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IL<®lh ü~t©ıfil o fil 

Leh ordusu 
ö~tedö0ö de oDdlY 

bugün hudut 
mıntakalarını işgal ediyor 

Çek buhranı 
Ingiltereye 48 

milyona mal oldu 
Londra, 2 - Seferberlik kararının feshedildiği ilin edilmlş, henüz kışlalarma 

gltmenıı, llıtlyat efradına buna lüzum kalın adığı blldlrilmlştlr. 
Son g\inlcrde yapılan askeri hazırlık 80 mlJyon, ha,·a müdafaası ~in alman ter
~ nıllyon inglliz lirasına mal oımu,t ar. 

Japonyaya karşı 
Z e e 1rô 

tedlb>ö1rDe1r 
tatbik edilecek mi? 

a iickyo tehdit ediyor: 
u l&Norroe Hararı athlk eden devletlerle 

llAoıbarüsız bir harp başııyacaktır 

..... 
.Japon n . 

----...:.8 8' ekill Prens Konoye 

Londra, 2 - Milletler Cemiyeti kon 
t1eyi eylülün 18 .zinde yaptığı bir içti
mada, Çin • Japon ilıtilafın2 MiJJr+1.-.. 
Cemiyeti misakının 17 inci maddesinin 

tatbikini istiyen Çin murahhasınm 

teklifini tetkik ve kabul etmişti. Bu 
karar mucibince Milletler Cemiyeti 

konseyi namına Japonyaya müracaat 
edilerek ihtilafın halli için Milletler 
Cemiyeti azalarına düşen vazifelere 

katlanmasr, yani ihtilafı müzakere 
yoliyle halletmesi bildirilmiştir. Fakat 
Japonya bu teklifi reddetmiş ve ihtila

fın müzakere yoliyle halledilebilecek 
cinsten olmadığı cevabını vermiştir. 

Bu vaziyette konseyin karan mucibin
ce Japonya hakkında Milletler Cemi • 

_..Devamı 10 ımcuda 

Bulgar Kralının 
20 inci saltanat yılı 
Yarın kutlulanıyor 

.. BuTgar kralı ~a M ajcslc 3 füıcı'1 Borl$, kızı prenses Mari- L11lz 
ı::.f"" l'tızısı 10 ımcttda 

Prag Leh ültimatomunu da 
kabule mecbur kaldı 

Macarla1ın sırası ne zaman? 
Rüten akalliyetine de muhtariyet 

verileceği anlaşıhyor 
Leh]standa 

bayram, çekos-
1 ova k yada 
matem var 

Paris, 2 - Val'3ova ve Pragdan gelen 
haberler Alman, Macar ve Leh knımı.la
rma aynlm13 olan Çekoslovakya akalli
yetlerl meaelealnden Leh akalllyetleri 
krsmnım da Çekoslovakya zararma hal
ledildiğfni bildiriyor. Lehistan tarafından 
Praga verilen 24 saat mUhletll ültimato
mu Çekoslovakya hUkilmeti kabul etmiş-

_.. Devamı 10 uncuda 

Çemberlayn 
Romaya da 

gidecek mi? 
LWusollol-Çemberlayn 
mUIAkatı mevzubabls 

Londra, 1 (A.A.) - Stam gazetesinin 
aldığı bir habere göre, Musolini, lngiliz
ltalyan anla~sınm meriyete konulma· 

smı ve diğer ihtilftflı meselelerin hallini 
görü~mek üzere Çemberlayru bir mülaka 
ta davet etmek niyetindedir. 

Evening Nevs gazetesi, de, resmi İngi
liz mahafilinde bir Çemberlayn • Muso
lini mülakatına muhtemel nazarı ile ba
kıldığını yazmaktadır. 

Fransa ıtal yaya sefir 
gönderecek 
Paris, 1 (A.A.) - Paris siyast maha

fılinde Rcımaya pek yakında bir Fransız 
büyük elçisinin tayini beklenmektedir. 
Bu hususta başlıca namzet olarak De 
Chambrun, Mistler ve Pietri'nin isim
leri geçmektedir • 

lngiliz Bahriye 
Nazırı 

Çemberlayn'ın harici 
sl)asetlnl muvafık 

bulmayarak istifa etti 
Londra, 2 - İngiliz bahriye nazın dün 

başvekile istifasını vermi~tir. 
Nazır istifanamesinde şöyle demekte

dir : 
"Hükumetin takip etmekte olduğu ve 

bundan sonra da takip edeceğe benzedi
ği siyasetten :evkali.de ihtiraz ederim.,, 

Daf Kuper, zamanı geldiği vakit bun
dan Avam kamarasında bahsedeceğini i

~ Devamı 10 ımcuda 

' CcliMlovakyada meı~lıur Skocla sildlı f a'bri/.:alarınrn 1ıavaaan 11örünüşü... 1 
Son taksimden sonra da Çckoslovakyada kalan bu fabrika Fransanın Snauder 

ıı. • 
sil alı fabrikalarının bir şubesidir ve başında da müdür olarak lbir Framı.: bulun· 
maktadır. Bıı :atın uccenlerde Çckoslovakuadakl Fransı::lor namına Fransı:: har 
vekili Daladyeye müracaat ederek Framanın, icabında slltilıla Çekoslovakyanın 
imdadına koşması talebinde bulunduğunu mev::uubahs eden bir Frarısı:: oa::elesi 
"val.:llle Nasuonal Sosyali::min ilk devresinde ona ilk yardım edenlerden biri o
lan Skoda fabrikasının fimdi yaptığı bu müracaatın arkasından topların ağ:ı 

pek sırıtıyor/,, diye ua::maı.tadır. ~ Yazısı JO uncuda -
Ha .. ieiye Vekilimiz 

bu sabah geldi 
Dr, Aras Bulgaristandan geçerken 

Bulgar Başvekilile görüştü 
samblesinin içtimalannda bulunmak ü- sabahki Semplon ekspresiyle şehrimize 

Milletler Cemiyeti konseyi ve a- ı Vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras bu 

zere Cenevreye gitmiş olan Hariciye _.- Devamı 10 ıınmda -
Pazarhk 
larına 

mütehassıs
iş kalmadı! 

Dükkancılar, çenelerinin 
mah yüzde elli fazlasına 
gahtarlara yol veriyorlarmış! 

•••&······················································ : Pazarlıksız ısatıı ~tanunu esnafı da, halkı lda memnun etti. Dükkanlar, ma· : 
: i:a:r:lllar, çarıılar acssizli~e ka, uşmuı bulunuyor. Bununla bera:~r, pazar : 
: Irkla alııveriı itiyadını kendilerine ızevk yapmıı bir kııun .satıcılar ve alı- : 
: cılar, bu yeni vaziyeti çok yadırgadılar. Bunlar anamda dün .hiç alııv.eriı : 
: ehniyenler de oldu. Çar~ıda, ~snaf arasında bir tetkilc g.nisi yapll'n : 
: HABER muh..vririnm ynztsmı (3) üncü sayfada bulacaksınız. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kuvvetile bir 
satan tez-
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t azan : N ızameddi n Nazif 
Yapılacak daha !(Ok işimiz var. Fa· 

kat bizim asla az iş yapmış olduğu

muz söylenemez. Dün Silivrideki hay· 
van sergisinde teşhir edilen boğaları, 
aygırları gördükten sonra bu halrika· 
te bir daha inandım. 

Balkan harbi, umumi harp ve işgal 
yılları bizde insan nesli üzerinde ne 
derece müsbet bir tesir yapmışsa hay
van nesli üzerinde de o derece menfi 
bir tesir yapmıştı. 

Fena hadiseler, kötü tesadüfler ve 
dehrin silleleri karşısında Türk belki 
kısa bir zaman için bunalır gibi olur . 
Amma, kötü talihin ve kara günün 
hakkını teslim etmemek insafsızl;ğma 
upmamalıyız. Felaketlerimizden biz, 
kendimiz için, her zanıan bir teşvik 

kamçısı örebilmek mucizesini göster
mişizdir. Ve kara talihin eJine verdiği

miz bu kamçı sırtımız.da şakladığr an· 
da uysallaşıp, kamburlaşıp, körleşip, 

kötürümleşip esirleşmemişizdir. Bila
kis izzeti nefsimiz şahlail.IIU§tır. Her 
gerileyişimiz bir ilerleme olmuştur. 

Her gerileyişten bir hız almışrzdır. En 
c:ılızmuzm omuzuna ve göğsüne bakı
nız 1 Bu omuzlarda en ferman dinle • 
mez savletin yaylandığım göreceksi
niz. Göğüslerimizin ne yaman bir ger
ginliği vardır 1 Fakat hayvanlanmrz -

dan insanlarımızın tahammtilünli 
bekleyemeyiz. Hayvan insan gibi de· 
ğildir. Ve hele Tiirke asla benzemez:. 
Mahrumiyetler onu tahrip eder. Ba
kımsızlık onu tüketir. Bilhassa ehli 
hayvan neslinin sağlamlığı devamlı 

dikkatin, çok sabırlı uğraşmaların ve 
bu dikkatleri, bu gayretleri besliyecek 
bilginin, cok güc;, çok kan:ı11r hir idarı 

mekanizmayı işletecek kudretli ve ha
kim zekanın eseridir. 

Ben Balkan harbinden evvelki Trak
yayı çok iyi bilirim. İmparatorluğun 

"Rumeliişahaue,, sinde bir hayli d~laş 
mak imkanlarını bulmuşumdur. Bu mın 
taka; tavuk, horoz, hindi. at, kı~ra~ 

aygır, kuzu, koyun, koç, keçi, ınck, 

öküz, boğa, manda, katır, eşek bakı -
mm.can (ve bilhassa 1:Ju hayvanların 

cinsleri, sıhhatleri, verimleri balamın· 
dan) göz kamaştrracak bir zenginlık 
arzederdi. Balkan h:ırbinin f elfiltetli 
günlerinde İstanbulluların, mateml~fr 

ni arttıran muhacir kafilelerinin s~kak· 
larmdan geçişini biraz da hayretle 
seyrettiklerini hatırlarım. Bu kafile -
lerin seyyar bir sefalet halindeki pılı 

pırtılariyle dolu arabalanm gürbüz 

kadanalar çekiyordu. Ve her arabanın 
ardından burma boynuzlu koçlar, iri 
yapıh inekler, öküzlerJ her biri bir çift 
Hipopotam büyüklüğünde mandalar 
gidiyordu. Bunlar sonra İstanbul ka
saplarının çcngellerinde sallandılar, 

bir kısmı da umumi harpte pastırma 
oldu. 

İnsan vatandaşlarını bile hesapsız 
harcavan Osmanlı idaresinden hayvan 
vatandaşların nesillerini korumak dik
kati nasıl beklenebilirdi?. Bunun a'.l}a · 
hını sonra acı acı tattık. Lozan sul· 

hünden sonra müstakil Türkiye mera
larına baktığnnız zaman ı;;özümüze ili· 
~en koçlar tavşan kadar, ve mandalar 
eski yıllann koyunları kadar ufalmış
lardı, soysuzlaşmışlarclı. Hele ağaç

lar? .• Ana. vatanın bir çok yerlerinde 
onlar artık yemiş vermez olmuşlardı. 

• • • 
Tilrk medeni insandır. Me'.leni insan 

olmanın alfabesi çiftçilik, çobanlıktu. 

Nebat ve hayvan cinslerini islah erlebit· 
mek kabiliyetini elde ettiği gün ise 

. IA RER - 1'lil'ftm J'()s'en 

J 
• lstanbul altıncı e1ıli hayvan sergisi, dihı Silivride Vali ve Belediye Rei

si Muhiddin Vstündağ tarafından açılmıştır. Merasimde vilayet ve belediye 
erkdm, r'rakya Umumı Müfettişi' Kdıım Dirik hazır bulunmuşlardır. Sergi
de 303 baş hayvan teşhir edilmektedir. 

~ IE IHI ii I~ ID IE VIE 

il 

• -Floryada belediye tarafından bıiyük bir gazino yaptınlmakladır. Vali 
Muhiddin Üstündağ ve refakafü:.deki zevat, di4n Silivrideki hayvan sergisini 
açtıktan sonra dönerlerken Floryaya uğramışlar ve gazfrwnım İJl§aatırıı tetkik 
etmişlerdir. 

iMi IE IMllL IE I~ IE ır T lE 
Beroerlerin 
kongresi 

Sah J;?ünü toplanıyor 
Berberler cemiyeti umumt toplantısı 

geçen sah günü yapılacak iken ekseri
yet olmadığından toplantı bu ~lı günü 
Türbedeki cemiyetler merkezinde yapı· 
lacaktır. 

Bütün 
yarın 

mektepler 
acılıyor 

Eczahanes~z 
yari er 

27 yerde eczahane 
yok 

Berberler salı günü yapılacak U."numi 
heyet toplantısına büyük bir ehemmiyet 
vermektedirler. Çünkü bu toplantıda se
nelerdenberi yalmz berberleri değil et· 
kan umumiyeyi de işgal eden devamlı 
saç kMrma makineleri, bu makinelerin 
muayenesi işi ile makineleri kullananla
rın imtihanları ve bu imtihanı yapacak 
heyetin teşekkülü meselesi üzerinde gö· 
rüşülecektir. Bu meseleler üzerinde. ber
berler biribirine muhtelif kanaatlere ve 
noktai nazeırlara sahip olduklanndan bu 
noktai nazarların çarpışacağı anlaşılmak
tadır. 

Dolmabahçe saat 
k ulesl 

!stanbulun hususiyeti olan ~bidelerin
den birini teşkil eden Dolmabahçe saat 
h.'lllesi son zamanlarda harap bir hale 
geldiğinden iyi bir şekilde tamir edilecek· 
tir. 

medeni insan bakaloryasını vermiş sa· 
yı!Ir. 

Dün Silivride beni çok sevindiren, 
hatta zaman zaman gözlerimi yaşartan 
şey işte budur: 

Trakyada bugünkü köylü nesli, me
deni insanlık bakaloryasını vermek ü
zere bulunuyor. Uzun felaket yılların
dan sonra Trakyada refahın fecri baş
lamıştır. Geç~n yd, manevralar esna· 
sın.da, genel müfettişlik bucutlan için
de, fidanc •lığın tekemmülüne ve hay
van yetiştirme gayretl~rinin ilk ideri· 
ne rastlamıştım. Fakat Silivrideki ser
giyi gerdekten sonra İstanbul vilayeti 
hudutlan i~inde, bu ter işin çok iler
letilmiş ve tamamiyle t,.kemmülü ifade 
eden bir merhaleye ulaştırılmış olju
ğunu anlıyorum. Istanbul konlı§.madan 
çalışmış, Trakyanın ve Anadolunun di· 
ğer vilayetlerine en az sekiz yıl ta
kaddüm ederek ele aldığı bu mühim 
memleket işini bilgi çerçevelerinden 
santim inhiraf etmiyerek, sabırla, me
todla ve cidden idealist bir gay":"etle 
" b a ş a r m ı ş ,, dır. İıstanbul ka
zalarında "dam·zlık., artık hususi r.tild
mesı-Iesi bir "hara - laboratuvar., me
selesi değildir. 

Damrzhk köyün mab olmuş. hayvan 
neslini islah ve iyi hayvan üretmek 
köylünün dört elle sanl:lığı iş olmuş -
tur. Velhasıl memleketin bu en mühim 
işi ts+anbul hudutları içinde bu işle 

Tedris1llı u8ulsilz olarak başlıyao e1'alllyet 
mektebi bu1uomadığı yapılan 

tahkikatla anlaşıldı 
1938 • 1939 ders senesi yarın sabah

tan itibaren başlıyacaktır. Uzun sliren 

bir tatil devre"inl a!:ık havada, kırlurda, 
bayırlarda, köylerde, ~eyahatlerde geçi-

ren çocuklanmız ve gençlerimiz hayatlıı.
rınm asıl mllhtm olan safhasına, tahsil 
hayatına yarın tekrar ba§lryacakla.rdır. 

Yarm, biltlin resmt ilk ve orta mek
teplerle liselerde Hususi TUrk mekteple
riyle azlık mekteplerinde tedrisata başla. 

nacaktrr. Ba.zı yüksek mekteplerde yarın 
ledrisata başlanmakla beraber U. 

niversite fakültelerinin ve Universiteye 

bağlı mekteplerin tedrisatı cuma gUnU 

üniversite kollferans salonunda - İstan
bul üniversitesinin kuruluşundanberl !-

det olduğu veçhile • yaprlacak büyük me
rasimle ve verilecek ilk dersle başlamış 
olacaktır. Bu merasime ait program ha.

zrrlanmaktadrr. 
vuı..,c::ıK tedrisat umum mUdilrü Cevad, 

şehrimizde yllksek mekteplerin ve üni
versitenin yeni ders senesine ait hazır
lıkları kontrol etmektedir. 

Avrupa telefon 
hattının tak vlyesl 
Avrupa ile telefon mükfilemesi adedi 

gittikçe yükseldiğinden mevcut hatların 
takviyesıne karar verilmiştr. !lk olarak 
Istanbul - Sofiya devresi takviye edile
cek ve bir redreşsör konulacaktır. 

uğraşan vatandaşın canla başla sanl
drğı ve anlayark, ' bilerek başarmağa 
başladrğı iş olmuştur. Diğer vilayetle

rimize de böyle güzel bir başarı te
menni ederken, surlar dış ndaki htan
bulun, bu muvaffakıycti, Ustündağın 

isabetli kararına, .dikkatli ve forağatli 
çalışmasına borçlu olduğunu söylemek 
vazifemizdir. Dün Silivride kendisine 
teşekkür eden köylü vatandaşlar yalan 
söylemiyorlardı: 

Bu gayretiyle kemalizmin ana pren· 
siblerine iyi intibak etmiş olduğunu 

g~steren Üstündağ, Cumhuriyet •>teri~ 
tesini, rejime sevgi toplayan bir titiz
likle kullanmış bulunuyor. 

Nizameddin NAZiF 

T@IFil\l:on aımca ... 
tfi)U!n s\YıvaıırlUD@U 

Maarif mUdürlUğU bu sene bir kısmı 

mekteplerin vaktinden evvel açıl.mı§ ol -

duğu hakkında yapılan bazı ihbarlar ve 
görUlcn !Uzum üzerine bu hususta tahkL 

kat yaptırmaktaydı. Bu tahkikat netice
lenmiştir. 

Mevzubahs olan şey bazı yabanCI ve a

kalliyet mekteplerinin vaktinden evvel 

tedrisata başlamış olmalanydr. Yabancı 

mekteplerin açılına ve kapanmaları bun

ların kendilerince tertib edilmiş ve maa
rif vekaletince tasdik olurumış taıimatna... 
melerlne uygun bir §Cldldc yaprldığmdan 

bunlar i~in yapılan tahkikat sadece açıl
ma zamanının bu talimatnamelere uy -
gun olup olmadığı noktasından yapılmış 

ve hepsinin zamanında açıldığı görUlmUş
tür. 

n..,-ı: ""' ııususı Türk mektepelriyie a
le!Qmum akalliyet UkmQktepleri Ise vilA.. 

yet ilk tedrisat meclisinin verdiği karar
la tayin ve diğer mektepler de vekaletçe 

tayin olunan gllnlerde tedrisata başlıya
caklarından bunların da bu şekJlde kon-

trolları yapılmış ve· bir uygunsuzluk gö
rillmemiştir. 

Ha~avcna 

iktisadi kalkın
ma faaliyeti 
iş anonim şirketi 

kuruldu 
Antakya. 1 (A.A.) - Hatayda iktı· 

sadi kalk nmayı temin maksadiyle, İk· 
tısat müsteşarı Celfil Akyüzün başkan. 
hğında bir toplantı yapılmıştır. Bu top 

lantıda Hatayın tanınmış tüccarlan 
davetli olarak hazır bulunmuşlardır. 
Konuşmalar neticesinde "Hatay t~ 

Anonim Şirketi,. adr ile bir şirket ku
rulması takarrur etmiştir. Bu şirketin 
iş sahası, Hatay topraklanndaki ma · 
denleri işletmek, Amik gölünü kurut
mak, Asi nehrinin mecrasını taramak 
ve bahçeli evler kooperatifini kurmak· 
tır. 

Şirketin sennayesi iki yüz bin Türk 
lirasıdrr. Şirketin kuruluşunu ihzar 
icin yedi kişilik bir komisyon seçilmiş· 
tir. 

Sıhhat veldleti, yurrlı,ın muhtelit yer
lerinde doktoru bul~an yerler çok 

olmakla beraber bundan evvel eczanesi 
bulunmıyan veya nüfus kesafetine nis· 
betle eczane miktarı az bulunan yerlerin 

çokluğunu nazarı dikkate alarak evveld 
eczaneierin temini işile meşgul olmağa 

başlamıştır. 

Yapılan tetkiklere göre, yurdun muhte· 
lif yerlennde yirmı iki vilayet dahilin· 
de 27 eczane yeri münhaldir. Bunlar ev· 
velce eczanesi bulunup da sonradan ka· 
panan yerlerdir. Bu meyanda şehrimizde 
de Maltepe ve Tarabya eczaneleri yeri 
münhal bulunduğu gibi İzmir ve Ankara 
vilayetlerinde de boş eczane yerleri var 
dır. 

c;:,rhh~t ,, ,. ı. A ı • • ~ '-··~1-....ı-

ruhsatnamesi, olan eczacılar eczane
açabileceğinden bu hak sahiplerine dün· 

den itibaren. başlayan on beş günlük 
bir mühlet vermiştir. Bu mühlet hita· 
mmda gene münhal eczane yerleri kalır-

sa o zaman elinde ruhsatnamesi bulurnnı 
yan eczaalara bu mUnhal eczane yerle-

rinde eczane açmak müsaadesi verilecek
tir. 

Sıhhat vekfileti, bundan sonra yw-dun 
diğer yerlerindeki eczane ihtiyacım na
zarı dikkate alacaktır. 

Çocuk Esır2eme Ku· 
rumunun yardımlerı 

Ankara, 1 (A. A.) - Çocuk emgeme 
kurumu genel merkezi tarafından 16-9. 
938 tarihinden 1-10-938 tarihine kadar 
eon '.>n beş glln zarfında 1415 çocuğa yar
dnn edll.txıiştir. 

Buniardan 398 çocuk ve anne genel 
merkezin pollkllniklorlnde bakılmı§ ve te
da vi edilmiştir. 

629 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

sut damlasından her gUn 126 çocuğa 

BUt verilmiş ve 1' günde yek<llı olarak 
995 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

Genel merkeze yardım için b~vuraıı 

44 yoksul yavruya para yardmıı yapıl • 
mıştır. 

TedavUle Çıkarılan 
yeni paralar 

Ankara, l (A. A.) - Türkiye cütnhu
rlyet merkez bankasından: 

Bankamızın 15 ikinclte§rin 1937 tari· 
hinden itibaren tedavüle çıkarmaya baş
ladığı yeni harfli banknotlardan 1 Uktcş
rin 1938 tarihine kadar: 
Beş liralıklardan 

On Urahklardan 
Elli llralrklardan 
Yüz lirahklardan 

31.595.615 
17.202.690 
21.061.200 
19.231.900 

89.091.405 

Cem'an seksen dokuz milyon doksan 
bir bin dört yll.z be, lira tedavüle çıka
rılmış ve mukabilinde eski harfli banlt
notlardan ayni miktar yani seksen dokuz 
milyon doksan bir bin dört yüz beş Ura 
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d{,tı'lcıta - dcıic 

"1opal -• • A usiup,, 
M ERZİFQN Halkevinin çıkardığı 

, Ta:t • an mecmuasmm 1 eylCtl ta. 
rihU snyısmı karıııtrnyorum · bir makale 
nd ı ' ' 
1
• ıy a, mernknnı uyandırdı: "Topal Us-
u b,,. Okudum; muharriri, Ebet Mahir 
Ynlnız bu il b 

ö ' g n azı mensur yazılnrdn da 
g zUken takdim • tehir'den şikayet edi
Yor Kcnd' · d ,,' ısı c o tarzdn iki satır yazmış: 

O, gidiyor kardeııiyle akeam eve 
~Seyrediy?r Pencereden engin de~~.,, 

Ikkat edın, ikinci satır "4-4-5" lik bir 
llltsra. Kemal dd' • c ın Kami'nln bu vezinde 
gUzeı lir .. · 
Yud u 5ttrı vardır: "\Tnrsın bana bir 

s 

? 

Elektrik süpürgesi 
nasıl icat edilr·11iş? 

Elektrik •• •• • 
supurgesı ·-· 

; . "' bi Utn su veren olmasın, - Baş ucumda 
y rli bann su Yok desin de . ., Ebet Mahir 
anız da b' · . 

ti • ırıncı satırı "evine" diye bi- 1 
ı:e, mnn:ısı lle değilse bile nhengi ile 

,. kralı anlatıyor 
~ ukçıı hoş bir beyit söylemiş olurdu' 
azık! bir fırsat kaçınnış' . 

Pc~e;bi 0 • tak~im - tehir:i nazımda da 
a uı etmıvor· "D'J' . d J • ı ımızde bu ııckil. c cllınleler1 ak . 

fc b anc §aırlcr belki zaruret 
.. ;nnı kullanabilirler,, diyor. Halbuki 

c cereden cngın· d .. 
aö u . <mızı seyrediyor., z ıle "Soyred· 
dnizi ıyor pencereden engin 

.. mısraı arasına 
kı de · ·ı bO . a, sadece vezin far-

gı • Yük bir t · f liın 1 esır :ırkı vardır. Ke-
c erin Yerleri d b 

uyan c izde bir hevccau 
nıasına Sebeb 1 . 

bir zaman t . 0 uyor. Nazmm lıiç 
Ieceg·· i akdım - lehir'den vnzgeçcbi

ın zannctrn· . 
bunn zaru . Ij orum: hiçbir iyi şair 

ret ıcabı başv f ·1 r··ı \'e moruı rmaz, aı , ıı 

bunda b ukn Y~rlerini bilerek, isliycrek, 
3 § ahır ·· 11· ğlştirir. guze ık aradığı için de. 

Gelelim a 1 Yal sı meseleye: Ebet Mahir 
nız nesirde t k im 

tcnıfyor' b a d - tclıir'i niçin is-
. ununla m y 

cUınıenfn . ananın knrıştıgını, 

dia anlaşılmaz bir hal aldı~m id-
ctnılyor· "' 

nımdan r ' o~u, ancak alışıklık bakı- ' 
lerı okur:::ed~yor. Kariin, öyle elimle. 
trend ' bırdenbirc duruveren bir 

c Yolcuların 1 • 
ğını söyIU . sarsı dıgı gibi snrsılaca-
le cUınlel ~ or. Faknt glin geçtikçe böy
Ebct ıt ~:e de alışmak kabildir. Bunları, 
bir a ır Yalnız'ın yaptığı gibi kat'i 

surette redd t , 
zenginlik . e ınck için dile hiçbir 
Pat eı-- kgt'~ınncleri kabil olmndığmı is

uue lazımdır. 

- __., Devamı 4 ı'incüde 

. . 

12 nisan 1912 de Tilmiik vapuru bir bu' daima çarparak parçalanmıştı . Bil Çeşit 
/etaketlerin miimkihı mertebe öııiiııe geçe bilmek için Amerika filos1' lıer sene ~e~ 
növ açıklarında muntazaman dolaşır ve rastgeldiği buz daUlarım top ateşile tah 
rıp ccrer. 

B ütün dünyanın lşDne yara yan 
bu mühim aıettn ~&şn1Fı H<eıre<dlısı 

değllm lş ••• 
Elekt rik &üpürgesi kralı ünvanı ve- lışmayı teklüe gelmişti. Çünkü mühim 

rilen meJhur Amerikalı milyoner H. bir kısmı deriden yapılıyordu. Bu iş.. 
v. Huver Londrada bir müddet kal- lerden de babam iyi anlardı. 
dı'ktan sonra verdiği bir mülakatta bu Konuştwar, hesap ettiler, kitap ct-
icadın hikayesini anlatmıştır. tiler, nihayet beraber çalışıruya karar. 

Mister H uver diyor ki : verdiler. ve "körük tıüpürge,, leri yap· 
"- Elektrik süpürgesinin muci.di ~ya başladılar. İlk zamanlar bir sü-

benim zannediyorlar. Yanlıştır. Hiz - pürge üç haftada meydana geliyordu. 
metçilerin elinden süpürgeyi alan ve Bu, o kadar .zor bir işti. Tabii, o nisbet 
yerine elektrikli bir alet veren adam te de pahalı oluyordu. 
orta yaşlı, sıhhati bozuk, fakat zekbı Bundan ~onra babam süpürgeyi elelt 
daima işUyen bir dahi idi. Murray trikle işletmeyi düşündü ve fikrini 
Spangler ismindeki bu adam babamın Spanglere açtı. Fakat Spangler şimdi 
vaktiyle mektep arkada§ı imiş. Ben daha başka yeni icatların peşinde 'koşu-
de eskidenberi, babama gelip giderken yor, bilhassa elektrik ve telsiz işleriyle 
tanırdım. mefgul oluyordu. Babama: 

"Babam deri işleri üzerine alıt ve- - Sen n~ yaparsan yap; yalnız ba-
rit ederdi. Nevyorkta bir mağazamız na karın yansını verirsin, dedi. 
vardı. Spangler de arasısıra babama Hakikaten elektrikli süpürge çok 
gelir, yeni icatlarından bahseder, tica· kar getiren bir icat oldu. Süpürgenin 
ret sahasına nasıl konulması lizımgcl. elektrikle işleyen şekli hem daha kolay 
diği hakkında fikir danışırdı. Çünkü imal ediliyordu, hem daha ucuza çıkı-
icat cihetinde zekası ne kadar kuvvetli yordu. 
ise t icaret işlerinden de o kadar az icat derhal bütün dünyaya yayıldı• 
anlardı. Babam da onun anlattıklarını Az zaman içinde yüz binlerce dolar pa· 
dikkatle dinler, kabili t atbik olup ol- ra kazandık. Spangler o günlerde gen~ 
madığınr söylerdi. çok hastalanmıştı. Kardan hissesine 

Spangler bu şekilde belki yüzlerce .düşen krsmı ayırdık, verdik. Bu para 
ıey icat etmi§, bazılarından para ka· ile derhal kansı ile Floridaya gidip biı: 
zanrruş, bazıların.da da ötekilerden ka. müddet istirahat etmek imkanını bula· 

P l k k lkt kt zandıklannı kaybetmiıti, caktr. Seyahatlerinin hazırlığı ile biz .. 

a azar l a l an SOnTQ.. Elektrik s üpürgesini icat ettiği za- zatbenmeşguloldum.Herşeytamam· 
(J • man da bize geldi anlattı : dı, ertesi günü Nevyortkan ayrılacak-~ .4'1 _S\. ık ~ 0 0 ı:!6 rP .S'\ ~ .S'\ Spangler o günlerde bir yerde 50 • lardı u-w-u (9J, lf U U _ U U ~ l6 ~ ~ D D 60 liralık bir memur olarak çalışıyor - Fakat, zavallı Spanglere ömrü vefa 

du. Bir gün evinde halı silkerken aklı- etmedi: O akşam kalb sektt$inden öl· 'Et ~ Ş> D c::=\'\ o ~ Da c::=\'\ O Da y ~ ~ U n~. gel; : ~alıdaki tozları vura vura dı- düÖndan sonra her sene Spanglerin lY ~ u u ~ u u ~ u a p.n Ç•kamağ•mm, tulumba ile kuyu. dul kanuna kardan kendisine dilşen 
Y dan su çıkarır gibi, bir hortumla emsek hisseyi muntazaman vermiye başladık 

en 1• k a n u n da n en faz ı ·a z a r a r olmaz mı?,, diye düşünmüş. Bir müddet sonra babam işten çekildi.O 
kat sahibi adam, derhal atelyesine zamandanberi de işleri ben idare ct-

koşuyor: 'Akordeon gibi bir alet yapı- mckteyim. Mucidin karısı bugün kız~ 

g O•• r e n' tez g aA h ta r 1 a r m 1 ş ' yor. Tıpkı o çalgı gibi, bunun da bir ile beraber sakin b'ir sasabaya çekilmilC 
e körüğü vardır. Bir ucunu yere koyup yaşıyor. Bize o kadar itimadı vardır ki 

bastırıyorsunuz ve delikli tarafı tama· satış def terelerine gelip bakmaz, biz 
DlYıkkc!ı ın<eıDaı ır' çene ~lYJVV<el&-b le b Dr mall miyle yere gelecek şekilde dayadıktan onun hissesini ne diye verirsek onu 
VlYızd e eD o D f aı~D a s o n aı saı~a b D u <e U11 ite C rlÜJ beDB sonra elinizi gevşetiyorsunu, Delikler.. kabul eder. Esasen Spangler de bizden 
t ıı O den ireri giren hava ile beraber, halı-• hir hesap s a dı J.•eğer b·- .. e'9;ı tBf A. n-.a.~ ıro~r~ aı ır'ltık ycD veıruy©r aırmış. ;'S :r orm z · .ı.vı - t Cil!io~<Cl U U l.\ogJ 11iiiiU ~ mn üzerindeki ve yerdeki toz'lar da s ı h k'k • . k 

51,... d" t ~.un esnaf pazarlıg•ın kalkma- etcrr·ınden tutup zorla dükkanın irine çek Balıkpazarında büyüle bir dükkdna pang er a 1 aten ıyı alb!i ve fiL 
·<ı or gozle bekr .,, :r • • körüğün içine giriyor.. ren çok dindar, muhafazakar bir in .. 

zarlıksız s t ıyormu~!... Dün pa· mck istiyen yüzsüz çıraklarla, a\'az avaz gırıyorum. Patrona soruyorum Spangler aletinin t ecrübesini de gö· d S d b 
nü 01- a ış kanununun ilk tatbik gu" • mall,arını metheden sarlatan tezgahtar- - Nasıl, yeni kanundan memnunsu· san r. a e eyaz bir gömlek giyer, si· 

"uas d ı ~ zümüzün önünde yaptr. Bu icat baba - yah kravat bagyla d G'"ml ki • · d b · ı o ayı sile - 1 . . . .1 d - "k .. 1 d nuz \.'a., r ı.. o e ennı e ır dolac: • d . şoy e şehır ıçınde !ar bı e orta a gozu muyor ar 1• .; • ... nun rok ho1tuna gitınişu·. Spangler e- yalnı• k d'km · 
,.a) ım ed , ·• l 1 ? k ::r ::r .. arısının ı esıni isterdi, ha• pan ,.;h ım de ilk ITözüme rar· Onüme gelen bir dükkana girdim. Du· - fabıı bayım, nası o mayız. Dü • 

...., et b ld ı:. :r sasen babama bu işde ortak olarak ça· zır gömlek almazd d~U~ uo u.Kanunun~~e~J~ mrlan b~mala~ türlü türlü kuma~a~ kfindaçırakadedini hlleu~ttım.E~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı_··=··~~~~~~-
kiinlar mıyan bazı dükkanların came- hazır entari ve mantolarla dcılu mağaza- den uzun,: uzun pazarlıkla mal alanlar, _______________ • ..__.._ ______ ....... ..__.._ _________ . 

lıksız ında da, üzerinde "burada pazar- da bir sessizlik yardır. Köşede tezgahın için aynca çıraklar kullanırdık! l'Zl ~ _ "'nl,. 
lar gö=tış Yapılır,, ibareleri ~azılı levha- başında, ba~ını koluna dayamış tezgahtar - Peki artık pazarlık etmek istiyen ~~ 
hayı da ~r~ı):o:du. Bu şekilde bir lev· benim girdığimi bile neden sonra duydu. almıyor mu? . S 1 h .:· .. IA 
da gö .. ahıbını tanıdığım bir dükkan· Ve daha bir şey sonnama meydan kal· Bakkal daha bu sualıme cevap verme- U M ~~arif ata 
Ve be~~cc dayanamadım. içeri girdim. madan, sanki derdini dökecek birisini a· d~n •. dü;kana şiş~anca 45 lik bir bayan A JA~.s .ha~~leri, .Nobel sulh mükafatına Çemberlaymn namzet gösteril· 

_Ne 0arşıl~yan .Patrona hemen: rıyonnu5 gibi: gırdı. \:hemen ılk sorgusu: dıgını bıldırerek, bu devlet adamının dünya sulhünü kurtardığı için 
dırdmız:ı 'dedım sız de mi pazarlığı kal· _Bitti artık, dedi, bitti ... l\fahmutpa· - h.uzum, pazarlıkla mı satıyorsu· dünyanın her yerinden torbalar dolusu tebrik telgraf ve mektubu aldığını 

Gül . şa öldü demektir. Pazarlık burada bütün nuz. yoksa pazarlıksız mı? demek oldu. kaydediyor. 
er Yüzle cevap vera· · esnaf m \'elinimetiydi. Yüz sene, bu yo· Mağazadakiler kanundan bahsederek Çemberi ayn bu mükafata layık mıdır? Buna evet demiyecek hiç kimseye 

art- Ne Yapalım, bıktık ıb. 1 kt 1 kt 1 onu ikna etmek istedilerse de, kadınca· rastlanamaz. Şüphe yok ki Çemberla'-'nın sog ....... ,_ kanlılıkla sulhu kurtaıma'-'a ık O 1 u pazarı an kuşu yaşatan pazarı ı. w k f b' .. l" b k .; ~WI. .; 

ru"lUk ... b. Ye kimseler vardır ki beş ku· - Neden canım. diyecek oldum ... O gızın ·a ası ır turu unu ·avrayama- çabalamaları olmasaydı, bugün, orta Avnıpada silah ı;oktan patlamış, ana 
t • ır mal irin '-'anm sa t v dr. Boyuna söyleniyord:ı: b b M l · · 
ut Yllka ı. .; a vur ac:agı fırsat bırakmadan devam etti: C 

1 1 
d 

1 1 
k a agun ermın yaşanmasına çoktan başlanmış olacaktı. Fakat, hakikaten 

Yi · rı Pazarlık yaparlar sonra~ da - Evet, bizim geçimimiz bu yüzden· - anım nası 0 ur a >en pazar 1 sulhü kurtaran Çcmberlayn mıdır? İş, onun teşebbüsile ba~layıp bitiyor 
. rrnı paralık bir fark -1r·ın 1 ' d k etmeden mal alırım? Daha dün çekişe çc· d ? B 1 gıderler B . ır a ma an çı · ıp di ... Pazarlık yüzündense .... Bütün. dük· 

1 
. k . . . . "-'"' muy u. ence ıayır ... 

zam · u &ıbi vaziyetlerde kaybettiğin kancılar. işgüzar bülbül gibi şakarak \ı~c otuz ·uruş ıstenen şeyı yırmı ""-~ · Gerçi o, teşebbüsünü yapmış, müzakere safuasını açmış, müzakerede bu· 
ana mı acırsın '-'oksa k t' 45 kuruş isteneni de otuz yedi buçuğa lunmayı istediği halde kabul edı'lm·ı\.·en ala"kadar de\•letı'n haklı ''eva haksı• ~ene r"'ld.... • .; yanm saat müşteri toplayan, bir malı çene U\'\'e ı· 1-' D k . d' d . . . a·w• . .; .; .. 

:ıru ıgına mı? a uım. eme· şım ı e sızın ıste ıgınız ic:galind b 1 d d .... 
Bu ka . · le yüzde elli fazlasına satabilen tezgahtar· r t v• .... , ~ e u un ur ugu toprakları, bir başka devlete venneye imza koymuş· 

N · nun bıze bir tahlisiye gib' ld' !ara vol veriyor artık ... Öyle ya tezgah· ıya 1 vereccgım, yagma mı var. tur. Şayet ç.ernberlaynm verilmesine cevaz gördü"'gü topraklan, o toprakların 
e dıyeJim, hemen Allah m" t .1

1 ~e . 1: .; Ve, dükkandan çıktı gitti. 1 'b· v 

:nesillerd b . uş en crımızı tara ne lüzum kaldı? lşte mal, işte fiyat.. sa 11 1 oldugunu iddia eden asıl devlet reisi Beneş vermeyi kabul etmeseydi 
\'arn edee~ erı irsi bir hastalık gibi de- Pazarlık olmadıktan sonra!... Dükkan sahibi arkasından bakarak: sulh hakikaten kurtarılmış olur muydu? Buna göre sulh. bu kurtulma teşeb-
da b' d g en bu alışkanlıktan kurtarsın Biraz durdu. Derin derin içini çektik· - İşte görüyorsunuz ya, dedi, yıllar- hüsünde bulunanın ve karar verenin değil, bu karan kabul edenin eseridir. 

ız e rahat edelim, onlar da.. . ten sonra devam etti: ca ah51lan itiyadı sökiip atmak çok güç. l Sulh mükafatı Beneşin hakkıdır. Hem bu adilane de olur. O, elde edeceği 
Suttanh * • • - Biz elimize dü~n acemi müşterileri Bence, pazarlığın tam olarak kaldırılma· para ile, Pragm bir köşesinde, münasip bir yerinde "ç,ekoslovaJ...-ya,. adıyle 

Ç'.an.ık arrıamından ba~layıp hemen, aldatmasak rahat edemeyiz. Ama bun- sı için, halkla esnaf arasında tam bir iti· bir abidecik yükseltir. Sulh uğrunda önce kuşa dönen, sonra da - dün de 
mut aprsına kadar devam eden Mah- !arın içinde açık gozler de çıkmaz değil.. madm hasıl olması lazımdır. Diğer ta· söylediğimiz gibi - "Çck,,ip gidccel'Te benzi~·cn r,..koslo\ak devletinin me\cu· 

P3 sa Yoku1;u nk' b' ) " .; ~ 
bulunuyordu G 1~ ·ı ır ~rntem içinde Fakat ismi meşhur bu diyara bence toy· OF" /)cvamı 4 ii11cıide diyetini bu abidecikten anlayabilirler. R 

· e ıp geçenlerın kolundan, lar, bir şeyden anlamazlar duşerdi... Sabahattin Al'GEN 
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iÇERDE: 
• Geçenlerde Tarlabaşında hemşerisi 

sebzeci Saidi öldüren Arnavut sebzeci 
Maksut 12 sene ağır hapse ve maktulün 
verescsine bin lira tazminat öc!emeğe 
mahkQm olmuştur. 

• Talebesi Recebin basına cetvel talı· 
tası vurarak öldürmekten suçlu Samatya 
52 inci ilkokul mektep muallimi Pertevin 
muhakemesi bitmiş, muallim beraet et· 
miştir. 

• lngilterede bulunan Sümerbank u· 
mum müdürü Nurullah Sümer haf ta için 
de §ehrimize dönecektir. Bu seyahat üç 
numaralı sanayi planının tatbikatile ala· 
kadardır. 

• Yeni kağlt paralarımızdan iki buçuk 
liralıkların basılmasına devam edilmek· 
tedir. Bunlar yakında tedavüle çıkanla· 
caktır. lki buçuk liralıklar ze}1uni y~il 
renktedir. 

• Harp ihtimalinin kalmaması üzerine 
son zamanlarda yüzde ona kadar yüksel· 
miş olan nakliyat sigortasında harp ri· 
ıikolan normal hadde iıunistir • 

• Uşak şeker fabrikası bu ayın beşinde 
mutat kampanyasına başlıyacaktır. Dün 
pancar mmtakası bulunan Banay nahi· 
yesinde bu maksatla bütün nahiye ve ci· 
var köyler halkının iştirakile bir tören 
yapılmış ve ilk pancar vagonu bu tören· 
le U§ağa gitmiştir. 

• Bu hafta lzmir borsasında, altı bu· 
çıık kuruştan on yedi kuruşa kadar elli 
bir bin dokuz yüz seksen iki çuval üzüm 
ve yedi kuruştan on altı buçuk kuruşa 
kadar on yedi bin dört çuval incir satıl· 
mI§Ur. 
DIŞARDA: 

• Fransada tayyareci Amou, yüz kilo· 
metrelik dünya sürat rekoru kırmıştır. 

Altı bu~ na dokuz litreliklere mahsus 
olan bu rekoru 372 kilometre 979 metre 
silratle kırmı~tır. Bundan evvelki rekor 
ıeçen hazirandanbcri Amerikalı tayya· 
reci Mac Arture ait bulunuyordu. 

• Alman ekonomi nazın Funk, dün 
Belgradda başvekil Stoyadinoviç ile bir 
saat kadar görüşmüııtür. Konu§ma, iki 
memleketi alakadar eden bütün ekono
mik meseleler üzerinde cereyan etmistir. 

• Almanyada hükQmetin yaptırmakla, 
olduğu büyük Nafıa işleri için 1938 se
nesi istikrazının üçüncü tertibi olmak 
üzere yüzde dört buçuk faizli ve ikrami· 
yeli bir buçuk milyar marklık hazine bô· 
noları çıkarılmıştır. 

• Bathurste gitmek üzere Natalden ha· 
reket eden "Do 80,, markalı transatlantik 
tayyarenin kaybolduğu "Lufthansa,, ta· 
rafından bildirilmektedir • 

• EylQl ayı zarfında Amerikanın altın 
stoklan 600 milyon dolar kadar artmış
tır. Amerikanın bütün altın sto}dan bu 
suretle 13 milyar 700.000 milyon dolan 
tecavW: etmektedir. 

• Macaristanda dün istifa eden genel· 
kurmay reisi general Fisclıerin yerine 
birkaç senedir mütekait bulunan general 
Heinrich Verth tayin edilmiştir • 

lstikltil caddesinde Şehir Tiyatrosu 
komedi kımıı 

~Ta·yatrosu 

2·10-938 pazar gün 
düz saat 15,30 da 
2· l D-938 pazar ak • 
-;amı saat 20.30 da 
Y A1''LIŞL1KLAR ıııııım111111 

~l!I 
KOMEDlSl 
3 perde 

Yazan V. Şekspir 
Türkçes.i: ~vni 

Givda 
3· 10-938 pazartesi günü akşamı saat 

20,30 da 
YANLIŞLIKLAR KOMEDISI 

3 perde 
Yazan: V. Şekspir, Türkçesi: Avni Givda 

HALK OPERET! 
,,,...,.,,...,......:'l":J".:"T:r-n Beyoğlunda eski 

Gece: 

(ağlayan yeni Halk 
uperet tiyatrosun • 
da yakında ba~lı

yor. 
Yeni kadro • yeni 
müzik • yeni operet 
Yeni bale • yeni de· 
kor 

TURAN 
TİYATROSU 

Na~it. Semiha Mi· 
şel varyetesi 

Bugün: BÜYÜK 
YEMtı· 

İçimizde a· kıllı kim. 

HARE.R 

dl,tuJata da.ic , ....................... .. -... ... ..... lı. ,,<i'"ı ~ '- .,: ·~ ' •• • • • . • • --· ..................... BUGON 

"1.opal üslup,, MELEK 
SIZt EGLENDIRECEK .. GULDORECEK BlR MEVZU içinde; AMERi
KANIN meıJıur METROPOLITAN OPERASI BiRiNCi ARTlSTl: 

B L A D 1 E S S W A R T H O U T ve J E A N K 1 E P V R A tıı.ın· 
hndan söylenen NEFiS NAPOLI ŞARKILARI ROMEO .. JOL YET opc· 
raımın en güzel kısnnlannı ihtiva eden: 

~ Baştarafı 3 üncüde 
Zaten tUrkçemizde, bir cümlenin muh

tcllf unsurlnnnm yerleri iyice tayin edil. 
mi' değildir; mı en sonda gelir, l.şte o 
kadar. Fakat failin, mef'u111n, muhtelif 
edatlann yerleri beJJi değildir, manaya 
ı;örc değişir. Mesela Ebed Mahir Yaltll%
ın G()yle bir cUmlesl var: "Kendilerine 

mahsus henUz bir ifade tarzı bulamıyan, lil••• 

Sinemaımda 

NAPOLi ŞARKICISI 
Muazzam mizansenli filmi takdim edilmektedir. 

Filme ilAve olarak: Panununt Dünya haberleri gazetesi ve: 
HJTLER • ÇEMBERLAYN· DALADIER MOLAKATI 

Bus\in ••t 12,45 ve 2,30 .eanılarmda çok ucuz fiatlarla HALK ve TALEBE seanstan vard.11". t ---t.nklldci muharrirler ise henüz şahsiyet 

bakımından teşekkUl etmemiş olanlardrr. 
Bu cumlede ilti "henüz., \'ar ki lkislnln 
de • ma-na bakımından • yerlerinde olma· 
dıklerı iddia edilebilir; birincisinin başa, 
ikincisinin de "tcşekkill,, kelimesinden 
hemen C\'\'el gelmesi elbette daha doğru 
olurdu. Muharrir, bu gibi aksaklıklardan 
rahat.sız olmadığı halde cUmlede fiilin ye
rl değlşiverince sinirlenlyor. 

Beyoğlu dUrdftncU ı 1· B u Ü n 
sulh hukuk h4klmll- • 

ğln~den:_ iPEK 
Hüyük kahkaha 
tufanı günüdür 

"Henllz., lerin ve diğer kelimelerin nı. 
çln yerli yerinde kullanılması lazmıgel

dlğlnl biraz dUşUnecek olunıa öyle zan· 
ncdiyorum ki takdim - tchir'e de bu ka. 
dar husumet göstermez. Bazan takdim • 
tehir, nazımda olduğu gibi nesirde de, 
manayn teslr eder, ona daha ziyade bir 
açıJtlık, bir sarahat \'erir. Dlllmlı:, isim ah· 
\'lllinln zenginliğiyle, takdim • tebir0e 
fcvkallidc elverişlidir; bundan niçin isU. 
fııde etmiyelim? ben, bazı arkadaşlar 

gibi, cesaret göstercmlyorum; fakat ken-
dim yapmadığım, yahut yapamadığım i-
çin on lan da ayıplamıyorum; bll&.kis IU
raf edeyim ki onlıın k!!kanıyorum. 

Bu, takdim - tehir mcselesl, Ebet Ma. 
hlr Yalnrz'm sandığı gibi sadece zoraki 
bir orlgfmıllte hevesinden de ibaret de. 
ğildlr; öylo olsaydı çabucak geçerdi; 
halbuki yıllardanberi de\'am ediyor; de
mek ki ona dahrı esaslı bir sebeb ara· 
mak lazımdır. 

Dllşllncemlzln dile uyması değil, dilin 
dllr,ıUnecmlzc uyması ll'lzmıdır. T!lrk<;c bu 
gUnkü haliyle • yalnız lügat bakımından 
değil, nnhlv bakımından da • Avrupa'dan 
aldığımız veya Avrupa medeniyeti ile te
mas neticesi hftsıl olmuş bazı dll§Uncele
rlnıizl vuzuhlıı ifadeye dahna Wi değil. 
dir; bunun için bir rahntsızlık duyuyoruz. 
Bence takdim • tehlr'll cümleler, Ebet 
Mahir Ynlnız'ın "Topal üslQb., dediği ~ey 
de bundan doğuyor. Nurullah AT AÇ 

"Mahmutpaşa,, 
başını dinH yor 

BQ§tarafı 3 üncüde 
raftan, seyyar esnafa da, ba~a bir for
mülle, pazarlıksız satış yaptınlmasr te· 
min edilmelidir. Sonra fırsattan istifade 
etmek istiyen bulunursa, yalnız cezalan· 
dınlmalaralie iktifa. edilmemeli, bunlar 
ayrıca teşhir de olunmalıdır. 

~ . " 
Bakkaldan çıktıktan sonra yolda bir 

ahbabıma rastladım. Acı, acı şiMyet et· 
ti: 

- Bir sütçümüz \'ardır, her sabah ge
lir bize on beş kuruştan süt verir. Bu sa· 
hah gene geldi, parasını verriken: 
"- Bayım, dedi, bugün süt on yedi bu· 

çuktandır ... 
"Nasıl olur? .. dedim. "Ne yapalım fi

yat maktu .. deme in mi? Şaşırdım, kal· 
dım. Gel de şimdi çık işin içinden. So· 
kağımızdan üç sınıf sütçü geçer. Fiyat· 
lan da 15 ile 20 kurus arasında değişir. 
Fiyat m:ık-tu. güzel ama hangisinden ala· 
cağımızı şa~ırdık, kaldık. 

S:ı.hahnttln A \'GEN 

\'oksullor menfttattne 
UzUm şzUntl 

Karagümrük yoksulları koruma ku· 
rurnu tarafından 9·10-938 pazar günü sa· 
bahtan akşama kadar Topkapı dışında 

Remzinin bağında bir üzüm günü ve eğ· 
lencesi tertip edildiği haber alınmıştır. 

Yoksullar menfaatine tertip edilen bu eğ· 
lcnceyc halkın seve .seve i~tirak edeceği· 
ni umarız. 

·-·-····' ...... ~ .... ·-
f&t. •• ., .. , •• --
Tcrekesino mahkemece el konulan ölll 

Kuintino Fontl Kruçyanl uhdoainde bulu. 
nup krokisi yukarda çizllmiş ve ÜskUdar 
AbdUrmhınan Gazi nahiyesi Pendik kari
yesinin Mari iskelesi namı diğer iskele a· 
da eski 4GS, yeni 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 No. lı 
tuğla \'O kiremit fabrikası mtilkU ve yi
ne eski 125/468, yeni l, 2, 3, 4, 8, 9, 
10 No. lı tuğla ve kiremit fabr:ikıw rnlil. 
kO ve :ylııe Kartal Yayalar Karataş Pnvli 
iskelesi eski 32/ 22 yeni 6, 7, 12, 5, 6, 8, 
9, 9. 8() No. lu gayri menkullerle Üskildar 
Kartal Yayalar karlyeainln Karataş Pav
li iskelesi yeni 6, 7, 12, 905, 906, ve 908, 
No. 1i bir kıt'a. tarlanın ve ~ine Üsküdar, 
Kartal Pendik karycslnln Pavll iskclesi 
namı diğer iskele ada 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 
yeni No. lı maamUetemllft.t tuğla ve kire
mit imaline mahsus makine, dekovil hattı 
vagonet gibi mllte!errl a!At ve edevatının 
125 hisse itibariyle 80 his.sesi açık arttır
ma ile 8-11-938 gilnil saat 10 da satılacak
tır. Tamammm ktymcU 15 bin liradır. 

Della?iye resmiyle diğer her tUrlll rUaum, 
ihale pulu mileterialne aittir. Arttırmaya 
girebilmek için kıymetin yüzde yedi bu
çuk nispetinde pey akçeı!li yatırmak lfi .• 
zmıdır. Yirmi senelik taviz beden mUete
riye ve satış glinUne kadar vergiler tere
keye aittir. 

Tafsilat: 1 No. lu mahal tuğla. fabrika. 
sı binası olup beden duvarlan klrgir, bi· 
rinci kat döeeme ve çatısı aheap, kapıla
n ve pencere çerçeveleri ahşap harap 
bir binadır. Zemin katta tafsilat qağrda 
gösterilen makine aksamı mevcuttur. Ve 
binaya muttasıl kı\rgir bir de tuğla ocak
ları vardır. Birinci katta ve cenup cihe
tinde betonarme ayaklar Uzerlne mUate
nit betonarme bir köprU mevcut olup U. 
zerinde bir dekovil hattı mevcuttur. 

2 No. h mahal bekçiye tahsis eclilmL, 
bir kattan ibaret ild oda bir mutfağı ha
vi karglr bir binadır. Halen meskundur. 

4 No. Jı kısım takriben 18 metre irtlfa
ında demir çemberlerle bağlı tuğladan 

yapılmış bir bacadır. 
5 No. h kısım kft.rgir bir kat bina olup 

halen inek ahın olnrak kullanılmaktadır. 
6 No. lı kısım iki odo. ve buna muttasıl 

olan kısım ahır olarak kullanılan keza bir 
katır kargir binadır. 

7 No. tı kısım harab ve gayrikabili sük
na bir kattan ibaret karglr binadır. 

8 No. 1ı mahal bir kattan ibaret balen 
o.hır olarak kullanılan ktı.rgir binadır. 

9 - No. lı bina iki katla bir çatı katın
dan ibaret klrgir köak olup yan du\'arta. 
n kısmen yıkılm1ştır. Zemin katmda üç o-

sinemasında 3 Ahbap Çavuşlar 
EGLENiVOR 

TORKÇE SöZLO 
Filme ilave olarak; Büyük Türk Deniz kahramanı BARBAROS'urı 
ganh adına yapılan ihtifal merasimi- bugün saat 12,45 ve 2,30 eeans 
larında çok ucuz fiatlarla halk ve talebe seansları vardır. .. .................................................. -. 

Bu hafta SAKARYA Sinemasında 

Programa ilave olarak 
Çemberlayn • Diller l!ÖrUşmeleri 

Ve 2 mü tcsna film: 

Al\"XABELLA • HENRY FONDA 1 GARY COOPER • G. RAFI' 
ÇİNGENE PRENSES 1 DE."\IZ KURTLARI 

tekmili renkli 1 
ı lühim ihtar: Programa llheten hafta 

---· YEN[ PARAl\IOU1''T DÜNYA HA\'ADISI.ERt ----

. - - .. - . . 

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

icabında günde 3 kaşe alınabilir. --

------------------------------------------------------__... 
Bu Akşam ve Yarın Akşam 

T AKSiM B. Bahçesinde 
Kapalı kısmında 

s Fi VE 
Konseri 

Bestekar Salahaddin °ınar ve Necati Tokyay Tunuı yıldızı FLIFLA 
ve Tı-upu TAKSIM SAZ hey' eti 

Dikkat: Salahaddin Pınar vtı Necati Tokyay 4 üncü Vakıf ihan Kıraatha.. 
nesindeki scanalannı lbi irdiktcn sonra Safiye konscriı.'le ittirak edecektir. 

Telefon: 43 77 6 

da bir antre bir heliı. bir mutfak vardır. 
Birinci katta hariçten ta§ bir merdiven· 
le çıkılır zemini renkli çini olan bir sa
hanlığı mevcut olup buradan sofaya gi
rilir. Sofa etrafında. dört oda bir helfı 

mc\'cuttur. Çatı kntı bir çatı odasından 1. 
baret tir. 

Köıık önUndc bir miktar bağ ile zeytin 
ağaçları ve diğer meyvalı meyvasız muh-

telif cins \"e neviden ağaçlarla çnmlar 
mevcuttur. Ve bir miktar mahalli de bn-

len tarla halinde olup sUrülmcktedlr. A· 
razi l:ısmı kısmen ta:ılık \'e kısmen fun
dahk olup sahilin ~imal cihetinde fabri. 
kaya mahsus kl\rglr bir iskele vardır. Ve 
iskelenin '5imal kısmı kumluk iskele dc
kovili ile fabrikaya mcrbuttur. 

EsJti fabrikanın makine aksamma ge
lince T,50 metre tul ve 1,90 metre kut
runda dahili ocaklı bazı tcfcrrüatı nokıınn 

ve takriben 70 beygir kuvvetinde bir Dl"' 
kineyl idnro edebilecek kudrette k8blle 
bir adet buhar knzruıt ile bir adet Jll•"1 t ,. 
kondansör \'e tulumbaları :rııuh c 
Volf sisteminde bazı tefcrrüo.tı nokSS

0 

ve cüz"i tamirle kabili istimnl buhar ııı•· 
kinesi ıra blr adet tuğln makinesi ile bit 
de krcmit kalrp m:ı.kinenl ve ele,·atörU u; 
teferruatı ve bir adet mo.taksör makine 
ve :muhtelif kuturda 8. tane demir kat' 
nağı ho.vi 6. Poliyekonsol nzerlne mustıY 
nit 15 metre tulinde bir adet mihver pe 
bina haricinde yeni köhne bir maıaıcsl'~ 
ve yine binn dahilinde Ust katta bir ade 
plak tumakli ile elevatörUn fevkanl 1'111' 

mı ve ekserisinin çerçeve ,·e3alr aks3~ 
nhşap olup dekovil vagonları ve dekO 
hattan mevcuttur. 

tsteklilerln yukarda gösterilen gUn '°' 
saatte Beyoğlu 4 üncU sulh hukuk rxıall' 
kem.esine b. şvurmalan. 



Yötüşke 

''Zavallı akademi 
kelimesi,, 

~~~si:i.:·'E·f 

Sığınak 
yetini 

yapma mecburi
kontrol için . 

Yazan; Dı. Rasinı ADASAL 
Ges;enlcrüe bir akşam üstü Beyoğ • 

lunun y:ı.n sol:aklarından birin.ele ani 

: e ş:ddetli bir yağmura tutulmuş ve 
ı1k önüme çıkan müsait bi.r yere stğrn
ına': mecburiyetinde kalmıştım. Bana 

melce teşkil eden binanın kapısı üs· 
t .. dk" un e ı levhadan buranın bir dans a-
l:aoemisi olduğunu ve renkli elektrik 

am~u~lcrinin aydınlattığı harflcrrien 
salablllin Paris dans akademisi mezu· 
nu bulunduğunu okuyorum. 

Dar sokağın ıslak ve kirli duvarları
nı kasvetli bir ruhla seyretmektense 
bu al;a~emiyc çık · p bir göz gezdirmek 
ve ·· d · 1 mu av.m aı:adcmısy:mler hakkında 
da b" tiki · ır • r cdınmclı: çok daha faydalı 
olacaktı. 

Akadeınj 1 . sa onu hır gramofonun 
çald!ğı dans havalariyle idare edıliyor 
ve o esnada da "Ah . h .. 1 ! o sıya goz er ,, 
tangosunu 
0 n rumca plakı çalınıyordu • 

1 
rtada dönen Çiftlerin maharetli adım· 

arın.'ian .. 
· muteaddit figürlerden ve in· 

ce beller· ı• 1 
• 

1 g".zc kavrayışlarından ace-
rnı talebe olmaktan ziyade hakik<ıten 
Usta dan .. 
• . sor ve kapı levhas.ındaki aka· 
0emı keli · 
. d ınesınc hak verdirecek kadar 

aıt cmisyen oldukları muhakkaktı . 

Bu asri d• · 1 . 
t . rvış erın hemen hepsi o· 
uz~nu aşkın olmıyan gençlerden idi 

ve ıçlerin.a 
1 :: çocuk denecek kadarları 
cıa vardı M 1 . . 
tör! . · ıes ek ıtıbariylc <le bu ama-

erın Çoğu dünün lise talebeleri 
vcyı kun-' 
muhtelif "U~acı, kalaycı çırakları gibi 

san atlara mensup idiler. 

İçbrind ·· ·· 
top , c uç~ veya dördü favorileri, 
paçaı a~.an, mürabba enseleri ve geniı 

ı renkli elbiseleri ve yüksek ök· 
çclj iskar · ı · 
·-·- pın crıyle diğerlerine nazaran ··J-....1 ..... 
donjua l -·:J vn.u, •" JJJlaU \Ilı 
aah' n .k edasıyle de bütün damlara 

ıp çıbyorlardı. 

Çok basit .• 
tablosunu . ve. tabiı kalem vuruılariyle 
tnUd . Çızdığim bu salonu ve bu 

avım genrl • :.ı 
ten'-· z erı uans ccphesir.den 

~ıt ttmek . . 
ku.. nıyet.nde deg· iliın · cün· 

modc . ' • 
ğin rn c~mıyetlerde dans, gençli-

vaz"eçem· • 
lcrden h~ . . ıyecegi zevkli meHale • 
bi h k ınnı teşkil etmekte olduğu gi· 

• er es f d" 
dahir de . er 1 hürriyet~nin hudutları 

ın ıstediğ' ·b l'llakta d ı gı i zıplayıp oyna-
dire a serbesttir. Beni asıl sini?"len· 

n ve bugUnkU 
karnçısı t . müsahabede ilham 
olrnuıtt ~kıl eden akademi kelim~i 

z ur. 

Son zaına 1 
§ahsiyeu • n arda topluluklanna veya 
Yen (U erınc akademi ve akaderr.is • 

nvanla ) · 
da hükırı·· . rını ızafe etmek bir mo-
rnezunlarunu aldı. Terzi akademisi 
akademis~ ?lduktan sonra, bcrbeıle.r 

ının v dah 
kolacıdan bo e a sonra da sıra ile 
naflann ak Yacıya kadar bUtün es· 

. acıemi1 . 1 Zllernck 1r; erı o ursa hayret et· 
otZımdır 

• Şık bir pantaİon 'b' k al k 
cııaı1 isk • g1 ı, ol ı ya a, 
.:ı arpın ve od""l 
'-'Uı1cün b" . u e saç da zar lfete 
J ır ınsanın t 1 • . llYan s .. 1 uva etını tamam -

a· us er değil midir" 
ınaenaleyh b . • • 

karları u ı~leri gören san'at· 
kadr ~ da emeklerini bedii aan'atlar 
mis .. osana sokarak k~ndilerine akade· 

rCn s·· il 
dir. us vermek istemeleri tabii-

l3üyük n 
dan da b .. 

1 ~of .Sokrat ve yahut ta on· 
lebesj ~n~Yuk hır mütefekkir olan ta-

atun muc· • bi 
ınczarla ızevı r kudretle 
l?lanlar rın~an ~al~abilselerdf bir za • 
tnU .. .:ı A.tına sıtcsın<k yUkıek fikir 

c"'""eleler· 
ları T 1 etrafında kurmuş olduk-

ı ıın tnab d' . • 
lonıa c ının ısmini berber sa· 

nnın veya d 
Ustünde .. ans evlerinin kapıları 
ını id ' b. gormekle emeklerine acırlar 

ı ılıncm) ç·· ,_,, 
l~rus kit b · ~n,.u en küçük bir 
İ:irn· k a ında bıle tesz.dUf edebilece· 
civa~nd~·-tlara göre, akademi Atina 
ya hah e .ı (KadbUs) korusunda:ı ve 

tiyle b~ :1.~d.~n alınmıştır. Çünkü vak
lan al uyuk bahçenin gölgeli ağaç· 

tında bü ··k lanı 1 yu mütefekkirler top • 
r ar, ders verirlerdi 

Bugün halA b' · 
le ok d :r §abeser olarak zevk· 
bu e: k~~~·ınu~ • nıe§hur (diyalo61ar) 

m Unıveraitcnin, Atina aka-

demisinin fikir ümmanlarından bize 
kadar uzayan ve uzak çağlara kadar 
da uzayacak olan dalgalaniır. Binlerce 
sene önce istnköyde asırlık bir çınarın 
gölgelediği bir pınar başında insanlara 
ilk srhhat öğütlerini ve hastalıklar 

h:ıkkında fikirler veren Ipokratın açık 
tabiat mektebi de bir akademi jeli. 

O eski çağlardan sonra zaman za· 
man ve mesleklerine göre bütün alim 
insanlar ve otoriter akademilerin kub
beleri altında toplandılar ve beynelmi· 
Jel ilim yan; ayni bc~eri ölçü ile bütün 
ırklar ve milletler tarafından talt.dir 
ve saygı ile kabul edilen ilim bu ma
betlt.rin Kur'anlan ve tn~ilJeridir. 

Bugün ( Paris Tıp Akademisi) de· 
diğimiz zaman derhal aklımıza Klod 
Bemar'ların, Pastör'lerin, Şarko'ların 

ve Vakez'lerin alemşümCıl ilimleri ge
lir ve bu akademinin eşiklerine yüz 
sürmek için bir çok büyük fakülte pro· 
fesörlerine sıra bile gelmez. 

Gene ayni memleketin edebiyat aka
demisine aza olamıyan hatırı aayılır 

edipler ve maruf muharrirler mevcut· 
tur. Bizim gibi ancak milli kurtulu§ 
mücadelelerinden sonra doğrudan doğ
ruya medeni dünyaya karışan memle· 
ketlerde ilim akademileri bile henüz 
taslak halindedir. 

Bugün kahraman Türk ordusunun 
en güzide tabiyecilerini ve hoca?arını 

yetiştiren (Harp akademisi) ne kabul 
edilmek ve hilmmalı cehitlerden, bü
yük liyakatlardan sonra abdcmisyen 
sıfatını takınabilmek çok kere bir öm· 

re bedeldir. Güzel san'atlar akademi
sinden bir çok gençler mezun ola1'ilir; 
fakat her heykeltraş, her ressam veya 
mimara akademisyen deyebilir miyiz? 

Fakültesinden, Gülhaneden, E· 
debiyat ıubcsinden her sene kıymetli 

mütehassıslar memleketin muhtelif 
köşelerinde vatani vazifelere koşarlar .. 
Fakat bunların arasından kaçı akade
misyen ünvanı tacını b:ı§la.rm;ı grdre· 
bilir?. 

tım·n, nefis san'atların. askerlik 
san'atının bu pahalı ölçüleri ve müş
külpesentlikleri karşısında favoriJi, 
top, saçlı ve geniş paçalı jit'olalarla ve· 
ya berber, kalaycı ve hatta terzi kalfa
sın•n akademisyen sıfatını takınmaları
nı hakiki ilmi tahkir eden bir küstahlrk 
telakki ederim ve hatta elimden J?el
se hakiki akademi mensuplarını en nor 
mal had.dine indirir ve ilim bayrağını 
ancak ilmin cesur ve blivük bayrak· 
tarlarına taşıttırrrım. 

Dr. P.nsim ADASAL 

Vilayetlerdeki 
birer 

seferberlik müdürlüğüne bağlı 
teşkilat yapmaiı91z 

Bu fşl slvll tt-ş." tUllın, yani Beled lyemlzln elinden almak ~n 
doğru hareket olacaktır. 

Avrupa buhranlı anlar geçiriyor. Yir- ~~-~ J ~ ._, ~ 
minci asrın en mUthlıı silahı olan tayyn- I' .'.. , " . 
relere \'e bunların atacakları bombalar- ""- ~ 
la zehirli gnzlere kaıııı, daha §imdiden 
lfi.zmıgelen tedbirler almıyor, veya alın
mak Uzere •.• 

Biz, AtatUrkiln çizdiği yol üzerinde her 
gi1n, bir evvelkinden daha kuvvetli vo Is. 
tlkbalden daha emin hamlelerle ilerliyo
ruz. Şiarımız "vatanda sulh, dUnyada 
sulh,, dilr. Bunun içindir ki her zaman
dan daha kuvvetliyiz ve herkesle dos
tuz. 

Sabit olmu§tur ki, ıulhU idame etmek 
kuvvetli olmakla kabildir. Bu hakikati 
her an gözönUnde tutan cumhuriyet hU. 
kümetl, kuvvetli olmak için icab eden 
bütün tedbirleri almış bulunuyor. Bu a
rada memleketin, • bütUn sulh arzuları
mıza rağmen • istikbalde uğnyabUeceği 
bir hava taarruzuna kareı alacağı ted
birler de dfişilnülmUş ve tatbikı için plan
lar hazırlanmıştır. Bunlar arasında, yeni 
yapılacak her binada, he.va tehllkesbe 
kar§ı korunmak için, binanın bilyüklUğil
ne göre, bir sığınak in§ası mecburiyeti de 

Şehrfmlı.ln yeni yapılmı, blnalardlln blrkatr ... 

konulmu§tur. 

Herhangi bir tehlike vukuunda, blnad.ı 
bulunanları alabilecek ~ekllde yapılan bu 
sığmakla,·, bir nizamnameyle de tesbit 
edilmlıı olan her tUrlU sıhhf ve teknik 
şeraiti ihtiva edeceklerdir. 

Hükumetin bina yapacaklara yUkledl
ği bu mecburiyetin nekadar yerinde bir 
karar olduğunu izah etmeğe llizum yok. 
Bu mecburiyetin tatblkı ve iyi tatbik e
dilip edilmediğini kontrol iDI de licledi-

yelere verilmiştir. MalUm olduğu U.Zere, 
bir bimı yaptıracak adam, bunun planmı 
evvel! belediyeye tasdik ettirir. Plinda 
sığınağın yeri de tesblt edilnılş buluna • 
caktır. Plan tasdik edildikten sonra inen· 
at, başlar ve sahibinin ezvkine göre fc;:cr
al boyanır, süslenir. Ama velAkin, bu a
rada sığmak adı verilen yer, her neden
se daima unutulmaga mahkumdur. Eğer 
ev sah~I açık göz birisiyse, duvarlarına 
bir badana çektirip burasını bir "zemin 
kat,, olarak kiraya vermekten çekinmez. 

Vatandaşlar da bu hususta lüzumun
dan fazla ııucayt davranıyorlar. Herkes 
tutacağı evde, havagaz:i var mı, banyosu 
güzel mi, mutfağı geni§ mi diye tilrIU 
vasıflar arar da, acaba burasının aığına. 
ğı var mr, derneği kimse aklından geçir
mez. Eminim ki, daha hiçbir ev sahibi aı-

ğınak anyan bir kiracıya rasgelmeml§
tir. 

İşte, sığınak yapma mecburiyeti • ma
alesef • bizde bir nazariye halinden çı
kamamıştır. Sığınak yapma mecburiyeti 
çıktıktan sonra inşa edilen bUtiln bina
larda - resmiler hariç - sığmak adı al -
tmda yalnız bir bodrum katı vardır. Be
lediyeye tasdik ettirilen planlardaki sı. 
ğmaklar, inşaata geçilince, hiçbir sıhbJ 
ve teknik evsafı ihtiva etmiyen dört du
varlı, bauın iğreti kapılı, bazan kapısı da
hi bulunmıyan ve herhangi bir hava taar
ruzunda • değil iltica edilecek bir yer • 
binnnm diğer katlarından ziyade tehlike. 
)i da\·et edecek olan hUcreler halinde 
bırakılmaktadır. 

Belediye nlznmatı mucibince, gerçi be
lediyenin mimarları inıından sonra bina
nın kabili Iskün olup olmadığını tetkik 
edc>rfor. Ederler amn, nedense bunlar 
sade diğer katlarla mc gul olurlar ve sı
ğmak adr verilen yere de şöylece bir 
bakıvermekle vazifelerini bitrnl§ adde
derler. BugUn yaşadığımız devirde, diğer 
sıhht ihtiyaçlar kadar, sığmak ihtiyacının 
da mühim olduğu bfılil. kafamızda yer et
memi§ bulunuyor. Eğer bunun• aksini ld. 
din edecek bulunan olursa, sözle rini ispat 
edcmlyccektir zannediyorum. Yapılacak 
sıkı bir kontrol, yeni inşa edilen bUtUn 
binalardaki sığmaklann hiçbir kıymeti 1h 
tiva etmediğini meydana çıkaracak ve 
iddiamızı tevsik edecektir. Hatta o kadar 
ki, bazı binalarda belediyeye sığınak o-

larak gösterilen yerlerin odunluk veya 
çamaşır kurutma yeri olarak kullanıldı
ğını !§itiyoruz. 

Gene i!littlğimize göre, vaziyet diğer 
bnzı eehirlerlmizde de bundan farklı de
ğildir. Eğer bunlnr hakikatse, bu en ha
yatı memleket meselesinin halledilmesine 
çalışılması icab eder. 
Şimdiye kadar alınan neticeler göste

riyor ki, belediyeler bu işte Uzcrlerine 
dUşen vazifeyi hakkiyle başarnmamakta. 
dırlar. Esasen, planda sığmak olarak gfüı 
terilen fakat sonradan ancak duvnrlan 
yapılıp diğer sıhht ve teknik kısrmlan 
ihmal edilen yerleri sık sık kontrol et
mek irnktını da belediyelerce milmkUn 
değildir. 

Binaenaleyh; 
1 - Sığınak yapma mecburiyetini 

kontrol için, vilayetlerdeki seferberlik 
mUdUrlUkJerine bağlı birer teııkflat kur
malı. 

Yahut da; 

2 - Bu ıı,ı sivil teşekkilllerin elinden 
alıp, doğrudan doğruya mllll mUdafaa 
vekil.letinin allikadar bir EUbeslne dev
retmeli. 

Sığmak inşasmm arzu edildiği §ekflde 
netico vermesini temin için aklımıza ge
len tedbirleri kaydetmekle vazifemizi 
yaptığımıza kanllz. Alftkadarlar bu mll. 
hlm meselenin, daha mUtekdmil bir şe
kille veya baı;;ka bir tarzda hallini. sUp
hesiz dUşUneblllrler. 

A.N. 

anzcıen soırorak. nesoı
Dere ıtııaber 

hava yerine Atıl bir gaz vardır. Bu gaz içerdekl dletle. 
rln bozulup paslanmamasma yaramaktadır. Avcıınun kaırısı 

F RANSADA Arden eyaleti huktik hfi.klml, ka11ısı
na bir kadının titreye titreye çıktığını görünce 

ne istediğini sormuı.ı, kadın da ağhyarnk cevnb vorml§
tir: A MERİKALILAR "zaman kapsUJU., ismini verdik

leri makinenin son noksanlarını ikmal ile meş
guldürler. Bu makine yedi kadem uzunluğunda torpil 
§eklinde bir alettir. Bu nletin lçerslne bugünkü medc
niyet.i.mttin derecesini ispat etmek için mevcut bUtUn 
makine dletlcrl ve sairenin bir örneği yerleştirilecektir. 
Sor.ra, torpile bcnziycn bu tüb 1939 Nevyork sergisi 
sarayının içerslnde 90 kadem derinliğinde toprağa gö
mlllecektir. Eğer bir gün tnbii Metler yilzlinden yer. 
yUzilnde bugünkfi medeniyet mahvolur ve sonra yeni 
bir nesil zuhur ederse bu neslin alimleri bir gUn toprnk
larr kazarken bu aletle karşılaşacaklar ve bu suretle 
bugünkU neslin medeniyet derecesi hnkkmda bir fikir 

edinmiş olacaltlardır. 

Zamnn kapsUIUnlin imali için kullanılan maden ~ş 
ııcnellk çıılrşmanm mahsulüdilr. Bu madenin ismi J{ıı.. 

paleydir. Bu yeni maden, bakır, krom ve gtimliş hali
tnsıdır. Bu halita çelikten daha sağlamdır. 

Zaman kapsUlilnUn inşasına, Vaşingtonda mUhen
dlslcrden mürekkep bir heyet nezaret etmı,tır. Bu kap
sUI yedi kompartımana aynlmıştır. Bunların içenıinc 

yüksek tazyikli cam borular konmuştur. Bu borularda 

Medeniyetimizin bu 6rnekleri arasında Mikrofilim 

ile yapılmış kitaplar ve mecmualar da vardır. Bu mec

mualarm yanında yirminci asır şehirlerinin ve Jabora
tuvnrmm mUtenevvı r..1ahsulatr da mevcuttur. 

Fıraıınsa(§! ctomobDO 
'ffabrl~aoaıroında lb>Dır 

mllyc:n ameoe 
çaOaşoycr 

FRANSIZ sann)'ilnln en faal kısımlarından birisi 
de otomobil imalatıdır. 

Son senenin iataÜstikleri, otomobil fabrikalarının 
bir milyon Fransrza ekmek parnsı temin ettiğini kay. 
detmiştlr. 

Şof 8rler, otomobil tamircileri bu rakamdan ha-
rfctir. 1934 de Fransız otomobil fabrikaları 200 bin ço. 
lik, 2:'.i bin ton dökme demir, 3 milyon metre murabbaı 
kurna§, 2 milyon metre murabbaı keten, 6500 ton cam 
sarf etmişlerdir. 

- Boşanmak istiyorum. 
Hakim bu arzunun sebebl!!rlni anlamak isteyince 

kadm §unları söylilyor: 
- Mlilılm bir şey değil, bay hakim. Fakat bu ada

mın evinde oturnmıyacağmı. Kocam yaman bir a\·cı·irr. 

Evimizin blltnn duvarları kesik haıılnrl:ı dolu ... 

- Kesik baf}larla mı ? 
- Evet, kocam bir geyik vo/:ı bir domuz vurduğu 

vakit onun başını mumyalandınyor, tuvalet odasına ka. 
dar evde bUtUn duvarlar bunlarla d":Jldu. Geçen kış ko
cam bir kurd öldUrmUştU. Bu kurdun cesedine saman 

doldurttu ve merdiven başına koydu. Bilseniz nekadar 
korkunç. Bu evde yaşıyamam. Akşam olur olmaz bu 
hayvanların cam gözleri vahşetle parlamağn b~lryor. 
Uyku uyuyamıyorum. Beni bu adamdan ayırınız. 

Hdkhn, ''evveıa crkekc başlan evden kaldırması i
çin tebligat yapılma.sına. başlan evden kaldırmadığı 
takdirde davanın rllyet edileceğine,, karar vermi3Ur. 

Bakalım erkek başlan kaldrrncak mı? yoksa bu 
boynuzlarla dolu eve daha genç ba:ıka bir kadın mı il· 
lecek? 
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M • SD_IJ?arış 
es ut bir hadıseye hazırlamak üzere 1 

bab8.8ı Ahmede, bir kUçUk kardeş sipa
rie ettiğini söylemişti. Bir ınUddet sonra 
dUnyaya üçüz kardeşleri gelince Ahmet 
lohusa yatağındaki annesini azarladı: 

- Benim için küçük kardeııi neden 
ıen sipariş etmedin anne? Biliyorsun ki 
babam acele acele ve kelimeleri yutarak 
konuşur. 

Beyoğluna §Öyle bir dolaşmaya çıkmııı
lardı. Fakat nedense epey geciktiler. Bu 
•ırada arkadaşına dert yandı: 

- Karım.rn hafızası çok fena! 
- Her §Oyi unutuyor mu? 
- Bilakis, hiı;bir §eyi unutmuyor! 

- Gazetede \'Crdl,rinlz triko modellnln 
lon kısmını iki h 
tehi aftndır yazı çokluğundan 

r ettiniz Ru s . t ri 1 b't' wf _, • \C c nası ı ırcceg -
-. &imdiden ·· 1 clab. soy er misiniz? bir harta 

bckJiycrnem. 

Temnzıık 
- Ben Yazılı 

lebtyt ~nemde leb demeden leh 
din ~ bır hademe isterim anla

nıı küç(ik? ö 
hlQ ho 1 • Yle bir sUrU suallerden 

Juota :k~·· Hademe dediğin bir ba
p ikliği görUp anlamalı. 

- ekt efend· C!' w lfze tenıız un. ~ımdl sokaga ~ıkıp 
blr gömlek alacağun. 

- l"ter <: k •ız -. • 0 fena. Bir tefecinin lnsaf-
...::b<:eslne dil 
~. şmeyo biJe mnaffak o-

~avaoıo ~av
- 00~an.~o.ar g 

•ıktı. run soyledikleri pek canımı 

- Nedir? 

- h:aynananı irin ''il 'ts' d' • _ Dokto " mı ız,, ı) or. 
ledikıerı h;lara ~akma sen c:ırum. Söy. 
'Utı? P dogru mu çıkar sanıyor-

)'a7" Ben de onu bildiğim için iltillüyorum 

1'ctart11 y~gl 
nlinh·et 1. ne baTıtı - N<'kadar hüs-

" sa ııbJ ol 1 Llrd sam ıu katl:ır s<1nmı 
en memnu t l n c ınemc imi.im yok. 

- Fransız karikatürü -

- Silihmı elinden alsana; ne dura • 
yorsun? 

!Kaıralkoca 
cuOveDerı 

- Bana istediğim §apkayı almak için 
para vermezsen kanşmam. Sana danlı
rnn, banşabilmek için Ustelik bir de is. 
karpin almağa mecbur kalırsın! 

*** 
- Eğer bana istediğim mantoyu al-

mazsan bir daha yüzUmU göremezsin. 
- Ne o, kaçacak mısm? 
....:. Hayli'. Gözlerini oyacağım! 

- Benim çocuğum çok usuldor. Eğer 
bir kabahat işlerse sırada yanında oturan 
çocuğu cezalandınrsmrz; çocuğum bayle. 
ce korkar vo bir da.ha o kabahati yap-
maz. 

- İngiliz karikatUrU -

Fransa~ 'fıkrası 
Marsilyada mebusluğa namzetliğini 

koymuştu. Nutuk söylerken: 1 
_Beni seçiniz. Dedi. Bütçede mUhim 

tasamıflar yapmak çaresini buldum. 
Sordular: 
- N o suretle? 
- Mezarlıkların etrafındaki duvarları 

yıktırarak! 

- Ne münasebet? 
_ Duvarların lilzumu yok da ondan; 

dı§ardan kimse içeri girmek istemediğine 
ve içerdekiler de dışanya çıkamıyacağı
na göre duvarlar faydasız değil mi? 

Kadın - Bu saatte niçin gelcllğinl ba· 
na <;Öyle bakayım. 

Erkek - Kah,-altı etmek tçln ! 

Titizliği manasızlık derecesine ul:ışbr
mış olanlardan biridir. Lokantadaki ar
kada§'lnm dil söğüşü ısmarladığını görtin. 
co itiraz etti: 

- Ne? dil mi yiyeceksin? 
- Evet. Ff'na mtdrr dil? 
- Öööö ... Dil de ye>nir mi? Salyalı\r a-

kan bir öküz ağzından sarkmış dili dll
şün. 

Arkadaşı liifı dcği~füdi : 
- Sen yumurta ısmarladm değil mi? 

Gi ~nQI bu ya 1 
Genç kız, her sokağa çıkışında peşine 

takılan ensesi Tarzanvari traş edilmlıt 

delikanlıyı gene kar§ısmda g6rUnce: 
- Rica ederim beni rahat bırakınız. 

Dedi 
- Fakat ben sizinle evlenmek arzu -

sundaymı. 

- Olabilir. Hem bunu geçen gUn de 
söylemiştiniz. O zaman "annemi görU • 
nlli,. dememiş miydim? 

- Annenizi gördUm efendim, fakat 
beğenmedim. Ben gene sizi istiyorum. 

- Pek hasistir. GözJUğüniln camını 

toktan dcği,tinncsl laznngcldlğl baldo 
para vennemek için böyJc bir ke~ifte bu· 
Jundu. 

Referans 
- Gece bekçiliğine talipsiniz öyle mi? 

Hakkınızda kimden malümat alabiliriz? 
- Hapishane arkadaşlarmıdan ... tçer

de on sene kaldım, herkese kendimi sev. 
dirdiın, kimse fenalığmıı gğrmedi. 

Rüya 
- Dün gece rUyamda seni g<SrdUm. 
- Beni mi? muhakkak rUyanda da ge-

ne bir başka kadını görmüşsündür. 
- Aldanmadığıma em.inim; hep canı

mı sıkacak şeyler söylediğine göre. .. 

BEBEKLER ABASINDA 
- Ahmet çok yqb blllyor musun! 

Hemen hemen saçlan tamamHe çıkmııl 

Çok şükürl 
- Dün bir gazetede okudum: dünya 

iki bin sene sonra mabvolacakmı§ ! 
- Kaç sene sonra? 
- lki bin. 
- Oh! rahat bir nefes aldım. Ben bin 

sene sonra anlamI!ftmı. 

MAHCUP AŞIK 
- Eyvah ı aşkımı gene söyllyemlyece

ğlm: birisi gellyor. 

- Herkese işin a"lmı söylemeyip ''ka
dmlar kendilerini kolfanmın arasına a
tarlar!,, dlytı öiünilp duraçaktır. 
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Lik maçlarının dünkü ilk 
karşllaşması 

fstanbulspor B takımı hükmen mağltl.p 
sayıldı. Yapılan hususi karşılaşmayı da 

Galatasaraylılar 2 - 4 kazandılar 
Lik maçları dünkü Galatasaray • ls

tanbulspor B takımları maçı ile başla-

mıştır. Fakat bu maç "lstanbulsporlu o

yuncuların lisans muameleleri eksile ol

ması yüzünden resmi olarak yapılama

mış ve iki takım aralarında hususi bir 

karşılaşma yapmışlardır. Karşılaşmada 

Galatasaraylılar baştanbaşa hakim oyna
mışlardır. Daha on beşinci dakikada 

Tek kollu boksör 

Cihad 
Taksim stadı mü,abakalanna 

girmek istiyor 
Hafif sıklet boksörlerin en kıymetlile

rinden biri olan ve geçirdiği bir kaza ne
ticesinde bir kolunu kaybeden boksör Ci
haddan aldığımı mektııbu ayyen neşredi

yoruz: 
"27 - 9 - 1938 tarihli gazetenizde 6-10-

1938 de Taksimde yapılacak olan boks 
maçlarını okudum. Başıma gelen acı fe
laketten sonra bayatta en çok sevdiğim 
bokstnn mahrum oldum. Fakat içimde o
lan Atatürk kanı benim tek kolla tekrar 
maçlara girmek cesaretini verdi. 17-3· 
1938 de Paşabahçede yaptığını ilk maç 
beş yüz seyirci tarafından görilldü. Sayı 
hesabiyle rakibime galip geldim. 12-6-38 
de Çemberlitaş aile bahçesinde yaptığım 
ikinci maçta rakibimi ilk ravntta. na -
kavt ettlın. Şimdi Taksimde yapılacak 

karşılaşmaları organize edenlerden rica 
ederim. Kendileri 53 kiloda her kim o
lursa olsun bana çıkarsmlar, ben de dö
ğli§eyim. Ben tek kolla müsabaka yap
maya hazırım.,. 

Gün~ klilbü boksörlerinden 
Tek kol Cihat Vurucu 

Edirneliler 
Kırklare!ind e 

3 - 2 .rallp geldiler 
Dün Kırklarelinde yapılan Edirne

Kırklareli maçını Edirneliler 3·2 kazan
mışlardır. Hava çok rüzgarlı olduğundan 
iki devrede, ilci takım da çok tazyik al
tında kalmıştır. Birinci devrenin 2-2 be
rabere bitmesine rağmen, Edirneliler i
kinci devrede bir gol daha atarak maçı 
3-2 kazanmışlardır. 

Balkan atletizm 
oyunlarının hasılatı 

Belgradda üç gün devam eden Balkan 1 
oyunlarını on dokuz bin kişinin ziyaret 
ederek satılığa çıkanlan hususi pullar -
dan 300 bin dinar ve duhuliyeden 190 
bin dinar hasılat temin edildiği nnla§ıl
mI!ftır. • 

merkez muhacimin ayağile ilk sayılarını 
kazanan sankırmızılılar gol adedini birin 
ci devre nihayetine kadar üçe çıkardılar. 

!kinci de\Tede canlanan ve mağlQbiyet 
ten kurtulmak için çabalayan İstanbul· 
sporcular zaman zaman Galatasaray 
kalesini büyük tehlilcelere maruz bırak· 
tılarsa da oyun yaptıkları bir gole mu· 
kabil rakiplerinin attığı daha iki golle 
ve 4-2 Galatasarayın galibiyetile bitti. 

Macarların 
Meşhur atletizm 
ldareel~l öldü 

Macar atletizm federasyonu reisi ?.L 
Stankoviç Viyanada vefat etmi§tir. Bc-y. 
nelmilel atletizm aleminde tanınmış bir 
§ahiiyet olan müteveffa son iki olimpiyad 
müsabakalannm orgnnizasyonunda büyük 
bir rol oynamış değerli bir sporcuydu. 

o.---

Bu!garistanda 
\'upılan bilyük güreş 

mUsahakaları · 
Bu hafta Sofyadu büyUk güre~ mü:::a

bakalan yapılmı§tır. Yünak sahasında ve 
Bulgarlstanda ilk defa olarak yapılan bu 
güreşlerde Bulgar birincileri seçilmiştir. 

Meşhur Bulgar pehlivanı Dan Kolof Pa
riste olduğundan bu güre§lere gireme • 

miştir. Güreşleri (Dan Kolof) klUbU ter

tib etmişti. Todor Bankofla Krum Pct. 
rof, Kahyof, Vodeniçarof ve Todor lvn
nof birincilikleri kazanmtşlaraır. 

Alman - Bulgar mlllt 
maçı bu~Un yapılıyor 

Alman ve Bulgar milli takımları bu
gün Sofyada karşılasa,caklardır. 

Bilhassa Bulgarlar bu maça aylardan· 
beri hazırlannu~lardır. Maçı Yugoslav
yalı hakem Pepoviç idare edecektir. 

Her iki takım maça çıkaracakları kad 
roları tesbit etmi~lerdir. 

Alman takımı: 

Hans - Floto, Otomiş - Rihart Ku· 
bus, Hans Rud, Ootolibulski - Lüdvig 
Mener, Edmund Maleki, LüdYig Poh· 

ler, Jozef Gauhel, Hans Föderer, Vili 
Arlf. 

Bulgar takımı 

Majinikof - Ormancief, Radef - I· 
vanof, Kuzmanof, Zografof, Yordanof. 
Astrug~f, Storickof, Angelof, Nikolof. 
Görüldüğü üzere Alman milli takımı 

hayli eksik bir kadro iie maç yapmakta
dır. 

•.'l.•a.~ • . ...·~ .. 
- Doğrusu bu kadarı a;),b! Söyle ~u kız lmrdc5ine ile, bizim :kaleciyle flört et• 
mekten yazgeçsln, yoksa yediğimiz gollerin adedi dü~Uncyl bulacak ... 
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Alemdar konağı önünde param
parça edilmiş ikı ceset buldular 

latanbulda bu keşmeke§ her giln bfıu 1 
C1aha ıiddet buldukça halkda da saygısız
lık almıı yiirllmUş, ıunun bunun aleyhi· 
ne küfürler yağdınlmağa başlantnID, işler 

bUsbütUn karmakarışık olmu;,tu. O ak

falll aerdarı ekreme belki Uç tatar ha. 

bercl gelerek Kozan dağlarında, Gavur 
dağlarındaki ft.silerin hUkO.met daireleri
m batıklarını haber vermişler, Bozok 

sancağı mutasarrıfı Cebban:ade Süley • 
manm isyan ettiğini bildirmişlerdi Za -
ten hemen hemen ayrı ayn dört hUkü-

met vardı. Serezll Ali bey Makedonya 
ktt'a.emda, Tepedelenlt All paşa Toskalık 
kısmmda, İbrahim paşa İ§kodra havali -

sinde a,>TJ ayn birer hükümdar gibi fer. 
man dinlemez gekilde hUkluııet yapıyor-

lardı. Tuna havzasını haraca kesen A • 
lemdar lıse mUhrü hllmayun sevdasiyle 

lstanbula gelmiş bulunduğu için Rume -
lindo ancak Uç bUyUk kuvvet kalmış o
luyordu. 

BabıaJi ve saraya ehemnıiyet veren bi
le yoktu. Serdarı ekrem Çelebi Mustafa 
paşa, bu haberleri divana arza bile ce. 

sarat edememiş, padişaha da bir §P.ycik
ler haber vermemeği tasmim etmlşti. ~u 

aırada ldaresizliğini meydana çıkaracak 

böyl~ tehlikele ri bildirmekte hiçbir ma
na yoktu. Maahaza. Alemdarın 1stanbula 

gelmesi bir taraftan dıı bu gibi hadisele
rin baatınlmasına yanyacaktı. Bu iti -

barla serdarı ekrem aklını çelmeğe ve 
Alemdarın idamına kendisini teşvike ça. 
lışan Ebe Selimi huzurundan koVIllU§ ve 
haykırmıştı: 

- Alemdar paşanın tarafı hümayuna 
hizmet ve satvetl şahaneyi takviyett!n 
başka muradı olmadığı cllmlenin malü. 

mudur. Şu sırada devlet başına bir gaile 
çıkarmak demek olan böyle bir hareket
ten zinhar tevakki olunmalıdır. 

Halbuki Çelebi paşanın da gayesi, ma
kamı sadarette müstakil k:ılıp atıp tut
maldı ve bunun için de Alemdarın kılı
cına güveniyordu. Yabancı devletlerin el
çtlert Babıali ile sefarethaneleri arasm. 
da mekik dokuyorlar, Anadoludan ve Ru
meliden gelen haberlerin tahkikini isti
yorlardı. Hemen hepsi münasib cevablar
Ia tatmin edilerek iade olunuyordu. Hal
buki hakikatte devletin her köşesinde bir 
fesat ocağı kurulmuş, birkaç sergerde 
halkı haraca ke::;mlş bir baldeydt 

Devletin hangi köşesine balalsa işlerin 
~ba haline geldiği görüiilyordu. Bu hali 
bastırmak ne hünk§.r Mustafanm, ne ser
dar Çelebinin haddiydi. Bu yeni bir pa. 
dişahı:n, ve yeni bir serdarın pazusu ile, 
kılıcıyla düzelebilirdi. 

11111 

İşte bir taraftan da Rwıçuk Ayannıı 

Mustafaya bir suikast tertibine sevkeden 
bu mülfı.lıazalardı. 

Refik efendi, ertesi gUn eafakla GUr
cü güzelinden sarayda olup bitenleri öğ-

renmiş ve AbdUlfettahJa Nezirln uyku
suz geçirdikleri gece içinde ne gibi mel-

anetler hru;ırlıyabildikJerinl tahkike ko .. 
yulmuştu. Bu suretle Gürcü kadnu da 
haremde casusluğuna başlamıı,, bulunu • 

yordu. Yine kadının verdiği malfunata na 
zaran barem içinde birçok kadınlar, 

mUstefr.işeJer, cariyeler bu iş arkasında 
f;IUDUn bunun ale ti olarak harıl harıl Ça
lışmaktaydılar, 

Rusçuklular, vaziyeti bir mllddet daha 
idame etme k istiyorlardı. Çünkü nrustl ol
sa pek kısa bir zaman zarfında bll!;Un bu 
işlerin sonu gelmiş bulunacaktı. 

O gün Alemdar konağı önUnde sabah 
teftişini yapan sekbanbaşı deh§etle ir
kildi ve muhafızları çağırıp haykırdı: 

- Bu iki adamı neden öldlirdllniiz? 
Yüzleri gözleri darmadağınık edilmiş, 

birer kan ve kemik yığım haline getiril· 

mlş cesetleri teohlse tmka.n yoktu. üst
leri başlan parça parça olmuştu. Hemen 

kan eızmamış, deşllmeıniş yerleri yok gi. 

biydt 

Cesedin ta::e pıhtılaşmış kanlı yarala· 
rma karıncalar UşilşmüştU. Muhafız çavu-
fJU da cesetlere ha,>Tetle ve dehşetle bıık
tı. Gene boyle bir vaka olmamıştı. Bun
ları böyle delikdeşik eden kimdi? 

- Biz öldürmedik başefendi •• 
Sekbanbaşı bUsbütUn çileden çtkmışU. 

- Bre mel'un! .. Seni buraya uyuyup 
sabahlıyasın diye mi koyduk? 

Çıkardığı kırbacını çavuşun suratında 

şaklattı: 

- Öyleyse Alemdar paf;je. konağı a. 
nlinde bu lki cesedin işi ne? 

Ve bir daha §aklattı. 

Yavaş yavaş meraklı ve mUtecessis 
halk konağın clvarma dolmağa başladılar. 

Sekbanbaşı kendinden geçmiş, almacak 
en seri tedbiri ihmal etmiş, yalnız klrbaç 

savurup kudurmuş köpek gibi haykırıyor
du. 

- Hepinizi idam ettlr,..ceğlın. Söyleyin 
bunları kim cildilrdU? 
· Muhafızlardan bir teki bile blr !Sey 
görmem~. işi tmemlş, duymaımştl. O hal
de bu cesetler semadan dUşmedi ya? Her 
halde dün gece burada bir vaka olmuş ve 
bu iki kişi delikdeşik edilerek katledl.lmi§
tL 

Hftdise hemen Babıô.liye ve saraya 
aksettL Alemdar paşa konağından da 

1 

Ormandaki yüksek ağaçların gölgesi altına geldikleri zaman, 
yemeği hazırlanmış buldular, Penbe karanfillerle dolu çayır yumu
,ak bir halı gibiydi. Yere serilmiş büyük pike örtü çimenin yeşilliği 
üzerinde beyaz bir atlas parçası gibi parlıyordu. Nefis yemek ve dol 
malarla dolu çeşitli yemişlerden yapılmış, ehramlar, örtünün üzerini 
süslüyor; büyük kaplar içinde, etrafına buz parçalan konmuş tatlı 
şarap şişeleri, örtünün kenarlarını tı:tuyordu. Hava çok sakindi. 
Bununla beraber sıcak )!oktu. Yolda bile fazla bir hararet duyul· 
mamı~tı. 

hademeler ~arı uğnyarak hldlseyi öğ
rendiler ve paşaya bildirdiler. Alemdar 
pqa, köse kethüdaya emir verdi: 

- Bana sekbanba§IYJ çağınn! 

Sokbanbaşıda bo§&fm yağı kesllmlşti. 
Şimdi Alemdara ne cevab verecekti? Bi. 
çare adam okuyarak tlfliyerek serdarın 
huzuruna girdi ve etek öptll. Alemdar 
blddetlt değildi. Müsterih ve neşeli otu· 
ruyordu. Hatt.A. sekbanbaşıya htlsnll mu
amele dahi ettl. 

- Şöyle buyur başefendi. Neyml§ bu 
vaka. öğrendiniz mi? 

- HenUz tahkikatımız blbnedi devlet
lfun. Fakat çavuşu hapsettim, muhafız • 
lan tevkif ettirip Yedi.kuleye göndert • 
tim. Hepıılnin aayel devletinde cezalan
nı vereceğim. 

- Onlarin gUnahlarr ve taksirleri yok
tur başefendi. Hepsinin Sdbillni ıtlak et. 

Bu sırada köse kethüda içeriye gire
rek Alemdarın kulağına bir şeyler söy -

ledl,. Alemdar paşa sekbanbaşıya döne. 
rek: 

- Bak, dedi, !SevketıQ hUnkA.r da me

rak buyurup senden istizah buyurmuıı • 
lar. Var git. 

Sekbanbaşı sapsarı kesilmişti. Düşilp 

ölseydi daha kolaydı. Alemdardan yaka-

sını kurtardı ama, hUnkArdan nasıl kur

taracaktı? HUnk!rdan kurtarsa serdan 

ekreme ne hesab verecekti? işte muha. 

fızlann arasında ve gözönilnde, Alemdar 

konağı meydanmda iki adam parampar

ça edilmişler ve sekbanba~mm ruhu bile 

duymamıştı. Doğrusu kendisi serdar ye
rinde olsaydı bl:Syle bir sekbanbaşıyı der
hal celllda teslim ederdL 

Alemdar, sekbanbaşmm korkusunu an
lamış ve gülmUştll. 

- Merak buyurma baş e!endL KethU. 
damız refakatinde bUnk§.ra .varın keyfi-

yeti arzedecektir. Sana hir mes'uliyet 
terettUb etmez. 

Sekbanbaşı etek öptn ve müsterih bir 
halde köse ket.huda Ahmet efendiyle sa. 

rayı hümayuna gittiler. Cesetler kaldırıl· 
m.ış ve Alemdarın emriyle meydanı si

yasete götUrWUp ayaklarmdan birer dl· 
reğe asılmıştı. Halk bu kadar feci ve 
tüyler Urpertlcl iki ceset kal'§IBlllde. ne 
diyeceklerini gaşırmL~lardı. Bu ne saray, 
ne rical işiydi. Ilu sanki zorbalar işi g!. 
biydi. Kanunu §eriat dahi idamın böyle
sini menederdi. Bunu kim yapmıştı, ne
den Alemdar cesetlerin böyle teşhirini 

istemieUT. 
(Devamı var) 
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Stef an bir hamlede ayağa f ırlı· 
yarak kadına sarıldı 

HUda Valkoviç eakfn ve hatt! kadm,. 

lığının zaferiyle memnundu. Boynuııa 

sanlan Stefanm ellerinden sıyrılarak bir 
az geri çekildi Ellerini delikanimm omuz. 
larma koyarak eahte bir §efkatle: 

- Zavallı yavrum! dedi 

Stefan tekrar ediyordu: 
- Sizi seviyorum! çılgınca seviyorum! 
- Hakikaten çılgmlık Stefan... Ma-

kul dUşü.nsenlze... Başkabma bağlı blr 
kadın olduğumu biliyorsunuz. KendlnJze 
bA.kim olunuz, kederlerlnlzl yen.iniz ve 
her zaman olduğu gibi gene dostça ayn
lalım. 

Cevab vermedl Sarhoş bir adam halile 
ve mana.sız nazarlarla onu seyretti. Söy
lenilenleri anlamaz gibiydi. Kadın ildve 
etti: 

- Aşkınız Umitsiz bir aşk. Bunu anla. 
malısınız. Makul diışUnfiraenl.z benden ne 
umabillrsiniz? 

Tatlı ve sıcak bir sesle sorulan bu su
al Stefanı titretti. Kekeledi: 

- Hiçbir ııey ! 
Sonra birden doğruldu, ellerin! dua e

der vaziyette birleştirip yalvardı: 
- Mtıaaade ediniz de sizi seveyim! 

Ba§ka bir şey istemiyorum. 

Kadmm omuzlarını si.lkişinde ve gU • 

lUmseyişinde cesaret verici bir emare 
sezerek llA.ve etti: 

- Ve bırakınız da umayrm! 
-Heyhat! 

- G!lnUn birinde belki siz de benf se-
vebillrsinlz. ŞimdJ değil. Belki çok iler
de ... Beklerim ... Mademki beni kovmuyor. 
sunuz, bana acır görünllyorsunuz, size 
yapttğım itirafa kızmıyorsunuz, belki 0'11 
nlln birinde? Kimbllir? ... Bırak.m.ız da si
zi seveyim! 

Genç kadm ayağa kalkmıştı. Delikan
lı cesaretlendi, yaklaştı ve ricasını blr 
aak duası gibi tekrar ederek onu kolJa
n arasına aldı. Kadm çeklnmeyince onu.o 
dudsklarmı anyarak dudaklarını Hilda -
nm yanaklarında dolaştırdı. Hllda bıışmı 
çeviriyordu: 

- Hayır Stefan ! yapma! olmaz! 
Delikanlııım ağır dudaklarım kavn

yacağı sıracrn. şiddetli bir hareketle kol. 
larmdan sıyrılıp geri çekilerek duvara ı 
yaslandı ve hislerine ma"'lub olacakken 
son eanlyede kendJnl toplamış bir kadın 

roıunn harikuJAde bir meharetle oynadl
Nefeı nefese: 

- ŞimdJ olmal! dedi. 
Stefan iki dizi U.StUne çöktll. Mnırab 

~rtll.811 öpen blr mllın.in htlrmetiyle kadl
nm eteğini aptU. Çılgm gibiydi: 

- Teşekkür ederim. Tegekkilr ede " 
rim Htlda ! hayat benim için şimdi bat' 
tadı. SahJ m.i söylüyorsunuz! Demek si .. 
zi sevmeme mtlsaade edlyoraunuz? Yarab
rl ne saadet! bayatta uğrunda her şeyi 
göze alabileceğim ıl.z bana nm.td verme~ 
ltltfunda bulunuyorsunuz ha? TeşekkOt 
ederim Hllda ! hayatım. gençliğim elz!JI 
emrinizdedir artık. Ben siz.in blr esirtııL 
z1m. Başkaları sl.zl nasıl sevdiler ve nasıl 

seviyorlar bilmem. Fakat inanınız kJ şiDI .. 
diye kadar hlç kimse aizi benim kadal' 
kuvvetle, ihtirasla, bUtUn kalbi ve vücU• 

duyla sevmemiştir, sevmesine de l.mkAJl 
yc.ktur. Beni tecrübe ediniz. Size la~~ 
olmh.k için her eeyt yaparım. Emrinizde• 
yim. 

Konuşurken ayağa kallm:uş ve ge~ 
geri çekilen Hildayı takiben divana kS• 

dar ilerlemişti. Sözlerın.ln sonunda aıı.l 
bir hareketle tekrar elli; çöktU ve başınl 
kadının dizlerine koyup ellerlle onuıı 

beline aanldı ve omuzları hıçkmklarl• 

sa.rsıla sanıda bir müddet öyle kaldı 

Birden ürperdi, Hilda onun saçlarını o~ 
şuyordu. Bu vaziyette saatlerce kımıl • 
da..'llaksızm kalabilirdi 

Nihayet genç kadın mmldandı: 
- Gitmek lA.zım Stefan. Vakit geç ol

du. 

- Yarm söylediğiniz saatten daha e"f• 
vel gelmeme müsaade ediniz, ne olur? 

Hllde.nm beline sıı.rılmış vaziyette, blY 
!ilIDI onun yUzUne doğru kaldırmış, yalva .. 
nyordu: 

- Ne olur Hlldat 

- Peki. Ye.rm Q~ buçukta ge~ 
Onlar saat dörtte gelecekler. 

Stefan blr hamlede ayağa fırladı. 1311· 
nu o kadar çabuk yapmıştı kJ Hilda ke~ 
dl.sini korumağa vakit bulamadan deli .. 
kr nlı ona sanlınış, yanak.larmı, boynunlJ• 
alnını ateşli OpUcUklere boğmağa ba§l.lı• 
mıştı. Kadm kurtulmağa çalışırken ° 
boyuna tekrar ediyordu: 

- Ne saadet! ne mes'udum ! 
(De\'lUlll var) 
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mem ya! Nezaket kaidelerini gözetmek için elimden geleni yaptın1-' 
Fakat artık vaı geçiyorum .. Çok güç. 

Nişanlılar gillüşüyorardı. Bayan Seniha Muhtar, tekdire haııt' 
lanırken Platon birdenbire yerinden kalktı. Yemek bitmek üzere~' 
duğu için zaten birkaç kişi de kalkmıştı. 
· Sadun halasının sözünü keserek, dedi ki: 

- Bundan şikayet edecek ben değilim. Meğer ki, "zekru 111a· 
cessem,, itiraz eyliye 

Azadenin bakışları biran kardeşile Nazanın üzerinde dola;tf· d 
Ormanın gölgelik yerlerinde yetişmiş çeşit çeşit kır çiçeklerinin 

kokusu biribirine karışıyordu. Ağaçların iri yapraklan arkasından 
yüzlerce kuş cıvıldaşıyor, ara sıra bir kara tavuğun müstehzi cırlak 
sesi işitiliyordu. Uzaktan uzağa, kuku kuşunun sesi kulakların· 
zorla dikkatini çekiyor, sonra birdenbire kesilerek, orrnanyn ahengin 
de bir nevi boşluk bmıkı}ordu. 

gelecekti? Yoksa, daha ciddt, daha sevimli bir Nana mı meydana 
çıkacaktı? 

Gillümsiyerek: 6 

- Ne için itiraz edeyim? dedi. 

.Naıan arabalarİn yanma döndü. Atından indi. Şapkası elinde, 
atın dizgini kolunda, prensc,>in kabul salonunda imiş gibi bir ahş
kanhkla yürüyordu . .F::ıkat güzel yüzündeki, yapmağı tasarladığı 

muziplik için evvelden af diler gibi duran o tatlı serkeşlik kaybol· 
muştu. Daima taşkın duran saçları, artık bukleler halinde uçuşmı· 
yordu. Saçiarını, on sekiz ya5ına girdiğinclenberi adet edindiği 

gibi, sıkı sıkı örmüş, fakat orgi.ıler ağır gelerek taraktan kurtulmuş, 
entarisinin üzerine dökülmüştü. 

Platonun gözleri Nanayı böyle görüyordu: Vakur. Meta mutaaz· 
zim, meyus, ve dudağının köşesinde mefhum bir bükülüş ... Hayırı 
Bu artık Nana değildi. Bu, ıstırab çeken ve sessizlik içinde ıstırab 
çekmek istiyen bir "kadrn.,dı. 

Bu görünüş !rfan Tirnurun kalbinde derin bir iz bıraktı. Na· 
zanın beyninin çalıştığını hissediyordu. Bunun sonunda ne çıkacak 
tı? Akıllıca bir hareket mi yoksa çılgınlık mı? Usl'uluk mu üstün 

Hep birden kır sofrasının etrafına yerleştiler. Her taraftan bin· 
lerce çılgınlıklar başladı. Devrilen bardaklar, muvazenesini kaybe
den yemiş ehramları. dolu gönderilip, kimse nasıl olduğunu anlaya· 
madaft boş dönen tabaklar, açık hava yemeğinin bütün bu neşeli 
gürilltüsü sofradan etrafa taştı. 

Nana, sofranın neşesini arttırıyordu. Ara s1ra, kahkahaları et· 
rafda çınlıyor, Platon da, bu şen fakat çekingen kalıkahalan endişe 
ile kanşık bir sevinçle dinliyordu. 

Onnanm ilkbahar cmltısına karışan bu şen kahkal1alarm a· 
hengi, dalgın Platonun dalgın dimağında tatlı, gıcıklayıcı bir tesir 
yapıyordu. 

Nazan, bir eli başmm altında, otların üzerine uzanarak: 
- Artık bitti! diye bağırdı. 

Ayaklan, elbisesinin kıvnmları arasında kaybolmuştu. Bu hali 
ile, vücudunun alt tarafı, rüzgı\nn dalgalandırdığı uzun bir etek i
çinde kaybolan melekleri andırıyordu. 

- Artık bitti., Sadun! Annem beni fena halde azarlryacak.Ama 
ne yapayım, kabahat bende değil. Ancak .bir senedenberi tanıdığım 
prensese ''sen., bütün hayatımca tanıdı~ım kocasına "siz., diye· 

Fakat gözlerinde gizli, anlaşılmaz bir endişe okunuyordu. 
Hala, yerde uzanmış yatan Nazan, gözleri ağaçların yaprakl311 h 

na dalmış, düşünüyordu. Birdenbire, bakışlarını etrafındakilere çe' >' 
virince, AzMenin gözlerindeki endişeyi gördü. 

Bir sıçrayışta ayağa kalktı. Bu gruptan ayrılarak, PlatontJJl ~ 
bulunduğu tarafın gerisine do~ru birkaç adım attı. Sonra, ornıa~ 
a~açları seyrekleşen yeinnin nihayetinde, yol kenarındaki bir ~ 
cın göğdesine yakla~tı. Buradan, araba tekerleklerinin karınakarı, ıa 
bir şekilde çizdıği yolun dönemeci, arabaların koyu renk b~~~i!J~ g( 

koşumları çözülmemiş olan hayvanların daha açık duran ortüle 
görülL.yordu. ·r 

O tarafa bir müddet, dalgın dalgın baktıktan sonra, bütün !t- sa 
asrın yağmuruna, karına göğüs veren emektar ağacın buruşuk g dt ıa 
desine, her şeyden bıkmış, vazgeçmiş bir tavırla yaslandı. Ağlan::~ da 
Sabahleyin bütün gözyaşlarını akıtmış, gözleri kurumuştu. AY':i, ctı 
ta, elleri yanlarına sarkmış, toi)rağa bakıyordu. Patikada bir go 

ge göründü. : " 
(Devamı var) 



• 
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Bir baba kızını ö1dürdü 
' "I Yazan: Muazzez Kaptanog u 

-11 -
Mahkeme salonu nefes alınmayacak göğsüne sokan adama uzun uzun bak-

k~d~r dolu ... Kasabayı sarsıp civar tı .• Ve birden deli gibi bağırd'..: .. .. 
koy

1
.- k d .. _ Annemi de 1fu adam oldurdu, -re a ar yayılan bu büyük cina-

~cti duyan koşmuştu. Akıllar almıyor· hakim bey .. Şimdi anlıyorum, muhak • 
u., kak bu öldürdü. Çünkü, o gece anne-
Bir baba • mı· go''rmeg·e geldig"i ilk akşamdı .. V.e d , mes ud bir yaşayışa ilk 

a ınun t ğ . ''lümü fini bir korkunun, lıır 1 ı a ma a hazırlanan kızını, na- annemın o • 
~ ve niçin öldürür? Çıldırmış mıdır? heyecanın neticesiydi! .. 
~ayır .. Doktorlar, aklı başında oldu- Bunda bir sır var hakim bey.. Mu· 
gunu verd'kl . hakkak korkun(". bir sır var .. Bu a.dam, ı erı raporlarla isbat ettiler. :s 

Peki ada . . k 1 b'ılmı'yorum nasıl bir düşünceyle., aile-h ' m nıçın onuşmuyor? Hal.< 
eyecan içinde.. me kin bağlamış ve yılların derınle~·ı· 
Yollara k b tı'rd'ıg" 'ı bu kinle sevdiğim insanları o -k a, • uza ir aşinalık ta olsa. 

f arşılaşt,kları insanları yakalayıp, ka- dürerek yuvamı yıkmı~tı ! .. 
aların:ıık' . 'fh Doktoru teskin ettiler. Adam, başını . . • ı ıstı amları aydınlatacak 
}enı hah-· ' kaldırmıyor, dinleyenlerin gözlerini Be ki <'r soruyorlar .. Fakat, kim. .b. . 
h mseye yar<lnn edemiyor Çünkü ıslatan bu sözleri duymuyor gı ı .. aynı 

erkesin b
0

ld' • · · ' · ttc duruyordu d. ı ıgı hemen hemen ayni- taşlaşmış vazıye . ır: · .. 
-1k' 

dilip .ı ay evvel, kasabaya tayin e-
, nışantısiyle beraber yerleşen 

ccn~ dokto k . rns B .. ra, aın pederi misafir gel. 
•. ~· ugun hazırlıklarını yapan gcnç
... rın saad · · .. 
dil b etını gormc.ğe geldiği zanne

en aba· ik' ·· 
taı.-.. 'l ' 1 gun evvel, kızıyla be. .r ( e ·1 k 
la k şı .oru) ya gezmeğe çıkmış· r, a §anı .. .. 
bir ı. d ustu, korudan dönenler, acı "a ın r ~ 1 • 
leri d ;ııg ıgına karışan silah ses-
ba"] uyarak koştukları zaman, beyaz 

:ı 1 a.damı · 
!indeki . A ' perışan bir vaziyette, e. 
zının li 61.~ahla, kanlar içinde yatan kı

stunc ··ı· 
deli g·· egı ı bulmuşlar.. A :lam, 

0z~erle 1 
lan sualler • ~e enlere bakmış.. Soru-
kızı artık e hıç cevap vermemiş.. ve 

liadi yaşarnıyonnuş .. 
dınlan se bundan ibaretti. Ve hiç ay. 

nııyordu. 

• • • 
Koridorlar ka .. 1 • d 1 G" 

lerdenb . ' pı on erı o u... un-
kisara e~ı merakla kıvranan halkı in

.. _ ~aratan bir haber dal~alandı: 
YapıJacakuhakernenin ilk safhası gizli 

1.,, 
İtiraz cd . v 

halinde ko ~nlerın sesleri n,ir ugultu 
sırada iki :ıdorlarda dalgalandı. Bu 
çiyordu. Jandarrna arasında katil ge-

l'itriyen 1 • 
"ardı B e lcrınde .demir kelepçeler 
rUmi;·0 eyaz başı önüne eğilmiş, yü
a..,ukat r, sürükleniyordu. Arkadan, 

ının kolu 
geliyor . na dayanmış doktor 
d ' o da canı b' ··1·· b . u., ı ır o uyc enzıyor-

liaık e __ 
fikrini sög ~e kaynaştı, herkes, keadi 
tığ1 vak• ~luyor, muhayyilesinin yarat. 

l{apııaa arı ~uyduklarına ekliyordu • 
tizcrine {' YUzlerce meraklı gözün 
tı. Mutadapandı .. Muhakeme başlamış
>'erfnde ot sorgudan sonra, söz, davacı 
ti, bel"k Uran genç doktora verilmiş-
t 'ı. ı anlın . . 
1-.;ama d .. ın sesındc, acısının ın-

Çılgı11dı: onen sertliği vardı.. Gözleri 

........ ··s 1 
"e b e marnı bu adam "Jd" d" - dı'-
.1 a11ad . o ur u .. 
adaıtı b .. 

1
' ,,,- se"gılimin babası olan bu 

'• Utu h 
nıa ile b n ayatımı zehirledi ... Sel-
aldı, no''t•~raber Yaşama kuvvetimi de 

b Urd" 'r b u. 
ı biyen' 

Yıl, l'ıp b 
1 
ın son sınıfına geçtiğim 

lliribiri .a .osunda Selma ile tanıştık .. 
mızı s d'k teklifina ev ı .. Ona evlenmek 

babasın e bulundum .. Kabul etti. Ve 
~es·~~ Yardımiyle nişanlandık .. 

nimi bckl~uk .. Tıbbiyeyi bitirmiş, tayi· 
daki ded ıyordum. O sırada, Ana:lolu. 
s eden kal 'f l'-· . d . anlarda ma çı t ıgımız e ın-
annem· n nefret ederek oturan hasta 

ın b' 
Ccıece ~i1r. m~li:tubunu aldım!. 

hem tcdag .nı bıldiriyordu. lstanbulda 
>'akınd "

1 
.• 

0lacak, hem de saadetimi 
an gorecekt• 

lie • 1• Pımiz k n· Ço sevindik . ır gün o . . .. 
Annem S nu Sırkecıde karşıladık .. 

Bir ;k elmayı hemen seveli. 
zanıan şarn, hastahaneden döndüğüm 
gözleri bu adamı kap·da rengi solmuş. 

•• §aşırmış buldum: 
-cıdu . 

bc]j 'b· ·k<leuı, artık yaşamıyor ı. .. 
gı ı oşt 

saadeti . .. um yukarı.. An.nem, 
zakta ;

1 
gorrneden gözleri benden u

da ince ?amıştı .. Dudaklarının yanın
etıniıoıti ır kan vardı. Yüzü takallus 

:r .,, 

bo'ktor b' 
kafasına k ır an durdu. Gözlerinde, 
• Orkun .. b' ·h . 
· - • •• ., T ır ı tımal saplanan ,.,),., 1."" 

- • ~ yanarak, başını 

Doktor yavaş yavaş devam ettı: 
.. _ Annemi gömdük .. Acım çok bü· 

yüktü. Çünkü annem her şeyimdi. Bu 

adam annemin ölümünden sonra öyle 
değiş~işti ki ... Şaşkın gözlerle yüzü
dalıyor, sonra korkmuş gibi saatlerce 
bir aşağı, bir yukarı dolaşı}tordu. 

Selma da ben de, endişe iç.iııdeydik .. 
Yegane büyüğümüz olarak kalan. bu 
ihtiyar adamın da, bizi bırakıp gıtme
sinden korkuyorduk. 

Bir akşam Selma hastahaneye gel
di .. Gözleri ağlamaktan kızamuştı: 

- Macid, dedi, babam evlenmemizi 
istemiyor, bütün yalvarmalarım, isya
nım "hayır!,, diyen sesini yumuşata-

madı!. • 

Annemin büyük acısı üstüne inen 
bu darbe altında sersemledim .. Hemen 
o akşam trene atlayıp kaçtık buraya!.. 

İki aydır, yuvamızı hazırlıyorduk .. 

Bir hafta sonra düğünümüz olacaktı • 
Bir akşam, onu karşımızda bulduk • 

Bir müddet .deli gibi yüzümüze bak
tr. Sonra, - ne yaptınız? - diye inleye
rek kapının önüne yığıldı. Koşup kal
dırdık .. Hasta zannetmiştik.. 
Sorduğumuz suallere cevap vermi

yor, yüzümüzü görmemek ister gibi, 
gözlerini açmıyor.du : 

_ Baba dedim, biz çok iyiyiz .. Sen 
de eski fikrini değiştirmiş olacaksın ... 
Geldiğine çok sevindik.. Düğünümüz 

bir: haftaya kadar olacak .. Senin bu. 
lunman, bu mes'ud günümüzü daha 
neş'eli yapacak .. 

Yattığı yerden sıçrayarak doğruldu. 
Gözleri Eievinçle kıvılcımlanmıştı .. : 
"Evlenmecliniz mi?,, diye adeta bağır
dı. Ve biz, saadetimizi görmek için bu 
kadar heyecanlanan babamızı ( !) 
teskin ettik 1 

(Som' yarıtı) 

2 Birinciteşrin - 1938 Pazar 

Hicri 1357 - Şaban: 7. 

"... ..~,.. otı. ~ • ., •~ .. ,. ••• ..._.. 
5,56 12,04 15,23 17,54 19,27 4,17 

Lüzumlu Telefonlar 
Yangın: 
htanlıııl için: 24222, Beyoğlu için: 

(4614, fi:n<lıköy için: 60020, Üsküdar i
çin: 60625. 

Yeşllköy, B:ıkırköy, De~ek, . 'farabya, 
Bürükdere, Fenerb:ılıçe. h:ıııdıllı, Eren· 
köy, Kartal, Uüyükada, I:lcylıelı, Burgaz, 
t\ınalı için: Telefon mulı:ılıere memu
runa .>'.nngııı demek kiıridir. 

Hami llfai)csı: 22ill 
Deniz ilfni ycsı 31i •• !W 
Beyazıt ı,ulesl: 21!l9fi. Galata yansın 

kulesi: 4001iU • 
Sıhhi lnıd:ıl: 44998. tılfiddeiurnıımilık: 

22290. Emniyet müdürhiıW: 24382. • 
Xefia Vekfıleti lstanlıul Elektrik fşlerı 

Umum tııiidürlüE;ü Ile.roE;lu: 44801 _ 1stan_ 
lıul: 24 378. 
tnş: 40938. Cih:ıli: 20222. Nııroc;manlye: 
21708. Oskücl:ır • J\:ıdıkiiy: li0773. _ 

II:ırngazi: tst:ınhııt: 21378. Kauıkoy: 
60i90. BcvoAlıı: 441i~2. 

Tallsi Otomobili istemek 
için . 

Sııl:ır İdaresi: Beyol!lu: 44783. ~eşık· 
Be'o~lıı ciheti: 49081. Bebek cıhell: 

36 - 101. K:ıdıköy ciheti UOH7. 

Denizyolları 
lstanbul ncenteliRI: 22740. Karaköy: 

4231i2. 
P:ız:ırtesl Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Banclırına. 
S:ılı Toph:ıneden 9,30 İzmit, 16,30 Mu· 

dnny:ı. 10 l\nrnhign, 20 llnndırma, Gnla
t:ıdan 12 l\:ıradeniz, Sirkeciden 10 Mer· 

sl~'.:ırş:ırnb:ı Tophııneclen 16,30 Mudanya, 
20 B:ırıdırrııa, Sirkeciden 15 Ayv:ılık, 18 

B:ırıııı. t . 16 .,O 
Perşembe Toph:ıneden 9,30 zm!llı , .. 

J\Judany:ı, 20 Bandırma, G:ıl:ıt:ıdan 12 
J{nr:ıdcniz. 

Cumnrlesi Tophaneden H Mudanya, 20 
n:ındırın:ı, Sirkeciden 15 Ay,·alık, 18 
Bnrtırı. 

Pazartesi Tophaneden 9fmroz, 9,30 l~
mit, G:ıl:ıt:ıdan S,30 l\hıdanyn, 10,30 lzmır 
Sür. 12 l\nrndeniz. 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Ay:ısofya, noma • Bizans,_ Yunan e~er

leri \'C Çinili l\öşk, Askeri ;\luze Ye sarnıç 

l:ır Ticaret ,.e Sanayi Müzesi, Sıhhi miize. 
fou rniizcler lıcrgiin saat lO dnn 16 ya 

kadar nçıktır.) . 
Tiırk 'C ı ,, ı rım e~erlerl müzcc;ı: Pazar· 

ksideıı haşka lıcrgiin snat 10 d:ın 16 ya 
kııcl:ır \'C Cuma günleri 16 d:ın 17 ye ka
dar :ıçıktır. 

Topk:ıpı Miizesl: Jlergiln saat 13 ten 16 
ya kadar açıktır. 

f"2mleket Dışı Deniz 
Seferler! 

Hornnny:ı vnpurla~ı: Cı!.mnrt~si günleri 
13 de l\östenceyc: Sıılı gunlcrı 18 de Pi
re Bcyrul, lskcnderiyc. 

İtal.}tın vapurları: Cum:ı ı;ıünlc_rl snat lO 
d:ı Pire llrenclizl, \'c5ıcclik, Trıyesle, 
'Sirke~i lstnsyon l\lüdürlü~ü Telefon 

230i9. 

Anadolu hattı 
Hergün hareket eden şimendiferler: 
Saııt S <le Konya, 9 da Ankara. 15:15. de 

Oiyarh:ıkır ve Sam•mn, 15,30 d? T~skışe
lıir, t9.IO dn Ank:ır:ı ekspresi, 20 de A-
dnp:ız:ırı. h k t d 

Bıı trenlerden ~nat 9 da . are ·e e en 
Aııkııra ııııılıtclilı p:ıznrtesı, ç:ırş~mb:ı 
ve cıırıı:ı giinlcri Ilalclı ,.e l\lusula kadar 
sefer clrııektcdir. 
.1.vrupa Hattı . . 

Sempton cksorcsi hcrgün Sırkecıde~ 
ı '>'> de ı·:ılknr ,.0 A vrup:ıdnn ıtclcnı saa -- '' d . nl - ''5 te Sirkeciye muvasalat e er. 

sa l\o~\7ansiyonel 20,30 d:ı kalkar, 10,20 

de J:elir. - 8 50 d Edirne posta~ı: Hergu~ saat ' e 
hareket eder, 19,33 de selır. 

Yazan: Rahmi YAUJZ 
Amlrao Şosoını sevDnç DçDn©JewdD; 

teDsDzue ~uza ka~\Cana 'Q:elb)ırD~ 
e<dl lyoırcdl u 
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lzidor, Türk bahriyelilerinin çelik kol· 

Jarilc kömürlüğe sürüklendi, bacağına en 
ağırlarından bir pranga vuruldu, kömür 
yığınının üzerine bırakıld!. . 

Kla\')'cyc biraz su içirdiler; süvarı yal
nız düc.man kaptanını kendi kamarasına 
çıkartt;, diğer mürettebatın da elbiseıe:i
ni kurutmalarını ve onlara yemek verıl
mcsini emretti. Rıza kaptanın kamarasın
da iki süvari karşı karşıya oturdular. 
Türk kaptanı sorgusuna devam etti: 

- Şimdi sizin gemi battığına göre 
l\farmarada kalan tahtelbahirler kaça 
indi? 

- Dört tane idik. Şimdi üç tane kaldı. 
-Bunların hepsi İngiliz mi? 
- Evet Komodor. 
_ Sil\'arilerinin isimleri ve markaları? 
_ E 13, süvarisi kapiten Teodor Bro-

dcv, bu zat ayni zamanda tahtelbahir fi
lotillasının komodorudur. !kincisi B 7, 
süvarisi kapiten Helbruck ,üçüncüsü B 12 
süvarisi Maruf Ingiliz denizcileriden ka· 
piten Nazmet.. 

_ 20 gündür Marmarada olduğunuzu 
söylemiştiniz. Peki, komonya, cephane 
ve techizat ikmal işlerinizi nasıl yapıyo.r
sunuz? Mayi mahrukatı nereden tedank 

ediyorsunuz? . . _ .. . 
Klavye süvariden bu sorgu ıçın ozur dı-

ledi: • 
_Pardon kumandan, bu husustakı ma· 

lCimatımı ancak umumi karargahınızda
ki istihbarat şefinize arzedcbilirim. Bura· 
da ısrar etmeyiniz. 
Rıza Kaptan düşündii. Dü~man 9 :1-

varisinin söylediklerine memnundu. Ar 

tık onun lüzum gördüğü deniz harp 
kaidelerine uygun ricasını yerine ge
tirmek mecburiyetini tasdik etti. 

_ Peki, dedi.. Şimdilik bu tkadar 
kafi sizin istirahate ihtiyacınız var. 
Aşafıya inin. Islak elbiselerinizi de. 
ğiştirin, d.:akta kurutsunlar, 1Siz de is
tirahat edin. 
D:işman tahtelbahirinin süvarisi 

Türk kaptanına teşekkür etti • .Muha
fızlarının önüne düştü, aşağıya indi. 

Yarhisar ağır ağır İstanbul istika. 
metinde yol alıyordu. Süvari muvaffa 
kıyetinden memnundu. Daha yola çı. 
kar çıkmaz telsizle amiralin de bir
likte bulunduğu kendi filotillasını a
radı, onlar da yakınlarda idiler. Ami
ral Soşon Muavenetimilliye ile Erde-

ğe koşmuş, maIUmat almış, o da yola 

çıkmıştı. . •. 
Yar:hisarın telsizi Muavenetimıllt-

yeyi buldu, Rıza Kaptan amiral.i n:a
kine başına istetti, Soşona, sevmem. 

den kalbini durduracak şu haberi ver. 
ıcli: 

- Yarhisar konuşuyor ... Ben, süva
r:. Binbaşı Rıza, ihbar edilen ö:işman 
tahtelbahirini aramağa çıktım . . Şarköy 

önlerinde, sahilden iki mil a~ıkta söy
lenilen tahtelbahiri gördüm. Üzerine 
doğruldum. 6 garbisine yaklaştığım 

zaman hareketsiz duran tahtelbahir 
üstümüze ateş açtı. İlk salovsuna 
"Teslim oll" işaretile kar~ılık ver. 
dim. Dinlemedi salovlarma devam et
ti. Aateş arasında izleri bordamıza 
mt:vazi olduğu rapor edilen torpido
lannı da arya edince ateşle mukabele 
zaruretinde kaldım. İkinci Salvomuz 
da tahtelbahir, bir tam isabet aldı, 
hemen battı. Denize döküJen mürette 
batı toplattım. Gemi süvarisi, çarkçı 
başı ve' 6 neferle iki gedikliden ibaret 
bulunan m:irettebatı halen elimizde 
esirdirler. İstanbul cihetine seyredi. 
yorum. Emrinize muntazırım, 

Yarhisar Süvarisi Binbaşı 
RIZA 

Soşon, telsizle şu cevabı verdi: 

- Burası Muavenetimilliye.. Ben, 
donanma kumandanı Soşon, muvaffa. 
kıyetinizi tebrik ederim. Bulunduğu
nuz noktadan dönün, filotillaya ilti
hak edin, 

ve Samsun destroyerlerine tesadüf et. 
ti, Yarhisar arkadaşlarına yakla~tı, 
Nezir ve diğer Rıza Kapta:ılar Mega
fonla Rıza Beyi tebrik ettiler. 3 des.. 
troyer hep birlikte Muavenet'i araml
ya çıktılar. Soşon, Yarhisann telsizini 
aldıktan sonra yerinde duramaz bir ha
le gelmişti. Bu sefer İstanbula eli boş 
dönmüyor; beraberinde batırdığı bir 
düşman tahtelbahirinin esir mürette
batını da getiriyordu. 

Bu sefer, başkumandan vekilinin 
itaplanndan yakasını kurtarmıştı. İş? 
te aylardır Marmarayı cehenneme. çe
viren, seyriscferi imkansız bir hale 
koyan, 3 Osmanlı harp gemisini batı
ran tahtelbahirlerden, menhus su yı
lanlarından birisini batırmış, :türlü fe. 
laketlere, bu arada kendi felaketine 
sebep olan tahtelbahirlcrden birini da-

ha eksiltmişti. Yarhisarm bu muvaf
fakıyeti diğer arayıcı destroyerler 
m:ircttebatının da maneviyatını kuv • 
vtlendirmiş, onlar da bir tahtelbahire 
rastlamak, tutmak, batırmak arzusile 
kıvranmağa başlamışlardı. 

Bir saat sonra Soşon filotillamn üç 
gemisi ile buluştu .. Amiral gemidn
den kaldırılan bir işaretle Yarhisar 
Muavenetimilliyeye aborde etti. So
şon kendisini güvertede karşılıyan 

Yarhisar süvarisinin selamına müte
bessim bir yüzle mukabele ederek Yar
hisara geçti, güverteY,e ayak basar bas-
maz sordu: 

- Esirler nerede? •• 
- Burada, üstlerini kurutuyorlar a-

miralim. 
- İsticvap ettiniz mi? 
- Evet amiralim 1 
- Neler anlatıyorlar? .• 
Rıza Kaptan, Kapiten Klavyenin 

anlattıklarını amirale saydı. Soşon; 

tahtelbahir eüvarisinin işfaatına niha
yet verdiği noktayı dinledikten sonra 
sordu: 

- Niçin bunu size söylemek iste
medi? 

- Bilmem amiralim. Ben de fazla 
ısrar etmedim. Umumi kararg8.hın is.. 
tihbarat şefine söyleneceğini bildirin-

1.:e kendisini istirahate terkettim. 
Soşon, bir dakika düşündü. Sonra 

Rıza Beye emir verdi: 

- Süvariyi ben de görmek, bizzat 
isticvap etmek istiyorum. Kamaranıza 
getirsinler I 

Soşon yJrüdü, süyari .kamarasına 
girdi, Rıza Kaptan Soşonun emrini 
derhal yerine getirtti. Çok geçmeden 
Triton süvarisi esir kaptan Klavye, 
amiralin huzuruna çıkanldı. 

Soşon kamaranın ortasında ayakta 
duruyordu. Kaşları çatık, yüzü sert 
bir ifade ile had dere~de asıktı. Klav_ 
ye odaya girdi, başını eğerek amirali 
selamladı. S:iklüm pü .• :.ım bir tavırla 
köşeye çekildi, durdu. RıT.a Kaptan 
Klavyeye Soşonu işaret etti: 

- Osmanlı donanması kumandanı 
Amiral Fon Soşon ! 

Klavye hayret ve korku ile fincan
laşan gözlerini arrJralin üstünde gez
dirdi. Soşonun heybetli duruşu karşı. 
sında yerlere kadar eğilerek amirali 
seliimladı.. durdu. Amiral asık sura
tına yakışan sert bir sesle Klavyeye 
ingiliZ'.:e sözü açtı: 

- Bana bak esir yüzbaşı 1 .. 
- Emret amiralim l 
- Süvarinin isticvabında; tahtel-

b~hirlerinizin hangi ellerle ve ne şe
kilde yardım gördüklerini anlatmamıt
sın l 

- Evet amiralim. Bunu istihbarat 
"=Uhesinin hususi memuruna söyliyecek:ıı 

tim. 
Soşonun kaşları çatıldı, sesi büs.. 

bıJtün ağırlaştı, sordu: 
- Neden? 
- Anlatacaklarım gemi süvarisini 

yersiz te15şa sevkedecek, belki kendi
si hu hususta tertibat almağa kalkışa
cak, her işi altüst edecekti... Ondan 

Donanma Kumandanı Mirliva 
SOŞON 

Rıza Kaptan amiralin yeni emrine 
uydu, döndil, yarım aaat aonra Ta!Oz 

amiralim! 
(Devamı , ·ar) 
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Berfin gazeteleri yazıyor : 

Münih anlaşması 
Veni hedeflerin lsllhsall yoJunda 

Bize yeni imkanlar 
ya·ratmış bulunuyor 

Alman ordusunun Südet arazisini 
işgali devam ediyor. 

Henlayn Södet 
valisi oldu 

Prag, 2 - Mevkuf bulunan bütün ·Al· ı 
manlar dün tahliye edilmişlerdir. 

Hariciye nezareti, Çekoslovakyanm 1 
diğer yerlerinde de mevkuf bulunan bü· ı 
tün Alınanların derhal tahliye edileceği· ı 
ne dair Alman elçiliğine teminat vermiş-
tir. 1 

Prq, 1 (A.A.) - HükOınet. bu ak· 
pmdan itibaren Prag şehrini normal o· 
larak tenvire karar vermiştir. 

Buhran sırasında tayyare bombardı

manı korkusile Pragda geceleri ışık yak 
mak yasak edilmişti. 

Radyo ile neşredilen bir tebliğde Mü· 
nUı itilafının daima sulh için çalışmış o· 
lan bir millete karşı yapılmış büyük bir 
haksız11' olduğu ve "Çekoslovak mille· 
tinin dikenli bir taç giydiği,, zikredil· 
mektedir. 

lıgal devam ediyor 
Alman ordusu sadet mmtakalarını kı

sım kısım işgal etmtie dünden itibaren 
baflarmşt.Ir. İşgale bugün de devam edili· 
yor. Çek radyosu Çeklere fena muamele 
edilmemesi için Südetli Almanlara şöyle 
bir hitapta bulunmuştur: 

Alman ordusunun yüksek kumanda 
heyeti dün aşağıdaki tebJiği n~retmi§tir: 

"General Ritter von Leebe kumanda
sındaki Alman kıtaatı bugün saat 14 te 
eski Alman - Çek hududunu Bohemya 
ormanında kfün Helf enberg ile Finster
haus arasından geçerek 30 eyltll tarihli 
anlaşmada tarH edilen 1 numaralı mm· 
takayı işgale başlamışlardır. 

Südet mıntakaııoa gidecek 
İngilizler 
Londra, 1 CA.A.) - Harbiye nazın 

İngiliz ordusunun birkaç taburuna Çe
koslovakyaya gitmeğe hazır bulunmala
rını emretmi~tir. 

Harbiye nezareti namına söz söylemele 
salahiyettar bir zat bu "polis kıtalarmm,, 
plebisit yapılacak olan mıntakaya glm
derilmelerine ait teferrüatın tesbit edil· 
mcdiğini söylemiş, İngiliz kıtalarmrn Sü 
det mıntakalarına gönderilip gönderilmi· 
yeceğinin henüz malQın olmadığını ilAve 
etmiştir. 

Askeri makamlar bu hususta hükfunet· 
ten talimat beklemektedirler . 

İngiliz müfahi~ri 
Londra. 1 (A.A.) - lngiliz liyast 

mahafilinden öğrenildiğine &öre, İngilte
re hükfuneti Sfidetler aratisine gönderile
cek olan İngiliz mü,alıitlerinin adedini, 
ikden sekize çıkartmak fikrindedir. 
Alınan kıtaatı tarafmcfan iegal edilecek 
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Haric!!.~.,1!~!!!~i Lehistan taleple.rini 
dönmii§, Sirkeci istuyonunc!a bir ço'k k a bu 1 eti 

1
• r d 

1
• 

zevat tarafından karıılarumıtır. 
Bunlar arasında Reiaicumhur namı

na ba§yaver Celil, Baıvekil namına 

hususi kalem müdürü Baki Sedes, Bcr
lin ve BükrCJ elçilerimiz, Vali ve Em· 
niyet Direktörleri vardır. 

Dr. Aras, bugün Dolmabahçe sara· 
yına giderek Cumhurreisimize tazim
lerini arzedecek ve aeyahatindeki te • 
mularr etrafında malumat verecektir. 

Hariciye Ve"kilimi% Cenevre dönü· 
tünde Belgradda yirmi dört 11aat kala
rak Yugoslavya Ba1vekili Dr. Stoya· 
dinoviçle görü,müı, Yugoslav kral 
naibi prens pot tarafından kabul edil
miıtir. 

Yugoslav Baı•ekili ve Hariciye Na
zın Stoyadinoviçle yapılan görüfme· 
ler iki müttefik devlet siyasi adamla • 
rırun faydalı fikir teatilerinde bulun
malanna imkln vermit ve görUtlerde 
her zamanki gibi beraberlik olduğu 

memnuniyetle müphede edilmiıtir. 
Dr. Aras dün Bulgaristandan ge • 

çerken trenin tavaldrufu eanasında 

Bulgar Ba,vekili Köse tvanof ile de 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Flllstlnde 
Araplar 

bir köprüyü 
dinamitlediler 
Bir ayda 836 UID, 

926 yaralı var 
Kudill, 1 (A. A.) Kudlllle Lidda ara

amdaki bO,Yllk demiryolu köpril•ll Arap 
çeteleri tarafından dinamlUe atılmıgtrr. 
Şimali Fillstinde birçok telgraf ve telefon 
hatlan da kePlmlftir. 

Fillatbı hldlselerinde 1 temmuzdan ey
un nihayetine kadartl alen Ye yarala • 

nanlarm iatatLstlfi nqredllmf3t1r. 
Bu lstatlaUfe g&re, 836 kiti ölmUt, 926 

k~t de yaratanml§tJr. Otenlerln 840 J a-
• rab, 160 ıı yahudi, 28 zi lncillz ve sekl-

z.l bitaraftır. Yaralananlann d& 476 ıı a. 
rab, 376 sr yahudl, 74. n ln&iliz ve iklsi 
bitaraftır. 

~ Baştarafı 1 mcidt 
tir. Dün saat 15,30 da Pragda şu resmi 
tebliğ neşredilmlgtir: 

"Çekoslovak cUmhuriyeti hükümeti, 
bu sabah rcisieümhurun riyaseti altında 
toplanmıştır. 

Kabine, Teschen mıntakasmın Polonya. 
ya terki için Varşova hükumetinin 30 

eylül tarlbll Ultimatomunu tetkik etmi§ 
ve enternasyonal va~lyetin mUgkUJAtmı 
ve MUnih anla§masmdan mütevellid hAdl
aatm zaruretlerini gözönUnde bulundura
rak Polonya tekliflerini kabulde muztar 
kalmqtır. 

HUkfımet, bu ellm karan, siyasi parti
leriıı mes'ul rlcall ile mutabık olarak vcr
mlettr.,, 
Varşovada bUtUn gazeteler, hususi 

nUııhalar çıkararak Polonya taleblerlnin 
Pragca kabul edildiğini ilan etml§lerdir. 
BUtUn Polonya, bayram içindedir. 

Varvovadan dün akoam üzerl neıredi
len reıımJ bir tebliğde, Çekoslovak hU. 
ktllnetlnin Çekoılovakyadakt Teschen 
mıntakası hakkında Polonyanın verdiği 

notayı tamamlyle kabul ettiği, mezkur 
mmtakarun iki teşrinievvel saat ı• e ka
dar Polonya askeri makamatma teslim e
dilmif bulanacağı ve buraya mücavir kı
ıımlann da gene Polonyaya on gUn için
de teslim edileceği blldlrilmektedlr. 
Diğer bazı krsrmlar da yapılacak olan 

plebisit ile ameli meseleler ve saire teş
kil edilen bfr komisyon tarafmdan Jki 
h1lktllnet arumda mUzakere ve haltolu. 
nacaktır. 

Çekoslovak hUkClmetf polis ve ordu 
hizmetinde bulunan Polonyalılarla Po • 
lonyantn slyaıı! mevkutlarmı derhal tah
liye edeceklerdir. 

Leh krt'alan Teııchen mmtakasma bu
gün saat 14 de gireceklerdir. 
Varşova mcnbah haberlere göre Tes

chen halkı, Polonya Ultimatomunun Prag 
hllkClınetl tarafmdan kabulllnil tasvir edi
lemiyecek bir sevinçle karvrlamrştrr. 

Çekler arasında panik başgöstermfotir. 

Çek bilroları vo memurları derhal bu 
mmtakadan aynlmışlardrr. Çek kıtaatı 

ve jandarması da bu araziyi tahliyeye 
bqlamqtır. 

Bu mUnasebetle Potonvanm harlef ,ı. 
yasetinin esaslannr hatırİatmak laterfıll: 

Evvelsi gUn bir milletler cemiyeti diJJI" 
yayı idare etmek hulyasmdaydı. OUD, bit 
enternasyonal konferans toplanmrgtı. So 
gün, bir Polonya mmt.akasmm anavatl" 
na donmesi meselesi Polonyanm karfll" 
na çıkmıştır. Bu toprağın 1919 da poJodo 
yndan koparılmış olman, Avnıpanrn ..,. 
kısmında ağır bir hava yaratml!'!tl· S' 
toprağın bize avdeti için mUhlm hldll" 
lerin zuhuru Jiizımgeldi. Bu mesele rd' 
llznı ile ele alınınca, bUtUn yürekler Jıd 
birden çarptı ve mi11elin kuvvetleri re9'o 
net buldu. 

Biz, hiç k.lıruıeye zanr vermek 1ateıol' 
yoruz. Polonya, efkln - ki hakka ve~ 
Jete istinat eder • icab ettiği zaman ~ 
bir mutavassrt sureti tesviye kabul et! 

rnez. Kat'iyyen kanllz ki, Polonya top~ 
lannm an::ı.vatana avdeti satht bir za!tl 
değildir. Bu, Polonya vatanda.§larmın ti" 
hakkuk ettirmeğe mecbur olduğu bir ft
zifeydi . ., 

lngiliz bahriye 
nazırı 

~ Bo#arafı 1 inciıll 
lave etmektedir. 

Çemberlayn, verdiği cevapta, istif'1' 
kabul ettiğini bildirmiş ye yaptığı ııJ1 
metlerden dolayı kendisine t*kkür 1 
miştir. ~ 

lngıliz diplomatik mahafilinde, bU il' 
tifayı diğer ba~a istif alann takip tt!I 
ceğine ihtimal verilmemektedir. Daf 'J(J 
perin, tıpkı Edenin yaptığı gibi A 
kamarasında beyanatta bulunarak isti 
smı izah etmesi bekleniyor. 

Bahriye nezaretine kimin tayin edited 
ği henüz belli değildir. 

Ba,ka istifalarda muhtemel 
"Sildet Almanları! Çekoslovakya, sul· 

hu kurtamıak için pek büyük bir feda
k4rlıkta bulunmuştur. Bin senedenberi 
Bohbnya ve Moravyaya ait olan top· 
?aklardan 'SUih uğrunda vazgeçmiştir. 

Bu suretle hareket etmekle hfikftmet hiç 
olmaısa SOdet Almanlarının hayatını 

kurtarmak istemiştir. Sildet Almanları! 
Erkek olduğunuzu ve milletini sızın 

kadar seven, bir düşmana karşı saygı gös 
termeli bildiğinizi isbat ediniz.,, 

olan merhaleler enternasyonal komisyo- ============== 
Lehi.atan hariciye nazın Bek, dUn ak

§am saat 16 da Tcschen mmtakasrnm Po
lonyaya avdetine dair radyoda söylediği 
bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

Londra, 2, (A.A.) - Deniz ı.ord' 
Daf Kuperin istif ası hakl"Inda tefsirl 
de bulunan Sunday Ekspres gazetesi J.f 
rupa buhranı esnasında ticaret 
Olher Stanley ile ziraat nazın, M 
son, sıhhiye nazın Elliot ve müh 
lordu Delavamn Daf Kupere m
ederek AJmanyaya k~ı daha katf 
hattı hareket ittihaz edilmesini tavsi>" 
ettiklerini yazmakta ve §U suali sorroil 
tadır: 

Bohemya valisi radyo ile ilfuı ettiği bir 
emirnamede Südetler mıntakasmdan 
gelecek bütün mültecilerin yerlerine iade 
edileceklerini bildirmekte ve halka yer
lerinde kalmaları lüzumunu tebliğ etmek
tedir . 

Rutenlere muhtariyet 
Reisicumhur, cenubt karpatlar umumi 

valiliğine Beskisi tayin etmiştir. Bu ta· 
yin Rutenlerin istedikleri muhtariyeti i

dare yolunda ilk adımı tqkil etmekte
dir. 

Berlinden gelen bir haber, reisicumhur 
Beneşin istifa edeceğini bildirmektedir. 
Fakat bu haber Pragda tekzip edilmiştir. 
Henlayn Südet mıotakası 
komiseri oldu 
Hitler, Hanlaynı Südet memleketleri 

Reiclı komiserliğine tayin etmiştir. 
Münib anlaşmalarım tatbike memur 

enternasyonal komisyon, dün sabah ve 
ölleden sonra olmak üzere iki toplantı 
yapmıJtır. 

Komisyon. 2,3 ve 4 numaralı mıntaka· 

larm tahJiyesi ve işgali için askeri taU 
komisyonca hazırlanan programı tasvip 
etmi§tir. 

Komisyon, iktisadi ve mali meseleleri 
tetkik etmek üzere bir, ve plebisiti ve 
hudutların tahdidini tesbit i~n de diğer 
bir tali komisyon t~il etmiştir. 

Komisyon pazartesi günQ toplanacak
br. 

Alman istihbarat bürosu Alrnanyadan 
gelen eşhasın yeni bir emre kadar askeri 
ip altına alınan Südet mıntakalarına 

aiımelerinin memnu olduğunu bildir
mektedir. 

Bu toprakların üzerinden tayyare ile 
uçmalar da memnudur. 

Mülteci Südet Almanlarile hudut bo
yunda oturanlar hakkmda bu memnuiyet 
cart delildir. 
Remkıı bildirildifine göre, Südet mm 

tablarmm isgal biter bitmez derhal 
muntazam demiryollan münakalatı a~ı
lacaktzr 

na memur edilen askeri müphitler tara· 
f ından çizilecektir. Bu merhaleler öyle 
tesbit edilecektir ki, ilerlemekte olan Al· 
man ordusu ile çekilmekte olan Çek or
dusu arasında daimt surette bir, bir bu
çuk millik bir bitaraf mmtaka kahm. 1-
ki tarafın irtibat subayları teması idame 
ettireceklerdir. 
Çemberlayna mlh miikifatı 
Stokholm, 1 (A. A.) - Tidlngu P

zctcsf, Çemberlayna Nobel sulh mflk&fatı 
verilmem h&klı:mda vukubulan teklifin ı... 
veç, Norveç ve lngilterede hararetle ka
bul edildiğini yazmaktadır. 

Tebrikler 
Londra, 1 (A. A.) - D1lnyanm her ta. 

ra!mdan başvekllet adresine ayms tel
graflarla torbalar dolusu mektubtar yal
makta ve Çeınberlayn ile refikam binler
ce lcfşl t4rafmdan tebrik edilmektedir. 

Çemberlaynm refikamıa ayni zamanda 
birçok buketler gönderilmektedir. 

Kaldırılan askeri tedbirler 
Londra, 1 (A. A.) - Amirallik donan

manın seferberliğini geri alm11tır. 
Parls, l (A. A.) - Sen vatlllğl taratm. 

dan neşredilen bir tebliğde Parla ve clva

rrndald sokaklarm normal aelı:ilde yeni
den tenviri için emir verildiği bildirilıni§
tlr. 

Londra, 1 (A. A.) - Amerika - Ham. 
burg hattı Alman vapur kumpanyası bu 
ısa.hah İngiliz limanlarına uğnyan vapur
larının tekrar normal servise bqladrkla,. 
ruu ilin etmiştir. 

Almanyanın yeni hedefleri 
Berlin, 1 (A. A.) - Hamburger 

Fremdenblatt gaıetettl, MUnih anlqma

smdaıı aonrald enternasyonal vaziyeti 
tetkik ederek diyor ki: 

"Veruy hatlarmm tasfiyesinden son
ra dftnya siyaseti, yeni bir esas bulmıq
tur. Ve yeni emelleri istihdaf etmekte • 
dlr. 

Almanya, dilnyanm bet kıt'asm.da top
raklan bulunan Bilyllk Britanya impara
torluğunun denizlere hlklm ohnasmı a
rih bir tarzda anlamış ve kabul etmigtir. 
lngtlterede de kapalı bir sahaya 8W1mJ1 
olan seksen m.Dyonluk bir mfllettn mb. 

temleke halk.mm kendillnden ceb~n alm 
mıı olmaama. tahammül edemJyeceif de 
ayni vuzuhla anlqılmahdır. 

Hitler ve Çemberlaymn blrlblrlerlne i
leride fhtUlfJı meeelelerl hal için vaadet
tlklerl usul, yeni hedeflerin lıstllıaall yo
landa yeni lmklnlar yaratmıfbr.,, 

Sovyet Ruyaya hflcum 
Bertin, 1 (A.A.) - Mfiııih anlapna

ıı ve bunu takip eden Çek • Polonya 
anlapnasr münasebetiyle Alman mat -
buıtı, Sovytt R\19Y&ya Avrupada mut 
lak umum? bir harp çıkarmak fatedifi 
iddiamda bulunarak tlddetle Jıücum 
etmekte ve Sovyet Ruayanm ~raaı Av
rupa siyasetinden tasfiye,, 'Cdilmif ol
masını memnuniyetle ka11ılamaktadrr. 

Avam kamarası toplanıyor 
Londra, 1 (A.A.) - Çcmberlayn 

putrted &finil toplanacaJıc olan A.am 
Kanıaraamda Mtınih konferamr n tıı

giliz Alman de'ldcrasyonu lıaldanda 
izahat verecektir. 

ftçi lideri Atlee •e Uberal fi.deri 
Sinclair mabalefet namına .az 86yliye
cekJer •e bunlardan baıkaca Çurçit. 
Eden, .e Lo)'d Corc da beyanatta bu
lunacaklardır. 

Franaız pullmentosu 
Pıria, 1 (A.A.) - Franll% parl! .. 

mentosu sah gUnil uat 15 de toplana
cak ve hükUmetin enternasyonal vazi
yet bıkkmdakf izahatmı dinleyecektir. 
H&ılmet, gerek mebusan mecliainde, 
gerebe ayanda bu mesele ha'kJmıda 

umumt müzakereyei kabul edecektir. 

Fransız • Almanya anlaşması 
Pariı, 1 (A.A.) - Ajanı F..konomi· 

kin resmi Fransız mahafilinden aldığı 
intibaa ıöre mukQf mahafil tııgiliz -
Alman mukarenetüıden memnun gö
zükmektedir. Yakında Fransız - Al • 
man nuıbreneti İçin de buna benzer 
bir formül bulunacafı ümid ediliycr. 

PilbUıi:a Çekoalovak meselesinin 
tasfiyesinden eonra :Avrupadaki bil
cOmte ihtiltfh mnelelerin umum! su -
rette hatıini ele almak ve ayni zaman 
da iktısadi ve mali me .. eleleri de ha11et 
mek lbnndır. 

"- Harb sonu devletlerinin mühim 
imtihan geçirdikleri ve hayati menfaat
leri korumak için cesaretle hareketin J
cab ettiği bir devrede yaıJIYonız. 

1 teşrinievvel gUnU çok mühim bir hl. 
dlscye §ahit olmaktadır. Eski bir Polon
ya. toprağı anavatana avdet ediyor. -

Beuo41u 3 üncQ Sulh l/ukuk Jfahktmt
&lnden: 

EJenl Dimo Yanlsopulo Yarisl Alcksan 
dros Tahsin ve salrenin müştereken mu
tasarrif oldukları 2 N. Iu 2100, 4 N. Jo 
1600 muhammen kıymetli Beyoğlunda llü
seyinağa mahollcsindc Kıırlııl sok:ıJhnda 
2 ve 4 N. hı hanelerin tamamı izıılcyl şııyu 
için artırmaya konulduğundan 7-11-938 
pazartesi günü s:mt 15-16 ya kııdnr Deyoğ. 
lu mahkemesi bıışkıilipliifince müzayede 
Ue satılacaktır. 

1 - Artırma bedeli tahmin edilen kıy. 
nıetin % 75 ini buldu~u takdirde ihale edi
lecektir. BolunmaıhlJı takdirde 15 inci gü. 
nilne gelen 22-11-38 salı günü ayni saat. 
le Jcra olunacak •e en çok artırana ihale 
edilecektir. 

"Bu zevat da acaba şimdi istifa "' 
edecekler? .. 

Bulgar kralı 
Yann Bulgaristanda Sa Majeste ~ 

üçüncü Borisin tahta cülOsunun yirn1iıl' 
ci yıldönümü münasebetile merasim '4 
§Cnlikler yapılacaktır. Mütarekeyi mütl 

akip 1918 senesi ilkteşrininin üçüne:' 

günü babası kral Ferdinandın tahttan f( 
ragati üzerine tahta geçmiş olan ıa' 
Boris yirmi senelik saltanatı zama 
kendisini milletine se\•dirmiş ve bil) 
işler başararak Bulgaristamn harp ) 
lannı samıağ:ı muvaffak olmuş deıJ'ID 
rat tanınan bir hüküındardır. Dost J:Jıll' 
garistarun bayramını tebrik ederiz. . 2 - lhaJeye kadar birikmiş maliye, be

lediye, vergileri ve evlcar icare5lyle yirmi 
senelik evkaf taviı bedeli ve telllliye müş- --.-----------
teriye aittir. lflktarları dosyasında ya 
zılıdır. 

3 - .Artırmaya girmek isteyenler mu
hammen bedelinin yüzde yedi buçuk nis
betinde teminat akçesi veya ulusal bir ban
kanın teminat mektubunu getJrmelcri şart
tır. 

4 - Artırma bedeli ihaleden itibaren 
beş gfin irinde mahkeme kasasına yatırıla
caktır. Aksi takdirde ih-:le bozularak far
kı fiyat ve zarar ve ziyan 'e faiz bilA hü
köm alınacaktır. 
~ - (2004) sayılı icra n iflas kanunun 

(126) ncı maddesine tevfikan gayri men
kul üzerindeki ipalek sahibi alacaklılar ile 
diğer alacaklılar gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz Ye mas:ırlfe dair 
olan iddialarını ispat için ilan gününden 
itibren yirmi gün içinde evrakı müsbile
lcriyle birlikle ı;:ıtış mrmunına mürac:ıııl 

etmelidir. Aksi takdirde hakları lapu si
cili ile sabit olmıyanlar satış parasının 
paylqmasından hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanhanesin
de herkesin "örebileceiU yere asılmıştır. 
Fazla malilmnt nlmnk isteyenlerin 938/26 
sayısı ile b:ışkutipliğinc mür:ıcaııt etmele
ri ilAn olunur. 

Japonya ya 
zecri tedbirler 

W- BQltara/ı 1 incidl 
yeti misaktnm 16 ıncı madde.i ıhıct' 
mını tatbik etmek zarureti vardır. JJıl 
madde ise zecrt tedbirler tatbikini ı· 
mirdir. Şimdi merak ıedilen nokta JI' 
ponyaya kar11ı zecri tedbirlerin tatbil' 
edilip edilmiyeceğidir. 

Tokyo hükClmeti !imdiden bu jlıti' 
ınali düşünerek tehditler eavurrnal1 

başlamıştır. Daha mutedil bir siyaset' 
taraftar olan Japon Hariciye Nazırrtııt' 
istifası bununla allkadar görUIUyor· 

Tokyo, 1 (A.A.) - Yan resmi rtıl' 
halilde beyan olunuyor ld, Japonya ' 
ya karşı ahar devletler tarafmdan ııet 
hangi bir sanksiyonun tatbiki, derlı•1 

o devletlere kaflı ilansız harbi intaç ' 
dccektir. 
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halı T~. b~.rl~erinin ihtiyacı olan 4 kalem erzaka teklit edilen fiyatlar Korca pa· 
gorüJdüğünden aşağıda yanlı gün ve saatlerde kap:ılı zarfla yeniden münaka· 

~~ yapılacakur. Şartnameyi okumak isti yenler hergün, münakasaya iştirak edecek· 
enn 2490 sayılı kanunun 2·3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla beraber belli 

iün. ve saatte Lüleburgaz Tüm satınalma komisyonuna müracaattan. (425) (Gi70) 

tzmirde üç erat pavyonu inşası ka
palı zarfla eksiltmeye kcnulmutşur. 

Hepsinin bedeli 68. 7 8 7 lira olup ilk te· 
minatı 51150 liradır. Eksiltmesi 10 • 10. 
caktır. Şartnamesi 344 kuruş mukabi • 
linde M. M. V. Satınalma komisyo· 
nundan alınabilir. Eksiltmeye girecek -
lcrin kanunun 2, 3 maddelerinde mu -
sarrah vesaiklc birlikte teklif ve temi • 
nat mektuplarını ihale saatmdan en 
ge!i bir saat evveline kadar M. M. V. 
Satınalma komisyonuna vermeleri. 

1 - Tahmin edilen bedeli 17232 lira 60 kuruş olan 154.000 kilo nohut 
13 - Teşrlnevvel - 938 tarihine rastlayan perşembe glinli saat 11.30 da kapa. 
Iı zarfla. alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

Cınsi Miktan M.Bedeli Mu. Teminatı Eksiltme şekli 
2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 45 k~ olup şartnamesi her gUn ko. 

misyondıı.n alınabilir. 

Kilo Lira Lira Ku. 
Bulgur 
Pirinç 
Kuru üzüm 
Sabun 

112200 13464 1009 80 K. Z. 4/10/938 
7/ 10/ 1938 
4/10/ 1938 

15 
16 
17 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifa.tı dahilinde tanzim edecekle. 
ri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kad 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkan lığına vermeleri. (6788) 103400 24816 1861 20 .. 

40700 8954 671 55 .. 
21100 7385 557 87,5 .. 5 .. • • • 

• • • (441) (6674) 

••• 
Gaziantep garnizonu ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı beş kalem 

;zaıc kapalı. zarfla . eksiJtme~e ko~uJ.mu~ tur. Eksiltme~· 10-938 perşembe günü saat 
10-U dedır. EksıJtmeye gırmek ıstıyen !er kanuni vesika olarak banka mektubu 

veya rnahye makbuzlarile hiıalarındaki gün ve saatlerden bir saat evvel komisyo· 
~a müracaatlan. Şartnamesini görmek isti yenler ihale gününden bir gün evveline 
adar hergün Gaziantepte levazım dairesın de okuyabilmeleri için getmelerı . 

Esklşehlr Tayyare meydanında yaptı
r!lacak uçuş yolu kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. Tahmin edilen bedeli 
283,870 lira olup ilk teminat parası 

21290 lira 25 kuruetur. Eksiltmesi 12 
ilkteşrln 938 çarşamba gUnU saat 1!5 ed 
yapılacaktır. Şartnameal 21 Ura 30 kunış 
mukabilinde M. M. v. satmalma komis
yonundan alınır. Ekl!!iltmeye glrecekle -
r1n 2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncn madde
lerinde istenUen vesafkle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale günUnden en 
geç bir sa.at evveline kadar Ankarada M • 
M. V. Satmalma komisyonuna vermele-

1 - 13 - ' 9 • 938 tarihinde kapalı zarfla yapılan münak asasmda tek 
lif olunan fiyat yüksek görüldüğünden 4 tlkte§rin 938 tarihine rastla

yan salı günü saat 14.30 da razarlıkla eksiltmeye konulan 49470 adet 
arnpUlün tahmin edilen bedeli (14853. 06) liradır. 

2 - Muvakkat t~inatx (1113) lira (98) kuruş olup şartnamesi her 
gün komisyondan para.sız ol:ırd°k almabilir. 

3 - İsteklilerin :?490 s .. yılı kanunun tarifatt dahilincleki ve5ikalarla 
birlikte belli glin ve saatte Kasımpa~ada bulunan Komisyon başa<anlığına 
müracaattan. (6993) Cinsi Miktan 

Kilo 
Sadeyağ 13800 
Pirinç 25200 
Ekmek pişinnesi 558200 
Odun 1063000 
Samsun 415552 

Mu.Be. 
Li. Ku. 
12495 90 
6579 00 
7647 34 

15413 50 
6108 14 

Mu. Te. 
Li. Ku. 

937 19 
493 00 
373 55 
ı 156 00 
485 11 ..... 

( 4 lt)) (6561) 
lhalegün Saat Şekli 

6/ 10/938 9 ,, kapalı zarf 
.. .. .. 10 .. 1 Levazım Amirliği satıoalma komisyonu ilanları 1 ---------
•• .. .. 

•• .. .. 
rl (440) (6673) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulAtından ve be

her adedine tahmin edilen fiyatı 180 ku· 
rus olan 10.000 tane bardaklı ve kılıflı 
alüminyum matara kapalı zart usulil ile 
satın alınacaktır. Eksiltme 20-1.teşrin· 
1938 perşembe günü saat 11.30 da Anka· 
rada M.M.V. satınalma Ko.da yapılacak 
tır. l lk teminatı. 1350 lira o:up şartname 

\"e nümunesi hergün öğleden sonra M. 
M. V. sa. al. Ko. da görülür. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2· ve 3 üncü maddelerinde ya· 
zıh belgelerle birlikte teklif mektuptannı 
eksiltme saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar Ankarada M .M.V. satın 
alma Krı. rs. \"ermeleri. (7021) 

Erzurum garnizonu için 150.000 kilo 
koyun veya sığır veya ~eçi eti kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. Tahmin be
deli 45,000 lira ve ilk teminatı 3,375 li· 
radır. Şartnamesi Erıurumda levazım 

amirliği satmalma komisyonunda para· 
sız alınabilir. Eksiltmesi 10-10-938 pa· 
zartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Tek· 
lif mektuplan ihale saatinden bir saat 
evvel satmalma komisyonuna verilmiş o
lacaktır. Şartnamesinin 7 inci maddesin· 
de istenilen vesaikle teklif mektuplan 
birlikte komisyona verilmiş olacaktır. 

İstanbul Deniz yollama müdürlüğü cm· f 
rinde bulunan 20 No, lu hamule motö· 
rünün tamirinin açık eksiltmesi 11 - 10· 
938 salı günü saat 14 de Levazım runir
liği satınalma komisyonunda yapılacak 
tır. Teknenin keşfi 880 lira 10 kuru§, 
ilk teminatı 66 liradır. Makinenin keş. 
fi 647 lira, ilk teminatı 48 lira 52 ku • 
ruştur. Şartname ve keşfi kcmisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. (234) ( 6760) 

• • • 

satınalma komisyonunaa yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1600 liradır. İlk temi
natı 120 liradır. Şartnamesi ve nilmune· 
ıi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (238) (6764) 

• • • 
Ordu sıhhlyesl için alınacak Ankara 

teallm 16 çeşit i!Acm açık eksiltmesi 12-
10.938 çarşamba günU saat 14,15 de Top
hanede !st. Lv. A. St. Al. Ko. da yapı
lacaktır. Hepainlıı tahmin bedeli 4464 ll· 
radll'. nk temlnatı 334 lira 80 kuruetur. 
Şartnamesi Ko. da görUlebOir. lstekllle
rln kanuni vesikalarlyle beraber belli sa-

- ' 1 • ... ~.... •• • "' . ~' ,, . . . • . \ . . ... · · .. ı. ,. , 

Türı< 
BüYüK 

' I •. 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

15 ıncı kegide: 1 ı. -3irinciteşrin 938 dedir 
( 426) ( 6588) 

• • • 

Ordu hastahaneleri için alınacak 

1000 adet yün kazağın açık eksiltmesi 
11 • 10 • 938 salı gUnU saatt 14,30 da 
Tophanede İstanbul Levazım ~mirliği atte Ko. na gelmeleri. (239) (6765) 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. tl!,000 kilo fabrika ununa teklif edl· 
dır. İsteklilerin belli gUn ve saatten bir 
saat evvel teklif mektuplanyla tabur sa
tmalma komisyonunda bulunmalan. 

aUtmeye konulmuştur. Eksiltmesi 18-10-
038 saat 17 de kapalı zarfla yapılacak· 
trr. Muhammen bedeli 40,425 Hra, ilk t.&

mlnatı 3032 liradır. Zarflar saat 16 ya 
kadar alınır. Taliplerin blldirllen gün ve 
saatte Vizede Satmalma komisyonunda 

Bundan baJka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra· 
miveterle (60.000 ve 200.000) lirahk iki adet mUkafat vardır. 

len fiat gall görUldUğünden teknr ka • 
pah zarf usume 10-10-938 Pazartesi gU
nil saat 10 da BeytUşşebap Satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. Muhammen be
deli 20.900 lira, Ilk te>minatı l,581 Ura-

(450) (6757) 
• • • 

• f • • 
f• • ~ 
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dum. çok şükür, kalbime göre bir ev. 
lad buldum ... 

- Anne, ben de ekseriya ıizi hatır
lamıştım .. Ah, anneciğim nuede aca
ba? diye dü~ünürdüm .. Çünkü. Socbon 
mektebinin defterfne, ismimin hizası

na (ebeveyni meçhul) eilmlesin ya. 
zarken yilreğim kan ağlamııtı. 

Mabet titredi. Oğlunu bu mUŞkül 
mevkie düıürenlere kalben lanet etti .• 

- Sefiller 1 Bunun cezasını pek a· 
ğır olarak çeke~kler.. Fakat, timdi 
daha müsatcel §eyleri düşünmeli .• Sen 
bunların elinden kurtulmalısın. Ar.ker
lerln gerisinde kimin bulunduğunu 

soruyorsun .. Evvela kral var ki o da 
cenin ölümünü istiyor, çünkü, sen onu 
Nel kulesinde mağ1C1p ettin .. Ölilmünü 
istiyen Valuva var, çünkü .. Valuva ba· 
bandır .. 

Mabelin ıon kelimesi hıçkırıklar a. 
raıında boğulmuştu. Fakat o gene 
devam cttl: 

- Hepsinden daha hırslı olan 
Marinyi var.. Bunların hepsinden da· 
ha beter olan bir de Margarit dö Bür
gony var 1 .. Sana kaçmak lazım diyo· 
rum 1 .. sözlerini söyledi. 

- Kaçmak 1 Anne, kaçmak istesem 
bile bu nasıl mümkün olur? 

Mabet, göğsünden bir kağıt çıkarıp 
Büridaan uzattı .. 

Bu, Margaritin, J uanaya verdiği 

kralın mlihilrünü ta§ıyan bir mürur 
tezkeresi idi. BüriJana verilecek kağı· 
da gelince Mabet bunu parça parça e· 
derek atmışt1. 

Büridan. kendisini kurtaracak satr 
Jan, okuyunca bir sevinç nidası fır -
tatmaktan kendini alamadı : 

Mabet, ümitle titr!yerek: 
- Görüyorsun ya! diye bağırdı ... 
Bilridan: 
- Geliniz anneciğim! diye Mabelin 

elinden tutup yukarr kata çrkardr ve 
Mirtiyin odasına girdi .. 

Büridan, yarı baygın bir halde ya
tan genç k.z. göstererek: 

- Anne, yaş1mamı istiyorsanız, ar
kadaşlarımla beraber bütün ordunı.:n 

arasından beni geçirerek kuvvete sa· 
hip olmamı istiyorsanız, itte 1u kızı 
ktırtarmız ! .. dedi. 

• • • 
Bir saat sonra, Mabet ile Mirtiy ser-' 

serilerin yaptıkfarı siperlerden birini 
geçip Opiyetri sokağına girmişle:di. 

Kararlaştırılan şey şöyle i.di: 
İki kadın, kral askerleri arasından 

geçtikten sonra, Büridanı iki gün tn· 
nosan mezarlığında perili evde bekliye. 
ceklerdi. 

Bu müddet zarfında §ayet Büridan 
gelmiyecek olursa, bu evi Valuvanın 

bilmesinden dolayı e:nin bir yer olma
dığından her ikisi Paristen çıkmağa 
teşebbüs edeceklerdi. 
Eğer Paristen ç .kmağa muvaffak o· 

turlarsa Monmarter köyüne gideC'ek • 
ler ve orada vaziyete intizar edecek • 
terdir. 

Mirtiy, bu firara şiddetle muhalr-fet 
eti ve ayrılmadan evvelki vaziyet pek 
hazin oldu. Eğer Eüritlan yalnız o!rıay
dı, sevgilisinin muhalefetine dünvada 
karşı koyamıyacaktr.. Lakin Mabelin 
müdahalesi her şeyi düzeltti. 

Yola çıkıldığı zaman Mittiy kerdisi· 
ni tamamen kaplayan bir mantoya bü· 
rünmiiştü. Mabet sipere kadar <>nun 
kolunrla yürüdü. Fakat siperi geçer 
geçmez, kolunu bıraktı. Mirtiy sende. 
ledi .. Mabet: 

- Şimdi vakit gc!.di, diye mırıldandı. 
Eğer tereddüt eder, korkar, titrer, ağ
larsan mahvoluruz. Ve zavallı nişanlın 
da kederinden ölür. Benim yanımda 

bir darndönör gibi hareket edeceğinı ha 
tırından çıkarına. İki adım arkamdan 
hiç korkmadan yürüyebilirsin .. Ukayd 
ol, gözlerini sil, kızım .. Metin ol.. ve 
azimkarane yilril .. 

Mabet yoluna devam etmcğe ba~ladı. 

~ kuruş 29 santim fiat pahalı g8ıillen 
Pınarhfsarın 770 ton yulafı yeniden ek- hazır bulunmaları (451) (6755) 
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dilmemesine karar verilmişti. 

Harb edecek kuvvetlerin en mUhim 
kısmı burada yerleşecekti. 
Akşam oldu, karanlık ha~rat yata. 

ğmı sardı. Bu sırada, herkes mevkileri 

ni alnuıtr. 
Tulua doğru, B:irldan bütün gct.:e ça

lıştığı Franşer sokağından evine dön
dü. Şiddetli bir müdafaa için her şey 
hazırlannuıtı. 

Acaba hücum o sabah mı, yoksa er 
tesi sabah mı, yoksa daha geç mi yapı
lacaktı?. 

Eüridan bunu bilmiyordu. Yalnız o 
hazırlanmı§tı. Derhal hücum edileceği. 
ni sanıyordu. Keşfe gönderilen ser • 
s:riler, kral askerlirenin hazırlıklarını 
bitirmiş olduğu haberini getirmişler

di. Büridan kat'i bir hücum..ı hemen 
bekliyordu. 

Bu saatlerde ise Margarit dö Bür
gony, sarayında Büridana gönderdiği 

tezkerenin cevabını bekliyordu. 
Mirtiy, babasının ve nişanlısının bir 

felakete uğramaması için mütemadi
yen dua ediyordu. 

Hans siperleri son defa cılarak göz· 
den geçiriyordu. 

Gotye dö Net evvela biraderini bul· 
mak ve kurtarmak çaresini düşünüyor· 
du. Sonra Margarite dönerek onu da 
bir hançerle öldürmek istiyordu. 

Giyom ile Rike :z:ar oynuyorlard ı. 
Yalnız ceplerinde bir eküden başka pa. 
raları olmadığından bunu biribirlerine 
borç verip duruyorl:ırdr ve her biri 
nöbet nöbet kazanıyor. kaybedivor
du. Bigorn ise horul horul uyuyordu. 

Haşarat Yatağında derin bir sessiz • 
tik vardı. 

Kral askerkrinin de uyuduğu zan· 
nediliyordu .. 

-6-
MURUR TEZKERESi 

Sabahaın saat beşine· doğru Büri · 
dan, kra.t askerlerinin siperlere doe ru. 

yani Sent Suer ve Opiyetr sokaklanna 
karşı harekette bulunduklarını Fra· 
narşer sokağında bir şey olmadığı ha
berini aldı. Ve: 

- Acaba tunğı keşif mi ettiler, 
diye düşUndü. 

Mirtiyin odasına çıkarak genç kı. 

zı, açık kapısının önünde etrafı taras· 
sut ederken buldu. Mirtiy, Büridanr 
görür görmez: 

- Muharebe vakti geldi değil mi?. 

Büridan: 
- Eveti dc-di .. 

Sevdiği kızdan ayrılmak ilzere bu • 
lunduğu bu anda, kalbini bilyük bir 
heyecan sıkıyordu. 

Belki bu sefer, ebedi bir aynlık ola.. 
caktı. Mirtiyi teselli etmek için söyle· 
yecek söz arayor, fakat bulamıyordu. 

Mi .:y ise ölil gibi sapsan kesile -
rek hala Büridaru çıldırtan kahrama· 
nane tebessümünü muhafaza ediyor • 
du .. 

- Mademki kaderimiz böyle imit. 
haydi git Büridan, belki seni son defa 
olarak gördüğüm bu dakikada, tam bir 
itimatla beklediğimi unutma. Eğer av· 
det edersen, eğer aleyhindeki mah'kC1-
miyetten kurtulursan, galip gelirsen, 
sana karşı yapabikeğim yegane feda· 
karlığı yapacağmu düşün.. Mademki 
baban sana dargındır, mademki ara. 
mzda müthiş b:r mücadele olacak, 
mademki babam haksızdır, mademki 
ben de seni seviyorum, Büridan mile • 
terih ol, beni seni takip edeceğim. Bir 
rahip izdivacımı takdis ettiği zaman 

beni Paristen, Fransadan çıkaracak

sın .. Eğer avdet etmezsen, eğer muha· 
rcbede ölürsen. sevgilim müsterih ol. 
zira, seni ben de takip edeceğim ve ö. 
leceğim .. 

Bilridan bu sözleri heyecan ile din· 
liyordu. Kız ise heyecanını hıçkırık -
lariyle zaptedip devam etti: 

- Şimdi her ikimizden de 'bahset • 
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Beyazıt Çadırcılar No. 27 Tel. 22902 

Cillıassa talebe pansiyonu olarak yeniden inşa. edilmiştir. Fazla malfımat al
mak için her ~ün sabalıtan akşama kadar mi.\racaat edilebilir. ............. , ...................... . 

_· ·:Devlet DemıryoUarı ·ve Lim_anları işlttl.'11e 
· ı. : , ·. ' (]mum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 4289 lira 50 kuruş olan 373 adet yün battaniye 
8-10-938 cumartesi günü saat 10,,,30 da Haydarpaşa gar binası içindeki 
satmalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 321 lira 72 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar ko-
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydrapaşada gar binasındaki komisyon ta. 
rafından parasrz olarak dağıtılmaktadır. {677 8) 
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NURKALEM 
Kur!un Kalem Fabrikasında her 

nevi kalem imal edilmektedir. 

Mümasil ecnebi kalemlerine çok 
f-aiktir. 

Fiatları ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

301 • 2 Mektepli 
1205 Altı derece sertlikte 
Not 

En iyi cins 

Dağdelen 15 derece sertlikte 
1011 Marangoz kalemi 
99 Taşçı kalemi 

Kopya kalemler J: 
299 Ulus 
701 - A Yumuşak 

7Ql - B Orta Sert 
701 - C Sert En iyi cins 
71 - A. B. C. üç dereceli 
702 - A. B. C. D. E. Beş renkli 
702 - A. B. Mavi. kırnuZl 
27 - A. B. C. D. E. Beş renkli 

iyi cins 

1315 
1325 
1301 

Pasteller 
6 Renkli 

12 Renkli 
12 Renkli iyi cins 
24 Renkli iyi cins 

901 Kırmızı - Mavi 
Stabilli 12 Renkli iyi cins 

,, 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf ilç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
Çeıitlerimizi her kırtasiyeciden 

istiyebilirsiniz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
Istanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade Han No. 1 • 2. 

G ;jzellik ve sıhhat için ilk şart 

RADY.OLiN 
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kullanmaKtır 

RADYOLiN 
Dişleri 

Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

RADYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağlamlaşbnr 
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BURlDAN ~95 

-------------------------------------------------------------------tim, biraz da babamla, annemden bah
sedeceğim .. 

Büridan titredi: 
- Eğer galip gelirsen, babam senin 

kılıcınla ölürse işte o zaman sevgili 
Büridan, biribirimizle ilelebed ayrıl

mış olacağız. Eğer muharebede onun
la karşı karşıya gelirsen, elinle öldür
miyeccğine yemin eder misin?. 

Büridan diz çökerek: 
- Babana karşı kalbimde hiç bir 

kin bulunmadığına yemin e.derim. E
ğer tesadüf, b:ıban senyör Marinyi ile 
Jan Büridanı karşı karşrya getirirse, 
l\1arinyinin kılıcı Büridanın kalbini 
delse bile Büridan kılıcını indirecek -
tir. Memnun oldun mu Mirtiy? dedi. 
Bayılmak derecelerine gelen ve 

mcsmor kesilen Mirtiy, beyaz ellerini 
Büridanın başına koydu, ve: 

- Sevgilim, dedi, gösterdiğin sada
kat ve aşktan dolayı seni takdis ede
rim. Dökülen kan ile ayrılmaktan ise 
ahrette Mirtiyle kavuşmağı tercih et
tiğin için teşekkür ederim. 

Büridan ayağa kalktı. Mirtiy bir 
an tereddüt ettikten sonra: 

- Annemin sana yaptığı fenahğı 
biliyorum, diye tekrar söze başladı, 

Fransa kraliçesi Margarit dö Bürgony, 
senin ve arkadaşların tarafından bir ci
nayetle itham ediliyordu ki bu itham 
pek doğrudur. Büridan, Margarit be
nim annemdir, ne yapmış olursa olsun 
senin onu affetmen lazımdır. Onu da 
babam gibi muhafaza et .. 

Büridan bu defa titredi, bilatered
düt cevap ..verdi. 

- Cenabıhak Margarit dö Bür-
gonyyi affetsin! Allah, anneni tecziye 

:tmiye karar vermişse bunu benim vası 
tamla değil, Fransa kralı LCıi vasıtasi
Ie yapacaktır. Fransa kraliçesi Marga
rit dö Bürgony, aleyhinde hiçbir te. 
§ebbüste bulunmıyacağıma yemin ede
rim. 

Mirtiyin yüzünde sevinç belirdi. Fa-

kat heyecandan ayakta duracak hali 
kalmamıştı. Büridanın kollan arasına 

düşüt. 

Delikanlı : 
- Margarit dö Bürgony !.. Anger

rand dö Marinyi ! Kızınıza iki yemin 
ettim. Fakat kendinizi kollayımz l E
ğer Mirtiy ölecek olursa, onun kanını 
siz dökmüş olacaksınız! O vakit, ben 
sağ isem, burada çocuğunuzun başı 

üzerine üçüncü bir yemin ediyorum 1 
diye mırıldandı. 

Bu yemin pek müthiş olmalı ki, ke
limeler Büridanın bembeyaz kesilen 
dudaklarından sıkmadı, kendisi de bu 
yeminden korkmuş idi. 

Mirtiy bayılmıştı: Bu anda aşağı • 
dan bir ses: 

- Hey! Senyör kumandan! diye ba
ğırdr. 

Büridan, Lansölo Bigornun sesini 
tanıdı ve hunun hücumun muhakkak 
olduğuna delalet ettiğini anladı . 

- Alhha ısmarladık Mirtiy 1 dedi .• 
E~ilerek sevgilisinin alnından öptü 

v~ başını arkaya çevirmeden odadan 
dışarı fdadı, bu anda, Büridanın hali 
pek müthiş idi. 

Big'>rnun sesi ikinci defa olarak: 
- Scn~roı kumandan! Bir esir tut· 

ttı k ! .li ve yükseldi. 
Büridan aşağı inerek : 
- Bir esir mi? diye sordu: 
- Daha doğrusu bir esir kadın! .. 

Zem!n katının büyük otlaıSında ! . 

Büridan, kapıya doğru yürüdü. 
Bigorn, birdenbire, elini onun kolu

na koyarak tevkif etti .. 
Bulund!.lğu hal ve heyecan içinde 

meçhul bir felaketten şüphelenen Bü
ridan: 

- Ne '.stiyorsun? dedi. 
Büridanın bu adamda, şimdiye ka -

dar görmediği bir heyecan ile. Bi
gorn: 

- Efendim, dizlerinizin altında 

ezdiğini:: bir adamı vurmak için kılı-

cmızı ka!dırclığmız dakikayı hatırlayı

nız. Kıiıç vurulmak, adam ölmek üze
reydi. O vakit sizin kolunuzu, şimdi 

tuttuğum gibi tuttum ve size: "Kont 
tlö Valuvayı öldürmeyiniz, çünkü o 
sizin babanızdır, dedim,, diye mırıl • 
dandı. 

Büridan titriyerek boğuk bir sesle 
sordu: 

- Şimdi bana ne söyliyeceksin?. 
- Grçenlerde size bir kadından 

l::ahsetmiştim, onu da hatırlayınız .. 
- Bir gece Fruva dö Mantel soka

ğında, beni Nel kulesine davet eden 
kadm 1 ikinci defa olarak gene beni 
Nel kulesine çağırmak için Luvrun 
büyük kı.:lesinin altında benimle ko· 
nuşan kcıdm ! Lansölo, o zaman söyle
miştin ki .... 

Cümlenin nihayeti Büridanm bo
ğazmda tıkandı, kaldı, asabiyetle tit
riyordu ... 

Bigorn: 
- Onun anneniz olduğunu söyle • 

miştim .. Şimdi ise kont d~ Valuva ile 
An dö Dramanın oğlu olan Jan Büri
dan, içeriye girebilirsini~ !. . 

Büridan: 
- Anneciğim! diye mırıldanarak, 

içeri girdi. 
Mabel odada yalnızdı. 
Büridan odanın loşluğu için.de an

nesini gördü. Onu ayni zamanda sa
rarmış, kederli bir çehreyle gördü. 
Dizlerinin bağı çözüldü. Kapanan ka
pıya dayanarak durdu. Fakat hıç1mık· 
larla ağlayarak kollarını uzattı ve: 

- Anneciğim, diye bağırdı . 
O vakit, Mabel de sendeleye sende

leye ilerledi, söylemek istiyordu. Fakat 
dudaklarından bir ses çıkmıyordu. 

Büridan annesine doğru gitmek is
tedi. Fakat gözleri karardı Ayakları 

nm titrediğini, kalbinin kopacağını 

hisseder gibi oldu. Birdenbire iki ko
lun, müşfik iki kadın kolunun kendi· 
sine sarıldığını hissetti, başının şiddet-

le çarpan bir kadın kalbinin üstüne 
yaslandığını duydu. 

Alnına sıcak göz yaşlarının do1tül
düğünü hissetti. Annesi ağlıyordu,. 

Baygınlık içinde hayal kabilinden: 
- Jamm! Oğlum, nihayet sanama

lik oldum! Sözlerini işitti.. 

:(. :/o :r. 

Bu müstesna dakikaları anlatmak 
için kalemin kudreti kafi değildir. Yal
nız şunu söyliyelim ki, geçen iki saat 
ana ile oğul, yani Mabelle Büridan 
için unutulmaz dakikalardr. 

Bu iki saat içinde, Büridan, dünya
da bir Haşarat Yatağı bulunduğunu 

ve oranın Pariste mevcut bütün asker· 
ler tarafından muhasara cdildiğir:i u
nutmuştu. Fakat annesi bunu unutmu 
yordu. 

O buraya oğlunu kurtarmak azmiyle 
gelmiş olduğundan, bu nokta bütün 
düşüncelerine hakim oluyordu. 

Şimdi, artık bütün kuvvetiyle Bü· 
ridanı kurtarmak istiyor.du. 

- Şimdi, artık buradan gitmelisin?. 
dedi. 

- Gitmeli miyim?. 
- Şüphesiz, eğer burada 'kalırsan ö. 

lürsün, ben kıtatm arasından geçtim • 
Bu askerlerin hükmü yok, fakat en 
müthiş olan şey, affetmiyecek şey, 

mağlup etmiyecek şey, bu askerlerin 
gerisindedir. 

Büridan, Mabeli tatmin etmek iste-
yen bir tebessümle 

- Orada ne var, anne? diye sordu. 
Kadın titriyerek: 
- ~nne ! diye tekrar etti.. Hele o 

kelimeyi bana bir daha tekrar et.. de
di. 

Tebessümü daha tatlı bir hal alan 
Büridan: 

- Anne! diye tekrar etti. 
- Ben bu sözü çok zamandanberi 

işitmemiştim. Buraya gelirken beni 
unuttuğuna zahip olarak korkuyor· 


