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için ırki 

zarurettir 

Sulhu 
Hıtler 
bir 

Y ... zc.ı 11: Niıameddın 'alil 
Çok tehlikeli dakikalar yaşadığımız· 

oan bıhsediliyor. Bol balon uçurmakla 
meşhur ajanslardan Royter, dün, ''dün
yanın 24 saat içinde harp ve sulh ku· 
tuplarmdan birine kat'i surette bağlan· 
mış olacağından,. dem vuruyordu. Bu 
sabahki gazetelerde de şu teselli ( !) 
verici başlıklar göze çarpıyor: 

Sovyet Rusya bir çok sınıfları silah 
altına aldı. Romanya ve Potcnya hu
dutlarında tahşidat yaptı. 

Fransız nazın Saro, "caniyane niyet. 
]er besliyenler dikkat etmelidir. Fran
sada görüle? dahili ihtilafa aldanma -
malı. Tehlike halin.de Fransa derhal 
mlittehid bir kitle haline gelecektir,, 
oiyor. 

İngilizler; ''Almanya Çekoslovakya
& kolay varılacak muvaffakıyete gü· 
yenmemeli,, diyorlar. 

ilh ... 
İngiltere ile Fransa arasında bir as· 

keri i tiliif imzalandığını; 
Şimali Amerika Devlet Reiıi Ruz -

vcltin Almanya ve ''alel'ıtlak faşizm,, a
leyhindeki fikirlerine ne hassas bir dik· 
katle bağlı bulunduğunu; 

Sovyet Rusyanın, Çekoslovakyayı 

Fransa ile birlikte korumağa kat'i su
Tette karar verdiğini Almanyanın ?JL.c4ı
kova büyük elçisi Graf fon Şfilembur· 
ga bil~irmeğe dı§ işleri komiseri Litvi
nofu mezun kıldığını; 

Gene bu Litvinofun Romanya dış 

bakanı Kt;menenle Cenevrede temasa 
girerek Çekoslovakyaya yardım edecek 
Kızılordu kuvvetlerinin Rumen toprak· 
lanndan geçmesine mUsaade edilmesini 
istediğini; 

Fransanın da, yapacağı büyük bir 
taarruzda Sigfrid müstahkem hattının 

tuza1darına düşüp param parça olma • 
mak için, ordusunu Belçikadan geçire
bilmek arzusunda bulunduğunu ve 
Fransız erkanrharbiyesinin bu arzusu· 
nu Hariciye Nazın Mösyö Bonenin 
Belçika sefirine bildirdiğini; 
Romanyanın, Çekoslovakyaya yar

Öım etmeğe karar vermiı olduğunu; 
İtalyanın Almanyaya askeri müza -

heret vaad ettiğini, İtalyan ve Fransız 
ordularının Alp dağlarında bir buçuk 
. aydanberi karşı karşıya bulundukları • 
ru; 

Dün de Göringin ingiltereye fazla 
nazik sayılamıyacak bir dille hitap et
mekte tereddüt etmemiş olduğunu; ge
ne dün Beneş'in Çek istiklalini ve vatan 
tamamlığını korumak için harpten çe· 
kinmiyeceğini bir daha haykırmış bu
lunduğunu; 

Düşünecek olursak vaziyetteki ger
ginliğin .derecesi güzelce anlaşılır. 

İtiraf etmek lazımdır ki Hitlerin bu
gün söyliyeceği nutuk kadar, cihanda 
umumi bir dikkat ve aHika celbetmiş az 
hadise vardır. İspanyadaki kardeş 
kavgası, Çin - Japon harbi ve Habeş 
• İtalyan harbi bile cihanın bu derece 
alakasını celbetmiş değildir. Bu hadi· 
selerin kimi Avrupa insanlığının sol a
yağında bir tırnak yarası, kimi burnu 
dibinde bir sivilce sayılabilirdi. Fakat 
Bitleri konuşturan kuvvet bu Avrupa 
insanlığının tam kalbi dibinde duran 
bir bombaya benziy.cr. Orta Avrupa, 
Avrupalı devletlerin şakaya tahammül 
etmedikleri bir yerdir. 

'.Acaba Hitler, sözleri ile bugün bir 
şimşek gibi çakıp bu bombayı P.atlat 
mak mı istiyecek, yoksa hoparlorlar . 
dan fışkırıp her tarafta yankılandıktan 
sonra Nüremberg şehri hatibinin gür 
eeai insanlık Uzerine bir teselli yağmu· 
ru gibi mi dUşecek? . 

• • • 
Biz bu hesap dünyasında, m:ıntığın 
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Avcıların bayramı dıin Çekmece 'ilerisinde Çobançeşmede yapılmı§lır. 
.. 

gelenlere Tıediytltr t•crilmiştir. Resimde bayrama iştirak eden bayatıtardan 
Dat'etliler tren tıc otobüslerle bayram yerine gitmişler, merasime istikl6l mar· 
şile başlanmış, miUeakibcn avcılar cemiyeti reisi bir nutuk söylemiştir. Oğle 
ıize.ri avcı yemeği yenilmiş, nişcn talimleri yapılmış, birinci, ikitıci ve üçüncii 

bir grup görüliij'OT. 
• Anadoluhisarında GöksıuJa dün bir panayır kmıtlmı~. binlerce l sta11b11I. 

/u panayıra gitmiştir. Anadolııhisarı diJtı çok kalabalıktı. 
--------------------------------------------------------

$ IE IHI ii I~ ID> IE VIE iMi IE iMi iL IE I~ IE l T IE~ 
Demırdag 
madeni 

lstlhssU\t hazırlıkları 
yapılıyor 

IAvrikte geçen sene keşfedilen demir 
dağ madeninin işletilmesi ıçın derhal 
harekete geçen Etibank ~imdiye kadar 
madenin sadece bir kabuk halinde bulu. 
nan toprak üstü "kısmından işlemiş ve bu 
radan 1,5 kilometre mesafede olan Divri· 
ki 6stasyonuna kadar kamyonla nakliyat 
yapmıştı. Etibank şimdi bu sahada daha 
esaslı şekilde ameliyat ve nakliyat işleri· 
ne başlamak üzere tedbirler almaktadır. 

939 renesinde işleıooğe başlıyacak olan 
Karabilk demir ve çelik fabrikalarının 

ham maddesini verecek olan Divri!<ıi de. 
mir madeninde demir cevherinin ihraç, 
kınlma ve istasyona nakli, vagona tah· 
mil işleri Etibankın işletmesi altında bir 
müteahhide verilerek organize edilecektir. 

Yüzde 65.68 demir ceYherini ihtivan e
den bu madenin ilk i~lenen kısmı 120-
180 metre genişlik ve 800 metre uzunlu. 
~nda bulunmaktadır. 

---<>--
ltalyan ticaret 

heyeti çarşambaya 
geliyor 

Ankara, 11 (A.A.) - Türk - Ital. 
yan ticaret müzakeratını icra edecek 
olan İtalyan heyeti çarşamba günü 
1stanbula gelecektir. 

Türk heyeti, hariciye umumi k!tibi 
büyük elçi Numan Menemcncioğlu baş. 
kanlığı altında, Türkofis başkanı i. 
le hariciye daire reislerinden Bay 
Celil Osman Abacıoğlundan mürek • 
kep olarak teşekkül etmittir. 

Heyetimiz bugUn hazırlık mesai. 
sine baıtamı§tır . 

hendesesi dışında mucize bekliyenler -
den değiliz: 

Bugünkü şartlar içinde, mareşal Gö· 
ringin her fedakarlığa hazır bulundu • 
ğunu söylemekte israr ettiği kuvvetler, 
kolay kolay olmasa bile gene mutlaka 
mağlUp olmağa mahk<lmdurlar. 

Binaenaleyh Hitler için, bugün Nü· 
rembergde azami derecede makul ol
mak milli bir zaruret oluyor. Zira, mev· 
cut şartlar içinde kabul edilecek bir 
harp, A vrupada mevcud medeniyet, iç
timai nizam ve umumi harbin tırpa· 

nından &~nra yeni yefli filizlenen ne -
siller için ve bilhassa ari ırk için bir 
salhane kurmaktan farksız olur. 

Hayır. Hitler belki bir tehdittir, fa· 
kat Cermen kavimlerini amansız bir 
doğranışa mahk<lm etmeyi, bir kasabı 

olmayı isteyeceği iddia edilemez. 
Nizamed:lin NAZiF 

'Ingiltereye ısmarlanacak 
yeni gemilerimiz 

Bunlardan dördtl uzak selerlerE>, diğer 
dördn Marmara ve Ayvalık seferlerine 

verilecek 
Denizbankın Ingilterenin açtığı kre

diden iıtifade ederek yeniden vapurlar 
ısmarlayacağını evvelce yazmııtık. Öğ· 
rendiğimize göre Denizbank fen heyeti 
bu hususta ilk tetkiklerlıd ikmal edere1' 
ihtiyaca en uygun gelecek vapurların 
siparişi hakkındaki noktai nazarını ih· 
tiva eden raporunu vermiıtir. 

Deniz ticaret filomuzun yeni gemile. 
rinin miktarını yirmi beşe ibliğ edecek 
olan bu gemilerden iki tanesinin Mar -
mara tipinde olacağı anlatılmaktadır. 

Bu suretle Çanakkaleye kadar olan 
yukarı Marmara limanlarının ve körfez 

hattının seferlerini de gündüz yapilbi • 
lecektir. 

Gemilerden diğer ikisinin de Ayvalık 
hattına yarayacak bir tipte bulunacağı 
bilinmektedir • 

Diğer d<frt vapurun uzak seferler 
için yaptırılması münasip görülmUşti.!r. 
İsken.deriye, Filistin ve Brendizi - Mar. 
silya - Hamburg hatlarına tahsisi mu· 
karrer olan bu vapurlar soğuk hava te· 
sisatlr gemi inşaiye tekniğinin en son 
m:xielini canlandıracak, hem yolcu ve 
hem de yük vapuru olacaktır. 

Gemilerin ııipari~i için yakında tngl· 
tiz firmalariyle temaslara başlanacaktır. 

Buı•sanın kurtuluş 
bayramı dün 

sevinçle kutlulandı 
Bursa 12 - Şehrimizin düşman istiHi· 

smdan kurtuluşunun 16 mcı dönüm yılı 
dün büyük ve coşkun bir tezahüratla kut 
!ulandı. Sabahın çok erken saatlerinden 
itibaren bütün sokaklar şehirli ve köylü 
halkla dolmu~tu. 

Saat 9,30 da bir süvari müfrezesi :ehre 
girdi. Süvarilerimiz §ehir sokaklarından 

Geçit resminden sonra şehitliğe de gi· 
'dilerek merasimle çelenkler kondu. 

Gece ba~tan başa bayraklar ve elektrik 
lerle donanan şehirde fener alayları ya
pıldı. Belediye tarafından Çelikpalasta 
ordu şcreffoe bilyük bir ziyafet verildi. 
bu sırada askerlerimize de helva dağıtıl· 
dı. 

geçerlerken halk tarafından heyecanla al· ---------------------
kışlandılar. Müfreze hük<lmet konağı 

önüne geldiği vakit, konağa Türk bay· 
rağı çekildi. Bu sırada küçük bir mektep 
li Jgz müfreze kumandanına bir buket 
verdi. Şehir adına da Atatürk anıtına çe
lenkler kondu. 

Bundan sonra Ordu mebusu Bursalı 

Muhiddin Baha halka hitaben güzel bir 
nutuk söyledi. Müteakiben büyük bir ge· 
çit resmi yapıldı. Hükumet konağı önün· 
deki tribünde vali Şefik Soyerler, ku· 
mandan general Ekrem, şehrimizdeki 

saylavlar ve resmi daireler erk!m hazır 
bulunuyordu. 

Bir saat kadar süren geçit resminde 
bilhassa kağnı ile cephane ta~ıran ve ku. 
caklarında çocuklar bulunan köylü ka· 
dınlar çok alkışlandı . 

ırooııton amcaı
ın ı n lkadaını ö!Ksesn 

Berberler 
arasında 

Cemiyetle mektep 
idare heyetleri 
anlaşamıyorlar 

İstanbul Berberler Cemiyeti ile Ber
berler Mektebi idare meclisi arasında 

garip bir ihtilaf çıkmıştır. Bu ihtilafın 
sebebi kadın saçlarını oııdiılasyon ya
pan berberlerin imtihanı meselesidir. 

Şehir mecliGi • tarafından kabul e· 
dilmiş olan talimatnameye göre cndil
lasyon makinelerinin muayenesinden 
sonra bu makineleri kullanarak uzun 
müddetli ondüle yapan berberlerin de 
bir imtihana tabi tutulması lazımdır. 
Talimatname bu imtihanın belediye 
ve sıhhiye müdürlüğü mümessillerinin 
de iştirakiyle berberler mektebinde 

Nafıa Vekili 
şehrimizde 

DUn mUhendls ve 
Nafıa mekteplerlol 

gezdi . ·~. 
Nafıa vekili Ali Çetinkaya bazı te:ıaçe

ler için dün ~ehrimize gelmi~tir: Ah teJl 
tinkaya evinde bir müddet istaratıat ıde 
sonra yanında Nafia erkanı oldu~u h:l ııe 
mUhendis mektebine gitmiş ve rerı! :at 
mesaisile mektepte yapılacak yeni ın,daıı 
ve değişiklikler hakkında alakadarla~:ıJd 
izahat almı~tır. Nafia vckfü Yıldız re" 
Nafia teknik okulunu da ziyaret ~e ic
binada yapılan tadilatı gözden geÇ1~Ü· 
tir. Bunlardan başka Ali Çetinkara 

8 1ı. 
hassa Bebek - Dolmabah~e yolunun ~
ma"ı ile Dolmaba.l\çcclen Taksjme >11bır 
lacak ye~ yol hakkında tetkiklcrOe 
lunmuştur. ·ae 

~ • afia ,·ekfünin bugün de t~~il<l;:f\l· 
devam ederek Tramvay şirketının ~l 
mu \'C satın alıM1ası mcselelcrile rrıe• 
olacağı sanılmaktadır. 

Hariciye 
Vekilimiz 

Sofya ve Belgratf 8 11 

geçti . 
·ı, 

Sof ya, ı ı (A.A.) - Cenevreye ~ıili 
k 1 T .. k" H • . e Ve me te o an ur ıye ancıy dall 

Rüştü Aras, diln saat 14 de S~fya ~6-
gcçmiş ve istasyonda, Başvekıl o-
seivanof burada bulunmadığından, şi 

f• ııusu 
nun namına protokol ıe ı ve }.ıt• 

kalem mildlirü ile Bulgaristanın. set 
kara elçisi Kristof, Hariciye sıy• 

09
, 

işleri müdürü ve Yunanistan, \'U~arı 
lavya ve Romanya elçileri tarafın 
selamlanmıştır. 

k fu es-
Trenin yarım saatlik tevak u ıarıı· 

nasında doktor Aras, kendisini se Y"' 
lamağa gelen zevatla görü~müŞ "'e 
luna devam etmiştir. 

ktor >-· 
Belgrat, 11 (A.A.) - Do .

1 
.,.e 

ras, dün akşam, Belgrattan geçı:nı ssil· . ..ı:ne 

istasy.onda hariciye nez:ıretı ınu ıçilt· 
lerile Yunanistan ve Romanya e 
ri tarafından selamlanmıştır. 

. • öruıerı 
Aras, istasyonda kendısıle g . .,e 

b UnkU gazetecilere, Balkanların ug 'lele· 
istikbali nikbinlikle derpiş ettı 

=r=i=ni=:so=·y=l=em=:iş=t=ir=.=========~ 
yapılacağını tasrih etmiştir. . ~eisİ . u S' 

Son defa Berberler Ceınıye aJcıt1 
tarafın.dan verilen bir beyanatta d: şÖf 
da başfanacak imtihanlar ha1ckı:i idare 
lediği sözler Berberler me~te ... j}•et 

Ç .. ku ce•" 
meclisini şaşırtmı,tır. un nıi>'et• 

. . d . t"hanı ce .,. 
reısı bu beyanatın a ım 1 ı;· tıı• 

.. 'lJ . . tı'rak edeceı;ı ten mumessı erın ış . . 
. "h tınıştır · heyetın yapacağını ı sas e 

1 
.. , 

. Berber~ 
Vakıa berberler mektebı, fa• 

lmuştur- . 
Cemiyeti tarafından kuru çli•' 

. 'd re ıne 
kat billihare mektebe bır ı a 'darede 
seçilerek bu heyete mektebi 

1 
idare 

. 'klA 'l . . Şı'mdi mektep .. 
ıstı al ,•erı mıştır. . i pro 
meclisi cemiyetin bu hareketın 
testoya hazırlanmakta.dır. 
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~adaic' -
imkansız 

bitaraflık 
Q ECMtş ıuıırlarm inaanlarmı, bi
dalaa ıimle bir zamanda yaıııyanlardan 1 

lbıı· lyt tanıdığımızı iddia edecek deği • 
._.; Oııiann fikirlerine esas olan hialeri, 
de 'C&ııian pek duyamayız, bunun için • 
~ 0 fikirleri bUtiln canlılığıyla kavnya
~· Fakat çoktan ölmUıı insanlar hak
bı.._. 'Verdiğimiz hUkUmler, zamanımız 
~ hakkındaki ıiUkUmlerimizden 
~ doğru glbl gözüktlr, herhalde aklı 

Çok tatmin eder. 

~~llUer, Tanrılar gibi basittir. Bize bir
bia değıı, bir tek çehre gösterirler. Ta
"'-Uarında ve dü§UnUşlcrinde hakim olan 
1lıı rt artık bUtUn diğer vasıfları örtmüş, 

llttUrtnuştur. lyi diye tanınmışlarsa 
::: hl~blr kötUIUklcri göze çarpmaz; 
l\rıa !çın kötü diyorsak hiçbir iyi ta-
tl l"tnı dUııUnmek istemeyiz; hattl ta. 

... hın kaydettiği iyi bir haroketleri var-

HABER - ~bam Pô1tu1 

Mısır Kralına suikast hadisesi 

Mrıırr Kralı Faruk bkenderlyede yiizme yarrşlarmı l'l<'yrederken kendislno 
bir hulıı.ıık talcb<'ıd olduğu yazılmıştı. Resimde lıii.dlsc esnasında suikas~l 

rümeslne de\'am ed<'rkcn görülüyor. 

• 
ate_ş eılilılli'.,i \'C ateı; cılcııin :ı ya~tnda 

tc\kif cıllllrkcn, kral da sül.ünctle yü-

Südet A'manlarının "Führer i 
" 

s 

? 

ltalya bir filmi 
protesto etti 
"811Ahlara veda,, 

filminln piyasadan 
c.·ekll mesinl isliyor 
lspanya harbi hakkında çevrilen ''Ab

loka,, ismindeki filmni general Franko 
tarafından ve Almanya ile ltalyanm A
merika sefirleri vasıtasiyle protesto e -
dildiği malfımdur. Frankoculann aleyhin
de olduğu ileri sUrUlcn bu film bugUn 
yalnız 1ngilterede gösterilmektedir. 

Bu gibi filmlerin diktatörlilk memle • 
ketlcrinde gösterilemiyeceği korkusu si. 
nemacıları biraz düşündilrmektedir. 

Harb aleyhinde bir filin haztrlanırken 
studyo sahipleri bunu 1talyaya daruıımış
lar, senaryonun evvela İtalya tarafm • 
dan muvafık görUlmeslnl istemııilerdi. 

Son defa diktatörltiklerin filmlere mil• 
dahaleslni gösteren diğer bir Udise da. 
ha olmuştur: 

.ıa 011~ da yine mel'unca bir hesaptan 

~ugunu söyleriz. Mesela Neron, im
~rluğunun ilk gUnlcrinde: "Keııki 
~ aın yazmam olmasaydı da bu idam 

~~rlarını imza edemeseydim!,, demiş. 
~iti sarnimi bir merhametten gelen bu 
~ J b~e §imdi etrafı .uyutmak için ıöy-

n lttıış gibi geliyor. 

<>ı"~ llt, '"'il insana nihayet asil çehresini n -

Henlayn kir11d i r ? 
Kendisine Çek Aımanlarının başından çekilmesi 

için Almanya tarafından büyük bir para 
teklif edilmişti ! 

İtalya hUkümeti "Slllhlara veda,, is .. 
mindekl filmden dolayı eseri çeviren Pa. 
ramount film ııirketini protesto etmiştir. 
Sebcb olarak da filmin İtalyayı tahkir et
tiği ileri sUrUlmektedir. 

"Sillhlara veda,, meşhur Amerikalı 

romancı Emst Hemingveyin eseridir ve 
umumi harpte İtalyanların Kaporettoda .. 

1>1 lllzhnıe bir zamanda yaşıyanlarm ise 
ti İarafıan gibi kötUlerini de, kuvvetle
ıu:bl zaaflarını da görUrUz ve bunun 
~ "erdiğimiz hUkUmlerde biribirini ta. 

~e edecek kayıtlar gözetmeye çalışırız. 
~:~· herkesin gözünden düşürmek 
bfı. ~unlz adamın bile birdenbire hoş 
t 8özünU; cömertllk, hattl alicenaplık 

~eren bir hareketini hatırlarız ve böy
~ "1\lft kötillüiüno birtakım mazeret
~ bulmak lsterlz. Biliyorum ki birçok 

~eler, kötUlcmeğe çalııtıkları insan
~Yi taraflarını batırla)'Ulea b1Ullan 
-..1lenıezıer; hattl bir söyliyen bulu-

~ lnklr ederler. Fakat gösterdikle
ln ° ihtiras, yalnız karııılarmdakini de. 
~ lı:endilerinl de kandırmak maksadile-

hıı~ O i~i tarafı, o meziyeti unutmak, ya
tlıı 0 nlan da birer kusur sayabilmek t
~ ke~dilerine cebrederler, hiddetlenir
' Sözlerindeki fazla ihtiras çoğu za. 

bu Yllzdendir. 

te~ıılar hakkında doğru hükUmler ve
~lllek için onlara yakından değil, 
l1ft tızaktan bakmak belki daha iyi
~ Yalnız eserleri üzerine eğilip şahıs-
~lt 1 tanımamak, bilmemek... Bazı mil
..:::ler, dostlarına karııı fazla bir mu. 
~kt a göstermekle itham edilir; ger

ııte en beğenmedikleri kitabları da 
~ttlıeden mUnekkidler yok değildir. Fa
-ı:lı:serfya hakikat bundan daha kan
~ O mUnekkldler, tanıdıkları bir a-

' eserini okurken satırların arasın
~ llluharririn çehresini, hareketlerini 
it tlSrur, tebessüm eder ve bu tebessüm. 

~~!erindeki kitabı da hog bulmağa 
d~tl tlar. Bu, bilerek yapılmış bir eey 
'11dir;~ tanımadığı bir imzayı taşıyan 
tal'etı begenmiyen, onda bütUn kusurları 
~tazı bir münekkidin, muharrirle tanıı
~ llOnra yine o sayfalarda birtakım 

~Yetıer bulması pek ala samimi ola
'~ ~unun için tanıdığımız kimselerin 
~I tl'f hakkında hUkUm vermekten çe-

11ft llıtıellytz. Biliyorum ki bu, kabil değil
~ P'akat vereceğimiz hükümlerin, 

' biraz veya bir hayli yanlIŞ olacak-
llııutnıamalıyız. 

Narulrah ATAC 

"--------
f\nkaraya glde11 

Vekiller 
~lr 

' lrıUddettcnberi şehrimizde bulu-
~lly;111 ~Udafaa v~kili Klzım Özalp, 
ktıt ~~ekili Fuat Agralı ve iktısat ve. 
la ~ keaebir, dUn akııamki ekaprea
~ Ya hareket etmiılerdir. Vekll
tt \te llaydarpaşa garında viliyPt, par. 
"~ı.~1 daireler erkaru tarafmdan 

~lllrdır. 

Bugün Orta Avrupa siyasetinde ismi 
Hitlerle beraber geçen, Südet Almanları 
şefi Henlarn kimdir? Mazisi ve macera. 
ları nedir? Bu mevkie nasıl gelmiştir? 

Henlayn'ın hayatı hakkında bu suallere 
cevap veren bir yazıyı lngilizce "Deyli 
Herald,, gazetesinden naklediyoruz: 

1919 da suJh muahedesi imza edilmiş, 
Versay ve Trianon muahedeleri ile Av
rupanın haritası değiştirilmişti. Konrad 
Henlayn da artık bir Avusturyalı değil
di, yeni Çekoslovakya hüktlmetinin va
tandaşlarından biriydi. 

Konrad Henlayn 1919 senesi eylUJünde 
bir gün, bir gazetede şöyle bir il~n görü
yor: 

"Harpte askerliğini ifa etmiş bir gence, 
banka işlerinde çalıştırılmak üzere ihti. 
yaç vardır. Yarın sabah Kreditansalt ban 
kasının Rayhenav şubesine müracaat.,, 

Bu, Henlaynın o zaman bulunduğu 

şehirdir. Kreditansalt bankası bugün de 
Orta A vrupanın en büyük bankalarından 
biridir. Harpten geldikten sonra iş~z ka
lan Henlayn derhal bankaya müracaat e· 
diyor ve yüzlerce namzet arasından, ban
ka müdürü tarafından ilk bakışta derhal 
seçilerek açık olan \'azifeye tayin edili
yor .. 

O günden bugüne on dokuz yıl geçmiş. 

t ir. Bugün, Henlayni açık olan vazifeye 
tayin için bir bakışta seçmesinin sebebi 
sorulduğu zaman banka müdürü şu ce
vabı vermektedir: 

''Karşımda bir alay insan vardı. Fakat 
bana itimat verecek bir tek kişi buldum. 
Bir bakışta anlamıştım ki, o zaman 20 
yaşlarında olan bu genç yalan söylemiye
cek bir yaradılışta idi.,, 

• • • 
Bankanın küçük bir kasaba şubesinde 

az bir maaşla sabahtan akşama kadar ko
ca kağıtlar üzerinde yukrdan aşağıya he. 
saplarla uğraşan Henlayn, akşam olup 
bankadan çıktıktan sonra en büyük zev-

kini sporda bulurdu. Çekoslovakyadaki 
Almanların bir spor klüpleri vardı, Hen· 
larn da bu klübün, bulunduğu şehirdeki 
şubesinin en hararetli mensuplarından 

biriydi. ''Doyçes T ume\'crayn., ismini 
taşıyan bu klüp, Hitlerden ve nasyonal 
sosyalfamden daha çok evvel ırkçılık na
zariye,:;ini güderdi. 

Henlayn bir müddet sonra klübün se
nelik müsabakasında birinciliği kazanı . 

yor, erleSi sene tekrar büyük bir mu\"af
fakiyet kazandıktan sonra klüp kendisine 
idarede bir \'azife teklif ediyor. llcnlayn, 

kendisine verilcek paranın bankadan al
dığı ücretten fazla olduğunu görüyor ve 
bankayı bırakarak klüpteki ,·azifeyi alı

yor. 

1929 da da Henlayn, bütün Çekoslo
vakyadaki Alman spor klüplerinin başına 
geçerek federasyon rei9j oluyor. Bu klüp. 
]erin mensupları ayni dili konuşan, ayni I 
nizam altında yaşıyan , ayni teşkilata 
h:a~I too.hin.Jtlı:idi ~nçj ncılı 

mefk:Qrcsi ile doludur, aralarına hiçbir 
Yahudi)i almazlar .. 

1929 da Henlayn evli, vaziyeti müem
men, rahatı mükemmel bir burjuvadır. 

Büyük bir teşkilatın başında bulunmak
tadır. Fakat elindeki kuwetin mahiyeti. 
ni takdir edememektedir ve kendisinin, 
bir spor te)dlcitından ba5ka bir toplulu
ğun reisi olduğunun farkında değildir. 

~--ı 

//itler t•e T/cnTayn 

O zamanlar Çekoslovakyada iki Alman 
partisi vardır: Biri nasyonal sosyalist 
partisi, diğeri nasyonal Alman partisi. 
1929 daki meclis seçimlerde iki parti 
müşterek olarak 393 bin rey alıyor ve 
Prag meclisinde 17 mebusluk kazanıyor. 
Bu da, bütün Alman mebus adedinin 
yüzde yirmisini teşkil etmektedir. 

• • * 
Ondan bir iki hafta sonra nasyonal sos 

yalist partisinin ileri gelenlerinden iki 
kişi, Kreles ile Yung, Henlaynla görüş· 
mey~ geliyorlar. (Bunlar bugün Hitlerin 
arzusu ile, Berlin Rayhstag'mda Südet 
A'manlarının mebuslarıdır.) Kreles ile 
Yung Ilenlayna, spor federasyonunun 
100 bin aza mı nasyonal sosyalist parti
sine ) azdırmasını teklif ediyorlar, Hen
layn da kabul ediyor. 

Südet mıntakasındaki büyük kaı;italist 
ler de Henlayne mali yardımda bulunu. 
yorlar, bu suretle Henlayn büyük bir si· 
yasi te~kilatın başına geçmiş oluyor. 

Kendisi siya-si işlerle uğraşmasını sev
miyen ihtiyatlı \'e sıkılgan bir adamdı. 
Fakat hadiseler onu siyasete sürüklemiş, 
bu mütereddit hareketleri de kendisini 
ihtiyatla, büyük bir durandişlikle hare· 
ket ettiği hakkında bir kanaat vermiştir. 

Aradan 4 sene geçiyor ve 1933 de Çe-

koslovakyada tekrar seçim yapılıyor. Bu 
sefer Henlaynin başında bulunduğu yeni 
parti l milyon 250 bin rey kazanıyor ve 
bütün Alman mebuslarının yüzde altını. 
şı bu partiden şeçiliyor. Bu suretle, Çe
koslovakyadaki bütün Almanların mec
listeki 72 sandalyesinden 44 ünü nasyo
nal sosyalist partisi alıyor. 

Ondan sonra da Henlayn bütün Çekos
lovakyadaki Almanların .Führeri ismini a. 

Bir gün bir adam Henlaynla görüşme- kl muharebelerinden bahsetmektedir. 
ye geliyor ve katibine, muhakkak kendi- Film bundan beş sene evvel çevrilmi§ ve 
sini görmek istediğini, ne hakkında gö- ııimdiye kadar hemen bütün dünyada göı 
rüşeceğini de ancak kendisine açabilece- terilmlgtir. Filmde baş rolleri Gari Ku-
ğini söylüyor. perle Helen Hayes almışlardır. 

llenlayn yabancıyı kabul ediyor. Gelen İtalya o zaman hiçbir protestoda bu-
adam: lunmamııı. fakat bugUn elddetle itiraz 

- Size bir teklifim yar, her Henlayn, etmiştir. Roma hUkf.ımetl filinin derhal 
diyor. Südet Almanlarının bütün taş. blitiln dünya memleketlerinden toplaW. 
kınlıklarını teskin edip siyasi hayattan rmasını, aksi takdirde Paramount ııirke
çekilmek ister misiniz? Bunu kabul ede· tinin bUtUn filmlerine boykot ilan edece .. 
cek olursanız Amerikan bankasına namı· b'inl bildirmi~tir. 

nıza büyük bir para, çok büyük bir para =========::;::::::=====:;:::======= 
yatırılacaktır. 
Yabancı bu paranın miktarını da söy

lüyor: Hakikaten, çok büyük bir ra
kam! 

Südet Almanlarının Führerini tanı. 
yanlar tahmin ederler ki Henlayn bu 
teklife cevap vermeden eVYel birkaç kere 
odayı bir aşağı, bir yukarı dolaşmıştır. 

Bir iki saniye geçiyor. Yabancı adam 
tabakasından bir cigara çıkanyor, Hen
layn kibritini çıkarıp kibar bir hareketle 
onun cigarasmı yakıyor. 

Konrad Henlayn belki hayatını bu na· 
zik hareketine borçludur. Çünkü cigarayı 
yakarken üzerindeki yazıyı okuyor. Bu, 
Berlin cıgarasıdır. 

Henlayn o zaman hemen ce\'abmı ve-

:riyor: 
Size derhal reel cevabı verebilirim. Fa• 

kat cevabımın sarih anlaşılmasını iste. 
rtm; sizi buraya gönderenlere söyleyin: 
Tazyik altında bulunan Südet Almanla· 
nnm besledikleri ümitlerine ihanet ede
mem, bu uğurda mücadeleden beni ne pa· 
ra vazgeçirebilir, ne hapis, ne de ölüm 
korkusu .. 
· Yabancı adam gittikten sonra Hen· 
!aynın gazetesinin müdüril ona bunun 
kim olduğunu söylüyor: 

- Berlinden gelen bu zat Hitleıin 
sağ eli demek olan bir adamdır, Ges. 
taponun en ileri gelenlerinden biridir. 

Bu teklif, Hcnlayn için bir imtihan• 
(Lf.ttf en sayfayı çeviriniz); 

..__,.. _____ ,_.___...___...__ ________ ,_,.___..,_,.___..,_..__ _____ ._._,_,.___...__..-.-.-...-••.._,,,.r 

1tasq,ete 
PoDltlka yazo ları 

seri evlhla Darı 
ve 

H ARP mı? sulh mü? Bu günün mevzuudur. Günümüzün en karışık bir 
gün olduğunda gazetelerimizle birlikte - Cumhuriyet de dahil -

dünya gazeteleri müttefıiktir. 
Politika muharrirleri, bilgilerini, görüşlerini bir araya getirerek tahminler 

yürütüyorlar, çalakalem sütunlar çızıktmyorlar. 
Bu mevzua dair doldurulan sütunlar üstünde çeşit çeşit başlıklarla karşı• 

laşırsınız .. Bazısı: 
''Çek meselesi,, ''Südctler i~ .. gibidir. Bunları acaba neymiş? diye ve bel. 

ki malWııatıruzı arttıracak bir noktay11 tesadüf edebilirsiniz ümidile okursu· 
nuz. 

Bazısı merakınızı kamçılıyacak bir serlevha taşır~ 
Harp çıkacak mı? 
Harp çıkmasının ne demek olduğunu bilenler bu yazıyı cidden büyük bir 

merakla okumazlar mı dersiniz? Okurlar. Ya çıkacak veya çıkmıyacak netice
sile karşılaşırlar. Yazı "çıkacak!,, diyorsa üzülürler, ''çıkmıyacak!,, derse se
\inirler. Fakat bu neticeye varmak için bir, buçuk veya üç sütun dolduran 
kelimeleri sökmek mecburiyetindedirler. 

Bazıları da: 
Çekoslovakya meselesinden harp çıkmaz! başlığını korlar yazılarına. Bu 

kabil politika muharrirlerine ben kendi hesabımap müteşekkirim. Bu "har 
çıkmaz!,, dediğinden de6ril, bana bu fikri daha ilk satırda bildirdi~ ve beni 
bir buçuk kolon yazısını okumak mecburiyetinde bırakmadığı içindir. 

Muhiddin Birgenin bugünkü yaz~ı böyle bir ba~lık taşımaktadır. 
Göz nurunun ne olduğunu düşünen okuyucular, şüphe yok ki benim gibi 

Muhiddin Birgene müteşekkirdirler. 

Mesa~taı aDtırıcoOID<t:a vardı 
Balkan oyunlarında dördüncü olmuşuz. Bu da bugünkü gazete havadisoo 

]erimiz arasındadır. Beş devletin iştirak ettiği müsabakada bu neticeyi almak 
büyük bir rnuvaf fakiyettir. Atletrerimizi tebrik ederiz. Hesapta altıncı, yedin· 
ci veya sekizinci olmak vardı. Bu, bu seneki Balkan oyunlarından yüzümü
zün akiyle döneceğimize işarettir. 

1\'.0,__ ____________ ~~----~~------~~~~------------~~~~~~~~~~~~-SI 
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iÇERDE: 
• Sullannhmcllc Arasın sokıığınd:ı y:ıpıl

m:ıkta olan h:ıfri) at durmuştur. l'rorcsör, 
Bnksler, istlmliıki hükumetin yapmnsını 

istcmişUr. Yoziyet belediye tarafından 
tetkik edilmektedir. 

• 'J'ic::ırct m:ılıeCilindcrı bildirildiğine gG· 
re, bu sene zeytin, limon ,.c portak:.ıl mnh· 
sullimüz çoktur ve daha geniş lhrııcat yaıı· 
mak için şimdiden hazırlıklara b:.ışl:ınmış· 
tır. 

• 1938 senesi lıoşındnn nğııstos sonuna 
kadar şehrimizde 222 şirket kurulmuştur. 
Bunların 186 ı>ı kollcktif, 16 sı Jinıitet, 13 
il anonim, 5 i de komnııdiıtir. A:rni ınüd· 
det zıırhnda 240 Hnl miicsscc;e kurulmuş, 
250 mliessrsc de kap:ınnıı5lır. 

• Esnaf lıirliklerlnln, partiye l.ınğl:ınm:ı· 
lıırı hakkındaki knrarı tasdik etmek uzcrc 
yııptıkları toplı:ıntılıır bilmek fizeredir. Her 
cemiyet tnşdik ettikten ı;oııra kornr parti· 
ye bildirilecektir. 
Eski ;\h:;ır ııiyahet meclisi rdsi prens Meh 
met AH lıir müddet istirah:ıt etmek fü:ere 
şehrimize gelmiştir. Prens, "Rüstem., na· 
mı müste:ırı ile mütenekkiren seyahat et· 
mektedir. 

• Snmpıınyn flyııtlarını indiren k:ınun 
projc$J hazırlanmaktadır. Ş:ımp:ın:ra s.1· 
tanların ellerinde ne kadar şampanyıı ol
duğunu (iç güne kadar bildirmeleri isten· 
miştlr. 

• Belediye s:ırnjlar müdürü dün akşam 
şehrimizden Viyanıı:r:ı hareket etmiştir. 
Müdür orad:ıkl çöp kongresi murahhası
n:uıla buluşnr:ık J.ondraya gidecek Ye bele
diyenin olmak istediği otobüsler hak 

V/~rgöD<®rrd<® 
c ten~ünat 

Dört senede va tedrici 
su ,ete yapılacak 

kndnki fıdi me\'uuat, tasarruf \'e kumbara 
Cniz 'e ikramiyeleri; 

c) ihtira beratı atın ve kira bedelleri; 
ç) Kitap, risnle, ıııııkole, tefrika, fıkra 

ve nota halinde yapılan telif ve tercfime 
hedelleri resim \'e heykeltraşlık işleri, 
(ınlilcncffilcrin bu işlerden dolayı hir ela. 
frc, mQessc e vera şohsııı daimi müstah· 

Kazan n 
500 o 

Lira kazanan 

18415 
Sonları 15 le biten bütün numaralar 

yirmi beşer lira amorti alaacklardır. 

15000 
Lfra kazana.n ar 

2573 

ara ar 
200 Ura kazananıat 
s101 30241 36126 23992 g3so 2so:; 

34342 36592 1643.S 20989 27481 29~11 
11269 ıso31 ı12s ısoos 2os15 39 

21882 6391 5013 31565 6808 

100 l~ira kazananla~ 
s1s32 20118 s1332 8698 4656 11\5 
39421 24757 19s22 13485 31041 24!

09 
27896 27376 3120 ıo212 20183 ıs 1 ~ 7 

6397 38814 27657 37332 1431 20 6~1 
22305 14160 8920 4419 33635 5ı .. 9 
24052 23593 35633 4~ 3909 35 4~5 
11120 1167 39729 37313 19227 2 

10740 22534 19551 8723 

kınd:ı tcmaslıırda bulun:ıc:ıklır. Bu sene 
otohüsleri lwlediye işlctece~i için lngllte· 
reden 30 k:ıuıır otobüs alınacaktır. 

• Edirne vilnyeli dohlliııde açılan ehil 
ha) \"lln 1>erı;ilcrinde bu sene kazananlara 
2000 lira ınüklifat dnğıtılmışlır. Yakında 
Corlud:ı da lıüyük bir hay,·:ın sergisi açı· 
lac:ıktır. 

Başlarafı 1 incide ı 
jede gcsterilen §artlar dairesinde ver
giye tabi olacaklardır. Bu kanunda 
vergi mükellefi olarak gösterilen ha.. 
kikt ve hükmi şahıslar, vergiyi ödemi· 
ye mecburdurlar. Bu mecburiyet baş· 
kasına dcvrolunmıyacaktır. Bunun 
hilafında yapılan mukaveleler vergi 
mükellefini, borcunu ödemekten kur. 
taramıyacaktır. 

demi olnıam:ıları ~ortirle) 
dl Niifusu lıcş bin ,.e dah::ı !azla olan 

yerler<.le isticar ettikleri gayrimenkul mo. 
bilyasız Ye hizmet deruhte etmek~iziıı lıaş. 
k:ısıno kiroyn ,·erenlerin temin ettikleri 

50 Lira kazananlo~5 
17286 32248 1$087 19574 29962 ~4 

21367 1:5407 2W93 8143 14879 l ,.
6 

7 3 le biten bütün numaralar ikişer 10674 32091 20908 12359 16130 13~0 
lira amorti alırlar. 11422 1483 19679 2007 13601 93 g6 

• \'eni noter kanununa göre, teminat nk 
çelerlnin l.ıan!.:o)·n yatırılarak fııizinln no
ter yardım sandığına terki llızımgelmekte· 
dir. Bu ililı:ırla, teminııt akçelerinin, en 
çok faiz veren ziraat B:ınkasıno y:ıtırılm:ı· 
ısı kararlaştırılmıştır. 

• Birden ziyade şahıslar hııkkında tevkil 
müzekkeresinin bir arada değiJ, nyrı ayrı 
kesilme.si lüzumu adli)'C vckiıletinden mah 
kemelere bildirilmiştir. 

• Şehrimizde nçıl:ıc:ık ortamcktcplere o
it hozırlıklur sürntle ilerlemektedir. Ni· 
şanloşı ve Peııdikte tululnrı binalardan lıoş 
ko yeni binalar aranmaklııdır 
DI~ARDA; 

• Musolini, dün snbalı otomobille Roma 
don oyrılınıştır. Musolininin Rokka Delin 
Kaminoteyc gittiği, orada hafta sonuna 
kodnr kalacağı ve önümüzdeki pazara da 
doğruf!an doğruya Trlyc teye gideceği söy 
lenmektedir. 

• Scliınlk enterna yon:ıl fuarı dün açıl· 
mıştır. llulsarislon, Arna\'ulluk, Romanya, 
Türkiye, Yugo lovyn, Almonyo, 1tolyıı \•e 

Polon;ra birer pa\•lyonln fuarda lcmsll edi· 
JJyorlor. 

• f.sveç hcıriciye na;ı;ırının da\"eti üzeri· 
ne, o~ıo grupu devletleri <Belçika), l.ük 
sembıırg, Jiolaııdo, D:ııı inııırka, Norveç, 
tsnc ve Flıılondiy:ı) dün öğleden sonra 
Cencvrcrle bir toplantı yaporak Milletler 
cemiyetinin bn iclimo de\'rcsinde mezkür 
grupun lttfhnz edecefıi hattı hareketi tel· 
kik etmişlerdir. 

• ltnl:r:ıcln mcıısucol endüc;trisi patronlar 
fcderac;)onıı ile bu endüstri işcllerinin 
fcdcra'iyonu orasında nktedilen bir itilıir 

mucibince eylUICn birinden lliboren amele 
ye\•ıniyclerine yüzde 10 nishetinde zam ya 
pılmıştır. 

• Yıınıınlstanda baş\'ekil l\retnksas, Kam 
menorla geçirdiği tatilden dün Atinaya dön 
müştür. 

Fransız 
cumhurreisi 

Umumi, mülhak ve hususi bütçeler
den temin edilen sermaye ile kurulan 
ve umumi bir hizmete mahsus olmıya. 
rak münhasıran ticari bir mahiyet ve 
maksadı haiz olan müesseselerle umu· 
mi menfaatlere hadim cemiyetlerin ti
cari mahiyetteki teşebbüsleri de ver. 
giye tabi olacaktır. 

menf:ı:ıller; 

!ılükdlcf ue teklif mahalli: 
12 O O O sııJ 2soo1 36150 21595 21764 ıo~ 

194~3 1451 2385ô 11781 24483 zs ~ 
37620 3031s 32287 38882 3546 ıo 
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Yukardaki vergilerin tatbikatında: 
bütUn gayrimenkulle menkul kıy. 
metlerden Tilrkiyede elde edilen ka. 
za.nç ve iratlarla Türkiyedc icra edi· 
len meslek ve snnattan dolayı alınan 
bilumum ücretler, bunlardan intifa e· 
denlerin ikamet mahall<!l't"'Tilrl<iyed 
bulunsun bulunmasın vergiye tabi o. 
Iacaklardır. 

!kamet mahalli veya ikametgahı 
'IUrkiyede olan 5ahıslarm kazanç ve 
iratları, ecnebi memlekette istihsal ve 
temin cdilmia olsa da vergiye tabidir. 
Mükerrer teklife, mahal vermemek 
maksadile karşılıklı muamele esası 
üzerine anlaşmalar yapmıya htikumet, 
salahiyetli olacaktır. 

Ticari olmtyan ve meslek erba
bının kazanç vergisi: 

Dünkü sayımızda yeni projenin hiz
met erhalımm kazanç \'ergisi üzerinde 
koydu~ru hükümleri hulasa etmiştik. 
Ticari olmıyan iş ve meslek erbabının 
kazanç vergisi de şu şekilde alınacak· 
tır: 

Bu kısma dnhil olanl:.ırda mükellef, ka 
nunun vergiye tlibi tuttuğu i~leri yapan haki 

kt ve hükmi şalııslnrdır. Yergi işin yap1L 
dığı ınnhalll varidat dafre~lnce tarholuna. 
caktır. 

Serbest meslekler erbabı, verecekleri 
vergiye ilüveten \'e onunla birlikte lıir de 
maktu vergi vereceklerdir. Dir yazıhane, 

ınuııyenehane ve atölyede çalışan birden zi 
yade serbest meslekler erbabının her bi· 
siler ayrı ayrı alınacaktır. Ancak aynı ya_ 
zıhııne, itlıırclıane ve atölyelertle çalışan. 
rindcn yuknr<!n yazılı niı;hl ve mnktu \'Cr
lıır işlere işti rnklerini ispat etlikleri talı:· 
dlrde her biri için nisbl ''ergi miktarı % 
30 zar tcnzllilt yopılacaktır. 

Serbest meslekler erbabı ile, ticari ve 
sınai kazanç erbabından lşgal ettikleri yer. 
lerln saf Ira.lan üzerinden vergi vermekle 
mükellef olanl:ır aynı "yazıhane, muayene. 
hane, idarehııııe, atöl)·e ,.e dükklınlarda 
bir arada calıştıkları takdirde her birinin 
gayrisafi Irat üzerinden olon vergisi arola. 
rında ortaklık olup olmadı~ıno bakılmnk· 
:.ızııı ıayrlsan iradın tamamı üzerinden 
alınacaktır. 

Lira kazananlar 

15209 
10 Bin rrahk 
son müka at 

29 4 
1000 

Lira kazananlar 

10095 10115 
~co L 1 a l18ZtiIHlohır 
32870 9944 20059 3157 10551 12326 
2066 38243 30111 20124 21363 34115 

33082 12864 7165 8177 38288 22720 
Serbe~t meslekler erbabının sınıfları, 

hulıındukl:ırı şehirlerde barolar Ye etıbba !================ 
od:ıları ~ilıi mesleki teşekküller Yarsa on. mali yılında 22, 940 mali yılında 20, 
!ar tarafınr!an yoksa belediye heyetin<:e 941 malı yılında 18. 
iş ve kazanç nl~hetlne göre her sene ikin. 201.400 liraya kadar olan kısım için 
el kônun ııyında tayin ohınacaktır. Me~lekl 938 mali yJ!ında 24, 940 mali yılmda 
teşekkUllerle uu teşekküllere kayıtlı bulun 22. 94.1 mali yılında 20, 
mıron ''cya kanunen koydedilmelcri müm 
kün olınıyan mümasil meslekler erbabı 400 liradan yukarısı için 938 mali 
h:ıkkınd:ı dn :karar ,·ermeğe saliıhlyctlldlr· yılında 26, 940 mali yılında 24, 941 

(MUkellefiyet mevzuu: Ticart olmı· Jer. mali yılında 22. nisbetler üzerinden 
yan iş ve meslek erbabının kazançları lşgal ettikleri yazıhane, idarehane, mu- \'r.rgi alınacaktır. 
temin ettikleri menafie bu kısımda ya nyenehane ,.e atölyelerin gayrisarı lrnlları Umumi, mülhak ve hususi bUtçelcr-
zıh hükümler dairesinde vergiye tabi üzerinden vergi ''cnnelde mükellef olan den verilen mesken tazminatından ta. 
olacaktır. Ticari olmıyan iş ve mes. serbest meslek erbabı mensup oltlukları mamiyle 931 senesinde mevcut diğer 

tahakkuk dairelerine yazı ile müracaat e. 
lek erbabından maksat, !!erbest mes- dcrek beyannameli mükellefler gıbi mua. mesken tazminatının 30 liraya kadar 
lekler müntesipleriyle noterler, noter meleye tiıbi tuluhııalnrını istiyebileceklcr olan kısım yüzde 10 nisbetinde \'ergi· 
vazifesini görenler (bu iştigallerin. dir. • ye tabi olacaktır. 
den dolayı) ve kazanç getiren bir işle· , .. Noterler ve noter Ya~ife~ini görenler; Bu proje ile tayin olunan rıisbetler· 
iştigal ettikleri halde bu işt d l nufusu beş hin ve daha zıyade olan ycrlechı 1683 numaralı ve 8.6·930 tarihli aske· 
bu kanu d . w k en ° ayı tamamen Yeya kısmen, kiralaılıklan bina • Ulk' k · 
• . nun .ı~er ı~ı~larında yazılı lnrı toptan vey:ı parça parç:ı kfr:ıya veren rı ve m l te atit kanunundan evelki 

4506 36957 23180 2671 29495 23!16 
38017 7244 3978 24914 18738 2° "2 
26365 26915 4141 31304 38010 332~ 
9411 123GO 23370 33060 33003 2'i~O 
10380 17903 27331 32172 25210 1~293 
37056 8067 23941 6338 13923 3J ı 
36166 35542 30191 3057 2361 3~ 
27007 19403 4231 1300 14163 3z., 26 
32788 35473 29140:::33940 17247 ~:5. 
37441 ss5s9 22111 21s19 3512 2•as1 
2t789 23210 965 W78 2532 

1
10 

15785 36624 4.090 18309 38200 s .p. 
31142 5465 8526 25531 27328 22569 
34957 S432 37254 15281 11s1 ı0~16 
11126 18732 23731 622 22osı 19 .. 34 
39746 9562 30551 35270 25735 36;16 
15084 34140 9642 17554 12125 

61
, 

15100 202 38323 7147 12018 4 ıı 
10787 10608 1691 13918 12683 27146 
26900 16579 20839 366 18791 1~55 
27452 4~24 31767 37125 23747 26091 
4702 35322 19368 1228•1 23297 11

95
0 

14723 26288 26471 8229 35962 85
116 

13413 27461 31409 7265 16247 212'6 
14461 17rı34 34149 8219 17059 j 

3556 3t182 t 
:10 Lira kezananl~70 
24120 23391 12091 5367 35196 ~ı93 
10964 ı 1360 6807 10345 25206 ?.19 
34343 34996 39502 5166 35797 4Qo3 
25534 26311 6071 2494 30711 l ()41 
19990 37735 26477 25509 27912 ı;4()3 
17041 5240 9969 18767 20820 4!)56 
29103 31334 19717 3258 36007 3 Q20 

1960 4666 4517 1144 37076 3~so 
14oa:? 22950 23101 1211 24688 1goıı 32150 33909 20034 28453 3545 31S9 
13989 28347 37698 27366 27286 19341 
23527 17356 4078 22671 25379 

147sl 
39476 4625 28193 57 10915 '3029 

Antakya, 11 (A.A.) - Anadolu A· 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay devlet reisi tarafından kabul 
edilen :Fransız delegesi kolonel Kole, 
Hariciye nazırının aldığı talimata tev
fikan Fransız: reisicumhuru Löbrönün 
Tayfur Sökmenin gönderdiği telgrafa 
teşekkürde ve muvaffakıyet temenni • 
sinde bulunduğunu iblağa memur edil· 
diğini söylemiştir. 

\:erg1lerden bırıne tabı bulunmıyan· ler, sahip oldııkları mlıdenleri, dalyanları kanun ve hükümlere göre kendilerine 
'•!ardır. ve voli mahnllerinl kendileri işletmeyip maaş bağlanmış olan tekailt, yetim ve 

4888 14792 19430 11271 28456 ıÔ059 
7167 37672 7461 32239 38412 ,$61 
2635 34761 35925 30423 14033 ~ı47 
8350 8146 36551 18575 2592~ 30141 
5097 4096 30605 36052 2123 ı19sS 

Kolonel Kole kezalik, ali k~miser 

tarafından Tayfur Sökmene Suriye ve 
Lübnan reisliğine gönderdiği telgraf • 
tan dolayı teşe'lckUre memur edildiğini 
ifade etmiştir. 

dı. Gestapo Hen1aynin hakiki bir Füh· 
rer olup olmadığım anlamak istemi~ti. I 
Bir müddet sonra da Henlayn Bitlerle 
görüşmek üzere Bcrhtesgadene davet e· 
diliyordu. 

Ondan sonra Henlaynin nutuklarında 
yava~ yava~ Alman ırkından, demokrasi, 
Marksiszm aleyhtarlığından bahsedil· 
meğe başlıyor ve niha)·et Südet Almanla. 
rmm bugilnkil şefi oluyor .. 

Gerome Carsac 

Bu kanunun tatbikatında avukatlar h:ısılntı:ın hisse almak veya kısmen paro a dullar maaşları hakkıncla 1.6-938 tari· 
ve dava vekilleri, tabipler, di~ tabip. lıp kısmen hôsılato ortak olmak suretiyle hinden itibaren tatbik olunacaktır. 
l . d" .1 kiraya ,·erenler, kaı:ançlıırını beyanname Bu kanunun yu""riirlüoc7e girdiği za. erı ve ışçı er, baytarlar, ebeler, ti· ile bildirmiye mecbur olacaklıırdır. 
cari muamelelerde bulunmıyan mü. manlardan evelkine ait olup henüz 
hcndislcr, kimyagerler, serbest çalı· Vergilerin indirme programı tarh ve tahakkuk muamelesi yapılma. 
şan ckeper ve mütehassıslar ile ilan ve Hükumetin kanun projesine mu. miş veya kntiyet kesbetmemjı;ı olan ve-
rekliım ressamları, hususi mektep ida· vakkat hUkUmler halinde koyduğu yahut tahakkuku tahsiline U!bi bulu· 
re edenler ve bu gibi ilmt ve mesleki maddelerle, ~l!zmet erbabının 941 malt nan vergilerde mükellefiyet §ekli, 
ihtisaslariylc kazanç temin eyliyen yılına kadar vergilerinin nisbetleri §U vergi nisbctleri. muafiyetler ve müru. 

h §ckilde teklif edilmektedir: k. h"·k· ı şa rnlar serbest meslek erbabı sayıla. ru zaman es ı u tim ere. tarh ve ta~ 
cuklardrr. Umumi millhak ve hususi bütçeler- hakkuk muameleleri bu kanun hUkUm. 

den yapılan tcdiyelerde: lcrine tabi olacaktır. Bu nevi muame~ /stlannlar: 
Asnğıdn yazılı knznnç ve menfııatler 

vergiden mustesn:ıdır: 
200 liraya kadar olan kısım için 938 lelerin t.Abi olacağı, misil ve para ceza· 

mali yılında 22, 940 mali yılında 20, ları hakkında bu kanunla eski kanun. 
941 mali yılında ıs. da yazılı olanlardan hangisi mükellef 

201.400 liraya kadar olan kısım için lehine ise o tatbik olunacaktır. 

25447 14065 25415 536 145~ 2ıoO 
8018 24696 6044 37732 73,(,0 43 
8227 29856 7509 37411 17935 41 

35680 7884 22110 6915 34248 bebet 
Yirmi bin liralık mükifattan 

numara beşer yüz lira atacak 17 530 
1811'6 38938 29434 31462 35467 906 
13649 375sı 23149 38034 864~ 5os6 

5524 4901 11444 9056 
16 

9 2469 
846 ı 0386 26948 16290 1250 

5 33439 
22958 20006 37340 34927 2

610 ı 34374 
24738 2373 5865 603 577 

12153 3592 21644 22oss 

200 lira _______..-_ 

a) Siyac;t fırkaların, Halke,·lerinin, hu. 
susl kıınunlarl:ı teşekkfil elmiş umumi 
nıüesscı.elerln, umumt menfaalll'rc hıldim 
veyn me-;leki cemiyetlerin, münha<;ıtnn 
6zasına açık olan kııliiplcrle spor kluple· 
rinin, hayır cemıycller1nin. ordu c\·lerinin 
(faaliyelleri ordu dahili talimatnamesi hü. 
kümleri dahilinde kalmak şartiyle) duhu. 
!iye ''e ıild:ıtı ve hunlara yapılan teberru. 
lor ''e hayır cemlyetlerh le spor klliplerf· 
nln senede iki defayı geçmemek üzere ,.e_ 
recekleri ınfisııınereler huılıılı; 

1938 mali yılında 22, 940 da 20, 941 de -~~~~~~~~~~~~~~----- -
h). TahYilal ve h:ızinc bonoları ve b:ın. 

ıs. 

4 00 liradan yukarı için 938 mali 
yılında 24, 940 mali yılında 22. 941 ma 
li yılında 20. 

Bütün hakiki ve hükmt şahıslar nez· 

w .... l>ünyanın 9 uncu Ha:ılliası ~-" 

YERALT iMl 
!!~de çah§anl:ra yapılacak _tediyeler· • PEK YAKINDA 

200 liraya kadar olan kısım için 938 1 
? SİNEMASINDA • • • • • 



~YLUL-1~ 

~tiAcı 
Y Ugoslavya 'da 

r siyasi vaziyet 
te~'ıca Lö Tan gazetaladen: 1935 seçimlerinde ve 1936 belediye in. 

lıaçe~~ köyJU Hırvat partisi lideri VJatko tihabatında kanunu eııael değişiklikleri 
~ e blrleıımin eski Sırb part.llerlnln meMleal efklrı umumiye önUnde müna
~ lSetUği Uç grupun §e!lerl tarafm - kaea edildi ve milleti nekserlyetl muha-
, dil afustosta Belgradda verilen ka· lef et partilerinin bir federasyon idaresi 
• d llYa nıatbuatmda bUyilk blr allka hakkındaki teklifleri aleyhinde rey ve
b lrıiı. rerek birlik umdesini taaıyan hUkQmet 
:ıattt l... --• le "~an, bugUnkU idare ve bil· parti8lne olan itimadını bildirdi. 
~ kal'§: muhaliflerin ginştiği mU - Maksadımız muhalefet partilerini Yu-
~o l:l.eUceslnde h!aıl olan yepyeni bir goslav devletinin birlik ve tcsanüdüne 
tıı~liziyetten bahsettiler. zarar venneğl dli§ünrnckle itham etmek 

te lra ~~· son verilen karar geçen ee. değildir. Vatanperver hUsnUniyetlerin -
~ C~k uı partisi ile eski Sırb parti· den §Üphe edilemez. Fakat Sırb • Hırvat 

'htr llç grupu: radikal, demokrat ve meselesini hal i\~in dUşündilkleri tarzı 
~eftuPiarı arıuımda yapılan 8 teıri- hareket hiı;: eüphcsiz onlarm dU~ündüğil
~t ııı~nlaşmasınm eıaa hatlarını tak· nün tamamiyle aksi bir netice verecek-
~~ "llelttir. tir. ÇünkU bir millet, parçalıyarak ve 
~~.:lllaıınıaya söre, yeni bir teııkili.tı muhtariyetçi temayüllere meydan vere

\ ltanunu meclisten çıkıncaya ka- rek teııkil edilmez. Bilhassa Slavlarda 
~~iki kanunun yerine ıeçecek bir çok kuvvetli olan bu mubtariyctçi te • 
liıı e asa. kabul edilecektir. Yeni tcşki- mayüllcr t.acra siyasi partilerinin elinde 
:tı. ;:aıye kanununun da Uç kavmin: derhal tehlikeli bir yem haline gelecek 

ta lrvat, ve Slovenlerin mümessil • ve partiler bunu, seçimde kuanınak için 
l ltı~ftndan kabul edilmesi lazımdır. bir vaı:ırta olarak kullanabileceklerdir. 
·~ leve1 anlaemaeı Yugoslavyada Bugünkü kanunu esasi bütün ~iyui 
oa kavnı.ln mevcut bulunduğu ve partilere memlekete faydalı gördUkleri 

tt: t~ Yugoslav de\'leli içinde ayn bi- değişiklikleri teklif hakkını vermektedir. 
:~~lk ınuhtarfyete haklan olduğu Her müspet siyasi faaliyet için meşru 

~~ff indeki Hırvat nokta! nazarının bir bir yol mevcut bulunmaktadır. Esasen 
~1 .. e.kıyetidir. ~akında yapılacak olan mebus seçimleri 

C~ltefik. bir del·Jet t-kilitl bUtnn partilere siyasi programlarını U!n 
• e it "7 etmek fırsat,nı vereccktlr. Milletln ek -

~le~ i Pa~den: radikal, Sloven balk· ıeriyetl de, hiç §Upheslz, millt Yugoslav 
c1ı:u 8

na mUslUman partilerinden mU.- birliği fikrine olan bağlılığını bir kere 
~.:"'' Olan hUkUmet part!Bl ''Yugoslav d h ö t ktl t "'<tl b a n g s erece r. Sto lrllği,. ismini t~ır ve başında 
e ta Yadinovlç bulunınaktadrr. Bu par. 

re Yugoslav milletlnnl tarihi te-~
't ~· dahUI birliğine, harei, iktısadi 
~n t inkl§aflanna en mUMit oek. 

'ıı. _ttefik devlet t~kil&tı olduğu ka-

•. ı •. ' 1 ... ' ı , ;. 

Casus ~ ""IQCdir. 
11 n~·~., radikal tıirlik partisi ayn ay- Ce va lh D re D y an 
~tlı:llıinet fikrını tebllkeıı vo murtect 
\ "ııat' ve reddetmektedir. Keclfıte 
~ı to loda ekseriyeti haiz olan bu par
~ re, 1931 de kabul edllmll olan 

lı esasiye kanunu, milletin gerek 
ltf:erek haıicl tamamiyetini temin 

lı...~e her Uç siyasi partiye de in-
~"t ~ı vermektedir. 

~'l:t~et partisi, birlikçi programı 
~ c, 1936 daki umumi belediye ee
'"'ttt (de ~kseriyeti kaza.nnııttır ve 
~I~ 0Ylü partisinin dokuz villyetten 
.~ >.te ekseriyeti kazanması da o za. 
~~ açek1e anlaşmak imkanmr arıyan 
~ Ueet Partisinin müsait davranmasm-
~ı. ti geı-:~.:

t ""le . ~""· 
f ~i ~1§ olan Uç eeki Sırb muhalif 
~-"hade biıyUk bir mu\•affakıyetslzli
ı..~dıft ılar, hatta 1935 seçimlerinde 
~. ları rey adedini bile kaybetti • 

~ij(~ 
,.t~ tö et Partisi mahafilinden söylen

Abdülhamid zamanmda Er-
meni Hmçak ihtilil komitesi
nin ihtilil te§dnüsü nasıl ot'" 
taya çıktı?. 

Abdülhamidin casusu Cevahirciyan 
ihtilll teşebbüsünü bütün delillerilc 
crtaya çıkardrğr halde neden mah
küm oldu?. 
Yirmiye yakın ki§İnin idam ve mü
ebbet kürek, ıilrgUn cezalariyle ce
zalandırılmasına sebep olan yakın 
tarihin bu heyecanlı ihtilal hareketi
ni HABER'de okuyacaksınız. 

. -- ----- _..- __ ,..-. --
--- -- - - - - - -· - . - --·--

IME9s.i"LE( ·- 1,80 met.re murabbaf ık bir toprak yüzünden 

Evkaf Bele 
ilinı ha.rp 

Evkaf, Emnnöın€Jınde soın blır buçuk asnır 
zarfında başaıırdoğa nstDDSıyD ~aııroş lkaroş 
m~dafaa etmektedir 

EminönU meydanının açılması iıi, I 
belediyenin bUtün gayretlerine rağ

men yava§ yürüy.or. Plan hazır, para 
hazır, istimlak kararı verilmiş, bu it 
neden yürümiyor?. 

Çok düşUnmeğe lüzum yok .. Evkaf, 
belediyeye ilinı harp etmiştir. Eminönü 
meydanında bir Çin - Japon harbi ce
reyan etmektedir. 

Mimar Kasımın muhteşem eserini çir· 
kin baraka yığınlarının esaretinden kur· 
tarabilip kurtaramıyacağımız ancak bu 
harbin vereceği neticeye göre anlaşda

caktrr. 
Türkiycde her vatandaşın bir an evvel 

olmasını ıstediği bir güzel işin karşısın
da cephe almak az buz bir cesaret de
ğildir. Belediyenin cesur, olduğu ka
dar zeki olan hasmın manevra ve tabi
ye hUnerleri karşısında neler çektifini 
ve neler çekeceğini tahmin edemezsiniz. 

Evkaf Eminönünde son bir buçuk asır 
zarfında baıardığı istilayı karış karış 
müdafaa etmektedir. 

Eminönündeki memleket işini gecik • 
tirmek için bu müesseıenin çıkar ığı me-
1ôcleler.den birini hikS.ye edelim: 
Mqdanın açılmasına karar verildiği 

anda belediyenin ilk işi köprünün iki 
yanındaki beton kulübeleri yı'ktırmak 
olmuştu. Bunlı:ırdan birinin (Haliç tara
fındaki kulübenin) önünde adamcağızın 
biri ayran ve çi~ck satardı. Belediye ku
lübeyi yıktırır yıktırmaz, p13.n mucibin· 
Halicin sel kıyıaı boyunca uzanacak ns
falt yolun ilk metrolarınr yaptırmağa 

başlamı!J ve bu yeri de (Pek tabii olarak) 
\ yola kal betmiş ti. Meğer bu yer Evk:\fın

mrş. Evkaf idaresi deriıal belediyeye 
müracaat ediyor ve; 

''-Mülkiyet hakkımıza tecavüz etti
niz. - diyor • Burasını asfaltlarken bize 
soracaktınız. Burasını bizimle anlaııp 

parasını tediye etmeden yola kalbettiği
niz için zarar ve ziyanımızı tazır.in et· 
melisiniz. 
. ., 

Şehrin imarı ile meşgul olan müessese 
Evkafa soruyor: 

- Ne kadar yerdir bu?. 
Evkaf derhal bir yığın prtnameler, 

ıurtnamelerle gelerek isbata kalkışıyor 

ki burada tam bir metro sekıen santi -ı 
metre murabbaında bir ıoı>rak parçası
nın sahibidir. 

Şimdi ne yapmak lazım? Asfaltı bo· 
zup, yolu bozup şehrin imar planını bo
zup bu 1 ,80 metre murabbaı yeri Evkafa 
iade edebilir miyiz? BUtün modern 
§ehircilik prensiplerimizi inklr edip ev
kafın burada ayran ve çiçek aattrrma
sını kabul edebilir miyiz?. 

Elbette hayır... F a k a t Ev· 
kafın bu hakkı aramak için adliyeye baJ 
vurduğunu söylersek inanır mısınız?. 

Artık bundan ötesini siz kendiniz kes
tiriniz. 1,80 metro murabbaı bir yer için 
bu derece zorluklar çrkaran Evkaf, eski 
Sellnik bonmarşesi binası gibi büyük 
kıymetli bir mal için neler neler çıkar
maz, nasıl iddialarla belediyeyi verem 
etmeğe çalışmaz?. 

Eski Telefon Idaresi halktan aldığı 

fazla parayı halka iade ettiği ıaman, İs
tanbullular ,bir milyon yedi yüz bin lira 
tutan bu parayı devlete terketmişlt"rdi. 

Devlet te bunu 1stanbulun imarına 

hasretmiştir. Yapılan asgari tahmin bu 
paranın 800 bin lirasını Evkafın alacağı
m gösteriyor. Yalnız Valde Hanı için bu 
müesseseye 238.0iJO lira tediye edilmek
tetfir. 

• • * 
Yazıktır bu paraya. Evkaf Şt"hirliden 

bu meydanın açılması için para arayabi~ 
Jecek bir vaziyette değildir. Bilakis mey
danı bu kadar berbat bir bale soktuğu 

için şehre tazminat vermesi lazımdır. 

• i .i .... . t -~ • .• ~. :, ·, :: ... · . ~· \'·.,.., 

Baş, Diş, Nezle, 

Safiye sultanır. mimar Kasrma yaptır· 
dığı bu güzel eserin 1770 .de ve 1860 da
ki halini gösteren resimler meydandadır. 
Bu resimlerde camiin etraf ıdaki geniş 

meydanın bir sur ile muhafaza edildiği 
ve bu surun kapısından çıkanların doğ -
rudan doğruya deniz kenarına indikleri 
görülmektedir. Bu suru kim mu~ıafaza 
edememiştir? Kim yıkılmasına ıebcp ol
muı veya yıktınlmıştır?. 

-Evkaf. 
Yıkıldıktan sonra yaptırmak vazifesi 

iken ve camiin vakıflarından aldığı para· 
lan bu gibi işlerde kullanma11 lbım ike~ı 
bu vı:ızif eyl 1ehrin menfaati ve vakfın 
arzusu hilafına ihmal eden kimdir?. 

-Evkaf.. 

Bugün ortadan kaldırmakta oldu. 
ğumuz binalar hep surun zemini üzerine 
kurulmuştur. Bu yerler ya vakfiye- · 
Iere uymıyan prtlarla satılmrıtır, 

yahut fuzuıt surette işgal edilmittir. 
Bu yanlış hareketlerin karııaında hasaaa 
olması liznn iken asırlarca sağır 'kalan 
müessese hangisidir?. 

-Evkaf .• 
Bu Evkafa §Chirlinin milyonlannı kap· 

ttrmıyalım. Hele hatası yüzUnden doğan 
berbat b

0

ir hali dUzeltmeğe karar verdi • 
~imiz bir günde1 kendisin.den tuminat a· 

ramak şöyle .dursun, üstelik para da ver
meği kabul etmek hatasına uplandığı

mız bir sırada bize manialar çıkarmasına 
asli tclıammülümUz olmıyacafmx bildi • 
relim. 

Emir.önündeki harpte şehirli belediye 
cephesindedir. - N. N. 

- -
Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keıer. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

~~e, bu ıerait altında 15 ağustos
~~ ~b dda varılan netice dahili vazi. 
-~ •• ~r ıekilde değiştirmemekte ve 

~ ,1l·aa~goaıav radikal bir lifine,, tut- H ı n <dl o n p ve ıril sn n 
'•, iltt vaziyete devam etmek, ıl-

iki !Kanana düşen tüb LAstDk kadaır sert, 
' ıı.ıa~ııa~ı. ve ıçtımaı programmı ta- ha r b D 
1t~1 le ıçın yeni bir imkln te~kil et- H l:\'DlSTAl\1JAN gelen nhaberlere göre Hindlsta. 
~ı. r. 

~"le a . nın şimali garbislndo her sene muayyen bir 
~ l t~k~ı mahafilde, deniliyor ki, mevsimde başhyan ve yine muayyen bir mevsimde bi· 
~ltı it ııatı csa&yesinin kaldınlmuı ten bir muharebe bu sene devam etmektedir. 
,~ı. ~uı edilemez, çilnkii hilkümet Hindiatamn Siml! havnlisinde iki hanlık vardır: 

bir ran 1 nci Aleksandnn mukad- Klr hanlığr ve l\"avngal hanhğr,. Bu hanlıkların ba•la-
\ıed· o; 

'ı, ~~ it 1ııaı olarak aldığı teşkilltr e. rmda bulunan hanlar mUslOmandır. Uzun znmanlardan-
~ ~t ta endi baemn değiştirmeye sal!- beri, babadan evlAda intikal eden bir dü§manhk yüzün
~~~ l"ılıernektedir. Memlekette birli- den, biribirleriyle sulh halinde yaşıyamazlar. Fakat se
·~ııı ~:;ııı olan Kral Aleksandrın bu nelerdenberi mUcadele eden bu hanlar her sene harbin 
\14ı dotdkfımet naipliği bugUkll krala, başhyacağı ve harbin biteceği gilnU evvelden bilirler. 
~dl Urup taht& geçtiği uman ay- Çünkü bu havnlide kış her ttirlU harekata mani olacak 

l;tı 0 trnek vazifesini la§ımaktadır. kadar şiddetlidir. Onun için krş yaklaşır yaklaşmaz 
~~t~-tıu csa ide değişiklik ve her iki taraf' harbi bitirirler. Ertesi yaz tekrar başla-
"hu 'eleri mak üzere ... 
~ ıa Bu harbin iki hususiyeti daha vardtr: her iki tara-

~arcırnanda i§aret olunan bil' nokta fm askerleri hala çakmaklı tüfeklerle harbederler. 
~ ~~ lçlıt ır: Yeni bir c11as tenkilAt ka - İkinci hususiyeti de ıu: bu civarlarda yalnız Ha
'i:~btı1tc:a~ılacak seçimler memleket- limzai hanının bir tek topu vardır. Bu han her sene bu 

l \te k bır siyasi kaynavma doğura. bir tek topu iki taraftan hanm•i daha. "fazla kira vcrir-
1 an un . .,~ 
• lı11'\1 un mllletın Uç kolunun: ee ona kirnlnr. 

~~leli at ve Slovenlerin mebusları • 
ı.. ~ti :cu tarafından kabul edilmesi 
t)lalara Ccliste bitmez tükenmez mü
~~ ~ol açacaktır. 
td~I\ ~ ftan mecliste a.kalliyetl t~

' ~)ııtht UhaJif partilerin milletin ek
tıııı11 e ve hUkOmet naipliğine yal-

'l' ~ ~et~ eıııı. ide değil, ayni zamanda 
ıle~~t~ rnUstakbel idarl nizamında 

11 
<lUau 

1U1~ kabul ettirebilecekleri 
n lebilir? 

DlhtDyaıroarroıro 'ltayyaıresa 
•• SV1ÇREDE Sui sar tayynre kumpan~ ası oldukça 

garib bir tayyare eeferi yapmıııtır. 
Bu fabrikanın müdürü ls\içrcnln en yaşlı adamlarını 

toplanıağı ve bunlara bir tayyare gezintisi yeptlrmagı 
düııUnmü§ttir. Bu maks:ıUa en ıhtiyar kırk İsviçreli va
tanda§ seçilmiştir ki içlerinde en yalilısı 96 yaşında olan 
matmazel Barbara Loserdir. 

Bu ihtiyarlar !iç defa da ve dünyanın her tarafın
dan gelen sincmnctlann önünde tayyareye binmişlerdir. 

G EÇ&~LERDE Honaver hastanesinde 40 nıiligrnm 
radyum birden kaybolmuştur. Yapılan tahkikat 

neticesinde kUçUk bir lAatik tilb içersinde bulunan bu 
çok kıymetli lllcın blr hasta tarafından yanlışlıkla kana
la atılmrş olduğu anlaşılmrştrr. 

Bizim paramızla 20.000 lira kıymetinde olan bu tUbU 
ara§tırmak içln birçok teşebbüslere bagvurulmue. niha
yet Hanover mühendis mektebi asistanlarmdan bir genç 
radyuma karşı çok hassas olan bir elektrometre vasıta
ı::iyle radyom tübUnUn kanal içerslnde bulunduğu nokta
yı keşfetmiş ve tilb d:ılgıçlar vasıtaslyle çıkarılmI§tır. 

Akord eon çaraınoar 
arasında lb>Dr 
müsabaka 

P AS dö .Kalenin yanında Aviyon isminde kUçücUk 
bir §ehir vardır. Bu şehrin belediye rolsl Andre 

Paran geçen sene Fransa ve Belç!kanın bUtUn akordeon 
çalanlarını buraya toplayıp onlara akordeon ça.ldırmayı 
dU:ıünmUııtU. 

çeODk B(a<dlar euastnkt 
S ERLEVHAYI yanlıe dizilmi§ sanmayınız, dosdoğ

rudur. Bundan sonra pek nll l&stlk kadar sert 
ve çelik kadar elAslikt diyebileceğiz. Bu muct.zc tazyik sa
yesinde elde edilmi.§Ur. 

6000 hava tazyikine mundil bir tazyik altında lastik, 
çelik kadar sertleşiyor. Ve çelik lfıstik gibi yumuşuyor. 

Bu kadar da değil. Yüksek tazyik mayllerl de de
ğiştiriyor. Ayni tazyikle zeyUnyağı, bir çelik levhayı 
çizecek kadar metin bir sulh cisim oluyor. Kinıblllr, gU. 
nUn birinde bclki de otomobillerimizin çelik kıınmlan 
yerine lAetik, lAstiklor yerine de çelik kullanacağız. 

AsırT D=neır!l:(dJJD'lYın hey-
keDD dBB<IDecek 

C &~B! AFRlKADA Kruger §Chrinde milli park. 
ta. orman bekçisi Vokluterin bir heykeli dlkllc

cektir. Bu orman bekçi.si bundan otuz sene evvel klUbe
el önUnde kendisine hUcum eden bir aslanı boğmu§tu. 

Bu vaka o zaman bUtUn dUnyada bUyUk bir heyecan 
uyandırmıştı. ÇilnkU ilk defa olarak silahsız bir adam, 

Belediye reisinin daveti her taraftan memnuniyet- yalnız kollannm kuvveti sayesinde hayvanlarm eahını 
le kar§ılanmış ve birçok akordeoncular bu eehre topla- yere serml.eU. Parka dikilecek heykel bronzdan yapıla-
narak tatlı bir konser vermiılerdl. cak ve bekçi)i nslanı boğar vaziyette gösterecektir. 

Bu sene bu an'aneyi devam ettirmek istiyen Aviyon 
kasaba.aı EylülUn onundan on ikisine kadar devam et
mek tizere bir musiki milsabakası açmağa karar ver· 
miştir. Bu mUs:ı.bakaya l"ransız, Belçikalı, Lilksemburglu 
ve 1sviçrali olmak üzere 1000 akordeoncu igtirak ede· 
cektlr. Bu bin akordeoncu muııyyen parçaları hep bera
ber çalacaklar, ve hakikaten misli görUlmeml§ olan bu 

konıııer 12 EylUl gUnU Paris radyosu Ue ne~redllecektlr. 

Müsabakada hakem olarak mt1hur Van Herk'in re
isliği altında Fransız ve Belçika ordu u musiki fefle
rinden, bestekarlardan ve ıne11hur akordeonculardan bir
kaç kişi bulunacaktır. 



Elbiselerimizi 
nasıl süsiiqe · ~-~ ? 

l -~ 

:~ 

Elbisetfrl şeridlerle tıilslemek çok zor 
bir iştir. Bu i§in zorluğu elbisenin ren
gine tamamen yakl§an Galonlar bulama
maktan çıkar. Bu mahzurun önllne geç_ 
mek için en ameli çare bu ııilsleri kul
lanılan kumaşlardan kesmektir. Eskiden 
yapbğınız eski elbiselerden kalan ku
maelar bu işi gayet iyi görür. Bu ku
maşlardan yapılacak galonlar elbhıeye i-

ki tUrlU geçirilir. Ya Iiumaştan C!ekUpe. 
ler yapılır (emprime kumaşlar için) bu 
dekupeler elbise Uzerine dikilir. Yahut 
elbisenin şerid geçirilecek yerleri oyu -
lur, kesilen kumaş galonlar buraya yer
leştirilir. Bu şekJe geçirme sUsler diyor
lar. Modellerimizdeki en yeni elbise ör
neklerinde bunların kullanıldığını göte. 
ceksiniz, 

1 - Prenses biçimi Dar bir manto. Bu 
mantonun beli tamamiyle vUcuda yapııı
malıdır. Üzerindeki süsler, geçirme su
retiyle yapılmıştır. Bu galonların kesil
diği kumaş ayni mantoluk kumaştır. Yal
nız ters yilzil çevrilerek geçirilmlştir. 

2 - Krepdöşin bir rob. Ttirk bir ze. 
min üzerine çapraz olarak dikilmiıı ayni 
kumaııtan bir parça ile süslenmiştir. 

3 - Birkaç dlkioll bir eteklikle bir 
Bolerodan yapılmış rob. Boleronun ke
narları dahıı. açık bir kumat parçası üze
rine işlenmiş kenarlarla ııilslenmiştir, 

Yaka diktir. Omuzlar hafü kabarıktır. 
4 - İnce yünIU bir rob. Ön taraf üze

rine geçirme galonlarla bir yelek şekli· 
nl verir. Yaka yatıktır, kollar tamamen 
vücuda yapışır. 

5 - YünlU marokcnden yapılmış olan 
bu rob üzerinde korsenin pilllerl ayni 
kuma§tan kesilmi§ dekupelerle sUslüdUr. 

Kadınlara kızmak lıiç qakışmaz 
Öfke ufacık sebeblcrden doğar.. Bir 

mektup alırsanız, canınız ıııkılır. Bir tele 
fon milkiilemesi sizi kızdırabilir, çocuğu
nuzla ufacık bir münaka§a yilzünden a
te§ pUskllrmeğe baıılarsınız. 

Fakat dilşilnUyor musunuz kl hiddet 
evvela zekanızı, muhakemenizi öldürür. 
Öfkelenince düşünemezsiniz. Verdiğiniz 
hUkilmler yanlı§ olur, Vakıa "öfke bal
ô.an tatlıdır,, ama ''öfkeyle kalkan ziyanla 
la oturur.,,, 

Herhangi bir şeye öfkelenmek o işte 
haksız olduğunu itiraf etmek demektir. 
Bu itirafı yapmamak için öfkelenmeyiniz. 
Öfke insana boıı yere ıstırab çektirir, ca
nınızı sıkar, muhitinizi başınıza zindan 
eder, etrafınızda havayı zehirler. 

Öfkelenon kadın başkalarını dinlemez, 
münakaşaya yanaıımaz, hatta söylenen 
eeyleri ~itmez bile. Yalnız ararlar ve ba 
ğınr. Öfkelendiğiniz vakit kendinize ne 
kadar bilyilk zararlar verdiğini bilseniz. 
derhal öfkeniz geçer. 

Öfke kadını çirkinleştirir 
Öfkeli bir kadına bakınız. Alnı kızar

mış, ağzı korkunç bir şekil almıştır. Göz. 
leri çanaklarından fırlamış, yıldırımlar 

aaçıyor. Saçları karmakarışıktır. 

Sesinl dinleyiniz. Tatlı bir musikiyi an. 
dıran kadın sesinin gUzel nağmelerini bu 
haykıran seste bulamıyacaksmız. Kadın 
kutuları tekmeIJyor, elindeki kitabı oda
nın öbür köşesine atıyor, mektubu ihti
Uıçlı hareketlerle yırtıyor, akpıyı çat di
ye kapatarak dıııarı çıkıyor, nekadar çir
kin bir mahlük değil mi? 

Kendi tendlnl:r:l teselli ediyorsunuz: 
hiddet blr dakika devam eder. Biraz 
sonra bu çirkin mahlük olmaktan çıkar, 
eski gilzclliğimi tekrar alının. lmkansız. 

Sizi temin ederim öfke yilzdeki buruşuk. 
lukları meydana çıkaran, yUz etlerinde 
el§kinlikler yapan en mühim sebebdir. 
Kızmayınız, çlrkinleşirsiniz. 

Öfke çabuk ihtiyarlatır. Bir kadm i
çin en fena akıbet gençken ihtiyar gö
rilnmek değil midir? 

Öfke bir hastalıktır. Tedavisi milmkün 
bir hastalık. Bakınız tanınmış bir asabi
ye doktoru, öfke için ne aiyor?, 

"Öfke knnın zehirlenmesinden doğar. 
Guddeler yavaş yavae muzır ifrazlarmı 
vücutta yığarlar. !nııan öfkelendikçe bu 
guddeler ifrazatını arttırır, öfke yavaş 

~·avaıı insanı kuvvetten düşürür, ahlaki 
meziyetlerini kaybettirir. İhtiyarlığı vi1-
cudda yerleştirir.,, 

Kızdınız mı? Bir dakika sabrediniz. 
Fazla istemiyorum. Yalnız bir dakika. Bu 
bir dakika içinde derhal banyonuza ko. 
§unuz, bir duş yapınız. Buna imkan yok
ııa elinizi, yilzilnüzU soğuk suyla yıkayı
nız. Öfkeniz geçer. 
Sık sık mı hiddetlenlyorsunuz, Yemek 

sisteminizi değiştiriniz. Eti azaltınız. Bol 
vitaminli yemekler ye>iniz. Sonra eun
ları dilşilnilnilz. 

Öfkeyle karşınızdakine istediğinizi 
yaptıramazsınız. Öfkeniz karşınızdakile
ri sadece gUldilrUr. O halde ne diye öf. 
kelencceksiniz? 

Bu fikri zihninize koyunuz. Ve günde 
birkaç defa zihninizden geçiriniz. Öfke
lenmemek hakkındaki azminizi arttıra -
caktır. 

Halinizden şi.1<ô.get etmeyiniz 
Bazı insanlar durup dinlenmeden 

hallerinden tikayet ederler. Bu yaşa 
ve cinse bakmıyan bir kusurdur. Genç
lerde de olabilir, ihtiyarlarda da.. Er
kek de homurdanır durur, kadın da ... 

Erek kendisini haklı göstermek için 
"hayatın bütün sıkıntıları üzerime 
yükleniyor., diye şikayet eder. Kadın 

"evin bütün ağırlığı omuzlarımda,, di
ye sızlanır. lkisi de haklı .. Fakat ikisi
nin de gördüğü işin ağırlığı biribirine 
müsavidir. Erkek karısını iyi yaşatmak 
için dışarıda çalışıyor; katlın da koca
sını iyi yaşatmak için evde .. 

Bu mesai taksimi eski zamanlarda 
dahakat'i idi. Fakat bugün kadın da 
daralan aile bütçesine yardım etmek 
için tıpkı bir erkek gibi dışarıda çalı
fıyor. Bu şerait altındaki kadının ev
deki yükünü hafifletmek icap etmez 

mi? 
Hem evde, hem dışarıda çalışan ka

dına surat asmak erkeğin hakkı değildir. 
Erkek ruhunun hayli garip tarafları 

vardır. Birisini tanırım, karısiyle yalnız 
kaldığı vakit, kadın ailenin müşterek 

işlerinden bahsederse kızar: ''Ben se
nin işlerine karışıyor muyum? Sen de 
benim işlerime karışma,, der. Başkala
rının yanında karısı kendi işlerinden 

bahsettiği vakit te "işte bu kadınlar 

böyledir. Mütemadiyen kendilerini dü
şünür. Kocalarının işiyle hiç alaka.dar 
olmazlar.,, demekte tereddüt etmez. 

Bir çok erkekler sıkıntılı olduklarını 
göstermeğc çalışan bir çehreyle evleri
ne girerler. Çıkışmak için bir vesile a
rarlar. 

Bitaraf olmak için şunu da ilave e
delim: Bir çok kadınlar da vardır ki 

Eğe mektup ları 

Salihliye Ödemişten 
cereyan verilecek fl 

Merkezde bir orta ve bütün köylerde beşer sını ' 
ilk okul bina ları yaptı rılıyo r 

Hükumet konağı ve disparıser 
gapıltgor. Artezigen açılacf!k ,,;;ı 

Salihli, (Hususi) - Kazamızın 38 / de birinci katı ikmal edıl~ı~nde ıı~ 
yılı zirai vaziyeti geçen senelere na- 1 mektebin ve gene Poyraz koyu eııerı 
zaran gerek rekolte ve gerekse cins tün malzemesi hazırlanmış ve te~ f'"; 
ve evsaf itibariyle üstündür. açılmış üçüncü bir mektebin 

111 ı;ııttİ 
ınaııe Arpa ve buğday mahsulünlin nefaseti Sart istasyonunda temel ve . y;JJ 

ve fazlalığı köylünün yüzünü güldür • hazırlanmış dördüncü bir rneJrtebiJl 
düğü gibi, tütün ve üzüm palamut ta selmesi temin edilmiştir. 

boldur. Yeni yapılan yollar . ibitil1' 
Salihlinin program altına alınmıt o- Salihli _ Odemiş yolu ile bırı ,ıarr 

lan bellibaşlı ihtiyaçlarından bilhassa bağlanan Menderes ve Salihli ov bi' 
· ·1e elektrik ve .su işi ile ortamektep üze - iktısadi ve umran hareketlen 1 saft 

rinde durulmakta.dır. Bu zaruri ihtiyaç kat daha güzelleşmiş ve bu arad~e 5 
tarın bir an evvel tahakkukuna çalışıl - istasyonu ve Sart harabe yolu yrı'• 
maktadır. ahali yolunun Poyraz ve Kemer ~ııtl • 
Elektr ik işi Hacıhızır yollarının yapılmış 
Elektrik işi, ödemiş elektrik santra • ması halkın refahını arttımuştır•ıııJİ !;it 

lından alınacak ve havai hat ile ecre - Kaymakam Kemal Aral, si~~e"tııle~ 
yan temin edilecek, gece gündüz ecre- çalışma ile kazanın işlerini yuru iıct' 
yan bulunacaktır. tedir. Halk, kasabanın sosyal 'it 
ödemişte yapılan müzakerat müsbet di durumundan memnundu~ 

netice verm.i_ş ve hazırlanan mukabil e 
proje belediye meclisince tasdik edile- Edirne 1i1 er " 
rek gerek harici ve gerekse dahili şebe· 
kenin hazırlanış etüdü başlamıştır. 

Belediye Bankasından yapılacak is
tikr"z mukabilinde elektrik ve su işi 
fiilen t esbit edilecektir. 

İçme suyu meselesi 
Su işinde memleketin ihtiyacını te

min edecek güzel, yalan, bol su bulu
namamıştır. Vilayetin teşcbbüsiyle bir 
artiziyen açılmasına karar verilmiş ve 
celbedilen artiziyen mütehassısı Kena· 
nın tetki)satı ncticelenmi§tir. Rapor 
tetkik olunacaktır. 

Merkezde ve köy de yeni 
mektepler 

Memleketin en büyük ihtiyaçların • 
dan bulunan ortamcktep inşaatı halkın 
yardımı ile ve faaliyetle devam etmekte 
Kültür Bakanlığından gönderilen pla
nın birinci katı bitmektedir. 

Binanın ikmali bu sene kabil olama
dığı takdirde gelecek sene behemehal 
bitmi§ ve sabırsızlıkla bekliycn yav -
rulara açılm11 bulunacaktır. Ancak kül
tür Bakanlığının bu sene için vereceği 
kadroya intizar edilmektedir. 

V e gene şehir ihtiyaçlarından olan 
dispanser binasının Srhhiye Vekaletin
den getirilen plan dairesinde temeli a
tılmak üzeredir. 

Memlekette şimdiye kadar bir hli
kumet binası yapılmamıştır. Bu nazarı 
dikkate alınarak Nafıa Vekaletinin 
göderdiği tip üzerine (39,000) liraya 
bir binanın yapılması ve işe hemen 
başlanması imkanı elde edilmiştir. Bu 
suretle yirmi parçaya ayrılmış bulunan 
kaza hükumet daireleri bir çatı altın.da 
toplanmış olacaktır. 

Bu hümm:ılı çalışmalar arasında beş 
köyümüzde Atatürk büstünün ve 
bunların planlı kaidesinin yapılmağa 

balanması işi de vardır. Bu beş büı:tün 
önümüzdeki Cumhu_!:'iyet bayramında 

kütad törenini yapmak kabil olacak -
tır. 

Köylerde yeni inşaat 
Adclla nahiye merkezin.de vekalet 

planlarına tevfikan üç derı:hancli bir 
ilkme~tep binasının ve Güleyüp köyün-

ev işlerinden bitkin bir halde oldukla
rını anlatmak için bile bile surat asar
lar .. 

Halbuki her iki taraf insafla düşün
se aile hayatı ne kadar tatlı geçer 1. 

Erkek eve girerken pek ala töyle 
düşünebilir: "Bütün bir gün yoruldum, 
bu mesaide karım ve çocuklarım için 
de bir pay var .. Yorgunluğumu neş"em
lc unutmağa çalışayım . ., 

Tabii kadın da ayni şeyleri düşün • 
melidir. 
Asık suratla karşılaşan karı koca 

yerine, biribirini gülerek karşılayan 

çiftleri düşününüz .. Ufak bir tebessü:s1 
aile saadetini korur ve kurar. 

Binaenaleyh erkeklere olduğu gibi 

Yunanista~11" 
Karşılıklı ziyaretler doS ot 
tezahürlerine vesile olaı.Y dott 
Edirne, (Hususi) - l{cftl§U -1e 11,.ııcs ·ğ· ..,e Yunanhlarla Trakya gençlı 1 9ull" 

arasındaki temaslar sıklaşınzştıt··te•ill' 
. ersı 

dan dört ay evvel Atina tlnıv 1eW:' 
profesörleriyle birlikte Edirne.Ye ıçtıt' 
110 genci, bir ay -evvel ped~' 'le~ 
400 kişilik bir kafile takip e~lJ 5~t' 
ki olan davet üzerine de Edıq~ ~ 

'l'k l)l! culan 40 Ağustosta 50 kişı 1 ·ni pe-
tür kafilesi halinde ilk ziyaretlerı 
deağaca yapmışlardır. e cU· 

Şimdi de Edirnespor, tskeçe ., 1' uı" 
mülcinedc iki futbol maçı yaptn

3 rot· 
re resmen davet edilmiş bulunu. bit' 

Öğrendiğimize göre formalitt
51 geııe 

mek üzere bulunan bu sey~at~ugıııı' 
50 kişilik bir amatör kafilesıle ··re'el:' 

il 5U 
lerde başlanacak ve altı g n . ~ 
tır. d ıııe 

Türkiye - Yunanistan arasın ;ir ~at 
cut sıkı dostluk duygularını~ . ttJettt' 

ıkı e• daha kuvvetlenmesinden ve ... g 
·nı.· 

leket gençlik spor hareketlerı eıııasııt' 
lişmesinde büyük rolü olan but aıııftııİ 
önemle karşılanmakta ve halkın' 
tezahürlerine vesile olmaktadır • ....ııtıt' 

.. re v..- • 
Gene haber aldığımıza go 1' 1' 

tokalı Yunan dostlarımız da ~~11de ı;
kında 300 kişilik bir kafil: ııE;irfle ff 
dirncyi ziyaret edecekler.dır. tnJftJ!• 
Dimctokada hazırlıklar=~ 

\"Vatandaş 
Diyor ki : ııtı 

Medeni şe hrlP 
vasfı ~d· 

· d .. ıerde gıda · ••~ Mersın e son gun . ıerı 
badıse ıw delerinden zchirlerune ştı!· 

sık tekerrür etmeğe başlaırııebirJetl: 
yaz peynirden, yoğurttan f. addeıetJ 

1 .. . ki gıda Il1 me er gosterıyor ~·ıdif· 
üzerindeki kontrol kafi degı b•ıc,l· 

Kenarda köşede ,;ıkıştnıt diiıcıcifl' 
' · atan .. tt· 

!arın ve gıda maddesı 5 ıe JJ11w 
!arın bilhassa §iddetle }<ontdro zjt.ş 

kta ır· ıcı· 
taç oldukları anlaşılma la bLS 
zehirlenme vak"alan en f8;en .gıcll 
bil yerlerden alınıP yen~tedit· i 
maddelerinden ileri gelme da sı~ 

. • atı§ın ıııt 
Gıda maddelcnnın 5 deni 

·1 esi rrıe ·~iııı 
şartlara riayt cdı m geldııo 

1 k ıaı1m 
şehrin ilk vasfı o ma t 
unutmamak gerektir. :Mf:R:~~~·' ........... "" 

••••••• .·...ıe• -.--..................... . ...... ' 
=========:.~::e;;debilirit: e<Jiııit!ı 
kadınlara da tavsıye faıa ..,e· 

, • · rrıuba r\itl ... 
eli olunuz, neş enızı. •eli gö .. 1ıc: 
neş'cli değilseniz bıle ne§ eseli t" 

. ç· 03rbıtl'l 
gv e r~lıc:ın:z. Bır 10 

1 
.... , • :r- :ı .. le ı ..... , 

der: ''Hayat kısadır, gu lf 



.... F' 
~lbı k · 20.976 ııımuıra1ı oltımobilin sa-

11nd11:ı 
.... f\'· . 
...., 

1r1n sordunuz? 
Cocıığıımun babasını arıyorum da! 

- Amtrikan karikatürü -

~ Çnşter O 
Lıı lliı aı ~ o ır h ğ 1 

lt:l z'lorun işlNi o gUnlerdc pek fena 
~ k avaııı dlişunceli düşünceli odaeın · 

~n hb:rnetçisl geldi: 
0ktor. Çocuklar bahçeye girmişler, 
a '.la nl'kndnr ham meyva \'orsa ko

ıt rı ilorlar Ko\'dum. beni dinlcmedt 
~ C lır misiniz? 

, ''>r Uu Undu \ ı.!zü güldu \"C: 

lla ır. Df'dt Bırakın çocul\lar ye-

~- / 

__ .,........,....., __ 

- .... -
·--

~-

.. •• 1 

) 
- Nirin trktJ.:lt't Jıcp nynı suali sorarlar bilmmı? Siıe de tekrar tdeyim: Et•tl, stı:diğim ilk sizsiniz! 

. . ......... .............. Rüya ........................ ..... . 
: Olin ~cıcekl bir l:ilız:ım bütün ömrüme değer, • Uslu uslu dururken, kiıflr, aklımı çcldln, t 
t Kız:lcaksın riiyaını o;;ına anlatsam <'*er! • Sen ne ya.ramazmıı: ın, ne oynakmışsın meğer 1 •• 

+ Dr.rsin bann: nckadnr ı,:apkınmışsm ~en meğer, t 
• • Sen yanımda oturup konu5urken dedim ben: t 
• 

r>ün geceki blr lahzam bütün ömrüme değeri • • 
Bu ne endıı.mh \·ücut, bu ne pembe beyaz t~n. 

• • Üst yanını söylemem, ~en de anlftdın zaten, t 
t \'nln ıL oturuyordum, koşu1• ~anıma geldin, • Kızaco.ksm rüyamı sana anlatsam eğer! •• 

t Tıpkı bir uclan çıkım, rıcrt gibi, ~ü:r,cJdbı, • ŞE1'T:1.\' ÇEKiCi t ... .............................................................. ~ 

E;Juk - Bir cı•imiz, çoruklnrımız ola
cak. 

Kadm - Şo/örümi'iz, ahçımız, sütni· 
tıemiz, ltizmrtçilrrimiz, bahçıvanımız o
lacak. Ne saadet! 

Seb e p 
Yaşınız maşallah doksanı bulmuş, 

sizce cok yaşamanın sırrı nedir? 
- Gayet basit, be!1 Alimler benü1 mile 

robu keşfctmezden önce doğdum da on
dan! 

ADDe meseıesı 
Sinemada bUtUn bir sıra koltuktaki se

yirciler ön sıradaki bir adamın gevezeli
ği ytlzilnden filmde konugulanları işide
miyorlnrdı. Nihayet içlerinden biri daya
namıyarak: 

- Affedersiniz, dedi, ne söylenildiği
ni işitemiyoruz. 

Gevezo adam hiddetlendi: 

- Ben karanla konuşuyorum; söyle
diklerim sizi ne diye al!kadar ediyor. 

- Kızıyla cvlcmncme mani olmak için 
tlindc11 geleni yapıyor. Hele bu sc/erki 
o y11n11 ümitleri mi köki2nd ttı kırdı. 

- Se yaptı? 
- l/Ias etti ! 

Ml\JJSD!kn 
merakU os ı 

- l(cmal! ... J(cmal! .. Çabuk yeni §aP
kanı başından çıkar! 

K®DDın saıçnanır 
Eczacı, kendi müstahzarlarmdan bir 

saç ilacını methediyordu: 
- Bu ilaç kepeğe, saç dökUlme

sine kal'§ı birebirdir. Bu ilacı kullanan 
bir kclln saçlım Uç gUn içinde iki misli 
oldu! 

n<o ır'\taısnvecn o ık 
- Sizin dairede ne İ§ vardır? 
- Mukayyit hntnlan kayt, mUmey)iz 

hataları tnsnlf, mUdilr ise tashih eder. 
- Siz ne yaparsınız? 
- Hntnları1 

tredblır 
- Kannla aran nasıl? 
- Fena değil. AkşamJan ekseriya e.-

yakkabılnrımı o çıkarır. 
- :Meyhane dönOşU eve döndilğün 

zaman mı? 
- Hayır. Meyhaneye gitmek istedi -

ğim zaman! 

Daha doğrusu musiki züppesidir; iddi
asına göre klilsik musikiden onun kadar 1' 

Gece yarısından 8onra doktor Hafız 

Cemalin kapısını çaldı. 
- Doktor. Bir hastamız var. Otomobi· 

linlzle gelip bakar mısınız? 
- Hasta nerede? 
- Bakırköyünde .. 
- Biraz uzak ve vak!t de geç ama pe-

ki. 

- Ne vereceğim? otomobil parasile be 
raber ... 

- Üç lira ... 

- tki liram var do!<torcuğum. 
Doktor acıdı ve iki lira için değil bu 

merhametin tesiriyle Bakırköyüne git . 
meğe razı oldu. Doktorun meşhur otomo
btıine atladılar \·e yelyepelek yelken kü
rek Bakırköyllne vasıl oldular. 

- Doktor, burada duralım. 
Otomobil durdu. Hastadan bahseden 

zat indi ve iki il rayı doktora verdi. 
- Peki, hasta nerede? 

- Hasta filan yok. 
- Hasta fildn yok mu? peki ne diye? 
- Eve geç kalmıştım. Bu saatte Ba-

kırköyüne ne tren, ne de otobUs vardı. 
Ta!tsi ise iki liradan çok fazla tutar. Zah
metinize tcşckkUr ederim doktorcuğum. 

- Neye ağlıyorst1n? 
- Dostum beni bıraktı, eski kocamın 

/:artsına aşık oldu. 
- I ngiliz karikatürıi -

- /\'içitı yelken açıyorsım? Rüzgar yok 
ki. 

- Ruzgar olduğu t•akit yelken açmak 
tclılikclidir de! 

anlryan yoktur. Karısiyle beraber Paris l _--
,\ I / ,__.. -;;;;_~ ı 

leydiler. Bir gece konsere gittiler. Os· ~~-
kestra Hnydcnin mel}hur "\'eda senfo- - - • -=2:- · 
nisi., ni çalıyordu. Malüm olduğu Uzcre ' · 1 
bu senfoninin sonuna doğru orkestrayı 1 1i;~~rL 
teşkil eden artistler fıletlerlni alarak bi-
rcr birer sessizce salondan çıkarlar. En 
sonunda orkestı:a şefi tek başına kalır 

ve senfoni de böylece biter. 
Bizim musiki meraklrsı senfoninin bir 

kısmını hnyretlc dinliyor, daha' doğrusu 
seyrediyordu. Bir aralık karısının kuln
ğına lğilcrek fısıldadı: 

- Zavallılar! dedi. Parisin sularının 
tesiri galiba. Ren de kendimi pek iyi 
hissetmiyorum! 

IFanz 
Dedikodu yapıyorlardı. Biri şöyle de

di: 

- Benim bildiğim Mordchay o kadar • 
hasis ve menfaat dUşkUntl adam değil
dir. 

Biri itlraz etti: 
- Ben kı:mdlsinden bir defa bir men

dil almıştım. lki gün sonra geri verdi • 
~im zaman kabul etmedi. Bir yatak !,'.ar
§afı istedi! 

- Bu telgrafı okumadan çekiniz, içi7 
de hususi şeylerden bahsediyorum. 

- Amerikan karikatürıi -

- IJcn sana lıcp söylemez miyim? Ara
bamm frenleri satlam olduktan ~oma 
istediğim yere gidebilirim diy_e! 



o uzuncu Balkan oyunları 
Dün Belgradda başladı 

Ş'md lik Yugoslavya bfrtr. c ,, Yunanis tan lkinc•, Romanya UçJnca, 
Türkiye da d !irdUncU Aa ?lyeUedlr 

Belgrad, 11 (Hu usiJ - Dokuzuncu j 3 üncü Pulat CTürk 1,80 f 2- Yunanistan 3 dakıka 27 saniye, 
Balkan oyunlarına bugün Bclgradda Be· 1,80 atlıyan Pulat Bara; dolaydle ü. 3 - Romanya 3 dakika 28 saniye 
ogradski stadında ba~landı. Sahada be,. rüncü olmuştur. Ilk günkü müsabakalar sonunda puvan 
bin seyirci rnrdı. GÜLLE: vaziyeti şöyledir. 

Olimpiyat timi, bayrak merasımı ve 1 inci Korngo\iÇ (Yugoslav) 14,58 Yugoslawa 40, Yunanistan 26, Roman Pcra kakcisi Çafati1ıo1tm güzel bir kurtarışı 

geçit resminden sonra başlanılan müsa- 2 inci \'ukeviç (YugoslaY) 14,35 ya 16, Türkiye 7, Amavutluk 1 puvan al -Y--u.-.-z--m ___ e _ __::_;,_m ___ u·-·=-s--a--ııt--a--=-k--a--:•-a rı 
bakalarda alman neticeler şunlardır: 3 üncü Stefanes (Yunan) 13.95 mışlardır. 

100 METm:; (BlRlNCt SEÇME) \teş lbrahim 13,76 ile altıncı olmuş· • • * 
1 inci 1 tcfanoviç (Yugo~la\· 10,8 hır. Belgrad, 11 <A.A.) - Gazeteler, bu- Yeşilköyde yapılan dünkü müsabakalar 

2 inci Sakalaryu (Yunan 10,8 10.000 l\lETRE gün başlıyan Balkan oyunlarına uzun 

3 üncü <Rumen) (11,3) 1 inci Kristiyan (Humen) 32,15-1 siitunlar tahsis etmektedir. büyük bir intizam içinde geçti .. ba~aıat· 
100 l\lETRr: (lKlNCt EÇME) 2 inci R:ıgozos (Yunan) 32,40 Balkan oyunlarına iştirak edecek rnuh. DUn Ye§ilköy halk partisinin himaye. yarışlara davet' edilmiştir. :Musa ııı ıııU· 
l inci Klind (Yugo laY) 10,7 3 .üncu Crcvs (YugoJav' • 33,06-4 telif ekiplerin dün gece Belgrad sokakla· sinde tertib edilen deniz müsabakaları da başhakemliği hava yolları uı:rıu pere' 

Yeni Yugoslav rekoru BAYRAK YARIŞI : nnda yaptıktan geçit resmini halk roş- Yeşilköy palaff nöünde yapıldı, Yarışla. dürüü Abdullah Bülbül yapryordU. ıııU. 
2 inci Plavidis (Yunan) 10.8 1 - Yugosla\1•a 3 dah'ika 25,8 saniye kun tezahüratla karsılarnış Ye aJkışlarnış- rın daha ziyade heyecanlı ve zevkli ol- ce alan atletlere yarışlardall ~ ışrs· 
3 üncü Kristiyan (Rumen) 11,3 (yeni balkan rekoru)· tır. ması için Galatasaraylı ylizüciller de bu kfıfatları kaza kaymakaınt ,J\.hlJle edCll 

m~ffihl~ci~~~H~~~~ ----~-----.----------------------------------- ~~nn~~&~rı~ra le~~· 

l inci Dorjek (Yugo la\'\ 1,57 

.. eçmcyc Fikret girdi \C iki ide elimine G u· n eş ~e ra Galatasaraylılar müsabaka bari~f1111' 
oldular. - r-" diller. Bu müsabakalann neUcel 

800 l\IETRE : lardır: 

2 inci Kiş (Rumen 1,59,1 
3 üncü Protakos (Yunan) 1,59,9 
800 metrede bizden Galip dordüncü ol-

tlu. 

100 METRg CFl.:-.: \L1 

1 inci 1 tefano\ iç (Yugo la\') 
2 inci rlind (Yugo:ılm 
3 üncü l 'la\ idi (Yunan 
4, üncü ~ al,alaryu (Yunan 
5 inci Nczan:ıryo (Humen 
l'V I<SEK ATLAMA: 

10,8 
10,8 
10,9 
11,1 
11.2 

1 inci Martrni (Yugoslav) 1,85 
2 inci !)<>zegu (Yugo<:Jav) 1,80 

maçları 
Tenis kderasyonu lstanbul ajanlığı ta

rafından tcrtib edilen tenis maçlarına 

Dağrılıl< klUbU kordlarında devam edil. 
dL Fc n"rbahço tenisçilerinin üstünlilğli 
~o ~iha~·o:t bulan bu tııUsabakalarda alı
nan der.cceli:!r1 ynzıyoııız~ 

Tek erkek: 

Suad - Şirinyana 6-3, 6-1, 6.4 galib. 
Tcylan • Mclida 2-6, 6-1, galib. 

Havanın kararması yüzünden yarıda kalan maçda 

Goıs·az olarak berabere kaldılar 
Galatasaray, Galatasporu 4- 2 yendi 
Birinci sınıf klüıılerimiTJe gayrifodcre gelen topu ynkalıyan Haşim müdafileri 

tcşckklill<'r nrnsında yapılmakta olan eg- vo kalcciji ntlatarak beraberliği temin 
zersiz müsabakalannm ikinci hnftnsı dün ettiyse de denenin sonlarına doğru Ga-
yine Taksim stadında ve bu defa üç blnl lataspor sağ açığının güzel bir ortasını 
uşan büyiık bir kalabalık önünde yapıl. sol iç Pctriko ayni güzellikte bir vole ile 
dı. Galatasaray kalesine soktu. 
Şişli O - P cra O İkinci devre, san kırmızıhlar, daha ils· 
Sabahlej in başlıyan müsabakaların il. tün bir oyun çıkarmağa bnelamışlardı. 

ki Şişli ile Moda B takımları arasınday. , 1lk dakikadan itibaren rakip klübü saran 
dı. }liısa\i km-vetto olan taraflar golsüz Galatasaray mubacimlcri muavinlerinin 
olarak berabere kaldılar. de yardımıyla her an gollük pozisyonlara 
Galnuı_aray •1· - Galata por 2 giriyorlar ,fakat fazla şahsi oynamalnn 
·Günün ikınci maçım Gnlatasarayla ge- yüzünden netice alamıyorlardL 

çen senenin ga\ rifcdcreler arasında §ild Nihayet 10 uncu dakikada bu kısımda 

1 merkez muhacim oy:nıyan Bedrl, ikinci, 

kep Güne~ B timi ilk devreyi 1.0 mağ
lüb vaziyette bitirdi. 

Pcra kalecisinin fevkalade gayrctlle 
ikinci devrenin ortalarına kadar gol çı
karamıynn Güneşliler, rakip müdafaanın 
yorgunluğundan istifade ederek Ust liste 
Uç gol çıkarmağa mu\'affak olarak maçı 
3-1 kazandılar. 

P era O • Güne~ O 
GünUn son vo en enteresan müsaba

kası Güneşle Pera birinci takımlan ara
sında yapıldı. Bu müsabakaya takanlar 
ııu şekilde çıkmışlardı: 

GUnee: Cihad • F'aruk, 1bralıim - Yu-

Kıbris - l\Ieteye 6-2, 6-8, 3.6 gnlib. 
Vedad Abud - İbrahim Cimcoza 7.5, · 

iki dakika sonra da Ceıaı penaltıdan U
çüncU, 25 inci dakikada soldan aldıi:11 pn. 
sı biraz sürdükten sonra plase bir vuruş
la Haşinı dördilncü golleri de attılar, mü 
sabaka da böylece 4-2 Galatasaraym gn
li blyetiylo bitti. 

Galatasaray takımı genç elemanlar -
dan mürekkep olmasına rağmen oldukça 
düzgUn bir oyun oynadı. Lfıtfi bir hafta 
ovvelsine nispetle daha iji idi. Mua\in 
hattında Celal ve Bedü, hücumda da 
Haşim arkadaşları arasında temayüz et. 

6-4 galib. 

Bülend Poteoya 6-1 2.6, 4-6 galib. 
Mir - .Öolopulosa 2-6 6.4, 2-6 galib. 
Çift erkekler: 
İbrahim Mete çifti, Şirinynn, Poteo 

~ütlne 6-3, 4.6, 6-3 galib. 
Suad, Melih çifti Ktris, Aredyan çifti

ne 6-1, 6.2 g:ılib. 
Alô.eddln, Zolopulos çifti, Ali Sırk, Or

lıan çiftine 6-1, 6.2 galib. 
Blilend, Dölangaj çifti Mir, Naznret 

~tine 6-4, 6-4 galib. 
Koçofi, Telyan çüti Celal, Ahmet Tan 

doğan çiftine 6.4, 6-2 galib gelmişlerdir. 
Neticede Fenerbahçc 6-5 galib gelmiş

tir. Milsnbaknlara gelecek hafta GUneş 
kordlarmda devam edilecek ve Gilncşle 
Fener kareılaşacaktJr. 

Vefa, Ankaragücüne 
5-2 yenildi 

Ankarada bulunan Vefa klübü ikinci 
maçını da dün Ankaragücü ile yaptı. 

Oyun Güçlülerin hakimiyeti altında 
cereyan etti ve ilk de\Te 12.1 Vefa a
leyhine bitti. 

lkinci kısımda yedıkleri bir gole muka· 
bil üç sayı daha yapan Ankaragüçlüler 
bu suretle maçı 5-2 kazandılar. 

---o-

Oks?or 
Rekor tecr übel eri dUn 

ya;n:dı 
lstanbulun ilk stadı olıın Okmeydanın· 

da Okspor k!UbUnün rekor tecrübeleri 
dün yapıldı. 

Eski kemnnkeşlerdcn Necmeddin Ok. 
yay, Vakkas Okatan, İbrahim ve Bahir 
Ozokun hakc>mliği ile yapılan müsaba • 
kalard:.ı alınan nc>ticeler şunlardır: 

1 euzil utı .,Lu·ı 
1 - Tarık Kara bulan 27 4 metre. 
2 - Nevzad Cnner 255 metre. 
3 - Adnnn Evranos 241 m~tre. 

Puta ntı~ı 
1 - Ayd n Erkman 
2 - MUmtaz Dikt'r. 

Çimroviç Mttradı durdımnağa çalışıyor 

dömiflnalisti Gnlntnspor arasında yapıl· 
dı. 

Sarı kırmızılılar yine genç clcmnnlnr. 
dan milrekkcp bir kadroyla ı:u rıekildo 
çıkmı§lardı: 

Pazıl - Lrıtfi- Cemal - Ali, J3cdü, Ce
lal • Danyal, Mustafa, Sabri, Haşim, Şa
kir. 

Gnlataspor ise §Öyleydi: 
Koço - İhsan, Andon - Muzaffer, Pas

kalidis, Ynni - Kandili, Petriko, Nlno, 
Stefanidis, Seyfi. 

Hakem Eşref Te\'figiıı idaresinde vo 
karşılıklı hilcumlarla başhyan mils:ıba • 
kanın onuncu dakikasında Galataspor 
sağ açığının falsolu bir ortalaması Fazı
lı aşarak kaleye girdi. 

Galatasarnyhlar mağlfıb vaziyetten 
kurtulm:ık için bilyük bir gayretle ileri 
atıldılar ve 18 inci dakikada kornerden 

tiler. 

Şişli 4 - Moda O 
Gnyrifedercler arasında geçen sene -

nin §rullpiyonu Şi.'.2linln, ekserisi Altınor· 
du oyuncularından müteşekkil Moda klU
bU ile yapt ığı maç, bat.~an sona kadar 
Şişlinin hakimiyeti altında cereyan etti 
ve krrnıw siyahlılar 4-0 gıöi açık bir 
farkla galip geldiler. 

Eseyan 3 - Kurtulu 2 
Öğleden sonra yapılan ilk müsabaka 

gayrifederelerden Eseyan ile Kurtuluş 

beynindeydi. Mütevazin bir şekilde oynı. 
nan müsabakada daha fırsatçı olnn E-

seyanlıl:ır yedikleri iki gole mukabil Uç 
sayı kaydederek müsabakayı tahminle· 
rin hilafına bu neticeyle kazandılar. 

Güne.. 3 • Pcra l .. 
Günt'şle Peranm B takımları maçı gU

uün en heyecanlı maçlarından biri oldu. 
1smail, Rcfii, lhsan, Aziz ve eski Vefalı j 
Gazi gibi tanınmış fulbolcülerdcn mUrck-

Rcbiinin neticesiz lıiicumlaruıaaıı biri 

suf, Hakkı, Ömer - Salahaddin, Niyazi, 
Vahnb, RebU, Murad. 

Pcra: Çafatmios ·Hristo, Fedon - Çl· 
çoviç, Etycn, Toto • Filipa, Culafi, Mesi
nezi, Bnmbino, Todori. 

Güneşin, Pcrn kalecisi elinde biten hil· 
cumuyla başlıyan oyun mütevazin bir 
§Okildc cereyan etti. 

1ki taraf kalecilerinin kusursuz oyunu 
saycslndl:ı, havanın kararması yilzilnden 
12 dakika evvel bitirilen bu müsabaka 
golsüz olarak beraberlikle bitti. 

Pera takımmcln knleci iyi, müdafaada 
Hristo, ömründe ilk defa favlsüz bir o
yun oynadı. Fcdon mükemmeldi • .Mua -
\'inler vazifelerini yaptılar. 

Hücum hattında fe\'kalade bir oyun 
oynıyan Uambino müstesna, diğerleri 

vasat bir oyun oynadılar. 
Güneş ckipiııde Cihad bcrmuta.d iyi 

1 lnmıdtm biri VC aCf'Tı? arnsmaa isfira1ıat 

50 M. BAYAA'"LAR: 
l - Mincvra Ye§ilköy. 
2 - Tanya Yeşilköy. 
100 M. ERKEKLER: ıı:ıri'~ 
1 - Mahmut (G. S.) müsabaJca 
2 - Dimitri Ye§ilköy. 
3 - Aris Yeşilköy. 
100 M. SIRTÜSTÜ: ıııticl· 
1 - Şamil (G. S.) müsabaka 
2 - Dölagranj Yeşilköy. , 
3 - Oğuz YC§ilköy. 
400 SERBEST: li'st6' 
l - Sadullah (Galatasara~·) JJl 

ka harici. 
2 - Piycr Yeşilköy. 
3 - Corci Yeşilköj·. 
800 M. SERBEST: 
1 - Halil (Galatasara~·) 

harici. 
2 - Ari~ Yc§llkl5y. 
3 - Ekonomidis Y eşilkÖY• 
100 M. KURBALAMA: 
1 - Ferid Yeşllköy. 
2 - Orhan. 

.ı1t6f 4 X 100 BAYRAK: !eşi>"' 
Bu yanşı Galatasaray ''0 uı•r· 

atletlerinden kanşılı: 2 takDll yııP 
Neticede: piJJlittİ' 
l - Hali!, Sadullah, Bcsl8.n1• cotcf. 
2 - Mahmut, Şamil, .A]ber, fil ~ • 
Yüzme müsabakalarından so~ılJ~· 

dal yarışlarına başlandr. Bu kil rccetef 
Inrda mcsafo 500 metreydi· pe 
~nlardır: 

TEK ÇİFTE: · 
·ı flhııJJll' 1 - Başaran sandalı ı e 

2-Arşak. 

1Kt ÇİFTE: ~pi. 
1 - Bedros, Mıgır, Keğork 
2 - Başaran sandalı. 

Mesafe 1000 metro. 

BOTLAR: 
1 - Dorfall. 
2 - Dölagranj. 
PADLBOT: 
l - Ayten Ferri. 
2 - ŞUkrU. 
Mesafe 300 metre. 
YACLI D1REK: 
1-Nejad. 
2 - Recai. 
ŞARPİ : , q u11c'!!.d 

Devanı~. 
_.--"'. jbtf 

.:=========:::.::~faVllilı )lıJJ' 
idi. Müdafaada Faruk çok a idi· ,. 
himse kabil olduğu kadar fe~ eııııla ~· 
vin hattın~ cenah oyuncula '\·o1' sib 
la çalıştılar, merkezde J{al<kl ~ 
di. 

-<>-

BeşlkfB! ... b ettİ . .ıı 
Şi li llnlkcviııi nıııg ;ınd' şı~ 
Dü O t k··ydcki Şeref s ı ı.•nştıl n r a o BC§lJ' ..... us•· 

Halkevi futbol takımıyla da. bir ıll ~I· 
• . - arasın ııc ve B tımlerı karı§ıgı il" go 

· kar§I 111 

baka yapılmı§ ve bıre . 1 rdil"· 
· eJınıŞ c yah beyazlılar galıb g 

---o--- ı ··bü 
k.. k u Arnavut oy · , 

•Jj1:or tbO 
~clani"'c gı J • tıı fil 

n . 1'U'" e J1l!l • 
Gnyrifcdere kliipterın ik 0ıan }. e • 

. Dlal 11111111 
takımlarından blnne . f ar JJl .Afi. 

• "kt.ekı u .. ısr"" \"Ulkôylüler, Seianı tbOI JJll"- .. ıı· 
k {U \'il" betiyle orada yapılaca k bafU' 

..,eJccC 
iştirak etmek Uzcre t> tll 

ıcc nistana gideceklerdir. rııcınır 
.. ·1 ıcomRtı Armı.vulkoylil er, 

iki 111nç yapaeaklardrr. 



.. , 12 EYL.'OJ.; - 1938 HABER - ~k$am postan 

Bitler Avrupayı f el8kete 
sürükliyecek mi ? 

::.ır- Baştarafı 1 incide 
~"etıevreye giden Fransız hariciye na

ıtrı Bone Parise dönmüştür. Bone Ce -
~\'rede So'w-yet Rusya hariciye komiseri 
hat\'i~fla. göril§tükten .sonm İngiltere 

rlcıye mUsteşan ve Romanya harici
~ llazınyıo. mlilAkaUarda bulunmuştur. 
lıu tnlilikatlara büyük bir ehemmiyet 

\"1'..tl• 
~uıyor. 

hıgiltcreoin tebliği 
l.ondrn, 12 - İngiliz kabinesi bu sa. 
~ fevkaliide bir içtima yapmıştır. Orta 

1 
\trupa vaziyeti tetki kcdllmekte, Hit

erın nutku beklenmektedir. 
lngUtere hükümeti dün akşam §U rcs

llıt tebliği neşretmiştir: 
. "lilikümet, son kabine milzakrele

;ltıdc şu kanaate varmıştır ki, Çekcs -
~"akyadaki vaziyet hakkında ve bir 
ta rp ihtimaileri karşısında gitgide ar. 

n Cndişeye artık bigane kalınamaz. 
l-Iu'ltumet, modem bir harbin vaha. 

~.etini tamamile rnüdril:tir. Bunun 
~indir ki, buhranın muslihane müza. 
crclerle hailedilmesi Hizımgelir. 

1 
lord Runciman, müzakereler sıra. 

tında. halledilmesi mümkün olmadığı 
anncdiJen birçok hususatı iktiham 

Ctllliııt• 
ı ır. 

lı' Son muvaffakryeti, Prag hükumeti -
ın Ye · · ı · · 1 , nı prensıp er tanzım etmış o ma· 

dı ve yeni miizal:ereler açmış olması. 
'rır. :Runcimanın, cebri sureti hallere 
oı arrn . . 1 • t •• 

Niirmıbeı gıe l.1•ıırm işçi /,ıfal11rımu 

ll'h ::r aması ıçın, gayret erme uır 

~~ayet vermeğe mahal yoktur. Ycnı • 
a. llzakereler sıraı:ında yeni bir takım 
latı~alan ve müşkülatı derpiş etmtlı 
tıtndır. 

11 1-'akat Lord Runciman, gayretleri. 
S:lt d:vam ettiği müddetçe vaziyet bir 
lah· ~mkunların bulunmasına müsait o. 

ılır. 

~ l3üyük Britanyamn ncktainazan, 
b Ctnbcrlaynin 24 mart tarihli nutku 
~ Con S~monun Lanarktaki nutkun.. 

tcsbit edilmiştir. 
t 13ıı iki beyanat göstermi~tir ki, e. 
ter Çekoslovakyada cebri bir sureti 
~tsviyeye teşebbüs edilirse İngiltere 
b~ diğer memleketler önüne geçilmez 
Ş~arzda harbe sürükleneceklerdir. 

lıai 1rtıdi, Fransa ve Ingilterenin mü.da
.\l Cdc bulunmayacakları faraziyesilc 
)c ltlanyanın kısa sürecek bir harbe 
lcb·Çı::koslovakya da kolayca elde edi. 
.,. ılcccı: bir muvaffakıyete hiçbir 
ı:~hile güvenmemesi çok faydalı o. 

t, 

\'c borninyonlar hükumetlerile Fransız 
llo\ ~nıerikan hükumetleri, İngiliz 
le d~aı nazarından haberdar edilmiş. 

t ır. 

~c ~lrnanya, Führer ve başvekıli, haber 
liytılcn nutkunu pazartesi günü söy. 
ta C~ck~ir. Bütün dünya bu nutku a. 
~ hır dikkatle derpiş ediyor. 

tad Uer, birçok defalar sulh arzusunu i
dığ 0 etmiştir. Bu arzunun samimi olma-

ı ınr farzelmek, vahim bir hata olur.,, 
t:ı ~·ı ~l t terenin k-nrarı knr!;'ı mda 
l3elll·arılar 

% tiın, 12 (A. A.) - Havas ajansı. 
llıtıhabiri bildiriyor: 

ftıı.l..ondrada salfthiyettar kimseler tara -
h{r dan Yapılan beyanat Berlinde büyük 
)t :eııır husule getirmiştir. Maamafih i
lans~ber alan mahfcllcr bu beyanat do
' 

1Yle hayret göstermemekte ve Al
l!iğı nnnı sulbcuyane emeller besleme
ler, hakkındaki iddiayı reddetmektedfr. 

t~Rilterenfn Berlinde değil Pragda nü
g1 t nu kullanması lı'lzımgeldlği mütalea
latı, ekrar edilmekte vo Londrada yapı -
ıı~ beyanatın Çekleri manen teşvik ve 
l11~§tnaınazlık göstermekte ısrar etme
h~3 ° Yardım etmekten !Jaşka bir fayda 

ıııc geu · ~. ·1· a·1 kt dir I rmıyecegı ı avo e ı me e . 
\~ b kurtarı1nbilccck mi? 

'l.ııııı ~lngıon, 12 (A. A.) - Havas ajan-
S; . llltıhnbirl bildiriyor: 

licat~.sı nıahfcllcr salahiyettar lngiliz 
ha;: lnın ihtilaf halinde lngiltcrenin itti. 
hQ~a edec<'ği tnrzı hareket hakkındaki 
lt,r ;ıatını bllfı.kayd tasvib etmektedir • 
~a.i~Ocrnokrat devletler diplomasinin 
haıırı:ı tnaısı,, şeklinde tefsir edilen hall
ııı .. nı akl tarzı hareket Vaşingtonda 

l'ıı.p lluntyet tcvlid etmiştir. Almanyanın 
ı,~rJ'all!t talebll't'inc Londra ve Parls 

lfld:ın v rllre('k kRt'i bir ''hnytr" ee-

ll cnlayıı 

vahiyle sulhün kurtarılacağı kanaati u-
mumtdlr. 

}"'rnn ız Dahiliye 
uutku 

. 
nzırnun 

Noyn, 11 (A.A.) - Dahiliye Nazırı 

Sar:o, burada söylediği nutukta bilhas
sasulh .davasında Amerikanın da Fran
sızlara müessir bir sempati gösterdik -
lerinı kaydetmiş ve sözlerine şöyle de
vam etm:ştir: 
"- Sulh için devamlı bir sulh içindir 

ki, dcmol:rasiler bu anc!a teşebbüslerini 
ve gayretlerini birleştirmiş bulunuyor
lar. Harp ölülerinin kanlariyle boyan
mış bu topraklardan ebedi sulh içinde 
şimdi barışmış bulunan müttefik ve 
dost milyonlarca ölünün dirilere doğru 
yükselen niyazlarını duymuyor musu· 
nuz? Bu ölüler bize yeni bir harbın 

medeniyet için sonsuz bir uçurum ol
duğunu ihtar ediyorlar. 

Sonra bu ölüler bize, harbın kat'iyen 
mukadder b:r şey olmadığını ve tehli
kenin ta yamacına kadar iyi niyet sahi
bi insan ve milletlerin bu harbın önü
ne geçmeğe çalışmnlarr icabettiğini 

ihtar ediycrlnr. 

Fransız 1\leclis Ucisiııin nutku 
Paris, 12 (A.A.) - Söylediği nu • 

tukta Heryo halihazırdaki vaziyetten 
bahsederek Fransanın harpten nefret 
ettiğini teyit etmiştir. Hatip Fransız 

milletinden müttehid bulunmasını ve 
dunyaya dah& feci ahvalda gösterdiği 
manevi birlik misali kadar güzel bir 
misal daha göstermesini isteyerek söz
lerini bitirm~tir. 

ı Türcııhcrgtc nutuklar 
Berlin, 12 - ingiliz sefiri dün Bit

lerin hususi müşaviri, eski hariciye 
nazırı fon Nöyrat ile görüşmüş ve Ber· 
line dönmüştür. 

Nürembergde dün Nazi partisi kıta
larının yoklaması yapılmıştır. 

Hitler, ölüler ahi.desine bir çelenk 
koyduktan sonra 169 teşekküle ve bu 
meyanda yeni Avusturya nasyonal sos
yalist teşekküllerine bayrak vermiş -
tir. 

Hitler, etrafında Hess, Göring, mo
törlü kıtaat şefi general Hunlein ve 
parti hava kuvvetleri şefi general Kris
tiansen olduğu halde bilhassa demiştir 
ki: 

.'- Partinin vazifesi, henüz bitme -
miştir. Mücadelo devrini hatırlamak ve 
Almanyanın her ttirtü ahval kar ısında 

elde ettigi vaziyeti muhafaza etmek az 
minde bulunduğunu iliin etmek zamanı 
gelmiştir.,, 

Hücum kıtaları şefi Lutze, cevaben 
şöyle demiştir: 

"Eğer ideal sahibi insanlara ihtiya
cınız varsa. bunları burada sizin için 
harekete geçmeğe hazır olanlar arasın· 
da bulabilirsiniz.,, 

Hücum kıtaları, bundan sonra Hit -
!erin önünden gcçmişlerdiı. 

Almnuyauııı ahrı tükeıımi,.! 
Homa, 11 (A.A.) - Giornale d'ltalia, 

en tema yonal 'aziyet hakkında l'azdı&rı 
bir yazıda şöyle diyor. Bu yazıya bü. 
yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Yaziyet, birdenbire çok had ve belki 
de kati bir safhaya girmiştir. Kısa bir 
müddet içinde bir tarzı hal bulunmalıdır. 
Bu, mareşal Görıngin dün nutkunda garp 
de\ }etlerine yaptığı hitabın oralarda ya· 
pacağı tesirlere bağlıdır . 
Eğer bu devletler Slidetlilerin istedik· 

lerini Prag hükQmctine kabul ettirmek 
isterlerse ve bunda da muvaffak olurlar 
sa, meselenin tarzıhalli herkesin arzusuna 
uygun bir şekil alır. Fakat aksi takdirde 
çok 'alıim ihtilaflar derpiş etmek Hızım· 
dır. Alınanyanın sabn artık tükenmi;.tir. 

İngiliz filo unun manevraları 
Londra, 11 (A.A.) - AnaYatan filo· 

sunun mutad senelik manevraları, önü. 
rnüzdcki haf ta Skoçya sularında başlıya· 
caktır. Bu manevralar, amiral Forbcsin 
kumandası altında yapılacaktır. 1\lanev· 
ralara üç direntnot, iki tayyare gemısı 

üç kruvazör, 12 destroyer \'C dokuz ma
yin gemisi i.,tirak edecektir. Bu manevra 
lar birkaç hafta sürecek ve deniz hava 
km·vetlcrinin iştirakilc cereyan edecek
tir. 
Diğer taraftan Akdeniz lngiliz filosu 

şarki Akdcnizde manevralar yapmak üze. 
re Malta üssü bahrisindrn ayrılmı~tır. 

SODETLERiN NOMAYIŞLERt 

Prag, 11 (A.A.) - Teplis - Sanov
da Henlayn taraftarları mmtakanın 

hükumet dairesi önünde bir nümayiş 
yapmışlardır. 

Pazar yerinde iki bin Henlaynci Al
man ve Südet marşlarını söylemişler. 
dir. Polis, Südet mebuslarından Sibe. 
liusun yardımile nümayişçileri dağıt. 

mağa muvaffak olmuştur. 

Prag, 1 ı (A.A.) - Den akşam, 

Karlovivarinin dış mahallelerinde bir 
hadise cereyan ttmiştir. 

Polis tarafından yapılan tahkikat ne. 
ticesindc hadise, §U şe'kilde tesbit e
dilmiştir: 

"llann, ismir.de Hitlcr p~ırtisi aza
sınclan biri polis komiserliğine müra. 
caat etmiş ve bir sosyal - demokrat 
tarafından tahkir edildiğini söyliye _ 
rek şikayette bulunmuştur. 

Şikayetçinin tahrikamiz ve terbiye
sizce hareketi karşısında polis memıı
ru, kendisine sükunet tavsiye etmiş v~ 
şapkasını çıkarmasını söylcmi;:itr. 

Fakat Hann, bu tavsiyeyi dinleyece 
ğine, polis memuruna bir tokat ata -
rak yere yuvarlamrştır. O aralık ko • 
miserliğin önüne biriken 600 kişi 

Ha.nn'rn po1is tarafındnn öldHrüldüğü. 

9 

Sinenıa ar isti 

Vilyam Pavel 
ağır hasla 

Yily:uıı l'1n-cl 

Meşhur sinema 
artisti Yilyam Pn
vel ağır hastadır ve 
ameliyat yapıl -
ı:.ınk üzere hnstn • 
neye kaldırılmış

tır. Nevyorktan bil 
dirildiğine göre 

~f("lllflE artistin \'aziyeU 
çok endi.se vermek
tedir. 

Vilyam Pavelin 
bu hastalığı büyük 
bir merak ve alaka 
lle k~ılanmıştır. 

ÇilnkU esasen, Cin 
•Harlo'un ölilmUn -
den sonra Vilyam 
Pavel h~~kesl ala
kadar ediyordu. İki 
artistin se\•lştiğini 

ve ylldızm ölilmll • 

ne en fazla. annesiyle Pavelin ağladığrn1 
herkes biliyordu. 

Cin Harlo ile Vilyam Pavel uzun zıı.. 

mnndanberi .se,·işirlerdl ve beraber bir

çok filmler çevirmişlerdi. "Pliıtin saçlr,. 
artist ölürken Vilyam Pavel'in sevdiğini 

söylemlı,ı ve gözlerini "bnun kollan ara -

smda kapamıştı. 

Cin Harlonun ölilmünden sonra Vil

yıım Pavel bUtün neşesini kaybetmiş ,.e 
pek az film çevirmiştir. Sevgilisinin me
zarını sık sık ziyaret eden artist ona bi-

zim paramızla 35 bin lira sarfederek 
mermerden bir türbe yaptırmıştır • 

Cin Hnrlo öleli bir seneyi geçmi§tir. 
Buglln onun sevdiği erkeğin de ağır \"O 

tohlikell §ekilde hasta olduğu bildiril . 

mektedir. Onun için bu haber herhangı 

bir artistin hastalığı haberinden fazla te

essür uyandırmaktadır. 

Buırduır savnavı 1 Büyük ikrami· 
Mustafa Şeref yeyi kazanan 

vefat etti 
Ce nazes i buglln An
karada kaldırılıyor 

Burdur mebusu ve Kamutay bütçe 
Encümeni Reisi, Hukuk Fakültesi pro
f esörlerinden Mustafa Şeref Ankara da 
vefat etmiştir. 

Mustafa Şeref Ozkan evvelki gün öğ 
leden sonra meclise gitmiş, orada me • 
bus arkadaşlariyle görüşmüş, kütüpha
neye sıkarak bir müddet meşgul ol· 
muş, saat 12, 30 da da evine gitmek 
üzere aynlmıştır. 

Evinde kalb sektesinden ölm ü§tür. 
• • * 

Mustafa Şeref özkan, 1884 de Bur· 
durda doğmuştur İstanbul hukuk ve 
Paris hukuk fakültelerini bitirmiş, muh 
telif devlet hizmetlerinde vazife gör
müş, Lozan konferansında müşavir ola 
rak bulunmuştur. 

9 Eylül 1932 ye kadar iktısat Vekilli
ğini yapmış ve rahatsızlığı dolayısiyle 
çekilmiş, bütçe encümeni reisliğine se
çilmiştir. 

Vakitsiz ölümü, istisnasız bir tees -
sür uyandırmıştır. Mustafa Şerefin 

şahsında; Kamutay, ihtisasından çok 
faydalandığı alim bir iktısatçısıru. genç 
lik, değerli bir profesörünü ve Türk 
milleti faziletli bir evladım kaybetmiş
tir. 

Cenazesi bugün Anlı.arada merasimle 
kaldırılacaktır. 

Merhumun ailesine, Meclis arkadaş· 
larına, talebelerine en derin taziyet • 
lerimizi bildiririz. 

Bir çocuk kayıp 

Marld 

l\wnkapıda iske
le caddesi 8 numo.
rndo. oturan kahve. 
ci Mehmet bu gUn 

~azetemize gelo -
rek 14 yaşındaki 

oğlunun Perşem • 
be gününden beri 
ortadan kayboldu
ğunu bildirdi. An
lattığına göre Ma • 
eid isminde olan 
çocuk o giln saat 

13 de annesinden ceketini istemiş ,.e ba. 
basının elektrik sarfiyatı ücreti olarak 
bıraktığı iki buçuk lirayı da alarak ne
reye gittiğini söylemeden evden çıkmııı
tır. O gUndenberi kendisinden haber yok
tur. Zabıta araştırma yapmakla beraber 
malfımalı olanlnnn ailesine veya mahalli 
polise haber vermelerini babası "insani
yet namına,. rica ediyor. 

nü icldia ederek bağırmağa haşla-

mıştır. 

Neticede polis memurları, kendile. 
rine taş atan balkı dağıtmışlardır.,, 

Bugünkü tayyare pfyankosu keşide .. 
sinde ikramiye kazanan biletin onda blı: 
parçası hmirden lstnnbula gelmiş olan 
hmirll tüccarlardan Mehmet isminde bi. 
rislndedlr. 1 

Mehmet her zaman 1:mıirde bilet alır
ken, bundan birkaç gUn evvel lstanbula 
gelir gelmez, bir bilet de buradan al
mak istemiş ve Nimet gişesinden devam.ı 
sız bir bilet almıştır. Tesadüfe bakm ki, 
lstnnbula, İzmlrdeki ticarethanesi için 
mal almak Uzero gelen Mchmedin yanın• 
dn buluno.n paralan tükenıni§ ve bir ıu. 
8IIIl eşyalan alamadan dönmek için hazır. 
laJl.Illl§tır. Fakat bu sabah piyankonun ne 
eckllde çekildiğini görmek il.zere Asrl ısı. 

nemaya gitmL~ ve elli bin liranın kendi· 
sine çıktığım görünce gişeye gelip der
hal paralarını almqıtır. 

Mehmet kendisiyle görüşen muharrf.
rimize şunlo.n söylem.iştir: 
"- Paraya o kadar ihtiyacım vardı 

ki, bu beş bin lira ha.na tam zamanında 
geldi. lzmire en lllzun:ılu şeyleri alma
dan dönecektim, Şimdiyse mal mUbaya. 
ası için yeni bir liste hazırlıyacağnn.,, 

Yalnız bu İ2mirli talili tilecar sarih ad
resini bir tilrlil vermek istememekte ve: 
"- Ötekine berikine çok borcum var. 

Şimdi piyanko çıktığım duyarlarsa hep. 
si yapışırlar. İyisi mi kimsenin duyma• 
ması daha iyi,, demektedir. 

Bundan baııka 10 bin liralık ikramly&o 
yi kazanan talllilerden ikisi de Ciball ku· 
tu fabrikasında 624 numaralı amele lb. 
rahim ve annesi Zekiyedir. 

Aksaray Kiremitçi sokağında oturan 
bay Hasan Vasfi de Nimet gişesinden al
dığı bir biletle 15 bin lira kaıanmıııtJ:r. 

Yüzme mUsabakaıarı 
DF" Baştarafı 8 incide 

1 - Feyyaz Samatya klilbU. 
2 - ErcU.mend Bakırköy. 
Mesafe 2000 metre. 
ÖRDEK KAPMA: 
1 - Mahmut G. S. 
2 - Halil G. S. 
3 - Sadullah G. S. 
DİNGİLER 4 M. 
1 - Mo.rntc;:. 
2 - Kaptan Çak. 
Mesafe 1000 metre. 
01."\GİLER 5 M: 
1 - Rauf Ferri Yeşilköy. 
:? - Diyamandopulo Ycşilköy. 
Bunda da msafe 1000 metreydL 
KOTRAl..AR: 
4000 metro mesafe üzerinde yapılan 

bu ynnştn Taranto birinci oldu. 
DALMALAR: 
1 - Sabahat SUmorspor (yanş harici) 
2 - Annstas Y~ilköy. 
3 - Recai Ye~ilköy. 
MUsab:ıkn harici ~'Üz"nlerln dereceleri 

sayılmamakla beraber kendilerine mu • 
klifatlar verildi. İkinci gelen Ye§ilköylQ· 
ler birinci addedildi. 



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

1() 

22 AğlYIS°ltOS 936 
Fransanın siya!İ, iktisadi ve 

içtimai vaziyeti 
Baş,·ekil mösyö Dal:ıdiye, 21 a~ustos 938 

akşamı radyo ile tamım edilen nutkunda 
bilhassa şunları söylemiştir: 

"Simdi milletleri meşgul eden meseleler 
silılhlı ilıtiliiflar ,.e beynelmilel fikir fnrk· 
}arıdır. İspanyada uzak şarkla harp bütün 
şiddetlle hüküm sürüyor. A\'rupanın mer
kezinde bü~·ük devletler ordularına geçit 
resmi y:ıptırıyor, ,.e bu vesileyle kuv\'elle. 
rini gözden geçiriyor. nu devlelJerin ordu 
l:ırınn mensup mm·nzznf ve ihtiyat erler 
için artık askerlik mükellefiyeti müddeti 
menuubahs de~lldir. Ameleleri için de tah 
dit edilmiş çalışma zamanı yoktur. Dün· 
yanın birçok mIUetleri hu örneklere uy • 
muşlar, ve bümm:ılı şekilde ç:ılışmaya ko· 
yulmuşl:ırdır. 

Dütün bu vnkalar Fransa için bir ihtar 
mahiyetindedir. 

Harbin, be~eriyel için mukadder olduğu 
nu zannetmiyorum. Cephede <;arpışan her 
eski asker gibi ben de A vrupnyı iftihar 
etti§! medeniyetin zevalinden kurtarmak 
icin elimden selen her şeyi yapacaAım. 
SuJh istiyen arzularımızı müessir kılmak 
için kuvvetlerimizi bir oraya topladık. On. 
Jnrı daha fazla tekfımül ettirmek, birkııt 

daha arttırmak imkAnlarını aramalda meş
gulüz. Yeryüzünde bicklmse maddi ve ma
nevi kuvvetlerini eksiltmek istemez. Fran· 
sa gibi hürriyet i<;in hnrekete geçmiş bü· 
yük demokrat mlllellerle bizi blrle~tiren 

Closlluk ve tesanüt bağlarmı da J>lllyorsu. 
nuz. 

Fakat bütün bunlar yetişmiyor. Milli 
müdafna bir küldür. Bir memleketin kuv
:veU, bir memleketin istikl!Uini lemin eden 
:varlık l'alnız ordularının kuvveti ile ölçfil· 
mcz. Fabrlknlannın, atölyelerinin, tezgtıh· 
!arının gündelik çalışma kudreti, parası. 

nın istikrarı ve maliyesinin vaziyeti de 
ordu kuvveti kadar mühlmılir. Şerefli bir 
sulhu, demokrat milletlere bizi bağlayan 
bıı#lan, ancak p:ını bnkımınrl:ın ınkıntıya 
\iüşmemek mall va:ılyetlmitl i tikrar içe
:risindc tutbnkla de\'nm ettirebiliriz. 
Frnnkın kıymetini bir dııha dilşfirürsek 

biraz evvel bnhselllğim millellrrımısı el 
birliğile çalışmanın zaaf kcslıedecenıne ku 
nııııtim var. Kezalik Frnnkın dllşmcslnl "e 
Fransız mnli:rcslnin bozulmasını harp istl
yen mllletlerin müsait bir fırsat gibi bek· 
lcdiklerinden de eminim. 

O halde vnziremiz Fransa ve sulh için 
ıonu pek vahim olan bir buhrandan sa. 
Jonmnktır. 

Bu buhranın muhlemel olduğunu zan· 
nettiren vakıalar nelerdir? Paranın eski 
tckniiti bakımından Frank dünyanın en 
s:ıAlam pnralarınaan blrlsiair, zira bUBün 
Fransanın kasalarında bulunan madeni 
frank ve sermayenin miktarı ihtiyat ak
çalnrına illlve edilerek hesap edilince te· 
'dnvülde buJunnn pnranın yQzde yüz karşı· 
!ı1lı olduğu meydana çıknr. Kezalik gene 
bu parayla bankanın hazineye olan avans. 
ları tamamen ödenir ve elde devlete mil· 
yarlnrc:ı franklık bir krediye kAfl gelecek 
sermaye kalır. 
Di~er taraftan birçok rakamJnr; bir<;ok 

vnkınlar Fransanın kendi mukndderntına 
Uimndı olduaunu gösteriyor. Dünyanın 

her tarafından mil)•arlnrca franklık serma 
yenin memleketimize dönüşü, tıısarruf. san 
~ıklarında toplanan geni~ mevduat, devle
tin aylık tahslldtının muntnuıman nrtma
ın, ~..zlne tahvilrıtının ve milli müdafaa 
istikrazlannın sörd~ü rağbet, Fransa 
l>nnknsından n,·ans nlmağa muhtaç olma
ijan girişeblldiiUmiz bilyük işler bu itima. 
rdın delilleridir. 

Fakat bütün bu güzel vakıalara rağmen, 
nasıl oluyor da, birkaç gündenberi bütün 
'.dünya paznrlannda tazyikini gösteren mil· 
leUcrarası uyuşamnmazlıklann gergin ha· 
:vası içerisinde Fransa eski itimadını ve 
;yeni ümitlerini hesaba kalmıyormuş gibi 
ıtınhıı hassas ve daha heyecanlı görünebi· 
Jiyor'l Ni.çin Fransız ve ecnebi pazarlann· 
ifa frankın sağlamlığından, pnramızın is. 
tikbıılinden şüphe ediliyor. 

Bu halin sebebi (maalesef mem1eketi
mizde bu noktadan hiç bahsolunmuyor} 
'dç,·letin ve umumt teşekküllerinin mnsraf
lan ve yükleri mütemadiyen artarken 
Fransıının milli gelirinin senelerdenberi 
muntazaman aznlmış olmasıdır. Fransanın 
l!H4 de milli geliri 38 milyar altın frnnk
tı. 1931 de 49 mily:ır altın franga kadar 
çıkmıştı. 1()37 de milli gelir 22 milyar al· 
tın franktan ibarettir. ücret, maaş, aidat 
'Ve tekaüt p:ırnsı olarak verilen miktarla. 
rın yekıinu bu rakamlar içerisinde yıl ay
ni olduğuna göre menkul ve gayrimenkul 
sermaye geliri harptenberl yüzde 49 nls· 
betinde azalmıştır. Bu rakamlardan çıkan 
ders budur. Muhtelit gelirler, yani sınat, 
ticari ve zirnl çalışmaya ortıık olmuş ser
mnyelerln geliri de yüzde 66 ek~ilmiştir. 

KurtuJuş yolu, kendi kendine görQnÜl'Or. 
Milli geliri arttırmak lAzımdır .. Fransayı 
çalıştırmak icap edi}'or. Şüphe yok, umu· 
mt masrarınrın tekrar gözden geçirilmesi, 
ve fazla mnsrnflnrın azaltılması lfıumdır. 
Den lıütün devlet ınuameliıtını kontrol ede. 
cek ve masrafları zarurt ve a:.garl hadde 
indirecek bir teşkilat hazırlamak üzere· 
yim. Bütçenin mu\'nzenesl için şiddeUi tcd 
birler ittihaz ctmeRe ve bütte haricindeki 
masrafları da azallmağa ket'iyyen knrnr 
vcrml;, bulunuyoruz. Fakat her tekrarında 
htçblr flydah netit'e "ermedl~l sabit olan 
p:ırn kıymetini düşürme siyasetini asb 
teklif etmlyecenim. 
Fransızlardan istediijim fcdnkArlık de· 

llildlr; daha kuvvetli, daha şedit. daha de· 

RARF..R - 'Ali""m nndA9I 
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: Her hafta cumartesi &'iinJeri. dünyada olup biten ikhıadi, ıiyaai, edebi hidiıeleri. enterea.an vak•atan, kazaları, : 
• • : beynelmilel apor hareketlerini, dünyanın .dört köıeaindeki en doiru mebadara iıtinat ederek ıünü aününe tesbit : 

: ediyonız. Okuyuculanmız, bu yazdan keıip Wılanu&ıa çok kıymetli bir tarihi eser kauınacaldan ~' bir çok : 
• 1A da -V O 1 --'·'--dır • • ma umat ogrenmaf o acaauır • • • • ........................................................................................ 
,·amlı, daha gayeli bir çalı~ma istiyorum. Bugün yalnız umuml istikametlerini çiz· üzerinde birçok mevkileri seri alınışlar-

Faaliyeti c:ınlandırmak, istihsali arttır- diğim plAnın şekillerini yakın bir zaman· dır. 

mak, yeni sermayeler yaratmak, memle. da size anlatacağım şüphesizdir. 16 Ağustos - \'angçin üzerinde bir Jn· 
ketin ldnresi \'O müdafaası için muasır dev ·-· Fran~ayı çalı~ır bir hale koyalım. pon tayyare filosu tarafından yapılan 
!etlerin sarfelmeğe mecbur olduğu para· Adalet üzerine temel kuran ictimat kanun bombardıman neticesinde 500 kişi ölmüş, 
yı knrşılıyacak kndnr yeni servet menbn- lann o zaman devam edeceaıne kani ola· 800 kişi ynrnlanmıştır. 
ian oramak ,.e bulmak istiyorum. biliriz. Fransayı cnlışır bir hnle koyalım. 17 Ağustos - Çin orduları Fuyanga gir· 

Hem milli zaruretler, hem de Avrupanın Para istikrarile beraber şah!:an tok bağlı diler. Japonlar Hnnkeo, Uçang \'e Manyang 
bugünkü ''aziycli dolayısile haftada kırk olduğum bir takım verimli ı~lahatı tabak. eehirlerini yeniden ha\·adan bombardıman 
snnUik iş kanununu tadil etmek, yapıla· kuk eltlrebillr. Fransanın müdafaası, Fran eltiier. Ölenler beşyOzden fn:ı:ladır. 
cak işlerin başındadır. Fransa ve Meksika· sanın huzuru bakımından, emniyet ve in· 18 Ağustos - Tokyoda "Çin • Japon ih· 
dan başka yeryzünde hiçbir memlekette Uzam içerisinde silkOnetle yapılan bir kal- uıarı,, isimli yeni bir istikraz tııhvilleri 
böyle nonnal bir i, saati yoktur. Dünya. kınma zaruridir. satı,a çıkarılmıştır. Bu tahviller 3!17 mil· 
nın hiçbir memleketinde hnftada bir. ya· Fransa kabinesinde değişiklikler yon yen kıl-metlndedir. 
but i~i gün işsiz sezilmez, insnnlan? me- Başvekil Daladlyenln radyoda haftada 19 Ağustos - Pkeo'nun Japonlar tara
snisinı azaltmak için yıı~ılınış makıneleı: 40 saatlik iş kanununun !adili hakkında tından ıaptedildlğl Tokyoda resmen lldn 
hareketsiz bırakılmaz, . Mılletlernrasındakı söylediği nutkun ilk neticesi olarak iş na· edilmiştir. 
vaziyet bu şekilde nazık kaldıkça haftadn zın Ramadlye ve nafla nazın Frasar istlf:ı 20 Ağustos - Hnngyang, Uçangda olan 
40 !:aalten dahn fazla calışmak icap eder, etmişlerdir. Ramadiye başvekili kendlsile bir ha'\'a muharebesi esnnsında allı Ja· 
hattd mllU müdafaayı nlAkadar eden işler görüşmeden ,.e nutkunun metnini göster. pon bombardıman tayyarr.~ı Ye hir Çin av· 
de me~aı hnftnda 48 s.nnte kndnr t;ı~malı· meden böyle bir nutuk söylediği için mu· cı lııyyareı;i düşm!işlür. 
dır. I:üzumsuz formalıtclere, ve bflıp tO· ahaze etmiştir. Her iki nazır cumhuriyetçi Ayın 17 sinde Japon tayyıırelerlnln Pe. 
kcnmıyen münakaşalara hacet kalmadan, sos:rallstler blrll~inc dahildi. kinin 80 kilometre ııarblsindc bulunon 

Fransız milletinden, daha kflvvetli, daha 
devamlı, daha gayeli bir çalı§ma istiyen 

Fransız Başvekili Daladiye 

Cazla cahşmıya ihtiyacı olan mfiessesele. 
rln haftada, 40 santle iktifa elmlyerek, l· 
cap etti~i kadar <;alışmak iınkdnlnrı elde 
etmesi zaruridir. 40 saatlik mesai kanunu· 
nu lMvetmek mevzuub:ıhs değildir; yalnız 
40 saatten Cazla ıaman için kanunun isle· 
diği, tokat hiçbir nıüessesenin ödeyeme
cliğl yüksek munzam ücretleri, her meslei?e 
güre değişen, faknt esas ücretin yüzde o• 
nunu seçmiyen makul bir hadde indirmek 
istiyorum. lş müıidetini biç hesaba kat· 
madan teşkiUltJanan ve silahlanan otoriter 
devletlerle terakkilerini hızlandırmak, 

yahut emniyetlerini muhafaza etmek kay
ı:asiie haftada 48 saatlik iş müddetini ka• 
bul eden demokrat hükumetler karşı~ında 
hem fakirleşmiş, hem de başka devletler· 
den daha fazla bir şekilde tehdide maruz 
Fransanın istikbalini tehlikeye koyan bu 
vazlyetinl daha urun müddet devam etti. 
rebilir mi? 

Bir fedaUrlık de~il, fakat çalışanlar icin 
az kazançlı bir iş olan bu fazla calışma 
şeklini memur ve müstahdemlerden de is· 
liyorum. Onlar da 1eşkilatJarını yeni bir 
sisteme tabi tutulmalı, çalışma usullerini 
deliiştirmelldlr. İctimal nizamı muhafaı:
gayesile onlar da çalışmanın kıymetini art 
lıran kanuna hürmet etmek mecburiyetin· 
dedirler. 

Devlet ancak bu şerait dahilinde müs· 
tahsiller üzerine konulmuş fazla vergileri 
kaldırarak istihsali çoğaltabilir. Bu lüzu· 
mu evvelden takdir etmiş olan hükıimet, 
bu keyfiyeti munkkat bir kanunla emri. 
vaki haline koymaktan ictlnap etmiştir. 

Şah!ian vergilerin haf!Oemeslnln eşyanın 

fiyatını indlrme~e, devletin gelirini art· 
tınno~a, şahsi servetleri dnha çok işe ya
rar bir hale gctirmeğe hizmet edecelıine 
kanlim. Maliyet ve salış fiyatl:ırının istik· 
rarı İ!';e clerhnl müracaat edilecek bir ıa· 
rurettir. Yatanda~ın alış kuvvetini azaltan 
ve pıırayı ölclilrücü bir şekilde tehdit eden 
şey fiyatların mütemadiyen yükselişidir. 

lş, ikfüad ve maliye bakımından karar 
,·erdiğim hareket pldnınıla umuml kredi 
ihtiyacilc husus! tasarruf sermayesini bi. 
rihlrlne rakip '\'aziyetlne sokmama~a <;a· 
lışacalhm. Vergilerin hu yilzdt'n nrtncak 
tahsilat . ve kısa vadelerle halktan yapıla· 
<':ık istikrazlar hnıinenin günlük ihtlynçla· 
rını karşılam:ığn - klfa:ret edecektir. 

Devlet, hususi tasamıflara memleketin 
umumi geliri içerisinde daha geniş bir 
me"ki \'Crmek istiyor. İşler, mükellefiyet· 
Jerln artması ve fiyııtlorın yükselmesi ile 
durmuştur. Frnns:ının iktisadi kuvYeti, n!i. 
!uzunun ve kudretinin esaslı bir unsu· 
rudur. 

Dö l\fortzi nafia ve Hnnri Pomare iş ne
zareUerinc getırilmı,ur. •Bunlar da istifa· 
eden nazırlar gibi cumhuriyetçiç sosyalist 
ler lıirliltindendir. 

Fifüıtinde karışıklıklar 
Haftalardanberi Fillstinin btrçok yerle· 

rinde hergOn karışıklıklar zuhur edip du. 
ruror. Arap tethişçileri çok muntazam bir 
şekilde, bazı yerlerde Yahudilere rastgele 
:mikastlnr yapmoktodır. 

İngiliz kıtaları, isyanı bastırmak ıçın 
çabalıyor. Asilerle İngilizler arasında çok 
kanlı miisademeler olmuştur. 

Asker kuvvelleri Akkdda kuvvetli bir 
asl cetesile çarın~mışlardır. .Müsademe 
neticesinde 200 ölü ve yaralı vardır. Olü· 
ler ve yaralıların ekserisi Akkll yakının· 

dakl Mecal Kurum köyündendir .. Köy üç 
İngiliz tayyaresi taratından bombardıman 
edilmlJ ve bqtanbafa harap olnıu~tur. 

Kudüs civarında blrcok çetelerin mev· 
cudiyeti yüzünden hükumet Kudü'.'i ve 
Banliyösünde gece ışıkların söndürülmesi· 
ni emretmiştir. Bundan başka bütün Fills. 
tin yollan üzerinde kasabal:ırdn akşamın 
18 inden sabahın dördilne kadnr ışık yak· 
mak yasaktır. 

Lehi.etanda Almanlar aley• 
hinde tezahürat 

Evveld Gidinyada başlıyan Almanlar a· 
leyhindeki tezahürat büyük mikyasta ola· 
rnk Pömernn:ranın bütOn şehirlerinde tek· 
rnrhınmış, sağa mensup bazı kimseler de 
bu teılıaürata işliı ak etmişlerdir • 

Danzigte Leh ekalliyeti hııkkında nazi. 
ler tarafından tatbik edilen idare tarzı 
nleylıinde blr<;ok portesto mitingleri yapıl 
mıştır. 

Porueranyonın en bilyOk ile şehri olan 
Torum, Bidgoç, Grutziya şehirlerinde on 
beş binden fazla insan toplanmı~, ve Le
lıistanda gittikte artan Alman propagan
dası hakkında ıcap eden tedbirlerin alın· 
ması, Dandgdeki nuyonal • Sosyalist oto. 
ritelere karşı daha idareli bir &lyaset la· 
kiblp edilmesi hükiııimetten istenmeğe ka· 
rar verilmiştir. Hatt4 Gidinya gibi bazı 
şehirler Danzig serbe~t şehrinin Lehistan 
tarafından işgalini islemişlerdir • 

Bu kararlar bulundukları yerin en bil· 
yük mUlkiye ve askerl Amirine verilmiştir. 
Teı:ıhürat esnasında bazı yerlerde hadise. 
Jer olrnu, meselA Bldgoç Alman kütilphane 
Jerinln camları kırılmıştır. 

Eski Avusturya devlet adam
larımn mesuliyeti 

Almanyanın 20 n§ustos tarihli resmi ga· 
ıetesi Avusturyanın eski devlet adnmlnrı· 
nın mesnliyetine dair olan konunu neşrd· 
miştir. Bu kanuna göre Avusturya adamln· 
rı balkın arzusu hllAfında iktidar mevklini 
işgal '\'C umumi menfaatleri ihmal suçuyla 
Viyanadn teşekkül edecek hususi bir mah 
kemede muhakeme edileceklcr<lir. 

.~ynl konun eski \'!yana belediye reisi. 
ne ve m:ılyeti memurlarına şıırnll olacak· 
tır. 

Viyana devlet mahkemesi ismini alacak 
olan bu mahkeme, bu adamların umumi 
menfaatler aleyhine olan hareketlerinin 
kasdl olup olmadılhnı tetkik edecektir. İd· 
dianame, Alman milleti namına Avusturya 
ve Almanya ittihadı komiseri tarafından 
-.erdedilecektir • 

Kanun, dahiliye ,·ekilinin mahkeme ka
rarını gözönilnde tutarak, ~uçluları, Al· 
mnn milliyetinden ·l;"ıkarabilcceğini, milli 
menfaatlere iras edilen ıarıırı kar~ılamıık 
üzere o;uçluların ı:enetine .Almanya namı. 
na ''ııziyet edebileceğini kaydediyor. 

Devlet mahkemesinin azaları Dahiliye 
vekilinin inhası üzerine Hltler tarafından 
tayin edilecektir. 

Çin• Japon ihtilafı 
- 15 ağustos· 21 ağustos -

16 ağustos - Cinliler Yansse cephesi 

Viyana devlet maTıkemesince kendisincfen 
hesap sornlacak olan eski Aııusttlrya 

başvekili Şuşnig 

Tokeu·Tundaki Fransız misyonerlerinin 
oturduklnrı blnal:ırı ve kiliseyi bombardı
man ellikleri haber alınmıştır. 

21 A(iusto.~ - Uçang Japon t:ıyyarelerl 
tarafından yeniden bombardıman edilmiş· 
tir. 

Mcksikada J>ctrol meselesi 
Birleşik Amerika devlcUeri, s:ılıiplcri· 

nln elinden alınan petrol kuyuları mesele. 
sinin hnllini bir hakem heyetine ha'\'ale 
etmeltl kabul etmiycn :\leksikn hfiklımetlnl 
yeniden protesto etmiştir. 

İngiltere ve Amerika hükumetleri, 
&ahiplerlniıı elinden alınan petrol kuyula· 
nna mukabil 80 milyon İngiliz lirası isli· 
yorlar. 

Amerika hükumeti hu tazminatın derhal 
ödenme~i fikrindedir. Halbuki Meksika 
vereceAi tazminatı on senede ve fajzslı ö· 
demek istiyor. 

Di~er tarnftan bir çok maliyeciler 1\lek· 
sikanın bu tazminatı on senede bile öde. 
yemiyeceAi Cikrindcıllrler. ~Ieksikalıl:ırın 

verme#i kabul ettikleri 100 milyon doları 

on senede ödeyebilmek için biilün Meksi· 
kn varidatının yüzde onunun bu işe tahsi~ 
edilmesi Uızımgeleccktir. 

Bir Alman kruvazörü 
denize indirildi 

Bitlerin ve .Macaristan kral naibi amiral 
Hortinin huzurunda "prens Öjen., isimli 
on bin tonluk Alman kruvazörünün denize 
indirilmesi merasimi yapılmıştır. 

Yeryüzünün telefon '\'aziyeti 
"Amerikan ıcıııraf ,.e telefon kunıp:ınya. 

sı tnrafınd:ın ncşreclllen bir statistikteki 
rakamlnra göre 193.& de yeryüzünde 32,5 
milyon telefon merkezi nrken bu miktar 
1935 de 33 milyon, 1936 da 35 milyona 
çıkmıştır. 

Amerika yeryüziinde en <;ok telefon mer 
kezi olnn memlekettir. Fakat Amerikanın 
bu husu!\ta seneden ~eneye f{crileme.'>ine 
mukabil Anupa ilerlemektedir. 1929 do 
}'eryüıündeki telefon merkezlerinin yüzde 
65,4 il Amerikada YC 28,2 si A\·rupadnydı. 
1935 de Anıerik:ıclaki telefon merkezleri· 
rinin nisbeti yiizıle 55,!l a indi ,.c Avrupa· 
d:ıkl merkezlerin nl.,lıell yüıde 36,4 e <;ık. 
tı. 

~luhtelif memleketlerde huhınan telefon 
merkeılerlnin snyısı şudur: 

Birleşik Amerlkatla 17 ınil)·on, Al· 
manyada 3 milyon, lngillererle 2,5 milyon. 
Fransndn 1,5 milyon, Tiusvndn 800.000, Is· 
\'rçte 600.000, lııılyad:ı M0.000, tsvl~rcılej 
400.000, Danlmarkada 390.000, Felemenk· 
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. dl 
te 360.000, Belçikada 340.000. Lehistan 
231,000 Norveçte 203,000. 1ıeıi 

100 nüfusa isabet eden telefon JlleJ' 
.sayısına gelince: rııer 

Amcrikada 100 nüfus için 13 telefon ktıi, 
keıl, Danimarkada 10 telefon ınc~te 6, 
lngilterede 9, Almanyııdn ve Felcmen 111• 
Belçiknda 4, Fransada 3, Rus)·nda )'llf'l 

~3 Ağustos 938 
İran şimendiferleri 11 

Basra körfezini Hazer denizine bdlaY:k. 
büyük demiryolunun inşası 22 ağustos 95 
şomı bitmiştir. Bu hattın yapılınosı " 
milyon İngiliz lira~ına mal olmuştur. ttııı 

1400 kilometre boyunda olan bU h:nşa· 
açılma töreni ayın 26 !ıında lrnn Şeh 
hının huzurunda yapılacaktır. .., 

İtalyada yabudi aleybtarlı~re• 
Milll terbiye nezaretinin kararına S l· 

1 birinciteşrin 938 tarihinden itlbar~5r, 
tıılran mekteplerinde yahudl dire 
"A. ü l b cııktır· uı;• etmen ve m reb ulunnmıya 

1 
·çlll 

Bu emrin tamamile tatbik ednı;ıes ı~ttı 
bütün mekteplerdeki direktör, oğrc 05ıe 
,.e mürebbiler ynhudi olmadıklarını .sırııı 
ren vesikalar ibrazına mecburdur. "ı 11 rıd• 
dh:ın harbi esnasında İtalyan ord1150\",el 
askerlik elmiş, Roma yürüyüşünden ~519rı 
faşist fırknsına koydedilmi~, l{ııbeŞ~rıill' 
seferine \'Cya Franko isp:ınyasına g dll 
lü olarak gitmiş, faşist davası u~ru~ıet 
sakat kalmış ynhut yıırnlanmış öğretınc 
bu karardan müstesna tuıuımuşlıırdır· • 

G• • •ı • • -LI.... J•,,ctı 
ırıt ası erımn muııAUDl; .. 1 di\'11" 

Hanyada toplanan hususi harp dctl· 
29 temmuzda Girit fsyanınn iştira~ ~itil" 
lerden bir kı!';mının muhakemesini k Jllt' 
mlşlfr. Allı gün de\•am eden mubn il ctd•' 
den sonra asilerin başlarından dör~. 1 201 

ma, dlAer dördU müebbet hııpse, ı~ı~ ol' 
ikisi 18, fiçii 4, 23 ü 2 seneye mahkCı 
muş Ye 25 i berael t'lmiştlr. 

Küçiik itilaf ve Macarist.Bll eııl 
KOçük iti!Ar devlt'tleri daimi cncil~15ıe 

Bled şehrinde toplıınmı~tır. Bu ınct~blil 
konuşulan işler hakkında şu resmt 
neşredilmiştir: ıcl>°' 

Küçük ilillif dc\•lellerinin üç b•~{iC~ 
n:ızın umumt vaziyeti ve bilha~sa 161;•• 
itilM devleUerlnln haricl slyasetınl ~ rril' 

' dar eden büıiin meseJclerJ hütiln ıc ~~1ıı· 
alile tetkik etmişlerdir. Bu tetkik esıııertD 
da siyasi vaziyetin iyileştiğini .B050~ıer• bazı alllmetlcri memnuniyetle görJll t1eriO 
bu müsait unsurların nlô.kndar devle d:altll 
mülcmndl ve sabırlı uğrnşmıılarHc cct#I 
ıiyade fnkiıışf edeceği ve ku,·veııcn 
ümidini lıhnr etmişlerdir. 0ııııı 

Sulhcu usullerin snminıl ıorafl~{1rdtıi1 
küçük rnııı.r dıılml meclisi, Balkiln ~ttv' 
yeni uyu~nıa, samimiyet ve tekdrl'lfil rııuııı' 
sını kuvvetleştiren ayni zamanda u tdı;il 
sulh işine daha kıymetli hir yıırdı~~ ıı.ı· 
eden Seldnik anlaşması münasebe~~ e eder• 
kan itilılfını ve Bulgaristonı t~r~carit' 

Daiml meclis, bir senedenberı 1 csr ııO 
tanla devam eden müzakerelerin, Mıı ıbtil&{ 
kt1meti ile küçük ltilAf arasında blrnrııcııııl 
zuhurunda müteknbllen kuvvele Jtl ııııırın'• 
elmİ\'ecekleri ,.c üç devletin 5!1§ .. dil · . nı .. 
hu~usundnki hakl:'lrına Mııcorıstıı ·ıeıtcrl 
malik olduğunun küçilk ~tiliif. de;,ir arı: 
tarafından knhul edllmesı şeklındc ıt10ool 
l:ışmnya müncer olduğunu da Jl!C 

yelle mlişahede etmiştir. 11 rasıl1' 
.Müzakere edilen diğer mescide~ rıısııt• 

da Macaristan ile üç itilôç de,·eletı 11in et• 
<la iyi komşuluk münasebetleri teıllk oıe· 
mek maksadilc bir zemin h:ızırlıı~~ııkcrll' 
re esaslar düşünülmüşse de bu ~~ııdıır f• 
lcr henüz kafi bir netice ''<'.rccek 
lerlememlşlir. . ı:ıall· 

Bununla beraber roüıakereJerııı k oıe-
hazırdıı bulunduğu vaziyeti göster~~cıırıs' 
re üç itlldf de,·Jetlerinin Dledd~ er ıel>lil 
tanın da Budnpeştede resmt bır rııutııfl 1 ı.: 
neşretmesi husu~unda iki taraf 
kalmışlardır. . lcrdc" 

Elde edilen ehemmiyetli nctıccJllecllSı 
dolayı pek memnun olan doiınl 11 tıiS' 
iki tarafta mevcııl mülek~bll on~0f,~ı ~W 
lerinin samimlliği sal·esınde, )D ıııı'·ıll· 
carlstnnı değil, bütün cenulıl T001~şJ1laıı1" 
sını alAkadar eden lam bir an 'dtııl W 
t:ıhakkukunun geclkmlyecdl oını 
har eder. Jllj)lcıler 

Resmi lehli§, Küçük itilAfı~ busosuııd;. 
cemiyetine karşı olan vazb·~tı. ı.eııd • 
halihazırda milletler cemiyetının karşıJı3~r 
sinden beklenen bütiln f;ıydola~Ucilk ııfl 
madığını kaydetmekte, fakat jd pi" 

devletlerinin Cene,·re ile elbirldli tc~ı~J.:411 
zusunda müttefik oJctukltı~ıııı ::rdııı1 c. 
dairesinde Milletler ccml3•etıne l 
deceklerini de fllıve etmektedir. •·i jçti111' 

. • ~ ümüıde.. ıctı' 
)lilletler cemi} ctının on . ü ,•ekil• d• 

ında görüşülecek meselelerı,, ç orııtarıt1 ııı 
&il ettikleri devletlerin kendı·abilfl'lck l~er 
tam bir anlaşma ile k:ırşıla> 111rııaıcer 
daha sıkı v devamlı surette dır 

1 t rınışııır • "'urıll -tle bulunmağı karar aş ı ]Is ı 
daimi 01cc • u11if ..... Dundnn başka tetkik c 11, 

meselesinin esas hatlarını dn~ teııııssı~ ı;ııce 
tir. Üç deYlete mensu~ ın~syonun, ııı ır 
dan teşekkül edecek bır koı 511>1 lı 

d ,•Jetlerle dliıı::t1 
lis tarafından nldkadar e iıhor c J>ll' 
elblrllğl kurulnınsı hakkında eseıenln d' 
ıırıuvu sözönilnde tııtnr:ık, tll Jlclgrıı 

" k bC~ 
tün teferrilatını halletme ıınışflr;ıil. 

k r)nştırı ... I dn toplonrn:ısı da ara ' I4 utlC 
_.Devamı 

"'ruıe!ll ıısıro::: 
( } C.'ıımarte.<oi gtinU b' ı~ıe 

· ın.. dola~-ı!" lirken yn.zımrzın tokluı;y 

nulamarnı~br. 
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Sin ema dUoyasıoda bir çol'uk yıldız 

Bugünün Ceki 
Kugan'ı kimdir? 

Miki Runi, 

8lııeına dUnyası. 

ilk muvaffakıyetli filminden 
Holivuda çağırı ldı 

sonra 

l1a Yeni bir çocuk 
l'lldıı d -
lıııı oımuş bu-
ie tıYor. Miki Runi 
bııını~~eki bu çocuk 
I{ ıtinUn bir Ceki 
tıgan'ı olmaya 

~ettir. Ç'Unkil 
'-'lt'• 1 den sonra si-
tıeınada onun kadar 
~ll\'affak ve sevim 
~bir Çocuk artist 

111naınamıştır. 
it tııasen Mikl 
le tını Çehre itibari
b de Ccki Kugnna 
enıenıc-ktcdlr. 

)' l3u gUn on beş 
avında olan Miki 

!tun· 
il' 1 ııinemaya ye 
~ gelnıiş doğildlr. 
tından evvel bir • 

~le filmlerde ikin. 
derecede roller 

llznl§tır. Fakat, en 
'°n Çevirdiği film 
Otıu b d irinci derece-
e bir artist sevi • 

~il1~ l'ilkscltmlş • 
d • ÇUnkU bu film
~ başlıca rolleri 

Çocuk paylao. 
lılıt, l.ıikiye de baş 
~I Verilmiştir. 

Mlkl Runl ''Harıll aşka tutuldu!,, fUmlndo 

t.~'l\.ndi Hardi aşka tutuldu!,, ismini 
~~an bu filmde .Miki ile beraber Uç 
~ kız arti11t oynamaktadır. Bunlar 
~ Stou, Judl Garland ve Sesilia Par-

ir. 

'lıl ~iki Runiyl birinci sınıf yıldız derece
~e l:Ikaran bu filmden sonra kendisini 
ıı_ 'likaya çağırmışlardır. Artistlerin 
~:tında en bilyük rütbelerden birini 
~ U eden "Holivuda terfi,, genç artis
~,~lc crk<'n Avrupadan uzakla§tırmı§tır. 
llıe at, küçük artist, Holivuda gitmekten 
lh~ ll:ınundur. lngiltercdcn ayrılırken bu. 
~d~ ' dıtltı U bir beyanatta, ne kadar 11evin- 1 

ltıta 1 ııöyJUyor ve bu vesile ile hayatını 1 
tıyor· 

~nen~ asıl ismim Mlki Runi değil, 
~ Yuıaur. Fakat, aksiliğe bakın ki ba
di~ ın isıni Coe Yul. Garib bir tesadüf! 
doğeceksinlz. Belki. Fakat, hbam ben 
~Uktan sonra doğmuş olsaydı buna 
'dUf deıVlk. Ukin, ben doğduğum 
O ~tı babam çoktan bu ismi taşıyordu. 
baııt ide niçin bana ayni ismi koydu? Her 
'İııe e, kendi ismini seviyor, veya kendi
~ fazıa kJ.} met veriyor; dünyada en 
,

1 lsirn bu, en ideal adam kendisini 
lo• ediyor. 

'kat babıım kendi8ini nekadar ideal 
ıeı b "ayarsa saysın, ismini nekadar gil

ll1ı11 ~lursa bulsun, bu meselede ben o
tıet:zunu dinlemedim. Hem ismimi de
~. dinı, hem baııka bir mesleğe gir • 

lıtıııı 
ltl'ir?ı ardan sanki benim rw.ıvaffakıyet-
htl(lll rrııv &'ibi bahsediyorum ama, kusura 
)'41 "Yın. Ne yaparsınız: insan küçük 

abu · ili ~· Yük bir adam olunca öğünrnesi-
be11d 'Yor? Doğrusunu isterseniz bu igte 
tııa .. l!tı fazla bııgkalannm rolü var: sine-

.ıa lıa ı ......_ ş adığım zaman: 
~r. Sana başka bir isim bulalım! dedi. 

lıe 11 de· ....... . 
'e~1Cılur, dedim, hem ben zaten ismimi 

13 lorunı. 
dıııa:tıun üzerine bana Miki ismini koy
)111'~ Sanki benim fareye benziyen bir 
~. çU\'arrn13 gibi! Fakat aldırış etme-
1ııllıd nku .Miki ne de olsa sevimli bir 
htt- ır v . 

lta1ı e rniJyonlnrca çocuk için bugün 
~ratn"arnan teııkil etmektedir. Ben de 
hıt lra1ı an olayım da istersem Miki gibi 

' rarnan olayım ... 
"ttı.tı t, ltlalflın olduğuna göre sinema 
t'~ti h(>p çift islmlidir. (Yalnız, ha
lt•ttn1rı kaldığına göre, bir Fransız ar. 

lek: ismi var: Aıınabella. O da 

ııöylenirken iki isim gibi geliyor: Anna
Bella; ama, yazılırken bir arada söylü • 
yorlar. Sonra, Şarlo da tek iıılmle ta
nınmııı bir artisttir.) Neyse, bizim de iki 
ismimiz olsun dedik ve Mikiden sonra bir 
Runi ilave ettik: Mi~ Rııni ... Güzel bir 
ısim, değil mi? "Makaroni,, ye benzeme
si itibariyle insana iştiha da veriyor! ..• 

İsmimin değişmesinden babam da 
memnun. Çilnkli kendisi yine dünyada 
bir tek C'oe Yul olarak kaldı ... 

Sonra, babam artist olduğum için de 
memnun. Esasen kendisi sinema dünya
sına pek yabancı bir adam değil: o da mü 
zikhol sahibidir. Bana artistlik hevesini 
veren de kendisidir. 

Adeta gözlerimi açar açmaz kendimi 
caz sesi, yüz mumluk ampul l§tkları ve 
çıplak bacaklı artistler kaşısında buldum. 
İlk hatırlad ığım da müzikholde geceleri 
annemin kucağında uyumamdı. Bazan 
kendimi unutur, sahneye doğru koşarak: 

- Baba! diye bağırırdım ... 
Bugün artık ben de bir artist olmuş 

bulunuyorum. Şimdi Amerikaya gidiyo. 
rum. Orada Uç film çevireceğim. Bunlar
dan birinde Spenser Trasi ile, diğerinde 
de Vallas Beri ile beraber rol alıyorum. 
Birincisinin ismi (Çocukların gehri), i

kincisi de (Oyun arkadaşları) . Üçüncü 
filmde yine son filmimin kahramanını 

yaşatacağım: "Hardi ailesi garb seyaha. 
tinde.) 

Ondan sonra da Amerikadan Avrupa
ya seyahate çıkacağım . ., 

Casus 
Cevahnrcnvaını 

Abdülhamid zamanında Er
meni Hınçak ihtilal komiteıi
nin ihtilal teıeb'lüıü naııl or-· 
taya çıkb?. 

Abdülhamidin casusu Cevahirciyan 
ihtilal tetebbüsünü bütün delillerile 
crtaya çıkardığı halde neden mah
kum oldu?. 
Yirmiye yakın kitinin idam ve mü
ebbet kürek, ıürgün cezalariyle ce= 
zalandırılmasına sebep olan yakın 
tarihin bu heyecanlı ihtilal hareketi
ni H ABE R'de okuyacaksınız. 
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i MARKO POLO i • • • • :............................ D-Oaıyaıto ve Maceıraıoaıro : 5 ...... : 

imparatora ô.silerin şehir kapılar_ına 
daqandığını bildirdile,-

Marko Polo: 
- Sonra, dedi, Ahmet var .. Eğer siı: 

Pekine yürümiyecek olursanız Ahmet • 
Pekine imparator olacak .. 

Marko PoL::nun bu sözü, Kayduyu 
harekete getirmiye ve kafi kararınt 

ver.dirmiye kafi gelpıişti. 
- Pekine yürüyeceğim 1 .. dedi. Sen 

de bana bu hususta yardım edeceksin .. 
l'ıfarko Polo, Kayduyu omuzlarından 

tutarak: 
- Peki, dedi, yalnız bana evvela ga

yet çabuk koııar bir at vereceksin, şa
fak so1<meden buradan kalkacağım .. 
Ben yola çıkmadan evvel de Nazımeye 

gittiğimi söylemeyin .. 
Şafak sökerken Marko Polo atını 

Pekine doğru sürüyordu. 
• • • 

Pekinin meşhur kimyacısı Çen Tsu 
meşguldü. Marko Polo dağlardan aşa· 
rak, uzun bir yokuluktan sonra onun 
dükanına geldiği zaman kendisini ba
şını işinden kaldıramıyacak bir vaziyet 
te buldu. Çen Tsu büyük barut fıçıla -
rmm arasın.da kaybolmuş gibiydi. 

Marko Polo, nefes nefese içeri gire
rek: 

- Merhaba, Çen Tsu, dedi. Ne ha
berler var'!. 

ihtiyar alim Markoya yavaş yavaş 
anlatamıya başladı. 

imparator bütün ordusunu kaybet
miş, çok zayıf bir hale düşmüştü. Mem 
leket bundan şikayetçi idi, çünkü impa. 
rator, milletin bütün isranna rağmen 

bu harbe te§ebbüs etmiş ve Japonyaya 
sefere çıkmıştı. 

Gerçi bu mağllıbiyet askeri bir mağ
JQbiyet değildi: Kubilay Hanının gemi· 
leri muharebede çarpışırken değil, de
nizde çıkan bir tayfunla batmıştı. Fa
kat, böyle bir felaket bile elmasa Çin
lilerin Japonlara mağlüp olacakları mu 
hakkaktı. 

MağJUbiyetten sonra Kubilay Han, 
pişman oluyor ve kendisini bu felakete 
sürükliyen Ahmede kızıyor.. Yalnız 

Ahmedin milletten duyduğu korku da
ha büyüktür. Başmın gitmesi tehlikesi 
karşısında, Ahmet, imparator üzerinde 
ikinci bir tazyika başlıyor: 

Prenses Kukaçini, Kubilay Hanın 

kendisine vermesi için israr ediyor, 
onu bu hus~sta bir desise ile kandırmı
ya çalışıyor. Çünkü, prensesi alıp im -
paratorun damadı olursa istikbalde o
nun yerine geçeceği için, millet kendi· 
sini öldürmekten korkacaktır. 

Çen Tsu, bunları anlattıktan sonra 
sözlerini şöyle bitirdi: 

- İmparator buna da kandı ve bu
gün sarayda düğün hazırh~ları yapılı -
yor.. Ben de · düğün de kullanılacak 
mahtap fieşklerini hazırlamakla meş -
gulüm. Öyle çok sipariş verdiler ki 1 

Marko Polo, kimyacının son sözlerini 
işitmemiş gibi idi. Prensesin Ahmetle 
evleneceği haberini alır almaz, zihni bir 
planla meşgul olmıya başlamıştı • 

ihtiyar alim
1 

tekrar işlerine dalmak 
üzere iken Marko P.clo : 

- Sen bu fişekleri yapmağa devam 
et, Çen Tsu, dedi. Fakat onları saraya 
vermiyeceksin .. Bunlar başka bir şeyde 
işimize yarayacak .. 

Bir iki saat sonra, saray telaş içinde 
idi. İmparatorun askerleri Kubilay Ha
na, asilerin şehir kapılarına kadar gel
diklerini haber vermişlerdi. 
. Bundan en fazla gene Ahmet telaşa 
d:.iımüştü. Fakat, her zamanki gibi, ge
ne soğukkanlılığını muhafaza ediyor ve 
imparatoru bir kere daha kandırmıya 

çalışıyordu: 

- Merak etmeyin, diyordu. Bizim 
saray muhafız askerlerimiz bile Kay
dunun bir avuç -asisini mağlüp etmiye 
kafidir. Ben şimdi emir veririm, adam
larımıza planlarımı bildiririm. Biz işi· 
mize ba'lcalım .. 

Meşgul oldukları iş miihimdi, çünkü 
prenses Kukaçinle Ahmedin düğünü 

Marko Polo, Çinli prenses Kuka rin ile konıı§ıtyor. 

meselesi üzerinde konuşuyorlardı. Ah
met kıyamet bile kopacak olsa, evvela 
prensesle evlenmek, imparatorluğa hak 
kazanmak, ondan sonra ölmek istiyor -
du. Adeta hiç olmazsa öbür dünyaya bu 
sıfatla gitmek ilrzusunda idi. 

Fakat, Kubilay Hanın, artık Ahmede 
itimadı kalmamıştı. Derhal yerinden 
kalktı ve askerlerine emir vererek bil
hassa §ehrin saray tarafına olan kapı
sını kapatmalarını söyledi. 

Ahmet buna derhal itiraz etti: 
- Büti.in kapıları kapayalım, yalnız 

saray kapsını açalım! dedi. 
İmparator hayretle sordu: 
- Niçin?. 
Ahmedln gene bir planı mı vardı: 
Düşman, §ehrin bütün diğer kapıla· 

rmı kapalı bularak, saray kapısından 

içeri girecek ve orada sıkışıp kalacak -
tı. 

İmparator gene Ahmedin planını ka
bul etti. Fakat bu da gene 'kendisinin 
aleyhinde oldu. Çünkü, başlarında Mar-

ko Polonun. bulunduğu Kaydu askerleri 
saraya kar§ı ateş açtılar. 

Fişekler evvela saraydakileri hayrc· 
te düşürdü. Sonra, şaşkınlık korku ha
lini aldı. Askerler paniğe başladılar ve 
biraz sonra saray Marko Polonun eline 
düşmüştü. 

Kubilay ile adamlarından sağ ka
lanlar teslim olmuşlardı. Yalnız Ah • 
met, sarayın balkonuna çıkarak etrafa 
bakınıy.crdu. Hata bir pl5n bulmıya 

çalışıyor gibiydi ... 

Marko Polo, Ahmedi de adamlarına 
tevkif ettirdikten sonra, onu daima ta
kip etmiş olan Biguçyoya döndü ve: 

- Sen burada dur beş dakika kadar, 
Binguçyo, dedi. Ben sarayın bahçesine 
gidiyorum, prenses Kukaçin ile biraz 
konuşacağım .. 

Biraz sonra V cnedikli delikanlı ile 
Çinli Prenses, bir ağacın altında ko -
nuşuyorlardı .. 

-SON-

• • 
Istanbul .Belediyesi · , :llanlaı·ı 

16 - 9 - g38 gününden itibaren (16dahil) muhtelif gazetelerle ilan edilen 
alım ve satımlar;ı ait açık eksiltme ve pazarlık ihaleleri bu tarihten sonra saat 
on dört buçukta yapılaca'ktır. Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için saat 
14 e kadar zarf kabul edilir. 

Bu saattan sonra verilen zarflar kabul olunmaz. Zarflar saat 15 de açılacak-
tır. 

16 • 9 - 938 gününe kadar olan ihaleler kemafissabık saat 11 de yapılacak • 
tır. Keyfiyet ilgili olanların ehemmiyetle dikkat nazarlarına konulur. (B) (6298) 

istanbu1 Emniyet 
Müdürl üğünden: 

Müdüriyet için azı 125 çoğu 150 ton yerli kok kömürü alınması açık ek. 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 19-Eyliıl-938 pazartesi günü saat ikide yapılacaktır. Kömü
rün muhammen bedeli 3150 lira muvakkat teminatı 237 liradır. 

İsteklilerin şartnıtmeyi görmek lzcrc Müdüriyet hesap memurluğuna, ek. 
siltmcyc iştirak için de ayni gün Ye saatte Vilayet Defterdarlığı muhasebeci· 
lik dairesinde kurulu komisyona müracaatları. ''6037,. 



Vaagalfil: DkDmDm 

Abdülfettah haqkırıyordu: Selim 
ve Mahmut idam edilmelidir! 

Cemaziye1evvelin yirminct pel'§embe 
günü Edirneliler uyandıklan zıı.man or
duyu hümayunun yerinde yeller eııtlğtni 
hayretlerle görmUıılerdl. 

- Yahu ordu kalkmış, aslı var mı? 

Diyenlere akli ba~ında geı;lnen ordu 
erkAnı cevab veriyordu. 

- Haydi bre ahmak! Biz ne gUnedek 
dunıyoruz? Eğer ordu kalksa bizl bıra
kırlar mı hiı;? Vann siz kendinizi pabu
cu bUyUğe okutun. 

Fakat ordu kalkmı~ ve birlncl merha
leye yaklneml§tı bile. Bu tahakkuk eder 
etmez bUtUn ordu memurları kimi ata, 
kimi eı:ıeğe, kimi katıra, kiınl arabaya 
binip orduya yetıemek mere hareket et
Wer. 

lstanbulda bu hAdlse çarçabuk blr top 
glbl patlamış ve dilden dile yayılıp, bil· 
tlln erkCın ve ricali korkudan dehoetc 
dU11UrmU11tU. ŞeyhUllsltım ve kaymakamı 
aadn All: 

- Hodbehod böyle bir harekete ce -
earet, calibi envaı mazarrattır. Ama su
dur, lınl hümayunla olmugsa ba~ka key
rlyettır. (1) 

Diyerek kUpe blnmtıılerdi. Saray, sn -
raylılar, Babıtıli, rical, erklin ve daha doğ 
l'U!U işkilli bUtUn mensuplar, hattA ec!a
rethenelcr dona kalmıelardı. Yalnız bu i
lli Rumeli giıli cemiyeti ve Cevri kalfa 
bWyordu. 

HattA 'ne Sellmln, ne de Mahmudun 
haberi vardı. 

Tarihte böyle hal pek az ve belki 
h1ç g!5rUlmeml§ denilse yeridir,. İlk defa 
padilahm iznine lUzum görmeden ordu 
bir taraftan kalkıp yerine avdet etmek. 
teydi. 

1 
0

Padişah mutlaka irade etmişti: 
- Yann sudunı ulema ve ocaktu ile 

ıekbanba§ı ve sair vUkelA. da•et ve akdi 
encümen olunup ne veçhile tedbir olu
nursa tarafı hUmayunuma takrir olun -
sun! 

Zenci Nczirde ıafak atmıştı. O orduy
la bir sunturlıı bellnm da geleceğini bi· 
liyordu. Alemdar ismi Nezirin aklını ba
emdan alıyordu. O gece belki kimsecik. 
ler uyumaDlI§tt. Hele §eyhUlisl8.m, kay
makamı sadn ırn, sekbanbaşı, ocaklular, 
ketlıUdayı sadnlUI, haremağalnn enbaha 
kadar blrlbirlnl ziyaret ederek cirld oy
namışlardı. Ordu, padişahın izni olmadan 
tıe mUnasebetle 1stanbula dönllyordu? 

ÇUnkU pad~ah eeyhUUslAma: 
· - Ben hat yamıadıın. Demişti. O hal
de ordu baekaldrnp tayan mı etmişti? 

Fitne ocağı gittikçe alevleniyordu. 
~bdUltettah, ebe Selim saray korido -
runda gizlice bir melı1net hezırladılar. 1 

Ebe Selim: 

- Aman ağa, demişti, ne yapıp yapıp 
Alemdarı lstanbula vUsulden menetme -
liylz. 

- Nasıl Selim efendi? 
Selim, kabzasını tuttuğu hançerini çı. 

karmıştı: 

- Ya bununla ağa veyahut da ... 
Arkasında asnı bir kaytan çıkararak: 
- Bununla! 
Demlııtl. AbdUlfettahın kan ba§ına !ır

lamıııtı. Filhnklka böyle yapmak lazımdı, 
ama, bunu yapmak her 9nbayeğitin ka
rı değlldl. DUeUnmeğe bile vakit yoktu. 
Bu kararla hemen zenci Neziri görmeğe 
gittiler. BugUn de §eyhUlislAm konağın
da bUyUk meclisi mcııverct toplanacaktı. 
GUnlerln karnı pek uiıımi§ bulunuyordu. 
Doğacak faciaların mahiyeti Uı; ealahi -
yetll ağızdan tahmin edilebilirdi: 

Abdülfettah haykırıyordu: 
- Selim ve Mahmut tdam edilmeli -

dir! 
Ebe Selimln gözleri ku.:ııımı§tı, ulu • 

yordu: 
- Alemdar öldUrUlmelidir. 
Ve nihayet Rusçuk lıyanı da mlltte -

fikttlcr: 

- Mustnfa.nın vUcudu kaldırılmalıdır. 

Faknt blltün saltanat tarihi boyunca 
bu böyle gitmiş, eohzndelcrln boğulma -
smı, serdarların satırlanmaaı, veılrlerin 

çlSkcrtllip boyunlarının vurulması takip 
etmlg, yine lşln lçlnden çıkılamnmış, yi
ne ihtiras durmamı§, yine ihtiras doy
mnmırs, yine saltanat dalavereleri bitip 
tlikenmeml3U. lııtc artık Osmanlı devle
tinin u!uklarında siyah bulutlar toplnn. 
mıı, şlmı.ıeklcr cakıyordu. 

Hançerler, yatağanlar, palalar bilen • 
mlş, silahlar yağlanmış, gözler dönmüıı, 
zorbaları ateş bürUmUştü. Alemdar da 
Çelebiyi ortadan kaldırmak istiyordu. 
Hatta Cevri Kalfa harem içindeki casus 
cariyelerle öyle sırlara ermişti ki o bi
le hançerini bilemiş, büyük bir intika
mn hazırlanmıııtı. Ama, hadiseler garib 
tesadüfler doğurabilir. Netekim böyle 
oldu. Cevri birdenbire Alemdara da düu
man kesiliverdi. Hiç gaye, devlet bir ka
dına feda olunur muydu? hiç şu sırada, 
memleketi, devleti aliyeyi ateş sardığı 
§U zamanda Alemdar gibi saçına sakalı. 
na ak düşmli§ bir serdara bir köle kızma 
gönül kaptırmak yakışır mıydı? 

Cevri, sultan Selimin önllne diz çöküp 
derdini döküp: 

- Sultanım. Baltacıyla Knterin tarihi 
;o,1ne devletin başına çöktU. Tarih teker
tilr ediyor devletlim! 

- Yine ne var Cevri? dilinin altında 
bir sır yatıyor! 

- Evet sultanım. Şehzade Mahmudu 

hançerletecek aşifte karının kim oldu
ğunu öğrendim. 

Selim yerinden doğruldu. Bu kadının 
zekftsı ve fendi blitUn devleti yenecek
ti. Hayret ve bUyUk alakayla sordu: 

- Kim, kalfa? 
- GU!lzar sultanını. Tuna boyunda 

Rus çarzadelerine kölelik eden Miyakof
un ihtida etmiş genç ve glizel kızı! 

- Anlamıyorum kalfa! 
- Anhyamazsın şevketlim. Kabakçı 

Mustafanın padişaha takdim ettiği ta
lanından en kıymetlisi GUlizardı. Bu a. 
ıılfte kahpe, huzurda şehadet getirerek 
Mustafanın harimine sokuldu. Sarayda 
olup biteni Kabakçıya yetiştirdi ve ni
hayet maazallah ııevkcUUerlmin hayat
larına kaeda kadar vardı. 

Selimin yanaklanndakl çukur inip ka
barıyor, dişleri gıcırdıyordu. Demek ki 
haremde kadınlar bile işe el atmıştı ve 
nekadar kllstahhklara baş kaldırmııılar
dı. 

- Cevri, dedi, bu kaltağı boğduraca. 
ğrm. 

Cevri bqını sallıyordu; bedbin ve 
muztaripti. 

- Çok güç §evketlim. 
- Neden Cevri? Ben padişah değil-

sem bile sultan değil miyim? Blr kahpe 
karıya da mı mükmümliz geçmez? Padi
şahtan ben dfliyeceğim. Bu karı ölecek
tir Cevri. .• 

- Ölemez htink!mn. Ve doğru da ol
maz. 

- Neden Cevri? delirteceksin benl! 
- Serdar Alemdarın maııuka8ıdır, sul-

tanım. 

(Devamı nr) 

Kadın - Vantildtörü sakın işletme, 

demin boyadım. 

Yazan: R. Rober Düma - 56 Çeviren: IF 0 &:<• 

Emniyeti umumigenin bütün araş
tırmaları boşa çıkmış, Dorotederı 

hiç bir haber alınamamıştı 
. . aılcsi 

Ertesi gün öğleden sonra saat üçte Berlinde geı.eral fon Rogvıçın ts!fır 
komiser Eme Rokur yüzba~ı Benuayı ne- efradı, ch•arda nöbet bekllyen po de 

)İ.Jl 
zarett~ki odasında ziyaret etti; odnya hakkında tahkikat yapacağım. ~er bir 
girer ginnez: Adlon oteline ineceğim. Yazacagırn Blı 

- Merhaba yüzbaşım. Dedi. Emniye- seri makale hakkında tetkikler yaptıl 
ti umumiyede söyledikleri doğru mu? Uzere geldiğimi söyliyeceğirn. Bu se~~:: 
Teşkilatmız emrine verilmişim öyle mi? kl seyahatim hazırlık mahiyetinde 

btlrs>-a - Merhaba dostum ... Evet, doğru. cak. Birkaç gUn kaldıktan sonra '8. 
Komiser sevinçle söylendi: dönUp tekrar Berline gideceğim ve ~ itılU 
- Yaşasın! Halbuki ben dün buradan man "Dilnkil ve bugUnkü Bertin,, iS 

ın·ıı.· 
seri makalelerim için tetkiklere ba§ 6 

ayrılırken bir daha birlikte çalışacağımı
zı hiı; ummamıştım. Vaziyetin bu kadar 
çabuk değiıseceği kimin aklına gelirdi. 

cağım. Berlinde tanıştığım 1tıınselcr 
Bitlerin hayrnnıynmmn gibi görilnecc • 
ğim. YUzbaııım, gene sizinle mi çalışa

cağım? Yapacaklarım bu değil mi? bil' 

- Evet. Siz Berlindeyken ben ~e br• 
mükemmel! emirleriniz rada Berline ikinci seyahatiniz içi.O 

- Evet. 

- Öyleyse 
v fi\ . 

yUzbaııım? 

Benua birden ciddileııerek: 
- Rokur, dedi, Almanyada çalı§mak 

ceııaretfni kendinizde görüyor musunuz? 
- Almanyada mı? niçin görmiyecek

miulm? 
- l'er;in haber vereyim: işin tehlike· 

si bilyUktür. 
- Yok Canım! 
- Alayın sırası değil dostum. Ele ge-

çerseniz ölüm veya ağır hapis cezıısı var. 
Rokur azimkflr bir tavırla mukabele et

tl: 
- Bu kadar tehlike göze alındığına gö

re mcıclenln mühim olduğu anla§ılryor. 
Maiyetinizdeki adamların hayatını ikinci 
derecede i!'iler için tehlikeye atacak a
dam değilsinizdir siz ... Bu vaziyette tek
lüinizi, mahiyetini bilmeksizin, kabul edi
yorum. 

Benua, muhatabına takdirle baktı: 
- Askerce konuguyorsunuz Rokur. 
- Hep asker değil miyiz i hem ben 

mcı.ceraya bayılırım. Bekar olduğuma gö-

zırhk yapmakla meşgul olacağtın· ıı.· 
kat esas pl~nımı sizden beklediğim ll1 

lümat gelmeden kararla§tıı·amaın· . e 
- İstediğiniz malümatı getirccdi.Jll 

emin olabilirsiniz. 

- Aman ihtiyatlı olun. 
- Merak etmeyin. 

• . ... 

Aradan bir hafta geçti. • JtO
Bu müddet zarfında Benua sık sık ol 

loncl Gero ile buluuarak hazırlam8kta ıı.! 
duğu plilnı h:ah ediyor, pliının ınu~~U· 
noktaları hakkında onun fikrini alı)O 

Dorote Şmltten hiçbir haber aıırı~~ 
mı§tı. Emniyeti umumiyenin yaptığı 

1 
r· 

t.Un araştırmalar boşa çıkmış, budut ~ 
dan geçtiğine dair de malfimat elde e 
lememişti. rd'· 
Bonuanın pilim iki gilndenberl baP 

Planı koloncl de tasvib etmi~: elC 
- Şimdi Rokurun dönmesini bCltle~e· a 

ıııznn. Demlgtl. o gelince tatbikr~ ,,ı 
çerlz. 

re bunun kendimden başkası hesabına _81ıııış 

tehlikesi de yok. Benua kırk sekiz saattenberi çog et· 
Benua gaz maskesi hadisesini malum olan bir eabırııızlıkla Rokuru bekle:apl 

bütUn tefcrrliatıyla anlattıktan sonra teydi. O sabah odasında dolaşırken 
Dorote Şmitin kayboluşu meselesini söy nçıldı. 

ledi. Rokur sessizce not alıyordu. Be - - Rokur! nihayet geldin hı:ı? 
nua de"·nm etti : - Tn kendisi yUzba§In! ! 

- :Meseleye dair dos'-·a emrinizdedir. - Hoş geldin. 
" di.n1 Generalin ikametgahının planı sizin iı:in - Muvuffnk olmuş olarak gel ' 

bilhassa mtihimdir sanırım. - Bravo! 
- Ezberlemek niyetindeyim. - Çabuk anla doııtum. de· 

usııll 
- Ben de size bunu tavsiye edecek • - Hayhay yüzbaşım. Fakat ın daıııt: 

tim. nizlG şu pardösiimü çıkarayım. O ya· 
P ... k . ·aıımı.ur - lısnı yanımda götUrmek pek teh - ço sıcak, dı§arda)sa mlithış ~ o ... 

likeli olur. ğıyor. stı· 

- Bravo! Pardöstislinü çıkarırken :nenuııntn 
- Şimdi bana verilen vazifenin esas alleri birlbfrlni takip etmekteydi: 

hatlarını tekrar edeyim ki bir yanlı~lığa - Ne zaman gidiniz? 
mahal olmasın.. - Bu sabah, saat sekizde. oldtl 

·d·se Berline gazeteci sıfatiylo gideceğim. - Gidip gellrken bir ha 1 

Yann bana bir pasaport ve büyük gaZ':l. mu? 
telerdcn birinin muhabirlik vesiltasını ve- - Hiçbir htıdlse olmadı. ) 
recekslniz. (Devamı var 
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Nazan, hiç bir şey kırıp dökmeden çayı hazırladı. Başlangıçta 

ufak tefek kazalar olmuşsa da, on beş gün 5onunda bu işleri tecrü· 
beli bir ev hanımı ~bi başarmağa başlamıştı. Ekmekleri dilip tere· 
)'ağlamağı öğrenmek, güzel parmaklarında birakç çizgiye mal ol. 
muştu; fakat sonraları, bu işleri yapan kadın kadar maharet kazan· 
mıştı. 

Bu serkeşin uyslla~asmda Platonun da büyük tesiri vardı. 
Platon sırası geldikçe ona söyleniyor, o da, bu çıkışmal:ırı bir gü· 
vercin tathlığiyle dinliyordu. 

Bir akşam, yemek salonunda yalnız bulunuyorlardı. Platon, 
Nanaya gene çıkışıyordu. Nana, onu sükunetle, §deta belfüiz bir 
sevinçle, muti ve se siz dinliyor; Platon da kızın bu haline büsbütün 
5inirleniyordu. Nana böyle sessiz, sadasız dinlediği zamanlar onu 
kumak, hırpalamak için büyük bir istek duyuyordu. Bununla bera· 
ber elinden ne geleirdi? Kendisini sessiz dinliyor diye kalkıp döğe· 
mezeli ya?. 

lrfan Timur, bu pcnbe yüzü hala gülürnseıgönnekten doğan 
bir kızgınlıkla biraz sertleşerek : 

- Bunları, sizin ho5unuza gitsin diye söylemiyorum! dedi. 
Genç kız se\imli yüzünü lrfana çevirdi. Fevkalade ahenkli bir 

resle: 
- Beni azarlamanız hoşuma gidiyor, diye cevap verdi: 
- Bunun için mi bu kadar? ..• 
Platon sustu. Pek ileriye gideceğini, fakat buna hiç hakkı olma. 

dığmı hissediyordu. 
Nana, çetin münekkidinin elinden silfillını düşüren bir saflıkla: 
- Hayır, ded~. tekdirleriniz sizin bana karşı alaka yösterdiğini· 

~i isbat ediyor da ondan .. Babamı kaybettiğim gündenberi kimse 
:>eni, azarlıyacak kadar sevmemi~tir. Yalnız sizle prenses bunu 
raptmız. ::-:e demek istediğinizi de anlıyorum .. Oh, e,·et, çok iyi his· 
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Eec.!yorum .. Bunun için de size teeşkkür ederim .• 

Gôılerindcn yaşlar bo~ndı. Sözünü bitiremedi. 

' 

Bir hareket. bir ipek hışırtısı, kapının hafifçe açılıp kapam~ı 

Platona ~azanın gittiğini anlattı. 

Genç adam §aşkın bir vaziyette, yerinde kaldı. 

Evet, ona karşı büyük bir yakınlık duyuyordu .. Evet, onu, ku· 
surlarını düzcltec:ek, mükemmel olmasını istiyecek kadar seviyordu. 

. Onu, herkes tarafından se\ildiğini, sayıldığını gönnek istiyccek ka· 
dar 5e\'iyordu .. 

Kapıda, Sadun Alevin gölgesi göründü, Tam Platon da onu dü 
~üniıyordu. • 

Sadun ile beraber, prenses de geliyordu. Çay zamanıydı. Hemen 
o anda Nazan da göründü: çay masasındaki yerine oturdu. 

Gözleri ateş gibi parlıyor; yanaklarına doğru gittikçe koyulaşan 
penbe bir renk, az evvelki heyecanının geçmediğini gösteri~·ordu. 

Ayrılıncaya kadar hep prensesle meşgul oldu. Hatt!, Platonun hu. 
lunduğu tarafa bakmaktan bile çekiniyordu. Fakat, Platon. pren· 
sesten geçerken süzülüp, kendisine gelinceye kadar ancak tortusu 
kalan bu ok§ayı5ları, bu minnetle karşık ~e!katli sokuluşları ruhu· 
nun en derin noktalarına kadar hissetmi~ti. İçi o kadar Slkı§mıştı 

ki, o aksam Sadunla az daha kavga edecekti. 
Yolda ayrılırlarken Sadun sordu: 
- Ne yaptım sana, kuzum? 
Platon sert sert cevap verdi: 

1 
o1rtı'-11l 

- Suallerinle canımı sıkıyorsun! lnsanın neşesiz zarnan 
mı, hiç? .. oıafa~: 

O anda bu kabalığına pişman oldu. Arkadac:ına elı~1 ·rnJ birıZ 
- Affedersin, dedi, kusuruma bakma! Bilirsin tabıatı ' 

hırçınım! 

lyi kalbli çocuk: b·r ~,· 1aJ'." 
- Peki, peki, dedi; bilmiyerek belki seni incitecek 

1 ~ • 

mışundır diye korkm1ıştum da.. na 55yte1"" 
-Yok, yok, merak etme; kızacak bir ~Y olsaydı. sa 

dim. ·cceği \'3f· • 
- ::\'erse, zarar yok .Zavallı Nana! Senden çek 
Platon arkasını döndü. Uzun adımlarla uzaklaştı.. etti. fakat 
Sadun Alev dostunun gittikçe hırçınlasdı~na hükJ11 

yapacak bir §CY yoktu . 
O da evine yatmağa gitti. 

xvn 
Bir akşam Sadun Alev prensese dedi ki. • 

1 
ce 11aıırlı~~ 

- Cumhuriyet bayramı içlin mükemmel bır .e~ ~~ ,-iikc:el\ at 1• 
ruz. l stanbuldaki bütün büyük komutanlar \'e bır~Ç>-~ · Siz de ge 
ler gelecek: Pek parlak bir müsamere olacağa benzıyor. 
mek istemez misiniz? . te· 

Prenses gülerek cevap \'erdi: dan elirı11 e 
- Ben artık. ~eytanın dcbdebec:ind""n, tantanao;ın 

ğimi çektim, Bay Sadun Alev. 



===---'-

Çok konuşmıyan sev ili 

d11~0 1'ıiloyu göliln kenarında gör· 
Çek licr hald~ kendisini tanırsınız ? 

O::~ılmıı bir güre~i.dir. 

~ ~njurı • 
de 1:~iın. Maşallah kendisine bonjur 

" ı;ırrı· 
~trııı 1 Çabuk anladı. Fakat ne cevap 
ııı 11~k lhım geldiğini bir müddet 

...._ ~za etti ve sonra: 
~ 0njur, cevabını verdi. 

~~~o Çok iyi bir delikanlı.dır. Fakat 
~:ı ~alın kafalıdır. Çok kalkık olını
>l p k tları sa~larının başladıfı nokta
bl,..t c Yakındır. Ben aramızdaki mu • 
o birtc bitmiş ıannediyordum. Halbuki 
b~ ~lllUddet daha dUgündUkten sonra 

tıılllle daha söyledi· ...... s . ...._ :a en çok yaman bir inıan&ın J .. 
ltıı~ en mi?. Evet öyleyimdir .. Ama 
o c Yaınanaın ı. 
~ :ıırı bana böyle iltifat etmesinden 
tildi e kuıkulanacak blr vaziyette de· 
~~· ÇUnkil ben.den zen~indir. 
tc'ı en ÖdUnç paar istemesine imkan 
~tırıur. Fakat her halde böyle bir ilti -
e dı/rka&ında muhakkak bir !ey gizli 

Curı , u anlamııtım: 
~Ot Cco, açıkça söyle; benden ne iı

'Urı? dedim 'S . 
~ni k"e~. çok insan tanırsın, dedi. şu, 
'uçuk Anni var ya, sana ondan 

, ~llıck istiyorum. 
' t na l§ık mı oldun yoksa!. 

\"etı .. 

~~da seni ııeviyor mu?. 
, lyır •• Ona açılmadım kil .. 
, ~Cndisini iyi tanıyor musun?. 

~ç kere gördüm. Ama, baktım, 
~ir d • ka;tım. Bir kere takdim ettiler. 
>t~ •ha selam vermeğe bile cesaretim 
~~ ~Ok seviyorum, &öyle ne yapa· 

• ~kt . "': ıı:n, Geo yardıma muhtaç bır hal-

':~eıı onu da, ıeni de, onun bazı 
b~ llarını da birlikte davet ederim. 

ltdc . 
t rız. Onu daha y kından tanı-

~:rı"c belki de ona açılmağa fırsat 
"iJ: un.. Ne o, bundan 'korkuyor 

tı?, 

~~~"et.. Herifler benimle bir ravnt 
~ r; Uzun muhavereler yapmağa kal· 
~ ı,~r. liem söz söylerler, hem de 

-..... ~ltıek isterler. Beceremem. 
, ~anı bilir misin?. 
, 

0 
Iraz bilirim, fazla değil 1. 

t14tli cı bizim dans profesörü Dagmara 
'l01rn· O &.ana danı öğretir. 
dı~a giderken vaktimi boş geçir -

~le · /\nni ile karıılaştığı zaman ona 
~. llıtsi lbım gelen cümleyi öğret-

t ~~§ınızda susup güzelliğinizi sey· 
Orı b ne büyük bir zevk!.., 

Cot b cı, yirmi tecrübeden M>nra 
lı<u~d unu ta bit bir 9ekilde ıöylcmeğc 

1, 

t ..... {) 
.' cı,./un karşısında başır.. biraz sa-
~lUııcı~receksin .. K:::llarını göğsünün 
tıbı ta Çllprastlayacaksm. V c ilth 
~trdilll\rır Ve hareketine dair de talimat 

4 bag. 
~,~ ~ara geldik hemen ilk derse bat-

'1at;ru a~a birinci adımda Ceo, onun 
~t l!o Çıgncdi. Acı, acı bağıran Dag· 
~l~i. 

0
21cri yaşlı yaşlı bir kenara çe-

~a nu derse devam ettirmek için 
tıı:ı taÇok uğraştım. Biraz sonra Ceo
~d'f nnettiğimiz kadar istidat.>ız· ol· 
lt<tc~l\a karar verdik. Muhakkak yüz 
~trCt\ derste adamakıllı dansetmesini 

Cbilird' 
~ ....... Q ı. 

t0bıı l!~o siyah elblseler giy, uzun 
~•t•r· 0tnleklcr al.. İn52nı daha zeki 

) •t. l<Uiük parmağına armalı bir 
~r • • • 

"'~ aı e ı\rtılc alını .• 
t~l\i ~ Gco, bana cevap "·ermiyordu. 
t•. ıO\t y l 
<ı I!" oru muştu . 

..,. \ln so k d' . . . . 
"I t:\."'ı nra en ısını zıyaret ettı· 

, ' ~an ilk söz clarnk: 
t tctllı tşınızda susup güzelliğini•: 
l:ıctıı~ e~ ne büyük b!r z:evk ! . 

t ,,,11'~?\ rtıi? Ha"kikaten aşk zekanın 
)ııı tu -a çok mileuir oluyor. Gene 

' A~: b:ıına şu suali ıordu: 
nıye bu sözü söyliyeceğim .. 

Yazan: Jan Frevo 
Fakat yanındaki adamlar bir sual sorar 
tarsa ne cevap vereyim? Onlarla ne 
konuşayım?. 

- Kar§ında biri bir mevzu açıp se
ni onun hakkında konuşturmak ıçın 

sustuğu vakit kendi&inc: "Oh, çok 
enteresan, diye cevap ver, izah eder 
misiniz? Büyük alaka duyuyorum.,, 
Eğer sana hazan da doğrudan doğruya 
bir sual sorarlarsa dudaklarını büker 
"ç.:k ince bir mesele; kat'i bir cevap 
verilemez ki!..,, dersin .. 

Bu sözleri öğreninceye kadar öyle 
bir enerji sadetti ki başına kan hücum 
etti. Alnına ıslak bezler ve ayağına 

hardallı su ile banyo y~mağa mecbur 
~lduk. 

• • • 
Nihayet Gconun her hususta muvaf

fak olaibleceğine karar verdiğimiz gün 
meşhur daveti yaptım .. 

Anni ile şöyle bir kenarda ba§ba§ô\ 
kaldıkları ilk dakikada Geo beceriksiz 
bir ifade ile "sizin kar~ınızda susup 
güzelliğinizi seyretmek ne büyük bir 
ıevk., dediği vakit genç kız saçlarının 
ta dibine kadar kızardı. Söz tesirini 
yapmıştı. Geoyu ba§ka davetlilerime 
de takdim ettim. Hepsinin yanında bi
rer çeyrek saat kadar kaldı. Sonra 
kendisine erkenden gitmesini ıöyledim. 
Vedalaştı, çıktı, gitti. O gittikten son
ra Anninin koluna girerek, davetlile
rimin arasında dolagtım. Evvela bir po
litikacıya &<>rdum: 

- Mösyö Miloyu nasıl buldunuz?. 
- İskandinavyalı bir dipl:mat de-

ğil mi?. Değilse bile, her halde çok 
liberal kafalı bir adam. Hemen düşün
celeri bir neticeye bağlamıyor. Çünkü 
Mdiselerin çok karıgık olduğunu bili-

yor. Objektif bir insan 1 Kendinde hırs te 
mayülleri olmıyan ne &oğuk kanlı ve 
ciddi bir adam! 

Anni ile gidip bir feylozofa da, Mi
lo hakkındaki fikrini sordum: 

- Gayet dikkatli ve derin dil§Ünceli 
bir insan, dedi, bizim pisikoloji hak -
kındaki &Gn nazariyelerimizi onun ka
dar iyi anlamış olana rast gelmedim .. 
Ya bir pedagok, yahut ta lsviçreli bir 
profesör olacak .. - Her halde elekti!c 
ol:naktan ziyade sistematik bir baş -.. 
Muhaveremizin sonunda onun Freud-

:ian ziyade Younı; taraftarı olduğunu 

anlar gibi oldum. Kerı.cli fikirlerini açık
ça münakaşa etmekten hazzetmediği 

belli. 
içlerinden ona en büyük hayranlığı 

duyan bir iş adamıydı: 
- Cin gibi bir adam, dedi, imkinı 

y.c-k, ağzından hangi işlerle alakadar 
olduğunu l:Sğreneme4im. Mükemmel 
surette beni milstakbel ihracat işleri -
miz üzerinde kc.nuıturdu. Kendisine 
ait bir sual sorduğum zaman nazik bir 
cümle ile işi savuşturdu, 

Bir de onun hakkında ne dUtündü -
günü Anniye sordum: 

- Çok samimi bir şey, eledi, sonra 
hepiniz gibi bir takım fikirleri papa -
ğan gibi ezberlememiş. Bütün söyle · 
diklerinin kalbten geld:ği belli. Ne 
çekingen, ne esrar-=ngiz ve ayni zaman 
da ne sade bir insan 1 

Dagmar da artık talebesiyle iftihar 
ediyordu. Dansederlerken genç kızın 

ayaklarını yer.den kaldırıyor ve onun 
ayaklarına artık basmıyordu. 

Geoya tam bir muvaffakıyet temin 
etmek için sosyetede, §Urada, burada ve 
sevg:Hsinin yan nda tekrarlayabileceği 
bir kaç cümle daha öğrettim. 
-cir:?za N :ii· me Örınsh sh rı:hrssç 

"Görüşmek. kendi ktıvvrtini ve zaa
fını öğrcn:nc'k için en iyi bir vatıta -
dır .. 

"Ben insan vücudunu çok iyi tanı· 
rım. Onun ifadesini ancak Yunan hey
keltıraşları vereb:tmiştir.,, 

"D:ni'n her şey hakkındlki fikirl!· 
rim s~bjektiflir. Adeta hissi tliyebili • 
riz:. Bunun için onlar hakkında müna
k2şa yapamam. Fakat emin olunuz ki, 
ıannett!ğinizden çok daha fazla ısizc 

yakınım.,, 

Bu ... :;rnleleri <k gilçbcll ile öğrendi. 
F.ıkat agk neye kadir değildir ki 1 Ni-
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Lüzumlu ·ı elefonlo.r 
Yangı:ı: 
lstunlıııl için: 24222, Beyoğlu fçin: 

44614. Kaılıköy fcln: 60020. Üsküdar i
çin: ti01i25. 

'ieşilköy, Oııkırköy, Bebek, Tarabya, 
BOyükdere. Fcnerbahçe. Kondllli, Eren· 
köy. Kartal, Bü> ükada, He)·heli, Burgaı, 
Kınalı. için: Tt•leron muhabere memu
runa yangın flcmek kAfidir. 
Hamı itfaiyesi: 22711 
Dcnız itfaiyesi 36 .. 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın 

kulesi: 400!iU 
Sıhhi imdat: H99R. Müddeiumumilik: 

22290. Erhni~ et müdürlü~ü: 24382. 
Ndia YekAleti lstıınhııl Elektrik işleri 

Umum l\lii<lürlüğii Beyoiflu: 44801 _ hıan. 
bul: 21378. 

Sulur tclaresf: Ano~hı: 44783. Beşik· 
taş: 40!138. Cih:ıli: 20222. Nurosmanlye: 
"1701!. ('skildıır - Kadıköy: 60773. 

llavaııazi: ı~tanhul: 24378. Kadıköy: 
60i90. Reyo~hı: Hli42. 

Taksı Otomobili istemek 
için 

BeyoAhı clhell: 49084. Bebek ciheti: 
3fi • 1O1. Kadıköy ciheti 60-H 7. 
Denızyolları 

lst:ınbul acentelllU: 22740. Kara köy: 
42362. 

Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Banclırma. 

Salı Tophaneden 9,30 lzmlt, 16,30 Mu· 
dnnyn. 10 Karnhlga, 20 Bandırma, Gıla
tadan 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mer
~in. 

Çarş:ıınhıı Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Perşembe Tophn~rlcn 9,30 l:ı:mlt, 16,!lO 
t\tudıınyo, 20 Bandırma, Golalodan 12 
Karadeniz. 

Cumıırıcsi Tophaneden 1( Mudanya, 20 
Rıındırmn, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Barlın. 

Pozıırlesi Tophonc<len 9lmroı, 9,30 tz
mlt, G:ılal:ıdnn 8,30 Mudıınya, 10,30 lzmlr 
Sür. 12 l\ııradeniı. 22,30 :\fud:ınya. 

Müzeler 
Ayosofya,' Roma - Bizans, Yunan eser

leri ve Çinili Köşk, Askeri l\lüze ve sarıııç 
lar. Ticaret ,.e Sanayi Müzesi, Sıhhi müze. 

tnıı mllzeler hergün saat 10 dan 16 ya 
knd:ır açıktır.) 

Tiirk ve ls!Am c~erlerl mDzesl: Paıır
te,lden bıı$ka lıergün saat 10 dan 16 ya 
karlar \"e Cuma AÜnleri 16 dan 17 ye ka
dar açıktır. 

Top kapı Milzesl: Jlergiln saat 13 ten 16 
ya kadar acıl.tır • 
r•emleket Dı§ı Deniz 
Seferler! 

Romonya vapurları: Cumartesi günleri 
13 de Köstcnce:>e: Salı gilnlerl 18 de Pi
re. Beyrut, lskl'ndcriyc. 

ltalyan vapurlorı: Cuma günleri saat 10 
da Pire, Brcndiıl, \'cnedlk, Triyeste, 

Sirkeci istasyon Müdürlüj!ü Telefon 
230i9. 

MONAKASALAR: 
33 tiiıncn hlrliklcri hay,·anah için 

575.000 kilo l"Ulof • ılın alınacaktır.Kapalı 
ınrfln ih:ılcsi 14 e~ Jul 938 çorşamlıa günü 
saat 1 l de Fındıklıda kumandanlık satın 
alına koıııisyonıındıı yııpılacnktır. 

GE~:EN SEi':E BUGUN NE OLDU? 
• .\kdcniı konferansı çalışmalarını bitir 

di. 

hayet muvaffak olduk .. Nihayet günü 
geldi, ona bir izdivaç talebi mektubu 
yazdım ve kopya ettirdim. Erteei gün 
bana dokuz sayfalık bir cevap getirdi. 

- Ne diyor?. 
- Evet! diyor .• 
- AUi 1 Tebrik ederim .. 
- Dur gitme, diye koluma yapıJtı ... 

Evlendiğimi: zaman ona ne söyliycce • 
ğim. 

- Hiç bir §ey söylemezsin. 
- Olmaz •. O bana bir §ey ıorarsa ... 
- Kolay; hemen kdlarını açar, onu 

göğsünün üzerine doğru çeker ve: 
"- Anlaşmak için bizim konuşmağa 

ne ihtiyacımız •,a .. ? .,, dersin.. · 
Bu sahneyi Dagmarla prova ettirdik. 

Sahne bittikten sonra genç kızın göz. 
!erini yaşlı gördüm: Yanına yaklaşıp 
yavaşça kulağına fısıldadım: 

- Ne o? Aghyorsun? Gene ayağına 
mı bJ.stı?. 

O da ayni fısıltı şeklinde: 
- Ilayır l Ben de onu eeviyorum ... 
Cevabını vermez mi? .. 
Çapkın, kurnaz Geo ! .. Meğer Anni· 

ye söylemek için öğrendiği sözleri ta
lim içın hep zavallı Dagmara söyler -
mişl .. 

Evlendiler. Belediye dairesinden çık· 
tıklan zaman, balayı seyahatine gide -
cckleri açık arabanın kapıs·nı açmadı. 

Karıeını kucaklaymca hafifçe araba
nın içine oturttu. 

Ve ben ·o dakika.da onun bu kuvve
tine ahit .elan Anninin yü::ünce, Geo
nun bütün hayatınca sevilece~ini oku -
dum. 

ÇQ\'İren: Suat DEVRtŞ 

Yazan: Rahmi YAli/Z 
suıt:an, Dıl ır lh1tlmau ~IÜJŞlYılfilmiJış, 

1Cavns0 1 IP>Dvano lfıloc~sı 
oUaıra~ 'U:aırDo~maş'lto 
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Şosonu istih\af edecek iki amiral vardı. 

Bunlardan biri amiral Ozidum. dt~eri de 
amiral Paşoviçdi. 

Amiral Ozidum, Mesudiye ile Pelcngi· 
deryanın tahtelbahirler tarafından tor
pillcnişinden sonra bütün ehemmiyetini 
kaybetmiş, ileri sürdüğü f~kiı !er nazarı i· 
tibara alınmaz olmuştu. Osmanlı donan. 
ması erkanının binbir itirazına rağmen 

donanma sallı harbine giremiyecek ka· 
dar demode O.manh harp gemilerinin 
muhtelif mahallerde toplarından istifade 
edilmek üzere seyyar kale haline konul
malannı ileri süren ve .. bu husustaki fik
rini kabul ettiren Ozidum, gemiler birer 
torpida ile batırıldıktan sonra, cahaletle 
itham edilmişti. Binaenaleyh amiral 0-
zidwnun donanma kumandanı Şoson pa. 
§ayı istihlafı mcvzuubahs bile olamazdı. 

Amiral PaşO\içe gelince: 
Bu adam, mağrur, nefsine itimadı fazla 

fakat mahl.'llat noksanlığı yüzünden edin 
diği fevkalade bir cüretle i~ yarar gibi 
görilnliyordu. Donanma kumandanının 

değiştirilmesi zamanında da Şosonu istih· 
laf edecek ilk namzedin Paşo\iç olavağı 
tahmin ediliyordu. Şosonun değişmesi, 

değitşirilmesi Davistin ön emellerinden
di. Şoson, mahiyetini kestirememekle 
beraber ordu, hassaten donanma etrafın
da çalışan gıizli bir şebekenin vilcuduna 
kanaat getirmiş, bu kanaatini gerek har 
biye nezaretinde yaptığı t~ıobbüslerle, 

gerek Büyükderedeki telsizin meydana 
çıkarılması, basılması işlerindeki faaliye. 
tile müsbet sa!halarda muvaffakiyetle ta 
sarlanmıştr. 

Osmanlı orduları başkumandan vekili 
ve harbiye nazırı Enver paşanın bütün 
hiddetıini bu ~uvaffakiyet yatıştırmış Şo 
sonun - bundan evvel yazdı~ım safhada 
- tstifasını istiyen genç kumandan En
ver paşa çabuk bu isteğinden vazg~iş
ti. Şimdi, tam sırasıydı.. Amiralin bü
tiiı istekleri yerine getirildiği halde Mar 
rnaradaki düşman tahtelbahir faaliyeti 
azalmamı~. bilftkis artmıştı. Hele bu son 
Mufl~mıya bombardımanının hasıl ettiği 
heyecan, dehşet ve korku Şosonwı azlini 
intaç edecek en müessir vasıtaydı .. Esa
sen umumi karargah fıitilıi almış, Enver 
µaşa amiral Şosonu aratm.ş, gene nazınn 
tuf anlrışan hiddet kasırga5ı Şoson un ba. 
şında bir tayfun koparacak hale gelmişti. 
Osmanlı donanma kumandanı ve Al

man amirali Şoson paşanın Karadenizde 
bulunuşu ilk vartanın şiddetini biraz ta
dil etmişti. 

Davist giindelik işlerini tanzim etti; 
icap eden dırektifleri verdi. Yeşilköyde, 
Boğazda, şehrin dışında, muhtelif daire
lerin bilhassa Harbiye nezaretinin çev. 
resindeki adamlarına tarzı hareketlerini 
tenbih etmiş, o geceyi Ayşe sultanın kol· 
larmda geçirmek üzere akşam üzeri Kan
hcaya gitmişti: 
Delikanlının sandalı Kanlıca iskelesi

ne gurupla beraber yaklaştı, yana~tı. Ma 
hıne,·, iskele ch·arında siyah bir çarşaf 
giymi~. alelAde bir kıyafetle Davisti 
bekliyordu. Genç adam iskeleden çıkın. 
ca yanına sokulan çarşaflı kadını, Ma· 
hınevi hemen tamdı. 

Onun: 
- Tam vaktinde geldiniz.. Ayşe sul

tan hazretleri size sarih adres vermesine 
rağmen meraktan kurtulamadı. Sizi bek
lemeğe beni memur etti: 
Deyi~inc baştan savma bir cevap ver. 

di: Birlikte yürüdüler. Kanlıcanm sahil 
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18,30 tlııns ııııı~lkisi, CııJük), 19 koııfe· 

rnııs, F:ıllh hıılkt•vi namına Doktor Suat 
1 ınnll mıı k1in (Ui~ ctlerlııln di~lcr üıcrin 
deki chcrnnılyeıi), 10,30 dans musikisi 
plak, l !l,55 Bor n hobcrlerl, 20 ıı:ı:ıt ayan 
Gran,·ic r:ısuılıancslndcn nııklcn, Jlamiycl 
Yücl'~<'' 'c nrknd.ı~lcırı ııırofından Türk 
musll;ic;I \C lı.ılk şarkıları. 20,43 ajans ha 
)rnrlcri. 20.n Ömer nııa Doğrul tarafın 
dıın ıırancn ~") IC\·, 21. sııat ayarı, orkl'stra 
22.ilO fn~ıl s:ıı hC\·eti, lhrahim Uygun 
ve arkıırinşlorı. 22,IO ho,·n raporu, 22.13 
Oariııı ılinı ııııl'ıki hr\'Cli, Fnhri ''l' arkada~ 
Jarı ııırahndaıı, 22.~n son haherler ,.e er 
te~i gllnün prosr11mı, 23 sııııt ayarı, ı1on. 

boyunu tah"ip eden ağa~h yamaca rnnlı 
toprak yolunu gectiler; etraf sık bir ko· 
ru ile çevrili, şirin bir yalının önünde 

durdular. Mahınev büyük bir bahçe kapısı 
gösterdi: 

- lşte, geldik, burası efem! 
Dedi, Davist sordu: 
- Hemen girecek miyiz? 
- Tabii efem! 
- Görenler olmaz mı dersiniz? 
- Sultan hazretleri o ihtimalleri dü-

şündüler. Sizi. piyano hocası diye tanıt
tılar etrafa .Zaten kendi saray takımın. 
dan korkulan yoktur. Ama, tedbirli dav
ranmanın her zaman faydalı olacağı mu
hakkaktır cf em!.. 

Davist, içindeki tereddüdü kolayca 
yendi. Gerçi gözlerini sevgi bürüyen, ihti 
ras ate5lerile yanan, hfidiseler karşısın· 
da dimağını seferber edecek yerde ~ehvet 
objektifile vakiaları tetkik '\"C tahlile ça. 
hşan ins.ınlann ihtiyata hiç de ehemmi
yet vermb•cceklerini biliyordu. Fakat, 
nihayet karakteri mallım bir sultanın 

gqnül orunlanna füet olu~unun da çok 
vah~m neticelere yol açmıyacağını pek!
Hl hesap ediyordu. 

Delilttınlı yürüdü .. Onü sıra giden gö
nül tellalı sara}'hyı, Mahmevi takip etti. 
Küçük koruyu geçtiler; muhteşem yalı. 
nın harem kapısında durdular. Mahuıev 
bir anahtarla kapıyı açtı, yirdiler. Da
vist, Ust kat merdivenlerini hızlı adım· 

larla çıktı. Çifte merdivenlerin sahanlı· 
ğında kendisin:i karşılayan Ay~e sulta. 
nm kollarına atıldı. Sahte ~~ık rolü oy
nayan İngiliz yavrusu biraz sonra yalının 
Boğaza bakan palkonunda, dildadesinin 
çıplak kolları boynunda kementlenir
ken bir taraftan içki kadehlerini çekiştir 
meğe, bir taraftan da güzel yüzUne verdi
ği maswn ve mahzun ifade ile Ayşe suL 
tanın merakını 1ahrlke çahsıyordu. 
Ayşe sultan Dafisti bir öpücük yağmu

rile ısla tıktan sonra delikanlının ayni 
hararetle mul:abele etmeyişinden mu~

ber, sordu: 
- Abdullah bey! 
- Emret sultanım .. 
- Ç.ok durgunsun .. neden? 
Davist yüzündeki mahzun manayı t~ 

yit eden bir tcreddiitle konuştu: 
- Şey .. Yok .. Hayır; durgun değilim! 
Sultan ısrar etti : 
- Hayır, hayır Abdullah .. 1'1uhakkak 

bir şeyin var .. Söylesene bana kuzum .. 
- Bfr feyim yok sultanım .. 
- Peki bu durgunlu~n sebebi nedir? 
- Durgun değilim ki .. 
Sultan şımarık bir iğbirarla konuşuyor, 

ısrarında devam ediyordu: 
- Pekfılfi durgunsun Abdullah .. Se,·en 

gözden sevgilinin hiç bir hareketi kaç. 
maz, gizli kalmaz .. Bir şeyin \'ar senin .. 
nedir söyle, çekinme.. para falansa .. 

Davist şiddetli bir el hareektile sulta· 
nın sözünü ke ti: 

- Hayır, ne münasebet! .. lçinde mad
di darlığın karartısı bulunan bir adam 
sevdiğinin yanına gelir mi? 

- Bn~ka bir şey .. Mesela. keder verecek 
bir iş ve iç karışıklığı?.. 

Davist söz bu mecraya girince inkarı 
gevşetti.. 

- Yok. hayır .. o da değil.. 
- Muhakkak bu ... Bak nasıl inkarın, 

karşı koyuşun zayıfladı .. Söyle Abdullah. 
lnı::an sevdifinden bir şeyi saklar mı? 
Hamdolsun bugün elimde her kula mü· 
yesser olmıyacak, hattfi birçok insanı im. 
rcndirecek birkaç ikt6dar birden \'ar. Şöy· 
le; senin üzülmene yilrek mi dayanır .. 
Elimden gelen her §eyi, her çareye baş 
vurup ynapyım. yaptırayım. 

Davist, sultanın içli .sevgisi önünde in
kflrdan vazgeçmi~. itirafa razı olınuş bir 
tc linriyctle söze girişti: 

- Ben iza bir şey açmamak, bir şey 
.söylememek, kederimi, duyduğumu aç
mayı içimde hapsetmek istedim. Ne ya. 
zık muvaffak olamadım. Uza~ı gören 
p;özlerinize. kalbimi teshir ederken için· 
dekıleri d okum3ğa muktedir olan baltw 
larınıza hayr~t \'e sevgi ile bağlı~·ım. 

(Devamı Var) 
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1slti.hiyedcki kıtaat hayvanatı için 
654000 kilo arpa veya bu miktar yu.. 
lafın kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Arpaya kırma ücreti de zam 
edilerek eksiltme esnasında arpa veya 
yulafa teklif edilen fiatlara nazaran 
biri ihale edilecektir. Şartnamesi İs. 
tanbul. Ankara Lv. A. ve İslahiyede 
Xuğay Sa. Al Ko. dadır. Muhammen 
tutarı 29430 lira ilk teminatı 2208 lira 
kapalı zarfla eksiltmesi 19-10-938 
pazartesi saat 16 da lslfilıiyede Tuğay 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. !steklile. 
rin teklif mektuplarını belli günde sa. 
at 15 kadar lslahiyede Tugay Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (3H) (5998) 

~ . . 
Buğdayı ciheti askeriyeden veril. 

mek üzere 900.000 kilo buğday üyüL 
me ve anbara nakli işinin kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 15750 lira olup muvakkat 
teminatı 1181 lira 25 kuruştur. İha
lesi 26-9-!J38 pazartesi günü saat 
11 de Diyarbakır Lv. A Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır .Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün Ko. na müracaat 
etmeleri. Isteklilerin eksiltme gün w 
saatte teminatlarile ve muktazi vesa. 
ikle beraber D. Bakır Lv. A. Sa. Al. 
Ko. na müracaatları Ve ihale saatin
den bir saat evvel zarflarını Ko. na 
vermeleri. (319) (6003) 

~ .. 
300 adet subay çadırı kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur Tahmin edilen 
bedeli 24000 lira olup ilk teminat pa
rası 1800 liradır. İhalesi 19-9-938 
pazartesi günün saat 15 dedir. Şartna.. 
mesini görmek için M. :M. V. satınal
ma Ko. na müracaat etmeleri. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalar. 
la birlikte ve teklif mektuplarını ihale 
gUn ve saatinden en geç bir saat ev
veline kadar Ankarada M. M. v. Sa
tmalma Ko. na vermeleri. (353) 6007) 

• 
Beher kilosuna tahmin edilen fiat 

249 kuruş olan 17900 kilo yün çorap 
ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. İhalesi 20-9-938 salı günü 
saat 11 dedir nk teminat 3343 lira.
dır. Evsaf ve §arlnamesi 223 kuru§& 
M. M. V. satın alma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel M. M. v. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (341) (5987) 

* • • 
Beher kilosuna tahmin edllen bedeli 

28 kuruş olan 80000 kutu muhtelif 
sebze konsen•esi kapalı zarfla eksilt. 
meye konulmuştur. Ihalesi 22-9-938 
perşembe günü saat 11 dedir. Evsaf 
ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. 
V satın alma komisyonundan alınır. 
llk teminat 1680 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde gesterilen vesa
ikle teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel M. M. 
Y. satm alma komisyonuna vermeleri. 

(343) (5989) 
• • • 

1 - 9 - 938 perşembe günü kapalı zarf-
kl ihalesi yapılııcağı bildirilen M. M. V.
nin ihtiyacı .olan 45.000 kilo sadeyağı 
ihalesine talip çıkmadığından 2490 sa.
yılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfi • 
kan bir ay zarfında pazarlıkla satın a· 
lınacaktır. Muhammen bedeli 38250 li· 
ra olup muvakkat teminatı 2868 lira 

zere bir garaja ait tediye şartnamesi ek 
şartname ve temel tafsilat planı Ankara 
ve Istanbul levazım amirliği satınalma 
komisyonuna gönderilmiştir. Ve bir ntis· 
hası da müstahkem mevki satınalma ko
misyonunda alıkonulmuştur. İstekfüerin 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bu 
miktar işi muvaffakiyetle yapmış olduk· 
!arına dair vesika ve nafia vekfiletinin 
ehliyet ve müteahhitlik vesikalarile mu. 
vakkat teminatı yatrıdıklanna dair mak
buz veya banka mektuplarile beraber 
teklif mektuplarını havi kapalı ve mü
hürlü zarflar ihale günü olan 22·9-938 
perşembe günü saat 16 ya kadar Çanak. 
kale müstahkem mevki satmalma komis
yonuna makbuz mukabilinde teslim edil· 
melidir. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. Zarfların küşadmda plftn ve ke
şilleri tadil mahiyetindeki teklHler kabul 
edilmez. (361) <6147) 

• • • 
207,000 kilo un kapalı zarfla eksiltme. 

:re konulmuştur. İhalesi 23·9·938 saat 16 
da yapılacaktır. Buna ait şartname ve 
evsaf ile taksit mikdarlannı gösterir cet· 
veli İstanbul levazım amirliği satmalma 
komisyonunda görebilirler. Muhammen 
bedeli 28980 lfra. llk teminatı 2173 lira 
50 kuruştur. İsteklilerin kanuni vesikala· 
rile beraber tekliflerini ihale saatindn 
bir saat enel Kfüste Dağ alayı satınaL 
ma komisyonuna vermeleri. (373) (6179) 

Levazım Amirliği satınal:;:-1 
komisyonu ilanları --------------

Tophane askeri fmrunda birikmiş 
olan 1220 kilo kadar kırıntı ve kazıntı 
ile 1845 kilo sönmüş fırın kömürü 13 • 
9 - 938 salı günü saat 14,30 da Top
hanede Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 

Ktnntının tahmin bedeli 15 lira 25 
kuruı teminatı 229 kuruş fırın kömü -
rünün tahmin bedeli 23 lira 6 kuruş 
teminatı 3 50 kuruştur. İsteklilerin bel
li aaatta komisyona gelmeleri. 

(189) (6312) 
lf. :,. "' 

Maltepe piyade Atış okulu için 5 ton 
benzin, 50 kilo gaz, 250 kilo orijinal, B 

250 kilo B.B. makine yağı 15·9-938 per_ 
şembe günü saat 15,30 da Tophanede 

levazım amirliği satmalma komisyonun· 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. a'ah 

min bedeli 1308 lira, teminatı 196 lira 
20 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. lsteklileıin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(186) (6292). 
• • * 

Yedek Subay okulu için 25 yemek sı_ 
rası 26 yemek masası 15·9-938 perşembe 

günü saat 14,30 da Tophanede levazım 
:!mirliği satınalma komisyonunda pazar· 

!ıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 800 lira 80 kuruştur. Teminatı 120 
lira 12 kuruştur. Şartnamesi komisyon. 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi· 

kalarile beraber belli saatte 
gelmeleri. (187) (6293) 

• • • 

komisyona 

lstanbul Le\'azım Amirliğine bağlı 
müessesat için 219000 kilo patatese veri. 
len fiat Vekfüetçe pahalı görüldüğünden 
13-9-938 salı günü saat 13 de Topha. 

nede İstanbul Levazım Amirliği satınal
ma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 14235 lira, 
ilk teminatı 1067 lira 62 kuruştur. Şart
name i komisyonda görülebilir. IsteklL 
lerin kanuni vesikalarile beraber belli 

7 5 kuruştur. Şartnamesi her gün ko- saatte komisyona gelmeleri. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin temi- (18-1) (6218) 
natlariyle birlikte her gün Diyarbakır- ~ "' "' 

da levazım amirliği satınalma komisyo- Beher k\losuna tahmin edilen fiyatı 90 
nuna müracaatları • (391) (6316) kuruş olan 100.000 kilosu ayn ve 100.000 

"' ~ "' kilosu ayrı olmak üzere 200.000 kilo sade 
Çanakkale müstahkem mevki birlikleri yağı kapalı zarf usulile münakasaya konul 

için bir garaj kapalı zarf usulile eksiltme muştur. 
ye konulmuştur. İhalesi 22·9.938 pcr- Birinci yüz bin kilosunun ihalesi 21 
§em be günü saat l 7 de Çanakkalede müs Ey!Ul 38 çarşamba günü saat 11 de diğe· 
tahkem mevki satmalma komisyonunda ri ayni gün saat 14 dedir. Birinci yüz bin 
yapılacaktır. Bir garajın keşif bedeli kilosunun ilk teminatı 5750 lira ve ikinci 
27723 lira 39 kuruş olup rnu\'akkat temi· yüz bin kilonun ilk teminatı gene 5750 
natı 2079 lira 30 kuru~tur. Yaptırılacak liradır. Evsaf ve şartnameleri 450 kuruş 
bir garajın inaşata ait plan, keşif, tediye mukabilinde M.M. vekaleti satınalma 
tartlan umum v~ fenni ve hususi şartna· komisyonundan alınır. Eksiltmeye gire
mcleri Ankara ve İstanbul levazım amir ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
liği satnıalma komisyonunda ve müstah- maddelerine gösterilen vesaikle teminat 
kem mevki satmalma komi~ronunda gö. ve teklif mC'ktuplarmı ihale saatinden en 
rülebilir. Plan vesaireye ilave edilmek ü- az bir saat evvel Ankarada M.M. veka- j 

22 -28 Ağustos . 
•••• ······•············································································• : : Her hafta cumartesi günleri, dünyada olup biten iktuadi, siyasi, edebi hadiseleri, enteresan vak'aları, kazaları, : 

: beynelmilel spor hareketlerini, dünyanm dört köşesindeki en doğru mehazlara istinat etlerek günü gününe teshil : 
• • b' çok. : ediyoruz. Okuyucularımız, bu yazıları kesip snklama!da çok kıymetli bir tarihi eser kazanacaklan gi.bı, ır : 

: malumllt da öğrenmiı olacaklardır. : 
• • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_... Baştarafı 10 uncuda ;2 5 Ağ l!JI S 1.t@S ~ 3 ~ l nıiiınkün olmaktadır. ı6\ S)S 
Daiml meclis, kü~ük ili laf devletleri a· • • 2 ~ A t6r lYJ sto s 'f3I 

rasında daha geniş mikyasta ikti~adl mü· Bır .Fransız tahtclhahirı denize ~ ·ıer 
nasehellerin inkişafı gayesini gliden iktisat indirildi Almanyadaki ecnebı ııerlll 
meclisinin yaptığı işleriıı ehemmiyetini II d P 11 . . r r d 

1 
Resmi gazele Alıııanyadaki ecncb eşrtl 

bir duha tebarüz ettirir. a,·r a a ns ısım ı . ransızB en ~a811Gı vıızh·eıini gÜsıeren bir emlrn::ııne Jl ııc'k 
,, h'"k. t k ıı· 1 d 'kt' dl gemlı;i denize in<lirilnıiştir. u ~emı · ·adn s ,1 vC u ·urne , ·en ı ııra arın a ı - ısa nıiştir. Bu cnıirnaınedc Alm:ın~ ıı•cte metre uzunluğunda 5 ıııetre eninde, su Ü· alı • 

miibaılcleleri en yüksek dereceye çıkarma. nıi!!iafirele !Ayık ecnebilerin otur 
ıerinde GG2, su altında 858 ton .ağırlığııı-

nın zaruri olduAu k:rnnatindedirler. Bu f(a· dadır. Su üzerinde hızı 14 mil su nllındıı kalyıleılllnıekteclir. ftibsrtll 
yeye güre gidecek bütün teşebbüslere zahir BirincHe~rinln ilk gününden 

11 
.-.· 

9 mildir. ~ ı na ' 
olrn.?fıa karar ,·errnişl~~dir . .' .. . . . . 193 7 k polis misafirlik hakkını fena kul ~alı olş. 

::\ıha.ret, resınl telılıg, kuçuk ıtılaf dııı- de i grevler hancıları tevkif etmek hakkını 
mt encümeninin bundan sonraki ictimaı· Deyııelrnilel iş lıüro~u 1937 yılında on cnktır. ·fst 
nın milletler cemiyetinde asamlılenin on- dokuz memlekette nki olan grevlere dair Fransndn içtimai karııaıklık e 
dokuzııncu toplantm münasebetile eyllıl bir slatistik neşretmiştir. Bu slatistiğe . . . :. 8mcfeS 1 
içerisinde Cenevrede yapİlmnsına kanır nazarıın 1937 de 10.267 grev yapılmış, 4 l\Iarsılya lıınanındakı de,?0 ıncsııl "r 
verildiğini hilılirmekledir. milyondan fnzln amele bu grevlere ictfrıık patronlar orasında pazar gunO ü den b. 

" 1 · 1 · i 1 k · · .. ti ri yüz n .... t Küçük itilaf devletleri tarafından da cimi, Ye hu yüzden 50 milyon iş günü erı ıarıc n< e ·ı ış ucre e d n 111" 

::'ılııcarlslnn tarafında Budapeştede neşre. kııybolnıuşıur. ihtilıif çıkmış ve üç gün de'·.n~ ctıı~·:ıssııtı. 
dilen tebliğde ise şöyle denilmektedir: En ehemmiyetli grevler Amerikadn ol. le grevi ~·eni. iş n~zırı :'ıfonjının 

"Geçen s('neılcnberi bir taraftan Mn· muştur. Lehistan bu husmta ikinci gelir. le h:ıllcdılelıılnıiştır. ta\ sB 
c::ırlstan, diğer tnrartan Rom:ınya, Yııgos· Gre,·Jerin çoklusu sırasile. diğer memleket ~7 ~@USt@S ~ 
Ja\•ya, ve Çck~slovak.ya _arasında, :!\taca: lcr şunlardır: lngillere, Çekoslovakya, i\I . t _ AlmnııY" 
ristnnın iiç hukümctın daıma dostane mu Fransa.. ı acarıs an 
n:ısebet tesis etmelerine mani ol:ın lıü· Almanyanın yeni deniz inşaatı münasebeti . ,.ıııı'ıı· 
tün enı:ıelleri ortadan knldıranık iki taraf Lonclra nıulıade'>indeki yüzclr 3:; e~ası- J\fnc::ır krallık naibi amirnl }Iorll 1111 be' 
arasında tam lıir itilôf tesisi zeminlerini na f(Öre Almanya tarafından yaptırılmak· yayı resmen ziyaret etmiştir. p.ınl~:u·e ıı'· 
araştırmak ıırzıısundan doğan rnliıakerrlcr ta olan ıırhlılara dair tuğamiral Guzcnln raberinde baş\'Ckil lmredi ':c h::ı:JJlıılt bıı· 
iptidai bir anlaşmaya müncer olınuşhır. bir mak::ılesi intişar etmiştir. zırı Kanya, harbiye nazırı Kenck e 
Uyuşulan noktnlar ::'ılacaristanın silahlan. nu makaleye ı;ıöre: ıunmaktaılır. 

11 
dcııl' 

mada miisa,·at hakkının üç deYlet tarafın- Snrnorst zırhlm birkaç ay içerisinde Bu ziyaret Prens Öjen zırbJısını J\H'etde 
dan tanınm::ı~ı ve üç devlet ile Macaristan hazırlanacaktır. Bu zırhlı 26 bin ton olup indirilmesi münasebetile Hitlerln 
arasında ihtilaf ıuhurunda mülekalıilen 28 lik, 9 topu Yardır. nundan başka 35.000 bulunduğu sırada vaki olmuştur. eı.ıe ıı~ 
silı1h'l miiracııııttan vazgeçilmesidir. tonluk Ye 38 lik topları olan diller iki zırh. Hiç bir resmi tebliğ neşredilrll~~i de\"'1e 

"Du anlaşmaların tnhııkkukurıdan evvel· h dn inşa edilmektedir. raber Buılapeştedeki tahminler ha(J•~ 
ki görlişmeler esnasında halli Tuna hü· 20 lik toplarla mücehhez 10.000 tonluk reisinin, umuınl Avrupa ve tun;riiştnkler 
kônıellerl orıısınclaki münasebellere iyi le- hlrinci $ınır iiç kruvazör lıilmek Ozere na nit meseleler üzerinde 8 r 
sirler yapacak olan hütün meselclerıle hüs dir. Ilunlar<lan ikisi olan Illuher ,-e amiral merkezindedir. "e ~f'~e 
nünivctle uzun uzadıya tetkik edilınişlir. . Çekoslo,·nk,·a meselesi Alınan ... ese " Hiper denize indirilıniştır. " " ı ,.. ıı 

"AIAkaclar devletler hu meselelere dair devlet reislerinin ilk konuştııldar es'.~ı 
nokl:ıi nazarlarını lıildirmişler, fakat hu 15 lik toplarla mücehhez 10.000 tonluk !erden birisidir. "İki de,·Jetin JJU rııberııs. 
meselelere katı hir şekil vercmemişlcrılir. iki harir kruvazörle 7,000 tonluk kruvazö· mesele hakkında tam bir fikir bC ııı 0111 

Giiçliıklerin yenileceğini, müzakerelerin rün planları yapılmaktadır. temin etmiş oldukları resmen teıtl§1.J.ı 
fyi bir sıırtle neticeleneceğini, uyuşma e. 12 lik toplarla mücehhez 1,600 tonluk yor. " ~ 
ıasltmnın takarrür edince neşredileceğini on altı mhrip donanmaya illi hak etmiş • ..,, tel ~ Jltr \YI s'ltc s ~--· 
iki taraf ümit etmektedirler.,, tir. Bunlardan başka 1,800 tonluk diltcr t!'f.<9) ~ ~~ 
24 ~~IYJSitCS 938 altı muhrip yapılmak üzeredir. Diğer dört Sir Con Simonun nut ıır• eo0 

~ muhrlt de gelecek senenin ı · · r e ııa rDsltıı 
Deniz ticaretine amumi progr::ıınına 27 ıığustosta ngılız ma ıy . ınc ,.s· 

konmuştur. Simon İskoçyada Lıırnakdnkı etiııl t 
b. b k • ı · · h · ı sirns ır a ı:t 250 tonluk 2-t, 500 Ye 700 tonluk 13 de- sırasında ngılterenın arıc · ü!• 

ı,;yd acentasının umuml defleri 30 ha· nizaltı donanmaya iltihak etmiştlr. 31 de· vlr eden bir nutuk söylemiştır. tıııl ··~! si 

ılran 1938 de muhtelif hükıimellere ail nlzaltı daha yapılır~a. Almanya, J.ondra Xnzır nutkunda İngiliz siyase ııniŞı ıı:,a 
tlcnret filolarının Yaziyetini şu suretle muka\'elesinin en son olarak tayin elliği bel sulh siyaseti., olarak tavs~fı~nrdll )1;ce 
teshil elmeklerlir: •:> dcnlzallı gemisine m:ılik olmuş olacıık. neınleketlerin lınmlıaşka )O ırıleı.ctlC et• 

Düny:ı ticaret filoları 1911 de 45 milyon diıklerine ,·e demokrat lll\ıırr.1'ct rJll 
tondu. Ilugün G7 milyon tondur. ~·· 1938 1939 b . knlllll eılılrmlyecek tarzlarda ·aıucılt11,, Almanya ,.e İngiltere ticaret filoları ısırın • ütçcsı tiklerine işnret etmiş ve bıı :6y1eıll~şıı1l1 
1Q38 de 1914 deki miktarından daha aşa· Mısır hükumetinin 1938-30 lıütçesi par- sulh için çok z:ır:ırlı olduğunu 1 n )o 11· 
~ıdır. laınel\lO tarafından tasvip olunmuştur. Xazır, bu memleketlere~ ~~ııı :ıışıı1ıılll~ı· 

ıtah·an tayyareciliği Harptenbcri Mısırın en zenı.ıin bütçesi hu sulh isliyen milletlerin hııtun~ çük1İ~·ec~111 
J bütçedir. Mısır _ İngiliz itilrıfına göre ya· r. A ı rhc sur ıcrc•· 

tıal,·nlla t:n.·yarecilik teşkilatı yeniden na ratıınen vrupayı ıa • "nsil ·cet• 
, pılnıası icnp etlen askeri tahsisat için lıiıl· k · 11 11 - Jcınış J ı ' tanzim edilmiştir. Resml gazetede çıkan ne ·anı o c llt;llllll soy ' ,. 011 i ıı 

çe,_·c para konmuştur .. Bütçenin varidnt 11 • • 1 ıla oldUı:>u ~I bir kıırıırnameye göre yeni üç komisyon su 1 ıslıyen er arasın •rv 
kısmı 38 milyon, masraf kısmı 4'2 milyon · ı· 11 ıı) " 

teşkil edilmi§lir. mış ır. ~ede ııı~ 
:!\fısır lirasıdır. Bnzı büyük milletlerin Cene' fo u~fll eti 

1 - Hava meclisi. 
2 - Tayy::ırecilik yüksek meefüi. 
3 - Tayyare projeleri mecfül. 
Hava meclisi, askeri ve sivil tayyareci

likle alnkaılar en ehemmiyetli meseleleri 
ı;örüşmek üzere lıiı,·a nazırının reisliği al
tında toplanır. Bu m~clise ha'\'a nazırı, 
genelkurmay başkanı, ha,-a mareşalları, ve 
birçok askert erkan iştirak edccekllr. Bu 
meclis sercrberlik rnkuunda çalışmaz. 

Jeti satınalma komisyonuna gelmeleri. 
<354) (6043) 

"' ~ "' 
500 adet bir kiloluk termos 1S eylül 

938 pazartesi günü saat 15.30 da Top
hanede tstanbul Levazım amirliği sa. 
tın alma komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli beher 
adedi yedi lira ilk teminatı 262 buçuk 
liradır. Şartname ve numunesi komis
yonda görülebilir. Isteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber belli saatte komis 
yona gelmeleri. (176) (6045) 

"' ~ ~ 
Bir otobüs ile bir adet hapis kam

yonu 19 eylül 938 pazartesi günü saat 
15 te Tophanede İstanbul Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Otobüsün tahmin bedeli 3500, kamyo. 
nun 2400 liradır. Her ikisinin ilk te
minatı 442 lira 50 kuruştur. Şartna

mesi komisyonda görülebilir. İstekli. 
!erin kanuni vesikalarile beraber tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

.(177). 6046). 

Çocuk felcinin tedavisi makla Mili eller cemiyetini zan ccıni~ıı 
Amerikanın Kolıımbiya üniversitesi pro- !arına teessüf etmiş, millet~e~aııJll old 

fcsörlerinden doktor Elias Stern çocuk pren~iplerinin deyıım ctmes 1110 
kalbini lıasıaların belkemiğine şırın~a nu i1:ıh etmiştir. . 

011
, Jtllı'-t11cı· edilen vitaminlerle teda,·iye mu\'affak Dundan sonra Sir Con Sırn 

1 
ord Jlll ııJI 

olmuştur. Bu suretle ha~lalıltın akci!ierlere son nuıkuııdan bahsetmiş ,.c ·,.n ç:ıJıŞ 
1 d ,.9prn:ıı.• !!ilrayeline me:rclan \'erilmeden ,.e çelik el. marıın Çekoslo\'n :ya a • şıır· 

ğer kullanmıığa ihtiyaç kalmadan teda\'isi vazifenin zorlu~unu hatırlııtrnı 

istanbul Emniyet 

Müdürlüğünden: -~ 
aı Jcoıııu 

Müdüriyetimiz için azı 25 .000, çoğu 30.000 kilo meşe cinsi ınang deli 
nün alınması açık eksiltmeye konulmuştur. ınu tıe ıc· 

İhale 19 eylül 93-8 pazartesi günü saat ikide yapılacaktır. JVIec tur· ts~:ti• 
muhammen bedeli 1500 lira teminatı muvakkatesi 112 lira 50 J<urufıuneYe ·ı,Ô~ 
!ilerin şartnameyi görmek üzere müdüriyet hesap memurluğuna, .e~: dairt51ıt 

rak için de ayni gün ve saatte vilayet defterdarlığı muhasebecılı 
kurulu komisyona müracaatları. (6039) ..-----/ 

istanbul Emniyet • 
M .. d .. ı·· -ünderı' u ur ug ıc· 

" t sı aç• 1'' 
Müdüriyet için azı 56250, ç.-:>ğu 62 500 kilo meşe odunu aı~rn;e yaP118'

11 

siltmeye konulmuştur. Eksiltme 19 · 9 -938 pazartesi günü saat 
tır. Odunun tamamının muhammen kıymeti 937 lira 50 kuruştur. e1t' 

1. .. ıırıli· Muvakkat teminat 70 ıra 31 kuruştur. eınurlııg. cJııi· 
!steklilerin şartnameyi görmek üz ere müdüriyet hc~ap ın aseıı:cihlc 

siltmcyc iştirak için ayoi gün ve saatte vilayet defterdarlıgı ınuh 
resinde kurulu komisyona müracaatları • (6038), 
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IŞIK LiSESi 
Yatılı (Eski Feyzlye) Vatısız 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Res..'llt liselere muadeleti tasdik 
edilmiıtir. Ana, ilk, orta ve lise kısımlari le fen ve edebiyat kollan vardır. Li
san tedrisatına hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan paviyonla mektep as
rt bir §ekle ifrağ edihni1tir. Kız ve erkek talebe için ayrı daireler vardır. Ta· 
lebe kaydı için hergQn ondan on altıya kadar müracaat edilebilir. Fazla ma· 
lfunat için tarifname isteyiniz. Telefon: 44039 

15 _! ______ .. 
ERKEKLERi 
TESHiR EDEREK 

NAS 1 L 

MEŞHUR 
OLDUM •• 

Arlık 
DUnya benimdir! 

Edirne Nafia MUdDrlUğUoden : 

1 - Edirne bölge sanat okulunda yapılacak 5369 lira 54 kurufluk tamirat 
itleri on bet ~ün müddetle açık eksiltme ye konulmuttur • 

2 - Bu işe ait eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, huauai, fenni ıartna· 
:ne, bayındırlık işleri genel tartnamesi, ketif evrakı Edime Nafıa müdiirlillün· 
de ıörülebilir. 

C iLDiM, hemen yan ölmüş gibi ı · 

di, yilzil buruıuklarla dolu, c:il. 
di solmut ve ihtiyarlamıttr, fakat karak. 
terim daima gençti, danı, eğlentiyi s 
verdim. 

3 - Bu itin ihalesi 20 Eylül salı gUnU saat 15 te Edime Nafıa mUdilrlli
ğü odaaında yapılacaktır • 

Fakat kimıe beni dansa davet etmi 
yordu. Bugilnün erkekleri gençliği arı. 

y\lrlar. Nihayet bir cild mUteha111ısı i.\c 
istipre ettim. Cildimin cenç ve 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek için 403 liralık muvakkat teminat vermek ve 
ıpfıdald veıiblan ibru etmek llnm dır. 

tutan kıymetli bir cevher olan 
Biocel'e ihtiyacı olduğunu eöy. Bayan Anzara Raiı'in 

yukarıki hakild fotoğrafi. 
lerine bakınız ve gayet baıit 

olan tedavi prtlarını tatbik 
eden bir kadmm edineceği 

ca.ı:ip gilzellifi nuan iti
bare alınız. 

' A - Nafıa Veklletinden veya E::I ime Nafıa müdürlilfiinden bu ite ıirmek 
.çin a1numt ehliyet vetikuı. 

ledi. Fen, son .zamanlarda bu 
Biocel cevherini, genç hayvanla-

B - 938 yılına ait Ticaret veaikau. (5112) 

"------------~-----------------
nn cild hllceyreterinden istihaale 
muvaffak olmuıtur. Bu cevherde 
bizzat ai.ıin cildinizdeki hayati 
unıurlar mevcuttur. Biocel tim
di; cildinizin bellenmesi ve genç. 
leıınesi için ihtiyacı olan tam 

nisbet dairesinde Toblon Iue. 
~TMIBüTI Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonu ilanları 

it, Aı:~lm US li 
ltitap halinde çıktı. 

" Fiab 30 kuru§ 1 
'- . ±eri: Ankara aulL V AICJT ' 
.... ~ ... , VAKiT Ki..._,. 

1-Talımin edilen bedeli 7409 lira olan 2500 kilo çay 17 eyliU 938 tarihi. 
ne ruthyan cumartesı gtlntl aat 11.3 O da kapalı zarfla a.Jmımak Umre mtl. 
nabaya konulmuttur. 

2 - Muvakkat teminatı 555 lira 68 kuruş olup eartnamesi parasız olarak 
her gün komisyondan alınabilir. 

minin terkı'bine kanıtınlmrftır. Bu kremi her a]qam yatmazdan evvel kulla. 
mnm n pyet muvaffakıyetli semereler elde ettim. Diğer taraftan her aa. 
bah da beyaz renkli Tokalon 'kremini kullandım, bu siyah benlerimi eritti, 
açık meu.mclerimi sıklattmh ve esmer. ve .ert cildimi beyazlatrp yumuptt:. 

a - htUWerln 2'90 •)'Ilı Jranmı ıııı taıifatı daldfbtde tnwhn edecekJeri 
bpaiı te1rllf mektuplarının belli gUıı ve saatten bir eaa.t evveltne kadar Xa· 
11mpqada bulunan komisyon bqkanlığma vermeleri. (8026) 

M O H t M : Cild urıaunı olan mepur Toblcm ç.aJeri her yerde aa
trlrr. Muvaffa'kryetll umereleri ıarantiUdir. Aksi taktirde para iade edilir. 

• 

~ 
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liStt 11 anlatmak için parmafiyle tavanı naatini uyandıracak mahiyette idi. \ 
erdi. Bir kaç saat evvel kardetine fena · 

- Inecek mi?. halde kızan ve Margariti öldUrmeaine 
~dın, bu suale de batını aallıyarak mani olcluğu için onunla düello etmeği 

bet cevap verdi.. bile göze aldıran Gotye, timdi bu k6tü 
~sölo Bigom, kadına ehemmiyet akibete bütün samimiyetiyle ağlıyordu: 
' den BUridanla arkadqlanna - Hiç olmazsa, diyordu, nvallı 

dQ: kardeıimin hangi ı:ındana atrldılını 
"-. ...._ l>ekllt, dedi. Buraya yerlqebill· bilsem. 

ilana aptı lndlli saman ne yapıl- Büridan : 
::: llrımsa yaparu. Hanı rahatua e- - Ne yapardın?· diye sordu. 
h ... ~eai icap eden bir adamdır. Blaee - Yanma ıiderdim. 
~en iyi feY, hat:mtli serseri - Yapılacak daha iyi bir it var. 
~erinin gelip biai ıarmnini bek· Umide düten Gotye: 
bı r. -Ne?-dedi. 

1-. h tiyar bdın, bu MSzleri taıdik yol· - Kendisini kurtarmak.. Bb bet 
Olnurdandr. klılyiz. Hayatını hiçe sayan bet adam, 

\ Ci10tn Bilrraak ile Rike Odriyo ta:·- icabında bir orduya muadildir. 
1•kenıtelere oturmuıJardı. Glyom: Gotye heyecanlandı: 
~ Acaba bu serseri memleketinde - Dofru, dofru 1 - dedi. Ah Bilri-
lbtrı k bir ıey bulabilecek miyb? • diye dan 1 Sen neler yapamazsın .. Senin gi-

' 
1~dı. bi bir adam Marlnyinin yerine yaJcrıır. 1 

'llt ilrıdan, batını elleri arasına alarak Bu sözler, BUridana evvelce Marga-
hıı Gotyeye: ritin yaptığı teklifin ayniydi. BUridan 

' Cesaret!.. dedi. bunu hatırhyarak tebeasU:n etti. 
Cctye, hem atlıyor, hem: - Ba§vektı olmamı bekleye duralım, 

~•vatlı kardeıim öldü 1. • diye mı· timdilik haşarat yanında bir yer temin 
Yordu. etmeliyiz. 

~1.e müthit bir ıstırap içindeydi . Giyom: 
~ t111ıin birdenbire kayboluıuna - Bu da dofru, dedi. Beıimiı de 

din batkı sebep bulamıyordu. Parise meydan ckumuı olmakla iftihar 
lı~kü hep beraber Net kulesinden ediY,oruz. Kral, kraliçe, Angerrand dö 
ilde 11rdı. Sonra, Haprat Yataima Marinyi, kont dö Valuva, tchremini, 
~~ekleri anda Filip dö Nelin yanla- ıehremaneti ukerleri, kralın askerleri, 
~bt bulunmadığını cörmütlerdi. A- Şat6le çavutlan 1 Bunlann hepsi de bi· 

'IPU~iltp ne ..>lmuttu~. zi gözetliyor, tevkife çalr1ryorlar. He-
~ltl &bin büyük bir yeis içinde bulun· le Parisliler arasında hiç bir adam 
't~u hilen Bigorn. onun Umltslı bir yoktur ki bu aıracla batlanmııı g8tU • 
lttrhtı kurtulmak için kendisini nehre rerek vaad edilen mUklfatı elde etmek 
~ l&nıyordu. Bilridan ise, Filibin istemesin .. 
~Cnılrk buhranına kapılarak, Mar- Büridan: 
"'1.ı lfSrtnek için Luvn gittifinl tah- - Giyom 1 Pariai tahkir ediyonun ı. 
'tdtJ"o!'du. Gotye de. 1"i1ibin gfz!"·e -tedi. 
~ ?tndın ayrıldıkta., •-ınra bir dev- Galile imparatoru: 
~rafından yakalandıiına ihtimal - tyi, iyi .. Ben Pariıi tanırım BU· 

du. ridan !.. Orada girebileceiin bir ••ı 

BURIDAN BURtDAN 

--------------------------------------------------------------An da Draman, sakin bir ıeale cevap 
verdi: 

- Allah namına geliyorum, Valuva. 
Bizi bin1>irlmbe bağhyan mukaveleyi 
hatırlatmak için ıellyorum. Dijondaki 
aon alçaklılından dolayı ıeni tekdir 
etmiyecefim. Beni gaı:ünün önünde öl
dürttUiünden, oğlunun derede boğul
masına ruı olduğundan bahsedecek de
ğilim. Bunlann cezaamı Allahm ıda
Jetlne bıraktun. Fakat benim adaleti
me ait bir mesele var ki o da son nan
körlUğündUr. 

Kont alık1afmıttı: 
- Son nank8rlük mü? 4iye mınldan

'dı. 

imdat çafınnak aklına gelmlyordu . 
Askerleri salona girerlerse kadmm 
buhar haline ıelip kaybolacağına inanı· 
yordu. Bir periye bu kadar yalcın bu
lunmaktan ldeta uyupnuıtu. 

Mabel ise ne bir komedya oynuyor, 
ne de ltıkının yüzünde okuduğu kor
kudan istifade etmeli dUşUnUyordu .. 
O Valuvanın kendisini insan veya tcY· 
tan tellldd etmesine ehemmiyet bile 
vermtyordu. 
Valuvanın konağma nasıl glrmitti?. 

MUsaadeaia kimsenin giremediği bu 
•alona nasıl ıelebilmitti?. 

Mabet, bir giln icap edec:eğini dil· 
ınnerek daha evvelden, bu konağa iliz· 
lice girebilmek için muhafızlardan bir 
kıçını elde etmitti. Bu sayede istediği 

zaman Valuvanm konağına girebile -
cektl. 

Bununla beraber Mabel, bir anda 
bütün intikam ar.sula.mu feda etmif , 
Mirtiyi kurtarmak için hemen konağa 
girmifti. B8ylece konta müteyakkız bu
lunmak lisumunu anlatmııtr. Fabt ne 
çıkar? Mirtiy, Bllridamn hayatı idi, 
onun kurtulmuı için Mabet her teyl fe
da edebfllrdl. 

Mabel: 
- Dinle Valuva, dedi, mukavelemizi 

hatırbyoa: mueun? Tampl smdamna •· 1 

tılacak ve diri diri yalı:ılacak bir kadın 
lizmıdı. Sen, !lirtiyi yakalamak için. 
tnnoaan mezarlığındaki eve ıeldiiin 

zaman aradığın kızın yerine kendimi 
aana teslim ettim. Sen de bunu kabul 
ederek Mirtiyin kurtulacaima yemin 
etmittin. Tampl .r:mdanma geldiğin .za
man da kendimi sana tanıttım ve ye
mininde durup durmadığım 8ğrenece -
ğimi söyledim. Bu ıef er de s6.r:ünde 
durmadıfım öğrenince sabnm tükendi. 
Zındadan çıktun. Saraydaki odadan 
kaçtım. Kalenin hendeklerinden geçtim 
ve ana: "Valuva, Mirtiyi ne yaptın?., 
diye eormağa geldim. 

Valuva, metanet ve ıoiuk .bnlılı
ğmı biraz muhafaza edebilmit olsaydı, 
bir büyücü kadının veya perinin,· 
genç kızın ne olduğunu kendiıinden 

öğrenmeğe ihtiyacı olamıyacalnıı dil· 
tünebilirdi. 

Bununla beraber, Valuva, kral gibi 
zayıf fikirli ve o devir ricalinin pek ço
ğunun itirazsız kabul ettikleri hikiye. . 
lere, efsanelere tamamen inanan bir 
adam değildi. Fakat aon hidiseler onu 
çok sarsmıştı. Mabelin, salonuna girt:o 
bilmesi ise OJlU büsbütUn pfkma çe
virmişti. Valuva, H\iyiicü kadının Mir
tiyin kaçınldığmdan nasıl haber aldr
ğnu dUtilnUyordu. Birdenbire Jiyon 
aklına geldi ve: 

- Jiyon .. Ah sefil kadın diye mınl· 

dı .• Onu da Malenır gibi yaktıraca

ğım! .. 
Valuva, Jiyonun kendisine ihanet 

ettiğini anlıyordu. Zmdanda ziyaret et· 
tiği Mabelin, gözünün önünde öldü· 
ğünll sandığı eaki aeveilili An dö 
Dram;uı olduğunu anlayınca, Maleng
rin tavsiyesiyle onu öldiirmeğe karar 
vermi§tl. Zehir haıırlan!DJf, Mabele 
içirmek Uı:ıere Jiyon zındana lnmlt ve 
biraz aonra yukarı çıkarak kadmm çok 
geçmeden ölecefini IÖylemitti. Halbu· 
ki Mabel timdi karpunda idi. Demeic 
ki }iyon ona zehri içirmemiftl, yllan 

• 



• 

16 HABER - Meam ~ 12 EYLUL - 1938 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde ~-~ 
Kız HAYR.YE L·sEs· Yatılı 

Erkek 1 1 1 Yatısız KAŞE 
na, ilk, orta., lise sınıflarile fe• ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 

Arzı. eden talebe okulun hususi otobüslcrile naklolunur. Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye 
- 'kab_µl olun_ur. 1stiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 205:30 

Guzellik ve sıhhat için ilk şart 
.. ,, , .· . 

. . .. 

K.\H .\Cl(';ER ,R·A o·v.o-L i: N BUHRANLAR! 

. . .~ \ . ....... . -· .. ' . . .. 

kullanmaktır 

RADYOLiN 
Dişleri 

Dişler çehreyi 
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RADYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 
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Bnzı bazı bir ufok ka 
raciğcr buhranı geçi 
riyorsunuz. Alınmnsı 
Jjtif ,.c kolay ol:ın 

MAZONuan sabahları aç 
knrnıoa l>ir kalwe knşı
E:ı almnğı tecrübe cdi 
niz. Karaciğerlerin na· 
sıl daha iyi gideccnini 
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KABIZLIGI 
dcfedecektir. l\lide ve 
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ti üzelecektir. 
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En §İddetli bat, dit ağnlaimı, üıütmekten müteveJlid bütün 

sancı ve 1JZ1lan keser, nezleye, romatizmaya, kırıklığa kar!' 
çok müessirdir. 
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-------------------------------------------------------------------söylemiş, ihanet etmişti. Fazla olarak 
da konakta vuku bulan çarpışmayı Ma
bele anlatmış olacaktı. 

Valuva bunları düşünürken Mabel 
devam etti: 

- Canını kurtarmak için son bir ça
re var: O genç kı.z burada senin kona
ğın da dır. Onu bana teslim et. Yemin 
ederim ki bana bUtün yaptıklarını af· 
fedeceğim. Aksi takdirde üç gün için
de Allahm huzuruna çıkmağa hazırlan. 

Mabcl ayağa kalktı. Kolunu uzata -
rak bir parmağiyle Valuvanın kalbine 
dokundu. 

Bu temasla, yıldırınlla vurulmuş gi· 
bi sendeleyen Valuva içinden: ''Mah
voldum! . ., diye düşündü. Çünkü o de
virde bir büyücü kadının parmağiyle 
kalbine dokunulan adam ölüme mah -
ktlm sayılırdı. 

- Ya sana Mirtiyi iade edersem t. .• 
diye homurdandı .• 

- O ta'kdirde her şeyden kurtula -
caksın. 

- Pekala, ister insan, ister şeytan 
ol. Sözüne inanımn.. Şimdi dinle ve 
bak. 

Valuva kapıya koştu. Fakat açmadan 
evvel tekrar Mabele döndü. 

Mabel durduğu yerde yoktu!. 
·Batıl fikirlere artık iyice inanmağa 

başladığı isin Valuva buna hayret et
medi: 

- Peri kendini göstermiyor. Fakat 
gene eski yerinde beni tarassut ediyor, 
dinliyor ve bakıyor! .. diye düşündü. 

Bu sırada konaktaki muhafızların 
kumandanı kapıyı açarak içeri gir.eli ve 
sapsarı kesilmiş bir yüzle titriyerek 
kontun karşısında durdu. 

Valuva: 
- Malengr nerede? - diye sordu .. 
- Monsenyör, bilmiyorum .. Cesaret 

idemi yorum. 

- Söyle, söyle .. Artık garip şeyler 

gtsrmeğe o kadar alıştım ki ne söylesen 
hayret etmiyeceğirnı 

- Başüstüne, monsenyör, söyleye
yim: Mnlcngri bir zmdana koymuştuk. 
Ellerinden ve ayaklarından zincirli idi~ 
Demin zındana girince onun yerinde ol· 
madığını gördüm. Bu ~eytan işine ak
lım ermedi monsenyör. 

Valuva, zabiti hayrette bırakan ayni 
ı;ükunetle: 

- Peki, gidip Jiyonu bulunuz ve bu
raya getiriniz! .• emrini verdi. 

Zabit gitti. Valuva düşünüyordu. 

Alnından boşanan soğuk terleri silmek 
aklına bile gelmiyordu. Biraz sonra 
zabit döndü: 

- Monsenyör, Jiyon da yok! - de
di.. 

Valuva titredi. Fakat gene hiddet 
göstermedi: 

- Peki, dedi, şimdi beni dinle ... 
Geçen gece Büridanla çarpıştığımız 

yerde bir .edadan bir genç kızın sesi işi
dilmişti, biliyor musun o odayı? ... 

- Evet monsenyör .•• 
- O odaya giriniz ve oradaki genç 

kızı bana getiriniz .• 
Zabit tekrar gitti ve biraz sonra dön. 

dü. Oda kapısının kırılarak içeri giril
diğini, genç kızın bulunamadığını, bü
tün o daireyi aradıkları halde hiç bir 
ize rastlamadıklarını söyledi. 

Valu~a. zabiti savduktan sonra kapr
yı 1'apadı. Mabelin biraz evvel otur
duğu koltuğun yanma yaklaşarak boş 
olduğunu görmesine rağmen oraya 
doğru konu~mağa başladı: 

- Orada mısın? Sözlerimi işidiyor 
musun? Bana görünmeni istiyorum. 

Hiç bir ses işiclilmedi. Bir kaç daki· 
ka geçti, koltuk gene boştu. 

Valuva, boğuk bir sesle, boş koltuğa 
hitap etmekte devam ediyordu: 

- Görüyorsun ya, bu defa y~minimi 
tuttum. Arzumla Mirtiyi sana teslim e· 
decektim. Kaybolmussa mes'ulü ben 
değilim .. Senin yeminini muteber tu
tuyorum. Mademki kızı sana teslim et
mek istedim. O halde kalbime dokun • 
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Valuva, sözünü bitiremedi.. Kapı ederek bunları ölü veya diri yaka 
birdenbire açıldı. Zabit telaşla içeri gi· 
ıerek: 

- Monsenyör, diye haykırdı, ara
dıklarımızı bulamadık. Fakat buna mu
kabil bir kadın, yabancı, siyah elbiseli 
ve maskeli bir kadın .• 

- Ey, o kadın?. 
- Evet, o kadın konağın şarkındaki 

hendek kapısına doğru arka avluyu ge
çerken bir nöbetçi kendisini görmüş .• 
Yanında bizimkilerden biri varmış. iki
si de hendeğe giden dehlize girmişler! 
İhanet var monsenyör 1. 

Valuva, bir kaç dakika hayretle dü
şündü. Artık bir peri ile değil, canlı 

bir kadın ile uğraştığını anlamağa ba§
Jamıştr. 

Taht gibi kullandığı koltuğu çc~:ti, 

Arkasındaki sırmalı perdeleri kaldmn· 
ca eski bir kapı meydana çıktı. Bu ka
p:4an ufak bir gizli odaya, odadan da 
bir merdiv~ne geçiliyordu. 

Valuva, bu gizli odanın mevcudi
yetinden hab:rdardı. Fakat çivilenmiş 
perdelerin altında senelerdenberi kul· 
]anılmamış clduğu için Mabelin ora
dan geçip gidebileceğine ihtimal vere
memişti. Şimdi bu battal kapının açık 
olduğunu görünce işi anlamıştı. 

ihanet muhakkaktı! • 
Mabelin, vaziyete göre, kendini 

göstermek veya gitmek için, ve yahut 
kendisinin bUyücü veya peri olduğuna 
Valuvayı inandırmak maksadiyle o 
gizli odaya girmiş olması muhtemeldi .. 
Odadan dinlerken, Mirtiyin kayboldu
ğunu yüzbaşıdan duyunca oradan çıkıp 
gitmiş olduğu anlaşılıyordu. 

Valuva, o gün şüpheli görünen bir 
kaç askerini kovdu, yeni bir bölük as
ker getirerek konağını muhafaza altına 
aldı ve kendisi de konakta değil, ku -
mandanr clduğu Tamplde oturmağa 

karar verdi. 

malarını emretti. 
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HAŞARA T Y ATAGI 
ya

Büridanla arkadaşlarını, llaşar~~ ıı· . a· egın tağında, kapısının yanındakı ır ııa-
cunda kanlı bir et parçası sallanan .dl• 

b• • .. .. d b lan ctık }3\1 rap ır evın onun e ıra ı:ı • ef 
.. ..;e 

rek Haşarat Yatağının bayra~ı. 
de Haşarat kralının meskeni ıdı. rı 

Herhangi bir. topluluk, bir ad~ç 
sevk ve idaresinden mahrum otursa rat 
bir iş göremez. Bunun için }JaşJ 
Yatağının da bir kralı vardı. '/et 

Bu kral, Hans adında, kaba ve .~'ce1' 
kuvvetli bir adamdı. Hans, öl.diirü eıcol· 
olan bir öküzün karşısına geçiyor, .,0r 

.. kaldırıı 
larını sıvayıp yumrugunu ··ıclit: 

ve yumruk alnına iner inmez. 
0 

cansız yere seriliyordu. ~rı 

Haşarat Yatağında herkes dorı gö-
r la h .. rrnet e 

korktuğu gibi pek az u . a tı•t' 
rüyordu. Çek konuşmaz, ckserı)' rıtır• 
ra delalet etmiyecek §~~~de e .. ~;nti ' 
dı. Haşarat Yatağının butun kg dı ~ 
lerinde bulunurdu. Bundan ına sa ınsrıi. 
herhangi bir gürültü çı]cma.Silla tıaıiıof 
olmaktı. Kendisinin sokaklarda adaııt'° 
olarak sızdığı görülmemişti. Bll tın f e~ 
ela, kendisini idare ettiği başara .,atı•' 
kinde bulunduran bir haysiyet .,e 

vardr. t eı:W 
Lansölo Bigorn Büridana i§~rde. j\lt 

' · gır ı. 
re1c Hansın sarayından içerı . odaydı• 
kat her nevi silahlarla dolu bır yor <tt 

Odanın bir köşesinde ocak yanı bilyUJc 
.. . d d . • tere a!ıln'llf uzenn e e zıncır 
bir tencere kaynıyordu. b'r 1""' 

·htiyar ı 
Ocağın önünde çak 1 utriyot '!., 

dm iplik büküyor, sıtmadan 
du: 

Bigorn: d&ı• 
- d' c sor - Hans nerede?.~ ıy 


