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Leh ve Macar taleplerine kaı şı 
erlinin Çekoslovakyaya 

ll'luzahereti teeyyüt ediyo 
Çeklerle müzakereleriıı kesilmesi •• • uzerzne 

Macaristan askeri 
tedbirler aldı 

acar çeteleri Çeko_slovakyada 
tedhiş faaliye ine giriştiler 

~ar Hariciye Nazırı «18 sınıfı silah altında tutan 
ragın lıüsnüniyetinden emin değiliz!» diyor •• 

·--~~- .-1 ~ewıön c ~@maı Universitede talebe 
Ontversiteyi ziyaret eden gazeteciler heyeti 

1JI_ f ,f mnll'iı"~ırı . . ... T~-h'iik;i(;bir sayısı bu yıl 
imtihan geçiriyor 5800 ze çıktı 

Çekoslovakyanın en buhraniı günlerinde Prağ sokak.la.rından 

~o ın a ~r ;ü";· Mi 11 i 
Müdafaa Nazırile 
~s eşarı istifa ettiler 

"1ı '1 llkreş, 14 \A. A..) - MiJli müdafaa nazırı general A:-gesanu ile 
l~h ci::~et ınU.stcşarı gene'.i·al Glaç, henüz mallım olmıyan sebeplerden 
t~i ıfa etr.1i2lerdir. 

~'ki ~alurnat almakta olan mahafil, bu istifalann memleketin tesliha
~-dit ı~kişafın derin lıir ı-etı·:ka tabi tutulmasz için nazırlar arasın.da 
~da llıı§ Olan konferanslar serisinin hitamı ile miit'!rafik olduğı·nu 
l ~~an görme!<tedirler. Bu istifaların kabinede daha ger.iş tadil;ita 
1-Qıdc sına ihtimal veril:nemPktedir. Yeni mü.dafaa nazırı hafta niha· 

rı cvveı tayin edilecektir. 

Sofvada umumi 
~raştırma yapı dı 
kın sokaklara çı!<ması akşama 

kadar yasak edildi 
Olf"9 (Yazısı 6 ncıda) 

Silah al!ıı.a alman bir Çek askeri 
çocuğundan ayrılırken ... 

Budnpeşte, 11 (A. A.) - Macar mu. 
rahhaslarmm Buda11cı;tcye avdetinden 
sonra Kanya ile Teleki nazırlar meclisi
ni içtimaa davet etmi5lerdir. İçtima esna
sında de Kanya meclise Komarno mUza
kereleri hakkında izahat vermiştir. Na
zırlar meclisi memleketin askeri inzıbatı-

~ Devmm 6 ıncııda 

Atatürk . 
Bu • gıır Kralını 

tebrik etti 
Ankara, 13 (A.A.) - Bulgar kralı 

Borisin tahta cülfıst:nun yddönümü 
münasebetiyle aşağıdaki telgraflar te· 
ati edilmiştir : 

Majeste BORlS III. 
Scfya 

Majestelerinin tahta cülusunun yıl

dönümü miinasebetile kendilerine en 
iyi tebriklerimi ve şahsi ~aadetlerile 

~ Devamı 6 ınc:ı.da 

1938 RESiMLi 

Talebe miktarı beş senede iki buçuk 
misli arttı 

BugUn, İstanbul matbuat mlimessillcri Bu talebenin ancak 1000 dancsi ücrct-
Üniversiteye davet edilmiş ve Rektör Ce- lidir. 
mil Bilsel tarafından kendilerine Üniver- 'üniversitede §imdiye kadar bu kadar 
site işleri hakkında uzun izahat veril. kalabalık bir talebe adedi görülmemiştir. 
elikten sonra, üniversiteye ait birçok mü- Geçen yıl 581 mezun \'erilmesi de Univer-
csseseler gezdirilmiştir. site tarihimizde hakiki bir rekor teşkil 

Verilen izahata nazarnn: etmiştir. 

Bu yıl Universltede okuyan talt>be mik- Tıb talebe yurdunun kabul edeceği ta-
tar: 5600 - 5800 arasında olacaktır. r.""' Devamı 6 ıncıda 

Viyanada katolikler 
aleyhinde nümayişler 

On bin kişi piskoposluk sarayı 
önünde bağırıp çağırdı 

Viyana, 14 (A. A.) - Alman istihba~ 
rat bürosu, Almanyanın Avusturya komi
seri Bilerkel'in "Siyasi katoliklik,, aley.o 

hindeki nutkundan sonra on bin kadar 
nümayişçinin Stefanoplas'da başpiskopos
luk sarayı önUndo bir gcçid resmi yap
mış olduklarını haber vermektedir. 

Alman istihbarat bllrosu, nümayişçile
~ rin siyasi katoliklik aleyhinde bağırmıf 
olduklarını ilave etmektedir. Ufak birta 
kım fişekler ablmıştır. 

Ayni bllro, saat 22 de hflla nUmnyişe 

devam edilmekte olduğunu ilave ediyor. 

Papanın Berlindeki vekili Monsenyör 
Srzar Orseniko, son vahim hadiseler 
hakkında Kardinal lnniç<'rlc görüşmek 

üzC'rc gitmiş olduğu Viynnadan Berline 
avdet etmiştir. 

Kardinal lnitzer ve Viyaııada ~ 
Piskoposluk sarayı 

bugün çıktı - On binlerce okuyucu tarafından takip edilen tam bir ev mecınuasıdır 
Muhtelif YllZılar, ltalyanca dersleri - kad•nlara iş örnekleri 
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Yeni bir levha 

P AZARLIGA izin olduğu günlerde 
iriliufaklı bazı mağazalar, sat:ış

'ıırmnı ancak maktu fiatla olduğunu id
llla eden levhalar asarlar ve buna rağ
kııeıı yine pazarlığa girl§frlerdl. O levha
lar artık en safdllleri bile lmndrromaz 
olmu.'.jtu. "Slz ne verirslıılz? o finta bulur
lsamz on top da benim için alm ! ... .A§ağıyn 
kurtarmaz! ... vallahi znrnr ederim! .•. ,, gl
:bi s&ler sanki aiıvverla tannsına edilen 
lblrer dua idi ve hiçbir dilkkAncı, hiçbir 
bıağauı. sn'hlbt bu Ayinden kaçma.mnzdı. 

Maııaruu mUııteriye, ilk söyledikleri fint
la kabul ettirmek esnaf için belki de bir 
!tığursuiluk, o gUn i§lcrlnln iyi gltmlyece
i!f.ııl haber veren bir ~aret sayılırdı. ''Fi
~ Maktu" levhalan birer ı;Usten lbaret
"1; hattn mU§teriyt daha fazla pazarlığa 
'teıvlk ettiği de olurdu. 

Pazarlık yasak edlldlkten sonra bu lev
lıalarm kalkacağım snnryorduk. Mağaza
jlan dola§mak pek Adetim değildir, onun 
5çln bilmiyorum, belki o levhalar artık 
bldırllmıştır. Fakat ııiındi bir yenisi pey. 
P:!a oldu. Hem bunu görmek için içeri gir
moğe de lüzum yok: vitrinlere, eşya arn
ımıa konuyor; hatta. manavlnrm llzllm 
ktlf elerl llzerinde, zerzevatçı dilkkunlnn
Jını soğan veya fasulye yığınları arasın
& da g8z01rllyor: ,.Sntışmuz pnzarlıksız
i!Ir . ., Bilmem nmn fiyııtm maktu olduğunu 
l!IC5yliyen levha gıöl bunun da müşteride 
pazarlık hevesini kızıutnmnsı pek tııô. ka
a>fldir. 
ı BUsbütiln !il.zumu olmadığını iddia ede. 
bek değilim: pazarlık ya.sağı d9.ha yeni

; onu dükkancılar da halka bild.irmek
mtlkeilcftir; bunun için o levha.lan 

e mı61nrdrr; hele biraz zamnn geçsin, 
1tşterl pazarlığın bir fnyda vermediğini 

m, o zaman kaldırırlar .•. Bu da pek 
~ana atılacak bir söz olmaz nma o lev-
bulann çirkinliğini, gillünçlüğUnU affet
ljrmek için kMI değildir. Paznrhk, böyle 
bııtırlatıcı levhalar bulunduğu müddetçe 
gerçekten kalkamaz, Pazarlık yasak cdil
illği gibi bu levhaların asılması da yasak 
edilmelidir. 

"Sizin için .•. ., slSzU bilmem kalktı mı? 

bnun yasak edilmesi daha zordur, çünkü 
bir nezaket tabiridir. Gerçi çoğu zaman 
hır yalan, bir mllralliktlr ama ne yapn
hm? kabalığa razı olmnktnnsa biraz mü
hüUğo tnhammUI etmek hnyrrlrdrr. "Si. 
2in için ..... sözü hem esnaf, hem de müş
teri için tndlıdrr; iki tnraf da bunun bir 
kıymeti olmadrğm1 bfJlr ve yine ondan 
haz eder. HanI ke~if, hatır sorulunca: 
"Sizi gördlik daha iyi olduk., diye cevab 
~erilir, "Sizin için ..• " sözU de o cinsten 
btr yalandır; aldatmak kastıyla değil, 
.terbiye, nezaket :icnbı söylenilir. 

Nurullah ATAÇ 

Fransız Hariciye 
Nazırı 

Cumhuriyet 
Bayramında 

Ankaraya geliyor 

Fransız Hariciye nazın M. Bonenin 
:Pariste varılan Türk • Fransız anlaŞ
ımasrru imza etmek üzere eylül içinde 
!Ankaraya geleceği kararlaştrnlmıştı. 
Fakat Avrupanın son buhranlı vaziye
ti bu ziyarete mfuıi olmuştur. Bununla 
beraber, salahiyettar mahafilden veri _ 
len malQmata göre, Fmsız Hariciye na
zın Ankarayı ilk :fırsatta ziyaret ede -
cdttir. Kat'i bir karar verilmi§ olma -
nıasımı. rağmen M. Bonenin Ankara 
ya Cumhuriyet lbayr ımınd.:ı ..celec~i 
tahmin _cdilmclrtcdir. 

* Cul'1huriyetin on beşinci yıldönümO için h·azırtanan ICutTama programı, dün Beyazıt. Eminönü, SuttanatimeI meydanları süslenecektir. . ~ 
Şehir Meclisi salonunda yapılan bir toplantıda gözden geçirilmiştir. Program * Dün Beylerbeyi Dikiş Yurdunun bu seneki mezunlarına Cfiptoma. ~ efı 
bastırılacak ve halka dağıtılacaktır. mış. bu münasebetle bir de çay ziyafeti verilmiştir. Resimde, Yurdu bıt1! 6' 

Eminönü kaymakamlığı dahilinde köprünün Eminönünde kaldırılan kulUbe- hocalariyle bir arada görülmektedir. Mezunların isimleri şunlardır: Sedı~ 
lerin yerine sütunlar ve Beyazıda kadıır olan yollar üzerinde taklar dikilecek, kir, Viktorya Bali, Zehra Ihsan, Servet Halil, Müzeyyen Mustafa. 

TT lE 
Cumhuriqet baqramı Çek otelcilerinin 

Şehrimizde otel kurmak üzere 

yapllkları müracaat 
lstanbul otelcileri bu işe iştira~ 

etmek istiyorlar ., 
Geçen hafta. memleketimize gele- .J ra. bir mektup gelmi§ ve bazı s1l 

Şehrimizde yapılacak 

şenliklere hazırlanılıyor1 

~ 

Cumhuriyetin 15 nci yıldönümü do
layısile 29 teşrinievvelde §ehrimizde 
yapılacak bfiyük merasimin proğramı· 
nı hazırlayacak olan !stanbul Kuman 

yüp kazasında Rami de Atatürk bUs· 
tü o gün merasimle açılaca'J...-tır. 

O gün, yapılacak olan resmigeçit 
hakkındaki program aynca tesbit edi
lcccklir. 

rek boğaz mıntakasında. turistik otel· 1 sorulm\l§tur. . .ıtl 
lcr kurmak için tetkikler yapan Çek Çek otelciler mUmessill, §~ • 
turistik §ehirleri otelcileri mümessili bilhassa otelciler cemiyeti~ 'r. 

danlığı mUmessili, kaymakamlar ve 
Halk Partisiyle, Hnlkevleri reislerin
den mürekkep komisyon dün Vali 
Muhittin Üstündnğın riyasetinde top. 
ln.nmıştır. 

!çtiwaın maksadı hakkında Valinin 
söylediği sö?Jerden sonra. toplantıyn. 

belediye reisi muavini Ekrem riyaset 
etmiş ve proğramın esaslan tesbit ~ 
dilıni§tir. 

Çok parlak bir f'Ckilde tcsit edile -
cek olan bayram için belediye reisliği 
her kazaya lüzumu kadıı.r bayrak, am
pul ve vecizeler dağıtacaktır. 

Her kazanın büyUklüğUne göre tak
lar ,.c halk kürsüleri kurulacak, köp
rünün iki başının ikişer tarafına bü
yük sütunlar dikilecek ve köprünün 
ortası da parlak bir §ekilde aydınlatı
lacaktır. 

Halkevlerinde gece ve gündüz kon
ser ve konferanslar verilecek, Be;roğ

lu kaymaknmlı!;11 önUndc gece Hnlkevi 
cazı bulunacak, bundan baska Dagcı
lık klilbünde bir balo varilecektir. 

Şişhaneyokuşunda büyük tenvirat 
yapılacak, Taksim meydanında ise 
sular idaresi iarn:fmdan elektrikli su 

tesisatı vücudc getirilecek ve aynı ye
re konulacak bliyük eb'atta 15 rakamı 
renkli elektriklerle her yerocn görüle
bilecektir . 

Rumeli ve Anadoluhisa.rlnnnda, Sa 
matyadn surlar üzerinde me.saleler 
yanacak ve bu meşalelerin arnlanna 
15 rakamı konulacaktır. 

Kadıköyde kumsalda da. büyük ten
virat yapılacaktır. Beşiktaş, Ortaköy 
Arnavutköyde taklar vUcuda getirile
cek, bütün Boğaziçi sahili donatıla -
caktır. 

Çamlıca tepesinde ise muazzam mc
şaleler yakılacak ve burası bir yanar
dağ halini alacnktlr. 

Bnyram gilniln gecesi her taraf ta. 
fener nlaylan tertip olunmuştur. E-

Lappereden eehrimizdeki alakadarla- ortaya konulan ve evvelce e~ 

_P_a_r_t_i __ h_e_s_a_b_ı_n_a __ r_e_s ___ =~!TEE:~ 
n ha.iz bir otel bulunmadığı için J 

Samların Anadoluda :.:00~.U:0:!~~ 
hazırladıkları eserler En:!:=!J~ 
Anka~ 13 (A.A.) - C. H. Parti- ı lcbi, Mahmut Cuda, Ueyhaman Dura, 

si, ressamlarııruzm yurdun her kÖ§e • Saim Sani Yetik, Cemal Tollu, Bedri 
esini görüp tanıyarak eser vermcle- Ayukoğlu, Hlmit Gercl, Hilanet Onat, 
rini temin, hem de bu suretle kendile- Trabzon, Rize, Erzurum, Malatya, 
rindeki milli sanat ruhunun daha re- Konya, Gaziantep, Antalya, İzmir, Bur. 
alist olarak inkişafını mümkün lal- sa, Edime, vilayetlerinde tetkikleriru 
mak maksadile kendileıini memleketi- ve çalışmalarını bitirip dönmil~ler • 

çinde dolaıtınp çalı§tmnayx kararlaı • dir. 
Şimdi, önümüzdeki mayıs ayında trrıruştr. 

Bu sene için ayrılan değerli rcssam
Janmızdan: Zcld Kocamemi, Ali Çc -

Sirkeci bani yUsüode 
kış tarifesi 

Devlet demfryollan idnresl artık Flor
ynnm mevsimi tamamen geçtiğinden ve 
Trakya banliy5sUnden gög de ikmal edil-

diğinden Sirkeci • BUyUkçekmece hattın
da kış tarifesinI yarın sabahtan itibaren 
tatbika başlıyacaktır. 

1 

Arnavu t luk sefir i 
lt lmat na meslol verdi 

Ankara, 13 (A.A.) - Arnavutlu
ğun yeni Ankara elcisi Asaf Caculı, 
bugUn Cumhurbnşknnr AtntUrkc iU
:rnatnamesinl takdim etmiştir. 

ii'cn'\ton ~mc~ 
sc1Fraı~a 

Ankara.da. bu maksatla açılacak olan 
sergi için eserlerini ikmal ile meıgul
dürler. Bu seyahatlar her sene daha 
genişletilerek tekrar edilecek ve yur
dun her tarafına tcıınit olum:caktır. 

C. H. Partisini!l bu isabetli ve ay. 
ni zamanda himayekir tr şcbbüsilnden 
memnun kalan Türk ressamlan birli. 
ğinin toplantısında C. H. Partisine te
şekkür etmeği karar altına almış.tar 

ve şu mektubu yollamışlardır: 

••c. H. Partisi Genel Sekreterliği 

yüksek makamına; 
Ressamlarımıza Anadolu ıehirlcrin • 

de bir ay müddetle resim yaptmnak 
suretile Türk sanat ve sanatkarlanru 
teşvik ve himaye zımnında gösterdiği- · 
niz büyük alakadan dolayı birliğimiz 
resim şubesi ressamları hisselerine 
düşen teşekkür ve minnettarlığını ar
zetmeği, toplantılarında karar altına 

aldılar. Birlik rcssaml:mnrn bu şükran 
kararlarını arzeder saygılarımın ka • 
bulünü rica ederim . ., 

Güzel S:ın'atlar Birliği resim §Ubesi 
baıknnı Konya Meb'usu 

1 1 l Şevket Dağ 

·~-~-!Ilı·~ 

150 yataklı yazlık bir otel haline"' 
tirilecek Çırağan sarayına bağlatl"J 
sını teklif etmigtl. İstanbul otel'~; 
böyle mua.mım testsabn ancak d ti 
sermayesi veya miDt b~ ol 
leşmesilc vUcudc getirilebiJeceğ1 ı 

sürlllnıekle beraber kendilerıııit'dl'' 
buna iştirak edebileceklerini bil 
mi'jlerdi. ~ 

Otelciler §imdi otelcilik bakı~ 
cihan.sfunul bir şöhretleri otan _. .. ı f 
bad otelleri gibi dUnya tunstleflJ"' 
ken otelleri tesis edip işleten çe.l 
tE'lcilerinin sermayelerini meıııl 
mıze getirmelerini, TUrk otell ti 
inki~ı için bir iyi adım tel!kıd r 
mckle beraber Çek otelcilerinin f11J 
te yalnız değil Türk otc!cileriyle 

terek hareketlerinin doğru olıı 
ileri sürmU§}erdir. r . \ 

VOksek mektepJet 
yeni ders seorsl 

mıuu gibi scbeblerle geçe kalan 
mekteplerde tedrisata nihayet P ; 

gilnll akgamma kadar ba11lanml3 ol' 
tır. . 

Üniversite fakWteleriyle, eczacı~/ 
çi mekteplerinde tedrisata. umuıııf . tı" 
yarmki merasimden sonra paznrtcSl tı" 
Ianacaktır. Şimdiye kadar tedrlStıtB / 
lamamış olan Güzel sanatlar skllde 

9 
e 

ile akadeıntye bağlı ayn bir Dletıt~e ~ 
lıın Sark Tezyini Sanatlar Mektcbitl 
tedrisata yann ıınbnh ba§lanacnktıı'· 

nıı 
Nafia vekAletlnc bağlı yü.ksek r:ıt ~ ~ 

dis ve na!la teknik okullarında da~ ~ 
sat pazartesi gtınU başlıyacaktır· .Je ~ 
mcktebde yapılan tadilat dola;,-ısl> 
sene tedrisat geç kalmı§trr. ·ti ~ 

Bu suretle pazartesi gUnünden ıtı dl 
yurdun her tarafında açılmamış ,,e ,~ 
Icre başlaınam11 hiçbir mektep J<stıt' 
olacaktır. / 
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~ ll ran hastalıgı ! a Kilo kaybetmiş! 
:"~ ik©ıli'ilıll.llSlYI lçlnl&lle ~eçen gl\Jı n leır. ©Joktoıriaıırın 

~lia.) ~h~ •.~ar lfiıaıslta a a B< keş'fFe'\!:ınnHeDeırD mı e vesDlce v~ır©J n 
,l'ıl: CUnı esı ıçındc geçen son buh· cıgara içmiyen kimselerde, bilhassa En.dişe içinde düşünen, mütemadi 
~lt!rc~:ıdo.ktorlarm yertl bir hasta· kadınlarda ses kısılmasının sebebi, sL heyecanlar çeken bir insanın başı ağır
~~f.cıu crınc vesile olmuştur. Ye nirlerin gerginleşmesic}ir. Sinirlendik· masr da tabiidir. Gerginleşen sinirle -

Son buhranlı gUnlcrin zararını yalnız, seferberlik hazırlıklariyle, devlet bütçeleri 
görmemiş, ayni zamanda bu işte endişeyle çalışan hükumet adamları da vücutların
dan kaybetmişlerdir. · 

~ :an bu hastalığa doktorlar }eri zaman hiç bir kelime konuşamıya· rin beyin üzerindeki tesiri büyül-tür. 

Londradan bildirildiğine göre, İngiliz Başvekili Çemberlayn, Çekoslovakya buh. 
ranıyla uğraştıf;'I günlerden sonra çok zayıflamış, sıkletinden 5-6 kilo kaybetmie· 
tir ... Esasen zayıf nahif bir adam olan Çemberlaynın 55-60 kilo olduğu düşünülür 

~:.t astaııg~ ı · · · · · d 
sc bu kayıbın, vücudu itibariyle, nekndar büyük olduğu nnlaşılır. 

"ltan •• ısmını verıyorlar. cak hale gelen kadınlara çok tesadüf e- Bu tazyik altında yorulan beyın e 
·t~ll..'l!uk: h~astahğı vücutta halsizlik, dilmcktedir. z derhal baş ağrısı verir. ~ 
., ?onıı- ~etmekle., hararetin ve Buhran bitmiş olmakla hastalığı geç. 

· ..,, Yüks ı Buhranlı günlerde bilakis eskisinden 
~ iJ c mesı ve boğaz tıka· miş olmuyor. Çünkü, doktorlara göre, 

ı ... c ba§la k daha fazla konuşanlar da vardır. Kor· 
~:1iği tanı ~a tadır. Daha fazla böyle mütemadi endişe ~ 1-c.:r"'canların 
:ı~ktcd· an ınsanrn sessi tamamilc kularını gidex:mek için bilhassa yüksek doğurduğu neticeler, yani · . 

ı:. ır E· · 

~u \re • ger havalar da yağış· sesle ve mütemadiyen konuşmak ihtıya hastalığı., sonrada da ortaya ~ıkabiftr. 
Ya so~ k 

~' ~ h,, bo~ gu giderse "Buhran crnı duyan bu gibi kimseler de, sesi kı· Onun için, siyasi buhran bitmiş olduğu 
~ Iİ§iy<>r~aza çeviriyor veb adem - ııılarak ve boğazları yara clarak ''buh- halde buhran hastalığı 'korkusu henüz / , 

'llı... •. >'tni . ran hastalığına,, tutuluyorlar. mevcuttur. ~ 

~· Çe§ıt hastalığın sebepleri ' 

a;;~~görc,bunda hem ruhi. iki ayagvı da birbirine ~! 
• tndi J. amiller aramak lazım • 

·~:_hcr~nı~ ~uh Üzerindeki yıpratıcı benzeyen adam'· t .,"llıılık es .. 1çın malumdur. Istikbali· ' 
~i kaç.ı gotcn bir adamın bütün r 

<tr,~Cri t, hayatiyeti, canlılığı, kayb Ayağına kundura uydurabilmek için ayakkabıcı lan ~ 
ne bü .. k d b·· yu bir uyuşukluk çö· dolan ırıyormuş r 

t 
1

~.er lataftan .. d" h .Napoli polisi birçok kunduracıların şi- nyakkabı ayağına uyup hoşuna gitti mi, f 
Ja liıctinct . mutema 1 eyecanın kfıyetçi oldukları bir adamı aramaktadır. dükkancıya bunları beğenmediğini, baş-
lı l'ta kabu~kıd tesiri de bütün ~o~ Faknt Antonio ismindeki bu adamı "do- ka çeşit mal istdiğini söylüyor ve ada. ' 

"' ,.,._el'ec~n c ilmiştir. k d - b.. .. . k . 1 . d b &!" ·"(a " v ,__ ıandırıcılı~a,, teşvik eden yaradılışıdır. mm çı ar ıgı ulun ıs arpın crı e e-
l tta bul e ıv.>rku anında mideye - . 
ıtc•cr, 

1
.,,_ Unan bazı guddeler, iştiha· Çünkü tabiat Antonionun iki ayağını do. genmıyor ... 

t ''llil.nı sağ ayak olarak yaratmıştır. Yani, ada- O zaman, dükkancı yorulup veya buna-
• •itı...l • lıı. r1. n .. canı bir "-ey yemek is.. l ki b k . k l 
O' ~•ı uı.... ""Cl " :ç mın sol ayağı da sağ ayağı gibidir: baş ıp uza aşınca, veya aş a ıs arp n ara-

~ir "Q hıı ' ucudda halsizlik ve yor- - - maya gidince Antonio fırsattan i.stüade 
· sııle get· d·- bi " .

1 
parmağı sol lnrafta, küçük parmagı sag 

Ct... ıren ıger r cımı • ederek ayağmn sokup tecrübe ettiği o ikl ~'I: taraftn ... 
r:--~·ğ~d ~l'rıi h çift iskarpini üst üste koyuyor ve: 
CV'. lı:tau·altı tük .~Yccan ve endişe halinde Antonio bu 5ekildeki ayağına nasıl a.. _ Bunları alıyorum, diyor . 

.... ı lıtf~ ki, b t\in guddelerinin ifrazatı yakkabı bulacak? Ya ısmarlama yaptır- Dükkancı bunların ayrı ayrı iki çift a- r· 

'.Jl'' ti lltı~ da boğazın kurumasına, ması, yahud da ayni numara vo ayni bi- yakkabınm birer teki olduğunu derhal 
tJ 't:l'o]~~lığ,11 ~rna sebep olur. çim iki çüt ayakkabı alarak bunların her farketıniyor. Çünkil milştcrisinJn önil 0 

~ ıı~!11t 8l!ı.i tııhi amilleri bunlar .. Fi- ikisinin de sağ ayaklarını giymesi, diğer kadar çok ayakkabıyla dolmuştur ki is-. 
kaij'fl?ıda llctine gelince, bunların teklerini atması lfıum ... Fakat, adam fa. karpinlcri biribirinden ayırmanın imkanı 
iı~ trde h <:ıgara bulunuyor. Kederli kirdir ve bu yüzden dükkanları dolandır. , .. k 

_,.(} ""lltg· er za ~o ... 
Y"'~ ha ı boğ rtıankinden fazla cıgara mağa mecbur olmuştur. Fakat, dükkancı müşterinin ayn ayrı 

0 f ·~~ kesitle~~ ıchirlemckte, bu da iş· Antonionun tatbik ettiği usul şu: tekler nldığıııı, kalan ayakkabıları kutu-

... 
\. .J 

~al>ttı k e, hem de boğazda tah· Bir ayakkabıcı d:..ikkanına giriyor. A- Iarına yerleştirirken farkediyor: ortada 
~ daıı ile~ tadır. Ses kısılması da yakkabı istediğini söylüyor ve prova et- iki ayrı ayakkabının sol tekleri kalmıştır. 

o.cfı' gelmektedir. mek için sağ ayağını çıkarıyor. lki çift Vakıa adam bir çift ayakkabı almıştır a-
1' ma, kalan ayakkabılardan ikisi bir çift 

. ~J teşkil etmemektedir. Çünkü ikisi de sol . , 
Sinema artisllerindc ııiicut güzelliğini bi°dcn lıarckellerile 'tcmin~]j;°k olaca· 
ğını iddia eden bu antrenör, ;•ıldızları böyle zor cimnastiklerc mecbur ctnıektcıdir. 

Burada, llolit•udım yeni yıldız namzetlerin den biri, bilhassa göğüs kısmrnı ve boynu· 
nu güzelleştirecek zor bir harekete katla mrkcn görülüyor ... 

naif' 

t~r ~olla ,~.:,......;;~;,::::.~.._ ________________ .._.,.~...,~""""""-.........J 

~ı~ :'rıaJıi,, .. en,.Iycn 'le '·or'·t b" h ·ı • ı ., · ·· ·· 1 .. f w ~ "'.? ·«~s· n 1 K t. '"Ç ır arp sı.J u "' :Jl gcrunrn ·Aı a et otog. 
d... ki.i . • cıc:ı ba!l,·a ~·. -· ,. ~. . . . 
~ t . Çlllt tn.,ı.· ·" ıı ~=- degıl.uır. Fakat, sızın cebınıze koyup taşıdı· 

s~ aıııı:ı:·ı:-~ye hiç hc:~.;emez, çünkü bu fotoğraf ma1dntsi tayyare· 
~Ct~· il sist-- ıç.n kullar.ılmnktadır. 
'le it ti..: ~:n ol<'ra'· 

lct ·&l, ger k · ::ınıhr.ış olan bu fotoğraf !T'akincsi 1ngi'tcrC'tle 
e>ğ e ask • tar alın eıı t:ıryarelerde bulunmakt:ıdtr. Resimde. bu ma!;inc 

rnasını ci;rcncn bir tayyaerci görülilyor. 

ayak olan lıu iskarpinleri kim alır! 
Dükkancı evYela adamın yanıldığını 

zannediyor ve kendisini aramaya Ilizum 
görmüyor: herhalde müşteri bu ayakka. 
bıları ayağına giydiği zaman yanlışlığın 
farkına varacak ve geri getirip verecek
tir. Fakat, günler geçiyor, gelen giden 
yok ... 

Bu hadise altı ayda bir, senede bir 
Napolldeki diğer aynkkahıcıların dn ba
§ına geliyor ve o zaman, anlıyorlar ki bu 
ndam bu işi mahsus yapmaktadır. Anto
nio'nun bu harckr.ti aynkknbıcılar tara
fından bir dolandıncılık sayılıyor. ÇUnkil 
bir iskarpin ı:ıattıklnrı, bir çiftini de zi
yan etlikleri halde bir iskarpin parası al
mışlardır ... 

Bugün ;\'npoll halkı Antonlo'nun böyle 
bir hilkat gnrilıcsi olduğunu öğ'rr•nmiş qu
lunuyor. Fakat şimdi adam ortada yok. 
tur. Ayakkabıcıların k<:>ndisinrlen şikayet
çi olduğunu haber alınca kaçmış olacak ... 

At hzı s ız/arı 
Hollanda prensesine 

çalınmış bir at sa t mış l ar 

At hınm:ları nrtık saraylarla alışveriş 

etmeye başlamış bulunuyorlar: geçen 
hafta Hollanda veliaht prensesi Juliana
ya satılan saf kan bir atın 'meğer çalın
mış bir hayvan oldu~u meydana çıkmış
tır! 

";\likrob., ismi Yerilmiş olan bu at 
ıırenarse bizim ıı:ırtımızla lGOO liraya ya
kın bir fiata satılmıştır. Halbuki bu cins 
at birkaç gün evvel Paris civarındaki bir 
haradan çalınan atlardan biridir. Hora 
snhibi Mis T.etberic isminde zengin vo 
at meraklısı bir İngiliz kadınıdır. Mis 
Letbric, mahkemeye miirncaat <'dcrck, 
kendisi çiftli;inde yokken ntlanndan do. 

Sulh güvercinli 

kadın 

şapkaları 

Harh kcırkuı;u gf"çf iktcn ı::ıonrn sulh gü
vercinleri h<:>r tarafta göriilmeyc baıjlan
dı. Bu arada kuş kondurmak hc,·csinin 
en fazla giirültlüğü kadın şapkaları var. 
dır. Resimdeki şapkada gnga gagaya se
vişen bu iki güvercin ayni zamanda aş
kı da temsil etmektedir. 

kuzunun kaçırıldığını \'e bunlardan biri
nin de Hollanda prensesine satılan at ol
du~unu bildirmiştir. 

İki hiikıimet adliyesi tahkikata ı;e)miş 
bulunuyor. 

Londra 
Sinemalarında 
Aşıkla r için hususi 

yerler ayrıl ı yor 
Sinemaya gidenler bilirler ki aşk 

macerasinı bazan sade beyaz perde 
1 

üzerinde değil, sinema salonunda da 
SC)TCt.mek kabildir. Bazı çiftler film 
do cereyan eden aşk macerasından zi
yade kendi aşklnriylo meşgul bulunur 
ve onların arkasında oturanlar perde 
üzerindeki artistlerin çehreleri yerine 
bu iki aşığın başlarının ve dudakları
nın biribirine yaklaştlğını görürler. 
Filimdcki macera ile alakası olmayan 
bazı sözlerin kulaklarına geldiğini i.;i· 
tirler. 

Bum.lan aüphcsiz çiftlerden başka 
herkes ~ikfıyctçidir. O halde sinema -
nın, mii~terilcrino, ilan ettiği filimden 
b:ışka bir aşk sahnesi göstermeye 
hakkı var mıdır? 

Fakat bu gibi çiftlerin sinemaya 
girmesini veya sinema salonunda km
dilerini artist yerine koyul' kendi a~k 
maceralarının filmini çevirmelerini· 
yasak etmek sinemanın her halde men 
faa~ine değildir. 

!şte, bu!'u düşünen I...ondradaki bir 
~inem~ mü~tı·rilcrinin her ıki kısmım 
da men ·ntın edecek bir uııul bulmuş· 
tıır. D ğcr koltuklara nn-:ar~ın fiyatı 
biraz daha ::lıksek olan bu J:ısımda 
ciftler gayd rahattırlar. Çiinkü kol· 
tuklar çiit Jetin yanlanndakilcri ve 
arkalar:111 r:t 1l':ı.'ı::ız etmiy~'cek şekille. 
sırnlaıımıştır. 

Şimdi sincm:mın gerek u11ık gerek 
f\111k olmıyan müşterileri r'le memnun
dur·. "Aşıklar kısmı .. , da iıamaa!:allaiı 
lıi~ boı kalmamakta imia .. 
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tÇERD.t.: 

Harp Akademi.sinde tugün sa:ı.t 

1~5 da yeni mezunlara merasimle 
diplomaları tevzi edilecek ve merasim
de Fevzi Çakmak da bulunacaktır. 

* Üniversitede yeni tedrisat yılına 
yann başlanacak, bu müna&beile Rck 
tör Cemil Bilsel bir nutu.< söyliyecek
tir. Rektör, Ankaradan geJmi§tir. Bu· 
gün rektör taraf mdan ga.z~tccilcre hi r 
çay ziyafeti verilerek Üniversite gez
dirilecektir. 

* Ayazağada inşa edilmiş olan ye
ni Binicilfü Mektebinin açılma mera· 
simi bugtin öğleden sonrn sa.at 3 de 
Mareşa.l Fevzi Çakmağın ve birçok 
askeri erkanın iştiraki ile yapılacak -
tır. 

*Ton yağlan üzerinde yapılan tct
kikatta bunlardan yalnız ~ir nev'inin 
gıdai evst.fı haiz olduğu fcsbit edile· 
rek Sıhhat Vekfileti tarafından aliıka
darlara bildirilmiştir. .t..o:!~de b!.l 
nümune .esas tutulacaktır. 

* Haliç ~zgahlannda. yapılmakta 

olan denizaltı gemilerimizin biri gu
batta, d!&eri nisand~ .<.: '>:ze indirilc ,. 
cektir. 

* Cıımhuriyd bayramı müddetince 
Denizbank Y:alovada daimi olmak U -
zere, ya.kın 1rabillcrde •· • ..r Ucrctle
rinde yüzde ıelli t ~-· '"at y.apacaktır. 

!Adalar, Kadıköy ıve Arı.adolu hattıııa 
Oa geceyarısmdan sonra Va,Fur işliy,c
cektfr. 

1 * İ6 Banka.sJnda iki umum ınUöür 
muavinlilH ihdas .olun~k bunlara u 
beler mUdürU .. 'ail Öziş '\'e muhasebe 
müdürU t!uvn!!ak tcmen tayin edil -
m~r. 

* Erzuruınd:ı elli bin l!ı'.a sarfi.yle 
bfiyUk bir d<>tumevi in:;a!:ma başlan. 
mıştıll'. 

· * fjtj tarihine ait ha!riy~tta bulun· 
mak üzere lngUiz pro! .cl>rlcrinden 
Ga~n Ue 9 ld~Uik bir !heyet bu ha!te 
içinde şehrimize ıelecektir. 

* Topr:ak mahsı.ılleri ofisi mUdU.rU 
Hamza O mnn ne muavini Şakir dün 
ak~m AD~ya gitmiŞlerdir. Ofisin 
!stanbul k!l-dro.su bazırlanmı~. Bu 
hafta Ankara şubemndc bir toplantı 
ıYapılacakUr. 

~ * M carlstan :ve !mçrc ile yakında 
:yeni ticaret anlaşması ~-apılacaktır. 
Bu münascbeUe hUk(lmet tacirlerimi
ı2:in fikir:lerini sormuştur. 

* Ünjvemitcdc yabancı dil kur.su 
tnıtihr.:.Dlarma bu gün ba~lana.caktır. 
! * Milli Müda;f.aa Vekili General K&.
zım Özalo Ankaraya dönm~tür. 
, * Belediye tarafından getirilen yeni 
matbaa makinesinin kurulmasına b:ı.ş 
lanmı~br. Vilayet gazetesi yakında bu 
makine ile basılacaktır. 

=1' Gümrük muhafaza te§kilatının ta· 
kip motörlerinden başka, hizmet işle
rinde kullanılmak Uzere yeniden dört 
motör yaptınlmasına karar verilmiş.. 
tir. Bu :ıtıotörl~r menıle;.et dahilinde· 
ki tezglihlarn sipariş edilecektir. 

* Hariciye Vekili Tevfik Rü~ü A
ras Anknr.a.dan şehrimize gelmiştir. 

"' Japonyada staj görmekte olan de
niz zabitlerimizden r: IJaşı Zeki Ba· 
yat .ve yüzb~ı ~ref Karapınar tah
sillerini ikmal ederek merasimle dip
lomalaruıı almışlardır. Yakında mem 
lekete döneceklerdir, 

DIŞARDA; 

* Lchfatanda bir tedhi1iÇİ teşekkü
lünün ~irmi dört z.zm.ı1 !... :ov ma.hke · 
mesi tnrafıncan Uç b .. -;uk ser.e ile on 
iki sene arasında muhtelif hapis cc
zalanna mahkum edilmi~Jcrdir. 

* t ''t .. . dif • ngı. ~rcoc şırn .:m er ameUsı 

grev I:omitcd reisi It is, g.·e,•cl amele 
mikdnnmn b~ş bine b11iğ bulunmakta 
olduğunu beyan etmiştir. Grwin pa
yitaht n diğ"'r marf;andi::: ict&syonlan
na da ::ir.ıyct ctmc::ıinder. ltorlnılm:ı.k
tadır. 

~ehir1i'yatrosu 

11111ım111m 1 1 

ıı 1 11 
1 l ı nı 
11 ııımm 

:4·10·938 cuma ak
~anu saat 20.30da 
ANLIŞLIKLAR 

KOMEDYASI 
3 perde 

Yazan: V. Şrk:pir 

Tiirkçcsi : 
Avni Givda 

Güm tük satış 
salonu 

Rt.J~adiı e i•addes lnde· 
k 1 an t r t) po de ıı ç ıh yor 

GUmrük idaresi, gümrükten resmi ve
rllcrclr. ,eltllıne.ıniş "''cya sahibi çıkmadı
ğından muayyen müddetini gümrük an
bar Ye antrepolarında dolduran e§yalarm 
sat.ışı i§inin yeni bir 12ekllde -ve tam biı' 

intizam altında cereyanı için R.e§&diye 
c.ad(ic._şj Uzerindeki halı antreposunun ilk 
~atsru ,gümrükler ıeatış müdürlüğüne tah
sis etroi§tir. Bir mUddett.enberi bu .kıs.azı.
da tadilat yapılmaktaydı. Bu tadlllt ne
t.i~Lode burada .mükemmel blr 1atıe u. 
lonu vtıcu<la geti~w. 

Yeni H.londa gUmrü.DUz ~_yanm lqhi
ri modem bir mai~ te§hir o-rt.ıarı
na uyacak uret.te t.anr.iın C:dilınif, mUu
yedelcr için k.ısm:ılar ,a~qt.ır. 

'§ebrJr:nizde bulunan ~er wnum 

mUd.UrU Mahmı.ıt 1'\cdim ıdUn bera~de 
gtlmrlikler baıımUd!lrü Mustafa Nuri Atıll 
bulunduğu halde lbu yeni uuş k.umuaa 
gide~ck tdJdkJ.erde bı.ılu.ı;ım~t,ur. 

GUmrllklcr w:nı.ım ınildürll bu %iyarct 
!Il'8atmdan bUftJic cdertk halı antrepo. 
ısunwı vaziyetiyle de mefgul o'l.mı.ıa 

transit :balı tacfıiedyle göril§lılliJtUr. 

!Mülkiye müfettişi 
Kemal Er1rlo vefaıt 

elti 
Enunım villy~

tf nde vazife cör
ll'.lekt~ iken eski 
bastallğıııın ntlu 
etmesi üzerine kıy
metli ınlllkfye mll
f ettişlerinden Ke
mal Ergin'in ewel
ki gün vefa.t ettiği 
tceullrle öğreııil
miıtir. 

Haber, Dahiliye 
Kemal Ergin Vekaletinde silratle 

yayılrnr!J bu dilrUst \'e kıymetli memu
run :vefatı gözleri yaı;artrnıştır. 

Dahiliye Vekili C. H. P. Genel Sekrete
ri Sayın Şükrü Ifaya, derhal üçüncü 
umumi müfctti!,ilik, GümU,h&ne ve Trab. 
zon valiliklerine bir telgraf !:ekerek mü
teveffa hakkında lAzımgelcn son ihtira
matın, kendisine llyık bir 'el<Ude ifa e
dilmesini istemi~tir. 

Gerek 3 Uncu mlifetti§lik erklnı, ıe

rek asken makaınat derhal har ekete ge
lerek bu kıymetll memurun cenaze mera
simi için tertibat almıelardır. 

SMI he.lkla birlikte Bayburd alayından 
bir müfreze ve mevcut jandarma ve po
lis kıt'alan, mektepler, müfettltln cena. 
ze mereoılmlnde bulunmuılar ve tedfin 
merasimini kemali hllnnet ve tazimle ita 
etmişlerdir. 

G•rck mUtkf, ıerek askeri makamlar 
mütııveffonrn eıine taıJyette butunmut· 
lardır. Ve Jıtanbula hareket ttmek ta
S&V\'Urunda bulunan bayan Ersinin her 
tUrlU yokuluk .istirahat ve eıbabmı te
min etmiıılerdlr. 

Sayın Şükrü Kayaya, ve t eftif heyeti 
ailesine bilhusa bayan E rrlne baı eağ. 
lıt'ı diler, teeuUrlerfne candan iıtfrak 
ederiz. 

• • • 
Merhum Kemal Ergin ııUvarl yllzbaııaı 

mUteveffa Cemalin oğludur. 1320 tari
hinde doğmu§, ilk tahıilfni Llpseki. fı
mfr ve İstanbulda ve tali tahsilini de Kil
tahva ve Jı:ısmPn tstanbul Vefa lisesinde 
ikmal etmiş. 3H tarihinde mlilkiyedcn 
neşet ederek ilk mf'muriyete Karesi 
mah•et memurluğunda baıtlamrştır. }.fuh
tellf kaza ka"1?11Rkamhklıınnda bulunduk. 
tan sonra. 55 Jlra maa•h birinci ıımtf 
Ta"'köprü knvmakamıyken. ~fll-~-937 te

rlhinde fü;UncU 11rnrt mülkiye ınU!ettltll· 
ğine tayin edilm~tir. 

Ameri1'acla KaUf ornlyo ütıivusitcsi nin a,ılışz Tıcr sc· c o!th w t ":ıi bıl sriie ac bü> ılTı bir bayram ve "§enlik 0 Jtf~ 
arzetmiştir. Univtnitenin 15.500 talebesi şe1ıirdeld ••eski l' nat: t > a!ro u.,unda top lamnı,ı;, kadın profesörlerden Anreli" 
lıar'ın verdiği açtlış nutktmu ıiinltdiklen soma her ~cneki e l r. c l re başlar, ışlard ır. • 1 

Bu arada 1938·39 ders ,'tlıntn "sevgilisi,, seçilmiş ve bu iawam mııı• rsitc lale besinden mis Cen Ccksin kazanrn~tff· 
dan sonra kızlar ve erkekltr muhtelif oyunlar oynamışlar, dansclt,ı 'şl rdir. ~ 

Seyrüsefer 
mütemadi ye 

intizamı temin için hususi bir 
talimatname hazırlanmasına 

başlandı 
Memleketimizdeki seyrüsefer vak'a· 

larmın her sene daha mühim bir nis -
bette çoğalması ve bu vekayiin cidden 
feci bir hal almaiı üzerine bunun önü
ne geçebilmek için bir talimatname ha· 
zırlanıru§tır. 

Mevcut statistiklcre nazaran 1934 
senesin.deki 154 5cyrüsefcr vak'ası, 

1935 senesinde 685, 1936 senesinde ise 
5>79 a kadar yükselmiştir. 

Yol1arda seyrüseferin tanzimi ile 

Fransoda radyo 
neşriyatını ti on trol 

Paris, H (A. A.) - Reıımt gnzete rnd· 
yo ne~riyatının kontrolu hakkında bir ka-
rarn:ımc ne~retmiştir. Bu kararname mu
cibince bUtün busuai radyo merkezleri 
milll radyo servisile temas ederek siyasi, 
lktısadt ve mali mahiyette olarak yapa. 
cakları neşriyat hakkında servise malu-
nıat vereceklerdir. Radyo merkezleri her 
ıiln bu hususta verecekleri hnberle:-ln 
metnini milli radyo servisine gönderecek
lerdir. 

Fransaya gizlice 
ecnebi sokan şebeke 

vukuatın önüne geçilebilmesini temin 
için ynpılan ve meclise verilmis olan 
bu talimatnameyi, meclis önümlızdcki 
içtima devresinde tetkflt edecektir. Ya.. 
kında çıkacağr umulan bu kanun mu
cibince, bilfımum nakil vasrtaları ka· 
nunda yazılr esaslara riayet etmcğe 

mecburdurlar. 
Kanun.da nakil vasıtaları için mes'u

liyet sigortasına ait bir madde de bu
lunaca1ctır. 

Buna göre, Motosiklet, otomr bil, 

kamyon, otobüs ve bunlar gibi motörlii 
vasıtaları kullar.anlar veyahut sahiple
ri, mallarının sebep cldukları zararla· 
rı karşılamak için mali mes'uliyet sigor 
tası akdine mecbur olacaklardır. 

Layihada, nakil vasıtalannrn nevine 
göre, sigorta miktarı şu miktarlarda 
tesbit edilmiştir. 

Motosiklet 4000, otomobil en az 
7 500, on ki.,ilik otobiıs ve kamyon 
ı 0.000 ve daha büyul:ler d: 12.500 Jen 
15.000 Türk lirasına kadardır. 

Almanyada Vahlld~ 
ler bankacıll lı 
yapamıyacakl&t 

B rlin, 13 (A.A.) - nudol~o 
ser tarafından bankalar ve 61 

61 
lar idarclcı·l asnmblesıno ı::, 
n.iş olan bir tebliğe göre, AIJJl 
kalarında nıUstnhdcm htc bir~ 
yoktur. 'l'cbllğo bUtün YaJ:ıll 
kam blyo piyasalarından çı1' 
oldulrları tın.ve cdflmektedft~ 
hudllere alt olan Ya.hudl ,bası t 
işlerini tasfiye etmeleri veya.bil 

kayı l\l'i bir müesseseye de'fr' 
rl ihtar cdllmlı;tir. ~ 

Yugoslav sarayıd 

matem "" 
BC'lgrod, 14 (A. A..) - Rusya G 

kil Kinl Vladimiroviç'in ölUmU d ~ 
Yugoslavya sıı.rnyında on bee gUJS t,Jf 
tutulacaktır. Matem yanndan J 
başlı~acaktır. , , 

Casus L3 vrens br1t 
~ında konferao8~ 

Bclgrad, 14 (A. A.) - Meebııt 
Lavrcn!!in arkllda!JI Sir Ronald ~ 
birkaç kouforans vermif tir. !l 11: '' 
ayın 14 ve l5 inci gUnleri Bel~~ 
rablstanda ve Kıbrıs adruımda V 
mevzulu konferans verecektir· sJt 
nald, buradan Sofyaya ve B~et• 
ccktfr. 

akşaf11 

Paris, 14 (A. A.) - Zabıta, memle
kete gir.ti surette ecnebiler getirmekle 
uğra,,an bir tc~ekküli.in harekat ve t'nall
yetine, F ransada mevzu usuller hil!fına 
ikamet etmekte olan dokuz ecnebi ile ec
nebilere yUltsek paralar mukabilinde hü
viyet varakaları tedarik etmekte olan bir 
Fnı.nsuıı tcvkü etmek suretile nihayet 
vermiştir. 

Her )'emekten c;onra mutazam1n dişlcrinızi fırçalaymız. 
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Südet arazisinin ile Bay i l hak ı 

Almanya birşey 
a 

kazanmış değildir 
tannakıs memlekette gada 
rrııeseoesı daha müşkül bir 

ye 
n n n 

erle mücadele ed ı 

sud v aziy et alacak 
~ et rnınt.ııkasının Almanyaya ilhakı- Çekoslovakyanm en mUhim ihracat mad 
~gerek Cdrosıovakya için, gerek Al. delerinden biri olan ltğnit yüzde 80 i, 
~lrl a lç!.n hem siyasi, hem lkt.ıaadl bazı Çek isUhsalatının yUzde 75 n1 teşkil e_ 
'irlerert olacaktır. Bilhnssa 1ktısadl te- den Morava Ostrava mıntakasmdaki kö
defiı:nn~diği kadar ehemmJyetais mUrler; dokum3 sannylinln Uçte iltisi o
l'lta • Zıra ekseriya siyaset iktıııadl- lan Rayhenberh ve Au dokuma sanayii; 
.. lrı~ Olmnkla beraber, iktısadiyat Oslrava Ee§Cn mıntakasmda teksif edil· 
)\ 6 1 amını almakta. gecikmez ve orta. rııiş bulunan hemen hemen bütün maden 
~ Y e ınasclclcr çıkanr ki bunları en sanayii; Çekoslovakyanm kimyevi sanayi. 

ayet .Yitı 
~tlnd e slyn.set halletmek mecburi- inin yüzde 30 u nisbctindeki Elbe .uzeri-
lekou 

0 ka~ .. Arazisi kUçülen bir mem. AuMig eanayii ; keramik sanaylinin yüz
ltbu n de: eski mUvnzenes.ini tekrar bu- de 70 i, cam sanaylinin y:Uzde 95 i Al. 
~ nı.esı için cluıeriya. çok uzun bir za- manyaya ge~miştir. 
~a ~eç?nesl lll.ztmdır. HattA Avusturya Seyyah celbi de bir san.ayi zenginliği 

Şij ç muvnffak olamamıştır. sayılabileceğine göre, Karlsbad gibi me!j-
.\~s~~esiz ki .Çokoslovakyanın vaziyeti hur su ı;chlrleri de Ç.ckoslovakyanın kay. 
~·- tyanrnkı gibi olınıyacaktır çUnkü bı ar.ısmdadır. Her Henlayn Karlsbnd-

oı;osıo\rak ' 
k... Ya, bilhassa lktısadi sabada, da SPkiz maddelik progr:ıınrnı tesbit et. '"""ee · 
llıl§Ur ını ve tcşkila.tçtlığını isbat eyle- meden çok daha evvel Klemanso İngiliz 
)(il_ · F'akat mühim bir mesele var ki kralr VII ncl Edvardla görüşmtiştil. 
~lh anı 

~aJıhn aşmasının Çekoslovakya için Bu zarar liste~ini islediğimiz kndar 
SUde~OUoeıer vereceğini gösteriyor. u.zatabilirz. Fakat bu kadan bile vaziyeti 

lftıı C'rf araıisfnln Almanynya ilhakın. bütün sarnhati ile göstermek için kafi -
lel(!Un et Çekoslovakya bir ziraat mem- dir. 

llaıbuk~en ılynde sn.nayf memleketi idi. Madalyanın tf'rııı tarafı 
>'lde 1 !Jlındi sanayi memleketinden zf. Görünüşte bUtUn bunlar, kazanan ta -
~e\l'ıı~raat memleketi olacakttr. Bu da raf için bUyiik bir servettir. Fakat §U· 

bte:ı b' etın iktrsndf vazlyetlncfo baotan. nu göz önünde bulundurmak ldzımdrr ki, 
lJlc lı;l~ d~lklik demektir. Bu değişik- Almanyanm, esasen haddinden fazla sa. 
lt!'cle:ı b: ayattn doğuracağı netice- na:;ilcşmiş bir memleket olduğu için, ne 
tt itıbı\ru ka memleketin harici nıiye- sanayie ihtiyacı \•ardır, ne de dokuma 
tlr. e de mühim neticeler verecek. teJ:gihlarına. Onun mallarmı ııatacak bir 
~ira 

~enıı~lt bugtın snnayünl haybeden bir 
~ d et istiklalinden bir şey kaybet
~! ~e\tir. Eğer bu memleket, istik-
!lll e1tra k · l'~nı r a::nnmnk lçın eski sanayi. 
~\ trııc d\'n Yaratmak isterse buna an. 
1~ tatb~llln sliren ve çok ıılddetli nizam
... l\.\atilt ederek mu\'affak olabilir. 
ttltıir. 'l' Çekoslovakya o vaziyette de
Stııaj>ij 0llrağının mahsullerini satarak 

~ aı0~1 
kurmakta kendisine lazım O· 

' <la ~rl nlmayn mecbur kalır. O u. 
lezıtlisi arıce beyaz ekmek satarken 
tl.nd~i !tara ekmek yemek mecburiye· 
lıt. "· Sovyetıcr Birliğinde olduğu gl· 

bir· 
l r a \ "ı 1 • ' ı· - . ~-.. . r ıc~ r H•n < t• .. f'r ı ~ .• ı., 1 • b 

va; 11 eşnıiyor 
le fi'Ud~:~itı. doğuracağı diğer bir netice 
bel'abe • Çekoslovakya faklrleşmekle 
~ildir. ~.~ll?lanya da zenginle§ecek de
le~ctlr: ~nku ıncselc bir tenasüp mese. 
~et bu ç Inllyon lirası olan bir memle
h[bi bi;~n ikl tnllyonunu elli milyon s:ı
~ tıfsb oınuusuna ''erirse, kendisi üçte 
l'atn1~ ,,elinde fnklrl~ir, fakat kom§usu 

b ~·Clt lğer t az zcngtnlcşmi5 olur. 
~ ınu:raftan, Bohcmya ötedenberi 
~tısaaı 0ınıneı bir ahenk gösteren bir 
~ dahıı:Ctnleket teşkil etmiştir. Bura
~ki 8anaekı ziraat mıntakalarmı etrafın. 
tli, aoh Yi tnrnt.:ıkalan tamamlamakta 
)A~ eınyan . 
"'llJı .\l Dl, Moravyanm \'e Sılez· 

'1arrn tnanıarıa meskun olan muhltt kı
~~l'aft ~ knybcdon bir Çekoslovakya iıe 
l 'l'atf <'t;ktından natamam ve iktısadi 
11~. en tnnhrum bir memleket o-

h..~a.lı:a.t 81 
"9llıır \'n Yasete haklın olan bir çok ıe. 
'-l'lttrıdır rdtr ki lktısadi meselelere pek 

Zttrllrİa ~ 
"aıı. rırı p lan~osu 

tıJ ~ Cl[n b'l • 

y~rc ihtiyacı vardır. Fakat Südet mınta
kasr biliki.8 Almanynnın i9tihsaliıtın 1 ve 
ihracatına bir rakip halinde ort:ı.ya ~ık
maktadrr. 

Daha mUhim olan bir ııey var. Çekos
lovakya Almanyaya nüfusunun yüzde 15, 
'.\"llzde 20 sini verirken bütün memlekette 
buğday yetiştiren mxntakanm ancak yUz
de onunu tcrkctmfştlr. Yani, SUdet nra· 
~sinin buğday istlhsnllıtr oradaki Alman. 
lan doyuramıyacak kadar azdrr. 

Halbuki Almanya zengin, fakat gıda 
cihetinden fakir bir memlekettir. Südet 
Alınanlarmın da ilhnkı ile Almanyanın 

mUstt'.hlikleri artmış, blncnaleyh yiye • 
cek meselesi dahn 7.cır'rı"T"'''I bt·l"nU\'or. 

O halde. Almnn\·n. bu renan ülkesi 
nin krymeti ile millı>tfr .. :mıı:ıı yeni ihti 
laflara sebebiyet nrccc1ı; bir siyaset ta 
klhi'l" mi mecbur olarak? 

( are 
Bundan başka, iktısadi meseleyi mü 

hinı bir nakliyat meselesi bi.isbütün müıı 
külle§tirlyor. ÇUnkU, Almnnyanın Brih 
ve Olmütz mıntakalarım eline gcçirmelı 

hakkında.ki arzulnrı tatmin edilmiş ol 
makta beraber Rohcmrn ile SloYakp 
arasmdakl demiryolu mlinasebatı kesil 
miş olaca!<. Bu da mühim bir mesele 
dir: 

Almany3nın, nnkliyatmdn Çeko~lo . 
vakyaya, Çekoslovnkynnın Almnnyaya o 
lan ibtiyacınclan dahn fazln muhtaç oldu- , 
ğunu anlamak için hnritaya bakmak kii. 
fidi r. Meseli, Bcrlin - Viyana hattJ 1 

Satıl ı k bütün bayrak l arın, devlet kontrolünden 
geçirilmesi için başka mem leketlerin yaptığı 

gibi bir teşk il at kurmalıyız 
Dün Ş>yle bir mektup aldım: 
"Sarın bar: 
15 inci ylldönümü arifesindeyiz. Hu

gün Türk milletinin en büyük bayramı 
olduğundan her Türk vatandaşı kudreti 
kadar evini dükkfl.nını süslemek böylelik· 
le• bugünü kutlulamak istiyecektir. 
Bazı kimseler bugünü kaçırılmaz bir 

fırsat bilerek vatani hizmetlerinde suiis
timal yapıyorlar. Bayrağımız en başta 
olan tacımız ve şerefimizdir. Herkesin 
buna hürmet etmesi ve kanun dahi
linde bayrak yapıp satması ve asması 
lazımgelirken maalesef Mısırçarşısında 

Ye Galata perşembe pazarındaki bazı 
yorgancılar gelisi güzel ve renkleri biribi
rine uymıyan kumaşlar ile evlerinde bir 
ka; kadın ve çocuklara bayrak yaptırmak 
ta ve mahalle içinde eli dikiş tutanlara 
dahi bayrak yaptırmaktadıralr. Bu vesi
le ile vergi de vermemektedirler. 1sbu yap ı 
tmlan bayraklar kanuni değil bir defa 
yağmur yağmasile solacağı gibi kuru· 
duktan sonra da büzülerek kanuni evsafı 
nı kaybetmektedir. Halen piyasada sahl· 
makta olan ve hergün daha gayirnunta· 
zam piyasaya çıkanlan bayrakların fiya· 
tı dahi günden güne sebebsiz arttırılarak 

Prağdan geçmektedir. Silezyadan Avu&· 
turyaya, Bohcmyadan geçmeksizin git· 
mek te son derece masraflı bir yol do.. 
Iaııroayı icap ettirmektedir. Onun için 
dUı hatlardan milnasebata girişmek li1 

zımdır. 

Bundan başka Almanya, büylik bir in .. 

şaat memleketi olduğu i~in, bir taraftaı:r, 
Elbo ve Ober nehirleri arasında, diğer 
taraftan Alman)~anın cenubu şark!ye 'tloğ 
ru tabii yayılmnsrnm yolu olan Tunada. 
nehir nakliyat seferleri tesisl.sne teşeb. 
büs edecektir. Zira, çengellihaç :runaya 
iniyor diye haber verdiler. 

Bütün bunlar da ancak Çek arazisinde 
tatbikat m(!vkilne konulabilir. Fakat Çe
koslovaky3 mUstnkll bir memleket oldu
ğu için, Alman:;nnm hil.kimiyeli altına 

girecc~ini düşünemeyiz. O halde bir tek 
çare görülüyor: 

Çekoslovakya mUhim geçitler veren 
bir memlekettir. Almanya Çekoslovak. 
yanın arazi bütUnlUğünü teminat altına 
alacağına dair de vait vermiş bulunuyor. 
Binaenaleyh, Çekoslovakya Almanyaya 
bazı ticnri nnla§malara giri§mek suretile 
yardım sahalarını açabilir. Bu anlaşma -
larla da Çekoslovakya, bozulan iktısndi 
muvazenesini düzeltmek imkanını bula
caktır. 

Çekoslovakya ile Almanya, biribirlerlle 
şiddetli bir lhtilfıfa dUştukten sonrn, her 
ikisinin de menfaati icabı, beraber iş 
birliği edebilirler. O zaman iktısat, siya. 
selin açtığı yarnlnrı kapatmııı olacak • 
tır. - (JurnnJ'dan). 

vatandaşlara haksızlık yapılmaktadır., 
Bir defa anide yapılacak bir kontrolün 
hakikatleri meydana tamamile çıkaraca
ğına eminim .. ., 

Okuyucumuzun yerden göğe kadar hak 
kı var. 

Son günlerde, piyasada çeşit çesit ve 
bayrak kanununa tamamen muhalif şekil 
de im:ıl edilmiş bayraklar satıldığım 

görüyoruz: Bu iş yalnız :eyyar satıcılara 
münhasır kalmış olsa, belki de o kadar 
telaşa lüzum görülmiyecektir. Fakat 
maalesef, bayrak satan bazı dükkfuılarm 
da çoğunda, iki türlü bayrak bulunmak
tadır. Birinci kısmı kanuni evsafı haiz 
bayraklar, ikinci kısmı da, gelişi güzel, 
daha doğrusu eldeki kumaşlara göre a· 
leHlcele imal edilmiş bayraklar teşkil edi
yor. 

Elinde bu ~ilde iki cins bayrak bulun 
duran esnaf ise, mü~teriye doğru bayra
ğı gösteımekte fakat paketi sararken, el 
çabukluğuyla kağıdın içine ikinci kısım 
bayraktan koymaktadır. 

Yahut müşteri dört beş bayrak birden 
alıyorsa, bunun bir iki tanesini doğru ya
pılmış ba:;. raklar veriyor üst tarafını 

kanuni evsafı haiz olmıyan bayraklarla 
tamamlıyorlar .. 

Bayrak imalinde en fena \C göze batan 
nokta ise, bayrağımızın kanuni rengine 
katiyen riayet edilmemekte olmasıdır. 

Yalnız biçim biçim değil, renk renk bay
rakların da bugün piyasada satıldığı in
kur edılmez bir hakikattir. 
Yaptığımız tahkikatlarda, bazı esnafın 

büyük bayraklardan arta kalan kuma~ 
parçalarile, kanunun ölçüsü dahilinde de
ğil, kumaş parçasının mü::aade ettiği öl· 
çüye göre, §ekilsiz birçok küçük bayrak 

lar yapmaktan cra geri kaTmadiK.lanm 
göstermektedir. 

Cumhuriyet bayramı münasebetile bay
rak satış faaliyetinin pek fazla çoğaldığı 
bugünlerde, bayrak satanların, zabıta ta
rafından sıh-ı \ e amansız bir kontrole ta· 
bi tutulmaları, hakikati bütün açıkhğile 
meydana vuracaktır. 

Fakat, bu kontroller, ne kadar sıkı o
im-sa olsun, ihtikarın ve nizarnsızh&'lil 

önüne geçmek cidden güç bir iştir. Bunu 
bildiğimizden, bayra6rımızın kanuni şek· 
lini her zaman, her yerde muhafaza etmek 
için bizim de, bazı yabancı devletlerin 
tuttuğu bir yolda yürümemizi tavsiye 
etmek icap ediyor. 

HükClmet, bir emirle, satılık bütün bay· 
raklann, yeni kurulacak bir müessesenin 
kati kontrolünden geçmesini temin edebi· 
lir.Bu müessese de tabii ölçüler ve ayarlar 
müfettişliklerinin metre, terazi ve ö!;i.le
filetlerine yaptığı gibi, bütün bayrakların 
muayyen bir yerine meselft kurşun mühür 
nırmah ve bayrağın kanuni evsafı haiz 
oldllt'll böylece taayyün etmelidir. 

Bu kontrol müessesesi, kmlay gibi bir 
içtimai yardım teşekkülü hesabına kuru· 
labilir ve kurşun mühür vurmak için 
alınacak muayyen paralarla, bu çok kıy
metli müesseseye, yüksek bir menfaat da 
temin edilmiş olur ki, halk alacai:rı bay
raklara kontrol masrafından dolayı vere
ceği beş on kuru~. gerek bu paranın 
Hilaliahmerin cebine girmiş olduı'llnu 
bildiğinden, gerekse aldığı bayrakta al· 
danmadığına inanmış bulunacağından se
ve seve verecektir. 

Bu mühim memleket meselec::i için, ar· 
tık daha bir dakika düşünmeden kati ka· 
rar verilmesini bekliyoruz. 

HABERCi 

Cbu~. 1 ançosunu uu vekilde tesbit 
~Clt . 

ı_ oaıo\•ak . 
ı1~dan bu ile la, A vusturyn - Macaris-
ti, ~in ~ole b~ tncınleketin sanayi zengin
lla tllrı1cu A Yilk lir kısmını elde elini~· 
:wı~liinin ~~sturya Macaristanm maden 
~~e 7~ 1 ~~~de 60 ı, kimya sanayiinin 
ile 80 i ' l Un ve keten SBUyiinin yüz. 

Herşevı düşünelli1 
'f ıuı'tbc ~c u 

ne gönderilmesini istemekte, klUbUne ifn ctmie olduğu 

bUyUk hizmetlere kar§ı klübUn şükran borcunu ödemek 

üzere kendisini lsviçrede çalışan Fransız şirketlerinden 

ı nsanD m~wmlYJın ve 
<dllO®li'iH~ODefi" 

~ ır • t:eltcr \· 
~ ı, T>orııcl e cnm sanayiinln yti7:de j 
~ 1toııı0\'n1t en sanayilnin yüzde 100 ü 

0
l'tlu. Yaya V('rilen arazide bulunu-

K~C'lto,lov 
'<lllrı h akyanın bUt .. 
•tıı Uyuk bi • un bu zenginlikle-
"' ~ :\>an· r krsını da Bohem\'a ... -nvHi-
'!tı • ı t nm · • " • ln~ . 11?.ı""t' SUdet muıtakasında idi. 
~"'il ·<ı • .ı\1~ 
~() ~r.k0 .. 1 •· .:ın Rohemyasmm avrıl. 

1 <> ovnln· 1 · 
k Olaraı.. ,,a ı:In. sarı:wiin \-üzde 
"'I'. c:.. I\; tesblt rı . . 
Ilı 0rtııu . • C\ 1 "bilecek bir kayıp-

~()lt '>or k! r , , "' r~,.. ' . <'ı-:l":r ,,,·n'.( .. ·anm ziya-
r;ıı •• ı:! :"' 

!>.~ ~!'(ı?' 1')1; 1 
•I .. ,, .tl"f'•• l •- .Lt ) l .. V::rlc .. 1 ... ~ .ı e ı! rakn.m-

n geç~lirn: 

F tan.sanın me§lıur profesyonel futbol klUplcrindcn birisine tavsiye etmesini rica etmektedir. 
birisinde Lehman isminde çok tanınmış bir fut-

bolcü vardır. Lehman İsviçrelidir. Fakat bir kaç E~ııc ev. Fakat mektup bu kadarla da bitmiyor. l..ehman mek-
ve! Fransa tabiiyetine geçerse dah:ı hnyrrlı olacağını tuhunda şayet bir gUn Fransnya dönecek olurs:ı klüp. 

B 1R ma) munun taklitçiliği Rign'da bir tüccara hayli 
pahalıya nıalolmuştur. Bu tUccnr ara sırn dUkkt'ı.. 

nınm kapısı önlinden geçen dilencilere sadaka \•erir. Bu 

yüzden §Chirde iyi bir ndam olarak tanınmı~lır. Tücca. 

rm bir de maymunu vardır. Bu maymun sahibinin bütün 
dilşünmilş ve bu anusunu yerine getirmi5tir. Hatta as- teki yerini tekrar alıp alamıyacağını öğrenmek arzusun- ri . taklit tm - k rakl d 

-· · d t hareketle nı e ege ço me ı ır. kerligmı e Fransız ordusunda yapmış ır. dadır: ' 'Vakıa şimdilik Fransayn dönemem. ÇUnkü asker 

kaçağı olduğum Ye emre itantsizl!k ettiğim için polis Bir ... nn dilkkfı.ncı ()Ukkanmdnn ayrılmış, maymun Fakat Çekoslovakya meselesi meydana çıkıp ta Fran- ı:ı ... 
ynkaınn yapışır. Fakat tekrar İsviçre tabiiyetine geçe- dilkkfındn yalnız kalmıstır. Bu sırada dilkkAnın kapısm-snda kısmi :seferberlik ilô.n edilince, Lchrnnn tclıl§a lca. • 
cek olursam o vakit kollanmr sallaya snllnya Fransaya d bir dilencinin d d • u .,.·· en ma'--mun sahibinin ha-pılmı§, kimseye haber vermeden banılunu sırtladı{;'l gibi a ur ugun bor ,, • 
dönerim .. Acaba klübünüz b:ınn eski vazifemi üıde eder reketini taklit etmek 1•8tcmi", kasa'-·ı açmt"' ve alabildiği soluğu tekrar lsviçrede almıştır. '"" ,, ., 

lsviçreye yerleşen futbolcü, buradan eski klübilnUn 
reisine blr mektup yazmıştır. Bu mektubu ancak utan-

mak denilen hist en m~hrum olan bir adam yazabilir. 

mi?" 

Lehman bu arzusuna nail olnmıyacaktır. Çünkü mek
tubu alan klüp reisi, bu mektubu radyo ile büttin Fran. 

kadar parayı dilenciye Yermiştir. Bir ikinci, bir Uçüncil 

dilenci de geçince knsadnki bUtün paralar dilencilerin 

cebine intikal etmiştir. TUccar geldii;'i \•akit kasasını bom· 
boş ve dükkanın kapısı önünU dilencilerle dolu bıılmu15-

Lehman mektubunda, acele ajTılmak mecburiye ~de saya okumuş, lıir suretini de IJUtUn spor te~ekkülle~c tur. 

kaldığT için alam!l dığT t"ylUl ayltğınm İs\.içredeki adresi· göndermiştir. 



Çek - Macar 
büyüyor 

llF' Baş tarafı 1 ncide 
t~;ın - etmek üzere yeniden tedbirler 

almağa karar 'Tcmi§tir. 
• • • 

Paris, 14 - Çek - Macar müzako
relerinin kesilmesi mevzuu etrafında 
Paris gazeteleri şayanı dıkkat haber· 
Jer vermekte ve mütalcalar ileri sür
mektedirler. 

Pöti Parisyen gazetesinde Burg, 
aöyle yazıyor: 

"lrlacaris~ın Çekoslovakya üze
rinde yapmış olduğu tazyik, Alman
lardan makes bulmamıştır. Almanya.
mn Polonyalılarla Macarlar tarafın -
dan ileri sürülmüş olan müşterek h~
dut projesi aleyhinde bulunduğu ev
velden malumdu. Fakat şimdi görülü
yor ki Alman - Çek anlaşması açıktan 
açığa Macaristanın Çek arazisi üze
rindeki çok geniş iddialarına karşı ge
lir görünmektedir. Bu sebepten dolayı 
davayı kaybetmek korkusu ile ümit -
aWiğe düşmüş olan dö Kanya şimdi 
d&t devlete müracaat etmektedir. 

ltalyan gazet~lerinin halihazırda 
lngittere ve Fransaya karşı yapmakta. 
•uklan hUcumlar, ltalyanlann his 
etmekte oldukları gizli mernnuniyet
llizliği pek o kadar gizliyememe«te -
dir. Bu memnuniyetsizliğin men§ei, 
ltaıyanm Almanyanın merkezi Avnı· 
pada dev adımlariyle birtakım menafi 
elde etmesinden ve İtalyanın nüfuz 
mmtakasına doğru ilerlemesinden ve 
bana karşı Paris ile Londranın hiçbir 
harekette bulunmamasından müte -
Yellit acı histir. Çckoslovakyanın par 
çalanması Berlin - Roma mihveri et
nfmda garip bir teşevvüş husule ge· 
tirmiştir.,, 

Lö Jur gazetesinde sabık nazırlar
dan Piyetri, diyor ki: 

"Almanya.nın gizliden gizliye Çekos 
lovak mukavemetine müzaheret et • 
mekte olduğu teeyyüt etmektedir. Ve 
dörtler konferansı, şayet inikat ede -
cet olursa, ittifakların alüst olması
na tahit olacaktır. · 

Macaristanın metalibatında Musoli
ni mü7.aheret etmiştir. Hiç §Üphesiz 
Berlin - Roma mihverinin ilci banisi 
arasında bir uzlaşma yapılması lazım 
gelecektir. Fakat Pons PHat'ın hattı 
hareketi bizlere uygun gelmez. 

Doktrininimizi tesbit etmemiz, son 
derece mühimdir. Çekoslovakyadan 
)'elli bir f edaki.rlık istemeksizin, aynı 
zamanda Almanyayı çember içine al
mağa da kalkışmaksızın Almanyanın 
atvetine Polonyanın hiç olmazsa nis
bi surette takviyesinin tekabül etmesi 
fena olmaz.,, 

Müzakereler nasıl keAildi? 
Budapeşte, 14 - Çok iyi mem -

balardan öğrenildiğine göre, Ko -
manıo Macar • Çekoslovak görüşme -
Jerl, orta Avrupa saatile 19,50 de, in
kıtaa. tlğramış ve Macar heyeti Buda
pe§teye dönmüştür. 

Daha teyit edilıniyen fakat politik 
mahfillerde musırrane bir surette dö. 
nen rivayetlere göre, Macaristan, Mü
nib anlaşmasını imzalamış olan dört 
devlete müracaat edecektir. 

Çekoslovak mukabil tekliflerini bil
dirmek için Peşteye gitmiş olan Macar 
Hariciye Nazın Dekanyanın Komarno 
ya avdetini müteakip Çek - Macar mil 
zakerelerl mumaileyh tarafından ke
silmiştir. 

Macar Hariciye Nazın, okuduğu be
yannamede Macaristanın Slovaklarla 
süratli bir anlaşmaya varmak istedi· 
ğini, fakat mukabil Çekoslovak teklif 
leri Macaristanın ekalliyetler hakkın
daki dilşilncesine uymadığı cihetle 
Peşte hUkumeti tarafından kabul edi
lemiyeceğini söylemiştir. 

Dekn.nya, Macaristanın, Prag hUkil· 
metinin hüsnüniyetine inanmadığını, 
zira 18 smü askerin hala Çekoslovak
ya.da sUii.h albnda bulunduğunu ilave 
etmiştir. 

Çek • Macar müzakerelerinin kesil
diği haberi buraya geldikten sonra 
dUn gece burada §iddetli nümayişler 
yapılmıştır. Nümayişçile!' hükfimet 
naibi Amiral Hortiyi şiddetle alkışla
mış, biltlln Macar topraklarının Çe • 
koslovakya tarafından iadesini iste -
mi§tir. 

Prağ, 13 (A. A.) - Mukosevada ve 
Karpatlaraltı Rusyasının diğer birçok 
mıntakalannda örfi idare ilan edilmiş 
tir. 9 teşrinicvvelde bir takım kaçak 
çılar Maearistandan Çekoslovakyaya 
silahlar, el bombalan ve mükerrer a
teşli tabancalarla müsellah bir takım 
tedhişçileri geçirmişlerdir. Bu silah -
lar, Alman markalıdır. Sekiz tedhişçi 
Borzava nehri üzerindeki bir şi -
mendifer köprüsünde vukuagetirdikle
ri bir infilik ile bu köprüyU hasara uğ 
ratmışlar, milteakıben Müzcevo - Bor 
zava istasyonunu tahrip etmişler, bir 
Çekoslovak memurunu öldürmüşler ve 
bir kadın yolcuyu yaralamışlardır. Ay. 
ni zamanda diğer bir takım tethişçiler 
de telefon hattını ve demiryolunu tah
rip etmek niyetile hududu tecavüz et
mişlerdir. Pazartesi • salı gecesi. tet
hişçileri:ı miktan artmıştır. Fakat 
jandarma ve askerler. bunları Muka. 
sevo civarında dagıtmışlardır. Tethiş
çilerin ekserisi ölmüş ve yaralanmış -
tır. 

Brehovo ve Seviljün mıntakalarmda 
örfi idare, on teşri:ıievvelde ilan edil -
miş ve hudut sımsıkı kapatılmıştır. ör 
fi idare dün Mukasovoya teşmil edil. 
miştir. Evvelki gü:ı ve dün bir çok tet
hişçiler tevkif edilmiştir. Bu:ılann 
hepsi de Macardır. Öğle vakti Brehovo 
mıntakasında Rüten jandarması zabit
lerindf'n biri tethişçiler tarafından öl
diirülmüştür. Bir çok tethişçi tevkife. 
dilmiştir. 

Diğer taraftan Karpatlaraltı Rusya 
sının vali muavinini:ı bir emirnamesi 
Berehovo Sovljus, Şüst, Tacovo nahi. 
yelerinde her nevi silahların 24 saat 
zarfında teslim edilmesini emretmek
tedir. 

Lebistanın Çekleri tazyıkı 
Moravska Ostrava 14 - Lehistan 

işgal ettiği mıntakalarda yaşıyan bin 
lerce Çeki 24 saat zarfında memle -
ketten çıkıp gitmeğo davet etmi§tir. 
Bütün Çek mektebleri kapablmış, 
muallimleri kovulmuş, Çek mühendis 
ve amelelerine tazminatsız yol veril
miştir. 

Alman - Çek müzakereleri 
Bertin, 13 (A.A.) - Alman gazete· 

teri, bütün dikkatini Alman ve Çekos 
lovak hariciye nazırları arasında 'ba~la· 
nuş olan müzakereler üzerinde tek~H 
etmiştir. 

Esen de çıkmakta olan ve mareşal 

Göring ile rabıtaları malum bulunan 
Nasyonal Çaytung, "Viyana ile Prağ 
arasında realist siyaset,, başlığı altın· 
da !bilhassa göyle diyor: 

"Südet memlelcetinin Almanyaya 
rücuunu tahakkuk etirmiı olan Alınan 
siyaseti, yeni bir Çclooıslovakyaya has 
manevi hissiyatın tesirine kendisini 
kaptırmaz, bu siyaset, bilakis eski Şu· 
riı ocağının yerini dahili noktai nazar
dan memnuniyete şayan olan ve harici 
siyaseti organik balamdan ve makul 
surette merkezi Avrupanın vaziyetine 
intibak eden yeni bir devlete bırakma -
ıını temin ctmeği istihdai eylemekte -
dir. 

Muallakta bulunan meselelerin hal. 
1i için giri§ilmiı olan müzakereler, Al· 

manyarun Çckoslovakyarun teveccüh 
etmiş olduğu yeni istikbali daha müj· 
kül kılmak niyetinde olmadığını i.Wat 
eder.,, 

Macar talepleri ve Lehistan 
Varşova, 13 (A.A.) - Yarı resmi 

Gazeta Polska. ''Polonya, Macarista -
nm mütalibatma mUzaheret etmekte
dir . ., demekte ve bu mütalebatın ta
hakkuk sahasına isalini:ı Kosis • Uz
horod - Monkasevo'da demiryolu bo
yundaki arazinin Macaristana iadesine 
müncer olması lizım gelmekte olduğu
na işaret eylemektedir. 
Çek Hariciye Nazırı lkrlinde 
Bertin, 14 - Çekoslovakya hariciye 

nazın Şvalkovski buraya gelmiş ve 
merasimle karşılanmıştır. 

Çek hariciye nazın, Alman hariciye 
nazırı Ribbcntropla uzun bir mülakat 
yapnuıtır. Resmi mabafil, görüşfüe:ı 

meseleler hakkında tam bir kdum!yet 
muhafaza ediy:nlar. Çekoslovakya ha. 
riciye nazın Hitler ile görüşmek üzere 
Bergestadcne gitmiıtir, 

iyi malllmat almakta olan mahafil, 
yapılacak müzakerelerin mevzuu:ıu Sil 
detlerle meskun arazinin Almanyaya 
terkinden mütevellit bütün meseleler
le bu suretle iki devlet arasında vü
cude gelmiş yeni vaziyetin teşkil ede. 
ceği:ıi beyan etmektedirler. 

Muhtelif Alman - Çek komisyonu 
Çek • Alman hududunda yapılacak ba. 
zı tashihleri tesbit için yakında ma • 
halline gidecektir. 

\'eni anlaşma 
Berlin, 13 (A.A.) - Südet mesele

sini halle memur enternasyonal ko. 
misyon bugün öğleden sonra bir top r 

lantı yapmıştır. Neşredilen tebliğe gö
re komisyon şimdiye kadar Almanya 
ya devredile:ı Südet arazisi için ple. 
bisitc ihtiyaç olmadığına ve kati hu
dudun, komisyonun bazı tadilleri ile, 
1 teşrinievvelde tesbit edilen hatta gö 
re tahdit edilmesi Iazrm geldiğine ka
rar vermiştir. 

Alman-çek hükumetleri hududun 
bu suretle tahdidi mesaisine derhal 
başlamak üzere anlaşmıştır. 

Sofyada 
araştırmalar 

Sofya, 13 (A. A.) -Resmi tebliğ: "Na· 
zırlar meclisinin kararı üzerine Sofya 
garnizonunun da yardımı ile polis bugUn 
sofyada ellerinde ikamet tezkeresi olmı, 
yan şahıslan meydana çıkarmak için a· 
raştırmalar yapacaktır. Sokaklarda ge· 
lip geçme, ylycceJ< vo diğer elzem ihti• 
yaçlar müstesna olmak Uzere, yasak e• 
dilmiştir. Halk sUküneti muhafazaya v~ 
araştırmalara memur polis makamlannm 
vazifesini kolaylaştırmağa davet cdilmi5-
tir. Araştırmaların nihayet bulduğu radyo 
ile ilan edilecektir. 

Sofya, 13 (A. A.) - Şehirde normal 
hayat saat 19 dan itibaren yeniden ban. 
lamış ve t elefon ve t elgraf muhaberatı 
da yeniden tesis olunmuştur. 

Atatürk 
~ Ba11 tarafı 1 ncidc 

Bulgaristanın refahı iç.in olan sok sa. 
mimi temennilerimi arzctmek benim 
için büyük bir zevktir, 

K.ATATORK 
Ekselans Atatürk, 

Cümhur Başkanı 
Ankara 

Ekselaııslarının nazikane tebrikle -
rinden fevkalade mütehassis olarak 
kenilerine en hararetli t~ekkürlerimi 

arzederim. 
BORIS III. 

merakı Havqar 
Fakir bir balıkçıyı 

zengin etti 
Havyar ;pahalı bir maddedir ve ye· 

mek için zengin olmak lazımdır. Fakat 
zengin olmak için de havyar yemek 
lazımdır, diyebiliriz. 

Bu hükmü verdiren hadise Rusya
da olmuştur: 

Knr.ıdeniz sahillerinde t-alıkçılık e
den fakir bir adam, tuttuğu balıkla:· 
elan bırini satmayıp yemiye karar ver
miş ve 1'arnını açıp havyannı çıkar -
mıştır. Fakat, balığın karnında ve hav 
yar arasında bir altın para bulunca 
gözleri parlamıştır. 

Altını bir bilenine gösterdiği zaman 
da sevinci büsbütün artmı~tır. Çünkü 
bu, alelade bir altın para değildir. 

Moskovadaki antikacılan!l ve eski e
serler mütehassıslarının fikrine gi.irc, 
bu, on dördüncü asrın sonlarına doğru 
basılmıs bir Arap altmıdır. 

Fakat, denize düşen bu parayı ba.. 
lığın o devirde yutmuş olduğu düşü· 
nülcmiycceği için paranın her halde 
uzun bir macerası vardır. Lfıkin bunu 
öğrenmenin şüphesiz ki imkanı yok~ 
tur. Yalnız, para sayesinde fakir ba
lıkçının macerası da güzel bir masal 
mevzuu teşkil edecek mahiyettedir. 
Altın para, büyük bir tarihi kıyınefi 
haiz olduğu için, balıkçının eline on 
binlerce lira geçmiş ve bu para ile ken 
dis.inc güzel bir ev aldığı gibi, kalanla 
da hayatının sonuna kadar mükem • 
mel yaşıyabilecektir. 

Londra ile Ltzbon Arasmlla yeni Jiava seferleri tesis cılilmiştir. Bu lıatta taJılllt 
dilen tayyare, tnglltcrcnln en büyük ve son sistem yo1cu tayyarclerlnden 

Resimde tayyare, bulutlar üzerinde uçar kcn görülüyor. 

*** 

Cenubi Çine çıkarılan 
Japonlar ilerliyor 

lngiltere - Amerika - Fransa 
yakında görüşmelere başllyacakl 

Nanşnng, 13 (A.A.) - Geçen teş
rinievvel ayının dördUnde buraya ge
tirllmiş olan Tanaka ve Nomoto a
dındaki iki Japon esiri merkczt Çln
dcki Japon ordusu saflarında malar
ya ve koleranın hUkUm sUrmekte ol
duklarını söylemişlerdir. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Harbiye ne
zareti, Çinin cenubuna çıkarılmış o
lan Japon kuvvetlerinin dUn oğle

den sonra zayıata. uğramaksızın 

memleket dahilinde kilometrelerce 
ilerlemiş olduklarım bildirmektedir. 
Bombardıman deniz tayyareleri, iki 
bin Çin askerini imha etmişlerdir. 

Hongkong, 13 (A.A..) - Buradaki 
polis ihtiyat ku,·vetlcri seferber edil-
miştir. Çinlilerle Japonlar arasında 

Dias Bay'ın gerisinde bir muharebe 
vukuagelmiştir. Çinliler, bu mmta
kaya ve bilhassa Japonların istihdaf 
etmekte oldukları noktalardan bi
ri olan Oeçheu'ya takviye kıtaatı gön 
dermektedirler. 

Vaşington, 13 (A.A.) - Amerika
nın Tokyo sefiri, Amerika hariciye 
nezaretine bir nota tevdi ederek Kan 
tona karşı bir taarruz lcrası maksa
diyle cenubi Çine Japon askerleri ih
raçedilmiş olduğunu blldirmiştir. 

Amerikan diploması mahaflli, 
mmtakadakl İngiliz menaffiniıı 
merlkan menafilnden çok daha -~ 
hlm ve daha ziyade tehlikeye JJJ.JP' 
bulunduğunu beyan etmektedir~ 
Şu halde diplomatik hareketten 1>_. 
ka bir hareket icrasına karar ~ ... -
mesl İngiliz hükömetıne alt bit 
tir. ,.1' 

D. HUl'Un Amerikanın men• ti 
müdafaa edeceğini birçok defalar 
yan etmiş ve şimdiye kadar Ja 
ların askeri metallbl karşısında I 
ınerlkan bayrağını indirmekten ıoı. 
na etmiş olduğu hatırlatılmaktadl1 

Ayni mahafil, Amerika, tngllu" 
ve Fransannı ayni Japon tehdidi 
şısında bulunmakta olduklarınıft1' 
yapılacak şeyin mUşterek veya 1Jl,., 
zl bir hareket olduğunu Uerl )f 
mektedlrler. Gene bu mahafll, J' 
rupadaki vaziyetin mUmkUn old ...ı 
kadar yakın bir zamanda fstiJJ: 
kesbetmeslnl temenni etmektedll r 
ler. Tt\. kl Fransa ve İngiltere bUİ 
metleri Uzak Şark meselesi ne 1 dı 
gal edebilsinler. Hariciye nez•r:, 

Japon notasının tetkikini ikmal ed' 
etmez Uç devletin diplomasi mUOl 
sfllerl arasında mU~averelere b.,ıl'. 
nacaktır. 

Ün i veı•si ted e 
talebe sayısı 
_.. Baş tarafı 1 ncide 

leı>clerm acıedi bu sene bine çıkarılmış. 
tır. 

üniversitenin teessUsünden, yani 5 se
nedenberi, talebe miktarı tam iki buçuk 
misli artmıştır. Bu vaziyet karşısında da, 
eldeki vesait bu kadar kalabalık bir gru
pu okutmağa ga~Tiknfi geldiğinden, ve-

eait ve tedrisat yapaeak elemanların ço
ğall1lmasma çalışılmaktadır. Mesela 
şimdiye kadar talebe bulamıyan edebiyat 
fakilltesinde bile bugün yer bulunama
maktadır. 

Üniversitede, dil dersleri hariç, 14 bi
nada tedrisat yapılmaktadır ki, bu da U

nivcrsitenin daı:•mık vaziyetini ve idare
nin zorluğunu göstermeye kafi bir mi
saldir. 

Geçen sene 169 gUnlUk tedrisat müdde
ti içinde 31 bin ders yapılmıştır. 

Üniversitenin dağınık kısımlarını bir 
araya toplamak için çalışılmaktadır. Üni
versitemizde, talebenin devam şekli, dUn. 
yanın diğer üniversitelerine nlsjetle aza
yanın diğer üniversitelerine nisbctıe aza. 
memnuniyet bir haldir. 

Talebe miktarının her yıl çoğalması "c 
devam eden talebelerin artması karşısın
da başgöstermiş olan yersizliğe çareler 
bulmak Uzere birçok tedbirler alınacaktır. 

Bu sene hukuk ve iktısat fakUltcleri 
birinci sınıf talcbc>lcri bini bulncağJ frin 
tedrisat konferans salonunda yapılacak
tır. 

Rektör kitab meselesi hakkında 
rı söylemiştir: 

''Üniversitede 4 sene zarfında 75 
neşredilmiştir. Ve üniversitemizde 
almak, kitab neşretmek için her 
tahsisat mevcuttur . ., ti, 

Gazetecilere üniversitenin rnub ; 
mUesseseleri gozdirilirkcp, bilhassa si" 
yUz kırk dört bin liraya ç1kmış oıan 

loji enstitüsü ile, iki yUz altmış bin~ 
çıkmış olan Meteoroloji enstitUsll 
beğenilmiştir. 

BütUn bu müesseseler gezilirken::. 
buat milmessillerine, dekanı~ do_; 

Iar tarafından izahat verilmiştir. Zi~~I' 
lerden sonra rektör tarafından JniSal',.. 
re bir öğle yemeği ziyafeti verilmi~ 

Vugoslav doktort•' 
Blrllğlnln 

teşekkilrlerl 
Yugoslavya d-:>ktorlan delega.sr::; 

reisi doktor Zika Markoviç, büyüle 
let meclisi reisi vekili ve Balkan 1'0~ 
fcransı reisi Hasan Sakaya bir teli' ... 
çekerek kendisine hayırhah bi~~ 
sinden doalyı teşekkürlerin• ıJ 

dirdikten sonra, balkan tıp birliği r; 
İzmir belediye reisi ve Türk gaıe~ 
rinc vi bilhassa tıp haftasının me51 tJ.I 
tebarüz ettirmiş olan İstanbul gaJ 
lerine teşekkür ctmi§tir., .(A.A.) . ..,,,.. 
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Geııç ltız U ~al~ 
&ıı: • sırnn§ık perestişkanna. sor-

' liarb ·ı· 
~!Sin.~? 1 

an edilirse bum.dan gider 

'E::vet 
' O ' ınecburunı. 

tı-ı • halde h 
· llaıılharb nber vereyim: babam si-

ctınek niyetinde! 

~ (Çd)euno 
l:tı(! ttı. - Beni sevmediğinizi nnlndmı 
~(elt 

~lııı.a;; _Manasız li'Lflar söyleme Al-
"ıı döıı~kger seni sevmesem akşamlan 
~ ?lıUth· ten sonra evde saatlerce ka
~Ul ed ış can sıkıntısı çekmeye ta_ 

er nıiydim? 

tile- t /)) .i\ 
~ _tı .,r:.. Jt ' 

il ~ ~ -ı '"'" .. "' rJe!· L- ltek 
ııı - Sc",.-'l' b ıır .,ı ım, beni bir l•erc dnlııı 

eri~ t\adnı 
t L - .ı\rt J r ff r.,eı. 1 r yarm nkı:inm .. 
l\aııııı - ?\eden yarma! 

. t - ~··· 

SahıJuıh - Öyle itip l,;akmaym, ben 
kar:ıkolun yolunu sizden iyi bilirim. 

- Fransız karikatürü -

[Q)®©'J O ~Od lYI 
İki samimi arkadaş o sırada yanlarm

da olmıyan müşterek bir samimi arkadaş
larından bahsediyorlardı. Biri~ 

- Zavallı Ahmed, dedi, yan sersem 
bir hale geldi! 
Arkadaşı hayret etmiş göründü: 
- Yarı sersem mi? Şu halde jyilcıı

meğe başlamış! 

Saıber 
- Şu deniz fenerinde oturan adamlar 

ne sabırlı mahluklar! 
- Hakkın var. Yaz kış fener kulesin

de oturmak kolay şey değil. 
- Onun için söylemedim. Deminden. 

beri bakıyorum, fener birkaç da!rika için
de elli üç defa söndü, elli Uç defa hiç U

1 rikolar 
15 Gün sonra gelfyor j 

Rom::ı.nyanın kuvvetli futbol takım
larından biri olan Trikalor c-kipinin bu 
hafta şehrimize gelerek Güneş, Pera. 
ve Şişli klüpleriyle üç maç yapacağı
nı ilk olarak okuyucularımıza bildir· 
mişlik. 

Komşu memleket sporcuları Ro -
manya, Macaristan milli futbol müsa
bakaln dolayısilc §ehrimize yapacak- . 

1 

lan bu seyahati on beş gün sonraya. 1 
bır:ıkmak mecburiyetinde kalmışlar -
dır. Bu vaziyette Trikalor klübü fut- ı 

bol takımı Cumhuriyet baJ-Tamı gün· 
lerinde 1stanbulda bulunacaklar \'e 
yalnız iki maç yapacaklardır. 

Bu müsabakalardan ilki Pera, ikin
cisi ise Şişli ile olacaktır. 

Rugbi de 

Almanlar Fransızları 
yendile r 

Alman Baden bölgesi ragbi ekibi ile 
1 

Hu h afta 

Futbol · lik 
T. S. K. İstanbul Ilölgcsl l"utbol Ajan

lığından : 

1 0/10/1938 yapılacak mnçlar 
Taksim stadl: 
Galatasaray - Sülcymaniye (B) takımı 

saat 14,30. Hakem Fnlırcttin Somer. 
Şeref stadı: 

Vefa - Beykoz (B) takımları saat 14,30 
Hakem Saminı Talu. 

Pazar günkü maçlar 
'.l'ak:,im stadı: 
Güneş - lstanbulspor (A) takımları, 

saat 13. Hakem Ahmed Adem Göğdün. 
Yan hakemleri Ziya }{uyumlu, Fikret. 
Galatasaray - Süleymaniye (A) takım

ları saat 15, Hakem Kemal Halim. Yan 
hakemleri Samim Talu, Halid Üzer. 

Şeref stadı: 

Topkapı - Beşiktaş (B) takımları saat 
13, hakem Halid Özbaykall. 

'l'opkapı • Beşiktaş (A) takmıları saat 
15, Hakem Tarık Özercngin. Yan hakem
leri Salahaddin Özbaykal, Rahmi 

l,'cncrbahçc stadı: 

Hilül - Beykoz (A) takımları saat 13, 
hakem Feridun Kılınç. Yan hakemleri 
Bekir, Galib. 

Fcnerbahçe - Vefo. (A) takımları, saat 
15. Hakem Şazi Tezcan. Yan hakemleri 
Cahid, Ruşen. 

Siilcymaniyo stadl : 

yapılacak 

maçları 
takımları saat 10,15. Hakem Adnan Akın. 

Kara.gümrük - Anadolu (A) takımları 

sıınt 12. Hakem Eşref Tevfik Mutlu. A
nndoluhisar. Yıldırım Davutpaşa (A) ta
kınılan. Saat 13,45. Hakem Halid Galib. 
Kasmıpaşa - Eyüb (A) takımları, saat 
15.30. Hakem Rıfkı Aksay. 

Memlekette 
•• 

g ureş 

müsabakaları 
Burdurda 

Burdur, (Hususi) - Halkevimiz 23-10-
938 de yapılmak Uzere büyük bir güreş 
tertip etmiştir. Bu güreş viliyetimize 
yakın ve uzak yerlerdeki bütün pehlivan 
lar i§tirak edebileceklerdir. Bu maksatla 
bir çok halkcvlerinc pehlivanlarını gön
dermeleri için davetiyeler gönderilmiş. 

tir. Öğrendiğime göre, başpehlivana 100, 
kacysma 40, orta birinciyo 40, karşısına 
20; ayak birine.iye 15, karşrsma. 8 lira 
verilmesi halkevince karar altma alm .. 
mıştir. 

Te nis maçları 
Amerika da 
Cenubu garbi tenis §3Dlpiyonasmm fi

nalinde, Avustralyalı Guist, Ha.rrl Hop_ 
man'ı 6-3, 0-6, 6-4, 6.4 mağHip etmiştir. 

afllll' Unkü yüzünde yer knlmndr. 

r ııt Ceıı &\ş ~ 
uenmcden yaktılar! 

Fransanm Alp ekibi arasında yapılan kar 
şılaşmada Fransızlar yüksek bir oyun 
göstermiş olmalarına rağmen, Almanla- ! 
rm daha enerjik olan oyunu karşısında 'ı 

\ 3-2 mağlup olmuşlardır. 

Kasımpaşa - Eyüb (B) takımları saat 
8,30. Hakem Adnan Akın. 

Anndoluhisnr - Yıldmm. Davutpaşa (B) İngilteredc 
1 t<ıınıı ~ kı~ 

po.ı\' ~ (l l!yJt - ~an:ı. olan nşkm yüzünden 
il .ı. ile ded~ girmediğini söyleyince ba-
jı:J.1Y ....._ l'· ı? 

t• 'b~lt ~carcth . . . 
d1 S1Jit1 Ya anesmın ardıyesinde gece 
ıte~ ~~ Prrıanu teklif etti. 

ıt~ l'ı.ıll\ıılt lt (Qa u ~o© aı 
ı , lle ":- ~llııı Oca, hizmetçiye sordu: 
tı\"• S'llizıı de Sokağa çıkmağa. hazırlanıyor. 
sur onu l 

f llcağ 11 a beraber sokağa çıkıp 
, }. 0 ~ !?nı biliyor musun Ayşe? 

.~!r ::~~ ?lfl1.~eynş 
dir ' 1\reSel& nncsıne çok benziyor. 

.,.o• ' .tl· neresi? 
{1P l' il' ay 
1 şt1' • evveı di3leri yoktu, ııimdi 

ıı,rctl 
ede! 
ı:ııcf 
9şl#' t1 

Fukir - Ey\ah, pire ,·ar! 

o t9' e [l' C§l 'lt ;, ır 
Kadın operatörden, ameliyat ücretini 

öğrenince hastanın benzi blisbütün sol
du: 

- Ne! 300 lira mı? pek pahalı değil 

mi? 
Operatör: 
- Evet. Fakat hiç makine dikişi yok, 

elle dikeceğiz! 

n O'lt:D1f aı~ 
Doktor Hafız Cemalin otomobilini Mas

lak yolunda bir polis memuru durdurdu: 
- Arabanız nizami hadden çok sürat-

11 gidiyor. 
Doktor güldii: 
- Arabama iltifat ediyorsun evlad! 
Not: Ilu fıkra uyllumıaılır l 

lraı\?~D~e 
- Doktor, bir znmandanbcri çalışmağa 

başlayınca hemen uykum geliyor. 
- Ne iş yaparsınız? 
- Şiir yazarını. 

- Yazdıklarınızı okumayınız o halde! 

~1 
lı. .. . .,~ 

.. 1. 

'~ ~ "'11ıand 
an gcln d zc e11 evvel arkadaşı çıkar/malıyız. 

Bir bisiklet yarışındaki 
Brigton tumuvasmm finalinde Khosins 

kJ, Coombe'}i 6.1, 6-3, Alman Bayan 
Rosl Krnvs, İngiliz Bayan Harri.s'i 8-61 

6-0 mağliip etmiştir. 

kaza 

lO>an amarka<dlaı 
yü~me 

m lYı scaba~aıs o 
Kopenhag, 10 - Hollaııdalı kadın 

yüzücüler milli takımla kat'§ılaştıktan 
Sonra Odense'de ikinci bir karşıla§ma 
yapmışlardır. 

Bu karşıla~mada da Hollandalı ba 
yan Van :Veen 100 metre serbest yüz 
meyi 1 dakika 7-1 saniyede bitirerek 
ayni mesafeyi 1 dakika üç saniyede 
yüzen Danimarkalı 3bayan Rugnbild 
Hvcger'i mağlüp etmiştir. 

lOOmetre sırtüstü yüzmeyi de Hol 
landalı bayan V:ın Fegelen 1 dakika 
1!'>saniycde bitirerek birinciliği, Tove 
Brunström ikinciliği, Petrescn de ii 
;üncülüğü almıştır. 

200 metre kurbalamada Hollandalı 
bayan Jople Valdberg Ü!J dakika bir 
3saniye ilebirinci, Danimarkalı I..ikke 
Larsen üç dakika 2-8 saniye ile ikin 
ci, Danimarkalı Şörnsen üç dakika 4. 
saniye ile üçüncü olmuştur. 

4 X 50 metre bayrak yarışını 2 da 
ki1ı:a 1/7 saniyede bitiren Danimarkı 
ekibi birinci, 2 dakika 3/8 saniyede 
bitiren Holanda ekibi ikinci olmuştur. 

--~o--

Şişli - Fatih 
Ha l\ cvler i Vo ev bo1 maçı 
Şişli Halkevi Spor Kol undan : 
J 5-10-938 cumartesi saat 15 de 

Fatih Halkevi ile Şişli Halkcvi bahç:e· 
sinde voleybol maçı yapılar.aktır. Her
kes görebilir. 

pışmış ve yere yuvarlnnmı§tır. Bu fotoğ
raf, yarı§ı önden giderek takip eden bir 
otomobilden alınmıştır. Resimde arkadan 
gelen bisikletlerin dü§enlcri çiğnememek 
için gayret ettikleri görülüyor. , __ _ 

Fransa - Almanya 
Bisiklet bol 
müsabakası 

Frankfurt: 10. (A.A.) - Fransa 
milli takımı ile Almanya milli ta 
lomı arasında yapılan bisiklctbol ma 
çını Almanya 9-2 ile kazanmıştır. 

Şraybcr-Blerş ekibi ilk karşıla11 
mayı kazandığı halde Laypzigli Simct 
kardeşlerle çetin bir mücadeleden son 
ra Ferrand - Doll Fransız ekibine 
9-8 mağlup olmuştur. Umumi tasnii 
neticesinde Almanya 21 gole karşı 35 
golle galip gelmiştir. 

Kiryako - Yorgo 
ya pıl a mıyor? Boks maç ı neden 

...., __ --

• ·'------==-............ ".-...raw .......... ___ _ 
Yorgo ve Kiryako 

Şehrimizin tamnml§ bokc;örlerinden ı müsabakadan son dakikada kaçtığımı bil 
Yorgo ile Kiryako arasında bir müsaba-I diren Yorgonun mektubunu gazetenizde 
ka yapılacağım okuyucularımıza haber okudum. 

vermiş ve bu karşılaşma tarihinden bir 
iki gün e\vcl de; KiryaKonun boks yap
maktan vazgeçtiğini bildiren Yorgonun 
mektubunu ncşretmiştik. 

Bugün de müsabakaya girmekten kaç 
madığını bildiren Kiryakonun mektubu
nu sütunlarımıza geçiri~·oruz. 

"Benim davetim üzerine hazırlanan 

Rakibimin yazdıkları tamamen asılsız· 
dır. Ben onu mü~abakaya davet etmiş de
ğilim, o döğüşmck istedi. Fakat ben a~kcr 
olduğum için bu arzusunu kabul edeme
dim. 

Askerli(:;rimi bitirince kendisile karşıla~
mağa hazırım. Yorgo §İmdilik istediğini 
söylemekte serbesttir. Fakat askerlik ya· 
zifcmi bitirince isler deği~cektir ... 
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Haber'nn tarDlhll Romanı: 58 Yazan: ikim im 
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Şeqlı.ülislô.mın cevabı Alemdarın 
kafasını fena halde kızdırmıştı 

Herkes d kaldıracaktı, ne haltede
tekti?. B1.1 noktai nazara el kaldırma· 
yanın eli ta ı0muzundan koparılabilirdi. 
Hem bir taraf tan da Alemdar doğru 
söylliyordu. Biltiln ömrü dağlarda, Tu· 
na boylannda, harp meydanlarmda ge
çen Alemdar Mustafa pa§aıun herhan
gi bir suiniyetle hareket etmesine im· 
kin yoktu. Alemdar, Serdan Ekrem 
Çelebi Mwstaf anm elinden mührü al· 
dığı zaman dahi bu hii.snüniyetini göS
termit ve bu vazifeye asla talip olma
JDl§tı. 

Halbuki bugO.n padiphı def ederek 
yerine bir padiphhk ilin etmesi milın· 
kün olacak kadar satvet kazanmıt bu· 
lunuyordu. 

Onun hükümdan hal'etmeği dil§üıı
meai de gene memleketin mu'kaddecatJ 
içindi. Filhakika Kö&e Kethüda ile bil
hassa Rumeli auikast cemiyeti erkanr 
mn. bele Raıniz ve Refik efendilerin, 
Cevri kalfaıun bu i~e pek büyük dahli 
vardı. Fakat Alemdan ancak din ve 
devletin aiyaneti, nizamı ve tedviri gi. 
bi gayeyle tahri~ muvaffak olabil
miflerdi. 

Alemdar gibi bUtün ömrü at üzerin
de ve kılıç elinde ge~t bir Türk jçin 
Babıfilide bir kuru iskemlenin veya 
mührün ne kıymetl vardı 7. 

O, devletin bütün dünya yüzünc!e 
pket n ikbalini istiyordu. Nitekim 
işte bu mecliste de dili döndüğü kadar 
bu ciheti anlatmağa çah§lIUf ve padip. 
hm hal'ma rey toplamııtı. 

Herkes el kaldınr'ken Şeyhülislam 

:Arapzade Arü efendi girdi ve etrafı· 
na, Alemdara hllrmetklr bir selim ver
dikten eonra kendine ayrılan yere O

turdu. 
ŞeyhttiaUm benU.Z mabmma gelmi§ 

p nazik ve çelebi ruhlu bir adamdı. 
Alemdan bilmiyor değildi, fakat ken

ai mevkiinin de değerini takdir edebi· 
Jen bir adamdı. Onun meclise gelmesi 
etrafa biraz huzur ve silkQn venniıtl. 
Belki geyhUliıIAm, AJemarı bu korkur:ç 
karanndan çevirebilirdi. tıi ve reye 
arzolunan maddeyi kısaca kendine an
lattılar. 

Alemdara dCSnerck: 
- DevletlQ pap, dedi, sadrazam 

yec!lnden mllhrU hUmayun cebren ia

istirdat edilmiftir. Bu denlil if bugU· 
nedek görülmemiıtir. Umur ve masla
hatın ıelimeti, Devleti aliyenin refah 
ve aaadeti matlfibumuz olduğuna ve bu 
hidiıenin de bu maksadı hayrın tez21-
hürllnll temin eylediğine göre usul ve 
iaet olmadan, Uı8Ul ve adetmit gibi 
kabul eyledik. Ama bu işe bir suret 

vermemiz lazımdır. Devlet serdar1tz 
olmaz. önce tıünkan serbest brrakıp 

bir serdar tayinine imk!n verme -
miz lazımdır. Sonra g ö r üş m e m i z 
muvafık olur. Haşa huzuru devletiniz
den, fakat bugün bir sıfatınız ancak bir 
rey sahibi olmaktan ileri ge~emez. 

Halbuki istediğiniz 'oüyiik iştir. 

Alemdar, Köse Kethildaya, Köse 
kethUda Alemdara bakıştılar. Şeyhül
islam aklını mı oynatmıştı, ne demek 
istiyordu?. Yani hünkarın hal'mdan 
vazgeçip .de: 

- Buyur serdanru tayin et.. Bize de 
Allah ısmarladık!. nu demek lazımdır? 

Acaba §eyhislAm doldurulmuş muydu? 
Evet söyledikleri doğru ldl, fakat, Alem
darın yapbklan daha doğru idi. 

Kitapsız, kanunsuz, şeriatsız dönen iş
leri kökilnden halletmek için tepeden in
me hareket laznndı. Buna da i§te inkıl!p 
denir. Alemdar Paea bir inkılabm başmda 
sayılırdı. Böyle icap etmiş, böyle yapmış
tı. Usul ve adet, örf ve nizam beklemek 
llznngelse yine devleti aliye ~rbaya dö
nerdi. 
Alemdarın kafası kızdL ŞeyhisJAmdan 

daha A.kılane cevap beklerdi. Bu vaziyet 
karemmda istlıare ile, rey alarak, konu. 
ga.rak, nizama uyarak bir eey yapılamıya. 
ca~ tekrar anlayan Alemdar kavuğunu 
bqma geçirerek eeyhisllma haykırdı: 

- Din ve devlete dair l§lerimlz var -
dır. Nezdi hllmayuna varmak l!znn geldi. 
Kalk gidellm. (1) 

Şeyhlsllm birdenbire şaall'DlJltL Onun 
eözUne karvı Alemdarm aldıft bu tavır 
çok bUyUk serkegllk sayılabilirdi. Nezdi 
bOmayunda ne vardı, atmdl oraya gitmeli 
icap ettirecek yeg4ne f§ ancak hal' f§i o
labilirdi. Halbuki bunun sırası değildi. Şey 
hlsllm bu dll§tlncelerle perişan blr halde 
tabnlfb. 

Alemdarm beklediği halde hlll yerin.. 
den kalkmamq, daha doğrusu kalkmak 
ve bu emre boyun eğmek llzmıgeldlğbıi 
unutuvennl§U. 

Alemdar birdenbire boğazı yırtılırcam.. 
na haykırdı: 

- Arap oğlu musun nesin kalk bre he
rif! 

BUtün orada bulunanlar titrediler. Şim
diye kadar bu kadar heybetli bir haykı
nş duymamışlardı. ŞeyhislAm Arapzade
nin de ödil patlamıştı. Hemen yerinden 
:fırladı, cUbbesini toparladı ve yola dUgttl. 
Alemdarın böyle birçok rical ile birlik.. 

te, önde eeyhisllm Arapzade Arif Efen
di, arkada. be§ on bin mUsellAh Rumeli 
atlı ve piyade askeri bulunduğu halde Ba
bılliden haretetl derhal Enduruna ak _ 
Be tnıişt.i. 

Halk arasında dehşetli bir korku hasıl 

olmtı§tu. Alemdarın böyle debdebe ve ih
tişam ile, mUselllh askerleriyle saraya 
doğru hareket etmesi korkunç dedikodu
lara sebep olmugtu: 

- Alemdar sarayı basıyor! 
- Alemdar hllnkAn idam edecek! 
- Alemdar tahtı saltanatı hedm ve 

tahribe gitti! 
Dilden dile blnbir dedikodu yol almış, 

saray önU tıklım tıklım meraklı halkla 
dolmuş, sokaklar geçilmez hale gelnü§ti. 
DUkklnlarm bir çoğu kap81lIDI3, alış veriş 
durmuştu. Herkes, ne olacağında gOpheU 
bekleşiyordu. 

Alemdar, arkasındaki muazzam kuvve. 
tiyle şimdiye kadar görUlmemiş muazzam 
bir istila alayı halinde Soğukçevme kapı.. 
aından sarayı hllmayuna girdi. Endurun 
ricali tellş ve heyecan içinde oradan o· 
raya ko§Uııuyor, biriblrln~ birtaknn emir
ler veriyor, fakat bir tllrlU ne halt edece
ğini tayl'l edemiyordu. Saray kapm ö -
nünde kulakları yırt.an naralar, haykınl
malar, bağn§malar vardı. Pencereden ba. 
kılınca at üstünde Tuna serdan Alemdar 
korkunç yUzt1 ile görünüyordu. 

Alemdar no yapacaktı acaba? Yalnız 

ıeyhlslima "din ve devlete dair i31erimiz 
var,, demi§ti. Bu ne demekti?. HUnkirdan 
hesap sormak mutat değildi Enderunun 
haberi olmadan hal' caiz ml olurdu? O 
halde Alemdarın maksadı ne olabilirdi? 

Atlarm &engl pJmtı1an, lalıçlarm pa. 
nldılan, irili ufaklı, kalmh inceli sesler 
saray lSnUnU yeni saf kurulan bir harp 
meydanı haline getlrmlatL 

Alemdar orta kapıda durdu ve pence· 
reye doiru haykırdı: 

- DarUuuade alamıı görmek is~ .. 
rlm! 
Mercanın dizlerinin bağı kesilmişti. 1t

te Alemdar kapıya dayaDDlI§tı. Sanki aa. 
ray lSnllnde kıyamet kopuyordu. Alemdar 
ateı ptlaktırQyorda. Ordusu, dDpnanta at 
turmue gibi, emre Amade bekliyordu. Ma
azallah sarayı da, civan da canlı bırak • 
malrmm yerle yeksan etmeğe hazırdı. 

.Kızlarağaaı Merca.ıı, Alemdarın kendi. 
aln1 çağırdığını lSğrenlııce nlSbeUer geçirmif 

benzi kara san ol.mut, dili kurumuş, çe
neleri biribirlne çarplDlJtL 

Saklanmak fayda vermezdi. Alemdarın 
ktikremiş bir kaplan gibi kapı önilnde fer
yadı duyuluyard1L 

- Kızlarağası Mercanı isterim. 
Bostancıba§ı Ali ağa, hemen girerek 

Mercanı omuzlarmdan tuttu: 
- Ne duruyorsun ağa. Dedi Maazal

lah bir haileye sebep olayazacaksm. İşte 
Alemdar seni istiyor. Var konuş bakalım 
matlabı nedir? (Devamı oor) 

(1) Tarihi Naima, Tarihi Oevdet say -

fa 2G2. • 

.. ••11~111001:t•9ıwıı.1:uınrr•ı;ı.,.~,.1:•-•••~ 

Yazan: R. Rober Düma - 88 - Çeviren: F• 
Hilda: -

dedi, bir 
olacağım/ 

Evet seni sevigorlJ , 
gün tamamile seni' 

Stefan §&§trml§, ne olduiunu anlıya.

mamıetı. Hlldanm niçin ağladığma akıl 
erdlremiyor, ~yllyecek bir alSz bulamı
yor, genç kadının u.çlarmı okgamakla ik
tifa ediyordu. 

.. Seviyor muyum yom?" 

Hllda, cUrmU meşhut halinde yakala. 
nan bif mUcrlm §ııtkmlığiyle kendi ken
dine bu suall BOrdmaktaydJ. DeUtanlınm 
boynuna sarılıp her ıeyi itiraf etmek ar. 
zwıu içinde yandı; fakat bu hissi çabuk 
söndü. ikinci plıaiyeU, karanlık ve kir
li mazisinin içinden tekrar beliren aal ve 
iptidai Hildayı yeıımi§t.L Kendlnl topla. 
dı, doğruldu. Hislerine mağUip olmak U
zere iken son dakikada aklı baema selen 
fevkallde namuslu blr kadmm nefsile 
mücadelesi rolUnU oynadı: 

- Beni fazla heyecanlandırdın Ste. 
fan; yaptığın doğru değil! 

mem kabil ama oturdula yerbl 
fazla dolqarak nazarı d,Jkkatl 
metten korkuyonım. ÇUnkQ b11 
de blllhare serbestçe it Dı't'~ 
lqır. 

Hllda teklif etti: 
- Ben bu ... yapabD!rİİn. ai:l'

bir 11-.. Zaten BenUftllm n_,,.. 
dutunu da ben öğrenmedim ınlf 
nus mu: Benavayı Harbiye N~ 
nnda beraberce beklemlfttk. 
tasyonanda idik. Paydoe samaDI 
memurlarla beraber Benuva da ~ 
ze dofru gelcU. 

- Unutur muyum hJ.;? 
akada11 vardı. Çok fotolrafmı 
mllz için ODU tannnamamıp ~ 

ama yanmdatl arkadqı aynJaktll 
ha ısmarladık Benuva" deytııce Jall 
hemiz kalmadı. Benuva yaya ~ 

Deli.kanlı özUr diledi: 1 luna devam etti. 

- Affedersin sevgilim. 
- Evvel! vatan ve vazife, !ODra ben. .. 

Dellkanlı onu tekrar kollarma a1maia 
davranmca glllerek: 

- Hayır, hayır! dedi. Ne diye kendi
m ve beni tahrik ediyorsun! Sakin ola. 
lım. 

Ste!an, sevgilislnin ağzından gayrtih
tiyarl sandığı bir aşk itirn.fı kaçırdı~ 

farkederek çılgına diSndll: 
- Sevgilim! demek beni artık qkla 

aevf yorsun ve hislerine hAklm olamamak 
tan korkuyonrun? Ne saadet! 

- Ev.et seni seviyorum ve bir gUn ae
nbı olacağım. Fakat zamanını beklfye
llm ve rica ederim bir daha benim hlale. 
rlmle oynama; benim mllcadelem aten 
kendime yetiyor! 

Durdu ve aeıini değtıtlrerek: 
- Şimdi bunlan bırakalım da ffbnfzl 

konuşalım! 

Stefan bir rüyadan UyanınDJI gibi bir 
an manasız nazarlarla Hildanın yUzUııe 

baktı, sonra: 
- Evet,· diye cevap verdi, l§imW ko

nuşalmı. 

- Bravo! Otur, hem kahvalh eder, 
hem konuaunız. 

Bir mUddet sustular. !kisi de dilşUntl -
yordu. Bir aralık Stefan ker.di kendine 
hitap ederml§ gibi ınmldandı: 

- Bu adamın yaşayış tarzına dair ma. 
Ulmatmı olsaydı başka bir te§ebbUse gi-
rl6lrdlm ama.. • . 

- Ne gibi teoebbUs? 
- Aklnna bir fikir geldi de ... Fakat 

bunu tatbik iı;in Benuvanm hangi katta 
oturduğunu, gQnlln hangi saatlerinde ev
de olduğunu, yalnız YııtaYJP yapmadı

fını bilmem gerek ... Bunu benim öğren. 

·-ımrı 

- Ben de peılnden- Size beııl 
bırakmanızı tıaret etmJttfm. ~ 
farkma varmadı ve beni doğru~~ 
Grönel sokağı 106 numaraya glSttP""" 

- lete bu sayede dün gece ~-...& 
edeceği yol tberinde bekledim. FP"'" 
dalaJığnn ytlztlnden fırsatı :taçırdJll" 

- Üzillme, gelecek sefer m~ 
lunnın. "Allah cesurlarla beraberdi'" 
ben blrudan sokağa çıkarak sJll' 
gelen malikmatı elde etmefe . _ .. 

- Aman ihtiyatlı ohm. Ne__... 
nerslnlz? 

- Geceleyin. Sanırım ki gag 
- Niçin bir kaç saat bu qe ~ 

ğU mi? 

Genç kadın gillerek cevap veıctl~ 
- Ah gençlik! Beni bugUn g&rtO 

ıizl bu kadar llltlyor ha T 
- Bunu aora70r mU8UllmT ~ 

eUphe! 
11 - Çocufmn, elimde olsa be1l 

radan aynlmak istemem ama Jle 
yıın? Parlste old11fum11 ahbaptartl' 
yorlar. Davetlerine gitmek mec ._ 
tindeyim. Bu akşam bir aile d()8tOJI 
meğine davetllyJm. 

Saat OD buçuia dojru Hllda. 
sokağmdalrl apartmıandan çıktl
sonra da Stefan onu tak~p etti. 

vı 

Framumm fiil mllhlm eyiJetl 
birinin mebusu olan iL Gflstat' 
Meclisten yeni d&ımUt, evinin 
bir lroltup oturarak dtlf(lnce1' 

tL <~'' 
(4) Alman cltırlnmeıeU: "Gott 
den Matlgen m.." 

u S EY 1 N Z EK ; 
.Bolulur gı'bi söylendim: 
- Aliye ... El arabası •• 
Devam edemedim.. Bazan, Cahidin oynadılı bu gQzel arabaya 

takdirle, arzuyla bakardık. ~.saatlerde, araba, bahçede dururdu. 
Bu araba ile oynamak, yalnız Cahidin hakkıydı. Cahit, evden tahta 
bir iskemle getirir, arabanın üzerine koyar, sonra kendisi de üzerine 
binerek, elinde kamçı. gQya bir at sürerdi. 

MEMNU çılanıyan adam ne yiyebilirdi ki? .. Vermeyince kırdı, biltOO 
tınca didinişinin, ancak ömrünün sonunda rahat etmek içlJı 
nu söyledi. Barışmak için bir bisküvit verdim ve soyund1J1l1: 
bir şey söylemiyordu. Ç'.ok müteessir hali vardı.. B~ 
değişti. Üç senedenberi böyle konu§tuiunu i§itmemiştiın. V'j 

ahlfilclı bir kız olduğumu, bununla beraber o öldükten soıı! 
akıllı ve tedbirli davranmamı söyledi. Zannedersem ağlı}'OI""'"" 
kin hastalılı dolayısile her zaman alladı~ için ehemmiyet Onun hiç arkadaşı yoktu. Bizi gördüğQ zaman, kıskançlığımı· 

sı daha ziyade tahrik için, "deh. ÇU§!,,leri fazlalaştırır, kamyıyı dur 
madan, dinlenmeden şaklatırdı. 

Biz ona bakmıyor gibi yapardık; biz ki, oynamak için §ekilsiz 
tahta parçalarından başka bir şey bulamazdık! 

Bir ak~; Aliye bizim odaya sapsan girdi: 
- BilyQk babam hasta; çok fena ... Lfitfen gelir misiniz? Tuhaf 

tuhaf 9eSler çıkanvor, dedi. 

Babam cıgarasmı attı. Aliyenin peşinden yüriidU. Sonra gel
di, izahat verdi: 

- Can çekişiyor .. SOkağm başındaki eVde oturan doktora koş: 
al getir ... 

- Bu fena haberi ilk defa işitmiyordum. Kendimi bildiğim za· 
mandanberi kaç defa böyle vak,alara şahit olmu~tuın. Ölümlere ko
şan doktoru kaç defa ziyaret etmi~im. .. 

I.:akin bu sefer ihtiyar Abdi efendi ve Aliyenin istikbali mevzu
ubahsti. Acaba ne olacaktı.? Ve onu bir daha göremiyecektim. 

Bütan bu aksiliklere rağmen. gene ümit etmeğe başladım .. Dok· 
torun mucize kabilinden bir şeyler yapabileceğini zannediyordum. 

Böyle düşünerek. evin kapısını çaldım. Hizmetçi kadının ayak 
diremesine r$>en nihayet doktorla görüşebildik. Yemeğini yiyor-

! 

MEYVE 
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''Haydi gidelim!,, deyince Adeta koşmağa başladım 
Evin önünde kalabalık vardı. Bizi görenler hemen yol verdı1er. 

Doktor, yemekle karnını şişirdiği için, hızlı yürüyemiyor, merdiven· 
Ieri güç halle çıkıyordu. 

Büyük babanm başucunda, babamla annem vardı. Hasta ger
çekten tuhaf tuhaf hırlıyordu .. Dok"torun geldiğini haber verdim, an· 
nem .. : 

"- Haydi sen odana git.. dedi. Fakat bu anda hırıltı durdu. 
••- Oldü, dendiğıni işittim ve annem cümlesinin sonunu getir

di: " ... Aliye de orada .. Büyük babasının öldüğünü haber ver, ona 
dikkat et, olmaz mı? Biz de himaye edeceğiz.,, 

Aliye. gecelik gömleğile, yatağımın üzerinde oturuyordu:. 
ı Doktoru buldun mu? diye sordu. 
-Evet .. 
-Orada mı? 
- Beraber geldik. 
- Acaba bana ihtiyaçlan olur mu? 
- Hayır .. 

) _Ona; her akşamki gibi, çorbasını vermiştim. O esnada hiç le 
rahatsız değildi, çünkü bir ldse daha istedi, vermedim.. Hiç dışarıya 

dim. 
Babamın adresini bilip bilmediğimi sordu. Müteessir oıd'. 

ğa kalktım; rhlamur kaynatmak için su ısıttım. işte o vakit 
ır.ağa başladı. 

- Sevgilim, dedim, ya büyük baban ölürse senin ha1iJı ~ 
cak? 

- Babam gelir ... 
- Sen burada ını kalırsın: 
- Belki! Herhalde onunla mahalle mahalle 

mi? yoksa .. 
Bir nefeste cevap verdim: 
- Evet, zavallı Aliyeciğim.. 
Ve Aliyemi daha kuvvetli bir enerji ife kucaRTadim.. _. 
- Cesur ol.. Ben buradayun. seni seviyorum.. neritte-~ 

dedim .. 
Doğruldu: 

- Onun yanına gideyim mi? 
- Hayır! Bak, annem geliyor •• 
- Mendilini verir misin? 
Yilzünü mendilimin içine gtwndü. 
Annem Aliyeyi görünce: 



B· a~~ ır çocukluk hatıras1. .. 
annemi I ~o it\>' • ne kadar sever<lim ! tavamna kadar seviyorum ı.~ 

ti_ ılnııyccek büyük anne de-' , .... 
p ~~~l\ı Çı'jktan geçtiği muhakkak· 

~r bu Yaz Yiizü bir sütlaç kaymağı 

• • • 
Yedi yaşına girdim. Büyük annem 

bana artık cin, peri, dev hikayeleri an
latmıyct"du. Dinden, imandan, AIJah· 

ru!tnu tu 
~Ottnu ş. : Daima, yerde ibir tan, peygamberden, cennetten, cehen-

S~}'~IU b §. gıbı, bastonunu kal:3rak nemdeu bahsediyordu. 
llt~:ı }' enı ne kadar güldürürdü! . ,Yerleri, gökleri, denizleri, insanla-

~ bc:.atnaziığ~ma rağmen, o da n, hayvanları, her şeyi yaratan bir AL 
~talı: kı &everdı. Dört beş yaşm- lah varmış .• Allahın emirlerini kullan-
~"tllı iha~ar yumurcağın zulmü _ na tebliğe memur bir peygamber var -

_-' orııilr • ~ıyar kadın, yaşadığı up- mış ... iıh... • 
111"' - • ıçın.cıe ne görmü.§, ne tad - Oooh.. Cennete gitmcği ne kadar is-
; tlcr t" d ı "' ( , l'lelcr . ıyor um .. 
ııV Crı ,_ Yapmazdım kı: Namaz Bunun irin namaz kılmak lazımmış .. 

Jtl • ıtar :ır 
cır U Ça §ısına geçer, dilimi çıkanr, Artık ben de namaz k:lmağa başladım. 

' tiiıdu::~ıp §aklabanlıklar yapa _ 
~ aıı ö .. ge çalışırdım. Bazan da 

,. . rtUsU .. 
'ni nu çeker, secdede iken 

ıcccad . - . . 
dı. ~- • eye ıgnelerdım. O, hıç 

"<l.Qe ~· 
~ 'I t~~ • ·uıraz dargm dururduk. 
~ n boynuma sarılan gene 

~ anne- ib • • "J1 otu .. , enı ekscrıya dizinin 
~ lı. \ Sokrtur, lllasal söylerdi. Ne ka· 

f "it ı._ rnasa.1 lbiliroi ı 
qtıl\ca . 
~n gibi, bıkmadan, usanma· 
• uzun ı 
balı . ça ışarak meydana ge-
ğı ~~de, yahut ta ÜzCTinden 
rı k ıç cksilnıiycn büyük bakır 

'(İıı cnarrnda, ne bitmez tüken· 

lft~a'ı :ri, ıehzade hikayeleri, ne 
le içı ~saııarı dinlememişimdir!. 
ı._ crınae bi . . . t., ~ ~tılta .. .. n var.dı ki, bcnı ka-
~Yl guldurürdü • 
bi c bir h . ." - • . t altın Oroz çoplukte cşınır _ 
, boh; bulmuş .. Zavallı saf hay

~ bina bağırımll1: 
l( ~~~ altnmn buldum. ~n lbir 

~lt\cıin ""d" 
trı fı t'Q ıphr, sarayının pen· 

, ~~t'l~0:ozun bu feryadını dtt
~ltıı tine emir vermiş: 
~ Stırıun elint- bulduğu altr 

ı ~ 

t, ı-~tcuğun elinden altınını 
~~}' t hu !haksızlığa taham -
b.. ~~tcCtı hayvancık, bütün tehli. 

: <l<!i~ ahıuı : 
' ~di~ benim altmnna muhwa~ 

. 1.. benim altına muhtaaaç 
ı,c~~ 

~ ~ı l'll~t?11§. Bu feryad, padişahın 
b 'l'ııtıırı cıp olmuş; askerlerine: 
uJI .. 'ı. li §u karatayı !.. 

<.~ Oroz 
~allı u tutmuşlar, kesmiş • 

t.lc '-~,~orozcuk, kesilirken· 
' ~-...q • 
·. n kılıçmış, ne keskin kı-
/~. tc 
"': llccrcyc koyup pişirirler _ 
~t 

•ıta.cık 
ı ı hatnammış, ne sıcacık 

iı .. ;.h 

Büyük annemin seccadesinin yanına 

ben de ufak bir örtü yayıyor ve yan 
gözle ona ıbc\karak yatıp kalkıyordum. 

Oruç tutmak lazımmış.. Artık ben 
de Ramazanlarda oruç tutmağa başla. 
dım .. Büyük annemle ift3rt beraber 
yapar, sahura beraber kalkardık .. 

D::.ima Cenabıhakkın adını zikret
mek Jazımmış: fakat bunu büyük an
nem de yapamadığını gözleri yaşara· 

rak itiraf ediyor. 
Bunu yapan, mahallede bir tek adam 

varmış: Hoca Salih Efendi. • 
_Gezdiği, oturduğu yerde, onun bun

ca senedir dudaklarının kıpırdamadı -
ğını gören olmamış .. 

Büyük annemin methinden sonra, 
ak§<lm ezanları kapımızın önün.den gc· 
çen siyah sakallı, uzun cübbeli, iriya· 
n, Hocafcndi, gözümde bir kat daha 
büyüdü. 

• • • 
Bir gece, yalnız ba~ıma babamı ma. 

halle kahvesinckn çağırmağa gidiyor
dum. Birdenbire arkamdan bir ses duy
dum: 

ör&ek mancaırna 

Tarh.ana çorbasına 
Misafir olacairm vıt !. 
Bu bir sarhoş sesine benziyoırdu • 

Yüreğim çarptı. Korkuyla titriyerek 
bir duvar dibine gizlendim. 

Meçhul sarhoşu, köşe başında yanan 
fenerin altından geçerken tanıdrm: 

Bu, bu sarhoş değil... Bu, hoca Salih 
Efendiydi. Ellerini arkasına koymuş, 

sarığını burnunun üzerine kadar iğm:ş
ti. Cübbesini uçurarak, adeta oynaya 
oynaya yürüyordu. Kafamda kurd:.: -
ğum süslü tahtın göçtüğünü, ve üze -
rinden hoc~ Salih efen.dinin paldır k~'J
dür yuvarlandığını duydum. 

* • ııo 

O gece büyük annemle ba~aşa kal
dığımız zaman kulağına eğilorek, fr:.•l
daya fısıldaya anlattım. Büyük annem 
inanmadı .. 

- Sen rüya görmüşsün!. 
Dedi. 

~ tcçllti ı a~~t, padişahın boğa -
~di§ah §, govdeye inmiş. Ve bir 
~lıttuı ın karnı yırtılsın! Benim - Vallahi rüya değil, büyük anne; 
lı~tıp ~un, kokkoriko .. ,, diy= pır- Billahi rüya .değil .. 

t ~o1~rtulnıuş.. - Sus, yemin etme.. Günaha giri -
~nu giden masaldan sonra 

na sarııı .. .. .. 11 • • 
~ .. : r, yuzunu, e crını 

tıS'. ıı,İilc 
~ ~it ::;cciğim, ben seni çok .. 
fJ~ ~" c kad ıyorum ... 

't ar' ·re. t.ı '<>rard •• 
~ ~r<lilll: ı. Rotıanmı yana asarak 

?r () !tadar ı y q ... 
r'J',A ~dar~, 
~" U;ouk a. Pe!: az .. 

yorsun. 
Hiç o, k~yu müslüman adam, o d:ni 

bütün Salih Hoca böyle bayağı bir 
türküyü ağzına alır mıymış?. 

- Hadi oku, üfle de uyu, çocuğum .. 
hadi. .• 

• • • 
Acaba hakikaten rüyamı görmil~

tüm.? Maamafih bu, hayatımda ilk sı .

kutu hayal oldu. 
HiKAYECi 'tıb anneciğim, seni sokağın 

~ ~>~! ~jnınlyet Sandığı llirek törlüğünden 
3 ~ ~i' fı.rttndı~na borçlu clü Bay M:sail v:ırislcrine ilan yoliyle tebliğ 
'tal n oglu Bay Mir~il Beşiktaş Köyiçi Yıldız sok.ık ct:.ki 13 yeni 
lliri~_(Ycni: Akdoğan .s-:·kak No. 23) bir evin tamamı. 

'tl)ı ~İYJc ıSdcrc"Cede ipotek g<:stererek 3 - 6 - 933 tarihin.de ı G3 71 hcsaµ 
'- t<li~ind andıgımızdan aldıgı 500 lira borcu 15 - 7 • 938 tarihine kcıclar 
~'l§t en faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç 499 lira 88 ku

·t' lı~la~r. Bu ~ebeplc 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra 
~ t~te;~k iizcre tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavclena • 

~~ılı addıgi ikametgamma gönder:Imiş ise• de borçlu Misairin yulı:a 
S • resde ··1d · r, ~ ırıci 0 n~.ı anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır.Mezkur 1tanu-

\~~lu =~ddesi vefat h::t•m,lc tebliğatın ilan sureti!~ yapılmasını funir· 
~~ ~i' İçi~ Bay Misail mirasçıları işbu ilfin tarihinden it:bar<:n tı r 
1r"s llı.ırıcn e Sandı.;ımın .. müracaatla murisl~rin :n borcunu öden:eleri 
r . ~ . kabule sa:::ın hır itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. 

ınd ıpot~ . k 
ı!:ıt t d gı urti\'"mazlar ve yahut başlıyan takibi usul 
t~ s, !la~~~urrnazlar.,a ipotekli gayri menkul mezkur lı::ınuna göre 

'\tt ttliıllle:caktır. Ru dhetler alakadarlarca bilinip ona göre 
~Crc k ~e her bırine ayn ayrı ilıl:arnamc tebliği makamına l;aim 

cyfıyet ilan oiunuı·. (7 441) 

14 Birinciteşrin - 1938 CUMA 
Hicri: 1357 - Şah.an: 19 
Yağmurların başlangıcı 

f.... -..... otıo 11ı:ı • ., .... ,. r... ..._. 
6,10 12.00 15,06 17,31 19,03 4,32 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yııngı:ı: 
lstnnhul için: 24222, Oeyoi'.!lu fçin: 

44!i14, K:ıılıköy için: ti0020, Üsküdar l· 
çin: ü0Ci25. 

YeşilkHy, B:ıkırkl>y, Dehck, Tarabya, 
niiyükdere, Fencrlınlıçe. Knndilli, Eren· 
köy, Knrlııl, niiyiiknd:ı, Heybeli, Burg:ız, 
I\ınnlı. için: Telefon muhabere menıu· 
runn ynnRın demek ki\ficlir. 

Hıııni ilfoiyesi: 22711 
L>eniz itfniyesi 31i •• 20 
Deyazıt kulesi: 21996. Galata yangın 

kulesi: 4001ill 
~ıhlıt imılnl: 44998. Müddeiumumilik: 

22WO. Emnivrl mii<lürlii~ii: 24382. 
J:\eri:ı Vek-fıleti lstanhul Elektrik Jşleri 

Umum Miidürlüğil Dcyoğlu: 44801 • lstan. 
bul: 2137!!. 
ı:ı,: 409:18. Cihali: 20222. Nuro~manlye: 
21708. Osküılnr - Kadıköy: fı0773. 

ll:l\'aı;:azi: htnnlıııl: 24 378. Kadıköy: 
li0i90. lleyol!lu: 44 IH 2. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

.Sular idaresi: De:roıtlu: 44783. fleşik· 
· ltcyoAtıı c iheti: 4908~. nehek ciheti: 
36 • ıuı. l'adıköy ciheti 60447. 

Denizyol/arı 
l-;tnnbul accntelilti: 22740. J\arak!Sy: 

423ti2. 
Pnzartesl Toph:ıneden 16,30 Mudanya, 

20 Rnnclırmn. 
Salı Tophaneden 9,:rn Jzmit, 11i,30 Mu· 

d:ınyıı. 1 !l l\nrnhiR:ı, 20 B:ındınna, Gıda· 
t:ıd:ın 12 K:ır:ıdeniz. Sirkeciden 10 Mer· 
sin. 

Çnrşıımh:ı Torıhnneden 16,30 Murlanyn, 
20 Brındırm:ı. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
B:ırlın. 

Pcrşernhe Tophaneden 9,30 lzmıt. 16,:?0 
Mudnnyıı. 20 Bandırma, Ga\atadan 12 
Karadcni7.. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mudanya, 20 
Onnclırma, Sirkeciden 15 Ayvalık. 18 
Barlın. 

Pazartesi Tophaneden 9lmroz, 9,30 lz
mit, Gnlııt:ıd:ın S,30 Mııclnnya, l0,30 lzmir 
Sür. 12 Knr:ıdeniz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Ayn<;ofyn, Rom:ı • Bi7.nn~. Yun:ın eııer

leri ve Çinili Köşk, Aı.kcrl Müze ve sarnıç 
l:ır. Ticaret ve Sannyi Müzesi, Sıhhi müze. 

(Du mlizeler hcrgün saat 10 dan 16 ya 
kaclnr açıktır.) 

Tiirk ve ls!iım eserleri müze~i: Paıar
te~i(len hn~kn herJ{iin .sıı:ıt 10 rlan 16 ya 
knclı:ır \'C Cuma günleri 16 elan 17 ye ka
dar :ıcıktır. 

Topk:ıpı Miizesi: IIergün saat 13 ten 16 
ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz, 
Seferler! 

flom:ınyn vııınırlan: Cumıırtcsr R{inltrf 
13 de Köslc-nceye: .Snlı günleri 18 de Pi· 
re. Beyrııt. lskenderiye. 

ltolynn \'Opurlıırı: C:umn ııiinlerl saat 10 
d:ı Pire. llreııdizi, \'eneılik, Tdyc-;te, 

.Sirkeci lsl:ısyon l\!üdürlü~ü Telefon 
230i9. 

Anadolu hattı 
Jlrrl{iin h:ırc'ket ecien şimendiferler: 
Saat S de Kony:ı, 9 cin Anknrn. l!i,15 de 

Diy:ırlınkır ve S:ımsun, 15,30 dn Eskişe· 
hir, 19.10 d:ı Anknra ekspresi, 20 de A
<lıınnz:ırı. 

Bu treıılcrılcn sn:ıl 9 dn hareket eden 
Anknr:ı m11lıtc-Jlli pazıırte-;i, çarş:ımha 
,.e cuma Riinlcrl II:ılcb ve Mu~ml:ı kadar 
sefer etmekleclir. 
.1 vrupa Hattı 

Semplon ek~nresl hen:iin Sirkeciden 
ı;:ınt 22 de kolk:ır ve Avruparlan 11elenl 
sıı:ıt 7,2:> le Sirkeciye mııvasnl:ıl eder. 

Kom·:ınsiyoncl 20.30 da kalkar, 10,20 
de ı.:elir. 

Edirne rıostıı-:ı: JTeraün saat 8,50. de 
hareket eder, 19,33 de gelir. 
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Yazan: Rahmı YA(i/Z 
Brodey0 nstanlb>ula blır akouıı dalhla 

yapmak karaırue ycDaı çnkto 
-ttı-

E 13 seyir halinde iken ve ••• Bandırma
yı bombardımana giderken cereyan eden 
bu hadise etrafında süvari alakasız kal
mamış, def teri karıştırırken gedikli Ka
ponun kendi süvarisi aleyhinde yazdıkla
rını okumuş, Brodey de Turkuvazm esir 
düşmesi. bu gedikli tarafından yapılan 

teşebbüslerle meydana geldiği kanaati ha· 
sıl olmuştu. Hatta, bunu ö~rcndiği zaman 
Brodey bir aralık bombardımandan sarfı 
nazar etmek, Gedikliyi Bandırmaya, o· 
rada esir bulunan kendi gemisi mürette
batının yanında karaya çıkarmak düşün
cesine de kapılmış fakat bundan çabu
cak sarfınazar etmişti. 

lşte, şimdi bombardıman bittikten son
ra bu işi yapacak, gedikliye sureta bir 
vazife vermiş gibi davranarak onu başın· 
dan atacak, üstelik kendi üstünlerinin 
yanına gönderecekti. 

Yoksa Brodey de Bandırmada esir bu
lunan Fransız denizcilerinin böyle bir te
şebbüsle kurtarılamıyacağmı pekala bili
yordu •. Fakat, E 13 ün selameti, ilerde 
başaracağı daha mühim ve daha tehlike
li vazifelerin yapılması kendi kanaatine 
göre ancak bu gediklinin gemiden uzaklaş 
tınlmasile kabildi. 

Brodey, Mannara adasının arkasında 
buluşmağı kararlaştırdığı B 7 ve Triton 
tahtelbahirlerine yeni direktifler vermek, 
yeni vazifelerini tayin ettikten sonra 
harekete üzere tertibat almaktaydı. 

Birkaç gün içinde arka arkaya yapılan 
htanbul akını, Dancada trenin bombar
dnnanı, Mudanyanın topa tutuluşu, Ban· 
dınnanın tahribi istenilen tesiri yapmış, 
Çanakkalenin deniz ittisal yol uolan Mar· 
marayı korku ve dehşet içinde bırakarak 
kesmi~ti .. Bizzat amiral Soşonun takibe 
çıktığını öğrendikten sonra harekatı kon 
trol etmek iyi bir iş olurdu. Fakat tecrü
beli tngiliz denizcisi bundan evvel yapı
lacak ve ehcmmiyetcc ondan çok daha 

üstün birçok işleri düşünmekte, başka 
hücumlar, türlü taarruz hedef ve sistem
leri tasarlamaktaydı. 

Brodey ilk olarak Fransız gediklisini 
karaya atmak için lstanbula bir akın 
daha yapmak kararile arkadaşlannı bul
mağa, Marmra da!;r gerilerindeki buluş· 
m yerine doğru yola çıktı. 

O gün akaşma kadar devamlı bir seyir 
yapıldı. E 13 ile B 7 borda bordaya iler
liyorlar, karanlık ba!;arken buluşma ye· 

rinde bulunmak için son hızlarile yol alı

yorlardı. 
Bir ara Brodeyin gözlerine preskoptan 

akseden bir hayal, üç Osmanlı destroye
rinin hayali ilişti .. Süvari durdu. Bunları 
gözden geçirdi. Bir hücum yapıp yapma· 
mak müHlhazasile b iraz meşgul oldu. Bun 
lar, amiral Soşonun bizzat kwnanda etti
ği destroyerlerdi. 

Brodcy bunu da ufacık bir hesapla 
kestirdi. Bunlara hücum etmek, torpido 
atmak şu halde ve şu anda imkansızdı .• 
Zira bir torpido savrulunca bunun dest· 
roycrlerden birine isabeti halinde dahi 
diğerleri tahtclbahiri takibe başlayacak
lar, E 13 onların elinden yakasını kurta
rarnıyacaktı. Bu mülahaza ile karşısın

dan geçip giden destroyerlere bakmakla 
iktifa etti .• 
Akşamın ilk karartılarile beraber iki 

tahtelbahir Marmara adası gerisine geçti
ler. Tahtelbahirlcr adaya gelmeden iki 
saat evvel de orada bulunan Tasc>z ve 
Samsun amiral Soşondan aldıkları emir
le Silivridc görüldüğü haber verilen düş
man tahtelbahirlerini aramak üzere yola 
çıkan Yarhisara yardıma gitmi§lerdi. 
Brodey karanlık basar basmaz suyun ü· 
zerine çıktı, B 7 de ayni hareketi yaptı. 

. Meydanda görünür bir ışık, atılmış bir 
şamandıra mevcut değildi. 

Kapiten Helbrük komodorun gemisine 
geldi. lki dü~an denizcisi E 13 ün gü
verte vardavelalanna yaslanarak suyu 
5e}'retmeğe ve konuşmağa başladılar. Sö-
zü, komodor Brodey açtı: l\. 

- Ötekilerden eser yok! 
- Evet komodor, ben de onu düşünü· 

yordum. 

- Türk destroyerlerini yolda bir de
fa görebildim. Bu adaya uğramaları kuv
vetle muht~eldir. 

- Doğru .. O halde ye~l ışık göstercmi
yeccğiz demek! 

- Hayır, fenerleri yakmamız icap 
gjer. Eğer dostroyerler üzerimize gelirse 
~aranhkta dalar, gözlerinden ve tesirle· 
rinden kolayca kurtulabiliriz. Haydi ka
piten; ışık işaretini verelim. 

Hclbrük kendi sefinesine megafonla 
seslendi, yeşil fcnci"lerini yaktırdı. Bro
dey de E 13 ün iki bordas.ında hirer ye
şil fener bulundurdu. Arkada~larım bek· 
lcmcğc ba5ladılar. 

(Det'amı var) 

~ ............................. ~. 
Saflhk matbaa 

makineleri 
le •• IJ::t •• Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

iYi ~ iYi l1il lUI Terekesine mahkemece el konulan ve tasfiyesine knr"'"ar verilen ölü 
~ A OV O Danycl Ohennesynna ait İstanbul Fincancılar Selamet Matbaasında bulu-

14 Birincitcşrin - 1938 CUMA nan ve mahkemece tcsbit edilen matbaa makineleri açık arttırma sure-
18,30 dans musikisi plak, 19, konferans. tiyle 19-10-938 tarihine rnüsadif çarşamba günü saat 14 de satılacak-

Selim Sırrı Tarcan, 19,30 keman kon~ri; tır. İsteklilerin yukarda gösterilen gün ve saatte mahallinde hazır bu- 1 
Orhan Borar piyano rcfakatile, 19.55 bor lunmalan ilan olunur. 

~a haberleri, 20 saat ayarı, Vedia Rıza ••••••••••••••••••••••••••••••mli 
ve arkadaşları taraf ınclan Türk musikisi, 
\'C halk şarkıalrı, 20,<10 ajans haberleri, 
20,47 Omer Hıza Doğrul ta:-afından arap
ça söylev, 21 saat a\·arı, orke_tra, 21,30 

• I 

.N'ecrneddin Hıza ve arkadaşları tarafın· 

dan. Türk mu iki~i Ye halk şarkıları, 22, 
10 hava raponı, 22,13 Darüttalim musi
ki heyeti, Fahri Kopuz ve arkadaşalrı 

tarafından, 22.50 son haherler ve ertesi 
ı:;ünün programı, 23 saat aran, istiklal 
marşı son. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Ha· 
kiın!iğinc!cn: 

ı\yazpaşada Işıldak apartmanının 

bir numaralı <.lairesi::ıdc oturmakta i
ken ökn mütcl~ait miralaylardan Hnm 
dinin terekesine mahkemece tedbir o
larak c! konulmtıBtur. İlan tarihinden 
başlamak üzere mirasçıların üç ay zar 
fmda Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
:!lfahkemcsinc baş vurmaları ilan olu· 
nur. 

Kırklareli Tümen satınalmıı Ko. dan: 
Tünıene aid kamyonlnrı.1 dev<!r.l)ı tamirleri için atelyc::'!c çalr§ır.ak üze· 

ıe birinci sınıf bir rr.otör ust~sı yük'Sek yevmiye He tuta' acaktı.r. Taliplerin 
Klrklardinde Tüıı.en Sat:!:zlma Ko"l'lisyonuna her ı;ün mü.r.ıc.~atlarr. 

(531) (7461) 

Telefon abonelerimizin 
nazarı dikkatine 

lslanhol 'felefon ()Jrek törlüğünden:" 
3054 No Ju. k~nuna daya.1an talimatname hükmüne göre telefon ma· 

kincl::rinin ve teferrüatımn n~kli münhasıran idaremize aid iken bazı abo
nekrin bu nakil islerini biT.zat yaptırdıkları görülmekte ve kanun hükmüne 
gC..re lcendilerinden ceza alınma:otadır. 

Cayri fenni h> şelciMe yapılmar.1an mütevellid arızalar ve şu cezarn 
tcd:yc:Jt"n zarar görm'!kte c·lan abonelerimizin ~daremi1e h<?:"bı:r 

vcrme~~:ı telefonlarını nak!.:tt:_;.ıncmelcrini kendi m'!nfaatlcri noktasından 
da ilan etmcği lüzumlu 'Jnlduk. (7477) 
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Çanakkale Mst. Mv. Motörlü kıt.alat'fti llitlyacı fçin !$Ağıda clftı Ye mık. 
dan yazılı benzin ve yağlar sa.tın alınacaktır. İhalesi 1-11-938 salı günü sa.· 
at 11 de Çanakkale Mst. Mv. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin ihale M.. 
nununun 2 : 3 cü maddelerindeki vesaiklc ve teminat &kçelerilc birlikte mlt

ayycn gün ve saatlerde Ko. na mUracq,atları zarflann ihale saatinden bir sa
at evvel Sa. Al. Ko. Baı:ık. vcrecekletcl"r. (7372) (526) 

Cinsi · Kile Mu. Be. Tutan Teminatı 

Ku. ~a. Li. Ku. Li. Ku. 
1026 00 

54 
Benzin 
Valvelin 
VÜum 
Gres 

58791 23 25 13668 91 
1773 40 709 20 
5919 40 2367 60 '178 
1181 40 472 40 36 

Gaz yağı 5G9 18 106 fi?. 9 - -.!7324 lu 1303 
• • • 

lzmirde Qç erat pavyonu inşasına 10-
10-932 günü istekli çıkmadığından tele- 1 

rar kapalı zarfla eksiltmeye ltonuımuo• 
tur. Muhammen öedeli 68787 lira, llıt te
minatı 4490 liradir. Eksfltme 2-11-938 
çarfamba ğilnü s::ılit 15 de AnRarada M. 
1L V. salıncilma kamtsyc,11undi yaptla
~tır. Şartrıamcsi 344 ıturu$ mukabilin
de alınır. lstctmıerln Jtanunun cmrctdğl 
(ftelkalarlyle birlikte tck1if mektuplinnı 
belli saatten bir saat evveline lladat 
mcomlsyona vermeleri. (535) (74~) 

• • • 
Bursa gamltonunuıı Jhtlyacı olan 22000 

kil<> sade yağının 4 - 11 • 938 Cu -
:ma gUnU saat 11 de Bursada satt • 
sıalma komisyonunda kapalı zarfla ck
Biltırlcsl yapılacak ta. tık temlnatı 1773 
Mradır. Şarlnamest İstanbul, Anlcara le· 
ıvazmı lmlr1iklerl satın:ılma. komisyo. 
cunda ve Bursa tUmen satmalma komf.A. 
tyonunda her gUn parasız görlHebillr. ts
!teklllerln belli snı:ıttcn bir saat evvellno 
bdar kanuni vesaikle komlı!yona mUra· 
~atlan. (63G) (7466) 

• • • 
Behtr metresine tahinin edilen fiyatı 

Si kuru~ olan 90,000 metre portatif çadır 
bezi kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 2 ikinciteşrin 938 ~ar· 
pmba günü saat l 1 dedir. tık teminatı 
~ lira evsaf ve şartnamesi 257 kuru~ 
ınükabilinde M.M. vekAleti satmalma ko 
misyonundan alınır. Eksiltmeye girecek· 
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
ınaddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
Je teklif mektuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M.M. veka· 

Sa. Al. Ko. da ve Kayseri Kor. Sa. Al. 
Ko. da görUlebilir. Ekailtmesi 2&-10 
-938 pazartesi gilnU ııaat 18 da Kay· 
seri Kor Sa. Al. Ko. d& yapılacaktır. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2-3 cU 
m~ddelcrintıe yazılı vesaik ile tett'U· 
natJarmı havı kapalı zarflarını ihale 
gUnü ve saatinden bir saat evvel Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. (51~) (7316) 

• • • 
Ankara Cebeci haataneai ıu depot\l 

kanaliz:uyonu, kC>mUr depotu •e aai.t 
inşaat kapalı zarfilc ckılltmeye konul
muftur. lnıaatın heyeti umumlyt1iftc 
tahmin edilen ketif bedeli 159650 lira 
olup ilk teminatı 4722 lira 50 kurı.+ 
tur. Şartname ve ketineri 350 k~ta 
M. M. V. Satınalma Ko. dan alır.ır. 

Eksiltme 27 • Ukteırin • 938 pu.-mbe 
günU saat 11 dt Ankara M. M. V. Sa· 
tınalma K.o. da yapılacalcbr. Ekıitt

meye girecekler kanunt ütDinat 9ıt 

2490 sayılı kanunun 2 • 3 lincll madde· 
terinde yazılı belğelerle birlikte te\.:Uf 
mektuplarını ihale saatinden bebeme' • 
hal bir aaat evveline kadar Ankar.:ada 
M. :M. V. Satınalma Ko. na vermeleri. 

(521) (1341) 

• • • 
i38 senesinde Velı:lletçe satm almac:U 

bisiklet eksiltmesine bisiklet 1&taıl tlt:ma· 
ların fttlrak edebU.melert için muk11r ftr
malarm M. M. V. fen Te aanat aJDwa lıl4 

ne mUrncsat ederek 10--11-938 tarihi
ne kadar tectübelerfnJ yaptlrar&k femıf 
şartlamn tcabtt ettirmeleri ve bıı tarih
ten sonra vaki olacak ml1racaatlannm 
kabcl edilmlyecefi. (525) (1371) 

• • • 

1 ,, 

' 

™· -

1 I ~ 
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'ATAMAYACA\; iN 
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l
ltti satinalma komisyonuna vermeleri. 

<393) (6341) 
• • • 

3· Kor mıntakasmda Bab&eüld•, __________ .., isten bul Eıı niyet Sondıg"' ı DjrektHrlftğfllld 
noksan kalan ikişer bölUklilk Ud p&T· 

Gebzede yeniden yaptınlacak bir 
pavyon ile bir hangarın ıkmali ve ye
niden iki hangar inşası ayrı ayrı ka
palı zarfln ekırlltmeye konulmuştur. 

EksiJtmeleri 2&-10-93S çarşamba 
günü saat 16 da Eskişehir Lv. A.m. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Pavyon 
ke~if bedeli 15500 lira ilk teminatı 
1162 lira 50 kuruştur. lnşnatı ikmal e
mtecek hangarın keşif bedeli 24329 U
ra 2 kuruştur. llk teminatı 1825 lirn
du'. Yeniden yaptıfılacak bir hangarın 
keşfi 21526 lira 83 kuruş her iki han
garın keşif bedeli 49053 lira 66 kuruş
tur. tik teminatı 3679 lira 2 kuruştur. 
Bu inşaata ait ke.~if ve ~utnamc!cr 
'.Ankara, İstanbul. Eski§ehir Lv. Aın. 
Sa. Al. Ko. da ve lzmitte Tilm Sa. Al. 
Ko. da görülUr. İsteklilerin 2400 stıyı
h kanımda yazılı vesikaları ve bu mili· 
tarlarda bunlara benzer işler yaptık· 
Janna dair vesaiki ve Natia Vekaleti· 
niıı 938 yılı ehliyet vesikasile teminat 
makbuz Yeya banka mektuplarilc be
raber teklif mektuplarını havi kapa]ı 
zarflarını eksiltme gününde saat 15 e 
kadar mezkür Ko. na vermeleri. 

(5::.6) (7317) 
• • • 

Birecik hudut Tb. için 200,000 ld!o 
fabrika ununa verilen fiat pek paha
lı göriildtiğündcn ~>5-10-938 ı-:ıah t.ı· 
nü saat 15 de ihalesi yapılmak üzercl 
tekrar kapalı zarf usuuıc eksiltmeye 
;çıkanlmışt.ır. İsteklilerin şn.rtnamc •;e 
evsafını görmek her gUn kışlada Sa. 
!Al. Ko. da görebilirler. f sl~klilcrin mu 
nyyen s:ıatten bir saat evvel teklif 
mektuplarına teminat ına.kbuz veya 
banka mektuplarını rnakbıız mukahi -
ltnde Ko. Rs. ne vermeleri posüıd;ı 
gecikmeler kabul edilmez. 

f5Ll) (7312) 
• • • 

Kayserl garnizonu kıta~tJnın 130,000 
kilo unu kapalı z:ırf ile S&t.ın alına
caktır. Muhamm"n bcde:i 53750 lira 
ilk teminatı 3937 lira 56 kuruştur. 
Şartnamesi !stanbul, Ankara, Lv. Am. 

yonun milna.kaaası kapalı zart uauın Levazım Amirliği Satınalma 
ile 24-lG-938 puarteat gUı'ıtı saat Komiayonu llanJan 11 de Çorluda Kor gatın alma komts-1._ _____________ __ Emniyet Sandığma ~ .. çlu ölü· Bnynn Hatice Scniluı. "J.rİ.sllt ine 

iltı.ı yolilc tebliğ 
yonunna yapılacalttır. nır pey p&raaJ 

2864 lira.dır. Şart.name ve projeleri 
bir lira 90 kunııı mukabilinde Çorluda 
Kor satın alma komihyonundao ~
bilir. İsteklileri kanunun 2 ve 3 ilncU 
maddelerindeki bclgelerifo bir1ikte bel 
li gün \'e saatten blr aa.at e\"Vel tek -
lif mektuplannı komisyona vermi' 
bulunmalnn. (508) (7278) 

• • • 
Askf'rl fabrikalar umum mUdürlüğti 

namına Ç'.orluda inşa edilecek ta.mir -
hane binası mllnakasası kapalı zan u
sulü ilo 24-10-938 pazartesi giinii 
saat 16 da Çorluda Kor satın alm& ko
misyonunda yapılacaktır! nk pey pa
rası 4033 liradır. Şartnanıe ve proje· 
ler 2 lira 78 kuruş mukabilinde Çor
luda Kor satın alma komiayonundan 
alınabilir. 

İstekliler kanunun 2 ve 3 ün-:iı 
maddelerindeki belgelerile birlikte bel· 
li gün \•e saatten bir saat evvel teklif 
mktuplarını komisyona vermiş bulun
malan. ( 509) (727g) 

• • • 
Karakösedeki birliklerin hayvanatı i· 

çin 840 ton arpa ve 600 ton balye halin
de kuru ot kapah zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Arpanın tahmin be-deli 42.000 
liradır. tik tmıinau 3150 lira. Otun tah· 
min bedeli 19.800 lira teminatı 1485 lira· 
dır. Eksiltmesi 21·10"938 cuma günü saat 
15 tedir. Teklif mektuplan ~aat 14 de 
kadar komisyona \-erilmiş olma"ı arpa
nın iki lira ve otun bedelsız olarak ~art· 
nameleri kcxnisycndan gönderilir. lstek· 
liler tayin edilen günde ilk teminatlarile 
komisyona gelmeleri. (488) (7113) 

Jf * "' 
Sekizinci Hd. Ta. nun ihtiyacı olan 

200.000 kilo un 20-10-938 per,embe gü· 
nü mat 9 da Tb. Sat. Al. Kom. da kapalı 
zarf usulile eksiltmeye ııconulmu,tur. U· 
nun muvakkat teminatı 1500 liradıT. 
Şartnameler tabur le\oaırmmdan parasız 

Nakliye okulu için 30 ton lavamarin 
kömürü. 1000 kilo odun 761 kilo silindir 
yağı, 386 kilo krank yağı, 351 kilo gres 
y~. 19-l(}-938 çarpmba günü saat 14 
de Tophanede İstanbul levazım funirliği 
satınalma komisyonunda pazarlıkla ayrı 
ayn eksiltmesi yapılacaktır. ihale günü 
teslim şartile alınacak olan i§bu malzeme 
için isteklilerin kanunl vcsikalarile bera· 
her belli saatte komisyona gelmeleri. 

(283) (7378) 
• • • 

4600 metre kıl telanm müteahhid nam 
ft heıuıbma açık eksiltmesi . 17-10.1938 
puarlcsi gllntı ıaat H de Tophanede Lv. 
lm.irliği satmalma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 3220 lira ilk te· 
mlnatı 2U Ura 50 kuruştur. Şartnam vo 
mlnunıeai Ko. da g&ıillcbilir. htekIOorin 
kauat veelkalart:Je beraber bent saatte 
Ko. na gelmeleri. (6968) 

• • • 

Bayan Hatice Seni"ıa Kadıköy R~mpaşa mahallesi Çeşme soka:lt cJ 
18, 18 mukerrcr yeni 29 :ı ırr,.r.r<>lı bir tı.hşap ev. 

Birinci derecc.d~ ipot k ~&.tererek 21 - 5 - 93.0 tarihin<le 8599 fi~ 
numarasile Sandığımızd-ın al ı ı 200 lira borcu 20 • 7 - 938 tarihine k• ~ 
ödemediğinden faiz, kumi~yon ve masarifi ile berab:r borç 31 7 lira S9 ·r? 
ruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kt nun muc;bince hakkında :l 1 

tnkibi ba'llanmak üzere tam:\rn olunan ihbarname borçlunun m~ka:-Cl~ 
mecie ıgöstcrdiği ikam<'t~ahın1 gönderlimiş i~ de Bayan Hattccnııı 1', 

yükadada öldüğü anl:ı~ılmıs ve tebliğ yapılamamıştır. MezkUr ~( 
nun 45 inci madd i vefat h~lindc tebliğatın ilan surctilc yapılmasnu tıl' 

ctr. Borçlu ölü Ba} an Rat'ce r-.ıra .. çılan işbu il.ln tarihinden itibaren 1eıf 
buçuk ay için.de Sandıgı!rnza müracaatla murislerinin borcunu ödeıııe df(· 
veya kanunen kabule ı,:ıayan 1-ir itirazları var ise bildirmeleri laz.rt1" ııl 
Mirasçılar ipoteği 1:u~t<ı~:ızl.ar ve yahut başlıyan tab'bi ~r' 
dairesinde durdunnazlars~ rnotckli gayri menl:ul mczkUr 'kanuna ~ 
Sandıkça satılacaktır. ~~ cihetler a~5.ka.c1ar1arca ~~~nip ona ~ 
har~ket edilmek ve her bır.ııc ayrı ayrı ihbarname teblıgı makamına 
olmak üzere keyfiyet ilan r-}ur uı: (7442) 

================~===============~<' 
SOvari binicilik okulu için bir adet o· kalnriyle beraber bcfü snatto komisyo- s.-ıatto Ko. nrı. gelmeleri. (288) 

tobüs 18·10-938 salı günü saat 15,30 da na gelmeleri. (286) (7395) "' * * r; 
Toph~nede lst. Lv. Sa. Al. Ko. da pazar· ~ * :f. Hrı.rp Akndcmisi eratı için ~ 
hkJa eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be- iki yiiz beş bin adet biiyiik "" 910 bin bulgurun nçık eksiltmesi 2-:U· 
dcll 3500 lira teminatı 525 liradır. Şart· adet küçük alüıniny<>m erkekli dbıili kap- şamba günü snnt 14 de Tophall~t 
namesi Ko. da görlilebilir. lsteklilerin suı ile 136 hin adet san fermejüp 3-11· bul I.evnznn fi.mirliği satınnlınl1 ~ 
kanun! vesikalarile beraber belli saatte 938 peı·ş0mbt> giınU saat 15 de Tophımc- nundn yapılacnktır. Tahmin bCd 
Ko. na ge~leri. (285) (7394) de Lv. amirliği sntınnlma Ko. da kapalı llrn, ilk teminatı (77) lira. 62 tP' 

• • • zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Şnrtnnı;ıe Şartname '\'(> n ı~ ınesi komi!)'° 
Harp akademisi erat! için 8400 kilo 

kuru fasulyenin açık eksiltmesi 2-11-938 
ça~.:ı.mbe. gUnü saat 15 de Tophanede 
!stanbu llevaznn amirliği satma1ma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1oos lira ilk teminatı 75 Ura 60 kuru§
tnr. Şartnam~i ve nlimunesi komisyon
da görülebilir. isteklilerin kanuni vcsl· 

alınır. Teklif mektuplarının saat 8 de 
komisyonda bulundurulmak üzere 2400 
saydı kanunun 2 ve 3 üncii maddelerinde 
yazılı belgelerle Mardinde tabur satınal
ma. k~misyonunda bulunmaları. 

~( 491). _(7116) 

ve ntimunckri Ko. dn göriıl bilir. Kop. rtik'bi'ir fstcklil<.'rin kanuni \'C' 

slillcr ayn fermejilplcr nyrı ihale edile- beraber b::lll snntlc kor:ıtsyorı1' 76' 
bilir. 'l'nlipler herblrinc nyn nyn fiat ri. (2$0) (78 

vereceklerdir. lsteklil "'rin kanuni vc:>~ikn. • • • ~ 

lariyh~ beraber tel.lif mektuplarını ihale Harp aknd<'misi eratı i~ S ,s 
saatindC'n bir saat evvel Ko. na \'C'r='l<'lcri. nohudun nı;ık eksiltmecıi 2.:ı.1 .. 9 

("'87) (74.G7) ııammı:ı gUnü 14,30 da Tophaned: 
• • • 

100.000 adet nlUmim·om düğme 3-11-
938 perşembe g.:nü ca:ıt 1 ,30 da Top
hanede Lv. A. Sa. Al. Ko. da açık ek"ilt
mc ilo atmscaktır. T1.l'unin bC'd'-'li :!30 li~ 
rndır. İlk teminatı 25 liradır. Şartname 

ve nümunesi Ko. da. glhükb"lir. l tckli
Icrin kanuni vcsik:ılnriyle beraber b ili 

bul Lr>vazım fi.mirliği Satınıtltnll ~~ 
nun1a yaptlscakür. Tnhmin bt'! f 
lira, ilk teminatı 66 lira 15 1;, ~ 
Şart.nnmesl komisyonda. göı-Ote ıı'" 
tı..klil rin kanuni \•esikalerh'1e 
belli tant.tc komi yona. ı;-f>lmelerl~ 

(281) 

la 

d 
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I\abızlık Onbin1erce 
kişi mem· 
nuniyetle 

MAZON 
MEYVA TUZU 

kullr.ınıyor ve tavaiye ediyor. KABIZLICI defeder, HAZMI düzeltir. J.1fDE ,c BARSAKLARI 

boıalbr. Vücude ferahlık ftrir. HAZIMSIZLIK ve EKŞILICI giderir. Alınr.~sı gayet latiftir. 

MAZON isim. HOROS markaıına dikkat. 

lstaob 
uı Emniyet Sandıtı DlrektörlUğUoden 

Eıru;iyet Saııdrima bol'Ç'la ölü Bayan Hııayriye va.ri.terine 
ilb 7olile hblii 

l!a 
°l'tırbc 11: Hayriye (011mn Nuri km) Utku.dar Hı)"l'ettinça.vuı mahaDesi 

ve !ketnbcci sokak es~i 4 yeni 6 numaralı mu. bahçe bit ev:n tamıamt. 
l3i . • 

':cı derecede ipotek göıtcrcrck 8. ı - 932 tamindc 12768 heaap 
5dtınecu il~ Sandığtn11tdan aldığı 2SO lira bOrcu 20 • 7 - 938 tarihine kadar 
tu§a ğınden faiz, kumi~}ron 'Ve masarifi ile beraber borç 344 lira 72 'ku.. 

varnuştı B 
~ibi b r. u &ebe:>le 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra 
illede .. aşlannıak üıere tanzi:r. olunan ihbarname borçlunun mukav-elena _ 
~dagosterdiği ikametgAhına g6n4erilmif1C de borçlu Bayan Hayriyenin yu 
~ 4/.azı~ adre&dc öldUğU P .. 'llaıılnuı ve tcblil yapıtamamııtır.Mczk(lr kanu
~. ~ ıncı nıaddcısi vefat halinde tebliğatın ilan •uretiie yapılmasını Smir
bu~uk "~1~ ~lü Bayan Hayri~·e mirasçılan ifbu ilan tarihinden itibaren bir 
~t>-a ı:y ıçın.de Sandığımıza müracaatla muriılerinin borcunu ödemeleri 
~İllsç tuncn kabule şayan bir itlruları vat ise bildirmeleri lazımdır. 
~rcs· ı ar ipoteği kurtannadar ve yahut baflıyan takibi usul 
~dı~nde durdurmaıl:ırs:! ipotekli gayri menkul mezkQr 'kanuna göre 
ha.rck: .satılacaktır. ~ı. dhetler ali.kadarlarca bilinip ona g&-e 
o~ak U edılınck ve her birlnr ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim 
~re keyfiyet ilan olunur. (7443) 

~ 

~~--------------------------------
...... 

Öeoıeı Der:rıı ;yöllai ı ·ve Limonları · i~lf"lme 
· · ·-.. , · .-· Umum idaresi ilanları 
9 
1 
Urıcu lıletme müdürlüğünden: 

dtn l~~bul - K. Çekr- ·:-c B!'..!'lliyö kısmı !:ıg tarifesi 15. X. 1938 tarihin_ 
Ct aren. mer'iyet mev!ciine girecektir. 
l? P tarıfeleri gişelerde ~atılmaktadrr. 
aııa tafsilat için iıStasyoı1lua müracaat ~dilmesi ric ~ olunur. (7408) 

••• 

n~itülkoao ou~~~ö 
Direktörlüğünden : 

1 
l - ilk, orta ve liae kuımlanııa yabh ve yahsız, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - lateyenlere mektobin kayıt §Vtlarmı bildiren tarifname parasız gönderilir. 1 Adres: Şehzadebaşı Polia karakolu arkası . Telefon: 22534 

İstanbul Asliye Beşinci Hukuk Ma.h· 
kemesinden: 

Davacı Merzuka trrnfından Fa -
tihte Macar Kardeşler caddesinde 88 
numaralı hanede lbralıim Hakkı o. -
teybine açılan: Beyoğlunda Mektep 
sokağında nısıf hane Uze.>indeki hac. 
zin fekki davasından dolayı müddela
leyh lbrahim Hakkıya usulen gönderi
len dava arzuhalinin zirindeki mübaşir 
ve mahalle mümessili me§ruhatına na
zaran mumaileyhin bu ikametgahı te.r 
keylcdiği ve halihazır ikametgihı da 
meçhul bulunduğu nnlaşllmasma ve 
davacı vekilinin talebine binaen key· 
fiyetin ilanen tebliğine tnhkik.at ha
kimliğince karar verilmiş ve dava ar· 
zuhali ilanen tebliğ edildiği halde ar. 
zuhalc cevap vermediği ve :i..4-9-937 
tarihli tahkikat celsesine de gelmedi
ğinden hakkında gıynp knran verile
rek tahkikatın devamı 26-10--937 
tarihine talik kılınmı§ ve mezkUr gün 
de de müddeialeyh lbrnhim Hakkı gel 

Bursa Nafıa MUdUrltığünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa Ziraat Mektebi medhalinde han;ar, 

ambar ve ahır inşaatı olup eks:ıtmc şartnamesinde yazılı ehli~t vesikasının 
alına yeri değişmiş olmasından evvelki ilan yek sayılarak >:cnidcn, eksiltme~ 
ye konmuştur. 

Keşif bedeli 22.718 lira 94 kuru§tur. 
2 - Eksiltme 10.- 11 - 1938 perşembe günU saat loda Bursa N?.ına 

Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait metraj, keşü, proje, .fenni v:e hususi, Bayxndırlık genel, 

yapı işleri umumi ve .fenni, kapalı .zarf usuliyle lelaıiltme şartnameleri, mu
kavele projesi Nafıa dairesind!! görüleceği gibi isteyenler 114 kuruş mıJka. 
bilind birer nüshasmr alabi.JirleJ·. 

4 - Eksiltmeye girebilımk için isteklilerin 1703 lira 92 kuruş mu· 
val:kat teminat vermeleri, üçüncü maddede yazılı evrakı kabul ve imza et
meleri, bu inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet vesikasını (Bu ve5ika ek.. 
siltme yapılacağı günden en nz sekiz gün evvel bir istida ile Vilayet maka· 
mma müracaat edilerek alınac:aktı.r.) Talipler şirket olursa 2490 ısayılr 

kanunun ilçUncü maddesinin A ve B fıkrasında yazılı vesaiki ve 938 yı. 
lmda almmış Ticaret Odast belgesini göstermeleri lazımdır. 

5 - isteklilerin dış zarf: mühür mumu ile iyi kapatılmış tcldif mek
tupl.::.rmı 10 .11·1938 P~şembe günü~t 16 ya kadar komisyon ıreisliği
ne makbuz mukabilinde vermeleri icab eder. Postada vukubulacak gecik-
meler kabul edilmez. (7449) 

1 

)dlllıanırn mcdiğinden muhakeme gıyabında ecre 
~lilt bo en bedeli 199000 lira olan alev ve d uman boruları ve telerrüatı ba- yan etmiş olduğu ve bu kerre müddei talikine ve mezkU.r gUn ve saatte ye - hakemeye gelmediği takdirde yemin-
tılt;tfl~ul~r 28 - 11 - 193S paıartesi günil saat 15,30 da kapalı zar\ usulü ile vekilinin sebkcdcn talebi veçhile mUd. min için mahkemeye gelmediğinden den kaçınmış ve yemin edeceği vakıa-

ıdare binasmda satın almaca lrtır. deialeyhe yemin tc·. · · ..:c mahkeme- yeminden kaçınmL5 ve yemin edeceği Ia.nn sabit olmuş sayılacağına dair 
~ liu • ce karar verilmiş ve H. U. M. K. nun vakıaların da sabit olmu§ sayılmasına verilmiş oln.n i13bu kararın kat'ile.serek 
~ ~iıı tt~k_ girmek isteyenlerin 112('0 liralık m uvakkat teminat ile kanunun muaddel 337 inci maddesi mucibince ve bu karann tebliği gUnUnden itiba.- ana göre esas hakkında hükUm verile 
lı~c "t fı \resikalan ve tekliflerini aynı gUn uat 14.30 a kadar Komisyon Reis- yemin için müddeialeyhin ilanen da- ren sekiz gün içinde :ırzuhallc yemin ceği ve devamı talıldkatın da 4 teşrini· 
~ Ş;q l'?neıeri lazrrndır. vet olunmasına ve ilfın için de bir ay edeceğini beyan ve muayyen günde sani 938 cuma saat 14 de talik kılın-

. lıı.arncıer 995 kuruş:. Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta- mUhlct verilmesine ve devamı tahki- gelip yemini yapabileceğini ve tayin mı§ olduğu malfım olmak üzere kcy· 
3) katın 11-10-938 sa.Iı gilnü saat 14 e olunan günde yemin ~trnek icin mu- fiyet ilanen tebliif olUnur. 

"~~~~~~~===================~===;:~.~.=· ==============~===~======~~~============3• 
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'N:----------------------------------------------------------------1"' el kulesinde cereyan eden va.1< a· Nıhayet b .. tun kuvvetini toplaya • 
"ra dai 
~ r An dö Dramaıun hatıratı.,. rak: 

lec ~~lc.r sevinerek, delikanlıya gidebi· - Mcnsenyör, sarayda i;iitmiş oldu. 
lclt~g~nı söyledi ve talebe l:ir anda te· ğum gibi, siz hakikaten kraliçeden son 

R lir ederek savuşup gitti. derece nefret ediyor musunuz? diye 
tcıc Ullcr, bin bir cıiyet ve mügkillatla &Ordu. 

rar Yoluna devam etmiye başladı: Adam kıçlarını çattı: 
tc- Ah, diyordu, ölmeden evvel Luv· - Sen böyle söylendiğini işittin mi? 

vara.b'l 1' ı sem .. Sonrasını ben biliyorum. dedi. 
bir ~kat elli adım yUrilyUnce tekrar İsviçreli: 
tok ~Ygınlık ge!ririr gibi oldu. Fa.kat - Ben ölme!< üzereyim. Bu 11ebeple 
lı§a agın iki yanındaki dükkanlarda ça· ncfretinı mUthi§ olsa bile o sırrı bana 
tek n <Iernircilerin ne~'esi kendisine söyleyebilirsiniz. Fakat bar.a cevap 
~~ d •Urdu. VVet verdi. Fa1cat bu da pek aı: vermediğiniı takdirde ben e bir şey 

söylemiyec:eğim .. Çabuk olunuz .. Bir • 
Yaraı tı. j . arından kan akmağ:ı başlamış . kaç saniye sonra geç kalmış olacakaı -
ntıkaın . . k 1 . • . • b lıyor ı~ı:ı ço ace e ettıgını an· mz .. diye mırıldandı. Ve kuvveti üa _ 

bi du. Yardım istemek Ü%~re en yakın bütün kesilerek ba§ı tamamen yere düJ 
r dcnürc· d"kk~ · ğ 1 tU. tı. lı'ak 1 u anına gıtme e ça ıı· 

ltka~ at dermanı tanıamen kesilerek Süvari kartııında.kinin öleceğini an-
'l' gın ortasına düşUtU, hldı. !ayarak, daha ziyade eğildi: 

dana~· b.~ sırada, s.?kağın ciğer ucun. - Doğrusu seni aldatmamışlar, de· 
:nu k ~Yuk bir süvari kıt'ası görlindü. di. Kraliçeye karıı müthi~ bir kin bes. 
lızu ı~nın önünde iri bir ata binml§, liyorum .. Şimdi söyle artık. 

A.n 1t Ylu bir adam vardı. Süvarinin gözlerinden ateş fışkmyor-
clcn ~ erlerin bir kaç adnn önUnde gi • du .. 
olduğu adamın bilyük bir ;sttrtp i~inde Yaralı son bir gayrette bulundu. 
ııtıy u, sık sık içini çekmesinden anla· Fakat uzun uzadıya konu§:nıya hali ol· 

A Ordu. madıg· mı anlayarak, süvariye kaaıt t-:. 
~t b" • 

tin b·. ırdenbire durunca, süvarisi de., marını uzattı . 
ır r .. 

~ dah u~adan uyanır gibi oldu. Ve Ve: 
'tam b a atiyle ezeceği mecruhu g5rdü. - Bunu alınız! dedi .. Oh! Bunu biz· 
ltctç &öz~ ~ı~a~a yaralının söylediği bir zat ken::lim krala götürmek iıtiyon1um, 

"i 1~dınce titredi. l<"'akat .. mademki.. ben .... 
ere at] d 

t'\ı CğiJd' a ı. Can çekişen adama :ioğ· Cümlenin alt tarafını bitiremedi 
1
• Kendinden geçti.. Süvari doğrulmuş, 

- :Sen· Qiye 1 tnnnadmız mı söylediniz!. can çekişen adama bakıyordu. Bu on 
sor<lu. dakika kadar sürdü. Sonra Ruller, müt· 

- Evet ı. - 13 hiş bir inilti fırlatarak yerden doğtrul _ 
ıtı"k ia ~na, krala ait bazı ~eyler söyle · du. Süvariye müthiş, fakat meyus bir 

_ ,,_tıYorııunuz, öyle mi? nazarla bakarak bir daha kalkm.:ı.:nak 
~\'et ı 

- S" " üzere cansız tekrar yere yıkıldı. 
... 

0 Ylcyiniz · d' · · d . ı· O ak' .. · k ..ı· • b l -.:ı ~akat . . , şım ı sızı ır. ıyoı um. v ıt ıuvan, en·nsıne u :.ı.uar 

~o:- gibi ş~?1~J, Ruller söylemek istemi. esrarengiz: bir surettte verilen kağıt 
ela, ıu gorunüyordu Son dakikaların- tomarına bakt1 ve okudu!. 
ot.. Vaıiye 'h . 
"~llıa'- • • 21 nınclcn geçen şevleri Bir anda her şeyi anlamı§tı.. YüzU, 

~~f . 
ıyormuş gibi baktı. yerde yatan ölü kadar sarardı. Tekrar 

Simon Malengr scdu: 
- Buradan kurtulabilmemlı: için de~ 

minden bir fi'krin olduğunu söylemiş· 

tin ?.i 
- Evet, bir fikrim va Si.mon .. 

- Aman, nedir? Çabuk söyle .. 
- Sabırlı el Simon. Bir meyvayı 

ham iken toplamak bazan fenadır. 

- Ah Jiyon, bu meyvarun yakında 
kemale ereceğine emin misin?. 

- Belki! 
- Peki, ne vakit? O meyvayx bana 

verecek misin?. 

- Şüphesiz .• Planımı tatbik için sa
na muhtaç olacağım. _ Yalnız başıma 

kabil değil, muvaffak olamam. 

Malengr artık bütün §Üphelcrinden 
sıyrılmıştı. ]iyonun kendisini ora.da br. 
rakıp gidemiyeceğine inan:ruştı. 

Simon Malengrle ]iyonun hapsedil· 
dikleri bina tek katlı idi. Bulundukları 
odanın bir kö9csinde o zamanm mo. 
dasına uygun olarak yapılmış geniş 

bir ocak- vardı. Ocağın kubbesi altın
da on kişi ferah ferah oturabilirdi. Fa
kat bu ocak uzun zamandanberi kulla· 
nılmamıştı. 

Simonla Jiyon üçüncü günü de aç. 
susuz geçirdiler. Gene gece oldu. Si. 
mon ot minderin Uzerine uzanmış uyıı· 
yordu. Jiyon ise düşünilyordu. Bu ara· 
lık Jiyon zifiri karanlık od.:ının 

yavaş yav<l§ aydınlanmakta olduğunu 

gördü. Aydınlık gitti1:çe arttı ve niha· 
yet ocağın içinde murabb.ı bir şekilde 
mehtabın aksi görilndü. Jiyon sevin~ic 
yerinden fıraldı. Ocağın altına gidip 
kafasını kaldırınca geni§ bacanın tam 
tepesine gelmiş olan mehtabın içeriye 
süzüldüğünü gördü. Baca çok yüksek 
olmadığı gibi buradan dama çıkmak ta 
sok kolaydı. Çünkli bacanın dört tara
fından içeriye doğru çıkıntı teşkil eden 
taşlar giiıel bir merdiven hizmetini gö· 
re bilirdi. 

Jiyon yavaşça Simon Malengri uyan. 

dırdı ve ona mdıtabı ve bacayı .göster
di. 

İki mahpus çılgın bir sevinçle biri
birlerine yardım ederek bacanın için .. 
den dama çıktılar. Esasen çok yüksek 
clmıyan damdan evvela Malengr, son. 
rada Jiyon sarkarak sokağa atladılar~ 
Hiç bir anzaya uğramanuşlardı. 

Şimdi en mühim mesele Haşarat Ya· 
tağından görülmeden çılcabilme'kti. 

Yavaş yavaş ilerliyerek harap evlerle 
dolu sokaklara daldılar. Herhangi bir 
ışık ve gürültü işi.dince saklanıyorlar
dı. 

Bu aralık dış görünüşü iyice ve için .. 
den aydınlıklar sızan bir eve yaklaş .. 
trkları sırada ibirçok ayak sesleri işitti· 
ler. Bu grup onlara doğru geliyordu •• 
Yürekleri sarptı. Fakat grup bu büyük 
evin önüne gelince durdu, kapı açıldr. 
Kapıdan sızan ışıkla ğelen adamların 
yüzlerini gördüler. Bu adamlar o eve 
giriyorlardı. 

Korkudan ödü pntlamak 4ercceler!.

ne gelen Simon: 
- l~ansölo Bigorn 1 diye mmlda:ı • 

dı ve hemen Jiyonu da kolundan 
çekerek sokağın kenarındaki bir deli· 
ğe atıldı ve nefas almaktan bile ~eki
nerek saklandı. 

-12-

AN Dö DRAMANIN HATIRALARI 

Simon Malengr ile Jiyon, Bigomun 
kendilerini yakaladığı odadan kaçmak 
çarelerini düşündükleri sırada, Paris -
te de bazı h5.diı:at cereyan ediyordu. 

Okuyucularımızın haberdar olma!.;ı 

icap eden bu hadisatı anlatalım: 
Margarit dö Bürgony'nin zın.dana 

attırdığı ve Mabelin l:urtardığı kraliçe 
askerlerinden Vilhelm Rulleri, biz, göğ· 
sünde ve arkasında bireT hançer yara
sı olduğu halde Sen r.ehrinin Nel ku. 
lesinin altına dilsen sahilinde uzanmış 
olarak bırakmıştık. Okuyuculanmız 

htırlarlar ki, ya kraliçeye yetişmek 
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l'arağa Eden Saçlar ıs yan 1 ............. ~ 

GRiPiN Ekseriya bulunduklarr yeri terket mek arzusunda olanlardır. Binaenaleyh 

itaate 
İŞTAHSIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞiŞKiNLil{ 
EKŞİLİK - GAZ- DİL PASLiöl - BARSAK 

AT ALETi - iNKIBAZA KARŞI Saçlarınızı akştlrınız 
Bunun en iyi çare6i 

P
ı:q RTEV BRiYftniifti 

Vücudunuzda ağrı, sancı, zısı, 
kırgmlı~ ürperme hisseder 

etmez hemen bir kaşe 
..,Basan nıena ö Z0 ~ U l ID B Ufl~ .. 

da 
kullanmaktır . GRiPiN .......................................... 

alınız; rahatsrzlığıruz hemen geçer. 

A T 1 

··~ 
' . .'-~~ 1 

' \\ 

' 

İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihaplarında., 
cerahatlenmiş fistü1lerde, kanayan basur memelerinin t edavisinde 

daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

- --···••:m--·----··-----liii GRiPiN 
l l=====·:ı· =•™=·=·-=-===:·==::-::·:.::·-=""::::··--·-·-···---···---===-== 
B CAFER M • • h • ı ş k • U Baş ve diş ağrılarına, gripe, soğuk 
1 us ı e e rı fi algınlığına, romatizmaya karşı en 

1 
Tesi .. ri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir in t esirti ve h iç zararsız il~çtrr. 

1 

\ 
Bilümum eczanelerde bulunur. GR • p • N 

n:ı::ıc:==-- .:mu.AMR w:==:::::::::-..:m:::ım::.... ı ı 

Türk Hava Kurumu 
I 

Icabmda günde 3 kaşe alınabilir. Is.. 
mine dikkat. Taklitlerinden sakmmrz 

ve Gripin yerine başka bir marka ve. 

rirlerse şiddetle reddediniz. 

HASAN gazoz oztl 
~C§ lfil<eo tertn p 

BüYüK PiYANGOSU , ...................... . 
Limon, Portakal, çile~ mandalina, ağaç çileği ananas, frenk üzülllii. 

sinalko şeftali, muz, kayısı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şeker• 
lidir. Bu meyvalann özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğımdan evlerde, gazin-olarda ve mesire yerlerinde kofaylılt" 
la kullanılmaktadır. Birinci keşide: 11 ikinciteşrin 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 liradır. Dr. Hafız Cemal 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem scrinleı:ll~ 
olurlar, hem de mide, barsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak. · 
sıhhatlerini korurlar. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve 10.000) 
:-1..1_ iki" · D ahiliye mütehassısr. lstanbuJ 
a: <W.l\. adet mükafat vardır .. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun l•ı•D-iv•a•n•yo•l•u•. •Nno•. •ı•o•4•, •T•e•I:•
2
•
2
•
3

9•
8
-

nesut ve bahtiyarları arasına girmiş olur sunuz .. 

25 - 40 .;. 60 - 100 Kuruştur. 
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-------------------------------------------------------------------için acele etmesinden ve yahut ta kıy
mettar hir hançeri unutacak ka.dar zih 
nen meşgul ol.msmdan dolayı, Strajildo 
hançeri Rtıllerin göğsündeki yarada 
bırakmı§tı. 

Ehemmiyetsiz gibi görünen bu ha. 
dise bizim için çok mühim bir ves.ika
arr. Bunun sebebi ise anlaşrlacaktır. 

Sapr gümüş olan bu lbançer, Strajil
doya, Margarit dö Büı:-gony tarafından 
'Verilmişti. 

Vilhelm Rtillerin cansız ıbir ceset gL 
bi yere uzandığı andan yarmı saat 
sonra vaktin pek erken olma.sına :ı-ağ· 

men oradan lbir adam geçnıişti. ·Bu 
yersiz yurtsuz takımından, kopuk !bir 
serseri idi, 

Bu adam, cesedi görünce: 
'- Vayl Bir ölü var ! diye İrkildi. 
Sonra ölüyü rahat rahat soya'bile -

teğini düşünerek gözleri sevinçle açıl
dı. Ve Rtillerin ce.sedini yoklamağa 
başladı. Fakat keyfi derhal kaçtı. Çün 
kü İsviçreli askerin sırtında aşırılacak 
bir şey bulamamrştı. Ayağa kalkarak 
cesedi topuğiyle şöyle lbir dürttü : 

- Yazrk geç kalmışım, diye söylen
di. 

Fakat tam bu sırada, gözleri gümüş 
saplı bir lıançere saplandı ve büyük 
bir sevinçle derhal hançeri yaradan çı
kararak, kanım elbisesine sildi ve ka.b· 
zcsine dikkatle bakarak: 

- Hele şükür elim boş kalmadı, :işte 

bir para.. A.a:trk zavallıya bir dua ede· 
yim .. diye söylendi. 

Fakat tam bu sırada gayri ihtiyari 
i>lüye dönüp bakınca, olduğu yer-de do
nup kald.x. 

Ölü adeta canlanmıştı. Kendisine 
lbğru gözlerini dikmiş bakıyordu. 

Serseri : 
- Oh 1 Oh! Ne tuhaıf ölü !bu lbe !.. 

aiye bağrrdr. 

Bu anda R:ıller hafifçP. i~ini çekti 
ve krmrldadı. Bu sefer serseri sekiz on 

adım geriye kaçtı. Rullerin dudakla. 
rmdan ise acr bir inilti çrktı. 

Serseri : 
- ölmemiş, ölmemiş! diye '.kekeleye• 

rek yanma yaklaştı. 
Yaralı anlaşılmıyan bir kaç kelime 

mmldandı. 

Serseri fena bir adam değildi. Yara· 
lryı orada ölüme bırakıp kaçmağr .clü.. 
şünmüştü. Fakat gönlü buna razı ol
madı, Hemen Sen nehrinden .avuciyle 
biraz su alarak Rullerin yüzüne serp -1 

ti. Ve yaralı bununla biraz kendine 
geldi. 

Serseri eğilerek : 

- Sizin için ne yapabilirim? diye 
sordu. 

Vücuduna saplanan hançer, can ala
cak yeri bulmadığı için yakasını ölüm
den kurtaran lsviçreli, yavaş yavaş 
kendine geliyordu. Serserinin sualleri
ne cevap verdi: 

- Köprünün ilk evine kadar gitme.. 
me yardmı ediniz. Mükfilatmızx göre
ceksiniz. 

- Maalmemnuniye .. Sizi daha uza· 
ğa bile götürebilirim. Mükafata gdin
ce onun için üzülmeyiniz. Zaten onu 
aldım.. ' 

Ruller bu sözlerin manasmr belki an
ladr, belki de anlamadı. Fakat herife 
başiyle bir teşekkür işareti yaptr. Ve 
onun yardımiyle ayağa kalktı. 

İki adam, köprüye kadar olan kü
çüle mesafeyi ancak iki saatte yürüye
bildiler. Ruller orada kendisini çok iyi 
karştlayan, eski ahbaplarından bir.' 
meyhanecinin evinde 'k:ıldı ve serseri 
de hançeri satmağa gitti. 

Yaralı üç gün sonra adam akıllr iyi .. 
leşmeye başlamıştı. O vakit meyhaneci 
kadına gitmek istediğini söyledi. Ka
dm yaralıya, hastalığının daha pek 
tehlikeli vaziyette olduğunu anlatıp 

buna mani olmak isterli ama, muvaffa~ 
clamadı. tnadcı Ruller sokağa çıktı. 

Bir an evvel, Mabeli bulmak istiyor4 

du. Kendisine üç gün ~vvel Perili ev
de rendevu ver'miştL 

İsviçrelinin içi de intikam hisleriyle 
yanıyordu. Bu yeni hançerin Maı:-gari
tin uşaklarından bin tarafından vurul
duğuna şüphesi yoktu. 

Mabelin evine doğru yoluna devam 
etti. O gün Mirtiyin, Mabetle Paristen 
çıktıklarının ertesi gününe tesadüf e
diyordu. 

İsviçreli yaralanrun rstırabıan rağ -
men Maoelin evi.ne vardı. Mabelin ad
. resini aradı. Yaralan gittikçe acıyor, 

halden düşüyordu. Hayatrnrn söndü ~ 
1 ğünü anladxkça da intikam hevesi artr
:yo1rdu... 

Mabet ona, Margaritin ihanet vesL 
kalarıru teslim edeceğini söylemişti. 

Mabet ev.de değildi ve tabi! gelmiyecek
ti de. 

Onun için İsviçreliye, bu vesikaları 
bizzat bulmak ve yalnrz başına hareket 
etmek düşüyordu. 

Artık vakit akşama yaklaşıru:ştı. Ya
ralı bitkin bir haldeydi. Son lbir gay _ 
retle Simonun, Mirtiyi bulduğu yuvam
sı mahalle girdi. Orada, Mabeliri. gL 
derken boşalttığr bir sandık buldu, san
dık açıktı, Belki de eve girecek birisine 
bu sandığı yeknazarda göstermek iste
mişti. 

Ruller sandığın içinde büyük lbir ka... 
ğıt tomarı ile, Mabelin unuttuğu üç 
dört altın ekü buldu. 

İsviçreli evvela bu paraları sonra da 
üstüne birkaç kelime yazılı bir kağıda 
sarılmış olan tomarı aldı. 

Sonra sendeleyerek, duvarl:ıra tutu
narak aşağr indi, Evden çıkınca mezar
lık boyunca Luvre doğru yüırümeğe 

başladı. Ortalık epey kararmıştr. Her 
taraf tenha. idi. Ruller artık bütün kuv
vetinin kesildiğini anlayarak bir duva
ra dayandı. Ol.mek üzere bulu.nduğunu 
anlıyordu, 

1 - Ya Rabbi, senden :bir saat daha 
mühlet isterim, Sonra, istersen lbana ce-

hennemin kapılar:ı:n.t aç, diye söylendi 
Kağrdın üzerindeki yazılara hırsla 

bakıyordu. Fakat okumak bilmiyordu.. 
- Vesikalar mutlak !bunlar olmalı? .... 

Ya, aldanmış isem.. Ya '.bn J.Qğrtlar acli 
şeyler ise! •• Ya, ıintikamrmı almadan 
ölürsem .. "' diye !homurdandı. 

Tam bu '3llada, kı:lıcınr sallıya ısa1hya 
t 

şapkasır.; sağa eğmiş, şarıla söyleyerek 
yürüyen bir adamın önünden gectiğini . \ -,. 
gören, Ruller bir işaretle adaimn şan.-1 

kısınr keserek: 
1 

- Okumak biliyor musun? diye sc;.r:, 
du. 

- Yazmak da lbilirlın.. "Sor'.bonda ~ l 
hur heJcim Şarliyenin beş sene dm;le.. ı 
tini takip ettim. Şimdi doğruca kr~iın . 

olan bir meyhaneye gidiyorum.._. 
Ruller elini açarak: -
- Almrz ! dedi. 

Kılıçlr adam, gözlerini açarax xen

disi için bir servet olan altın elruleri 
aldı ve titrek bir sesle: 

- Şimdi ne yapmak lazım!_ diye 
söylendi. Sizi şerrinden kurtaracak ibil') 
düşman mx var? Yoksa bu altınlar sil 
zin hesabınrza göstereceğiniz birine in· 
direceğim hançer darbelerinin ücreti n:ıi 
dir?. 

Ruller: 
- Şu 'kağıdın üstünoe ne yazılı ot·, 

duğunu bana okuyunuz, kafi, dedi. 
Ve tomarı taleben.in gö.zlerin~ doğru. 

kaldırdı" 

Adam hayretle: 
- Sonra?! diye sorcfü? · 
- Hepsi lbu kadar. '.():.kuyunuz ve

1 

eküleri alınız * 
Talebe, galiba kendini ımü~ğ'aldbir 

surette methetmişti. Zira satırları zalr 
metle ve heceleyerek ancak on ıdakils:a-. 

da okuyabildi. 

Ruller titrek bir sesle ~ 
- Çabttk?. Okuyunuz, okuyunuz L 

diyordu. 
Talebe nihayet.§unlarr okudu: 

\ 


