U AJANSININ NOTU: 
Hnber nl<lı~ımtza ~öre, Pnrlsto <lE' 

"'Tan., ve Pötlp:lrlzyen ~azetclerl bu 
nntka BUtunlnrında geniş bir 7er a • 
·ı·rıuşlnr<lır. 

Bir müd:lct evvei Londraya gıtmiş o·' keti ile tefriki mesai ederek iİıliv .. ,.,.,1< n 

lan ı·arabllk a mlf c çınrıc llibrilraları; lan fabrikaya TUrk milhendisleriyle 

in~a:ıt direktörü Hokpinson şerhimize gell 1 birlikte çalıgacak olan İngiliz mühen • 
miştir. disleri Londradan geleceklerdir. 

Hop!dnson Londrnya, ~nfimilzdeki matrl ..is· çotgbaudşldevem -a'sb sh ahr ahı 
ayından itibaren işlcmeğe başlıyaC'.ak o· Fabrikanın şimd:ki inşa devrinde ça 
lan fabrıkada, Türk mütehassıslarile leş· lışan iş~ilerin yarınki işıci kadrosuna 
riki mesai edecek olan lngiliz müte· dahil bulundukları muhakkaktır. Bı:n· 
hassıslarının temıni etrafında şirket mcr- dan başka, bir ç:::k mütehassıs, usta ve 
kezile görü~'lleğe gitmi§ti. amele daha alınacak, bilhassa, eanat 

Bugün gene Londradan gelerek 
Mayloı adında bir diğer dire"ıttörle bir 
likte KarabUke clönmüş clacal:lardır. 

Karabük demir ve çelik fabrikaları· 

nın "bir numaralı izabe ocağı,, mart 
ayında bitirilerek anahtar teslim edıle· 
cektir. 

Fabrikanın bütün kısımlarının in§a· 
rıı hararetle devam etmel:tedir. 1lk ola· 
ra'lı: "izabe ocal:ları,, na kö:nür verecek 
ckn "kok ocakları., nm ve "tali istihsa· 
Uit kısımlan,. nın bitmesi beklenmekte

dir • 

Bu kısıml::ır·n inşası, hemen önilmUz 
deki iki ay içimle bitmiş bulunocaktır. 
O:ı.dan sonra 'bir numaralı izabe ocağı .. 
bitecektir l:i, mart ayında bu yüksek 
fınn ateşlenecektir • 

Temmuz ayından evvel "iki numara· 
1ı izabe ocağt, , ile birli1:te, fab.-il:nların 
son kısımlarını teşl:il ederek olan °çe· 
lik!ıane,, ve "haddehane,, de tamam · 
lanmış bulunacaktır ., 

Karabük fabrn:aların·n gerek ilk, ge 
rckse tam inşaat devresinin tamamla • 
nışı merasimle kutlulanacaktır. 

Yüksek fırınların ateşlenmesi anında 
"Brassert, ,inşa şirketinin sahibi Bras· 
sert ve bir çok direktörler 'ebrimize 
gelip Karabü!<e eic.;eceklcrdir. 

' 
Ondan sonra ii• s:n: 1ein 1n,,.iliz ıılr· ( 

mekteplerinin mezunlarından istifade 
edilecektir. 

Karabllk da.'ıa ıimdiden güzel bir şe· 
hir halini atmıştır. Yenişehir tabir olu· 

nan fabrika muhiti, sineması, tensi kor

tu, futbol sahası, klüpleri, lokantaları, 

yüzme hauzlan ve bir spor kli:bünütı 

temsil kolu ile fevkalade canlı bir ha;·a· 
ta sclıne olmaktadır. İlerde oranın daha . 
bUyük, modern bir şehir ve Türk sanayi 

hayatının sayılı sembollerinden birini 
teşkil edeceğine §ilphe yoktur. 

Ergani bııkır ma leninde 

Ankara, 8 (Husust) - Ergani bakır 

madenin bütün tesisatı tamamen ikmal 

edilmiştir. Saf Türk bakın birincikanu· 

nun birinde Uk defa olarak akıtılacak 
tır. 

Ergani madeninden senevi yedi btn 

bet yUz ilA on bin ten kadar saf bakır 

harice sevlı:edilecektir. Bu suretle hem 

endüstrimizin bakır ihtiyacı tamamen 

k:ırşılanacak ve hem de mühim biı dö. 

viz kaynağı temin edilmiş olacakttt. 

caktar. A,vnca 6 şilep alınarak Karade11İl 1ıattına vtrilteek, bll h 
ofJ6 fD1, 

mahsus vapurlar ayrılarak sürat temın edıtmış ulcaktır. .. ıst6 )r 
,nı1 siJ1 . . ıs ıer ıo at 

Bundan başka llaliç tersanesinde }'alova r:e Adalar ıçın stJcıltfl ıtfl-
500 zer kişilik uç motorlü vapur yapılacaktır. Bunlarla Ad~ '"';ııın V 
kikaya, l'alova se/crlerı 1 saat 20 dakıkaya snecektir. Resırn e 
t§i uapmlardan Akay için ikı tane daha ı.smarlanacaktır. 

1 M RTTA DEMJı 
Tesirsiz olduğll 

iddia olunafl 
11 bin liralık il~,~~ 

1 Sag " Dava edilenler, m~ Jarı 
teslim ettiÇ ini söy 1 iyor ı~r ?~ 

Pazar ırünkü...nüshamızda. bir yol insa· bir ,!>ucıılc AA""' •·~Aft- ~;d5tt ~~.I 
atı §ırkctınin ecza laboratuvarlarından ettıgı ecza lil.borat'ilvar arlld~ ıl' ı6' 
biri hakkında, dava açmasın::. sebeb olan dar kının salın alıyor' k oıd :()• 
bir hadiseden bahsetmiştik. Yol şirketı· geçiyor. Malların bO~aJlll çıi"> ?{ 
nin iddiası ecza liiboratuvan taralından da bundan sonra meY tı!'ı 
kendisine: satılan büyük mıktardaki ki· Laboratuvar sahibi işill ıJt ·~~f 
nin std.unuıı oozu'< olduğu ve bu yüzden ıe anıatınaktadır. 

0 
kno ~1 / 

ısıtma ı ı biı IJ\Ir.takada çalışmakta olan ~ 43 ıııtı> 
ameh:le.-in hm.talandıkları yolundadır. - D.>kuz ay zarfın e ı;ıVlll iJI 1'J 

Dün bu i~e alfil<adar ecza taboratuva· ni sekız' u:ı. bın kornprıtıl etll'ed f'ı 
rile temas ettik ve o tarafın da iddiac:.ını ilaçların arnele)'e tesir 1 ıc;ıd1'1 ~ 
tesbit ettik. E<;ıa Uiboratuvan !tahip!eri· ancak elde 150 kilo rrıa bıJ!l~ ~ 
nin sövlediklerine göre yol ~irketi, bundan meydana çıkıyor? f1eztl ·k \ot -1 

1 tet1'1 f 

Şehr:mizdr diirt 
zelzele koydediJdl 
Rasathaneden bildirilıliğ:ne göre son 

48 saat zarfında aynı merkezden gel 
diğl ve merkez UstunU tstnnh11ldan 
8!100 kilometre mesafede olduğu talı 
mln edilen <;ok şiddetli dört zelzelı 
kaydedilmiştir. Bunlardan en şiddet 
llsi olan birincisi bu ayın heşln<le ıu• 
ta ıo u 65 daltflrn 49 saniye, lltlnclsl 
yine o gUn saat 13 U iki dnlcllrn 30 sn 
niye, tıçllncUsll ayın altısında sarıı 

1 t ı 6 dnltlkn, 8 saniye, dl>rclUncUst 
de dlln gece saat 23 U 51 daldka li 
saniye geçe vukun gelmiştir. 

--0-

onzel Haoalf Pr 
AkadPn1is nde 

l\oııf~raııs 
Memnuniyetle hab~r aldığımıza g!Sre 

Güzel sanatlar akademisi, bu ders senesi 
zarfında talebelerine ve umuma, sanatı 
alAkadar eden muhtelif mevzular etrafın 
da, konferanslar tertib etmiştir. İlk kon
ferans Üniversite profes6rlerlnden Şe -
kib Tunç tarafından 10 tegrinisant per
ıembe gtlnU saat 17 de verilecektir. 

Konf('ranshra herkes serbestçe lştl -
rnk <'dPbllecPktir. 

rafımızdan yapılan p0rııır9 ti 
do~yasında me .. cut ra 11ııod3 1ıt1 

~ ket ıar tıJil 
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Fethi Okyar bu sa 

rimize gclmi~lerdir. ~ ti 
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~rens ESta;;henl:,e;'g Paris 
~ Sokaklarında iş arıyor! 
arısı da stüdyolara başvurdu 

Prens Starhenberg'in hayatı, bir film senaryosu 
olabilecek kadar maceralarla dolu 
Dolfus, prens Starhemberg ve Şuşnig, 

Avusturyanın son devir tarihinde tiç 
meı;hur simayı teşkil etmektedir ve on
lann bir aradaki macerası bundan ) irmi 
sene evvel, umumi harbin son senelerin
de başlamıştır. 

1917 de bir gtin genç bir zabit vekili 
cepheye gf'liyor ve amirlerine kendisini 
takdim ediyor: 

- Starhemberg ... 
Selamına mukabele eden zabit de ken

disini tanıtıyor: 
- Mülazim Dolfus, kıt'a kumandanı ... 
Onun yanında bulunan da ismini söy

lüyor: 
- Mülazım Şuşnig. 

Stnrhemberg harbde çok iyi bir asker 
olarak tanınıyor. Onu, Fransız ordusuna 
karşı Ren boylarında çarpışırken görli
yorl:ır., 

Daha sonra, Hitler Münlhte hlikfımet 

darbesini hazırlarken kcındisini onun ya
nında buluyorlar. Bu hadisede yaralanan 
Göringi alıp Avusturya hududundan içe
ri kaçıran Starhembergdir. Sonra Gö
ringc para temin edip fsviçreye geçme
sine yardım eden de odur. 

Fakat, Bitlerin bir mülaziml olarak 
çalışmak bir mtiddct sonra prensin ho
§una gitmiyor. A vusturyada kendi emri 
altında bir milis kuvveti tPskil edivor. 
Bunun için evvela, asırlardanberl Star • 
hemberg ailesinden yetişen kumandan -
ların emrinde çalışmış olanların torunla
rı arasında dolaşıyor. Onlardan kendisine 
taraftar ve gönüllU topluyor. 

Nihayet ortaya "Haymvehren" ismini 
verdiği milis teşkilatı çıkıyor ve bUyük 
bir ordu halini alıyor. Çünkil prens çok 

Amcl'ik:ııl:ı ~ekiz on y:ışıncln kız 

çorukl:ırıııııı C\'lendiklcri sık ~ık 

göı ulınclilccliı. (icı;en giiıı 1IJ yn
şırııla hir kız ıla :u yaşındaki hir 
adanıl:ı c\'lcıırııişlir. Kızın e''lcıııııe· 
tine nilesi ıırnni olın:ık ic;tcnıişlcr, 

f:ıkat ~·ocıık cviııclt•ıı k:ı~·ınıştır. 

fleslınıle Ho!ii Tokc•I ismindckı 
bu ı;ocukln kocn ı giiriiHhor. 

zengindir. Avusturynnın muhtelif yerle
rinde on yedi şatosu vardır ve buradan 
kendisine her ay binlerce lira gelir gel- • 
mektedir. Starhemberg bu parayı teşki
latına tahsis ediyor \"e Ha:·mvehrenleri 
gittikçe kuvvetlendiriyor. 

\ 

Bu teşkilat Avusturyada bUyUk bir 
kuvvet halindedir. O sırada Almanya si
lahlanmış ve Avusturyayı istemeye baş
lamıştır. A vusturyadaki Naziler gittikçe 
tehlikeli bir hal alıyorlar ve nihayet baş
vekil Dolfus'u öldürüyorlar. Prens Star
hcmberg onlara karşı bir cephe alıyor ve 
memlekette nazilerle çarpışmağa karar 
veriyor. Bu gaye ile Şuşnigin yanında 

kuvvetli bir mua\indir. Bitlerin yanında 
çalışmayı istememiş olan prens, Şuşni
gin muavini olarak bütün gayreti ile 
çalışıyor ve bir glln kendisinin başvekil 
olmak ihtimali de vardır. 

Amerikan cumhur reisinin gelini Misis Ceyms Ruzvelt sinemayı ve artistleri 
çok sever. Geçen gün 1Io!ivuda gitmiş ve artistlerle çok çabuk ahbab olmuştur. Re
simde meşhur sinema artistlerinden Con Benet (soldnki) ile hararetli bir §ekildi: 
konuşurken görUlüyor. 

Fakat c;ok geçmeden başvekil Şuşnig 

Haymvehren teşkilatını kendi idaresine 
almak istiyor. O zaman prens müşkül bir 
vaı:iyette kalıyor. Ya Hitler tehlikesine 
göz yumup çarpı§maktan çekilmesi, ya -
hut da teşkilatını bırakması Ifızımgeli • 
yor. 

Bu mUşkül anda prens Starhembergin 
birdenbire ortadan kaybolduğu görUlil • 
yor. Bir müddet evvel hararetli bir va
tanperver olarak çarpışan milis ııefi ne
reye gitmışur, kimse bilmiyor. Şefsiz ka
lan tcşkilll.t da dağılıyor. 

Prens şimdi bir kadına delicesine aşık 
olmuştur. Viyananın meşhur artisti No
ra Gregoru seviyor. Yanından bir an bi
le ayrılmıyor. Bütün siyasi emellerini 
onun için tcrkctmiştir. Rendisini artık 
teşkilatının başında, mitinglerde, nUma
yişlerde değil, artistle beraber hazan 1s
viçrcde Leman gölilnün kıyılarındağ ha
zan da karlı dağ tepelerinde görtiyor • 
lar. 

Şimdi bUtün gayretiyle uğraştığı yal
nız bir şey vardır: Papanın kararıyla ni
kahnm bozulması ve karısından ayrıla • 
rak artistle evlenmek ... 

Nihayet, üç sene sonra bu arzusuna 
muvaffak oluyor ve Nora Gregorla evle
niyor." 

Bu suretle, aşkta galib gelen prens, 
siyasette kaybetmiştir. Nihayet, Avus • 
turya Almanyaya geçiyor ve Starhem • 
berg karısıyla beraber Pnrise geliyor. 
Bütün şatoları ve gelirleri Avusturyada 
kalıyor. Bugün de, elindeki paraları bit
mek üzere olduğundan iş aramaktadır. 

Kadın mc-ıası ~imdi de casuslardan 
ilham almıya ba'ilamıştır. Londra.da 
"casusluk,, ismı ile ortaya çıkarılan ye
ni bir kap kadınların ço'k hoşuna git· 
miştir. Üzerinde büyük büyük gözler 
bulunan bu kap her tarafta gizli p,izli 
dinliyen casusiarı temsil etmektedir. 
(~özlerin kirpikleri de maymun tüyün -
dendir. 

En ihtiyar Yahudi 
öldü 

Çok yaşamanın 

neymiş ? 
sırrı 

Telavivden bildirildiğine göre, en 
yaşlı yahudi olan Mayer Dikştayn 117 

yaşında olduğu halde ölmüştür. Mayr 
Filistin.deki yahudilerin en ihtiya:ı ol
duğu gibi, bütün dünyad ki yahudile • 
rin de en yaşlısı sayılmaktaydı • 

Dünyada tamamen yahudilerden mü 
teşekkil bir §ehir olan Telavivde Mayr 
Dikştayn halkın çok yakından tanıdığı 
ve sevdiği bir adamdı. Aslen Lehli bir 
yahudi olan Dikştayn Filistine ilk hic
ret edenlerden ve ora.da milli bir yahu
di dünyası kurmağa çalışanlardan biri 
idi. 1897 de Balda tcplanan ilk yahııdi 
(Siyonist) konferansın.da da murahhas 
olarak bulurmuştu. 

117 yaşında ölen bu ihtiyar, son 
günlere gelinciye lcadar bile hergün 
havraya gidermiş. 

Dikştayn'ın 90 yaşında bir oğlu var
dır. Fakat 117 lik ihtiyar, oğlundan da
ha dinçmiş. Anlattıklarına göre, geçen
lerde bir gün Dikştaynın oğlu biraz 
sendeleyerek yürüyormuş. Babası sor
muş: 

- Ne var, oğlum, ne oldu?. 

O zaman 90 Irk oğul cevap vermiş: 
- İhtiyarladım, baba .• 

Fakat, babası cğlunun bu sözlerine 
kızmış ve: 

- insan hayatında hiç bir zaman ih· 
tiyarladım dememeli! demiştir. 

117 yaşına kadar yaşamış olan ihti
yar, çok yaşamanın sırrını bunda bulu· 
yormuş. 

Vindsor dükası 
lnglllz kral ailrsile 

barışıyor 

Londra, 8 (A.A.) - Evening Stan
dard gazetesi, dük ve düşes Glouceste· 
rin Parisi ziyaretleri esnasında dük ve 
düşes dö Vindsor ile görüşeceklerini 
haber vermektedir. 

Bu görüşme Vindsor dükü ile kral 
hanedanı arasında münasebatın yeni • 
den teessüsünün bir mukaddemesidir • 

Ayni muharrir, dük ve düşes de Vind 
s::run tngiltereye yapacakları ziyaretin 
1939 senesi bid:ıyet1nde vukua gelece· 
ğini ilave ediyor. 

Paderevski 
78 yaşında 

Lehistnmn eski başvekili olan meııhur 
piyanist ve bestekar Paderevski 78 yaşı

na girmiş ve bu münasebetle, bir mUd
dettenberi bulur.makta olduğu Londradn 
tı tcrtib edilmiştir. Fakat büyük beste
kar Londrnyn gldiği gündenberi hasta 
bulunduğu için bu toplantıyn 'gidememiş, 
hatUi bu gUnlerdc vereceği bir konseri 
geri bırakmıştır. Paderevski Londrnda 
bundnn bir ny evvel bir konser vermı 1ti ... 

lngilterede bir yolcu tayyaresi hare· 
ketten biraz scnra infilak neticesinde 
yanarak parçalanmış ve içindeki on 
dört kişi ölmüştür. Kaza o kadar feci 
bir surette olmuştur ki tayyarenin yere 
düşen ankazı bir kül ve kemik yığının
dan ibarettir, ortada yalnız makine kıs. 
mı lcalmıştır • 

Resimlerdl'n birinde tayyarenin an
kazı, diğerinde makinesi görülüyor. Ka 
zanın nasıl bir infilak neticesinde husu 
le geldiği makine üzerinde yaıpılan bir 
tetkikle meydana çıkarılmağa çalışıl -
maktadır • 



tÇERDt;: 

• Telefon idaresi şehirde yeraltı tesisatı 
yapmaya karar vem1iştl. Tcsis:ıta y:ıkınd:ı 
h:ışlan:ıcnkıır. H:ıvng:ızi şirketi de borııla· 
rı <lcğişlireceklir. 

• Halk sandığı rı:ız:ırtesf ı::ünü oçıfornk· 
fır. Du münıısebelle fı:ızırlıkl:ıra dc\·:ını <·· 
dilmektcdir. Açılma mcrosirııinde lılitün 
e'inııf cemiyclleri murnhh:ısl:ırı hulumır:ık
lır. 

• Tram\"n>· şirketi belediye ile bir ınuka·ı 5· 9•g 39 · · • · 
,·clcslnde teshil ettiği üzere 'J'ophııne • Kıı - ... .,. ıncmanuzın ~ - mcvsımı açın 
r:ıköy hattını tamir edeceği Jı:ılde ı:ınıirııto hazırladığı büyük filmlerden biri 
lm~l:ıımıınıştır. Belcdi)·c yeniden şirketı 
nıürocnnl edecektir. 

• Ayın 20 sine dogru Ankor:ıdn ncılııcok 
olan ziraat kongresine lştir:ık edenler<• 
~ crllmek üzere 1000 kadnr mndenl roıcl 
ha'llırılmııktndır. Hozclln bir ıanıfındıı A· 
tntürkün knb:ırtma resmi, dl~cr tnrafınd.ı 
"klly ve ziraat knlkınmnsı,, kelimeleri vnr· 
clır. 

• Munlllm!erln hlrikıni~ mesken bedellt•· 
rlnln \•erllmeslne ay başından llihnren lı:ı~ 
lanacnk ,.e şiınc:llllk yalnız a{:lıstost:ın 111· 
lınren hirikmlş bedı:ller nrilcrektlr. 

• Şehir meclisi yeni de\•rc inin üçfincu 
toplantısını bugün 6 leden onrn, yapacak 
,.c )'eni se:rrlııefer tıılJmııtnıımesl komis;\o 
nıı cçilerektlr. 

• lranın llalkıın memlcketlerl sefirll#'ıirıı 
l\luhsln Rıılıı tavln edilmiştir. Setir şehri· 
mlıe gelmiş ve BOkreşe hareket etmişlır. 

• Tak 1 Qcrellerfni tetkik eden beledi)c 
komisyonu 1rece )"Drısınl.an sonra yapılan 

9U 
Mocerolorı 

Baı rollerde: SCOT KOLKMONTE 

BLUE. Gazetemizde tefrika halin· 

de çıkmıı o)an bu macera dolu bü· 

yük CASUSLUK filmi. 

YARIN matinelerden itibaren 

2~ ~uru' zammı 20 kuruşa indirmiştir. .. L K ZA 
• Oc D)'lık nuıa~lnrın bn)·rnmd:ın evvel 1 

\'erilmesi düşünüldüğ(i hakkındaki hıılıerin 
doAru olm:Hlığı hll(jlrilmektedir. Maaşların · 
ay bnşınrl:ın eVYel YCrilme~lne kanunen 
imkiln yoktur. ,-._ • 

• ('nh·er5itede serbest konferanslara lıu· · Sınemasında BAŞLIYOR 
sün saat 18,10 do Laşlanacaktır. 

HABER - Akeam postu!· 

, MAN KO 
Ankara Memurlar kooperatif §İrketi tarafından getirilen en iyi 

ALMAN KOKU 
, 

Depoda teslim 
Tonu 25 Lir d r 

K ··h·· ı·· il • • d 1 k d · · · M"" .. c.aat 1f' urşun mu uru çuva ar ıçın e ev ere a ar da teslım edılır. ur ... 
Ankara memurlar kooperatif şirketi lstanbul irtibat bi:.fosıt 
Sirkecide, Y alıköşkü caddesinde, Liman hanı karşısında 

Mühürdarzade hanında No. 32.Telefon: 23074 d 
DEPOSU: Kuruçeşmede Altınçapuda 2 No.Io kooperatif 

Telefon: 35-69 
1 m 1

~ 11ıwli~~ımın111rmı~~~~ınıınımıo~ı~mnı~ı~ıırnrnın~nı:mnıınım '!u.J~ ı 

DIŞARDA: 
Fransız Sosyalist kongresi kapandı . . . -

• İtalya nıı:ı:ırJor meclisi hundan böyle 
hlcbfr y:ıhudinln fıı~ist fırkn~ına kaydcrli· 
lemlyeceölne korıır vermiştir. Yalnız me· 
ziyet Te liyakııUer sebebiJc büyük Cnşlst 

meclisinin muknrrcrtıh abkGmına tabi tu 

tulmomış olan y11hudiler sınırına mensup 
olanlar milstcsnadır. 

• Dün bütün Polonyada p:ırJnmento inU 

habatı yapılmıştır. Müntehlplerln yüzde 

yetmişi reylerini kullanmıştır. 

• Bazı cazetelcr Romnnyn hariciye nn· 
ım omnenln istifa d c ini yaıınışlardı. 
Dükreştc resmi m hfilkr bu haberin ta
nuımen sılsıı olduaunu bildiriyorlar. 

• Dün Kahire Onlvers.ltesl talebesi Fills· 
Un nrnplan lehinde bir kon re yapmışlar
dır. Konare, Fillstinl arap milletinin ayrıl· 
maı yurdu olarak tavsır eden müleııddlt 
karar sureti kabul etmltşlr. 

• ltalyada nazırlar meclisi, husust mü· 
csseselcrln sennayelerelnden bir defal'D 
mahsus olmalı: Ozere bir fcYknlllde vergi 
alınmnsınıı karnr Termlştlr. Bu ergi tak· 
rlben 120 bin milelleSel l alikndıır etmek· 
tedlr. 

• llnl•fada arııp cetcleri pasta idaresine 
ikinci k\skınlarını yapmış1nr ve 750 lir:ı 

lı:ıymctlnde bir altın cubuk knldırmışlar
öır. Ho)•fa cşyıı deJ>Osundakl yansın 50 
bin llm kıymetinde eşynyı tahrip etmiştir. 

• <:enup Afrlkns1 mlldafan b:lkanı Pirso 
dQn Londradıı ba~tktl Cemberlaynı ziya· 
ret etmiştir. 

• lsvlçrede yeni dört gönüllü hudut 
mubnfaın taburunun teşklll için müdafaa 
daire ine ıneıunlyct verilmiştir. Hudut mu 
bnfnıa te,kUAtı şimdi J4 taburu ihtiva et· 
J.'1ektedlr. 

• Çeke lovakya P. 1'.T, nezareti n~rel-
11 1 bir ~yanname ile, biltlln CcJ.oslovak· 
ya ile cntcmasyonnl telefon milnasebatı· 
nın yeniden tamnmlle oçıhnış olduğunu 

bJldimıfştlr • 
• lngifü kralı \'e krallçe:o:l öuüruüı.dekJ 

yaz zarfında Amerika birleşik de"1eUerini 
zlynrct ctrcet llz"re Ruzvcltin davetini kn· 
bul cylcmi~tir. 

• KRZ:ıbl:ınkaya S.0 kilometre uuıkhk 

lıkta bulun:ın Ben hınet kliyü diln blr su 
bas.kınından bnra.,p olnıuş '<C 13 köylü öl· 
ınQştllr. Su bu köylülerin kulübelerini alıp 
götilrmllştnr. 

·······••ı••·················· • • : Bayan Nadide Ça "'lı : 
• • : Bay Celadet Cank ~ . ' 
: Evlenme merasimi : • • : lstanbul: 3-11-938 • 
••• •••••• •••••••••••••••••e•• 

ERTUCR~"L 
S.'-01 TE~ 

rtntroıu 

r ckstmde (bu cu:e) 
{Kanundan .kork • 
•ıuyı.n ena yoktur. 
v 'lÔVÜ 3 perde 

T~l· t0099 

Birçok hatiplE r beynelmilel bir 
konferans akdini istediler 

Paris görüşmelerinde 
, 

müstemlekeler feda 
edilecek mi? 

Faris, 7 (A.A.) - Milll sosyalist 
meclisi tarafından kabul edilen Leon 
Blum'un takririnde Halk~ılar top -
lantıamn istilzam ettiği bütün ta.ah -
hüdleri yerine getireceği kaydolun • 
makta ve bu toplantının bütün parti 
ve teşekküllerinden 11nralanndaki bir
lii;'İn muhafaııı.sı için ne lazımsa yap· 
mal:ırı'' talcb edilmektedir. 

Jetin temdidini isteyeıni~cek ve ikin
ci Blum hükumetinin kalkınma pla
nından mülhem doktrin ve niyete mu
halif olan mali bir plan tevdi edecek 
her hangi bir hükumete itimad da be
yan edemiyecektir. · 

Takririn ittüo.kla kabul edilmiş o -
lan birinci kısmı burada bitmektedir 
mütebaki kısmı için reyler inkisama 

. . - . . . : 

ne saoan, og e ve 
Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi fJrçaJayınıı-

1 
ıl 
1
. ~ ~ ~ f. Beyoğlunda Rusya aefareth:!:sı karşısında "

0 

U 11 U • yanındaki 1'1 
'"' •' Tayyare Piyango gişesinden bir bilet atantı ııc el# 

1 
~ U n e Ş ŞARK sinemaııma ve ikisi Sirkecide AZERİ sfll 11 
nkkını bahşeden <C meccani duhuliye verilecektir. tık tcşidO 

•••••••• •••Biletler 1 liradır 
Karar suretinde hnlkcılar toplantı

sının memleketin ferdi ve umumi hür· 
riyetini müdafaaya azmermiş olanlar 
tarafından vücuda getirildiği hr.tırla
nıldıktan sonra şöyle denilmektedir: 

uğramıştır. 6.755 reyle knbul edilmiş--·------------------- .. ,-r: 
olan Blum, takriri şudur.: ..... -:::•• 

Halk cephesinin vaıife<ıi henüz bit· 
mem~tir. Çünkü mürteci faşist kuv
vetleri tekrar cumhuriyet müesscle
rini telıdid etmektedirler. 

Bu sebeble sosyalist partisi bir par· 
tinin tliğer bir partiyi tanımak isteme· 
mcsinden doğacak tehlikeye radikal 
dostlarının dostca. fa.kat k:ltiyctle na
zarı dikkatini cclbeder. Bu şekilde bir 
karar halkcılar toplatışının mevcudi· 
yetini tehlikeye koya.ca:t mahiyette -
dir. !{arar suretinde l:omünistlere de 
hitab edilerek bunlardan hürriyet ve 
demokrasi prensiblerini müdafaa e -
den teşekküller arasında bir yakınlık 
husule gelmesine ça.lışnıa1an isten
mektedir. Fransız mUrnseselerinin 
maruz bulunduğu tchlilcec.kn ba8ka 
bir ~~yi düşünmeyen sosyalist pnrti· 
sinin komünistlerle mücadele fikrini 
kabul cdemiycceği tasrib edilmekte· 
dir. 

Sosyalist partisinin bu rlaveti kabul 
edilmediği ve bir partinin haric bıra
kılmr.sı neticesinde halle cephesi ya
rıldığı takdirde parti bütlin kuvvetile 
halkcılar toplantısının bir ara.ya getir 
diği Cumhuriyet enerjiled arasındaki 
ahengi muhafaza ctmcğl! çalışacak -
tır. 

Takrirde sosyalistlerin vasi salahi· 
::clleı• müddetinin inkizasa tarihinden 
:.t&ıı! b:.ı ayın onbeşinden sonra parlft· 
."O.:nton'.lll içtima.a davetinin geri bı • 
rıkılmuıua mülc:ıliik bh' karan tas· 
\1b "'-1 ·ye-c:~klcrl ila\·e olunmakta -
iiır. 

Pari.i.m;.nt.:> v,ı.ımbu, vfü;i salahiyet-

Sosyalist firknsı, hatırlalılmı~ olan 
proğramın esaslı unsurlarını tatbika. 
karar vermiş olan bir hükumet yer 
nlmağa amadedir. Fırka, demokrasiyi 
ve sayin hukukunu m.Udafaya karar 
vermiş bir hükumete yardımda bulun
mağa da hazırdır: Fırka, memleketin 
canlı ve salim kuvvctleri:ıi böyle bir 
araya toplayacak olan bir hükumetin 
Frans:ının milli ve beyne!milel büyük 
teşebbüslerde bulunması.na. ve kendi
sinin tam emniyetini za=!ln a.ltına al· 
mak ve sulhun tcnsikina çalıı::mak için 
vaziyetin amir bulunduğıı büyük te
şebbüslere otorite ile girişmesine me
dar olacağına knni bulunmaktadır. 

Meclis, vermiş olduğu kararların 

milli kongre zamanına kadar ve ah
val ,.e şeraite göre tatbiki keyfiyeti
nin tayinini parlamento gurubuna 
havale eder. 

Sosyalist meclis, öğleden sonra ha· 
rici siyaset meselelerilc iştigal etmiş
tir. Bir çok hatibler, bilhassa mebus· 
lardan B. Lvedcr neb. Lazürik, hP.r 
şeyden e\"vel sulhun muhafazasını il· 
Uzam etmişler ve muhtemel rakiblerle 
doğrudan do&ruya bir mu"karenet ya
pılması için çalışılması lüzumunu ila· 
ve eylemişlerdir. Diğer hatibler ise bi· 
lakis mütemadi fedakfırlıklann tehli
kesinden bahsetmişlerdir. Bilhassa 
mebusandan B. Blob, sulhpcrverlik
tcn en uzak olan şeyin ademi muka
vemet olduğunu beyan etmiştir. B. 
Malc, B. Çernberley'in Parisi ziyareti 
mUnasebetiJe ispanyanın ve Fransız 

müstemlekelerinin feda edilmesi en
dişesini izhar etmi~tir. B. Tiyola, 
müstemlekeleri kurtarmak ic;in fru:1 

rcAFER-~~Mü~;hii'~--. e ~1t 
g Tesiri kati alamı kolay en iyi müshıl şe 
i Bilumum eczanelerde bulunur. ..~::.-
! ::::::::::::::::.-::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::r.1:a::::::::::=···· 

silalılanılmnsını iltizam etmi5tir. 
Oiğer bir mebus, sulhun tensiki i· 

<;in hiç bir devlet hariç bırakılmay:ı
cağını beynelmilel bir konf cra.ns ak· 
tedilmcsi lehinde bulunmuştur. 

Bir çok hatibler de beynelmilel bir 
konferans akdi lehinde söz söyle.
mi§lerdir. B. Zironski, bir azim siya· 
seti takib edilmesini istemiştir. 

. 7 (_!.ft..J ..,,,. . 
Parıs, cctsf ~ 

resinin kapanış 1)%1• 
J)e) 

ile Paul Fa~ı:° uı!lfıll 
aralarındaki ıb tıJJld\J 
olmayip sathi btt 

terdir. bii)-01' 
Milli l;:onseY si'~ t 

lanarak hıırici . t • ıııt t 
·ııı hattı bardtetı 

\'€'rtni<1;ti .. 
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tlıetler· yaşıyabilecek mi t . 
Andorra cumhurreisi, vatandaşlar• gibi amame 

nya 
st·ıa e 

an 
ecekmi 

çıft sürer; evıne misafir gelen yabancılara Harap 
yatak odasmı ikram edeı ek kendisi 
sarnan :ıkta yatar 

olan Çin şehiı ieri Çinliler kadar 
için de zaraı lz oluyor 

}ap_onlar 

~~htıa.r 
1 

Ando11anın asayişini altı 

~ttı d .Y kılıp nazizm, faşizm ve ko· 

~Ylie '2\"ialbudak salarken Avrupada 
ile · ~ lıfacıJt ~lcı ın arasına sıkışmış bir 

~f~ hukfırnet cl'an hürriyetlerini 
~ ~'ıc~ Ctınektedirler. 
1\ 11

dorra d~ran~a ile İspanya a:-asmda 
~ '#ıııtıırYaı~c hır ~ükumct mevcuttur. 
~l'tJ. b~k· ıle İsvıçre arasında Llhtenş
~"t ll,~etı vardır. Almanya, Fran. 
~ lltJ.ıı tka arasında ise Lükscmburg 
~ butu ~rn §br. Monako prensl:ği· 
~ S~ ~ Udutıannı Fransa teşkil e-

bir arlno şimali ltalyada tıpkı 
l\'ttııp~okta gibidir. 

ltı~dd 10
• bu cep 1.ükQmctlerinin u· 

d~t 111 bilf~z18tİkliillerini ve hürriyetle
~0 ' ilıt, 11 edebi eoı:ttl rı meş~Cık -
ı .. ~ıı, b ı1tayn'a nazi Almany'"sı göz 
'"41ıt il Un 
~ l'i tarar uyor. Andorra İ&P.anya 
lııu ~laca~ndan tehdit ediliyor. Avru· 
~ıha cısa Lükeemburg tıpkı u· 

ll:ta ~tc olduğu gibi bittabi gene 
lltt lltcr taatafrndan işgal edilecektir. 
ı."'~ l\ıı.ı Panya harbini Frı:ınko kaza
... ,. -ıorr h 

'Slrı, • a emen ispanya hudut· 
gırn,· 

.. ~~ ış olacaktır. 
"t hıı Otrad 
A.ri~· ~U~n a ırıuhtariyet idare vardır 
li~r 1•ı 191 lll~t Yarı yarıya müstakildir. 
talılla11 is.. l'tn! ırıUrabbaından ibarettir. 

!la " soo .. 
~arı '%n u geçmez .. Dağların a 

A. 'tt-.qıı ~a ınış bu ufak hükumet ta 
~0,1 11dorra tnanından kalmadır. 
l'taj ll~ıı "c ~tensliği İspanya başpiko. 
ttt~ll.dedir, H~~n~a hükumetinin hima· 
dt11utp bir h ukuıneti 24 kişiden mü 
"tıı Ctıın~Yet idare eder. Sendik 

ltıı;ııot'fa h urreisıni bu heyet seç et . 
$İft 1t le tı ~Ik, baştan aşağı çiftçidir. 

lij p :ı d" ~fıt ter, 
0111 

ığer vatandaşlan gibi 
~ ecıcrı .Ya~r eıbi giyinir, evine mi 
'ı~.ı. 'der,ı_ . ancııara yatak odasını 
,.., 1.1ı " ıtend' . 
"'lllliııı·tcrıercı F ısı samanlıl:ta yatar 
hı.:' 11li t>r.. tankonun Dskerleri bu 
~. r "nsı-- · 
"~tıı' buı ıgın hudutlarına pelı 

lfıt1 ~tril'd ll.ntnaktadırlar. 
lta.;,~cııçıcr al Ctkl nesil Franko taraf· 

"dıt ile Sol l:)Un r. a meyyal ve Fransız 
~~ Yan 
\.. ıı \oe ın en ku 
~t 'a.b li<lJccc çUk müstakil devleti 
~~tti a itga1 altırıış beş mil mürabbaı 
~e de /.\lın eden Lihtenştayn'ın va· 

•iıtıc,tc 1tar11 an.Yanın bu minimini hil· 
a lllia artan l ~k · 1;ıiıı ., buıu a a asıyle pek na· 

t~ar 'llıaıard nırıa'kta dır • 
bıı ilhoı agörd .. ı;·· 

Ilı! boı u6umüt komık ope 
:~ b~~atcsr h~:vzu teşkil etmiş olan 
t ftul\ kilç ltıiJ Gırıct, Konstans gölii· 
11. 'a,, ı. .Yuka 
' da~ '" "''Yısj rısın<la Dayn neh· 

Caıı. t1.ı lsv·ı Yle Çevrelc::nr.·.i~tiı Gar 
ı:ı.. 'il " Çrc k · ., · 
J1a f ardır C _ antoni.ıı ın.lnu St. 
lso0 azıa /\.~ ografi ba't mda=-' ara.d 

tlı, de . Ustury 
1 tti n ıbar a tnah sa}ıl'.=ıbilir. 

'h.._·· 'ttcıı et elan .. f 
~·~~a le itibaı. nu Jsunun ekse-

•t ~ konuıı 1.Yle al:n.ınd.r ve 
lıt tr h·· -ıllr. 181'6 
il~~ Ukfı,..... sencd<'nb~·i ser-

~t tlll! "'•Ct haJ· 
':ls 1" %n b:ı ınde .1a~ayJn bu 
" r.. Şın<'la . 
~l'cı "il! JC\ otuz hır y .cıında 

ııı . tıu· zer bul "' ~d ~ ır\!Ctk tınmal:tadır. >a 1. 
1t ıı • • •>rd1J 11Ut 'lan '-~ su ve donı-nması °ll Sc • ıtuçuc. k 

., ltl\ iri •ıni tev . u hl.~k<ı-nct rkser\ 
~lh. • rı ..1 zınde 

·ıcı~ h "C han- Zorluk rcktnez 
" q" •ttta :ıı • 

ıt Çok n kazanç \•ergisı 
Yahud"l 1 er Lihtenştayın 

polis ve biı komiser lemin edn . .-

Andorra lıiil•umelinin bıiliin etırakı bıı 
anahtarlı dolapta mah/ttzdm. Beş mccüs 
azası, dolabı ancak clbirliğile açabilirler. 

vatandaşlığına kabul edilmek içi.1 bil· 
yük bir tehalük göstermekteclirler. 

Gayet zen&in radyo proğra:nlariyle 
meşhur olan Lüksemlıurg müstn~il bü· 
yük dükallğı tarihi, ufac.k bir hüku • 
mettir. 

Müstakil ile umumi harpte: Almanya 
tarafından bir takım Alman mcnafiinin 
himayesi bahanesiyle işgal :dilen Lük· 
sr.nburg 1919 senesinde 285.542 kişilik 

nüfusunun ekseriyetinin reyile tekrar 
müFtakil <lükalık olmuş ve Grc.nJ dü· 
şesi Şarlot dükalık tahtına otı.atu'mu~ 

tur. 

Lükscmburg o kadar zengin bir 
memlekettir ki yüzlerce lüks otomobil 
takside !Wal şmaktadır. 

l.üksemburglulann arasında hiTmet· 
çilrk ve uşaklık yapanlar pek na~lirdir. 
Son iktısa'.1i buhranda Uık;ıcml'mgda 

yalnız yü?. işsiz vardı. 

Dükcı:rğın gülünç ufa~ ordubt 230 
kişid<:n il arcttir. 

fl ı:ı~·a· denizi sahilindeki Mona!to 
prı:rısliğl '·alnız altı mil müra!:ıl.>ar yer 
\şgal ede: Nüfusu 22.153 tilr. tJi k:>· 
m .. be ı.yrılmıştır: 

1\frı.ak:l, La Condamine, Monte 
K:-ırlo .. Mt~hur Monte Kaı jl) gaı:i~o ve 
k·ımarha'1 .. si prensliğin bütiin rr.asraf· 
lannı kar~ılar. 

Gazinon.:n senelik k5r, drar bilBn · 
çor,uı~d.ı şu kalemlere tesadüf çdılir: 

Prensi ğin ordusunun i ba :e ve iaş::.· 

s;nc, prens~ ~.n polis te.p:·1 .'tırpn iaşe 

ve ibatesine, prensliğin parklarının 

idamesine ve bahçrvanlann aylıklarına. 
Monte l{arloda ilk kumar masası 

1851 senesinde kurulmuştur. Orada ku· 
mar oynayanlar hep yabancılardır. 

Prenslik, k~ndi tebaasrn•n Y.·--- '"Y· 

nam'tsını menetmiştir. Maamafih Mo· 
nakolular memte'kctlcrine gelen birı· 

lcrce ziyaretçiden 2ok kAr ederle::' ve bil 

Avrupanm en tanmmı' siyasi mnhar. 
rlrlerlnı.Jcn Plycr l>omlnl!<, Çin - .Japon 
harbinin aldı~ son \"nzlyct üzerine C'n
tercsan bir makale yazmı,tır. l\fuh:ırririn 
ba yaıısmı aşai;;'"lda bulac:ıJi,.mız: 

Galih:ı. Çinliler, veya hiç olmazsa içle
rinde en ziyade nasyıma.!Ft olanlar, 
Kantonln Hnnkeuyu tahlij"''YE' mecbur 
kalınca Japonların eline ner&l.elcrden 
başka bir şey bırakmamıya karar ver. 
mi§ler. l<'ilhnkika son gelen haberler bi· 
ze bu iki şehrin tnmıımen yıınmı;, oldu. 
ğunu bildiriyorlar. Çin için muazzam bi. 
rer kayıp, fakat Japonya için de, çUnkU 
llköneo havaya uçan blnıılar fabrikalarla 
Japon tlcnrethaneleridir. Ancak Japon • 
tar daha llersinl dUşUnmektedirler. 

Aı!kerl bakrmdan onlar galiptirler. Pe
kini, Şanglıayı, Nanklni, Kantonu ve 
Hankeuyu elinde tutan Çine hft.klmdir, 
bllhassıı bu mevkileri elinde tutan dev
let ayni zamanda denize de hA.kim olur
sa, vo l§te Japonya için kaziye budur. 
Unutmıyalım ki Japon donanması dlln. 
yanm Uı;UncU donnnmam olduğu gibi 
garbi Pasifik Okyanusundaki donanmaıa. 
nn en kuvvctllsldir de. 

Sarih konuşalım. Havai adalarından 

hareket eden blr Amerikan donanması
nın ve:,·a Singapurdan hareket eden bir 
tngiliz donnnmnsının Çin veya Japon de
nlzleıinde JApon donanmasına karşı te· 
ehli bir mUdahnlcde bulunabileceği ta
sarlanamaz. Bu demektir ki mareşal 

Çnng • Kay • Şek tasfiye edildiği ve ye-• 
rlne sulh partisi gcfi Vang Şin Vey geJ. 
difl takdirde Japonya Çlnde vaziyete 
mutlak surette bakim olacak, 500 mu. 
yon insana lktısadi sahada olduğu gibi, 
askert sabada da mutlak surette hükme
decek demektir. 

Esasen Japonyanm lktısadt ve ma!i 
mahfelleri daha şimdiden cenubt Çinin 
inkişafı için bir mllii şirket kurulmasını 
tasarlamaktadır. Şimal ve merkezin fk. 
tısaden fethi için, Tokyo, elmdlden, bU. 
yUk endUstrinln !ıkı yardmılyle, "şimalf 
Çin'in inkişafı,, ve ''merkez! Çin'ln in· 
kişafr,, lıılmli iki müessese kurmuştur. 
Cenubi Çinin istismarı için kurulacak 
şirketle Çinin lktısadJ fethi gayesini ta. 
kip eden bUyUk pUinın tatbik mevkiine 
konması tamamlanrnııı olacaktır. 

Eııaıen Japon politikasına asıl hükme
denler olan ordu ve donanma genel kur. 
mayları Çinin bundan böyle müstakil bir 
dq politikası olmasını kabul etmlyecek 
ve gflya onunla mutabık olarak bir anU 
komintern politikası takip etmek mas
kesi altmda Japonyanm siyast, iktisadi 
ve a.ıskerl hfUdmiyeti altına 500 mllyon 
adamı alacaklardır. 

Bununla beraber, Japon emelleri ö
nUnde Uç engel clikllmcktedlr: 

Birinci engel: Çang Kay Şek'le ailesi
nin faaliyeti, mareı.ıalla yakınlan tasfi
ye edilse bile, bir yandan Çinlilerin çete 
harbi, diğer taraftan ıu son zamanlarda 
merkezi hükOmetle ~ birliği ynpan Çin 
kızıl ordul:ın. 

kumete hiç bir vergi vermezler. 
Dünyanın en küçük cumhuriyeti ise 

32 mil mürabbaı bir saha işga! eden 

San Marino cumhuriyetidir. Şimalt t· 
talyadaki bu küçük hükumet dördüncü 
asrın ortaalarına doğru teşekktil etmiş, 

bir vakitler Sezar Borjiyanın eline 
düşmüş, fakah biHihare tekrar istiklali 
ni kazanm IJ ve istiklaliyeti papalık t:::.· 
rafından tan:nmıştır. Hatta Napolyon 
bile onun hürriyetine hürmetkar kal· 
mı~tır. 

San Marino, İtalyan kültUrü ve tesiri 
altındadır, Halk arasında faşizm taam· 
müm etmektedir. San Mnrinonun en 
baş varidatını sık sık değiştirdiği ve 
seri halinde dünya pul meraklılarına 
sattığı posta pulları teş!dl eder. 

Avrupanın şurasına burasına s-:rpll. 
miş o.fan bu ufacık müstnkil ve nim 
müstakil h~kiımetlerin daha ne zama· 
na kadar istiUıliyetlerinl muhafaza e· 

r
. decckleri son vukuattan sonra sorul· 
mağa değer bir mesele olmuştur. 

,.
Çin utrerterf bir 11chrl terlıecJlyorlar ... I 

lklncl engel: İngiltere ve Birleşik 

devletler, Jnponynnm 1nglliz ve Amerl • 
kanm maliyesi ve piyasalarını gitgide 
daha ziyade hesaba katmak zaruretinde 
oluşu, Pa.slfik Okyanusunda anla§IDalan 
Japonya için ağır blr darbe olacak olan 
iki bUyUk devlete cepheden ka.rvı koy -
mak lmkfmsrzlığı. 

'OçUncU engel: VJAdivostok Uasn ile 
Japon şehirlerini doğrudan doğruya teh
dld eden ve diğer taraftan dış Mogolis· 
tan ve Çin TUrkislanı yeliyle Çin ordu
lanna yardım edecek mevkide bulunıın 
Sovyet Rusya. 

Gerçi şimdiye kadnr Sovyet Rusyanrn 
aksiyonu kat'i mahlyell haiz olmauuıst,ır. 
Bir mUddct, Mançurldeki Japon kıt'aları 
üzerine Rus tnzylkınm Japonları Çindekl 
ilerlemelerini durdurmaya mecbur ede -
eek kadar kuvvetli olacağı sanılmıştı, 

fakat mareııal Btuher, Moskovanm emri 
üzerine süratle bir mütareke kabul etli, 
Japonlnr da Kanton ve Hankeu üzerine 
uıfcrlerlnl serbestçe h8%1rlamak l.mktuıı
nı buldıdar. 

Fakat .Ruslar daha hızlı bir hamle için 
gerileml3 olabilirler. ÇünkU Japonlar 
"\ri(elcl345)t8,BSJ~cmföy cmröy cmföycırı 
Çınde istedikleri sulha eri5irlerse, ilk 

i§lerl Ru:ıların Uzerlne di5nmek otacnli• 
tır. O zaman general Arakinin planını 
tatblka ve Pasifik üzerindeki bütün Rus 
mmtakasmı, dış Mogollstanı ve bUtUn 
Transbnykal'lnn ele geçirxnlye teısebbfis 
edeceklerdir. 

Biz ancak o znman Mnrep1 BlUherin 
organize etmiş olduğu ordunun haldkf 
kıymetini 6ğreneblleceğiz. Fakat daha 
§imdiden §Unu söyliyebilirlz ki, Japonya, 
Çinle tasarladığı ~ekilde btr Çin • Japon 
muahedesi akdetmeye muvaffak oldu -
ğu takdirde, 500 milyon Çinliye hUk -
medecek ve bu itibarla dUnyanm birinci 
devleti mevkline yükselecektir. 

Ne Aaya milletlerinin kaynaşması, ne 
de A!ynnm servetleri hakkında hiçbir 
fikir sahibi değiliz. Hakikatte, yaln1% 
san ırk insanlığın üçte birin! teşkil eder 

ve Japon milleti bUtlln san ırkı dlrlje 
etmek emelindedir. 1900 senesine doğ -
nı, pek çok meziyetlere sahlb olduğuna 

kani bulunan kllncl Vilhelm, san tehli· 
keyi izah eden bir tablo izah etmlşU; o 
znmnn imparatoru hayalperestlikle it .. 
ham etml§lcrdl, fakat Japonya gi,lnUn bi
rinde ona hak verdirebilir. Her halde, 
dUnya imparatorluğu yarışmda çok an -
rntli gitml§tir. 

ALARI 
Kimler 

Filnıi 

tarafından oynandı? 
Vaktiyle gazetemizde tefrika edilmiş 

olan polis hafiyesi CX9) un harikultıd.t 

mııccralari filminin tstanbula getirildiği
ni ve Alkıızar sin~masında oynanacat;'lnt 
yazmıştık. Filmin nekndar kuvvetli ve 
canlı bir mevkii olduğunu, <X 9) ur ma
ceraları tefrikasını gazetemizde okumu3 
olanlar pek Altı bilirler. 

Bu heyecanlı filmde Üniversal şirketi 
' çok kuvvetli bir artist kadrosu da kul

lan m ı,ur. 

CX 0) rolUnde Scolt Rolk, kadın ro
lUncle Jean Rogers gibi Amerikanın en 
meşhur macera artistleri bulunmakta -
dır. Filmde en ml.!hlm rollerden biri de 

meşhur T..on Şnnc>y'ln oğlu tarafından 

oynanmaktadır. Bundan başka Mont Blue 
vo Lnnny Botte filmin baş arUstleri a· 
rasındadır. . ..... _-..-.....~a..a:ıı:..:..ımı 

<X 9) un mac~ralan filmi 2~ kıSil'Jl ı 
ve iki devre olarak çevrilmiştir. Fakat 
Alknzar ııfnemasmd:ı bu iki devre de bir 
arada ovnııtıl:ıcnkttr. Evvelce de bildir. 

(X 9) un ll"lıftceralan filminin iki bat 
nrtisti Scolt Kofü ve Jcan Royera 

dlğimiz gibi, Haber okuyueulan bu filmi 
tenzlllltlr biletlerle seyredeceklerdir. 

Türk va Kurumu 
~<§> ınıca ~eır'ltDu> 

Bü ül< PiYA GOSU 
Birinci keşide: 11 ik!ncit~rin 938 dedir. 

s·üyük ikramiye 40.000 liradır. 
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Edebiyat alemimizde 
son hareketler! 

Baş tarafı 1 ncide 
çin ka\'ga ettiği yolundaki iddiayı red· 
detmekte, heykeltraş Zühtü onun bu söz
lerini teyid etmektedir. 

Ahmet I Iamdi diyor ki: 
"- Mühim yanlış, gtiya, edebiyat tari

hine beni almamış olmasına gücendiğim 
için hadise çıkardığımı iddia etmesidir. 

Ben bir edebiyat tarihine sille ve tokat
la girileceğine kani değilim. Ebediyete e
serle intikal edilir. Bu zatın eserine gir
sem bile hakikaten layık değilsem gene 
çıkarım. Fakat liyakatim varsa yüz sene 
sonra bu hata tashih edilir. 

Beni tanıyanlar bilirler ki, ismimden 
bahsedilme inden pe~ hoşlanmam. Bu 
cins şöhretin meraklısı değilim. Kendi 
köşemde çalı~mağı tercih ederim. Ben şi

iri, şiir için se\•dim. Her sanatkar gibi 
tarihe intikal etn1ek isterim. Fakat rica 
veya tehditle dei;ril... Çok merakım ol· 
saydı. böyle bir edebiyat tarihi yazmağa. 

epq ce salahiyeti olan bir adamım. -
<,,.ıinkü 15 senedir edebiyat okuttum -
Oturur, yazar ve kendimi de koyardım 
Bizim memlekette böyle şeyler adet ol
duğu için kimse de hayret etmezdi. 

Müessif hadiseye lsmail Habib Sevü· 
kün doktor Ruscuklu Hakkıya yaptığı 

bir latife sebeb olmuştur. Ben bizzat vesi· 
!e \erdiğim bu latifeyi tamir için onu 
gene bir başka latife ile l!:mail Habib 
Sevükün aleyhine çevirdim. O, bunu cirl· 
diye alarak, bana ağır sözler söyledi. Ge
rı alma5ını i!;tedim. Sözü arttırdı, muka
lıı:-iı.! ettim. 

Ben ~hlivan değilim ve bu cins adale 

kun·etlerini daima küçük buldum. Çünkü' 1 

m rin kUV\'etine in:ınmm. Fakat şahsıma 
taarruz edildiği zaman, elimden geldiği 

kadar müdafaa ederim. Benim çelimsiz, 
hasta, solgun, asabi oldubrumdan bahsedi· 
liyor. Dostlarımı fazla merakta bırakma· 
rr.~k için sıhhatte olduğumu da ilave ede
yim.,, 

Pehlivanlık meselesi 
lsmail Habib bugün bir gazeteae çıkan 

mektubunda lsmail Hamdiyi filhakika es· 
kiden tanıdıi:rını itiraf etmektedir. 

lsmail Habib dünkü gazetelerde çıkan 
beyanatında: "Bugüne kadar, benimle 
kavga etmeği göze alan tek adam çıktı. 

Ona da, aramızdaki kuvvet farkı yüzün· 
den el dokunduramadım. Hayatımın ço
cukluk ve gençlik devresini, sporla geçir· 
diğim için, kollanın çok kuwetlidir. 
Hamdi Tanpmarın o akşam sinir muva· 
zencsi çok bozulmuştu. Üzerine varmak 

istemedim. Eski bir pehlivan olduğumu· 
mademki sırası geldi - söylemeliyim. A
dali kuvvetçe de dengim otmıyan zayıf 
ve rahatsız bir adama dayak atmak, be· 
rim için tehlikeli olabilirdi.,, 
Demişti. Bugün ise, yukarıda bahsetti· 

ifmi; mektubunda şöyle yazıror 
"H~m Allah aşkına, benim pehli\'anlı· 

ğ nı da nereden çıkarılmış? Fikir amele· 
s! c~mak istiyen bizler için övünülecek 
naşka bir şey kalmadı mı?., 

Hayıflanma 
t.Jck!"';:.mun diğer bir yerinde ise şu 

~. u:Jar dikkati çekiyor: 
"Gel de şu şanssızlığa şa~ma. Bütün 

hayatımda hiç kimseyle ka\·~a etmedim. 
Çünkü ne şerefe tecavüz ederim. ne etti· 
ririm, ilk defa karşıma, hem de hiç den
gim olmıyan bir şahıs çıkıyor. Fakat ona 
el kaldıramıyorsun!,, 

Paris suikastı 
nasıl old ? 

Baş tarafı 1 ncide 
tecavizin Polonyalı bir mülteci olduğunu 
ve birini öldürmek üzere sefarethaneye 
geldiğini söylediğini beyan etm:;tir. 

Mütecaviz sabahleyin bir müddet sefa
retin etrafında dolaştığını ilave etmiştir. 
İsticvabı esnasında mücrim kendisine so· 
rulan suallere sükOnetle cevap \'ermiştir. 

Tahkikat başladı 

Von Rathi yarahyan adamın amcası 
ve teyzesi, hudut harici çıkarılan şahsı 

evinde saklamak suçuY,la adliyeye veril· 
miştir. J 

Suikastı yapan ve Rathi yaralıyan Fe'J 
bel Grlymsztanın polis tarafından is· 
tlcvabıaşağıdaki neticeleri vermiştir: 

Grymsztan, ağustos ayının ortala 
rına doğru Fransadan dışarı cıkarıt 

mıştr. Bundan C\'\'el blr müddet, yir. 

mi senedenberl Parıste ı:admlar i~in 
hazır elbise tfcaretlle meşgul olan 
amcası ve teyzesinin yanında otur · 
muştu. 

Felbelln amcası ve teyzesi, ağus 
tostanberi yeğenlerini görmedikleri · 
nl bildirmişlerdir. Felbelin ifadesin' 
göre Fransadnn dışarı çıkarılmasııı 
danberl kendisi Dulonya ormanında, 
Sen nehri kıyılarında Ye BrUkselde 
oturmuştu. Felbclin anası Ye babası 
gecen hafta hudut harici cılrnrılmış. 
tır. Sanıldığına. göre bir rnı;on içinde 
yaşamakta olan bunlar Polonya • AI 
manya hududundndır. Fcibele tabnıı 
carı Pariste bir dükkandan dün sabah 
satın alnı ıştır. 

Suikast rınsıl oldu ? 

Hadise·~yle olmuştur : 
Alman sefaretine giderek üçüncü kati· 

bin odasına giren Feibel iki el ateş et
miştir. Kurşunlardan biri katibin omu
zuna, diğeri karaciğer nahiyesine isabet 
etmiştir. Yaralıya ameliyat yapılmıştır. 
Sıhhi vaziyeti çok ağırdır. Sıhhi vaziyeti 
hakkında su malumat veriliyor: 

Dalak patlamıştır. Kurşunlar, mide. 
ye de dokunmuştur. lçerde kalan iki 
kurşundan ancak biri çıkarılabilmiı;. 
tir. Yaralı konuşamamaktadır. 

ıc\'nhudilcrin inıikamı! » 
Parla. 7 <A.A.) - Alman scfarPtha. 

nesi katibi üzerine ateş etmiş ola:ı ·nü 
tecaviz bu sabah sefarethaneye gide. 
rek katip ile görüşmek istediğini söy. 
lemişHr. Rath, kenuisini kabul etmiş 
ve Polonyalı derhal ateş etmiştir. So. 
rulan suale cevaben Almanyadan ko. 
vulmuş ola:ı Yahudi dindaşlarının in
tikamını almak istediğini söylemiş • 
tir. 

Komiserlikte yapılan lstiC\'apta a_ 

dınm Herşel Faybel Grismatza.n oldu. 
ğunu ve 2 mart 1921 de Hanovrada 
doğduğunu beyan etmiştir. 

Alman sefaretinin verdiği 
malumat 

Parls, 7 (A.A.) - Almanya sefa · 
retinden verilen malômata göre, mU· 
tecaviz Paristcki Polonya .Tenera' 
Konsolosluğunca verilmiş bir pasaportu 
hfimll bir Polonyalı idi. 

Sefarette söylendiğine göre, milte. 
cavlz bUtun akıt melckıı.tına sahiptir. 
Fakat bi1· mUtcassıp hissini Yermek· 
tedlr. 

Karadenizde 
fntına 
~ Baştara/ı I incide 

rınm en yüksek mcvkü olan Kcltepe ve 
civar yllksekliklcre ilk kar düşmUştUr. 

• * * 
Berut, 7 (A. A.) - Bugün öğleye 

doğru şehir üzerinden bir kasırga geç

miş, mllhim miktarda zayiat olmuş, bir 
kişi ölmüş ve birkaç kişi yaralanmıştır. 

Fena havalar, bUtUn Lübnnnda tesir
lerini göstermiştir. Birçok yollar, feye
zan sebebinden harab olmuş ve müna
kalat inkıtaa uğramıştır. 

* * * 
Zonguldak, 7 (A. A.) - Diln sabah 

başhyan fırtına şiddetini arttırdı. Zongul
dakta bir motör batmış, 24 vapur ve bir
çok yelkenli ve motör Ereğli limanına 

iltica etmiştir. 

* * * 
Bolu, 7 (A. A.) - Dün akşama kadar 

yağan yağmur kara çevirmiş ve sabaha 
kad::ır devam etmiştir. Yağan karm irti
faı şehritle 30 ve civar dağlarda 80 san
timi bulmuştur. I\ar yağmakta devam e
diyor. Yağı: de\•am ederse Bolu dağı şo- ı 
sesinin kananmasmdnn korkuluvor. 

Atatürk ün 
Kamutaya 
teşekkürü 

• 
:lif"" Ba~ tarafı 1 nclde 

lisi Rei'i A. Rcndaya gönderilmiş olan 
aşağı.daki telgraf okunmuştur: 

"C. BüyÜk Millet Mediıinin 

y~i yıl çah§maıına başlarken 

hak.lcnnda izhar buyurduğunu bil
dirdiğiniz yüksek duygulardan 
çok mütehassis oldum. Büyük Ka. 
mutaya te§Ckkür ve derin ıaygıla
rnnı arzederim.,, 

Meclis heyeti umumiyesinin sürekli 
ve şiddetli alkışlariylc karşılanan bll 
telgrafın okunmasını m:.iteakip Hatay 
Meclis Reisi Abdülgani Türkmen tara. 
fından gönderilen şu telgraf okunmuş
tur: 

"Hatay millet meclisi, memleketin 
mukadderatını eline almakla Hataylı 

yurddaşlarm minelkadim besledikleri 
ve izharından hiçbi vakit çekinmedik· 
!eri yüks.ek siyasi ideallerin tahakkuku. 
na ilk adımlarını atmış bulunuyorlar . 
Türk miJJet ve devletini ve Türkiye 
büyük millet meclisinin Hatay hakkın
da gösterdiği candan alaka ve yüksek 
fedakarlıkları minnet ve şükranla yad
eder ve Türkiyeye olan ebedi bağlılık. 
larını Türk milletine ve Türkiye büyük 
miJlet meclisine iblağma lutfen tavas
sut buyurmanızı ve hissiyatı halisane. 
mizin kabul buyurulmasmı istirham e
der.,, 

Alkışlarla karşılanan bu telgraftan 
sonra meclis ihtisas encümenlerine reis, 
mazbata muharriri, katip ve aza seçi -
mi yapılmış ve pazartesi günü toplan -
mak üzere içtimaa nihayet verilmiştir. 

Gizli fuhuşla 
mücadele 

gr- Başta1aJı 1 incide 
Maznunlar dün üçüncü sorgu haki • 

minin huzuruna çıkarılmışlar ve hak -
larındaki iddiayı redederek şöyle söy
lemişlerdir: 

- Bizim, evde yakalanan kızlardan 

haberlerimiz yok. Bunlar eve, biz yok· 
ken misafir olarak gelmiş olacaklardır. 

Fakat yapılan tahkikatta her iki 
maznunun da tanıdıkları genç kadınları 
türlü desiselerle iğfal ederek fuhşa teş 
vik ettikleri kanatine varılmıştır. 

Kandırılan kızlar arasında Agavni 
isminde 14 yaşında bir kızla Zeliha ve 
Şaziye isminde de 15 - 16 yaşlarında 

genç kızlar vardır. 
Sorgu hakimi her iki maznunun mevku. 
fiyetlerinin devamına karar vermiştir. 

1(. 1(. ~ 

Madam Atinarun tahkikatına dün de 
dördüncü sorgu hakimliği tarafından 

devam olunarak yeniden altı şahit din
lenilmiştir. 

1(. :/- 1(. 

Gene 15 • 20 yaşlanndaki genç kız 
ve kadınları fuhşa teşvik etmek suçiyle 
llarikliye ismindeki 50 yaşlarında bir 
kadın aleyhinde adliyece yapılan tahki
kat da neticelenmiştir. 

Harikliyenin evinde yapılan araştır . 
matla muhtelif odalarda çift çift genç 
kızlarla erkekler yakalanmıştır. 

ihtiyar kadın verdiği ifadede bunla
rın eve misafir olarak geldiklerini söy. 
}emiştir. Suçlu ikinci sorgu hakimi Mu 
huddinin karariyle asliye birinci ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Diğer tar~ftan zabıta ve adliyeye c
tuza yakın gizli fuhş yapan ev ihbar o
lunmuştur. Bu evlerde de aramalar ya
pılacaktır . 

dev-Japonyan ı n 

letlete notası 
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Hava kuvvetl t ri için 

lngiltere · 1 milyar 
Sterlin harcıyaca~;kl 
Londra, 7 (A.A.) - Deyli ekspres nin miktarı 2700 dür. Bu ııı ıııaııd• 

gazetesinin bildirdiğine göre, kabin~ misline çıkarılmıştır. :aundan ırıi 40 
eksperlerle uzun istişarelerde bulun. tayyare fabrikaları senede 8.1$ ıngil· 
duktan sonra her şeyden evvel anava. bi rabilecek.terdır. se· 
ta:un hava ve kara müdafaa işlerile n tayyare çıka .. in geıece~ 
meşgul olmağa karar vermiştir. tere, hava kuvvetlerı ıç ·Hı ıırsSI 

Halihazırda memleketin müdafaası. neler içbde bir milyar tngı 
na tahsis edilen ileri hat tayyareleri. sarf edecektir. 

---------· S_o_v_y_e __ t_i_n k-ı-1 a-b-ı n-ı-n-21 ioCI 

yılı dün kutlandı ettİ~ıeı! 
Moskova, 7 (A.A.) - Havas muha. gazetelerinin her gün te.kfa! bl 

biri bildiriyor: de budur. ;.,f ~öyle 
··zıerıv 

Mareşal Voroşilof, so Sovyet inkılabının yinr.i birinci yı!. 
dönümü münasebetile bugün Kızıl
meydnnda yapılan geçit resminden ev. 
vel kıtalara bir hitabede bulu:ıan Ma. 

tirmiştir: ı.ıı bUlıJll • 
Bu vaziyetten, müteya~ elet 1'll11ı-

maklığımız lazımdır. lJadıS t 
z. ·re reşal Voroşilof, ezcümle demiştir ki: sı:ıda gafil avlanamayt " ·ne So' 
··~erı te· 

Hasan gölü hadisesi, bir harp de. ~foreşal Voroşilof, f:" tdU~tl 
ordularının daima hazır 0 _,.,fştif· ğildi. Fakat hiç de zevki olmıyan b~r t veıw tile. 
barüz ettirerek nihaye r,eniJlİ!l ,

11 komşu tarafından yapılmış bir harp 
tahriki idi. Bu efen diler tahriklerine 
yeniden başlarlarsa, onlara Sovyet si. 
lahlarite cevap vereceğiz. 

Dün Molotof ve Dimitrofun yaptığı 
gibi, bu gün Mareşal Voroşilof da i. 
kinci dü:ıya harbinin yaklaşmış oldu. 
iu ve fiiliyatta şimdiden başlamış bu-

Geçit resmi esnasında.. stali!l·. liri 
zannın üzerindeki tribu:ıde ıı.rtl ı!e 
lenin, Molotof, hükumet ve P 
gelenleri hazır bulunmuştur· şıı.l \1or: 

Gec:it yapan kıtaları ?Ja.~urrııı.rıd11 

şilofa .Moskova garni~nu trrıiştir~1• Mareşal Budie:ıni takdıJJl e bOırıb!l 
Geçit esnasında 400 av ve ·rıde tJÇo 

··zerı lunduğu keyfiyeti üzerinde ısrar et. man tayyaresi meydan u 
miştir. Münihten beri bt;tün Sovyet ffiU!;tur. 

Balkan Antantı ekonomik 
konseyinin kararlarından 

Balkan deniz ticaret kanunları 
tevhit edilecek ean• 

ııı '(' 
Ankara, 7 (Hususi - .Balkan an ıtumamcıu aynı şekı!de taiıZl rırııtl t' e 

tantı ekonomik konseyinin deniz komi· cektir. Deniz ticaret kanunla faali1etıı 
h .d. . . ..2 • • b' k müsycfl .ı.ıı.rt tesi senelik mutat içtimaım geçen ay ı : ıçın .uaımı ır o jtıır- • 

Yugoslavyanın Split şehrin.de yapmış geçecektir. Buyıl başınd~n ·Jli felı'~ 
komiteye hükumetimiz namına deniz Romanyada Sıhhiye resını. ı;ııı edU~1 
nakliyat umum mudiri Ayet Altug ve detnameler üzerinden tahsı.~ e alı e~· 

1.. gor d'''' Denizbank umum müdür muavini Tahir ve tuna mesaha usu une ·ade ~ ıı dil'ıı 
Kevkep iştirak etmişti Murahhaslar dön yanlış rusum varsa farkı 1 teSİse. bil• 
müşlerdir. Komitenin aldığı karalc:ra tir. Yugoslavya tarafı~d:11tarife51 ıf 
göre dost devlet deniz nakliye müesse- balkan hattının itinererı v ııııteıı pli 

le ~e ,.ıe 
Seteri arasında kullanılmakta olan di· kan hattı olarak tarunaca ı:r. d' ı•till 

d" •er l.':J ,. ~ 
rektif konsimentolar ve mümasili do - da bir yapılan bu scf er d~) er i.iÇ d\ '!'. 

Naf ıada yeni 

tayinler 
Ankara, 7 (Hususi) - Giresun fen 

memurlarından .Nuri Erten Çoruha, 
Malatya fen memurlarından Kamil İdil 
Çoruma, fen mektebi mezunlarından 

Behçet Alptekin Seyhan su işleri fen 
memurluğuna, yüksek mühendis mek -
tehi mezunlarından Saip Yilkan Sam
sun su işleri mi.:lıendisliğine, Scı.dık 

Kutlay Samsun su işleri mühendiı;liği 
ne, Samsun su işleri mühendislerinden 

Adnan Canbek Seyhan su işleri mü -
hendisliğine, soseler fen heyeti fen me
murlarından Senih Ergün Seyhan su 
işleri mühendisliğine, yüksek mühen
dis mektebi mezunlarından Remzi Bul
dan Meric su işleri mühendisliğine, Mu· 
ammer Bozok Diyarbakir Cizre hattl 
inşaat baş müd;Jıfüğü mühendisliğine 

Nurettin Özdemir Sivas inşaat baş mü
dürlüğü mühendisliğine Antalya fen 
rnemurlarında:ı Seyfettin Senılli Çan_ 
kırı fen memurluğuna tayin ve nak. 
lcdildiler. 

İzmir yapı işleri mühendislerinden 
Nuzhct Aydarin demiryollar inşaat re
isliği mühendislerinden Sedat bayca -
nın maaşları 55 liraya Çanakkale sose
ler mühendislerinden Tevfik ilerinin 
Manisa soseler mühendislerinden 

dabir yapılan bu sefer 1Y tada tıı 
tahsisedeceği gemilerle haf ıı:ı~ 

k o11f pılaca tır. "le .,el' g6t 
Pirede yolculara gu.rnrıı lc:oııırtı1' 

ayenesi esnasında d:ıhaçolc 
terilecektir. 

Hoınıes 
Şeri ok 
rolünde talebeıer 

·aı 
1 jt1Cl11e • 

_.. Başta1of;ttıışut· ıs· 
bitince pardösUsünil buıııın 0turd~~ ,t' 
men polise başvuran genç. ~)euıeti· 

• ~. ıııtlllııı ıJtl "' lebe yurduna geldıgı z J31lll ıı-Ov 

kadaşlarına da anlatınıstıı'· 
1 

bel' 1> ıııs gO 
. . kadıı§ ,·e ..ı. 

ne Cclalın 30 kadar ar uıılşıer ·erıer> 
hırsızı yakalamağa azme 

11
teJif > 

Şerlok llolmes, echrin ıntl· ,r4~ 
ne dağılmışlardır. ~ııd' ~rı tııJ 

d1ıtc ı>~ ıeJ...- ..ıı.• 
Arkadaşlarını bu sob - genç ~· 

sUsUz bırakmak isteıniYe~tJtl~tP;: 
yorucu faaliyetleri boşa ~d!Jlllı etl )., 
ma doğru Ali isminde bir U 53tfll'1' 

il un -~ıı· rında Celalin pardös 5 
1 .. rdJl"· '"' ev 

l tl~.. }lY" .it' 
kalamağa mu\'affak o ın >, teS ~ Jl!Y 

Hırsız Ali derhal zabıtıl~~ ,.,ıd•ğf,ct.#1• 
·· ilY11 ~ 15 miş ve geç vakit pardo9 , ııııP 
b·r n' kemeye scvkedilcrek 1 • 

na mahkum olmuştur. 

Şükrü Arhanm soseler merkez fen he
Tokyo, S (A. A.) - H:ıriciye nazırı .yeti mühendislerinden Namık tlnalın, 

Arita ecnebi sefirlerine bir 11ota tevdi Ordu şoseler mühendislerinden Hadi 
' 

rf RZı eJl 
yavuz s~~ 1-•'6e-

k rerıı ,~ 
Paris Kadın, Erke r• 

ederek muhasamatın "pek yakında" Şan Birkanın, İstanbul şoseler mühendis 
zi, Hupch, Houman ve Kuangsi eyaletle- terinden Suphi Tuncıın, Erzincan inşaat 
rinc de intikal edeceğini l.ıildirmiştir. başmühendislerfodcn Ruhi ismetin An 

Notada ecnebi hilkümctleruen tcbaa- ı kara yapı işleri mühendislerinden Şe 
Janna ihtiyat tedbirleri aldırmaları ta- kip Akalının maaşları 45 liraya çıka-
leb olunmaktadır. nlmııtır. 

milerinden diplomalı. 11g. fil 
Beyoğlu • Parmakk11P1 

to evi UstUııde. 
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''\? \'azan: Rahmı YAlJIZ 
:-~ k e li'il il l!jı a 1l:1l:ı k1l:a ın scıı ın r a 
~~me'Ve çal&?>alıyanıarı 
~rşunıa öldürıYınüzD, 

~.en -136-
~ ~ ÖlUınün~~~ adamlarından 10, 15 - Peki.. hemen yola çıkmak üzere ha-
~ aclaına k b'uk kanlılıkla emir ve- zırlıklara başlıyoruz. 
~fıııtııSoııra. t o~solos Paimer korku ile - Ben de sizinle beraber geleceğim 

• estınf 
, \, dandı· 1Yetle boyun büker- komodor! 

•aı.ı. . 't "'·· ~e - Neden? 
t(-: salıibi i ~alı~an. ne fedak~r. ne - Kapiten Davist görüşürken umumi 
-·qvıst ~· nsanıardı! karargahın takibatı hızlandıgı~ ru söyledi. 
~ ""lıtne deh 

, \' llerini .. set veren bir tonla Artık yelkenliyi elden çıkaracağız. Şüp-
~ an1ı~ d" ~Yledi: , heyi celbediyormuş. '• e ~ usun" . 
~ Unlar, bel ~) orsunuz mister Pal- - Anlaşıldı. !\lektupta "Palmer tara-
~ ~.ed.~e layık ~1 takdirinizden daha fmdan tavsiye edilecek hareketi yapınız .. 
~teetbUriYer ınsanıardır. Fakat yap- demesi de bu olacak. Peki.. Yelkenliyi ne 

.,, .. ettifiitni;nd.e bulunduğumuz iş. yapacağız? 
\~ı· 1 enıtecı· hızınet bu şekilde hare· - Ben sizinle beraber geleceğim. Yel
~ ~ .... lierke tıor. Mantıkta bir kaziye kenliye de İstanbula dönmesini söyliycce
~ .. 'l\ıa eclir n r~Ydası için şahsın men- ğim. Buradan biraz açıldıktan sonra sizin 
~~,, ır dı'-' N 
~-~ ıa~ Ya .re •• ı 1e yapalım. Göz- tarafınızdan torpido atılarak batırılacak. 

'.a:ı ~ztn ~ra bu eski ve fedakar - Bu tehlikeli bir iş. Galiba genç dos· 
~&"ne b~daın karanm vereceğiz, tumuz son kozunu oynamak karannda 
~ı • &azıe .ızzat biz infaz edeceğiz~ bulunuyor. 
~t~~\ı tin; neınlencrek yerinden - Ben de öyle hissediyorum .. Tehlike 
~1''a il ~ı. C ~.Odeye hitaben yazdığı bunun neresinde? 
ıı 1~e~a et/ ıne Yerleştirdi. Deli- - Yelkenliyi bir torpido ile batırmak 
~~ har~k ı. Ayrıldı. Geceyarısı Ka- işten değil. Fakat denize dökülecek tay

~~.~taktar et eden bir sandalla 3 sa- fadan sağ kalan olursa işi anlatır. 
:"lıı }'elk ı· · ~- ~'lar en ısıne geldi. Tayfa - Kime anlatır? 
"'b · vard· 
,t 11lUn Yelk ıya tutan bir kişiden - Osmanlı deniz kuvvetlerine .. ve bizi 

t '!. enJı derin bir uykuya takibe başlarlar. Gerçi maksadımız belli 
~ita değil ama, gizli üsü bu adamlar biliyor-

)? ~ l'lıaras1 lar. Bunu da gösterebilirler. 
~-e Yata~ na Çekildi. htirahat et· 

•<flt ınn - Onların sağ kalmamalarına çalışı-
~ ı, enı· a uzanırken lostromo-
aııi ır Verd· · 
~··de· ı. 
L lıa"- ını~ alın .. Geldiğimiz Yere 
'<l ~Rot" • 

N-aca:· Urtneğe memuruz. He· 
'ta1 tar gız. Haydi iş başına. 
~ h Yelke 1 .. ı 'q . u a n ısı o gece yola çıktı. 
~ .S~l'Jn Cele ve h 
~ ~ ~ı;ıllJ·orl aınulesiz yola çıkışı 

rırtaı- d;.ı~ ar, kendi aralarmda · s-
ıı..~~ dı.. etrafında dedikodu yürll 
~ .... ~lııı,~ 
~ ·•ı !::. ·i.I ak 
~1 ~. :"'Ul~t ~ın_ı. güneş ufuktan si-
~ ~~tatıı;r &ızli üsün önüne de-

bı;itlıı. kar;;}'a basınca indirilen barka 
1a.~. . çıktı. Komodor Brode
~ .~ 
' ':ııır.. haııir k 
ıt ~~ leı--- ' allta 

, ·:~ ~ Y nı konsolosun bir ge-
bt:( lta1.r~ Sord~~ına dönüıiünil hayret
t;~ dGıı:ı la ?\r 

r,.tı-.i? lıtıQıı V~~er Palmer? .. Ç.Ok ça-
~:~'-1()! sa Istanbula gitmedi-

eıu. tıs l'asıı b. 
t~~ 

0 
ır Yüz gösteri~le muka-

~~ ı de tad<l}'d 
~ ~lli~Ôt\ıy0~rn. Gece hareket ettim. 

~Or.!~ ıı bavisttuz, yanmndayım. 
tittl }'etinden en bir mektup var. 

~~~lılr.ı n~flsol ~alktr, Palmerin ya
\~~erıetOc!eyeo~.:ç ~binden çıkardığı 
l Oıt ıarr1 rdı. Komodor acele 

.:· lırh.~· Yırtt 
ı.. ı;-0:-d~a başla 1

• mekt.ubu çıkardı . 
~'tıt · dı. Davıst ~unları 
J~~Or 8 " 
~!\ lıuıa rOdeye: 
~.rıe rı~. \'arışı 
~. ıı,. .. "qj{lh nızda g" .. t"v.. .. 
~. · ~ 'lt .r'atına oruş ugumuz 
~ ~retin haşlanmak üzere 

lı-~ h~. 1 Ce tertibat alınmakta· 
11ırı~t:tj 

~~ ""<! iş b n hıfıın 
ı.,:~ dan b a~na b a nıemur ve nakil 
~ erjllhıir kısım ulunan adamlarımız 

'lat,llı taPala sandıklardaki tevhit 
Çıka rında . 

lıt 11 • tınışlar ınevcut emnıyet 
r. ~d r. tıcesinde · sandıkların ufak 
• <ıiro Patlamalarım temin 

1(, ı._ de bir 
., l\illar faali~· ti 
'i 'a~ıta . e e bütün mermi-

~ ile ı:" Sıle cenu h . 
r ~el ,,onderil . ? . cep esı or-

\~· ~lekt lstanbuldınesı ışıne ba~lan
l 1ıi ti llbuınu a bulunmanız ıa

~r ll Cq Cder· alır almaz harekete 
'tıcı aı111 ırn. 

ı~ aya er ta 
\ ~ ~qi Pılacak raf~ndan yelkenli 

· la~enizi ~~~'Sı~.eyi de süratle 
~ '\.ı a11ın1 a . afıımiz namına 

"'ll) ~rıca rica ed . 
~ ltıek enm. 

rız! 

- Nasıl? 

- Xasıl olacak. Yelkenli battıktan son-
ra suyun üstüne çıkar, makinelitüfekleri
mizle denizi tarar, yüzmeğe çabalryanlan 
kurşunla öldürürüz. 

Brodey bu k· !r r hain bir maksadın 

beyle soğuk kanlılıkla konu~ulma5ına 
~;:ı5tı. Fakat sesini çıkarmadı. Masanın 
üzcrineki zile bastı, gelen bahriyeliye: 

- Kapitcn ?\azmet ile Helbrükü bu· 
raya çağır! emrini verdi. 10 dakika sonra 
üç İngiliz kaptanı ile konsolos Palmer 
gizli üste Brodeyin yanında toplandılar. 
Brodey Davistin mektubunu, yapacakla
rı işi. cephane nakliyatının başlamasın

dan evvel lstanbulda bulunmaları lazun
geldiğini izah etti. Derhal yola çıkmak 

üzere hazırlanmalarını kaptanlara emret· 
ti. 

Helbrükle Nazmet gemilerine döndüler. 
Brodey de üstünü değiştiren, uzun za
mandır alı5tığı Sakızlı gemici kılığından 
sıyrılıp İngiliz bahriye yüzbaşısı kıyafe
tini iktisap eden Palmerlc birlikte gizli 
üsten ayrıldı. Sahile geldiler. 3 düşman 
tahtelbahiri bir sıraya dizili duruyor, 
boz gölgeleri suda titriyen ışık akislerile 
benekleşiyordu. 

Brodey bir defa daha arkasına aylar
dır yaslanıp istirahat ettiği üsse baktı, 
sonra sandala atladı, E 13 e geldi, Pal
mer. tahtelbahir Sancaktar yelkenlisine 
yaklaşınca lostromo Yaniyi çağırdı ona 
talimat verdi: 

- lstanbula gidiyoruz. Komodor beni 
de tahtelbahirde bulunmağa icbar etti. 
Burada kalacağım. Yelkenliyi sen idare 
et. Kanal hattı üzerinden Istanbula doğru 
hemen yelken aç. · 

- Başüstüne kapiten! 
Tahtelbahirler denizin yüzünde yavaş ya 
vaş İstanbul yolunu tutarlarken demir a
lan Sancaktar da ayni istikamette hare
kete geçti. 

G~neş kDlYıbü .. 
nün s@ın ~a~nweca 

'ltD doDayosDDe 

Futbol lik 
nıaçları 

Başka bir şekle 
girmeyecektir 
Güneş klübilniln futbol şubesini ka

pamasından sonra futbol lik maçları 

fikstüründe bir değişiklik yapılıp ya.. 
pılmıyacağı merakla beklenmekte idi. 

Dün çıkan arkadaşlarımızdan biri 
"Fikstürün intizarrunı bozarak futbol 
karşılaşmaları yürüyüşüne topallık ve
ren ve devamlı Lir aksama yapan Güneş 
klübünün son vaziyeti bu maçlarla her 
kesten ziyade atakadar olanların na
zarı dikkatini çekmiş ve Güneşsiz bir 
lik kurulması hakkında bir fikir orta
ya atılmıştır.,. demektedir. 

Gene bu gazete, şimdiye kadar yapı:. 
lan maçların hükümsüz sayılarak yeni 
bir fikstür tanzim -edileceği, Güneşten 
boşalan mevkie de ikinci küme ikincisi 
olan Galata Gençler Birliğinin ikamıı: e
dileceği ve yeni lik maçlarının bir dev
reli olacağını yazmaktadır. 

Bir ikinci küme klübünün birinci li
ke terfii gibi bu klübe mensup bir çok 
gençleri sevindirmekten baş'lca hiç bir 
faydası <:lmıyacak olan bu havadis ta. 
mamen asılsızdır. 

Bizim yaptığımız tahkikata göre, 
Güneş klübünün boşalan mevkii !biil 
bir teşekkül alamıyacaktır. iki hafta -
danberi devam etmekte olan vaziyet 
- evvelce hazırlanan clyevm tatbik e
dilmekte olan • fikstür mucibince sona 
kadar gi.decektir. 

Lik maçlarının bir devreli olması da 
şimdiye kadar düşünülmemiştir. 
Diğer taraf tan gene ayni gazetede 

gördüğümüz ikinci bir haberi de tekzip 
etmek mecburiyetindeyiz • 

Bu gazeteye göre; "eski atletizm fe
derasyon reisi Burhan Felek, beden 
terbiyesi ve spor müdürlüğü katipliğine 
tayin edilmiş,, miş. ;;. 

Beden terbiyesi müdürlüğü kadrosu
nu hazırlayacak olan umum müdü -
rün henüz tayin edilmediği göz önünde 
tutulursa umumi katipliğe de şimdiden 
hiç kimsenin getirilemiyeceği derhal 
meydana çıkar. 

o 

Güneş k1obUnUn 
futbolcolaı'ı 

Spor branşlarından bir kaçıru lağve
den Güneş klübünün açıkta kalan fut -
bolcuları hakkında gazetelerimiz he
men her gün yeni yeni havadisler neş. 
retmektedirler • 

Bu arkadaı;ılamruza göre, Cihad ile 
Faruk şehrimizin hemen bütün klüpleri
ne girdiler. 

Halbuki Güneş takımından - Vehap
tan maada - hiçbir f utbclcu henüz hiç 
bir klübe intisap etmiş. değildir. Vehap 
eski 'klübü olan Fenerbahçeye girmiş
tir. 

Söylendiğine göre Güneş takımı 
kaptanı Rebii de gayrif edere k1üplerden 
Şişlide oynayacakmış!. 

-o--

rstanbul - Ankara 
Boks maçı yapılacak mı? 
İstanbul boksörlerinden bir kaçının 

geçen hafta Ankara.da müsaba'kalar 
yaptığı ve dört karşılaşmanın 1 - 3 An. 
karalılar lehine nihayctlendiğini 

tafsilatiyle yazmıştık. A n k a r a d a 
boks sporuna karşr büyük bir alaka gö
rüldüğünden bu gibi temasların sıksık 
yapılmasına karar verilmiştir. 

tık olarak bir İstanbul • Ankara kar 
şılaşması yapılmak üzere §Chrimizden 
bir boks takımı davet edilecektir. 

lı~İt(j· 1Ubu bit' . Davist 
ı, ~~ •rınce 1 . . 

~ ltı ltıek ""rdu· goz erını Pal-

Bol bir yıldız rüzgarını pupasına alan 
yelkenli iyi bir yolla ilerliyor, tahtelbahir 
!erle borda bordaya yüriiyordu. lki saat 
sonra Brodey Ye Palmer Sancaktara \'eda 
i~aretleri yaptılar. Brodcyin kaldırdığı 

işaretle tahtelbahirler daldı, yelkenli su
yun üzerinde yalnız kaldı. Sancaktarın 

dümenini tutan Yani, pırıldayan yıldız
lara baka baka düşünüyor, içinde belirsiz 
bir sıkıntının bir önsczişin deprendiğini 
duyuyordu. ================::::::=========:=. = 

hiş bir duman yelkenliyi sarmış. yenn· 
~ı; cePhan~ nakr 15 dakika daha ilerliyen "Sancaktar., 

• r 1),-t:rr. ' ıyatı başlıyor.. Erdek kı~larınr bordalarken bir Mdise 

~!'' rj~ ~01lloc!c. . ü· oldu. Yelkenleri şi~kin, kırmızı a~ı boyalı 
f'ı?: tl't ~e ?1a1Ctın t llnun hakkmdcı tekm•nin iskele bordasına 125 kiloluk bir 
. r~ ıı· a\ı le g: .~m Yok! torpido çarptı. 

rn a:na 1 ruşrnecıiniz mi? ı lki tavfa ile beraber uyanık bulunan 
lana bir şey söyle- Y::ıni d~hşetli bir çatırdı duydu. Sancak· 

tarın borda:a tamamen parçalanmı~. müt· 

den fırlaran direkler korkunç gürültüler
le denize yuvarlanmıştı. 

Yani ile iki tayfa gözlerini açtıkları za
man kendilerini suda buldu. Koca yelken
li birkaç dakikada 18 tayfasile beraber 
batmt~. uykuda bulunan tayfalardan hiç· 
biri kurtulamamış, başanbardakilerden 

bcs kişi tamamen parçalanmışlar, diğer-

2000 senesinde 
- Affedersiniz, yemeğe başka bir giin 

gelmenizi rica ederim. Bizim ahçının bir 
dişlisi kırılmış! 

Mahkemecdle 
Hakinı - Masum olduğunu söylersin 

öyle mi? 
Suçlu - Elbette masumum. Kasanın 

, rt_ 

IFacaaR 
- Diln akşam kocanı gördüm, bir oq

ka kadmla gidiyordu. 
- Evet. Kocanla beraber biz de o 

manzarayı gördilk. 

Zamane kızları 
Bilyilk anne - Bugünün kızlarmdan 

hiç fayda yok. Ev işi anlamryorlar ... Me. 
sel! sen, iğnenin ne işe yaradığını bil
mezsin. 

Modern kız - Amma yaptm ha, bil
yiik anneciğim. Nasıl bilmem ... Gramofon 
çalınır! 

üzerinde parmak izlerinı bulunduğunu ; 
iddia ediyorlar. Tamamen yanlış. Ben, o ·~\..._~===~'5:;;:::::=:~~~..:::=::!::::=!~ 
parmak izlerini hiç belli olmıyacak şe-
kilde silmiştim. 

--

HiND/STANDA 
- Otomobillerde olduğu gibi ne tarafa 

döndüğiimü göstermek için bir işaret 8leti 
yaptım. 

~abukBuk 
- Bu çamagır tozu harikul!de bir ~ey

öir. Kazana bir kutu atmrz, yan iş ta
mamlanmış olur. 

- Şu halde iki kutu atıp biltün çama
tıırr bitirivermeli ! 

- Hokkabazın ceblerini boşaltın diye 
size kim söyledi? 

- lngiliz karikatürü -

leri de suyun üstüne çıkmamışlarfü. BÜ 
sırada suyun üstüne çıkan E 13 ün kasa
ra kapağı açıldı. Burada iki neferin ö
nünde bir ağır makinelitüfek namlusu 
göründü. Tahtelbahirin küçük projektörü 
surun üstünde gezindi. Denizde yüzen 
yelkenlinin birkaç tahta parçası görülü
yor, bunların arasında çırpman üç gemici 
etraflarında yakamozlar meydana getiren 
uğraşmalarla hayatlarını kurtarmağa ça
balıyorlardı. Makinelitüfek yanında ko
modor Brodeyin başı göründü, suya bak· 
tı, emir Yerdi: 

- Ateş! .. 
Makinelitüfek ölüm takırdılarile orta· 

lığı gürültüye boğdu. Suya düşen hüzrm 
ilerliyc Herliye çırpınan üç zavallıya ulaı· 
tı .. Torpidodan kurtulan Yani ile iki ar 
kadaşı korkunç gözlerle kendilerine ate, 
eden tahtelbahire baktlar .. Makinelininı 
gürültüsü arasında birkaç keskin çığlık 

duyuldu. Tayfalar kurşunla delik deşik 
olarak suyun dibine indiler. 

(Devamı var) 

- Yaklaşma karıcılım, elbisenle karır 
tıracağım! 

- :Amerikan karikatürli -

TaDlp 
Delikanlı - Dün gece rüyamda dünya

nın en güzel kadmıyla evlenmiştim. 
Genç kız - Mesut muyduk sevgilim? 

Hazırım R 
Suavi - !Ji kalpli bir kız bularak be

nimle evlenmek istcJiP istemediğini so. 
!racağnn. Bu fikre ne dersin? 

Leyla - Vallahi bana sorarsan mU
cemmel fikir! 

Mantıki cevap 
Öğretmen talebesine: 
- Ben §imdi bu hamız·içerslne bu altm 

lfrayı atacak olursam, erir mi? 
- Hayır. 

- Hayır mı? öyleyse niçin erimiyece-
iinl izah eder misin?. 

- Eriyecek ol.sa herhalde altmı onuı:ı 
içine aünağa kalkmar.sıruz değil mi?, 

- Bacayı temizlcmeğe geldim. 
- Hani süpürgeleriniz? 
- Lüzumu j'Ok, bacaya bir kere tır-

manmam kafi! 

Kd>aagınhk 
Profesör - Zili çaldım, niçin gelme? 

din? 

Hademe - Zillniz ses vermedi ki .• 
Profesör - Ses vermedi mi? Öyleyse 

,bir daha çaldığım zaman gene ses :ver
nıezse geliP. bana söyle! <""' '"' ·~ 

... ' 

Kadın - Benim için tahatınm bozmtl' 
yımz rica ederim 



"}' ıldırım kuvvetlidir. Bil- elçi 
qöndererek müsalelıa istiqelim,, 
- Haydi bre Karamanlılar! Buradalu l 

muzafferiyetinlz bütUn dünya hakimliği

ni elde etmektir. KarşrnızdakJ Osmanlı 
ordulan Sırb askeri karşısıcda darma -
dağınık olmuş bir topluluktur. K~ra -

- Peki baba! 1 - Teklifinizdeki cıartıar! 
HenUz teftiş bitmemişti. Uzaktan dört Alleddl.n başını eğdi ve çocuklarma 

nala Alaeddinin küçük oğlu Mehmedtı bakarak cevab verdi: 
gelrlığini gördüler. Bu gelişte muhakkak - Affolunmamız. 

ınanlığrnr:>.a eta;rclnamaz. Arş! 

Filhakika Alaeddinin arkasmda yek
pare bir kütle gibi yürüyen ordu birdfın
bire Osmanlı ordusu Uzerine hücum et
ti Feryatlar, baykrrışmalar, bağırışma -
lar, uçan k&lleler, kopan kol ve ayaklar, 
kamı deşilmiş atlarrn, kısrakların tUyJe. 
ri ürperten haykmşmalan harb meyda
nma görülmemiş bir vahşet çöktilrmüş 

tU. 
Ve nihayet Osmanlı ordusu dağıldı ve 

binlercesi takip eden Alaeddin askerinin 
kılıcı altında can verdiler. Beylerbeyi 
:r'imurtaş esir oldu. 

Başma zafer tacı giyerek askerini 
teftiş eden Karaman hakimi, elleri kendi 
atınm kuyrıJğu ile bağlanmış esirini gö · 
rünce tanıdı: 

- O. S~ninle barbctmek ne şeref 71-
nı:urtaş! 

ı - Kahpesin AlAeddln! 

1 - Harb bu Timur! Geleceğim diye 
habP.r vermek ft.det olmamış. Mi..,artrllğ<.> 

dc~il. esir edip zafer kazanmağa geli -
)'Oruz. 

Timurtaşm yUztlnU bir ölüm sarılığı 

ıarmıştı. Kaç gündür ağzına bir lokmr 
ekmek bile koymamış ve askerinin yUzü
ııe bad:acak kudreti bile kalm:ımrştı. Ya 
hUnklr bu vaziynte ne diyecekti? 

' Kendisini Yrldınm yerine koyduğu 

laman verdiği cezada"!. kendi tllylerl ilr
periyordu. Hiç koca Yrldmmm koca bey
lerbeyi Timurtaş bir Karaman hakfmi;ıP. 
esir olur .mu~ Niçin ölmemişti, neden ö

lUme kadar bekl"ml"miştl? İşte şimdi, 

bu metıhu~ herifin alayına, tahkirine he
def otuyordu. AIAcddln, Ttmurun elle -
rinl ç5zme.lerlni trr.retti. Timurtaş çene
leri titriyerck serdu: 

- Ylldtnmdan korkmuyor musun A
lAeddln? 

- Padişah ştmdl Eflak hududunda 
dö~lqUvor. Biz seninle kozumuzu pay • 
laşttk bile. 

- A l~"ddln. E'!lrlf're hll!!ııtl ,... .. _ -- "'' ~ 
et. Vtl•hrt"l"I tanrdırrrn hünklirlrtrdan dP.
~l!ctlr. Belki de ı:ıtmdl karııf!YlT7."\ çıkar. 
Bir boradrın farkı otmn·ırn hUnkA.rrmm 1 
fntikarnmdıın kork AIA.eddin ! J 

- Eğe?' ,se>nln esaretinden lntfkarn a
]a!!"~'lıt vur onun şerefine! 

.... 
Ali gel! 
Ali bıı.basmm dizini öptn: 
- Timurtaş sarayımda misafir ola -

~kttr, Yıldırımın bir orostopolluğu otur
Ba kar.ıthk Timuro tutam. 

Ciddt bir tavır takrndı: 
- Aliye, sen bana karşı ..• 
Aliye sözünü kesti: 

mühim bir sebelı vardı. Timurtaş da he
yecanlandı. Acaba Yıldırım haber mi al
mıştı, yahu geliy'r muydu 'l 

Mehmet atından süratle inip babasmm 
yanma koştu ve kulağına heyecanla bir 
şeyler söyledi. A!§.cddin Timurtaşa bak· 
tı. Yüzünde bir damlP kan kalmamıştı. 

Derhal başındaki tacı çıkararak haykır
dı: 

- HaydJ silAh bl'.şma ! 

Mehmet babasını kolundan tuttu: 
- B'\ba, harbedemeyiz! 
- Neden Mehmet? 
- Yıldır"lll senden kuvvetlidir. Blr el-

c::f gBndererek mUsaleha lstlye!im. 
- Ya Tfmurtaş? 
- Itlak edelim. Hedİyelerle Bursaya 

~nndcrlriz. PadiMh Yrldmm Bayezide 
o da bizim iı;ln dehalet eder. 

- Oğlum, Yıldırımdan korkuyor mu -
sun! 

- Baba saklama, een de korkarsın. Bu 
adA.m yalnız Allahtan kUçUk ! 

AJll.eddln tmrahonına bağrrdı~ 
- Askerf konağa çekiniz. Bizi kimse 

rahatsız etmesin! 
Alaeddin, oğulları Mehmet ve AH Ti

murt!l!J ile Alll.Pddlnin meı,1hur lmrnho:""J 
blr ı:adrra girdiler. A1Aeddln Tlmurtaşa 
dönerek: 

- Timurtaş. Dedi. Seni blr esir ola
rak değil. bir arkadaş gibi himaye ede
cek ve padfqah Bayezidln avdetinde de 
sn.ltmE>n yurduna gönderecektlm. Yıldı

rrm Bursaya ge im iş. 
Timurtaş yerinden sıçradı: 
- Ne, padişah Bursaya mı geldi? Ne 

zaman. ne çabuk? 
Aliieddiıı kendini tutamadı: 
- Kendi padi~ahın ne demektir, ga. 

fil~in Timurtaş! Yıidtnm Baye~idin Bi
zans saltanatında ef!:'aneleşen ismi Le
lopustur. Hakikaten hUkarın fırtınalara 
benzer. 

Timurtaı:ı gUldil, o vaziyeti derhal k.ıv
rR.mrştr. Mis gibi C'sir edi!ml5tl, b~JkJ de 
rf'zil edile,.ekti. Fakat padiı:ıah böyle 
şimıwk gibi yetişince A!aeddlnde şafak 
attı ve şimdi Timurtaşa hüsnUmuamele 
ediyordu. Timurtaş sordu: 

- Padişaha bir elı:l gönderdiniz mJ? 

Alaedd!n mağrur, kuvvetli, fakat ah
maktı Bu sualin hiç yeri otmadrğrnr he
eab bile etmeml~tl. Kafalarında lşliyen 
mevzua temas ettiği için hemen cevab 
verdi: 

- Evet, sancaktan el<;l olarak glran
baha hP.diyelerle gBnderdlk. 

- Haydi canım. saçma sapan konu~ma. lyi yeti~mesf için eli
mizden geldiği kadar gayret ettiğimiz bu küçük için doğrusu iyi bir 
ders olacak. Büyük babası hakkında nasıl bir Hkir besliyecek, bil
mem. 

K.lmran korkudan annesinin eteğine gizlendi: 
- Anne! 
Sabri efendi devam etti: 

Koca mağrur hakime ne olmuştu aca. 
ba? Ne olmıyacaktı ki! .. Ta Eflak hudu-

dundan kalkrp bir hamlede Helspan bo
ğazını geçerek Bursaya bir şimşek gibi 

yet.işen böyle bir htinkiir karşısında du
rulur muydu hlç? Oğlunun yerden göke 
kadar hakkı vardı. Al8eddin.fn gözcüleri, 

perişan ve dağmık askerin padişah or
dusuna can attıklarını bildirdikleri za

man baba ve iki oğul bllııbiltUn korkmuş. 
tu. Hele avdet eden elçiden padişah 

Yıldırımın cevabını öğrendikleri zaman 

artık hayat ve Hltanatlannm Allaha kal 
dığmı anlamışlardL Ltldırun elçiyi tek
meyle kovmuo ve baykınnışu: 

- Mağrur biklmine söyle. Bu lg yal
nız kılıç kuvvetine kalmıştır. 

Alaeddin paha biçilmez hediyelerle Ti
murtaşı B:ırsaya gönderdi.. Fakat her 
nedense Yıldırım bu hli.dlseye çok kız

mı§tI. Onu Rumellndekl cihadzndan ge. 
ri çeviren bu mağrur U.ki.m cezasını bul
malıydı. 

Yıldınm Bayerld Bursada bir mlldd~t
çik kalmı:ş, ve ordulan başma geçerek 
Karaman Uzerine yürümüııtü. Alaaddin 

söz anlamaz Osmanlı hilnkarıyla çaresiz 
harbe hazırlandı ve ordularını Kilikya
ya doğru çekti. Dağların arasında gizle
nen Alaeddlıı askeri kendilerini emin 
sandrlar. 

Yıldırım Osmanb lmparatorlan tc;lnde 
fiilen kudret --ve haşmetini Avrupa top
raklarında tanıtmış bir "ef ve Avrupa 

fatihiydi ve bu tema9lan onu bir siyaset 
adamı haline getirmişti. HUnk~r bllttin 
çavuşlcmna blr ferman tebliğ ettirdi. 

•• Aha.Unin trz ve ma.tma tecavUz edeni 
idam ederim. Herkes ticaretinde ser ~ 

basttlr. Çavuşlar pazarları daima neza
ret altında bulunduracaklar ve köylUJeri 
ı:apulcuiarın hUcumundan sıyanet ede • 
ceklerdJr. 

Bu irade AlA.eddlntn topraklarında 

beklenflen tesiri yapmıştı. Halle mağrur 

olduğu kadar zaUm olan Al!eddinle oğuJ. 
larmdan brkmış usanmcytr. Bu kadar adil 

ve hakla hareket eden bir satvetli bU -
kflmdann emrine geçmeğe can attrlar. 
AIA.eddin içinden yıkilacağmı anlayınca. 

oğu~larlyle berabP.r bir krsa lsti~arede 

bulundu ve Germey~n torraklann1a.ı 

ge~erek ( Akçay) meydanında saf ve o
tağ kurdu. 

{OevftmJ var) 
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' t<• fı 
Yazan; H. Robe Oüma - US - çevf~e~· ga 
"Voiter sizi vazifeqle MıJ.ano 

göndermek nigefindeyını:~~ · 
deJDeııtJr İkl!!l de tereddlldsUz her işi yapacak 

kabiliyetteydiler. AhlAkf hiçbir engel 
tanımazlardı. Yerlerinin kolay kolay 
doldurulacağı kanaatinde değilim. 

Maamaflh akıbetlerlnlo böyle olacağı 

belliydi ve bunu ben tahmin ediyordum. 
Kadın ahlA.ken tamamen gangren oJ • 
muştu. Fakat erkek arastra yaşadığı ha
yata lı:arşı isyan ediyor, kurtulmak isti

yordu. Kadın razı değildi. Bu yüzden tıer 
gUn kavga ediyorl~'dL 

züe ve emir ne "11' 
bil. de y~.d' 

- Fakat iki keıtı:necil' ııeJllPe Y""'"~ 
dı? Hatta llzerine hiçbir ıııd pıtT a 

.. ndere .ıııı' ..-
dan bir kartpostal go ıa actre 
postalda onun el yazll!IY ,fi 
ııem benim için kAfl. _.,.,Yor, ~ 

iş si geçı-
Delikanlmm end e rdU. ırı1' 

rln sözleri fayda etrl'.liyo rıe ~ ~· ı 
Söbe c;e 

Rokur tarafından ıxxıışU. p 
mektubu Slefan o gün 

8

81eınce.l9 11 
Df 

S ··bert'in 1>t111 -~ 
Teşkilatımız içjn ölUmlerJne acırım! gUn Velter de 0 ıtasii'Je ğl ıı:~ 

yazık oldu! derdiği bir mektup ,,ııs 
8 

gtırıdcrd~şıııJ' 
Sustu. .Fon Rogvig istihfafla. dudak renmiştl. Söbert, Stefan aıdlğıt11 ş ~ 

büktü: tubu ne şerait içinde Y ' ~ı 4, 
- İki serseri eksilt olmuş, ne Ç'lkar! tan sonra şöyle diyordU~ıııt• fı1S!'ııı;,, f ~ 
General bir an suatuktan sonra devam "Raporumu acele yat J1lP yııııııı ,:(~ • 

etti: mayınız. Komiser Rok
0 ..,,raı~~ıl'f tı 

kar çıkmaz bu 8attrfa.rt 1., ar ,J:I' - Boşluğu doldurmak lc;:ln sl.zin ma
haretinize güveniyorum. Hilda ile He .. 
dingenln yerine başkalarını bulur ve ye-

ynotı~ _.,ıııı ~. 
postaya atıyorunı. tılr wııw ·~lJ "t 

MIZI Parlse oekrnek (çlıt detflllı11"" I~ 
lar. Stefan Parlse ;;elJr90 .A ı 

tiştirirslniz. Neyse, §iındi bu ehemmiyet- r' 
l k nacaktır. 

1 
.... 11 iJlf A -" la:. siz şeyleri bırakalım da, başka ~eri 0- ste .. •• O ,.P; 

nuşalrm. Doğrudan dogntY& ö!llrPurıde f(r~ 
1 

, 

- Sizi vazifeyle Miltnoya g<Sndermek fa7.madım. lllld:ınrn 1 .. ~ıırt0'',.,.. ,-J• ~ 
d ·, an .. , f'.ı·· .ıı. 

nlyetlndeyim. Oradan mUhlm haberle.· malümııttar olma. ıg. at 1't',.e ııtY 
aldım. ltalyan askeri istlhbaı·at teşkila- sine bu huı-a"'!ta rnaıurn dJt t~ ~ · 
tındaki arkadaşlarla temasa geçmek la- hattı hareketim bııltkıD biti ' 

L.d ~. 
zım. Bazı vesikalar ve evrak mübadele yorum., rbııl Y- ~ 
edilecek. Onlara verilecek evrakı eiZe Velter, bu mektuba de ;.tı t' 
testim edeceğim. Siz de onlardan .&laca- vah göndermişti: tt•l'y;~o:;d~~- ~ 
ğımz evrakı bana getireceksiniz. ''Vercliğtnlz. mnl01'1ata '~·e f1 ...ı~ll' ~~ 

yınlı rıııcı · ..# ı.ı~ 
MfUi.nodnki İtalyan askeri istfbbarnt fanla muhabere etme~ ııt ft ~t fil" ~ • 

teşkil~tı şefi Karabiniye kumandanı ölümü haklnnda. rrıahil11 ıllP b~ ri 1 nf 
Rokanın faati'.rctlnl taltf P r.1111!_. jJ J•~ t

111 
Panizziye hitaben vereceğim bir mektup " tv tP'' o~ 

lfımat vermekte d~vaııı " prl~Jıl ltı) 
emir almadan hiçbİr şcY pJ])•' < 

la kendinizi ona tamtırsmız. 

Bir haftaya kadar hareket edeceğinizi 
Bundan sonra Steraııı ya J4 ~ ' 

hesapltyarnk ona göre hazır olunuz. Za- !t•W, , 
tı. ıııt1Ş• 111'1~ ~ manrnda ben sizi çağ:ırtn·, son talimatı 

veririm. Şimdilik sövliyeceklerim bu ka
dar, gidebilirsiniz Her komiser. 

• • • 
- Beni çnğtrmışınmz efendlın. 
Stefan Gietzlnge:- zayıflamış, gözleri 

çukura batmrştı. Velter hayretle ona 
b:ıkarak söylendi: 

- Ne oldunuz böyle? bMa haber yok 
mu? 

Btr koltuğa eliyle tııttııı g11ıer >~, ~~ 
bitkin duran delikan:n'

9 
dedi• ~' 

O d stUtıl• r..1'!ll 
- tunamza o ıı1 çalı"' ~ 

dair haberlerim var· S tıJl 
bebi bu... 11ısyte~~:· ,tf 

- Rica ederim çabU~sSıa ııı' ıl f' 
nerede? iyi mi'! yoksa dl)Şlltlce 

Velter, mUtereddld ve o'ı ıf ~ 
nUyordu. ttı pe~ 1sr J~ 

- iyi... Evet iyi; .b~ 1 ıııg.PI r( 
- Evet, Ml! haber yok. Paristen ay- - Ne demek istedlr>iZ ,,fl''t· 

nlalı iki hafta oldu, ondan ses seda çık- guyorsunuz. b bit ff'S de~~ 
madL - Aziz dostum. Oe.ll a ılC sı1' , ~:J 

Velter, Stefantn geçirdiği buhranı bili- lınm söylediği: ul{e.dJ11 : dO~, 
yordu. Onun sır arkadaşı olmuştu. Deli- ııöztinil bilir misiıılz ~:011~ıdüt• 
ltanlınm ani bir kararla teşkilat için za- mesel olmağa layık , I 
rarlı olabilecek bir harekete gec;:mosin- mayın, sakin olun. • etfo ~ı.,!1' 
den korktufu için ~una lüzum görmilştti. Durakladı ve Rontıı · yıt!' bfl!1'1 ~ ~ ı 
Her gör·tişünde onJ teskine ~alışıyordu: - Size nasıl anlata ce.ıılııı'~ıı) 

k tıeYe ıır 
"Müsterih olunuz. Kontes Hedingen ile ye devam etti. Ço e,cıığıtl 1 I 
kocası memleketimiz için fevkalade mU- terinize naktnı oJaJllrY ı ıctıO 
b ,,sı..ııJ z. 14eıf .. 

im bir hususi vazifenin lfasiyle meşgul kuyorum. Çok geıı.,. &erlJJ1- l>err'/ 
bulunuyorlar. Kenctilerini bizzat general - Söyleyin rica e 9rtı1C ~ 
fon Rogviç gönı:Jerdi. General onlara an- dtraca~. Yoksa f!Udtıa cıiJ'11 

ış . 
cak kendi~iyle muhabere etmeleri em - Stefan aynğa kalkfll df' ...,.f} 

!il . _flll 1' 

rlnl vermi~ti. Kontc>sin size mc':tup yaz- ta bağırarak taınaı:tı (VoP"' ' 
maması bundan ileri geliyor olmalı. Va- ~(//)- ti 

. ...nıJ~t:J ·-:ı~ ~ 
BmJlıJGl~a!JJiliJll'ücı:DJJ[lrt31HB3(lf Ldl . • ~~tJ 1" f;'~~ 

Dostluk tesis etmekte nekadar iktidarsız .01 ~fö:ord~·111 b1 1, 
tim. Çoetıkken. delikanlı ıken. Aliye bana kfif~ gi 3çrrı:J::o1 )'0~tıl~ 
karşı mahcubum. Onları dinlerim, lakin ka~bı~irt15e~ tif!I· ~~ ~ 
Binaenaleyh orada, harpte, arkada~tan ba5.<3 t verıll1ş ıi>'eıt ~ ~ 
değil, arkadaş! Fakat bunlardan birine kn"11~e bir "11 3fpdl~ 
yatımı borcluydum. Ama yalnız beni revt~aUi terirt1de11 /ı 
tardığı için değil, ayni zamanda fena düşilJ'lce (111~1· 
de... . r ,,e sıf ve si> 

Onunla iyi anlaşmıştık. O da benim gib!: ıç ~. 11e. d~ jfl tıif 

- Bana karşı ... iyi muamele etmedin. 
Ve bizi askerce selfunladrktan sonra, topukları üzerinde dönerek 

uzaklaştı. 

KAmran hayret içindeydi! 
- Büyük babam mı? Bu benim büyük babam mı? 
Aliye sükQnetle cevap verdi: 
- Hayu canım .. Mahsus söyledin, O bir ahbabımız, fakat çok 

fiıtiyar bir çavuş olduğu için a::.kerler büyük baba diyorlarmış da 
ondan .•• Korkma yavnım; onu bir daha görmiyeceksin. 

Sefalet, hislerdeki anlaşamamazlık, hiyanet, bize harpten evvel
ki zamana ait gibi görünüyordu. Bazı kimseler, dönüşlerinde. kalem· 
ceki dairedeki, bankadaki ve hatti karı • koca yatağındaki yerlerini 
m~~gul bulmuşlardı. Bu bize fevkalade, müstesna gibi geliyordu. 
Bana gelince, ölümden de kurtulduğum için, bütün saadetin bana 
kucak açtığını ve ilahl himayenin bir daha beni terketmiyeceğini 

zannediyordum. 

di. Taliin bizi davet ettiği yerde, ne stra:eJıde rııaı1ıı1iZ , :J 
bahsediyorduk. Görştüğümüı şeyler, işleriı:Jllze ıd'~~ t 

na. bolbol istikbale aitti. tJt o .">1'}1' Ş~ ~'./ 
Bana, büyük mağazalardan birinde ırı:ic:;tİ· J3i.1(1111ş. ı.ı' ~ t 

bodrum katında paketlerle boğuştuğunu s<>Yl 
3
; çıl~şı gel'ç ~ 

balarının donuk ziyası altında günde dokuz sa el'· 131r ·r fi 
göre, bütiln kış, gündüz nedir. bilmiyordu defl'l ıı)'I~ bl j 

dısini seviyormuş; sonra evleneceklermiş... 50dıı; ıfJ. . !Jf 
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Aradan bu kadar zaman geçtıkten sonra. kahramanın avdetini 

rnklp eden hadiseleri kısaca hatu ladıkça. kendi kendime, uzun harp 
yıllannın beni serseme çevirip çevirmed;ğini soruyorum. Hakikaten, 
bütün arkadaşlarım için olr1UKU ~ibi, benim için de, mütareke, yal· 
nız r:tıraplanmrıa dt>ğil: üzüntülerimize, kederlerimize ve umumiyet· 
le bütlin medeni acılcıra kııti hir merhPm olacaktı. 

İstikbalimiz hakkında hem makul ve hem de hayali bir fikri· 
miz vardı: Yum~ak bir döş~k. seven bir kad:n ve insana zor gelmi· 
yen i§ler, seneler nihayetinde ~elli bir ihtiyarlık... 

Sil~h kayışı omuzdan çıkmış. ağır postal1ann yerini tertikler al
mış, her şey hafiflemi5ti. Sarartniş solmuş bir Ct!ngA.ver yerine bol 
yem~k ve uzun istirahatten rnüt2vellit göbek bağlayan zarif, müte
be: -1m bir adam gelmişti. Barutla süpürülen mesafeler katetmiştik. 
Hayatın bir tarafmdan diğer tarafına ge;mek. mukaye:e edilecek 
olursa, tehlikeli bir oyun gibiydi. Tecrühe, bazılarını muhteriz, bazı· 
larını da mutmain, müemmen ve kör kılmıştı. 

Mesela benim için bütün ~efaletler nihayf'te ennişti. Vüetıdum 

barıa muka:!des bir şey gibi geliyordu. Bır daha zevk ve e~1 encedrn 

lr'}'ta bir şey ı:(ö-mlyece-k tatmıvaca!\tt. Ben borctımn ö1~m;"tim. 

Ve makbuz olarak da terhis tezkeremi alımştım. Artık hiç kimse be
ni rahatsız etmiyecekti. 

• • • • • • • • • \ 

Bir obüs çukuruna saklanmış, ayaklarJllllZ " e\'iJP 
··ııv 

sabahmcia şöyle konuşuyorduk: i11' gil 
- Harp bitsin; inşallah serbest kaldJ~ıı7 

bir ziyafet vereceğim. Anlıyor musun, Turhaı:ı · 1 ~ 
Tebessüm etmc~e çalışarak cevap verdi: ,: 
- Hay, hay! bir parça da içer m.iyiı? 1,0 di 
- Haytr. ~~~ 
-- Yaa!.. ' ,.ere~iı1\tıı? '6~ıl' 
- Havır. Fakat mii'{eltef bfr ziyafet 'eurtı: ıııe~Jil:J $ 
Mütareke olmuştu. Turhanı unu~~rrı~alpıı 1'3; "11' 

günü Aliye, Handanın çayına davetliydi. (O~ 



~"den . 
~~ ıraerJ~e~ _bir. kız çıktı ... 'la il enı ındı, başındaki 
~.&aletli Plcaıını düzeltti. Şimdi 
~ Yoluna d • . . . .,. lola d.. ogru gıdıyor ve 
~ ~Plııııı on-~~or, kayboluyor . 
~~ l ~ıgıdine başka bir 
\ıı...:.~ Yni tap!Q, üzerinde ay. 
L..~ b"kl llrı saçları daha uzun. 
~ lıııı e. 

"=--'11ıdutu 
~ Ct. ın ~arafa bakıyor. 
'lılcrı gerı çekiliyorum. 
~ Jt-. Odada beni görebilir

tL' .... 'a •ıcak, •inek te var, 
ri.~ ~ ~ Yakınıyoruz. ilk.' ~Yni kapıdan çıkıy.cr. 

"'-.....,Or, liiıii ~ bira daha küçük 
~ S ..,; rlar. Bunlardan bi
~ ~)Or laçları bu'kleli .. Ar· 
~~~de· ç:~ığı eve doğru ba. 

11:.""-? Üternadiyen kız mı 
\~liaı·: 
~l. 111 lcızıarı pek mi hoşu· 
~ "hdu 
~S sanıyordum, ben, 
~ ~ lörr!:. Pencereden kızla • 
"'---' c uı .. • ~p 

\ ~ Verecek yerde sual 

\ ~ tııl~ • t ile kadar benziyor-

~"$.ı..~ ı:-•i!or diye! Hiç 
1ıı:"'- ~ kuçüğü gü7eldir 

ıı kızlardır E b"" .. k "• Ja . . n uyu • 
\.~ ~~ C..: Yirrni dört yaşıtı.da 
'-"~ da b llkdır, tembel bir 
"'-"....._dıer,,~u büyük .. Dol<tor 
~ ~. Olacağım der, mu· 

~ ~ 'ı daha ne bileyim ben, 
9'~ \it ~rrı der .. Hep erkek iş

.,. d •eııelim 1 Ama en 
'etil: Poı ciddi, sade, . 

Pttorıar?. 
~Ne tattın, koca 

"-lıı' . . rını tanrraın iiCn. 
1 ıııtrnişsindir. Eski· 

l 
den hakimmiı, karııı öldükten sonra 
emlakinin batında bulunmak maksadı 

ile buraya gclmiı, yerleşmiş. Bir cihet.. 
ten haklı, Fakat kızları için iyi bir yer 
değil burası .. 

Fazla sormadım.. Fakat abla~ığımın 
bana ille buraya gel aiye neye bu ka. 
dar israr ettiğini anlıyordum, (Ablam, 
benden on beş yaş büyüktür,) Bürgon· 
yadaki bu küsük köye beni, hiç olmaz
sa bir hafta gel, diye israrla çağırmıştı. 
Bekar kalmıya karar veren kadınların 
bir çoğu gibi o da başkalarını evlendir· 
mek hastalığına tutulmuştu. Benim gL 
bi, yaılanmıya başlamış bir adamın ar· 
tık evbark sahibi olması lizımgeldiği 

fikrindeydi. (Onümüzdeki sonbahara 
otuz beş yaşımı bitiriyorum). Bur.dan 
başka avukattım ve Pariste tek baııma 
yaşıyordum. 

Paristen iki yüz kilcmetre uzakta 
tek hısım akrabam, bu Ameli Ab 
lamdan ibaretti. Onun için, hatırını kır-
mak istemem.. · 

O sene zaten yazıhanede işler de iyi 
gitmiyordu. Ablama yakında tekrar 
geleceğimi söy~edim ve bunları söyler. 
ken yüzümdeki sevinç hiç te sahte de· 
ğildi. 

• • • 
İnsan biraz istirahat etmesini ister .. 

Fakat bu güneşli kiydeki istirahat da 
ne istirahat! Umidimin fevkinde .. Kan, 
c:nlerin top oynadığı büyük köy yolu
na bakabaka cıgaramı içiyorum. Kih, 
bahçeden eve, evden bahçeye girip çı
kıyorum. Sokağa pek fazla çıkmıyo. 

rum. Çünkü dizlerime bir romatizma 
geldi.. 

Gene pencerenin önüne geldim, o. 
turdum. Sokaktan, elinde bir ıepct, bir 
kadın geçiyor. Ciddi bir tavırla, atır a· 
ğır yürüyor. Kendisine bakıldıtını bi. 
liyor, her halde .. 

Ablam: 
- Kederlerini dağıtamadın bir tür·. 

1 
lü, diyor. Artık hayatına yeni bir tekil 
vermen lizım .. 

- Köylere çekilip yatayım mı di. 
yorsun?. 

- Yol Daha erken .• Fakat evlenme
lisin artık .. 

Hakları da var, yok değil .. Beni Pa. 
riste artık bir ıey sanıycrlar 1 Halbuki 
ben de Ameli ablamın mirasını bekli • 
yorum. tyi bir iş doğrusu r 

Sanki benim ne düşündüğümü an. 
lamış gibi ablam ilave ediyor: 

- Sonra sen çirkin bir genç te de· 
ğilsin.. Yalnız gülerken gözlerinin et. 
rafı buruıuyor. Saçına, biraz ak düş
müş .. O kadar .. 

Biraz vakit geçtikten sonra: 
- Hadi git biraz bahçede otur, kıra 

çıkmış gibi olursun, biraz açılırsın .... 
Doğru söylüyor. Ne o öyle, mektep. 

li çocuklar gibi pencerenin önüne geçip 
Makavlin'in kızlarını beklemek?. 

Ablam birdenbire yerinden fırladı. 

Bir ses ititmişti. Kendi kendine söyle. 
nir gibi: 

- Bu ç.ocuk ta tam vaktinde gelir .. 
Sonra bana döndü: 
- Filip, dedi, bak, seni timdi güzel 

bir kıza takdim edeceğim.. Bugün be
nim bayramım da, onun için çiçek ge. 
tirmiş ... 

- Senin b~yramın mı bugün? Habe-
rim yoktu .. 

Ablam her zamanki sert tavriyle: 
- Ben kendim hatırlatmak istemem. 
Bu sırada uzun boylu, sarııın bir kız 

karşıma dikilmiı. dikkatli dikkatii ba. 
na bakıyordu. 

- Kardeşim Filip, Pariste avukat ... 
Kıza eğilip selam verirken: 
- Sizi tanıyorum, mamazel, dedim .. 

Biru evvel sokaktan geçerken gördüm. 
ıizl ve hemen bir isim taktım. 

Kız, derhal: 

- Ne ismi taktınız? diye tordu. 
- Sarı bukleli matmazel.. 

Köyün en 
Emile Zavil 

- O o, bu bir lakap değil kil Benim 
diğer Uç kardeşimin hepsine de bu ismi 
verebilirsiniz! .. 

• • • 
Çokgüzel bir kız. Güzel siyah gözle. 

ri var .. Sesi ç.ok tatlı, çok ahenkli .. Ab
lam bir de onun için burnu büyük der 1 

Kız, bahçeyi işaret ederek: 
- Çıksak, dedi. Bugün hava ne gü· 

zel, değil mi? Burada canınız sıkılmı • 
yor mu sizin? Bilmiyor musunuz, bura
da bizim gibi komşularınız var. Karde
şim Pot avukat olacak .. Hukuka başla· 
dı. Sizinle Paris hakkında konuşmayı 
ne kadar ister! .. 

tık görüşme kısa olurmuş.. Memle-

8 Birinciteşrin - 1938 SALI 
Hicri: 1357 - Ramazan: 15 ..... .._ .... ...... ..... ..,. -

6,40 11.58 14,40 16,58 18,32 4,59 

r1t ~mleket D:şr Deniz. 
Sel erleri 

Homanya vapurlar1: Cumartesi ıtfinll'rl 
13 de Köstenceye: Salı !{Ünleri 18 de Pi· 
re, Reyrut, lskenderiye. 

hal yan vapurları: Cuma gQnlerl saat 10 
da Pire. Urcndizl. \'eneılik, Triyesle, 

Sirkeci lstasvon Müdürlul!ü Telefon 
23079. 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yanıın: 
Jstanbul için: 24222, Oe)'oAlu tçln: 

44614, Kadıköy için: 60020. C'sküdar I· 
çl n: 6062,l; • 

Yeşllk6y, Uakırk6y, llebek, l"arabya. 
RDyükdere, l,.enerbahçe. Kandllll, Eren· 
köv. Karini. lhıyükada, Heybeli. BurJtDZ. 
Kınalı, lçın: Telefon muhabere menıu· 
runa yanıun demek kArldir. 

Hami itfaiyesi: 2271 J 
l>enlz ııraiyest 36 .• 20 
Beyazıt kulesi: 21998. Galata 711nıın 

kulesi: 4001i0 
Sıhhi imdat: 44998. MOddelumumlJlk: 

güzel kızı 
Çeviren : V. G. 

9 

) ketin adeti öyleymiı .• Güzel Jan to
puklannın üzerinde bir dönerek biz.den 
aynldr. Arkasından tebessüm ve sihir 
bırakarak çıkıp gitti .• 

Ablam: 
- Nasıl? diye sordu. 
- Şayanı hayret bir kız!. 
- Şayanı hayret hat Güleyim bari 1 

Herşey için böyle deniz zaten! Şayanı 
hayret l O ne çapkın kızdır o! .. 

Ne haksız 1 Kızın neresinde çapkın· 
Jık, samimiyetsizlik, hafifmeşreplik bu· 
luyordu sanki ablam? Jan sade bir kız. 

bir kusuru varsa o da güzel olduğunu 
unutması ... 

(Sonu yum) 

Bugünkü 
RADYO 
8 1kincıte,rln - 1938 SALI 

18,30 milzik (incesıız fııslı), 19,15 saat 
ayarı ve haberler, 19,25 müzik (operet par 
çaları), 19,45 konuşma, 20 müzik (radyo 
orkeslnm) Şer Praeıoriuıı, Senfoni Concer
tanle (Domizelli), Senfoni Ja majör (Mo· 
zallr), Kuçük sult (Debussy), 21 saat ayarı 
n arapça sö) lev, 21,10 müzik (Halk müzl· 
ği ve oyun haval:ırı), Jzmir, Aydın, Ödemiş 
tnrkülcrl ,.e zeybek havaları, 21,45 konuş
ma, 22, müzik (küçük orkestrıı), Le Rol 
Dys - uvertür (l.nlo), Fııust - seleksyon -
(Gonnod), J.a Traviot:ı - seJeksyon - (Yer
di) J\lın. Butterny - scleksyon - (Puecini), 
23, J\llizik (cazbant), 23,45·24 son h:ıhcrlcr 
ve yarınki program. 

22290. Emniyet mfldilrlOAil: 24382. 
Nerıa VekAletl lsıanbul Elektrik işleri 

Umum MüdürlüğO Reyoğla: 44801 • lsıan. 
bul: 24378. 
tas: 40938. ClbaJI: 20222. Nurosmanlye: 
21708. ÜskQdar • Kadıköy: 60773. 

Havaf'(:ızl: lsıanhul: 24378. Kadıköy: 
60i90. flevoıtlu: 44642 • 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Solar idaresi: Beyoahtı 44783. Be$ik• 
Beyoııu ciheti: 4908~. Bebek ciheti: 

38 • 101. Kadıköy ciheti 60447. 

~ BURIUAN ~: -------------------------- B URJ DAN d81 

~~ deU ... : ·. '~~ "bre ':"~·n~ yoksa sarhoı 
' 'lirrıi ınınıni soyduğunuz za· 
'ıl Gedi... ze bu kadar para geçme-

,,~ Cidi . 
~--~~'le~ Jıyonun çekmecesini 

'~Criıı\:~ üıtüne döktü. Son· 
~ tıı getirerek onu da bo-

~ S,. ~tını çattı: 
ta..... ile? r d" 
'~: · ıyc sordu. 

-.., ~tııtrıe . 
't~· le\.• Jıyonı cevabını verdi. 
~ lctlli lllçle : 

\ Sc\eC:~lcaladınız öyle mi? Ce-
;ıı: lcr .. dedi., 

~ 1toıdu . 
~ _Oaı~lcıı~ :ıt~i bile r • 
C,ı..,~t bu.ta e lZah etti: 

"' 1, bYa gelerek bana para
'-..~ l(S rest 
..._, )ledil Yaıamaktan usan· 

~i er. O vakit, ellerinden 

~:ıı~ buı'1dırn2 Kendilerini dC' 
'4~ ha llndugu mahzene biti
':' bir ıtsettirn. 

\t...~ lh.ı aç laniye d"" ·· d"". "-. ~;·•lf, Pl uıun u. 
'~ h klfi d raıarını kaybettikleri.-ı 
' ~· !lir ~re~ede cezalarını çe'lc
~~ '°il gUn daha kilit altın -
.. ~ taı_ )Jıı,.,. ta •rtık bizim 1çin teh· 
'ı~ ~ - tlleti . ..... ,,'rl~. ne bir kaç ekü ve 

,~ 
\._ tı'ıııeıc n, ·? 
'~1-r.. 1 

Beyhude zahmet .. 
~ : 

.... ~~l'ipı 
-..ıı .. ıQ) :: ) ·er,· --1du1 
\ti ... ~tr ~ er. Biribitlerinin ceza· 

."""<l\tj l'tYlc bitti 'il• 

it Ot-ı.tfcn ilcr · malengrle Ji· 
it, ' -.ı. ''Ytanın yan·nda 

1\ tiz 
'\ı.~t l~ı erıııc, Bi . ~-1.t '"ed· rom vak'ayı an· 
~ '"'t •:ı aunu ba 1rı.y1 ' .• hçeye biti· 

~.1t\... RornntdUği\nU sövle-
- <q "'-- • -~Zil U qz ntij IJu 

•t"t:ıc •• 
bu altınların da ı 

Strajildonunkiler eibi kanlı olduiunu 
söylemezsin değil mi? dedi. 

Bigorn: 
- Bu, bir mirastır f Jiyon ile Malengr 

beni kendilerine varis yaptılarl va:lah 
bu namuskarane kazanılmış bir paradır. 
Sen 'Ostaı rahıbine bundan bir para bi
le vermem 1 diye bağırdı . 

Büridan gülmeğe batladı: 
- Şimdi, Strajildo ile konupcaiım. 

Aklıma bir ıey geldi .• Belki bu fikir iki 
betbaht arkadaşımızı kurtamamıza yar
dım edecektir. dedi. 

Giyom: 
- Strajildcnun bu iıde sana yardım 

edeceğini ümid ediyor musun? diye 
sordu. 

- Ya arzusiyie ve ya zorla edecektir. 

Paraları çekmecelere koymakla meı 
gul olan Bigorn: 

- O fikir neymiı? dedi .. 
- Pek ıade .. Tampl kumandanı kont 

dö Valuvanın yanına gitmek için Stra· 
jildodan istifade edeceğim.. Bir 'kere 
Valuvanın yanına eidince .•• 

Bigorn ıözünü kesti: 
- Tanplemi gireceksin?!. 
- Yahut kont buraya eclecek .. O-

nu bir dcf a ele geçirdim mi, Filiple Ciot
yenin firanna ikna için kendisine ıöy -
lenecek sözU ben bilirim. Evet, timdi 
Margarit dö Bürgony mahvclduğu için 
Valuvayı tehdit ve icbar etmek müm -
kündilr. 

Bigorn: 
- Doiruıu ya, mantıktan diplomalı 

bir adamın bu fikri fena değil.. Fakat, 
Strajildoyu nasıl kandırmalı?. Onun 
elçi sıfatiyle Tanple gönderilmesini 
muvafık bulurum; çünkü Valuvanın o
na itimadı vardı, dedi. 

Büridan, çekmeceleri göstererek: 
- Bu altınlar onu kandırmağa kafi

dir, cevabını verdi. 
Rike ve Bürrask buna itiraz ettiler .. 
Bilridan: 

. 
- 28 - ben orada oturuyorum, aedi. 

BURIDANIN FiKRi - Nasıl?. 

Büridan, Starajildonun paralarını 

dük dö Jipte verdikten sonra, Haprat 
Yatağından çıkmıştı. Bir çok cinayet
lerin bedeli olan bu paradan kurtuldu
iu için büyük bir ferahlık duyuyordu 1 

Arada ne olduysa Bigorna olmugtu. 
Çünkü o eline geçen parada:ı mahrum 
edilmitti.. Fakat delikanlı, onun bu 
kayıbını mümkün olduğu nisbette tela· 
fi edeceğini ümit ediyordu. Filhakı"ka 

arkadaşlarını parası& bırakmışsa da 
onların aç kalmıyacak kadar zeki o!. 
duklarını biliyordu. 

Büridan Haprat Yatağından çıktık
tan sonra, yavaı yavaş Petz kapı. 

ıına gitti. Orada hayvandan indi ve ka
pılann açılma zamanını bekledi. Genç 
adam sevgilisini dilıünüycr ve kendi 
kendine gülümsüyordu. 

Nihayet sabah oldu. Kapılar açıldı. 

'e Bilridan rahatça dışarı çıktı. Kapıda
ki muhafızlar bu genç ve güzel deli
kanlının, müthiı maceralarını işittikleri 

adam olduğundan kat'iyyen ıüpbe ede
memişlerdi. 

Delikanlı Mon Martr yolunu tuttu. 
Mirtiyi bir an evvel görmek arzusile 
yanıyordu . 

O devirlerde Mcnmartr o~"z nüfus
lu bir köy idi. Büridan, burada sevgili. 
sinin nerede oturduğunu aramağa vakit 
kalmadan, yolun kenarındaki çalılar a
raaın:lan beyaz bir hayal fırladı ve deli
kanlının boynuna atıldı. Bu Mirtiydi .. 

- Safa geldiniz senyör Büridan 1 di
ye mınldandı. 

Büridan şaşırmııtı. Hiç bir şey söyle. 
meden nipnlıs•nı' göğsünün üzerinde 
ııktı. Yirmi sene gençleımiş olan Ma • 
bel de meydana çıktı. 

Her üçü de tatlı tatlı konuşarak 

köyün tepesine vardılar. Mirtiy bura· 
da bir kaya gösterdi. 

- Şu kayayı görüy« musun, igtc 

Mabel vaziyeti izah etti: 
- Gözlerini Parisc dikerek sabahtan 

akşama kadar vaktini orada geçirdiğini 
söylemek istiyor. 

Uçü de son derece memnun ve mes· 
uttular. Kulübeye girdiler. Yemek ha
zırlandı. Büridan arkada§lannı yemek
siz bıraktığını düşünmekle beraber gü
lerek sofraya oturdu. Bigornun yeye· 
cek bir geyler tedarik ettiğine emindi. 
Büridan yeniden kuvvet ve kudret aL 
mak için ve bir gün kalmak üzere Mon
martre, sevgilisi ile annesinin yanına 
gelmişti. 

Bir günlük mes'ut olmak, bütün dü
şüncelerinden uzak yaşamak istiyordu. 

O gece Büridan, kulübenin iki oda. 
sından birinde ot bir yatak üzerin.de fa· 
kat ideta kral gibi uyudu. Halbuki kral """" 
ayni gece kendi şahane yatağında uyu
yamamış, mahvolan saadeti için ağla· 
yıp durmuıtu. 

Büridan, ertesi gün de, annesının 

arzusuna rağmen gene kulübede kaldı, 
gitınecli. Filiple Gotyeyi arkada, zın. 
danda bırakıp gitmek içine elvermiyor
miyordu . 

İki gün böylece geçti. Mabel şa~ıycr
du. Mirtiy ise bu hayatın mükemmel 
olduğunu söylilyordu. Fakat babasın

dan ebediyen ayrılacağını düşündükçe 
saadetinde bir siyah leke görüyordu .. 
Maamafih bir gün belki babesiyle müs. 
takbel kocası Büri.danı barıştıracağını 
ümid ediyordu. 

Nihayet Büridanın Paristen tama • 
men uzaklaşamıyacağını itiraf etmesi 
saati geldi. Mabel bunun sebebini sor • 
duğu zaman delikanlı : 

- Sevgili anneciğim, diye söze baş· 
tadı, bana Pari4'ten kaç.mamr, uzak mem 
leketlere gitmemi, mesela Bürognyada 
kendimize emin bir yer bulm•mı söylil
yorsun .. fyi ama, ister bu doğdtı vum 

memlekete olsun, ister başka yere ol • 
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Kabızlık 
Onbinlerce 
kişi mem· 
nuniyetle 

MAZON 
MEVVA 'flJZlJ 

. ' ' . . . 'ı , . { . "". . 'ı ------ . .. .. 

kullanıyor ve tavsiye ediyor. KABIZL!(,l 

;ıoşaltır. Vücude fenlhb'k venr. HAZIMSIZLlK ve EKŞlLIGI 

MAZON iıim, HOROS markasına dikkat • 

. · iSTANBUL HARiCi ASKERi 
· ... KITAATI İLANLARI · : 

I - Şartname ve projesi mucibiuce .Ada.:ıada yaptırılacak tuz ambarı ve 
başmüdürlük apartmanı inşaatı 20-10.938 tarihinde ihale edilemediğinden ye
niden par.arlık ıusulill! eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 22917 ika 15 kuruş ve muvakkat teminatı ı 718. 79 li 
radır. 

Çanakkale müstahkem mevki motörlü kıtatarı için aşağıda ~·azılı benzin ve yağ
lar bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. llk pazarlık 10-11-938 perşembe günü saat 
11 de Çanakkalede müstahkem mevki sdınalma Ko. da yapılacaktır. 1stekHlerin 
belli saatte Ko. na gelmeleri. (627) (8210) 

. - il saat 11 de~ 
martesı gun 

1 
aııcur. ~ 

da kapalı zarfla yapı 3 ekttJPİııl 
2194 liradır. 'feklif ~ J{o· ~ _.... 
atinden bir saat-~'"': nı.B~ 
şartnamenin 4 u~CU eıctuplııtf Cinsi Kilo MuBc.Ku.Sn. 

23 25 
40 

lfu. Tc. J.i. Ku 
1026 00 

54 
178 

III - Eksiltme ll.U.938 tarihine rasthy.an cuma günü saat 14 de Ka.. 
bataşta levuım ve mubaya.at eubesindc.ki almı komisyo:rnnda. y:apılacaktrr. 

Benzin 58791 len Yesikalar teklıf ın 66) lunacaktır. (622) (~l • ' 
IV - Şartname ve projeler 114 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar umum 

mlldilrlüğü levuım ve mubayaat şubesile Arla.na ve Ankara başmüdürlüğün
den alma.bili!".. 

V - Eksiltmeye iştrnak etmek istiyenlerin fenru evrak ve ~esaildni ihale 
gü~lindcn 3 gün evveline kadar ln!ıisarlar umum müdürlüğü ln~t eubeSi
ne ibraz ederek aynca fenni e'•liyet vesikası almaları lllım<lır. 

Valvalin 
Vakum 
Gres 
Gazr~ı 

..... 

1773 
5919 
1181 

589 

• * * 

4{) 

40 
18 

36 
9 

1303 

• J{O d 
Teklif edilen (ıyat 'rrıtJlll! 

··1 t•· birliklerinin .- :..il 
ru en um !:dar~ 
29.000 kilo adeyağ. te

35 
pıı~ 

eksiltmesi 28 • 11 
9 '!d 

Vl - lstekliler.in eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 1,5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri iUl.n olu.. 
.:lUr. {7904) 

Alayın ihtiyacı için kapalı zarfla mevki satınalma .Ko. da yapılacaktır. 
saat 14 de yapılacaktlr; at 'Z
deli 30450 lira ilk teı111~ .. ~.,,, 

· ber gıı>· 

Cinsi Mjktarı 

.. . ' 
Muvakkat Eksiltmenin 
teminatı Şekli Sa.ati 

L. K. 

Muhammen B. 
Beheri Tutan 
L.K.S. L.K. 
-.30.50 .9150.-

240000 kilo un 146 bin kilo arpa 5650 ki- Plan ''e şartname lstanbul Ankara Lv. 
lo yağ satın alınacağından talip olanların amirliği satınalma Ko. da görülür. lstek· 
teminat makbuzlarile beraber 15·11 ·938 lilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. Ke· 
günü saat 11 de Kilis dağ A. Sa. Al. Ko. şif bedeli 40620,!9 kuruştur. tık teminatı 
na müracaatları umumun tutarı 28980 3064,65 kurustur. (625) (8208) 

kuruş şartnaı:nesı gayılt 

lür. İsteklilerin 249~ dek:i 
2 - 3 üncü maddeleri11 

1 
;ısa* 

likte teklif mektUP~~
den bir saat evvel ~ 
tmalma Komisyonuna (6z6) ,,,-liradır. (600) <7846). ~ :t- • 

• • • Eskişelµr garnizonundaki hava birlikle-82X114: ambalaj kAğıdı 30000 Kg. 686.25 Ka. zarf 14.30 
Toz tütün çuvalı 2000 Ad. -.26.7a 535.- 40.12 Açık 15.-
8/8 200 mim bo~da yu-
varlak başlı cıvata 4000 Ad. 
3/8 120 mf m boyunda yu· 
varlak başlı cıvata 8000 Ad. 

Ç.anakkalede müstahkem mevki için ri ihtiyacı için 300.000 .kilo un satın alı· 
y:apılacak bir iskele bir ay pazarlığa bı· nacaktır. Tahmin edilen bedeli 29250 li· 
.raktlnuştır. llk pazarlık 11·11·938 oumal radır. Sartnamesi Eskişehir As. Sa. AI. 
günü saat 11 de Çanakaklede müstahkem Ko. da görülür. Eksiltmesi 26·11·938 cu· 

• 1# ... u 
• 41,,,... 

III Kcr mıntakasın::a1esi ti 
rajı yaptrrılacaktJr. •t ı6 ~ ..nU sa.. _. 
938 pe11embe gu •51oıı~ 
Kor. Satınalm~ J{o~~g7 li~ 
calctır. 11k temınat 

57
5 Jc1l 

140.- 33.- A~ık 15.30 
318 demir pul 12000 Ad. 

60 Kg. 

makbuzu veya banka teminat mektub unu ihtiva edecek olan kapalı zarfları 
eksiltme günü en geç saat 14 de kadar adı geçen alım komisyonu başkanlığına ve hususi şartname ıste1t1iteı'~ 

da Ko. dan aınur· pıarııı1 '1' 
vesaikle teklif ıneltt~ çorlll~ 
tinden bir saat ~e \"e~ 
tmalma komisyonu~:ıs) cd 

Terazi 20 Aa, 17.- 340.- 25.50 Pa'2rlık 16.30 makbuz mukabilinde vermeleri lazım dır. (8084) 
• * • 

Cinsi Eb'adı Wkdan 

Çıralı kereste 440X28X8 ,. 18.099 M3 
•• ,, 300·400X25·35X3 ,, 22l>OO M3 

Muhammen B. 
CWJI• 

% 1,5 temf:ıatı 
Beheri Tutan 

Li. Kr. Li. Kr. Lira 
43. 778. 25 58 
u. 922. 50 69 

Kuruş 

37 
19 

• • 
• ıııe~ıc:l~ 

l - Nümunesine uygun -olmak şartile 30000 kilo 82X114 ambalaj kağıdı 
2000 adet ince şeyler konabilen standart normal sık örgillü toz; tütü:ı çuvalı, 
Cibali bakmı evine yapılan p!atformlaıra lazım olan yukarda ebat ve miktarı 
yazılı cıvata ile demir pul ve taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına .sa· 
tm alınacak 38 damgalı ve kefeli 70 kiloluk ve yanlıkları alemi:ıyüm ve öl· 
çtller müfettişliğince damgalı 20 adet terazi ayrı ayrı hizalarmda yazılı usul. 
terle eksiltmeye konmu~tur. 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizaları:ıda gösteril· 
mlJtlr. 

I - Cibali Bakımevi Jçln yapılaca k platformlara lüzumu alan yukand3 
eb'at ve mikdarı yazılı çıralı kerest.e pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 

Çatalca müstahkeıt1 926 ıJr" • 
kullanılmak üzere 23'· 1'er 
bı muhtelif ebadda çatı.-. 

'"bar ~ 
ıarlrk suretiyle mu 

50 
1ir8~ 

ut - Eksiltme 21-11-938 tannlne rastlıyan pazartesi günü hizalarında 
yazılı aaatJerde Kabataşta le\•azım ve mubaynat şubesindeki alım komisyonun 
da yapilaca'ktrr. 

II - Mulıammen bedelleri:·~ muvakkat teminatları hizalarında gösteril· 
miştir. 

Muhammen fiatı ı.O ıesi 
hk 2 ı - ıı · 938 pazar ıxıe"~ 
köyün.de Müstah"ltern :1111 

IV - Ambalaj k~ğıdı nllmunesi herg(in sözü geçen şubede göıi.ilebilir. 
V-F.çtk e~ntmeye ve pazarlığa iştirak etmek istiycnlerin münakasa iç.in ta· 

yln edilen gUl) ve saatlerde %7,5 güvenme paralarilc birlikte yukarda adı yazı· 
h komisyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin 
aı mühürlü teklif mektubunu kaı.t.mi vesaik ile yüme 7.5 güvenme parası 

m - Eksiltme 11-XI - 938 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat .Şubesindeki Alını Komisyo:ıunda yapılacak. 
tır. 

.ıacaı;·-.. 
komisyonunda yap~ n ısı 
lerin kat'ı teminat o a aa J1 
tırarak yevmi ıncz~-{lr ~ 
de müstahkem :rneV'~6z4) 

yonuna müracaatları 

IV - İsteklilerin eksiltme tçin tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü-

l venme paralıı.rly!e birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri nan olu • 
nur. {8086) 

~ 
18! BURlDAN BUR1DAN A 

-------------------------- ııır ~ -------~---------------------------------sun kaçmak için para lazım. Evvela pa
ra bulmalıyım 1 

Bunun üzerine Mabel gülümsedi. Oğ· 
lunu elinden tutarak bir ekmek dolabı· 
nm önüne götürdü ve dolabı açarak, 
Büridana paçavralar arasına gizlenmiş, 
elmas ve altm dolu iki çekmece göster· 
di. 

Büridan sevinçle bağırarak cep1erini 
altınla doldurdu : 

- Bigom, Bürrask, Rike artık mem
nun olacaklar.. Zira Uç arkadaşımı ôa 
beraber alacağım anne, en felaketli, en 
tehlikeli saatlerimde onlar beni terket· 
mediler ... 

- Doğru .. Hem ben hepimize yete
cek kadar ı:enginim. Görüyorsun ya, 
kaçmamıza mini hiçbir §ey yok. Arka
daıtanna buraya gelmelerini haber ver 
ve hep beraber gidelim. 

O zaman Büridan kaıtarmı çattı: 
- Ben, dedi, Filip ve Gotyeyi kur· 

tarmadan bir yere gidemem. 
Mabet titredi. Büridan sözüne devam 

etti: 
- Anne ... Bu iki isimle sana mlithiş 

hatıralar hatırlatmış olduğum için be
n! affet. Eğer bu iki adamı ölüme terk· 
ederek, onlan kurtarmak için her çare· 
ye baıvurmadan gidecek olursam ken· 
dimin de yaşamıyacağıru hissediyorum. 

Mabet içini çekti: 
- Öyle ise git, oğlum, diye mırıl • 

dandı . 
- Hepsi bu kadar değil, size Mirti· 

yin babasından ela bahsedeceğim. 
- Angerrand dö Marinyi ne oldu? 
- Tevkif edildi! .. 
- Ya, Margarit dö Bürgony?. 
- O da tevkif edildi .. 
Mabet gözlerini göğe \::aldırdı. Son 

bir kin ve intikam ile içini çekti. Sonra 
bu iki mühim hadiseden mütehayyir ol· 
madan soğukkanlılrkla cğluna i~lerin 

ftasıl cereyan ettiğin anlatmasmı söyle
di. BUridan. her şeyi olduğu gibl an· 
tattı. Ve hiklyenin sonunda Mabel de, 

Büridanm vaktiyle mırıldandığı gibi: 
- Şeamet! diye mınldanma'ktan 

kedini alamadı • 
Ve bir saniye düşündükten aonra 

şöyle söylendi: 
- On beş senedenberi bir çok inti· 

kam planları hazırlamııtnn. İ§te tesa
düf, nihayet Margaritin ihanetini mey· 
dana çıkardı, istediğim gibi, istediğim 

yerde yakayı ele verdi. 
Mabet, bir kaç dakika kadar derin bir 

düşünceye dalmıı gibi göründü. Sonra: 
- Marinyiyi kurtarmak için bu ka

dar israr edeceğini zannetmiyordwn. 
dedi. 

- Anne, ben elimden gelen her ıeyi 
yaptım.. Zannedersem artık onu kra
lın intikamından kurtaracak hiç bir kuv 
vet yoktur. Maamafih .... 

Sözünü tamamlamadı. O zaman an
nesi baş1ca bir noktaya temas etti: 

- Ya kraliçe, dedi, kızından rakibi 
olduğu için nefret eden o kadını da 
kurtarmak ister misin? 

Büridan titredi ve: 
- Mirtiy ne kadar müteessir olacak· 

tır diye mırıldandı. 
Mabet: 
- Sen ona karşı bir şey, söyleme, de. 

di. Vakti gelince ben Marinyi ile 
Margaritin öhimünü kendisine haber 
vermeği üstüme alıyorum. 

- Zavallı kız: için, annesiyle babası· 
nın, ayni zamanda müthiş iş1cenceler 

içinde öldüğünü duymak pek feci ola· 
cak. 

Mabel sükQnetle : 
- Hiçbir şeyden haberi olmıyacak .• 

Bu korkunç facianın üstüne bir matem 
örtüsü çekeceğim ve bunun yalmz bir 
ucunu kaldıracağım. Filhakika Mirtiy 
buradan mahzun olarak gidecektir. Çün 
kü Klod Lesko demekten vazgeçmedi
ği adamın tatlı hatıratını kolay kolay 
unutamamaktadır. Fakat babasının ni· 
çin ve nasıl öldüğünü hiçbir zaman öğ
rencmiyecektir. Kraliçeye gelince, Al-

laha çok şükürki, onun kalbinde bulca· tün yaptıklarını gözetliyerıgittiğİ JJ 
dına kar§ı bir sevgi değil, yalnız: merha- mey.dana çıktı. Büridanın ıııa1'1stıf'"' .. 
met vardır. Zaten kraliçenin annesi ol- kadar ilerledi. Ve onun ~ 
duğuna pekaz itimadı var. Bundan do· seyretti. "ği }>it .~ 
layı asıl annesinin kibar bir kadın ol· Bu adam ağaçtan kest~r 1'ı;yl;'. 
-duğuna ve onu dünyaya getirdikten dayanıycrdu, Arkasında tıJ· t1~ 
sonra öldüğüne, onu ikna etmek pek sesi vardı, Yüzii korkunç t>ir tl~ 
kolay olacaktır. Zaten Marinyi de onu §an delikanlıyı vahşiyane ybOJdıl~ 
hep böyle avutmuştur. takip ediyordu. Gözde~ ~~s 

Büridan annesinin bu kadar kolay ya man geriye dönerek bır (//! 
lan uydurduğuna galiba üı:üldü. Fakat d.ı ve: ı .diYe # 
başka yapacak bir şey de yoktu. - Hepsini yakaladıtn 

Nihayet onların gene bu emin yerde dı.. • fi/!, 
kalmalarına karar verildi. • 111 <1°11~ 

Z ,_ M. • k . • n- ·d G··ıı'" "-ahçeYe ~ aten artı-. ırtiyi bulma ıstiyccek un anın u u u ·rı~1e JIYti 
b• se'll ~ dB ![i 

tek bir adam vardı. O da 'kont dö Va· üç arkadaş çılgm ır şısıtl gff'!~ 
luva idi. dılar. Bir çok sualler J<a~aôıf.(Jfİ 

Büridan: dan yalnız, Morunartre deıııed1 

- Onun için de bir fikrim var! dedi. arzusuna mukavel1lct e 
Mabet titriyerek bu fikrin ne oldu· !emekle iktifa etti. ~ 

ğunu öğrenmek istedi. Fakat muvaffak Bigom: siıe öe fil":. 
olamadı. - Ne söylüyorduı:n? bil ııefi~ 

söylemedim mi? Giy0~~yof "e.~ 
ğin önün.de saç1arını Y01' iste~~ 
tuyordu. Rike, içme ı;rertı11 111!':~ 
''Artık bitti. BüridanI jsi 6o;:o')" 

Şimdi, Mirtiyi bu yeni aynlıp raıı 
etmek i§i kalıyordu. 

Büridanın, FiHp ile Gotyenin tevki· 
fi hakkındaki söylediği sözler karşısın· 
da kahraman kız : 

- Hakkın var, Büridan, dedi. onları 
kurtarmak lazım. Çünkü onlar senin 
karde_şindir. Senin için kendilerini fe
da etmişlerdi. Eğer onları bırakarak gi
decek olursa, bu saadetimiı:.de da.imi bir 
leke olacaktır. 

Biiridan annesine bir nazar attı ve 
s".>;1ra nişanlısını bağrına bastr. Ayrılı~ 
anında da en çok cesaret gösteren Ma· 
bel oldu. 

Nihayet. tedbirli olmak için söylenen 
bir çok söı:lerden ve göz yaşlariyle ıs· 
latı1an buselerden sonra Büridan 
aynldı. 

Güneş grup etmek üzere iken atma 
binerek Monmartr sırtını inmiye baş· 

ladr. . "' . 
Bu anda, delikanlının geldiğini göre· 

rc1c bir çalılığın arkasına gizlenip bil· 1 1 

Yakalandı. Asılacak, d~ot1111ıı -~ 
diyordu. Ben de: •'0: ~r 
diyordum, diye bağır 

1
1
.: 11ertlel' it, 

. ··r i.1 J 
Masanın üzerinı ~~ ridaı1: ..,, 

lerle dolu gören Bı.ı arııl'lllr··z 
B bö• k bU § r.111' - u re .. .. 

0 
Je a~ ,r r'MI 

ben biliyordum. Sı~ . Y falcllt uııl ~ 
cek adamlar değilsınıZ·· ·ıe ııl r1, 

İ te 61 
"' lar zengin olduk l ş 8safl111 , 

. . ıll 

bağırdı ve ceplerını ·~ 
boşalttJ. ·ııctİ· c;ı 

Bigorn omuzlarını 51 

dJlar·· 
Rike lakayd davran 

Büridan: ıcııdL• ~ 
- Tuhaf? diye söY J' 

•pi 
Bürrask: . rıtilc ,ıı1 
- Sen buna zengı 

cevabını verdi. 1,ıt 
Rike: ~il şef• 
- Bu zenginlik dcg ' 

ye ilave etti : 
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""'lörı ,,1uka tebdili 
1

1 D e v 1 e t D e ·m i r y o l l a r ı 
1'ıı P!aJ...aı 11 vesaıtten otomobil, kamyon ve kamyonetler için yeniden }'3ptınlmış o- 1 1 t b ı D e k ı • • b e e 
:~~ za:,nn 10·11-938 tarihınde tC\'Ztinebaşlanacaktır. Bu tarihten itibaren bir bu· 1 s an u emırspor . u u 
.... ~~~da ~lakasını tebdil etmiyenlerin eski pllkalan hükümsüz olacağından 
~ rrı tir. PıAkalarım tebdil edeceldern kazanç karnesi, \'esaiti nakliye S3}'Jm ı 
~rl~~:n:!i{:~~i~~"~zrlanı ve şo!ör kam ini hamilen Emniyet altına §U" 

.,., .... ~'· (B) (8179) B .. .. . 
ı1~:!: ~ •. Telt f-on_\'l_ U_d_O_r ı-Uğ_U_n_d-._..n-:___ uyu ya pıyango su 
~ ltatsaı e ıhuyacı için 70 Kim. çift bükülmüş dahili tesisat teli. 5 Kl •. Oçlü ı 
~ 2'rn teli, 1000 adet 3 · lü kordon 1 1·2 mt, ve 1500 adet 2· li kordon ı mL 

a - Af a tksiltme} e konulmuştur. 
~·-~·12-~nunen bedeli (7600) lira. muvakkat teminatı (570) lira olup eksilt· 1 
·~ Ya Pazartesi günü saat 15 • de müdürlük binasındaki satınalma kom.is- j 

ti 3 _ 1'· ~ılacaktır. 
ltıuııleVi ~iPier, mu\a\kat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanunt vesai· 1 
4 _ So. <ıpaJı zarflarını, o gün saat 11·e kadar komısyona vereceklerdir. / 

Is\ rtnarneıen hergun levazım fünırlığım•zde ıı;örülebilir. (7913) ı 

.12-~~uı 1 elt ... fon Müdür•üğündrn: /
1 

~oııu Oda cumartesi günü saat 10 da Istanbul telefon müdürlüğü eksiltme ko
ek ltnı/nda 3015.93 lıra keşıl bedelli Kadıköy telefon santralı binası tamiratı 

ı... .~ı.ı._ }e ko:ıulmuc:tur. 
~ ~\'el . ~ 

1 hüJasa e, eksıltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni §artnamelerl, proje 
tm.._ ~ıu,,ilkk le buna müteJerri dığer evrak hergün levazım nmirliğimizde görülebilir. 
;ıa daır at ternınat 227 lıradır. lsteklılerin en az 2500 liralık bu işe benzer iş yap
Oıt~ taı;hıdarelerintlen almı~ old~ru vesikalara İ3tinaden Istanbul vila}·etinden ek· 
~tsık~~~ 8 gun ev' el müracaatla alınacak ehliyet ve 938 yılına ait ticaret 

r~~~~~:e gelmelerı. (7951) 

~ ~"u,.ı.u Auıır i..;ı -.a ıualma kom yunu ılauları 
l:::ı~ U Slhhjv • • . OOO 
d;§ab 28. ,, esı ıçın 5 adet yatak D.l:imevı i~ın 3~0 metre patiska, 
~h_l'oı>h 11 ·938 pazart~ı guııü saat 15 336 kilo ara ipliği, 529 kilo parafin 
;:_tııs;·o~necte levalım fımırlığı satınalma 12. 11 • 938 cumartesi günü saat ı ı de 
~llacak~ncla kapalı zarfla eksiltmeı;ı Tophanede Levazım amirliği aatmalma 

1'ıt llatı s~· l'ahznın bedclı 7600 !ıra ilk komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
~ 11 koın O lın:ıdır. Şartname \'e nümu· Her biri ayrı ayrı bay:Jerden almabile· 
~ ~ v:~·onda gorulebılır. lsteklılerın ceğindcn isteklilerin belli saatte komis- • 
llıı ı 'h:ı e kalarııe beraber teklif mektu;> yona 1;elmeleri. (345) (8212) Eı 

~" saatınden bır saat eHel ko· • • • 
\enneıeri. (349) (8216) Ma~ka kışlasında mevcut alev ve sis 

.. ~ kil • • • makineleri tamir ettirileceğinden pazar 
~~ 0 

balrnumu 9-ll-!J3S çnr · lıkla eksiltmesi 16 - ıı . 938 çarşamba 
:. c\r..gUnu saat 14.30 d Tophanede günü saat 14,30 da Tophanede Levazım 
~'- "'!ltljı>; 
l~ ei<sı cı• satın nlmn lfo da pazar amirJ:ği satınalma komisyonunda yapı· 
'ıl lı ~8~t~esi yapılncnktır. Tahmin lacaktır. Tahmin bedeli 800 lira, temi -
~ \Oe lıra teminatı 72liradır. Şart· natı 120 liradır. İstekliler tamir edile • 

ıı..:ltıiıeli tıUrnunesi l{o da görUtcbilir c k-m kineleri Maçka kıılasrnda de -
~ 'att.~ kanum ve.,ilmlarile beraber poda göre<:ek ve gördüklerine dair de-

~1.e Ro. na gelmeleri. (327) po müdüriyetinden vesika alacaklardır. 
lql8J.07 • • • ,7078) Eksiltme i~in t-elli saatta işbu vesika 

!hı tllııu metre tela 9-11-&38 çarşam ile beraber komisyona gelmeleri 
~h~. s1at (348) (8215) '""1 8a 14 de Tophanede Lv. ! 
~~eaıtın alına lfo. da pazarlıkla 
11q. Ura {apılncaktır. Tahmin bedeli 
t1! ~rtıı 5 kuruş temınntı 604 lira 
tfı bilir :rrıe ve nümuncsı l{o. da gö 
~ be~b ateklilerin kanuni vesiklaa • 

l32a:r belli saatte Ko. na gelme 
(7974) 

)ı,.~\irrı • • • 
·~ı ~letj .. 
~· \'' 498 . ıçın 262 kilo ince makine 
lııı ıa ~Onu kılo gazyağı 9-11·938 çar· 
~ .. ~Vaıııtı saa! 1.1 .de Tophanede lstan· 
1 ~ a llaıa ;un1 rlığı satrnalma komisvo· 

lııer,rı ~ ıkta ek iltmesı yapılacaktır 
le koınıs Üzde 15 temınatlarile helli 

ı Yona gelmelen. (3:>1) (8078 
~~2oN • • • 
biJ i)()OOo ~- lı dıkım evlerinde hirikmı~ 
!ıfy~ıy, (j 110 runl{ı kırpıntıya muka· 
&.ı 1 aıırıa,. ... ;,retı vcrılmek suretıle batta· 
~~ "<l6tnd 
-U(S çar an pazarlıkla eksıltmesı 
~ lst. (rnba gunü saat 15 de Top
'• 

11r. lıtıaı~· Ant. '-'a. Al. l<o. da yapı· 
>t 11 llatı 75 1 'Ye Ücrt>tının tutarı 500 lıra 
~11Ultıurıl'<ıı ~adır · Şartname \'C hattam 
~dt P.l\r\iı b~ da kırpıntılar dıkım e\~ 
~ı, ber:~ıt t teklilerın kanuni ve-

<3.ıı, (Sr hetlı ı:aatte Ko. na geJ· 
~ 036) 

'aa 'det b " ,. • 
t._• 'at Üyük b 1 

.·~ 1 &Urıu acır kazan ıs • ı ı \ p:: ll'tllr}j ~aat l 5 d,. Tophanede 
l!tıi ltlıld ğı &atın:ılma komisyonun 
~t 8

1
2 lir:ı at alınıı.caktır. Tahmin be· 

, • -. crrı· 
~ ttı ttklitcr· ınatı 12 lira 30 kuruş 

~lcr1,. ın belli saatt:ı k~misyo 
"''1'0 • (347) (8214) 
ı cıı t>ha.rıc1 • • 
lıı~ı ~~ l.f u~u Salıpazarında LevC\ztm 
"- o b rıcr;u 'l l_"'tta._1 'Ygir k 8~ anı.da mevcut 

rnçgj R MSLANGIC . 
~OLAY OLMAMIS Ti~ 
$/tm~~ 
Ü;Ü2 "lam ilk 
~sı~ 
l/.~~ 

/ 

Çekiliş : 22 - 11 - 938 

Eşyaların bir kısmı NiHAT IŞIK 
MAGAZAS.NDA teşhir edilmektedir. 
Görünüz ve iyi bir bayram yapmak 

için bir bilet ALiNiZ 

Biletler 50 k U r U Ş 
Mukabilinde 

Sirlieci: Tramvay caddesinde Nihat lşıli gramofon ve plak mağazaaın<la, Emin. 
önünde Tekkollu Cemal, Ankara caddesinde 105 No. ilan bürosunda, Karaköyde 
Uğur gİ§esinde, Beyoğlunda istiklal Cad. Fransız Tiyatrosu yanında Zengin aiıe
sinde ve diğer hususi bayiler de l{ .... satılmaktadır. 

UediyeJerin çekiJit ıarihinden üç ay sonra}'& kadar alınması mercudar 

/, I 
/ I • 

1/ 
'/ 

• ·., .... : .. \c.. '1 ....... - ~ • 1 • .. ,_ y • , ~ ·:. ... . • ... ~ ' . ·t 

ıq b 1 \tc <]·.-; uvvet•ndeki Botinder 
" Ch,{ 1 Cti 2 5 b • . 
L tlı\~ Ç tllarkatı • . evrır kuvvctınde· 
"' tU llrttırın ıl:ı ndet motörUn pa· 
hııı l ıın taat 1 :•ı l 6 · 11 • 938 çarsam. 

~r_'f\E ~~ 

J' ?fc:. -~~ A D E M i i K T i D A R ~-• 
~ =.~ 1 ve IB lE L G IE v = E K L 1 G n N E 

>ıı.. ··""aıırı, A ile Tophane1e tstan • 
~''1btd, ~tr-lrJil!· 
"Ilı he hp l ı:ı !l"t n"'lma l·om;~ 
llıt. \t deh a~;C~ktır. Her ilisin;n t~h 
lt\iıı ~~er lıra tcmin1tı 120 ııra· 
h... "t t vona . 
~ ...._ • •te1t1n rna anbarmdan ~örU 

lt'-e~rin belli saatte komla • 
• (446) (8213) 

.. ~ CtjP 
KAR$1 

UNi NV. IablcUerl bcı ccıaııedo arayuın. ro.1a k'atua HM Bornaobla 
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baş, diş, romatiz 
• 

a, nevra ıı, 
ağrıların devas_J A 

yeg . ne 
• 

SükUna, 
~astallğı Sıhhate 

Ağrlları 

Çeviren 
Neş'eye 

Eksir 

B?lkimya saf ve kuvvetli maddelerden en 
son sistem usullerle imal olunur. Çabuk tesire
der, kalbi v~ mideyi bozmaz, yormaz. En inatçı 
baş ağrılarını, en sinsi diş ve sinir ağrılarını, ro
matiz~a sancılarını derhal geçirebilirsiniz. 

Nezle ve gripi, daha ilk işaretler belirdiği an• 
da bir kaşe "Gripin,, alarak defetmezseniz baş
ka hastalıklara yol açmış olursunuz. 

. -" G RiPiN 
"' ılat-

;Yıllardanberi tecrübe olunmuş ve agr Jdıl" 
la, Grip, nezle tedavisinde kat'i bir deva 0Ş.J11" 
ğuna umumi kanaat getirilmiş bir ilaçtır. ~ıı
diye kadar bütün beynelmilel sergilerde /iv rce 
iade diplomalarla altın madalyeler ve hırı e . 
takdirname kazanmışhr. 1 

Zamanında alınmış bir tek "Gripin,, sı~~:: 
tinizi ağrılara ve hastalıklara karşı garaJl 

1 

'der. 
• terse 

Her yerde ısrarla GRiRiN isteyiniz ve GR~PiN 
• 'b .k b. ·c t)erıf yerıne Cl§ a ır marRa • . 

§idJetle red dedittt$· · 

·&E FAL.İN , '\. -
Nezle ., G,.IJı- S.ovj 
~.19,ınhgına . Js<ır~ı 
S1harı nizl .korur : 

Baş - Diş - Grip ve bütün 
ağrı ları derhal geçirir 

Taklltlerioden sakınınız. ı - 12 ilk 
.ambalajlarını ısrarla tstey · n lz. 

••• • ,j .. .. .,"': . .. .i. " ... "" :..,.· • t ~ 4 ·' ~-.". ·- ' •• • • • • • • • • • •• J~ • 

SL ~· ı----- _________________ .....,,ı 1 

Şeker, Helva, Lokum, Karamela, Vapımevi 
: Sahibi: Rumeli Şekercisi Mehmet İbrahim Şekercioğlu ti 
t En uygun fiatle en nefis şekerler t optan fiatma perakende ve t optan alanlara aynca iskont o. , ~~e f 
t Bayram yaklaşıyor, ağız tadile şeker yemek ve müşterilerinize çok iyi bir '§eker satmak isterseniz iı:n1a 1 
• müracaat etmeden başka yerden almayınız. ,~ 
t Adrese Dikkat: KADIKöY OSMAN AGA KERESTECiLER BAŞÇAVUŞ SOKAK No. 38 . 1 11 

••0::.:::-~-K .... A ..... T .. R ... A .... N .......... H ..... A ..... K .... K ...... l~--E ...... K .. : e: ~ 
göğüs nezlelerine F"-

~~~~~~~~~~~-~ 
Uayıp aranıyor 

On altı (16) senedenberi kaybolan Ma
nisalı Donabed oğlu Zake sanati keresteci. 
Annesi terzi Gullitza kendisini arıyor. 

Görenlerden veya işitenlerden insaniyet na 
mına bildirl}leleri rica edilir. 

Adres: Mr. Onııik Tateosyan 1 Bis Ru
e Rouget de l'Ysle CJıoisy - le - Roi - Se· 
ine FRANCE 

Beyoğlu üç üncü N oterllğine 

Galata da N ecatiky ca.ddes.inde 197 
N c. lu dükkanda mevcut ve saatçılrğa 

ve kuyumculuğa müteallik bilcümle 
emval ve eşyayı oğullarım Andiriya ve 
Sotiriye satın devir ve teslim ve kat'ı 
alaka eylediğimin ilanını dilerim. 

Haliç Fenerinde Kiremit caddesinde 
89 No. lu evde müteveffa Nikola oğlu 
T eofilos Özdamar. 

Bu ilan neşredilmek üzere Haber ga-
zetesine gönderi1di. 1 - 11 - 1938 

(V.P. 2774) 

Zay.i 

50 liralık hisse senedini ve beraberinde 
157 numaralı makbuzu kaybettim. Yeni
sini alacağımden eskilerinin hükmü ol
rnadığmr ilan ederim. 

Uskiidar Yeniçeşme 27 numaralı inşi
rah sineması bahçesi sahibi lluriye 

T .. ,. 

Romati:z:ff19 

Lunıbago 
_______ "":!Al·-·. ·~ı s i yat i I< ~0 

Soğuk-algtnlıklannı iyi ~ 

___ .......-.......~-----


