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Harbin önüne geçıımcştır; fakat, DaDadye şu fDklrcdle 

'F ansa kuvvetli· bulunmalı!,, 

Paris, Fransız Başı•ekili Daladiyenin Miinih'drn döndüğü gün bnyram yaJi.• 
mıştır. Daladiye alkışlarla "yaşa!., seslerile karşılanmıştır. 

····~························· t Daladye, Fransa için sağlam bir maliye lüzu- t 
ı mundan bahsediyor ve büyük kalkmma vazifesini ı 
t muvaffakıyetle neticelendirmek için hükumete t 
•. geni~ salahiyet veriımesiQi istiyor t ............................... 

RANSIZ BAŞVEKİLi 

lngiliz Başııekili Çemberlayn, karısile birlikte aaireslnden 
çıkarken kı"içılk bir kız çocuğu yamna yaklaşmış t'e Avrupa 
.sullmnii kurtardığından dolayı kendisine hitaben yazdığı 

tebrik ve le.şekkür mektubunu karıS1na ıızalmıştır. 

Parlamentodan saB6hlyet alamazsa 

~ TIFA ED 
ı_ '11., S (A.A.) - Saat 19,30 da top- dan yapılan beyanatı dinlemiştir. En-
~ııaı,, Parlamentonun maliye encünıeni cümen bundan sonra verilecek karar • 
t~ lhiyet layihasını tetkik ettikten son dan· evvel azanın mensup olduğu grup-
~e nazırı ve başvekil tarafın· larla istişare edebilmesi için celseyi 

tatil etmiştir. 

Ha•ayda 
hareket 

Yeni orta mektepler 
açılıyor 

-. ~lltakya, 3 (A.A.) Hatay ancr 
\&ltl Şirketini kurmak Uzere seçilen 
lt )et devlet relsl Tayfur Sökmen 
l'atından kabul edilmiştir. 

tJevıet reisi memleket lktısadiya
<l~ kuracak olan bu müesseseyi can
'tcı karşıladığını ve kendisi de hls
~ttlar Yazılmak suretiyle maddt yar-, 
drttl da bulunacağı gibi manevt yar
llıi larını da eslrgemlfeceğini söyle-! 
l'a.: le "buradaki işimizin hedefi 1 
cat lllaktır. Yapacağız, adaleti kura-! 
<le •ı. Velhasıl her şeyi yapacağız" 

llılştır 
~ . 

Stlacak orta mektepler 
ltsetntakyada Tllrk ve Arap erkek 

erı esktden oldu'tu ~lbt kaı~r!lk 
_.. Devamı 6 ınc~a 

Toplantıdan sonra encümenin bazı 
azası salahiyetin hitam tarihi hakkında 
bir anlaşmaya vanlabileceğini zannet· 
tiklerini beyan etmişlerdir. Toplantıda 
hazrr bulunanların söylediklerine göre 
Başvekil Daladye salahiyet layihası • 
nm bu gece kabul edilmesinde ısrar 

etmiş ve bunu bir itimat meselesi yapa. 
cağını ve müzakerelerin talikine muva 
fakat etmektense istifa etmeği t ercfh 
edeceğini tasrih eylemiştir. 

Müzakereler esnasında maliye nazırı 
Marchandeau eshamın tahvilini bir 
mecburiyet şekline koyamıyacağını söy 
lemiş fakat Fransız bankasınca i'ltm 
stokuna tekrar kıymet konacağını an· 
}atmıştır. 

Daladye'nin parlamentodaki 
izaha ti 

Paris, 4 (A.A.) - Daladye, bugün 
mecliste kendisi ve senatoda da Şötan 
tarafından okunan beyannamesinde 
ezcümle diyor ki: 

"Son haftalar zarfında, dünya bir 
harbe doğru gitmekte olup olmadığı 
m endişe ile merak diyordu. B•1gün 

_.. Devamt 6 ıncııda 

Po?onyalılartn i gal e1tikleri uçuk Ttttn '§e1ır1 işle buraS1Clır. 

Alman Milli il:tisat tıazm. Ftmk bıı sabalı Sirkeci istasyonunda, 
Almanya elçimiz llamdi Arpak 

Alman iktısat nazırı 
Bu sabah konvansiyonelle şehrimize geldi 

ve merasimle karşılandı 

· Nazır bu akşam hususi trenle 

Almanların Südet mm/akalarını işgal 

eden askerleri de bunlardır. 

Ankaraya hareket edecek 
Almanya milli iktisat nazırı doktor Val 

ter Funk yanında refikası ve Almanya 
iktisat nezareti ali müşadri Valter, ali 
hükumet müşaviri Knote olduğu halde 

bu sabah saat 10,22 de Konvansiyonel 
trenile şehrimize gelmiştir. 

Misafir nazır Sirkeci garında vali Mu 
_..Devamı 6 ıncıda 

Macarlar, Çek hududundaki 
2 şehri işgal etmek istiyorlar ! 

Çek kabınes 1 ıstnfa etti ve yenD HlYıklOıme'tD gene 
generao snrovn klYlırdlYI 

ÇETELER 
Ceıal 
Bayar 

An karada 
karşauanda 

Baş :~'dl, bugünkü Vekiller 
Heyetı toplantısına riyaset 

edecek 
W: l'a:ısı 4 üncüde 

·Alman kıtaları tarafınd.ın 
• • işgal olunan arozı cıva-

rznda 
tahrip 

""" umu mı 
ediyorlar 

binaları 

Prag. 5 (A.A.) - Çcteka ajanc:ı tara· varında gayri meşru bir faaliyet göster
fmdan neşredilen bir tebliğe göre hudut mektedirler. Bu çetçler Kasperskelioskide 
mmtakasmdaki Alman hail,., sükOnetini bazı umumi binalan tahrip etmişlerdir. 
muhafaza etmekte ise de silahlı f;eteler Bir polis müfrezesi asayi~in iadesine me
Bohemyanın cenubu garbisinde, Alman mur edilmiştir. 
kıtal arı taraf mdan işgal edilen arazi ci- gs: Devamı 6 ıncıda 
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Almanya MJ1Jf fktısat Nafm, Doktor l'alter Funk lıa sabah konnnıtlyonellc ,cJırlmlzc gelml' ve merastmlc kar,ılanm ıştır. RB\'aıllstnl ilk sayramızda bularak
nuz. r t 1 •11 P • ,•,, tı tı-ıat l\"az n n : ı :\ • n 1 ı ı.a~,lanışını 'c diğerinde nazırın rerlk:ısmı, Vail Vsttindağm refikasile biri lktc ~östermcktedlr. 

--------------- --- --

~$ IE IHI ii I~ ID IE VIE iMi IE iMi iL IE I~ IE ır T IE 
Menemen 
ovasında 

Sulama pJAnının 
tatbikine başlanıyor 
Nafıa Vekaleti, büyük sulama prog. 

Tamının mühim kısımlarından birini 
tetJcil eden Menemen ovasının sulan -
rnası içir, tatbikata gt-çmiş bu 
lunmaktadır. Gelecek ay bu mühim işe 
baıtanacaktxr. 

Menemen ovasının sulanması i~i ve 
inp.itt. içir yanm milyon lira sarfo • 
Junacaktır. 

Beylerbeyi 
faciası 

Ölenler dokuzu buldu 
Beylerbeyi faciası tetkikatı ilerlemek

tedir. Son olarak yaralılardan Rifat is
minde bir erkekle bir genç kmn ölmeleri 
kurban adedini dokuza çıkarmıştır. Üs
ldldar mUddeiumumlllğl bu gUnlerde tah· 
klkat evrakını adliyeye verecek ve der. 
hal muhakemeye başlanacaktır. 

---o---
TahsUe gönderi
lecek talebeler 

Adliye ve Maliye Vekaletleri, bu se. 
ne Avrupaya bu iki vekalet hesabma 
tahsile gönderilecek talebe için istan · 
bul üniversitesinden namzet gösterilme 
aini istemiştir. 

Hukuk Fakültesi dekanlığı, uzun 
tetkiklerden sonra Adliye ve f ktısat 
Vekaletlerinin Avrupaya göndereceği 
ırup için Hukuk Fakültesinin en ça.111-
kan ve notları en mükemmel talebele· 
rinden 25 genci namzet olarak göster • 
mittir. Bu gençlerin yarın tıhhi mua • 
yenelcri yapılacak ve eğer bu muayt-ne· 
de de muvafık netice alınırsa imtihan -
lara gireceklerdir. 

Maliye Vekaleti Avrupaya gidecek 
gençlerin imtihanını pazartesi günü 
yapmağa karar vermiştir. Adliye V cka. 
Jeti iso imtihanlar için ayın yirmisini 
tayin etmiştir. 

Her iki Vekalet de imtihanların İs· 
tanbul üniversitesinin nezareti altında 
olmasını münasip gördükleri için imti
hanlar Hukuk Fakültesinde yapılacak.. 
tır. 

---o,---
('j Ba o 1' a~ı 

Loo lra şubesi 3ç1!ıyor 

Ankara, 5 - Vckilicr Heyeti, iş Ban. 
kasının Londrada bir şube açma~ına 
Bankalar Kanununun dördüncü madde 
sine tevfikan müsaade vermistir. Ya· 
kında açılacak bu şubenin müdürl:.iğü. 
ne Merkez Bankası şeflerinden Cabiri 
tayin edilmiştir. Memur kadroları hu ay 
iç.inde tamamlanmış olacaktır. 

--o 

Arnavutluk elçi~i 
Arnavutluğun Ankara Elçiliğine tayin 

olunan Bay Asaf Cazuli ilk temaslannı 
yapmak Uzere yarın kspresle Ankaraya 
gidecektir. 

Zonguldakhlar 
liseye kavuştular 

Mehmet Çelikelin yaptırdığı lise binası büyük 
merasimle açıldı 

Zonguldak, 4 (A.A.) - Mehmet Çelik-, hediye edecek bu yurtseverler, Çelikel 
el tarafından yaptırılan ve kültür bakan· ile birlikte halk kütlelerinin yaşa, va· 
lığınca <Mehmet Çelikel) lisesi adı v~ rol sesleriJe alkışla karşılandılar. 
rilen lise. dün büyük tören ve gösteriler- Liseye parti tarafı:ıdan Atatürkün 
le açıldı. Lise binası. bütün kültür mües· büyük kıtada fotoğraflan ve halkevi 
seseleri bayraklarla donandı. Lise çevre· tarafından bir kitapevi hediye edildi. 
sinde, ilk ve orta okullar, lise öğretmen Kalorifer, bahçe, spor yeri ve diğer 
ve öğrenicileri, parti ve halkevi ve uray eksik ve ihtiyaçlarının da ~ültür Ba
teşkilatı. resmi ,.e özel daire ve müesse· kanlığından tez \ağlanması için halle 
seler mensupları ve binlerce halk tören· dileğinin hUkUınete ar7.edilmesi istenildi 
de hazır bulundu. 31 martta temeli atılmış, yağmurda:ı 
Şehir bir bayram manzarası aldı. Öğ- dolayı 5 mayısta işe başlanarak dört 
re;ıicller bir ağızdan istiklal marşı söy ay 25 gü:ıde bitirilmiştir. Bina yüz yir 
lediler. Bu sırada belediyenin hediye mi beş bin lira kıymetindedir. Denize 
ettiği büyük bayrak vali ve parti baş· ve tabiatin bütün güzelliklerine kucak 
kanı tarafından törenle binaya çekildi. açan yüksek bir yerde memleketin en 
Halit Aksoy, çok heyecanlı bir ~öylev büyük bir süsüdür. 
verdi. 

Kardeşlerim. Çelikel bir lise kurağı •'lı•~••s .... -.1111111•""'21-llllllllıl-llllMllllll 
kurdu. Zonguldağı liseye kavuştur
du. 

Işte bu hamiyet ve f a.zilet abidesi, 
onun bize, Zonguldağa ve cUmhuriyet 
çocuklan:ıa hediyesidir. Bu güzel ya· 
pı. Mehmet Çelik elin bu va tanın yurt 
hizmetine bir feragat sembolü olma· 
ğa Hiyik, memleketine candan bağlı 
ve fedakar çocuğunun, asit idrik ve 
şuurundan, pırlanta kalbbden ve vic· 
danından doğan bir eserdir. Bu eter, 
yarın ufuklar fethedecek cümhuriyet 
nesillerine inkılap faziletini:ı canlı ve 
mücessem bir ders halinde üadesidir.,, 

Aksoy sözlerine, yaşasın bütün bu 
eserleri ebedi feyzinden aldığımız Ulu 
Önderimiz Atatürk ve onu..-ı kurduğu 
inkılap kültürü, diyerek sürekli alkış 
lar içinde son verdi. 

Krltlir direktörü vekili ve bir öğre· 
nici söz söyliyerek kültür ailesinin 
öğrenicilerin sevinç ve heyeva::ımı be
lirttiler. Çelikel kilrsüye çıktı ve da
kikalarca alkışlandı. Çelikel memle· 
ket evlıiUarına. cümhuriyetin genç ne
sillerine bir hizmette bulunmağa ö:re:l· 
dirn, Tanrı beni bu binayı yapmağa 
muvaffak etti. Bugün de taliim beni bi 
nanın lise olarak açılması saadetine 
kavuşturdu, dedi. 

Halk namına bir çok hatipler heye
canlı sözler söylediler. Çelikel. vali ve 
parti başkanına makası ve anahtarla· 
rı verdi. Aksoy kordeleyi kesti. Kapı 
açıldı. Halk merdivenler boyunca sel 
gibi aktı. Bir aralık Aksoyun gür sesi 
ile bütün kalabalık durdu ve sustu. 
Aksoy, made:ıci Ismail Ergener ve Ha 
lidin Kozluda bir okul yaptıracakla
nru söyledi. Bu günün heyecanından 

ilham alarak memlekete yeni bir okul j 

Siz ne 
dersıniz? 

ifrat 
İfrata varmak her ~yde, en faydalı 

ve hayırlı teşebbüs ve hareketlerde bi. 
le zararlıdır. Türkiyede yaşıyan vatan
daşlardan - hangi ırka ve mezhe.bc 
mensup olursa olsun - tü~çe konuıma. 
larmı istemek makul, yerinde, lüzumlu 
ve zaruri bir taleptir: fakat dediğimiz 
gibi bu istekte ifrata kaçmamak ve ma
kuliyet çerçevesinden dıpn çıkmamak 
prtile ... 

Bir meslekda§ın dün yaptığı bir hü
cumu biz bu bakrmdan pek haklı göre.. 
medik. ''Yüzde yüz bir Tilrk km., me-

murlanndan ancak dördü Tilrk vatan
daşı olan bir ecnebi müessesesinde me
mur arkada§larile fransızca lconuşt•rsa 
neden "züppe,, olsun? Satılan !eylerin 

adları b;le türkçe değilken meramını i
fade için ne yapsın? "Konuştukları 

mevzuun hududu basit ve ameli bir 

telgraf üslubu,. nu aşarsa ve ecnebi 
muhatabının türkçesi zayıf olursa kuş 
diline mi müracaat etain? 

"Vatandat türkçe konuş!., davamızı 
biz bu manada anlamıyoruz; siz ne 
dersiniz? 

Tonton amca 
aşolk 

Yaş sebze 
ve meyva 

kooperatifleri 
Satış içtn bir hlrllk 

kurdular 
Yaş meyva ve sebze teşkilatının ilk 

adımını teşkil eden "yaş meyva ve 

sebze tarim satış kooperatifleri birli· 
ği,, kurulmuştur. 

Merkezi istanbulda teşekkül eden 
bu birliğin ortak kooperatifleri Uzun-

köprü kavun ve karpuz: satı~ kooperatifi 
Dörtyol portakal tarim satış kooperatifi, 

Karabiga kavun ve karpuz tarim satış 
kooperatifidir. 

Birliğin satışile •uğraşacağı mahsul. 
ter yaş meyva ve sebzedir. Birliğr! bağlı 

kooperatiflerin her bir ortağı her ytl 
istihsalatmın tamamım birliğin emrine 
amade tutacaktır. 

Birlik ileride diğer yq meyva ve .seb
ze kooperatifleri de kurarak teşkilatını 

bütün Türkiyeye teşmil edecek ve bu 
suretle yaş meyva ve sebze teşkilatı u
mum müdürlüğü kurulmuş olacaktır. 

· Birliğe ilk defa olarak ortaklar 5225 
şer lira tediye e•rr:şlerd ir 

---oı---

Mareşal 
F~vzl Çakmak 

Bu snbah şehrimiıc geldi 
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi 

Çakmak bu sabahki ekspresle Ankara

dan şehrimize gelrniş ve Haydarpap 
garm<la askeri erkan ve birçok uvat 

tarafından karşılan11uştır. Mareşal gar

dan otomobille Erenköyündeki evine 
gitmiştir. 

--o---
Hu sahahki sis 

Bu sabah limanımızda kesif hir sis 
olmuş ve bilhassa Boğazisi ile Adalar 

ve Haydarpaşa, Kadrköy hatlarının ilk 

.;eferleri teahhilrlerle yapılabilmiştir. 

Sis saat sekize kadar de am etmiştir. 
-0---

Paşaba n~ede )'& ptı
rı lacak ispirto 

tankları 

Inhisarlar i.daresi Paşabah~e fa.bri _ 
kasının yanında ayrılan sahada on tane 

büyük ispirto tankı yaptırmağa karar 
vermiştir. Bu tanklardan biri 400,000 
lıtrelik, be§i 200,000 litrelik, ilrisi 100 
bin litrelik ve ikisi de 50,000 litrelik 
olacak bu suretle hepsi 1 200,000 litre 
ispirto alacaktır. 
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••ış OtSU:Tl 

O UIAN Veli, yeni §Ürlerinin b 
de (İnsan, 5) itiraf ediyor: 

Bütün güzel k~mlar zannettiler ki 
Aşk Ustilnc yazdığım her ~ilr 
Kendileri itin yazılmı~tır. 
Bense dalma üzUnttlAUnU çektim 
Onlan I~ olsan diye yazdıitmı 
Bilmenin. 

O şiirlerin, gerçekten duyulmuıt 
ancak dUgUnUlmUı bir histen bahse 
sine, ''İ!J olsun diye,, yazılmış olın 
kızanlar bulunabilir. (Zaten bazı k 
ler, Orhan Veli'nin her yazdığına 
yorlar.) Ben böyle olmasına hiç h• 
etmed,lm. 

Hemen söyliyeyim ki aanatkirda 
dığım en bUyUk meziyetlerden biri 
miyettlr. Fakat bir şairin duymadığı. 
cak hayal ettiği hislerden bahse 
samimi olmasına mlnl değildir. a 
"Billki.11" diyeceğim geliyor. ÇUnkU 
nat adamından beklediğimiz saml 
sadece bir insan olarak değil, bir 
kir olarak samimiliğe ermesidir. 
hayatını dolduran, baelayıp sö 
l:endi elinde olmıyan hisleri sam· 
de hiıkmtine t!bt olan hayalleri, g 
llk hakkındaki kanaatleri <Sylo değil 
dir? Bizi asıl alakadar eden onla 
!;ılnkü gair hislerinde herkesle ber9 
olabilir; onu • herkesten ayıran de 

ceğim - herkeııtcn başkalaştıran, 

sanatkar eden c!U?Jtinccsl, tasavvuru. 
naatleıidir. 

Sanatkar gerçekten duyduğu hl 
anlatmaktan ziyade neler hlaaetm 
bunları n:ısıl sö emesi lıiz;mgel 

bulmafa çalışır. Bunu arqtırmadığt, 
§ahslyet cdinmeğe uğraşmadığı, yani 
dece hislerini söylemekle iktüa et 
takdirdeyse samimiyetten uzakl 
çtlnkU hususi bir samimiyeti olmaz. 

Sanatklrda aranılacak saınııniyet. 

man, sanatma kar§ı göstereceği saınill" 
yet ve imandır. Eserinin güzel oldu· 
inanması lhımdır. Fakat denilebilir 

her sanatkar sanatına. iman eder, e~ 
rinln güzel olduğuna kanidir. Bu, an 
görUnUgtc böyledir. Çoğu sanatkarla 
güzel dedikleri gey, kendi tarafların 
bulunmuş değil, öğrenilmiş güzellikti 
İçlerine sinmemiştir. Bunlar gerçekt 
samimt değildir, çünkU gUzeUlk karşısı' 
da duydukları his kendilerinin değil# 
Neyzen Tevfik bir manzumesinde c,;' 
ralar ezberimde olmadığı için ancak '19' 
alini aöy!Uyorum) ,aıre: "Aekı kendi' 
de duydunsa söyle, yoksa Mecnun·d" 
öğrendiklerini söyllyeceksen onu biı d' 
biliriz., diyor. Şairin, bahsettiği geyJe 
bilhassa edasını başkasından almamış j 
mast 'arttır; fakat o hisleri gerçekte 
mi duydu? yoksa ancak tasavvur mu e 
ti? burusın:ı kanşamayız. O hisleri ~~ 
lilnde duymamıg olabilir, asıl lazım oll' 
onları dimağında duymuş, yaşamı§ olııı' 
sıclır. 

Nurullah ATA~ 

Hasın Kurumu 
senel•k toplantısı 
Istanbd Baıın Kurumundan 
Basın Kurumunun senelik mutat 1" 

mumi heyet toplantısı 6-10-938 per 
temb: günü saat 13,30 da Kurum ıııe' 
kezin.de yapılacaktır. Sayın üyelerin tet 
rifleri riea olunur. _.....-: 

Parasız lisan ders!etl 
Eminönü Halkevinden: 
Evimizde Fransızca ve Almar1.:a kıııi 

tarı bu sene de Birincitevin içinde •· 
çılacaktır. Kurslara devam parasızdı'· 
Kayıd muamelesi Birincit:şrinin 15 
şine kadar hergün saat 14 den 18 1' 
xadar Cağaloğluda büromuzda yapıJJ'• 
Kayıdolacaklann ikişer veıika fotogrıf' 
getirmesi ve Almancaya yazılanları" 
17 /10 /938 pazartesi, Fransızcaya yal!'_ 
tanların 18,10,938 Salı günü saat 15 ôl 
der shanelerinde bulunmaları ilan ohl' 
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yaşında, 99 92 
torun 

evlat 
kadın sa·hibi bir ' • r-----_ .. 

reta Garbo kendini 
·I ele verdi! 

endisini Amerikaya götürecek vapura arka taraftan 
binmesi herkesi şüphelendirdi ve ..• 

k Grcta Garbo efsanesi gene ortaya çıkmış bulunuyor. Fakat, artist bu sefer 
~~disini ele vermiş \e Avrupadan bir ha) al gibi geçmek isterken eti ile ke· 

llııgj Yakalanmıştır ... 

Malumdur ki, birkaç ay evYcl Greta Garbo ile kocası - veya nişanlısı -
Orkestra şefi Stokovski Avrupaya gelmişler, ltaly::ıda bir müddet kaldıktan 
~rıra Greta Garbo lsYeçe, koca.I da Londraya gitmişti. Stokovski'nin Londra· 
d.~ Creta Garbo için İngiliz stüdyolarından birile mukavele yaptığı da söylen· 

1
• Orkestra ~fi lngiltereden Amerikaya dönmüştür. 

ti Bugün Greta Garbo da, Amerikaya gitmek üzere lsn·çten ayrılmıştır. Ar· 
~- t bu seyahati başka bir isimle yapmayı tercih etmiş 'e kendisini Amerikaya 
~ OlUrecek olan vapura Mis Nordlund ismi ile binmiştir. Fakat başına giydiği 
~ni~ kenarlı şapkasını gözlerinin üzerine indirmesine rağmen onun Greta Gar

Olduğunu tanımışlar ve asıl hüviyetini yüzüne vurmu~lardır. 
ij Greta Garbo vapura, arka tarafından binmek suretile de bir hata işlemi§· 
~·Belki herkes gibi vapurun ön tarafından girseydi göze çarpmıyacaktı. Fa· 
Ci t &cmiye erzakın yüklendiği mutfak kapısından girmek istemesi merakı mu· 
il olmuş: 

1,,_ - Acaba bu kadın kim, diye dikkatle bakınca da Grcta Garboyu derhal 
"<lllrnı~lardır. 

tıta( ~ununla beraber. Greta Garbo \'apurda kamarasına çekilerek serbest kal
lrnkanını bulmuştur. 

bi . l-laber \erildiğinc göre, artist Amcrikada iki film çevirecektir. Bunlardan 

~!~:~;;~l;l;·~I; ~;a~ 
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.,. } tkibeti bilinaniyor ! 
e~· bite~~~anın shil tayyarelerinden ikisi,f Deniz tayyaresinin, Brezilyadan kalk· 

balıa &u~ ara ile kazaya uğramı~lardır. tıktan sonra bir arızaya uğrıyarak de· 
r f heıli cı ~~g~su. tayyarelerin ne oldukları nize indiği ve yardım beklediği zanncdil· 
~dı~ V'e ~imdiye kadar bir haber mcktedir. Hiç bir imdat işareti alınama· 
1'a~. ı~tır. ması da telsiz cihazının bozulmuş olma· 

r' 'e \>~reler~~ biri "Jumo 205,, i~retli sına \'erilmektedir. 
la}'}>ar ~~~ tıpınde iki motörlü bir deniz 
ta~1tıct esıdır, Brezilya ile garbi Afrika a· Frankfur · Milano tayyaresinin de, 
'ı ı!: Yani Atlas Okyanusunda bulun· yolda kar fırtınasına tutulmuş olmasın-

ıe ~ 'l(;ıın 1 dan korkulmaktadır. Çünkü alplara deh· >: tanı. ge en bir sırada kaybolmuştur. 
ı'(. tiA.. l\furt f\ • setli fırtınalarla kar dü~meye baslamıştır . . :r bir • n1ılano seferini yapan di· ~ 
,,fı 'ti Yol t Tayyarenin yolunu kaybederek bir yere .. l ~eı-· cu ayyaresi de, ertesi günü, 

J1 ~f r.:ı lO ı inmiş veya bir kazaya uğramış olması . ııe ı._ yo cusu, 3 pilotu ve muavin· 
,. ~•bj ~l\il~1Ptır. Tayyare her zamanki muhtemeldir. 

~t1~11~nkr uttan hareket etmiş, fakat Her iki tayyareyi aramak için ba~ka 
a &clmcmi~tir. tayyareler yola çıkarılmıştır. 

.Juradıı resmini sördüğünUz 92 yaşın
daki ihtiyar kadın 99 evlad vo torun sa
hibidir, 100 üncüsü de yakında dünyaya 
gelecektir. Kadının yalnız torunları 47 
tanedir ve dört de torunlarının torunu 
vardır. Yeni doğacak olanla bu, bcııi bu
lacaktır ... Dünyaya çocuğu gelmesi bek
lenen, ihtlyann torununun kızının çocu
ğudur. 

Misis Meri Blakney ismindeki bu asır
dide ihtiyar torunlarını §Öylo anlatıyor: 
"- Üç kcro evlendim Ye üç kocam

dan on çocuğum oldu. Bugün bunlardan 
bea kızımla bir oğlum sağdır ve onlar da. 
evlidir. Bunların çocukları benim 38 to
runumu teşkil etmektedir. Onların ço
cuklarının yekunu da 47 dir. Bunların 

da dört torunu vardır. Ilc§inci torunları 
dıı. yakında doğacaktır. Bu suretle torun
larımın torunu beşi bulacaktır. En bU
yük kızım henüz hayattadır ve 72 ya
§ındadır. Bizim aileden çok yaşıyanlar 
az değildir. Mesela babam ve büyük ba
bam doksan beş yaşına kadar yaşamış
lardır. 

Misis Merl Blakney bugün 72 yaşında
ki bu en büyük kızıyla beraber otur -
maktadır. Misis Lilian Skaysbork ismin
deki bu kadın annesinden şöyle bahsedi
yor: 

"Annem sabahları saat 8 de kalkar, f 
yatağını kendisi düzeltir, odnsmt kcndi
l!li siler slipürlir, hntta mutfağa girerek 
patates soymak gibi işlere de yardım e
der. Bıraksam daha birçok ev l!ii yapa
cak amn, ben mani oluyorum. 

IFıran.saı<dla bDır aırnke'lt: 

Sulhu kurtardığı için başvekil Daladye
ye ne verirsiniz ? 

B i r g enç kozan cevalb.>ı 

Ben ancak bi 
öpücük verebi "r"m! 
Çekoslovakya meselesini harb çıkar

madan halle muvaffak olan İngiliz 'e 
Fransız başvekilleri, son Münih toplantı- ~ 

smdan sonra memleketlerine döndlikleri 
zaman halk tarafından büyük heyecanın 
karşılandılar. 

Bir Fransız gazetesi bu münasebetle 
halk arasında güzel bir anket yapmı§tır: 

- SulhU kurtardığı için başvekile no 
verirsiniz? 

Büyük küçük, kadın erkek ve muhtelif 
mesleklerden kimselere sorulan bu suale 
muhtelif cevablnr alınmıştır. 

Sebze satan bir kadın: Madam Jozef 
bu suale §Öyle cevab veriyor: ---

- Mösyö Daladiycyc koca bir sepet 
dolusu mantar veririm ... Hem de en iri
lerinden; birer birer kendim ayırarak ... .. 

Şoför Hnrarro daha cömert davranı
yor: 

- Ba§Vekile ne versek azdır, her şe. 
ye Jıakkı vnr, diyor. Fakat ben kendisine 
büyük bir şey verecek iktidarda değilim. 
Yalnız, eğer tenezzül edip kabul buyu
rursa kendisini bir kadeh tokuşturmaya 
davet edebilirim ... 

Küçük kardeşini kucağına alıp gezme
ye çıktığı bir sırada nnkctçlnin suali ile 
karşılnşan 9 ya§ındaki kız biraz ~aşır

mıştır. Fnkat kilçük matmazel Nikol 
Marniye fazla tereddüd etmiyor: 

- Kapi'yi veririm, diyor. 
- Kapi nedir? 
- Benim küçük köpeğim ... Daha yeni 

doğdu, bir buçuk aylık ... 
Zavallı kız, bu çok sevdiği hayvanı 

başvekile vermekten çekinmiyor •.. 
Vasati bir ücretle çalı;ıan bir işçi de 

evvela ne Yermek istediğini söylilyor: 

1 
I 

- Şehir kıyısında gilzel bir §ato •• 
Fakat bunu verecek servette bir insan 

değildir. Onun için §imdi verebileceği 

ı;ıey: "yirmi frank,, tan ibarettir. Lakin 
ilave ediyor: · 

- Bu parnyı hem do seve scvo veri. 
rim ... 

Edmon Mny büyük bir bina.da kapıcı· 
dır. Suali çok ciddi karı,ııhyor ve: 

!<esimler: Başvekile bir sttllz timsali 
lzediyc edilmesini istiyen asker, yirmi 
frank vereceğini söyliyen işçi. <orta· 

da) bir buse verecek olan gc11ç kız ve 
(aşağıda) bir sepet mantar vermek isti· 

- Ben, babam harbde ölmUş bir öKsilz 
olarak büyüdüm, diyor. Mösyö Daladiyc
yenl bir harbin çıkmasına mani olarak, 

yen sebzeci kadm ... 

yeryüzünde milyonlarca çocuğun öksüz 
kalmasının önüne geçti. ÖksüzlUğün ne 
demek olduğunu ben bilirim .•• Böyle bir 
felakete mani olan ndamm ismini Frnn
sanm her şehrinde bir caddeye, bir so
kağa vermeli, bUtUn mekteplere lıeykc. 
!ini dikmeli ..• 

Görülüyor ki, Mösyö Edmon :May Da-. 
Iadiyeyc verilecek değerde maddi bir 
mükafat bulamıyor. Onca, başvekilin hiz
meti ancnk manevi bir \mille ifası ile Ö• 

denecek büyüklüktedir. 
Madam Rüdmnn ismindeki bir hizmet

çi de umumi harbin f'eHi.ketlni görmUş 

bir kadındır. Anlatıyor: 
- Hnrbde nz kalsın bir Berta topu 

mermisi altında kalıp ölüyordum. Şehir 
lıombardıman edildiği zaman bir hafta öy 
le heyecanlı anlar yaşndık ki! her nn hıı. 
§imdi öldük, lın şimdi öleceğiz diyorduk. 

''Benim Daladiyeye verecek hiçbir şe. 
yim yok: neyim var ki vereyim! fakat 
para toplanacak olursa herhalda ben de 
verecek bir §ey bulurum. Bence para 
toplayıp başvekilin güzel bir mermer 
heykelini dikmeli..., 

İyi bir bisikletçi olan Hanri Gucrra 
da Baş\'ekili sporcu gözüyle görüyor: 

l' azın son giincşli .~ıinlerini kaçırmak istemi yen bıı genç kızlar, 1ıcrgiinkii on 
beş dakil:a/ık beden lıarrketleri11i açık lıaı:ada ve boş bir tarlada yapmayı ter· 
cilı etmişlerdir. Onları, ııiicııilarımn bu giizcl ve el<lstiki lıarekctlcri ile, o tar-

- Galiba mösyö Daladiye vaktile iyi 
bir l)isikletçi jmi~ .. Hakikaten, çok spor· 
cu bir adam .. Benim bisiklet pek yeni 
değil ama, ona verecek başka bir şeyim 

lada bitmiş fidanlara benzetmek de kabildir .. (Devamı 6 ncıda) 
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tÇERfJ~: 

• Birinci umumi müCcıtiş Abidin Oz-
men Diyarbakırd:ın şehrimize ~clmiştirl 
ve bir iki güne kadar Ankarnya gidecektir. 

•Dün bir İngiliz vapuru ile şehrinıizcl 
550 İngiliz seyyahı gelmiştir. Seyyahlar 
buradan İzmire gideceklerclir. 

• Halaydan ilk defa olarak memleketi
mize 112 sandık limon sclıııi~tir. Hato.ı) 

menşeli malların serbest olarak ithal eu ile 
ceğı hakkındaki karar alakadarlara bildi· 
rilmiştir. 

• Ticaret ve sanayi odası her sene oluu
iu gibi bu sene <le yükst·k tie:ıı et ırıcktclJİ 
talebesinden ücretle 30 kişi al:ıcaklır. 

• Pazarlıksız satı-;; konlrolıiııtlc lıaz.ı es· ı 
nafın etiket buluııtlurıııadı~o giıriilnıiiş ve 
haklarında zabıt tutulmuştur. 

tlABER - :Abam l)O!taaı 

a= o Bu akşam 

1 
Bütün dünyayı eğlendiren \'e 

F E R 

S BtR!NCİTEŞRtN - 193~ 

sa MER sinemasında 
§enlendi~n •.• Hali hazır sinemacıhğınrn en meşhur aktörü .. Kahbna krab 

N .A N D E L • Berberler cemiyeti umuıni heyeti ılüıı 

uzun bir toplantı yaparak daiıııi onıluliis· 

yon makineleri re berberler kursu hakkın
da görüşülmüştür. 

Celal Bayar 
Ankaıradaı 
l}(arşoaan©lo 

Başvekil, bugünkü Vekiller 
Heyeti toplantısına riyaset 

ilk defa olara~ s:nemada töreceğlnfz kızı J03S.TTE ile beraber son yarat 1 

• Beletlil'e seciJnleri şehrin muhtelif 
edecek SOKAK ŞARKICISI semtlerinde devam etmektedir. İntihaplar 

cumartesi akşamı bilerek rc~ler ıa~nıl Ankara, 4 (A.A.) - Ba~vekil Celal 
edilecektir. 

• Güzel ~aııatl::ır ak:ıdcıııisiııin nıinıari ı Bayar berabı:rinde Dahiliye Vekili 
.şubesine bu sene fazla ıııüracaal gürıil- Parti Genel Sekreteri Şi.ıkrü Kaya, Ha
mektedir. Müracaat etlen 1U4 talebeden 5\l riciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü A-

filminde görülecektir. Bu film tekrar tekrar görül..:cek bir şaheserdir. ilaveten: Eclah·. Jurnal: Hali hazır dünya h•1 

disleri • Çemberlayn • Hitler mülakatı • Çekoslovakyada seflerb~rlik - Bay Dal.adyc • Londmda • Gene:ralG 
... .,...~ ',, .;:. • .... • p • 

si kabul olunmw;tur. ras olduğu halde bu sabah Anadolu ~ınııır..,. 938 • 939 senesinin 
• Şilepçilik ~irkclinin •·lzrniı" \'apuru· ekspresile şehrimize gelmiş ve istas • 1 2 görülmemiı büyük filmi birden 

na bir brırctan uolayı dün liman ve icra ,, 
daireleri tarafından haeiz konulmuştur. yonda Büyük Millet Meclisi Reisi A1

J-

• 26 tcşriniev,·elde toplanacak olan An- <lülhalik Renda ile Büyük Erkanrhar - e 
kara lıb kongresinin on gun eHele a\111- biye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak, ve· li§~ 
masına karar verilmiştir. Kongre, nıeııılcke killer, mebuslar, vekaletler ileri gelen. 
tin her tarafından 400 kadar doktorun ıştı- teri tarafından karşılanmışlardır. 1\ 
raki ile 16 te.şrinievvelde topl::macaklır. g 

'" .Kadıköydeki hal binasının açılması i· Ankara, 5 (Hususi) - Başvekil, jl_ 
çin bazı esnaf belediyeye müracaat elmiş- Hariciye Vekaletinde Tevfik Rüştü ,,, 
lerdir. Fakat alakadar makamlar şehir da- Arasla uzun bir görüşme yapmıştır. f 
hilinde ancak bir hal olması liiıım geltli- Bugün Celal Bararın riyasetinde topla- /_!i~a 
tini söyliyerek JıaJin açılarnıyacağını bll- nacak olan Vekiller Heyetinde İ!ı ve 
dirmişlerdir. ıi.=_!Eıs __ 

• Köylünün elindeki at ne!>linin ıslahı dı§ siyaset:mize ait bazı meseleleır gö-
hakkmda hükumet bir kanun la) ihası ha- rüşüleceği san·Imaktadır. ıe 
zırlamıştır. Layihaya göre 12 yaşını dol· p j ".'.'. 
duran atlar ordudan çıkarılarak köylüye ra Vd8 gazetesi f 
satılacaktır. ç k 1 k ı t · 

• Dolınababçe - Gümüşsuyu yolunun e O S OV a yay 1 f 
asfall olarak in .. ası bir müddet için dur- ıs 
muştur. Mühend;s mektebi bahçesinden~ o- Faşİ3t!erin önüne parçalanmak J 

1 - Kızıl 
Derililer 

la bir kısım alınması için belediye ile üzeıe atılmış lıir ava benzetiyor!( 
nafia arasında yakında bir karar ,·erilecek "' AA T · b"l I; .ı.,Ioskova, 4 ( . .) - as a}ansı ı - ; 
tir. e Olmez kızıl derili kahramanların ne. 

diriyor: ı= 
• Bakırköy lıavagazi yolları )·aııılmış ,.e Prav·da gazetcsı· Çekoslovakya me- __ ) tillerden nesillere gelen intikam his- 1 

g:ıı Yerilmiştir. Uu münasebetle Ba = 1 
kırköy parti binası önünde bir mera~inı selesine tahsis ettiği bir başmakalede ıi !eri hakiki hayattan tılrnmıı oor 
~·apılmıştır. Şimdilik Bakırkö:rde 400 hav:ı- a· k" 1 aile faciası 

gazi abonesi vardır. 
1

h~u:~re ve Fransa tarafından mu- ıl 2 _ R"ı n T; nTı· n 1 ı, 
• Vaktinden evvel tedrisata başlayan e- taarrızlarla -Almanya ve İtalya- J • 

knlliyet mektepleri hakkında tahkikat )a- !"" 
pılacak.tır. Bugün Muse\"İ mektepleri mual· aktedilen Münih anlaşması meriyete l " K tTR r AH 1c1,, t 
!imleri Maarif müdürlüğüne çağrılarak girdi. Alman faşistler harbe müracaa· J İ 
mesele kendilerinden sorulacaktır. Pazar· te lüzum kalmadan ham maddeleri, e:l j\ Nazan dikkate : 938 • 939 &:nesi i l 
lesiden itibaren de Ermeni mektepleri hak düstri müesseseleri ve ormanları ile J için hazırlanmış yeni filmi. 1 
kında tahkikat )apılacaktır. zengin Çek bölgelerini ele geçirdi- Hit- ,\ B .. . . . ( 

•Karabük fabrikasını inşa rcien şirketin ler bu suretle virmi scnedenberi Fran· ---~ LJgU~ matınelerden ıtıbaren _ ı 
müdürli mister Hopkcnsin bugün şehrimi- J • 

ze gelmesi muhtemeldir. Müdür Ankarııy:ı sız askeri mahfillerinin yardımile te· ı~ ALKAZ AR j 
giderek inşaatı işleri ile meşgul olacaktır. sis edilmiş ola:ı müstahkem hattı da 1 '! 

• Tariht kıymeti olmıyan camiler ev kar almaktadır. ~ f 1 

idaresi tarafından tesbit ediJmiş ve hun- I ·ı Fr f · f J 
ların yıktırılmasına karar verilmiştir • ngı te:e v~ .. ansa aı;ıst tara tarı - SİNEMASINDA i 
DIŞARDA: gazctelerın Munıh anlaşmasının etra- ~ f 
• E\'velki giln Marsilyada ya~ fabrikasın fına örtmek istedikleri ve Münih a.:ı- lınuRııııuıııuıuııı 111 Başlıyor 1111uırııııııuııınınıııu! 

aa vukubulan bir kaza neticesinde yarala· laşmasmı Çemberlayn ve Daladiye i· 
nanlardan üçü dün sabah ölmüşlerdir. O- çin bir zafer olarak göstermeğe matuf 
}enlerin adedi bu suretle dokuzu bulmuş· bulunan örtü kalkmıştır. Şimdi bütün 
tur. milletler, Çemberlaym:ı Münihte gfı-

• Dün kont Ciano ile Japon büyük elçi· ya umumi barışı kurtardığı, hakkm

lngiltere - italya 
si ve !\Iançuko orta elçisi ticaret muahede
sine müm:am bir anlaşma imza etmişlerdir. daki güre! cümlenin arkasında ilk em· 

• Göbbels kış yardımı işine ait ilk nut· peryaUst harptenberi olup bitenlerin 
lrnnu bu akşam spor sarayında Yerecektir. hepsini gölgede bıraka:ı bir iş yapıl-

Blrbirlerile daha dost 
olmıya çalışıyorlar 
Roma, 4 (A. A.) - Kont Çiano ve İn· 

söylüyor •• ve !bütün hıtftanının hadiseleri. - ••••••••••llll'J 

2 7 O 9 O 8 Hicaz Şarkı - Ela ıözlerine 
Hicazl~r Şarkı - tzmirin içinde 

Plakı aatrıa çıkardnuıtır 

Fırsat 
Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk mahkemesi tarafııı· 

dan 11 Birincite§rİn 938 salı günü saat 1 O da aıağıdl 
isimleri yazılı gayrimenkuller mü~ayede ıuretile ıatı 
lacaktır: 

1 - lstanbulda Eminönü yakınında Çiçekpazarında carııcl 
Siron biraderlerin işgal etmekte oldukları (822); mett' 
murabbaındaki 22-1 ve 36-38 numaralarını havi mağaı' 
ve depoların yedide bir hissesi 

2 - Galatada Müeyyit zade mahallesinin Yüksekkaldırıı11 
caddesinde altında iki dükkanı havi 679 ve 683 ugi! 
681 numaralı apartımanm yedide bir hissei. 

Sayın isteklilerin ayni gün ve saatte Beyoğlu döı'' 
düncü sulh hu\:uk mahkemesinde bulunmaları. 

Fazla tafsilat ~lmak istiycnlerin gerek mez.kiıf 
mahkemeye ve gerek İstanbulda Sultanhamamınd' 
Katırcıoğlu hanında J ül Blumental' a müracaatları i· 
lan olunur. 

Müthiş bir 

Devriien 
fırtına 

v 

agaç 

Istanbul istiklal caddesi Şehir tiY" 

.$l!hir1lyatrosu 
• Gamelln, Kehl istihkfımlarını tertiş mış olduğunu açık bir surette gör- giliz büyük elçisi lord Perth bu akşam 

ettikten sonra Strazburgda :J5 bin askerin nıektedir: yeni bir mülakatta bulunmuşlarchr. Bir otobiisteki beş kişiyi öldürdü 
geçil merasimincle hazır bulunmuş 'e !n 1 l 

11111,,,,il1111 
halk tarafından çok hararetli bir sttrelle giliz ve Fransız hükumet mahfil· Buradaki İngiliz mahfilleri, bu müla- Londra, 4 (A. A.) - ngiliz ada arın-
al'l.:ışlanmıştır. lerinin asaletine iman etmiş olan bü- katta iki memleket arasındaki mtinase- da gece pek şiddetli bir fırtına hüküm 

• Kudlli!te dün de kıtaat, polisler ve aı;t· tü:ı bir memleket Almanya ile mütte- betlerde daha derin bir salah imkanları. sürmüştür. Birçok telgraf ve telefon 
ltr arasında müsademeler olmuştur. Resmi fiklerinin önüne parçalanacak bir av o nm tetkik edilmiş olduğl:nu kaydetmek· kablolart kopmuş, birçok ağaçlar kökün-
bir tebliğde erapların sekiz ölü ve yaralı )arak atılmışlardır. tedirler. den sökülmüştür. 
verdikleri bildirilmektedir. Münib konferansında faşist muta- L d 4 (A A ) D ·ı T l h 

• Danim3Tka meclisi dün toplantılarına on ra, · · - aı Y e egrap ' 
tiaşlamıştır. arrızlar hakim olmuş, İngiliz ve Fra.:ı· dün Romada İtalya hariciye nazın Çiano 

Frankocular 
Barselona ve Valansiyayı 
bombardıman ettiler 

Üç ingiliz gemisi hasara 
uğraflldı 

Salamanka, 4 (A.A.) - Franko ka 
rırgihının bir tebliğine göre, Franko 
kıtaatr dün de Ebre nehri c~phesinde 
taarruzuna devam ederek yeniden düş. 
mandan 10 mühim mevzi ve 387 esir 
almr~trr. 

Hava muharebelerinde dü~manm 

dört tayyaresi düşürülmüştür. 
Barselona, 4 (A.A.) - Milli müda

faa nezaretinin bir tebliğinde asilerin 
Ebre cephesinde ll:lhassa Lava) ve Co
to 'boğazında şiôdetli taarruzlarına de· 
vam ettiği ve Jüşman tayyarelerinin 
puar ft panıtesi güderi Barsc)ona 
llmanmi. ::,:ımbar•-lzman eyledikleri ve 
iki !n3iliz vapuru" un has.ara uğndığı 
bildirihr. ·ktedir. 

Madrit, 4 (A.A.) - Deniz tayyar~. 

sız başvekilleri ise onlarla her hususta ile İngiltere büyük elçisi lord Perth ara
cemilekarane bir surette mutabık kal ·. smda yapilan konuşmanın fevkalade 
mışlardır. mühim olduğunu kaydetmekle beraber 

Belçika elçisi 
Celal Ba yara veda etti 

Meml::ketine gitmekte olan Belçika 
orta elçisi de Raymond, evvelki gün 
Dolmabahçe sarayında Başvekil Celal 
Bayan ziyaret e.derek kendisine veda 
etmiştir. 

Halkan antantı 

deniz. komitesi 
12 Teşrinde Splitde toplanıyor 

Belgrad, 5 (A. A.) - Balkan antantı 
devletleri deniz komitesi, 12 teşrinievvel
da Splitte toplanacaktır. Konferans, se
kiz gün devam edecektir. Murahhaslar, 
konferansı müteakip Yugoslavyanın Ad
ıiyatik sahillerini ziyaret edeceklerdir. 

leri evvelki ~'!ce ·ıalansiyayı bombar
dıman t'~r.ıışler ve tir ln~iiiz gemiı:il"ı 

hasara tJğratmı~larc'ır. Geminin aşçısı 
ağu surette yaralaı-ıruştır. 

alakadar mahafilde Çemberlayn'm he-
men Romaya gitmesinin elzem ve hatta 
şayanı arzu görülmediğini yazmaktadır. 
Bununla beraber İtalyan - İngiliz müna
sebetlerinin yeni bir yolda inkişaf ede. 
ceği zannediliyor. 

Japonlar 
Bfr muvaffa1'ıyet 

kazandılar 
Tokyo, 4 (A. A.) - Domei Ajansın. 

elan: Deniz tayyareleri ile kara kuvvet
lerinin de müzaharet etmektoe olduğu 
Japon deniz kuvvetleri Yangçe'nin ce
nup sahilinde kain Panpişan kal~sini 

işgal etmişlerdir. Bu kale, Japonların 

perşembe günü zaptetmiş oldukları Kio
şen'in karşısın.da Hindir. Bu iki mühim 
kalenin işgali ile Japonlar, halihazırda 
Yangçe üzerindeki Hankeu'nun birinci 

müdafaa hattını yarmıı bulunuyorlar. 

Londrada fırtınadan beş kişi ağır su
rette yaralanmıştır. 

Alman malumata göre fırtına esnasın- . 
da bir ağaç, Norvud varoşunda bir oto
bils lizerine devrilmiş ve beş kişiden ikL 
si derhal telef olmuştur. Diğer Uçti de 
biraz sonra aldıkları yaraların tesirlerile 
ölmüşlerdir. Yaralıları enkaz altından 
çekip çıkarmak için itfaiye efradının 

celbine lüzum görülmüştür. 
Londra ile Paris arasındaki 

servisi ilg;ı edilmiştir. 

--0-

feribod 

iki casusun liafaları 
liesildl 

Berlin, 4 (A.A.) - Bu sabah Berlin
de iki mahkumun kafaları balta ile ke
silmek suretile idamları infaz edilm(ştfr. 

Bunlar.dan birisi Sar'da kain Klaynblit. 
ters katabasından 39 yaşında ve Kate
rina Knöp adında'ki evli kadın, diğeri de 
Bon kas.abasından Ludvig Maringer a · 
dmda bir erkektir. Her ikisi <le vatana 
hiyanet ve ca:rnsluk töhmetile bu ceza
ya mahküm edilmişlerdir , 

111...111 
mınm 

Knyıp tayyare 
bulundu 

Moskova, 4 (A.A.) :._ 30 eyl~ 
sivil bir tayyar: filosu, tayyareci ~ 
ozodubova'nm bindiği Rodina tay'l'f 

sini aram ağa sıkmış ve birkaç g~ .1 
beri kaybolan t:•yyarcyi Amudkit 'öıı· 
nün 20 kilometre cenubigarbisinde b 

muştur. 
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l~~SELEI 

Amerika, Avrupa 
siyasetinde mühim 

Her sene binlerce yavr unun 
canını kurtaran bir müessese 

bir amildir Maarif Vekaletinin Çamlıcadaki Prevanlorgoınu ntJ 
sanalorgom iıaue ediLi9or bir de Amerıka, eski dünyadan mesafe itiba· 

rile uzak bulunduğu \'e onun işlerine ka· 
rı~rnak ıstem~diğı halde.A \Tupa Jyasetinde 

rnühim bir funıl sarılabilir. Son Çekoslo· 
\akya hadisesinde şüplıesız ki buhranı i· 
zaleyc Amerikan Cumhurreifinin teşeb· 
büsleri çok yardım etmiştir. 
Amerikanın büyük bir devlet kuvveti· 

ni haiz olması bilhassa iktisadi vaziyetin· 
den ileri gelmektedir. Tayyare, telsiz ve 
fılm sa:ı:ılmında Amerikan terakkisi bu· 
nUn seb~blerinden başlıcasıdır. 

1917 de Vilson Amerikan cumhurreisi· 
<:ılduğu zaman, memleketin Avrupadan 
haber alacak ne radyosu vardı, ne de ra· 
bıtarı tesis edecek tayyareleri. Onun i· 
~ın Avrupa işleri Amerikayı pek fazla 
alakadar etmezdi. Halbuki bugün Avru· 
P:ıdaki ::ıirasi hadiseler Amerikada derhal 
du}-ulmakta ve tesiri de. habt>r bu kadar 
çabuk geldiği için o nisbette büyük ol· 
rna!,tadır .. \merikada bu suretle. kendisi· 
ni Avrupaya yakın hissetm~ktedir. 

Bugün birçok Amerikalılar. belki cum· 
hurrcı; i d~. Amerikanın ancak dünr:ı iş· 
lerinde herke le be:-abcr yer almakla bir 
rnıllet olabıleceğı kanaatindedir. Fakat 
bazıları da \ \'rupa işlerine kanşm:ının 
rnes:.ıliyetinden korkmaktadır. 

Bu iki arrı fıkri memleketin muhtelif 
)'erle:-in:ie bulmal. kabildir. i\Iese!a :\ev· 
Yorkta hemeil herkes A ,·rup3 işleri ile a· 
lakadardır. <. unkli :\e,1·ork. Amerikanın 
bir "muha:ır .. 1jehrıdır: Orada bırçok A,
rupa'ı vardır. Bunların hepsi. tabii. Av· 
rupa ışlerı ıle rakından alakadar olurlar. 
Biihas;;a Nc,1·orkta büyiık bir kütle teş· 
kil eden Yahudiler A\'nıpa hadiselerini 
daıma dıkkatle takip ederler. 

Buna mukabil Amerikan birle~ik dev· 
!etlerinin orta \e garbi kısmı: Ohio'dan 
ld~o·ya kadar olan bütün devletler Av
rupa meselelerinden uzak kalmayı t~rcih 
ederler, çünku kendileri fazla alaka duy· 
mazlar. Buralarda yaşıyanların ekserisi 
Amerikara ilk zamanlarda gelenlerin to
runlarıdır ve Almanlarla hk:ındinavya· 
hlar ''e Anglo • Saksonlardan mürekkep
tırler. 

1917 de Amerikanın umumi harbe gir· 
rne::;ine sonuna kadar muhalif olanlar da 
bu kısımdaki devletlerdir. ?\tesela Vis· 
konsun ileri gelenlerinden Robert La 
Pollet cumhurreisi Vilsonun en şiddetli 
muhaliflerinden biriydi. Harpten sonra 
da Amerikan birleşik devletlerinin \a· 
sati memleketleri muharebeye niçin sü· 
rüklendiklerini anlamamışlardır. 

Onlann bildiği bir şey varsa o da U· 
mumi harpte hır çok evlatlarını Avrupa· 
da bırakmış olduğu ve bunların bir daha 
geri dönmedikleridir. Bugün de Amerika· 
mn umumi harbe girmesi lazımgelip gel· 
mediğine dair bu kısımdaki ahali arasın· 
da bir anket yapılsa cevapların yüzde 
80 veya 90 nı menfi olacaktır. 

Orta Amerikanın hususiretlerinden bi· 
ri de fikirlerin daima müstakar kalma· 
~ıdır. Oradakiler dün ne düşünüyoirlarsa 
bugün de öyle dü~ünürler, yarın da ayni 
~ilde dü5üneceklerdir. 1917 de harbe 
girmenin Amerika için bürük bir hata 
olduğunda müttefik bulunan vasati A· 
rnerika devletleri bugün bu hareketin 
tekerrür etmesine taraftar değillerdir. 
«Tek başma» sivaseti 
Amerika harpte olduğu gibi suhte de 

"tek başına .. siyaseti taraftandrr. Mem· 
leketlerinin ne milletler cemiyetine, ne 
bir demokrat bloka, ne de boykot ve zec· ı 
rj tedbirler gibi hareketlerde diğer dev
letlerle beraber olmasına taraftar bulu· 
nanlM hesaba katılmıyacak derecede az· 
dır. 

RuZ\·eltin son hadiselerde, Amerika}ı 
Avrupa işlerine müdahale edecek şekilde 
gösterme~i. demokrat devlere müzahir 
da,·ranacağmı bildirmesi birçok Ameri· 
kan mcıhafilinde fena karşılanmış \'e ak· 
si tesir ha~ıı etmiştir. Hatta, Run·eltin 
Partisi olan demokrat partisi azaları bile j 
onun bu hareketini beğenmemekte ve bu 
§ekilde deYam ederse 1940 daki seçimler· 
de rakipleri olan "cumhuriyetçi,.lerden 
htrtnln setilece~ine kani olduklarını söy· 
lernet~edirler. 

lngitiz siyaseti de bu cihetten Ame· 
tikada çok şiddetle tenkid edilmektedir. 

Bunda gene Nevyorktaki efkftn umumi· 
yeyi değil, vasati garbi Arnc-rikanm fikir 
terini gôzönünde bulundurmak lazımdır. 1 
Son Mdiseler esnasında Ne\'yorktan baş· 
ka Amerikanın her tarafında kendi hü· 
ktimetlerinin değil, İngiliz hükfunetinin 
siyasetini protesto eden mitingler tertip 
olunmuştur. 

Buna mukabil.zannetmemelidir ki Ame 
rikada lngiltereye karşı bir sevgi yok· 
tur ve lngiliz siyasetinin tenkid edilme· 
si bundan ileri gelmektedir. Bili.kis, l n· 
giltere, /\merikatıların en sevdikleri mem 
lekettir ve lrlanda meselesinin ha!!!, ln· 
giliz, Amerikan deniz anlaşması gibi h!· 
diselerin Amerikalıları çok. memnun etfr 
ği görülmüştür. 

İngiliz siyasetinin tenkid edilmesi bü· Prevantoryomda öokforlaı hastaları ziyaret ediyorlar. 
yük Britanyanın Amerika~, bir harbe Prevantoryom ve !anatoryom, hiç glip-
sürüklem~sinden korkulduğu içindir. Bu he yok ki, memleketimizin en bUyilk ,.e 
cihetten lnıı;iliz siyasetinin böyle bir teh· esaslt ihtiyaçlanndan biridir. 
tike ı;:6steren cihetleri şiddetle tenkide Memleketimizde vereme müstait birçok 
$ebeb olmaktadır. gen!)lcrin bulunduğunu üzülerek itiraf et-
Rca li~t • "'idealist siyaset mek mecburiyetindeyiz. Bilhassa okuma 

Bugün. birçok Amerikalıların gözünde çağında olanlar arasında, srrf mUdahalo 
Avrupa umwni harpteki Avrupadır ve ve yardım edilemediği için yüde ytiz kur. 
gene ayni ~kilde Amerikayı harbe sü· tanlmak lmkaı.ı varken, vereme ve ölü

rüklemek ihtimali mevcuttur. Burada me mahkum olan zavallıların adedi bir 
Amerikalıların garip bir dfr~üncesi i~3· zamanlar pek çoktu. 
ret edilebilir: Çok kıymetli bir maarif vekili olan 
Amerikalılar dahili ~i) asetlerinde ne merhum Necati, bu vaziyeti anlıyarak 

kadar realist ıseler. Avrupa siyaseti mev· Çamlıcadıı Valdebağmda, cidden fevka!A
zuubahs olduğu takdirde o nisbette idea· de ha~,rlr bir mUcssese olan maarif o;e
list oluyorlar. Bu da Avrupa ı,lerini pek klleti prevantoryomunu kurdu. O zaman 
hayali bir çerçeve arasından gördükleri temeli atılan bu büyük yardım ocağı, 
içindir. Çünkü insanlar ancak pek müb- gittikçe terakki etti, bUyUdli ve bugün,. 
hem fikir sahibi oldukları şeyler hakkın· yalnız maarif çerçevesi içinde de olsa, 
da idealist da·mınırl<'lr. bUyilk bir ihtiyacı kar§ılamağa başladı. 
Amerikalılann İngiliz siyasetini ten· Her sene binlerce yavru ve ml!allimin t 

kid etmeleri de bu görüş farkından ileri hayatına hayat katan Va.ldebağ prevan
gelmektedir. Çünkü İngiltere A\'rupa si· toryomu, 6imdiye kadar, yalnız vereme 
yasetinde realist davranmaktadır. Ame· müstait, zayıf bUnyeli çocuk ve muallim
rikalılar ise bu siyasetin nasıl olması l~· Jeri kabul ediyor, bunları verem olmnk. 
ıımgeldiğini ideali$t bir ıaviy-eden gör· tan kurtarmak vazifesiyle çalışıyordu. 
mektedirler. Vereme tutulmuş hastalar, yani mikrob-

Buna mukabil İngilizlerin de Ameri· lu hastalar çok haklı sıhhi sebeblcrden 
kanların dahili si)asetini tenkid ett ikleri dolayr, - kl bu sebeb mlkroblu hastalarla. 

mikrobsuz hastalann bir arada. bulun -görülüyor. Bunun da sebebi gene realist. 
malan doğru olmıyacağıdır - prevantor

idealist ı:örüş farkıdır. Çünkı!. biraz ev· 
yo:na kabul odilen:iyorlardı. Bu mahzuru 

,·el de söylediğimiz gibi. ı\merikalıla: 
gözününde tutan maarif ve:kaleti, pre. 

dahili siyasetlerinde realU bir U$Ul kul· 
,·antoryom tcı;kilıitına bir de vercmlile

lanmaktadırlar. Ilalbuki. lngilizler, ken 
re mahsus sanatoryom ilavesine karu 

dilerine uzak olan ve mübhem bir bilgi 
\'Crdi. 

sahihi bulundukları me~elelt'ri idealist 
Şimdi ayni yerde, fakat tamamen ayrı 

bir gözle görmektedirler . 
bir tarzda inşa edilen yen! sanatoryor.ı 

!\1esela. Amerikalıların ıencilere karşı 
bitmek tizeredir \'C cümhuriyct bayra -

olan hareketleri ve onları tabi tuttuktan 
mında kil!lat resmi yapılacaktır. 

vaziyet. lngilterede. 5iddet!e tenkid olun· 
Sanatoryomun da faaliyete geı:mcsile, 

maktadır. Amerika i~ bu dtthili siyaset 
daha bU:.·Uk bir ihtiyaç kar§ılanmı§ ola

meselesincle realist bir usul takip etmek· 
cak, her sene yeniden binlerce Türk j 

tedir. 
yavrusunu muhak~ak bir ölUmden kur -

Demokrasi ve ~merika tarmak imkinlan butun:ıcaktrr. 
Demokra:i bahsınde :\merıkanın l n· Bugilnlr.U prevantoryomun ancak 200 

giltereden daha hassas olduğu her fırsat· hastaya bakılabilecek bir tevkilatr \'ar
ta görülmüştür. Çünkü lng!lterede demok drr. Burada ba,hcklmdcn başka, iki da. 
rasi, birçok tecrübelerden sonıa. bu mem biliye, bir çocuk bir de röntgen, bir bak
leket için en mu\'afık idare olarak ka· t~riyoloji ve bir de diş mütehassısı var
bul edilmiştir.Amerika ise, doğrudan doğ====================== 
ruya demokrasi olarak kurulmuştur \'e mokrasiyi müdafaa eden bir adam olarak 
demokrasisiz Amerikayı dü~ünmek bir görünmüştü. Bugün ise, Vilsonun bu sa 
Amerikan için kabil değildir. hada elde ettiği semerelerin tahrip olun· 

Ayni şekilde Amerika3ız demokrasiyi duğu görülmektedir. Elbetteki Amerika 
hiçbir Amerikan düşünemez. Onun için. buna 18.kayt kalamaz. 
demokrasi meselelerinde Amerika kendi· Amerikanın İngiliz siyasetini tenkid 
sini derhal alakadar görmektedir. etmesindeki sebeblerden biri de demok· 

1918 de Vilson Avrupa ~iyasetinde de· rasinin mahvine karşı çalışmasrdır. 

}'eni yn/nlmakla rlan 

dır. 

500 dönüm arnzi üzerinde kurulmu5 o
lan prevantoryomu iki yüzden daha fnz. 
la hasta kabul ve tedavi edecek şekilde 
tevsi etmek ve prcvantoryomln sanator
yomun böylece daha geniş mikyasta 
faydalı olabilmesine yol açmak için, ma. 
arif vekaleti yeni bir fedakarlık daha 
yapmalıdır. 

Bu iıı yurda o kadar faydalı olmakta
dır ki, yapılacak fedakarlık Ye katlanı -
lacak maddi külfetler nekadar büyilk o
lursa olsun, elde edilen kazancın yanın· 
da ehemmiyetsiz knlacaktrr ... 

11.\BERCİ 

sanaloryom binast. 

Okuyucularım ızla 
açık konuşma : 

Sayın bay Silleymnna; 

Sorduğunuz suallerin cevabı şudur: 
tş dairelerinin vnzifeleri, yeni iş k 

nununun tatbikma nezaret etmek ve 

verenlerle işçiler arasındaki ihtilafla 
mUdahnle ederek bunları kanuni yolc 
halletmektir. 

lş dairelerine, mesaisi i§ kanunu çe 
çcvesine giren her vatnndaş hiçbir vaı 
taya !Uzum kalmadan müracaat edebi: 
ve hakkının aranmasını le dniresindcn J 
ter. 

ıea oc neden varuda 
kanmış ? 

denblre kavalyesini terkedip kapıdan fırladrğı görül. 
mü3 ve bundan sonra da sanki esrarengiz bir kuV\'etln 
tesiri altında kalmış gibi, damlar birer birer ltoşarcası
na snlonu terketmiııler ... 

Paıra IKca~aıU11maık nçın 

1 TALYANIN Alessandriç §ehrinde btiyük bir 
klübUn verdiği baloda çok tuhaf bir vaka ol

muş. Balonun en hararetli saatinde, bUyük blr gUmüş 
tepsi içinde, yalnız bayanlara yaldulr kağıtlara san!. 
mış çikolatalar ve fundanlsr dağıtılarak ağrıları tatlı· 

landırılmış. Zavallı erkekler bundan mahrum edilmişler. 
Tepsi boşaldıktan sonra, hararetle ,.e neşe içinde dans
larına devam eden çütlerin arasından ıanşın bir bayan 
kavalyesini birdenbire bırakıp salonun kapısından dışa. 
rr frrlamre. Delikanlı ne olduğunu anhyamadan ve hay
ret içinde bir kenara çekiltrken, difer bir kızın da bir· 

Genç kavalyeler ne olduğunu anlamak için hnyret
lcr içinde blribirlerlnin ylizlerine merakla bakıp mu-

ammayı ç15zmck isterlerken yavaıı yavaş ve kulaktan 
kulağa söylenen sözlerle nihayet iş meydana çıkmış. 

Kltip heyeti idaresinin hazırlamııı olduğu fundanla
rt, çok muzib ve alayı fazla seven birisi, son dakikada 
(pürl&tifll) (mlileyyin) fundanlarln tebdil etmiş. Tabii 
yarım saat geçmeden de ilaç tesirini göstenni~. Ve ba
lo da böylece yanda kalmıı<. 

\'f'Sf'ill bDır USlYID 

H O.NOLULU'da Jildit Dnn leminde bir genç ki 
hayatrnı kazanmak için gıı.rib bir usul keşfet 

miştir. Havay adasındaki güzel plô.jlardan birisine, bt 
ytik bir şemsiye altlna bir dikiş makinesiyle bir~ 

parça kumnş .yerleştirmi~. ve banyo için gelenlere öl 
Uzerinc mayo dikmeğe bn§lamıştır. 

Bu yepyeni usuldeki terzi dUkk!nı eşsiz bir mı 
\'affakıyet kazanmıftır. Genç kadınlar ve kızlar bu ö 
çil Uzcrine dikilen mayoları çok beğenmişler, delikat 
lılar da mayoların provası ynpllırken güzel vilcutlı 

seyretmek iştiy:ıkiyle plajdan aynlmaz olmuıılardır. 



HABER - Aksam postası 
-

Fransa kuvvetli 
bulunr11alı ! 

l)lr" BaştaraJı 1 incide 
;ize icraatımız hakkında hesap verir -
~en, bu buhrandan barışı kurtardığı • 
nızı söyliyebilirim. 

Hükumetim, teşekkül ettiği za -
man, Sildet meselesi ortaya ı;ıkmış, 
facia başlamıştı. O zaman şu iki his
ten mlllhem olarak hükumetin vazi
yetini tesblt etmiştim: 

Askeri bir harekete mecbur kal
mamak, sözümüzü hiç bir zaman in
kar etmemek kararı. 

Nisan sonunda, Londrada, Bone ve 
ben, İngiliz hükumetinin bu mese
lelerin heyeti umumiyesine asla Hl

kayt olmadığını görerek memnun ol
:luk. Bu suretledir ki, 21-5 tarihin
le buhran esnasında derhal müşte
·ek bir surette hareket edebildik. Du 
rnhranrn bütün alakadar devletlerin 
nuslihane arzuları sayesinde izale 
~dilmiş olduğunu kayda lüzum gö
·Urtim. 
lhtirasların galeyanında husul bu

an bir durgunluktan sonra eyltilde 
>üdet bölgesinde yeni hô.diseler vu
rna geldi. O zaman Çekoslovak hli
ı:ümeUne dostane bir hisle yaptığı
nız tavsiyede Slidetlere, devlet çer
evesi dahilinde mühim haklı ve ça
ıuk tavizlerde bulunmasını bildir
lilc 
Şurasını tesbit etmek lazımdır ki, 

:ek hükumetinin teklifleriyle Südet
erin günden güne daha ehemmiyetli 
ir şekil alan istekleri arasında hiç 
ir zaman bir senkronizm mevcut 
lmadı. Eylül bidayetinde, vaziyet 
lk defa olaralı: çaresiz bir şekUde va
im görüldü. Alman mütalebatı şid
etıe ortaya konmuştu. Harp kuv
etleri barışı mağlUp edece}t miydi? 
Clç bir zaman ne kendimi, ne de 
ıemfoketimi lıfı.diselerin seyrini in
ınların iradesinden alacak olan kör 
ir fataliteye kaptırmayı aklıma ge
rmedim. 13-14 eylül gecesi B. Çem
erlayn ile temasa geçerek kendisine 
emarşların ve notaların yerine me
ul adamlar arasında doğrudan doğ
ilYa mülftkatıar yapılmasında fayda 
lacağmı bildirdim. 
Ayni suretle düşünen B. Çember
ıyn Berchtesgaden'e gitti. B. Çem
erlayn bu cesaretli teşeb büsUyle 
arışa çok hizmet etti. Barışm ni
ayet muhnfaza ve idame cd!lebil
esinin gizli diplomasisin kombine
mlarına müracaat etmemekliğimiz 
tyesinde m\imklin olduğunu söyli
>bilirim. Açık bir surette ve mil
tlerin kontrolli altında hareket ct
k ve burada biitün milletlerin barrş 
tcğini teyit edebilirim. Çember
yn - Ililler görüşmelerinden son-
ı, Londrada toplandık. 
Orada hükumet bize Lord Runci
anın fikrini tebliğ etti. 
Bizim gayretimiz, Çekoslovakya
toprak bütlinltiğünü temin edecek 

r federasyona doğru istihale ettir-
eye matuf olduğu halde, Runci
anın Çeklere Südetlcrin artık u
n müddet bir aratla ikametlerine 
ıkan olmadığını bildiren raporun
n heyecanla malümat aldık. Fran
~larla İngilizlerin karşısmda şu su
ti hal vardı: 
Ya Prağı itilafgirizliğe sevkederek 
koslovakyayr' tahrip edecek olan 
ilhh bir ihtilftfa sebep olmak ve 
but da lıir kompromi bulmak. Diz. 
nlardan barışı tercih ettik. 

Daladiye Londradan sonra buh
nm şiddetlendiğini kaydetmiş ve 
-9 dalü vaziyeti anlatarak devam 
niştir: 

Buna biuaen, Alman hazırlıkları
n inkişafı önllnde bir kuvvet dar
siyle emrivaki karşısında kalnıa
ık için, bir nevi tahrik maksadiyle 
~il, fakat memleketi her türlü 
diseleri karşılayabilecek hale koy-
ık maksadiyle, bazı askeri ted
·Ier almaya karar verdik. 
)aJadiye, Sir lf orace Vilsonun 
tlerin 28- 9 tarihinde saat 14 de 
relrnte hazır olduğunu bildiren ce
bım hamil olarak döndilğünti •söy
llden ve r.lünih mUlakııtTnın nasıl 
zırlanclığınr anlattıktan sonra 
ıdbinin llitlcr tarafından ya· 

pılari içtimaa davetini lrnbul ettiğini 1 Mcelis 75 muhalif ve 3 müstenkife 
,.e artık mevzuubahis olan şeyin u- karşı 532 reyle istizah takrirlerinin 
sul değil, barışı kurtarmal{ olduğunu müzakeresini tehire karar vermiş-

bildirmiş ve demiştir ki: 
Bütün alakadar devletlerin bu 

toplantıda hazır bulunmasını tercih 
ederdim. F'akat çok çabuk hareket 
etmek icap ediyordu. Zira en küçük 
bir gecikme meşum olabilecekti. 

Zira, bu mlişküIIU müzakereler
de daima adalet arzumuzu ve dürüst
lüğümüzü gösterdik. Zira, mllzake
reyi yalmz bu büyük enternasyonal 
dramın içtinap edilemez bir safhası 
olarak değil, ayni zamanda barışrn 
hakiki yolu olarak telakki eden in
sanlar sıfatiyle müzakerede bulun
duk. 

Sonra Daladiye, buhran günle
ri zarfında Fransanın haltı hareke
tini tazimle anmış ve bu battı ha
reketin "Fransızların mücadele etti
ği veya mtittefik bulunduğu lrnmşu 
milletlerin takdir ve hürmetine layrlt 
olduğunu" kaydettikten sonra demiş 
tir ki: 

Keza bizim de eski rnuhasım1mız 
olan ve kendisiyle devamll barış te
sisini temenni ettiğimiz btiyük kom
şu millet için ayni suretle hürmet 
ve takdir hissi taşımak vazifemizdir. 
Hiç şüphesiz hayat baklundaki te
lakkilerimiz bugünkü Almanya ve 
İtalyanın telakkilerinden çok farklı
dır. Fakat tel8.kkileri ayni suretle 
farklı olan diğer memleketler debi
zimle iyi münasebetler içinde yaşa
maktadır. Milletler, kabul ettikleri 
rejim şekilleri ne olursa olsun, ba
rışı ayni derecede sevmektedirler. 

Daladiye Fransız enerpilerini n 
birliğini isteyC?rek ezcümle demiştir 
ki: 

- Şimdi hepsi Fransanın selameti
ni isteyen bütün Fransızların ken
dilerini barış ve yurt hizmeti için 
daima seferber halde teHl.kki etme
leri lazımdır. 

Fransa, ancak sağlam bir maliye
si ve tevin edilmiş bir bütçesi ol
duğu zaman barışı idame edebilir. 
Nihayet umumi bir tarzı tesviyenln 
temellerini hazırlarsak, Avrupayı 

ve dünyayı yeni prensipler Uzerine 
organize edersek ve, Avrupanın or
tasında harbe mani olduktan sonra, 
onu tbaşgöslerdiği her yerden defe
dersek barış idame edilebilir. 

Bu memlekete moral bir tahavvül 
lazımdTr. Bu büyük kalkınma vazife
si muvaffakıyetle neticelendirmek i
çin, hükümctin harekete geçebile-, 
ce k vaziyette olması Hizırr dır. Bu ic-. 
rant için icap eden vasıtaları sizden. 

tir. 
Daladye, Fransız milleti na
mına l\lusoliniye teşekkür 

ediyor 
Roma, 4 (A. A.) - Stefani ajansına 

Paristen bildirildiğine göre, Daladiye 
meclis müzakerelcrind;n evvel İtalya 

maslahatgüzarını kabul ederek büyük ta
vassut eserinden dolayı Musoliniye gerek 
kendisinin ve gerek Fransız milletinin 
teşekkürlerini bildirmiştir. 

Diğer taraftan verilen malfı.mata göre, 
Daladiye Fransanm İtalya ile diplomatik 
münasebetlerini derhal normal hale koy
mak istediğini ve kral ve imparator Vik
tor Emanuel nezdine büyük elçi gönde. 
rcceğini de ilave eylemiştir. 

Paris, 4 (A. A.) - Hariciye nazırı 

Bonne İtalya maslahatgüzarı Brunasa 
Fransız hükumetinin Rornaya bir büyük 
elçi göndermeğe karar verdiğini tebliğ 

etmiştir. 

İngiltet ede 
Avam kamarasında 
mü7okerelcr 
Londra, 4 (A. A.) - Avam kamarası 

dış politika müzakeresine bugün öğle -
den sonra tekrar başlamıştır. 

İlk söz alan işçi mebus Herbert Mor
rison İngilterenin dünyadaki mevklinin 
bundan böyle sarsıldığım, zira, artık da
ha az dostu olduğunu söyliyerek demiş
tir ki: 
"- Birtakım hurafeler, hükumeti, fa. 

şizmi tutturmaya, Sovyetler Birliğiyle 

teşriki rncsai;y; reddetmeye sevketmekte 
ve şimdi de memleketin menfaatlerine 
ihanet etmeye temayül ettiriyor.,, 

Hatib, Münib anlaşmasından sonra de
mokrasilerin tecrid edilmiş vaziyete düş
tüklerini iddia eylemiştir. 

Bu tenkide cevab veren münakalat 
nazırı Leslie Burgin, Morrisonun hüku
metin nasıl bir hattı hareket takib etme
si Jazımgeldiğini tasrih etmediğini kay. 
dettikten sonra, harbe yalnız Çember
Iaynın hattı hareketile muni olunduğu
nu beyan etmiştir. 

Amerikada 
Halk rahat bir nefes almış 
bulunuyor 
Vaşington, 4 (A. A.) - Hariciye na

zır muavini Vclles dün akşamki nutkun
da şunları söylemiştir: 

''-Amerika hükumeti son Avrupa 
buhranında münhasıran dünya sulhünün 
idamesi ve bizzat kendi emniyeti bakı
nı.mdan hareket etmiştir. Münihte itti • 
haz edilen kararlar hakkında bir hüküm 

istemeye karar verdik. • yürütecek değilim. Ancak şunu kayde -
İstizah takrirlerinin görüş- deyim ki bütün Amerika halkı harbin ö-

meleri geri oırakıldı nüne geçilmiş olmasından dolayı rahat 
Paris, 4 (A.A.) - Ilükümetin be- bir nefes almıştır. 

. k d ktan sonra B Avrupa ve uzak şarkta halen mevcut 
yannamesı o un u , . 
Daladiye, istizah takrirlerinin mtiza- bütün feci ihtilaflar, yenilerinin doğma

ması için artık kat;i olarak halledilmeli
dir. 

keresinin tehirini istemiş ve itimat 
meselesini ortaya koymuştur. 

Bunun üzerine meclis reisi IIcryo, 
bu şerait altında yalnız grup şefle
rinin partilerinin verecekleri karar
lar hakkında izahatı verebilecekle
rini tasrih etmiştir. 

O zaman sırasiyle söz alan Valtcr 
Alsas ve Lorenlilerin Daladiyeye min 
nettarlıklarını bildirmiş, komünist 
Peri "Mtinih dikta" sını tenkit eyle· 
miş, cumhuriyet federasyonundan 
B. Louis Marin lehde rey vereceğini 
söylemiş ve söz sırası Leon Bluma 
gelmiştir. 

Sosyalist şefi, pa rtisinln barış ar
zusunun hürriyet ve mukavelelerin1 
meriyeti için mücadele arzusun l ip
tal edemeyeceğini söylemiş, bununla 
beraber partisinin itimat reyi vere· 
ceğini ilave eylemiştir. 

Sol cenah cumhuriyetçileri ve mUs 
takil radikaller adına B. Jtı:ı.rietz V'=' 
cumhuriyetr:i sosynlist birlıği adına 
B. J<'roissard da müsait rey \'erecek· 

. !erini bildırmişler, bundan sorırn sı · 

rasiyle Fransız sol cenah rndilrnl vf' 
tıalkçr clcnıokratlar da kabl neye iti
mat reyi vereceklerini bildirmişler· 

dir. 

l\lliteakıben reyler tasnif edilmiş· 
tir. Netice şudur: 

Alman 
nazırı 

lktısat 
ge1di 

OF" Başıarafı 1 incide 
hiddin Üstündağ, Em.niyet direktörü Sa
lih Kılıç, Alman konsolosluk erkanı ve 
iktisadi mahafile mensup zevat tarafın
. dan karşılanmıştır. 

Doktor Funk trenden Türk Ye Alman 
bayraklarilc donanmı5 gara indiği zaman 
kendisini karşılıyanlarm güler yüzle elle
rini sıkmış ,ve selfun reşmini ifa eden bir 
kıta polis mtifrC'zesini teftiş etmiştir. Bu 
sırada nazırın refikasına buketler veril
miş ve misafirler gardan çıkarak hususi 
otomobillerle doğru Pcrapalas oteline in· 
mişlerdir. Doktor Funk otelde bir müd· 
det istirahatten sonra İstanbul valisi 
Muhiddin Ostündağr makamında ziya
ret etmiş ve saat 12 de de Dolmabahçe 
sarayına giderek hususi defteri imzala
mı;tır. Saat 12,30 da vali :rviuhiddin Us 
tündağ misafir nazıra ziyaretini iade et
mi:;;tir. 

Misafir nazır saat 13 de otomobille 
Tarabyadaki Alman sefarethanesine gi -
derek ii.~le yem~.l{ini orada yemiştir. 

Funk bu ak~am beraberindeki zevatla 
birlikte ebprese bağlanacak hususi va-
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Macarlar iki şehir ~ 
işgal etmek istiyorlar 'fi 

~ Baştarafı 1 incide Dahiliye nazın: Cemi, 
Prag, 4 (A.A.) - Çeteka ajansı a· l\laliye nazırı: Kalfuss 

şağıdaki tebliği neşretmektedir: Adliye nazırı: Fajnor 
\ 

"Bugün saat 4.10 da Alman kıta- Diğer cihetten bildirildiğine göre ya• 
ları Bohemyanı:ı şimali garbisindeki kında Slovakya için hususi bir nezaret 
üçüncü mıntakanın ikinci kısmını iş- ihdas edilecektir. 

gale başlamışlardır. Bu kısım Jo~him· j l\lacarlar istediklerini bildirdiler 
~al. K~rlsbad. Pe~şan, ve Haıdden Budapeşte, 5 (A.A.) _ 3 ilkteşrinde 
ıbarettır. Saat sekı~e gelmeden evvel \ Praga tevdi ettiği notada Macar hük~· 
Çek kıtaları Obervısentalden ce:ıuba, l metinin Macar • Çek müzakerelerinıJl 
Leskavya ~~d~r uzan.an ve oradan ce- dostane bir hava içinde cereyan etmesi i• 
nubu ga~bı ıstıkametınd.e Ay.se~drofa çin, Çekoslovak hükumetine aşağıdaki 
kadar gıden batla tahdıt edılmış bu- tedbirlerin alınmasını teklif ettiği Macar 
lunan mıntakayı tahliye etmişlerdir. telgraf ajansı tarafından bildirilmektedir: 
Alma:ı kı~aları dün Grassliz, Falke· ı _ Bütün Macar siyasi mücrimleri• 
nan - Stıenho - Marlenbad ve Nen- nin tahliyesi, 
hausel hattına kadar ilerledikleri. için 2 _ Çekoslovak ordusunda hizmet e-

bu sabah saat 8 de bu hattı geçmışler den bütün Macar askerlerinin derhal ter' 
dir. Tahliye ve işgal ameliyatı bila ha-
dise cerayan etmiştir. 

Hiılcr Karlshatta 
Karlsbad: 4 (A.A.) - Hitler öğleden 

sonra buraya gelmiş ve halk tarafından 
hararetle alkışlanmıştır. 
Polonyahlarm işgalı 
Varşova, 4 (A.A.) - Polo=ıyalılar 

bugün Siyezin Silezyasmın işgaline de
vam ederek mühim endüstri merkezle
ri olan Fristal ve Ksürgua şehirleri· 
ni işgal etmişlerdir. Mareşal Smigli 
Ridz, radyoda bir nutuk söyliyerek Si· 
yezin Silczyası halkmı kan dökülme
sbe meydan vermeden sükunet ve ve· 
kar ile Polonya - Çek hududunun 
kati şeklini almasını beklemeğe davet 
etmiştir. 

Çek cumhurreisi istifa ede· 
cek mi? 
Paris, 4 (A.A.) - Peti Pariziye:ı gaze

tesinin Prag muhabirine g~re, Münih an· 
laşması Çekoslo\·ak devletini öyle sars
mıştır ki, reisicumhurun istifası bile bek
lenebilir. 
Kabine istifa etti 
Prağ, 4 (A.A.) - Sirovi hükumeti 

istifasını vermiştir. 

Salahiyettar mahfiller istifanın ka 
binenin tebdili için bir formalite oldu· 
ğu:ıu kaydediyorlar. 

Prag, 5 (A.A.) - Yeni Çekoslovakya 
hükümeti bilhassa aşağıdaki zevattan mü 
rekkeptir: 
Başvekil ve müdafaa nazm: General 

Sirovi; 
Hariciye :ıazm: Şimdi Roma sefiri olan 

Frantisek, 

Fransada 
Bir anket 

oır- Baş tarafı J üncüde 

hisi, 
3 - Çekoslovakyanın Macarlarla mes 

ktln kısımlarında asayişin temini için 
müfrezeler teşkil edilerek bunlann muh· 
telit bir kumanda heyetinin emrine veril" 
mesi. 

4 - Bir sembol mahiyetinde olmak ü· 
zere huduttald şehirlerden ikisinin Macar 
kıtalan tarafından işgali • 

Macar hükfuneti müzakerelere Kema· 
romda 6 ilkteşrinde başlanmasını teklif 
etmiştir. 

Macarların isteği muhakkak 
yerine getirilmeli 
Varşova, 4 (A.A.) - Pat ajansı bil

diriyor: 
Çekoslovakyadaki Polonya mmta· 

kası=ıın işgalini mevzuubabseden Po· 
lonya matbuatı Avrupanın tam bir 
sükuna erişme.si için Macar ekalliyet
leri meselesinin de halledilmesinin 
şart olduğunu yazıyor ve Macar me· 
talibatı kabul edilmedikçe Polonyail.I!L 
Çekoslovakyaya karşı olan hattı hue" 
ketini değiştirmiyeceğini tebarüz ttti
riyor. 

Çekoslovakyaya gidecek İn• 
giliz le jyonlan 

Londra, 4 (A.A.) - Südetler mem
leketinde yapılacak plebisit esnasında 
sükun ve i.:ıtizamı muhafaza edecek 
olan Britiş Lejyona mensup bin kişi· 
nin celp ve kaydına bugün başlan • 
mıştır. Bunların hepsi de sopalarla mü 
cehhez olacaktır. 

Britiş lejyo:ıun evli askerleri haf
tada 75 ve bekarları da haftada 60 şi· 
Iin alacaklardır. 

Gönüllüler perşembe günü Olem· 
piyada icap eden talimatı alacaklar, 
bundan sonra Fransis Feterston God
lery'in kumandası altında hareket e· 
deceklerdir. 

de yok. .. Kabul edece~ini ve hoşuna gi- ----------------

deceğinı bilsem onu \'eririm... Ha tayda hareket 
Ilarb malulü olan bir posta müvezzii 

de harp olmadığına çok memnun: C.-- Baştarafı 1 incide 
- Ben harpte malul olmuş bir ada- tır. Türk kız orta mektebi liseye 

mım. Onun için, harbin felaketini çok çevrilmiştir. Şimdiye kadar orta 
iyi bilirim. Bugün yeni bir harp çıksaydı mektebi bulunmryan İskenderun, 
kimbilir dal1a kaç milyonlarca adam ma- Beylan ve Kırıkhanda bu ders yılın
lı11 kalacaktı! dan itibaren birer orta mektep açıl· 

"Bence her malill, maaşından bir mik· masr kararlaştırılmıştır. Beylanda 
tar fedakarlık etmeli \'e bu suretle topla- ki orta mektebe Beylan belediye mec 
nacak para ile bir kamp kurulmalıdır. Jisinin lrnrariyle askeri 
"Daladiye kampr .. ismini taşıyacak olan Albay Şükrü Kanad'lrnm 
bu kampta her sene yazın maluller top- miştir. 
lanrr ve hep bir arada güzel vakit geçi- Yurt mecmuası 

mümessil 
adı veril-

rerek Başvekili anarlar.. Hatayın kültür seviyesini yükselt-
Matmazel Jiruan bir dairede memur· meğe çalışmak için şehrimizde kuru-

dur. Ankete verdiği ce\·ap şu: lan Yurt isimli ilmt, edebt, içtima' 
- Herhalde, başvekilin yaptıklanna bir mecmua neşrine başlanmıştır. 

dair bir rapor verecek değilim .. Benim Mecmuaya yazı yazanlar kamilen 
\'erebileceğim, mesela bir buse, bir de- Hataylı mtinevverlerdir. 
met çiçektir. Eğer hatırasına dikilecek Kırıkhan hamamı asri bir 
bir heykel wya abide için para toplana· hale getirilecek 
cak olursa bir günlük kazancımı veririm. Kırıkhan, 4 (A.A.) - Devlet Rel-
Onun için bir gün se\"e seve parasız ça· si Tayfur Sökmen Hataydald tetkik· 
lışabilirim... lerine devanı etmektedir. Burayı teş-

lhtiyat efradından Yenj harp tehlike- rif eden devlet reisi halk tarafından 
sini en yakından duymuş olanlardan bi- coşkun bir tezahüratla karşılanmış
ridir: tır. Buradaki kükürtlü bamanırn as-

- Harbi yanı başımda hissettim. Fa- ri bir şeltle konulması için laz1mge· 
kat, şimdi terhis edildik, evime dönüo- lenlere emirler vermişlerdir. 
yorum. Bizi mademki yeni bir harpten 
kurtaran başYekildir, bence para toplama 
Jr ve kendisine sulh timsali olan bir hedi· 
ye vermeli... 

gonla Ankaraya hareket edecektir. 
Almanya ikfüat nazın doktor Funkun 

Ankarayı ziyareti müna~ebetile. Ankara
daki Alman büyük elçiliğinde cumartesi 
günü saat 17 de matbuat erkanına bir 
çay tertip edilmiştir. 

Üniversiteye kayıt müddeti 
uzatıldı 

Muhtelif liselerden mezun olup da ü
niwrsitcye yazılmak istiyen talebenin 
bir çoğu yeni gelmekte olduğundan, üni· 
versiteye yazılma müddeti birinciteşri-· 

nin 15 şine kadar uzatılmıştır. 
üniversitenin açılışı da bu tarihe bıra· 

kılmı~tır. 

~ 
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. f-lolivut eQleniyor 
Yıldızlar kanh güreşlerden 
delicesine zevk ahyorlar 

lioonvut, lfiler- sence bDırlkaç gıüreşçlınln eDlYI cDaıraık 
kaıDcDnrol©'lı~ı bu ~lYııreşDeıre bayolıyoır 

Ilı lfouvuaa giden bir Fransız sinema. 
ğı ectnuası muharriri, gazetesine yolladı-

la lllektubundo. ınUısahedelcrini §Öyle an
lıyor· 
''li ı. Olivutta oturanlar eğlenceyi sever

'l!t• h la ' er toplanma vesilesini iyi karşılar-
~· licınen her toplantı viski kadehleri • 
~etrafında olur. Zaten bütün Am.eri
tl . ~ çok içilen viskidir. Misafirliğe 
iti diıdıgı vakit ev sahibi viski üzerine vis

l· Çıı'ttu.rıar. Çok kibar ve çok tanınmış bir
ta kadınların bir saat içerslndc, olduk. 
'tl hUrıneUi kadehlerle yarım düzüne vis
~~tlkelrini gözümle gördUm. 

f IQ ır gün ak§am üzeri Miryam Hopltins 
~e:Ya.retıne gitmiştim. Amerikada ziya

,, er ekseriya bu saatlerde yapılır. 
dıı ),liryam Hopkins çok tanınmış bir yıl-

dır E . · k. ·· t · 1 1 di • vını ıme sorsam gos erır er . ., 
~ dUııüntiyordum. Fakat öyle olmadı. 
he Yıldıza takdim edecek arkadaşla 
ııı.iber bir hayli dolaştık. Epeyce araş· 

Ilt, Nihayet yoldan geçen birisi: 

b Zannedersem burası olacak •.• 
Qe 

1~erek bize her tarafı güneş içersin
~gUzeı bir köııkU gösterdi. 

~e.r a.l'J açık kapıyı çaldım. Bir defa, üç 
~U a, beş defa ..• Cevnb veren olmadı, 
~~~ otomobili bahçenin bir köşesin. J 

1 garajda duruyor. 

~Mademki ses çıkmıyor, girelim. 
ııııış a,pıyı itiyoruz, güzel bir holdeyiz. Yu
~ ak koltuklara yerleşiyor, masalarda 
~ duran kutudan birer yaprak sigara-
). O.hl> Yakıyoruz. Gilzel bir kız karamu 
~~ ~ -

ikiliyor: 
..... At· Pf., ıs Hopkins havuzdadır, banyo ya. 
"ol'. 

t;llt içersinde yüzen birkaç odadan 
~etek bahçeyo giriyoruz. Havuzda bir 
~ ~- §ekli kımıldanıyor, arkadaşım sö-
~~lıYor: 

l'~ neraberimdc Holivuta gelen bir 
l:r tısız gazetecisi var. 

~"'Uzdaki kadın suları köpürterek 
ekte devam ediyor; 

"'llclo! 

~ bostum bir Fransız gazetecisidir. 
\it b dın 1..tebessUm ediyor, başındaki !as. 

....._ aşlıgı düzeltiyor ve bize haykırıyor. 
~· lieıo, hava pek sıcak. 
~ lrkaç dakika bekliyoruz, arkadaşım 
~r Söze başlıyor: 

~. .ı\rkndaşım bir Fransız gazetecisi-

'll' °1'\c duruyorsunuz. Suya ablsanıza. 
ll 1 o kadar güzel ki ..• 

hır ~~!:ede yalmz değiliz. Yıldızın oğlu 
~or. Bede Fransız mUrcbbiyesile oynu
lar ..,. ç:0 cuktan baııka birçok da yabancı
\, . .Fakat bunlan bize tanıştırmak 
~ltıd in aklına gelmiyor. Havuzun yanı
~ J\. a~i tenis kortu üzerinde vücutla
lıı11,. llolJon kadar güzel iki delikanlı 
ı ~ l~ • 
~ l"!lllı. lerinden sızan terlere aldırış bl. 
~lıla Cde~ .~enis oynuyorlar. Bu deli -
~, ıı bUtun kadın yıldızların evinde 
l'i 4" cdlt lnüınkUndür. Bunların meslekle -
~ "it-> 
~laı · nereden para kazanırlar? bu 
l.tı arı kimse bilmez. 

~h1ı:vaın nihayet sudan çııkabildi ve bi· 
ıır "h 

ıqllQ O§ geldiniz,, diyebildi. BüyUk sa-
ha§lı~l' acaba ne söyliyecek, söze nasıl 
~ltlil' acak diyo kulaklnrınu dört açmış 

0ruın ....... n· . 't ırer kula - kuka içsek nasıl olur? 
4t~a beş, bugün de her gün gibi !>ir 
ııı ~lt.~o gökte dumandan hnrflerle bu ye 
J, ltıbı k 
"r ı~e re lamını yazıyor. Biz de buz. 
~ltla. l"!Jindcn c;:ıkanlnn bir şişeden bar-

• tıllı•·~ d"·ku1 • · > .. ı~ .,.... o en kuln - kukayı ıçtık. 

1 
~l'lcı ~ çok söyledi, çok güldü. Her 
il.tt ıı a ay etti. Ağzından bUtiln çıkan -

'•....._ot etum. lşto söyledikleri: )\ nu· 
"aı.ı. 

11 
1Yor musunuz Litvak Beti ı. -~ e ' , 

~ da.h bir film çeviriyor. Bir kula .. m 
\ı. a ı 

·· .ı\h Çer misiniz? Hnvn o kadar sıcak 
lııı~. b~ d~rs saatim geldi. Biliyor musu

n tllUzik dersi nlıyorum.,, 

II olfoudım barlarından birinde (Kırmızı top) rer.:iisütıii oynayan kızlar ·. · · • 

Hazin hatrrnlarla dolu olması icab eden 1 çık denecek derecede serbest kumar oy
bu bahçeye bu neşe ve bu hercailik hiç nanır. Bazan müessesenin sahibilc poli -
yakışmıyor. Bu köşkü ve bu bahçeyi Con -sin arası bozulur. O vakit bu müessese • 
Jilbaıt ynphrmıştr. Zavallı Con burayı o nin derhal kapatıldığı görülür. Yalnız, bi
kadnr çok seviyordu ki ölümünden sonra risi kapatıhrsa yerine üçü açılır. 
cesedinin küllerini evin ve bahçenin dört Yıldızlar yalntz klüblerde kumar oyna-
köşesine saçmalarını vasiyet etmişti. mazlar, yarışlarda da. oynarlar. Bilhassa 

:(. :r. :r. bu at yarışlarında milyonlara varan ser. 
Akşam saat sekiz, dokuza doğru Holi. vetler kaybedilir. At yarışlarını takip et

\."Utun barlara gitme zamanıdır. Los An- mek ve oynamak için işlerini güçlerini 
jelos'un barları çok meşhurdur. Mesela bırakıp koşan yalnız yıldızlar değildir, re
bunlnrdan Brovn Derbi tıpkı kocaman bir jisörler, film amilleri, film şirketleri ida
melon şapka biçiminde yapılmıştrr. Fa- re meclisi azaları da vardır. Bazı şirket
kat bunların en meşhuru Trokaderodur. ler, mensuplarından kimlerin yarış saha
Burada bir bardak portakal şerbeti 100 ]arına gittiklerini ve ne kadar kaybettik. 
franga (bizim paramızla beş lira) ya içi- !erini öğrenmek için casus kullanır. 
lir. Fakat buna mukabil burada bütün ta- Holivut Amerikalıların Vrestling de -
nınmış yıldızları görmeniz mümkündür. 
Marta Reyin deli gibi güldüğünü işitirsi
niz. Ginger Roger nyağınızn basar ve par 
don bile demeye lüzum •görmeden geçip 
gider. 

Holivutta bu çeşit barlardan yüzlercesi 
var. lçlerinden birkaçı bnka.rsınız, birden
bire parlnmıtşır. l<"'akat bu parlaklık mu
vakkattır, ancak altı ay, çok çok bir se
ne devam eder. Sonra söner gider. Bun
ları işleten amil yıldızlan görmek mera
kıdır. Greta Garboyu yahut Gari Kuperi 
görmek üzere kalkıp da Holivuda kadar 
gelmiş sinema meraklıları vardır. Bunlar 
Gretanın Holivud bulvarlarında ayağında 
terliklerle dolaşmadığını ve Gari Kuperin 
hiç tramvaya binmediğini öğrenince bun
ları görmeği ümid ettikleri barlara de • 
vam etmeğc başlarlar. 

Sinema sanatiyle meııgul olanların bar
lara gitmek merakları yerindedir. Başka 
nereye gitsinler? 

Vakıa Los Anjelosda iter dilden film
ler gösteren birçok sinema var. Fakat 
film çeviren sanatkarlar boş vakitlerini 
geçirmek için tabii sinemaya gitmezler. 

Tiyatroya mı? Holivutta da tiyatro yok 
gibidir. Bazan şehir şehir dolaşan sey
yar bir tiyatro hf!yctinin yolu uğrar, bu
rada birkaç temsil verir. Bazan amatör 
davetlilerine hususi şekilde O}"Un oynar
lar, opera karik:ıtürü sayılacak kadar fe
na olan operasında size müzik diye clin
letilen gürültüd('n kafanız §İşer. Açık 

havada konser veren Bovcl de oturulacak 
gibi bir yer değildir. 

Kadın erkek sinema sanatkarları paha
lı eğlcnecelri severler, bilhassa kumara 
bayılırlar. Holivutta bu maksat için mü
tenddld klilblcr açılmıştır. Klover - Klüb 
bunların en başında gelir. Kanun Los 
Anjelosta kumar oynanma9ına müsaade 
c>tmez. Fakat belPdiye ve polis erkanı n. 
rasında parayla elcle edilmiş bazı adam
ların göz yumması sayesinde buralarda a. 

dikleri güreşe do mcraklidır. Bu güreş, 
sert, berbad bir şeydir. Her .sene birkaç 
güreşçinin güreş meydanından ölüsü kal-
dırılır. 

Bu güreşlerden birini seyrettim. Seyir-
ciler arasında ekseriyeti teşkil eden ka
dınlar daha heyecanlıydılar. Yalnız bu 
akşam altı kişinin başı yarıldı. Üç pehli-
van sedyeyle götürülecek kadar ağır ya. 
ralandr. Ring birkaç litre kanla .sulandı. 
Müsamereyi Ali babanın güreşmesi ka
padı. 

Ali baba iriyarı bir Ermenidir. Ringe 
ayakları çıplak, sırtında. kırmızı bir bor
nozla çıkar. Ali baba kar§ısrna çıkan mu
hasrmını bir yumrukta yere serdi. Sonra 
üzerine çıkarak ,,.·ücudu üstünde tepin -

meğe başladı. Hakem mani olmak iste -
yince rakibini bırakıp hakeme saldırdı. 

Ali babayla hakemi biriblrinden ayırma. 
ğa altı pehlivan ve altı polis güç muvaf
fak oldu. Çoktan bayılmııs olan rakibini 
ise iki doktor ayıltamamıştı. 

Halk bu manzarayı seyretmekten deli
cesine mc>mnundur. 

At canbazhaneleri de Holivutun kibar 
eğlence yerleri sayılır. Kolizeum 80.000 
kişi alabilecek geniş bir canbazhanedir. 
Burada arasırn birçok Amerikan hükfı -
metlerine mensup kovboyların iştirakiy
le hünerler gösterilir. Mesela bir süvari 
doktor saniyede bir danayı kemen•Je 
devirir, atından iner, kıskıvrak bağlar, 

sonra tekrar atına biner. Burada vahşi 
atlarla, yaban öküzleriyle hünerler gös
terilir. Palyaçolar halkı güldürmeğe çalı. 
şır. Manzara kanlt değil, bilakl9 eğlence
lidir. 

C'.anbazhnnede benim bulunduğum ge
ce, Amerikan farmasonlarından kırk bin 
kişi bu fevkalade müsamcre.)i görmek 
Uzere Amerikanın her köşesinden gel -
mişti. İçlerinde doktorlar, avukatlar, 
yUksek memurlar, hakimler olan bu kırk 
bin kişi yekn:ısak elbise giymişti. Mavi 

a~ ~" ~,_q ~ • ~ ~ > 
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Ankara lik nıaçlarında 

Güneş ve GalatasaraY 
nasıl yenildiler 

istanbulda olduğu gibi, bu hafta An. 
karada lik maçlarına başl<!ndığı ve maç 
ların verdiği netice)eri telgraf havadisi 
olarak evvelki gün okuyucularımıza bil· 
dirmiştik. 

Şimdi maçların tafsilatını veriyoruz: 

G. Saray - G. Birliği 
Saat 13 de hakem B. Ömer Bel~ş'in 

idaresinde başlıyan Galatasaray - Genç. 
lerbirliği müsabakası birinci .devrede 
2 • O bitti. Gençler ikinci devrede pe· 
naltıdan bir gol daha kazandılar. An. 
kara Jikine geçen sene katılan Galata
saray takımı şöyle teşkil edilmiştiı 

Cahit • lbrahim, Cemil _ Ihsan, Halit 
Süleyman • Ömer, Esat, Nur, NeC"ati, 
Selami. 

Gençlerbirliği bu yıl takımda yeni 
elemanlarla şu kadroyu oynatıyordu: 

Selim - Nuri, Naci • Münir, .Hasan, 
Keşfi - Yusuf, Selim, Ali, Basri, Fahri. 

Birinci devrenin ilk on beş dakika. 
sın.da Gençlerbirliği bozuk oynuyor • 
du. Buna mukabil Galatasaraylılar da
ha düzgün oynuyorlar ve bütün ener, -
jilerini sarfediyorlardr. 15 nci dakika • 
dan sonra vaziyet değişti. Gençler o • 
yuna hfıkim olmıya başladılar. Bu iis • 
tünlük tesirini gösterdi ve 20 nci da· 
kikaya doğru Ali, güzel ibir .sryrılışla 
birinci golü attr. 

lkinci gol 
Mukadder neticeyi tayin eden bu 

golden sonra Gençlerin baskısı arttr. 
Galatasaray kalesi bir iki defa gol teh. 
likesi geçirdi. Fakat iki bek, İ1bnhim 
ve Cemil çok gayretli oynuyorlar ve 
muhakkak gollere mani oluyorlardı. 

Fakat 3 5 nci dakikada soldan aldığr 

bir .derin pasla kaleye sokulan Ali, i • 
kinci golü yapmıya muvaffak old:.ı. 

lKiNCt DEVRE 

Bu devrenin ilk dakikalarında Ga • 
latasaraylıları gene çok çalışıyor gör -
dük. Fakat bu çalışma Gençlerbirliği 

müdafaa.c;ını aşrruya yetişmedi. Genç -
lerbirliği rakip kale yarı sahasına yer. 
leşti. Oyunun ortalarına doğru Ali ka
leye doğru .inerken bir çelme ile yu • 
varlandı. Gençler verilen penaltıyı Bas. 
rinin ayağile gole tahvil ettiler. 
Maçın bundan sonraki dakikaları 

Gençlerbirliğinin tam hakimiyeti al • 
tında, fakat çok yavaş ve zevksiz bir 
şekilde cereyan etti. Oyun, Galatasa
raylıların son dakikada ceza çizgisi ü
zerinde kazandıkları bir firikiği bek 
Cemil çekerken bitti. 

Galatasaraylıların henüz birinci .sı • 
nıf takımlara dayanabilecek lbir kad • 
ro elde edemedikleri belli oluyordu. 
Bundan başka muhtelif hatlarını tutan 
belli başlı oyuncuları da nefessiz idiler. 
En çok muvaffak olanlar Cemil, İbrahim 
ve Süleymandan ibaretti. 

Güneş - l\I. Giicii 
Günün ikinci karşılaşması Güneş -

Muhafızgücü birinci takımları arasın -
da oynandı. Tertemiz formalarile bir in. 
tizam ve güzellik nümunesi teşkil e • 
den takımlar sahaya çıktıkları zaman 
alkışlandılar. Hakem İhsan Türemcndi. 

Güneş takımı: 

Nedim - Nihat, Mehmet - Necmi, 
Sedat, Cezmi _ Taci, Hüsnü, isken • 

der, Orhan ve Salih'ten mürekkepti. 
Muhafızgüçlüler de: 
Muzaffer - Fethi, Saffet - Ahmet, 

Cihat, Halit _ Atıf, İbrahim, Riza, Şa. 
hin ve Nftci'den teşkil edilmişti. 

Birinci devreye Güneşliler başladr -
lar ve ilk hamleye bir iki güzel akınla 
netice hakkında ümit verdiler. Fakat 
Muhafızhlar yavaş y~vaş oyuna ha -
kim oldular ve kaleleri yalnız bir de -
fa tehlike geçirdi: Saffet başıyla topu 
karşılarken hentbol yaptı. Ceza çiz • 
gisine yakın bir yerden iskenderin 
çektiği güzel şütü kaleci tuttu. 

ve kırmızı ipek gömlek, başlarında kır -
mızı fesler ... Diyebilirim iti halk, canbnz
lıanedeki hünerlerden ziyade bu kırk bin 
farmasonun bu kıyafette vakarla otur. 
malanm beğendi; onları alk1ııladı. 

Bunu müteakip Muhafızlılar da bir 
gol fırsatı kaçırdılar. Güneş aleyhine 
iki defa korner oldu. Kale önü karış -
tı. Santrfor, topu sol ayağından sağ 

ayağına geç.irmiye çalışırken bekler 
kaptılar. 

Birinci gol 
Maç heyecan verici bir şekilde ele. 

vam ediyordu. Tam 28 nci dakikada 
mütemadi hücumda olan Muhafızlılar 
soldan yaptıkları bir akın sonunda Rı. 
zanın ayağile .ilk gollerini yaptılar. 

Devrenin neticesine yakın kaleci Ne
dim, Rızanın bir şütünü ancak kornere 
çelmek suretile lbir gole mani olabildi. 

lKiNCi DEVRE 
1 - O yenilmiş vaziyette ikinci devre. 

ye :başlıyan Güneşliler, ilk on dakika • 
da vaziyeti kurtaracak gibi göründü -
ler. Fakat Muhafızgücü takımı güzel 

bir müdahale ile tehlikeleri bertaraf 
ettikten başka 11 nci .dakikada sağ a -
çık Atıfın yağile ikinci golünü ka • 
zandı. 

Oçüncü gol 

ikinci golden sonra oyun daha 
zevkli bir hal aldr. 20 dakika kadar 
mütevazin ve güzel bir oyun seyret -
tik. iki taraf da hücumlar yapıyor ve 
gol yapmıya çalışıyordu. 32 nci daki· 
katla Güneşliler bir firikik çektiler. 
Müdafaadan karşılanan top Rızr.ya 

geldi Rıza bir az ilerledikten ısonra 

Naciye pas verdi. Nacinin SJkı bir ŞÜ
tü Nihadın ayağına çarparak ağlara 

takıldı. 

Dördüncü gol 

Son on beş dakikada ban futbolcu -
ların lüzumsuz asabi hareketleriyle 
maç seyredilmez bir hal aldr. Fakat 
top hemen hemen MUhafızlılarm aya -
ğındaydr. Nedense gol sayısını artır • 
mak istemedikleri görülüyordu. Her -
kes mütemadiyen "çalım., yapıyordu. 

39 ncu dakikada Rıza arkadaşları gi -
bi "çalım,, yaparak kaleye sokuld:: ve 
dördüncü golü yaptı. Geriye kalan 
5 dakika çok yavaş ve :sönük geçti ve 
maç 4 • O Muhafızgücü lehine netice

lendi. 
Güneşlilerin mağlubiyetlerinin baş -

lıca sebebi, futbolcuların istidatlı genç
ler olmakla beraber henüz karşıla • 
rındaki oyuncular kadar pişkin ve tec· 
rübeli olmamalarıdır. Sonra, hücumla
rını hep soldan yapmak istediler ve kar • 
şı taraf müdafaası da Qnı ta'biyeyi çabuk 
sezdi ve akınlar !hiç oldu. 

Muhafızgücü, takrm halinde iyi çalış· 
mış olduğunu gösterdi. Yegane kusur -
ları, yalnız bir yetiden gol atmak heve. 
sinde olmalarıdır. İyi bir müdafaa. hattı, 

onların bu "gol yapma,, tarzını çabuk 
anlar ve kaleye bile yaklaştırmaz. Bir 

hata noktasr da, sı'kışık vaziyetlerde 
müdafaanın uzun vuruşlar yapamama· 
lan oldu. 

Kadın yüzücü 

Ragnhild 
Yeni bir diinya rekoru tesis etti 

Konephng, 3 (A. A.) - Danimarkalı 

yüzücü bayan Ragnhild Hveger elinde 
bulundurmakta olduğu on iki dünya re. 
koruna bir rekor daha. ilave etmiştir. 
Danimarkalı genç kız 300 yardalık ser

best yüzmeyi 3 dakika 52,6 saniyede bi
tirmiştir. 

lUüIUyimlc karşıla~acak olan 

Tekirdağll 
Güreşlere gelmedi 
Pazar gUnU Pendikte profesyonel peh

livanlar nrnsında mlisnbakalar yapılmış. 
tır. 

Ağır sıklette Tekirdağlı ile 'Mülayimin 
knrşılaşacağı da nan edilmişse de Tekir
dağlı IIUsc)in sahaya gelmediğinden gü
reş yapılamamış ve Müliıyim hükmen gn. 
lib ilün edilmiştir. 
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Alemuarzn etra,ını saran z er er, du, yanaklarını okşadı ,.:. 
J • t J k d l - Sözleriniz Stcfan Gietzinger hak- _ İyi adaınıun ama, arada böyle ' Ptı 

seruarı Çl euen Çl ar l ar. kmda bana verilen raporlara tetabuk e- siliklerin tutmasa! Biz kavga ederiı ın1 
diyor: Führerimizin en hararetli bay - ma gene biriblrimizi severiz. M. veli op 

Eğer bu sefer de muvaffak olamaz
larsa artık açıktan açığa faaliyete geçip 
hUnkfırdan şehzadeyle Selimin idamına 
milsaade alacaklar ve işi kökilndcn hal
Jedec klerdl. O zaman Alemdar da ne 
haltedebılecekti? Mustafayı indirip de 
keneli mi tahta geçecekti? 
AlayköşkUnde sabah karanlığmdanbcıi 

başlıyan hnzırlık 1stanbulun her tarafına 
yayılmış. dilden dile bu ziyafet mesele
si intikal ctmJş, sanki başka sohbet, ba§
ka dert kalmamış gibi halkın dilinde yal. 
nrz bu mesele konuşulmağa başlanmıştı. 

Şimdiye kadar kudumlye ziyafeti diye 
bir şey yapılmamıştı. Halk içinden okur 
yazarlar bu ziyafette bir maksadı mah
ıııus olduğunu takdir cdiyorlardL Fakat 
bir suikast ihtimalinden zl)ade AIP.m -
darla yirmi bine yakın mUsclliıh askeri 
ve onl&rın başındaki ka"ri ve haşmetli !
yanma yaranmak ihtimaline daha fazla 
temayül vardı. Yine dilden dile, bugtin
lerde serdar elinden mührün alınarak A
lemdara verileceği söyleniyordu. Fakat 
lılç kimse dilini Alemdara uzatamıyordu. 
Yanıbaşındakinin Alemdar adamlarından 
biri olması ihtimali halka dehşet ve kor. 
ku vermişti. YI' duyarsa, ya duyarlarsa 
kellesinin gittiğ, gündü. l-Jem kim sorar, 
kim arardı? 

O giln şeyhülislam Arif efendi, Alem
dara bir ziyaret yaparak gece taammm 
Alayköşkünde yapılmasına iznini aldı. 

Halk akşamdan birkaç saat önce deb
debe ve ihtişamla geleceğini bildiği A
lemdarı seyir için sokaklara dolmuştu. 
J{adın, erkek, çoluk, çocuk nrasmdan 
sekbanlar bile zor geçiyorlıırdL Halk na
zarında Alemdar efsaneleşmiş, mabudlar 
derecesine yUkselmiş bulunuyordu. Mah
rem sohbetlerde, hilnkli.rın bile Alem. 
dardan korktuğu söylcnmj§, halk bu hey. 
betli kahramanı görmeğe can atmıştı. 

Filhakika akşama doğru Alemdar ve 
maiyeti hakikaten garib kıyafetlerle, ye
şilli, kırmızılı, beyazlı sarıklar, klilA.blar, 
kavuklarla, tüylü, tüysüz kUrklU, kUrk
sUz, uzun, kısa cübbelerle, hil'atlerle 
pür ihtişam ve debdebe konaktan sökUn 
ederek alayköşkUne doğru yUrUdUler. 
Alcmdarm arka.smda, ellerinde sivri 
kargılarla gelen müheykel yapılı süvari
ler herkesi hayran bırakıyordu. 

- lııte Alemdar! İşte Alemdar! 
Halit biribirini çiğniyerek bu serdarı 

görmeye çalışıyor: 

- Barekalla h ! 
Sesleri gökyüzıinü dolduruyordu. A

lemdar bile ömründe bu kadar büyük 
nümayiş görmemişti. Scliin:lık resmi fili. 
sinden çok daha mutantan bir şekil alan 
hu iş eerdarı da, hünkarı da adamakıllı 

gticendirıniş bulunuyordu. Ama, elden ne 1 
gelir? 

Ziyafet kızıştı. İçiyorlar, }iyorlar. Şar-
1 

kılar, gazeller, tanbur, ud, keman, zevk 
ve tarab ta Divanyoluna aksediyordu. 
Alemdar bir aralık yan odalardan birine 
almdı. Yanında Köse kethtida ve AbdUr
rahman efendi, Nezir, Mercan, Anber a
ğalarla Fettah vardı. 

İşte asri eğlence, asıl gizli zevk bura
da başlamıştı. Dışarda Alemdar ricalinin 
naraları duyuluyordu. Serdarı ekrem Çe
lebi paşa da biraz sıhhi ahvalinin nahoş 
olmasından dolayı içmiyor, seyri tercih 
ediyordu. 

Alemdarın etrafını saran dilberler, 
serdarı çileden çıkardılar. Belki Alem. 
dar Gillizarı bile unuttu. Meger !stanbul
da ne dilberler varmı!j da onun haberi 
yokmuş! 

Fakat Köse kethüda arada sırada Ne· 
zirle Fcttahm birıbirine manidar ha.kış
larını gö~Unden kaçırmıyordu. Bir şey ha 
zırlanıyordu, ama ne? 

Köse kethüda, Alemdar paşanın bu iş 
ve işret arasmda gafil avlanabileceğini 
dUşUnUyordu. KetbUdalığınm, zekasının, 

efendJslne hizmet ifasının tam zamanıydı. 
Filhakika koca serdar, uzun zamandan
bcri hasret kaldığı böyle bir eğlenceye 
kendini kaptırmakta haklıydı. Aklma her 
hangi bir tehlike gelemezdi. Fakat köse
yi işgal eden fikir, kudumiye ziyafeti 
diye hiç sebebsiz ve manasız böyle bir 
gecenin hazırlanması noktasıydı. Henüz 
kimsenin vaziyeti belli olmamış, mUte. 
gallibe temizlenmemiş, saltanat davası 
hallolunmanuş ve hele bilhassa Alemda
rın İstanbula gelmesindeki maksat ta
hakkuk etmemişken, Mustafa taraftarln
rının bir ziyafet hzırlıyarak Alemdarı 
kendinden geçirecek kadar sarhoş etme
ğe gayretlerinin bittabi bir manası var· 
dı. Bunu bilhassa bu gibi işlerde gözUnU 
dört açan ve perendeden atlamryan kö. 
se pek ala bilirdi. 

Hele Nezir ile Fettnhın birlbirine göz 
işareti vermeleri, kösenin bu düşünce -
sinde asla haksız olmadığını göstenneğe 
kAfiydi. Köse bir vesile bulup dışanya 
çıktı. 

'il 
Meclis hararetleodikçe hararetleniyor-

du. Bir insanın ne mal olduğu rakı mec
lisinde belli olur derler. Filhakika odun -
culuktan, kahvecllikten, hatta hamam 
ugaklrğrndan vezirhğe payelere, mevki -
lere, ikbale erişen iıiliufakh ek!birio iç 
yUzü burada meydana çıkmıştı. Arada 
mrada belindeki silahı çekerek bir nara 
ile patlatamğa kalkanları menetmek 
müşkül oluyordu. Haykıranlar, oynıyan. 
lar, bir kenara sızarak şarkı gibi bir 

şeyler mırıldıyanlar, meclise pis bir mey
hanenin sabaha karşı aldığı manzarayı 

çöktilrmüştü. Bir aralık koca serdar A
lemdarın bile bir §İşeyi masa üzerinde 
parçalıyarak: 

- Güliznr! diye eski yavuklusunu can 
ve yürekten hatırlayıp haykırdığı duyul
muştu. Fakat tam bu sırada bir silah 
patladı ve bir ağız dalaşması oldu. Yer
lerinden kımıldıyacak kudretleri kalını

yan sarhoşlar bile kendilerine gelir gibi 
oldular. 

Köse kethüda, gırtlağından yakaladığı 
kahvecibaşı AbdUrrahmaru sürüyerek A. 
lemdarın yanma götürmek istiyor ve 
haykırıyordu: 

- Doğru söyle. Sana kurban değil, 
millete efendi getirdim, kodoş herif ! 

Alemdar da sil8.h sesini i§itmiş, fakat, 
içerde azrtanlardan birinin münasebet -
sizliği olarak tefsir etıni~tf. Bu itibarla 
pek oralı olmadı. Yalnız Abdülfettah, 
Nezir tirtir titriyorlar ve köseye yalvarı
yorlardı: 

- Hilnkann başına yemin ederiz ki 
böyle bir şey yoktur. Hele Abdürrahman 
efendi validei zişanm göz bebeği sayı
lırlar. Kendilerine itimatları vardır. 

Kösenin gözü dönmUııtil, çUnkU gözle
riyle görmllştü. Bu mel'unu Alemdarın 
yanma sllrliyilp oracıkta boynunu vur· 
duracaktı. Hatta biraz sonra sllA.h sesin. 
den kendilerine gelir gibi olan meyze -
deler blisbütiln azıtarak bardaklarla fç
mcğe başladılar. 

Haremağalanndan hizmete memur e
dilenler de sarhoştular. Bu itibarla köse 
kethüdanın koridordaki mücadelesine 
kimsenin yanaştığı bile yoktu. 

Silahı köse atmış ve Abdürrabmanm 
elindeki şişeyi parçalamıştı. Şimdi hekim 
başı çağrılıp da bu yere dökülen ma~i 
tahlil edilse kuvvetli bir zehir çrkaca. 
ğında şüphe olunaınazdr. Ama, işte bu 
sefer de kader yardım etmi.c; vo gözü a
çık bulunan köse kethüda bir tarih faci
asmın önUne geçmişti. 

Nezir ve .Abdülfettah mil~klilatla Kö -
senin elinden Abdilrrahmnnr kurtardılar. 
Ve Nezir dedi ki: 

- Ahmet efendi, başınız kızmıştır. 

RUyetinJz tersine dönmüş. Bir kast var. 
sa o haşa Alemdara değildir, Alemdar, 
padL,ahmuza arzı hizmete gelmiştir. 

Abdülfettah, Nezirin manevrasını an. 
lıyarak onu takviye etmişti: 

- Ç'~lebi Serdarın liyakati yoktur, 
padişahmırzrn muhabbeti ~oktur. Dcvlet
lu Alemdara mührlin geçmesi için bir 
hazırlık olmuşsa bunu böyleca önlemek, 
Alemdara hizmet değil, işleri müşkülo 

sevkdmektir. (Devamı ,·ar) 

ranlarından biri, gamalı haçın en sadık onun ktskançhk sözlerini ciddiye alJllş; 
müminlerinden bir genç. Daha on iki ruz. Bazan ailesin.Jn a!!aletini hatırlı)' 
yaşındayken "Hitlerci gençlik,. teşkil~- isyan nöbetleri geçirir. Makul ola 
tmdaymış; yani parti disiplini ve an'ane- değil mi Kurt? Bakın sakinleşti bile· 
si içinde büyUtUlerck yetişmig. İ§imiz için 
onu seçmekle isabet otmişim. Terbiye
sini size havale etmekte de isabet gös. 
terdiğlmi anlıyorum. Değil mi Hilda? 

- Evet, vatanı için her şeyi yapma
ğa muktedir bir genç! 

- ... Ve sizin aşkınız için! değil mi? 
- Öyle görünüyor. O yaştakiler ide-

allerini mUşahhas bir halde görmek is
terler. 

- Bu vaziyette zavallı delikanlı sizin 
uahsmızda vatanını görüyor. Güzel rol 
oynamışsınız Hilda. Romanyalı olmanıza 
rağmen vatanperver bir Alman kadını 
rollinil yadırgatmamışsınız. 

- Memleketimde bir darbımesel ''ka
dmın, sevdiği adamın vatanmdan başka 
vatam yoktur!., der. 

Fon Hedingen köpUrdU: 
- Bu sözünden senin budala Stefanı 

sevdiğin manasını çıkarmak lazım? 

- Hayır. HenUz değil. Daha evvel de 
söylediğim gibl §imdiki halde sadece ho. 
r:ıuma gidiyor. 

Vclter, Hedingeni istihfafla sUzerek 
sordu: 

- Bu tcferrüat sizin için pek mi mU
him? 

Hedingen homurdandı: 
- Teferrilat mı? 
- Evet teferrüat. Hem de hiç ehem-

miyet veriimiyecek teferrüat azizim 
kont ... Şimdi i~lmize aşk ve kIBkançlık 

karrştırmanrz ne doğru, ne de sizin ve 
madamın mazlleriniz bakımından mantı
kidir. Evve1ce dlişünüp bana ona göre 
söz vermeliydiniz. Maamafih vazgeçmek 
niyetindeyseniz haber verin. Bu buhran 

. devrinde sizin işinizi görmeğe taltb Ber
lin kaldırımlarında adam mı yok? 

Hilda mUdaha.lo etti: 
- Sinirlenmeyiniz. Ben işleri yoluna 

korum. Öyle değil mi Kurt? 
Hedingenin dizlerine oturup yanakln -

rmı ok§ıyarak söylendi: 

Kont başını ısrarla önilne cğiYO 

Hilda onun çenesinden tutarak b 
kaldırdı. Sefil adamın gözlerinde ut• 
cmdan yaşlar birikmişti. . 

a2 
Velter b~ını çevirerek görmeıneıl' ı:: 

ten gendi. el 

Hilda i§Ikrnın gözlerini öptü. J{ul alı 
na mırıldandı: 

- Çocuk gibisin Kurt! Biliyorsuıı 
seni severim. Deminki sözlerimi hidde..., n 
söyledim. Seni sevmesem yanında dı:'l'a§ 

C:·· muydum? ı 
aı 

Biraz durt.lu. Sonra calt bir §efkatlt ıoıı1 
18.ve etti: 

- Haydi cicim, gPzinti saatin 1 
Çık da biraz hava al. Ben komiserle 
lakata senin n:ımma. devam ederim· ' 
şimdi sinirlerine hilkim değilsin. . eç 

He<lingen, hiçbir söz söylemeksi,ıiJI ıt 
taat etti. Ayağa kalktr, Velterin eJiııl ~i.' 
karak salondan çıktı. '°e 

Komiser mrnldandı: ~:ıı 

- Zavallı! •ite 

Hllda. omuz silkti: l 
- İradesiz adamm biri! içinde buljat 

duğu sefil hayattan kurtulmak iç!.n ~il.~ 
şacağı yerde çocuk gibi ağlamakla ' t.ıı 
geçiriyor. Meram eder!!e insan her şti'aı 
muvaffak olur, fakat irade kuvveti ti 
znn. Halbuki Hcdingen maddeten ve 
hassa manen bitmiş. .tiL 

Neyse biz asıl işimize gelelim: cltı1cn 
ğim gibi Stefan artık "olgun., hale ~r 
eli. Kararlaştırdığımız veçhlle yarın ""'lq ' 
burada bulacaksınız. Parise gitmeğe ~at 
zır, fakat bu vazüeyi ona sjz vernıe+a 
niz. Bu şekilde bir vazifeyi kadııı!llJt~ı 
vermesi 8.det olmadığı malilm ... 

- Ben her şeyi hazırladım. Yarın 
dörtte burada olacağım. 

- O sizden birkaç dakika ewel 
lecek. Kendisini bu fırsattan istifııde 
dere!t biraz daha hazırlıyacağnn. 

- Bravo Hi!da! 
(Denmı nr) 
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O zaman, şimdiye kadar epey üzüntü içinde kalan bayan Seni· 

ha tekdirlerine başladı. 
Fakat genç kız annesine söz bırakmadı. 
- Anneciğim, dedi, babam bana, hayatı değerine de olsa her 

zaman candaşlanna yardım ve iyilik etmek lfızımgeldiğini öğretmiş
ti. Bayart da geçidi çok iyi biliyor ve biz ikimiz orayı yüz kere geç
miştik. Şu halde ..• 

- Ya göğüs nezlesi olursan, yaramaz çocuk? .. 
Nazan bir filozof tavrile cevap verdi: 
- Ona baloda da yakalanabilirdim. Hem de hiç kimseye bir 

iyiliğim dokunmadan .. Anne, bir bardak çay daha verir misin? 
Çaresiz, tekdir yarıda kaldı. 
Fakat Nananm bir dü~üncesi vardı Ve bunu yerine getirmeği 

kafasına koymuştu, sordu: 
- Bayart bu işi ne güzel bajal'dı, değil mi anne? 
- Zavallıyı daima yanlış tanıdığınız için, anneciğim • Bayart 

iki can kurtardı. Demek, bir rnük~fat hak etti, değil mi ? 
- Tabii. lki kat yulaf verdireyim, ister misin? 
- Evet. Muvafık. Onun tarafından size teşekkür ederim anne· 

cığim. Fakat ben başka şey istiyordum. 
- Ne imiş o istedığin? 
-Artık fıçı taşımasın anne: Hakiki bir kahraman o! Artık ona 

hor bakmağa hakkınız yok .. 
Herkesin kahkahaları arasında bayan Seniha Muhtar, Bayar

dın bundan böyle, ağır işlerde kullanılmaktan muaf olacağını res
men bildirdi. Fakat böyle sudan bir sözle Nana kanmıyordu. Seyis
leri çağırtıp, zavallı hayvanı bir daha üzmemeleri için emir ver· 
mclc liznndı. Bu da yapıldı. 

Adamlar dışarı çıktıktan sonra, Nana: 
- Çok memnunum anne, teşekkür ederim, dedi; artık rahat 

'• j • e. • 

-46-
rahat uyurum. 

Annesi, en müşfik bir sesle: 
- Seni şimdi odana götürecekler kızım, dediği zaman Nazan 

bir kahkaha attı. Dedi ki: 
- Beni götürecekler mi? Çamaşır sepeti gibi ~ni yüklenip gö

türecekler, öyle mi? Siz bırakın beni! Benim ayaklanın var, kendim 
giderim. 

Ayağa kalktı. Üzerindeki battaniyeyi uzağa fırlattı. Öyle ki. 
battaniyeyin bir ucu kardeşinin fincanına girdi. Bereket \'ersin 
kardeşleri onun bu gibi hallerine alışktılar. 

Na.na, kendisinden çok bol ve uzun olan penyuvardan bir kedi 
çevikliğiyle sıyrılarak kapıya doğru ilerledi. Tam çıkarken, geri 
döndü. Tek bir reveransla he•·kesi ~elfunladı. 

- Allah rahcttlık versin, dedi, yemeği benim tarafımdan da ye
yin. Ben gidiyorum, çünkü gözlerimden uyku akıyor. 

Nan:-ı, içeri girdiğindenberi gözlerini üzerinden ayımuyan Pla· 
tonla gözgöze gelmekten kaçmıyordu. 

Ayaklarına dolaşan etekleri yüzünden güçlükle tmnandığı mer
divenlerden, ince kahkahası işitildi. 

xxx 
Nana, deJiksiz bir uyku çekti. Bayan Seniha Muhtara kabus 

• bastı. Platon ise, hiı; uyumadı. 
Erken doğan haziran güneşi ortalığı ağarttığı zaman, pl9 ı 

pek yorgun bir halde, gözleri açık. yatağında oturuyordu. O u 
düşündüğü, düşünüp acı çektiği, o acı ile karar verdiği şeyler, bal/~ 
dertleri olmıyan sakin insanların bütün hayatlarını doldur? 
kafi gelirdi . eı 

Hareketsizlikten uyuşan vücunu biraz canlandırmak için ~ ti~ 
di ve yavaşça bahçeye çıktr. 

Yemek salonundaki guguklu saatin önünden geçerken, d biı 
çaldığını duydu. t: 

bıı 
Bahçe kaprsmı buldu. Sürgüsünü gürültüsüzce açtı. Ve 1'~. 

sini binek taşının önünde buldu. Onünde, çayıra inen mahut of ~ı: 
diven bulunuyordu. Bunu bir kazaya uğramadan indi. Uzun ıı '°c 
!arla rastgele yürümeğe başladı. tc 

Çiy her yeri ı !atmıştı. lnce dailann arasından, güne§in ill' Jt~ 
lan sızıyor ve yol boyunca iki tarafı kaplayan yeşi1liklerin )' ~~ 
gölgelerini çiziyordu. he 

Kuşlar, en güzel seslerile, tan serenadı yapryorlardı. rJ (11
1 

Çayırlara otlamağa çıkarılan ağıl hap;anlan, uzaktan btl to 
nadı kalın seslerile alkışlıyorlardı. h'.ı 

Lüzumlu olduğu için ahırda kapatılan bir sütlü inek de~ :ı 
ra. bu ahenge acıklı bir nağnıe ilr kan~ıyordu. ' 11 

Erkenden uyanmış bir arı, Platonun yanağına sürünere!C ~~t 
Yanındaki san akasya çiçe~inin içine daldı. Uzakta. yapr~ .• 
arasında bir kuku kuşu hi.izünlü nağmesini on sekiz defa te1' . ·a 
dı. Batıl inanışlara göre bu kuşun "kuku.,tan, niyet tutulup ~>~f: 
ğı zamanlar, o anda düşünülen kimsenin kaç yaşına kadar )'-ı' a 
cağını gö,terirmiş. 

(Den.mı nr) 



lsinısiz 

Be· 
İbi :ınci asırda da, güneş, bugünkü 
rd er sabah tlogar ve her akşam ba-

Pu ı. Sabahleyin ilk ıştklar çiğ!erle 
!Urken yerytızu canlanır, hava, se-

pç, heyecan ve iımid dolardı. Akşam, 
raıc ses . l"k . "nd ' sız 1 ve h uzun ı~ı e koyu 

tan ıklara . . ı· d"" o·· ;r·· 1 d gomu uı u. unuuz er 
· "i Uzlere, geceler, gecelere benzer -
dd ~~ıız hazan bir bulut geçer, gök 

ttu hıdc!etli gürler. gece bir rıldız 
"p e~~ ko.r~udan benzi sapsarı bir ra -

d tı:iını manastıra dar atarak d
ona bir kaplan gördugunü anlatırdı. 
ııı;:· gene biı ibirine benzi yen gün -
l> r ve geceler akıp giderdi. 
ek~Pastar n çalışmak ve ibadet et

alıı en baska işi yoktu. Ihtiyar baş 
St~ı org çalar, latince şiiı ler yazar, 

·r er bagl:ırdı. Bu, çok san"atkar 
il ~aPastı. Org çalarken, ıh ti yatlık -

:ı.1 11Iaktarı agırlaşn papasla.r bile göz 
,~il • 

:;ı ı tutamazlardı. Başpapas bır 
inlatırkcn, hatta ağaçlardan, hay

llu r~an veya denizden b..!hsctse Lile 
.gulrneden ve aglamadan dinlemek 

t~ ~sızdı. Onun n.ıhunda, tıpkı bir 
" gıbi t• • Y\Ut . •trıyen teller vardı. Kızsa, 

Y.llc b~r sevinç duysa, korkunç ve 
. eçer bır §eyden bahst:tse kendiıır.?en 

isi' · r ' Parlak gözlerinde yaı1lar beli· 
lfıll i.' illz~ kızarır, sesi gök gibi gürler-

e e ilhıpterın üzerinde çok hak~xdi 
ı:er "k d" . . d . d" en mızı enıze atın,, ıye 
etse b. . 1 b" ta" . • Utun papaslar heyecan .ı ır 
r ıle ern . . . . . 1 d" 
aaı rını yerme getinr er ı. 

harı~ çiçekler, ağaçlar, ilk ve son 
aşlar r P~p~sların ruhunu sıkmıya 
uııa~ denızın sesi kulaklarını yorar, 
aka n eıvıldayışı onları bıktır:rdı. 

t ba•rah"b· •· ı · ·k· · ·· ti ıı ı ın şur erı, mu ı ısı, so~-

<>nıa •.. 1\ ra e1tmek kadar lazıır.dı. 
Und radan s:nelcr geçti, gündüzler 
lllaUılcri, geceler gcteleri kovala.dı. 

r haıA 
tdr a manastırda sesw y41ıyor-
"ah ~anastır civarına ürkek kuşlar
!'tıa §ı hayvanlardan başka kimse uğ-

Zdr 1 • ] d !la ·· nsnların yşadığı şehır er en 
urı ~~ra gelmek için yüz kilometrelik 
\'aı ır Yolu aşmak lizımdı. 

grr1ı nrz arasıra şehirde gtinahlarının 
• .ı:bını ornuzunda duyan bir günah

, 1 ad 
i a et ve <luadan kendine bir te-

t~a ramak için buraya geli.r, ve tıpkı 
ra · 

liir gırer gibi manastıra giderd:. 
Clpa 

1
gcce rnanastırın kapısı çalındı. 

·Yle ar Yeni bir günahkar geldi zan· 
birli!:§~adılar. Bu gelen alelade bir 
Iİz 

0 
ıdı. Gtinahlarının ağırlığını ht:· 

rah~~zlarında duymamı!'ltı. Çür.kü 
lltrı hin hayır duasını almıya bile 

go rn den şarap ve yemek fote-

. ~trede 
'" n geldiğini sordular, uzun 

erite ~terası anlattı. Ava çıkmış, bir 
lııllta ınlenirken fazla içmiş, sarhoş 
'' ~. Yolu kaybetmiş.. Karanlıkta 

,orun 
İl~ ce kapıyı vurmuş. 
'~ıc'1.ar, bu gunahkar ruhu cen'lete 

en de ıstediler: "Tarikatimize gir .. 
il: ··a rahip ol,, dediler. Şehirli r:ül· 
tını ~n gıinah\arımı severim, giinah-
. YU1t l' beni sever. ikimiz ba:.başa 

. ,, QCd~nrının huzuruna kadar r:ide. 
~ ı. 

trıırıı . . 
tlc •a tyıce doyurduktan ve ı-işe· 

il... ır rap . 'k vqdu: ıçtı ten sonra papailara 

. 'Sayı k 1 bir i n eşişler, dedi, siz burada 
1 Yc}e .Yararnıyorsunuz. Sadece bol 

il ,ıp ır· 
trıud ırıyorsunuz.. Tanrının emri 

• Ur, t 
toıt• : . ns.anlara dogru yol böyle 

"'- .. rılıo S. b . . ·•qldt · ız urada yerınuden 
c ınada CaJci n yaşarken, iyi yemekler 

ier
1
·r ıarapla.rla beslf'nirl<en, cennet· 

ti :ı ece · · 
.ri.trlten g.ınız tatlı günlecin rüya-;ını 
u~ul'ldc ' hır. Çok insanlar rehbersizlik 
erıııe111en _gunah içinde boğularak ce-
ığı.. gıdiyorlar s· . .. .. 

·•tz ' h" . ızın gorup tanı. 
Ot • c trlerd k k . • bır k e or unç facıalar olu-
'.trıları :ı~ 1

1arı açlıktan öhh or, b:r ta· 
.ı.. . rn arını 
~llliYor b" nereye koyacaklarını 

'tıe1t • ır kıs d ler g"b" "llı a, bala yap şan 
c işUYe 0;üı~ k~d~n elinde, günah işli
l ~l'tn t gıdıyor. lnsanlar arasın-

a lll•dr. ı ftanan, doğruluğa tapan 
p 1t8tu "•a~lığı bumun.dan yakala
lci.... rneyıllerc ·· ··'k · .... Sarp suru lıyen canavaT· 

1!acak, o _ 
· · nlara, dogru yo-

hikaye 
Yazan: Çehof 

lu kim gösterecek? Ben mi onlara reh. 
berlik edeyim?. Allah size imanınızı, 

bu dört duvar arasına kapanrp hiç bir 
şey yapmamak için mi verdi?. 
Sorhoşun sözleri ağırdı. Ve hayli 

küstah b:r tavırla söyl~niyordu. Fakat 
başrahip üzülmüş, benzi sapsarı olmuş
tu. Müridlerine döndü: 

- Kardeşlerim, dedi. Bu adam doğ· 
ru söylüyor. Zavallı insanlar bir ti:ilı.rm 
zaaflar yüzünden imansız, perişan ölü
yor. Halbuki biz bu manzara kar;ısın. 
da yerımizden bile kımıldan:ıyoruz. .. 
Acaba siz veya b:n, bu kötü ruhlara 
Meslhi hatırlatmak için bir şey yapa
maz m•yız?. 

Başrahip hakikaten üzülmüştü. Er
tesi gün arkada~larına veda etti. Asa
sını aldı ve şehrin yolunu tuttu, dığer 
papaslar onun şiirinden, müsikisinden 
ve sözlerinden mahrum kaldılar. 

iki ay biıyük bir üzüntü ile geçti, 
ihtiyar geri dönmedi. Uçü:ıcü ayın so
nunda kapının önünde ihtiyarın asası
nın sesini duydular. Sevindiler, karşı
layıp aralarına aldılar, sual yağmuru

na boğdular. Fakat ihtiyar bu yürek
te:ı karşılamağa sevinecek yrrde aı:ı a· 
cı göz yaşları döktü. Ağzını bile a:srna· 
dL . 

Zaten snn derece zayıflamış, son de
rece çi"\kmüştii.. Yüzünde yeis ve ~·or
gunlug· · ifadesi vardı. Sesinde hakaret 
görenlerin kırıl şı titriyı.>rdu. Oteki pa· 
paslar da ağladılar. O, kimseye bir 
şey söylemeden odasına çekildi. Tam 
yedi gün dışarı ç.-!kmadı. Ne yedi, ne 
içti, ne de org çaldı. Sadece ağladı, ağ· 
ladı .. 

Rahipler kapısını çald lar, <lışarı 

çıkıp derdini kendileriyle paylaşmasını 
rica ettiler, yalvardılar, sükuttan baş
ka mukabele görmediler. 

Sekizinci ~ünü odasından çıktı. Arka
daşlarını başına topladı. ümitsiz, me
y~s üç ay içerisinde başından geçenleri 
anlattı. Manastırdan şehre gidişini an· 
latırken sesi sakindi. Yolda kuşlar ö
tüyor, dereler çağlıyor, tatlı ve taze 
ümitler ruhuna heyecan veriyormuş •. 
Kendisini muharebeye giden, harpten 
muzaffer çıkacagına emin olan bir ku
mandana benzetiyormuş. Hülya i;eri
sinde, şiirler, söyliye söyliyc, ilahiler 
okuya okuya yoluna devam ediyormuş. 
Bu sarhoşluk içerisinde yolun bittiği -
nin farkında bile olmamış .. 

ihtiyar başrahip şehri ve insanları 
anlatırken sesi titriyor, gözleri parıl

parıl yanryor, delirmiş gibi oluyordu. 
Orada gördüğü şeyleri hayalinden bil
le geçirmemişti. Şeytanın ne büyük 
kudret sahibi olduğunu, kötülüğün ne 
kadar cazip bulunduğunu, insanların 

ne kadar kudretsiz olduğunu ilk defa 
bu ihtiyar çağında görmüş anlamıştı. 

Şehirde ilk karşısına çıkan bina, gü
nahkar bir ev olmuştu. Burada cep:eri 
altın dolu elli, altmış erke1: Jurma.dan 
yiyor, ve durmadan içiyordu. Sorhoş 

sesleri, şarap kokan nefesl<?rini yü!{sel· 
terek edepsizce şarkılar söylüyor, kal
binde Allah korkusu olan bir adamın 
ağzına alamıyacağı iğrenç kelimeler _ 
le ~kalaşıyor, sonsuz bir hürriyet içe· 
risinde yaşıyorlardı. Ne Allahta;~ ne 
şeytandan, ne de ölilmden korkuları 

vardı. istediklerini söylüyorlar, iste
diklerini anlatıyorlar, şehvetleri kendi. 
lerini ne tarafa sürüklerse o tlrafa 
doğru gidiyorlardı. 

ihtiyar rahip coştukça coşuyor, hid
det:nden ağlıyor, gene hikayesine de· 
vam e-liyordu: 

- Masanın üzerinde, içki içenlerin 
ortasında yarı çıplak bir fahişe duru
yor. Allah bu orospudan güzel, bu o
rospudan sehhar bir mahluk yaratma
dr. Bu uzun saçlı, siyah gözlü, kalın 

dudaklı esemr kadın, bu utanmaz, bu 
hayasız taze, kar gibi bembeyaz dişle· 
rini göstererok gülümsiyor ve her te
bessümle san1ti "bakınız ben ne kadar 
hayasız, ne k.:.dar güzelim., diyordu . 
İpek ve dibadan elbisesi bir çok güzel 
kıvrımlar yaparak omuzlarından arağı 
dökülüyordu .. Fakat onun ır.ermer vü· 
cudu bu elbisenin altında saklanmak 
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6,01 12,02 15,17 17,46 19.17 4,23 

Lüzumlu 1 elelonlcu 
Yangın: 
lst:ınhul için: 24222, DeyoAlu tçin: 

4461t, Knılıküy için: 60020. Üsküdar l· 
çin: 60625. 

Ye~ilküy, llokırköy, Bebek, Tarabya, 
Iliiyukılcre, Fcnerlı:ılıı;e. Kondilli, Eren· 
köy, .Koı t:ıl. Bııyukad:ı, Hcylıeli, Burgaı, 
.Kın:ılı, İ\"İıı: Telefon rııuh:ılıere menıu· 
runa )nııı.:ııı ıll'ııırk k;Hidir. 
Hamı ılfoı)cM: 22ill 
l>enız ılfnıvrsl :iti .• 20 
Bev:ızıı kıılcsı: 21 !l!lli. (inl:ıla )"angın 

kuırsi: 400liıı 
Sıhhi irııcl:ıt: 44!l!llt Miiclth•luınumilik: 

22290. Emniyet miiclürluAu: 24382. 
Ncfi:ı \'ck:ilrli lsı:ınlıul Elektrik işleri 

Umum Müdürlüğü Beyoğlu: 44801 • lst:ın. 
bul: 24378. 
t:ış: 40!1:18. f.ihali: 20222. Nurosmaniye: 
21i08. Oskıitl:ır • Katlıköy: fi0i73. 

llav:ııwzı: lst:ınhııl: 213i8. Kadıköy: 
60i!lU. Beyoı!lu: Hfi42. 

Taksi Otomobili I stemek 
için 

Sıılnr Tıf:ıresl: RrrnAlu: 447113. Reşik· 
Bcyo)ilıı cıtıctı: 491184. Bebek ciheti: 

3G • 101. Kaılıkoy ciheti 60447. 

Denı:yo//arı 
lstnnhul ncenteliAi: 22740. Karak~y: 

42:11i2. 
P:ız:ırlcsl Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 ll:ınılırm:ı. 
S.ılı Tıııılımıcılcn 9,30 tzm it, 16,30 Mu· 

d:ııı):ı. 1!I "ar:ıhlg:ı, 20 Banılırm:ı, Gala· 
tadan J2 K:ır:ıdeniz. Sirkeciden 10 l'ıfer
ıin. 

<,::ırş:ımh:ı Toph:ıncıfen lli,30 Mud:ıny:ı, 
20 BnnıJırm:ı. Sirkrciden 15 Ayvalık, 18 
Barlın. 

Pcrşerııhr Toph:ıneılcn 9,30 lzmit, 16,:!0 
l\tuıl:ınyıı, 20 ll:ınılırın:ı. Galatndan 12 
.K:ır:ıılrn iz. 

Cıınınrlcsl Toplrnnrılcn J4 Mudanya, 20 
Bııııılırınn. Sirkrciılcn JS Ayv:ılık, 18 
Barlın. 

P:ız:ırlt•si Toplı:ı lll'tlcn !llınroz, 9,30 iz. 
nıiı. <~:ıl:ıl:ııl:ın s.:ıo Jllıırlııny:ı, 10,30 lzmir 
Siir. J 2 K:ır:ırlen iz, 22,30 l\lud:ınya. 

Müzeler 
Avnsory:ı. Jlorna - nızan5, Yunan eser· 

lerı \e <;inılı Kö~k. Askeri Müze ve sarnıç 
l:ır Tıc:ıreı 'e S:ınayi l\liiıesl, Sıhhi müze. 

fllu ınlizrlcr hcrı;ıiiıı s:ı:ıl 10 d:ın 1G ya 
kıırl ır :ı~·ıklır.) 

Tıırk \l' 1,1:1111 rc;l•rlerl müzesi: P:ızar
t~c;idcn h.l';l,ıı lırnııııı s:ınt 10 d:ın 16 ya 
1.;:ııJ:ır '"t• Cuma ı:ıünlcri 1G d:ın l 7 ye ka
dar nçıklır. 

Topk:ıpı Mıi7.rsi: Hcrgün saat 13 ten lG 
~;a kadar :ıçıklır. 

r,. '?mleket D?şı Deniz 
Seferler! 

nomnny:ı '·:ıpıırl:ırı: Cumartesi günleri 
13 ele l\östcnce)r: Salı günleri 18 de Pi
re. lleyrııt, lskc·nıleriye. 

lt:ılv:ın \"apurları: Cuma ııünlerl saat 10 
d:ı Pire, Brenclh:i, \'eneılik, Triyeste, 

Sirkeci lsı:ısyon l\liidürlüAü Telefon 
230i!l. " 

Anadolu hattı 
llerı::un h:ırekel eden şlınendifrrlt'r: 
S:ıat S ıJe Konya, 9 da Ankar:ı. H'ı,15 de 

Diy:ırh:ıkır ,.e S:ımsun, 15,30 da Esk1$e· 
hir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de A· 
d:ıpnz:ırı. 

Bu trcnlrrdrn ~:ıat 9 d:ı hareket eden 
Ank:ır:ı nııılılclili pazartesi, çarşanıb:ı 
\'C cunı:ı lo{iinlrri llnlrb ve Musula kadar 
serer eımeklrılir. . 

,,,., vrupa Hattı 
Semplon <'ksnrrsl herııün Sirkecirlen 

sa:ıt 22 de knlk:ır ,.e Avrup:ıılan r.:eleni 
s:ı:ıt 7.25 le Sirkcrh·e muvasalat eder. 

l\011\·onsi}onel 20,30 da kalk:ır, 10,20 
de ı:clir. 

Eılirne post:ıc;ı: Herııiin saat 8,50 de 
h:ıreket ecl<'r. 19.33 ıle gelir. 

MONAKASALAR: 
İstanbul telefon müdürlüğü ihtiyacı 

50 adet 6 şar metrelik çam direk pazar 
lık suretile satın alınacaktır. Pazarlığı 
6·10·938 perşembe günü saat 14 te Mü
dürlük m~rkcz binasında toplanacak alım 
satım komisyonunda yapılacaktır. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
Bir Leh kontesi casusluk suçu ile 

Berlinde te\ kif edildi. 

istiyormuşças·na, tıpkı bahar gelince, 
toprağından fışkırıp taşan bir nebat 
gibi bu kıvrımlar arasın~an fışkırıp ta
şıyordu. Bu kadar kalsa gene iyi. Bu 
hayasız kadın bardak bardak şarap içi
yor, türkü söylüyor ve kim arzu ederse 
kendini ona teslim ediyordu. 

Bundan sonra ihtiyar rahip, ellerini 
hiddetli hiddetli oynatarak at yarış· 

larım, boğa güreşlerini, tiyatroları, 

san'atkarların resim yaptıklarını, mer
merden çıplk kadın heykeli döktülk -
leri atelyeleri anlattı. Coşkun ve güzel 
bir sesle söylüyordu. Rahipler hay· 
retten taş kesilmiş, onu dinliyor ve he. 
yecanla nefes alıyorlardı. 

Bütün şeytani güzelliklerin cazibesi
ni, iğrenç, bir kadın vücudunun ram
edici güzelJiğini anlattıktan sonra baş 
papas şeytana lanet okudu. V c dönüp 
tekrar odasına girdi. 

Ertesi günü odasından çıktığı zamarı 

9 

\'azan: Rahmı 'YA(iJZ 
AbduBlalhı bey ıne<dJeın geDme?mDştD, 

aca~a oırtacdJa nasaD P.:>lır 
fevkaDA<dlelnk vardı 

-102-
Fakat i~ işten geçmiş, artık bu mevkii 

muhafaza etmek imkanı kalmamıştı. 
Soşonun büti.ın sevinci bu hadise ile 

yeise döndli. Yı.iziı asıldı, kaşları çatıldı. 

Hala elindeki kağıtlarla kar;:ısında du· 
ran yaver Enver beye, ağır, kalın ve tit
rek bir sesle söylendi: 

- Bırakın kağıtları şuraya .. artık çeki 
lebilirsiniz. Ben nezarete gitmekten vaz
geçtim. Bu evrakı tetkik edeceğim. Siz 
de erkfinıharbiye reisine söyleyin .. ikin
ci kumandan Arif beye şimdi bir şifre 
çektirsin . .Naradan buraya davet etsin. 
Birinci kumandanlık uhdesindeki vazife 
ve vesikalarla malzemenin devir cetvel· 
lerini hazırlatsın .. 

Enver bey amirali selfunladı, kamara· 
dan fırladı, amirliğinin son saatlerini ge
çiren Soşonun son isteklerini yerine getir· 

me~ koştu. 
Şayia Yavuzda bir bomba gibi patla

mış, az zamanda herkesin ağzına yayıl

mıştı. 

- Amiral Soşon donanmadan ayrılı
yor. Nezaretten emir geldi! şeklindeki bü 
tün donanmayı dolaşıyordu. 
Soşon küskün ta-.Tı, asık suratı ve .. e

hemmirctini kaybeden mağrur jestlerile 
haşhaşa kalmıştı .. Akşama doğru Bahriye 
nezaretinden donanma kumandanlığına 
bir emir daha geldi. Telgrafla verilen bu 
emirde şöyle deniliyordu. 

Donanma kumandanlığına 
Marmarada tarama yapan torpido 

muhriplerinden mürekkep müfrezenin bir 
dü.şman tahtclbahirini imha ettiği ve 
mürettebatın da esir edildiği hakkında 
mevrut telgrafınız alındı. Müfrezenin av
detine rağmen irsali icap eden raporlar 
henüz nezareti celileyı gelmediğinden 
bunların süratlı ihzar vı irsali ile, birer 
niishasuıın da bizzat başkumandanlık 

vekaleti cclilcsine elinizle takdimi rica o
lunur. 

Bahriye nazırı namına 
Müsteşar 

Vasıf 

Soşon son telgrafı alınca yeniden bir 
ümide kapıldı. Enver paşanın bu muvaf
fakiyet üzerine kendisine yaptığı dürüst 
muameleden müteessir olduğunu tahmin, 
Alman karargahı umumisi nezdinde yeni 
den teşebbüste bulunarak tekrar donan
mada kalmasını tasvip ettiğine zahip ol
du. Yaveri çağırdı. Sabahleyin verdiği 
emirlerin yapılıp yapılmadığını sordu.Ra 
porların hazır olduğunu öğrenince onları 
istetti. Ya,·ere,: 

- Raporları bana getirin. lstimbotun 
hazırlanması için emir verin, şimdi neza
rete 'e başkumandanlığa uğramak üzere 
hareket edeceğiz . 

Dedi, Em·er beyin bu deği§en hava
ya hayret edişi arasında kalktı, hazırlan
mağa başladı. 

Yarım saat sonra Yavuzdan ayrılan is 
timbot, amirali Bürükdereden Kasımpa
şaya, nezaret divanhanesine götürüyor
du . 

Bu günkü 
RADYO 
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18,30 dans musikisi (Plak), 19 Spor 

musahabeleri, Eşref Şefik, 19,30 Karışık 
musiki, Cplak), 19,55 borsa haberleri, 20 
Saat ayarı, Nezihe Uyar ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkı· 
lan, 20.40 ajans haberleri, 20,47 Orner 
Rıza Doğrul tararından arapça söylev, 
21 saat ayarı, orke~tra. 21,30 Rıza ve ar 
kadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 22,10 hava raporu. 22,13 
Darüttalim musiki heyeti, Fahri ve arka
daşları tara(ından, 22,50 son haberler ve 
ertesi günün programı, 23 saat ayan, is· 
tiklal marşı, son. 

manastırda tek bir pa.pas 'bile kalma
mıştı. Hepsi şehre kasmışlardr. 

Franıızcaıından çeviren: 
Muzaffer ESEN 

Ayşe sultan Kanlıcada\i yalıda Davis
te şark eğlencelerinin en c:~elerind n 
intihap edılmiş bir gece programı ) ap
mış, bu harikulfıde gece)ti genç Ye guzel 
se\ gilisinin kollarında geçirrneğe hazır
lanmıştı. 

Gün batıncaya, ortalık kararıncaya ka· 
dar Sultan her dakijrn aı~an bir ihtirac:la 
sevgilisini, Davisti bekledi.. Geç vakte 
kadar süren bu bekleyiş :neticesiz kalaca
ğa benziyordu. Ayşe su1-an saatler geç
tikçe sabırsızlığı arttırdı •. Nihayet dura· 
maz bir hale geldi. Mahremini yanma 
çağırttı, ona çıkışır gibi şımarık \ e abrır 
bir tavırla söylendi: 

- Bana baksana kalfa! 
- Emret sultanım! 

- Hani, Abdullah bey nerede kaldı? 
Hazinedar, tecrübeli ve pişkin kalfa i

ki ellerini yanına açtı, gözlerini bir tara
fa çarpıttı, çaresizlik içinde çırpınan bir 
adam tavrile cevap verdi: 

- Bilmem sultanım! 
,Sultan ateş kesildi: 
- Bilmem ne demek? .. Ben onu bunu 

dinlemem, bana Abdullah beyi hemen 
bulacaksın. 

Hazinedar (aman)" diyen bir bakışla 
sultanın gözlerine baktı, fakat ne yapabi· 
lirdi ? 

Çaresiz boynunu büktü, 
- Peki! başüstüne!... 
Direbildi. sultanın tekrar eteklerini 

öptü, odadan dışarı çıktı, düşünrneğe baı 
ladr. 

Ne yapacaktı şimdi? .. Abdullah bey a
caba neden gelmemişti, acaba ortada na
sıl bir fevkaladelik vardı. Yoksa, Enver 
paşa, Ayşe sultanın söylediklerinden kuı 
kulanmış, takibata girişmiş, delikanlının 
Ayşe sultanla münasebetini anlamış, ona 
bir şey mi yapmıştı? 

Teranedil, böyle binbir düşünce içinde 
bocalaya bocala)-a merdivenleri indi. 
Kendi dairesine girdi, giyindi, sokak kı
yafetini takındı, seyise haber göndererek 
araba hazırlanmasını istedi. Gece vakti, 
yatsıdan sonra saraydan dışarı çıkmak, 

bilhassa harem kısmından sokağa çıkmak 
en büyük suçlardan birini teşkil ederdi. 
Fakat, muhteris Ayşe sultanın hiddeti 
kalfaya her §eYi unutturacak, hapis, da
yağı, sürgünü, sokağa atılmayı hatta ö
lümü hiçe saydıracak kadar gözünü kor 
kutmuştu. 

Nereye gideceğini kestiremeden aşağı 
indi, hazır duran arabaya atladı, araba· 
cıya : 

- Üsküdaral 
Emrini verdikten sonra landonun bir 

köşesine büzüldü, tekerleklerin bozuk ar 
nanıt kaldırunlan üzerinde sekiı;inden ha 
sıl olan sarsıntılarla kafa!;ındaki binbir 
muammanın duğümlcştiği istifhamlara 
kendince cevaplar vermek için bütün dü· 
§üncesini sef erbcr etti. 

Teranedil yalıdan ayrıldıktan çok geç
meden yalının kapısında bir lando dur
du. içeri inden Davist çıktı, yalının balı 
çe kapısın: çaldı. 

Yaşlı bahçıvan diş kapı~ ı açtı, karşısın 
da tertemiz kıyafeti ile ay parçasını an· 
dıran bir delikanlı görünce durdu, uzun 
uzun baktı, sordu: 

- Ne istiyorsun? .. Burac:ı Ayşe sultan 
hazretlerinin yalıları .. Yanlış gelmiş ola
caksın.!.. 

Davist, Teranedili bulacağını ümit et
tiği kapının böyle yaşlı bir amavut bah· 
çıvan tarafından açıldığını görünce ev· 
vela şaşaladı. Sonra ürktü.. Bahçıvanın 
haşin ve ürkek bakışları karşısında ricat 
etmek, yanlış geldiğini söylemek mecbu· 
riyctinde kaldı: 

- Affedersiniz yanlış gelmişim; ben 
bahriye mirala) !arından Mustafa beyin 
yalısını arıyorum. 

Bahçıvan başını salladı, omuzlarını 

kaldırdı: 

- Bilmem... Etraftakileri de tanr 
marn .. Bekçiden sor, sana gösterir! 

(Dcnmı \"&r) 



ıo HABER - :4'ktun PMtu1 . 

ISTANBUL H.l\RICi ASKERİ 
KITAATI İLANLAlll 

~ ttlmen birlikleri için 40 ton 
Mele 1'lir yeniden kapalı zarf uaulll ile 
mft•nNra konulm111tur. Beher kilosu. 
m mubamm111fiatı111 kuıııf olup ilk 
temmatı 3330 liradır. thalesl 20 I. teıırin 
tal pe?'lembe snnu saat 16 dadır. lstek
UJerlıı prtnameslnl her gün tümen aa
tıaaJmı Ko. da ,arebilirler. Taliplerin 
kanunun 2, 3 cU maddelerindeki vesaitle 
teminat mektuplumı havi zarflarmı bel-
11 lln n 1Utten en u bir aaat evveıt. 
ne kadar Kırklarelinde tümen aatmalma 
Kona vermeleri. ( 6883) 

• • • 
E§kieelıirde 300 yataklı bir hava has

taneli yaptınlacaktır. Keşif bedeli 99276 
Ura 10 kurut ve ilk teminatı 6214 liradır. 
ihalesi 15-lo-m& cumartesi günü saat 11 
ite wkiJet sabnalma Ko. da kapalı zarfla 
yapılacaktır. • 

Sartnamesi 497 kurut mukabilin· 
ite Ko. dan almabilir. lsteklilerin belli 
-tten blr ll&t evveline kadar kanwı
da )'UJlı vem1ralarla teklif ve ilk teminat 
mektuplannı Ko na vermeleri. (6840) 

• • • 
Jre,,_.n prnlsonu için 800.000 kilo 

.,. kapalı l&rfla yeniden ekatltmeye 
ıioamqtur. Kub•mmen bedeli 32.000 li
ra ve ilk teminatı 2400 liradır. lhalesi 
T 1. mel tetrlll 938 cuma gUııll aaat u 
de Alnda Ko. Da yapılacaktır. Şartna
m..ı tomJayonda görülebilir. lateklllerin 
teklif mektuplarnu Dıale gllnll saat 10 
a bdar Termtı olacaklardır. tık teminat 
ve kanunun emrettlğl vesikalarla tatek-
lllerin mtlraeaatlan. (431) (6627) 

• • • 
Virantehlrdeki Askeı1 birlik için 

1'14.080 kilo asker! evsaftaki un kapalı 

mfla eksiltmeye konulmU§tur. 13-lo-938 
Jllllllllbe stınü saat 11. de Vıralllthirde 
birUt •tmıJma komisyonunda yapıla· 
caktır. Unun muhammen fiyatı 11 kuruı 
95 eantim, bedeli 20.793 llra, ilk teminatı, 
1.569 lira 48 kurU§tur. Şartnamesi ko

misyonda istekliler tarafmdan alınabilir. 
ı.tııldllerin 2490 ayılı kanunun 2·3 QncO 
maddllerindeki vaaikle teminat ve tek· 
W mektuplanm ihale saatinden bir sa· 
at eYftl komisyona vermeleri. 

<466) (6849) 
• • • 

Kaym Tayyare fabrikasında bir mon 
taJ ıtSJlli yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1739 Ura 20 turuı ve ilk teminatı 5618 
Ura &O kuruftur. Eksiltmesi 14·10-938 
cuma sana saat 15 te Ankarada veldlet 
atm1Jm1 komisyonunda kapalı ıarflı 

,.,.ı.cütır. Sartnamesi 438 kurut mu
blilillde ılnbildJli aı"bi kelif proje ve 
l'lllm1erl beraOn komisyonda ıörillebllir. 
Bbllm.e,. strecek1er kanunun 2.3 mad· 
delerfnde yanlı vesikalarla birlikte kanu
ni teklif ve teminat mektuplarını ihale 
IUtfnden bir saat evveline kadar komis
yona vermeleri. (454)' <6796) , 

• • • 
Pmarhiur ~mizonunun 79 ton q. 

p ıti kapalı zarfla eksiltmeye konuL 
•uttur· Eblltme.i 17-10-938 ve 
uat 17 de yapılacaktır. Muhammen 
hedeU 19J55 lira, ilk teminatı 1452 1i.. 
radır. Mektuplar ıut 16 ya kadar ka. 
bul olunur. Taliplerin bildirilen gün ve 
.. ttt Vbede Aı'kert Satınalma Ko
mllyonuna milracaatlan illn clunur. 

(437) (6670) 

• • • 
TUm ihtiyacı için 140 adet uç soba 

ile 1400 IOba boruıu 420 dirsek 10 ton 
lruru fasulye 10 ton pillvlık pirinç 10 
ton patates 5 ton arpa tehriyesi pa • 
arldrla •tın almacaktır. İsteklilerin 
10-10-931 puarte.i 1\\nU aut 10 
da JCııtdarelinde Titn. Sa. AL Ko. da 
ıntlracaatları. (497) (7168) 

• • • 
Hepeine tahmin edilen fiat 50,475 li. 

rl olan 3000 adet d6lmıe soba kapalı 
arfJa eblltmeye konulmuıtur. thaleai 
21-lG-938 cuma günO aut ıı dedir. 
t1k teminatı 2774 liradır. Enaf ve prt 
namlll 255 lruruı mukabilinde M. M. 
VeWJeti Satmam komisyonundan a • 
hrıır. Ebiltmeye girecelderin 2490 aa
)'llı kanunun 2 • 3 cü maddelerindeki 
..aikle teminat ve teklif mektuplarını 
ihale .. tinden en u bir saat evvel M. 
M. V.wletl Satmalma komisyonuna 
ftrmeJerl. (493) (7118) 

Aşağıda yazılı sadeyağ hizalarında yazılr tarihlerde kapalı zarfla eksilt· 
mesi yaprlacaktır. lsteklilerin kanuni vesikalarile beraer teklif .mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel Niğdede Tüm satmalma komisyonuna vermele· 
ri. (448) (6711) 

Kilo Mu.Be. Ek.5ek. Cinsi Tarih Saat 
10520 11505 K.Zarf 

K.Zarf 
K.Zarf 

Sadeyağ 6/10/1938 15 
Nere için 

Niğde 

Bor 
Yozpt 

3770 3958 
7600 8080 

Sadeyağ 6/10/1938 15 
Sadeyağ 6/10/1938 15 
• • • 

İzmir Müstahkem Mevki hastanesi 
için 36000 kilo kesilmit koyun eti ihL 

lesi kapalı zarfla eksiltmeye konuL 
muıtur. ihalesi 7-10-938 cuma gü. 

nü saat 16 da Izmir Müstahkem Mev· 
ki Satınalma Komisyonunda yapılacak· 
tır. Tahmin edilen tutan 15480 lira, 
ilk teminatı 1161 liradır. Şartnamui ko. 
misyonda görülebilir. bte1diler Ticaret 
odasında kayıtlı olduklarına dair vesi. 

ka göstermek mecburiyetinde.dider. 
Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 sayı. 

mit bulunacaklardır. 
(438) (6671) 

• • • 
Kap. lı zarfla ekslltmeane i•tekli 

sılamyan 2300 : 2500 bq top kOJU. 
mu katırları 20-10-938 cuma günU 
aaat ıs de Ankarada M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkla aatın alınacak· 
tır. tlk teminatı 47 500 liradır. Şart· 

namesi 50 liraya M. M. V. Sa. Al. ~. 
dan alınır. Beher 6q katıra 450 lira 
fiat tahmin edilmifti. Pazarhğa Kire. 
cekler kanuni teminat ve 2490 uyıh 

h kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ve kanunun 2 • 3 cü maddelerindeki bel. 
prtnamesinde yazılı vesikalarile temi- gelerle birlikte pazarlık gün ve saatin-

nat ve teklif mektuplarını ihale uatin• ı de M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulun. 
den en u bir saat evvel komisyona ver. maları. (496 (7167) 

1 Levazım Amirliği 1atınalma komiayonu ilinlan 1 
30,000 kilo kalın ve yumupk çenber 

ve 30,000 adet balya tokası 7-10-938 
cuma günü saat ıs de :Tophanede 
İltanbul Levazım lmirlifi aatınlma ko
misyonunda kapalı zarfla eksilmesi ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
5790 lira, ilk teminatı 434 lira 25 Jru.. 
ruıtur. Şartname ve numunesi komia.. 
yonda görülebilir. İlteklilerin kanuni 
veıikalarile belli saatte komisyona ceı. 
meleri. (232) (6667) 

400 metre çanta ara bezi 6-10-
938 perıembe gıJnü saat 15,30 da Top
hanede lst. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
2200 lira teminatı 330 liradır. Şart. 
name Te nümuneai Ko. " görülebi
lir. İsteklilerin kanuni veai.kalarile be
raber belli saatte Ko. na celmeleri. 

(7018) 
• • • 

Ordu srhhiyesi için 6 çeeit uyu~cu 
ilAcm açık eksiltmesi 12-1()-938 çarpın-

• • • ba aünU saat 14,30 Tophanede İstanbul 
.5000 çift yemeni 7-10-938 cuma levazım Amirliii satınalma komisyonun-

günU ıaat 15,30 Tophanede İstanbul da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
Levazım imirliii satınalma komiıyo- 2230 liradır. ilk teminatı 167 lira 25 ku· 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla· ru,tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
caktır. Tahmin bedeli 9500 liradır. tık İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
teminatı 712 lira 50 kuruıtur. Şartna. belli saatte komisyona gelmeleri. 
me ve numunesi komisyonda g8rüıe\i. <241} (~67) 
lir. bteklilerin belli gUnde ve saatte _..,...,....,,,....._.~.~ • 
misyona gelmeleri. (233) (6668) Ordu sıhhiyesi için alınacak 23 çeJit 

• • • 
8800 kilo salça 7-10--938 cuma gü

nü saat 14,30 Tophanede İstanbul Le
vazım lmirliği satınalma komisycnunda 
.ıçık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2200 liradır. tik teminatı 165 lL 
radır. Şartnameıi komiıyonda g8rUle. 
bilir. lsteklilerin kanunt vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona celme.. 
teri. (231) (6666) .... 

Ordu ııhhiyeai için alınacak latanbul 
t•llm 16 çeeit Ulcın açık ebiltmeıl 12-
10-938 çal'lamba gilnU saat 14 de Topha
nede tat. Lv. St. Al. Ko. da yapdaealrttr. 
Hepsinin tahmin bedeli "46' liradır. tık 
teminatı 33-4 Ura 80 Irunıttur. Şaıtnameal 
Ko. da görülebilir. lateklilerln kanuni ve. 
ılkalariyle birlikte belli ıaatte Ko. na 
&'elmeleri. (2i2) (6768) 

• • • 
Ordu sıhhiyesi için alınacak 6 Çtlit 

spesİ)al yerli· malı illcın açık eksiltmesi 
12·10-938 çarşamba günü saat 15 de Top 
hanede levazım runirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah· 
min bedeli 1760 lira. ilk teminatı 132 li
radır. Şartnamesi komisyonda ıörülebi· 
lir. İsteklilerin kanuni vesikalarile bera· 
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(240) (6766) 

• • • 
500 adet kar g15zlüğU 6-10-938 per

ıembe gUnU saat 14 de Tophanede ta. 
tanbul Levazım lmirliği satmalma komla
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak· 
trr. Tahmin bedeli 175 lira, ilk teminatı 
26 Ura 25 kuruııtur. Şartaameıl ve nU
muneal komisyonda görülebilir. tstekllle
rin kanuni veslkalariyle beraber belli sa· 
atte komisyona gelmeleri. (249) (6919) 

500 çift kar eldiveni 6 birlnciteırin 

938 pertembe rUnU saat 15 de Tophane. 
de Levazım lmirllği satmalma komfıyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be· 
dell 980 Ura, teminatı lil buçuk liradır. 
Şartname ve nllmuneal komisyonda g8-
rUleblllr. isteklilerin kanun! veılkalarlle 
beraber belll saatte komisyona gelmeler 
ri. (2SO) (6920) 

tıbbt illcm kapalı zarfla eksiltmest 13·10 
• 938 J)etleDlbe günü saat 15,30 da topha 
nede İstanbul levazım &mirliği satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah 
min bedeli 6699 liradır. llk teminatı 502 
lira 42 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikala· 
rile beraber teklif mektuplannı ihale sa· 
atinden bir saat evvel komisyona verme
leri. (243)' '(6769): 

• • • 
Harp akademili eratı için beı ton 1&· 

de Yaimm açık ekllltmeal U-10-938 u1I 
&'UDU saat 15 de Tophanede levamn &. 
mirllği ıatmalma komlıtyOnunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 47M Ura. Ok te
minatı 334 lira ST kuııqtur. Şartnameal 
komisyonda g6rUlebillr. lıteklilerin kanu
n! veaikalarlyle beraber belli ıaatte ko-
mlayona relmelerl. (468) (6881) 

• • • 
Ordu uhhiyesi için 35 kilo 7 50 gram 

cligalen 18-10-938 salı &Onll saat 14 
de Tophanede fıt. Lv. A. Sa. ~J. Xo. 
da açık ekıiltme ile ahnaçalıtu. Tahmin 
bedeli 2817 lira 50 Jnuuıtur. İlk te
minatı 211 li?J 31 kurqtur. §artna· 
meai ko. da görülebilir. İsteklilerin lca. 
nunl veaikalarile birlikte belli aaatte 
Ko. na gelmeleri. (6867) 

• • • 
500 adet kar bqlıjı 6-10-938 perııem. 

be rtınll IUt 1',30 da Tophanede latan. 
bul levuım lmlrllği 1&tmalma komlayo
nunda puarltkla eksiltmesi yaptlacak • 
tır. Tahmin bedeli 300 liradır. Teminatı 
'5 liradır. Şartname ve nllmuneal ko
misyonda görülebilir. İlteklilerln kanwıl 
veaikalariyle beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (-251) (6921) 

• • • 
493,800 kilo yemlik saman. 60 bin kilo 

yatakhk saman 19 birincitqrin 938 çar
şamba günü saat 15 de Tophanede leva· 
zun Amirliği satmalma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktr. Hep 
sinin tahmin bedeli 11913 lira 60 kuruş 
ilk teminatı 893 lira 52 kunı~. Şart· 

namesi komisyonda görülebilir. isteklile
rin kanunt vesikalarile beraber teklif 
mektupklanru ihale saatind~ bir saat 

Arada Büyük Fark Var 
Pertev çocuk pudruı, timdiye kadar hiçbir benzeri tarafından 

edilmemiıtir. Bu pudranın, en btiyük n:uiyeti bilhassa çocuk cildleri :il}# 
hazırlanmı;t olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmam 

PERTEV 

Çocuk Pudrasını 
Şişman vücudlu yaılı kimseler de kullanmaktadırlar Vüeudün iltid' 
nnda ve koltuk altının pi§iklerine karıı bundan daha milenir bir 

1 
h~nüz kegfedilmcmiıtir. 

Onu diğer adi (Talk pudra) larile karıştırmaym 

Muhammen bedeli 3750 lira ol•n 300000 adet (galvanize) rakamlı i 
çivisi 10.10.938 pazartesi günü saat 10.30 da Haydarpapda Gar binası i 
deki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu i~ girmek istiyenlerin kanunun tayin ettili vesaik ve 281 lira 25 
ru~luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komi 
na müracaatları IAmndır. 

Bu i~ ait 3artnameler Haydarpa~da gar binasındaki komisyon 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. <6813), 

evvel komisyona vermeleri. (620) (7052) 

• • • 
On ~ bin metre sitil ipi 18-lo-938 sa 

Jı günü saat 14,30 da Tophanede levazım 
amirliği satınalma komisyonunda açık 
eksiltme ilte alınacaktır. Tahmin bedeli 
180 lira. ilk teminatı 13 lira 60 kuru~tur. 
Şartname ve numunesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmele
ri. <258). ,(7050) 

• • • 
40 bin metre kanaviçenin kapalı zarfla 

eksiltmesi 18-lo-938 salı günü saat 15 
de Tophanede levazım Amirliği satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 5600 lira, ilk teminatı 420 liradır. 
Şartname ve nümanesi komisyonda ıörü 
lebilir. lsteklilerin kanunt vesikalarile 
beraber teklif mekttıplannr ihale saatin· 
den bir saat evvel komisyona vermele
ri. (259) (7051) 

• • • 
Ordu sıhhiyesi için alınacak 22 çeşit 

tıbbt ilAcrn kapah zarfla eksiltmesi 
13-10-938 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım amirliği sa· 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. Hep 
sinin tahmin bedeli 9081 lira, ilk temi· 
natı 681 lira 7 kuru~tur. Şartnamesi ko
misyonda görlllebilir. İsteklilerin kanuni 
vesilcalarile birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (244) (6770) 

• • • 
Dörtyüz dört bin yedi yüz adet beyu 

hAki ve boz renkte makara ipliği 13· 10-
938 pereeınbe günü saat 16 da Tophane
de İstanbul levanın Amirliii satınalma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
30352 lira 50 kuru~. ilk teminatı 2276 
lira 44 kuru§tur. 

Şartname ve nümuneleri komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanuni vesikala· 
rile beraber teklif mektuplannı ihale sa· 
atinden bir saat evvel komisyona verme
leri. (236) (6762) 

• • • 
Lv. Am. ne bailı müetıanat için 

2500 liralık kadar pirinç 11-10-938 
salı ıünU eaat 15,30 da Tophanede 
bt. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da pazadı-'kla 
satın alınacaktır. Teminatı 375 liradır. 
Nilmunesi Ko. da gCSrülebilir. tateldi· 
lerin kanuni vesikalarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (266) (7173) 

• • • 
Tophanede Salıpazannda Levazım 

yollama Md. anbarmda mevcut biri 
30 beygir kuvvetindeki Bolinder mar. 
kah ve diferi 25 'beygir kuvvetindeki 
Doviç markalı iki adet motörün pa • 
zarbkla artırması 14-10-938 cuma 
cünü saat 14 de Tophanede tat. Le. 
Am. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Her 
ikisinin tahmin bedeli 1000 liradır. 

Teminatı 150 liradır. Motörler yolla • 
ma anbarmda görülebilir. bteklilerin 
belli saatte Ko. na ıelmeleri. 

(262) (7169) 

• • • 
Dikim evleri için 24,000 adet tahta 

çelik 21-lo-938 cuma cilnü .-C 
de Tophanede lat. Lv. Am. Sa. AJ. 
" açık ebiltme ile alınacaktır. 
Un bedeli 96 liradır. Teminatı 14 
40 kurnıtur. Numuneai Ko. da 
lebilir. lıteklilerin belli u.atte P 
gelmeleri. (265) (7172) 

• • • 
Harp Akademili hayvanatı içbl 

ton aamanm açık Qailtmeai 21.-S 
938 cuma ıünü uat 14,30 da ~ 
nede tıtanbul Levazmı &mirlili 
alma komisyonunda yapıla 

Tahmin bedeli 3300 lira, ilk t 
248 liradır. Şartnameti 

cörUlebilir. İltelclilerin kanun! 
kalarile beraber belli aaatte ,___,.,,., 

ıelmeleri. (267) (7174) 

• • • 
Harp Akademlıi hayvanatı içiO 

ton kuru otun kapalı zarfla 
21-10-931 cuma ıUnU uat si 
Tophanede fatanbul Levuım 
Satınatlma Komiıyonunda ya 
tır. Tahmin Well 6726 lira, uıl 
minatı 504 lira 25 kuruıtur. 
meli komisyonda görülebilir. tat 
rin kanuni vKiblarile beraber 
mektuplannı ihale uatinden bit 
evvel komiıyona vermeleri. 

(259) (fS 

• • • 
2500 adet çuYahn açık 

24-10-938 pazarteai cilnü uat s 
da Tophanede LeYUım tmlrliii 
nalma komisyonunda yapılacaktır·,, 
min bedeli 1025 lira, ilk teminatı 
ra 88 kuruıtur. Şartname ven·· 
komiıyonda ıörülebilir. tatekıueri' 
nuni Teaikalarile beraber belli 
komisyona gelmeleri. (270) (7171) 

• • • 
Askeri Tıbbiye okulunda ~ 

adet hurda tabi ma1dMaf 13-1 
perıembe ıunu aut 14,30 da T 
de ltvamn lmirlifi tatmalma 
nunda paruhklı 11tılacBtır. 
malrinanın tahmin bedeli 'lrUOIU Ol 
çulr kuruı teminatı um Jiraihr. 
lilerin belli saatte komisyona c ı 

(263) (f 

• • • 
Sirkecide Demirkapıda ıevazııo 

liii anbannda birilanit olan 6540 
çuval 973 adet bot teneke, 111 
kunduraya yıeniden tahmin bedel 
larak puarhkla arttırmaaı 14-1 
cuma ıUnü saat 14 de yap 
Hepsinin t.ahmin bedeli 68 ı tır. fi 
ruıtur. Teminatı 1~2 lira 19 
isteklilerin belli saatte k~ 
meleri. (264) (7171) 

••• 
Nakliye ve motörlü birlikler 

ç.in 3325 liralık benzin ve 1500 ıdl' 
BB. A.,, Mcbiloil yafı ile ~o ~ 
cadn puarlıkla e'biltmeeinl 1 
938 cuma günü aut 14,30 da 
nede levazım lmirlili satıııaJıma 
yonunda yapılacaktır. Hepeiniıl 
bedeli 3544 liradır. tık teminatı ,fi 
80 kuruıtur. tıtektilerin Jıcanwıl 
larile belli saatte komilyona fS 

(261) ( 
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Fazla 
l ıtanbul 4. Üncü icra Memurluiun. 

dan: 

•ı m a:sımı · ama:ııın11 n• ••llldlfll 
Güzel sağlam ve neş'eli 1 

- . . . . .... . . ~ . . - . .. . -Belediyenin davetı • 
yemek 

bazan insan kendisini 
tulamıyarak ve yahut 
bir ba;;-ram, ziyafet -.·e 
ya du•ette murattan 
fazla yer \'e içer. Fa· 
kat çok geçmeden vü• 
cudda a§ırlık Mi<l.ede 
ekşilik ,·e;ı.·:ı kusma 
lüzumu elhası bir ke
yif bozukJu~ıı hissedilir. 
O zaman derhal yarım 
bardak taze suya bir kah 
ve kaşığı Mezon katarak 
içiniz. Keyifsizlik ala· 
metleri zail lour. İçilme 
si ga:rcı latiftir. Tesiri . 

t••hii 

Haber gazetesinde muharrir iken 
halen ikametgahı meçhul bulunan Ni 
zamettin Na:tlf 

Sultan.hamam havu.ılu han 8 No. da 
terzi Leon C•:irüıı Sultanabmet 3. üncü 
sulh hukuk mahkemesinden istihsal ey
lediği 16/10137 tarihli 1306/1413 sa.. 

yılı ilamrna istinaden 45 liranın dava ta
rihinden itibaren o/o 5 faiz ve %10 ve 

kil et ücreti ve masarıf ı muhakeme ile 
sizden tahsilini dairemizin 38 /227 5 sa. 
yılı doıyaımıda açtığı takip talcbilc ve 

haci:ı: yolil.c istemesi il.zerine namınıza 
çıkardan icra emri i'ka.metgahıruım 

Istanbulun kurtuluş yıldönümU kutiulama merasimbe iştirak edecek 
olan alay Birinciteşrinin 6 mcı günü saat 10 da Sultanahmet meydanın-

da toplanacak, saat 10.30 da hareket ederek Taksim meydanına gidecek
tir. 

Bu tör~de bulunmak üzere !stanbulda bulunan sa.ylavlar, şehir meclisi 
üyeleri, süel genera11er ve üstbay la.r, adliye ve mUlkiye rüesası. belediye 

~rkanı , matbuat mümessilleri, parti, vilayet idare heyeti zaları , Siyasal Parti 
başkanları, hayır ve meslek cemiyetleri başkanları , bankalar, direktör
leri ve imtiyazlı şirketler, ticaret odası heyetleri ve Esnaf cemiyetleri re· 
islerinin Taksimde hazırlanmış ola~ tribüne teşrifleri rica olunur. 

Elbise: Jaketatay, silindir şapka. (B) (7144) ............................. 
~ Talebeleıe müide--

TALEBE \"ATI EVi A~ILOI 
lleyazıt Çadırcılar No. 27 Tel. 22902 

meçhul bulunması hascbile bila tebliğ 
geri gelmiı ve icra ha.kimliğirı.:e icra em 

rinin 15 gün müddetle ilanen tabliğine 
karar verilmittir. ilan tarihinden iti. 
haren ya:ttlı müddet içinde borcu öde. 
meni:ı: ve kanuni bir itirazınız varsa bil. 
dirmeniı ve yine bu müddet içinde mal 
beyanında bulunmanız icap ettiği ve 
aksi halde icra ve iflas kanunun 76. 
incimad.desi mucibincehapi.s ile tazyik 

RADYOLiN 
Bilhassa ta.lehe pansiyonu olarak yeniden inşa edilmiştir. Fazla. malfunat al
mak lçln her gUn sabahtan akşama kadar ml\racaat edilebilir. 

MAZON 
edileeeğinU: gibi müteakip kanuni mu. 
ameleye devam edileceği malum ve 
tebliğ makamına kaim olmak· •i.i.zere 

Dişlerdeki leke, pas ve küf
leri temizler. Ağızdaki mik
roplan imha eder. Di~lerin 

. ' . ; . .. 

- Istanl;>~I ·. --·Bel~~lyesj ··:~·-~lla~ı~.-J,·ı 
' . . 

Senelik muhammen kirası 48 liradan olan Arnavutköyünde Lütfiye mahallesin 
elçi sokağında 30·65 numaralı kagir ev teslim tarihinden itibaren 939 senesi ma} 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur: Şartnamesi l 

vazım müdürlüğünde görülebilir İstekliler 3 lira 60 kuruşluk ilk teminat makbuz 
mektubile beraber 17-10-938 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi encümende b 
lunmalıdırlar. (7025) 

~ZYV.AT'U'ZV ilan olunur. 4/10 / 938 çürümesine mani olur. 

Hu~ak Fakilltesl l>ekanhğından : 
bak Aşağaıda adları ''e soy adlan yazılı olan talebe gerek Tüze ve gerekse Finans 

anlrklan tarafından Avrupaya tahsile gönderilmek üzere açdan müsabaka için 
~<Unıet gösterilmiştir. Finans bakanlığı imtihanı 10-10-938 ve Tüze bakanlığı im· 
tJhanr 20-10-938 tarihlerinde yapılacaktır. Sıhhi muayeneleri için 6-10-938 tarihin
de saat 9 da fakülte dekanlığına mür;ıcaatlan ltizumu Han olunur. (7141) 

Sabah öğle ve tık§t:ım her 
yemekten sonra dişleri· 

nizi mutanazaman 
lırçcılayınız. 

4908 Osman Sulhi Dönmezer 
4869 Muzaffer Falay 

4089 Daniş TunalıgiJ 
4221 Adnan Damcı 

Gez IHleknmn 
l>r. ŞükrU ~~rtan 

Senelik muhanunen kirası 48 lira olan Karagümrükte Hatice Sultan mahallesinı 

Löküncüler sokağmda 42 numaralı Fetva emini Nuri ef. mektebi 939 senesi m 
yısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttmnaya konulmuş ise de belli ih 
le gününde isteklisi bul unmadığrndan art tınna 7-10-938 cuma gününe uzatrlmıştı 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle bilir. İstekliler 3 lira 60 kuruşluk ilk terr 
nat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14,30 da Daimi E. 
cünmende bulunmalıdırlar. <1.) (6888) 5176 lbrahim Dilber 

5452 Halit Zjya Berken 
4930 Hüseyin Dündar Dores 
5208 Mustafa Nuri Gürkan 
5153 Mustafa Saim Unsev 
5088 Ali Cavit 

4952 Mahmut Şerif Konul< 
4241 Şeref Davran 

Cağaloilu Nuruoıman.iye cad. No . .5 
Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartmwu 

4509 Muammer Aksoy 
4612 Şevket Kutlan 

..................... 
Hepsine 110 lira bedel tahmin edilen E minönünde Şeyh Mehmet Geylfuıi mahal 

sinin Arpacılar • Eminönü meydanı soka ğmda yeni 53-57 numaralı dükkan enl 
zı (53 numara üzeri üç kat odalar duvar lan Taştuğla merdivenleri ahşap döşem 
leri potrel, 57 numara 53 kapı numaralı bina altında kagir bir kat dükkan) satJ 
mak üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebili 
İstekliler 8 lira 25 kuruşluk Hk teminat makbuz veya mektubile beraber 6-10-9~ 
perşembe günü saat 14 buçukta Daim1 Encümende bulunmalıdırlar. (B.)'.,'(7181) 

50-12 Mustafa Gökşin 
5108 Hasan Gürsel 
5282 Mahmut Zaloğlu 
5057 Naşit Kızılay 
4622 Enver Erbil 
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4915 Abdurrahman Konuk 
4815 İbrahim Bedi Karaorman 
4523 Hüseyin Bozkır 

4994 Cahit Tungen 

"511 Safa Yalçuk, 
1341 Ekrem Edgil 

BURtDAl· 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 
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------------------------------------------------------------------Marinyi hiddetinden boğulacak hale 

gelmişti.. 

Tam bu sırada sokaktan gürültülü 
bir muzika sesi, bir çok ağızlardan çı· 
kan ''ya§asın kral,, avazelerinc karı~
rak odayı doldurdu. 

Marinyi hiddetinden bir §ey işitmi

yordu. Fakat Mabet bunu ititmişti. 

Bir sıçrayışta pencereye koşup açtı ve 
pencerenin yanından aynlmıyarak: 

- Pekala, dedi, mademki Margari
tin kızr tevkif olunuyor. Bu hale şaşa
cak olan Parisliler, Fransa kraliçe::inin 
vaktiyle Marinyinin kapatması oldu • 
ğunu artık öğrenmelidirler. Kral da, 
kansının çocuğunun, b2§ve1til tarafın

dan tevkif olunduğunu bilmelidir. 
Marinyi yıldırımla vurulmuş gibi ol

duğu yerde dona kalmıştı. Kendi ken
<line: 
~ Kral! diye kekeledi .. 
Etraftan ''yaşasın kral,, 2vazeleri o

daya doluyordu. Kralın kendisini al
kışlayanlara: 

- Evet, muharebe ~deceğiz .. Biraz 
daha sabrediniz. Başkumandan Marin· 
Yi ile konuşayım. Zamanım sire bildi· 
rir, dediği işidiliyordu. 

Biraz sonra merdivende kral i1e 

ı:naiyetinin ayak sesleri işidildi. 
Mabel yüksek sesle: 
- İşte kral geliyor. Monseyör An

g~rrand dö Marirıyinin kızının affını 
l\fargaritin kocasından rica edeyim mi? 

Marinyi: 
- Sus, cadı t diye homurdandı. 
- Bizi bırakımı monsenyör, · yoksa 

Alla!ı hakkı için h<'r şeyi krala ~öyli· 
Yeceğim .. 

Saçları dimdik olan Marinyi gene: 
- Sus! dedi. 
- S::rbcst miyiz? Susuyorum .. Yok .... 
Martnyi, MabeHn sözilnU tamamla

masına vakit bırakmadan bir kapıya 
koştu, bir tekm~de kapıyı açtı. Bu ka· 
Pı ikinci bir merdive11e a;ıtryordu. Bu 

merdiven de askerlerle doluydu. Ma
rinyi merdivene doğru eğildi, Boğuk 

ve iniltiye benzer bir sesle: 
- Kralın emri! Bu kadınları bıra

kınız 1 diye bağırdı .. 
Mabel, Mirtiyi kollanrun arasına al· 

dı, gözlerinden ateş a.açar.:ık merdi
venden indi ve oğlunun nişanltsm1 gö· 
türdü. 
Odanın diğer kapısından bir ~s: 
- Kral!. 
D.iye Luinin gel:şini haber verdi.
Marinyi, yüı:ü perişan bir halde ~en· 

deleyerek kralı karşıladı. 
Kral, neş'eli bir tavırla sordu: 
- Marinyi, kahraman askerlerim 

muharebe istiyorlar, işittiniz tabii; ha
zır mıyız?. 

Marinyi bu defa metin ve korkunç 
bir seslf:: 

- Evet, şevketmcab, dedi, hazırız ... 
Vay asilerin haline! .. 

Kral: 
- Oyle ise, muharebe! diye bağw 

dr. 

:(. "' #(. 

Mabel ile Mirtiy, Innosan mezarlı~ 
ğındald eve gelmişlerdi. BUridanm an· 
n~sinin ilk işi sokak kapısını iyice ka
pamak ve tahkim etmek oldu. Sonra 
yukarı çıkıp genç kızın yanına otur<lu. 

Mirtiy sükunetle ağlryordu: 
- Annem yoktu, art1k babam da 

yok l diye mırıldandı .. 
Mabcl ona göy le cevap verdi: 
- Klod Leskoyu aon defa gördüğün 

gün babanın ölmüş olduğuna inarıma
lıstn, alışmalısın .. Marinyinin söyle
diklerini işittin 1 Kaderin ne ise o ola
cak .. Annene gelince, birau:lan öğle 

vakti buraya biri gelecek, o sana an· 
nen hakkında malumat verebilir. 

- Kim bu gelecek? • 
Mabel, bu suale cevap vermedi.. Dü· 

şünceyc daldı .. 
öğle geçtiği halde beklediği adam 

hala gelmemitti.. Zavallı Rullerin gel· 

Mirtiy onu takip ediyordu. 
Mabelin çehresi çok sakin ve lakayd

di. Mirtiy de yavaş yava§ kendisini bu 
yolda takip etmiye başlamıştı. 

Birdenbire Mabel, genç kıza döne • 
tek son tenbihi de verdi .• Birinci as
ker hattına gelmişlerdi. Posta kuman· 
danı: 

- Hey kaltaklar! Durunuz, diye 
bağırdr. 

Mabe1, bu sözü söyliyen zabite doğ
ru yürüdü. Yüzünü onun yüzüne yak. 
laştırarak: 

- Kraliçeye mensup kadınlara ha
karet eden efendi, dedi, isminiz nedir? 

Zabit bir anda şaşırmış, sapsarı ke
ıilmişti, fakat gene kendini topladı: 

- Kadrn sen deli mi oldun?. He ~ 
men bunları tevkif edin, diy~ bağırdı. 

Mabel 'kralın emirnamesbi zcıbitin 
gözüne .sokarak: 

- Isminiz nedir? sualini tekrar et· 
ti. 

Zabit bu sefer yeniden sarardı. Ve 
birdenbire hürmetkar bir tavır takına
rak: 

- Affedersiniz, diye kekeledi, bil· 
miyordum, bilmiyordum .. 

- Peki, affediyorum. Fakat asker 
hatlannm sonuna kadar bana bir kaı;: 

muhafız veriniz. 
Zabit rahat bir nefes aldı ve maiyeti

\ ne bağırdı: 
- On kişi muhafız olsun, bu kadın

lar aske:-in hududu haric:ne çrkıncıya 

kadar kendilerine kimse tarafından bir 
söz söylenmemesine dikkat edilsin. 
Aksi takdirde sizi zincire vururum. 

Tayin edilen adamlar, muntazaman 
yürümeğe başladılar. Mabel ile Mirtiy 
d.e bunları takip ediyorlardı . Sokaklar
dan geçildikçe aslcerlerin miktarı artı
yordu. 

Bütün evler askerlerle dolmuştu. 

Bu evlerin sahipleri başka yerlere 
taşmuuş. mallarını askerlere br. 
rakmışlardı. Evlerde yer bufamryan 

askerler .de, sokakda bir ordugah kur~ 
muşlardr. 

•Bir kısmı yakılan ateşler kaqısında 

et kızartryor, bir kısmı zar oynuyor, 
diğer bir kısım da içki is;iyordu. 

Mabel birdenbire sokağın bir köşe· 
sinde büyük bir kumandanın bulundu
ğunu anladı. 

Zira burada hem askerler daha çok
tu, hem .de sükfınet vardı. Bir evin ö
nünde, iki sıra mızraklı asker nöbet 
bekliyordu. 

Mabel bütün metanet ve cesaretine 
rağmen bayılacak kadar heyecana ka· 
pıldı. Çünkü nöbetçi askerlerin göğ

sünde Annegrand dö Marinyi arması
nı görmüştü. 

Muhafız kumandanı metin bir sesle
- Biraz hızh yürüyünüz, zira kra • 

liçe hazretleri kendilerine götürdüğüm 
cevabı bekliyorlar! dedi. 

Bu anda borular çalmdr. Bir çok za
bitler evden çıktılar. Bunların ara-sın· 
da uzun boylu, sert çehreli, zalim göz
lü bir adam vardı. 

Mabel: 
- Marinyi! diye mırıldandı. 
Gayri ihtiyar! geriye dönerek 'bir 

eliyle Mirtiyi tuttu. 
Fakat Marinyi bunları görmüştü .. 
- Bu iki kadın kimdir?. Niçin yan

larında muhafızlar var?. Nereden geli· 
yorlar? diye sordu. 

Mabel seri bir hareketle muhafızla
rın kuır.andanma kralın emirnamesini 
verdi bir taraftan da yalnız onun işite· 
bileceği bir sesle: 

- Bizi çabuk kurtarmak için cevap 
veriniz. Eğer kumandan bizi uzun 
müddet tutmazsa size elli altın Ekil 
var. Bu da kraliçe tarafmdan .. söz -
!erini fısladı . 

Muhafrz kumandanı bunun üzerine 
derhal emirnameyi açara'lt kuman.da
na: 

- Monsenyör, bu kadınların bir. 
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Nevralji 0 Nezle Baş ve Diş ağrıları 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 

Dindirir 

.- -~ ... ...;ı.· .. · ~ ......... ...... . ··• . - . . ..... . . . 
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Direktörlüğünden • • 1 
ve bütün ıstırapları teskin eden 

GRİ PİN 1 - Uk, orta ve lise kısımlarına yatılı ve yahsız, kız ve erkek talebe .kaydına devam olunmaktadır. 1 
2 - isteyenlere mektcıbin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız go
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.••••••• :!::.: ••• ı Bilhassa bunlara karşı mfiessirdfr. 

Adres: Şehzadebaşı Polis ka rakolu arkası . Telefon: 

-1 i KT ADEM R~-• -1 DA 

.l:Sulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. tcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

Tabletleri her cczancdo arayınız. Posta lmtusu 12.J.'.i Ilormobin 
İsmine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve Gripin yerine başka 

bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

1938 
Resim i hafta 

Bütün kadınlan alakadar eden ya
zıları, biçki, dikiş modelleri, güzellik 
reçeteleri, hikayeleriyle, renkli, şık bir 
kapak içinde çıkmıştır. 

36 
5 

sayfa 
Kuruş 

,... "':. ... "'; : • ! 

~ ~ ' ' ... • ~ • .... ~ ., ~ - 1 , ' • 

·---- Cağaloğlunda Molla Fenari Caddesinde ••••••• 

Yeni Nesil ilk Okulu 
Tedrisatın ciddiyeti, çocuklara verilen asri ve hususi bir terbiye sistemi 

ile emsali arasında temayt:.iz eden ve gösterdiği muvaffakıyetler dolayısile 

Kültiir Bakanlığınca iki senedenberi resnıl mekteplerle muadeleti tasdik 
buyurulmuş olan YENİNESİL ilk ok~lunun ayrıca mükemmel bir de 
YUVA smıfı mevı.:uttur. Okulda ecnebi dil tedrisatına çok 

1 
rilmektcdir. 

Kayıtlara başlanmıştır. 

--••'1••Müracaat her gün saat 14 den 18 kadar 

ehenınriyet -=-ı 
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----------------------------------------------------------------------mlirur tezkeresi var. Ve sarayda ken· 
dileri acele olarak bekleniyor, eledi. 

Marinyi kağıda şöyle bir baktı ve iki 
kadınrn geçmesine lakaydane müsaade 
etti. 

Ayni zamanda gözleri, Mabelin yü· 
züne ilişti ve titredi. 

Yüzü sapsarı kesilmişti; boğuk bir 
sesle: 

- Mabel ! .dedi. 
Bütün metanetini toplayan ve bir 

eliyle de Mirtiyi sımsıkı tutan Mabel
- Evet monsenyör benim!. cevabmı 

verdi. 
- Haşarat Yatağmdan mı geliyor-

sun?. 

- Evet monsenyör ... 
- Seni oraya kim gönderdi?. 
- Kraliçeden başka kim olabilir? 
Bu esnada Mirtiyin bayılmak üzere 

olduğunu hisseden Mabel kuvvetli bir 
çimdik ile genç km kendine getirmek 
istedi. 

Fena halde canı yanan Mirtiy hafif· 
çe ilerledi ve kendini toparladı. 

Marinyi gene soruy::ırdu: 
- Mabel, Haşarat Yatağında ne 

işin vardı. Dinle, ne senin, ne de kra· 
liçenin' işine karışmak istemem. Mar
garit tarafından, Büridana nasıl bir 
mektup götürdüğünü de sormak iste· 
mem .. Fakat eğer bana acıyorsan, kı

zımı görüp görmediğini söyle .. Ne ka
dar azap çektiğimi bilemezsin!. 

Bu anda, Mirtiy teknr fenalaştı, 

ve sendeledi. Kukulatası biraz arkaya 
doğru kaydı. lşte o zaman Marinyi ye· 
rinden fırlayan gözleriyle genç kıza 

bakarak: 
- Mirtiy imiş, Mirtiy ımış, diye 

haykırdr. Ayni zamanda hayret içinde 
kalan askerlerin önünde, sevinç ve 
hiddet dolu bir tavırla kızını kucakla
dt. Eve doğru götürdü. · 

Mirtiy kendinden geçmişti. 
Mabel: 

- Lanet olsun, diye inle.di. l 1 

Başvekil, kızı geniş bir kanepenin 
üzerine oturttu. Ve Mabel içeri girince 
ona dönerek, müthiş bir asabiyetle: 

- İşte senin Haşarat Yatağında a· 
radığm şey! Margarit dö Bürgony'ye 
bunu, kızımr götürüyordun ha.. Çok 
zalim olduğunu biliyordum. Fa1tat sen 
bildiğimden de daha zalimmişsin .. Ni
tekim bir kere .daha, bana muavenet e· 
decek bir gecede son derece zaiimce 
davranmışdın .. O zaman dudaklaun • 
da ve gözlerinde beni titreten tebes -
sümler görmüştüm. Margaritin yer
yüzünde bir ifrit olduğunu ve senin de 
bu ifritin şeriki melaneti olduğunu bi· 
liyorr;lum. Zira N el kulesinin taşlarım 
isticvap ettim ve o taşlar oradaki r.üm~ 
büşleri ve ölen adamları bana söyledi· 
ler. Fakat.' bu şeylerin bana ilişiği 

yok; benim için yegane emelim ktzım

dr. Onu ele geçirdim, artık kimseye 
vermem. Haydi git, hanımına söyle !. 
Kızımızı gelip geri alsın! Git ifrit, çe· 
kil! Defol.. Yo'ksa şimdiye kadar kim
seye vurmayan şu yumruğumla seni 
ezerim!.. 

Mabel: 
- Marinyi, arkana bak! diye söy

lendi .. 
Marinyi, başını çevirdi ve Mirtiyin 

ellerini bitiştirerek sendeleye sendele
ye kendisine doğru geldiğini gördü .. 

Mabel devamla: 
- Marinyi, dedi, kızına sor bnka· 

lım; babasının yanında mı kalmak isti
yor, yoksa bu mel'un Mabeli takip eıt:

mek mi istiyor! 
Yumruğu ağır ağır düşerek, ~deta 

alıklaşarak: 

- Bu ne oluyor? diye homurdandı .• 
Bu kadın seni cebren sürüklemiyor 
muydu? Demek onu istiyerek takip e
diyordun, öyle mi'! Söyle! (Birdenbire 
elini alnına vurarak) anlıyorum. Mar· 
garit annendir 1 Zavallı çocuk, sen de 
annenin yanına gitmek istiyorsun! Oh 
kızım, sevgili kızım yavrum, zanne • 

----~----------------------------------------------------------------dersem annenin nasıl bir mahlG.k oldu
ğunu bilmiyorsun ve bilmiyeceksin 

de ... Sen Güllübahçede, benim gelme· 
mi mes'ut mes'ut beklerken ve ben 
senin için tüccar Klod Leskodan başka 
kimse değildim. O zaman seni kucağı· 
ma aldıkça sorduğum masumane birçok 

sualler beni titretiyordu. Sana cevap 
veremedikçe kalbim azap ile eziliyor -
du. Bir gün hayatımı kemiren o müt· 
hiş sırrı azzımdan öğreneceğini, Klod 
Leskonun Angerrand dö Marinyi ve 
annenin ismi de Margarit dö Bürgony 
olduğunu haber alacağım düşündükçe 

ıstıraplarım büyüyordu. Ken•Jimle 
beraber mezara gömmek istediğim bu 
iki sır:r, tesadüf sana öğretti. Artık 

sonuna kadar gitmekliğim lazım!. Sa· 
na, seni doğuran kadına ait bütün ha
kikatleri söyleyemezsem de şunu bil 

ki, sen Tamplin bir zındanında bulu· 
nurken yanma bir kadın geldi: Bu 
Margaritti. Senin kendi kızı olduğunu 
biliyordu. Evet Marg:ırit, büyücü Mir
tiyin kendi kızı olduğunu biliyordu ve 
seni kurtarmak için ufak bir işareti 
kafi idi. Fakat o bilakis, o müthiş zm· 
danın demir kapısını senin üzerine 

kendi eliyle kapadı. Şimdi Mirtiy, sev· 
gili kızım, benim başvekil olduğumu 

b:r saniye kadar unut.. Yalnu. sana 
söz söyliyen babanın, pek ziyade sev -
diğin Klod Lesko olduğunu hatırla .•• 
Kollarını boynuma dolayarak: "Baba· 
cığım, kızınızın yanında artık ne za· 
man mütemadiyen bulunacaksınız?,. 

dediğini hatırla .. Şimdi Mirtiy, söyle 
kızım bakayım, artık Margaritnin ya
nına gitmek ister misin? Yoksa azap 
içinde ezilen kalbime merhamet ~i e· 
dersin? Mirtiy, babanın yanında mı 

kalırsın? Yoksa annenin menfur cella· 
dı Mabeli mi takip etmek istersin?. 
Söyle!.. 

Mirtiy diz çökerek Mabelin bir elini 
tuttu, ve mırıldanır gibi: 

- Babacığım, dedi. Mabel, Bürida
nın annesidir. 

Bu sözler 'karşısında Marinyi sende· 
ledi. Elini alnrna götürdü. Bir hıçkrrık 
boğazında tıkandı. Ve sonra müthiş bir 
kahkaha attı: 

- Büridan ! Bak .• Şu budalaca se
vincim esnasında onu unutmuştum .• ~ 
Evet budalaca bir sevinç! Menfur bir 
aşk hissi bir kızın kafasına girerse, 
artık bu ktzda ne hürmet, ne de ebe· 
veyne itaat kalmıyacağmr unuttuğum 

için budalalık ettim. Zavallı bir baı'ba
nın, çocuğunun istikbal ve saadetini 
düşünerek çektiği ıstırapların ne e" 
hemmiyeti olur. Genç bir delika.nlr, 

kıza işaret ettiği gün, ihtiyar lba'baya 
da şeytan alsın denir!.. işte sen de se
viyorsun. Bir çok temiz asilzadeleri 
sana layık bulamazken, 6en gidip bir 

serseriyi sevdin 1 Bütün Paris halkı • 
nrn önünde babana hakaret eden bir a.. 
damı!.. 

Mabet, oğlunun istikbali ile alakadar 
olan bu sahneyi hareketsiz dinliyor • 
du. 

Mirtiy: 
- Babacığım! dedi. 
Angerrand dö Marinyi gür bir sesle 

devam etti: 
- Sen Büridam seviyorsun. Marga

rit dö Bürgonynin kızı, Büridanı sevi· 
yor! Demek hesapta !bu da vardı .. Bu 
da o serserinin annesi. Ben bunu keşf .. 
etmeliydim .. Böyle ananın öyle oğlu., 
Anası çeşitli şenaatlerin aleti, cığlu 

hırsız!.. Anası taçlr 'bir fahişenin sefil 
hizmetçisi! Oğlu da sokak başlarında 

adam soyan, kızları kandırmak için 
bahçelere giren bir haydut. Ben bura"' 
da ağlayan ve yalvaran bir baba cleğjl, 
adaleti tatbika memur bir nazırım. Bü
ridanın anası seni tevkif ediyorum, 
Suçun hükumete karşı isyan eden, ser• 
serilere reislik eden bir oğlun bulun .. 
masrdır .. Margaritin kızr, seni de tev• 
kif ediyorum. Senin suçun da.~ 

' 


