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tatürk buı 
gecevi 

daha iyi 

Çek - Macar ihtilafı 

Italya ve Lehistan 
Rütenyanın Macaristana verilmesinde 

ediyorlar 9eçirdiler 
Doktorların 
Sabah verdi leri 
r~Por e li"' edildi 
l" lstanb l ıs 

bu 

\atipJ: ... u ' (A·A.) - Riyaseticumhur Umumi 
1 

ıgınden: 

httıda - ~eisicumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hak
bah sa ~t~lavi ve müşavir tabibleri tarafından bu sa-

2 a O da verilen rapor ikinci maddededir: 
~İ~ifd1; Atatürk'ün umumi vaziyetinde büyük bir de-
t\n ' Yo'·tu... G · d h · · · ~·ı N b v-'·lon ·~ . . eceyı a a ıyı geçıruı er. a ız 

"os~~da, ter1effüs Hl, hararet d~recesi 36,4 tür. 
ı tanh 

1 
~ n aı il( ş a m k H ıra p o r 

\' l _ n_~.' •17 (A.A.) - Hiya!lcticumhur Umumi Katipliğinden: 
ı..· tabiblc-rjı ıcum:ıur Atatürkün ~ıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müsa· 

h· 2 - nll t.~rafından bu akşam saat 20 de verilen rapor ikinci maddededir. 
ır ôeğ~İkli~un, dün akşamkine nisbctle daha iyi geçmi~tir. Asabi arazlarda 

fı/Üdaıı; / 0ktur. Nabız muntazam,116, teneffüs 20,hararet derecesi 37 dir. 
'llrcıı 0 ktorlar: 
~ ·Dr N 

Orf. ~f • ~ eşet Ömer Irdelp 
br N' · Kemal Öke 
At~ ı~at Reşat Belger 
İlrotvır doktorlar: 
t> · Dr Al<"l l\ tof D · 1 1uhtar Özden 
l>ror: D~· 1~.3Yrullah Diker 
br. Ab · SureyYa Hidayet Serter 

~ Dr. M~~:a}•a Marmaralı 
~,~'-t_K_am __ il_Be_r_k.~~-----------~~--!.~---~---

llla n ya için Tuna ve 
karadenizin büyük 

41 ~hemmiye i 
d~a ıkttsad nazırı dikkate 

~~~ı1~~~A beyanatta bu undu 
~ra ber lrunk 13 . lnıan iktısat na- Bulgaristan ve Türkiye, Alman hududun· 
ll .. , ey ' criıner Mitta 

'<l~llr[ atıatta but gs Zeu- dan Karadenlze kndaP imtidad eden bir 
bt lle stan ve 'l'ü .unarak Yugoslavya, nevi Balkan mihveri teşkil etmektedirler. 
\o~ıı ltarlirıe davet rkiye iktısat nazırları- B k · ~ u eyfıyet, mevzubahs üç memleket i-

buı ve nazırla 
~~nlt etınış old mı da bu da- çin muazzam iktısadi teşkilat projeleri 

l''lıatitl' aalkanlard Uklarını Söylemiştir. hakkında müzakerelerde bulunmağa me· 
111lııty0t~·elice1crind:nYap~ış olduğu se- dar olmuştur. Mesela: yollar, telefon 
~lir· 1 izhar ettik tnütevellid mem- kablo!ım inşası ve saire ... 

'• . ten B<>nrn ., •• ı d ......._ Si ,,oy e e- Avnıp:ınıo cenubu şarll.isl için Tuna• 
Yascten dost nm haiz olduğu bü~ tik ehemmiyetin neti .. 

olan Yugoslavya, Deı:am1 6 ıncuia 

~illi 

ası 

mevzuları 
olunacak 

do~t<n Hu AJa•aş. mesaisinde muvaf. 
fakıyetler dillyerek a~mış ve kongre re
isi profesör doktor Refik Saydam nut
kunu söylemiştir. 

09"'" Devamı 4 ünciide 

ısrar 
lhtiıath 
silahlı 

Paris, 18 - Petit Parisien gazetesi, 
Macar - Çekoslovak müzakereleri hak-

mıntakada sık sık 
hadise er oluyor 

kında şöyle yazıyor: ı . & E il Af AN Y 
''ltalya ve Polonya hükümetleri Maca .. 

ristanın mctalibatına kuvvetle müzahe
rctte devam etmektedir. Fakat Macaris
tanla Polonya arasında müşterek budu-
dun teşkiline muarız olan Almanya. 
hattı hareketini değiştirmişe benzemiyor. 
İtalya ve Almanya, her ikisi de, Macar -
Çekoslovak müzakerelerinin pek yakında 
tekrar başlaması hususunda mutabık i
seler de Alman ve İtalyan tezleri ara .. 
sında bir yakınlaşma elde edihnişe ben- C' 

zemiyor. Marunafih mutava.ssrt bir sureti ~ 

hal bulunması ihtimali kuvvetle vardır. • 
Bilhassa, Budapeştcnin istemekte olduğu ~ ~ 

.- Devamı 6 ıncıda ~ .k "'* · ı..1#/-

A m eri k adak i A ı-ı Alman.va Çekosloııakyadaki işgalinde Miinilı anlaşması ile kararlaşttrt1lzn 1iU" 

m a n G a U 
- ı ar I dutları bir iki yerde geçmiş, bazı yerlerde de Çeklere arazi bırakmıştır. Fakat, hu-

\) ~ dul tan dışarı çıkarak aldığı yerlerden birinde şimali gar bide Prağın 20 mil !Yakınında• 

MUddelomumi acıkça 
Almanyayı lttlbam 

etti 
Nevyork, 18 (A. A.) - Cas~luk da-

vasında iddianamesini serdeden müddei
umumi, Almanyayı açıkça bir casusluk 
şebekesi ihdas ve idare etmekle itham 

etmiştir. Müddeiumuuü, firar etmiş olan 
maznunlardan Şlutern'in maznun Rüm
rih'e Alman vapurundaki posta torbala-

rını açarak Bethleem Steel kumpanyası 
ile Amerikadaki Sovyetler birliğinin ti

caret ajanlığı arasında aktedilen kontu
ratlarm fotoğraflarını çekebilecek vazi
yette bulunduğunu söylediğini hatırlat-

mıştır. 

ki Elbe vadisine kadar uzanmış, dilerinde de şarktaki milhim bir kömür madeni hav
zasını eline geçirmiştir. Çekoslovakyaya bt raktığı ')'erler ise pek ehemmiyetsizdir. 

Haritada gölgeli yerler Miiııilı anlaşmaStnda tesbit edilen yerlerdir. Kalın çizgi i· 
le çizilen iç lıudut ise Almanyanın bugün işgal etmiş bulunduğu sahayı göstermek
tedir. (Harita ve izahat Deyli Ileralddan). 

Sil3hlanma yarışına 
yeni bir hız verildi 
lngilterede iaşe ve 

nezaretleri ihdas 
milli hizmet 
olunuyor 

Londra, 18 (A.A.) - Çemberlayn, şan bazı şayialara göre vukua gclceek 

yarın Londraya avdet edecek ve istifa 

World Telegram ajansının zannettiğine eden harbiye nazın Kuperin istihlafr 

göre, mUddeiumumt Amerikadakl casus- meselesini halledecektir. Israrla dola -
luk hadisesile alakadar olup Almanya ile 

tebeddülat neticesinde ilci yeni nezaret 

ihdas edilecektir. 

_... Devamı 6 uıcıda 

B DrDevamı 6 ıncıda lngiliz ordusu Filis-
Şlkago o;ı~=~suesın- tinde büyük bir taar
dŞ~a~.~:~~A.~a~~!rs~~!ı!i. ruza hazırlanıyor 
Beneş'in Şikago Universitesinde bir kon-

ferans kürsüsü kabul etmiş olduğunu Alman ajansı Iogillzlerln bazı mıntakalar
bildirmiştir. 

Ha vaziyete bi\klm olmadığını bildiriyor 
lrlandada 
nümayişler 

Şlmali Jrhuıdaoın da 

logllteredeo ayrıl
ması lsteoSyor 

Dublin, 17 (A.A.) - London Derryde 
!rlandalılar milli bir miting yapmışlar
dır. 

Aralarında şimali İrlanda mebusları 
da bulunan hatipler ~imali lrlandanm da f 
cenubi lrlanda cumhuriyetilc birle~mcsi 
lehinde hararetli nutuklar söy!emi~lerdir. 

lrlanda reisicumhuru Dö Valera mitin· 
ge gönderdiği bir mesajda İrlanda ikiye 
ayrılmış bulunduğu müddetçe trıanda ile 
İngiltere arasındaki münascbatm normal 
bir ~kilde istikrar bulaıruyacağıru kay· 
detmi~tir. 

~-~r ;JiJ.. illi 
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/DAR E EV l ı lslanbul Ankara caddesi 
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Yazı işleri telefonu: 23872 
idare .. ,. : 24370 
ııan .. .. : 20335 

ABONE ŞARTL.Al<I 
r.,..,. r-eı 

!9 •"•"• ••••• •.. ' ·' .. •.. 
e evı.ııt ,,. . ı .••• . 
3 9vtıM •tı • . 900 . 
' ev••• 160 . • •• . 

-·.---m;s'lii--. ........ ----· E Sii"i7Z:-• • 
nıçzn asrın en o 
üstünüdür 

'/ .:ıza ı · Nizanıcddin Nazif 
Yakın tarihin en bUyUk eseri on be

şinci yıldönümilne ulaşmak ilzeredir. Bu 
ebedi eserin ilk bariz vasfı millet yaro
dL51 ve mill! oluşu idi. BugUnkU haldkati 
ve bugün göze vuran en mühim kıymeti 
ise tamam!yle milletin malı oluşudur. 

Türk milleti tek mlllettlr ve bu millet 
yalnız Kemalisttir. Medeni alem huzu
runda siyas! şuurunu ve medeni rUşdünü 
her fırsatta, her haliyle mükemmelen i
zah etmiş olan bu millet, Kemalizmin 
kendisine en bilyük hediyesi olan Tllrk 
ana yasasmm mUmlni ve mlleyyid kuvve
Udir. 

Yakın tarihin, on beıılnci yıldannmnııe 
yaklaşan bu en büyük eserini, harb sonu 
dilnyasmı kozmopolite ve enternasyona
le sllrüklemeğe savaşan karnnlıklarm, 

dalgalarm ve kasırgaların, doğru yolu 
garmekten bir an ayıramadığı adam ya
rattı. Bu adam, asrın lhtiyaçlarmı karuı
lıyacak rejlınin mutlaka milliyetten blr 
belkemfği olması !Azmıgeldiğinl, dUnyayı 

saran saymz vehimleri, bulanıklıkları ve 
sersemleylşleri g5ğll.sliyerek ve gidere
rek kavramı§ olan ilk adamdı. Geri kal
mayı asla affetmlyen asnmtzda, insan yı
ğmlarmı asnn tehlikeleri üstllnde tuta
cak ve bu yığınlara asn aşırtacak hızın 
ancak milliyet kaynağından almnbilece
ğlnl harb sonu dlln.v.asına bu ndam ispat 

etti. Harb OO'ln 1fü:~"9mda yol bulamı
:r-...n gafiller, hep C!'.!~!l .saçtığı ışıkla isti
kametlerini ayar ettiler, milliyet kayna
ğına koştular. /.tatUrk bu kaynağın en 
temizini ke3r~0r.;..; olan yirminci asır de
hasıdır. Hepsi, hepsi onun izinden git
tiler. Mua9ır dib7nda, bütün ''bUyUk şef,. 
addedilenler ya hatalarmı onun eserine 
bakarak dilzeltmişlerdlr, yahut düpedllz 
onun mUrididirlcr. Bununla beraber on
Jarm hiçbiri onun yaptığını yapamamış
tır. Zira herblrl "faydası umumt olmıyan 
birer merhaleyi,, eserlerinin tekcm::nülU 
saymışlar ve eserlerini sadece §ahıslan
na bağlamışlardır. Atatilrklln eseri en 
ulvi eserdir. Zira; 

1 - Tamamlyle tekemmül etnılıjtir. 
2 - Mal etmek bstediği millet tara

fından anlaşılmış ve benimsenmiştir. 
Tilrt milleti bu merhaleye o ktıdar ça

buk varmış ve milrşid, milletinin bu rilş
dünU o derece üstün bulmuştur ki kendi
si dahi derhal eserinin hatları içine gir
miş ve daima bu hatlar içinde bu
lunmuetur. Tilrk milleti Atatllrkll Allah
laştmrken AtatUrk her hareketiyle ve 
her fırsatta konuşuşu ile TUrkU tek mil
let halinde kadrolayan, tek millet yapan 
bUyUk maşeri kudreti anayuada buldu
ğunu göstermiş ve ana yasayı millt ma
bud edinmiştir. Atatilrk yarattığı eserin 
millete mal olduğu gtln mfilctlnln dıemda 
kalmamır.ı olan adamdır, a.sırlarm tek bil- 1 

yilk adamıdır. Onun sıhhati için titriyen, 
onun yolundan hiçbir zaman aynlmryacak 
olan ve onun için en Ustlln temennilerde 
müşterek bulunan milyonların duası na
sıl bizim de duamız olmaz? 

Nizam~dJn N:ızlf 

\· o~·H'avyadcı seçim nıÜ<'a 1eJf'si 1 
Belgra.d, 17 (A.A . İntihap 4'1· ·d ,... 

lesini ~an Stoyadinovlç, bir nutuk söy. 
Uycrek merkezi Avrupadnkl son Mdlse. 
lcrin Yugoslavyanın harM siyasetindeki 
isabeti tc:.it etmiş olduğunu beyan et. 
miştlr. 

Yugoslavya Başvekili, şöyle devam et- ı 

mlştlr: l 
"MUthf§ fe!Aket esnasında fırtına, dev 

!etleri sUrUkleyip, götürdüğü ve onların 
hudutlarını değiştirdiği sırada biz, kendi 
memleketimizde rulhU korumağa ve hu- 1 

dutları muhafaza etmcğe muvaffak ol
duk. Eteı lmndan ba~ka bfr şey bile yap. 

m~ olsaydık bu, mllle lh bize 11 kCınu· ı' 
nuevvel fntll:abatmda itimadını bnhııctme. 
!'in::: klin idi.,. l 

~' • ... ' .: 1"., ı c 

ltalya ile aramTzda yeni bir tİcl'lret ve te:'iye anhışmuı yapıUığmı yl\71. 

mrttık. But;ün bu anlqmarun imzaJ:ınmasın1 ait iki resim neırediyoruz. Solcioıltı 
resimde i!ii taraf mur&bhaılan müzakore halinıh, sağda, mur.ı.Cıhaıımız Nu· 
man •'lcne~ncioğlu ltalyan murahhad1rr araHncla görülüyor. 

.r(cP 
o:m.c"\ksızın serbestçe gı ~~ 

re~·.'.! r.ı·rac:ili c~'ln ltıılya;ı ihracatını har§ı~amnk üzere bizim j <ti 
hnnz da arttırılacak, ltalya bizc:en !Jilhı:ı.sıa pamuk, balık, hubublll 
ze, tütü~ı n!ac.:.ktır. ltalya bu malLl:- için bize geniş kcntcnjıınllll' · 
Civar ttalynn nc:ohr~yle cereyan edecek ticııri mübad~lelcr ise lı ) 
yapılacaktır. (Foto: J\..'4· Müddeti bir buçuk sene olan yeni anlaıma ile tt:alyan malları bundan 

Daimi sergi 
binası 

Gelecek son buhara 
kadar yet•ştlrllecek 

Şehrimizde iki milyon lira aarfiyle 
kurulması kararlaştırılan daimi eergi 
binasının inşaatı bazı sebepler yüzün
den bir müddet için geri kalnuştrr. 

Maamafih binanın gelecek sonbahara 
kadar yetiştirilmesi için çalışılacaktır. 

Alakadarlar sergi binası inp.atı için 
bütün haz.ırlıklan tamamlamıılar, pro
jeleri ve diğer hususları hazır etmiş. 

lerdir. 

Binanın in~tma muhakkak surette 
ilkbahara kadar başlanmış olacak ve 
sergi sonbahara hazır olmazsa bir yıl 

için muvakkat bir aergi kurulacaktır. 

----oo--

Ergani istikraz 
tahvilleri 

ikramiye keşidesl 
dün yapıldı 

Ankara. 17 (A.A.) - Bu( \ ı Türkiye 
cumhuriyet merkez bankası idarei mer
keziyesinde maliye vekaleti bankalar mü· 
messilleri ve noter huzurunda yapılan ik· 
raıniyeli yüzde 5 gelirli 1933 Ergani istik· 
razı keşides.inde: 

Numaq 
156550 
91340 
22082 
38141 

114658 
22084 

114652 
149656 
162190 
167067 
193150 

Lira 
30.000 
15.000 
3.000 
3.000 
3.000 

909 
909 
909 
909 
909 
909 

Ve aynca 289 muhtelif numaraya da 
120 şer lira isabet etmi~tir. 

Ankara foto~raf 
se rgisi hazırlıkları 

1 O Son teşrinde Ankarada açı~cak 

fotoğraf sergisi için memlelcetin her 
taraf mda geniş propağandalnr yapıl • 
makta ve bilhassa amatörlerin bu ser. 

giye i~tirakleri için çalışılmakt:a<lır. 

Sergide teşhir edilecek resimler amatör 
ve profosyond olarak iki kısma ayrıla· 

caktır. 

Her .iki kısım arasında açılacak <.yrı 
milsab::ikalarda k.aznnacaklara da muh· 
telif hediye ve madalyalar verilecei~tir. 

Elra ı açılacak Zehir kaça~ 
ve kunıa 

tarihi Abideler Zabıta, mllC' 

S .. 1 · A f · f da'1yeline hl~ 
LJ ey m a n f ye Ve ya 5 Q ya C 1 Va - Emniyet ikinci Şube fy!il 

d k • h b • J d k 1 k günlerde kumar ve kaçalC ,,,1 t 1 n a 1 a r a p 1 n a a r a y 1 1 a c a riyle çok ehemmiyetli §~ 
Eminönü meydanının açılma işi ta· Bu takdirde park civarındaki dükkan olmağa başlanuştır. Gizlı .; 

.;e 
mamlandıktan sonra sırasiyle diğer ta- ve binalar da yıkılacaktır. Bu suretle mar oynanan ap:ırtımaıı ·~ 

• ·ıı şl 
rihi ab!dclerin etrafı da temizlenecek- Yenicamiin arkasında açılacak meydan mey.dana çık<ırılması ıçı ., 
tir. Bu iş i~in Nafıa Vekaleti belediye. bir otomobil parkı haline sokulacaktır. lar şehir içinde büyilk tıı 
ye yardımda bulunmağa karar vermiş· bulunmaktadırlar. Bilha55~ 
tir. Vekalet bu n.a'kdi yardımı İstanbul nar semtlerindeki kalwcl~ 
içinde idaresinde bulundurduğu şir - G a I ata y 0 r c u marbazlaı;m toplanarak 

0 

1 
ketlerin kSrlarmdan ayırmak suretiyle lan anla~ılmr~ ve son giiıt e 
yapacaktır. Yenicamiden sonra Süky- Sa 1 Q n U kilde elliye yakın l:umarbat1' 
maniye ve Ayasofyanın etrafı açrlacak çıkarılnuştır. Zabıta kıŞ 
ve bu abidelerin civarındaki esasen es.. 
ki ve köhne olan binalar yıkılacaktır. 
Vüvuda gelecek meydanların bir tara
fı park haline konacak, diğer bir kıs
mı da muntazam bir şekle sokularak 

vesaiti nakliyenin durmasına tahsis e
dilecektir. Bu işler bilhassa §ehriır.ize 
gelen seyyahların abideleri gezmekri
ni kolaylaştıracak ve onlara bu tarihi 
binaları güzel bir şekilde gösterecek 
tarzda yapılacaktır. 

Diğer taraftan Eminönü meydanı· 

run tamamen istimlakindtn oonra Ye
nicamiin arkasındaki parkın kaldml -
ması ve abidenin büyük bir meyda:ı or. 
tasında kalmasının temini düşünülmek· 
tedir. 

işçi 
siqortası 

Kanun meclisin bu 
devresinde 
çıkarılacak 

lktısat Vekfileti işçi sigortası hak. 
kındaki tetkiklerini bitirmek üzeredir. 
Onümüzdeki Haziran.dan itibaren fa· 
aliyete geçecek işçi sigorta idaresi ~çin, 
kanun projesi hazırlanmaktadır. Pro
je meclis açıldıktan sonra tasdikten 
geçirilecek ve derhal tatbiki hakkında. 
ki hazırlıklara başlanacaktır. idare ilk 
olarak kazalara, mesleki hastalıklara 

karşı sigorta i~leri yapacak, ilerid! fa· 
aliyetini geni§!etecektir. 

T(O)ınitcn cam~aı ... 
nun koırlklYISlYJ 

A~ılma merasimi 
bayrıımda 

yapılamıyacak 
Galatada Tophane rıhtımı ilzcrin.de 

inşa edilmekte yolcu salonunun 29 5lk-

• teşrine kadar tamamlanamıyacağı an -
laşılnuş ve evvelce Cumhuriyet bayra· 
mında yapılması kararlaştırılan açılış 

merasimi geri bırakılmıştır. Salon an -
cak yılbaşına doğru açdabilecelrtir. 

Maamafih binanın harici bütün ak
samı tam:ımlanmtş ve dahm tcsis;ıtına 
geçilmiştir .. 

Bilhassa salonun alt kısmı .için }eni 
tertibat yapılmaktadır. 

Ayni zamanda binanın önüne dikile
cek Atatürk heykeli için de yakmda 
bir miisabaka açılacak ve bintnın ala
cağı şekle yakışacak bir heykel yaptı
rılacaktır, yolcu sabnu, Balkanlarda 
bir eşi daha bulunmıyan ve Avrup3da· 
ki emsali derecesinde muntazam ve 
modern bir bina olacaktır. 

---o-

Kaptan ve makinist 
"on gresi 

Kaptan ve makinistler cemiyetinin yıl
lık kongresi dün yapılmış ve geç vakte 
kadar devam etmiştir. 

Kongrede verilen kararlara göre, yar
dım sandığında bulunan beş yüz lira ölen 
denizcilerin ailelerine dağıtılacaktır. Ge
mi zabitanının daha esaslı bir tarzda ça
lışmalarını temin için zabitan vczaü ta
llınntnnmcı;inin de bir nn evvel tatbik 
mcvkilne konulmnsı lmrarlaşlırılmıştır. 

Gemi sahibi tnrafmdnn işten çıkarıldı
ğı takdirde gemicinin hakkını cemiyet a
vukatının takip etmesi hakkmdnk.i takrir 
de kabul edilmiş, bunılan sonra yeni ida
re heyeti seçilmiştir. İdare relsi olarak 
eski deniz yollan müfettişi Şevket inti
hap edilmiştir. 

bu yolda'lı:i faaliyetini .d:" 
tir • 

Ayrıca kaçakçılık buros\1 
da gizli zehir içen ve sa~ 
§iddetli bir faaliyet prog 1"' 
mıştır. Bu işten sabıknlı " 
daimi bir taldp ve kontrol 
lundurulacak, zehir alııt'• n 
ve kulJanılmasınm önüne g 

-o-- e 
Çocuk esi rgeffl ~ 

rumunun yard• 
Ankara, 17 (A.A.) - ~ 

kurumu genel merkezi t~ 
938 ta.nhind~n 16· l 0·938 (j5 f 
son onbcş gün zarfmda 14 
dım cdilmi~tir. ~ 

Bunlardan 283 çocuk ,·e ~ 
kezin polikliniklerinde blk1 .. 

<.'dilmi~tir. ~ 
Diş bakım evinde de ~ ftlİ; 

kri bakılmış ve tcdm i ed11ııı'r!i 
705 çocuk ve anne gen~ 

vclarmdan istifade etmi~I'· .tı ı 
. .. ı:ııı 

Süt damlasından hcrgii11,.f> 
süt verilmiş ve 15 günde... ~ 
1080 kilo bed:ıva süt da~~ 

Kurumun Keçiörendckl ~, 
essescsini görünüz. Dikkat ~ıııd 

. kılan yurt yavrularının E3g 

şeleri sizi sevindirecektir • 

~ e~ 
Et ve ekrı11~ı 
fi atları 1 n dit~ıf 

• .,,)-o 
Et ve ekmek narh koXJll!' e 

narak yeni fiatlan t.csbit elC 1 
Buna göre birinci ne vi clt~ci 
tan 9 kuruş 30 paraya, fk ,., 

mck 9,5 dan 9kuruş10 pnı1l· _;~ 
tir. te~ı 

Et fiatlannda da 2 ltufllş c~ 
!arak Karaman toptan 33, p sO 
sığır toptan 25, pernkCJldC ıJ t 

ıttC 
indirilmiştir. Et ve ekınC . cÖ 
19.t yanndan itibaren tat~ l 

-o---""' ~f e 
Askeri iğe d~,e-' 

Ilcyoğlu yerli askerlik ~ı~,~ 
Beyoğlu yerli, as.lcerlilc ~ti clCI'/, 

1ı (334) doğumlu ve bıt tl;ıe 

muameleye tabi kısa hi:ıfl'l~Iİ' 
tahsilini bitirerek yük~elc e ~el • cı. 
mı~ olanlar l sonteırı~ ·ti ;ıl 
sevkedilece.klerinden fİmoıde 
rc;caatlan. 



ıa :aıaı 
NCtTEŞR1N - 1938 

1 - ihmalci 

Bir kızı seviyo 
Oğlunu öldü e 

Cinayet bütün esrarengizliğine rağmen 

I..o~ Ancclesteki bir polis karakoluna bir 
gün yaslı bir kndın geliyor: 

- Oğlum bir knzaya kurban gitti! dlyo 
ağlamaya başlıyor. Koşun! gelin, bakın ... 

Polis memurlan derhal kadınla bera
ber bir otomobile atlıyorlar ve eve geli
yorlar. Burası, Dübua isminde genç bir 
doktorun işgal cttiı;l bir apartıman dai

residir. 
Polisler bir taraftan cesedin bulunduğu 

ortaya çı ka r ıldı 

• odayı dolaşırkC'n ölen dokt,.-·rı annesin,. 

-,.~ ~ 

O'""'k"~·t'°""n'.f"''·'~~ nr~ ©iti l ü7"' 

k~~c§l u·c§l rro 
es1111 Nası 1 ve neden o 1 ur ? 
~I~ tUer ~r"sındo aşıklar ge\1 ezel Pr, uya-

(1\'h Ya •>"ö ' ~ıı ~ "hg c- :: '"' renle r ve uyuk lı yun 1 ar var ... 
ıta:ı; 1 """Y fcrn" 

~ıı.i . a arının b oy . cmöf cmo 
h .. Ilı n .. aslıca 1 '" tııı t.O~erın k • ne erden :ıeri 
~ a göre e tedir. 

de • Otonıob' 
fatı~lll1aktadır. B~ı kazaları c!ört 

llııdcı.. rasuana n!ardan biri ve 
'l tı Ilı bır 

~e ~4 c .. Çarprnasıdır cot.omobilin 
ıı ' eh Utıc bu k. . Kazaların 

lı- Cp ş.c ' ldek• 
·~t'1 Verdiği ~ .. .. 1 Çarpışma· 
ç .ı arın "'· gorulınektedı' , \,\ltv ,,uzde 20 . r. 
t~ Sa ar, ki\0rn sı otomobilin a· 
( rp111 . etre ta . . 
~aı asıytc h şı gıbı ma:ıia. 

•:tc ar Yüzde 1 9us~ıe gelmekteclir. 
, . a111ud . nısbet• d ~ııı 1St'k 1n e de .,. .. 
f 

Crirı r ı arnctten 1 l:lrı 
ltJ ,.arpı!t~ . ge en oto· 

ıc· a a~ " :.ası ıle 1 1ltıcıq gır .zayiat c maktadır • 
he~ .~_erdir, ç·· Vererı kazalar bu • ı,.· Unk" 
ıkıa ı Otornobiı • u. bu çarpışma. 

y tı r>" • '1Ckıle · 
Utd t.Orülrn k . rın de yara . 

lca c l 7 n· e tcdır. 
r§ıya ısbctinde d 
lad gelen ot e kazalar ~ar· 

~taı ır, Otnobiııcr arasında 
ara 

\'at· 8t heb' 
Sı. ~~ttedi , ıyct veren • 
"'tısr;; r.. kımseler 

caııı· ı&e n" 
' ıl'cr . t.Ore, iyi h 
ıt'ı 1ta ·nı bilerek arc&et eden ve 
tı~ :ı;alar Çalışan ıc· 
t . ~\ıltab· a Sebcbiyc ıms:.ler 
sd'~tı· ıl, ka~alara t \'ermektedir. 
~1 ~tistiltızıilc Sebep len fazla ihmal 

tti 12 te, kazay o maktadır. 
,,._ ola k a sebep 1 ~ \t ra tcsbit . 0 an şoför 

~l•r~ıt ~,. tebeL' edılrniştir. Bun 
l : "'Yet -......_ bı veren h alleri 
l'tıı t ll1alci • 0 el'tı i:ı;} • tolllobil • 

eme,. k ın ön" d . -, ar§ıda un ekı 
n geleni gör-

mcz. 
2 - ~uursuz: Kartıdan otomobil ge· 

lirken fenerlerini kıs:n~. Işık gözleri 

kamaştırır. 

3 - Cıgara içen: Bu hareketi ile 
hem önünü göremez, hem de benzinin 
parlamasına sebep olabilir. 

4 - Geveze : Yanındaki ile konuşur, 
onu da lakırdıya tutar ve karşıdan ge

leni görmez. 
5 - Aşık: Hareketinin sebep olaca· 

ğı kaza a~ikardır. 
6 - Ters taraftan yürüyen yay::ı gi. 

denler: Otomol:.il, karşıdan gelen ara
baya yol vermek üzere l:ıvrılac.:1cken 

bu yaya giden mani olur. 
3 - Cür'ctkar: Arka arkaya ve sıra 

sıra giden otcmobillerin arasından g~ 
miye çalışır. 

8 - Uyanık rü:~:ı gören: Ot~-rr.obil 
idare ederken gözlerini göt< yüzüne ~i
ken adama yolunu her halde yılchzlar 
göstermiyeccktir. 

9 - Uyuklayan: Başı birdenbire 
önüne düşen bu adam da bir 'kazanın 
kurbanı veya sadece mes'ulü olacaktır. 

10 - Hareketlerinde ağır olan: Ar
k~an hızla gelen otomobile yol ver-
mez, !<azaya sebep olur. 

1 ı - Sarhoş: O bir çok kaza se -
bcplcrini ken.Hsinde toplayan adamdır, 
çünkü şuuruna hakim değildir. 

12 - Yanına üç 'kişi nlan şoför: Ko
lunu kımıldatmıya muvcıf~ak olamıy.a -

' rak kazalara seb:lıiyet verir. 

soruyorlar: 
- Anlnun. ne olclu .•• 
- Kaza oJClu ... 
- gvct, kaza olduğunu anladık. Fakat 

nasıl oldu bu kaza? 
- Anlo.tayım: Şarlla bir arkada§t ~r

tcsi sabah ava çıkacaklardı. GC'ce, yol ha
zırlıklarını yaparken tabancalarını da tc· 
mizl meye başlamışlardı. 

''Ben içerki odadaydım. Birdenbire, bir 
ta banca sesi işi ltim ve koştum geldim : 
Şnrl nrkası üstü yere devrilmiş ) alıyor
du. Arkadası da elinde bir havlu, taban
cayı siliyordu. Bana: 

'' Hemen gidin bir doktor çağırın. 
Henüz ölmedi, kurt.annnk belki kabildir. 

Dedi. 
Ben hemen sokağa fırladım \'C doktor 

aramaya ba~ladım. Nihayet bir bildik va 
sıtasiylc bir doktora haber gönderdim. 1 
Tekrar eve döndüm. Çünkü oğlumu me
rak ediyordum. 

1'~vc döndüğüm zaman oğlumun arka
daşı gitmi,.ti. ı•akat, onun suçlu olduğunu 
hiç zannetmiyorum. Oğl)lm bir kazaya 
kurban gitti ..... 

Kadının anlattıklarına göre, bu, kaza 
de;;.il, bir cinayC'ttlr. Doktor Şarl Dilbu:ı
nın arkadaı;ı ı kadın bu gencin iı;mini bil-
mC>cliğini söylüyor) herhangi bir scb<'b
clen dolayı onu öldürmüştür. Buna hir ka
za mahiyeti vcrmC'k istemiş. O gece eve 
gclmi!l ve silahları t<'mizlcrkcn, dolu ol
duğunu bi!tliği tabancasını çekerek Şarlı 

ö:dürmU~lUr. 

Kadın, tabanca sesini Mtip içeri girdi
ği z:ı.m:ın diğ"r adamın, bir havlu ile ta
bancasını sih.Wini görmü<ı. Katil herhal
de havluyla, tabancanın tlstUndPki par • 
m:ık izlerini siliyordu. Hakikaten. masa
nın üz<'rinde bulunan tabancada bir tek 
parmak izi bulmnk kabil olnmarnı~tır ... 

Bu ndnm kimdi? Ş:ırl DUbua ile olan 
nlfıkası ,.e nrlt:ıdaşlı;?ı ne derecedeydi? 
Onu niçin ültlürmüııtü? 

Bunları anlamak içi•1 herhalde genç 
doktorun hayntını öğrenmeh lüzımclı. 

Şnrl DUbua muhitlndt> çok iyi tanınmış 
bir gencti. Arltadaı;larının hepsi kendisi
ni çok scYcrlcr ve s::ıyarlardı. Kendisinin 
kadınlarla pek fazla dü'iÜP kalkmadı~ını. 
arırı cğlnncc'rrdc-n iio!'lanmadığı d:ı an
la51Jıyordu. Yalmz. Klel Roknm iswinde 
bir genç kızla SC\ iıoiyordu ve evlenmeye 
brar vPnniı:ıt1. 

Mis l\lel isticvnbınd:ı: 

-

I 

Doktor Ş,,rl Diibua'mn scıd·v· /, 
aluıca bıldiklrri11i ağla;a a 1 

~atibesi bir sır a ka ' 

evlc>nmC''ıC kanır vermiştik. Yakında cv
lenecclctik ... 

O halde bir lusknııçlık mı? fakat Kici, 

Şaı im arkadn~ı olarak tnrif <'dilen tıpte 
birini tanımıyordu. Tanıdığı gençlerin 
hepsi de bulunmu~. fakat hiçbirind n 
şüphe edilmediği gibi, doktorun annesi 
de onlardan hiçbirini o g<'ce evlerine 
gelen genç olarak göstcrcm<'mişti. 

Katilin kaçtığı muhakknku. Tabanca -
nın üzerindeki parmak izlerini sildikten 
sonra npartımandan çıkmış ve hcrhald(' 
§İmdiye kadar 3chırdcn de uzaklaşmıştı. 
Fnkat, tabnncasını nic;:ln orada bırakmıcı
tı? 

Bu sual soı ulduğu zaman madam DU-

bua: 
- Tabancalar of;lumundu, dctli. 
- İkisi de mi? 
- Evet, ikisi de . .Alıp giderse büsb · -

tün ılelikanh için bir şUphc te,·lid eder
di. Çünkü kendisi belki ele gcçmiyeti
lir. Fakat tabancayı y::ınında ta.,ımnsı o
nun için do.ha tehlikeli olaeaktı. 

I.iıltln, .bu dclikanhnm oğlumu bil<' bi-1 
le öldUrdüğUnU hiç ~nnnctmiyorum. Elin
den bir kaza çıktı ... 

- Peki, şimdi niçin kaçtı? 
- Kaçtığını d!l. zannetmiyorum. Her -

halde, ortayn çıkmaya lüzum görn.liyor. 
Kadının o genel bu kadar mUdafon l t

mcsi poliain biraz nazarı dikkatini cel -
betmi~ti. Hususile ki, madam Dübu'l oğ'
Iunun bu arkadaşı ismini bile bilmcd "i 
bir yabancıydı ''C evlerine ilk defa o'a-

d 
~ • 

rak geliyordu. O halde, masum ol ugu -
na, hadisenin bir kazadan ibaret bulun
duğuna nC'rcden hükmediyordu? 

Tahkiknt ı•snasınrla mutfakta iki kur
şun bulunmuştu. Bunhr, masanın Ü"'e
rin-:lc, cinayeti işliyen tabancaya konul-

- Ev"l. di) ordu, ~:ul beni çok !<'Vl- duğu zam:ın görülrlü ki, o tab::ıncanın ı~:ıt n. ıl nı l 
yordu. Ben de kendisini sevjyordum ve l kurşunudur \'C onunla at.Jlnıı§lır. 1 

n~sı 

'1 
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fK~~ıı 
·-~Z\lİNA 

DAU~R.AK 
ORiADAN 
KA'iBoı.ou ... 
Gı:MiCill:R. 

1\,.1!.l<iJt!.: 

• S:ılıık J\yu hır)a so Hıl ~·ıırdım nn7.ırı 
Pr. Dobrelsbergcr L rıi,·crsıleıııizııı ıkli\:ıt, 

profe örlüğunc lo) in cdılııılş, şehrimize gc 
lcrck dün len ı ':ı7.lfeslııc b:ışltıııııştı r. 

• hı:ınlıul :nı ııth:ıııcsl ıııudüı ıııua\ lnı 
O. mıının reı lljlindc bir he) cı Bursu) u sı· 
dcrek senelik ııılknatısf iııhirurıurı ııl~·ıııck 
tlzcre lfludnğ:ı çıkrnışlır. 

• Jzmirde hclcdil c ,.c husml ıuulınschc 
tarafından ıııUştcrekcn l nptırılo( ul. ı;;o 
~ntaklı bü;)Uk otelin ııılrnnr Aııf Hıkrııel 
ı. rafından hazırl:ınnn ıılıln \'c projeleri 
dun şehrimizde TUrkoriste toııl:.ın:ııı olrkJ
lcr ve mimarlar t:ırafıncl:ın tetkik ulun· 
ınuşhır. 

• hmır nıiıstnlıkern mc\'kliııc batllı !ılı lik 
!erin bu n.rın birinde başl.ıynıı manevra tııl 
hık:ıtı hltınlş, Lıu mfinnscbctlc Crlodn lıır 
geçit re mi )'upılnııştır. 

• Bir bu~·uk O) daııbcri ıneıuıı lıulunnn 
l tnnbul nıfiddeltııııumlsi llikmcı Onat dlin 
tekrar Yazilcslne başlanıışlır. 

• Fran anın Ankara el~·IUği lCllİ o kcrl 
alnşesi general \ unrcıı ıncııılckc!llmizc gele 
rclc :renl \'Ozifc ine lıııtlnnıışlır. hskl ııtoşc 
mililer tcknlldc ııe,•kedllmlşlir . 

• Adnna civarında sulama i~lcrini tclki· 
ke giden Nonri \'ekili Ali Çctink:ıya Anka· 
rnya dönmüştür. 

• Kornhükte clcmir \'C tclik fobriknsı cı· 
varında yapılncnk memur ve işçi e\ )erile 
hastane, sinenın, mektep ve karakol hınn· 
l;ırının pliınlnrı Prost tnrnfındon lınzırlnıı· 
mışlır. Yakında inşnntn başlaııar.nktır. 

• t'nivcersiledc münhal bulunan 13 do· 
1:cntlik için mürncnnt edenlerin iınlllınnla· 
rına dün başlanmıştır. İlk imtihan fransıı· 
ca, inı;iliıce Ye almancndan yapılmıştır. 

• Alman iktfsaı talebelerinden 25 kişilik 
bir kafile şehrimize gelmiştir. Gençler dıin 
tıcarct mektebini \'C Tiirkofbi 7.İynret et
mişlen.lir. 

• !)ehrimizcki lise ve ortamekteı>lerde 
lıu sene t:ılehe Cıız.I:ıclır. Bu scbelılc maarif 
YCkı"ıJeti tedrisat İlerlemeden birkat gün f• 
çınde mekteplerde yeniden şubeler açma· 
ğ.ı karar vermiştir. 

• Tahtakalede tnccnr Salnnıoınııı yaııhıı· 
nrslne maliye mlifclllşl sıfatı tnkınnrnk 
ıııüracııat edip ıtıccorın defterlerini tetkik 
cdcıı \"chbi f minClc biri polisçe )'nkıılann· 
rnk malıkcntcyc \'erilmiş \'C tc,·kır oluıımu, 
tur. 

DIŞARDA: 

• Sos'yoltı:m nnıntl)•ecllcrindcn Kari Kn· 
inısky, 84 yaşında oltJuğu halde Amsler
damda \'efal etınl~llr. Kendi i nn$1Us l'Bpıl· 
dı#ı zamnn Yl:ronayı teikcdcrek Amstcrdo· 
m itmişll. 

• Knlkillad:ın gelen lılr habere göre, şar· 
ki Hinclist:ın eksprc~ı J>ntnadan !lO kilomet 
re mcsorede henÜ7 bilirımiycn bir sehebtcn 
dolayı hallan çıkarak de\'rilmlllr. 30 kişi 

sığır surelle yor:ılnıımıştır . 
• Pr:ınsndıı Kııl\'odos mebusu Piycr I>ü· 

sen, Flandene bir mektup g6ııdcrcrek Alil· 
;) ans Demokrntikln idare kom ilesi nz:ılığın 
dıın istife etmiş olduğunu bildirmiştir. 

• ltalynnc:ı Mcsajcro g:ızclcsinc nazoraıı 
Calcazzi dü Lnspcz.r:ı atl ınd:ıki genç lıir 
lıalyan iilimi, deniz se\'iyesiııdcn on üt 
1ıin rnctre dcrinll~iııc inıncğe nıell:ır olnc:ık 
hir alet 1cat etmiştir. 

• Amerikanın Dctroit şehrinde Ut'U$ ha· 
tinde lki tayyare yerden 100 metre irtifada 
çarpışmış ,.e ltıyyordcrin ikisi de infilı"ık 

ctmi~tir. 4 klşı ,.c lıir de 3 buçuk ynşındn 
bir çocuk yanarak. ölmüşlerdır • 

• lı:ıl}'on hfl'kOmeti Frnn:ıois - Poncct' 
nin Pransanın Jloma biiyük elcilii}ine in· 
l':İninc nıuvafaknt etmi~lir. 

Meşhur bir p1yanlst 
öldü 

Va~bYa, 18 (A. A.) - Şopcnin ~ser

lerini çalmakla maruf olan meşhur Po
lonyalı piyanl.st lUhneloviç, S'i y14;ında 
ölmü5tür. 

çinde ateş edildiği zaman etraftan duyu
lup duyulmadığıdır. 

O gece etrııft.ruı tabanca sesini du~-up 
gelen olmamıştır. Bunun üzerlnf', oğlunu 
ayni tabancayla öldürdüğün ?.aman der
hal kimsenin du)-up gelmi:\·ecel-inc emin 
oluyorsun ve clnayc>ti işlemeye dııhıı lrııt- j 
lyetle karar veriyorsun. 

!ki üç gün sonra do bu cinayeti işli • 

yorsun. O .ı;-ecc ne oğlun ertesi sabah nr-
1<ndaşıyla gidece~i bir ova hazırlanıyor
du, ne de si-ıin evdP ııc:>n ve o~lundan 

baş'•a birısi vardı ... 
Doğru değil mi? 

l{adm, baı;ını öntine <'ğip a~lam'lktan 

ve !luçunu itiraftan baş'•a yn,pacak bir 
te:r b 5 o 

Bugtın madam Dübua Los Ancclestc 
kadınlar hanlııhanc::indc l'at.mcltt.ndır. 

• D~ 
Şıı.Yoiı.ı; 

7-1 iHi'ı'ı 
SAN l>J\Ll..f.\ 
ÇEKEREK 
POYW-\Z~ 

AL t>ILJ\ R 

r f-'?J 
~· 

Olnürcn! re vo 
cöftüs n~:ıle''l ine KAT A HAKKI E K R E M ; Sullanahmct sulh 

kcmesinden: 
"l ta: Da\ acı 1 mail Bingtı ~ 

!11 rbi r le r 1 O İ • 1 bulda Bc~ikta,.ta ~in311 5 y ıl r 8 1 y 8 n mahkeme çıkmazı sokai' 
Tı/J f(ongıEsinde 

i k 1 8 r k 8 d 8 Ş renı ı numaralı arsa 
111 

z aı Dün gece saat 2::!,30 da l3eyoğlunda 
sokak orta -mda iki kişi biribirini yarala-

Fatma 7..chra , e airc :ıle) 
numaralı do ) a ile açıl 11 

'asının ) apılm ıkta oınıı 

ve grip mevz darı 
tetkik olunacak 

mı~tır. 

Bunlardan biri Gulhane o!mğmda 15 
numarada oturan Süleym:ın. diğeri dC! 
Bahriye cadde.:ıindc 15 ımmaralı kahvede 
oturan araba sürücü"'ü Hasandır. Bu iki 
arkadaş dün gece Bcyoğlunda adamakıllı 
kafayı çektikten sonra arka sokaklara dal 
nuşlar fakat bu arada bir lakırdı yüzün· 
den sokak arta mda ka\gaya ba~lamı~

lardır. Ağızla ba~layan münazaa bir kaç 
sanirc içmde tokat \·e yumruğa dôkülmüs 
Süleyman eline geçirdiği hir ~opayı Ha· 
sanın ba~ma indirmiş ve Hasan da cebin· 
den çıkardığı u turayı üleymanm bôğ· 
rür.~ "~p!amiştır. Her ild yaralı etraftan 
yeti~nler tarafrndan tedavi altına ahn· 
mı~ ve tahkikata da ba~lanmı)ır. 

Lu kere tapu daire inden 
'.aydına göre hı~ cdar o!d-"' 1 

eden A Vı.:t> Sabiha \'C fer"' 
• :1- { ıt 

Sabri Ye Den·iş Must~ 3 
\' 

liha ,.c Nigar Ye rnımı ,e el 
ra ve Şükrü ve kızları J-Jıı01 DUn aı;ı n n 1 on 're bu sabah ta toplan arak ye ikametgahlannın rrı~t. ~ 
nacn 20 gün müddetle ıli 
ra ma m:ıhkemece 1<ar.ır ; 
ğundan ve M uhakemc ~e , 
hine mü adif cuma gtinU ) 
edilmiş bulundu~•undall 
mczkfırda biız:ıt veya bıh., 
lunmadı.-ları takdirde gJ) 

~·alı ş nı a: o r ı n B de va m et t ı 
C$'"' llaşta1a1t 1 ınrıdı 

Bunu miltcakip riyıuıeıt divanı intiha
baU yapılarak riyasete profesör Refik 
Saydam, ikinci reisliğe profesör Abdtil
kadir ?l:Oyan, umumi katipliğe profesör 
Dr. Nureddin Onur, fahri reisliklere ka
mutay baı:ıkanı Abdülhalik !r.enda, genel 
kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak. 
bUtiln heyeti vekile azaları il,,e, İstanbul 
Universitcsi rektörü profesör Cemil Bll- ı 
sel, doktor Nurettin Ali Berkol, doktor 
Aııım Arar, general Mazlum Baysan ve 
celse rclsliklerlne doktor Hasan Başkan, 
doktor Yahya Orhan. profesör Hayrullah 
Diker, profesör Tevfik Sağlam, profesör 
SUrcyya Hidayet, doktor Rüştü Çapçı, 

Doktor Se)'dullah :ı.~iltri, doktor Rıfkı 

Toygan, profesör doktor Mazhar Osman, ı 
ıscçllrnişlcrd 1 r. 

Kongre, açılıu celsesine nihayet ve
rirken, ba§ta Ulu Önder Atatürk'e, Bü
yUk M111ct Meclisi Rel.si Abdl.llhaUk Ren
da'ya, başvekil CelAl Bayar'a ve Mareşal 
Çakmak'a karşı derin saygı ve bağlılıkla- 1 
rının bildirilmesini karnr altına almıştır. 
Öğleden sonraki ikinci celsede profe

sör doktor Has:ın Braun, doktor Kemal 
Hüseyin Pilc>vnt'lioğlu, Doktor Ekrem 
Şerif Egeli, Profesör Mazhar Osman Uz
man, profesör Stırver Kcmnl Tokgöz, 
doktor Nureddin Onur, doktor Kemal Şa
kir Saracoğhı, profesör Tevfik Sağlam, 
doktor Tevfik t. Gökçe, doktor Osman 
Şevki Çelik, muhtelif mevzular üzerinde 
söz almışlardır. 

Kongre bugün eaat dokuzda toplanarak 
mesaisine devam etmiştir. 

Kongrenin açılışı münasebctile reis 
doktor Refik Sayd:ım söylediği nutukta 
ezcümle demiştir ki: 
"Konuşacağımız mcvımlar itibarile de bu 
toplantınm memleket hayat ve sıhhaUle o. 
lan büyük alakasını hatırlatmak !sterim. 
Bu defaki me\•zulordan biri, biliyorsunuz 
ki. öjenik yani ır.k hıt:zıssıbhıı.sı:lır. Bu 
me\'.Zuun so'l senelerde bütün dünyaca 
iktisap etliği eh<'mmiyetl buradıt izahn 
lüzum görmüyol'Um. Bütün milletler vo 
hlikfameller, nesillc>rinin tckiımül ve tas· 

fiyesi uğrunda madC.i ve manevi bilyük 
gayretler sarfctmC'k <' \'e Qolr çalışmak. 
tadırlor. Bi.\tUn bu mesainin ga~·esi. yük 
S"k knlitedP. ııUfu' yeti:;tlnnek ve bu nU 
fusıı. bc<len1 '"C ruhi bıtkrmdnn en mU
tekamll bir dereceye eri:;:tinnek, daha a. 
Ç!k bir sözle, sağlam ve gürbüz lıir nesil· 
dPn az:lmi r2ndıman almaktır. 

Öjcnikin f'n esaslı nolrtnl:ı.nndan biri 
olan. "evlcnmndcn önC'c tıbbi muayene,. 

ketimiz hakkında faydalı ,.e ı:ıcmcrcli nc
liclere varmış olsun. 

Yadinci kurultayın müzakere ve mü
n:ıkaşn cdcccği ikinci mevzu hakkında da 
lılr iki söz söylemek isterim: Biliyorsunuz 
ki, bu "grip., hastalığıdır. Gripin; halk 
sağlığını tehlikeye koyan ne mühim sari 
bir hastalık o!duğu eskidcnberi malüm L 
di. Dilha.ss:ı hatırası henüz silinmemiş o· 
l:ı.n ve milyonlarca insanın öliimiirıe sc. 
bcbl~·et veren 1918 dllnya salgını bunu 
pek acı bir surette göstermiştir. Mem-

lngiliz or 

\ 
meye de\·am ve karar 
tebliğ olunur. 

lekctimll:de arasıra kış mevsimlerinde baş ·t. d bu·. y .. 
gösteren ve. bu yü:ıden,ınssnsdiv~r.lcden 1 n e 
gösterl"n \'C grip namını vermcğc mecbur ı 
knldığımız mevzii salgınların ve bu yüz
den baron da ziyade vefiyata sebep olan 
hastnlıJ'ın benliği hrkkında kıymetli ra
portöricrimizin hazırladıkları raporlar, 
münakaşa mevzuu olurken, sizlerin rey 
ve mütalcalnnndan Hham almış olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, cUmhuriyet 
hükftrnetinin en bUyiik '\'e ku<bi hedefle· 

rinden birinin de, halk sağlığım korumak 
olduğunu artık lçerde ve dıtıarda hilmi. 
ycn kalmamıştır. B•ı hedere isabetli bir 
ımreltc \-arnbilmck için, şimdiye kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da sarf ve sal
~n hastalıklnrla bilgi ile mUcadclc etmek 

meeburlyetindP-yiz. Cilmhurlyet de\•rln
dcki metodik mücadeleler, bl7.i bu gnye. 
!ere çok emin bir surette isUI etmiştir 

ve etmektedir. diyebiliriz. Nüfusumuzun 
yıldan yıla vP bir çok memleketlerde gö
rülmiyen bir rıekildc artıoı §Uphesiz ki, 
bu mUcadelelerln hayrrlı leslr1erilc lıasıi 
olmuştur. 

Sözlerimi bitirmeden, Tiirk m111etine 
dalma medenilcçme ve dalına ilerleme 
yolundn yeni hamleler veren, ve bizi yük 
sek hlmayelcrilc taltif bu) uran Reisi. 
cümhurumuz, Büyük Şefimiz Atatürke 
tazim ı,,·e hUrmcllcrimb:i nP nrzctmcyi 
vazüe biUrim . ., 

Bu snhalıki to1>ftmtt1ar 
!kinci TUrk kadın hekimleri kongresi 

de bu:tnn saat dokuz buı,:uktn halkevi sn
lonund:ı sıhhat ye içtimai muavenet ,·e
kili doktor HuH'ısi Atata~rn başkanlıf,'Illda 
açılmıştır. 

BUt\ln Türkiyedcki kadın hastalıkları 
müteh:ıssıslnrrnın iştirak etmekte oldu
ğu bu kongrede, görii~ülecek mevzular e. 
rn.!lında tenasuı uzuvları kanserlerile mU· 
eadele, ağrısız doğum, düşüklerlnde teda. 
visl ile nüfusun çoğaltılması, hormuHarla 
kadın hastnlıklnrınm tednvisl vardır. 

ruza hazır ıyo 
Alman ajansı lnglllzlerln bazı mınt.ı: 
da vazlyele hAlllm olmadığ•nı blld.I~ 

Londra, 18 - Fllistlndc umumi vaziyet lngilf~lerin Arnplarll. ~ 
gittlkçe fcnalqm:ı.ktadır. lki İngiliz nak- lan umumi taarruz, e 
!iye vapuru ile Hay.faya yeniden Malta- h. r hcyccnnla bekıentıl J 
dan ve 1skendcriycden 2400 lnglliz suba- glUz nskcrlcrlnln kola1

111
, 

yı ve askeri gönderiimi!jtir. Bunlar Fi- fak olaca ılnrı snnıltıl" ,-
lislinin muhtelü yerlerine taksim edile- rap nasyonallstlerl 01ıı;e 
cektir. Bu hafta zarfında Filisline gelen fından fes '-'C sarı 'ID 

lngiliz askerlerinin sayısı altı bini bul- den sonra halen her1tcS f 
muştur. ynni ngel giymektt'dtr·

1
,1 

Ncvs Chronicle gazetesinin 1ekcnderi- rinc şimdi lnglllzler, s d 
yeden aldığı bir hnberdı• Pllistlndcki !n- mite ve çeteclleri ayırde 
giiiz kurmayının bu hafta içinde Arab dir. .,A 
çetelerine karşı büyük bir taarnıc gc- M ek 

5 1
• k a d a 1 s) 

çeceği bildin1mektPdir. lngillzlerin Fi-

listinde bugün 25 bin ki§ilik bir kuvveti d a n k o r k u 1 ~~ 
bulunmaktadır. Bunların 17 bini İngiliz ,. 

::k;~~u~~ig~,:~ı::~i~r. potil!i, ,.e 6 bini ıVHlri müdafa8 ~ 
Daily Hcralcl gazetesinin ye.ı:dığına hadise yerlfJ~ 

göre, lngiltcrc hUkümcti Ji'ilistinin taksi- l\leksıka 17 <A.A.) - ılt 
mi projesinden kat'i olarak vnzge~ştlr. den gelen haberler dol~}1 ı; 
Buna scbeb Voohhcad komisyonunun böy hafıl, cndıse içerisindcd1r· 
le bir tnksimin imkansız olduğuna htik- bilinde amele teşkilatı, tuı1 ~ 
metmi§ olmasrdır. man Jakupicıyo~ u inkılA~ 
Alımın a jansrnm vt>rdiği hinde bir siyaset takjp e ~~ 
halwrlt•r mcktc \'e e}aletin askeri 

Kahire, ı 7 (A.A.) - n. N. muhabi- umwni valire duşman ol3~. 
ri lıilclirlyor: foya Kaballeroya muıabe 

ÖğrenildlğinP- göre, BeytUllarm bir dir. • -şl; 
kac haftaclnnberl Arap nasyonalist- Diğer taraftan umUIJll' il; 
1erlnln elinuedir ve şehirde halen hiç çi halkı c:ilfı.hh ic:yana te~ il 
bir Jn;;lliz nsl<Prf bulttnınaına.ktadıı-. !a itham ctmf!ktedir. Çıft~t:ıı1 
şurasını tc lıarUz ettlrmelt en tcrcsan- v:!disiııi istila etmis oı~ul•); 
dır ki nasyonalistler, Yahudllcr ve zırda federal kuvvetlcrıfl ,tı 
1nsilizlcr hariç, herkesin şehre gir- lundukları sôylenmekt~ir-~if 
mcl~rinc ve mukaddes makamları zl- r.azm, ihtilafın müc:el~a!1 t' 

almac:ma. m~ni. olmalo~·ı!l / 
nora) a gıtrnıştir. ~ J 

yaret etmesine müsaade etmektedir. 

:1i "Türkiyt' BUyf.iic Afili t IMeelisJ Hükü. 1 - 19 hirinciteşrin 938 çarşamba gününden itibaren J<:araman eti için toptan 
m<'ti . daha 1921 c ne- inile Bü~"lik Mcc- 33, perakende 38 sığır eti için toptan 25 perakende 30 kuru~ azami fiyat tayin olun· 
lısC' tcKUf eun·§ ve oradan oÇthın bir ıl"n- muştur. 

nun ile mC{'bııri kılmak eurctile bu iı;e ne 2 - l)iğ r toptan \'e perakende et fi yatlannda değişiklik yoktur. (D.) (7601) 
ktıdnr c.:lıemmiyct \'erdiğini bUtün dün-
yap gögtcrrei oldu. Bu muııycnenln, clfın 
mc:>cburi o'ma:dı;tı \'C'\'a t~raül ""C'klintle 
ol•ı:;ı 'apıtmndığı bir N'l< merolPkctl<:'nn 

5 hrl'zıssıhhasmn VC'rd'ği c-lıemmi~'Cti \'C 

dU~k3ti bir ikcr<' d.'.lhn tebarüz dtirmiıı <>. 
!urum. 

Mevzuun ne kadar ~Umullü olduğunu 
bili.roruz. Değerli r.aportörkr.imi~n hazır· 
larnı: olduktan ranor!arla, bugUn mUna. 
k~asına b~"l:!l)'&cağmıu Öjc.nik meuuu 
da temenni cdcrim ki, millet ve mcmlc-

l"tisal Ve"Alet• şefkontröHüj(ündeın 1 

lJ,.tisat 'ekaleti l tanbul ~f kontrolli" !:rünün Bahçckapıda Liman hanındaki d~i-

1 resi için baııko 'e carnekiınlannın yaptml ması açık ek ittmcye konmuştur. 
MuhammenhctlclilOOOiiradrr.MU".:ıkkat teminat 75 liradrr.1stck1i olanlannı 

2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncii maddelcrir.<leki evcaf ve şeraiti haiz hulunmaları ve 
i~lerde <'.hliyet sahihi olduklarım cösterir vesaiki hamilen eksiltmeye i<;tirak etmeleri 
icap eder. 

Eksiltme 24 ilkt~rin pazartesi günü saat 14 de htanbul d5rdünrü v~ı:,r h::ınında 
ibjrinci katta 18 numarada ~fkontröllük dairesinde yapılacaktır. t 

Sartname hf!Tl:iin şefkontröllükdairesinde görülebilir. {7213): 
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2o.t:ti~a 
RABER - Akşam postalff 

f ._ .... ____ .......... -----, 

Taş devrine benzer bir 
i~.~~-~-~~I 

lü Pazarh sız satış us 
ihtikcir vasıtası olmaPİM},a 

• 
ır 

devirde yaşıyoruz! 
O devirde de müdafaalarmı iyi bir şekilde 
hazu lıyanlar yaşayabiıitdi; aksi hareket 
edenler ölüme mahkümuu 

r 
tuiiuklaı ı Bir takım tüccarla1ın b..ıgün 

tamamen bunu gös!eı igor ! 
usul 

//arp k k 
ve •. or usu uzaklaştırıldıktan şe!dlde kendi leh;mıze talepler de ileri 
1 :u sulh kıtrtartldıktan,, sonra bütütı ..,ürebilme!iriz. 

Paznrlıksız satıJ usulünün korunc.> • 
sım ilk olarak bu sütunlarda orta:·rt a • 
tıp, bu yolda bir çek makaleler yaı;Jı • 
ğımız zaman, b5yle bir yasa~ın tama
men hall:ın lehinde tecelli edeceğine 

inanımız vardı, 

n. etler bu tclılıkcj e bir dalıa düş· 
11ıcm,,k • 1· 
, • ıs ıyorlar ve bu11:Ja "lıaztr ol 
,ıarbe ğ . 

. .. c er ısterısen sullı ve salôh 
sozuna tak·p d" " 
ı . / c ıyorlar. Fransa ve 
L~~ıltcre silalzlarını arttırmavı rün· 
ı:u SU/h • ' ~ 
cd b. ıt ancak bu suretle muhafaza 

e zlecekl-ı"nı· d ·· - -t1 "' uşunu>01lar. Zira 
urupa siyasctıne hakim olan artık 

m~~~hedeler değıl, silah kuzıvctidir. 
lrıcşhur bir · ; • s sıyas mulıarriT olan 
tefen l\ıtık, lngilizcc Sandcy Pikto-

1 

rıaı,. gazcı d . 1 · csm e vazıyctı gözden ge· 
çırıyor ı•e 1 ·ı 
k ' ng· tcrmuı bilhassa hava 
ııvvetleriıı t 

1 
1 ar tırması liizwnıma ışa· 

et rdı; or · 
Olup bıtc 1 · 

ı tıkbaı n ere <ığlarnayı bırakalım ve 
ı cıdd" b' 1 rn. 1 ır nazarla gozden geçire-

Ben c:u k . 
kılı ı...~ anaatteyım ki İngiliz Bac:,e· • uwunct - . "' 
Pılab·ı U!,'U vazıyet karc:ısında ne ra· 

ı ete'·se • 
olsa 0 s ,·~ onu yapmı~tır ve ba~kası da 
CernbeKılde hareket edecekti. 

siyaseti e:layn s~hu kurtarmı~tır, lngiliz 
l'llak 1 nın gaycsı de daima c:ulhu kurtar· 

o mu~tur. 
. 1'Cnkid ol . 

gılız b unacak bır ey 'arsa o da ln· 
böyıe b~~Vekilınin 'e l ~iliz milletinin 
Srdır yır buhranlı vaziyete dü!';muş olma· 

. okc:a e;·l•-.ı.. ~ .. 
>llrü~Je .• · u.un son haftasında ıçıne 
ba~a nctıg mız \'azıyete dü;tiıkten sonra 
Bug~1.~ hareket edilemezdi. 
\'ersa u 'azıyet ise şu: 

k4:ıt 5/ muahedesi artık Her Bitlerin 
• ti Petınde bulunuyor ve Avrupa mil· 
nuah~ra~ındakı münascbatta Versay 
rnı,tir e 1nın } e:-ine ba~ka bir şey geç· 

••• v 
dan ';:sy muahedesinin birçok noktalar-

ıısurlu old .... 
n.ı on d~ ugunu teslim ederim. Bu· 
llıak ~a 0~ se?e evvel, bahriye zabiti iken. 
tnacıa ~ r 'takı bir gazetede imzamı at· 
FaJt::-azdığım Yazılarda da söyledimdi. 

ki ı'.'rn ' §Unu da unutmamak Hlzırndır 
.. ar.ya B 1 . 

;ığ')tın •. e çıkayı öyle zalimcesine 
ıneı;rJ enıı~ ol aydı Versay muahedesi de I 
lı ki, ;ı;a &elmi}·cce.kti. Gene unutmama· l 
,.ı_ ersay mu hed · · · 1 
"<l :V.il!ctı ~ ~ . C3Inın bır kısmım l 
Yordu. B c .. cemıyetı misakı tc~kil edi· 
l'llactaıti k~ :nısa.1i da bugün Berlin ve Ro· 
!\ıiııeuC::lt sepetlerinde bulunuyor. 

ltıaz ve . rası meseleler boı;lukta kala· 
Sın &ıdcn b"ır - . . ". . 

ın al ~~'ın yerını bır başka 
ınaı;ı lüıımcı l ır. 

1 llgiJtere b 
Unn-..,~ , 

1
• u cthctten te'5ebbüc:lerde bu· b -·«una ' a • ~ ~ 

Undan !:O.< kaybetmiştir. A•mıpanm 
c..:ı:: sonra nac: 1 b' . 
~6Jni ta · 1 ır sıyaset takip ede· 
l\1 Yın ecl "Cek l . . esclfi f"-ı o an Her Hıtlerdır. 
t..: • ~ıı:o-ı ak 
'"lYeti alt •0v yayı tamamile hfıki· 
elli senecıt~a ~labilir ve bu memleket, 
Ya 1'unus l-~r~ M~sır İngiliz idaresi ve· 
bulunuyorsa ız_ıdaresi altında nasıl 

O zam.,_ /!_ 'azıyete girebilir. 
~· ·•&qJJ ~ko::;] 
~llla}·es· .., O\'Vakya Almanyanm 
oı ı altına . . 

_ur. Bunu Çe' gınnı~. bir manda devleti 
tunt:u be ı<oslovakya kabul edebilir. 
dırrı kırıl~:e Ç'.ek olsam, kolum kana· 
<ıltıncta bulu!ıan sonra Svastika gölgesi 

mayı tercih ederim. 

tn• ••• 
ıı;(:r tarafta 

r:ı lllilletıerara n, l~e~ l Iitler bundan son· 
~aseti takip ı hır ış birliği ve sulh si· 

O etnıeye ka ı.. lartıJn ıı rar \erebilir. 
Ulerini s .... ı. er Hıtler lSpanyadan gönül· 

ayn· ~ecek \e s· 
li: ı lav iycct b ınyor Musoliniye de 

b er liıtıerin \. ~hınac:ık. Ondan sonra ı 
ırak ıl\ttsad· · nin n:a ı içın de 1 

. ve sıyasi silahları 
b rnulaker .. ~·10• '. mu temleke meselesi· 
.c.\ '"" ı ıstecı·x.· · . et, hun1 1sını gôreceg;iz 

ıçın h ann h . · 
....ı • er -.~el ep:ıı kabildir. Bunun 
.. "'~~ l'n C\'\ el t · 
Ya. -~ı ~ı;·a eti ve · n-:ılterenin, takip 
ı.ı- sctıne rapaca•ı ba~~alannın harici si· 
n~clır. Bu d "" t .... sırı kararla~tmna!:ı 

ı:;r;t n a an,.~•- t ·ı 
... 1 tcnlin '-QJ'\ ngı terenin em· 
•'lu . etme . . 1 

1 zakere.ıe d ~1 ıle kabildir. 
t.ı ece' r e g n 

~ıt~ı· ~ olur~:ık ça ~ !\Iun;h yoluna 1 
ıake;nrnız haıır b~ mızda müdafaa 'a· 
""'--~ im- ur.ın.ıtı. Gene bu mü· 
-· ·•ıek -\linucıaıtiı 

kork r:ıecburiretind .ere bazı şeyler 
lbı ;:ınuıdan ve za e kalırsak. bunu 
h ~ U\'\·etıi bulunJ~~~~~ub~uzdan de· 

Rene bu k ~wnuz ıçın \"apma· 
U\'\ete d · 

aranarak ayni 

••• 
Erhilün son haftasındaki hadiselerde 

gördük kı l ngiltere milli mı.iclafaasmı çok 
ihmal etmiştir. 
lbtırlarsımz \'aktile bahriye nezareti 

t>ir amirali (Cor Bingi) Volterm işaret et· 
tiği gibı "b<ışkalanna cesaret vermek i
çin .. idam etmi~tı. 

Zavallı Bing kurban edildi, fakat ondan 
50;ıra yüz sene kadar amiraller çok iyi ça· 
ııştı:ar. Fakat 1914·18 de amirallerin fa· 
ali.retı tel~rar gevşedı. 

H~nunla beraber, lngılterenin müda· 
faa tertibatı tenkid edilirken bundan hü· 
kümetı mesut görmek lazımdır. Herhangi 
r.aııırc mensup olurıar~ obunlar birçok 
~ıya5uere bulduğum kusur kalkıp millete 
h:ıkihatı s0ylememeleridir. 

O halde hakikati benden dinleyin: 
Eğer lngilterenin milli müdafaa ı kuv· 

vetlendirilmek isteniyorsa. bütün milletin 
teşkilatlandırılma'-ı gözöniinde bulundu· 
rulmahdır. 

' Biz bugun, bazı cihetlerden taş devri· 
ne benzetılebilecek bir devirde yaşıyoruz . 
O zaman da cemiyet hayatı, müdafaa 
~artl::ırı gözönünde tutularak tesis edi· 
lirdi. Aşiret halkı geceleri mağaralarda 
ya~rlardı. Gerek harp, gerek sulh hayat 
ta ayni zamanda me,·cut olan ~eyler
di. 

"Harbe gitmek, "harpten dönmek,. gibi 
~eyler yoktu. Müdafaanızı iyi bir ~kilde 
hazırladmızsa ya~rdmız, aksi takdirde 
ölüme mahkılmdunuz. 

Hatt.ıi ~edelcrimiz bizden daha mesut 
insanlardı: Onlar için havadan gelecek 
tehlike yalnız fırtına \'e kasırgadan iba· 
retti. Deniz tarafından ise onlar için hi\ 
bl: korku me\'cut değildi.Benito I\Iusolini 
nin fikren dedesi olan Jül Sezarm bile 
denizden yana hiç bir düşüncesi yoktu. 

İngiltere b•ıgün denizde kuv\'etli bulu· 
nuyor, o cihetten hiçbir enclişesi yok. Fa· 
kat ha\•adan yan::ı çok znyıf biı kuwctt<.'· 
c!ir. 

l la\·a kuv\'etlerimizin C.:.'!rhal arttırılıp 

arttmlamıyacaJmı bilmiyorum. Fakat 
tan-are adedini fazla'.a~tırmak meseleyi 
ancak yarı yanya halletm~k demektir. 
A.R.P. (hava hücumu tedbirleri) te5ki· 
ıatı yüzde 100 tamam olursa, daha azı 
tayyare ile bile müdafaamızı temin ede· 

hl~~ 1 
Bugün ise i\.R.P .teşkil:ıtı henüz Nu· 

hun gemisi halinde bulunuyor. Bu saha· 
da müstakbel harplerin tehlikesini gc>z· 
önünde tutarak çalışmak lazımdır. 

Ge;-en gün, i\Iünih konfe:-an~ıııdan on· 
ra otobüste iki kadın konu5uyordu: 

- Gaz m<ıskesi almış mıydın? ı 
- Ewt. aldımdı. Şimdi de ·atmaya j 

çalı~ıyorum ... 

Nitekim devlet de, ::ı.yni hali görm~ 
olaca1t ki, çok geçmeden, herkesi .se
vi;v.~iren bir kanunla, pazarlığı yas::ı.1: 

etti. 
Bu kanun, yalnız balkır. aldanma • 

sım önlem:ş olmakla kalmıyor, 

medeni bir memlcketirı en belli başlr 

ihtiyaçlarından birini ka~ılamış olu

yor. 
Pazarlık yasağı kanunu yalnız dcı -

lar tarafın'5an değil, !atıcılar tarafın • 
dan da sevinçle karşılanmıştı. \ 

Fakat bugün üzülerek göriiyoruz 
ki, bazı tüccarlarımızın hala ipti.clai 
düşüncelerden kurtulamamış, asnn i1~ 
tısadi gidişatım anlamamış olmaları 

yüzünden pazarlık yasağı kanunu, bir 
takım ellerde bir ihtikar aleti olarak . 
kullanılmak isteniyor. 

Mesela geçen gün, bizim arkadaşlar
dan biri, her zaman ( 150) kuru§a &ldı
ğı kravattan bir tane daha almak iste 
miş. ayni dükkanda, ayni mala 180 ku. 
ruş istemişler. Arkadaş oradan çıkıp, 

başka başka dükkanlara başvunn:.ış, 

pazarlık zamanı, buralardan ayni malı 
belki 150 kuruştan da aşağı almak ka 
bil olduğu halde, şimdi ısanki hepsi söz
leşmişler gibi, 180 kunıı; fiyat koymuş· 
lar. 

Arkadaş, bu gözgöre ihtikar karşı -
sında fena halde sinirlenmiş, kra;atı 

almaktan vazgeçmiş .. Bana: 
- Vallah, dedi, kravatsız gezer.n, 

fakat bu kadar açık bir aldanmaya ran 
el amam. 

Evvelki gün bizzat kendi başımdan 
geçen bir vak·a da, arkada§lmm c;öyle
diiı:lerini teyid ett i. Daiına alış veriş 

ettiğim bir mağazadan, scnelerdenbcri 
ayni fiyata aldığım ayakkaplardan bir 
tane daha alacaktım. Şimdiye kadar pa· 
zarlığa bile lüzum kalmadan 8 lira 
\"erdiğim bu kunduralann üzerin..: vit· 
rinde 8,95 kuruşluk etiket konmuş oL 
cluğunu daha dükkana ayak atmadan, 
hayretle gördüm. 

Son günlerde deri ve kösele fiyatları 
artmamı~tı, işçilere de fazla yevmiye 
verildiğini duymamı~tık. Öyle ise bu 
fiyat zammı niçin yapılmıştı. 1çcrde, 
senelcr<lenbcri tanıdığım clükkan-:ııar

dan izahat istedim .. 
- Belki haklısınız ama, dediler. Ye· 

ni kanundan sonra fiyatları böyle teır 
bit ettik. Size bu kadar zaman.dır 8 

liraya sattığınız ayni kundurayı gene 
ayni fiyata "·ermek isterdik, fakat ne 

, 

yapalım, malumya, panrlıli }•asa~, cc· 
za yeriz! .. 

Bu kadar saçma bir iddia karşısında, 
söyley::cek laf bulamadım. İhtikar .ıçık 
ça görünüyordu. En dcğru hareket ar· 
kadaşım gibi hareket etmek olacaktı 
ama, ne çareki ihtiyacım kat'i idi. İı;

ter istemez, doksan beş kuruş fazla ve
rerek bir 'kundura aldım. 

Böyle misallerden daha yüzlercesirü 
saymak kabildir. Kanunun tatbik ec"il
diği gündcnb~ri, göz göre göre ihtil ... -
ra katlanmak mecburiyetinde kalan 
vatandaşların adedi de hemen hemen 
yüzde doksan dokuz nisbetindedir. Fa
kat ne olursa olsun bu vaziyet, halkın 
olduğu kadar, satıcxların da aleyhincle 
tecelli etmekten geri kalmamaktadır • 
Ne çare ki geri tüccar düşüncemiz bu
nu kavrayamamaktadır • 

Pazarlık kanununda:: scnra satışın 
azaldığından şikayet eden esnaf, acaba 
bu işin sebeplerini arattırıp tahlil etme 
miş midir?. 

Eminiz ki etmemiştir. Ve bunun için 
dir ki, bütün dükkancılar, şimdilik bi
birleri~ bakarak, mallarının fiyatla· 
rına zam üstüne zam yapmaktan ç-kin
memektedirler. 

Halbuki, maktu fiyat usulü, işid 
bilen esnaf için hiç ihtikara sapma~ 
lüzum kalmadan, ~ok meşru ttırz.da bO 

yük kazanç temin edecek mükem.tn( 
bir vaziyet ortaya atmaktadır, 
Komuşları maliyet fiyatlarına ytb 

de kırk, yüzde elli zam ederek fi};I 
tesbit ederken, akıllı bir rakip bakım 
yüzde yirmi karla iktifa etmeye kara 
verir ve meseli yanındaki dükkand 
150 kuruşa satılan malı 120 - 125 .kuru 
şa sat.mağa başlarsa, bügün, bütün dili 
ya iktısadiyatının üzerinde Jcurulmu 
olduğu ciro usulünü temin edecek To 

bu sayede o kadar çok ve o kadar be 
bir kar temin etmiye muvaffak olaca; 
tır ki, buna belki ilk anda, kcnd~i bil 
inanamıyacaktır. 

Fakat ne yazık ki, kanunun mevti 

tatbika girmesindenberi, bu kadar za 
man geçtiği halde, şu basit işi düşüne 
cek tüccarlanmıza bir türlü rast ~le 

miyoruz. 
Belki zaman, bUtün satıcılan böyt. 

harekete mecbur edecektir. Fakat, o za 
mana kadar, bugünkü vaziyeti göre gö 
re, halkın .esnafa karşı itimadı çoktat 
sıfıra inmiş olacaktır. 

HABERCl 

ile sabaht öğle ve a şam 
Her yemekten sonr<ı mutazarnan dişlerinizi fırçalayınız. 

~ur adam taş 
kes tnvorr 

AL1FORN1Y Ada Pacndcna şehrinde kUçük bir 

IKasaıaıro sess~~cce 
açan D=oa ırs o ~laf' 

s o~onaı~Dar 

D üNYANIN her tarafında zehirli gazlerdcn le<> 
runmnk için sığınaklar yapılıyor. Fnkat Lon 

drada yapılan birtakım sığınaklar hiç şüphesiz bunlarn memur olan Dert Bd isminde 32 yaşında bir a
dam, §imdiye kadar tıb alemince meçhul bir hastalığa 
yakalanmıştır. Bu zavallının kolları ve bacakları ya
\'a§ yavaş taş haline istihale ctmcğe başlamıştır. 

I\cmiklcrin terkibinde bulunan kirecin kcmildcr
den taşarak \·Ucudun diğer uzuvlJ.rına yayılmasından i

baret olan bu hruıtalrk zaYallı adamcağıza tahammül 
edilmez ağnlar vermckteyr.ıis. 

Pasa:lcna hastanesinin bUtün doktorları, hastanın 

ağrılarını dindirmcğc ve h:ı.stalığn mfmi olm:ığa çalış
maktadırlar. 

Va ınaırdaı~ ts~esDndle 
bftır <Q>i:OM@~D I 

1 LK defa olarak bir otomobil Etna yanardağının 
tepesine çıkmıştır. Bu küçücük otomobili kulla

nan delikanlı 1888 metre yilksekliğe kadar bir katır 

yolund:ın ilerlemiş ve ondan sonra da volknnm ağ:ı:ınn 
k:ıclar otomobil yoluna devaT:l etmiştir. 

Bu rekor Ratanya Turins klübUncc tescil olun
mufitur. 

L ONDRA zabıtası altı aydanberi lıondrnda birçok 
mUcssesclerin kasalarını soyan bir hırsız çete

sinin izi üzerindedir. Çete, kasalan açmak için yeni 
keşfedilmiş olan Samsonit ismindekl bir maddeyi kul. 

!anmaktadır. Bu maddo hiç ses çıkarmadan patlamakta 
\•e en sağlam kasaları bile paramparça etmektedir. Çe-

tenin altı ayda çaldrt;rı parn bir buçuk milyon frangı 

geçmiştir • 

lra'7'vare Dl e lfilayvaıın 
nakO lyato 

1 NGlL!Z gazetelerinin verdikleri haberlere göre, 
I..ondrada hayvan nakliyatiyle uğraşmak üzere 

hususi bir tayyare şirketi kurulmnk üzeredir. 
Yakıa şimdiye kadar tayyareyle anlar ve piliçler 

binlerce kilometre uzaklara taşınmaktaydı. Dnhn büyük 
hnyvanlardan, bir cnnbaT..haneye ait bir fil, Hindlstan
d:ın lngiltereye kadar ta.yyarcyle getirilmişti. 

Fakat yeni t~ekkill edecek şirket 1skoçyndan 
Londraya her gün kasaplık hayvan taşımnkla mcrgul o
lacaktır. 

en ltiksildUr. 

Bunlar on kişi almaktadır. lçcrslnde radyosu ve t& 

lefonu vardır. Bu suretle sığınaktakilerin hariçle mU 
n:ısebette bulunmalan temin edilmiştir. LUks sığmnkla 
rn su ve yiyecek maddeler de konmuııtur. 

Fransnnın y<'nİ Ankara elçisi 

F RANSIZCA "Lcntransijnn" gazetesinde gördllf[ 
mUz bu fıkrayı, Frans:ının Ankarn)'n tayin ett! 

ği yeni elçiyi nlô.kadar clliğindcn, aynen alıyoruz. 
"Fransanm yeni Ankara elçisi Mlssigli, cemiyet 

akvamın kunılu§undıı.n beri bu mUessesenin hararet: 

mtidafiidir. Massigll, Cenevrede, Aristid Brian'ın bag 
ca mesai arkadaşı olmuştur. Onun znmanmda bl~ 
murahhas!rla nazırlar değişmişse de, Massigll. F. Bet1 
telonun muhalefetine rağmen kendi.sini hariciye ne~ 
rctinc ithal eden Brian'a da.ima sadık kalmıştır. F. Ber 
tclo "hariciye mesleğinde olanların daima haklı oldutı: 
lanrıı., iddia eden ve başvekilin, himayesine aldığı :in 
sanlara meyki vermek istemiyen bir ndamdL 
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Italya ve .Lehistan 
Rüte nyanın Macaristana verilmesinde 

ısrar 
~ Baş tarafı 1 ncide 

Rutenyanın doğrudan doğruya :Macaris
tann ilhakı yerine bu ilhaktan evvel o
rada bir plebisit yapılması mevzubahs ol
maktadır .. , 

Var~ovada tcma!llar 
Varşova, 17 (A. A.) - Polonya hari

ciye nazırı Bek, İtalya ve Romanya bü
yük elçilerile Macaristan orta elçisini 
kabul etmiştir. 

Siyasi mahafilde zannedildiğine göre, 
blilün bu mülakatlar Macar - Çekoslovak 
meselesi etrafında cereyan etmiştir. 

tladiselcr 
Budapeşle, 1 7 (A. A.) - Komarnoda 

Macar halkı tezahUrlerde bulunmuştur. 

Macar ajansının yazdığmn göre, Çek jan

damuısı tezahüratta bulunan halkı siliıh 
kullanarak dağıtmış ve bu yüzden birçok 
Macar yaralanmıştır. Yaralılar arasında 

kadın ve çocuklar da vardır. Meydanlar
da hallun üzerine zırhlı otomobillerle hil· 
cum odilmi~Ur. Çek polisi her 
Macarları tevkif etmektedir. 

tarafta 

Dün Presburgda kilise önünde Çek po
lisi Macar nilmayişçilerine taarruz etmiş 
ve birçoklannr yarnlamı§tır. 

Macar ajansı, diplomatik muharririnin 
Karpatlaraltı Rusyasmda vukun gelen 
hiıdiselerln Çek makamları tarafından 
<.ınlalılışı tarzını şiddetle protc>sto eden 
oir yazısını neşretmcktedir. 

Macar ajansının diplomatik muharriri 
diyor ki: 

"Karpallaraltı I!usyasında vukun gelen 
son hfıdi.seleri, yalnız Çekoslovak vatan
Jaşı olan Rütenler çıkarmıştır. Eğer bu 
'ladiselcrde sırf dahili bir kaynaşma mev
zubahs olmasaydı, hududda hiçbir silah 
'ltılınamış olması ve sıkı surette kontrol 
nltıiıdn bu1unnn lıududu geçerken Çekler 
tarafından hiçbir 1\facarın esir edilmemiş 
bulunması nasıl kabil olurdu?,, 

Ronıada tcma!llar 
Roma, 17 (A. A.) - Macar elçisi Vil

lani l\ont Çiano tarafından kabul edil
miştir. 

ltalya Hariciyesinin notu 
Roma, 17 (A A.) - Stcfani Ajansı 

bildiriyor: 

tnfonnaziono diplomatica gazetesi, 
aşağıdaki notu neşretmektedir : 

''Budapeşte hükumeti tarafından alı
nan askeri tedbirler mesul Roma mah
fellerince yerinde görülmektedir. Çe -
koslo·ıakya henüz seferberliğ i ilga et -
memiş ve bu yilzden Macaristan daha 
aşağı bir vaziyette kalmış olduğu için 
kısmi ve ihtiyati bir l>efer'berlik mevzu 
bahstır. 

R oma mahfellerinde, Prağ ile B uda. 
peşte arasındaki müzakerelerin bugün
lerde tekrar başlryarak Münihte tesbit 
edilmiş olan prensipler dahilinde m esut 
b ir neticeye varabileceği derpiş edil -
m ektedir. 

Bu prıensipler, kahlr bir ekseriyeti 
M acar olan ibölgelerin Macaristana ia
desi, münakaşalı bölgelerde plebisit 
yapılması imkanı, diğer ekalliyetler i
ç in de kendi istikballerini kendiloeri t a
yin etmek hakkı. 

Roma mesul mahfelleri, bazı yabancı 
matbuatın neşriyatını çocukça buluyor. 
lar. Çek - Macar işinde de olsa, mih· 

rcrin hattı hareketinde en cUzi bir ihti 
laf aramak faydasızdır. 

Romada, Prağın esas menfaatinin, 
tarihin bu faslını kapayarak biran ~
vcl dünkünden tamamen farklı hatlar 
üzerine cereyan etmesi icabeden .diğer 
bir faslı açmak olduğu kanaati mevcut
tur. İtalya tarafından da garanti edile. 
cek olan yeni hudutlar bir kere tesbit 
C'dilince, Çek cumhuriyeti dahili, r.oli· 
t ik, ekooomik ve fikri teşkilatlanmasına 
ait meselelere geçmelidir. 
Şimdi Prağ hariciye nezırı olan B. 

Şvalkovskinin veda ziyareti esnasında, 
D uçe kendisine, bütün meseleler halle
dildikten sonra, Çelfoslovakyanm ital. 
yan dostluğuna güvenebileceğini temin 
etmlıtfr. B una "1naendir ki, Roma me· 
sut mahfillerinde Komamoda talik edil
miş'\ılan mOzakerelerin yakmaa tekrar 

ediyorlar 
başlamasr mübalağalı bir bedbinlik ol. 1 
maksızm beklenmektedir.,, , 

Berliue gidecek Çek nazırları ' 
Bertin, 17 (A.A.) - Havas muhabiri 

bildiriyor: Dört Çekoslovak nazırından 
mürekkep bir heyetin yakında Bcrline 
gelmesi burada alaka ile beklcrunekte, 
fakat politik mahfiller, bu heyetin getire
ceği teklifler hakkında fazla malı1mattar 
olma:hğını bildirmektedir. Alman mille
tinin yeni Ç,ek devletine karş! hiçbir sui
niyet ile mütehassis olmadığı tebarüz 
ettirilmekte, fakat hala bazı emniyetsiz
lik hulunduğu da gizlenmemektedir, Zira 
sö~·Jendiğine göre "yakın maziyi \ 'C tutul
nuyan \'aidleri unutmamak lfızımgelmek
tcdir .... 

Fransız gazeıclerioin bir 
haberi 
Paris, 17 (A.A. )- Ovr, Popüler, U

manite ve Lö Pöple gazeteleri 1 !itlerin 
Şvalkovskiden naıi olmıyan bütün Sü· 
detlerin Çekosiovakyad::ın çıkarılmasını 

istemi:ı olduğunu yazmaktadırlar. Südet 
mebuslar ve ayan da dahildir . 

Almanyanın ıckzibi 
Berlin, 17 (A.A.) - Siyac;i Alman ma

hafili, ecnebi memleketlerde inti.ar etmiş 
olan ve IIitlcrin Prag hükumetinden nazi 
olmıy::ın mebusiarla ayanın tevkif edile· 
rek memleket haricine çık::ırılmasmı i te
mek niyetinde olduğu şeklinde bulunarı 

h :ıberin asılsız olduğunu beyan etmekte
cır. 

P ragda Gestapo sen·isleri te is edilmesi
ne de itiraz olunmaktadır. 

Alman mültecileri n e olacak~ 
Paris, 18 - Pöti Parisien gazetesinde 

Burg, şöyle yazıyor . 

, 

ı 

"Gcstapo'nun Pragda yerleşmesi ha
beri, hakikaten saçmadır, fakat Alman
yanm kendi hududuna çok yakın olan 
yerlerde arzu etmcdlği mUltceilere Çe
koslovakyanın bir melce teşkil etmemesi 
için Çekoslovakya üzerinde bir tazyik ic
ra elmesinden şliphc edilemez. 

:!\fünih itilafı, her milletin kendi mu
kadderatına sahih olmak hakkına istinat 
etmektedir. Bu da her türlü haksızlık ve 
şiddet tedbirlerini bertaraf eder. Fakat 
şimdi başka bir mesele mevzubahstır. Bu 
mesele de, mevcudiyetleri müruru za
manla Çekoslovakyayı iz'aç edecek olan 
Alman mültecilerinin ne olacakları rne
sclcsiuir. 

Alman mültecileri umumi meselesi ile 
iştigal eden organlar, bu mültecilere ha
yatlarını tam bir emniyet içinde yeniden 
tanzim cdebilc>cekleri bir melce bulmağa 
gayret etmek mecburiyetindedirler. 

Londranıu mali yardımı 
I..ondrn, 17 (A. A.) - Resmi tebliğ: 

lngiliz hilkfımeti, Çekoslovak hükümetin
den, mali yardım talebindeki esbabı bil
diren bir mul1tıra almıştır. Bu muhtıra, 
İngiliz ve Fransız hilkumetleri tarafın

dan tetkik olunmaktadır. Çok yakında bu 
muhtıraya bir ccvab verilecektir. Buna 

intizarcn, İngiltere hlikfımeti, Prag hüku
meti emrine avans olarak on milyon İngi
liz lirası vermesini İngiltere bankasından 
rica etmiştir. Bu mcblüğ, müstacel işler

de ve en başta mültecilere yapılacak yar
dımın organize edilmesinde ve iş bulun
masında kullanılacaktır. Çekoslovakya 

delegeleri, mültecilere, politik akide ve 
ırk farkı gözetmeksizin yardım yapılaca
ğını bildirmişlerdir. 

BfRIKTlRlRSEN EL 
ATAMAYACAVG iN 

iş YOKTUR 

~ı==========::==IS==~=f Rl==N'C=========-~ 

yarışın• Sil8hlanma 
yeni bir hız verildi~ 

.- Baştara/ı I ırıcide Bitlerin Sarbrugda söylem.iş olduğıı 
Bunlardan biri iaşe nezareti, diğeri leri hatırlatmaktadırlar. -J, 

milli hizmet nezaretidir. Nihayet, bazı Alman gazeteleriJıiıl~ 
Bu iki yeni nezaretin ihdasiyle Koor- Baruha karşı yapmış oldukları }111 tir 

dinasyon nezaretinin işleri o kadar aza rm hakikat halde Amerika bilic{ıılle ~ 
lacaktır ki, neticode belki bu daire Iağ- lcyhinde olduğunu beyan ederek bU 
vedilecek ve İnskip, başka bir nezare - cumları şiddetle tenkit etmek~ 
te tayin edilecektir. 
Parlam~nto mahfellerinde hasıl olan 

kanaate göre hava müdafaa işlerinde 

ihtisası olan J ohn Anderson, yeni na
zırhklardan birine tayin edilecektir. 

Amirallık makamı için de Stanho -
Ceninde ismi zikredilmektedir. Kabi -
nenin istinad ettiği siyasi esasın geniş
letileceğinden şüphe edilmemektedir. 

Amer ikada silahlan ma 
Nevyork, 17 (A.A.) - Associated Prc. 

sin Amerika ma.hafilinden öğrendiğine gö 
re, Harbiye nezareti mebusan meclisinden 
Amerikan hava kuvvetleri mevcudunu 
4 bin tayyareye çıkarmak için tahsisat is. 

tiyecektir. Bu takdirde Amerika kuv • 
vetlcri şimdikiniılbir misli daha artmış o
lacaktır. 

Amerika hava kuvvetlerinin yeni kur. 
may reisi general Arnoldun bildirdiğine 
göre, bundan sonra yapılacak tayyarcler-

dc tayyarelerin büyüklüğünden ziyade 
silratlcrine ve diğer bazı unsurlara ehem. 
miyet verilecektir. General Arnold, uzak-

lardaki askeri mahaller için 4 motörlU tay 
yarelerin inşasında ısrnr etmektedir. Bu 
tayyareler meselil Havai, Panama ve A

lnska garnizonlannrn takviyesine tahsis 
edilecektir. 

Ncvyork, 17 (A.A.) • Nevyorkun bil
yük gazeteleri Ruzveltin ilan etmiş oldu. 
ğu geniş mikyasta silahlanma programı
nı efkarı umumiyenin tamamile tasvip et
mekte olduğunu yazmaktadırlar. 

Gazeteler, Fran!lrzlarla lngilizlcrin si
lahlanma programları karşısında Alman 
gazetelerinin yapmakta oldukları muahc. 
deleri istihzalı bir lisanla kaytletmekte ve 

1 

1 

' t 

Alman casusıarı 
elde o.- Baş tarafı 1 ıı ır.ı-· 

ma!Umat teati etmiş olan diğer bit' 

letin ismini de zikredeeektir. 

.. ~ .. .) / 
Kolon, (Şimali Amerika) 17 (/.• ~ 

Askeri makamlar Rnndolf kalesi cı p' 
daki sahil müdafaa tertibatmm !:.. t 
larmı çekmekte olan biri kadın o. 1' 
zere dört Almanı tevkif etmişlerdi!'· -' 
lar isticvab edildikten sonra kalen~~ 
hafız kıtaatrnın kumandanmrn ell' 

hapsedilmişlerdir. Yapılan tahkik~ jJf 
cesinde mevkufların casusluk c ',.al 
itham edilmeleri ffizım gelip geJJSI 
tebeyyün edecektir. • •ı- il 

----------------~-~ 
ltalyan gazetelB'.1 

Fa şizm a leyhtarı teşeı~r 
küle a1 eş p üskürüyor~ 
Roma, 17 (A.A.) - Gazeteler t ıJ' 

profesör Öjenyon Kolorni olan faŞitJI'>; 
şckktililn meydana çıkarılmasının ebet/ 
miyctine işaret etmektedirler. G~ ~ 
ler maznunlardan ekserisinin Yabıl~ 
kından oldukları noktasında ısrar .e -' 
tc ve bu mo.znunlann faaliyetıeriJıl ~ 
hik göstermek için mazeret nıSksSIP""' 
İtalyanın ırk siyaseti takip etın~ 
duğunu ileri süremiyeceklerini, ç~ 
siyasetin Yahudi aleyhtarı siyasedll 
kibine başlanmasından mukaddeııı 

devirde tatbik edilmeğe başlanıI.ıtılf 
duğunu yazmaktadırlar. GazeteJcr, 
nunlarm bir ibret dersi teşkil e 
rette cezalandmlmalarmı ilave / 

Dr. Funkun 
beyanatı 
~ Baş tarafı 1 ııci4;

rcsl, yekdiğcrini tabii surette nan.al ,)11 
~imal denizi ile Karadeniz am.cıın~ 
sadi bir saha. vücuda getirmektir· ~ 

Anupanm cenubu §arkisi fle }. o)ıı' 
hemen hemen Almnnyanm bütün ııı 
olduğu 5eylcre maliktirler .,, etİ'ı 

Dr. Funk, yapmış olduğu mU:z:a1'~ 
rin mcvzuunu bu üç memleketin iS " 
kuvvetlerini Almnnyanm yarduııi16 ,f 
~U?adeleleri teksif edecek tarz~!&:~ 
ınkr.ııaf ettirmek meseelsinin t~I<il 
olduğunu illl.ve ctmi.5tir. 

Nazır, netice olarak demiştir ki: ~ 

"-Yapmış olduğum seyahatte ..ı\1~.,ı 
yandan bu memleketlere giden Jı ıl ~ 
ccrcyanlarmrn muvaffakıyetle tctc.~ 
etmiş olan müzakerelerle tarsin edl 
olduğu kanaatiyle döndilm.,, ~ 

Funk, Almanynnın mensucat ıstillOJI 
tmı arttırmak için Balkanlardan tJI 

11
!1' 

miktarda pamuk ve zeyti tohunıl&t' #' 
nalması lllzım olduğunu söylcıni§tlr· tlt' 
n:ıukabele Almanya, Balkan :ıneınıe1'~' 
rıne madenlerini işletmeleri h\ISU~ 
yardım edecektir. _/ 

İspanyada 
vaziyet ol' 

Barselon, 17 (A.A.) - GlHıU11ııı"' 
rln geri çekilmesin! kontrole ııı~,.r'' 
komisyon, bu sabah B. Noglı:J. ıed~ 
fmdan kabul edilmiştir. ô~1',.0" 
sonra komisyon ftzası, askcrt ııı 
ları takdim olunmuştur. o~ 

Komisyon, illt faaliyetine, l>~!ı,. 
İspanyol genel kurmay teknıs1 ııJ 
ri ile birlikte başlamıştır. 13~1' <' 
faaliyet birkaç gün devam edC ıo" 
bu faaliyet neticesinde heyotı ıı,Jııt• 
trol vazifesi kolaylaşmış oııı~01,f' 
Kontrol heyetinin vazifesini ıııtlıt" 
InşlırmaJ( tızere, askeri n1n1' cı ~ 
cepheden çekllcıı bütün y~b~ıJsıJ 
nUllUleri, milliyetlerine g~re 
kamplarda toplamıştır~ 



aerb Berbeır 
l'ıı~leğıi=·~ nıoktep tatilinde babasınm 
9abahı ogrenro.ey<> "alışan k"" ük' ~l . eyin dük & ~ " ' uç og u 
~leıne ~ kanı açmışlar ve ortalığı 
lıa.llı Jcaı~e koyUlnıuşlardı. Bir aralık 
l'ııüşterı g 

1 
~~an dükkanlarına doğru bir 

.... :Ba~ dıgıni gördüler. Çocuk: 
ben tra ' dedi, brrak da bu müşteriyi 

b ' edeYizn El" "Ctber · ım alışmış olur • 
...._ l> razı oldu: 

liıtı eJti oğı . 
lcesnıeı tun, dedi, fakat dikkat et, e. 

,leaııın p· 
~ '1ts~? ıyanoyu da kucağınıza ala-

fl~D lr llb 
'Bu e ısecnc9le 

l'a~ robu ı 
~ 

1 
Solukça 

1 
a ınız Bayan, rengi bi-

e bir ahen~ an renklerle gayet gü-

~ı li'akat be~~pıyor. 
teı:ı.~lc değijdir 1~ rengim her zaman 

1llce öyı kı; robun fiyatını öğ-
e oldu! 

~ 

~Qı.-t~ ,. 
~- lte)c _ ~lenceıı yer değil mJ? 

ltı.~derı cı.... a.liba. Hesabi ödcyebile-
""lllc .... ın olsa.ın b 

lln ol'<'ak. erhalck eğlenmem 

1 aıı CC\'ı 1 
L l\apl ~ n n ~ ~o ık ra s 0 
~at~ıı Çalındı b 
te1t · ~.1:ıda bir' . ayan Cons açtı. Fakat 

Sövı dılenci g·· ·· . · Ctıı:n • orunce sınirlenc-
' l3 e~e bııoı d llt? aııasa~ı ~ a ı: 

Yed g arn ad 
~o&l"\ı t e ltapı k anısmız. Çalışacağı_ 

bı·ı değu... apı dolaşrp dilenmcniz 
en . 

cı ce 
....._ ~ \'ab Yerdi • 

llı~tr ~eı b" · 
M. altta b 1 ır kaciınsnırz Ömru" iiz" 
~ Y u aşık: · n u 
' erdo Sinenı Ylkanıakla gcçireceği-

bu ~~lk ! a Ylldızı olınamanız doğ
aı.. eıtci 0 .. 
-"'l ıı:ı. tron kll'k b 
~~ıı:ı .. ısa.rit'i ola eşlik ınadam Con-

egin· rak ·· 
l Yedi. 0ınrünün en güzel 

' 

Kadm - Ay, o kadran benzini mı gös
teri:rnr; ben sürati bildiriyor sanıyor
dum. 

liaş 
Kadın - Şu ama dilenci sadaka ver

diğim zaman "Allah sizden razı olsun 
güzel bayan,, dedi. 

Erkek - Ben o dilencinin kör taklidi 
yaptığını sanıyordum, sahiden kör oldu
ğuna şimdi inandım. 

' f 
l 
1 

- Kocamla muntazaman her harta 
kavga ederiz. 

- Biz ayda bir, çünkü l•oc:ım ha.ft.a.hk 
değil, aylık ahr. 

~<eÇ<e~e ~Dr&»laaa 
Doktor - Mademki hasta değilsiniz, 

beni niçin ziyarete geldiniz? 
Genç kız - Nişanlımdan bir mektup 

aldım da size okutmak istedim. 
Doktor - Ne münasebet? 
Genç kız - Nişanlım doktordur, mes

lekten olduğunuz için siz okuyabilirsiniz. 

- Bir mayo istiyorum. 
- Yüzme müsabakası mı, yoksa gü-

zellik müsabakası için mi? 
- İngiliz karikatürü -

- Tayyare piyankosunda kazansan, 
paranı nasıl harcarsın? 

- Para harcamanın bln tUrlU yolu var. 
Evvela evlenirim. 

- l\rlfi, ötekilerini saymana lüzum 

) 
Aınlkaıra Dik maçBaıırın~a lYıçtYın<Gl\.11 lhıa'ffta 
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Demirspor Galatasarayı 3 -1 yendi 
Güneş ve Harbiye 3- 3 berabere kaldı 
Güneşliler birinci devre 3-1 galip vaziyette bulunur

larken ikinci devrede Harbiyenin canlı oyunu 
karşısında iki gol yediler 

Ankara, 16 - Lik maçlarına Ankara 
gücü stadında bugün de devam olundu 
Havanın bir gün evvelki güzelliğini 

muhafaza edişi ve günün de pazar olu 
şu stada 1500 ze yakın bir kalabalrk 
celbetmişti. 

Bugün ilk karşılaşmayı Harbiye 
İdmanyurdu ile Güneş takrmlan yaptı 
lar. Güneşliler, Harbiyenin de forması 
beyazzemin üzerine olduğundan, saha 
ya Ankaragücünün sarılacivert renkli 
formmalarile çrkmış bululnuyorlardı. 

Hakem İhsanın daveti üzerine saha 
ya çıkan takımlar karşrhklı olarak şu 
suretle srralannuş bulunuyorlardı: 

Harbiye: 
Fethi, Abdürrahman, Şükrü, Şerif, 

Muhterem, Sabahattin, Mücahit, Zeki, 
Habip, Süleyman, Fazıl. 
Güne~ : 
Nedim, Nihat, Sedat, Cezmi, Muzaf 

ref, Turgud, Hayri, Salih, !skender, 
Reşat, Cahit. 

Oyun başlar başlamaz Harbiye~i!eri 
hücumda gördük. Bilhassa Harbiyeli 
lerin iki açıklan vasrtasile yapmış ol 
dukları inişler Güneşliler için teh1ikeli 
oluyordu. Netekim aradan çok geçme 
den solaçık Fazrl kendisine verilen u-

zun bir pası kovalıyarak Güneş kalesine · 
kadar sokulduktan sonra sxkt lbir sol 
vuruşla takrmının ilk sa~mx yaptr. 
Güneşliler yediklm bu g.olü telifi ede 
bilmek için faaliyete gC5tilerse de harbi 
yenin sert müdafaasr bütün teşcrbbüs 
leri imkansız bir hale sokuyordu. 20 
dakika kadar Harbiyenin baskısı altın 
da bulunan Güneş kalesi todrici bir. 
surette, Harbiye hakimiyetinden sryn 
larak rahat bir nefes alrmya ve hatta 
mukabil hücuma başladı. Ve iske-nde 
rin, Harbiye kalesine çok yakın !bir 

mesafede yakaladığı topu yavaş lbir pasla 
kaleye gönderdiğinden Fethi bunu ko 
laylıkla yakalamıya muvaffak oldu. 
Fakat Günıeş tazyikini gittikçe arttın 
yordu. 

33üncn dakikada Salih, kale önlerin 
de Hayriden aldığı pası iyi kullanarak 

sıkı bir şütle go1e tahvil ederek takmurun 
beraberlik sayısını yapı. Bugolün 41 
inci dakikada Güneş aleyhine verilen 

bir kornerden gelen İskenderln nefis bir 
kafa vuruşuyJ.a yapılan üçüncü bir gol 
daha takibetti. Ve devre bu suret1e 3 • 
1 Güneşin lehine neticelendi. 

ikinci hafaymda Güneşin gol adedi
ni yükselt~eği bekleniyordu. Fakat 
hiç te böyle olmadı. Çünkü, mağlUbi
yetin bir emrivakişekline gC5mcsinden 
k.crkan Harbiyeli oyuncular, canla ba§
la çalışarak hiç olmazsa beraberliği te
mine çalışmıya başladılar. 

Bu azimle Güne§ kalesine, sokulan 
Harbiyeli muhacimler Habibin ayağile 
ikinci ve bunu Abdurrahmarun firlkilk 
atışından gelen topu Güneş kalesine 
sokmasile üçüncü sayılarını da yapmı
ya muvaffak oldular. 

3-1 maglfip vaziyetten 3-3 bera
berliğe yükselen Harbiye ekibi şimdi 
artık galibiyet golü peşinde idi. Fakat 
Güneş müdafileri bütün tohlikelerl 
bertaraf ederek Harbiye muhacimlerine 
yeni :Oir gol fırsatı vermediğinden maç 
3-3 beraberelikle bitti. 

ikinci karşılaşma, Galatasaray ile 
Demirspor arasında yaprldr. Bu maça 
Galatasaraycrlar İstanbul Galatasara· 
ymdan ayrılıp gelen Haşimi de araları
na alarak şu suretle çıkmrş bulunuyor
lardr: 

İsmail, İbrahim, Sa.dettin, Hilmi, Ha
lid, Ahmed, Rifat, İhsan, Cemil, Haşim, 
Süleyman. 

Diğer taraft;tn Demirsporl·ular da 

Pazar günü Anlmrada yapılan Tekirdağ

b - Ham güre~imlcn bir safha ı 
İsmail 
Necati, Gazi 
lbrahim, İbrahim, Şemsi 
Zekeriya, Arif, Orhan, Fethi, Zeki. 
Hakem eski Fenetbahç<:li Ömer. 
Oyunun ilk 1 O dakikası karşılrklr a.. 

kmlarla ve takımların ibiribirlerini de
nemesiyle geçti. Fakat, bundan sonra 
oyun yavaş yavaş Galatasarayın lehine 

Avrupa muhteliti lngiltere 
ile yapacağı maça 

hazırlan ıyor 
Muhtelit için 16 
namzet seçildi 

Zürih, 17 - F. İ. F. A. komisyonu, 
İngiltereye karşı oyruyacak olan Av_ 
rupa takımının 16 cyuncusunu teslbit 
etmiştir. 

Avrupa takmunm kat'i şekli Amst~
damda Hollanda B. Milli talmnile yaıpı 
lacak olan anter.enman maçından sonra 
anlaşılacaktır. Amsterdamda yapılacak 
olan bu antrenemana Hollandalı fut -
bolcu Kaldenboven ile !svi;reli Veran
ti d.e davet edilmiştir. 

Evvelce oyuncu yermekten istinkaf 
etmiş olan Macaristan, futıbolcula..-ı:ru 

F. t. F. A. nın emrine amade kılmıştır. 
Buna mukabil ÇeJwslovakya, red 

cevabr vermiştir. Avrupa takımına seçil 
miş olan 16 oyuncu şunlardrr: 

a1 · r • Raf tl Alman__ya Alivieri 

cereyana başladı. Ve 14 i!ncü (iakika· 
da Rifat Cemilin verdiği uzun pası ko.. 
valayarak Demirspor kalesine kadar 
sokuldu ve güzel lbir vuruşla sarı kır~ 

:mızılılann ilk golünü kaydetti. Demir
spor bu gole cevap vermek için çok uğ
raştıysa da, Galatasarayın 90k munta
zam çalışan hatları mavi - siyah oyun
culara !böyle .bir ıfxrsat 'bıralmnryorlat"" 
dr. Ha§im, üç kişi tarafından daiına 

marke e.di~ine rağmen Demirs.pcr 
kalesi için çok tehlikeli denebilecek 
vaziyetlere kolaylıkla giriyordu. 

Ve nihayet, Galatasarayın baskısın
dan kurtulmağa muvaffak olan Demil"' 
porlular sarı kırmızı kaleye kadar so
kuldular ve Orhan ile Zeki ve Fethi 
arasında vuku !bulan paslaşmada toP. 
nihayet çok müsaid vaziyette bulunan 
Fethiye geçti. Fethi bunu sıkı bir Ş!.ttla 
Galatasaray '.kalesine sokarak takımı • 
run beraberlik ~yısıru yaptı. 

Oyun tekrar ayni hararetle devam 
etmekte iken Demirsporun sağdan yap
tığı bir inişde Arüin kaleye gön.derdi
ği top, biç ümid edilmeyen bir vaziyet. 
te kalecinin eUeri arasından geçerek 
Galatasaray ağlarına ta.kıldı. V c bir 
dakika sonra da devre 2 - 1 Galatasara
yın aleyhine bitti. 

i'kin<:i devre Galatasarayın gene 
hakimiyeti kuracağı zannolunuyıor.du. 

Fakat bu devrede de Fethi gene güzel 
bir şutla Demirspc'l'un üçüncü g~lünü 

de yapınca Galatasaray durgunlaştı. 

Ve Galatasarayın bu hali oyunun so
nuna kadar devam ettiyse de müdafi
lerinin cansiperane oyunlarr karşısın

da Demirspor muhacirnleri yeni bir 
gol yapmak imkanı bulamadıklarından 
maç 3 - 1 Demirsporun galibiyeti ile 
sona erdi. 
öğleden evvel Muhafrz stadında 

genç takımlar arasında yapılan maçlar
da Galatasaray Demirsporla 2 - 2 b<:ra
bere kalmış ve Güneş, Harbiyeyi 2 - 1 
mağlUp etmiştir. 

(İtalya), müdafiler: Foni, Rava (İtal
ya), Biro (Macaristan), muavinler: 
Kupfer, Kitzing,er (Almanya), AııJre
olo (İtalya), Lazar (Macaristan). 

Muhacimler :Aston (Ftansa), Kclo
si Piola (İtalya), Braine (Belçika), 
Brustad (Norveç), doktor Sarc-şi, Şen 
eller (Macaristan.). 
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Alemdar, Selimin ölümüne atlar-
ken hatır/adi: Şehzade Mahmudu. 

da öldürmeleri mümkündü 
Fakat Ebe Selim biraz gDzleri:ıi açar 

aı,;maz dama doğru süriiklenen Malı
muda bir hançer savurdu. Mahmut co.n 
acısıyla haykırdı. Hançer Mahmudun 
kolunu sıyırıp pencere pervazına sap
lanmıştı. Dama çıkarken kafasını da 
çarpmış, sağ kaşmm üstikıden hafif 
bir kan sızmıştı. 

Cevri yan odadan sof aya geçerek 
koşa kO§a saray bahçesine indi ve as
ker~ haykırdı: 

- SeUm şehid oldu. Mahmudu öldU. 
rüyorlar. 

Bahı;ede telA.şla dolaşan imam Hafız 
Elendi parmaklariyle damı göstererek 
haykırdı: 

- İşte sultan Mahmut efendimiz. 
Barekallah ! 

Mehmet efendi, Tayyar efendi ve koyun 
yiyen Arif ağa Mahınudu görUnce ku§hane 
ye kogtular. Büyilk merdivenleri kapa
rak bahçeye geldiler. 

Ari! ağa on ki§lnln yerinden kımıldata
mıyacağı merdiveni bir hamlede bir kur. 
fUllkaleml gibi kapmış, duvara dayaya
rak dama doğru çıknuyabaşlamıştı. 

Bu sırada Ebe Selim Sultan Selimin ce. 
aedlni sofaya fırlattJ. 

- Alemdar görsUn. 
Güya Alemdar cesedi görünce he~eyden 
YazgeçecektL 

Alemdar elinde yatağanile bin bir kllfllr 
savurarak sofaya çıktI. 

Birdenbire durdu. Kendine bir hançer 
hediye eden mahlü hünkar Sellin efendiyi 
tanıml§tı. Bu ne zulUmdil ?. Ne melünane 
katled.llmqtl. Kansız ve yarasız bir tek ye 
rl bile yoktu. Alemdar elinden sllfıhı ata
rak Sellmln cesedi llzerlne düştü: 

- Vay efendim seni lclAs için bu kadar 
yerden gelml§ken §U gözlerim seni bu hnl 
de gördU. Şu Enderon halkı dedlklerl hıı.. 
inleri katliam ne intikam alayun (1). 

Alemdarın haykıra haykıra ağladığını 

gören asker buruşa geldi.. Dch§etli bir 
galgale, l§itilmedik, görUlmedik bir heye_ 
can oldu. Asker, efendilerinin bıçkrrar:ık 
ağladığını görünce önUnc gelen yere yntn 
ğanlar yapl§tırdılar. Mermerleri doğra -
dılar. 

Sanki dllnyantn aonu gelmi§tl. Asker 
~vu12lan haykırd.ılıı.r: 

- Bire er evlfttlan; scrdarnnız padl. 
eahnnıza ağlıyor. Bre ne duruyoJıUZ?. ln
tikam buyurdu. Vurun, öldUrün. 
Eğer tam buma.da Ramiz yetııımesey. 

di ne Enderun balkı, ne carlye, ne saraylı 1 
ne kimse kalmryacak ve bUtUn saray kat-
liam edilecekti ı 

Ram.U efendi Alcmdnrı cesedin üzerin.. 
den kaldırarak haykırdı: 

- Aman efendim §imdi ölmilşe ağla.na
cak ve ölmUııUn intiltamı alınacak vakit 
değildir. Şimdi gayet tetik bir andır; dev. 
Jeti tehlikeden kurtnrc.cak pek narik 
zamandır. Tahtın sahlbini bulup da iclô.s 
etmeliyiz. Maazallnh Sultan Mnhmut efen 
dimize de bir ziyan erifjmeye! (2). 

Alemdarın kan b:ışma fırlamı§tı. Evet 
burnda bir ahmak gibi nğlamakla meşgul 
iken geh1.ade Malımudun da kArmı tıımam 
etmeleri mUmkUndU. 

- Anın, diye haykırdı. Sultan Mahmut 
efendimize bakın. Damlara çıkm. Şurasını 
burnsmı yıkm ! 

Bir garip ka.rgaııalık koptu. Enderun 
halkı mahzenlere, ocaklara slıımlşler, ha
yn tıannı kurtarmıya çalI§mıolardı. 

Asker önüne gelen yere giriyor, damla.. 
ra çıkınrya çalışıyor, §urayı burayı yıkıp 

Bu sırada tmamıevvel hafız Ahmet efen 
dl ve arkadaşları ~ehzade Mahmudu dam
dan güç halle indirdiler ve koltuklarına 
girerek Alemdarm bulunduğu yere doğru 
yUrUdUler. 

• • • 

ÜÇÜNCÜ K·SIM 
U.MU!ıl \' AZİYET: 

"Rwncll suikast cemlyeU muvaffak olu.. 
yor. Mustafa taraftarlarının yapabildiği 
biricik l:ı Saltan Sellıni feci bir ~cklldo 
61dllrmek olmaııtur. Enderun halkı her 
blrlblr yere savu,mu,, tek bir insan bl
Je ortada yok. 
:htanbulda deh~tll bir karga.'alık nr. 
Padışahm katli ortalığa aksetmıı, Selim 
taraftnrlan De Mustafa tarattarlan ara 
smda c;ok yerdo sokak muharebelerini 
uıdıran hlldlseler oluyor. 
Anadoln ile Babıallnin m\lnasebetl kal
mamı,. Ricalin vazlyeti malQm değil. 

Herkes ıon fırsattan istifade ederek 
bl~yler çalıp çrrpmakla mC§gul. Alem 
dann temin ettii:rf ,·azlyct tam bir dik
tn.törlüktllr. Ne serdar nr, ne hUnkAr 
var. 
Filhakika padl_şab Mustafa henüz hal 
edildiğinden gafll. Şelızade Mahmut ya
ralı. 

Alemdar biran C\'TCI nzlyetl tayin e
dere!· saltruıa.tı sahibine bırakmak ve 
Selimi öldllrcnlcrdcn intikam almak için 
catı~ıyor. 

tsta.nbuldo. Alemdar askerlerinln boru
~u ötüyor. '\'cnl~crilcrdcn bir ses b~ 
çıkmıyor. Ocaklılar da yerlerine kapan
mı51nr." 

Alemdar paşa Tayyarla Mchmedin kol
tuğunda gelen ve yUzil gözü kan içinde 
genç birini görUnce Selimi katledenlerden 
blri sanarak yerinden fırlamış ve ortalığı 
titreten bir sesle haykırmıştı: 

- Bu kimdir? (3) 

Hafız Ahmet efendi süratıe Alemdarın 
önUne geçti ve eliyle Mahmudu işaret e
derek: 

- lşte sultan Mahmut efendimiz bu
dur devlctlu paşa! 

Alemdr.r tekrar hıçkrrnrak ağlamağıı 

başladı ve kalkıp Mahmudun boynuna sn
nldı: 

- Ah erendim. Dedi. Ben amcanı tah~ 
ta çıkarmasa gelmL:ilim. Kör olası gözle
rim onu bu halde gördü. Bari seni iclns i
le müteselli olayım. Lakin ona kıyan ve 
onu bu hale koyan enderun halkıdrr. On

ları kaffcten kılıçtan geçireceğim. 

Odada bulunanların hepsi ağladılar. Bu 
dağlan deviren ve tarihi değiştiren ser
darm bir çocuk gibi Mahmudun boynun
da ağlamasına şehzade bile dayanamnml§ 
o da ağlıyarak Alemdarı öpmUştU. 

Her nedense Mahmut Alemdara gö -
nUlden bağlanmıştı. O zaten böyle bir 
gün bekliyordu. Selimin parçalanmasına 
elbette canı yanmıştı. Fakat hUkUmdar 
olmak zevki onu unutturmağa kwiydi. 

Hafız efendi, Alemdarı Mahmudun boy
nundan sıyırarak: 

- Efendim. Dedi. Nöbeti hilat'et Mah
mut efendimJzindir. Ben biat eyledim. 
Maslahatı hayriyenin itmamı sizin him
metinize kaldı. 

Mehmet bey de blr tehlikeyi önlemek 
için hemen atıldı: 

- DevletlQ paşa. Dedi. Enderun halkı
nm ne kabahati vardır. Bu cinayeti jşli
yenler malfımdur. 

Efendimiz, anlan buldurup icrayı mU
cazatlan için size gönderir. 

Alemdar gözlerini sildi. Odada acaib 
kıyafetli asker ve Rumeli ayanı hayretle 
bu hail seyrediyorlardı. Onlar padiı;ah de
yince keneli efendileri Alemdarı bir yu. 
dum su gibi içecek bir dev sanıyorlardı. 
Meğer padişah ne ufak şeymi§! 
Şehzade Mahmut, eUyle alnmdnld yara

yı silerek haykırdı: 

(Devamı uar) 
(1) Tarihi Ce,·det, sayfa: 255 (aynen) 1 
(2) Tarih ce,·aet, sahlfe: 256. j 

tahrip ediyor. 
(S) Tarihi ee,·det, sayfa 266. 

Yazan: R. Rober Düma - 92 - Çevlrenı 'hı 
"Alçaklar! bombadan sonra ıe 

korkakların silahı ! ,, 
- Hemen hemen hiçbir aey yok! SUt

til her zamanki gibi sütçUnUn çırağı ge
tlrmi3. Ne o, ne do kapıcı gayritabit bir 
vaziyet farketmemlşler. Mahallede de 
eUpheli kimse görUlmemig. 

Bu vaziyette toksikoloji lA.boratuvan • 
na telefon ederek sütü sUratle buradan 
aldırmalarını söylemekten başka yapacak 
işimiz yok. Orada bir ahbabım var. Sil • 

ni nasıl inandırabilirsiniz? 
Rokur itiraz etti: t 

.,.ııs 

- Müsaade edin. llk suı · ı:tJ • c 1" 
bir arkıı.daşı bu Iee ınenıur C"" { 

tUC:• 
lemi§tim. O arkadaııla. gör~ li tı!t 
ze malfı.mnt veremedim. çunıt tJI_ 
Ue Par.isten aynlmak mecburb7,r 
dan. Arkadaenn en iyi meınu;, 
kisini ta.hkikata memur etti· 

ratle tahlilini yaptırıp öğleden evvel ne- lerci mahafillnde ... 
ticeyi bize bildirir. Benua, arkadaşmm sözllJlO 

- Mükemmel! telefon edin. kin bir sesle: tb"' 
Rokur. laboratuvara telefon ettikten - Bonl teskin etmek gayre Ş' 

sonra Benuanın yanma döndU. hude yere yorulma aziz doswııı-
- Aldanmııı olabilirim dostum. Dedi. klknttan müspet bir netfcO ~rUbt 

Belki de kedi zehirle ölmUş dei;rildir. nı bilecek kndar meskl ~ 

Benua itiraz etti: yf.m. Sekiz giln Parlstcn u ııer 
- Hayır aldarunadm. Beni zehirlemek Dönil§te arkndıışmrzdan bir h& ~! 

istiyorlardı. Zavallı hayvan beni kurtar- mı? Size bir haber brrakıl11ş 
dı. Alçaklar! bomb&dan sonra zehir; kor- değil mi? ~ 
haklarm silahı! Fakat kim benim öIU- Rokur c~vab vermeksiıin 
mUme çalışıyor, geçen geceki adam mı? yrr işareti yaptı. 

§Uphesiz o ... Vicdansız ~dam! Masumları - E~er kayda değer bir ac'Y 
da öldUnnesi ihtimali olduğu halde zehir- olsaydı size bir bnber 
le sulkasde te§ebbUs etmekten çekin • maz mıydı? Böyle yapmaSl i?~f 
memşi. Kecli olma.ıuydı benimle beraber rica etaıiD olduğunuzu da itw""e ~ 
Viktor ve sen de ölecektiniz. BUtUn bun- Komi.ser, Benuanm mubakeıı1 
lar, beni evimde öldürmek, kırmızı buğ. yetine hayran, cevab verdi: 
dayla zehirlenen fareler gibi vücudumu _ Hakkınız var. 
yok etmek için! Benua devam etti: 

- Fakat yüzbaşım, her iki suikasdi de - Şimdi neticeye gelelim· 
ayni adamm yaptığını ispat edecek bit d ald:ıtmağa ne Ulzum var? :t§IJlyıl 
delile malik değiliz. Belki bir ekip mev- t1nl ikimiz de biliyoruz. Bo§ ae 
zubabstır. lki veya Uç klşL.. kit kaybedeceğimize ciddiyetle 

- Hakkmız var. Ayni adam olduğunu Vaktiniz var mı! 
ispat eden bir şey yok. Fakat ben onla- - Öğleye kadar serbcstiııs-
nn çalışms. usullerini, ne derece ihtiyat- - Şu halde iki suikast tıl dff 
kar olduklarmı bilirim Bana inan Rokur, alarak en ince tefcrrUatına Jı& ~ 
bu işe muhakkak bir tek adamı memur edelim. Muadelemizln meçlı\11 
etmişlerdir. ÇünkU mesele nazik ve mil- taraflarını bir kô.ğıda yazn::!: t 
hl.mdlr. Peşlnıe birkaç kaW takmadıkla- lıyalım. EvYclli. bombalı adt.J1P': /ı ,.., 
nna bu noktadan kaniim. Müteakip te- hakkıiıda malftmatmıız sıfırdBll ~ dt 
uebblislerl bu adamı yakalayıp yakalıya- - Pardon! sıfırdan ibaret cıe · 
mıyacağımm bize gösterecek. MUteakip llni billyoruz. ,J, r 
teşebbüsleri... - Evet. Fakat ek.sik: bej 61 ı 

Benua bu iki kelimeyi, dalgm dalgın, bardin pardösWU, boyu taktlb 
tekrar etti. Arkadaşının yeise kapıldığı. 75, bıyıksız ve sakals17., gatib• 
nı gören Rokur emin görünmek suretiyle Yaşı da yirmi beş, yirmi aJU·;I 
Umitsizliklen kurtarmağa çalıgtı: bu kadar seçebildim. Bunlnı1) 

- Yakalıyacağımız muhakkak. Hay- Başka bir ı;ıey yok değil ınJ! 
1 

dud elimizden kurtulamaz. - Var: "hainler ~cbcrccclı~ 
Benua, komiserin elini tuttu ve sami- manca bağırmış. Binaenaıcyll e 

mt bir tavırla teBekkilr etti: yorsun uz. Sonra kaçarken taJ<IP 
- Sen ne iyi bir dostsun Rokur. Fa- tikameti de biliyorsunuz. ~ 

kat Ben kuru vaidlerle sakinleşen bir İki arkadaş bu şekilde ağlC el 
çocuk değilim. Bizzat kendinin de emin çalıştıl:ır. Bu arada bir adnJJl ~ 
olmadığın hayali bir muvaffakıyeti kat'l şeyi alrp götUrdU. Öğleye dOo 

imiş gibi göstererek beni teselliy3 odaya gelerek sordu: ~ c 
çalıetığma teşekkür ederim. SW bu r:e- - 1.1. l'toltur yemeğe knl' 
kilde konuşturan sadece bana d•ıyduğu- mi? 
nuz dostluk hissidir, yok9a tecrUbell bir Rokur, tetkik etmekte old~· 
~olis olmak sıfatiyle böyle düşUnmedi - başını kaldırmaksızın cevnb ~ 
ğinize eminim. Elimizde hiçbir delil, en - Maalmemnuniye! davet ) 
ufak bir malftmat yok. Bu vaziyette su- reddetmem! _Jlfc' 
lkastçl~i muhakkak yakalryacağımıza be. (D6'1P'' 

m1118ll!Jl:J:t;llJ~l[m 1J&a WiOıl]ımJl~lM·i:BM•&&••~ , ' ' ~ • : J • ~ . • " . .. t. ~ •-E~l3llliD3illill!J!JDDIWl3~~ 
- Varsın. gitsin, daha iyi, yatakta yatmağa alıfrnamış da, ya· 

tak çarşafım falan paralıyor, bütün gece te!mıe atmaktan uyuyamı· 
yor. Hem sonra çok pis .• Haberin var mı, ben dün yem<::kte Haydar 
beylerdeydim.. Yolda karşıla~mıştık .. Torbamı açtı: "!ki okka ek
mek ile bir demet taze sovan! Ooo! filfı. .. ,, dedi. Babamın al(şam eve 
geldiğini söyledim. Torbayı elimden aldı ve beni evine götürdü. E-.i 
ayle güzel ki, herkesin ayn odası var .. Hatta kansının da, Lakin 
bir daha gelmiyecek miş,. Yemek odasını görsen, bayılırsın .. Saray 
canmı! Büfe, masa, hatta iskemleler, oymalı, şık şeyler .. Haydar 
bey, benim soğanımdan yedi.. Pek hoşuna gitti. Cahitle meşgul ol· 
mamı söyledi .. Haydar bey onu pek vahşi buluyor. Ve ara sıra be
ni davet edeceğini. zira beni... dur bakayım .. evet, çok nazik ve ter
biyeli bulduğunu ilave etti. Herkes Haydar bey haklGnda aldaru· 
yo:-. Onu - rengi kırmızı olduğu için - fena adam zannediyorlar. 
Halbuki çok tatlı, iyi adam. 

Bu cümlelerden her biri, kalbine, bir hançer gibi saplanıyordu. 
:Artık balkonda buluşmamız meselesi ortadan kalkmıştı. Bununla 
beraber, bizimkilerin gürültüsünden, şamatasından kurtulmak için, 
akşantları, gene gidiyordum. Babam az çalışıyordu ve işi biter bit· 
mez hemen meyhaneye koşuyor ve kendini öldürmek istiyen bir in
san ıibi mütemadiyen içiyordu. 

Ben büyüyor, serpiliyor, kuvvetleniyordum .. Bir iki kere, beni 
tokatlamak istemişti de, bileklerini tutuvermiştim. O zaman, babamı 
o ka:iar zayıf, o kadar mecalsiz hissetmiştim. Sabahleyin öksürükten 
bcğulurken annem ba~nyordu: 

'- lnsan tahammül edemediği valdt, o şeyi yapmaktan vazge
f'I!".,, Vdh o da ~rdu, mna ara sıra, itidalile .. Ve oturduğu kol· 
tuktan ba,ıta bir yere kımıldamıyordu; hatta geceleri bile.. Zira ba· 
bamda, onu, yerinden kaldıracak kuwet kalmamıştı. Muvaffak ola· 
mayınca annemi tahkir ediyor, annem de onun zayıflığı ile alay ede- . 

9 
re.f{ hıncını alıyordu. 

••• • 
lfoydar beyin bir memuruna yardım etmel{ suretiyle be~ on para 

kazanmağa başlamıştım. Bu adam, aynca, ince işler de yapıyordu. 
Resim yapmasını biraz ö~renmiştim. Fırçalan, renkleri yerli yerin· 
<le kullanmasını biliyordum. Az zaman sonra, şuradan buradan ba· 
zı küçük siparişler gelmeğe başladı. En son yaptığım tablo o kadar 
muva'fakiyet kazandı ki, Aliye beni tebrik etti ve mukafat olmak 
üzer~. kuytu bir yere çekerek dudaklarını uzattı. Bu muvaffakiyet· 
ler:n uzamasını arzu ediyordum. 

L5kin artistik muvaffakiyetlerin ömrü uzun değildir. Az zaman 
sonra, çalışan her çocuğu bu kadar bir eser verebileceğini anladım. 

• • * 
Bo~ yere balkona çıkıyor, boş yere "havluyordum ... Bu işaretin 

manası kalmamıştı. Artık Aliyenin kapısı açılmıyordu. Aliye, cere
yandan, tesadüflerden, komşulardan korkuyor; ihtiyatlı ve tedbirli 
olmağa ba~lıyordu. Hem şaka değil, Haydar beyin teveccühüne, ar
kad~şlığına nail oluyordu. Bununla beraber: ••Projemizi unutnuyo
rum. diyordu, fakat muvafiak olmak için böyle lazım!,, 

Bir kere. Cahitle beraber el arabasına ko~ulmuştuk. Arabayı bü· 
tün kuvvetimle çekmiş, sevgilimin arzusunu yapmağa çabalamı!';-

tım. Konukomşu şikayet etmiş ve araba. artık ciddi i~ 
hiçbir şeyde kullanılmamıştı. Aliye bana ....,jjf. 

"Hem, artık böyle çocukluklar yapmaktan vazgeÇP.-- fi. 
dük .... diyordu. rd"'. ~ 

Aliye, ev sahibinin dairesine serbestçe girip çıkn'°~..J 
bey ona bir oda vermiş ve bir çok ta kitaplar he<iiye e t!':.ıl 
bana güleryüz, bir ne\i sempati gösteriyordu. Lakin:. ~ 
yanan bir sempati ki. bu, kalbime zehir gibi akıyo ~l (1. 

yafctim yoktu. Babamın, üzerimdeki eski elbisesi tel 
Kendimi pek yalnız hissediyordum. 

Bir kış gecesi, Aliyeyi yalnız zannederek kap1sıf11 .J. 
Kızgın 'bir sesle: . ;;-· 

••- Kim o?,, diye seslendi. Yava~a cevap vcrdiıı'~.~ 
kar yağryor; bilsen. o kadar güzel ki!,, Aksi aksi cev·~P ı11t~ 
zel ama, soğuk! Yarına,, Bunun üzerine tek başıına. O .:ı, 
çıktım, pencereyi açtım. Soğuk her taraf nna i~ted1• ı,ııı!P' 
··nurada durursam mutlaka bir hastalık y:ıkalarllTl·•• J3r ~ 
ber, gene durdum .. Dı~arıya baktım. Sanki mukinistle ~ :~ 

Aryc) ~· için, geçen kışın dekorunu koymu~lardı. Fakat ı ~ 
çektiğim zaman soğubru bu kadar hissetmiyordum ,.e ) 
rülen kar, daha az beyaz görünüyordu. ._,1gld" ' 

Bekçinin sopasının sesini dinlemeğe çalışırken J(V:~ 
kelimeler çınladr: "Mutlaka kış manzarasını çok se""1• A 
Sıdıka hanımdı. llave etti: ,ıı 

1 
- Ne zaman kar yağsa, mutlaka balkona mı çı~ır., 

yor? Veremi yakalamak için bire bir .. Şuna baki ~i tıJ1 ' 
dü~ünceni anlayamryorum .. Ya Aliye ne oldu? Gel~ .f 
çabuk gir .. Bir çay yapayım .. Benim de canım istiY0~~,,s•' 

(/)fJ'I-
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ıı· ttıgini ·· !ında bir c · 
tullıı h gorınUııt" ş yın ha. 
defa crnen an~d~· Onun tehlike 

ı. talık ... E:ars ' ı · 
'' tibi .. C:al.cııkta _ıcıa.q eve 
'°ku; koşeyo do" n sonra tıpkı 

fllıa b "a daJd gru YÜrüd'" alt ı. Bur .. d u, ve 
c l°()lı;t ındı. C'örün·~ a dt·rr~:ık et -

1 u. Şi u;.ıc ba ı 
tta l?ıdi, göz'· .. ~ {a te'ı. 

;ı·lan~~an hir ıo~vc ~~~ .~it ..... ide Y"k
il·{a~.. lllıttı. Bu b' ti. Tcıh-ni.,in. 

liıı" ·:::a \'e d . ır P~list' 
~ tı.ı ..... .. 1. 
·() 'olca; c;,.,leri~-· 

t b ka11.d ~ın köı:.. .. ; ~,. bu· 
. .. ' . ., ,c '· ' 

t a~ıaa n dığer k" :'a ar 'ı:ru_ 
}> 1 ı. l>or Ofteyı .. 
o taı . ısin }'Ür'; .. gozetıcme· 

l.\.lp ed.iyor uyuş\;ne rnüvazi 
•~ı f\..... · • onu ~·· 
ı._ ilJtııt ~'l\ltt 9te1rf "'ozden kaı:ır_ 
~ l>ll\ı a toka~ • 
°Jijh del\dl\ ı ıiincc tekr gın icinde 
t~ be . ar bek'cd:, 

kıcdikte 
n sonra 

c 

çaldr. İlk iki ıslrğı ne kadar ke~J:in ve 
ikaz edici ise bu son ıslığı da o kadar 
tatlı ve emniyet ver.ci idi. 

Karanlrk bir cisim pencerede g0;ün. 
mü§. so!cak kJpı'-ının üstündeki çıkın • 
tıyı taşıyan cl.::.-eklcrden birinden ka
yarak sokağa inmi~ti. 

Sokaktaki adam ihtiyatla yürüyereit 
arkadaşının yanına giei. Onun iri 
karartısı yanında pek ufak kalır.tştı. 

Frsıltılarla konu~mağa ba~laını:Ia!:dr: 

- Ne yr.ptın Mat? 
Diğeri anla~ılrr:az bir homurtudan 

sonra bir kaç adı:n yürüdü. Sonra: 
- Galiba vurgunu cnscleclim, de. 

di. 
Cim karanlıkta frkır fıkır güldü ve 

sonra sabırsızlanarak s-:'l"<lu: 
- Söylesen e be ne bi~im 

bu?. 
- Hesaplayacak vaziyette deği'im, 

ama dolgun bir vurgun .. Bak, ocaya 
girelim, göreceksin ... 

Cim elektriğin .dibine g:!lclikleri va· 
kit arkadaşına dikkatli dikltatli baktr .. 
O;rnn halinde bir aca}ipli'k sezmişti .. 
Sol kolunun duruşu biraz gayri tabii 
idi. 

- Koluna ne oldu?. 
- Herif ısırdı. lnşaallah kuduz ol-

mam .. A.dam, l:azr in~an ısınğmdan da 
kuclururmuş. 

- Demek dövüştünüz ha?. 
Muhatabı bu rnalc sadece bir ho. 

murtu ile cevap verdi. 

Cim kızm.:ştr: 
- Ulan sen de duvar gibisin be ... 

Anlatırsan sanki sermayeden mi kay. 
bedeccksin .. 

Cevap gene kısaydı : 

- Galiba herifi boğ.dum. 

Sonra, işi daha fazla izah maksadile 
ilave etti: 

- Ne yapayım, uyandı .. 
- İşini temiz yaptın Mat. Çıt bile 

işitmedim .. 
Diğeri birdenbire ciddileşmişti : 
- Cim. herifi temizledim. Bir müd. 

.det için bir yerde saklanmalıyız. Ya 
kayı ele verirsek ayağımızı yerden ke
serler. 

Cim, üzüntfüü bir ıd:l: ~;::!::lı, sonra, 
birdenbire sordu: 

- Islıkları mı cuycbn nu?. 
- Duydum ya. i~imi bitirmiştim ... 

Tam aşağı:;a in ne': ü:--crc il:e:ı s:-nir. 
ıslığınr işitt:m, IJ::'.:1e,:i.n. 

- Aynasızc.11. Ça!:nnciı t.:ıc.. Uza!c · 
}aşıncaya kadar k-:>lla.dım, sonra gel
dim, sana tel:rar ı h!< ça1 lrm. ikinci 
ıslığımdan sonra gene gecı1:tin?. 

- Emin o:ma': i:irı ~cl:l dim. ilci::ıci 

ıslrğmı cluycnca öyle sevi:-ırl:m1:i Bek· 
!emek zor ş::y. Oturup .c:L·:üııdfü:ı. 

Yalnız kalınca adam, neler C:Uşi.!nU: or. 
B:r musib-et kedi de mi) a •:::yıp durdu. 

Cim mevzuun tJ.n11men Öıjın:hı söy

leniyordu: 
- Vurgun .do'.gun (ıa !. 
- Dolgun da ı;:r mı?. P;)pc::ere'.' ka· 

VU§mak içir.·:~·:.ız gibi !rn~·nycrnm. 
Farkında olmıyarnk il:isi t'c ad:mla

nru hızlandırmışlarclı. ~u!ıa rağr. en 
ihtiyatı da unutmamışlarô. Pclisler · 
den kacınmak için iki ·icfa ıstikametle
rini de~iş~irm'~lcr, kirr.s~n:a gör:r.edi· 
ğine emin oldui:tr::n so;ıra t•c.uz l:ıir 

pansiyonun "k:ırımn<lan içeri C:;ılmı~lar· 

dr. 
En üst kat•aVi odalarır.a r~rinr.i) e 

kadar kibrit çal:r'.'1:1..:ııar. Cim lam:.ayı 
yakarken r.Iıt l:;ı.pıyı kapamış ve sür~ 
melemi~ti. Di.iııc.!; ~ii \a· :t :-rl·• 'a_:ı • 
nın iştiyakl::ı Lc'!Je,'i~ini gfü·Ji.i ve 
ken;li kcr:din~ onun l.iıı h:ıh·r::ıc gU~ü. 

Celıhd::n kü:i.'.!~ l./r c::!;;tri:c ~:::neri çık:ı 
rıp, muay:m:: cdcre'.c: 

- Bu fenerler d~h~ct be! .ck'li. A
ma yeni pil almalı. Ölü ~özü gibi "l:lr'

ma.~a l:a:Iadr. E:r iki defa kL:ranLkta 
kalac~ğım diye l.crktt•ın. O e·ıin ıçı 
ele arr.a k:ırı~•k ha .. l'.z ka'clı kayb ... lu· 
yordum. o..:a ı sd..!ay'4H'?. E~ni 0 <la 

~a~ırt~ı. 

- E::n s::ına s0lda dcrı=~f·..,. 
- Sen bına s:-ğtla d~m=~·in. 

H/\Bt:J< - Ak~ postam 

18 Birineitcşrin - 1938 SALI 
Hicri: 1337 - Şaban: 23 

,._... lla'""' <>tı. ll<lndı ... ...,. l •19 ..._. 

G,15 11,59 15,02 17,23 18,58 4,3G 

Lüzumlu T elelonlo.r 
"ı':ıngın: 
f-;t:ınlıul için: 24222, fleyoAllı için: 

441it.ı, Kadıköy içın: 60020. Csküdar I· 
çi n: üO!i:.!5. 

''ı'c51Jkiiv. ll:ıkırköy, llelıek. T:ırnbya, 
Rüyiikdcrc, l·cııeı lıah~·e Kıııııliilı, Eren· 
kih. haı t:ıl. Bııyıık.ıda. !il'~ lıclı, Burı,ıaz, 
Kınutı. ıı;ııı: Tr.lı•fon ııııılı:ılıcrc nıcıııu· 
runa v:ırıgııı demek lıiifiı.Jır. · 

Hanıı itf:'.i\'f''ı: 22/1 ı 
Or.nız ıırnhc<>i 31i .. 20 
Beyazıt kııİPsı: 219!Hi. G:ıl:ıl:ı yangın 

kule~i: 4tl0fi0 
Sılılıl ırıırlnl: 41!l!l:l. rıtiidcll'iıııııurnilik: 

222!)1). Em,.,ıy .. t nıuıliırlii~li: 21:l82. 
Nr.fi:ı \..>,:ill'li 1-.ı:ııılıııl Elektrik işleri 

lJııııı ııı ~liirl iirliigil ll<•yoğlıı: 4 1801 • lsıan. 
hul: 2D78. 
t:ı5: rn!J:!X. Cilııılı: :!IJ'.!22. Nıırosrnaniye: 
217()8, r',kiirl:ır . ı-::ıılıl;iiv: !ill77:J. 

1!:1\"a".111: !,t:ıııhııl 2i:li8. l\aılıkfıy: 
li019U. J:ı·vo~lu: 44ı;12. 

T allsİ Otnmobilı istemek 
için 

~tıl:ır ld:ın•si • llı•\'vğlu: 417~3. 11eşik· 
l!c~oi:hı <'ılıctı: Hltll!l. llclıı·k cıhcli: 

3H · 101 l\adıl.Ö\ cılıclı liUlli. 

Dcnı-z vof /an 
ht:ınlıul :ıc•ı·ııtı-lıği: 2:!740. Kar:ıkıy: 

42:.lfi:l. 
P:ıznrlcsi Toph:ınccfen 16,30 Mudanya, 

20 ll:ıııdırnı:ı. 
Salı Tınlı ırırılt•n 9.:ıo lzmit, 16,30 Mu· 

ıhın\':ı. rn l\:ıralıig;ı, :ın llarıclırına, c;aıa
t:ııhıı 12 l\:ır:ı<lı•ıııı. Sirkrciılcn 10 l\Ter· 
sin. 

< :~ır~:ırıı lıa Toph:ıııcılc•n 11i.30 l\tudanyıı, 
:rn ll:ıııılırnı:ı. Sirk<·riclrn 15 Analık. 18 
B:ırlın. 

f'L'fS('fllhr l'opJı:ınrıJen 9,30 lzrnit, 16,:w 
l\tııd:ııırn. 20 Hnııdırııı:ı. (i:ılnt:ıcfan 12 
K:ır:ıdc•ıııı. 

C:uııı:ıı·ıpsi Toplı:ıııeılcn H ~lıırl:ınya 20 
ll:ıııılırrııa SirkrriL.lrn Jj Avvalık. 18 
Barlın. 
P·11·ırlcs i fophanrılt•n 9lrnrcız, 9.30 lz

mil, C:ıl:ıt:ıd:ın S,30 ~fııdan\':ı, 10,30 lznıir 
!)iir. l:! K:ır:ııkniz, 22.30 Mudanya. 

Müzeler 
Avasor:nı. noma • nizan~. Yunan eser

leri ve Çinili l\öşk, Ask<'rl Müze ve sarnıç 
lar. Ticaıcı \'C Snııayi t\liizesi, Sıhht müze. 

(Bu rııiizclcr herı:ıiin saat 10 dan 16 ya 
karlar açıktır.) 

Türk ''e hliını eserleri nıfıze~i: Paıar· 
tcsiılcn tın~ka lıcrgiin snııı 10 d:ın 16 ·ya 
k:ııl::ır v~ Cııma ııiinlcri 16 dnn 17 ye ka
dar ıı<:ıktır. 

Top kapı Mlizesi: Hergün saat 13 ten 1G 
ya kadar açıktır. 

V azan? ilah 111 

aıı BlUıt~n ~a~~~~bu~ll 

Daıro<Ça l}(o"lYln©la ~©lk 
~enmesınn lQ)®~~:; 

115 
- Bu da zayıt ve çok tehlikeli bir ihfi·ı 

mal... Başka? ... 
- Üçi.ıncu ~ekil de birinci Ye ikinc 

teşebbü~lerin akim kaldığı zaman ba5vu· I 
rulacak şekildir: Bu da, tehlikeli olmakh:ı, 
beraber, :son bir tedbir \ e ~aldın~ } apıla-ı 
rak meseleyi halletmek için topa müracaat 
tan ibarettir. 

- Gene bir şey anlamadım kapiten! 
- lzah ediyorum ... llk taarruzda tah·ı 

telbahirlerinizden biri Darıca koyunda e· 
manetleri Ankaraya götüren trene ne 
yapmıştı;? 

- Anladım .. Kapiten Helbrük katan 
topa tutmuştu! 

- İşte üçüncü ve son tedbir de bu o· 
lur. Mavnaların Ifoydarpaşaya doJru yo· 
la çıkıslarında liman içerbinde torpido 
atılamaz~a. Ilaydarpa~ada cephane ~an· 
dıkları topa tutulamaz \·cya bomba ile 
berhava edilemezse yapılacak iş budur. 
Bu sefer bütün tahtelbahirlerinizle Dan· 
ca koyunda saklanır, trenin gelmesini bek 

lersiniz. Tren uzun ve deniz kıyısını takip 
eden kevise girince üç tahtelbahirin üç. to 
pu ona tevcih edilir, ateş açılır, herhangi 
bir vagona tek isabet de istediğimiz neti· .. 
ceyi meydana getirebilir ! 

Brodey, kendisini büsbütün güzelleşti
ren bir talakat ve vükufla hadiseleri ~erh 
ve izah eden güzel delikanlıya hayret ve 
takdirle bakıyordu. Davist sözlerini bu 
noktaya getirince sustu. Nefes aldı. Yarım 
saattir nutuk verir gibi anlatt!ğı mesel,e· 
ler genç adamı yormuş, göğsünü sık sık 
aldığı nefeslerle harekete getirmi5ti.. Bro· 
dey, ağzını açıp yeniden bazı suallere geç· 
meden Davist bileğindeki saate tekrar 
baktı, mmldandı: 

- Oh .. Çok geç olmuş komodor. Ben, 
15 dakikayı azami had diye kabul etnıis· 
tim. Halbuki 40 dakika geçmi~ farkında 

miyiz. 
- E\ t! 

kafidir. 

9 

d 

Memleket Dışı Deniz 
Seferler! 

olmamışım! 

Brodey sözü aldı 
Bu hlicumdan kurtul n mavnalar ol 

Roman va vapurlrırı: Cumnrlesi günleri 
13 de l\ih!enccyc: S:ılı ~ünleri 18 de Pi
re, Bcyrut, hkcnclcriyc. 

lt:ılvan vnpıırl:ırı: Cuma günleri saat 10 
d:ı Pire. Bn•ııdizi, \'rncdik, Triyesle, 

Si rkccl lsıusyon Müdürlüğü Telefon 
230i9. 

Anadolu hattı 
Her~ün h:ırcke! eden ~imendirerler: 
Saat l! de Konya, 9 da Ankara. 15,15 de 

Divarhakır ve Samsun, 15,30 da Eskişe· 
lıir, l!l,10 da Ankara ekspresi, 20 de A
dapnrnrı. 

nu trenlerden saat 9 da hareket eden 
Ank:ır:ı mııhlcliti pazartesi, çarşaruha 
\'e cuma günleri Ilalcb ve t\lıısula kaılar 
sefer cııneklt'dir. 

Avrupa Hattı 
Sr.mrılon cksnresi hergün Sirkecictrn 

~::ı:ıı :!2 de k:ılkar ,.e Avrııpaclan ~cleııi 
sa:ıl 7.~:; le Sirkeciye 11111,·:ıs:ıl:ıt c<lcr. 

l\oııvansi\'Oncl 2lİ.30 da kalkar. 10.20 
de ı.ıelir. 

Edirrıf' PMl:ısı: fler~ün saat 8,50 de 
hareket cılı·r. 19,33 de gelir. 

MÜZAYEDELE: 
fıılıisar!al' hl:ırcsi için ııiiınuncleri muci

bince s:ılııı :ılıııac:ık 3 k:ıkın k:ılr:ılıli m~ıı
:remc~i ayrı ayrı açık cksillıııeyc konmuş

tur. l\luh:ımrııcn heddlerilc 11111,·akkaı lcıni 
alları hizalıırıııdn ~öslcrilıııiştir. Eksillnır 

rn 10- 938 l:ırilıine rasllıyan ç:ırş:ımba 

günü hizal:ırıııcl:ı )'aıılı saatlerde kalıat:ı~ 

ta lcYazıın YC miilıay:ı:ıl şulıcsinılcki alıııı 

kom is~·omın da yapılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
Yun.ın lı:ış' cI,iJi :'llcl:ıks:ıs şehrimize gcl

ıli. 

~ QJ) ~ l\.b lfl) lk tYı 
~ADVO 

18 llirincileşrin - 1!138 SALI 
rn,:ıo ıl.ıııs ıııusikisi (pl{ık), 19 konfrrnn~ 

I'.ılih llalkcvi naııııııa, clo~·rı1l Hıfzı \'elıll'l 
!Türk ıııcılt•ııi k::ıııııııtıncl,ı lloşnnm::ı), rn,ao 
lııri \·c <ırlrnıl::ışl:ırı ı:ır:ıfıncl:ııı Türk musi
kisi \'C lı.ılk ş:ırJ,ıl:ırı, l!l,53 Bon::ı h:ıbcrlc· 
ri, '.!O Suzan \C ark:ııl:ışları tarafından Tiirk 
ı ıu~ikhi Ye hali, şarkıları, 20,tO :ıjans ha
lı<'rlcri, :!0, 1 i Oııwr Hızıı Doğrul l:ır:ırınd:ııı 
arapç:ı siı~ lcv, '.! l s:ınt yarı, :!1,30 Cemal 
1-\aııı il ve nrkaıl:ı.~l:ırı tar:ıfınclnn Türk mu· ı 
~ikisi \'<' lınlk ş:ırl,ıl:ırı, 22,t:ı h:ıv:ı raporu, 
'.!:!,ı:ı Fasıl s:ız lwyı•li, llır:ılıim l·y~un n, 
aı·k:ııhşları t:ırarınıl.m, 22,5 son hahcrkr,

1
1 

Ye erte~i ~iiııiin prugraını, 23 saat ) :ırı,, 

- Teklifiniz çok güzel ve yerinde ka· 
piten! Cephane işi etrafında biraz clü::;ün· 
mek, diğer süvarilerle müzakere etmek, 
sonra bir karar vermek lfızımgeliyor. Bu· 
nu yapacağım. Cephaneler ne zaman ta 
~ırunağa başlanacak dediniz? 

Davi::-t dudaklarım biiktü: 
- Henüz ma!Om değil k':>moclor.. Fakat 

bugünlerde mesela yarın da olabilir, gele
cek hafta da ... 

- Ben, üç şekli ayni zamanda ihtiva 
ve tatbik ettirecek bir hücum planı dü· 
şünüyorum. 

- Olabilir .. Siz dü;ünün, hazırlayın .. 
kap ederse beni tçkrar görebilir~iniz. Yal 
nız dediğim gibi, artık buraya, hayırsız 
adaya gelip gitmek istemiyorum. Türk 
de troyerlerinin nazarı dikkatini celbet 
mek. hatta re mi mahiyeti o~mıyan alel· 
ade bir ka~·ıkçı ile ı,ar~ılaşmak bile benim 
için çok vahim neticeler 'erir. Kendimi 
dü~ünmüyorm komodor, fakat, hizmet ba 
kınımdan yaptı~ım. \ ücuda getirdiğim 

te5kilat Türkler taraf mdan ke~fedilirse 

hem bozulur, bütün elemanlar yakayı ele 
verir, hem de harp müddetince bir daha 
böyle bir teşJ...ilat vücuda gc:tirilcmez bu 
toprakl3rda .. 

_,Urodey Daviste hak \"erdı: 
- Doğru doc:tum!.. Sizi aramak için 

Büyükacbda yeni tesi5 ettiğimiz mahalle 
haber bıraı~ılacak değil mi? 

- E\·et! 
- Ora:ının bir kroki::ıini Yerecektiniz! 
- IIa! .. e\et.. 
Davist ceblerini karıstırdı. Sigara ka

ğıJı inceliğinde, sekize bükü1müş bir ka· 
ğıt çıkardı. Açtı, bunı~ukluklarını a\ u· 
ciylc ütüliyerek düzeltti, Brodcye uzattı: 

- Buyurun ktıınodor.. !\la\ i kalemle 
çizilmi~ kısımlar toplantı yerimizin ci· 
Yari le birlikte 1/5.000 rnikya-smdaki plil· 
mdır. Kırmızı kalemle g:; terilen çizgi· 
ler, en kı~a Ye en emin yoldan oraya \a· 
nlmara yarıyacıık güzergahı te~bit eden 
hattır. Gece yarı~ından sonra buraya gel· 
meğ~ çalışmak en dol:rru ~ekildir. Artıl, 
orm·ar komodor. Çok ~eciktim .. f ;ılcr en 

na;ik \'e en sıkı \"aziyettcdirler. l 
Da\'İ~t, gözlerini bu ince kfığıdın Ü-'tün

rloJ..i ri'7aİlıı>rP. mvzr:IİrPn RrorlPVJ> ı>lini 117.;ıt• 

dır. 

lD v r) 
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Elhı~daki birliklerin ihtiyacı olan erzaklar aşağıda yazılı gün ·ve saatlerde ka
pelı zarfla satın alınacaktır. Şartnamesi Elazığ Tüm. Sa. Al. Ko. da görülebilir. ls
tSlilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek1uplarmı ihale saatinden bir .saat ev
vel. Kona vermeleri. 
Kıta ı Cinsi miktarı Mu. B. Mu T. İhale saati 

kilo Li. kur. li ku. 
Elazığ Un 660.000 85800 00 6135 00 l(}ll- 9 

Hozat Sadeyağ 15,000 14250 00 1068 --10 10-11- 11 
El~ığ Sabun 11,000 5500 00 412 50 J(}l 1- 10 

·Etbığ Sadeyağ 18,000 16560 00 1212 00 10·11- 10 
lf. ... 

Sıvastaki birliklerin hayvanatı için kapa ı ıarfla alınacak yemlE:rin listesi aşağı
,. )'Clzılm1ştır. Şartnamesi Sıvas tilin. Sa. r\l. Ko. da görülebilir. t tckli!erin kanu
mn 2·3 üncü maddelerindeüi Yesaikle birlikte teminat ''e teklif mektuplarını ihale 
mtinde..?J bir saat e\"\'el Sıva ta tüm. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (552) (7587) 

Miktan Cinsi Bedeli llk Tr. ihale gün saati 
kilo lira lira ---240.000 f ulat 14400 1080 3· iı ·938 ~~mbe 

3· 11 ·938 Perşembe 
4·11·938 cuma 

240.000 Arpa 12000 900 15 
15 260.000 Kuru ot 10400 780 

• • • 
Adapazar, Tuzla ve Gebze mevkileri için alınacak Cun) Jara teklif edilen fiyat

._ pahalı görüldüğünden 2 inci paıarhğı 21·10·938 cuma günü saat lG,30 da yapı· 
~r. t:nlann me\kileri ve miktarlan at ığıda yazılıdır. Her me,kiin ihtiyacı ayrı 
ID;n müteahhitle.re de ihale edilebilir. Şartname i Ankara lst.ESkişclıir Lv.Am.Sa.Al. 
lo. dır. lstekliler görebilirler. 1 teklilerin belli ıı;ün ve saatte lzmitte tüm Sa. Al. 
ııılb. na müracaatları ilk teminatla birlikte (558) (7595) 

Mevki Kilo mu fi 

Adapazarı 

il\ızla 

Gebıe 

200.000 
60,000 

100.000 

ku sa 
1T 05 
11 38 
11 37 .. . . 

Tutan 
lira 

22150 
6828 

11370 

ilk teminat 
lira 

1662 
512 
854 

A§ağıda miktarı ve teminatı yazılı ekmeklik unlardan Mudanya garnizonunun 
gl·ll-938 cuma günü saat 11 de ve Bandırma garnizonunun arni günde :saat 15 
• Bursada tüm Sa. Al. Ko. da kapalı zarlla eksiltmesi yapılacakttr. Şartnameleri ls. 
tmkarn Lv. Am. Sa. AL Ko. da ve Bursa Sa. Al. Ko. da görülebilir. Isteklilcrin bel
i saatten bir snat evvel.ine kadar teminat \'e kanuni vesaiki Ko. na vermeleri. 

,(556) (7591) 

~~tan Cinsi Teminatı 

lira 

176,000 un 1650 Mudanya garnizonu için 
176,000 .. 1610 Bandırma garnizonu için 

• • • 
Elazığdaki birliklerin hayvanatı ihtiyatı için aşağıda yazılı yemler kapalı ıarfla 

tw\1-938 ~ar§amba günü alınacaktır. Şartname.i Elazığ Tüm. Sn. Al. Ko. da görüle· 
rilir. isteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını makbuz mukabi· 
IQ!e Ko. na vermeleri. (551) (7586) 

Cinsi miktan Mu. Be 

Yulaf 
Arpa 
Kuru ot 

kilo lira 
-~-110,00) 6600 
825,000 49500 
660,000 39600 

llkte. 
lira. K. 
495-
3712 50 
2970 

lhale saati. 

10 
11 
10 

• • • 
Akşehird~ krtaatm ihtiyacı olan 

150.000 kilo un 3·10-938 gQnü yapılan 
kapalı zarfla eksiltmesinde verilen fiyat 
pahalı görüldüğünden H·I0-938 günün· 
den itibaren bir ay içinde pazarlığa bıra· 
kılmı~hr. l. ci pazarlık 21·10-938 cuma 
günü saat 11 de yapılacaktır. Sartnamesı 
J{onyada kor ve lst. Ankara Lv. A.Sa.AI. 
f{o, Rs. de istekliler görebilirler. Muham
men tutan 16500 lira ilk teminatı 1237 
lira 50 kuruştur. lsteklilerin 21·10-938 
~ günü saat 11 de Konyada Kor. Sa. 
At Ko. da bulunmaları. (549) (7584) 

• • • 
Diyarbakır garnizonu ihtiyacı olan 

860.000 kilo arpanm 12-10-938 günU ka
palı zarfla eksiltmesinde talip çıkmadı

ğmdan 2490 sayılı kanunun ı ci madde
lli.ııe tevfikan bir ay zarfında. paınrlığa 

bırakılrtUjtır. Tahmin bedeli 26400 lira, 
Sk teminatı 1980 liradır. 1steklilerin her 
pn evsaf :ve §artnamcsini Diyarbakır 

Lv. A. SL Al. Ko. da görebilirler. lstek
mer muayyen mUddct zarfında teminatla
rile birlikte Diyarbakır Lv. A. Sa. A. Ko. 
na :mUracaat etmP.leri. (550) (7585) .... 

Ankara garnizon birlik ve müessesele
ri eratı için 125 ton kuru fasulyenin ka
palı unıa eksiltmesi 15-11-938 günU f:a
at 15 de Ankarada Levnznn amlrJiğ'i satı
na.lma komisyonunda yapılacaktır. :Mu
hammen bedeli 15625 lira ilk teminatı 
1171 lira 87 kuruştur. Şartnamesi komis

yonda görülQr. Kanur.i vcsikal:ırda bulu
nan teklü mektublarmın saat 14 e kadar 
komisyona verilmesL (557) (7582) 

*** 
Ankara garnizonu ve müesr::cselcri e-

ratı için 110 ton pirinç kapalı uırfla elt
elltmcsi 14-11-938 s:ınt 15 de Ankarndn 
Lcvru:nn amirliği s::ıtınnlına komisyonun
da yapıfacaktır. :Muhammen bedeli 22000 
lira, ilk teminatı 1650 liradır. Şartname 

ve nUmuncsl komisyonda görülür. Kanu-
1!1 vcsfb1a"" lmlunduğu teklif mcktup
lannın saat "14" e kadar Anknrndn le
vaznn !mlrlllt ~:ıtınnlma komisyonuna 
verilmesi. '553) (7590) 

288461 kilo !nplrto mahlOtu benzin ka
palı zarfla eksiltmeye kanulmugtur. Be
her kilosuna 26 kuruı fiat tahmin edll
mi., tir. Eksiltmesi 4-11-938 cuma gUnü 
saat 11 dedir, llk teminat 5000 liradır. 

Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat 
ve 2490 s3yılı kanunun 2-3 eU maddele
rinde ya.zıh bel1:elerle birlikte ihale saa
tinden bir saat evveline kadar zıırflarmı 
M. M. V. Sa. al. Ko. na vermeleri. 

(553) (7588) 

• • • 

Tayyare fabrikası için 919 kalem ava
danlık kapalı zarfla eksiltme}"e konmuş

tur. Tahmin bedeli •5.500 lira. ilk temi
.nalı 3412 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 
4-l l-938 Cuma r;ünU saıı.t 15 de M. M. 
Vekfileti Satmalma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi 280 kuruş muknbllin
de komtryondan alınabilir. lsteklilerln i
hale saatinden bir ,snat evveline kadar 
kanunda yazılı vesaikle birlikte tekli! ve 
teminat mektuplannı komisvona vr.rme -
Jeri. (548) (7583) 

• • • 
1500 adet soba borusu, f>()() adet alaf 

ranga, 500 adet alaturka dirsek 19/10/ 
938 çal)amha günü saat 14.30 da Toph:ı 
nede İstanbul levazım amırliği komi yo 
nunda pazarlıkla ekı::iltme3i yaprlacaktır. 
lstcldilerin yüzde 15 teminat ve kanuni 
vesikalarile beraber belli s.:ıatte komisro 
na gelmeleri. (7517) 

• • 
Kapalı zarfla eksiltm~sindc icte~di çık· 

mıynn 1000:1500 ba~ beygır 20·10 938 
cuma sünü saat 14 de M.M. \ckfıletı sa· 
tmalma komisyor.unda pazarlığı yapıla· 
caktır. tlk teminat 21750 lira olup ~art· 
namesi :?6 lira 25 kuru~ mukabilinde 1\1. 
l\I. ve~fileti satınalma komisyonundan 
alınır. Beher b:ı~ beygire 350 lira fiyat 
tahmin edilmiştir. Pazarlığa girecekler 
kanuni teminat ve belgelerle pazarlık 
gün ve c:aatinde Ankarada M.M. Vekaleti 
satmalma komisyonunda bulunmalan. 

.{494).. .. (7119).. 

938 senesinde Vekaletçe eatm almıı.eak 
bisiklet ekslltroes.lne bisiklet satan firma· 
!arın i§tirak r.dcbilmclcrl lçln mezkur fir
maların M. M. V. fen ve sanat umum Md. 
ne müracaat ederek 10-11-938 tarihi
ne kadar tecrllbelerlni yaptırarak fenni 
şartlarını tesbit ettirmeleri ve bu tarih
ten sonra vaki olacak :münıcaatlarının 

kabul edilmiyeceği. (525) (7371) 
• • • 

Gebzede yeniden yaptmlac.nk bir 
pavyon ile bir hangarın ıkmali ,-e ye· 
ni(len iki hangar inşası ayrı ayn ka
pnlı zarfla eksiltmeye kcnulmuştur. 

Eksiltmcleri 26-10-933 çar§amb.ı 

günü saat 16 dn. F.ski§ehir Lv. Am. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Pavyon 
keşif bedeli 15500 lir:a ilk teminr..t:J 
1162 lira 50 kuru~ur. İn~atı ikmale
dilecek hangann keşif bedeli 24329 li
ra 2 kuruştur. İlk teminatı 1825 lira
dır. -reııidcn yapt.ıfılacak bir hangann 
keşfi 21526 lira 83 kuruş her iki han· 
garın keşif bedeli 4.9053 lira 66 kuruş
tur. nk teminatı 3679 lira 2 kuruştur. 
Bu inşnata ait ke§if ve ~artnamc!er 
Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. Am. 
Sa. Al. Ko. da ve 1zmitte Tüm Sa. Al. 
Ko. da görülür. İsteklilerin 2490 sayı
lı kanımda yazılı vesikaları ve bu mik
tarlarda bunlara benzer işler yapbk
larına dair vesaiki ve Nafia Vek8.leti
nin 938 yılı ehliyet vesikasile teminat 
makbuz '·eya banka rnektuplarile be
raber teklif mektuplannı havi kapalı 
zarflarını ckı:ıiltme gUnünde saat 15 e 
kada.r mezkur Ko. na \"'ermeler.i. 

(fü6) (7317) 

• • • 
tslahiyedeki krtaatm ihtiyacı olan 

120.000 kilo sığır veya bu miktar keçi 
eti kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. Şartname tst. Ankara Lv. A. 
Sa. Al.Koda okunabilir. Tahmin bedeli 
21600 lira ilk teminatı 1620 liradır. Ka
palı zarf usul ile eksiltmesi 2· l l ·938 çar
§alilba günü saat 15 de yapılacaktır. İs

teklilerin teklif mek'tuplanm en son 2·11· 
938 çarşamba günü saat 14 de kadar ls
lahiyede Tu~ Sa. Al. Ko. ba~kanhğma 
vereceklerdir. 524) _(7370). . . .. 

Karakösedeki birltklerin fhtiyacr için 
200 ton un kapalı zarfla münakasaya ][() .. 
nulmu§tur. Tahmin edilen bedeli 30000 
Ura ilk teminatı 2250 liradır. Eksiltmesi 
28-10-938 cuma gUnU eaat 12 de Kt:ll
kösedc Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Teklü 
mektuplan saat 11 de Ko. na verJlmiş 

olacaktır. Şartname ve evsafı görmek is. 
tiyenler 150 kuruş mukabilinde Ko. dan 
nlablllrler. 1stcklilerin mczkfır gün ve ısa. 
atta Karnkösedeki ICo. na mthııcaatlan. 

(529) (7393) 

• • • 
Ankara Cebeci hastanesi eu deposu 

kanalizasyonu, kömür deposu ve sair 
in~aat kapalı zarfile eksiltmeye konul
muştur. inşaatın heyeti umumiyesinc 
tahmin edilen keşif be<lcli 60650 lira 
olup ilk teminatı 4722 lira 50 kuru~ 
tur. Şartname ve keşifleri 350 kurıışa 
M. M. V. Satmalma Ko. dan alınır. 

Eksiltme 27 • İlkteşrin - 938 pcr~mbe 
günü saat 11 de Ankara M. M. V. ~a
tınalma Ko. da yapılacaktır. Eksilt. 
meye girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü madde
lerinde yazılı bclcclerle birlikte tel.:lif 
m~ktuplannı ihale saatinden belleme -
hal bir saat evveline kadar Ankar.:t.da 
M. M. V. Satınalma Ko. na vermeleri. 

(521) (7348) 

• • • 
D!y:ırb:ıkırtla Tayyare defi Tb. için 

iki hanciarla obüs bataryesi için iki 
garaj inşaatına muayyen günde talip 
c1kınac?1f;'lndan 2490 sayılı kanunun 
42 ci mndesi mucibince bir ay zarfın
da pnzar!ılıla yaptınlacnkur. Keşif be
delleri tutarı 225519 liı a. 12 kuruş 

12:i~S Ura 90 kuruştur. 1 üOOO liram 
938 mnli yılı bUtçesinden Kor muh:-ı· 
s h~<:!Ji~indeld mevcut tahsisattan 'e
r ilccck geri kalam 939 senesinde i>tle
nece!c bonolara bağlanacaktır. Kc~if 
,.e ~o.rtnnmeri 7 ci kor in§ant şubes\n
dc ve Diyarbakır Lv. Am. Sa. Al. l{o. 
da görebilirler. !stckliler ke§if ve pro
jeleri 11 lira 28 kuruş mukabilinde 
M. M. V. emakin inşa.iye §Ubecinden a
labilirler. Eksiltmeye iştirak edenl~. 
Nafia talim1ttına uygun hu lee ait ve
sikalan ile kınuunun diğer tesbit et-

J 
.. - ---·-~ • ,, ••••• _ .... _ ... ll"" ___ ""'Q l.""'-·· tt ) .... -···-. -- - esi d 

ıı.938 tarihine ihale edileceği ilan edilen bir adrt maltlne artnııın 
ğinde>n yeniden açık eksiltml.'ye konmuştur. 

11 - Montaj da dahil olduğu halele muhammen bedC'li 4300 lira \'C ııı 
minatı 322.50 llradır. ~ 

m - Ekailtme 2.12_938 tarihine rastlıyan cuma gUnU saat l4 de 
levazrm ve mubayaat şubesindeki a1nn komisyonunda .yapılacaktır. şııb 

JV - Muaddel şartnameler pnrasız olarak her gün sözü geçen 
nabihr. 

V - Makine 30 ton hamule ile tekneye 7 mil sUrat temin edecek 
Dizel olmak eıı.rtile şulster, vldop, Doyçc, M, W ;s. Doyçc Vcrkt'r .Eınn}'~ 

Eh·a markalarından bir\ olacak ve yahut ayni ev!ıaftn bulunan ınubtel 
(lan mcvaddı m1ıt1arrike sarfiyatı en az Qlanr t<.'rcıh cdUC'cckttr. .. 1fi~ 

\'I - lstcklilcrin 1rn:rnnC'n kendilcrlııdrn aranılan v<'ıı:ı.ik \'E' yur.dl.' dl; 
paralarile birlikte eksiltme lçin tayin edi \.en gün ''e saatle yukardıı • 
misyona ı;clmcl<>ri ilün olunur. (7600) 

• • • 
J - İdaremizin Edirne ba~mUı;IUrlUğUnc bağlı Babaeskld<.' şartnııt11~ 

mucibince yaptırılacak barut dopasu ve bekçi C\'i inşaatı her iki iş b·c 
938 tarihinde ihale edilemediğinden açık eksiltme 10 gUn temdit cdil111~ 

ll - Keşif b<-'deli barut dC'posunun 3142.27 !ıra ve brkçl c,>inill ' 
ki, ceman i>304.35 lira ve muvakkat teminatı 397.83 liradır. 45 

III - l'~ksiltme 24-10-938 tarihine mstlıyan pazartesi gilnU saat ı4tıl' 
taşta levazım ve mub:ıyaat şubesindeki alım kr)misyonunda ynpll:ıcıı~· 

JV - Şart.name ve projC'kr 27 kurue berl l mukalıılinde lııhisarlar . ı!' 
lüğü levazım ve muba:rnat ııubcsile Edirne başmüdurliih"Ü ve mnhn111 

resinden alınabilir. 1~ 

V -; İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesı;ıikle yUıde dl 
paralarilc birlikte ~ksiltmt' için tayin etli len glln ve saatte yukarda ş 
misyona gclmclcıi ilan olunur. (7599) 

• • • 
Muhammen B. 

~ııt 
MU\'Slc 

Cin.si Miktarı Beheri Tutnn tcminllU 

L.K.S. L.Kr. L. J{r. 

Sicim 5000 kilo -.74.- 3700.- 211.60 

MUhUr kurşunu 1500 kilo 27.50 412.~0 so.94 

~ 
l - Yukarda cins ve miktan... yazılı 5000 kilo sicim ile 1500 kil

0 ~ 
şunu 13·10.938 tarihinde ihale cdilemc4.iğinden açık cksHtmeleri on 
edllml§tir. fl-

IJ - Muhammen bcdcllerilc muvakkat tem.innllan hizalarında. 1 
III - Eksiltme 22-10.938 tarihine rastlıynn cumartesi s-tinU bizŞlB ~ 

saatlerde Kabata§ta Levamn ve Mubayaat §Ubcsindeki Alını koıni•> 
pılacaktır. ed-

IV - Sicim eartnamesl her gün parasız olarak sözil geçen eub 

lcceği gibi numuneler de görülebilir. 
1

6 
V - İsteklilerin eksiltme iGin tayin edilen gün ve saatte yüzde ' 

paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan ~ 

\' apı Jşlerl il Anı. 

Nafıa 
.. eP e a 

l - Eksiltmeye konulan iş: Erzununda Gurup foşaatınm ikmali 
j, 

bedeli 245,983 lira 49 kuruştur. . ş~ 
2 - Eksiltme 2-11-938 çaq;arnba günfi saat 15 de Nafia vekatetı Y 

siltme komisyonu oda mda kapalı zarf usulile yapılacaktır. uf1l' 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak altı lira onbeş k 

kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. ~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13.549 lira 17 kurtJşl (111 
teminat vermeleri ve .Nafıa \·ckalctinden nlınmıc: C'hliyet vesikası göste .,.f 

:i • 1'' 
.ıır. Bu ,·csika eksiltmenin yapılacabrı günden en az sekiz gün evvel bı~ıı 
fia vekaletine müıacaatlarr Ye istidalanmı en az bir kalemde 150 bin ıı.~1 
bu işe benzer bir ış } aptığma dair işi yaptıran idarelerden alınmış ve5

:
5
J 

si muktazidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar el> 
miyeceklerdir. tı' 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 2·11-938 ça~'lfll (; 
14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde tcslifll 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. <4317) (7483) A 
tiği vesaik ile teminatll\rile birlikte 
Ko. na müracaat etmeleıi. 

(513) (7314) 

~ . . 
600.000 kilo fabrika unu kapalı :zarfla 

satın alınacaktır. Muhammen bedelı 

87.000 liradır. llk teminatı 5600 liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 24· 10-938 pa
zartesi günü saat 15 Erzincan tüm satın 
alma komisyonunda yapılar.aktır. Şartna 
mesi 434 kuruşa alınır. lsteklileri teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat ev· 
vel 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesin· 
deki esasata uygun olarak Erzincanda as· 
keri satınalma komisyonuna vermeleri 
ve posta ile göndenneleri. 

130.000 kilo fabrika unu kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. ~Iuhaınmen be
deli 20,450 liradır. Temjnatı 1608 lira 75 
kuruştur. Ek~iltmesi 24-10-938 pazartesi 
günü saat 16 da Erzincan tüm satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. Istekliler teklif rnek 
tuplarım ihale saatinden hir saat evveli
ne ka.tır 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesine uygun esasata eılarak Erzin· 
can askeri satınalma komisyonuna ver
meleri ve posta ile göndermeleri. Postada 
gecikmeler kabul edilmez. (504) (7274) 

• • • 
Kırklareli Tümen birlikleri için 40 ton 

sadeyağı yeniden kapalı zarf usulü ile 
münakaşa}'a konulmu~tur. Beher kilosu· 
nun muhammen fiyatı 111 kuruş olup 
il kteminatı 3330 liradır. lhalesi 27 teşri-

'"nii 5".A 
nievvcl 938 pcr~mbe g~ ıte'.~:ı' 
lstcklilerin şartnamcsinı 5~ satınalma komisyonun~a ~ 
lipleı in kanunun 2,3 CU 1~ vesaik ile teminat mektUP ·r 
larmı belli gün ve saatler;;,~ 
ne kadar KırklarelindC: t flfJ' 
komisyonuna vermelerı. ( 

• • • • ~j; 

Karakösedeki birliklerıfl flit 
çin 840 ton arpa ve 660 t~si 
de kuru ot kapalı zarfla el'"' .ıtl 

·n~L 
mu~tur. Arpanın tahın1 tir' 
liradır. llk teminatı 3150 .115tJ 
rnin bedeli 19.800 lira tcf'll~ıtı' 
dır. Eksiltmesi 21-10-938 19(1 

15 tedir. Teklif rnektUPı; o 
kadar komisyona verılf1l'~ı ~ 
nın iki lira ve otun 1)ede~fl0e 
nameleri komisyondan l!·ıı- ~ 
liler tayin edilen gunde ~' l,. 
komisyona gelmeleri. <1 

:{. • ;f uır-

Sckizinci Hd. Ta. 11~~ 
200.000 kilo un 20-10-9.:> ~oıı1' 
nü saat 9 da Tb. Sat. Alj.ofltl 
zarf usulile eksiltme»e ı5if* 
nun muvakkat teminatı fl'll 
Şartnameler tabur le,·atı ı1tıı' 
alınır. Teklif mcktupl;v ~~ 
komisyonda bulundurul cii 1':' 
sayılı kanunun 2 ve 3 ~~e t,ır 
yazılı belgelerle 1\lardın ~I 
ma komisyonunda bulu .<49L 

• 1 
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Ismi taklid edilebilir. Fakat ne terti 
bi, ne de tesiri taklid edilemez. MAZO:r 
isim H O R O S markasına dikka1 

Banka, Şirket, Ticarethane, 
lı; ndamlarm.a vo her 

alleye Jimn. 

Deposu: Ankara c.addesl Afitab mağazası No. lll Mchmed Sadık 

Levazım Amirliği Satına ima 
Komisyonu İlanlan 

ıt 

53250 adet büyük parlak diiğmenin 

müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme
si 26-10-938 çarşamba günü saat 14 de 
Tophanede levazım ~irliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 1038 lira 37 kurus. ilk teminatı 77 
lira 88 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. (278) (7281) 

• • • 

Çıkmıştır. 

Bllllmum lartaslyccllerde 
bUltmUT 

----.. ~ -===--------------------------
'

·: .... :::·~!•-.. . . ............. .... 

Harp akademisi hayvanatı için 300 ton 
yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 25-lC>-938 
salı günü saat 15,30 da Tophanede Ist. So~uk 

Ronıatizma 
Lumbago 
Siyatik ve 

algınlıklarını iyi eder 
Lv. Amirliği satmalma Ko. da yapılacak· ----------------------------

~ c~FER-='Mü;hirŞ~k;;n 
~ T esırı kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir ı·· 

tır. Tahmin bedeli on altı bin bes yüz 
lira ilk teminatı 1237 lira 50 kuru§tur. 
Şartname ve nilmunesi Ko. da görülG.r .. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Ko. na vermeleri ( (74) .. (7228) 

Aydın Nafıa eksiltme komisyonundan: 

ı - Eksiltmeye konulan iş 49329 lira 51 ttırua ke§if bedelli Nazillide hük<UIM 
konağı inşaatıdır. 

• ::::::::•..... Bilumum eczanelerde bulunur. 

~ 
..... :·•-. .... 2 - Bu iec aid eartiıame ve evrak 1t1nlardtr: ... =: .. _ .... , ......... ·-······· .. ········..-...... ·---... -·-···--····· .. --.... - •••• ••••••••••-••••••• .. ••••••••~•••n..-. .......... _ .......... __.. • ..._ • • • A - Kapalı zarf usullylo eksiltme oartnamesl. 

inşaat fşlerlnden anlar bir 
k t'en memuru aranıyor 

Ordu sıhhiycsi için 23 çeşit tıbbt fIAcm 
kapalı zarfla eksiltmesinde verilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazarlıkla ekallt -
mesi 21-10-938 Cuma gilnll saat 15,30 da 
Tophanede tst. levazım A.mirliği satmal
ma komisyonunda yapılacaktJr. HepslnJn 
tahmin bedeli 6600 liradır. İlk teminatı 

495 lradır. Şartnamesi komisyonda görtı
lcbllir. İsteklilerin kanunt vesfkalarile be
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel §artnamesi yapı i§leri şeraiti umumlyesi. 

Ucreueonyada Kolordu !nşaat Şubesinde vazife görımk üzere 100 lira. 
aşağı.da ft- r h . 

ltıasrıtfı k . ~vOcUı aız Feıı n:emuru aranılmaktadır. Talip olanlar yol 
ğ endıierıne . d . • .. d h ına bizz aı c1ma.ıı: uzere er al Konyada Kolordu Komut:ınlı · 

at ve yahut istenilen vesaikle birlikte mektupla müıracaatlan. 

Aranılan evsaf. 
ı _N . 

~kuru 
1 

afıa Fen Mektebi :-nezunu ve hususiyle yapı ve mimar i~lerine 
0 nıak, 

2 

D - Fennt p.rtname. 
E - Ke§lf metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 
!stiyenler bn evrakı Aydm natia mncınrıuğnİiden ~gt5rebnltler. 
3 - Eksiltme 21-10-938 tarihinden cuma gilnU saat 15 de Aydm Na!f a ?11111 

dUrlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
• - Ekıslltme kapalı zarf usulJyle yapılacaktır. ~ , . _ ,. , 

(292) 7592) 

OPERA TOR 
3 : ASkerliğini yapmış olmak, 

4 Ecnebi kadmI.:ı evli clmamak 
-P • 

Dr. H. Ziya Konuralp 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 llralık muvaktiat teminat "8 

mesl ve ihaleden en az 8 gUn evvel vekAlete mUracaat ederek nafia vekAltinden ala 
mı;, yapı mnteahhftllğf vesikam gl!stermesi ve milteahhidln bizzat diplomalı mnha 
cila veya mimar olmam veya bunlardan birisiyle mtıştercken teklif yapması ve mUI 
veleyt birlikte imza etmesi IlzmıdD". 

fS - Tekli! mektuplan yukarda UçUncU maddede yazılı saatten bir saat evvelin 
kadar nafta dairesine getirilerek eksiltme komisyon reisliğine makbuz mukablllnl! 
verilecektir. Posta ile g!Snderilecek mektuplarm nihayet üç{lncü maddede yazılı • 
ate kadar gelmlg olmam ve dış zarfm mtlhilr mumu De iyice kapablmış olm.1181 il 

tlıabkünıı 0.listen musaddak wsika "siyasi cemiyetlere mensup olmadığına 
S Yetı bulunup bulunm."'.clıüma dair 
- :s "' '" 5 onservisleri; 

Tıp FakıWesi ikinci Ctrralıf 
Kliniği Doçenti 

Istiklfil Caddesi Elhamra Apar. 
tımam No. 15119 Telefon: 35.99 - ?-lüfus kağıdı ,·eya nıu~addak 11ureti. (530) (7460) 

ımıdrr. Postadıı olacak gecikmeler kabul cdllmcz. (7084) 

asa 
......_ RnRTOAN 
luvr:J:~::-~----------~.:..:....:.:._:_:.:..:.:_:.: _____________________ ___ 

~ "~ b~klediğini haber verdi. 
arırıyi h k _ :a a aretle ona baktı ve • 

Uy if • 
vaıc "d'J az e, dedi, bir askere .cı~ ha. 

" 1 ebir d' ninuc .. .. ır ı. Kral hazretlerinin be· 
·1 gorusmek . t d 'ğ' . h .. ı c ihba ~ . ıs e ı mı, şe remını 
remin· ~ cdışıne müftehirim. Gene şeh· 
. ının ad' b' 
ıçin 60 

1 ır uşak vazif ~i görmek 
askeri be . na da llllif : raber gelmış olmasr 

Şehr ~e?ır bulunuyorum. 
Ctninı kızardı· 

- Monsen .. • 
Başvekil yor •. diye kekeledi. 
- :P k' azarnetıe: 

c l p k' . geliniz e 1 gıdiyorum. Arka.-ndan 
'l'a~·b 

dalara g: .~rada salor.un bütün yar. o
larak elle ç.ı n kapıları birdenbire açr 
s·· rınde ha Urij §övaı . nçer ve kılıslarla bir 
etrafına ~~ ı~cri girerek Marinyinin 
&apsarı kcs·/d~Ie:· Şehremini ölü gibi, 

- liar ı llliştı Şövalyeler: 
~a . p, harp 1 d' ha• .. rınyinin b' . ıye gnyorlardı. 
8Ukfınet b 

1 
ır ışareti üzerine gürültü 

- llu u du. Başvekil. 
1 rada kraı . . 
en Şehre-· . tarafından gönderi. 
te . •uınıne hU 
.rıın. l:lcrk rmet edilmesini is· 

gıtsin ı d.i es Yerine ve karakoluna 
Son;a Y: bağırdı. 

Çıktı.. Şc l"Clnini ile beraber salcndan 
l{Onıı w ı 

<ii. ?vt .. g n avlusunda . 
.. Uteharril- .. yalnızca ata bın. 
'Uzc · • kop .. .. 
k' .rınc derha nıyu geçti. Bunun 
ı~1 atının diz l .etrafı ihata edileli. İki 

liiraz gınlerinden tutt l 
llin .. .. &onra kıt' ~ ar .. 
tni •0 nunde du d a Tanpl hapıshar.csi-
d nı auarınd r. u. Marinyi ve şehre • 
en v 1 an tndiJ Kı , a Uya da er. t ayı takip e· 

Ye Yakıa§tı ve ~tından inerc.'k Marinyi. 
- /\n . 

net, ih . ~crrand dö . . 
ı . tılas .. Mannyı sen :ha· 
arı ı ye cın · ' • 
~ e ithanı e 

1
• ~ıyeti 6uifotimal suç · 

aıinyi hicı .c:ılıyorsun ! dedi. 
- J)·· <:ict]e h ,_ b unyad ayr1;1rdı: 

ıılunı.l w a bir vaı s..... ugunu uv~n mevcut 
"ııJ c1 ttnuttuğ 

din 1 ' enıi n ni, · unıa hata ettim ı 
h konağı~,,- n k"rıdini cöstcrme· 
vaıu ·~n " il w k va, sev· w g çı arnıyac&ktm ı 

ınçle titriyen bir sesle . 

devam etti: . 
- Marinyi, seni kral namına tC'\·ki: 

ediyorum!. 
- Ben de seni tokatlryorum 1. 
Bir an içinde Marinyinin eli kalkt 

ve Valuvanın suratına indi. Valuva 
sendeleyerek bir kaç adım geri çekil 
eli ve askerlere bağırdı: 

- İsyan ediyor, asiyi öldürün 1. 
Askerler Mar.inyinin etrafını çevir .. 

diler. Fakat bu feci dakikada, başve· 
kil, askerlere o kadar kcrkunç ve hey• 
b:tli göründü ki hiç biri ona silah kal· 
clırmağa cesaret edemedi. 

Marinyi, kendiliğinden ve kimso 
tarafından dokunulmadan, milteharrik 
köprüyü yürüyerek geçti. 

Bir kaç dal:i!{a sonra, onuncu LO.i· 
nin başvekili Angerrand dö Marinyi, 
Tanplin yeraltı zmdanlann.clan birine 
kapanmıştı. 

-16-
AN Dö DRAMANIN HATIRA Ti 

Ang:rrand cö Marinyinin tevkifi 
esnasında hazır bulunan bir adam var• 
dı ki, o da Tristan ismind~ sadık bir 
ben desiydi. 

Tristan, Valuvanm !~uman.da ettiği 

ve ortasında başvekilin bulunduğu as• 
keri kıt'ayı takip etmiş ve Tanblin 
mGteharrik köprüsü önünde cereyan 
eden vak'ayı gözleriyle görmüştü. · E· 
fendisinin melj'um kaleye girdiğini 

görerek: 
- Mahvoldu, diye mırıldanmıştı .. 
Tristan, ~lki aldannuş olduğu ve 

Marinyinin tekrar çıkacağı ümir"iyl~ 

bu hapishanenin etrafında sabaha 'ka ' 
dar dolaşmıştı. Nihayet günıeş doğdu' 

~u sırada gitmiye karar verdi. Zihnin' 
den, efendisini kurtarmak için bir ço!f 
planlar kurarak Sen Marten sokağında· 

ki konağa d.~ğru yürüdü. Kurduğu 

planların hiç birini de muvafık görmi· 
yordu. 

Artık, Marinyiyi iş"kcnce ve idamdan 
kurtarmak imkanı kalmadığına ki\rar 
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Bir anda bunlan düşünen Valuva, 
Kralda böyle bir hareket ~ya odada 
kendisini tevkif edecek asker ve zabit 
görmeyince kendini topladı ve cevap 
verdi: 

- tyi anlayamıvıorum. Zannedersem 
kral hauetleri bana Lansölo Bigorndan 
bahsettiler değil mi?. 

- Evet, sana soytarnndan bahsedi -
yorum.. 

Valuva gene büyük bir hayrete düş
tü ve sordu: 

- Soytarınız mı? Lansölo Bigorn 
ıize soytan mı oldu?. 

- Dr.,ğru, senin haberin }'Qlr.. Ben 
Lansöloyu aaraya aldım. BııMan 90nra 
benim soytarnndır. 

Valuva korku ile etrafma balandı 

ve Lansölo ibir köşeden meydana çıkıp 
ta kendisini itham edeceğini düşünerek 
saçlan dimdik oldu ... 

Kral: 
- Maskara ortadan kayboldu. Buna 

çok canım $ıkılıyıor. Çünkü beni onun 
kadar güldüren kimseye nstlamanuş· 

tim. 

Kral, bunlan söyledikten sonra, mas. 
karasının bazı soytanlıklanru hatırla · 
yarak kahkahalarla gülmeğe baş.ladı. 

Valuva: 
- Ya, .dedi, demek Lansölo saraya 

geldi ve ortadan kayboldu, öyle mi 
şevketmeab. 

- Evet, bana bir çok mühim şeyler· 

den bahsetti ; bu soytarı her zaman 
gülmüyor. 0:-ıu evvelce de Nel kule. 
sinde görmüştüm. Diğer bazı şeyler a· 
rasında bana sizden ve Filip dö Neldcn 
bahsetti. 

- Şcvkctmeab, size neler söyledi. 
Kral birdenbire kederli bir tavır al· 

dı. Düşünceli bir tavırla: 
- Bana ihanet eden kadının kim 

cl.duğumı bilseydim!.. diye mmldandr 
ve sonra daha yülc.1!'k sesle: 

- Lansölo Bigom bana, senin Filip 
dö Nelin susmasını istediğini söylroi • 

Buna ne diy«eksin? ~ 
Valuva bira% düşündükten aonra ce. 

vap verdi: 
- Ne diyeceğim? ŞeV'ketıncebın 

böyle bir sefilin sözlerine itimat etme
sine hayret ediyorum. Bu adam evvel· 
ce benim uşağnn ilken kendisini lkcv -
dum. Bu sebeple benden intiltam alına· 
ğa kalkması tabii bir şeydir. Zira e· 
depsizliğinin haddi yoktur. Şevl«tme. 
ab, Filip dö Nele gelince o da mut.ak 
söyliyccektir. Her !halde istediğiniz k:a
dmm ismini onun ağundan öğrenece: • 
ğim. Bunu size yemin ederek vaa<1 e
diyorum. 

- Ne vakit?. • 
- Yarın ve hatta bu gece.. Fakat 

şevkctmeab, taç ve saltanatınız ve nef· 
siniz tehlike altında bulunduğu bir sıra 
da böyle adi şeylerle meşgul olmanıza 
pek ziyade taaccüp ediyorum!. 

Valuva, JÜpheli mevkiden iken da· 
vacı rolünü oyr.amağa kalkışmıştı .. Bu 
manevrada LQi Hüten gibi zayıf fikirli 
bir adama karşı müessir olacaktı. 

Filhakika kral hiddetle: 
- Menafüm tehlikede ! Ken.dim teh

likedeyim 1 lyi ama beni tehdit eden 
kimdir? diye bağırdı .. 

Kral yanında nüfuzunun devam et
mekte olduğunu gören Valuva : 

- Kim olacak, dedi, size evvelce lıa· 
her verdiğim adam! .. 

Kral boğuk bir sesle : 
- Marinyi öyle mi? dedi.. 
- Ta kendisi, şevkctmeab.. Esa~ 

onun tevkifine karar vermemiş miydik, 
!'.izi ve hükumeti kurtaracak olan bu 
tevkif için her şeyi ba.zrrlamamrş mıy. 
dmız? Marinyi. inanılnıryacak bir 
cür'etle size son bir tuzak daha kurdu. 

Hiddetinden kıpbrmızı k~ilen kral : 
- Bana bir tuzak mı? diıYe homur • 

dandL • 

Valuva devam etti: 
- Evet, .size şcvkctmeab .. ~anıyor 

musunuz ki, sağınnanrz üze::uııe ısa.raya 
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GRiPiN 1 alarak yok edebilirsiniz. Gripin, Radyo- 1 
lin müesseselerinde fevkaUl.de itina- -== 
larla hazırlanır. Rahatsızlıkları, ağn. 1 
lan defetmekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Kalbinize, midenize ve böb- ~ 

reklerinize yorgunluk vermez. ı • 
icabında 3 kaşe alınabilir. lsmine ==ı 

dikkat. taklidlerinden sakınınız ve Gri- i 

1 
pin yerine başka bir marka verirlersP ~ 
şiddetle reddediniz. .J ==
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geldiği zaman salonda toplanan şöval. 
y.c ve senyörlerin ken.disinin sukutunu 
görmek için toplandıkl:ınnr keşfetme
miş olsun 1 Esasen bunu anladığt için
dir ki size Haşarat Yatağını mah\-et -
mek için laznngelen ıbütün tedbirleri 
aldığını, Haşarat Yatağındaki sefillerin 
reisleri olan Büridaru elleri ayaklan 
bağlı getire~ğini söyledi. Siz de :nan
dmız. Hepimiz de inandık ve tevkifi 
tehir ettik. En müthiş düşmanınıza 

Haşarat Yatağını muhasara eden bö
lüklerin başkumandanlığını tevdi ıettL 
niz. Netice ne oldu, şevketmeab? Onu 
da gözünüzle gördünüz .. 

- Acayip 1 Demek senin fikrine gö -
re, en kahraman şövalyeleri.mle iki bin 
asker.imin esir olması Marinyinin ... 

Kral, dudakları hiddetle titriycrek 
durdu. Valuva, bu ısözleri tamamladı: 

- Evet, şcvketmeab, Marinyinin 
ihaneti yüzündendir. Onun askerlerin 
en önünde yürüdüğünü görmediniz 
mi? 

Kral çok müteessir olmuştu: 
- Doğru, doğru, dc<li, ah, sefıl he

rif!. 
Bu sırada odacı kapıyı açarak girdi 

ve krala: 
- Monsenyör Angerrand {)ö Ma -

rinyi huzurunuza çıkmak istiyor, dedi. 
Kral ile Valuva, sapsan kesilerek 

biribrlerine bakıştılar. Valuva müsaade 
etmemesi için krala bir işaret yaptr. 

LUi, 'kapıcıya dönerek hiddetli bir 
işnretle Marinyiyi kabul etmek istemc
di:1ini anlattı. 

Kapıcı 9ktrktan sonra kral amcası
n3: 

- Ne yapmalı? Ne y:ıpmalı? Bu pek 
koly bir şey .. Bu adam ihanet ediyor 
değil mi?. 

- Evet şevketmeab .. 
- Bu Miam hükumetin p:ıra1artm 

brar etti, değil mi?. 
- Evet şevketmea!J .... 
- Bu adam lbcni mahvetmdk için 

büyücü kan ile ittifak etti, değil mi?. 
- Evet şev'ketmeab.... • 
- Bu adam şöva1yelerimin en 'kah .. 

ramanlannı serserilere teslim etmek 
istedi, değil mi?. 

- Evet, ~evketmeab. Gözünüzle gör
dünüz .. 

- Pekala 1 Ben de kendisini tCl\•kif 
ediyorum .. 

Kral, maiyet kumandaıuna emir ver
mek için kapıya doğru kıoştu. 

Fakat Valuva ondan evvel kapının 

önüne atılarak: 
- Şevketmeab, biraz sabırlı olunuz .• 

Zira Luvrde onun bir çqk adamları 

vardır. Siz oe böyle bir tevkif için ihiç 
bir tedbir ittihaz etmediniz. Şevketıne~ 
ab, Marinyinin tevkif emri bir yıldırım
dır 1 Bu yıldırrmın haŞka yere isabet 
etmesi Jazrmdır. 

- Demek etrafım hainlerle çevrili 4 

Fakat amcacığım sen bana sadıksın!.. 
Söyle! Nasihat ver!.. 

- Doğru şevketmcab 1 Ben size sa· 
dığrm. Belki şimdiye kadar benim sa -
dakatimden şüphe ediyordunuz. Çürikü 
biraderim Filip'in zamanında açıkta 

yaşadığnn gibi sizin zamanınızda da 
entrikalara karışmamak için uzakta 
duruyorum. Fkat en hakiki dostlar teh· 
like ve felaket günlerinde kendi.terin\ 
gösterirler. Siz benim yeğenim değil 

misiniz? Sizi müdafaa etmekle kendi 
hanedanımı müdafaa etmiş olmıyacak 
mryım?. 

Kral çok mütehassis olmuştu: 
- Muhterem amcacığım. Sana kar. 

şı haksızlık yaptığımı itiraf ediyorum. 
Fakat Marinyiden kurtulduktan sonra 
bu hatayı tamir etmek k-:>laydır. Evvel· 
ce de büyücü karLdan beni kurtaran 
sendin .. Marinyiden de kurtaracak o
lan gene sensin. Söyle, ne yapmak la· 
zım?. 

- Şev'ketmeab, tevkif emrini imza 
ediniz!.. 

- Bu emri kim icra edecek?'\ --

BUR!DAN 

-----------------------------------------------------------------Ben! .. 
Kral, hemen biır kağıd alarak, fena 

yazısiyle şunları yazdı: 

"Şehremin.imize, bütün şehremaneti 
~avuşlarına ve onlar bulunmazsa hfunili 
iradem sadık senyörüme, Angerrand 
dö Marinyiyi tevkif ve Tanpl kalemize 
sevketmek için emirdir.,, 

''1314 senesi cylUlünün 13 üncü gü. 
nü yazıl~tır . ., 

Fransa kralı 
Lui 

Valuva, kralın farkında olamadığı 

bir sevinçle bu emirnameyi aldı. 
· Kral· 
' - N~sıl hareket edeceksin diye oor 
du .. 

- Bundan basit bir şey olamaz .. Baş 
vekil şimdi kendisini kabul etmediğiniz 
i!rİn doğruca Sen Marten sokağındaki 

konağna gidecektir. Yanıma miktari 
kafi asker alacağım. Onu takip ederek 
konağına gidip elimle tevk:f edeceğim .. 

- Ya mukavemet ederse .. 
- O halde ne yapılacak şevketrr.e -

ab? ... 
- Asilere karşı ne yapılır?. 
- Pekala, şevketmeab !. . 
Valuva hemen kralın yanından !;Ik-

tı ... 
Kral, koltuğuna oturarak kendi ken· 

dine mmldanmağa başladı: 
- Mukavemet ederse ne ala! Muha

kemesiz ve rezaletsizce ondan kurtul. 
muş olurum. Bununla beraber, bu işler-
de anlayamadığım karanlık noktalar 
var. Marinyi babamın saısılan tahtını 

kurtarmış değil miydi? Hükumet, 
Tanpl rahipleri tarafından zedelendiği 
zaman bu belayı defeden c değil miydi? 
Hiç bir itiraza uğramadan saltanat sür. 
mekliğim onun sayesinde değil midir? 
Evet... Fakat bu adam pek kuvvetlidir. 
Azameti, tahtımı bile gölgede bırakı -
yor artık ... Gururu haddi aştı. Bazan ı 
bütün saray halkrnm önünde bana a. 
ckta ıbir: mürebbinin talebesine söyledi-

ği gibi hitap ediyor. O zaman yüıi)-
mün J,.,zardığım hissediyorum. HüliS' 
Marinyi yaşadıkça Fransa 'kralı 'betl 
değilim! .• 

Bu sırada Valuva sarayı dolaşmış .,e 
güvendiği bir çok askerleri toplaınıtU. 
Marinyinin gidişinden on be§ daldl<41 

sonra bu kıt'a da saraydan hareikct etti
Şehremini Jan dö Pressi, Valuva tara'" 
fından işden haberdar edilince hayret 
etti ve hatta \>iraz korktu. Fakat Valw 
vanrn isran karşısında atma bini? 
kıt'anın başına geçti .. 

:f. "' ıt- r t rl1 

Marinyi, Sen Marten sokağındaJd 
konağına girerken bir kıt'a tarafındafl 
takip edildiğini farketmişti. Konağın' 
girince müteharrik köprünün kald:rıl· 
masını emretti. 

Biraz sonra uşağı ve mutemedi clafl 
Tristan yanına gelerek haber verdi: 

- Monsenyör, rnüsella.lı bir 'lcıt'! 
konağın önünde durdu. Sizi istiyorlar• 

- Git, kralın bize yolladığı misafir~ 
leri istikbal et ve kendilerini kabul sa· 
lonuna çıkar .. 
Uşak gittikten sonra Marinyi ya"ııf 

yavaş büyük kabul salonuna geçti .. 0 : 
turduğu yerde iki eliyle başını tutara1'• 

- Artık kızım yok 1 diye mırıı.daildS: 
Ve farkında olmadan Demirciler solc~. 

"ifl 
ğmda ölen Rullerin kendisine verd•ı:. 
kağıt tomarını masanın üstüne koydı.J·• 

Bu sırada alelacele içeriye giren 1l: 
§ak gelenin Şehremini Jan d(1#'re.;sı 
olduğunu haber verdi. Marinin e.rrıriY1e 
misafir salcnuna alındı. 

Bu arada dışan çıkarken TristarıJ~ 
gözlerine biraz evvel efendisinin ıtl~ 
sa üzerine bıraktığı evrak tomarı iliştı.. 
Ve salona askerlerin girmesi de 111~ 
temel olduğu için saklamak üzer~~ 
k5ğıtlan alıp götürdü. Efendisinin .,
rakını emin bir yerde saklamak oP 

v:ızifelerin.clendi . ıı 
Şehremini, başvekile krai tarafıııcl~i 

gönderildiğini ve kralın !kendi51 


