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"----BAŞV~KiL 

'"ta. ürk dün gecev· 
\/~hat ız geçirdiler 
a~iyet ciddiyetin· 

';"llhafaza ediyor 
Jllliğs.ta.nbul: 9 (A.A.) - Riyaseticumhur Umumi Ka

l ln.den: 
- Reisicumhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hak
kında müdavi ve müşavir tabiblcri tarafından 
hu sabah saat 1 O da verilen rapor ikinci mad-

2 dei!edir: 
- Geceyi rahatsız geçirdiler. Umumi hallerinde

l{i vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir. 
1-Iararet derecesi: 36,8 
Nabız muntazam: 128, 

bu~"'ru.,2s~~ i ra or 
,· .. ~i~~tunhul: 3 (A.A.) - Riyaseticumhur Umumi Ka

l ln.den 
..._Bugün, ikinciteşrinin sekizinci salı günü, saat 

(23) · de Reisicumhur Ata türkün sıhhi vaziyet
leri hakkında müdavi ve müşavir tabibleri ta

~ rafından verilen rapor ikinci maddededir: 
'Bugün saat(18,30)da hastalık birdenbire nor

ma] seyrinôen çıkarak şiddetlenmiş ve sıhhi 
\taziyetleri yeniden ciddiyet kesbetmiştir. 
~araret derecesi: (36.4) 
~ahız:' Muntazam, (100) 

lvt·· eneffüs: (22) dir. 
lldavi tabibi er: 

Prof. Dr. Neşet Ômcr lrdelp 
Prof. Dr. Mim Kemal ôke 

~.. Dr. Nihat Reşat Belger 
\l§avir tabibler: · 

Prol. Dr. Akil Muhtar Öz.den 
Prof. Dr. Hayrullah Diker 
Prof. Dr. Süreyya H. Serter 
Dr. M. Kamil Berk 
Dr. Abrevaya Marmaralı 

J>ün gece 11,05 de hnzırlana.n hususi 
bir trenle Ankarnılan hareket eden Ba1'

\'ekil C-clfıl Bayar, bugün öğleye doğru 
saat 11,58 de Jlaydarpaşaya gelmiş, Va
li Ye Belediye reisi l\luhiddln Usttindağ, 
İstanbul komutanı, Cilmhurrelsliğl baş

ya\'crl Cclfll, Londra el~imlz }i'cthl ,.c 

sıhhiyo ,·ckm Jlulüsi Alatnş, tarnfmdan 

ka~ılanmıştır. 

Bn~vel..il, Arıı.r motörü ile Dolmabah-
çeyc ;itmlstır. 

C. il. P. 
Bii~·ük Millet Meclisi grubu 

toplnatası 
Ankara, 8 (A. A.) - Cilmhurlyet halk 

partisi B. M. M. grubu umumt heyeti bu 
gUn - 8-11-1938- saat 15 de reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın başkan
lığında toplandı. 

Söz alarak kUrsüye gelen başvekil Ce
lal Bayar, BUyUk Millet Meclisinin tati
li devresinde cereyan eden dahili ve ha
rici bütiln mesai hakkında Hatay ve 
Dersim işleri de dahil olduğu halde uzun 
izahatta bulunmuş ve ayni mevzular U

zerinde söz alan birçok hatibler de din
lendikten sonra, umumi heyet, hUk\lmet 
rcıisinln beyanatını ittifakla tıısvlb et
ml§tir. 

Ruznamede başkaca görüşillccek mev
zu olmadığından salı gUnU toplanılmak 

Uzere celseye nihayet verilmiştir. 

• • Veni bnır • 
taa:ıırıru~a ı 

~a~o rDaın o~oırDcar t 
Çinliler, Japon taan uzunu ı 

karşılayabilmek ıçın t 

400000 kişi : • tahşit ettiler : 
Tokyo, 8 (A.A.) - Japon karargt\- O 

hınca neşredilen bir tebliğde, Çi:tlile. 
rin Japon ileri yUrUyUşUne karşı koy t 

(Devamı 6 ncıda) • 

"Arnmrzdıı.n bir llmç.rutlmm Osmanlı Dodetinlıı en büyiiğil 
demek olan Sultanla alıbablığı çol;: mühimdi. Ne yoldnn olur

sa olsun, ne dereceye kadar bulunursa bulunsun, Abdillhamid 

gibi te lr altında kalan ' 'C nlhayct-tndeiscniycsi Juuıun de· 

mek olan bir pııdlsalım cllmlzdc olıiıası cmellerimlzln daha 
ırowetlo mhaklnıku I~ do geçmez bir a\•antaj sayılıı.billrdi.,, 

( A.K.) mn 'lıatıralarından 

dar sokuldu ,·e: 
_ Cenhirclyan • dedi - senden bir hizmet lsteriınl 
Cemhlrclyan tazimle eğilerek ce\•ab vcnll: 

- İrade hUnkAmnmdrrl 
- Rtrlıaç hafta za.r:fmila malmıziyetiml muclb jumalhmıı 
okullum. J~rmenl tebaamız içinde gl:ı:ll 'bir te5ekkillil stynsi
nln dal budak sarmağn başladığını bildiriyorsun. Bunlarla 
pek içil dışlı bir münasebet tc is etti~rfnl umuru dnhiliyc na
zın Rlfat Efendi söyledi. Onlar da. senin me ainden mom
nundur1ar. Fakat bu kadarla olmaz. Bu çıbanı lyioo azdır
dıktan cıonra clbirliğfyle temlzleriz. Bu kolay!,, 

( A.K.)nın hatıralarından 

aa Maıyn Kampif OD ın hedeiFDne (ğlc~rlUlu 

alınan müstemleke • 
• • • • • 

ıJ~~:t Ye;i-bi;. nırtuk-;ö;i;di""~e Almanya i; .. ···ı 
~ ~~';'· ...... ~araftarı olan diplomatlara hücum tti ~ 

': , 8 (/\ ................... _________________ ·-·-···••& .. --····-···········-= 
~'<l'g ·A.) - D. N. B. bildiri. f yeceğiz. Evvela ben, ancak ve bizzat 
l ~~l'h~aU.keU kendimizb mildafaa edebileceğimiz 

ı~•aııt 1sı en-ıek ercıe nasyonnl sosya. haklara kaniim. Sonra, ancak istihkak 
\ ~. ~11lda biı-dar azasının ananevi ettiğimiz ka?.a.nçlara inanıyorum. Zira, 

b\ı~11~~8 sen . ~utuk sö:·'"yen B. bu dünyada hiçbir şey bedava veril _ 
~ ı oı Vakal esının Alman tarihine mez. Şimdi, yeniden aramızda b i".,iya 
~ ıı. ,_, arak gar Ve muvaffakıyetler tımızı harekete getirmek ve saflığı .. 
~ ~l'~~9ıs s:Çec~ğini . bildirdikten mızdan istifade etmek istiyorlar. Fa. 

hıt- ~ ıpiniıı ~~ı vazıyetLıi ve Vil kat ben, soğukkanlı ve ihtiyatlı duru. 
~·ıı. ~.,? Oln-ıadı :~ al~atmadan. baş- yorum. Dü:ıyanm yeni bir umumi ada4 

~~~ıı~tnle de g n~ ız~h eyledıkten let ve sulh yoluna girmek istemesi çok 
~il~' tııuazıa tniştır kı: güzel bir şey olurdu. Ben yalnız bir 
bıı~~ı iftihar rn rn~v.~fakıyetler . şey temin edebilirim: Eğer dünya si. 

"-·~~i ci·~~t ?.an-ı=:e?ılırız. Faka~, yi la? el~ndc. harekete geçerse, Alma.1 
\:~~ ~ilncel . ~ınden daha zıya. mılletı, elınde zeytin dalı ilcı dolaşmı. 
~~aı.1~dı]( kclrırnıze eski prensip- yacaktır. 
•n.:.· "'"' a ınak . t" . ~~a t buıu ~ 18 ıyoruz. Bız. Fransada ve lngiltcrede halen ikti. 
!leıtet~ııeıel' nacagız. Biz. acı ve dar mevkiinde bulunanlar, muhakkak 
bit- q erden gef aşadık ve yabancı ki sulha bağlıdırlar. Fakat, ben Çörçil 

alıa kola en hoş seslere kati lafı nasıl çevirmek isterse istesin. ba. 
Y kolay iman ctmi. OIF" Devamı 6 ıncıda 

• ı : • 

Sen hlik\lmctin bir ca!'usu musun 't 

- Elbcttel 
BütUn kanımın nyaklarıma doğru si.izlildliğünU hlssodiyoıımı. 
\'Ücudunı karmc.aJ:ınıyor. Ne diyor bu ndam, dcllrdl m1 Ro-
penf ( A.K.)nın hatıralarından 

"1'a\B§ yava~ bende yaklaştık. Kör bir idare kandlllnln tit
rek ışı,., iı;lnde bombos duran zapt.iye klübeslnl pcncercsln
dcn dikkatle gözledlk. l\lnsa deYrllmis, hokka kmlmış '\"O 

mürcld<cb kenarlara kndar sıçrryarak dağılmı~tI. 
Parmaklanmızm ucuna basarak etrafı dikkatle dinledik. İn
ce bir su sl7.an sırt kenarındaki çahlar lı;lndo yiiz Ustu ka
pa.nmış İbmhlml bulduk.,, 

( A.K.)nın hatıralarından 

"Sürpik heplmize ayn ayn bakarak: • .. lliuan 

- Bu kadar korkak \'C mütcreddld, bu ka~ ... ,unrnu§ olup i!k 
lı insanlnrm bu dn\'a pc5lmlc ı,nr... • ,. ~ ~o.ıda Yedinci Edvard a 
pbılz boyun~ ,. ,_..:ı ~ns, beşinci Corcun tnç giyme merasi-

.rl....... • , ,x.;ı .,erefine İngiltere imparatorluk tacmn takılmıştı. 
gı )l·! .. .Jı w 

!1 şarkı !kincilik ise 1893 yılında Ornnjda bulunan ve 969 
....1 reklam U- kratlık olan Ekselsiyor tnşmdadrr. 

~ri çevirmek iste-
... r'un yine sahneye 

lif etmiştir. Şarkılara 

t ~~hur tenorlarından olan 
Jışardnn ı3öyliyebileceğini ve 

.arz ağız açıp kapamasının klifi 
.. ıştir. msa bir tecrUbenin mu\•nffnk 

• bir 1 •• ı tenor bu teklifi kabul etmiş ve haki
.rda s5ylediğimiz gibi kimse hilenin farkı-

VçUncU taş ise 800 kmtlık olan ve "Hlııdistnn 
kumpanyası'' taraf'mdan kraliçe Viktoryaya takdim e
dilen Koh - i . Noor yani "Işık dağı" elmasıdrr ki İn
giltere kral ailesinin hususi mücevherleri meyanında

dır. Geçen asrn kadar, cenubi Afrika elmas maden
leri bugilnkU inki.şnfma mnzhar olmadan evvel, Bre
zilya madenleri dUnyanm en mUhfm elmas madenleri 

sayılıyordu. Brezilya elmnslarmm, kıymetlerini çoğal
tan bir vasfı dn sert olmaları ,.e çok acnib bir mavlm
trak renge malik bulunmalarıdır • • emesine ,rnıştır. 

.Unız erte• i gfin bu vaziyet bir itizarla halka. 
..ırltml§tir. 

Bakalım "Vnrgas'' elmasını da !ngiltere kraliyet 
ailesi mi satmalacak? 
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AKŞAM POSTA~I 

SaAi6i •• N~ırigal Müdür;; 
Hasan RaGtm Uc; 

DAR E EVİ ı lstanbul Ankara caddest 
~ ••••••• ı.ıanblııltlt. Toız,.ataıb.oall hlanh91 llAOEB 

Yazı işleri telefonu: 2 3 6 7 2 
idare .. : 24370 
lliln •• : 20335 

ABON~ ŞARTL.ARI 

··"•''" e •vı.t.. 
3 •v••ll 
' •v•ı11 

1"11.rltlp,ı 

f . 4 UO tf,P. 

'.o . 
•OO • 
ıao • 

r.,.,.,b/ 
t . 700 ıır. 
ı . 400 • 

100 • 
110 • 

;;/(a'Jaıa dair.' 
......... ..::15mo:ı:mıııaı:ı• ...... 

J ıtıyaı luı a 

mekle1 Florynda yapılmakta olan yem gazi 110 binaSt inşaatının, belediyede sarf edile
cek para kalmadığı ırın geçerıterde )'arı yoldll bırakzlJığım yazmıştık .. Ve bıı 

vaziyetin devlet bütçesine zmarlı olacağmı.yarım kalan inşaatta zamanla birçok 
""' talıribal olacağını da ilave etmiştik. Resimlerimiz Flor;·a g~zr;o;ktlfJİf· 

nın ilk zamanında ve so11 zamanında alınmış iki manzarayı gost 

G AZETEYl karıştırırken bir ye
rinde, hoşınna giden bir haber 

gördUm: Amerıkad:ı ihtlyıırlnr için bir 
ınekteb açılmış ... Hemen okudum; faknt 
o hnber benim umdugum gibi çıkmadı. 
Meğer o mektebde ihtiyarlara h:ıyat sev
gisi, dilnya işlerine nlakn göstermek he
vesi gibi şeyler nşıhnmak isteniyormuş ... 

Halbuki ben orada insanlara ihtiyar
lamak öğretildJğinf sanmıştım. Etrnfmı. 
u bir bakm: yetmişini geçmi3, hattA 
seksenine yrudaşmı§ kimseler içinde ih
tiyarlığı 6ğrenmlş belki bir iki kişiye 

bile tesadUf edemezsiniz. Yaşlarını an
c.nk gençlerin işine kanşınak, tecrUbcle· 
rlni line sUrerek onlara birtakım manasız 
manasız nasihatler etmek için itiraf e
derler. Böyle bir ı;ıcye lllzum olmayınca 
)'nşlarmm kat'iy~cn farkında değildirler. 

J{endilerinin duymııdıklan ihtiyacı, kar-
131lnrmdakinln de duyma~ma fmkll.n ver

mezler. Gençlfklerinl, yani kendilerinin 
de kırk em sene ewel genç olduklannı 
unutmuşlardır: dünyayı hep bugUnkU 

gözleriyle görmUş gibi sö:r. söylerler ve 
kendi ynşamalan ile yirmi be§, otu:r. ya. 
... "ldakt bir adnm·n yaşaması anısında 

tııbli bir f~ ·k olııca!hnı bir tUrJll akılla
rına yediremezler. İçlerinde, sl'kiz saat 
uyumuş blr gence : "Bu ne uyku! Eshn· 
bı-k,..hf'fn uykusunu dıı geçtf; bak, ben 
her gece Uç dört saat uyuyorum k!ifi .. ' geliyor., diyenler bile bulunur. Hele 
kendi dlşlcrtnln kesmediği, kendi mide

lerinin hazmetmediği yemekleri, her 
yaştaki insan oğluna muzır sayanlar pek 
çoktur. 

Bu yUzden onlan kabahatti bulmuyo
rum. Ben de, kısmet olur seksen ya§nnı 
bulurs!lm, onlnr gibi olacağımı zanncdl· 
yorum. İnsanlar çoğu, hatta mnyonda 
biri mtistesna, hepsi ihtlyıırlamağı bil
mezler; yani lhtlyarlaclıklarından şöyle 

iyice hııberlert yoktur. ŞUpheslz, znmnn 
geçtl;;inf arnsırıı onlara da hnhrlatır, fa. 
kat elalem içine çıktıktan Z!lman bunu 
unutup kendilP-rl, yılların akvıası ile hiç 
dcffümemlşler, hlc;blr şey kaybetmemiş
ler gibi söz aöyleme:je kalkarlar. Bır 

rnekteb... Onlara ihtiyarla.dıklnrını ve 
bir ihtiyarın nasıl hareket etmesi lfi
znngeldiğinf öğretecek bir mekteb .•• 

Yalnız ihtiyarlar için mi? •.. doğrusunu 
isterseniz insanlara her yaşın lcabatı ay
n a)TI öğretilmelidir. Otuz yaşında ço
cukluk, ellisinde delfünnlılık taslryan a-

damlar az mıdır? zavalhlan ayıplama

yın, kabahatleri yoktur; çocukluk ve de
likanlılık devirlerini geçirdiklerini kendi
leri de pek bilmezler. Öyle birdenbire 
haber vermeğe de gelmez, çUnkU öğre
nince bUsbUtUn eaşmnnları, ne yapa-

caklarını hiç bflememeleri kabildir. Ço. 
cukken veya delikanlıyken bir yaşama 

tarzıdır tutturmuşlar; onu nasıl bıraksın
lar? bırakınca yerine nasıl bir yaşama 
tarzı edinsinler? ..• İşte onlar için birer 
mekteb lhımdır. DUnyadakl bUtUn ml'k
tebler insanlara c;o~ukluk ve gençlik A
bmı öğretir. Orta yaşlılık ve ihtiyar

öğretecek mUesscselere de 

Der. izbe nkın tah
sile göndE r~ce( i 

gerçler 
MUsnbııka lmllhaıu 

bu sabah başladı 
Deniz bankın A vrupaya tahslle gönde

receği orta mekteb mezunu gençlerin 
imtihanı bu sabah bankanın Haliçte, 
Hasköy civarındaki atölyelerinde baııla· 
mıştır. Bu lmhlhana geçen ve evvelki f!e· 
neler mezunlarından iki yüz kadar genç 
gfrmi;ıUr. 

Denizbıınk, evvelce lmtlhnnlo.n yapıl
m13 olnn Jl.se mezuna gençler gibi bu 

gentleri de mUhendlslik tahslll için muh
telif Avrupa memleketlerine göndere -
cektir. Yıılnız bu gençlerin hem yapa • 

~klan tnlısJle hazırlanmaları, hem de bu 
işlere ne dereceye kadar kablliyeUorl 
bulunduğunun tesblU için imtihanı ka -
zannnlnr 12 aylık bir staja tabi tutu -
lacaklardır. Banknnm fabrika ~ bııvuz-

lannda yapılncak olan bu staj ean3sın. 
da gençlere otuzar Ura ticrct verilecek· 
tir. İmtihsını kazanmış olmalarına rağ
men stajda muvaffak olamıyanlnrm hak
lan bankanın !Uzum gösterdiği zaman 
sukut etmiş olacaktır. 

Lise mezunlarının staj devresi on ay 
olduğu için ortamekteb mezunları, lise 
mezunlarındRn Uç ay sonra Avrupaya 
hareket etmiş olacaktır. 

Denlzb3.nk umum mUdürlUğU mUmkUn 
olduğu kadıır çok gencin gitmeı:ini arzu 
ettiğinden imtihanda kazanacak gen~ • 

lcr için bir had tayin edilmemf;ıtir. lm
tlhnnı kazanan her genç kabul edi'ecek 
vo stajn başhyac~ktır. 

-o-

F ifrr ve zekatınızı 
Türk Hava Kurumuna . . 

vetınız 
İstanlıul ~fürtülüğünden: 
Yurdumuzun ha" · müılafıııısı esbabın• 

temin 1 ı•susıında pek meşkC'ır mesaisi gö· 
rülmckle olan ve ııldıEtı lcherrüalı Kızıla: 
''e çoruklorı Esirgeme kurumu ıtibi hayır· 
lı teşekküller ile pnylıı~an Türk hnvıı kıı 
nımuna her vcçhile ynrtlımda bulunmak 
mühim bir vazifemizdir. Jllnaen:ılc\h h • 
bapta Diyanet işleri reislliU tnrafındnn 

ver :ş ol:ın fetva mııcilıince s'l 11 • • "ı· 

tir ve 7.ckM ile mii'cellef ol:ınlıırın - havıı· 

dan gelecek tehlikelere knrşı yurdumuzu 
mllletimizl korumak u~nında pek fe)•izli 
''e devamlı hir surelle ç:ıhşan - mcıkiır 

TUrk lı:ı\·.ı kurıımurı:ı y:ırctım<lo ve hu ,·esi· 
le ile rle menılekcllmize hizmette hulıınul 
mnsı ınzunıu s:ıclaki fılrın nevi ve mik· 
dıırile beraber ilan olunur. 

En iyi 
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u 
~o 

67 
133 

son 
12 
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51 
00 
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Hal e leri bayramına 
hazır ık başladı 

209 Halkevinden bir ser.ede altı 
milron yut tdaş istifade etti 

Halkevlerinln 1932 senesinde ilk defa 
kurulu.~unun yıldönUmü olan 19 şubatta 

bu sene de yurdun muhtelif yerlerinde 
yeni halkovlen açıluınsı için parti genel 
sekreterliğine teklifler .}apılmıştır. Yeni 

açılacak. evler bu günlerde lesbit ve uan 
edJiecekUr. 

Bundan altı sene evvel Türk ocaktan 
kaldırılarak Halkevlcri ilk defa kuruldu

ğu zaman ancak 14 vflfıyct merkczimir.
de halkevi nçılmı!JU. Halbuki bugün 209 

vilayet, knza ve nahiye merkezlmlzde 

halkevleri faaliyet""-halinde bulunmnk~
dır. 

1937 - 38 faaliyet yılı hakkında hazır
lanan bir istatistiğe göre baikevJerln
den, evin TUrlü çalışmalarına iştirak et. 
mek ve faydalanmak suretiyle G mllyon 
küsur vatandaş istifade etmlştlr. 

Bu faaliyet yılında halkevlerfnde dil, 
edeblynt ve tarih §Ubcleri tarafından 

3000. gllzel sanat şubeleri tarafından 

1164 konferans verilmış, 13~ sergi açıl
mış, 1160 temsil verilmlş, kUltürel mahi· 
yettekf filmlerle 1549 sinema seansı ya
pılmıştır. Halkevlerinln kiltllphnnelerin -
de kitab mevcudu 130 000 e çıkanlmıştrr. 
Bunlardan bu faaliyet yılında 1,598,191 
vatandaş •stlfııde etmiştir. 

'' a an~ 

konferansı '' 
•• Dün binlerce mun.evver tarafından 

dinlendi 

ttnlverslte radyoloji ve fiztyolojl pro
fesörU Dr. Sgalitzer tarnfmdan dün ak
şam saat 18,10 da Unh•crsite konferans 
salonundıı umuma mahsus "Şeffaf adam,, 
mevzulu blr konfernns verilmiştir. Sa
lon başta Unlversite rektörU Cemli Bil-
sel olmak Uzere birçok profesör-
ler, ve memleket münevverlerinden bin
lerce kişi tarafından hıncahınç doldu
rulmuştu. 

Profes5r Sgalltzer, doçenti Dr. Muhte
rem tıırnfmdan tercUmo edilen konfe
ransında, röntgen §Uaınm nasıl lcad e
dildiğini kısaca anlııtmış, ondan sonra, 
röntgenin tıb llleminde yaptığı bUyUk in

kılaptan bahsetmiştir. 

.. . ,,,,~J' 

tı~'I yUksek yt'nillklf'rin <_:ok şayanı tak- · 

dir olduğunu iznb ederek bitirmiştir. 
eeffaf adam konferansı büyük bir takdir 
uyandırmıetrr. 

7oıud}) kar VP fntına 
l'e t-fou muhatwre!i in~ ıta11 

uArudı 

Bolu, 8 (A.A.) - Dün sabah Bolu. 
dan Mudurnuya Ç?kan p~sta otobüsü 
kardan söktüremiyerek yarı yoldan 
dönmüş, posta, hayvanla nakledilmiı. 
tir. 

Baş - Diş - Grip ve bütün 
ağrlları derhal geçirir 

k 
Konferansın büyUk bir kısmı ise, pro

jeksiyonla gösterilen birçok entereımn 
\•akaların resimleri Uzerlnde izahat ve
rilmekle gl'çmiştir. 

'"loktor Sgalltzer sözlerini, modern 
50 liralı .. lll ~ ... '·zyesinin tıb işlerinde yap-

157 numaralı makb~ 

Saat 12 de Boluya muvasal:ttı l!zım 
gelen Gerede - Bolu p~stası 4 &aat ge· 
çilttiği halde henüz gelmemişfa. Kar 

devam ediyor. 
füılu, 8 (A. A.) - Evvelsi geceki frr

tınndnn Bolu • Düzce - Mudurnu hatları
nın bazı direkleri devrilmiş ve bu iki 

kaz.'\ tıe vlltıyet .merkezi arasında tel -
grnf ve telefon muhaberesi lnkı'"ltl uğ

ramıştır. Hatlar sUraUe tamir edilmek· 

Taklltlerindeo sakınınız. 1 - 12 ilk 
ambalajlarını ısrarla fstey· ntz. ................................. 

sini alacağımden eskiler:;:;çı.=1====.1==b==b=-. n s~ne ı e em er 
madığım ilfm ederıın. t -ı~ 1 • e geÇuu;ı o o.-

Üsküdar Yemçeşme 27 nıtmc. 
rah sineması bahçesi şahibi lluri; 

tedlr. 

· ıo 
40 mil ton kı 

tütün b'' 
lş!P mlye nıosall eı1• 
ı. ı ne v J er 1 Ye P 1 ~~ ~~ 

b sene ğe 
lnhisarlar idaresi u ıurıı1e ,;r 

tütün baknn evleri lıış& e ıeıeııı8 .,,;'. 
rar verıni§tir. Bu bakJJJl ~grtJI' ~ 
rinin kurulması için bit ~ 
lanmış ve veklletln taB 1,. 
etmiştir. 1uğl1"11# '1 

İnhisarlar umum rnUdill'~ ti' 
ikisi Şemslpaşada, ve biti buldS f6; 
olmak Uzere Uç tane tstfUlt)ıs.ne• öd~ 
dan başka Samsun, pula ~ıı~ 111" 
Bursa. Adana, Balıkesir, ıtb~' ~ 
Kırklareli, Uzunköprü. }. edl ~J 1 

Urla ve GUndoğdudı> on Y rcfl! s6 ~ 
işleme evi vardır. Ru fl\'ıe 1'JI# 
yon 870.000 kilo tUtUne ba _ .JI 
dir. - şc'-al 

Bu blnalarm en bUytlğU ~ b ~· 
ki ı numarah bakımevtdlr· ı\1tU\\~ Y! 
ıs lal> ıaddl 3 milyon 1t1l0 

111
t1,._b• -r 

nalarda işçinin sıhhati -ve ıııdtt'· fJ1' f 
her tUrlU tesisat bulunrn~ ıte fi' pi'' 
yanda revir, eczane, yık f eııl ,.. "'-' 
ma yerleri bulunmaktadır· ~t ~ 
cak bakımevlerlnde de bıl ~\f fi 
siyle mevcut bulunacaktıl'·efle_~ ~ 
hisarlar bakmı ve işleme yUJ"'" 
ab haddi 40 milyon k.lloY' 
lacaktır. 

~ 

Be\ıoQ ru , , de 
H 1 k ev i n "ıt'~ 

'lon kftnu nda b1'111t 
sPr~lsl açıl• / 

Beyoğlu halkevlnden: 
11
,.., Jcl1 

:,/ 

Ne,riyııt yapnn malb11111 
11 f'f 

ne, hususi tübilere: r -re 1',,ı ııır ,/ 
1 - Evimizin kitabsıırıı otıiııl d' ıtr 

si faııliyet programında ııı btl ,,ıJ ,,J 
al_:ın "~ilah Sergisi,. işine 1,rı~İ 
bu~ edıyoruz. 11 g39 ııııı' 

2 - Sergi 1 iklncikA00 erı.:es ı1r •.) 
eYimfzin Tcpebıışındııld 111 cdee~" ;r-, 
açılacak ve 15 gün de,·ıııtı tı teŞ111r 

3 - Sergide 938 oeşrlY9 , '/_ 

lir. eki~~ <' :ı 
4 - Sergiye iştirak edeClfl •d,ıı f" 

seheb ve suretle porıı alı019,-fı11 ~ 
sinin bütün işleri e\·lrtıil •" / 
lncnktır. dot:tkıer ıif~ 

5 - Sergiye iştirake rfıı ııır5 ı• 
içinde oeşretıiklcri ~~:~şrll'I 93 ıf. 
tanzim ederek ~O lkıııc• Jidlt• ,~~~ 
kndnr evirn1ze g5nderınc ,.ıerı ~' 

lı ese d"" 6 - Listelerde yazı 
1 

rııfıl'I 
1
, 111 11 

tayin edilecek memur 8 
11 ııld ~ ı f 

• • 1 inde rıtl <~ ~ muk:ıhıl nde sahip er 011nlt1 ıt .k 
lstanlıııl lıııricincle bulu 1,ısıelerıtlltt" 
göndermeleri zarurfdfr. de uı!Jt I_ 
dilerek bir lıroşfir hafln ıctll'• • İ 
ziyaretçilere te,·zl cdlle~;ce1'1t~~ olıt'/. 

7 - Sergiye iştirak e 111ııtı5il1dıı ı 
1 teşhir edilecek kitapınrıııere > ııbıll 

zere ~erıfö·i ziyaret edC",.11rıı " 1' Jıl· 
zlll\ll:ı kltnp satm:ık şıı r-' pe tııırt' 
melidirler. rnıı st <e bil' 1.rı· 

8 - Geçen yıl ııçtını ıısınıı oO ı:ışl ıcıt:ıP 
zaman içinde hıııı:ırlntırll. ı1' .. ırrCll rftıl' 

ğnıen· .uı ,c ı:ıı 
de\':ım etmesine ~D 'le ) c1oıııı 111 ıe fındnn 7.iynr~t eclılııılş .,iııltl nıt ıııf 

. 1 scrr tıt •ııı ı:tı ~ 
snlılmıştır. Bu lkınc. ı1ıııı:ı ııııı"• ,.ıııt ' 
li olacnğı şüphcsl7.dır. ııırıı 1 ff ,_ıı' 
tim izdeki )'eni neşriY0!~1c~ıı 1"\,ıcır11 'ııtıO' 
en kitap lemin etmek. ı:uırııılı ıebıl ıe~ııııtr 
kit:ıp ~cvgio;ini, klltıP 0dıı>'0ııtı;11ı:ırııt• ,ı~ıcıı• 
mnk gibi maksntlıırıı rnııtlt -retle "' 
silmfıxe neşriyatı oln~eri11 ıcu;tJııı ff 
evlerinin, hnsust tllh

1 01dtı~ dar otacııklarına ka~ •• ıedfll 
melli yardımı.arını bo-
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? 
• 
ın Qenç kızı parçalar111ş, etle 

~ ker11iklerinden ayırr11ış ! 
\! aeaı·istanda da bir Siyar11 kralına 

• 

~Ydman yakalandı S ·k t h 1 
e~rn, haDk tara1l'm©Jan Dinç Ul as azır anmış 

~eten 1ıar~DDınnıe~'(Çen ~or l}(ur'ttaırol©lo O d k k 1 h 1 d b 1 d L d 
],_ ~et, deh a hlacaristanda i§lenen bir 1 büyük bir soğukkanlılıkla onları kar§ılı- n yaş 1 n a i r a J ta s i e u u n u ğ u o z a n a n 
"Cll'l g §E:'t itıb . 

~,~~~~~ ve Yen~~~e v:i;~::n r:~;~ yo~::i~::~ına alıyor. der h a 1 m e m 1 eke t İ n e Ç a c 1 r ıl d 1 
""ll cana va .J 

leıı canı halk rına benzetilebilecek - .Müsaade ederseniz odanızı arıyaca-
lı~Or kurtar 

1 
tarafından linç edilmek- ı ğız, diyor. 

''Cdfıe ı ınıştır. B )or tayet - uyrun... • 
~ garib bir ııekilde ba§lı- Bu sırada Julianna komisere, odanın 

>-ı. C<ltiat bir köşesindeki sandığı işaret ediyor. 
·ıı:ı ı~i anııı Se 
lt " ilci eınır . ged şehrindeyiz. Şeh- Sandığın kapağının arasından bir kumaş 
~n: Ce dokuz sıneınalarından biri. Sa- parçası çıkmıştır. 

llde ı a gc}jv S d - 1 l K · birı tı kı genç k .. or. Sinema kapısının :ın ıgı açıyor ar, arıyor ar. omıser, 
le( 0nka, dl-; . ız duruyor. Bunlardan dikkate şayan bir şey görmemiş gibi 
lı.t.'lk arkadaşla g<'rı JuUannn. İkisi de er- davranıyor ve odanın diğer taraflarında
\, b 

1 
daha e;1nı bekliyorlar. Jullanna- ki araştırmalar da bittikten sonra, Kal

"e· ~ g ııç Jul· eı geliyor. Bela isminde- man'a: 
· ' ıan 
, nanın kolundan tutuyor - Affedersiniz, diyor, rahat.sız ettik. 
ı. lial'df Şüphemizi mazur görün ... 
"'~: tide!'- d 
...... llll, lyor. Çıkıyorlar. Dışarda Julianna: 

ı. Cur ı - Sandıkta 1Ionkanın entarisinin bir "~lıı 1 loıık 
d~ diı.. a birisini bekliyor o da parçasını gördüm, diyor. Sandığın kapa-' n· .. o~ o • -

l'Qr •1ca ed zanıa.n 11onka: gından dışarı çıkan kuma§ parçası buy-
~· b 12 girin er~ beni beklemeyin, di- du. Arkadaşımın dün gece arkasında bu 

ru tıl:ı~ •• eredeyse gelir, içerde entari vardı ... 
~ Ilı b:ı~ı Komiser: ~ l:I , aınıgt 
J:;~. liYorıa ır. Julianna ile Bela i- - Evet, diyor. Sandıktaki o kadın ku-
~ "'llıı r. F'i) i b d f 
'il?,\.' a ııa1011d ın n her fasılasında maşını en e arkeltim. Fakat, kendi-
~ altat g() a arkadaşını aramakta • sinden §Üphe etmediğimizi sansın isti -

<ııe.... rınu,, 
<1~~ "'lldaıı .. or. yorum. Tahkikatımızı bu suretle daha i-
lle g ~rtJ!..>'or Çtlttıkt.an sonra da dostun-

1ı 'Ve-ııh 1 · ..... tı r.. lonkanın evı-
oıılta 

di~ l! t he Yolt nıu.? 
r Bin 

, f? eınaya gitmediniz miy-
...... 1; 

11lıedi 
b~ ~'lr tııi? 

rııı, · Sitıelll 
Jııu • adan beraber çıkmadı-

ı:. aıızıa 
lt~ llilea olanı bi 

hıı 1 derh~ı lenf anlatıyor. 1Ionka-
lı1c :ıt başı1 • Polise rnüracaat ediyor, 

l<oııı •orl:u lor. 

yi yapabiliriz. Şimdi Kalman kendisi hak 
kındaki şllphelerimizln tamamiyle gide
rildiğini zannediyor. 

Polis hafiye~i rolünde iki k1:1 
Zavallı arkadaşının bu feci öülnıüne 

çok acıyan Julianna cinayetle polisten 
fazla meşgul oluyor ve katili tevkü et
tirmek için delilleri mümkün olduğu ka
dar çok toplamak istiyor. 

18~r ~·a C:eıtıı 
'c:· kıta 8o en tabii Juliannadır. rısından sonra sinemanın civarına geli-

uı. S ıttı~in(ı :-u.~·or: yorlar. Arka sokağa sapıvorlar ve Kal-

Cinayetin ertesi akşamı, Julianna ar
kadaı;ılarından birine gidiyor ve llonafa
ger ismindeki bu kızla beraber, gece :ra-

~ ı~ b bu rıı " 
' u tib4 rı ın bir cinayet filrniy. man Balint'in yattığı odanın penceresi-

' I> lınıcrdcn ho§lanır mısı- nin önüne geliyorlar. 

tıı, 'lıı e~ h~la Burası zifiri karanlık bir yerdir. So-
ellı.a nllla~·ı 

' l{İln llın gişe z. Fakat bize bu fil- kaktan pek fazla ytiksek olmıyan pen-

i ....._ l{ dir bu lllenıuru tavsiye etti. cerelere uzanıp içeri bakmağa hazırlanı-
loııı._ aıl'lıan ndaın? 

te "lll'!a h llaıınt 1\ yorlar. 
ı;ı o har E>r zaııı · l'ndisini tanırız. Bu sırada birisi sesleniyor: 
d h~edt!r ta Costcrı arı ona giderdik. O bl- - Kim var orada? 

ı. C:eçe' hunıarırı lecek olan filmlerden Kızlar korkuyla nrka !arına dönüyor -
d llıı h 

11 gtJ;..ı ~·i rcsıınıcrinf gösterir- lar. Karanlıkta, evvela bir adamın elin-
!: " afta . ne Rittik 

lq~ llofcto gUze1 bir . · deki bıçağın parıltısını görüyorlar ve 
f 1 rı g~ttı r C:ekl!·ı fılm başlıyor, de- çığlık . atarak kaçmnğa çalrşıyorlar. Fa-

Siyamın on yaşındaki kralına ka!'§ı 

bir suikast hazırlandığı meydana çıkanl
mı5tır. Avrupada tahsilde bulunan çocu
ğun derhal memleketine çağrılmış olması 
da suikaste sebeb gösterilmektedir. 

Ananda Mahidal ismindeki bu küçük 
kral, amcası Prajadipokun yerine 1935 
de resmen tahta çıkmıştı. Fakat, henüz 
reşit bir yaşta olmadığı için yerine naip 
tayin cdilmi~ \'e Ananda Anupaya tah
sile gönder ;Jmişti. Çocuk kral lsviçrede, 
Lozan kolejinde okuyordu \'e on sekiz ya
şına gelip fiikn kral oluncaya kadar da 
tahsiline .ı\vrupada devam edecekti. 

Bundan üç sene evvel, Siyamlılar kral 
Prejadipoku tahtından indirerek yerine 
bu çocuğu geçirmişler \'e memleketi kral 
naibinin idaresine bırakmışlardı. Ayni 
zamanda baş\·ekil üm·anını taşıyan al
bay Fiya Bahol bugün, on üç milyonluk 
tir m~mleket olan Siyamı sıkı bir idare 
altında bulundurmaktadır ve tam bir 
diktatör olarak hareket ettiği söylenen 
başvekilin Japon nüfuzu altında bulun· 
duğu da işaret olunmaktadır. 

Yeni idare, memleketi, Japonların yar

dımı ile, derhal ..silfilılanclırmaya ve sana
yile~tirmeye ba~lamıştı. Fakat, lrnlkın bir 
lmmı bundan memnun olmamış \'e isya-
na hazırlanmıştır • 

l~te, ba5vekil Fiya Bahol bu isyan hare 
ketir.e mani olmak için, memlekete kralı 
getirn:..:.( ve onu resmen iş ba~ına geçire
rek, kendisine muhalif olan tabakayı onun 
nUiuzu altına almak niyetindedir. Kral 
tm::ıftarı ulan bu kütle. başlarında Anan
dayı bularak belki isyan etmiyeceklerdir. 

Fakat, memlekette isyan hareketini ha
zırlayanlar baş\'ekilin bu pJanını öğren

mişler ve çocuk kralın tahta çıkmasına 

mani olmak için ona bir suikast hazırla
mışlardır 

.t\lemlcketine gitmekte olan Ananda 
Mahindalin bulundutru "Meonia vapuru 
Kolomboya uğradıt'l zaman, orada ken
disine bir suikast hazırlandığı haberi alın 
mıştır. Seyahat programına göre, çocuk 
Kolomboda karaya çıkacak, şehirde \'e 
civarda dolaşaraktı. Suikasdın haber a· 
hnması üzerine Ananda vapurdan çıkma-
mıştır. 

• 
f 

Bir peri masalı 
80 Sene evvel sokakta 
bulunup büyütülen kızın 

milyonları 
Belçlkada geçen bir hfidise hakikaten 

peri masallarını andırmaktadır: 
Bundan seksen sene evvel, Belçikanın 

Ka.;gevln köyünde yaıııyan madam Deti-
er Merkens bir gü:ı sokakta, bir kız ço
cuğu buluyor. Yarı çıplak bir halde olan 
bu kızcağız açlıktan ölecek vaziyettedir. 

Kadın, çocuğu alıyor, evine götUrUyor . 
Kocası kendi yiyeceklerini göçlükle te -
min eden bir adamdır. Fakat çocuğa o da 
acıyor ve kendisine evlat edinerek ken
di soy adıyla nüfusa kaydettiriyor. 

Kız bilyilyor, yirmi ya§ına geliyor \'C 

evlendiriyorlar. Kocasiyle beraber Belçi-
kadım çıkıyor ve Amerikaya gidiyor. 

Ondan sonrn Detierler kızdan bir ha-
bcr alamıyorlar. Onların elinde büyilyüp 

' adam olduktan sonra kendilerini unutma
sı çok ağırlarına gidiyor ve onlar da bu 
nnnkör kızı unutuyorlar. 

Yalnız arada sırada işitiyorlar ki, ka
dının rahatı i)iy:miş. Zengin bir adam o
lan kocasıyla lngiltereden Amerikaya. 
Amcrikadan Fransaya seyahat edip du-
ruyormuş. Sonra kOC!lSJ clt:yor ve vakti. 
le iki fakir köylüniln ':(uli:lıesinde büyü
yen kız, milyonlara sahih oluyor ... 

De tier'lerln evlfı.tlığı bundan otuz se-
ne evvel ölmüştür. Kendisini büyüten a-
ilenin de o zaman oğulları, torunları ye
tişmiş ,.e aradan iki nesil gcçmi§tir. 
Köyde kalabalık bir aile teııkil eden De-

: ticr·ıcr arada sırada, vaktiyle ninelerile 
dedelerinin büyüttüğU bir kızın milyo -
ner olduğunu bir masal gibi biribirleri-
ne anlatıyorlar. 

Nihayet bugün, içlerinden biri Lon
drnya gidiyor. Hükumete müracaat edi
yor. Kimsesiz olarak ölmliş olan kadının 
mirasına kendilerinin varis olduğunu söy 
Iüyor. 

Şimdi, Belçikada fakir bir köyde otuz 
altı aile teşkil eden Detier'lcr büyilk 
bir se\•inç içind edirler. Çünkü, nineleri
nin seksen sene evvel sokakta bulup bü-
yüttilğil kızın milyonlannr yakında ara-

l Ilı... n. S011 tl e Mister Hayd". Mut- kat, yaklaşan adam: 
\'ı_ trc 

~ """a~ ce heyecanlı bir - Korkmayın, diyor, ben komiserim .. 
s;·ya::ı ~..._- lnnnda ppy1a5acnklnrdır. 

Kral bugünlerde Siyamın merkezi olan ------------------------~--------a~,,..,_ ıı bu 
~ -.,.~ 8lnf'rn O zaman, Julianna komiserin kolları 
c orllı ile Çunku a~ın hic;bir filmini arasına düşilyor ve yapmak istediği polis 
t ~! fııııı lı. iki bbızE\ en yakın sine- hafiyesi rolünü anlatıyor. Orta yaşlı \'e 
d llı~dıı. Rösterdı •. u hafta, böyle bir ıyi kalpli bir adam olan komiser: 
~r.. "i do )L.. gı i · 
~ .. le. f.' " "~a <:ın o sinemaya - Tedbirsizlik etmeyin, diyor. Katili 
1·~~tı llkat, aaO:ğlenceli bir filme gi· tam yakalıyacağım sırada elimden kaçır-

~ lta':tı l'dJ. '
12 

lavsiy<'si fikrimi- mak istemem. Ben delil elde etmeyi siz-

Bangkokda tahta çıkacaktır. Bu münase· 
bttlc ~ehirde büyük şenlikler hazırlanmış· 
tir. Ananda tahta sekizinci Ramo ismi 
ile çıkacak ve bir müddet memleketinde 
kaldıktan sonra tekrar Isviçreye dönerek 
tahsiline devam edecektir. 

• 

e~ an llali 
t~ ltıı.rtı nt bize fj den evvel dilşilndilm ve bu gece, Balintln vetli bir delildir. Kemik muayene edil _ 

1 bı 111 
tö t lınden bir sah- odasına gizlice girdim. Kendisi _,·oktu. O- -ttiıu 1' g 8 erını · diği zaman bir genç kızın kolu oldugu tn .}'ordtı ene; kızı h !itı. Resimde çok dayı uzun uzun arndım ve niha~ et şu bı-

~ Ylr·rııtı· · Daha fot 
0.ğan bir haydud gö- çağı buldum. 

arı ı~ U ograr b 
1, 

1
.}'at'ttit ı:t>erdi. l\ a akar bakmaz J:ılianna ile arkadaşı, biraz evvel ken-

~ ' N cuıuıtıau alman ise gözleri dilerinı korkutan bu bıçağa yine deh -
·~il flsıı? d' Yor ve. 
l_ı• ltı.J? · 1Yord · 

ll' ı . " u. Güzel bir film 
l> '\ ·~ th 0,ııı ••• 1 4 

~ır ... ııı u • l, ar~·u 
"' le "'tıh<:s· . ı ttııt lı:ın ı.. •nı &ı e 

" "'ilk mcnıurun ı ~atı 'dt'ıb il.darı k' . a çe -

J ll leaıı. ~I l<nıın ıı.fı gelmiştir. Ko-
lll' l\tıgı n tı linu 1 

'le lııııııa Odasına . • n sinemada 
L ta ı da on gıdlyor 
<1at· ıır... Unla · 

şetle bakıyorlar: üzerinde henüz kan 
lekeleri bulunan bu uzun ve sivri bıça
ğın un·allı flonkayı ne feci bir şekilde 
öldürdüğünü gözlerinin önüne getiriyor-
!ar. 

n r ko l kf'm .~i 

Artık Kalmandnn şüphe etmemek i-
çin hiçbir sebeb kalmamıştır. Ertesi sa-ıı U .. r E\l hcrab 

~~ ~"l'ind ınıştir. l<o er bulun- bah polisler adamı tevkif ediyorlar, oda-
)ot arıllıu e icra ed ~iser, bunun sında tekrar ve daha derin ara§tırma-
~ Yla k1zın tn~cegı tesiri gör- !ara başlıyorlar. 

tıı11 lll11ı11rı Cbini kabı;! edi- Olanın döşeme tahtaları söküldüğü 
4ı "1arı11 llaıınt k 

ht, hı ı ve Ju.ıı arşısınaa P li 
raı h unna1c.. .. o s me -

ay ... gordu~· 
ret C'di gU zaman 

. Yor. :ti' .. ı. t ' ..... a ı:on:-a, 

zaman, polis memurları şüphelerinde 

haklı olduklnrını görüyorlar. İlk göılcri

ne ç:ırpan şey bir kol kemiği olmuştur ... 
nu. kntllin ittihnmı için i~in en kuv-

ve üzerindeki etlerin sıynldığr, ondan 
sonra döşemenin altmn saklandığı anla
şılıyor. 

Kalmanın, kızı öldürdükten e · ra vü-
cudunu parçaladığı ve etlerini kemikle
rinden ayırarak ayrı ayrı yerlere gömdü
ğü tahmin ediliyor. Faknt, cesedin diğer 
parçalarını bulmak knbil olmuyor. 

Katil, polise hiçbir ifade vermiyor, ci
nayetini ne inkar ediyor, ne itiraf. Sade-
ce: 

- Söyliyecek bir ııeyim yok, diyor. 
Kalman Balint'in hırtıız - polis filmle

.. r'un yine sahneye 

.ı:lif etmiştir. Şarkılara 

~Şhur tenorlarından olan 
J'ışardan döyllyebileceğini ve 

riyle aklını bozduğu ve kendisini o geA .. orz a~'IZ açıp kapamasının kafi 
gösterilen filmdeki cant y<'rine k~·ınlştir. Kısa bir tecrübenin muvaffak 
yine filmdeki gibi, güzel bir ı · n tenor bu teklifi kabul etmiş ve haki
düğü anlaşılıyor. .rda söylediğimiz gibi kimse hilenin farkı-

Caninin nmhakcmcsinc ,.aııııtır. 
!anacaktır. tllnız ertesi gün bu vaziyet bir itizarla halka 

.ı.irllıniştir. 

dır. Geçen asra kadar, cenubi Afrika elmas mnden
leri bugünkn lnklş:ıfma mazhar olmndan eV\"el, Bre
zilya madenleri dünyanın en mühim elmas madenleri 

sayılryordu. Brezilya elmaslarmm, kıymetlerini çoğal
tan bir vnsfı da sert olmalıırı ve çok acaib bir mnvim
trak renge malik bulunmalarıdır. 

Bakalım ''Vargns" elmasını da lngilterc kraliyet 
ailesi mi satmalacalc? 
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lÇERDt.: 

• Kış münasebetile et fiyatlarının bir
raz yükselmek ihtimali vardır. Yalnız, et 
satışını üzerine alacak olan ziraat kuru· 
mu fiyatları nonnal bir halde tutabile
cektir. 

• Mudanya hattı için yapılan tarifeye 
göre, lstanbuldan vapur, pazar, salı, çar
~amba, cumartesi günleri sabahleyin sa· 
at 9 da kalkacaktır. 

~ 

~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-----__:..._-----~ 
,--~ıma:ıı~-------Emm---------------------·------~ d 

• Dokuma el tezgahlan kongresi müna· 
sebctile şehrimizdeki esnafın sayısı tesbit 
erli!mi~tir. Rapora göre, lstanbulda 7133 
el iczgahtan vardır. 

• Şirkc·tihayriyenin tenzilatlı tarifeleri 
cuma günnüden itibaren meriyete gire
cektir. 

• Boğaz sahillerinin imarı için belediye 
tarafından tetkikler yapılmaktadır. Bu 
tetkikler Prostun hazırhyacal:rı plana esas 

olacaktır. 
• Otomobil ve otobüsler için yapılmış 

olan yeni plfl.kalar yarından itibaren tev· 
zi olunacaktır. 

• 5nn günlerde Almanya memleketi
mizden 1'.ülli>·etli miktarda halı saun al· 
maya ba~~amııotır. Romanyadan da halı
Janrnıza karşı alfıka gösterilmektedir. 

• Şehrimızin muhtelif yerlerinde yeni· 
de11 \'erem ve doğum dispanserleri açıl· 
ma3ma karar verilmiş ve vilayet bütçe
sine tahsisat konmuştur. Faaliyete mayıs 
tan itibaren geçilecektir. 

• Denizbankm haliçteki fabrikalarında 
yapılan "llizmet .. motörü dün denize in-
dirilmiştir. .• 

• Londra elçimiz Fethi Okyar dün Alı· 
karadan şehrimize gelmiştir. 

• Cihangir halkı nafia ve dahiliye ve
kfile!\.rine müracaat ederek Firuzağa ile 
J..:minij:ıü arasında oto bas seferleri ihdas 
edilmesini istr-mişlerdir. Belediye tetkike 

ba~lam1ştır. 
• Pazarlıksız satış kanununun ihtikfu"a 

~ illı 
Matinelerden itibnren bnşlıyor 

9UN 
"M a c e r o ı ar ı ., 

1 

yol açıp açmadığı hakkında ticaret oda· Baş roııerdee: 
SI tarafından tetkikata girişilmiştir. SOOT.r KOLK • MOI\"".IE BLUE 

• Parti idare heyeti kaza başkanlarmm GazetcmızcJo tefrika ballnde 
da iştiraki ile dün toplanarak umumt çıimııs olan 
kongtre hakkında müzakerelerde bulun- ı Büyiik casusluk filmi ı 
muş ur. ·~~~~~~~~~~~~~~ 

• İnhisarlar vekftletinin açtığı 1200 li· :- ., 
rahk tablo müsabakasında birinciliği Arif 1 el av 1 v su 1 ar a I t ı oda 
Bedii, ikin ve üçüncülüğü Cemal Tullu Telaviv, 8 (A.A.) - İki gUndenbcri 
ile Bedri Rahmi kazanmışlardır. büyük bir şiddetle yağan yağmurla 

• Şimdiye kadar Sirkeciye saat 10.20 Tclaviv ve civarında büyük feyezan -
de gelen Konvansiyonel treni bundan son lara sebebiyet vermiştir. Yüzlerce kigi 
ra 6.30 da gelecektir. Bu suretle yolcular evsiz kalını~, şehir dahilinde, tarla ve 
9 da kalkan Toros ekspresine yetişecekler fidanlıklarda büyük hasarat vukua gel. 
dir. mi§tir. Hemen bütün mıntaka, su al-

DIŞARDA: 

• trak hükClmetinin yeni yaptırdığı 
hat tamamlandığı için. kanunusaniden 
sonra Toros ekspresi Musula kadar ak· 
tannasız olarak gidebilecektir. 

• Slovakyadan döviz ihracı, tahdidata 
tabi tutulmaktadır. Ari ırkına mensup 
yolcular, Bohemyaya dahi gitmekte ol· 
salar, yalnız 500 an ırkına mensup olmı· 
yanlar ise yalnız 50 kuron çıkarabilecek

lerdir. 

tındadır. insanca zayiat olup olmadığı 
henüz belli değildir. 

lzmltte iki 
hlrlt>ştl 

klUp 

lzmitin kuvvetli spor klUblerinden A
kmsporla idman yurdu klUblcri ''İzmit 
gUcU,, ismiyle birleşmişlerdir. Bu birleş
me neticesinde kuvvetli bir futbol takı
mı meydana gelmiş bulunmaktadır. 

-o--

Bursada hlsl k let 
Bu hafta Bursa • Mudanya asfalt yolu 

Uzcrindc Bursa bislkletçilcri 35 kilomet
relik bir milsabaka yapmışlardır. 

Üçü Acar idman yurdundan, beşi de 
Akınspordan olmak Uzere sekiz sporcu
nun iştirak ettiği bu mUsabakada - ha
vaınn yağmurlu ve nsafltın kaygan bir 
halde olmasına rağmen • bisikletçiler 35 
kilometreyi 57 dakikada katetmeğc mu
vaffak olmuşlnrdır. 

Yarışın birinciliğini Acar İdman yur
dundan Faruk ikinciliği, Akmspordan lh 
san almıştır. 

1 Yarın a ~~!!1 ... ,.~~~~•ld~;ğu ~~~YAs!~.~.~aıarırt a 
Y KOZ 1 

• 

Ba, rollerde: Behzad - t. Ga.lib - Emin Delil - ll&lide • lllahnıud • 
_ ... rrter 

Şevkiye • nınıu--

H AZ l M - VA Fi 
Numaralı koltuklar her iki sinema glııesinde satılmaktadır. T:!;mfo•n•:•11!:1P•EK-ısı::::ıı~42m::z8•9•-•SARCll~ 

! •':.,.. ·. • ı ~\ • •. 1 -::- t . 

Sinemasında 

Bng 

Bu akşam ELE 
N ofis \'O harikulade güzel bir Fransız şaheseri 

i A K E ,o@ıi BAHÇE 
rolde son senenin en gözde Frnnsız yıldızı VlvtANE BOMANCE PJEBE 
Programa lllh·e olamk Para.munt dünya lınvndlslcrl. Dikkat: Bu gece ls;in bUtiin 

Hususi koltuklnrm erkenden alclınlm.ası. Telefon: 40868 

Jocnlar 

9-11-938 çarşam 
ba günü akşamı sa· 
at 20, 30 da 

Knn KARDEŞLERİ 
4 perde komedi 
l'a.:an: Birabo 

rürkçesl: Fikret Adil 

ERTUGRUL 
SAD1 TEK 

Tiyatrosu 
Taksimde (bu g~). 
(Kansından kork • 
mıyan erkek yoktur. 
Vodvil 3 perde 

Ynkmda: Aktör Kin 

Atina dl 
Tabliye ed!!ıs.rı 1 

Randevuculuk ve genÇ..ı\~ d~ 
teşvikten suçlu :ınadaı?1 eıııcsi 1' !fPII~ 
dUncU asliye ceza :ın~oe e&ı:;-ajf 
ve 500 lira kefalcUe J:ı, . 
Tahkikata dördUncU soııu .,. / 
devam edilmektedir· __./ 

---------------------------------------------------------------------------~ 
Tel: 40099 

) 
Film bugünden itibaren 

1 . 

s nenıasın a göst 
başlıyor 11''' 

({X ~~ ll.!lli'll 5 aıyrm maııc raıı;;ıınıı BIFirtı:nvaı eı§len re9
1 

kD~alb>ım ~on yeır=Dft©len 'l!:alQ)o '\t~maımfia~@Jı 

'(X 9) filminin meraklı salznelcrindetı biri 

Vahtile muhtelif maceraları gazetemiz tarafından resimli tefrika halinde 
ncsrcdilen Amerikalı meşhur polis müfettişi (X 9) un çok enteresan bir mace
rasır.m da ı'\merikan Universal şirketi tarafından filme alındığını ve bu fil· 
min memleketimize getirildiğini yazmıştık. Bugünden itibaren Alkazar sine
ma!:mda gösterilmeye başlayan bu film, 25 kısımdır ve hepsi birden gö.::ıteril· 

mektcdir. 
Fılm. fevkaltıde güzel kavga, döğüş sahneleri, heyecanlı takiplere ait 

k.wmlar·a doludur. Çok enteresan bir film olan (X 9) un meraklı v~ usta bir 
rejiser elinden çıktığı hcran belli olmaktadır. 

(X 9) rolünü yapan Scolt Kolk ile kadın artist Jean Rogen ba~ta olmak 
üzere filmi oynayanlar rollerinde cidden muvarfak olmuşlardır. 

(X !:\)un ,·aktile gazetemizde tefrika edilen; 
1 - Kaçırılan çocuk peşinde! ..• 
:.- - Haydutların şefi kim' 
3 - Kalpazanlar peşinde 
4 - Kıiıç di6li kaplan!. .. 

çe1' 
Alman - dıt 

hududll 11 ro-
• b·rt;ııÇ 

H .. ıdut i~nretı, 1 
•1 .. ,i'" . 

l;.ı ...... ) 
mclı c geriye çc (<1$1tl ş ~ 
Prag, 8 (A.A.) -:- pıil,oııd:t rı~ 

Mcnhk yakınında ldlıI1ilfllİŞ ~ S"~ 
lar tarafından işgal ~~d~ı-0 11 t ı~ıF 
kain bir kommün ınu b~ri. Jltl~ r_l 
fırkası eski azasından ~0sel\ -e ~ 
olan kazıkları sökerek ç,e e gefl) ~ 

.. Jlletr .ti' 
da?ilind.e birkaç yüZ protr-'/ 
mı.;flerdır. ezdirıde ·d~ 

Alman malrnmatı rı ttJ )·e11
1 

buh..1.ulmu5 ve hudut ıı:ı 
da getirilmiştir. 

Baş - Diş - Grip ve bütün 
ağrı arı derhal geçirir 

Taklitlerinden sakınınız. ı - 12 ilk 
ambalajlarını ısrarla tstey · ntz. 

50 
li~'iı . .,. Namın~3 (4) .~yn macerası~ı ihti~~ ~den. baş.tan baş~ resimli harikulade 

157 layelerını bu munasebetle yenıden buvuk bır kıtap halınde tabettirdik ve 
numara ı ,20) k .b. pe1 1 . f' · . •v . • 

1 
v d~ uru5 gı ı ~ e ıven hır ıvatla satışa çıkardık. Fılm devam cttıgi 

... .: ,_ .,:: . .. ~ .. ·~ ,.,..,· .......... ~ - 1,' '-' • • • ı. ... • • .. • • .. • ••• r-. . . 

sını a acagım eı. . · . . . 

d 
v •

1
• drc sıncmada satılmakta olan bu kılaptan bırcr tane edınmelerini bütün 

ma ıgmı ı an e eı . . 
V k 

.. d 
1
, . trıınıı,a tavsıye edenz. 

s u ar crıı çeş1 .. 



~C!TEŞRIN - 1938 

~ 
HABER - A*şam poataın 

l~!~~~l 
Eski Alman Tra ıvay etinde çah an 

llıiistemlekeleri meselesi bini rce ... rk işçısinin hakkına 
Es i Alman müstemlekeleri, dünya is~ 
tıhsalatındaki nisbetler i itibariyle pek az 
ehemmıyetı o'an bir ham madde men-

~ııbi Ar baıdır. 
~ltr Osv rlka ın.illi mtldafaa nazırı nu eski Alman mil.stemlekelerlnden elde 
e<eıerı &ld Pirov eski Alman mUstem- edilmiştir. 
~ mesele · · Yl Keldi 8 llli görU§mek Uzcre Lon- Esasen, bUliln Afrikanın dUnya lstlh-
tt~ bıı rı:ı.Un "e oradan dn Berllne gide- salatmdakl yeri pek azdır. Afrika dlln
~tİlıde l\f ~ebeue, ynkı: '<ı dUnya si- yadaki ham madde lstihsalfltınm ancak 
'e~tlr rıkanın ismi ilk plunda gö- yüzde 3,7 sini temln etmektedir. 1936 

.,.~ııu11 ;~ln da Afıikanm dilnya ticaretinde aldığı yer 
"(%u... • Afrikadaki milstemleke yekOnun yüzde 6,7 si ldi. Halbuki Avru-
~ ... gö d lıt. z en geçirmek fnydnlı oln- pa bu yekOnun ytizde 51,7 sini teşkil et-
.\tlik mektedir. 

k:t· a ıı 5 
~'dır .,e ~ rnUyon mil murabbaı bir lngUteredeki "dilnyn işleri enstltUsll., 
ı. btrııııi ' ısır, Libya ve cenubi Afrl- son günlerde ''Almanyanm mUstemlckc 
"q11. 6 gibi • 
11 ..... o11lıak tnUstnkll hUkümetler mUs- taleblerl,, ismiyle kilçUk bir broşUr neş-

;lııt eıı,rin Uzere, burasım altı bUytlk retmiştir. Bunda ifıaret olunduğu gibi 
) il aıtı d de bulundurmaktadır. "oskl Alman mUstemlekelerl, dUnya ls
r~'-lııll:tııy evlet lngiltere, Fransa. 1tnl- tihsalD.lmdnki nisbetlerl itibariyle, pek 

1 ""11 arı.~.a, Portekiz ve BPlçlkadır. En az ehemmiyeti olan bir ham madde men-
atil, . -ıye 6ah'b L- d 

ltııı >eredir ı olanlar da Frımsayla UHI ır.,, 

sarih bir tecavüz yapıhyor 
Tünel Şirketi de memuı Laı ının hakkını vermiyor 
Bu memlekette dünyalar kadar para 

kazanan imtiyazlı §irketler, ne hikmetse 
yurdun kanunlarına, nizamlarına aldırış 
etmemeği ve blltün menfaatleri dalına 

nalıncı keseri gibi kendilerine yontmayı 
Met edinmişlerdir. 

İşte bunun içindir ki, devlet, imtiyaz
lı şirketleri birer birer başımızdan kal
dırıyor. 

Ali Çetinkayn nafia vekili olduğundan 
beri bu siyaset dalın bUyük bir hızla yü
rilmcğe başladı, son zamanlarda, halkın 
b:ışma bela kesilen bu kabil rnües!!ese
Jerden birçoğundan kurtulduk. Fakat 
daha hepsini temizlemek mümkün ola • 
madı. 

Usulsilz, yolsuz iş ynpmağı kendine şl
nr edinmiş şirketlerden, bu gün en faz. 
la göze batan, hiç §Üpbe yok, sabık C• ~tkt a · :Fransanın Afrikadııld mile- Eski Alman mtistemlekesinde yetişen 

>,..~r. \' taı!s1, 4,25 milyon mil murnb- yalnız iki madde vardır kl, dünya fs
~,tı~anı, bUtUn kıt 'anm 37 de biri tihsallnde büyük bir kısmı teşkil etmek-

llıilloıı :ı.ııdcdir. Buradaki r.Ufus da tedir. Bunlar da kenevirle, çelik imala-
~ adardır. tında kullanrlan Vanadyumdur. Kene\'lr 

lektrik eirketindcn miras kalmış olan 1 Tnım,·ny şirketinin bozuk uabalan 
tramvay ''e onun peyki ttlnel şirketleri- böyle kamlar 
dlr. Bu iki şirketin bu gUn de birkaç yol-
suz iı,ıindcn bahsedeceğiz. ayni işleri ufak maaşlı elemanlarına 

yUıUniJen ~riml:ı:de 

eksik olmuyor 

,,,,_... 
her gUn ... 

50-60 bin lira kadar bir paranm, airke
tin muhtelü işlerine harcanmıe olduğu
na alt kuvvetli bir şayia dolaşmaktadır 

ki, bu nokta fevkalflde mühimdir. 

'-da terenin de çıkar, vanadyum da cenubu garbt At-
"' il beııı Arrikadnkf arazisi Fran- fikada. Malum olduğu Uzere, iş kanununda, 

cilmhuriyet bayramı çalışacak memur ve 
ameleye kendilerini çalıştıran müessese
ler tarafından o güne mahsus olmak ü
zere peşinen bir yevmiye fazla verlimc
si lcab eder. 

yaptırmaktadır ki, şirket yalnız bu vn· 
ziyetten her ay beş bin liradan fazla bir 

~ en h 
~ llı!Jy eınen yarı yarıya azdır Afrikada dilnra istihsalatındaki fosfat 
fh. :r l<'a~n 700 bin mil murabbaı ka-

tasnmıf temin etmektedir. • 
2 - Şirketin diğer masrafları da çok 

azalmıştır. Bilhassa mukavele mucibince 
yollar yapması icnb ederken, bu noktayı 
tamamen ihmal etmesi sayesinde §irke
tin yarım milyona yakın bir parayı e. 
linden çıkarmaktan kurtulduğu açık bir 
hakikattir. 

Diğer taraftan, muavenet sandığında 

bulunması lcab eden 20-80 bln llranm, 
eirketin ileri gelen ve adet! mUtegallibe 
geçinen bazı ecnebi memurlan tarafm -
dan tamamen çarçur edildiği ve kasanın 
bombo~ olduğu da yine bu dedikodular 
arasındadır. 

.,. P\... ~at b ve palmiye yağının yüzde beşi çıkar. Bu, 
~~ "lll:ıaa:ı u ın~temıckclerdekl nU- bilhassa İngiliz K:ımerununda elde edi· 

cur. an bir misli fazla: 62 mil • lir. Yeni Ginede sabun imalatında kulla· 

11 ~tllttrenın nılan yağın çıkarıldığı kopra Fransız ve 
>eaı ~ıııeu Afrlkadaki mUstemlekele- Kamenınu ile İngiliz ve Fransız Togosun 
~~~~dıa;r cemiyeti arafındnn hlına- da da kakao yetişir. 
~~: ~ige e "erilen memleketler §un
>b.:• lrgan~"a, garb sahili mUstemle
~~d, ~I a, l{enya, Tunganyika, Nl
~ e<le11 lllanyanın eski arazisini lb-

Tilnel §lrketi, kanunun bu maddesini, 
yarım olarak tatbik etmiştir. 

Yevmiyeli işçilere, CümhuHyet bajTa· 
mmda yevmiyelerini peşin verdiği hal
de, bayram günleri, her zamankinden 
daha çok çalışmak mecburiyetinde ka • 
lan zavallı aylıklı işçilerine henüz on 
para bile vermemiştir. 

~' 'Ve tenubt Afrika hUkOmctl Ro-
"-. ıı~\~~iliz - Mısır Sudanı. ' 
"1~ Palnıi c yağının yUzde 42 

ı.. ~~ı l1lzcıe ım ~ ngıttereiilii 
111U ~le l?ı stenıle)telerindcn çıkar. 

il!, ~lıaaltt:frfkadakl arazisi de dUn -
>ıı..~ PtL dakı fosfatlnrm vüzde 411-
~ ·~arıı · 
~I 13 tlntı an muhtelif tohumların 
~ ~lkttı.tıı Yetiştirir. 
4~ _llı12ta A.frika müstemlekeleri 940 
'~ bbaıdır ki, bu, Bclçikanın 

it. '8U arazısının seksen be§ 

Almanyarun bu araziye verdi~ ehem· 
miyet, buralarının dünya istihsalatındaki 
rolünden ziyadt kendi ihtiyacını karşılı· 
yacağı noktasındandır. 

Bir Alman menbaından verilen rakam· 
lara göre, Almanyanın eski müstemleke
leri bugün büyük miktarda kenevir ve 
fosfat ile kakao istihsal~tının ilçte birini. 
muzlarının dörtte birini, nebatı yağlan· 
nın da yedide birini Almanyaya satmak· 

3 - Zarar iddin.Jarmın nekadar boş oı. 
duğunu anlamak içinse, tıirketln cılmdl 
geç•m seneye nazaran 4-5 yUz bin lira 
fazla hasılat yaptığını söylemek kafidir 
sanırız. 

Eğer bütün bunlar doğruysa, binlerce 
Türk iaçisinin hakkına B&rih bir tecavilz 
yapılıyor demektir. 

Ecnebi müesseselerin yolsuz hareket. 
leri karşısında daima fevkalade hassa
siyet gösteren kıymetli nafia veklllmiz 
Ali ÇeUnkayanm, bUtiln bu noktalan ny
dmlatacak bir tahkikata başlanması için 
derhal enı!r vereceğine eminiz. 

Allıkndar makamların bu nokta üze • 
rinde nazarı dikkatlerini celbcderiz. Tü
nel girketi kanunutı. hilkilmlerine uymn
ğa mecbur edilmelidir. 

Trnrn\'D.Y elrketinln vaziyetine gelince, 
bu teşekkül son zamanlarda yeni bir u
sul tutturdu. Mütemadiyen zarar etti • 
ğinden baheedip duruyor. 

Diğer taraftan, §irketin muavenet ve 
lbUyat sandığı diye, amelenin paraslyle 
kurulmuş yüksek sermayeli iki te~ek

killU vnrdır. Bunlardan ihtiyat sandığın· 
da bulunan ve tamamen ameleye ait HABERCİ 

tadır. · 

Almanya buralarını tekrar elde ederse 
bu ihtiyaçlarını kendi arazisinden temin 
etmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, yeni Ginenin vt Tan· 
ganijkanın altınları, cenubu garbi Afri· 
kanın elmasları Almanyanın isine yarıya· 
caktır. 

Doktor Göbbels bir beyanatında şöyle 
derni~ti: 

Halbuki, bu iddia kat'iyyen doğru o
lamaz. Çilnkil: 

1 - Şirket feykalAde dolgun maaş 

verdiği 14 ecnebi memurun vazifelerine 
son zamanda nihayet vermiş ve boşnlan 
mUnbal yerlere de her nedense Tilrk me
murları terfi etUrmeğe lüzum görmeden 

. . "" . ' .' l . . . . . '\ . 

''Yeni sanayiin başlıca maddeleri kö
mür, demir. benzin, pamuk, lastik ve ba·ı kalannm himayesi altında bulunan eski 
kırdır, . ., müstemlekelerinden olduğu kadar hiçbir 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

Almanya ise bu maddeleri bugün baş· yerden geniş mikyasta bulamaz.,, 
'"'!.···~ 

l İcabında günde 3 kaşe alınabilir. --
-~----~~~~------------_. ________ ~----------------------------------------------------------------~ 
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lşDne glderkeırıı karı
sın n hapseden aıcıam ı 

F RANSADA, çok iptidai adetlere riayet ede
rek karısmn eııgizisyonvari mezalim yapan 

bir Polonyalı tevkif edilmiştir. 

Altı çocuk babası olan Adolf Mazaleki adında 
bir maden amelesi, her gün işine giderken, ehlisalib 
muharebelerine gidenlerin kanlarına tatbik ettikle
ri kurunuvustai bir adeti tatbik etmekteymiş. Altı 
çocuk anası ve kırk sekiz yaşında olmasına rağ
men karısını her sabah yelken bezinden mamul bir 
nevi gömleğin içine tıktıktan sonra, elbisenin muh
telif yerlerinde bulunan kilitlerle kilitlemekteymlş. 
Harbe giden şövalyelerin karrlarmm kendilerine i
h:ınet etmemelerini temin için kullandıkları beka
cet gömleği nevinden bu gömleği kansına giydirdi
ği yetmiyormuş gibi, Polonyalı madenci onu. evin 
bir odasına killtliyerek çıkmakta ve akşam evine 
döndüğü zaman kapıyı açmaktaymış. 

Nihayet birkaç gün evvel, artık bu zulme da
yanamıyan kadıncağız. hapseclildiği odanın pence
resinin camını kırarak imdad istemiş ve komşular 

gelip kendisini kurtarmrşlardrr. Kadını kurtaran 
komşuların ihbarı üzerine polis ve adliye tahkika
ta başlamtş, madenci. karısına zulüm ve cefa et
mek maddesinden derhal tevkü edilmiştir. 

MUteassıp mat.1encinln bu gUnlerde, ağrr ceza 
mahkemesinde muhakemesine bqlanaca~tı:r. 

IHIDç klmsa tenorun 
ses ço~armadı@ıno 
farketmemnş ı 

L ONDRANIN İpodrom operasında Trubadur ope

rası oynanıyormuş. Baş rolil oynıyacak olan 
Vllliam O'Counor'u görmek için salon hmcnhınç dolmuş. 
tur. Temsil o kadar muvaffak olmug ki halk dakika
larca artistleri ve bilhassa tenoru alkışlamışlardrr. Fa. 

kat işin tuhafına bakın ki baş ro!U oyruyan tenorun bU
tUn oyun devamınca yalnız ağzmı oynattığının ve ses 

çıkarmadığının kimse farkına varmamıştır. Bunu ancak 
ertesi günü gazetelerden öğrenmek kabil olmuştqr. 

Meşhur tenor bir gün evvelki diğer bir operanın 
temsilinde o kadar fazla yorulmuş ki, o akşam earkı 

söyliyecek vaziyette değilmiş. Fakat yapılan reklam U

zerine onu görmek için gelen halkı geri çevirmek iste
miyen opera direktörü, O'Connor'un ylne sahneye 

çıkm:ısmı, rolUnU yapmasını teklif etmiştir. Şarkılara 

gelince, yine Londrnnın meşhur tenorlarından olan 
Frank Mullings'in bunları dışardan .Jöyliyebileceğinl ve 

kendisinin sahnede ynlnız ağız açıp kapamasının kafi 
olacağını ilave etmiştir. Kısa bir tecrübenin muvaffak 
olduğunu gören tenor bu teklifi kabul etrni~ ve haki
katen yukarda aöylediğimiz gibi klınse hilenin farkı
na varmaml§tır. 

Yalnız erte• i gUn bu '\'a1Jyet bir itizarla halka. 
blldirilıni§tlr. 

Va;-gas eoması 
sa~ı0o'1or 

G EÇENLF.JWE Brezilyada Minas Geraes mm
takasında büyük bir elmas parçası bulunmuş

tu. Dalın işlenmemtş ve yontulmam~ bir haldeyken 
1 milyon tUrk lirasına satılmıştı. Bulanların, admı re

isicümhur Vargas koyduklnrı bu elmas, yontulmak üze
re Amstcrdama gönderilml§ti. BUyUklük itibariyle bu 

elmas parçası, dünyada me\'cut taıılnrm dördUncUsilnü 
teşkil etmektedir. Birinclllk daimn meşhur Culliuan 

elmasındadır. Bu taş, Transvaldo bulunmuş olup ilk 
ağırlığı 3025 krattı. 1007 yılında Yedinci Edvard'a 
hediye edilen elmas, beşinci Coreun taç giyme merasi
mi oerefine İngiltere imparatorluk tacına takılmıgtı. 

!kincilik ise 1893 yılında Oranjda bulunan ve 969 
kratlık olan Ekeelslyor tnşmdadır. 

UçilncU tag ise 800 kratlık olan ve "Hindistan 
kumpanyası'' tarn!mdan kraliçe Viktoryayn takdim e
dilen Koh - i - Noor yani "Işık dağı" elmasıdır ki İn
giltere kral ailesinin husust mücevherleri meyanında-

dır. Geçen asra kadar, cenubi Afrika elmas maden
leri bugUnkU inklşafmn mazhar olmndan eV\·el, Bre· 
zilya madenleri dlinyanm en mUhlm elmas madenleri 

sayılıyordu. Brezilya elmnslarmm, kıymetlerini çoğal
tan bir vasfı da sert olmalnn ve çok acaib bir mnvim
trak renge malik bulunmalarıdır. 

Baknlım "Vargas'' elmasını da İngiltere krnliyet 
ailesi mi satmalacak? 
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Japonlar yeni bir taar
ruza hazırlanıyorlar 

Baş tarafı 1 ncide 
mak üzere Hunan vilayetinde altmış 

fırka yani takriben dört yüz bin kişi 
tahşid etmiş olduklarını bildirmekte -
dir. 

Harekıit garhc doğru 

geni~feytcck 
Tokyo. 8 (A.A.) - Hariciye ::c.=ırı 

Arita bugün ecnebi devlet mümessil • 
lerine tevdi ettiği bir notada, Çindcki 
askeri harekatın ve bombardımanla • 
rın daha garbc doğru genişliyeceğini 
bildinniştır. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Askeri harekll
tın Çinin garblne doğru teşmil edile. 
ceğlne dair Japon hükumeti tarafın. 
dan ecnebi devletlere verllen notada, 

mezkflr mmtakalarda bulunan ecne. 
bi tebaasının geri alınması, ecnebile
re ait malların işaretlendirilmesi ta. 
lep edilmekte ve bu noktalarda se. 
yahat edecek olanların bu seyahat_ 
leri bizzat kendi mesuliyetleri altın. 
da yapacakları ihtar olunmaktadır. 

Çinlilerin znyiatı 143650 imiş 
Tokyo, 8 (A.A.) - Japon umumi 

karargt'ıhının temmuz sonundan ilk. 
teşrin sonuna kadar Çin ve Japon 
zayiatı hakkında bir tebliğine göre, 

Çlnlllerln zayiatı 143.650 dir. 5270 
de esir alınmıştır. 

Japonların ayni müddet zarfında. 
ki zayiatı ise 6.153 ö!Uden ibarettir. 

Japonlar, Çlnlllerden 10 ağır top, 
131 hnflf top, 482 havan topu, 367 
hafif piyade topu, 1237 hafif ve 367 

ağır makineli tUfek ve 15.437 tUfek 
almışlardır. 

Hankcu yağma edildi 
Şungking., 8 (A.A.) - Amerikan 

"Unlted Prcss,, ajansının Hnnkeu 
muhabiri, şehrin Çin mahalleı::jatin Ja 
ponlar tarnfındnn ynb'llla edildiğini 

Ye Çin dUkklinlnrmın dörtte UçUnUn 
kepenkleri kırılarak malları aşırıl _ 
dığını yazmalttadır. ., 

Hitlerin 
*" Ba,ştarajı 1 incide 

zılan bizi~ harbetmek istediklerini 
gizlemiyorlar. Bunu sarih surette söy· 
lemeye mecburum, zira, milletin gaf. 
Iet:G kapılmasını istemiyorum. Demok. 
rasi esasları mucibince, B. Çörçil bu 
günlerin birinde ba.5Vekil olabilir. B. 
Çörçil, ben Almanlardan nefret etmi
yorum, fakat Almanların tehlikeli ol. 

duğu;ıu söylüyorum, diyor. Fak~ .. bu 

iki cümlenin manası birdir. Bir 1ngi. 
liz muhalefet lideri de. biz Alman mil
letini değil, fakat rejimini mahvetmek 

istiyoruz, diyor. Bu iki cümlenin ma. 
nası yine birdir. Zira bizim rejimimizi 
ancak evvelf! Alman milleti:ıin mah _ 

volması ile yıkılabilir. Fakat bu efen
dilerin Alman meselelerinden hiçbir 
sa18.hiyeti yoktur. Alman meselelerin. 
de salahiyettar bir kişi varsa, o da be. 
nim. 

Baz: İngiliz mebusları, Almanyanın 
bir seneden az bir zamanda iki demok
rasiyi mahvettiğini söylediler. Fakat, 
evvela, bunlardan "demokrasi,, den ne 
mana murat ettiklerini ve demokrasi 
namına kimin söz söylemek hakkı el. 
duğunu sormak lazım gelir. Allah de
mokrasinin anahtarlarım acaba B. Cör 
çile mi verdi? , 

Demokrasi, miJletin ar.:usuna daya
nan bir rejimdir. Ben, bu usul He şan
sölier oldum ve bugün bütün Alman 
milletinin itimadını haiz olduğumu if. 
tiharla söyliyebilirim. Ben iki demok. 
rasi değil, iki diktatörlük, B. Şuşning 
ve B. Beneşin diktatörlüklerini yıktım. 

İngiliz parliimentocularr, belki de 
İngiliz imparatorluğu meselelerinde sa 
lahiyettardırlar. Fakat orta Avrcpa 
bahsinde bunlar, tam bir cihalct için
dedirler. Bunlar, kendi zekalarını Fi
listin üzerine tevcih etseler daha çok 
iyi ederler. Zira orada b~lki faydalı iş 
görebilirler. Filhakika, bugün Filistin. 
Je olup bitenler, demokratik bir reji. 
mi pek az andırmakta ve daha ziyade 
bir cebir ve şiddet rejimine benzemek
tedir. Bu Filistin meselesini ancak bir 
misal diye aldım. 

Her halde, muhakkak elan bir şey 
varsa Almanyanın önümüzdeki bir se
ne içinde bir kere daha 1918 de olduğu 

Honkong, 8 (A.A) - Bir haftadan 
beri Liu.Şan clvannda çok kanlı 

muharebeler olmaktadır. Japonlar 
şimdiye kadar 13 bin ölU ve 30 bin 
yaralı vermişlerdir. Japonların bu 
zayiatı Çin ordusunun kuvvetine bir 
delildir. 
Tung-Şandan hareket ederek Puijt 

üzerine t'erllyen Japon kuvvetleri 
hareket noktalarından beş kilomet • 
re ilerde Çinlfler tarafından mağlOp 
edilerek geri dönmeğe mecbur ol _ 
muşlardır. 

Yen.Nlngden yine Ppljtye ilerle -
mek lstlyen diğer bir Japon kolordu. 
su Llngşehuda durdurulmuştur. Dört 
yUz Japon askeri ölmUştUr. Pulji ü. 
zerine tltl koldan yaınlan bu Japon 
ileri hareketi teşebbUsU Çin mUUda
faa ku-;vetlerlnl sarmak maksadını 
istihdaf ecllyordu. 

Bir Çin hava kuvveti, bugün öğle 
Uzerl Tung.Şandakl Japon mevzileri 
üzerinde lılr uçuş yaparak bombar. 
dıman etmiştir. DUşman topçu ka. 
rargAhı mllhim hasara uğramıştır. 

Çin deni~ kuvv('tlcrinin 
muvnf f nk i yeti 

Yungyun, 8 (A.A.) - Çin - Japon 
harbinin başlangıcındanberl lllt 
defa olar.ak Çin deniz kuvvetleri 
Kvangtung vllllyetfnde garp nehri 
llzerlnde bir taarruz hareketine işti
rak etmtştlr. 

Cepheden gelen haberlere göre, 
altı Çin harp gemisi, Kantonun elli 
kflomet "3 garbtnde Mafanga çıknrı. 
lan Çin ku V>etlerlni himaye için bir 
baraj tesis etmişlerdir. İhraç hareke. 
ti tam hir muvaffakıyetle neticelen. 
miştlr . .Tnponlar hafif bir mukave -
met gstcrdikten sonra çekilmişlerdir. 
Düşman 7,5 luk beş top bıraltmıştır. 

Kantonun şnrk mıntakasında Japon 
lar büyU 't: asker kuv,·etlert tahşit et. 
mektcdir. Japonların geniş bir ta. 
arruza' hazırlan~ıkları anlaşılıyor. 

gibi aldanmıyacağıdır. Alman milleti. 
ne karşı yeniden kin yaratmak ve bir 
haçlı mücadele açmak istiyen efendiler 
şundan emin olsunlar ki, 1918 bezime. 
ti bir daha tekerrür etmiyecektir. 

Almanya, Fransız ve İngiliz zimam. 
darlarının bu gibi düşünceleri takbih 
ettiğinden ve Almanya ile müsavat ü
zere yaşamak istediklerini bildirmekte 

olduklarından dolayı kendilerine min. 
nettardır.Fakat "iyi geçinme,, anlaşma 
kelimelerinin, biz, m5nalarım pek iyi 
anlıyamryoruz. Zira bilinmesi icabe. 
den şey şudur: bu iyi geçinme ve bu 
anlaşma, ne gibi şeyler üzerine olacak? 
Biz, birçok defalar söyledik ki, bu 
memleketlerden, manasız bahanelerle 
ve aslı esası olmıyan ithamlarla çalı

nan müstemlekelerimiz haricinde, baş
ka bir şey, katiyen hiç bir şey istemi. 
yoruz. Fakat her zaman tebarüz ettir

diğim gibi bu, bir harp meselesi değil 
dir, bu, ancak, ne diyeyim mesela bir 
adalet meselesi, devamlı enternasyonal 
bir sulhe yol nçmakta hc~:il:i hlisnüni
yctler meselesidir. Bunun haricinde bu 
memleketlerden katiyen b:ışka bir şey 
talep etmiyoruz. 

Bilakis bu memleketlerle iş yapmak, 
ticaret yapmak arzusunc'ayız. 

« Oil·toıörliikler ortadan 
knlkın:ıhdır! » 
Londra, 8 (A. A.) - Grenvud, dün 

nkş=ım söylediği bir nutultta - ki bu nu
tuk Hitlcrin Vaymar'daki sözlerine bir 
eevab teşkil eder - demiştir ki: 
"- Hnrb tehlikesi demokratik de,•

letlerdcn değil, fakat itllafgirizliklerini 
hiçbir tavizin hafifletemediği devletler
den çıkmnktadır. BugünkU hadiseler bi
ze açık bir fikir vermiyorlarsa da Al -
manyn ve ltnlya günün birinde gözden 
düşeceklerini anlatmaktadır. 

Hitler, demokrasiyi istihdaf c>dlyor ve 
bunu son aylar içinde iki demokratik 
memleketi imha etmekle gösterdi. ls
panyada başka devletlerin müdahalede 
bulunmamasr için bUtün nüfuzunu sarfe
diyor. Her tarafta parolası şudur: ''Tch
dfd ve kuvvet.,, 

Vaymar nutku, IIitlC'rln demokra51 
mUessesatmn ve an'anelcrc karşı olan 

lngiliz Kralı 
Lortlar kamarasında 

ohunan nutkunda 
Uznkiark ve ispanya 

mc5cJcleı ini mcvzuubaıı~wui 
Londra, ~ (A.A.) - Kralın ı .. ort. 

lar kamarasında bu sabah okuuau 
nutku hıgilterenln ecnebi devletler. 
lo olan mllnascbatındnki anlaşmayı 

teyit etmektedir. 
Hükflmet, iyi anlaşmanın MUııitı 

anlaşmasının zihniyeti dahilinde in

kişafını teşçl için her şeyi yapmağa 
hazırdır. 

Kral, ltalya ile nıünnsebatm Y<'nl. 
den teessüs etmiş olmasını ve Roman 
ya kralı ile Fransa Helslcumhurunun 
önümllzdekl sene zarfında !n;;iltcre. 
ye yapacakları ziyaretleri memnunl. 
yetlo kaydetmektedir. 

Kral, nazırların yakında Kanada 
da yapacakları turneden memnuni
yetle bahsetmel{te ve sarfedilen gay 
retlere rnğmen lspanya muhnsema • 
tının devam etmekte olmasına tees. 
sur eylemektedir. 

:F'ırkalnr arzu ettikleri talı:dirde bU 
kflmet uzak şarkta bir 1til1if vUcu. 
de getlrmC'ğe 1imadedir. 

Nazırlar Ji'lllstin hakkında tahki
kat icrasına memur komisyonun ra
porunu yakında parl1imentoya te\·dl 
edecekler ve lrnbul etmek tasavvu. 
runda bulundukları siyaseti izah ve 
teşrih eyllyeceklerdlr. 

Kral, 10 milyon lngillz lirasının 

Çckoslovakyanın emrine verllmesi lU 
zumuna işaret etmektedir. 

Krnl, bundan sonra müdafaa me. 
selelcrlnden bilhassa sivillerin mU
dafaası meselesinden ve bundan böy 
le mUhrllh!'ts lordunun bütün diklrn. 
tini celbetmesf Hlzım gelen milli as. 
kerlik hizmetinden bahsetmektedir. 

Kralı~ nutku, mUteakıben dahiH 
\"e bllhnssa sosyal ekonomik ,.e idari 
tedbirlerden bahsetmektedir. ldart 
tedbirler, lslrnçyaya mUtealliktlr. 

Nutuk, şu suretle hitam bulmak. 
tadır: 

"l\IUznkerelerinlz nctaytclnln k:ı.. 
diri mutlak olan Cenabı Hakkın lna. 
yetile mllletlmln saadet ve refahını 

tezyit etmesine ve cihan sulhunu tak 
vlye eylemesine dua ediyorum . ., 

Çemberlnynııı boynnntı 
Meclis, Romanya kralının ve Fransa 

reisicumhurunun yakın bir istikbalde 
lngiltercyi resmen ziyaret etmcğe davet 
olundub'U haberine herhalde büyük bir 
memnuniyetle ittıla kcsbetmiştir. 

Bu sözleri büyük alkışlarla karşılanan 
başvekil, kral ve kraliçenin Kanadaya ve 
Amerika birleşik de\ Jetlerine yakında 
yapacakları ziyaretin de ehemmiyetini 
ayrıca tebarüz ettirmi~tir. 

Ccmberlayn bundan sonra Filistin hak
kındaki Voodhead raporunun yarın neş· 
redileceğini ve a~·ni zamanda hükumetin 
ele bu mesele etrafında politik beyanatta 
bulunacağını bildirmiştir. 

Milli müdafaa meselelerine de temas 
eden Baş\•ekil demiştir ki: 

Hükumet herhalde, son Avrupa buh
ranında m:.!ydana çıkan bozuklukları halk 
tan gizlemeye çalışmış olmakla itham e· 
dilemez. Fakat, bu güçlükler kabul edildi· 
ği için, bütün müdafaa plfinlanmızm ve 
bütiın politikamızın muvaffakiyetsizliğe 
duçar olduğu hakkında bir haleti ruhiye 
meydana çıkmasma bigane kalmayı da 
katiyen istemem. Yakında bu hususta u· 
zun beyanatta bulunacağım. 

Başvekil, bundan sonra işsizlikten bah
setmiş, hükumetin endüstric:ini emniyet 
ve m~l\'affakiyctlc çalışmasını. temin ede
cek e .raitin \'Ücuda gctirilmec:i süratile iş· 
sizlerin azaltılmasını dü5ündüğünü bil· 
dirmi~tir. 

Nihayet baş\ ekil, ticari anlaşmalar po· 
litika.,ınm muvaffakiyetini gösteren ba
zı rakamlar saymış, ve Hindistan, Bir-

manya, lsvi;re \'e Amerika birleşik dev· 
lctlerile müzakerelere devam edilmekte ol 
duğunu da ilave etmi5tir. 

kininin bir ifadl'sidir. Diktatörlüklerin 
inkıraz• herkes için şayanı temennidir. 
Hitlerln bizden bahsederken telmih et
tiği manevi silfıhsızlnnmnyı bilfiil elde 
etmek .çin diktatörlUklerin ortadan kalk
masından başka çare yoktur. 

Grenvud, Avrupa meselelerini hal için 
yapılacak her turlU müsbet ga)Tetl İn
giliz milletinin memnuniyetle karşılıya
cağını ililvo etmiştir. 

Fransadaki cinayetı~ 
hesabını Almanyadakl 
Yahudiler verecekle~ 
Suikastçı reşit olmadığı içırı 

i da m e d il m iyece k . . ırnan
Cinayeti yapanın iki akrabası tevkif edıldı. A 

yada Yahudilerin silahları toplanı~o~~O: 
Berlin, 8 (A. A.) - Hnvas ajansı mu~ bliylik bir kıymeti baizdi~'.n df tl(Jlll ,-

lı'lbirinden: tolfu öldUren Frank.furtcr 1 
... ~tıl • iJJl ,.e p--......, 

Pariste bir yahudi tarafından Von dürdüm, çünkü yahudı) ctreC flllN~ 
Ratha karşı yapılmış olnn suikast dola- diki Alman rejiminden n __ .,.,. •, 

ill. den .-
yısiylo K::.ssel'de yahudiler aleyhinde rum,, yolundaki sözl~r old~ ~ 
bilyUk nümayişler yapılmıştır. hemmiyetle kaydctmıŞ t~~ 

. c en 
D. N. B. nümayişçilerin sinagog ile bu yeni hfı.dlse de blZC ~ ~ 

yahudi mağazaJarı önünde tezahüratta yahudiliğin nasyonal. - sos;lr fdJI"" 1' 
bulunmuş olduklarını tasrih etmektedir. yaya karşı tevcih edilınfŞ · _,,. unaae,....... jJ 
il •snbını Yahudiler verecek Bu, Fransız - Alman It1 ııııcJ!l"' 

Berlln, 8 (A.A.J - DünkU ı,,okal bir suikasttır. Herhalde ya artd ~ 
Aıızeiger gazetesi gibi bu sabah çı- man elçiliğinin memleket b tl• P"'"lf' 
kan gazeteler de Von Ratha yapılan zını ihliil bakımından Frll115a~ 
sullrnstin Almanyndaki Yahudilerin ya arasında ciddi bir ihtilaf ;_ 
vaziyetine tesir edeceğini yazmakta. tiyorlnr. 1f{OP' ~ 
dırlar. Bu suikast doiayısiyle )..·r ~ 

Berllner Tageblatt diyor ki: ne karşı da tevcih edilmiş bı,. .... 
"Bu suikast bUtun ağırlığı Be Ya Ancak, bu hedef Parisçe d~ .yeti fi' 

hudflerin UstUne dUşecelüir.,, Fransız hfikflmetinln bU cill ~ .Jl 

12 Uhr Blatt gazetesi, "41manya. le cezalandıracağına şUphC pi•-~ 
da bulunan Yahudilerden bunun he. \'ahurfi!erin ı;ıilahlıırt :.s. fJY 
sabı sorulaca&"mı ve Yahudilerin is- Berlin, s (A.A.) - p.. .lllil' 
tecliklerl amansız mUcadelenin başlı. lılldirlyor: bal'~• 
yacağınr,, yazmaktadır. Polis genel dtrektörU, -' ~ 
Bir Alman ~a-efesi ne diyor? ler üzerine, Berlinde bul:; to,ı 
Berlin, 8 (A. A.) - Bütün Alman mat- dl halkın elinden sll:lbl!L -' 

buatı, Pariste Alman sefareti katibi mecburiyetinde knlınıştıf·,.ıtcf',... 
von Ratha karşı bir Polonyalı yahudi ta- Kendilerine siHlh taşıt1lırd" 
rafından yapılan suikastla meşgul ol - saado verilenler. bU tcdb ~-
makta ve bir mUddet evvel Davos'tn yi- tutulmaktadır. ,, 56,~~ 
ne bir yahudi tarafından Gustıof'a karşı Şimdiye kadar, polis." rşd,Jj 
yapılan suikastı hatırlatarak bu yeni ci- lflstlk sopa >e 20 bin ktl tUi 
nayetten de yahudi muhacirlerinin mes- tabanca ınUsadere etınlŞ~~ 
ul olduklarını yazmnktadır. l:litfcr dok torunu !! ı.P t! 

Gazeteler, bu suikastın Almanyadaki Parls, 8 (A.A.) - JJİ:;;.ı ~ 
Alman ve ecnebi yahudiler için fena akı- hekimi ve MUnlh ünh•cr~ 
betler doğuracağını kaydediyorlar. mUdUrU Dr. Gr.:ı.ncl~Jls ~ 

Berliner Bocrsen Zeitung diyor ki: Hitler tarafından vcrııcıı ,,ı 1' 
"Suikastçinln, ırkdnşlarının intikamını rlne Parlso gelerek derll rctıt· 

almak için böyle hareket ettiği hnkkm- hın başı ucuna gftınişle · .~,,J 
dald ifadesi, bizim için siyasi ve hukukt İkinci defo kan ,.ertJ-.~~ 

V 
von 

Oroşl.fof Parıs, s (A.A.) - ııı 
ht vaziyeti vehametlni cl~ Mil 1 

d k 
mektcdlr. BugUn ikinci 1' r i yor i sine kan verilmek ıuzuıJJ tfl/I 

« Dünya harbi şimdiden ~'iu:~~:"rçmm iki ıık" _...,.-

. tutuşmuş bulunuyor » tevkif edildi öf..,.,..,, 
lUo~ko\'a, Tas ajansı blldiriyor: Paris, 8 (Hususi) - S j ~fi 
MUdafna komiseri Voroşilof Krzıl mey- çUneü katibini tnbancıırı;_ ;.,;,. 

dandaki nutkunda Sovyetler birliğinin yarnlıyan Feiber Gryınstıı ~ '-.' 
bir sene zarfında elde ettiği terakkileri, teyzesi de tevkif ediJerclt 

11~~ 
sanayi ve ilmi sahalardaki eserleri anlat- miı;;lerdir. Bunlnr, hudu~;e ,,. 
tıktan sonra, Japonyanın çıkardığı Has- rılmış olnn eşhası evlerı ' 
san gö!U meselesine geçmiş ve demiştir müttchim bulunuyorlar. aıı. ~, 
ki: Filhakikn earih Frans~ ..,J6' ~ 

Bilmesi icap edenler bilsinler ki, kıta. mekten menedilmiş olduğtl rdd' ~ 
atımız:ın harekatını düşmanın taarruz rabasmın evinde snklanı)'O , 

j\lIDıııl J 
mmtakasına tahsis etmek mecburiyetirı. nan von Rath sabık ~l.t 
de asla değiliz, Bilakis, d:işmanı bizzat Koesterin yeğenidir. ki" .. ~ 
kendi toprağında mağlup etmek bizim Almanya ıkı tab ~ 
için daha elverişli ve daha kolay olacak Londra 8 - Bcrlindcn ~ 
t V b .. 1 d 1 .. Al ' h"kfı ... eti, ır. e oy e e yapı acaktır. gore, manyn u ,.. 5~ 

Her taarruz ve darbeye, kahraman uğradığı suikast hakkındıı ~ 
S!ldıın 

kızıl ordunun, üç darbesile mukabele kat yapılmasını Fran eti 
edeceğiz.. tir. I•'ransız hariciye neznr 

21 inci yıl dönümünü geçen senekin. lunmuştur. 

den daha büyük bir dünya harbı teh. 1 rıfl 
likesi şartları içinde tesid ediyoruz. F ta n k 

0 
~ u a ·si 

Geçen senenin hadiselerine yeni ha- \.1 

diseler inzimam etmiştir. e (ti I A 
Bazıları: ''dünyayı bir harpten kur. k Q r Sa n g •• , .. 

tardık" diyorlar, diğer bazıları da: tıret"' ,t 
"menfaatlerimizi bütün dünya barışı;_ isim değfş ştf ~ 
çin feda ediyoruz" diyorlar. Bütün bun peşinde doJB~7 
lar işçi kütleleri ve namuslu kimseleri ı'J1C .,rfl. ~ 
aldatmak için söylenen yalanlardır. Çe. Londra, 9 (A. A.) - ııül cet> ~I' 
koslovakya barış için değil, harbin nefi ru Mablcthorps'un 

40 rıııııı. Jıf ~ 
sinde "Nadir" vnPll ..,,~ ifl"~ 

namına parçalannıı§tır. Habeşistan ve 1 dC ""~~ 
"Comte Lineoln" iSitl n . 

Avusturya da mı barış için yok '!dildi? . • . bildir 
Hayır, dünya harbi şimdiden tutuşmuş pura tesadüf ettıginl ~· · • ~ 
bulunuyor ve her dakika her ıdevlcti ve run bacası Norveç bn)"l'll Jt'!:tl. 
her devleti ve her milleti kaplıyabilir. boyanmıştır. . ,, •ı1l111'f ~ 
Daima htiyatlı durmalıyız. Ordumu'zıı, HABER - ''Nadır F dur· 

Pıırll 
donanma ve hava kı.vvctlcr~izi azami na alt bir posta va ·ıı 

uıı'<ı 
surette takviye etmeliyiz. Bütün mi1le- ln teçhiz edilerek ':1 rtıf 
her milleti kaplıyabilir. Jine getlrilmi tir. :sıtıı biiS 
Daima ihtiyatlı durmalıyız. Ordumuzu, bandırası altında vc)'ll cuıl1• 
bize karşcı bilemekte olduklarım bili- rasız seyahnt ederek ·ıcrııs' 

gcJllı 
yonız. Fakat biz saf değiliz ve memlc pnnyaya ait ticaret ltcrC 
ket müdafaası kabiliyetimzi artınnalr tadır. GeçenlC'rde f ogi gemi 
için olan mesaimize sükunet ve ısrarla l{nntnbriyn isimli bit 
devam ediyoruz. batırmıştı. 



~.. Vazan Rahmi YA(iJZ 
1-tEl 0~e~ı~ <dll@<eır lkD aırkae.Jaışa 

\?nrsa~ac9la cn"aıronda IQavnstOe 
~lYI o lYIŞtlYI laı ır 

~~}larcad.. - 137 -
~tar ,.u

1

5rnan menafiine hizmet eden rar Taksime, oradan da Boğaz sahillerine 
i;ı ıe kenı· . k &oğ Une .. ıs~ artık l\larmaranın koştu durdu. 

' de b gornulmüş, tayfalarından Ak~am, ilk karanlıklarını sulara yayar· 
u sırn a s;ı~, k meydana vuracak du· ken Taksimdeki eve muhtelif adamlar 

r U !tanı'" Urtuımamıştı. geldiler. Da\ istin odasında toplandılar. 
~rı ~r0d

1 
Sahneyi soğuk kanlılıkla se;·· Hazırlıklara ba~\andı. 

'l! ~Y at · ı. l\atil b'eşı kestikten sonra yerine Artin, efendisine verdiği malOmatta Te· 
,"; laııtelb ır. maksatla gene yola c;ı· kirdağh l\Iığırdıçın sandıkları kaldıracak 
'etti ahır lstanbul sularına ha· vince bakacağını, bu arada zinciri kes· 

~\: .t tela" mek üzere tertibat alacağım. buna muka· 
daır~· ~ \'e heyecan içindeydı. bil de maksat hasıl olduktan sonra ken-

ırı lia ıne Yer}ec;;tirilen Artin cepha· disinin Davist tarafından hazırlanacak 
' Yda • ' 

ti: aJctı;:1 h brp.aşaya nakledileceklerinr 
A.ı. t bu ha erı genç adama ulaştırmış: 
1!11ııe, h.ı·u ~sta faaliyete girişmişti. 
· ıta 1erı Verd·y· k . . r ,. . 'ln;ı . • ıgı a ·şam yenı talı-
. Rırışen delikanlı şunlan em· 

~:nin }),J:-ada ta d y • • • 

A ... ~ t?nanıa nı ıgın ışımıze yarı· 
~ ~ıııı dt; ,, rdan kimse var mı? · ··-.na·· 

\·ar· 
'ı\ . 
'·~hırka 

u .. Hatırladıklarını söyle· 

l(atı ~ 1 :1dak1 amele taburunda Te· 
. ı 'ltd 
ı~ / ıç var, lstepan var, daha 
~unı \'ar. 
P .. arı elde ed b'l' . . "' 
~tim e ı ır mısınr 
Cepha · Hangi iş için? 

ne nak1· · · ı>ına, . ı ı~ınde söyliyeceklcri-
ı 'IÇtn! 
·:n rn 

1 bu · bir defa denevim efendim 
\lı tnak ad . ''- • ı· . 
ıırk1 ın ıst~ısa ıne me.'llur 

1 [) Pt:h'·i tab "tt ' ·· .. ·· ... ec .. 1 ·• ura gı ı, goruştu. 

lki <·ı· ;tanbula gelen Drodeyle 
1 b~a a~ı Hayırsızada Cİ\•arında 
'rj ~ı · u tu'ar. Kom~dor delikanlı· 

k zahatı ,· d' k d' y . arı ı. ·en ı yapacagı 

~i tza1 m:tl,"adın elde edilmesine 
~h reı ::t ~"'.dini ta..,arlarken 

• <ane•e .. 
· • ne zaman taşmm::ığa bas-

()b > 

ı~lir& ;n , 
~n d~b \ ann geceden itibaren 

" ~'ti il alara, mavnalara vilkletil-
ı. -.ıa lı ecek .. b.. . 

'ıcı tılt~ <ızır1 · 0 ur sabah da l Iaydar-
~ ~klaanan katarlara tahmil için 

Gtu r .. 
~ ~ır n eePha 

\ Otdu ih . ne ne kadar tutuyor? 
\~' 11Yacına yetecek kadar, 

-~ ~tıi ka 
'<IJc? ç rnav--a .1 r\.. .. veya vasıta ı e ta-

ı, vrıu . 1 
rı ~1?ndid 
l-:~>·orsu en tesbit etmek imkansız. 1 

!la a_. ~er llı ntız? 
t aı 11{] a\rna d 

t ~c(' a; bitib· a ~di fazla ise bunlar 
.• kler e d ırl.erınden mesafeli hare-

tı ı.: enızden taarruz imkanı 
''-.q 

)ı,,ı. tılı d" 
'1 t -'<il at u~und .. 
ıı. t:e malt j . u. Her mavnaya bir 

1 ~e bu h Çın ne torpido adedi mü
.,. CUt de"ar

1
cketin yapılmasına za· 

On• gı d" 

~r u ~l'\ı. s· 1• Brodevi tasdik etti: 
t: li . ııin . . • 

~tJa ayda en ıyı hareket tarzınız 
~'tıa.! llyun ~sa mendereğinin yakın
~ ;ı;u~~ buract~nda durur, beklersiniz. 

u 1rırpid toplanacaklardır. O 
l\ı ııı 01ıı.. 0 atarı;anız maksat kolay· 
t- 1dor 
~l·e ~Uldü 
l:tt ~ becer'k. 

1
1!u, her işe kolayca a-

~ 1 1 1 d l'k 1\ · gunu e ı ·anlıyı takdir 
~ 1 , ko; Uld orada geçiniıek üzere 
~ eıdek· .u. 

'.ıj' 1 bır g .. 
1 , ·

1 ~~ı.ı or, ı:ok u ... unı uk zamanı çok 
i .. ~u ~ Uıka tı gra~ma c:ayesinde an-

·1 ;ordu nı meydana çıkaraca-% . 
. ~l1u. nu delika 
\~ 1..c. ı\ttin ~h Yalnız bu işle meş· 
. "llt(j ·o gu .. 

k ett n dikkar ~u de dairede geçir-
t:ı.r .1• ını cephane nakil h:;i-

~ .. ~il.hı .. 
·ı ı 'tıi urnurnin· 
~ nı ;-aptnak . 1". m~nzil şubec:i 

'!'~ur edile 'azıfec;ıle mükellefti.. 
"rı h ltt ak; n muhafız kıtalarla 
t , ataı P ernirl ı . ' · ~·~ ı llokt er e \•azıfe alıyor-

' L 'ti ı· alardan b' · " ı~·or ırı de bu ara· 
~ t~ e~tırı erkek~~retebatını tehcire 
} tı,~ :acıı Cepherı teşkil eden amele 

tı ltk:ıb aneler· bo t14 · q ın1 d ın şaltılması-
~ 'iı t eruhte etmiş bulunu· 
~~ o g(j 
~ ın,rı ıı ı~tanbuı 
~1etıe <ttıan01 da mekik dokudu. 

ı:. 'l'aı( · Çatlatacak bir sürat 
·~~ 1Inden ·v 

'Ithane 1 eşlköye, Ye5;il-
Ye K"'"" ~ • a~ıtharın-Ian te'<-

vasıtalarla kaçmac:ı esbabının hazırlaruna

sını i tediğini bildirdi. 
Delikanlı Artine teminat verdi. Orada 

toplananlar arasında l-liristo başrolü de
ruhte etmiş bulunuyordu. Davist lliristo 
ile becerikli adamlanndan saydığı Ando· 
na ayn ayrı şu talimatı verdi: 

- IIiristo, senin işin malum. 
- Evet kapiten! 
- Bugün Haydarpaşaya gittin, etrafı 

gözden geçirdin mi? 
Kıvırcık saçlı, soğuk kanlı katil cevap 

verdi: 
-1ğneden ipliğe kadar ... Hatta meşale 

vazifesini görecek çıra odunlarile kun
yak yapılacak bez parçalarım bile orada. 
yakında bir yere sakladım. 

- lşini biliyorsun tabi! 
- E\·et.. Mazot depolarım ateşliyece-

ğim. 

- Orası muhafaza altında değil mi? 
- Hayır .. İngiliz mezarlığı tarafından 

sahile inilince kolayca mazot depolanna 
varılıyor. Orada depoya açacağım bir 
delikten dökülecek mazotlara bez parçala
nm koyacağım, çıra ile de ateş verip ka-
çaca<ım. 

- Senin bunu başaracağına eminim. 
- Sayenizde kapitenl 
- Andon, senin işin daha ince ... Daha 

hesaplı davranman lcizım. EvYelft garda 
nasıl mevki alacaksın? 

Andon da becerikli adamlara mahsuc: 
tir gururla dudaklarını biıktü: 

- Ben de Hiristodan aşağı kalmadım. 
Bugün tertibatımı aldım. Garın lokanta
smdJ bir garson arkadaşım var. Onun de
Ialetile yarın gara girebileceğim. 

- Bomba yanınızda mı? 
- Şu diin verdiğiniz makine değil mi? 
- Evet! 
-- Onu bugünden garda lokantada 

bıraktım. Yarın oraya gider gitmez onu 
yerleştireceğim. Sonra lokantada ı::andık
ların \'agonlara yüklenmesini bekliyecc
ğim. Üçüncü vagon tamam olunca ateşli
yeccğim. Daha ewel bir infilak sesi du~ 
yarsam kaç vagon yüklenmiş ol ursa olsun 
hemen kolu bastıracağım . 

- lyi... haydi bakalım bu vazifeyi de 
başardıktan sonra elbirliği ile istirahate 
hak kazanmış oluruz. 

Brodey Hayırsız adadan demir alırken 
dığer süvarilere şu vazifeleri vermişti: 

- Kapiten Helbrük. Siz sefinenizle Da· 
nca koyunda duracak, saat 3 de geçe
cek katara ateş edeceksiniz. Eğer bu saa
te kadar tren göremezseniı saat dörtte 
Marmar::ıya doğru yola çıkacaksınız. Giz· 
li üssün önünde bulu~acağız! 

- Siz kapiten N'azmet birlikte limana 
gireceksiniz. Harekatınızı bana uydura· 
caksmız! 

Ye ... filotilla sabahın ilk ı~ıklarilc hare· 
kete geçmiş. Helbrük adaların arkasın

dan dola~ıp Darıca koyuna girmiş, Bro
deyle Nazmet de limana dalmı~lar, Hay
darpaşa önlerine gelmi§lerdi. Burada çak
maklı fenerle Brodey Nazrnete, Selimiye 
önlerinde suyun altında staper etmesini 
bildirdi. Kendbi de mendireğin hemen 
arkasında gizlendi. 
Öğleye doğru S!rkeciden mavnalara yük 

!etilen cephane sandıkları romorkörler ta
rafından çekilerek Haydarpa53ya getiril· 
meğe başlandılar. Garın etrafında silahlı 
nöbetçiler bir kordn çevirmişler, şi.ipheli 

adamların gara sokulmasını. vinçlerin bu· 
lunduğu kısımda, un fabrikalarının önüne 
tesadüf eden } ükl mc hattına kimseyi 
yaklaştırmamak üzere emir almışlardı. ! 
Sandıklar, vinclerle çekilmeğe, nhtimm 

ü~crinc indir.ilmeğe, gelen \'agonlara yük· 

HABER - Altııam poetaııı 

ispanyada 
Hükumetçiler on kilometre 
ilerlediler 

-- -----·-

Egre cephesi, 8 (A. A.) - Hilkfimet
çiler, birkaç noktadan Egreyi geçmlşolr 
ve 15 kilometre genişliğinde bir cephe 
Uzerinde on kilometre ilerlemişlerdir. 

lki noktada Erida - Saragos yolunu kes
mişlerdir. 

A vrupada lik maçları · 
Va1iin iya yine· bombardıman 
edildi Bu haftaki oyunlar ne netice verdi 
Valensiya, 8 (A. A.) - Franklst tay

yareler, bu sabah Valensiyayı bombar
dıman etmiştir. Müteaddfd binalar yı
kılmış, Uç kişi ölmUş ve otuz kadar kişi 
yaralanmıştır. 

--o-

Orta Avrupada 

Zelzele 
Prag, 8 (A. A.) - Bu sabah saat 

4,21 de Prag ile cenubi Bohemyada ol
dukça şiddetli bir zelzele hissedilmiştir. 

Viyana, 8 (A. A.) - Bu sabahki zel
zelede Viyana civarında hasar çok e -
hemmiyctsiz olmuşsa da cenubu şarki -
deki hasarat oldukça mühimdir. Zelzele 
merkezinin o civarda olduğu tahmin edi
liyor. Bazı binalardan bir metre murab
baı büyUklüğünde ta3lar kopmuştur. l3ir
çok bacalar devrilmiş ve tavanlar çök
müştür. Birçok bina da yıkılmak tehli
kesi gösterildiğinden tahliye edilmiştir. 

letilmeğe başlandı. 

Amele taburu efradı rıhtım üzerinde, 
mamalarda vinç makinislerinin yanında 
çalışıyorlar, sandıklan vinç maçunasının 
ucundaki halkaya takıyorlar, yukarı kal· 
dınyorlar, hümmah bir faaliyetle cenup 
cephesi ordularının cepbanelerini vagon
lara yerleştiriyorlardı. 

Bir saat mesai neticesinde 4 vagn dol
durulmuş, beşinci vagona başlarken 2 nu
maralı vincin makinisti yanında duran 
yardımcı Tekirdağlı Mığırdıçtan rica et· 
ti; 

- Ben su dökmcğe gideceğim .. Sen üç 
sandık çıkartıncaya kadar dönerim. Şu 
kolu ileri geri hareket ettirmesini biliyor
sun.? 
Mığırdıç bu fırsatı bekliyordu. Teha-

lükle kabul etti. Makinist oradan uzak
laşir uzakla~maz cebindeki eğeyi çıkardı, 
zincirin ucunda, sandıkann bağlandıbrı 
sustalı çengel demirinin biraz yukarısın
dan eğelemeğe başladı. Demirin 4-3 nü 
kesti, bıraktı. 

Bu işini bitirirken makinist yerine gel
rıı~tı. ~1ığırdıçı sustalı çengelle me$ul 
görün::e sordu: 

- Ne var? bir şey mi oldu? 
- Yok .. Susta gevşcmi~ti de onun cı· 

vatasım sıkıştırdım. 

Makinist bu cevapla iktifa etti. Yeni 
sandıklar mavnadan yükletildi. Makinist 
\İnci harekete geçirirken l\hğırdıç vinçten 
atladı, b!r şey söylemeden süratle ileriye 
cloJ;:rru kaçmağa, mavnalardan, nhtımdan 
uzaklaşmağa koyuldu. Vinç sandığı yuka
n çekti, dönüşe geçerken müthiş bir sar
sıntı ile sandıklar nhtımm üzerine yu
varlandılar, l\lığırdıçm eğeledi~ri nokta, 
ağırlıkla kopmuş. sandıklar rıhtıma düş

müşlerdi. 

Müthiş bir patlama sesi etrafı sarstı. 
vincin etrafı simsiyah bir duman perdesi· 
ne büründü, infilii.kr naralar, haykırışma
lar. haykm~aları da yeni patlamalar 
takip etti. 

Vince sandık veren mavnada başlayan 
infilak diğer mamalara da sirayet ediyor; 
rhıtımdan ayrılan yüklü mavnalar, dalga 
kıranla Haydarpaşa iskelesi arasına seğir 

logilterede 
Arsenal - Unaytid aiti 2-3 
Astonvllla - Mançester Unaytld 02 
Blakpol - Karlton Atletik 0-0 
Brentford - Bolton Vanderers 0-2 
Derby Kunti - Preston Northend 2-0 
Everton - .Midlesburg 4-0 
Grimsbi Tovn - Çelsea 2-1 
Hudersficld Tovn - Layçcstcr siti 2-0 
Porstmut - Liverpol 1-1 
Suderland - Stoke siti 3-0 
Volverhampton Vander - Birmingam 2-1 
Frnmıada 

Sen Etiycn - Olimpik Marscy 1-0 
Olimpik Lil - Soşo 0-8 
Löhnvr - F. C. Ruen 1-1 
Rasing Rube - Rnsing Strazburg 3-4 
A. S. Kan - Rasing Lens 2-1 
Antib - Metz 0-6 

!\Jacrırisraodn 
Hungaria - Zulgo Zuglo 2-1 
FöbUş - Seged 2-2 
Kişpeşt - Ujpe§t 0-3 
Saglo Tarjanyan - Fercnçvaro§ 1-8 
Boçkay - Suerketaksi 2-2 
Budafox - Elektromo3 . 1-0 

İraJyada 
Lazio - N ovara 1-0 
F. C. Bolonya - Milano 2-1 
Livorno - Samplerdarena 0-1 
F. C. Bari - Juventus 1-1 
Genua 93 - F. c. Trleste 2-0 
Ambrosiana - Lukka 7-0 
Yunani~tanda 
Atina Jlg maçlarında Pnnntinaikos, 

Apollonu 4-1, Etnikos, Olimplakosu 4-2, 
A. E. K. Dafniyi l-0, Astir, Atromitosu 
2-0 mağliıb etmiştir. 

tiyorlar, fakat her mavnada bir cehenne.m Kış geldi ve kış sporlan ba~ladı. 
havası esiyor, infilaklar biribirini kova- İngilterede bu ı;enenin patinaj şampi. 
lıyordu. yonluğu müsabakaları yapılmak i!ze -

Vincin etrafında yığılı sandıklar da ateş re .. Bilhassa genç kızlar arasındaki pa
aldılar. İstanbul örneği görülmemiş bir 

tinaj şampiyonluğunu merakla bekli -
heyecanla yerinden oynadı. 
Mığırdıç vinçten ayrılmış. koşa koşa, y:>rlar. Yakında başlıyacak olan müsa. 
cephane sandıklarile yüklü ı~atara doğru bakalarda on dört yaşında bir mektepli 

kızın birinciliği 'kazanacaşı kuvvetle ü • 
ilerlemjşti. Daha katara 10 metre mesafe 

mit ediliyor. 
deyken ihyanetinin semeresini gördü. Ar . . . . 
ka" da 'dd tı· b' tl d ld 1 Dafne Valker ısmmdek.ı bu kız, patı-sm şı e ı ır pa ama uru u, ıa- . .. " . 

'·a~·ı \'Irta • çal k k naJ sahasında o kadar buyü.ı:t bır maharet 
J _ n mermı par an ·or unç ıs- .. . . 

lıkıan·ıe M v dı k lak! k d 1 gostermektedır kı, devam etmekte ol-
ı ıgır çın u annı o ·c:a ı ar. v • • • 

Hain herif fe a h ld t ~A 1. 1 dugu mektepten kendısıne §ampıyon -n, a e şaşırmış ı.. r ın <' v • • • • ·ı · · 
konu..,tuklar k k . . t luga hazırlanması ıçın ızın verı mıştır . ,. ı zaman ·açma ıçın, mazo . 
d Olarını at 1. ek 1 ıı· · t •t Dafne sabahtan öğleye kadar ekzersız ep eş ıyec o an ırıs oya gı - .. v • 

· k 1 t 1 l\" v d d 1 yapmakta, oglcden sonra mektebe gıt -
mesı ·arar a~ m mış, ı ·ı1gır ıç epo ara . 
doğru ko~mak isterken önünde ate~ alan mektedır • 
trene yüklü sandıklarla arkasında nh- =================== 
tım boyunda patlayan cephanelerin ara- paralayan bir patlayışla vagonun biri infi 
sında kalmıştı. Katil suikastçı iki ateş lfık etti. Ortalığı simsiyah bir duman 
arasında kalınca çılgına döndü, ne ya· sardı, duman sıyrılırken Mı[:rırdıcın baş
pacağmı §aşırdı, tıpkı ates kalesinin or- sız ve kolsuz cesedi, uzakta, gar binasının 
tasına bırakılmı~ bir akrep gibi başını önündeki meydan3 dü5tü. 
ellerile yumrukladı, bu sırada kulakları <Devamı var)' 

Selfınikte yapılan karşıla§Dlalardo. Aris 
Paoku 2-0, mnğliıb etmiş ve Hlrnklls, 
Ment ile 2-2 berabere kalm:rııtır. 

Heynclmilel maçlar 

lsviçre - Portekiz 
İsviçre 1 - O galip 

İsviçre milli futbol takımı Lozanda 
yaptığı 17 inci knI'§ılaşmasmda, Portekiz 
milli futbol takımını mağlüb etmiştir. 

15.000 seyirci önünde knI'§ılaşan her 
iki takımın kaleleri mütemadiyen tehli
keli anlar geçirdiği halde, birinci haf
taym 0-0 berabere bitmfııtir. 

İkinci haftaym ayni §iddet ve sUratle 
devam ederken İsviçre müdafii Minelll, 
Pbrtekizlflerin takımlarında. bir oyuncu
yu değiştirmiıı olduklnrmı görerek, ra
kip tarafın bu hareketini Fransız hake
mi Knpdövil nezdinde protesto etm.iştir. 
Bunun tizerine hakem oyuncuyu saha
dan çıkarmıştır. Eski oyuncu tekrar sa
haya gelinceye kadar Portekizliler 10 ki
şiyle oynamak mecb.uriyetinde kalmışlar 
dır. Bu vaziyetten istüade etmesini bi
len lsviçreliler, ağır basmışlar ve bu e.9-

nada galibiyet sayısını temin etmişler -
clir. 

Hokey 

lrıanda 
Almanyayı yendi 

Kolonyada Alman milli hokey taknnı 

ile ikinci karşıla§masmı yapan İrlanda 

mflli hokey tnkmu 4-3 galib gelmlştlr. 

Buzda hokey 
Bcrlin - Lattey muhtelltleri arasmde. 

5000 seyirci önünde Amsterdamde. ye. .. 
pılan buzda hokey maçı 2-2 beraberlik-
le .ncticelenmiıtir. r 

o 

Çorumda 
At yarışları 

Çorumda vilayet namına ye.pılan at 
ko3ulannın neticeleri şunlardır: 

1000 metre mesafe üzerinde yapılan 

koşuda Samsunlu Kerimin Merzub'u bi
rinci, Amasyalı Hnlilin Biyal'i ikinci, Yu .. 
nusun Sadası üçüncü oldular. 

1800 metrelfk yanşta"da Alacalı İhsa
nın Mercanı birinci, Çorumlu Rüatm 
Ceylanı ikinci, lskilipll Ahmeclin Kaba 
Kuyru!;"U da tiçilncü oldular. 

2500 metre mesafede yapılan UçUncU 
ko§uda: Akdağmadenli llMıin :A.la§ahini 
birinci, Bitlisli Hnsanm ll~Clu ikinci 

' Sıımsunlu binbaşı Nahidin f;eyfil üçilncü 
geldiler. 

Bunlardan sonra 1600 metre mesafe n
zerindo yapılan subay ve ntlıspor ko~u
sunu da yUzbaııı Necati, Uğur admdaki 
hayvaniyle kazanmıştır. 

(A". A.)' 

-o-
Otomobil rekoru 

kırılamadı 
Frnnkfurt, (A. A.) - Alman hükume

tinin daveti üzerine, Fnınkfurt ile Hay
dclberg arasındaki yolda yeni rekor tec .. 

rübelerine girişmek niyetinde olan İn
giliz otomobil koşucusu binbaşı G. Gard

ne havaların milsait olmaması yUzUnden 
b~ tasavvurunun tatbikmı şimdilik talik 
etnıiııtir. 

Gardncr, aerodinamik rekor otomobili 
ne keneli rekorunu kırmak tasavvurun
dadır. 

-o-

Kadınlar arasında 
Enternasyonal flöre 

miisabakaları 
Şehirler mubtelitleri arasmda ikinci 

teıırinde Almanyada Duseldrofta. yapıl -
mnsı mukarrer olan flöre müsabakaları
na, Brilkselden maada Berlin, :Amster
dam, Lükhscmburg, Frankfurt, Hn.nov
ra şehirleri i11tirak edecektir. Bu mU
nasebeile bir de kadınlar nrasmda enter
nasyonal flöre milsabakalan terlib olun
muştur. 
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'tıldırım, rüqasında aklına geleni 
tatbik eden lıünkllrdı 

Yıldrnmm haşmcUQ ordusu şahlanan 

atlar üzerinde meydana akın ettıği Zll· 

man AlAeddinin askeri lille bu debde be
ye hayranlık duymuvtu. Birçok asker 
koca Osmanlı hUkUmdarına sUAh çek -
meğe bile cesaret edemeden esir oldu
lar. 

AtI önllnde haykırn baykırn askerini 
harbe çağıran Alftcddin ve oğlu Ali ve 
Mehmet, hakikaten ölUmU gözlerine ala
rak barbcttiier. Ettiler ama. maneviyatı 
bozulmu§ ve hükümdar Yıldırım lehine 
dönmüş ordusuyla bir şey y:ıpmağn mu
vaffak olamadan münhezim oldular. 

AIAeddln ve oğulları esir oldu. Bir mu 
ııadi ordu 15nUnde haykırdı: 

- Hey! Karamnnlılnr ! ŞevketıQ hUn
kflr Yıldmm Karnman hakimi AlAeddln
le oğullannı esir aldı. Teslim olnnm cauı 
emindir, ve ila kıhçla hakkınızdan gelce.._ 
flz! 

Asker akın nkm Yıldırım tarafına geç
tller. Yalnız Alfi.cddlnm imrahoru San 
hoca kaçma,ğa muvaffak olarak I<asta • 
monu htıkiml Kötürüm Bayezide iltica e
deblldL 

Halbuki koca Anadoluda Selçuk enka
zından yalnız bu kötOrüm hA.kim kabbil
miştl. Aklı olan ona gider miydi hiç? Na
l!ıl olsa Yıldırım bir hamlede ornlan da 
Taraç edecekti. 

Bu muzafferiyet Bur'..ada yayılınca Ti
murtaş derhal maiyeti sUvarlleriyle koca 
hUnkAn karşılamnğa çıkb. 

Yıldırım, ayaklarmn kapanan beyler -
beyini yer:lcn kalduanık: 

- Al. Dedi. Burnl!!.n senin tdarene 
bırakıyorum. AUi.eddln ve oğullan da e-
11trlndb-. Bu eofer ~zl\nil r..ç, böyle knbl
Jtyetslzllğfn bir daha görülllrse seni i
dam ederim. 

Yıldınm bu, dcdlS'fnl dC'ğil, rllynsnıda 
aldma gelPnf yapan hUnkCtrdı. Faknt Ti

murtaş ahmak olduğu kadar da orostopol 
Juğa aklı eren bir adamdı. O Yıldırımı ne
resinden yakalamak ldzrmgeldJğfnl bil -
mlyor değildi. Netcklm hfinkdn Bursaya 
getirir getirmez, aynklnrmı 6perek ay -
nldı ve hareme koştu. Kansı, bUyük fm
pııratorfc;e Yıldmmm ynnf Strp kralı 

Etlyl'nln kardeşi ve Lazann km Ellza -
bet Hayal Lazann cnn arkadaşıydı. 

TimurtRş, Yıldınm !lamymdn fevkald
öellkler döndU~11nU öğrenince hiç hayret 

etrnedL Kamı ona yeni sırlar tevdi et
~tL 

- Tlmur. Dedi. Ben bu iııln içinde bir 
fi oldu~n•ı sanıyorum. 

- Ne ~bi? 

- Bu kafir kansı td Sırbistandan ge-
lerek Ytldırnn gibi birkaç kanlı bir hlln
klnn hanmılnde alelade bir zevce gtbi 
YB amat:a lratln"lncak tıynette değiJ ! 

- Yani •• 
- Yanı ben, bu knrmm bir maksat !\J-

tındn snrayda bulunduğuna kanilm. Maa
haza şlmdillk aramızdan su sızmıyor. 

Timurtau memnundu. Kamı okumuş 

bir kadrndı. HattA :ı:tnlr eultan bile kaç 
kere olup bitenleri bundan öğrenmiş ve 
Yıldırıma ancn'k bu yolln hulül edebil -
miştf. Koskoca §eyh Necnıinln de snke.1-
lnrı Timurtaşın kai-ısrnın e.vucundaydı. 

Ke.dm isterse şeyhi pek filli bir çıkmaza 
soka.bilirdi. Bu itibnrla Timurtaş sara -
yın Jç ~'UzUne tamamiyle vakıf denP.bi -
lirdi. Bir taraftan lmparntorfçe Yrldırnn, 
diğer taraftan §eyh Necarl gibi belki 
Yıldtnmla dlnt safhada hemayar olmağa 
doğru yilrfiyen bir nUfuzlu fJeyh elinde 
sayrhrdı. 

- mınr.ığım, dedi. Sen yoluna devam 
et. lmpanıtoric;e Yıldırımm dili altındaki 
baklayı çıkartabillrsen gUn blzlm olur. 
ÖpUı:tüler. 

,,. .. 
Haremde bir hnzırhk var. Gcrmeyan 

ht\kimlnin km ve Yıldırnnm birinci kan
sı bu akşam nöbetini bekliyor. HfinkAr 
bu gece Germeyan hft.kimeslnde kalacak
tı. 

Halbuki Yıldmm kaç zamandır barb -
den ba~ kaldırıp da şijyle blr dllnya glS
zUyle yPnl kansından, Ellznbetten gO.m 
almış dC'ğildl .Sonra koca hOnkdr lc;in n<S
bet ne dP.mektl? Canı bu gece Elizabetl 
istiyordu. Bir taraftan da bir harem is
yanına sebebiyet vermek istemiyordu. 
Koca Osm:ınh devletini bir rozUyle idare 
eden hUnkn.ra birkaç ~arıyı dizgine vura
mamak ağır gelirdi. GPlirdl ama, kadının 
fendt lı:aç kere hUnkA.n y~ndl. ~lrlbtrin

dPn gUzel kanlarını mCmkUn olsa ayni 
gece blrleştirebllse bu zevke doyum ol
mıyacaktı. Fakat, Gel gelelim ne Ellza
bct, ne de Germeyan hAkfmesl bu ortak
hktan memnun değillerdi ve biriblrinln 
k11yusunu kazmnğa çalışıyorlardı. Kaç ke
re Germeyan hAkimeci en zayıf zama -
nmda hOnkfi.ra dert yanmıştı: 

- Şevketltl bllnktmm. Bir kAfir kızma 
bu kadar itimat ııenln onhane hayatına 
yakışmaz. Korkarım ki bu kefere km 
ııcnl bir felAketo sevkctmesln ! 

Y:ldtnm kahkahalarla gUlmU.5 ve kan
aını kucakhyamk temin etmfşt.l. 

- Ellzabet bir ehlfs:ıllb olsa, yine ko
can hU"lknra itimat et hfıkimem. 

Beri tarafta Elizabet fçfn için yanıyor
du, HAIA gözlerini karnyrnca Halllln 
kuvvetli pnzulan altında Kara Alinin 
can· verdl~inl görOr ve bu delikanlı ile 
saray bahçestnde geçirdiği gecelerin lc-z
zetinl g6zyaşlnrfyle hatırlııdı. Nckodar 
olsa Sırp kanmdnn bir kadındı. Bir 
tUrlU Türke ahşamnmıştı. Onun OstOnde 

hiçbir §eY yoktu. Yıldrmndan sonra E
lizabct geliyordu. Ama, ne çıkar? Bu o

nu tatmin etmiyordu. 
Artık bu gece Yıldırıma yalvaracak ve 

sevgilisi Halill saraya aidırmağa çalışa
caktı. Halil ile Dokaşovanın dUk Bran
koviçle hazırladıkları oyundan onun ha
beri yoktu. Yalnız hata kendi yerine 
Brnnkoviçin güzel knnsı Marya gönde -
riimemişU. O halde kendi işini kenı~' gö
recekti. N-ısıl olsa hünkAr onun sözünü 
kırmıyncak, ve Halili Bursaya getirtecek
ti. Ondan eonrası da Allah kerim. Yrldı
nm harbe, El.iznbet de sevgillsinln kuca
ğına. 

Bu hnyal kndmt mestetmlştl. Bunnula 
meşgulken kapı açıldı. Ve hUnklir, sır

malı entarisiyle girdi. Arknsmdan ~nrab 
gptf?·diler. Elizabet bUtUn kadınlığını 

kullnnnrak bin bir ~veyle hUnkdnn boy
nuna atıldı: 

- Seni nekadar özledim, Bayezfd! 
- Ben de Ellzabet! 
- Artık bnna böyle deme! ben senin 

kan:ıtm. 

- Hnkll!lm. Vatanmr unuttun mu! 
- Sen bana vatanımdan da, her şe -

ylmden de sonsuz lc.zzetsin. Sen benim 
aşkımsın Bayeıid. 

HUnktır şaraba sarıldı. 

- Yok ııc\'ketltlm~arııb bayağı bir iç
kidir. 

Elizııbet yerinden fırladı ve dolabı a
ç~rak birkaç şişe tıkardı. Yıldırım hiç 
görmediği hu sUslU etiketli şişelere dik
katle bakarken kadın söyleniyordu: 

- Şampanya dururken 12arab içilir mi 
hto 

Hattrlar mısm Bay~fd, Sarıca paşnnm 
Çanakkale boğawıda çevlrdJğf knlyon
dıtn alınan içkilerden bunlar. 

Franstzl'lrm en gtlzel lçkflerl. 
İçtiler. Kadından yayılan baygın bir 

leylak kokusu padi"ah Yıldırnnm tJ!z 
b1tğlıtnnı çöznıUştU. Bir hUnkfira da doğ
rusu böyle kadın gerekti. Padl"ah Murad 
bile bu kadarına varnmamıştL Harbse 
harb, zaferse zafer, mcmleketse aıem -
leket, servetse servet, lhtlşamsa fhti -
şam, neyi yoktu Yıldıranın? Adı söylen
diği yerde yerlere kapanıhyordu. Hnrb 
flfi.hı sanılacak kadar debdebeli hUnltan 
felek, bu gözleri ahtlya zebun etmişti. 

Yıldırımın yüzfinU alev sarmıştı. 
Kadın bu dev vücutlu hUnkAnn kolla 

n arasında gOç teneff0$ edebiliyor ve 
lğrllip bUğrlllüp cllertnden kurtularak 
blrnz kaçıyor, fakat yine yorgun gibi 
hllnkdrm dizlerine dUşUyor. 
Yıldınm haykırdı: 

- Yok mu dnha o ltrtffr içkinden! 
- HUnkl\nm, rakı içer misin T 

( f)('\ıtmı \'8rl 

• r r.; 
Turhan herhalde daha ziyade memnun olmuştu. Zira bir kadı· 

nm önllnde nasıl yemek yeneceğini bilmiyordu. 
Yemek bitmek Qzere iken sevgilisi hakkında haber almak iste 

Clim; omuzlarını silkti: 
- O benim için artık öldü. dedi. 

-St -

t<· ,. 
Yazan: R. Robe Düma - 114 - Çevıre"'Jetl 

Stef anı, hemen hemen yer 111, kaldıracak bir vazİIJelte tulfll 
sa. sıyorda u.,,,,, ~ 

- Unuttu mu demek lstlyonıunuz T dolan Ste!an ayaP Wk11ur-b ot>' ff 
Bana hakikati söyleyiniz rica ederim. "Aklı başından gl~tl. ~ 
Ortada başka bir adam var detiil mi? ar- hakemesinl kaybettJrıIUş~d. , 
tık onu seviyor. Halbuki ben onu nasıl Veltere karşı haksızlık e e·..ı ytP' si 

ber 1 ,. ~.ldlr 
seviyorum; ölesiye. Kıskançlıkla ııısan rıe .,.~ 

Tekrar ıtoltuğa çöktU. Başını ellerinin di. O da ne söylediğini 
arasına alarak hıçkırdı: 

- Fakat Hllda bunu yapamaz. Parls
te bana yclıın söylememiştir. O yalan 
söylemez.. 

Vclter ses çıkarmıyordu. Stefan bir -
den doğruldu. Boğuk bir sesle: 

- Söylesenize! diye bağırdı. Hllda~/1 

itham etlikten sonra izahat vermeğe 

mecbursunuz. Sözlerfnid ispat etmcllsi • 
nlz. Olamaz. Sizi aldatmış olacaklar. O
nun başkasını sevdiğini nereden biliyor-
sun uz? 

Vclter sert bir sesle cevub verdi: 
- Kendinize geliniz deli.kanlı! sakin 

olunuz. Ben kontes başkasını seviyor de
medim. Böyle bir ~eyden haberim yok. 
Yalnız bana kontesin hareketli bir mon-
den hayab yaşadığı haber verildi. Suva
reden suvareye ko§uyormu~. Etrafı pe
restlşld\rlarla doluymuş. Bu demek de
ğildir ki.. 

yapacağını bilmiYOrdu.,. dta ,ıdl: f 
Velter eözU onun ağııll rduJlof __ M 

du ıınD)'O ..,.-, 
- Ne yapmağı 1 ~ osert 1pJ. 
Stefan Hlldayı bulın ıtJrtl •• , 

' " pU ~ 
gitmek niyetinde oldUgtl ti bUtdO ,J-
Koml!erin de bildiği eeYl;erı o ,.ıı-Jı 
ferrilatlyle anlattL Söb: ~ 
dığı mektubu dıı g6dte ·o- gtbl 13·..ı.J 

Hiçbir şeyden haberi > 00ıı ._,~ 
Velter, mU§fik bir eda)'l:.St 1G1t1"' 
Nıısllıe.t verdi ve yarını dJ. ~ 
tekrar avucunun içine al ı,ısetfıl~ 

Stefan, kalbinden ve rill rsıJ'I"~ 
yaralanmıştı. Fakat Vel~ Jiildl I ~ 
manevrası sayesinde ıiJJl bııl edb ,.r 
esbabı muhaffefe de k• \'Sb ft!~f' 
H1ldanm mektuplarına c~yette0 fi 
si, generalin taUınaUt.ll e11Dcl" 
do ıStefanı unutJna.k itteJll _. 

1 

geliyordu. ~ ~ 
----"''" de .ı P""" 

Vclterin hakkı VlJlY.' değllo>~ !. 
Söyllyeceği kelimeyi bulamamıu gibi danm içtima! seviyesinde bile b! "";J 

durakladı. Stefnn atrldı: şimdi koca.emı aldatuğın• ıırıe Jf1Yt"~ 
- "Başkasiyle veya ba§kalarfyle ya!lt• ka ıp ser ııt ..J. 

manken ondan ç a!ııı1 dl "" 
yor,, demek istiyordunuz değil mi? itiraf ve boşanıp Stcfnnla ~raşsIIl lleıııf' ı' 
ediniz, bunu söyliyecektiniz, onu lekele- doğru olamazdı. Bu, kibar cJl1' ftild~ ~ 
meğe nasıl diliniz varıyor? Onun gibi bir yUk bir re.zcletc sebeb ola. ıı;tP• ,,~ 
kadını... rllnlln sonuna kadar lekeli ıJilıl' ,ti' 

Vclter hiddetlenmiş görünmek IUzu- düşüncelerin tesiri aıun!_8..ilt• el' 
munu duynrak Stefanı ceketinin yaka.mı · unutmak ı~ın kendlsiJıl .-.-- .. ~ 
dan tuttu ve her cUmloslnl onu sarsmak ~-" 

ye vermi§ olacaktı. tıttltl f'!~. 
suretiyle noktalıyarnk hiddetle söylendi: :Maamafih Veltcr onun tı ..-dJS!:.~' 

- Kiminle konuetuğunuzu unuttuğu. i acrıç "'"'~" 
ni kınnrg da dcğlld · ı:ı:ıeJ" 

nuz anlaşılıyor. Ne demek lstlyore11n11%? ne dônUp Stefanla karŞıl~ ııu. ~ 
Bu kadını ben ne diye lekelfyecek m1 • tığına gene galebe çala.es u-' ft ,j 
vt.m ! Ne maksatla? ben hakikati eöylU- bu muhakemeyi gayet ıııaıtd~sJJ' ~ ,!' 
Yorum: verdiğim malflmattan netice çı- bir • · ~w 
karmak size ait.. görmllştU. Tecrübeli ~iV' .. 

terin hakkı vardı. Hlldll 
0 

detlJl1 
Evet, kontes orada kendi içtima! sevi- dan içeri girseydi Stef~8.,_ 

yeslne uygun muhitlerde eğleniyor. Bun- nna kapanıp hakkında 
dan bnşka bir eey söyledim mJ? Sizi al- lçln af dilenecektl. _...ı ,,;- ~ 
datıyor, sizi unuttu dedim mi! onu le- Velter bir aralık ste! ~·· 
kel!yen sizı;inlz, bon değil! - Bana bir daJdka ııı eJilf" 
Fğer gençliğinize vo nşkmızın ~!ddctl- ee dair bazı emirler .;erce u açf}-

ııe bağrşlamnaaydım, sevdiğinizi iddia et- Yan odaya geçip tcl~T 
tlğlnlz namuslu bir kadm hakkrnda de- - Allo! sen rnlsill 
lllslz olarak böyle ııeyler dilşllndUğUnllz - • • • • ıı:ılpfı 
için sizin ııeclyenlzden şllphe ederdim. - Bu akaam serbest 

Kontes hnkkmdn iyi kanaatleriniz var- - • • • • ıırı ~ ut' 
mış; tebrik ederim s1z.i. Eğer bir gUn - Evet. Belld de bilt _,-"' 
bunlan da öğrenirse... - • • • • ıcusd' ,J/;f I' 

Delikanlıyı, hemen hemen yerden kat- - Pek AIA.. Saat do e)ıre•? 
dınıcak bir vaziyette tutmuş, sanıryordu. bulun. Ben de dokuzu ç ~ o 
Birden bıraktı, istinat noktnsmr kaybe- ya geleceğim. Yaoııı>dA 
den Stcfan, bir koltuğ:. yıkıldı. Veltcr - • • • • r•~ 
kollarım kavuşturarak sessiz duran gen- - Hayır canım: bir e fi'; 
cln karşısrnda azarlamaema devam etti. - ••• • ~ ~ 

Nihayet sustuğu vakit gözleri ya§la ~ 

·-mı~CD.E!mlCJt!Döl\31DtJ?~"; ~ 
ğmı siliyordu. Bütün muhabetime rağmen, bır ıW" ~ ~ 
sonra gene bu tiksinme hareketini yaptığı için k!~ , ... 
tan kendimi alamadım. Bir sinek yakalasa, saıw-- ~ 
ölürken de katıla katıla gülüyordu. esıoftJ -'r 

Aliye, Kamrana bayılıyordu. KAmran, aJ1ll ~ 
tam bir erkek nfimunesiydi. ~ ttJJ 

Girizan 18 a&rustos 1918 de do~du. Bir tesadilfJf1• <A1ı>f"' ~fi 
bana öğrettiği vakit dört yaşındaydı. Zaten. kar;~)~ Jİ 

Aliye, harpte daha menfaati mucip tanışıklıklar yapamadığıma 
hayret etti. Bir mağaza çırn~indan başka arkadaşım yoh."tu. Halbuki 
kendisi kimlerle ahbJb olmamıştı ki.? sa~·ıyordu: Siyaset aleminde 
çok tanılan Behiç beyefendi, bize mühim işler bulmu~tu. Kansı F.di· 
be hanım. çok kibar bir kadındı .. Ne yazık ki. zavallı hastaydı! 

- Daha da kimler! .. diye ilfıve etti. Birçok isimler saydı döktll .• 
İşlerimiz hakkında övle h<?Saplar çıkardı ki ağzım açık kaldı. A· 

Uyenin sayesinde, Haydar bey ticarethanesınin kazancı 1916, 1917 
ve 1918 senelerinde, harpten evvelki senelere mil:;aviydi. Bu da bir 
başlangıçtı. Aliye artık yazıhanede çalışmıyacak, bana tavsi}·elerde 
bulunacak, diğer müteahhitlerle, tüccarlarla münasebetini. arttıra
caktı. Şakir bey isminde bir zatın borsada çok ehemmiyeti vardı. 
Bu zat Aliyeye bir çok placementler gösteriyordu. 

Tarihleri ile, isbatlan ile, ikinci çocuğum Girizanın Haydar bey
den olduğunu Dürdaneden öğrendim. Aliye sımnı ona ar;mı~tı -
en korkunç hilelerin tertıoinde bile kusurlar oluyor - kadıncağızı 
susturmak içm çok para vcnni~ fakat kendini sevdirm~ğe muvaffak 

<'tmesi nazarı dikkatimi celbeUnişti. Bu haksııl1 , (f"tJ? 
~um Zdlllan itiraz etti: • ıııefi fi" V' 

1 btf bili 
- Elbette! annelerin erkek evl~tlanna ka~d@ııi ...,.,ı ~ I 

Kızlan nasıl terbiye etmek, yetiştirmek lazım !ua p- .AI 
z,mki mızmız, hırçın ve çok hassas. •• Sen bun ~fjll- v~ 1 

- Haydar bey artık ise yaramaz oldu, dedim. Bundan sonra 
mali işlerle sen alftkadar ol. Ben hem bir şey anlamıyorum, hem de 
sıkılıyorum. 

- Bunun için, birçok kimseleri evimize davet etmeliyiz ... Halbu· 
ki Dürdane ba~ka hizmetçi i~temiyor. Mn~!lfih ondan daha iyisini 
bulabiliriz .. Geçen gün bir arkada5rm ~ liraya mükemmel bir hiz· 
Tüet~ ktı oldu~nu söyledi. 

\Uyenin bUH!:ı h~k'mh·eti. Dürdancye gelince, eriyordu. Bu ka
r'0n1tlı l)rııe r-ım~,.n ~·v .. J ica·ım .,izmc>tçi istememişti. Buna çok 
1-:i lftO~~I• -:j•vordıı Serx-">1n: wn:"111ısn ~rc-nc!im. 

Rm., ~11n1iz'.-~mı11, ~'ıUt:mun :ccellısine. hakikaten Dilr
dane yvdmı CIJ. 

olamamı~tı. 

Kendisile topu topu on kelime bile konu~adığnn bu kadın ba
na karşı derin bir sadakat gösteriyordu. Harpte, karargahtaki adre
sime, evde yaptığı çörekleri, hamur işlerini, posta parasını kendisi 
vererek gönderiyordu. Beni hakikaten seven belki de yalnız bu kadın
dı. Buna mukabil Aliyeden nefret ediyordu. 

Kanın bütün gönülleri sihirinin kudretine emin olduı;ı için, ya
nında çalışkan ve dilsiz bir dü5man sakladığını düşünemiyordu. 

İşte o tarihte aile ocağım bu haldeydi. 
Sütninenin yerine l"enç bir köylü kadın getirmi~tik. Oğlum mü

kemmeldi. Annesine benziyordu; güzeldi, alunlıydı. kendini satması
nı biliyordu. 

Bu kadar kilçllk bir çocuk bakında bir şey söylemek doğru olma
makla beraber, Kamramn zeka~ı p2k parlak gibi görünmüyordu. 
Elindeki değneği bir iskemlenin üzerine saatlerce "ı.ırar:lk budalaca 
oyunlar yapıyordu. Annesinden maada, kim öpse, elinin tmfle yana-

Buna rağmen onunla m~gul olmağa karat' bsşl~ ti 1.. 
miyet hayatına - hem de ne muvaffakiyetlit - ~ı~~ 
seriya küçüklerle başba~ kalıyor. bundan dol~i ıJÇ ~~ ~ 
yordum. Kasamıza mütemadiyen yığılan para ozeri.od'_..t<li~~·,"1" lr. 
mi5ti. En büyük terzide yaptırdığım smokin, ~,...dl' 
gibi duruyordu. Harpten çok yorgun dö~a~tu:~ı 
yorı;mluk zamanımızın en sarih alrunetidır. ~ .J~ 
işte muvaffak olup da istirahati temin euneğe ~fi"":, r .. 
de de!ilikten başka bir şey değil.. . b'l tf ~ --'~ 

Haydar be}•in ticareti bana klfiydi. Atıye eSl<İ ~~r/ 
§Jrtacok derecede genişletmişti. Yazıhatedeld 59ısr il O"
m2m11rlar tarafından altüst ediliyor, odalar •. ~~i~~ 
du. idareyi elime aldığımdan. Aliyenin verdılti getiro'"fll) 
ket ediyor ve ak~ olunca eve ölgün bir ııaJd~~ 



Cila,, t 
liilıa &rafı dUnkU nUshnda) 

ç,.. ı.. Yet bir .. 
bt: ~ını d ~.un Makavlin en kü-

bll a gord·· !ç.L c gcı~· 
1 

um. Ablası ile bera-
""' «ıll§ erd· ıı ~ 01uyorı B 1

• Zevkler ne kadar 
~ gcitlin.d·· u Poı bana pek dcnuk 
tıbi den giıliy u. liatta, Jana, bakarken 

~ .. 
0Iuy0tuı:n~ onu .~ıskandığıru sezer 

t~ . Jan oyle güzel bir kız 
lordıı. gıttikten 

• sonra ablam tekrar 
'~cd· 
'li' '- 'Yorsun? 

lıtr' • 
'l) ıın de .. 

tidı clllek h gı§rnedi, 
>'or b al& .. k" ıı. .. ı. a? ,... k ote ı çapkın hoşuna 
ıOr re al" ... •tın a, ınadem onu almak 
"'!{· .. 'h 1111 dccı· 
'- Ilı O e\'l I ~)atağım diye! S~nra 
~~~!Onu ~~ı:- ıni benimle?. 

1Sc ır·d ç ınerak etme. Sen şim. 
rtt k c.I ersi 

~~ aıl'llak .. n.. Malüm ya, biraz 
~~ liclllcn l.ızıın, böylesi daha iyi 

'bııarasın~en şi?1di git ve arkadaş-
' lıtııya :n hır tane de Pol için 

>aı .Aııııa ak .. 
ıp Inıyor 

lıb ·· um ne demek istiyor -
la~ 

d.':" ~tk ladcce 
"<q tkier 
~aı.~~ıl 'it •2aten bir §ey anlamaz. 

~ ~t estı. 
~ 1 •onra t 

tcı.ilııdu: l<ız enezzülen izah lütfun. 
~ ·ıı ttrıı k. ların babası evveUi Po

ı:tt c ısr , t ıı 1011 'Yormuş. jar. da o ev-
L r ra r "l'ı:ı ı ~at ge ın olabilirmiş .• 
, l! ltlak istemezsen, Pclü a 

~~'- tıı la . t ~ Ilı ıst· ~ı. 1 ?ley: .• ıyorum, canrm ı Ama 
t boyıe karar vermiş aca. 

~ "'1cıa 
~h. 11 Çı1.. l>ol evlenmezse bir alav de 
~~ ~r k- . 

\' bast;lık 0 Yde de, onun için ... 
P. ~ ı Ücn .lr imiş falan derler. 
lrJ, iltli ha:]·Jil.t.ı ahp kaçırırsam?. 
~ t n, b 11 Şaşırma kendini! Sen 

oıa en hurda komşularımla 
Yıı:n? Anladın şimdi de~il-

• b -

mi ne yapacağını? Çabuk git, Pol için 
bana bi.r nişanlı gönder. Delikanlıyı a. 
lır, Pol denilen o gül gibi kıza tanıtı
rım .• İş olup bittikten sonra da sana 
haber veririz. ..... 

Trende dönerken aklıma arkadaşım 

Maksim geldi. O .da avukattı. Ben yok
ken mahkemede yerime o çalışırdı, Ab. 
lam da kendisini pek uzaktan tanırdı. 

Parise gider gitmez hemen cnu bul
dum ve maksadımı anlattım. D~ha doğ
rusu, hakikatin tam aksini söyle.ı:lim: 

Ablamın bir davası var, dedim. Fakat 
avukat olarak beni tutmak istemiyor. 
Baktım, Maksim derhal inandı ve 

hemen gidip ablamın işi ile uğraşmak 
arzusunu gösterdi. Bana teselli verme. 
yi de unutmadı: 

- Görüyorsun ya, hep böyledir: Hı
sım akraba bizi haıa çocuk sayar! 

Derhal ablama mektup yazdım ve 
sonra işimle gücümle meşgul olmıya 

başladım. 

Bir hafta sonra adliyede Maksimin 
katibesi sıfatı ile mahzun tavırlı, küçü1ı: 
bir avukat kız karşıma çıktı. (Böylesi
ne" iş arkadaşı,. diyorlar, daha iyi gi. 
diyor.) Kız bana mühim bir adamın, bir 
dava için Maksimi aradığ•nı söyledi: 

- Çok acele bir iş. Fakat M. Maksi· 
min nerede olduğunu bilmiyorum. 

- Fakat her halde kendisini rahatsı? 
etmemiz dcğru olmaz. 

Lakin eve gelince fikrim değişti .. 
Çünkü ablamdan tdgraf gelmişti: 

''Arkadaını derhal çağır. Dava için 
derhal gitmesi lazım. Sen de buraya 
gel. - Ameli.,, 

Derhal ablamın dediğini yaptım ve 
o akşamki trenle hareket ettim. 

- Ooo 1 Gel bakalım.. Arkadaşın 

gitti. . 
- Tabii .. Telgraf çekmiştim kendi. 

sine .. Demek işler uymadı ha?. 

Köyün 
Emile Zavil 

en güzel kızı 
Çeviren : V. G. 

- Haddinden ~azla uydu hatta 1 Mak 
sim senin kıza aşık oldu ve neredeyse 
düğün gününü kararlaştıracaktı. Ken· 
disine: "Bak, Po! ne ci.ddi kız!,, dedik, 
fakat o mütemadiyen çapkın kızın pe. 
şinden koştu. Dedim ya, erkekler bir 
şeyden anlamaz 1 •• 

( - Öyleyse kadın doktor gönder, ca· her seferinde yeni bir şekilde bize an. 
tatmak istedikleri çok eski bir hak,ikatı 
kendisine göre tekrar etmişti. 

Ablamla beraber gene ayni mesele 
üzerinde düşünmiye başlamıştık. Yal -
mz, bu sefer mesele daha karışık bir şe. 
kil almıştı. · 

- Acaba Maksimin, Polu istediği ' 
doğru mu idi?. 

- Pol kendisi söyledi.. 
- Bir arkadaşımla daha tecrübe et· 

sek mi?. 

- Aşk galiba zihnine dokundu se. 
nin? Evimi nişanlanacak delikanlılar 

yeri yapacak değilim ya artık 1 .. Bence 
yapılacak bir şey yok .. Paristeki bütün 
işsiz avukat arkadaşlarını çağırsan, e· 
minim ki hepsi o çapkın kızın arkasına 
düşer,. 

Biraz durdu, s::nra: 

- Bütün bunlar benim kabahatim 
ya! .dedi. Sana evvela Janı tanıttım .... 
Ona ~urada herkes "köyün en güzel 
kızı,, der. Eğer sana evvela Polü göı:. 
terseydim, kimbilir, belki böyle olmaı:
dı. Diyorum ya, kabahat benim. 

"Peki ama, şimdi bunu nasıl tamir 
etmeli? Dur, aklıma bir şey geldi: Jan 
hastalansın .. Bu müddet zarfında • Pol 
gelin olur. Hadi git sen şimdi bana ar. 
kadaşlarmdan bir doktor gönder. Dok· 
tor kızı iyi bakılmasını, tebdilihavaya, 
bir su şehrine, deniz kenarına veya, 
dağlık bir yere gönderilmesini söyle -
yecek. 

Birden ablamın sözünü kestim: 
- Doktor mu göndereyim? dedim ... 

Ya doktor da kıza aşık clursa?. 
Ablam o zaman dayanamıyarak hay. 

kırdı: 

mm! A 1 Erkeklerin bu kadar ahmak 
insanlar olduğunu bilmiyorum doğru
su ... Aşık olunca beyle oluyorlar. 

Ablam, ııaı.-;crin ve feylozoflarm 
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6.41 11,58 14,40 lG,57 18,31 5,00 

'fi .~ em/ eket Dışı Deniz 
Seferler! 

Honııınyu vapurları: Cumnrlesl ı;ıOnlnl 
13 de l\i\strnceye: Salı r:ünleri 18 de Pi· 
re. lleyruı. lskenderlye. 

ltolynn \"apurlnrı: Cunın ~Onlerl s:ınt 10 
da Pire. Brendlzl, \'encdik, Trlyeste, 

Slrkcrl lslnsyon l\lüdiirlüı!O Telefon 
23079. 
Liizumlu Telefonlar 
Vnnıun: 
Istnnhul için: 24222, ncyoğlu için: 

44ül4, Kadıköy için: ü0020. OskOdnr I· 
cin: GOü25. 

'ı'eşllköy, B:ıkırköy, Ucbek, J'arnbya, 
ROyükdere, Fenerbalıte. l\nnılilll, Eren· 
köv, Kıırtal. llOyukııılıı. He:1 heli, nursez, 
Kınnlı. için: Telefon muhabere menıu· 
runıı v:ııı.ıtın elemek kftfidir. 

nnml ltrrıiyesl: 22711 
l>eniz ftfniyesl 311 .. 20 
Bcyıızıt kulesi: 21991i. Golntn yangı o 

kule:ı;i: 400!i0 
Sılıht imdat: 44998. Müdıleiıımumilik: 

22290. Emniyet m!\dürırıım: 2t3R2. 
Nefis VekAlell htıınbul Elektrik işleri 

Umum Miidilrlii~D Rcyoj:llu: 4 t801 • lstıın. 
bul: 24378. 
tıış: 40938. Clhnll: 20222. Nurosmıınlye: 
2li0R. Oskiidıır - Kndıklly: fi0773. 

Hnvııırnzt: lstnnhul: 24378. Kııdıköy: 
60i90. Bcyo~lu: Hfi42. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Sulıır Td:ıresl: fleyo~lu: 44783. Beşik• 
ne ... oı!hı cihl'll: 49084. netıek ciheti: 

::ın . tl'lı l\:ırlıköv rihrli 60447. 

- Fransızca'dan -

18 l\JI ~ [h tfll ~ lYı 
~~DV(Q) 

9 lkinciteşrin - 1938 ÇARŞAMBA 
18,30 Macar havalan, 19 konu~m:ı, 19, 

15 Saat ayarı ve haberler, 19,25 Miızik 
(küçük orkestra), 20 Temsil Verter (Ya
zan Goethe) Türkçeye çeviren (Ekrem 
Re~it), küçük orkestra refakatile, 21 saat 
ayan ve haberler, 21,10 (peşrev saz sema 
isi ve şarkılar), Benli Hü nü, Ağa. Tan
buri Osman bey, Kemani Riza ef. Dclla 
zade, Dede l&nail efendi; 22, müzik, tak
dim eden (Cemal Reı;it) 22,50 varyete 
23,30 müzik (cğlcnccli plfık), 23,45-24 
son haberler ve yarınki program. 

Anadolu hattı 
llersün h:ırcket eden şimendiferler: 
Sııııı 8 de Konya, 9 da Ankııra. 15,15 de 

Diyıırhııkır ve S:ıınsun. 15,30 da Eskişe
hir. 19,10 do Ank:ıra ckı;presl. 20 de A
dapoz:ırı. 

llu trenlerden snat 9 dıı hareket eden 
Ankara muhtclili p:ıznrtest, çarşamba 
ve cuma J.riinlcri Hıılcb \'C Musula kııdar 
sefer etmektedir. 

Dcnizyol l arı 
lslıınbul ncentellı!i: 22740. Knrakôy: 

423G2. 
Pııznrtesl Tophnneden 16,30 Mudanya. 

20 Bıındırmıı. 
Salı Tophnneden 9,SO h:mlt, 16,30 Mu· 

danyn. 19 Karııhlgn, 20 Unndırmıı. C.ıılo· 
t:ıdan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mer
sin. 
Çnrşnmbn Tophaneden 16,30 Mudanyn, 

20 B:ındırmn, Sirkeciden 15 Ay\'ıılık. 18 
Barlın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lzmit. 16.~0 

Muclıınya, 20 Bandırma, Gnlatadan 12 
I\aradeniz. 

Cumartesi Tophaneden U Mudanya. 20 
B:ındırmn. Sirkeciden 15 Ay,·alık. ıs 
Bartın. 

Pazartesi Tophaneden 9lmroz, 0,30 Jz
mlt. C.:ıl:ıt:ıdan 8.30 Mudanv:ı. 10,30 Jzmir 
~iir 12 l<:ırnrlrn iz. 22.::10 Mnclıınvn . 

BURIDAN 

----------------------------------------------------------------------
~885 

~ 
~ 8UHIDAl\ 
tı ıı G··ı~-----------------------nc l1 lij hah b" b.. · ·· ·· k B . 
l. c .. · çe ır uyucunun va - u kım.n eını ı monsenyör, dedı. 
'•' J •I O]d • 

lt Y ı.ı rn ugu iç;n hayret etml'miş. Kralın mı?. 
't ~tıı it eıarrn yerini bana gösterdı. Valuva doğrularak azametle: 
ti dı S•ka aıdırdım ve mezardan iki ce. - Benim emrim! diye bağırdı. Bu 

ıı rtttrn 
Ctactı . · Bunlar Jiyonla Maleng- suali bana sor.duğunuzdan dolayı bir ay 

\ı erıd" .. 
' illı.ı"a . ır, monsenyor !.. göz hapsine mahkQm oldunuz kuman • 
le _ı tıl1tta/1Yonla Malcngrin öldürül dan .. Sözümü dinleyiniz.. Her kapının 
fıl~~. Çıı.n:~ını kendisi için bir tehdit yanına bir adam konacak ve bunlar her 

~gi.ll'la ~.bunları öldürenin Büridan saat başında kapıların yarın gece müs· 
\ı lıllıand §Uphesi yoktu. tesna clarak açık bulunacağını halka 

~11.,.a an d şarı çıktı. ilan edecekler. Gidiniz, benim emrim iş• 
'1ı • Str ··ı q C'\&iJ • aJı cloya sordu: te l.ıudur. 
tııı;ı erın G··ı 

cm· u lü bahçede bulunduk-
' ?rt .. 111 

tnisin ?. il;~ ·ilse . 
lh •. gtıru nyor, benden şüphelendiği. 
~"l\' 1 Yorum b . . . h . 

\ı o duğ ; enım ıçın er Şt'yın 
~ aııı.,.a unu anlayorum .. 

lııı do' Çok meyus görünen Strajil -
' t- gru söyl d'.. . d ~ Qlta . e ıgıne ınan ı: 

llıcu ~itJ~do, dedi, zannediyorum ki 
& >'dırıı ar, bak senin sözünü dinle· 
traj,ld Fakat, belki .. 

~ ~"cto atıldı: 
~~t biıı;ı; :onsenyör, eğer bana inana· 
y areket ederseniz belki ümit 

aıı.ı.,. 
a, dU .. 

)~~ SeıYle b Şuncelj bir tavırla sordu: 
s:~Q,~ ıd <ıkayım, karar verdim, ne 

"f=>· ıırn> "Jl)cJ •• 
~t~ ~o~~· tasarladığı planı izah etti· 

11ır .. ~ny·· • · 
~ · Sabah or, Şlmdi sabah clmak üze. 
t 'iltıl\.ı tan itibaren bütün Paris 

t ~. /ı n kapalı k· 1 · · · 
~ "'Yni a ması ıç:n emır ve-

~ ltaı:ııı ıa.nanda her kapıda yarın 
tı ıı arın k 

•crbe apanmıyacağı ve her· 
~tt~cı.ti11 i:tçe ,girir• çıkabileceğini ilan 

til ır 1'er ·d 1 akat güneş doğmak ü. 
~lı'" ı. e dut ederseniz geç kalmış 

ltlt ?ltııı .. 
~ tilt uıerın V 

t rı Çağırt e aluva kumandanı 
'1 

1ıı ltapa:ı ve bütün gün Faris kapı 
,t~llıas 

11 
1 kalmasını ve kimsenin 

tilJİl.ı ı emretti. 
l ~o· 
latt: 

~ lild il kral biie 1 diyerek bu emri 
•q • ı, 

•t 
a ırrn 

ıştı, sordu: 

Kumandan, Strajildoyu hain bakışlar .. 
la süzerek çıktı. 

Valuva, Strajildoya döndü: 

- Haydi bakaymı. dedi, izah et .. Bu 
tedbirin faydası nedir?. 

- Bunda anlaşılmıyacak bir §ey yok, 
monsenyör. Büridanla yanındakiler as
kerlerinizin Güllü bahçeye geldiklerini 
muhakak görmüşlerdir. Çünkü ya bah· 
çenin bir köşesine saklanmışlar ve ya
hut kaçmışlardır. Fakat Büridan mı:tla. 
ka Monmartre gidip Mirtiyi ile buluş
mak istiyor .. Zira onu orada gözlerimle 
gördüm. Kapılar kapalı olunca gündüz 
dışarı çıkamaz. Bu sebeple kapıların a· 
ç lacağı zaman, yani geceyi bekliyecek· 
tir. 

Valuva, memnuniyetle Strajildoya 
bakarak: 

- iyi bir di,işünce 1 dedi. 
- I3ütt:n gün sabrederek bekleyece. 

ğiz, monsenyör .. Gece olunca dışraı çı• 
kacak, Monmartre gidip Mirtiyi 
alacağız ve kuliibede Büridanın gelme· 
sini bekliyeceğiz . . 

Valuva gene: 
- Pek güzel Strajildo, dedi. 
Strajildo gülerek Valuvaya baktı ve: 
- Fakat biraz pahalıya malolacak. 

monsenyör!. 
- Neden? Ne istiyorsun, söyle ba. 

kalım?. 

- Bin altın ekü, çok değil, değil mi 
monsenycr? • 

- Bin altın ha! .• Hayır, çok değil.. 

- Müsterih olunuz. Size yalnız fik· 
rimin yarısını söyledim .• 

Diye teminat verdi ve üç arkadaşını 
derhal tatmin etti. Sonra aşağı inip oda
dan mahzenin anahtarını aldı, bir de 
fener bularak yer altına uzanan merdi
den indi. 

Straji1donun mahpus olduğu mahze· 
nin 1capısinda bir saniye dinledi. Hiç 
gürültü işitmedi. O vakit, hançerini çe· 
kerek kapıyı açtı. 
ı Ağzından bir feryad fırladı: 

Mahzen boştu! .• 
-29-

GOLLO BAHÇEDEKi EViN 
MAHZENi 

Strajildo ne olmuştu. Bir kaç satırla 
bunu da anlatalrm; 

Jiyonla, Malengrin biribirlerini öl-

dürdükleri mahzenin bitişiğindeki bod. 
ruma kapatılmış olan bu haydut, bay
gınlığı geçip te kendine geldiği zaman, 

zifiri karanlık olan bodrumda ellerile et
rafını yoklamağa başladı. Her taraf ka
lın duvar ve kapı da kalın meşeden ya. 
pılmıştı. 

Bir delik bulup kurtulmak imkanı 

yoktu. Böylece iki müthiş gece geçti. 
Artık mahvolduğuna hükmettiği bir sı
rada, bitişik mahzenc!e bir patırdı işitti. 
Oraya doğru sckuldu. Hayret ve se
vinçle, kendi bulunduğu bodrumla bu 
mahzenin arasında ince bir kapı bulun
duğunu gördü. Bu kapının çürük tahta. 
ları arasında bir delik bularak gözünü 
bu deliğe.uydurdu. Ve karanlığa alıştı· 
ğı için bitişik mahzende olup bitenleri 
seyretmiye başladı. Bu sırada Malengr, 
cadı karının gırtlağına sarılmış ve onu 
boğuyordu. 

Strajildo, bu feci manzarayı büyük 
bir soğukkanlılıkla seyretti. Ufacık bir 
müdahaleyi bile aklına getirmedi. Koca 
karıyı boğduktar. sonra, Malengrin çıl· 
gın gibi toprağı kazmıya başladığım da 
gene ayni soğuk kanlılıkla seyretti ve 
bu sırada sevinçle bağırmamak için 

kendini zer tuttu. Çıldırmış olan Ma
lengr, gayri şuuru bir hareketle ve ha. 
zinesini aramak ve bulmak gayretiyle 
ır.ahzenin zeminini kazıyor, kazıyordu. 

Fakat kazdığı yer dış kapının altı jdi. 
Ve bu hareket Strajildonun bütün kı

rılan ümitlerini tekrar canlandırdı. 
Malengr, kazdığı kocaman çukurun 

üzerine yığılıp öldüğü zaman, Strajil
do, arada'ki in,ı:e kapıya omuz vererek 
kırdı ve mahzene geçti. Bir kaç saatte 
kendisi uğraşarak Malngrin açtığı çu
kuru büyülttü ve nihayet kapının at. 
tından kendisinin geçeceği kadar bir 
yer açtı ve buradan dışarı çıktı. Uzun 

bir koridordan geçti. Dar bir merdiven 
den yukarı çı'ktı. Ve merdivenin başına 
geldiği zaman, bir an durdu, üstünü ~n: 
di, geniş bir nefes alarak ciğerlerini ta· 

ze hava ile şişirdi. Sonra, gürültü çı

karmamak için büyük bir ihtiyatla yü.. 
rürek evin sokak kapısına kadar ilerle· 
di. Kapı kapalı idi. 

Ne yapacağını düşündüğü bir sıra
da yukarı katta bazı sesler duydu. Ya
vaş yavaş ve ayni sessizlikle merdiven. 
lcri de çıktı, içeride konuşulan bir oda
nın kapısına yaklaştı, sesleri daha iyi 
duymak için kulağını kapıya yaklaştır
dı. Ve bu sırada işittiği bir cümle göz
lerini sevinçle parlattı. 

Hemen aşağı indi. Sokak kapısını 

zcrlayarak açtı ve bahçeye çıktı. Bir 
an etrafına dikkatli dikkatli baktı. Ne. 
rede olduğunu anladı. Sonra: 

- Artık hepsini yakaladım, hepsi a· 
vucumun iç.inde, fakat evvelU Mon· 
martre gidelim, oradakilerden işe baş• 
layalım, diye homurdandı. 

Ve Güllü Bahçeden hızlı adımlarla 

uzaklaştı • 
:(.. :(.. :(.. 
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ST.RAJILDO MEL'ANETE 

BAŞLIYOR 

Bürid2:1 Monmartr sırtından inerken 
bir !Saldığın arasından çıkan adamın 
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t Bayan Nadide Çağlı ' 

Marmara U3sübahri K. Satınalma Komisyonıı Başkanlığından: 
Cinsi Kilosu Tahmini fiat Tutarı tık teminatı 

Kuruş Lira Lira K. 

• Bay Celadet Cank t 
: Evlenme merasimi t 
t İstanbul: 3-11-938 : .................. ~ .. tııı .ır 

Malatya garnizonu ihtiyacı için aşağıda yazılı erzaklar kapal~.~:tl; ;pı 
nacaktır. lsteklilerin belli saatte Malatyada A. Sa. Al. Ko. ~a ~uGlO) .~ı~ 
mektupları ihale saatinden en az bir saat evvel Ko. na venJmesı ~< ' 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 

25.000 
30.000 
20.000 

40 
25 
45 

10.000 
7.500 
9.000 

İstanbul asliye üçüncü hukuk mahke
mesinden : 

Cinsi Miktarı Mu te lhale günü 10~ 
Kilo li ku 10~ 

26.500 1987.50 
1 - Komutanlık deniz eratının yıllık ihtiyaçlarından olup yukarda 

cins ve miktarı yazılı Uç kalem et bir şartnamede ve kapalı zarf usullle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 26 tklnclteşrln 938 cumartesi gUnU saat 12 de !zmlt. 
te Tersane kapısındaki komisyon bl nasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe alt şartname 135 kuruş mukabtltnde komisyondan alınabl. 
lir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek lsteklllerln 2490 sayılı kanunun istedi. 
fi vesalkle birlikte yukarda miktarı gösterilen llk teminat makbuzlarını 

havi teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri. (8187) 

1 Levazı m Amirlif;i ~ahnalma komisyonu ilanları 

lstanbul vakıflar başmüdürlüğü tara· 
fndan Alacahamam civarında Çelebioğlu 
Alfteddin mahallesinde Tahmis sokağın· 
da Haracô hanrum alt katında bir No. 
lu odada mukim Vahan Nezaret aleyhine 
ikame olunan 938-492 numaralı dosya ile 
tashihi kayıt davasında, müddealeyhin 
yazılı adresi terkedip çıktığı ve şimdiki 
ikametgfilıı da meçhfil olduğundan dava 
arzuhali il~nen tebliğ edilmiş ve bu kere 
tahkiakt günü olarak da 8-12-938 per
şembe günü saat 9 tayin edilmi~tir. Mez· 
kOr gün ve saatte bizzat veya bilvekale 
mahkemede hazır bulunması, aksi tak· 
dirde gıyap karan ittihaz ve gıyabında} 
tahkikata devam olunacağı tebliğ olunur. 

Un 
Arpa 
Kuru ot 
Sadeyağ 

689000 8009 62 17·11-938 ı°" 
720000 2700 17·11-938 ~ 
560000 1995 18·11-938 1 

26000 1803 75 18-11·938 ~ 
• • • ri kaJlund' ,, 

Eksiltmeye girecekle n _.;nat ,t i 
Eskişehir Tayyare A. dan Eskişehir vesaikle birlikte ilk ~eı;;; bir s3' fi 

fabrikasına iki saç hangarın naklinin 24· mektuplarını ihale saatın ı-oJllİS)'OııJ 
10·938 tarihindeki eksiltmesine da "' veline kadar Ankara 
talip çıkmadığından yeniden, ka· meleri. (6l8) .. (8111) • 'f 
palı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Mu· • • ibdyacı ~" 
hammen bedeli 30362 lira olup ilk temi· lslahiyedeki kıtaatın ikıgt Y.6 
natı 22n lira 15 kuruştur. Eksiltmesi 450.000 kilo arpa ve ~1l21~1.gsS f;ı 21·11-938 pazartesi günü saat 15 de M. ·1t esı 1wJ! 

kapalı zarfla eksı m allifede ,1"· 
?\l. vekaleti satmalma komisyonunda ya· tesi günü saat 15 de lsl •apıla~\.j~ 
pılacaktır. Şartnamesi 152 kuruşa alınır. tınalma komisyonunda .'i i11' t'-~ 

hammen tutan ısooo 1u:1' ıst~ 
1350 liradır. Şar~e~113Lı113 ~ı.d 
kara levazım amirlığı sa... 53uııv 

Dikimevi için 380 metre patiska, 
336 kilo ara ipliği, 529 kilo parafin 
12. 11 • 938 cumartesi günü saat 11 de 
Tophanede Levazım amirliği satmalma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Her biri ayrı ayrı bayilerden alınabile· 
ceğinden isteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. (345) (8212) 

• • • 
613372 adet mat kaput düğmesi 

73~.:: 1 adet mat ceket düğmesi ve 
Z)88fl2 adet mat küçük düğmenin kapalı 
azrfla eksi!tmesi 10-11·938 perşembe gü· 
nU saat 15 de Tophanede Lv. amirliği sa· 
tmalına ko. da yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 7825 lira 70 kuruş ilk te
minatı 586 lira 93 kuruştur. Şartname ve 
nilmuneleri Ko. da görülebilir. lsteklile· 
rin kanuni vesikalarile beraber teklif mek 
tuplannı ihale saatinden bir saat eV\·eJ 
komisyona vermeleri. (313) (7853) 

• • • 
İdareleri İstanbul lev~zun .funirliğine 

bağlı müessesat için 345 ton kokkömürü 
10-11·938 perşembe günü 5361t 15.30 da 
Tophanede levazım amirliği satmalma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 7417 lira 

50 kuruş ilk teminatı 557 lira 31 kuruş

tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
Istek!ılerin kanuni vesikalarile beraqer 
teklif rr.ektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

<320) (7911). 
1(.. •• 

Amirliğe bağlı müessesat için 2500 li· 
rahk pirinç 10-11·938 perşembe günil 
saat 11 de Tophanede lstanbul levazım 
:!mirliği satmalma komisyonunda pazar
lıkla satınalınacaktır. Teminatı 375 lira· 
dır. Numunesi komisyonda görülebilir. 
lsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. (8155) 

Satılık 
Gala tada Mumhane cadesinde (125), 

numara ile rnürakkam içerisinde mütefer· 
rik daireleri ve altında depo ve mağazala· 
n bulunan vasati hesapla ayda (300) li· 
ra getirir ve her şeye elverişli fevkalade 
nezaretli gayet metin (46) odalı bir bap 
han acele satılıktır. Görmek istiyenlerin 
hcrgün mezkOr han odabaşısına rnüraca· 
atlan. 

886 BURIDAN 

----------------------------------------------------------------Strajildo olduğunu okuyucularımız ko. 
)aylıkla anlamıılardır. 

Kralın ıab1k aslanlar muhafızı BU
ridan gözden kaybolunca bir müddet 
Mirtiy ile Mabcli gözetledi. Her .zaman 
ki gibi bir kayanın üzerindeydiler. P· 
turup düıünen genç kızın Mabel tara
fından: 

-Haydi yavrum gel artık içeri gire. 
lim, BUridandan duyduğum bir çok ye
ni havadisler sayesinde bizi tehdit eden 
tehlikelerin ortadan kalktığını öğren • 
diın, diyerek içeri alındığını gördü. 

O zaman Strajildo: 
- Büyücü Mirtiy, seni de, BUridan 

ve avenesini de hepsini ele geçirdim, 
intikamım müthi§ ohıcak, diye homur • 
dandı. 

Ve haydut başını iki elinin arasına 

alarak tekrar düşünmiye başladı . 
Yüzü korkunç bir şekil almıştı. Göz. 

!erinde müthiş intikam kıvılcımları 
parlıyordu: 

- Geceyi bekleyip ikisini de kulü
beye girerek öldürebilirim, diye söy • 
lendi .• Fakat, hayır, hayır .. İntikamım 
daha müthiş olmalıdır. Büridan sevgili
ıinin başka bir adamın malı olduğunu 
görerek kederinden mahvolmalıdır. Bu 
da kafi değil .• Onu Monfokon darağa _ 
cında Rike ve Odriyonun arasında sal· 
lanırken görmeliyim .. Bigorna gelince .. 
Oh 1 •• O asılmıyacak 1 Daha müthiş bir 
ölümle ölceke 1 • Sonra senc:lerdenberi 
topladığım servetimi bulmak isterim. 
Fakat şimdi kime gidip müracaat etme· 
liyim .• Kraliçeden hayır yok .. Onu kra· 
im intikamına uğratmakta pek acele 
etmişim .. Belki, şimdiye kadar ölmüştür 
bile .•• Krala müracaat etmek te olmaz .. 
Ona böyle hizmetler yapanları ne müt. 
hiı işkencelere uğatarak mükafatlandır
'dığmı çok iyi bilirim. O halde kime mü· 
racaat etmeli! Mirtiy ile Bilridam ele 
ıcç.irmek isteyen daha kim var?. 

Strajildo birdenbire bir kahkaha ko· , 
yuverdi: Bulmuştu ...• , 

Ayağa kalktı. Mabel ile Mirtiyin ku. 
lübesine müthi~ bir göz atarak acele 
suttan indi. 
Artık gece olmuştu. 
Kapılara gelince; kralın imzalı iki 

kağıdından birini çıkararak, nöbetçi 
askerlere asma köprüyü indirtti ve Pa
rise girdi.. Biraz sonra ise Tanple 
varmıştı .. Strajildo, intikam almak için 
tü. 
kont dö Valuvaya müracaatı düşilnmüş 

Tanplin büyük kapısının önilndeki 
meydanda meş'aleler yanıyor ve yüzler· 
ce süvari askeri dizilmiş duruyordu . 

Strajildo bunların kralın §Övalyclerl 
olduklarını tamdı. 

Titriyerek: 
- Kral Tanple gelmiş! diye mınl • 

dandı .. 
Geri çekilerek bir ağacın arkasına 

saklandı ve kralın gitmesini beklemeğe 
başladı, Strajildo adeta deli olmuştu. 
Şafak sökerken artık sabn tükenmiş

ti. Şövalyelere doğru ilerliyere'k: 
- Benim 1 Kral tarafından mahkfım 

mu edildim?. Öyle ise beni tevkif ediniz. 
Fakat hemen Güllü bahçeye koşcnuz 
ve Büridanla Bigorn ve diğerlerini ya
kalayınız, sonra Monmartre koşunuz, 

orada da kralı öldilrmek istiyen büyücü 
kızını bulacaksınız! .. diye bağırmak is· 
tedi.. 

Strajildo şiddetle ilerledi. Tanplden 
çıkan kralı gördü. 

Onun pek sararll".ış, solmuş ve bitkin 
bir hale gelmiş olduğunu derhal far'ket
ti. Strajildo geri çekildi. 

Kont dö Valuva yeğenine refakat ede. 
rek yavaş sesler bir şeyler söy}üycr ve 
kral da başını sallamakla cevap veriyor 
du. 

Nihaye atına binerek maiyetiyle be· 
rabcr uzaklaştı. 

Kralın Tanplde geçirdiği bu müthi1 
gece cereyan eden haileci ileride göre· 
ceğiz. 

Kral gidince Valuva yanındaki zabit· 

nunda ve lslahiyede Tug (sııZ\ 
misyonunda görülür <619), · ,.,; 

* • • . ırt.P:ı 

Sarıkamışm 28000 ~0~ı 1 
26000 kilo sadcyağlarI k ~aJI11-~tvl 
siltmeye konulmu~t.ur. ~eli 2-P"' F 
lmacak yağın ta~ın b 

0 1,ııruştıı!· 
ilk teminatı 1837 ııra ... 5 t~ sa~ 
rum için alınacak ~·ru,'ln ı657 :ıit' d'' 
22100 lira, ilk tcmı_natı rıkaın1~ıtl ~I. 
ruştur. Eksiltmelerı Sa ll de fttJl~ 
938 pazartesi günü saat rıızııd' '/. 
aynı gün saat 15 de E:1 yıP!13~ 
satınalma komisyonund s:ı:ıtitl~ 
Teklif mektuplan elcsilt~~i ~ıııd' 
saat evvel komisyona ,·erı ~~S) 
tır. Şartnameleri ~~~O). (81

1 

misyonda görülebılır. ( -,,,,, 

-C nıal fi 
Dr. Hafız e 1•~ .. 

1 551sı. 4 jj,. 
Dahiliye mUte ıa ıret= " 

Divanyolu. No. ıo4, 

BURlD 'AN p _______ ....., ______ .;...~~;.... _________________ ..;... __________________ _ 

Jcrden birine: 
- Kral bu .darbeden kolay kolay kur. 

tulamıyacak 6aruyorum, dedi. 
• Sonra gözlerinde bir ümit ışığı par
ladı. Şöyle düşünüyordu: 

- Marinyiden sonra Margarit te 
mahvoldu. Kralın da ne olacağı belli 
değil.. Bütün düşmanlarım mahvoluyor. 
Hükümdarlık tacı bana gittikçe yalda· 
iıyor. 

Kralın meş'aleli kafilesi uzaklardan 
kaybolmuştu. Valuva kendi kendine mı
nldandı: 

- Şimdi bir tek düşmanım kaldı. 

Ondan diğerlerinden daha fazla nefret 
ediyorum. O da oğlum 1 O da ölmelidir 1 

Sonra Tanplin içine doğru ilerleme. 
meğe başladı. Bu sırada zabitlerin ara
aından geçen birisi Valuvarun yanına 
yaklaştı ve: 

- Büri.danla Mirtiyin nerede olduk· 
larını biliyorum, monsenyör, dedi. On· 
larx teslim ede bilirim!. , 

Valuva şaşırdı ve birden dönerek 
kendisine bunu söyliyen adama baktı, 
sonra: 

- Strajildo sen misin? dedi. Gel ar. 
kamdan .. 

Valuva Tanple girdi ve odasında yal
nız kaldıkları zaman Strajildoya sor· 
du: 

- Demin ne söylemiştin, tekrar et 
bakayım. 

Haydut cevap verdi: 
-Monsenyör, Büridanın, Bigornun, 

Rikenin, Giyomun bu anda Güllü bah-· 
çede bulunduklarını, Mirtiyin de 
M ~nmartr köyünde olduğunu size ha. 
ber vermek istiyorum. İsterseniz sizi 
kızın yanma götürmek için delalet ede· 
bilirim. 

Valuva hemen masanın üzerine kılı· 
cmın kabzesiyle vurarak uşağını çağır
dı ve ona: 

- Bana muhafız kumandanını çağı. 
rınız ! emrini verdi. 
Uşak çıkar çıkmaz Strajildo itiraz [ 1 

. µ~~ 
ettı: ~1 .• 

-Monsenyör, ne yapaca1'~aıı:ı1Jtı t>ı, 
fen beni dinleyiniz. Ben ° ~ ·detı o-1', 
lirim. Tek gözle uyurlar, tıJkı ıı•çı!' 
kurnazdırlar. Onlan elinizden ,., 
caksınız. ııııafıı ııı• 

Tam bu sırada zındanın ~ dı· V' r 
ır · e 

kerleri kumandanı, odaya g ı:ııiY'et f 
va, Strajildonun ikazına eb·e·rn ·ıdi' 
meden kumandana emrettı· Atııb1 

ı: r> e• 
- Yirmi, elli adam aırnı ··İJil tıııbÇ6' 

ğiniz kadar alınız. Hemen (iudaıııl,,rı 
ye gidip orada bulacağını~ a e' 

lü veya diri bana getirinıı ~dadll ı ı9 
Kumandan gitti. vaıuva iniY0t, ııe 

zinmeğe başladı. Hem gez ~!
düşünüyordu. le s0ıır" ,il 

Marinyiye işkence edilCC~ i atd1~ o• 
dürülecekti. Mirtiyi heves;{itidaııt. 
sonra crta.dan kaldıraca~'. diirtece~,. 
Tanplin bir zındanında 01 ·Jci ~...ı , 

ıın ı iP"" 
Bundan sonra artık ıcra •c:i 1" .. -r 

ka ı, t" 
şinden kurtulmaktan ba§ tıırsf e rill 
yordu. Bu iki kardeşi de. bC;d~ i~~r' 
ten sonra esasen daha şırn ıcralıfl ı; 
idaresini ona bırakmış otan 1;çe 
sini bekliyecekti. , ··rıkU ~· 

Kral çok yaşayaınazdr, çuışt•· ;çed 
hadisesi onu pek çok sarsrıı .,.daJ'İ 

Biraz sonra muhafız kUf11a ~· 
girdi ve: . jı: uıt ~ 

• rıırın ıe 
- Monsenyör, dedı, e ıeritıl • f( 

düllübahçeyc gittim. Astcel" aradıı"' 
raber eve girip baştan aşa~:rıı. 1'1, 
kat sağ bir adam bularna dıij1\t ~ 

Valuva boğazının tıkarı rıdan d 
ti, sarardı ve titredi. J(urna . eıf'' 
etti • d'" i1'l 

• ra " - Bununla beraber, 0 

buldum, m~nsenyör.. d 11a.!lıl1jırı'1' 
- iki ceset mi? Nere e:J<eıece ts'~' 
- Monsenyör ,ora.dan ç;aıci a ıe~? 

sırada, Güllü bahçe yanın ıu .,,nı 0uıı0 
kulübesinde oturan bir lcÖ~ö>'ttiı ts'f' 
garip bir hikaye anlattı· dııf111!l ıı Ut (1 

bahçeden çıkan bir kaç a 
1 
ga~ 

gelip bir mezar kazdıklarııt 



Vücut kırgınlıklan Siyatik Ağrılan 
Romatizmalar, Kulunçlar 

Ba§ ve Bel Ağrıları Aybaşı Sancılan 

tiEOKÜRIN 
kaıeleri almakla bertaraf edilir. 

ambalaj 30 kuru,. 
Her eczahanede bulunur. 

---------------------· 

~llEM PERTEV 
ttıı.. :' lelif i . . 
~ ~iy sunıı birçok kremll'r arasında en mütemayiz mevkii alan ve 

Uniyeu~eye ~ensup aileler taraf mdan kati tesir ve faydalan kemali 
bu ~~ p tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 
~kii ~RTEV diğerleri arasında en eski ve en tanmrnı, markadır. Ve. 

har~~lıler d tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraz etm!ştir. 
~~ \; ~tinizin vikayesini. taravetinizin yetmiş yasına kadar mu
~ lariıat d . zna &ene kalınağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların· 
~~ aır~nde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlerini 

l.: &en~lik, g{lzefilk. ve taravetiniıi sizler de uzun müddet muhafaza 
ıerı~~ . 
aııı~İfacıeyj ~R~v bir gQzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik· 

.,.~ ~ın '<feceklerini beyanda müttefiktirler. Krem Pertev yerine 
~eri herhangi bir kremi derhal reddediniz. 

~~~~a Vekaletinden: 
~İçi~ Odasın~nQ saat 15 de Ankarada Nafia vek!leti binasında malzeme 
,~ kaDaı ~ 153Q to~lanan malzeme eksiltme komisyonunca gümrüklü Avrupa 

1lırı'r) 1 
lart usula l~ra muhammen bedelli 50 ton telgraf teli ile 200 kilo bağ te

~ ~S:!)~U"'akkat ıle. eksiltmesi yapılacaktır. (Yerli malı için de teklifte bulu· 
~ na Şartnarn t~ınatı 564.75 liadır. 
ı.:~sı~ tas?ı alına:1· ve teferruatı Ankarada Nafia veldUeti malzeme mOdOrlil· 
~'1ıdı,. ~ılı ves·k ılır· İsteklilerin tf'k lil mektuplarını muvakkat tl'minat w- ,art· 

('1819) 
1 alarıa birlikte aynı giln saat 14 e kadar komisyona vermeleri 

lUrk Hava Kurumu 
~Ü y .. ~~ ncı tertip 

~ ·· •• U K . P i Y A N G O S U 
ij ~ ij k • k Bırıncı •eşıde: 11 ıkincııeşrın !138 d• dir, 

~!~~1ıaı1oı\.!uamiye 40.000 liradır. 
ttı \'"'ı ~ deı rtıUkaı · 12 000, 10.00U liralık ikramıyelerll' <20.000 ve 10.000) 

t!sıtt ttıpten at vardır .. 
~ batıtı' bır bıleı alarak . t • k . ihmal . . s· d . 

~artan ış ıra etmeyı et.meyıruı. ız e pıyanaonur 
lirasına girmi~ olur sunu.ı 

, ijl '"'il ' •:, ,, ı I' 1 , 1 ıı 1 

Ankara Memurlar liooperatif tirlieti taı:.a~dan_g_ç_tiril~n ..... en İY._İ 
1 

ALMAN KOKU 

Depoda teslim · 

Tonu 25 Llr-aôır 

Kurıun mühürlü · çuvallar için<le evlere kadar da teslim eClilir. Müracaaf yeri: 
Ankara memUTlar kooperatif ıirketi latanbul irtibat biiTosu 
Sirkecide, Y alıkötkil caddesinde, Liman hanı karııamda 

J 
. Mühürdarzade hanında No. 32 Telefon: 23074 '-

OEPOSÜ: Koroçeşmede Altın çapada 2 No.lo kooperatif deposu 
Telefon: 35-69 

ı ı ı ı ı1 11 il ı : ; ı / ı ! ıı; : 1 I i 11 : 1 ! ; 1 
: ıo r • , ı , ı i ,. 11 

; ; , 11 ı ı 1 l l l J / 11111: ı ı 111 il 111111'il11111111 ! / 1111'. ı , 1 ! il ıı ı 11111111 l!llllllllllll-l11111111llll• l J i 1 
/ j / :1 ~ 1, : : l ,ı; // 1:; ıi 1 ', 11 

~~.A .I~ T,İIA.1ıı. ·#- ~:.. ,,,Jd , • KA.ltr-r~~ ~ ~ , , - .. 

Ltanbul & inci icra memnrlulondan: 

Hacl Sarandinln Bekir Te Mehmetten 
borç aldığı paraya mukabil ipotek gös· 
termiş olduğu Eminönil kozasının Rfistem 
paşa mahallesinde Balkapan hanı derunun 
da. Ost katta kayden eski 56 yeni 56 eski 
57 yeni 57 eski 58 yeni 59, mahallen 56,57, 
58,59 No. odalardan 56 No. ya 300 ve 57 
No. ya 2000 ve 58 No. ya 700 ve 59 No. ya 
da 500 Ura ehllvukuf tarafından kıymet tak 
dlr edilmiştir. Bunlardan 58 Te 59 No, lu 
oda Ye kamaranln 3·5 hissesi 56 ve 57 No, 
lu odalarında. Tamamı açık arttırmaya ko 
nulmuştur. 

Gayrimenkullerin evsafı ı,alıda yaıllı· 
dır. 

67 No. lu kapıdan glrUlnce zemini malin 
bir antre Qıerinde 56 No. yu teşkil eden 
bir oda mevcuttur. Ve antreden çift kanallı 
demir kapıdan 57 No. nun içerisini ihth·n 
eden ve derununda fınnı havi halen bis
ı.:u,.ı lmalAthanesl olan oda ve bunun üze· 
rine ahşap merdivenle çıkıhr iki oda olup 
elektrik ve terkosu havidir. 58 No, lu odn 
hariçten ('lrte kanııUı vo ahşap kapıdan gi 
rilen ve koridordan demir kapı ile girilir. 

Zemini tahta döşeli bir oda. 59 No. la kapı 
dan girilen ve ahşap merdivenle çıkılan bir 
oda arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma pe· 
olndlr. Arttırmaya iştirak edecek müşteri· 
lerin kıymell muhammenenln yüzde 75 
nlsbetlnde pey ak('esl veya milli bir ban
lı.anııı teminat mnkbuıunu hamil olmnları 
icap eder. Mütenıkim vergi tanzifat ve ten· 
viri)e ve vakıf bor('lnrı bortluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 9·11·938 tarihine mü· 

saılif çarşamba gilnO dairede mahalli moh-
5U'>asına talik edilerek birinci arttırma 12· 
Ul·93R pazartesi gilnQ dairemizde saot 14 
dı>n ı6 ya kndar icra edilecek ve birinci 
arttırmada bedeli kıymeti muhammenenin 
~·iiıde 75 şlnl bulduiıu takdirde fistte bırn· 

kılır. Aksi takdirde son orttıranın taohhü· 
dü baki kalmak fiıere arttırma 15 gfin dn· 
ha temdit edilerek 28-12-938 çarşamba sn· 
nJ saat U den 16 ya kadnr dairede )'apı· 
lacnk ikinci arttırma neticesinde en çok 
arllıranın üstilnde bırakılacaktır. 2004 nu
mnralı icra ve ffills kanununun 12 ıncı 
rr.nddesine tevfikan haklan tapu sicincrile 
snblt olmıyan ipotekli alncaklılorla dl~cr 
r.Hıkadıırlnrın ve lrtlrk hnkkı 5ohlplcrinln 
bu hnklnrını ve hususile fniı ve m:ısnrife 
dıılr olan ldclinl:ırını ilnn tnrihfnden ltibo· 
ren ~O gün z:ırfındn cvrnkı müshitelerile 
blrilk.t- dnireınlze lıildirınelcri lllzım<lır. 

Aksi lalcctirde hnklnn tnpn sicillerile s:ıbit 
olmıyanlnr snlış bedelinin pnylnşm:ısın· 

dan bade kalırl:ır, müterakim vergi tenvi· 
J rlye ve tanııtiyeden ibaret otan belediye 

1 

I 

ırlhiS~rıaftI Mü~ürıUğÜhcie·n· 
. . - --r- ....... - .....-..-.-..--~ ......... 

CfcB1 Miktan MuhammenB. % 15 Eksiltmeniıı 
Beheri '.!'utan teminatı Şekli Saa.tl 
L.K.S. L.K. Ll Kr. 

Bileğita11 96 Adet 36.- 5.40 Par.arlııt 14.-
Tütün tozu 100 Ton Bedeli 550.-

:Amballj 700.- 187.50 Açık: t 14~ 
mu. 

.1250.-
Iskarta ip 1958 !Kilo --.19.12,5 374.,6 56.16 :Açıl[ IUO 

~ 24 uzı:;;:p; .... 

I - Paşabahçe fabrlkasmda eskl cam fabrikası enkazından bakl7'1 
90 santim kutrunda ve bir santim kalınlığında 66 adet btleğltaşı, 1zmtr 
tutun fabrtkasınd~ mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 ton tutun 
tozu ve UskUdar depolar grnpunda mevcut 1958 kilo ıskarta ip hlzalarm 

da yazılı usullerle satılacaktır. 

II - Muhammen bedellerlle ytızde 15 teminatları hizalarında göete 
rllmlştır. 

III - Arttırma 28-11-939 tarihine rastlıyan pnzartesl gUnU hizaların
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesinde müteşekkil 

komisyonda yapılacaktır. 

IV - Bileğttaşı numuneleri Paş:ıbahçe fabrikasında 1145+813==1958 
kilo ip nUmu:ıesi Üsküdar depolar grupu~da görUlebllfr. 

V - tsteklllerln arttırma tein tayin edilen giln \•e saatlerde yüzde ıs 
teminat paralarlle birlikte yukarda adı gecen komisyona gelmeleri llAn o

lunur. ( 8247), 

• • • 

I - tdaremlzln nakliyaf IUDesl için prt:namesl muclbi:ıoe yaptintacalt 
mın edilen açık g11vertell, armalı ve tam techizatlı 1 adet çektirme "tekne,. 
için 11-X-938 tarihinde elde edilen fiyat li.yık hadde görUlmediğiııden 10 

gUn müddetle açık eksiltmeye koomuvtur. 

n - Muhammen bedeli "4:500,. Ura ve muvakkat tem.batı "337.50,. lira
dır. 

m - Eksiltme 19-Xl-938 tarihine rastlıyan cumartesi günU saat 11 Cle 
Kabataşta Levazım ve MUbayaa.t Şubesindeki Alım Komisyonunda. yapılacak
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ŞuDeden almahillr. 
V - tsteklllerin eksiltme için tayi~ edilen gUn ve saatte yilzde 7,'5 gil • 

venme paralaıiyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri flb olu • 
nur. "8246,, 

riisı.11111 müzayededen tenzil olunur. 20 se-/ :numnr:ıJı dosyada mevcut evrak Te mıı• 
nelik tnviz bedeli mfişteriye aittir. Daha hallen haciz ve takdiri kıymet raporuna 
fazla mr.Mmat almak fstiyenlerln 938-5.U görüp anlayac:ıklan flôn olnnar. 
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KASE 

Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtanr 
En §iddetli baş, di§ ağnlannı, üşütnrekten mütevellid bütün 

sancı ve sızılan keser, nezleye, romatizmaya, kınklığa karşı 

- çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! 
ismine dikkat: Taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

r r .. , ... 
·. 

-·~~~~~~~~~~~~~~~~---------------,-.. - . ·-- -=--= ----====~=:::::~•=====-=;ı 

ı Tesiri kati alımı kolay en iyi mütihil şekeridir ı 
Baümu!D eczanelerde bulunur. • 

g ---5-5i"iRHtifu :::::::=:::::::::.-.:2 
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HAFIF-LATI:F 
25 SİGADA Kr$. 20 


