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BUHRAN DEVAM ' • EDiVOR 
Faris, Londra ve Nevgorkdaki ak isle1e göre 

Hüıt:D~rr fu1r~@lt lb)ek.r::1 

!;?d? llarbiyc nczarctiııdc ordıt ımıu nıi mı"lfettişi general Sirovi(tek gözlüklü 
fd ' Çek umumi crkômlzarbiyc reisi ve Çek harbiye nazırı askeri vaziyeti tetkik 
~en. 

o~ lfi7il ~ k k~ lr c§l (F o ifil <dl~ 
Südetler mıntakasında heran 
hadise çıkarmak ve "yardıma 
koşmak,, mümkün görülüyor 

lngilterenlo :icabında Almanya ile harbe 
gireceğine dair 

-------------------------~ 

Çekoslovakya 
Hitlere göre 

lngiliz tebliği Alman
yada neşredilmedi 

Londra, 13 (A. A.) - Komünist par
tisi bugiln için bir protesto nümayi§l 

vam edilmesi mukarrerdir. 
Londraya göre vaziyet ' .. 

'Olmeğe mahküm tertib etmi§lir. · 
Nümayişçi alayı başvekületin önUndcn 

geçecek ve muhtelif sendika .crkfını bu 
tezahüre iştirak edecektir. 

Londra, 12 (A. A.) - Röyter ajansı 
tebllğ ediyor: 

Nazırların geceki toplantısı 70 dakika 
devam etmi§ v~ 88.&t 22,40 da nihayet 

bir ucube, dir 
~rnan Devlet Reisi nutkunda 

Müteakiben bir heyet, başvekili ziya
ret ederek Runciman heyetinin Pragdan 
geri çağrılmasını istiyecektlr. 

bulmugtur. 
lngilliı nazırlan Hitlerln nutkunun a

na hatlannı tetkik etmişlerdir. Bu nut
kun bütün veçheleri yarınki kabine içtL 
mamda etrafiyle mUtalea olunacaktır. 

&u h u bir li n kullanmadı 
TczahUrlerc nUmayiB §Ckli verilerek 

Alman bilyilk elçiliği istikametinde de-
-Binaenaleyh bu o.qam resmi hiçbir t

••••••••••••••4r pret elde edilmesine lmkln yoktur. An-~etpber.g, - Alman devlet reisi 

' . beklenen nutkunu dün akşam söy. 
~ b~tır. Hitler nazi partisinin Almanya· 
hlld. ıtçok işler başardıtrını söylemi~. Ya· 
lıar tlere, demokrasilere hücum etmiş, ni. 
~t Sôzü Çckoslovakyaya getirerek e.z· 

• e demiştir ki: 
..... \' 'al' nymnr rejimi onbcş sene müddetle 

tt,~~ncll!uğa ve tecavüzlere katlonmıştır. 
~tıııcı buna mukalıil herkes onu itn:ıtli ve 
' la krnlik bir dc\·let diye methediyordu. 
~"enıtııharcket milletimizin zahiren mu
bır k et ''nsıt:ılorına malik olmıynn büyük 
dı~1 ;~ınının fcnn muamelelere maruz kol
it l!e~r Yerde, tnh:ıınmül edilmez bir ha-

lı. lfştir. Çckoslov:ıkyadon lıahsclmck 
"'Otu 
lı rn. (Uzun alkışlar). 

" rı~~ 1~ bir de'> le! demokrat hir ~cvlcttir. 
ı •rıı lıu dc,·letin cıici bir ck'iedyeti, ken 

~ 1<111 n fıkri sonılmaksızın, Ver oyda yn
la:t trıuahcdcyl kabule ve bu menfur ve

a karşı itirazda bulunmamo~a icb:ır 

cdilme~ ırurcuy1c, demokratik prensiple- t Mühim ilan . , cat, Londranm mes·u1 mahattlinm ilk 
re tcvfıkan tesis olunmuştur. t • t _.. Devamı 10 uncuda l~ftiş yaparken 

Jb~~d~~~i~~kfilWilc~~~ . 1 ~~8 · ----------------------~-------~ 
~~di~kv~şf~~;a!~~:;:!;ee~::;:.~et~~~:~!!::; . Res·ım ·ı Hafta ··ordum uzun Ante· p· lekı~ 
ve milletin hayatı haklarını elinden almış t " . . t 
tır. t Okuyucularına daha guzel bır §ekılde t . 

Dundan sonra da dünya bu devletin as- t göriinmek için t ı · · 
kerı~cpolitikbirva~ircsioıduğunavcdo- t 17 Eylül cumartesi t gece manevra arı 
layısı:rle de bu ckserıyctın susmak mccbu- t • 
ri~·ctinde bulunduğuna inandırılmak isten- 1t günü çıkmaya ka- t · 
mıştır. ' • • • t 1 k safha b· ıı·, harekAlın en mUhlm 

Her itiraz, bu devletin vazifesine karşı i• rar VerffilŞİlr. • 
bir hücum mahiyeti iktisoıı cııııış \•c bı- safhası dün başladı 
naenalcyh, kanunu c:nsiyc .mııg:ı~·ir bir ~:ıl 
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• TA L Y A N C A • 
almıştır. Demokrosıler tor:ırıııdnn tanzım t t Antep, 12 (A.A.) - Dün gece ya. 1 terimizin muvaffakıyetini takdir buyur. 
edilmiş olan bu kanunu csııst milletin hak- • o E R s L E R • t pılan harekat ile Gaziantep manevrala- mu§lardır. 
lorına değil, müstebitlerin si\ııst müliih:ı- ı. 1 t nnın ilk safhası bitmiştir. Kırmızılar Antep, 12 (A.A.) - Dün gece An-
r.olnrın'l istinat ctmeklcılir. Bu siyasi mü- ı • 
lahoznlar da, Cek hnlkının mutlak hakimi • 0 gU o \ re rJ ~ m j ye t soldan bir kuşatma harekctile mavile- tebin şimalinde devam eden manevra· 
~·etini her şeyden üsliin tııımııkt:ıdır. nu • b l ı. f t ri çekılmek istedikleri Akçankoyunlu lar çok enteresan saijıalar arzetmiştir. 
m.ı·e muhalefet eden herhangi bir kimse ı • 8Ş 8 0 •t (18 K 1 r • yolundan garbe atmışlardır. Uzun yü. Kırmızılar şimalden cenuba yaptıklan 

c De ırat zı 10 ımcuda ••••••••••••••• rüyüşlerden sonra çok çetin bir arazide baskın ve çevirme hareket iyle mavileri 

Bitler geçen lıaf /() Frn•1sız. 

----------------------~ yapılan Doğu manevralarından sonra Antebin cenup sırtlarına atmışlardır. 

t· e;,. 
lııt ı.e,~la~on 1ıarbi biitün felıiketlerile devam ediyor. Verilen Tuıbcrlerc göre iki taraf da esir mıtTıafaza ctmeme1ite ve elle· 

t$ırleri öldürmektedirler. Resimlerde Japon askerlerin~ı Çiuli esirleri öldürmeleri görüliiyor. 
.-: Y azı.sı .ı; incidr 

kahraman askerlerimizin bu gece ma. Harekatın en mühim safhaları bugiln 
nevralarmdaki zindeliği ve gösterdik· başlıyacaktır. Sayın Mareşal beraberle. 
leri yüksek kabiliyet her türlü takdirin rinde Orgeneral Asım Gündüz, Korge. 
fevkindedir. Komutan ve subaylar;mı neral Galip Deniz olduğu halde manev. 
zın sevk ve idaredeki mümtaz ehliyet raları geceyarılarma kadar yakından 

iktidarları bu manevra vesilesile bir ke· takip buyurmuşlar ve vaziyetten çok 
re daha tebarüz etmiştir. Mareşal memnun kalmışlardır. Ordu sıhhiye re-
Fevzi Çakmak ve maiyetleri manevra. isi Tümgeneral Mazlum ordumuzun 
lan takip etmi§ler, kcmutan subay er. ~ Devamı 5 incide 

Harbiyede bir otomobil 
iki gence çarptı 

Genç~erden bilhassa biris:n·n 
yarası çok ağırdır 

Dün akşam saat yirmide Harbiyede 
iki gencin ağır yaralanmasiyle netice· 
lenen bir ot omobil kazası olmuştur. 

T aksimden Şişliye doğru giden şoför 

Mansurun idaresindeki 2885 numaralı 
otomobil Harbiyeye geldiği zaman ö
nündeki tramvayın arkasından 5.ni ola
r ak yola çıkan Hüseyin oğlu Hasan ve 
Şaban oğlu Hasan ·~-inde iki talebe 
ile karıılaşmıştır. Şoför Mansur fren 
yapmışsa da mesafenin azlığı yüzün· 
den kazaıun önüne ıg~memiş ve oto .. 

mobil iki gence birden çarpmııtır. ita· 
zada, Talebe yur.dunda yatan bu genç
lerden Hüseyin oğlu Hasan batından 

ve bacağından , Şaban oğlu Hasan da 
bacaklarmdan ağır surette yaralanmıı

Iardır. Her iki yaralı imdad otomobili 
ile Şişli hastahanesine kaldırmı§lardır. 

Bilhassa Hüseyin oğlu Basanın bapn
daki yaralar çok tehlikelidir. Zabıta ve 
müddeiumumilik tahkikata baılamıt
tır. 
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:Radlseeec, f i~i clec. 
Hitlerzn nut1<u 

va 
Avrupa suihu 

\'aza.1: Niznmcddın Nıuif 
Hitler beklenen nutkunu söyledi ve 

umduğumuz gibi söyledi. 
Artık açıkça anlaşılmıştır ki Alman

ya kan hovardalığı yapmak niyetinde 
değildir. Hitler, cmn altında seksen 
milyon Alman bulunduğunu bol bol 
söylüyor ama, Baviyeralı bir köy koda
manı Doyçbank kasalarındaki servetin
öen bir feniğ üzerinde nasıl bir hasis· 
liklc ve titizlikle titrerse o da tek P 

meranyalının veya, Saksonyalı bir işçinin 
bumu kanamasın diye tıpkı öyle titri· 
yormuş görünüyor. Hayır. içinde tek
tUk zehirli tehdit oklan bulmak müm· 
ldln olan bir tirkeş'e benziyen bu nu
tuk umumi edası itibariyle, bize iki 
gün evvel Göringin gösterdiği Alman· 
yadan bambaşka bir Almanya gösteri· 
yor. Bu Almanyanın Grctbcnlerine, ne 
Majino hattında ölmüş, ne hviçrenin 
veya Bohemyanın dağlarında izi kaya 
bolmuş nipnlılann matemini tutmak 
mev'ud değildir. Zevahire aldananların 
uptıklan yol yanlı§tır. 

Bitlerin dilmeni Almanyayı günden 
gtlne makQI bir istikamete çeviriyor. 
Bu Almanya kendisiyle konu§ulabile -
cek ve sulh yollan ile anlaşmalara gi
dilebilecek bir Almanya olmak arifesin.. 
C!edir. Hatti deyebiliriz ki Almanya 
'devletler manzumesi drşında daha fazla 
kalmamak için Beneş'ten ve Çember· 
liyndan daha çok fedakarlıklarda bu
lunmağa fimadedir. Nüremberg nutku· 
nun şu cümle terini dikkatle o'kuyalıı..: 

"- Nasyonal Sosyalist hükQ· 
meti, Avrupa sulbü İiin milli menfa
atlerinden çok fedakfirlıklar yaptı _ 
Fransa ile dostane münasebat tesis 
etmek için az fedakarlık mı yap· 
tık? 

1870 - 71 de Almanya girmek 
mecburiyetinde kaldığı kanlı bir 
harpten sonra bu arazinin geri ve
rilmesini istedi ve talebini kabul et
tirdi. Fakat cihan harbinden sonra 

bu toprak parçasını tekrar kaybetti. 
Bununla beraber gene Almanlar 

için Strazburg kilisesinin çok derin 
bir manası vardı. Buna rağmen bu 

iJi kat't olarak halletmekliğimiz, Av· 
rupa sulhuna hizmette bulunmak 
içindi. Filh:tkika hiç kimse bizi milli 
haklanmızdan istiyerck feragata ic
bar edemez.di, fakat biz ebedi bir 
arJaşmazlığa nihayet vermek azmin
de olduğumuz için bunu yaptık. 

Gene kendi arzumuzla ve gayet 
mühim bir sahada kuvvetimizi azal
tarak, alakadar memleketle hiç bir 
zaman yeni bir harbe giri~mek mec
buriyetinde kalmıyacağrmrzr ümit 
ettik. 

Bunu da bu memleketin gemileri· 
nin yUzde otuz nisbetindcn fazlası

nı yapamıyacak vaziyette olma:irğı -
nuz için değil, Avrupada kat'i bir sü· 
kQnun teessüsüne yardım için yap
tık. 

Polonyada vatanperver ve bliyllk 
bir devlet adamr çıkıp ta Almanya 
ile anlaşmak istediği zaman, bunu 
hemen kabul ettik. 

Bugünkü Almanya bir çok istik11-
mctlcrde sakin hudutlara maliktir ve 
memleketimiz A vrupaya emniyet ve 
ıulh hissi vermek için bu hudutları 

kat'i bozulmaz telakki etmeğe 

hazırdır. 

Fakat, C>yle anlaııhy.cr ki b.u fe· 
dakarlıklar hemen her tarafta zaaf 
alametleri ıeklinde tefsir edilmiıtir. 
Onun fçtn burada bu yanlııı düzelt -
mek isterim. 

Paris ve Londradaki devlet adam-

HABER - ~am pe!tast 

• Sirkeci garı drafwdaki temizlik ameliyesi eTıcmmiyellc dcııam edi>'or. 
Çalışmalar yakmda bitcccl: ve Sirkecı ımuhili giizel bir meydan krzamnış o
lacaktır. 

• Kavun ve karpuz mevsimi bitmek üzeredir. Eı;vclcc de bahsettilimiz gi. 
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Yurda gelen 
göçmenler 

Oelet•ek ay sonuna 
kadar 30 bini bulacak 

Romanyıı ve Bulgarlstnndan yurdumu
za göçmen nakliyııtı dovam etmektedir. 
Şimdiye kadar denizden nakledilen göç. 
men miktarı 15 bini bulmuştur. Bu ml.lc
tıırm tC§rlnievel sonuna kadar 30 bine 
yaklaııacağı umulmaktadır. Nakliyat bil
hassa Romanynfüın fazla olmaklildır. 

Göçmenlerin bir kısmı Çnnııkkalcye, 

bir kısmı da lzmire çıkıırılnınktadır. 

Sıhhat bakanlığı şimdiden gelecek se -
nekl nakliyat için haztrJ;nmııktndır. Bil

hal'lsa Yugoslavya ile yapılan anla§ma 
mucibince gelecek yıl buradan memleke. 
timize yUz bin kadar muhaclf göç ede
cektir. Bunlarm muhtelif mtlfettlşll.lc 

mıntakalarmda 1sklinı için umumi mU!et
t(alere emirler verilmlştlr. Bu mınlaka
larda §imdiden göçmen köyleri kunı.la -

cak, ve evler yapılacaktır. Oeleoek sene. 
ki göçmenlerden mUhlm biı- lmnırnm şark 

vll5.yetlcrlnc iskfını muk~rrcrdir. 

larıru temin etmek isterim ki, her 
hal ve vaziyette muhafaza etmek is· 
tcdiğimiz Alman menfaatleri vardır. 

Görülüyor ki, Hitler hep sulhU ko
rumaktan bahsediyor ve bir "sulh için,, 
Alman yanın bir çok f era~atlarda ve 
fedakarlıklarda bulunmuş olduğunu iti
raf ediyor. Fakat dikkat edilirse gene 

görülüyor ki Almanyanın dostluk kur· 
mak için ''menfaatlerinden fedakıirlık
larda bulunduğu,, memleketlerin hepsi 
hudutlarının garbındadır. Hitlerin 
sulbü Almanyanın şark 'nıdutlannda, 

antak "mintarafillah,, büyük bir dev-

let adamına rr.alik olabilmiş bir devlete" 
yani Lchistana müyesser olmu tur. 
.Acaba bu sulh, Macaristarun, Yugos -
lavya ve Romanyarun buğday ambar
Janna, garbi Karadenizdeki petrcl ku
yulanna, Tunanın akı~ına ulaştınla
maz mı?. 

l3u meselenin taammiyle Almanyanın 
garbında bitaraflaştırmağa cabaladığı 

devletlerin elinde olduğu anlaşılıyor. 

Bertin bu devletlerin, yani Fransa ile 
ingilterenin daha doğrusu yalnız !n
gilterenin ar.zulanna zıd bir yolda yü· 

rümek istemiyor. Hele bu İngiltere A
merikanın müzaheretini de kazandık -
tan sonra Berlin için arzulan hilafına 

hareket edilcmiyecek bir kudret halini 
almıştır. 

Binaenaleyh bUtUn it Londradadır. 

Bertin, yahudilerin müdafii olmakla it· 
Jıam ettiği Londranın karşısında da 
cephe almağa karar vermedikçe, vere
medikçe mutlaka ''milli menfaat,. }e

rinden yeni yeni fedakarlıklar yapmağa 
mecbur olacaktır. 

Alman uçaktannın SUdetlerl aşıp 

Praga gece baskınlan yapamaması bun
dandır. 

Ben 1939 yazına kadar Avrupanın 

statükosunu sigorta edebilirim!. Ondan 
t>tesi için 1939 da konuşuruz! • 

Nbumcldin NAZiF 

Yalovada yenı Ankara Radyo 
istasyonu tecrübe 

neşriyatına başhyor 

tesis8t • 
Gelecek sene \'alof 

daha gttzellşeece~ ~ 

lki gündenberi şehrimizde bulunan Na· 
fia \'ekili Ali Çctinkaya dün ak~amki 
trenle Aıurnraya dönmüştür. Nafia \•eki. 
Ji ~rimizde kaldığı mtiddetçe Tramvay 
§İrketile teşrinievvel içinde ba!;la~·acak 

müzakerelerin hazırlığile m~gul olmuş, 

ve Eminônü meydanının açılması hak
kında tetkiklerde bulunmuştur. İstanbul 
belediyesi meydaJUnm Çctbuk a,ılmasmı 

temin edemezse Nafia vekf1.leti bu yolda 
kati tedbirler alacaktır. 

Ali Çetinkaya Sirkeci garı önünde a
çılacak meydanın biran evvel tamamlan 
anası için alfilcadarlara direkti ner vermi§ 
tir. Mühendis mektebinde in~a edilmek
ten olan 450 kisilik pansiyon cumhuriyet 
bayramında tamamlanmış olacaktır. Şiş· 

lide kurulmakta olan telefon santralı da 
yılbaşına kadar bitirilecektir. Bu suretle 

Burdur Saylavı 

Mustafa Şerefin 
cenazesi 

Diin hazin merası mle 

bilhassa Beyoğlu tarafındaki telefon mü. 
kf1.lemeleri intizama girecektir. 
Şehirdeki elektrik ebeke~inin ıslah 

ve tamirine de devam edilmektedir. Si
lfilltarağa fabrikasına yakında ilave ola
rak büyük bir kazan konacaktır. 

lnşası trunamlanan Ankara radyo is
tasyonunun bugünlerde muvakkat kabul 
muamelesi yapılacak ve tecrübe neşriya· 
tına başlanacaktır. • 

Tecrübe neşriyatı öğle Üzerleri saat 
12.30 ile 13,30 ve geceleri de 21,22 ara. 
snda olacaktr. Tecrübeler bir ay kadar sü 
reccktir. l ta yon 60·120 kilovatla çal!l3 
cak. uzun dalga 1639, kısa dalga da gün· 
düızleri 19.75. gcccleri 31.69 üzerinden 
yirmi kil< J tla neşriyat yapacaktır. 

Yeni istasyon clıinhuriyet bayramı gü. 
nU jslcmeğc açılacaktır. 

Ankarada bir 
yangın 

Ziran t Hnnknsının 
buğdayları yandı 

kaldırıldı Ankara, 12 (H~susi) - l3~ . akşam 
istasyonda Çuhaoglu lbrahımın ve 

Anknra, 12 - .Merh~ Mustaf~ Şeref yanında bulunan Ziraat Bankasının ot 
Oz~amn ce~esı, bugun çok hazıp ~e- ve bu~ da an barlarında yangın çıktr, 
rasımle ve gozyal>ları arasında Ccbecıye g 1 
defnedildi. Merasımde. l'vleclis reisi Ab- zamanında yetişen itfaiye dumanın ke
dülhalik Reda, Başvekil Celal Bayar, na saf etinden maske takarak faailyetc geç· 

mma kalemi m .. ıhsus müdürü ve yaveri, 
lcmct l:ıomi, bütfüı vekiller. mebuslar 
milst~arlar yi.lk~ mektepler gençliği, 
ve çok kalabalık bir halk kütlesi hazır 
bulunınu~tur. Cenazeye otuz kadar çe
lenk gönderilmiştir. 

Hacıbayr:ımda yapılan merasimde hu· 
kuk tal besinden Ali Gcn,er, kısa ve 
çok kuvvetli bir nutuk söylemiş, rniltea. 
kiben cenaze önde askeri müzika oldu~u 
halde Cebeciye gotürülmil~tür. 

Cenaze hukuk fakülte i önilntlen ge
çerken mektebin bayrağı yarıya ini:liril· 

di ve gençler merhumun hatırasını göz· 
yaşlarile andılar. Cebecide hukuk tale-

besinden Celal \'C Ifaı:an nutuklar söyle. 
diler. Müteakiben de Burdur mebusu, 
eski iktisat vekiil ve Millet meclisi büt· 

çe encümeni reisi Mustafa Şeref ebedi 
istirahatgahma tevdi edildi. 

---0-

naıkonh do ,torlar 
lzmlrde 

Iımır, 12 (lluımst) - Istnnbuldn 
toplnnıın Dnllrnn Tıp kongresi Uyelc· 
ri Ege v :ı p u · r u ile §ehrimi
ze gelmlşlertHr. Mls:ıflrlcr, vali ve 
C. II. P. Başknnı li'nılt Gilleç ile De
ledlye Reisi Dr. Behçet Uz ve blrcolı 
doktorlar tarntından karşılnnmışlar
drr. 

Misafirler şerefine bu akşam Fuar 
gazinosunda belediye tarafından btr 
ziyafet verllmtştir. 

ti. Otlar ve buğdaylar yandı. Binalar 
kurtuldu. 

--o-

Vapurlarda sonbahar 
torifelerl 

Akay ve Şitketihayriye t~rinievvel 
bac:ından itibaren onbahar tarifelerini .. 
tatbik etmeite b3shyacaklarchr. Her iki 
idare §imdiden tarifelerini hazırlamakta· 

dırlar. Mekteplerin a~ılaca~ da gözönUn

de tutularak sabal1 ve nk~ vapur saat
leri ona göre tesbit edilmektedir. Maa
malih sonbahar tarifesinde sayfiyelerle 
köprü nrasmda ak§aJnlan geç vakte ka. 

dar vapur seferleri bulunacaktır. Yalnız 
gündüz postaları azaltılarak ve ancak pa· 
zar günleri yaz tarifesi tatbik edilecektir. 

Devlet Demiryollan da Haydarpa~ ve 
Avrupa banliyölerinde sonbahar tarife· 
leri hazırlığına ba§lamıştır. 

Sirkecide bir antrepo 
yopılacalI 

Denlzbank liman i§letmcsi Mumhane 
antrepolarının tamamlanmasından son
ra bu §ekjlde modern bir antreponun Sir. 
kcci nhtım\annda yapılmasını kararla~ 
tırmr§tır. Sirkecide Sarayburnuna yakın 
.olan saç antrepolar yıkılacak ve bunların 
yerine Tophanede olduğu gibi betondan 
iki katlı bir antrepo inşa cdll~tir. Bu 
antrepolarda bUtOn işler elektriklt vinç
lerle görülecek \'e hemen biltün antrepo
nun bôşalma ve dolmasını on kişi kadar 
bir amele idare edebilecektir. 

Yalova bu yıl §İmdiye kadar hi~~~ilf' 
ne görülmemiş derecede rağbet .s0 diıet 
tür, Yeni yapılan otel Tennal il~ içitl 
otellerde bo' oda bulmak her zaITlynJo'ıa· 
kabil olaınamı§tır. Denizbank g1ıı· 
dan geleôek sene daha çok randııll~ b!J. 
bilmek ve halkın bilhassa ecnebtle~tafll' 
raya rağbetini arttırmak için kaplı cf!J' 
bulunduğu sahaya eğlence yerleri '~; ıe" 
sahaları yaptıracaktır. llk olarak b3şı.a 
nis kordu yaptıracaktır. Bu?daJ1 eıtcclef 
bir çocuk bahçesi Ue muhtelıf~ ~;ırıeı-te' 
bir de "lark hazırlanması dOşunü ıııG· 
dir. Bunlardan başka kaplıcal8:11° ,,. 
nasip bir yerinde bir yazlık sı~ulil" 
tiyatro sahnesi hazırlanması d~§ ·rı \'8-
yor. Böylelikle tedavi ve istirahat ~rı!ııt" 
lovaya gideceklerin hiçbir suretle ,.,ıdt 
sıkılmıya('tlk ve istedikleri şekilde dif· 
geçirmek imk~nlan elde ed~ 
\' ugosıav konsol08 

değişti . Jerıerı' 
Yugoslavyanın Iatanbuldakı . 0rt' 

Konaclosu B. ivan Vukatiç Jtalııre 
elçiliğine tayin edilmi§tir. b ri l' 

· den e Mumaileyh 1934 senesın ııt•"'° 
tanbulda ifayı vazife etmekte~~ 1 1111· 

bul konsolos1armın en kıdetıt 11 

lunmakta idi. ~ 

Atatorl< 0, 
lzmlrlilere teşeıı.;1 
telgrafı g6ode! rtıııııt 

pıl ·si 
hmir, 12 (A.A.) - d'yert1 

bayramı münasebetiyle bele 
1 .u·ıcrı" 

k'ten, 
Behçet Uz tarafından ~e 1 1.ııtllf~ 
ve tazimat tclgraflanfi3t patsUiY" 
Bagvekil Ccl11 Bayar ,,e • şutcrO 
Vekili l>arti Genel Sckret.erıtv•Pt•' 
Kaya tarafından nfiiıdakı t 

gelmi§tir: 

Doktor Behçet Us 
Belediye Reif\ 1urıUttli" Güıtl bmirin kurtulut ıcli'"' 

yıldönUmUnU huzur ve ne~.~~· 
kutlularken h:m1rU1erln. lı ~,,J 
izhar cttlklcrlnl bildit8li•~ 0ıcııı11'
duygulardan çok mUtehl~~:.ııı~t•P. 
TcıekkUr, muhabbet •e 1>'4uerllt'· 
min sayın halka ibliğ~TATUllf' 

• • • 
Dolttor Behçet Uı 

Belediye Reltl tiyle .,. 
unaıebt "' Kurtuluı gUnU rn dUetlil' 

yın lzmirlilere saad~tle:acrlı:tt· 
neıeli gUnlerinl ubrık S-l.-161 

odA1 ... r-ı 
• • • 

. rwine tlf 
Belediye Reıı ıg unaıeb1 rtf-

Kurtulut yıldönUrnU 111
1 

.,e P• 
Uk şe e dıJ'f' 

le hmirllterin BUy 'kteri lçterı ır-
mize kartı gl:Sıterdı t .,e fJ'f 

der •O'I guya teıekkUr t f • 
tarımı sunanm. •

1
. ve c. ti· 

Dahiliye Vek• 1 
• 

kteterı Genel Se 
şükrü KA y >-
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~anker oğlunu 
[(on.ta tercih etti , 

~arısınr kaptıran kont 
artistlik yapıyor 

f-,, . 

Güzel Kontes 

~ ~elikada dedikodu mevzuu olan ye-
\1 kahraman: 
'~Ik kontesi 25 yaşında güzel bir 

' dır. İngiliz kontu ile evlendiği za
)''Ca 'ekı ve hayatı dillerde dolaşmıştı. 
' ~ ~anttan ayrılması da ayni şekil
~UlilltUIU ve dedikodulu olmuştur. 
Ofıll) kontes, kocasından bir bangerin 
~ evlenmek Uzero ayrılmı§ttr. 

'\ ba r Fiske, meşhur ve çok büyük 't tıgerin oğludur. Fakat herhalde 
'eııı onunla evlenmeye sevkeden şey 
't~ değildir. Çünkü kont da büyük bir 
\>et llahibi adamdır. 
)~ ~k kontesi, kocasından ayrılıp, 'l' Sevgilisiyle evlenmek Uzere Ame
~bı: gittiği zaman kocası da derhal 
~ en onu takip etmiştir. Birçokları 

llııı eskı karısmm banger oğluyla ev
~~lnc nıani olacağını söylUyorlardı. 

~l ıçı t Vnrvik kontu Amerikaya kendi 
,, ıı gitmiştir. Uzun zamandanberi si. ':.a bUyUk bir heves bcsliyen kont, 
>a tld:dan ııyrıldıktan sonra Amerika -

lı11&'~1> artist olmaya karar vermiştir. 
~ a;n kont, Holivudda iyi derecede 
~ ~ lsttir. Kontun eski karısıyla Mis
~. ıııte de N evyorkta yaşamaktadır _ 

~----
RuzvpJtf n 

kUçiili oğl q 

~~~!ilcan c l .. t k •• •. k vl 't "Ilı um ıurreısın n uçu og u 
) 4 bq. \'elt bir mtiessc>sedc 250 lira ma-
' ine 'lcı ınurdur. Babasının servetine 
~ ~erı~nc güvenmiyen delikahh: "'Be
~~ 8 ervetlm yok, çalışıp para ka

~>ıfaı~llı •• diyor. 
btr1c 01duğu tizere Con Ruzvelt bun

aç ay evvel evlenmişti ... 

--- - . __ ...... ___ ....___·~~-~ . 
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l ira kaza-Ayda 4 bin 
nıyordu ; bugün a ç ' • 

Kurnaz bir ca~uslı Londrah ları hayran 
qakal~ndı bırakan canbaz 

15 Senedenben casusluk 1 

Diri diri yanan 

f a9gareci 
yapmış ve kimseye lSlr 

sezdirmem iş 

e v in 'tavan aırasolfil©.laı Dlriıtl'17aııra 
uıB< gı lYınDe ırn nn ~@D ©llYlırlYIW©>ır 

Havadayken bayıldığı 

lngilterede Robinson Valker isminde 
49 yaşında bir adam casusluk suçundan 
dolayı mahkemeye verilmiş ve kendisi -
nin on beş senedenberi casusluk ettiği 

meydana çıkmıııtır. 

Robinson mtihendis olarak bir şirket. 
te çahşmaktadır. ·Fakat bu sıfatla birçok 
hlikiımet sanayi merkezlerine girip çık
makta ve bu suretle birçok askeri sırla
n elde etmektedir. 

Robinson \'alker'in teşviki ile ayni iş
lere girmiş olan bir adaın daha mahke
meye verilmiştir. Con Burk ismindck~ bu 
adam da birçok işlerde RobJnsonla be
raber çalışmıştır. 

Valker, evvela Burku yanına mühen
dis yardımcısı olarak almıı ve kendisi -
ne: 

- Size vereceğim bazı planları çize
ceksiniz, demiştir. Her gece bir plan çiz
seniz yetiııir. Buna mukabil size, plan 
başma 10 şlling, hatta 1 sterlin verebi
lirim ... 

Bu karlı iıı kaıııısında Burk hiç te
reddüd etmiyor. ÇUnkU teklif edilen iş 

hem gayet kolaydır, hem de hiç tehlike
li bir şey değildir. 

Fakat, Burk daha sonraları Robinson
la beraber diğer işlere de burnunu so
kuyor ve onun casusluk faaliyetine yar
dım ediyor. 

:Nihayet bir gün aralarında bir kavga 
çıkıyor. Kavganın sebebi, kazançların 

taksimidir: Burk, arkada.:ımm hesabına 

fazla çalıştığım, fakat nispeten az para 
aldığını iddia etmektedir. Ve ondan ay. 
rıhp tek başına çalışmak arzusundadr. 
O gUn Burk, elindeki mUhim bir planı 
Robinsona vermiyor ve kendisi alıp gö
tUrüyor. 

O zaman Robinson Valker, Burk'un 
bir hükumet casusu olmak ihtimalini ve 
kendisini ele verebileceğini düşUnüyor ve 
derhal gidip arkadaşını evinde buluyor. 
Fakat, yine anlaşamıyorlar ve bu mese
leden sonra casuslukları meydana çıka
rak ikisi de tcvkü ediliyorlar. 

Roblnson Valker mahkemede suçunu 
itiraf etmiş, on beş senedenberi Alman
ya, İtalya ve Rusya hesabına casusluk 
ettiğini söylemiştir. 

Casusun çaldığı planlar arasında mü. 
him bir tayyare topu planı da vardır. 

Plan casusun evinde bulunmuştur. Fakat 
düşmana bir kopyasının gönderilip gön- ' 
derilmediği belli değildir. Kendisi, planı 
yeni çaldığını, hiçbir yabancı devlete t es
lim etmemiş olduğunu söylemektedir. 

Muhakeme, diğer şahltlnrin celbi için 
başka bir gline bırakılmıştır. 

Şuşnig ağır hasta 
Viyanadan ingilizce "Taymis,, gazete

sine bildirildiğine göre, eski Avusturya 
başvekili Şuşnig ağır hastadır ve bu yüz
den, yakında başlanacak olan muhake _ 
mesl geri bırakılmıştır. 

Şuşnig mfühiş bir sinir buhranı için
dedir. Kendisinde eskidenber i bulunan 1 
sinir hastahğı, son · hadiseler üzerine, 
Belveder şatnsu ve Metropol otelindeki 
mahpuııluğu esnasında artm ıştır. 

ıt-" rOyd 

Çenesinden ameliyat oldu 
Avusturyanın ilhakından sonra, lngil

tereye gitmiş olan meşhur doktor F royd 
Londrada geçen gün bir ameliyat geçir. 
miştir. Alimin yakın arkada5larından bi· 
ri hastalığın endişeyi mucip olmadığını, 
ameliyatın çenesinde yapıldı~ım s<;yle
mi~tir. 

Froyd çenesinden bir kere daha ame
liyat olmu~tu. Bu ikinci ameliyat için de 
birinciyi yapmış olan doktor Viyanadan 

Bir zamanlar ay_ 
da dört bin liradan 
fazla para kazanan 
meşhur bir canbaz, 
bu glin beş parasız
dır. Köşkler, ko -
naklar, atlar, ara -
balar, yilzlerce dö
nUmlük araziler bu 
gUn birer hatıra o
larak kalmıştır ve 
Con Merit bu gün 

Con Mcrit tavan arasındaki 

bir odada yırtık pırtık elbiselerine sarı. 
larak oturmaktadır. 

Kendisi acıklı macerasını şöyle anlatı
yor: 

- Londranın en bUyük tiyatrolarında 
oynardım. En btiyük meharetim ip ilze
rinde yürümek, hareket eden direkler 
Uzerine atlamaktı ve daha bunun gibi bir 
çok hünerler gösterirdim. O kadar bil -
yilk bir şöhret knzanmı§tım ki, bütUn 
Londra halkı beni görmeye koşuyordu. 

Hatta, başka şehirlerden de sırf beni 
görmeye gelenler pek çoktu. 

Bu vaziyet karşısında beni bütün ti -
yatrolar paylaşamaz oldular ve çalıştı. 

ğım tiyatro ücretimi kısa bir zaman 
zarfında on misline çıkardı. 

Gece on ikiye kadar tiyatroda çalışı
yor, ondan sonra arkadaşlarla •beraber 

barlara, içki yerlerine gidip sabaha ka-

[O) lYı n y a ifil o fr'i) e n 
meşllllllJl r a 'tOe '\cl 

'Valter Corc 1882 de t•c 1938 dt. 

Kırk, kırkbe~ sene evvel dün}'anm en 
me~hur atletlerinden biri olan lngiliz ko. 
şucusu Valter C.Orc bugün seksen yaşın
dadır. 

Valter Corc dünyada en fazla rekor 
kazanmış atlettir. Birçok sürat ve muka
vemet koşularında, l\1illetlerarası müsa· 
bakalarda, muhtelif tarihlerde, kazandığı 
şampiyonluklar on ikidir. 

Bugün 80 yaşında zayf bir ihtiyar olan 
eski atlet, bulunduğu bir beyanatta şöyle 
diyor. ı 

"İçki olarak yalnz bira içerdim. Fakat 
çok fazla içerdim. Bundan zarar değil, 
fayda gördüğümü zannediyorum. Fazla 
şişmanlamamak için kendimi yemekten 
kestiğim zaman yalnız bira ile ekmek yer 
dim ... 

çağrılmıştır. 

Froyd henüz hastanededir \'C bir müd· 
det daha kaldıktan sonra yakında çıka. 
caktır. 

dar eğleniyordum. Şampanya §işeleri pat 
lıyor, masamızı bar kızları dolduruyor -
du. 
Eğlencelerde harcadığım paralarla 

kalmıyor, ayni zamanda bütün arkada§
larn bol bol para dağıtıyordum. Öyle ki, 
gUndüz elime geçen para gece savrulup 
gidiyordu. 

Bir müddet sonra, artık yaşım ilerle. 
miı;ı, canbazlık yapamaz bir hale gclmiı;ı
tim. Elimde de pek az bir param vardı. 
Bunları da yedim, kısa bir zamanda bi
tirdim. Ne yapacağımı dtiı;ıünliyordum ve 
bir iş arıyordum. 

Fakat o sırada bir yerden bir mirasa 
kondum, 300 bin lira kadar bir para al
dım. Bu beni tekrar sefahate sevketti. 
Şimdi kumara da başlamıştım. Kumar -
dan sonra at yarı§larındnkl bahislere 
merak sardım. Bahse girip bir at Uzeri
ne 2000, 3000 lira koyduğum ve 30 bin, 
40 bin lira kazandığım olmuştur. 

Nihayet o paralar da suyunu çekti ve 
ben yine beş parasız kaldım. Artık hiç 
bir iş yapamıyaeak hale gelmiştim. Bu. 
gün de bu vaziyete düşmliş bulunuyo
rum... Vaktiyle paraları beraber yemiş 
olduğum arkadaşların çoğu şimdi zen -
gin. Fakat hiçbirinin bana yardım etti
ği yok.,, 

Con Mcrlt'in hayatında sllkOnla geçir
diği bir safhası daha vardır o da dolnn
dıncılık suç~yla beş sene ~aplste yat _ 
masıdır. Paraları har vurup harman sa

vurmağa, mirastan ve kumardan para 
kazanıp harcamağa altıımış olan adam, 
herhangi bir işte çalışamamış, para bul
mak için türlil sahtekarlıklara, ııarlatnn
hklara ba~vurmuııtur. 

BugUn hapisten çıkmış bulunuyor ve 
bir evin tavanamsmdaki odasında ihti -
yarlık gilnlı'rini dolduruyor. 

zannedi liyor 
lngilterede bir tecrübe pilotunun bulut

lar arasından tayyaresi ile beraber düşe
rek diri diri yandığım yazmıştık. Bu 
feci kazanın tahkikatı deYam etmektedir. 
Kazanın sebebi olarak iki ihtimal ileri 
süıiilmektedir. 

lhtimallercfo.n birine göre, ta~'yare, 
mukavemet edebileceğinden fazla bir sü· 
ratle gidiyordu. Çünkü, kazanın olduğu 

yer civarında tayyarenin makine aksa· 
mından iki küçük filet bulunmuştur. Mu· 

ayenede bunların, kazadan evvel dü_ştlığü 
anlaşılmıstır: Demek ki tayyare son de

rece büyük bir süratle uçuyordu ve bu 
sürat içinde sarsılan makinenin bazı yer. 
leri sökülmüştür .. Bundan sonra da mo-
tör durmuş ve tayyare yuvarlanmıştır. 

İkinci ihtimal ise, pilotun bayılmış ol
masıdır. Filhakika, tayyareci C.On Hind· 
marş geçen sene de böyle bir bayılma va. 
kası geçirmiş, fakat tayyare yere yuyar
lanmadan ewcl ayılarak kendisini Ye ma 
kineyi kurtannıştı. O zaman pilotu mua

yene eden doktor, C.Onun 5 bin metreden 
yukarda bayılabileceğini, bu kadar yük· 
sckliğe ancak hususi bir boru ile oksijen 
teneffüs ederek çıkabileceğini söylemişti. 

Halbuki, Con Hindmarş bu son uçuşuna 
oksijen maskesi takmadan çıkmış, fakat, 
tayyaredeki ~!etin gösterdiğine göre, 6 
bin metreye yükselmiştir. Binaenaleyh, 
pik>tun gene bir baygınlık geçirdiği ve 
tayyarenin başıboş kalarak yuvarlandığı 

da kuvvetle muhtemel görülmektedir. 
Belki <le, kaza bu şekilde nıkua gelmiş, 

tayyarenin o bulunan iki makine akşamı 

da kazanın ilk anlannda düşmüştür. lki 
kaza amilinin de ayni zamanda vukua 
gelmesi ihtimalden uzak değildir. 

ı-------------------------------------
1Uısq,ete, 
41 ~ ıral~am o şeame'tl lfil l 412 ye 

wlkiıkDe"'e~DDecek mn ? 

B UGÜN, ba~a şeylerden bahsedeyim, - dedim, fakat, gene günün mev
zuundan dışarıya çıkamıyorum: Harp mi? Sulh mü? 

Günlerdenberi, dünyayı heyecanlandıran bu mühim yaziyet sinirleri öyle 
germiş. herkesi öyle ka\Taınış ki istersen b~ka şeyler düşün, ba~a şeylerden 
bahset. Sinirlerini yenip başka tellerden ses çıkarsan bile herkesin: "Bugün 
d~ bu peşrev çekilir mi?,. diye bağırdığım i~itmek, yahut dudak büktüğünii 
görmek hiç de gayritabii değildir. 

Dananın kuyruğu, :\ürcmbergteki nazi kongresinde Bitlerin söyliyeceği 

nutka bağlıydı. Dün gelip çattı. Bugün, dün üzerinden bir gün geçmiş, nutuk 
yirmi dört saat değilse bile on küsur saat eskimiş bulunuyor. 

Sanılıyordu ki Almanya, daha do&rnısu Bitler, büyük devletlerin 
aldığı cephe karşısında Südet işinde yumuşaklık gösterecek, harp 
havasını dağıtacaktır. Umulan olmadı. Hitler kös dinlemiş gibi gene bildiğini 
okudu,. Kapadı gözünü açtı ağzını. "Cç buçuk milyon Südetin, Çek tazyiki al· 
tında inlemesine tahammülleri olmadığını, icap ederse onlara yardım etmek. 

J 

ten çekinmiyeceğini söyledi. Şimdi ne olacak? Nutuktan ronra gelen ilk ha
berler şimdi de Yaziyetin aydınlanmasını Alman mane\'ralannın bitmesine, 
Südet • Çek müzakerelerinin sonuna bağlıyor. Bahsetmek istediğim Londra 
telgrafı ı;ıöyle bir cümleyle bitiyor: 

"Bu intizar müddetinin ne gibi <:Ürprizler doğurabileceği şimdiden tahmin 
edilemez.,, 

Demek ki Bitlerin nutku gerginliği izale şöyle dur~un bilakis teşdit etmiş 
bir \'aziyette:. Üç buçuk milyon Almanın ~k topraklarında Avrupayı ateşe 
verecek barut f ıç1sını tutuşturmaya teşebbüs etmeleri Bitlerin nut. 
kile daha kuvvetli bir ihtimal dahiline girmiş bulunuyor. Velhasıl bugün, har
bin patlamasına dünden daha çok intizar edebiliriz. 

Harp patlarsa, bu, ne Südet, ne Çek meselesinden olacaktır, bence, sebe. 
bini Bitlerin Südctlere verdiği cesarette aramalıdır .. 

On üç rakamının u&rursuzlu~runu ~n ikiye yükliyecek bir harp çıkar
sa ne olacak? Bu ayrı bir me5eledir. Bu meselenin münakaşasmı. politikacıla
rımıza bırakıyorum. Benim bahsetmek istediğim asıl meyzu şudur : 

13 rakamı hakikaten şeametini 12 ye yükliyebilecek mi? 
Dikkat edilsin, Bitlerin nutku gazetelerimizde bugün yani ayın 13 ünde 

yer buluyor •• 

R 
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~~)ı M n IK n ~ALDNA A V O iNi IO ffe\ 

iÇERDE: ı 
• Bır müdclcttcnhl'ri şehrimizde tctkıl,· 

lerdo bulunan yüksek tcdrısat umum mii· 
dürü Ce\·at dün akşam Ankarnyn gitmiş 

w~PT.t\N. 
W'\ıKı'IE 

tir. 
•Parti mıımnıı Anndoluyıı giden ressam· 

ların intihan işindeki ihtllCıltnn dolayı 

müstakil rcss:ıınl:ır birliği aznsınclnn olan 
bazıları istim etmiştir. Birliğin diğer nz:ı
ları dün l :ıplıklnrı bir toplnnhdn hirliğı 

bozup yeni bir birlik kurmayı görUşınüş 
]erdir. 

• Profesör Prost dün belediye im:ır d:ı· 
lre inde Kadıköy ve Csküdarın pliinl:ırı 
üzerindeki çnlışmnl:ırın:ı haşlanuştır. 

•Bebek - Dolm:ıbnlıçe lOlunun atılma• 
sı etrafında tetkiklere başlanmıştır. \olun 
bilhassa Arnnrntköy • Kuruçeşme - Or ta· 
köy kı mı genişletilecektir. l\lasr:ırın bir 
kısmını Nafia vcki'ıleti verecektir. 

• Eminönü hnlk~·f spor salonunun in
şasına dcvnm olunmnktndır. Dünden iti· 
haren temelin knzılmnsın:ı istimli'ık edilen 
yerlerin yıkılmasına bnşlanmışJır. 

• Cumhuriyet bııyr:ımında şehrin nıulı· 

tclir yerler.inde belediye tnrafındnn y:ıoı· 
lncnk clcktrlk temıiratı için tesisata Şem· 
sipoşn ve Snrnyburnunda dünden itilı:ıren 
başlanmıştır. 

• 1'0rkofisln son bir stntisıiğinc göre, 
ıetcn senenin ilk allı nyına nisbctle bu 
yıl ihracatımız 1 milyon, ith:ılatımız 27 
milyon lira fazladır. 

• Tilııkoris reisi Burhan Zihni S:ımır 

Ankarndan şehrimize gelmiş ve dün İtal
yan murahbaslnrı ile y:ıpılnn iJk ihzari 
toplnntıda bulıınmıışlur. 

• Yugoslnvyanın İstanbul konsolosu l· 
van Yukatic .Khhirc orta elçiliğine tayin 
edifmjşlir. Ron:rolos ynkınd:ı şehrimizden 
ayr.ılaatı kil r. 

• Scl:\rıik sergisine gidecek akın heyeti
miz bugün hareket edecektir. 

• Turk • Bulgar ılcmiryoll:ırında Alınan· 
yaya yapılacak tütün ihrncntı için lenziliil
lı bi.ıı t.arlte kabul edilmiştir. 

• Şehir meclisinin revk:ılade toplantısı 

anümüzdcki p:ız.1rtesl sfinfi yapıl:ıc:ıklır. 
• Belediye Üsküdar - Kadıköy lrumvny 

ılrkclinln rnrld:ıtınııı m:ısr.af1n1 koruma· 
dı ını hükumete bildirmiş ,.c vekfılctten 
yardım istemişti. D:ıhlliye \'Ck:ileli me 

seleyi tetkik elmiş \'e bir rapor h:ızırlamı -
tır. Rapor diiter Ycktilellcr t:ır:ıfınd:ın tel· 
itik edildikten sonr"'1 bir karar ,·erileccktir. 

• Maarif müdürii Tevfik Kut yeni sene 
kadrosu ,.c )'eni acılac:ık mektepler mcsc 
lesi üzerinde vcknletle temasta bulunmak 
fü:ecr Ankııraya gidecektir. 

Atatilrk kUprüsilniln 
iki tarafında 

açılacak yollar 
• 

Belediye, Atatürk köprüsü inşFtatr 

ilerlediği için Karaköyden ve Eminö
nünden köprüye kadar açılacak geni§ 

yollar hakkında tetkiklerde bulunmak
tadır. Köprünün açılmasiyle beraber bu 
yolların tamamlanmış olması mukar • 
Terdir. Fakat şimdilik belediye bütçe -
sinde bu işe yeter para bulunmadığın
dan yeni imkanlar aranmaktadır. Her 
ne olursa olsun muhakkak surette bu 
yollar da köprü ile beraber açılmış o
lacaktır. Çünkü bu yollar yapılmadan 

köprüden fazla istifadenin kabil olamr
yacağı anlaşılmıııtır. 

Karaköyden açılacak yola başlandı
ğı zarruın meydanın da geni§letilmesinc 
giriıilecektir. Buradan yapılacak tüne· 
nelin karşmndaki adanın kaldırılmasile 
başlanaçaktır. Eminönlinden ise Balık
pazarmın açılmasiylc bugünkü cadde 
g~niı;letileccktir, Bu işlere sene başına 
kadar başlanılması düşünülmektedir. 

Alman lktısat Nazırı 
Ankaraya gelecek 
Alman lktJSat nnzm doktor Funk bu 

ay lçers1nde Demleketimize gelecektir. 
t Nam-, §ehrlmbdc bir müddet kalarak 
muhtelif iktııs:ıdi meseleler üzerinde tet
kiklerde bulunacak, bundan sonra bazı 

resmi temaslanla bulunmak üzere An -
karaya hareket edecektir. 

Basın Kurumunun 
bugünkü kongresi 
İstanbul Basın Kurumu kongres: 

bugün öğleden sonra toplanmaktad r. 
Bu kongrede, mer'iyete girmiş olan Ba
sın Birliği kanunu dolayısiyle toplana 
cak ilk Basın Birliği kongresinde ha

zrrlanaca : nizamname üzerinde görü . 
§üleccktir. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel sek · 
reteri Şükrü Kayanın, bugünkü kong
reden ıı.-:nra, Basm Kurumunu ziyaret 
edeceği haber alınmıştır. 

BALİNA"ll 
TUT .t\MA2SA. 

L~R. C,c)'ı(lıyı 
8oRC '(~2ÜN 
DEN KA'Y~f • . 
Df:CfGİNı 

.S0'7'LE Mı~1 ı 

MELEK Sineması i 938 - 939 srnesinln ilk büyük filmi ,. 

~inema. tekniğinin en son harikası 

Yeni sinema mevsimine 

başlıyor 

Acıldı~ı glindcııhcrl tstnnbulun en klhnr 
sineması ismini muh::ıfaza eden ve daımıı 
sinema dün)asının en güzel, en palı:ıh 

filmlerini gösteren l\lclC'k sineması önü· 
müzcicki çnı:şamba sünfı :ıkş:ıını Yeni Sine 
ma me,·.siınine başlı.}or,. 

Melek sincnı::m scııelcrdcnhcri knzıındısı 
"En guzcl filmler söstcu:n sinema,, şöhre
tini im st>ne de muhaf:ıza etmek icin hiçbir 
fcd:ıkiirlıktan çekinmemiş. Amerikanın 

METno GOLD\'I. .. {'NITED, PARA
l\IOU.'1' ,.e FOKS gibi en hü~ ük film şir
kellerJnin en muazzam filmlerini satın al· 
mıştır. 13u rBmler nrosında şu lıüyük isim
leri şimdiden kaydedebiliriz: 

1 - KONTFS VALF\'SKA:: CHARLES 
llOYE.R - <iHET GARBO. 

2 - l\f.\RIE ANTOL "ETTE: ~ORMA-
SHERER • TYRO. 'E PO\'ER. 

3 - l\.ASIRGA: DOROTllY LAMOCH. 
4 - Mi\HKO I?Of.O: GARY COOJ>EH. 
5 - SENOHIA: JANETI'E MACDONAJ.D 

• l\'Er.SOX EDDY. 
6 - ŞAHANE ÇILGrNLIKLAR. 
7 - JlOSALlE EI.EANORA POV'ELI. • 

NELSO. T EDDY. 
8 - l\l:ANO. ': l\lAR1'1I.\ EGGERTH • 

JI:.AN KIEPl'R.\. 
9 - FENA\ OL: DANIEL!..E l>:ı.BHIEUx 
10-SCT KARDEŞLER: 1-Jm\"RI GARAT 

y 
H 

ALT 
Ki Mi 

25 kısım tdmıili birden 

B:ı~ l'Oldt-: Gt'\"E AUmY 

20,000 metre ycraltmı \C 500 sene 

sonrn.yı gösteren alillln.r.ı başrct ,·e

ren bir film. 

YARIN mnfinelcrden itibaren 

• MEG LEMON1 'lER. ----....,...-----------

11 - DELlKALlL\Hı HOBERT TAY-
LOR • l\1 l'HEEX O' SCLLlVA~-: 

12 - MA1 'UELLA: DOllOTH\' LAl\IOUR. 
13 - NAPOf.1 GECr:I.EHl: JEAN KlE

PURA • GI.ADYS SYATITIIOUll. 
14 - KAZANOVA: JL\NS ALDERS 
15 - SOVE\ S KA. 'ALI: ANXAEELLA • 

TYHOl\"E POVEH • 

lG - KADIAXLAR HAPISHAı ·Est: 
(Yenedik film ınüsnbnknsında birinciliği 

1.azanan film). 
17 - Aı ".\f.Alll •• Gf'XAHI: GLADIES 

GEORGES. 

18 - llAROSES 'e CŞ • .\CI; ANNA.IlEL· 
l.ı\ \'ILl.İ.\M PO\'EJ.L. 

1fl - 'CÇ AHl\ADAŞ: HOBEHT Tl\Y· 
I.QR • lllı\HGEHl'rTE SCLLAYAN. 

20 - BCYCK ATES: CliARLES LAl:· 
GIITOi\. 

21 - TAŞ BEBEK: JE.\N CRA\'FORD 
SPEN CCR TRACY. 

22 - KIR ÇfÇECf: SHfRLEY TID!Pl.E. 
23 - PARl BCLilüLC: SlllONE Si· 

MONE. 
24 - KADIN OYr."LARI: LORETTA 

YL'KG. 
2G - VERTHER (Gothcnin meşhur ese

ri) Pierre Hkh:ırd \ 11.LIAM. 
27 - AI.TIN MABL"T: MlRE1LI.E BAL· 

Lt. ", 

Iluki'ımetimtıin inema vergilerini in· 
dirmcsl üzerine Melek ı;ineınnsı müdüri· 
yeli bu sene fİ"tLırını herkesi ş::ı,ırİ:ıcak 
bir suretle kırmı~tır. 

llCSUSt KOI.TCl\l..AR: 50 kuruş : BAL 

KO~ ve BtlllXCt I\OI.TUKLAR: 3j kuruş· 
1Klı ·et: 25 kuruş. LOCALAR: 2acl kuruş 
olnrıık teshil etmiştir. 

.Ayrıca Melek sineması şehrimizde ilk 
defo olnrak, esli makine tertıb:ılını, Ame· 
rıka ve Avrup:ının )alnız en ı1CKS. en 
PAH \l.I sınemal:ırının kullandı~ı \"EST
·ı ERN El.ECTRfC ş~kctinin en son sislem 
lertıb::ıtı ile lechlz elmeğe b:y;l3mıştır. 

Bu )eni tek~mulu on beş l irmi gune k:ıdar 
hrızır bir şckılde sürur dinliyebileccksi 

niz. 

Kayın biraderini 
yar "ıyan adam 

Dün gece s:ınt 22 de Alemdarda bir 
ynrnlama hadisesi olmuş ve bir adam 
kaimbiraderinf iki yerinden ağır surette 
bıçaklamışbr. 

Alcmdardn İplikçi hanında oturan ço. 

lak Ahmetle kaimbira1eri Ali ötedenbc
ri ailevi aebeblerle g~inememekteclir -
Ier. Dün geceyarısı evde mlinakn,şaya tu
tuşan Ahnıet ve Ali, adamaktllı kavgaya 
başlamışlar va Çolak Ahmet bu sırada 
bıçağını çekerek kaimbiraderinin üzeri
ne atılmış ve vurmağa ba§lamılitır. Ev
dekiler ayırıncaya kadar Ahmet, Aliyi 
karnından ve bacaklarından ağır surette 
~rnlamL~ ve yctiı,.,enlcr yaralıyı Cemıb. 

paşa hastanesine kaldırmııılardır. 

Yakalanan Ahmet hakkında tahkikat 
ynpılnıaktadır. 

Wo~k-0va radyosunda 
Türkiye lç'n ko;.,ser 

Moskova, 12 (A,A.) - 15 eyhildc ya· 
bancı mern!eketlerle kültür müna ebet!c· 
ri idame Sm-yet (Vo!:s) cemiyetilc S.S. 
C.B. radyo komitesi, Moskovad:ın ko· 
mintcrn rnd) o istasyonu ile (-dalga tulü 
1744), Türkiye için tertip edilen bir racl· 
yo konseri, neşredeceklerdir. Konser Tür 
kiye saatile 21 de başlıyacaktır . 

Konserin programı şudur: 

Gliycrin ''Ş.'lh senem,, operasından p::r. 
çalar (.\zarbaycan tiyatrosu artistle ı 
taraf mdan}. 

2 inci kı:ıım: 
Piyano havaları Brüksel be~ nclmilel 

müzik konkuruncfa birincilık kazanan 
piyanic:t Emıl Gilcls tarafından. ---------... - . .. . ... ~ -r,, . . ' - -

ı-·· RKi E • 
Şişe ve Cam Fabrikaları 

AN() 1 \1 SOS\'ET~~SINl>EN: 
Papbahçc fabrikam:z otoır.atik şisc makinelerinde 150 kuruş yev

miye ile çalı§tırı)mak !ızeıe 5 Sana)'i Mekteti mezununa ihtiyacımız 
vardır. Gösterilecek kal>iliyct ve liyakate göre ycvmilcr,• arttırılacaktır. 

Taliplerin elleri.ıdel<i veEaikle birlikte Galatada Perşcmbepazarı Sa

•ll•1r sokağında f~ hanıf'\Jaki büromu-:a müracaatlan. 

----mıl'l~4aarm• .. . • (\ - '"· ı' 

• 

,.AVf'AVH~ \lh>"<'T't YfL'K~NLıU~ 
GôR.M~.ş,.ô-· c.eMı so,,ı s~~Aıi~--f-:r.1.ı.E<:-" 
Nı )l.L.ARA1' o ,.ARAFA voı. -
ALt>ı .. B'\l.ıN~ A'11 GA~Ll 

--~ı..,-Y:.;_R-:,;C: AK • • • -;.-r.::. 

LAUREL ve 
Mevsimin ilk TORKÇE SöZLO filmleri 

l 938 - 1939 sinema mevsiminin ilk kahkaha tufan; 

LA UR EL HAROi 

ş A 
Önür:'lüzdeki perşembe akşamı 

R 
s RA V SiNE ASINDA . 

Lüks Balkon 50, Hususi koltuk 35, iki11
'
1 

balkon ve parter 25, Localar 250 kuru~· 
S:ı§hyor. Yeni fiyatlar: 

Ilk teminat Mevsimlik 
.muhammen kirası 

18 240 Floryada 1 Numaralı dilkk!0 

7,50 100 Floryada 6 Numaralı dükk!ıı 

Floryada Florya çarşısında bulunan ve yukarda numaralarile mevsimlik ıxı~ 
men kiralan yazılı dükkanlar kiraya ve rilmek üzere ayn ayrı açık arttı~ gi1 
numuşsa da belli ihale gününde giren bu lunmadığından arttınna 23.9·938 
nüne uzatılmıştır. 

.. te!İ" 
Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. lstekliler hizalarında g~ bU' 

len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 
çukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. .(B)_ ;(6372t 

Cinsi mıktan Mu.B. llk T. Gün ~aat 

Kilo Lira L.K. 
Un 598000 62790 4389.50 27 /9/938 15 
Bulgur 60000 5400 405. 27 /9/938 16 
Kuru fasulya 57600 51&1 388.80 27 /9/938 17 
Saderağ 18000 16200 1215 26/9/938 15 

.. 
•• 
•• ,, 

Pirinç 48000 10080 756. 26/ 9/938 15 
Yulaf 476000 19040 1428 26/ 9/ 938 15 ~:e r.ııl' 

l\lersin ıtanıi.zonunclaki kıtaatm ihtiyacı olan yukarda cins ,.e ıniktarı ılı jilet 

hammcn bedeli ve muYakkat tcminatlarile ihale günü ve şekli ve saati ~ ]:.1'• 

maddeleri kapalı zarfla ek"Siltmeye konuldu. Eksıltme Mersin Askeri sat~ saat e<t 
misronu tarafından yapılacaktır. Zarflar ayni günde açılış saatinden bır 
veline kadar kabul edilir. f11C''Cllt 

Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler askeri satınalma komisyonunda 
olan şartnameleri her zaman görebilirler. (376) (6223) 

• • * dar b·r 
15,000 çift yemeni kapalı zarfla eksilt· l ğı 7-9·938 den 7·10.938 gününe ı.a ı.,,rıııt· 

m~ye konulmu,.tur. Tahmin bedeli 27.000 ay zarfında pazarlıkla ~~ilt~e~~9381'8~ 
lira, ilk temınatı 2,025 liradır. Eksiltmesi muştur. llk pazarlık giınu 1 ·da J\cı,:e 
21-9-938 çarşamba günü saat 10 da Erzu. zarte i günü saat 11 de Burı:.a u3cal't~ 
rumda Askeri satınalma komisyonunda satınalma komiSYonunda yap 13# 
yapılacaktır. Şartnamesi hergün komis· lsteklilerin b~lli ·gün ve saatte gelıtlı:l.e' 
}'Onda gorülebitir. Teklif mektuplan bel· Askeri satınalma komic;yonuoa 
1i gün ve saatten bir saat evvel komisyon ri. (392) (6340) 
reisliğine vcrilmış veya posta ile gön· • • • to~ ca~: 
derilmiş bulunacaktır. (355) C6074) Babaeski garnizonunun ıı_Oflulfl1' t 

:fo ~ ~ 't'I kapalı zarfla eksil tın~ e ~ 
8 

gür.U s' ıi 
Kars garnizonu için 450.000 kilo un, Ek iltmesi 3 birir;ıcitcşrın ~eıı ~ c"' 

Ardahan garnizonu iı;in 200.000 kilo un 16 da yapılacaktır. Muh l'r3 50 ı..-ıı\~· 
kapalı zarfla eksiltmeye konuimuştur. l· 9,900 lira, ilk temin~tı 14z 1~3tirıde IJC· 
hadesi 26·9·938 pazartesi günu saat 11 tur. Taliplerin vaktınde ,-eda ıı:ııı' 

zede satınalma komisronun 
de Karsta s;:ıtmalma komisyonwKla ya. 

lunmaları. (394) (6342) ...ııtı 
pılacaktır. Kars ununun tahmin hcdeli ~ .., .v- •• 3t :1ll" 

58,500 lira. muyakkat teminatı .ı 175 li- · edilen fı) ,3rı 
Beher kilo una tahmın ?()00 kilo ~·e 

radır. Ardahan ununun tahmin bedeli kunış olan 200.ooo iHi 40... ekc:iltflle~ 
28.000 lira ilk teminatı 2100 liradır. Ev- sabunlu kö~eıe kapalı zar~35 ~~O 
saf \'e ~craitinin görmek istircnlcrin her- konulmuc:tur. Jhalesi 31·1 .,0atı 4-·_..ıe " . 1 . terrı ·ıirıv 
gun Kar~ atmalma komisyonuna gel- gunü saat 11 dedır. lk. rııullııb1 w 
mcleri. !ste.ldilerin kanuni ,·esikalarilc liradır ~artnamesi 50 ııra undBfl 

21 ıı . • . ·on rı 

belli saatte komisyona gelmeleri. M 1.V. Sat maim~ komı5~0 2.t90 S:: ,-e. 
(368) <6075) nır. Ek iltrneye gırcceld~eleriıtdel" iJlıl. 

• • ılı 

Bursa garnizonu için kapalı zarfla ya· 
pılan tksiltmesinde beher kilosuna 102 
kuruş 40 santim teklif edilen fiyat \'eka. 
letçe pahalı görülen 22,000 kilo sadeya· 

kanunun 2 ve 3 üncü.ma ktupt::ırJflf ~.,r. 
saikle teminat ve teklıf ıne .et r..f.1\ 

b' c:aat e'" . 
le saatınden en az ır ~ ,,errneıerı S)) 
Satınalma komisyonuna '(390) (631 

• 



Japon oı·dnsunda 
. panik başladı 

Çın kuvvetleri Japonlara müte
madiyen ağır zayıat verdiriyorlar 
c liong • Kong, 12 (A.A.) ...... Yantze Sağ kalanlar şehrin cirnrıııda bir 
:l>h~ınde başlıyan \·e Yantt~'nln şi- tepeye çekilmişlerdir. Şahonun cc· 

11 •lllli'!e llunnsınet'de \•e nebtln ce- nubunda birçok tan·a rclcrin lştira
I Ubı.uıa !>uıchııtıg ve Shahoda Ç!nli- ki)'lo ccr~yan eden ı>ck ~hhletll mu· 
: 1• Je.IHmlar 9.l'fi mda hlll de\'am barclıelcr neticesinde ı ı J upon tay ya 

1 ta tnuharebeler esnum'1a J&pön· ı·eıı dilşUrülnıUştUr. 
~r ftYkallde ağır ~aylnt<\. \tite:nıak- Slndze'nln cenulıu gf\rbislnde ec-

llırtaı. reytın edı>n ıııuharcbelcr neticesinde 
~ li~r gün nnıbo.rebe sahalarında ı'lrnlarındn bir mlrnlay olmak üzere 
GIQ<l n be lblne !kadar ölU ,·e lkt bin- HOO Jnpon öldUı·UlnıUştür. 
t ~il lltı bh1c kattar yaralı terketınek- ~UfOV ve l'ungha.y hattının merkez 
~lrter. kısmmın Japonlar tarafından işgalinden-

c llu tayla.ta uMı.fl etmelt lçtn Japon beri Şuıovda bulunan mcııtıur general 
~h('alnin kumandanı Nanklndeo "e Dısongyen'in yUksek kumandası altında 
la ~lıa)•dan üt fırka gt\nderHmesini takriben 10 fırkadan ibaret olan Çin 

lep ctnılştlr. Tnk\'lye kuvvetleri kuvvetleri Şangtung, Hopey ve Honanda 
'~l' t ır gelmez altı bin Jo.pon Juichan-
bırı tcnubu şarklslnde Şeklyantunda 
"'lunan Çin kıtalarına taarruz et
'<.\~"' k 

"e •ıaşlamı"lardır. 
ta %ııııer şlddctlc m11kab1l taarru
Q &eı:erek bu taarruzların yarısıo-
an t l ~n~ını \mha etml~ erdir. 

Ordumuzun 
Antep 

rnanevraları 
lı'. . ( lJa§farof ı 1 inci (le) 
~ 1·Yc durumu ha!;kında şu maliirr.atı 
t• .... 

•· "'• lerd:r: 
'Ord ımu.z:un sıhhi durumu fcvkala· 

~t 
1
1hdir. Kı~a!ar her türlü ı;rhhi vasıta

r ~ tihazlandırılmıştır. Kıta tabipleri 
ltıutan ve sub:ıy'arla birlıM:te askerin 

t r hali ile yakından alakadar olır.4kta 
Ilı •11filk hır vakaya bile müdahale et. 
t~4tcdirkr. iki günclür devam eden 
~ lll<ıncvralar nda bir tt bile hasta. 

Ilı ı>t 
~ır .• , 

lutüncüler 
l· .~:.· ayetçi ... 
utt.nterin Sökeye nakli 
t Çok zararh o:uyor 

tr aJası, (Husus!) - Kuşadasnun en 
,,ıtı ı lUtüu ycUttlren Davudlar mmta· 
1-b tUtüncüleri bum ticaret ouuına ve 
~~tlar idaresine bqvumrak her yıl 
)e ıru glbt bu )"Jl da lUtllnlerinin Sökc-
1ıı11111akıedilerek satış işlerine ait mua -
~~erıın Sökedc yapılmnsmın öttUhe ge-

tı eaını istemişlerdir. 
~t 11 

dilek Uzerlne harekete geçen tica

llıııı~~ı ~·aptığı tetkikatta Kuıadası til
~~ l'itıin Sökeye sevkinde müstahsilin 
'lııtı lUtUnün yUzde 2 veya 3 fira verme
~ıı. Ve hem de salı§ tııinc ait muamc
~aıııı 11trnau için Sökcye gldip bir iki gün 
~. a1t sure tile fazla masraf yapmaaın • 
•• • bu 1 ""lı n arın Söke tUtllnU namı altında 
btııı ~asından ise müstahsilin daha mU
tlı-. lr tıırara uğradığını tCsbit etmiş -

Oıı 
" \' a, gerek Türkofis İzmir mUdürltiğü-e 
~ ~ gerC'kım bura inhisar idaresine i· 
~le en ınUraeaatı ynparak Kuşadası tU 
\t\~I faılasllc isUab edecek depo 
~~e.,'tl' bıı\'\Jdlo.r mintaka!ı tUtunlerinln 
"' ltt~ kaldınlmasına mani olunması l

~· ledblrlefln alınmasın• tile· 

'aı•ıııuı,11a un z1111;ııııı ,,_ 

bulunan bütün Çtn kuv,·ellerinin ~ira
kiyle gizlice Japon cephesinin arkasına 
dofru bir taarruz plAnı hazırlamaktadır
lar. Japonlar hemen bUtUn kuvvetlerini 
l'antte cephesine ,yığ"Rt ~"Jğmaz Çinliler 
derhal Şantung, Hopek, Şansu \'0 Suyu
ang tehirlenni l§gal etlerek Japonlar ta
rc.rından kullanıian bU\ün timendifer 
hatlartnı tRhHl.I elmİ§lerttır. General Li. 
du~yel'I O eyltılde mukabll taaı ruza 
geçmijttr. 

Klangsunun ~arkınaakl ku\'vetlcr Şu
şov UzeHne yUrUmektedlrler. 
Şantung'un garbındaki kuvvctlersc 

• Kayt0 nd ve Layfende taarruz etmekte
dlıı\ct. 

Honan'm earkrndan gelen b\r yUrllyU~ 
kolu Ku\'cl üzerine yilrUmekte, diğer 

bir kol ıse An\'ay eyaletinin merkezine 
doğrJ ilC'rlcmektedirler. 

Bu mukabtl taarruz, sürntle inkişaf et
b\cktc..1ir. Şu~ov'u istirdat ctmeğe me
mur edilen ku\'Ve~ bu ııehre yakla§mrı-

tır. 

Honan'ın ııarkındnn hareket eden 
kuvvetlerte Şu§'ov'a gelmi13lerdlr. 

Yelpaze ec'k\iı'ıde ~·apılan bu hareket. 
ler ikl atcı arumaa kalan Japonlar a
rasında hayret ve panik tevlld etmekte
dtr. 

Zehir 
kaçakçıları 

IHln de hlr haf; ak~· 
ve bl r zehir n) ÜJlle• 

tA..,ı yakalandı 
Üdnci şube kaçak~ılık biirosu me

murları dUn ile tlH !al>ıl:alı zehir kaçak
sı yakalamtjlartlır. Bunlartlan Oskü· 
tlarda ele gt~irU:m ihsan çok meıhur 
blr zehir kaçikçısıaır. lhsanı takip 't· 
den memurlar dUn işaretli paralarla 
ktııdiaindcn dört paket eroin aldırmı§
lar ve biiylcce de bu ı;abıl:alıyı cürmU 
meşhut halinde yakalamışlardır. İhsa
nın ceketinin c~bintle. beş tlaket, pan· 
talonunun ceplennde ôe en paket eroin 
bulunmuştur. 

ikinci kaçakçı Ayvansarayda yaka -
lanmış ve sabıkalı içiclleraen olan Hik
met iımindeki bu zehir müptelası da 
yolda çevrilerek üzerintie paketlerle e· 
roin bulunmuştur. Her ikisi de mahke
meye scv'.kedilmi§tir • 

--- ·- . --• .... -----~ • 

Fatih Çarşambasındaki biçki yurdu nasıl çalışıyor? 

Gelinlik kızların çeyizlerini 
bedava diken bir müessese! 

I<'atlh Çarşambasının dar sokakların -
da insnnların pek SC)TCkleştiği saatler
de bizi taşıyan Uç otomobil bir eski med
rese kapısının önünde durunca pencere. 
!erden meraklı kız ba§ları uzandı. 

1stanbulun bu semtinde oturanların ne 
içten, ne masum bir bakı§ları var. Ya
zık ... Onlara doya doya bakamadrm. Bizi 
karşılıynnlarm peşine takılarak pence -
relerinin kepenkleri sımsıkı kapanmış 

ta., bir binanın önUnden geçtim; temiz 
yeşil yapraklı ağnç\ann gölgelendirdiği 

bir bahçı>de oturanlara karıştım. Oto -
mobilden indiğim zaman bu bahçenin taş 
kapısına bakarak, bir anda biçki yurdu
nun muhteşem blr binası olduğunu san
mıştım. Nekadar ~anılmışrm! Bu :.rurd, 
Fatih Çarşambasının en harab çatısı al. 
tına sıgınmıı bulunuyor. Halbuki Fatih 
kaymakamı lhsanın, Uç bet teıı,•ik edlcl 
söz söyliyerek kon:lelaınni kestiği bir ka
pıdan eergi odalarına giren bUtUn ziya
retçiler !U semtte bu yurdun biç de az 
sayılmıyacak bir bil1aH11ı olduğunu tes -
llmde tereddUd etiiıeilller. Çapa semti i
tin Selçuk hatun, k6pnhıün ôteyanı için 
Beyoğlu akıam liız sanat mektebi ney
se, Jt'atlh Çarşambası için de bu yurd 
odur. 

Merdivenleri gıcıroıyan, tavanlarından 
gök gözüken iki katlı kara tahta bir bl. 
nanın içinde bir hayli gllıel eser gôr
düm. BUtUn o iç çamqırları, yastıklar, 
şapkalar, çiçekler, yatak Ça!'liüları, tay
yörler, bllızlar, perdeler, çay takanları, 
robdöşambrlar nekanar nlkkalle işlen -
mi§lcrol. Bu ljlen yapmasını öğrenenle
rin bunlan kullanmak arzusunu da duy
malannaan daha tabU ne olabilir? Çar. 
şambiUiakl mutevuı evleri dolduran mu
nis bilkı!Jlı ki.ifaruiUun birçoğu bu ka
dar dikkat ve zevkle hazırlanmış eşya 

kullanmakta değillerdii §Uphesiı. Hatta 
bu evler arasmaa bu eeyalann bir kıs
mından numune görmemiş olanlara dahi 
raslamak mUmkUndUr. Demek oluyor ki 
yurd bu semtte sosyal bakımdan da mU
e~sirdir. Ben böyle dilglindilm. Ve ~u ne
liceye vardım: 

"Kültür bakanlığı, !stanbul valiliği, 
cumhuriyet halk partisi, halkevleri, vel. 
hasıl 1stanbulda kadınlığımızı korumak 
ve evlerimizin sosyal seviyelerini yllk • 
r;eltmck işiyle yakından ilgili bütUn ma
kamlar ve müesseseler Fatih Çar§amba
smıft bu tniltcvazr yurouna iyice bir bi
na \eıhin etmek için el ele vermelidir
ler . ., 

... . . 
Serğl~1 bana gezdiren Oğrotmen bil. 

yan Hayriye Bilganla bah~ede kurulan 
bllfc ba!!mdakil~rc kahldığım zaman 
sordum: 

"-Bu yurdu kim kurdu? 
Uzun ho)•lu, temiz kıyafetlt bir yaşlıca 

zat bana bir limonata ikram ederk~n: 
- Sabriye Kora~ ... - dedi -
\'e yanında duran kır ııaçlr, orta boy

lu, tıknazea bir baranı gösterdi: 
- 1zahat ,·erscnlze Koray. 
Baynn Koray, geniş va yüksek alınlı 

başını, öntine eğerek, btiyük kara gözle
ı inı allrnda bulunduğumuz ağacın dalla
rına tıaıaırarak ~'\Jroun harab blnamndan 
çok oaha mütevazı bir tavırla: 

l'un1on Direktiirü Cayan Sabriye 

- Umumi harbden P.wel İsmail Hak. 
kı beyin açtığı biçki dikiş yurdundan 
diploma almı§tım. Harb içinde askere 
yardım için gömlek filfın diktik. Sonro 
yaşamak için hayatımı kazanmam lazım
geldi. Bu yurilu açtım. Şimdiye kadar 
yUz elli talebe · yeti§tirdim. Bunlardan 
birçoğu muhtelif ıehirlerde biçki ve di
kiş evleri açm13 bulunuyorlar. Bu yıl da 
on bir mezun veHyoruz. 

- Şimdi kaç talebeniz var? 
- Otuz beş. 
- Bunlardan para alıyor musunuz? 
- Bir kısmından. Yeaı sekiz tancl!inl 

mcccaııe:ı yetiı,ıtlnyorum. 

- Ayda ne veriyorlar? 
- İkişer buçuk lira. 

Şöyle bir hesab ettim: 
Otuz beşten eekiz çıktı, 27 kaldı. 27 

kere iki buçli.k eder 67,5. Şu koskoca mU
esşcsc 67,5 lirayla nasıl döndUrillcbillr
di? Öğretmen ba)·an Hayriyenin maaşı. 
Elektrik, su parası. Bina kirası, bekçi 

parasr, şu bu derken bu hatunun elinde 
kaı: para ltalmtt ;> BllAltls üste vermesi 
IAzmıdı. 

- Herhalde size yardım ediliyor .... 

- Hayır ... - dcdl - ben hiçbir yardım 
görmem .. 

- Öyleyse nasıl idare edebiliyorsu -
nuz 'i' Şöyle bir heBab edelim. Binaya ne 
kim verirsiniz. 

- Binaya kira vermem. Yalnız ayda 
on lira evkafa vcıiyorum. 

Bu sırada, az evvel ba.nıı limonata ver
ml~ olan zat - ki ı;ocuklerı koruma tce. 
kllatının bu ch·atdaki mUmessillerinden
rniş - sözünü kesti: 

. ' 

(solilald) 'e ö,b'1'<'lmen bayan H•yrlye 1 

- Siz onu değil bent dinleyiniz. Kaza 
sosyal yardım §Ubesi bu yıl l600 çocuk 
giydirdi, bunların elbiselerini bu bayan 

bize meccanen dikmiştir. Gi\•arda evlenen 
birçok fakir kız.larm çeyizlerini burada 
meccanen diktiklerini de hatırlarız. Ba· 
4·an Koraynı semtimite bUl'ilk yardım • 
ıan vardır. 

Kendimi tutamadım: 

- Acab:ı yanlış mı düşünüyorum ba• 
yan?... - dedim - Burası idare edene n
ridat temin c)•liyen bir hususi mektep. 
ten ziyade "sahibetülhaycat Koray bacı 
taviyesi,, gibi bir şey. 

Güldü: 

- Burası eskiden Murad molla tek .. 
keııiydi. Babam balıriyt! nezareti mühim
mc müdiri Halide ailesinden bu tekke 
kalını§. Asıl binn yandı. Şimdi selamlık 
kısmına sığındık. Tekkeler kapanınca i
çinde oturmnmız:ı izin verildi, ona daya
narak burada bulunuyonız. 

• • * 
!smail Hakkı bey biçki ve dlıtiıı yur. 

dunun yetiştirdiği Sabriye Kom)"In kur
duğu bu çok gUzel ve diğerkam mUe55e
se Selçuk hatun kız :Sanat mekteblrlin )'e
t.işttrdiği öğretincn Hayriye Bllganın da 
dikkatli !:alı~mnsıyla Falih Çarıamba
sında hakikaten mUhim bir sosyal rol oy. 
namnktadrr. 

TUrk kndınınıu ev işleri bilgi.Sltıde 

j"\iksell§l cemlycUn sosyal yUkselişt de· 
mek olduğunu biliriz. Falih Çarşambasın
aaltl bu mUesscseyi gönUllU olarak yap
İnağa savaştığı işte teşfüc etmeliyiz. 

1'1zamcaaın 1'azır 

\ ~ l ! • ) 

·NEVROZiN 
' , ... 

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

icabında günde 3 kaşe alınabilir. · 

~ Casus -."•r. n rcı yan M eh met A o n e Rıiı. rr a m l ,.!B. tnıştı. 1nıaata baılamıtk için her şey hazır ... Fakat çok 
~ ır U GI milhim bir eülk var: tq yok. · 

Sa<SJor ve dnlsDzlerın 
bayramı 

"bdülhamid zama:-ıında Er· 
hleni Hınçak ihtilil liomiteıi. 
ttlra ihtilal let~'lüaü na:nl o'"· 

~bdu tan çılib?. 
lfıtıı~11harnıain caaualı Ccvahirciyan 
~tt- te§~bbüsünU blıtüh delillertle 
~~llth çıJtaraığr haMt neden mah
\'· Oldu" 

ltrtıi •• 

rı yıkma&: ıst~mnştı 

K AHiRE evrak mahzeninde gııHb bir vesika bu. 
lunmuıı ve neııredilmlşlir. Bu vesika Mehmet 

Ali zamanına aittir ve Kahire ch·arında bulunan Uç bU

yUk ehramı yıkma planıdır. Bu pliınlahn Uz~rlndc, 

Mehmet :Alinin emri Uzerlne Llnan dö Balfor leminde 

bir Fransız mUhendlsl te.rafmdnh yapıldığı y:ızılıdır. 

'hbct Ye •• Yakın kiş:r.in iC:am ve mü-
it k Mehmet Ali paşa Kahire civarında. Nllin sularını , sürgün cezalariyle ce· 

~ •ama aebep 61in yakın tanzim etmek UzeFe buyuk bir baraj yaptırmağı dUşU-
1\l 't~ b\ı heyecanlı ihtllAl hareketl· nüyordu. Bu maksatla Mı8ırda bulunan Fransız mü-
~ btR'de okuyacakamız. h~na~t~nnaen istif aile ~tmiıı. mlikemmeı plünlar yaptrr-

a ı•ınaa 

Maksatiına blr an evvel "aHnak için Mehmet Ali 
ehramlarda bulunan tqlardan llllfade etmeği dilşUn. 

mUş, ve chramlan ~·ıkmnk için bir plan hazırlamasını 
baittlühcnaise emretıiıiştlr. 

Ebl"amlaMn tarihi kıymetini bilen başmühendisi, 

Mı.>lımet Alıtiln arzusuna "hayır., tllyemeôiği için hllell 

bir yola mllracnat etmiş, ve hidivl bu arzu.sunt1an Yazge
~irebilmek için yıkma m:ısrafını çok mUbalô.ğah göster

miş, Mısır tçerİerinaen ta§ pllrmcnin ehramları ylk
maktan daha masrarsız olacağını ispat etmiştir. 

Eİirnmlann bu hile ııayeııiilde yıkılmaktan yakayı 
kurtarrnıg oldukları bugün anlaaılmış oluyor. 

H ER sene cylO.l ayınnı ikihfil pnzar gUnU J;ondratia 
snğır ve dilsiz bayramıdır. Bu bayram diht bir 

bayramdır ve klllselerde ~·apılır. Sagır ve dllsi.zlere ho
ca.lık etmek sanatını bilen papaslar işaretle üıcil okur
lar \'e vaıılar ederler. Londranın altı bUylik kili.Sesi o 
gün tahıamiylc sağır \'e dilsizlere tahsis olunur. Bu ki. 
liselerde snğır1ar ve dilsizler el işaretleriyle dini lllhf .. 
!er terennüm ederler. 

insen vücudunda 
ne lkaıcdlar fosfor var? 
B ERL1N fiziyoloji enstilUsUnde yaııılan hesaplara 

göre 70 kilo ağırlığında bir insan vücudunda bu
lunan fosforun miktarı tamam S00.000 tane kibrit yap. 
mağa kafi geliyormuş. 



Vena mocdla 'ltemaylYıD Oern 

kadınlaşıqo,. ve kadın Moda 
eskisi 

Harpten sonraki se 
nelerde kadın mo -
dalan şekilden şe -
kile girdi.. Bir za. 
manlar kadında bir 
erkekleşme tema -
yül '.i göründü. Son
ra muayyen sinema 
yıldızlarını takliden 
esrarlı görünme te
mayülü başladı. 

~lakyaj, elbise ye
ni bir yola döküldü. 
Bir müddet sonra 
bu da değişti, bir 
spor ve hareket mo. 
dası meydan aldı .. 
Tuvalet \'e elbisc1:>U 
esasa göre değişti. 

Geçen senenin ha -
kim modası, şahsi· 

yeti gösterecek bir elbise ve tuvalet seç· 
mak oldu. Her kadın kendi ~sına uygun 

tuvaleti arardı. 
Ç:Ok cazip görünen bu i' çok müşkül 

oluyordu. Her kadın kendi ruhi temayül. 
lerini keşfedemiyor, ben falan yıldıza 

benziyorum diyerek bir örnek alıyor, 

fakat ekseriyetle güzel olmaktan ziyade 
gülünç oluyordu. 

Bu sene, kısa etekliklerile, şapka üze
rindeki tüylerilc;_ moda yeniden kadınlaşı
yor. kadın eski zamanlarda olduğu gibi 
söyleniyor. 

Bu senenin moda temayülü için ideal 
kadın tipini Parisin en tanrnmış moda 
mağazalarından birisinin manken aramak 
için gazetelere verdiği ilanda buluyoruz. 
Bu magaza, ufak tefek; beli iki el arasın· 
da sıkılabllecek kadar ince; penbe be
yaz. siyah saçlı, gözünün köşesinde, ya. 
but dudaklarının kenarında bir beni olan 
manken kızlar anyor. 

Bu tipe uygun gelen elbiseler için mo
öa şunları düşünüyor: 

Gündüzlük elbiseler 

gibi süslenıqor 

Fransız Ba§vekili Daladiye geçenlerde 
iş haftası münasebetiyle epey gUıiiltU 
koparan bir nutuk söyledi ve bundıı hU
kı1metln kararlarında mrar edeceğini an
latmak Uzere eu mealde bir cUmle kul
landı: 

.. _ Bir mllimetre bile gerilemek ni
yetinde değiliz!,, 

Bu nutuk Londraya verildiği zaman 
İngiliz gazetelerinin fransızca mUter
clmlerini bir düşüncedir aldı: milimetre 
İngiliz karlinin alışık olduğu bir ölçU de. 
ğildir, nasıl tercüme etmeli? 

Nihayet bir .mütercim mUşkUIU haJlet
ti ve gazetesinde o gün §Öyle bir serlev
ha çıktı: 

''Fransız başvekili Daladlye bir pusun 
yirmi yedide biri kadar gerilcmiyeccği
nl söylüyor! .. 

- Ama garip şey! Sizin kıdiibenin ki
~ası karşıki köşkün kirasından fazla. 

- Gayet tabi! Buradan karşıki köşk 
görı"iniiyor, manzara güzeldir. Halbuki 
köşkün manzarası berbattır; bizim kulü· 
be görünür! 

MaıırftylYıs lYı ııı ' 
sdJıvaı ırD o n ~ ı 

Marsilynh Olivle 'Mariyüs atla gezmo
ğe çıktılar. Yokuş aşağı iniyorlardı. Ma
riyils yavaş yavaş atın eğerinden kaydı, 
boynuna, kulaklarına ve nihayet burnu
nun UstUne kadar geldi ve seslendi: 

- Oliv! beygirini bana ver. Benimki 
bitti!. 

Al' 
KUTUPTA GECELER ALTI 

SU RER eyaft" 
Eskimo <karısına) - Ancak g~cbtklr 

sı dotıebilirim. Şubata kadar bttıJ 
nıe .• 

Seırvetn n 
lb>aşllangıc• 

blıı,ıde 
- lstanbula geldiğim zaman cc cıı· 

ancak kırk kuruş vardı. Fakat ~ ~e 
lıktan işte bu kırk kuruşla kurtul ... 

• Jdlll>'' epey paraya bu sayede sahih o 
- Ya? aman bana da söyle~~·çek' 
- Kırk kuruşla babama telgı..- ' 

tim! 

Dev adaıri1 
sıı--ctııl• 

- Canbazhanenin dev adantı bile ~· 
ha? nasıl olur? boyunuz benden 

~- -~ 
- Olabilir. Çünkü ben dlin)-anın 

Kısa ve plise eteklikler, eski korsalan 
andıran geniş kemerler, uzunca ceketler. 

Elbise üzerinde başka bir kumaştan ke
silerek dikilm'i veya geçıirilmiş süsler 
senenin en mühim hususiyetini .teşkil e
diyor. Kadife, su taşı ve kürk ziynetler 
yeniden moda oluyor; geniş mantolar, vü· 
cuda yapışan mantolara tercih ediliyor. 
Roblann yakaları dik oluyor. Kollar yu. 
kan kısımda bol ve gemş yapılıyor. Bu 
geniş kollar bileğe doğru darlaşıyor ve 
bileğe tamamen yapışıyor. Roblar terci· 
ban yıkanabilir kumaşlardan yapılıyor. 
Geniş kürk yakalar her tarafta görünme
ğe başlıyor. 

r-:-===~:::=:::> 

Ufak kumaş parçaları ~ fı:. . .·~ 
ile neler yapabil.irsiniz :ı ~ ·:!y~;,~.~~bab~:.,a. 

Gece tuvaletleri 
Gece tuvaletlerinin de vücuda yapışma 

sı değil, vücuddan taşması, zengin olma· 
sı moda oldu. Renkler bu sene çok ga
ripleşeccğe benziyor. Koyu kırmızı, er. 
guvani, mor, koyu yeşil, kükürt sarısı 
gibi göze çarpan renkler beğeniliyor. Gri, 
bej, ma\'i gri gibi çok kibar sayılai-ı renk 
ler eski kıymet ve itibannı kaybetmek 
üzeredir. 

Bu kış modası kadını tekrar elmas ve 
inciye kavuşturacaktır. Bir tek kelime ile 
yeni moda parlak. neşeli o;'llak ve kadına 
çok yakışan bir modeldir. 

* Çatlak yumurtaları alakok pişirmek 
mUmkündUr. Kilelik bir pamuk parçasını 
sirkeye b:ıtınr ve bu pmukla yumurta
nın çatlak yerini hafüçe silersiniz. Son
ra yumurtayı bir tahta kaşık içersinde 
yavaşça kaynar suyc korsunuz. Bu su
retle yumurta boşanmadan pişer. 

• Pastaların yanmasına mini olmak f. 
çln pasta kalıbını lçersine sıcak olarak 
bir kum tabakası döşenmiş sahan içersl
no korsunuz. Bu usul havagazi kullanıl
dığı takdirde past.nları yanmaktan lama

men korur. 

Güzel görünmek, kadının heryerde : yanyana geti. · .n:!3İ kolaydır. C -·ı 
hakkıdır. Hatta evinizde yalnızken ve için kumaştan hiçbir şey ziyan etmemiş r 
ev işlerinde meşgul olduğunuz vakitte bi olursunuz. Başka bir kumaştan bu önlü· ? 
le elbisenize tuvaletinize dikkat ediniz. C"i k .. -~-?amamz mümkündür. 
Evinizde şüphe yok dikttşlerden artıp kal. 
mış birçok kumaş parçaları vardır. Bun
ları "bir işe yaramaz,, deyip bir köşeye 

attınız. lşte o kumaş parçalarından pek
ala istifade edebilirsiniz. Eğer eliniz di-
kişe yatkın ise bu parçalardan pekala ön 

Sağdaki model çizgili. bir önlüktür. Bu lltrsı.ı. (arkadaşına) - Ahlak pek su-
nu keten masa örtülerinden bile yapmak kut etli azizim. Baksana /ıcp zabıta 10. 

kabildir. Eski bir masa örtüsünün bu manları! 

kadar zarif bir önlük olmasını tasavvur 
etmezsiniz ama bu her vakit mümkündür. 

lüklcr, hatta kombinezonlar dikebilirsi· --------------
Meııhur İngiliz edibi Bernar Şov eski 

kitnplnr satan bir sergide kendi eseile
niz.. Bu önlükler ve kombinezonlarda 
renkleri biribirine yakın, hatt~ tamamilc 
zıt renkli kumaşları kullanabilirsiniz. Mo 

dellerimiz size ba hususta kafi bir fikir 
verecektir • 

Solda ve üstteki birinci model için 22 
santim eninde 18 santimlik bir kumaşla 
30 santim eninde 65 santim kumaş kfıfi 
gelecektir. Büyük kumaş parçasından ön 
lüğün esasını dikeceksiniz. Etek kısmına 
i~nci kumaştan bir şerit geçireceksiniz. 
Ayni kumaştan ince parçalar göğüs kıs. 
mmı kenarlıyacaklar ve kenarlar askıyı 
~ }ldl etm -k üzere • _ . _..aldardır. Kcrr. r 

arkadan düğümlenmek üzere bele dikile
cektir. 

Koyulu açıklı iki ipekli kumaş parça· 
nız varsa, gene solda ve ortadaki modelı 

dikebilirsiniz. Bu model gayet ufak par
çalardan bile istifadeniz imkanını temin 
eder. 

Kareli birç~!< ı;fak kumacı parça1::ı ü· 
çüncü modeli temin eder. Kareli kumaşla. 

- Hayrola? Bunlar kim? 

- ı'\1emleketin ''paşa,. sına poker öğ-
rettim ve kazandım. 

-Fransız karikatürü -

rinden birini gördü. Bu kitaba bizzat 
1 muharrir bir ithaf yazmıştı: 

1 

"Mr. X, e s:ıygıl:ı rımla.,, 
Muharrir kitabı satmaldı ve şöyle bir 

ithaf yazarak ilk sahibine tekrar gön -
derdi: 

"Mr. • •• e saygılnrmu yenli erim.,, 

s~v~n oa !koca 
Akşam Ustü eve döndüğU zaman karı

sını iki gözU iki çeşme ağlar buldu. 
- Hayrola? ne oldun? 
- Bilsen başıma gelen felaketi. Ho-

bi kayboldu, hayatta artık benim sen • 
den başka kimsem kalmadı! 

fr\flas ~hal!: 
Dinç, gUcU, kuvveti yerinde görUnU

yordu. Fnknt nç oldu!;'1lnu söylediği için 
adamcağız dilencinin haline acıdı, çıka. 
rıp beş kuruş vererek: 

- Şunu al. Dedi. Daha fazla verirdim 
ama param yok. Ben de ı:ıu sıralarda 

fazla para kazanamıyorum. 
Dilenci muhatabını ayıpladı: 

- Niçin dnha fazla çalışmıyorsunuz? 
Bu mmıında tembellik olur mu., 

Ç a re ııı•· 
NeY'P 

- Son saati geliyor galibs· 
Iı acaba~ 

- Saati durdursak? 

Nıe va~na< 
fşıcat o 

• k hazin, ııcıı Cennzo meraslmı ço 611cırr 
nispette muhteşem olmuııtu, grdU· öJtlJ 
çelenklerin sayısı yiizil gcc;l)'O eıccrr1' 

. ini c; 
adamın karısı bir aralık ıç 

~ söylendi: 01ıııa!J) 

- Zavallı kocacı<Yırn. sağ .:ı· ı 
C> • ~ eliY"'1• 

da cenaze merasiminı gorın 

• bfit' 
f atut0~' bir 

- Terzi mektup yaznııŞ. J(rtıdİS111r tzk· 
_ l!ay Alla[ı razı olSJl1~· ·vaP1'1'~·tzr 

b. d 11a eJbıstı _, . mezsen bana ır aı, bfl'' 
teşekkıir mektubu yazG>"'tn 
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Ege Jiki maeları i Lık maçları i 
&luğıa takımı Manisayı 5. ı meğltlp etli : Dört klubün de iştirakile : 
'~· : 16 Teşri nevvelde : 
~ , 11 (Hususi) - Ege sporcula· da gol yapWar. Oyunun en heyecanlı saf. : : 
~bir nevi milli kümesi olan <Egeli· hası şimdi başlamıştı. : başhyacak ~ 
....... ~çlanrun son temaslarından Muğla· 2·1 vaziyetin doğurduğu bu nazik safha Futbol maçlarına ıı cylwde başlan -
7"4Ql1Sa karşılaşması dün Alsancak stad· 17 inci dakikaya kadar sürdü. On yedinci mnk üzere fikstür tanzimi için mmtaka 
~ yapılmıştır. Bugün yapılacak dakikada Fethi Muğlanın üçüncü golünü merkezine davet edilen klüb murahhas-
1ııı......-::~ • Demzli ve Aydın • lzmir karşı· yaparak takımına iki gol gibi müsait bir .arından Galatasaray, Güneş, Fener ·o.. 
~le (Ege liki) müsabakaları sona avantaj verdi. Artık Manisa muhacim Beııikla§lıların iki devre lik müsabaka -
-~ır. hattında müessir oyun tarzt kalmamış lan yapmaktan imtina ederek likten çe
.,_lirıJdiye kadar yapılan maçlarda Aydın gibi .. Muğla bundan istifade etmesini kildlkleri ve 0 zaman da geri kalan altı 
L lınıir yenilmemi.s vaziyette oldukları bildi. 39 uncu dakikada Sezai dördüncü klüb ar.ısında bir program hazırlandığı 
~ bugünkü ka~ılaşmalar final mahiye iki dakika sonra Feridun be~inci golü yap malumdur. 
"':._~zdir. tılar. Lik maçlarının dört baş klüb girmedl 
•&Cll(enı Mustafa, takımlar: Bu sırada hakem lehlerine bir de pena! ğl takdirde gerek maddi ve gerekse ma-

... ~~la: Cemal, Ahmet, Şerif, Kemal, tı verdi. Fakat kaçırdılar, ve oyun bu su nevi kıymetinden birçok 15eyler kaybe
i,~fal Fethi, Kemal, Feridun, Sesai, retle 5-1 gibi bir netice ile Muğlarun le- deceğlni gözönUnde tutan ali.kadarlar, 
-~ hine bitti. mezkO.r klUplerin lik maçlanna iştirak 
.~isa: Kemal, Mazhar, Halim. Hüse- Ege !ikinin en mühim karşılaşması etmeleri için milracaatta bulunmuşlar-
~ Nahit, Ali, Sabahaddin, Orhan, Os· şüphesiz ki Imr • Aydın tak,mlan ara. dır. 
~ Hüseyin Ziya. sında yapılacak olanıdır. İlk içtima dün ak§am mmtaka merke-
n._ Aydın şampiyonu A)•dınspor ile lzmi- 2inde İstanbul mmtakası reisi vali Mu-,,.."'1UJlun ilk dakikalarında her iki ta· 

-. "1hassa on kişi ile oymyan Muğla rin Doğanspor takımını ka~ı ka~ıya hiddin üstUndağın riyasetinde yapılmıg. 
~ do uk B d uk getirecek olan bu maçın galibi (Ege liki) tır. Bu toplantıda Galatasara'-'I Adil O-n ve bozuk oynuyor. u on ·• .; 

M ğ ak "lk d f ı rak şampiyonu olacağı için neticesi bütün gu~ z, Günecıi sabık futbol federasyonu re-t~-: u la t ımının ı • e a o a "' 
"Clllir alakadar bölgelerce merakla beklenmekte isi Sedad Riza ne Ulvi Yenal, Fener • 
ık- stadında oynamasından ılen gel. 
.,. . . . dir. Aydın takımında Fikret, Zihm, Isma· bahçeyi avukat Ramiz, Beşikta§ı da Fuat 
ar.ı:_ zamldı an geçtikçe hıyı. 0

1 
y~amskia~arAlıle il Turan gibi lzmirce tanınmış oyuncular Balkan temsil etmiatir. 

~ . Merkez mu acım en e • "' 
:"-111 Se vardır. Bu klUplcrden ekserisi iki devreli lik ilk Zaıi 122 inci dakikada Muğlanın Doğanspor takunma gelince: Haftalar· --~----------
bir &o1ünü yapınca oyun daha heyecanıı dır yaptığı maçlar ile tormunu bulmuş o. M eş~ ur Ses ta 

ctreyan aldı. 
).{ lan bu takım son fuar temasları dolayısi· k '> 
~ilahlar iki müsait fırsat kaçırdılar. le oynatamadığı Fuatle Reşadı oynata· De )' 8 p8Cll • 
la Yet Sezai 38 inci dakikada ikinci go caktır. Bu itibarla Doğanspor takımının 
ı,_hPnıağa muvaffak oldu. Canlanan 
~sa hücwnlan sıklaştırıldı. Fakat (Ege liki) kupasını Aydınlılara kaptır· 
.-·11an mıyacağmı tahmin ediyoruz. 
lh..... muhakkak golluk bir fırsatı kaçı· DONANMA_ ALAY 233 
'--q devre 2-0 Muğlanm lehinde bitti. 

lKlNCl DEVDE 
~ ~nisalılar takımda tadıilat yaptılar. 
e 1Yi t>a~'n ::t'"ak daha üçüncü dakika-

Galatasaraylı Necdet 
lı&bünden istifa etmİ§ 

~t takımın ve Galatasaraym kıy-
1' sağ açığı Necdetin, klilbünden ls-

ettiğinf duyduk. 
~Ilı kat'iyetle tcyld edilmiyen bu 
et f doğru çıkarsa, Galatasaray birin
~~l takımı bir hayli zayıflamış ola. 

Muğla • Manisa maçından evvel şehri. 
mizde bulunan donanmamızın çıkardığı 
bir takım ile piyade 233 üncü alay takı
mı arasında heyecanlı bir maç yapılmıs
tır. Alay takımında Sait, Namık, Adil 
Kemal, Mazhar gibi tanınmış futbolcu· 
lar yer almışlardı. 

Oyun çok heyecanlı olmuştur. 4.2 rnağ 
1 up vaziyetten çarçabuk 4-4 beraber va
ziyete gelen donanma taımnı son daki
kalarda Saldin §a}ııd gayretiyle yediği 
beşinci golle mağlO.b olmu3tur. 

Final meçı beraberlikle bitti 
lzmir. 12 (A.A.) - Ege likleri müsa

bakalarının sonuncusu bugün Af sancak 
stadyomunda lzrnirin Doğanspor ile Ay
dınspor takımları arasında yapıldı. Ol· 
dukça kalabalık bir halk kütlesi bilhassa 
bu müsabakayı seyiriçin şehrimize gel· 
mişlerdi. Çok heyecanlı geçen bu müsa· 
baka 0-0 beraberlikle neticelenmiştir. 
Şampiyonu tesbit için maç tekrar edile
cektir. 

Eski Awsturyanın en rneşliur oyuncu
lanndan Sestanın bundan sonra Viyana-f 
da kalıp kalmıyacağı meçhOldür. Bu eş
siz oyuncuya Romanya ve Paris klüple
rinden bir çoğu çok parlak teklifler yap. 
mışlardır. 

e e n , z e y i ş ı e r 
insanların yaptıkları sporları 

hav van ıar nası ı takl nt ed ıyor ıar 
~ 
ı 

MeırıKezu Avrupa ~upas.ı 

Ferençvatoş, !)tav'./a'qa qeniidi 
Budapeşte, 12 (A.A.) - Merkezi Avrupa kupasının finaline katmış olan Slav

ya ile Ferençvaroş arasında geçen hafta Pragda yapılan ka~ılaşma 2.2 beraber
likle neticelenmişti. Bu pazar burada tek rarlanan maç. ümidin hil!fına olarak 
Slavyarun 2-0 galibiyetile neticelenmi§ ve bu suretle kupayı Çekler kazanmışlardır • 

Beynelmllal ma lar ............................ 
Hollanda - Juventis 

Holanda milli takımı, kraliçe Vilhelmi • 
nin Jübile şenlikleri münasebetile Olim· 
piyad stadında 35,000 seyirci önünde l· 
talya kupa şampiyonu Jüventus takmıile 
karşılaşmıştır. 

Holandalılar, ltalyanlardan çok üstün 
oynarnı§ olmalarına rağmen şanssızlık 

yüzünden fazla sayı yapamamamışlar ve 
1.1 berabere kalmışlardır. 

Çekoslovakya- Macaristan 

Prag, 12 (A.A.) - 18 eylOlde burada 
yapılacak olan Macaristan • Ç.ekoslovak· 
ya futbol maçını ltalyan hakem aDtilo
idare edeCektir. 

maçlarını kabul etmi§ler, yalnız 16 bi· 
rincitearinde başlamasım ve lkl devre 
arasında iki haftalık bir istirahat müd
deti bırakılmasmı ileri silnnüglerdir. 

Kat'I karar perşembe gUntl yapılacak 
son içtimada verilecektir. 

Atletizm 
Beynelmilel müsabakalar 

Götenberg, 12 (A.A.) - Burada yapıl· 
makta olan enternasyonal atletimı mü· 
sabakalarmın neticeleri §Unlardır 

400 M. MANİALI KOŞU: 
- Areşkug <lsveç) 55,l saniyede 

1500 METRE KOŞU: 
1 - Moster (Belçika) 4 dakika 0,6 sa

niyede, 

2 -Haslund <t~ ' dakika o.ıs ..._ 
ni~ 

UZUN ATLAMA: 
1 - Stenovist (İsveç) 7 }>O metre 
ClRlT: 
1 - Attervat (lswç) 67,65 metre 
GOLLE: 
1 - Krek (Estonya) 15,92 metre 
2 - Völke (Alman) 15,85 metre 
3 - Berg (İsveç) 15.32 metre' 
ÇEKiÇ 
1 - Blask (Alman) 57,40 metre 
12 - Malmbrand (İsveç) 52,61 metre 
100 M. SÜRAT KOŞUSU: 
1 - Stenkvist <İsveç) 10,8 saniyede 

1 Macar Kıspest 
V3ya 

Rumen Venüs 
Klüplerinden biri gelecek 

hafta şehrimize geliyor 
Güneı klUbU, kurulU§unun beıinci se

nesini, ıehrimize davet edeceği bir ec
nebi futbol takmuyla yapacağı karp)q. 
mayla tes'td edecektir. 

- Güneşliler Romanyanm Venlla klllbll l• 
le Mac&ristanın Kispeıt taJrımma müra
caat etml§lerdlr. Muhaberat neticeıstnde 
bunlardan blrl geUrilecektir. 

V enUs, Uç sene evvel Gllneole Fene?'4 
bahçenin BUkrefe yaptiklan ıeyahatte 
bu iki klilblln muhtelitine 2-1 mağto.b o. 
lan takımdır. 

O zamanki Fener • GUnet brııığm. 
1 

dan çok daha iyi bir oyun oynıyan bu• 
gilnktl ' GUneılilerin komıu memleket 
sporcularını yeneceJtJeri kuvvetle muh. 
temeldir. 

GUneılilerin senet devriyeleri gelecek 
pazar kutlulanacak ve futbol maçı Tak· 
sim atadyomunda yapılacakttr. i 

Güreş 
lstanbur birinciliği müsa
bakaları dün başladı 
İstanbul güreş birincilili müsabakalr 

rma dün akşam Süleymaniye klilbO loka 
tinde başlanmıştır. 

Galatasaray, Kasnnpaşa, Bqiktq, 
Topkapı ve Beykoz klüplerinin pehlivaıa 
lan arasında yapılan seçmeler dünldl 
karplapnalatla ııiha.yetler,m;tir. Final 
güreşleri de bu ak§31D yapılacaktır. 

1940 Kış Olimpiyat oyun lan 
Bern. 12 {A.A.) - Brükselde toplan. 

1DIJ olan enternasyonal olimpiyat komle 
tesinin iaa heyeti. 1940 lal olimpiyat O" 
yunlarmm lsvi~e yapılmasına karar 
vermiştir. Müsabakaların 3 ill 11 111bat 
1940 tarihlerinde San Moriste yapılmasa 
muhtemeldir. 

Programda artistik buz patinajı buzda 
paten sürat müsabakası buz hokeyi, kr 
zak yarışı, askeri devriye yanp, kayakla 
atlama müsabakaları vardır. 

Fransız gazetelerinden birinin fotol- • 
rafçısile ressamı scporcuların hareketleri• 
ni hayvanların fevkal!de büyük lir mO. 
şabehetle taklit ettiklerine dikkat ederek 
bunlan tesbit etmeğe karar vermiş ve 
gördüğünüz resimleri vücuda getirmişler
dir. 

Kaplanla antrenman yapan boksör, 
k~cuyla maymunlar. şahlanan beygir 
lerle ringteki rumnıkçular, aynım resim 
deki pozuna mühim bir maçtaki kaleci· 
nin heyecanlı bir anı ve· bilhassa kap· 
lumbağanın fotoğraftaki duruşu bir ko. 
şucunun depar vaziyetine ne kadar ben· 
ziyor. 

Beşiktaş klübünde 

''Temiz iki,, 
"Şeref" meselesinin Be§iktaş klilblln

de tevlid ettiği ke§mekeı hlli devam 
etmektedir. 

KIUb idare heyeti, yeniden bazı Azala. 
ra mektup göndererek, futbolcilleri kan
dırdıklan iddiaslyle, kendilerini Uç gtın 
zarfmda müdafaa etmf'lerlni. aksi tak
dirde klUbden üıraç edileceklerini blldlr
m.İ3tir. 
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Selım bile dalaverelerle saltanatı 
lehine çalışmağa başlamıştı. 

Akan sular durmu§tu. Selim do bili • 
yordu ki pad~ah Musta!anm bile, serda
n ekrcm Çelebi Mustafa p~anm bile, o
caklunun bile Alemdar paşaya hUkmU 
geçmiyordu, Bu sergerde, izinsiz, seldın
sız, kendi başına i§ görmeğe e.ll§mıe, ya
nmdtıki kuvvetli askerleriyle önüne ge
çilmez bir bell olmuştu. 

Hem de Selimin icJAsma çalı§acak he. 
men hemen yegane kuvv.,tti. Bunun uu 
mrada darıltılmasma eobeb olmak cinnet 
olurdu. 

- Cevri, dedi, bir bchane bulup ibfr 
ta§ln iki kua wrmak mUmkUn değil ml
air, ne dersin? 

- Nasıl tedbir tcemmuı olunuyor ıl!Jll
ianmı? 

- Padi§@ Mustnfaya gammazla. E. 
ger o bu kahpenin boynunu wrdurursa 
hem bundan kurtuluruz, hem Alemdarın 
tehevvUrUnll Mustafa Uzerlno alevlendir
mlf oluruz. 

GörWUyordu ki koca. Selim bile art.ık 
aa.laverelerle saltanatı lehine çalıııma -
ğa b~lamıştr. Bayağı Umldi artmış, yine 
pş.<U§ab olmaktan başka gaye dll§Unmez 
olmuetu. Hem de neden padJ~h olacam
Jaı MahmuUa, Cevri bilmez değildL 

Dür;ımanlarından intikam alacak, kana 
C!oyacak ve saltanatı Mahmuda bıraka • 
~tı. 

Cevri bu nolctina.z.arı muvafık bulmuş
tu. Hakikaten bir taşla. iki kuş birden vu
l'Ulabllecektt Artık bundan soqrnsını lda· 
re de Cevriye dü§Uyol'du. Yalnız aklının 
.wnadığt nokta, Alemdarın bu karıya ne 
zaman, nerede ve nasıl abayı yakını§ ol. 
auğuydu. 

Bu aralık knrıyla g6rll§n:!csine de lm
kAn yoktu. Bu nasıl işti? Halbuki Alem -
aarm İstanbtila gönderdiği Davud, yıl -
lercıı Kabakçı yanında. bu i§ler pc§inde 
ko~111, kadın avcılı~, kadın sarraf 
:re tellAlhğmın dik tılA.smı bilen biriydi. 
Kabakçı yanındaki mevkilni ve lkba. 

1ln1 kaybettikten sonra Alemdarın ya -
mndn daha Ustun ve daha §UmuJIQ. blr 
refaha kavuşmak için bByle bud'nlara 
başvurmuş, ne çıkardı? Hiç olmıızsn blr 
serseri sergerdeye değil, yann serdarı 

~krem olacak bir kahramana bu mi ~p. 
mq olurdu. Cevrlnln de biricik bilmedi~! 
ıey bu Davud ve bunun saman altın -
dan yürilttUğU suydu. 

Nasıl etmişse etmıv, Alemdarın boğul. 

masmı emrettiği kadına muhabbetini 
telbetmtatl. 

Alemdar da haklıydı. Mademki rıchza
C!e öldDrlllememf§ ve mııdemkl Kabakcı
mn vUeudu ortadan kaldınlmı§tı, o hal
Cie böyle leziz ve nefis bir kadmm kanı. 
na girmekte ne mana vardı? Surada ne 
kadar 6mrll kalmıştı? Bir de o wr pat-

lasın yapmak istemez m.lydi? 1 
Alemdar belki daima muzaffer olmuş, 

korkunç bir serdardı ama, Tuna }>oyu • 

nun narin yapılı ,ince belll, siyah gözIO, 
uzun ve kmrcık kirpikli, §cftall renkli 
kızlnrına kaç defa sakalını kaptırmıatı! 
İşte bu sefer de b6ylece bu ltanyo. yıı.

kalanınıştt. Bilir miydJ ki bu sunturlu 
bir iblistir! Bir öpU§Une Alemdar far. 
ketmeden nekadar rlişvet almasını bllir
di; nice dalavereleri serdarı alet eder
di? 

.Alemdar paşa, boş vakiUerlni Davud
la beraber kal'§ı karşıya geçiriyor, içe
riye kimsecikleri almıyor ve yalnız bu 
kadJndan dem :vuruyordu. Davudun söy
lediğine nazaran Gülizar, Alemdar için 
bir çırağ olmuş yanıyordu. Davuda bir ge 
ce demişti kl: 

- Böyle devenclıım bir serdara feda 
olmak ne lezzetli bir iştir! 

Alemdar, bir an evvel sevgilisini ku
caklamak için lstnnbula erişmek lstlyor
du. 'rali nekadar yar olmuııtu. Bir ta • 
raftan serdarı ekrcm olması hemen mut
laktı. Bütün devleti nliyede namı ve fiÖh
retl yürümüştü. Diğer taraftan da bir 
ncvclvan gibi kendine tutulup, YJµıan tu
tuşan bir saraylı vardı. Hem ne saray
lı! Alemdar, yarı ı;ıplak yapılmı3, resmi
ne baktıkça ağzını §apn-datıyor ve söyle
niyordu: 

- Ömrümde bu kadar gUzel görme-
dim desem inan Davud! 

Davud fırsatı kaçırır miydı? 
- K9.lb kalbe k.a.1'1JY!lU6 devletli paşa. 
- Al Davud rrn keseyi. Sen meğer, 

ne akıllı, ne müdebbir. ne kar neina bir 
adn~sın! 

Alemdarın adamları, paşalarmm deği. 

§ikliğine hayret içindeydiler. Dağlarda 
yatmış, topraklarda uyıunuo, çadırından 
baııka yer bl11!1ez, kıhcmdan b~ka mu
kaddes tanımaz bu bUyUk paşanın böyle 
birdenbire bir elçi gibi sUslenmesl ne ga
rib blr neticeydi! 
Alemdarın hareminde bile bu hal aca. 

ib görilndü. Ama, kadına 18.f dU§mezdi 
ki, sorup anlasınlar. Herkes, bµnu padi
şahla mUlakata bir ha.zırlık gibi izaha 
kalktı. Halbuki, Alemdar ô.şıktı, {ışık! 

Cevri, mUntektm Jtı:ı.dındı. Hem ne o
lursa olsun bu Gülizar cld<lcn tchlikelly. 
dL Knlfa biraz da kendi hayatını düşU
nUyor, Selimle Mahmut arasında kendi 
yorganmm da lıa5rnn kıyamet kopnbil -
mest ihtimalinden tüyleri Uroerlyordu. 
Böyle burnunun dibinde bir dUgmanm, 
bir YJlnnm yll§amağa ve bilhassa Mus
tafa harem.inde mevki ve kıymet alma
ema asla müsaade edemezdi. 

O gece sultan Mustafa Cevriye dedi kl: 
- Kalfa! §11 Ayinlcem derler bir ne-

vl zevk filemi varmış. Şunu bir de ben 
görmek isterim. 

Ne gUzel fırsattı. Cevri hemen atıldı: 
- lrade hUnkfırmıındır! 
- BugUndcn tezi yok, hazırla baka. 

hın kalfa. Göreyim seni. Padişahını eğ
lendirebillrsen seni altına garkederim. 

Altın umurunda mıydı Cevrinin? İşte 
böylece bUtUn cariyeleri toplıyacak ve 
GU!izan (la getirtecek, J:ıazırladığı plıinı 

tntblk edecekti. Ama, bu Ccvrjye bazı 
fedak!rlıklara mal olacaktı, ne zarar 
vardı? Gaye istihsal edilsin de ne olur
sa olsun! 

Ayinlcemde bulunacakların adlarını 

pndi§ah bizzat söylemişti. Garibdir ki 
ucyhülislAm Ataullah efendi dahi bu fi.
yine i§lirak edecekti. 

Sarayda yirmi dört santtenberidlr ha
ni harıl hazırlıklar var. Cevri sağa sola 
kumanda veren bir kaptan gibi hiç dur
madan oraya buraya koşuyor. Bir nhçı 
dnircslne iniyor, blr lnccsazcılaro gidi • 
yor, velhasıl bu i§ln dört baemı mamur 
hnle getirmeğe çalınıyordu, 

( Dcvıın:u \"Br) 

Garip bir llslkle 
yarışı 

• 
tngtlterede bisikletli satıcı ve hamal-

lar arasında ya.pılnn bir yarışla, mlisaba
kaya girenler bu vaziyette koemuşlarclır. 
Kucaklan sepetlerle dolu, baglarma da 
blr sepet geçirilmL5 olduğu halde koşan 
bu satıcılar, bu kadar yük arasında bile 
önlerini görUp gidebileceklerini ispat 
etmlelerdir ..• 

Rokur, Berlinde gene' Komiser 
ralin oğlu ile ahbap olmuştu 

trıl d8 
bara gittiğini söylemiş, barın ısın Komiser, Benunnın kal'§ısma geçip o

turdu. Bir cigara yaktıktan sonra anlat
mağo. ba§ladı: 

- Ehemmiyetsiz teferruatı anlntmağa 
lüzum gönnUyorum. Evvela generalin a
ilesi hakkında malilmat vereyim : 

Generalin 'geceleri gec vakte kadar 
çalıştığı muhakkak. Bunu dışardan ı&ık
lan gözetlemek suretiyle öğrendim, Ge. 
nernlln karısı bir lspanyoldur; yaşını 

b:ı§ını almış, fakat camii yıkıldı~ halde 
mihrabı yerinde kalml{j bir kadın. Ol -
duk~ıı geveze ... Bcı lin sosye tesinin mşe- ı 

hurlnrından. Adlon otelinde onun mıı -
snsındn ~ay içmek fırsatını elde ettim. 

İki kızlan var. Büyüğü fon Strammc
rin nişanlısı. KUcUğU daha on Uç ya§ın
dn, ailenin en kUçUk çocuğu ... 

lki de oğulları var. Büyilğil Maks eğ
lence dii§kUnfi, yakır;ııklı bir zUppe. Ba-

basmnı arzusuna rağmen asker olmak 
istememi§. Ailesiyle beraber oturuyor. 
üı;Uncü katta bir atölyesi var. Genç mo
del kadınları davet ederek ornda resim 
yapıyor. Kendisinin büyük bir ress:un ol
duğu kanaatinde ... Generalin kUçilk oğlu 
ile tırmıklarmın ucuna kadar asker. Fon 
Strammerin mensub olduğu ıı.layda mU
ltızim. Babasınm sevgili evladı. 

Binada üç hizmetçi var; bir abcı kadm, 
iki oda hizmetçisi. Bir de generalin e. 
mlrber neferi vnr. 

Yaşayı§le.n: ayda iki veya Uç defa su
nrc veriyorlar ve her cumartesi saat i
kiye doğru ik.ametglihlarmdan ayrılarak 
Berlin clvarındnkl villAlarına gidip haf
ta. tatili zamanını orada gccirlyorlar. 

General ailesine paıar gtinleri iltihak 
ediyor. Cıımnrtesl günleri öğleden son
ra da nkıınmm saat altı buçuk yedisine 
kadar yazıhanesinde kalaralt çalmıyor. 

Sonra evine d6nUp yemekten sonra llibQ. 
ratuvarma kapıı.nıyor vo yalnız bqma 
çalı§ıyor. ÇUnkU mütehassıs kimyager 
zabit cumartesi günleri öğleden sonra ta
tll yapıp pazartesi sabahına kadar gö. 
rilnmUyor. 
Yüzbaşı :Beııua not alıyordu. 
- Bravo! dedi. Bu mııltınuıtı nasıl 

topladınız? 

- TeferrüRtmı sonra anlatırım; basit 
bir iş ... Hizmetçileri, öteberi satıcılarını, 
gazino gnrsonlıırını, generalin re~sam 

mahdumunun meyhane arkadaşlarını ve 
bilhassa modellerinden bir kadını söyle· 
terek ağızlarından meharctle lfi.f aldım. 
Hele m4'del ko.dın bana pek fayadh ol
du. Onunla sıkıfıkı ahbablık yaptık ve 
kızcağız sayesinde bir gece generalin oğ
lu Maks ve arkadaşlarıyla bir bar ale. 
mi de yaptım. 

bildirmiııtl. ıxıeıı 
Yandaki masada bunu duyunca hC l'•· 

o bara gittim. Çabuk ahbab olduk· elt 
rlsll bir gaz~teci ile tanıomakt$n ~ı· 
memnun oldular ve beni gayet i~ k;. ~
ladılar. N eyşe bunlar t efcrruat; ı;ıiDl :ı!l· 
zc generalin ikametgahı hakkında ın ıaıı 
mat vereyim. Bizde mevcut olan :ndlf. 
doğru. Y ıılnız ~{nksm atölyesi pl ııe 

~ç ı;e 
mevcut değil; çUn}\ü burasını u nJl1 
evvc.I inşa ettirriıi§ler. Atölye bJna161, 
ikinci katrnrn ilstUne kondunılınU~· .~ iJ!ci 
yeden dik bir merdivenle Maksın ık 
kattaki dairesine iniliyor. 

- Bunu nereden biliyorsunuz? JJalt• 
- Atölyeyi gezdim de ondan. . tedl 

bana yaptığı tabloları gösterznek 15 

ve atölyesine davet etti. dıJ• 
Şimdi bina etrafında polis wraııeu 

na gelelim. dofı1' 
- Pa. 156 nın verdlğl malumat 

mu? tıilt 
- Evet. Sivil Uç polis sekizer 158\1. 

nöbetlerle binanın önUnde beklb'0~,.ı 
Hiçbirisi bizce malüm değil, bura 

dosyalarda fotot'mfl~rını gö~edin1Üdl • 
- Veıtere dair bır şey ögreneb 

niz mi? uıe· 
- Maalesef hayır. Bu işin f~ta t.il' 

rine dU§Tnekten korktum. guviYe 
anltı.§tlır diye ... 

- Hakkınız var. ~ 
_ Şimdi yUzbaliım, mUsaadenfZle ıeuııı· 

dinlenmeye gideyim. Gece tren 'Y" 
ğu beni epey yordu. rad• 

- Hay hay dostum. Ben ~c. bU ~Jtl· 
kolonelle görUııerek faaliyetınız ıı ]\o;CtJ 
da kendisine mıı.Jumat vereyiın. 

gelirsiniz? 
- Öğleden sonra geleyim Jl'll ! oıscııl' 
- LUzuınu yok. Yarın sntıab g ı~1 

· .. •ıı J 
de olur. Saat onda gelebillr ın1"' ,, o 

- Hayhay. Eğer bana Uıtiyı:cııı 
lursa eve telefon edebilirsiniz. a~ 

- Peki. Maamafih lilzuın ole.C 

zannetmem. _ .. ,M • 
- O halde AllahaısmarJadJk >"""'-

enn. . ed eriJtl' 
- Güle gUlo dostum. Tebrik . ,0rcı.ıOS 

Bu kadar muvaffakıyet bckJeıtı) 
doğrusu. 

- Elimizden geleni yaptık. 

xı ıs-

k ını.serlC I 
Benua yalnız kalınca, o 0~udll· 

rUljilrken aldığı notları tokrar 

Sonra daklkalarcn dil§UndU. zsııll°' 
Nihayet doğruldu. Telefonu 

çekti. Santralı aradı: il bulıJ" 
- Allo. Bana Labord 131.23 

- Nasıl? fon Rogviçin oğluyla tenuus nuz. 
ettiniz demek? - • • • • . ~· 

- Evet. Berline muvasalatrmın ikinci - Allo, Labord 131,23 nıU ! Jiı 
günü, daha doğrusu ikinci gecesi .. Ge ~ rıJ,z? ~) 

Mil il 
GQzel bir kedi yumuşakhğıile kanapede dertop oturan Nana lıe

men do~du: 

noralin karısı da çay içerken Maksm bir [ - ••• • (.1•.:... ... 111 
·-----11-· "l/IK.r.::.-WJ rr:z.~ -'f.1. 'llft~ -rr..::J. -s:i...-iJZ. ~~-~ -~.._r;;."""rMJ.'U'f.r,J._'t;;;. ~:ti).-~ ır..... . !: lEJ . • 1 cwır~ il' 

Prenses, kardeşine •'zevkine mani oldun, kızca~zın!,, deı:rıJa6': 
tiyen bir nazarla baktı. Platon bu sitemin doğru oldu~n~~urıed~ 
Ve ne Sadunun, ne de kız kardeşinin o aruı kadar ondan 1~ - Ama, ben hiçbir §eyden elimi eteğimi çekmedim dahaı! diye 

bağırdı. 

Y~eni mmldandı: 
- Ona ne §liphel 
Nana tehdit edici bir tamla pnrmaımı salladı; fakat bir söz 

söylemedi. Sadun da, af dilemek ister s'bi ba§mı eğdi. Nana sözüne 
devam etti: 

- Bunun için, yani hiçbir §eyden vazges;mediğim için, her §CYİ 
istiyebilirim; değil mi? 

Hepsi gülümsüyordu. Bundan ce...~ret alarak iluve etti: 
- Sizin müsamercnizde bulunmak isterim, sayın suba}•larl Fa· 

kat bunun iı;in ne yapmak la.zun? •• 
Sadun, ağır ağır, cebinden dört k~e bir zarf ı;ıkardı. Ye~enimn 

mini mini bumuna dof,rru uzattı. 
Nazan: 
- Ver! diye atıldı. 
Fakat Sadun muziplikten vazgeçemiyordu. Zarfı ytikseğe, başt. 

om üzerine kaldırdı; onu kapmak istiycn atik ellerden uzak sanı· 
yordu. Fakat Nazan, sincap çevikliğile bir iskemlenin üzerine sıç
radı, kağıdı kaptı. Prenses ile P1aton seslerini ı;ıkrmağa vakit bul· 
madan, yere atladı, Zarfın üstünü okudu: 

Bayan Nazan Muhtar , 
- Aman ne güzel, ne gUzel! Mektup almak öyle hoşuma gider-

ki.. KC5ki hergün bir mektup alsam! 
Sadun, alaycı bir sesle: 
-Mektupta ne yazılmak Hlzım, acaba? diye sordu. 
- Ne olursa .. hatta hiçbir şey .. 7Aırfın üstünde ismim bulun. 

ımn yeter. Bu benim için büyük bir zcvktır .. 

-27-
Prenses dedi ki: 

- Öyleyse sen, beyaz bir ktığıdı dörde katla; üstüne kendi ad· 
resini yaz, postaya ver. 

- Oh, hayır! Bu bekleruniyen bir şey olmaz, benim hoşuma 
giden şey, bunun değeri değil, beklenmemiş olmasıdır. 

Platon dişlerinin arasından mırıldandı: 
- Görürorum ki siz hep değersiz şeylerden h<>slanıyÖrsunuı. 
Nana şasmnıs bir tavırla ağır ağır ona döndü. Sonra, birdenbi· 

re ciddileşerek, zarfı açmadan masanın üzerine bıraktı. 
Prenses, kardeşinin sözlerindeki ağırlığı hafifleştirmek emeliyle 

ve iyilıik istiren bir sesle dedi ki: 
- Hani ya! merak ediyordun, ne oldu? 
Nana, halfi gözleri inik, zarfı aldı. Ağzım yırttı. lı;inden, namı

na yaldızlı bir davetiye kartı çıkardı. 
Herkes bir sevinç taşkınlığı bekliyordu. Hatta prenses, genç 

kızın fırtınalı tezahüratını karşılamak iı;in ~lbisesinin etek kıvrım· 
lannı tophyordu. 

Nana, karttakıi yazıyı sonuna kadar okudu, bir şey olup olmadı. 
~mı anlamak için kağıdın arkasını ~evirdi. Başka bir heyecan gös· 
tenneksizin kağıdı zarfa koydu. 

le:ri, ciddi ve tatlı bir sesle: 
- Vals bilir misiniz, bayan Nazan? diye sordu. _ .14 ... e etti: 
Genç kızın, mahzun nazarlarla ona baktığını gorerek ı 
- Biz askerler bilhassa Viyana \'lllsini pek SC\'eriı. .., 
Sadun Alev onun tarafından cevap verdi: sunUJ' JçS 
- Birinci sınıf hakikt bir Viynnalı gibi \ıtls oynar. 

doğmuş! . . nuz? . of' 
- Siz benim vals yapıp yapmadığımı ne bıllyorsu t siılı 
- Acizane, hakirane aHınm dilerim, yeğenim.: faka cİe .. 

iki sene kadar evvel babanızla vals oynarken görmüştttın ,,ıı' 
Nazan yüzünU ek§iterek: bafla V:it....c 
- Oool dedi, ben yedi ya~mdayken .. Babamı~ uror: UC''" 

valsini ilk öğrettiği zamanlar! .. Şimdi gözümü~ önüne g~ırınlf o~ 
li~inin birçok senelerini atasemiliter olarak Vıyannda1! ]<at o ta'f1 
babam, pırıl pırıl ı;izmclerile ne güzel vals yapardı. a 
rnaz .. Şimdi o zamandan çok iyi dansediroruın. ıııl 

Sadun da yüzünü burusturdu. . ata ara.Jclafl O· 
- O halde, dedi, maharetini görmek isterım. :H ..::, ıeverıfı 

· · ·ı rletercı-• la mı dansedirorsunuz; yoksa, daha daha ışı 1 e orta• 
zerinde mi dönmeğe basladımz.. preııse5• .,< 

Platon gülüyordu. Nazan da kendini tutamad~:· de bir dS 
hkta yeniden barıs havasının estiğini görerek, ken ıno ·~ 
tiye kartı istedi. Sadun Alev: . • -...nıiştiıt'·· dJ 

- Reddedilmek ihtimaline kar§ı cesaret eöcu-·· 
cebinde hazır duran zarfı çıkardı. 

Platon hayretle ba~rdı: 
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Kara gün 

•}'!0~itska postahanesinin müdürü, 
~o 2ki defa muntazaman, dul kadın 
ili Paçın küçük evinin kapısını kalemi-

&~~c~yl~. çalardı .. ihtiyar .Kopaç bu
lar rı b;Iır, ve sırtına yenı atkısını a
d1ı ~kapıyı açardı. Sağ elini posta mü
c~ttine Uzatırken, sol elinde de hüviyet 

danını tutardı. 
l> 

İ:( ~Sta tnÜdürü, adeti olduğu Üzere, 
to:ı once dul K.opaçın sıhhatini sorar , 
~a sandalyeye oturur, gözlüklerini 
llııı il doğru kaldırarak hüviyet cüula-

ııı b'. 
dıı: ırınci ve ikinci sayfalarını okur-

..... ~ . 
!) ~opaç, Sofıya Alekseyevna ... 
i\~tu. liepsi tamam .. Şu halde Sofiya 
l~ p seyevna, lutfen oğlunuzdan gelen 

l) il.taları alınız 1 • 

~4 :11 l<opaç defteri imzalar, posta mü 
tli P·ı· ~ ı ıpenkoya teşekkür eder, para-

~ 1 
Sayarak on rublesini ayrı bir para 

8Csi • ll nın içine kcrdu .• 
ll 11

• her ay böyle cereyan ederdi. 
tı:'cııı defa da, Kopaç, paranın ilk on 

CS° • 1nı ayrı bir keseye koyarken: 
' kara gün için 1 dedi. 
l> 

Osta ın"'d"' .. ....,, u uru: 
~ediyorsunuz? diye sordu. 

~.l{ara gün için, diyorum, her -
~1 bir felakete karşı •. 

lie felaketi Sofiya Alekseyevna?. 
"'c' ~e felaketi olacak, her türlü fe-tt 
~! ·· ~esela bakınız 1 Jozef Franse-
co;~ kimseye muhtaç olmadan, iyi 
~ b kırk sene geçirdik.. Kocam yal-

tı. tı. ~oşitsada üstüste yirmi yıl ça-

~ ~ ;:l::;~:;;~kv;:~:ae~~~i~:;r~ .. 
~ l)~ğru Sofi ya Alekseyevna .• 
~ tlarp olunca hadiseler bizi Polon. 

• ılttı. Koc m Jozef, orada da na
ı.~le çalıştı. Bu defa da Pan Nez-

~ q~ . 
c:~ ın paralarını muhafaza ettı ... 
~~a da, tam on altı yıl namusiyle 

t etti. 

~On altı yıl mı?. 
~ltı.]'la ne kadar ya?. Bu vaskalya 
}ı~ arında tam on altı yıl olacak .. 
~et orada gözlerini kaybetti. O 
~ ~ <la hem işinden çıkardılar, hem 
t~ lırınakta olduğumuz evden "huyu
~~ ~kını .. ,, dediler. Biz iki ihtiyar -
~Ct~ ak ortasında beş parasız kaldık. 
'~ 'kocam dik kafalı idi, oğlu -
~l\i da yardım istemeğe gururu 

Oldu. 
İhr 
, d

1
Yar Kopaç, kolunun yeninden bir 

~)tı.lıl Çıkardı ve gözlerini siımeğe 
du p .. d .... ·· osta mu uru: 

...... \' 
<i)c aprnayın Sofiya Alekseyevna, 
lı~°llu teselli etti. 

\~.at, duı kadın, bu defa hıçkırarak 
, ~ Scsıc ağlamağa başladı: 

~ctallı en ağıamıyayım da kim ağlasın 1 
~ lıtı lozef Franseviç bir dilenci gi· 
ot. Parasız öleli ancak bir sene clu-

~ t~~fj Sofiya Alekseyevna, kafi ... 
~t~la 1Yorum .. Moskovaya, oğlunuza 
tıı •c~~ldığınızı yazarken be.1den 
l~· Yazmağı unutmayınız. 

ı ihr 
d~ t-

1J'arın vedalaşması epey uzun 
• QOf" 

ııııc 1Ya Alekseyevna,, posta mü-
~~ ı;o,;k 0 turup bir çay içmesini teklif 
~ııc at Posta müdürü, işi olduğunu 

1\ ı\hı Cdcrck bu teklifi reddetti.. 
~>ıa1 }>~ara kesesi içindeki paraların 
,"'~ıtınuz rubleyi bulunca, tasarruf 

1 lloat a Yatırmak üzere Kopaç bun
~ şa a tnüdürünc verdi: 
~· bu~et bin ruble toplayabilirsem, 
~ tııtı. ~~~a başımı sokacak bir ev a· 

1 1tatıın unya hali bu.. Ya oğlum 
~ ~~ lltt başına bir şey gelirse .. Gene 
, tittjl'll alında kalırım •• Ben Moskova
tc ot~ Or~sı acayip bir şehir .. Bin
' k 0bıl var .• Bunlardan birinin 
~ alarak ezilmek işten bile de-
o '- ta ...... 

~ '.,_, ·•ıUd'' .. • ", • .,.alc Uru, bıraz da hayretle: 
~la <>tat sizin eviniz var ya, dedi.. 
'l>-c1 Urup duruyorsunuz!. 

onJ'ada iken evim vardı .• Ora· 

Yazan: Mark Yefetov · 
da da oturup duruyordum. Fakat ko
cam ölünce "buyurun sokağa!,, dedi -
ler. 

Posta müdürü hiç sesini çıkarmadı ... 
ihtiyar kadını ikna etmenin bir türlü 
mümkün olmıyacağını pekala biliyor
du .. Çünkü, kadın hayattan iyi bir dar· 
be yemişti. ..• 

• • • 
Umumiyetle ihtiyar kadının oğlun -

dan gelen paraları ayın dördünde, ve 
on dokuzunda gelirdi.. İkincikanunun 

dördünde merkezden büyük bir posta 
geldiği halde, Kopaç namına havale 
çıkmamıştı .. P.osta müdürü. bu posta 
ile Moskovada~ gelen bütün mektup 
ve havalelerin mühürlerini ve tarihleri
ni tetkik etti. Herhangi bir tehir olma
mıştı. Bunu takip eden, ayın, beşinci, 
altıncı, yedinci günlerinde .de beş ha -
vale geldiği halde Kopaç namına gene 
havale çıkmamıştı. 

Ayın yedinci günü posta müdürü 
kasabanın pazarına uğramadı. İhtiyar 

Kopaçla karşılaşmaktan adeta çekini -
yordu. İhtiyar kadının sualine ne cevap 
verebilirdi?. Oğlunun bu kadar fazla 
gecikmiş olmasına ihtimal yoktu .. Çün 
kü şimdiye kadar böyle bir şey vaki ol
mamıştı. 

O günün akşamı bir telgraf geldi .• 
Posta müdürü, üzerinde şu kelimeler 
yazılı olan ince şiridi elinde tutuyor· 
du: 

"Beloruıyad.a, Koıitaada Kopaç'a: 

Kopıtçın ölümü dolayııiyle ıize bağ· 
lanan maaşı, şubattan itibaren gönder
meğe bl\~layacaiız. 

Milliye komiıyonu reiıi Riyabuşkin,, 
P.osta müdürü bu satırları üç defa 

okudu. Sonra büyük telefon ahizesini 
kaldırarak acele acele numaraları çe
virmeğc başladı: 

- Mıntaka icra komitesi mi? İcra 
komitesi reisi !van Matvcyiç orada 
mı?. 

Posta müdürü, heyecanlı bir tonla 
uzun uzun telefonda konuştu .. İki defa 
telgrafı okudu .• , 

ihtiyar Kopaç, oğlunun ölümünü 
k~mşusu Nikolayevnadan öğrendi. •• 
Posta müdürü icra komitesi reisiyle te
lefonda konuşurlarken komşu kadın da 
postahanede imiş .• 

Nikolayevna fela~et haberinin tafsi· 
latını henüz tamamen bitirmeden Ko
paçın kapısı çalındı. Kopaç, göz yaş
larını silerek kapıyı açmağa gitti. Ka
pıda posta müdüriyle mıntaka icra ko
mitesi reisi vardı .. 

Mıntaka icra komitesi reisi: 
- Sofiya Ale"kseyevna, dedi.. Kc

şitsa mıntaka icra komitesi, oturmakta 
olduğunuz bu evi parasız olarak size 
vermeği karar altına aldı. Ben bu ka
rarı size bildirmeğe memurum. 

İhtiyar Kopaç yüksek sesle ağlama-
ğa başladı .. Posta müdürü onu bir 
sandalyeye oturtarak teselli etti: 

- Ağlamayımz, Sofiya Alekseyev
na, dedi, hepimiz bu yolun yolcusuz! • 

Bu arada mıntaka icra komitesi reisi 
ihtiyar kadının kucağına mavi bir zarf 
bıraktı. 

P.osta müdürü kadına bir bardak su 
getirdi.. • 

Posta müdüriyle mıntaka icra komi
tesi reisi yarım saat kadar ihtiyar ka
dının yanında oturduktan sonra onu 
komşusu Nikolayevna ile bırakarak o
radan ayrıldılar. 

Ertesi gün Moskovadan Kopaç na
mına havale geldi. İhtiyar kadının oğlu 
mühendis Kopaç, va-ıife d-:;layısiyle bir 
başka yerde bulunduğun.dan parayı gön 
dermekte geciktiğini yazıyor ve anne
sinden af diliyordu, 

Bu arada ihtiyar Kopaç'a merhum 
kocasından maaş bağlanması için mal 
sandığınca maliye komisyonuna bir 
müzekkere yazıldığını malmüdürü ha· 
trrladı. lşte Moskovadan gelen ve maaş 
bağlandığını bildiren telgraf, ihtiyar 
kadının kocası J ozef Franseviç Kopaç 
dan bağlanan maaşı bildiriyordu. 

Çeviren: Ferah FERRUH 
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Lüzumlu T elelonlaT 

Yangın: 
Istanbul için: 24222, Beyo~lu kin: 

446t4, Kadıköy için: 60020, Üskfid:ır i
çin: 60625. 

Yeşilköy, D:ıkırköy, Bebek, Tarabyn, 
Düyükdere, Fenerhahçe. K:ıııılllli, Eren· 
köy, l{:ırt:ıl. Büyükoda, He~ lıelı, Dursnz, 
Kınalı, için: Telefon mtıhabere memu· 
runn yangın demek kiıfidir. 

nıımi itfaiyesi: 22711 
Deniz itralyesi 36 .• 20 
13cynzıt kulesi: 2l!lDG. G:ıl:ıtn yangın 

kulesi: 4001i0 
Sıhht imdat: 44998. J\lüddelumumilik: 

22290. Emniyet müclürlü~ü: 24382. 
Nefin Yckiileti lstnıılıııl Elektrik lşleri 

Umum Miidüı-lüilü Beyoğlu: 44801 ~ lstan. 
bul: 24378. 

Sular İdaresi: Beyo~Ju: 44783. Beşik· 
taş: 40938. Cibali: 20222. Nurosınaniye: 
21708. Osküdnr - Kadıköy: fi0773. 

llavngazi: lstnnbul: 24378. l\ndıköy: 
60i90. Beyoğlu: 44642. 

Taksi Otomobili l stemek 
için 

Beyo~lu ciheti: 49084. Dehek cihcU: 
~ - 101. Kadıköy ciheti 60447. 

Deniz yolları 
İstanbul acenteli~!: 22740. Kornköy: 

42362. 
P:ıznrtcsi Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Dnnclırm11. 
Salı Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 Mu· 

danya. l!l Knrabign, 20 Bandırma, Gala· 
tadan 12 Karadeniz, Sirkeciden ,10 :ııer· 
sin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mud:ınyo, 

20 B:ındırmn, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Barlın. 
· Perşembe Toph:ıncden 9,30 hmit, 16,:rn 
Mudnnya, 20 Bandırma, Galotndan 12 
l\arndeniz. 

Cumnrtesl Tophaneden 14 l\fudany:ı, 20 
nandırmn, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Bartın. 

Pnuırlesi Tophnneılen 9fmroz, 9,30 lz
mit. Gnl:ıl:ıdan S,30 l\ludnnl·a, 10,30 İzmir 
Sür. 12 K:ır:ıdeııiz, 22,30 :\ludanya. 

Müzeler 
Aynsofyn, Roma - Illzans, Yunan eser

leri Ye Çinili J\öşk, Askeri Müze ve sarnıç 
l:ır. Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi müze • 

(Bu müzeler lıcrgün snnt 10 don 16 ya 
karlnr açıktır.) 

Tiirk ,.e fslllrn eserleri müzesi: P:ıı:ır· 
tesiden b:ışkn hergün s:ınt 10 d:ın lG ya 
kadnr ve Cuma günleri 16 don 17 ye ka
dar açıktır. 

Top kapı Müzesi: Ilergün s:ınt 13 ten 16 
ya kad:ır açıktır. 

Memleket Dışı Deniz 
Seferleri 

Rom:ınyn vapurları: Cum:ırtesf gilnlerl 
13 de J\öslenccye: Salı günleri 18 de Pi
re, Deyruı, lskenderhc. 

ft:ılynn '"npurları: Cuma günleri s:ıat 10 
da Pire, Brcndizi, \'cnedik, Triyesle, 

Sirkeci lslnsyon :'ılüdürlüiıü Telefon 
230i9. 

Avrupa Hattı 
Scmplon eksoresi hergfin Sirkeciden 

sant 22 de kalkar ve Anupndan geleni 
snnt 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 

Kom·nnsiyonel 20,30 da kalkar. 10,20 
de gelir. 

Edirne postası: Hergün saat 8,50 de 
hareket eder, 19,33 de gelir. 

. 
Anadolu hattı 

Hcrgün hareket erlen şimendiferler: 
Sa:ıt S de Konya, 9 d:ı Ankara. 15,15 de 

Diy:ırh::ıkır ve Samsun, 15,30 da Esklşe· 
hir, 19.10 da Ank:ıra ekspresi, 20 de A· 
dap:ızorı. 

nu trenlerden s:ıot !l da hareket ecfcn 
Ankara muhteliti p:ıznrtesi, ı;nrşamha 
ve cuma günleri Holeb ''e l\lusula kador 
serer etmektedir. 

MONAKASALAR: 
lst:ıııhul I\omutanlığınn lınğlı birli11er 

hay\'nn:ılı i\lıı 1200 ton yular satın nlİn:ı 
cnktır. Kapalı z:ırrl:ı ih:ılesi 14 cyllıl !138 
~nrş:ıınba günii s:ıat 10,30 d:ı Fındıklıda 

kıııııandnnlık s:ılın:ılm:ı koınisyonıındn )O 

pılacnktır. ~ruhanııneıı tutarı GG,000 liradır. 

GEÇEN SENE BUGÜN ~~ OLDU? 
•ş:ıki Seyit Rıza teslim oldu. 

lstanbul Radyosu 
13 EYLÜL - 19,38 SALI 

18,30 clans ınuı;ikisi (plak), 19 konrcr:ıns 

Şişli lıalke\'i n:ımın:ı Doktor Bedri Ay 
herg (göz hırzıssıhhası), l!l,30 dans ınusi 
ki.si 20 srı:ıt ayarı, Gr:ııı\'İÇ rnsaılı:ıııesin 

den ıı:ıklcn, .Sııza n , .c nrkadnşlrırı tnrnrın 
dan Tiirk musikisi \'C imik şarkıları, 20,40 
ajans lıalıerlcri, 20,47 Ömer Hıza l>oilrul 
tarnfından nrnpça söyle,·, 21,00 s:ı:ıt ayarı, 

orke~ırn, 21,30 Ccnı:ıl Kiımil \'C nrkad:ış 

ları. 22,tıl lıovo rnponı, 22,13 opcrn ,.c ope 
ret p:ır\·:ılıırı, <ııli'ık), 22,50 son lı:ıbcrlcr 

ve ertesi günün progrnını, 23 s:ıal ayarı son ı 

Yazan: Rahmi YAUJZ 
Dellllkanoo (O) gece ~@soınılYI VlYlıraı
ca~ mıYııraı~aıaı~Daııro suotanaı lQ)lırerr 

IQ) B lf'<er a ın o atto. 
82-

Evet sultanım .. Bende bir acı var. A
ma bu, tahmin ettiğiniz gibi maddi mese
lelere, para gibi, pul gibi varlık mefhu. 
munun çefçevesine sığau sebeblerden mey 
dana gelmiş bir acı, ıstırap değil! .. 

Sultan yumuk avuçlaİ-ını delikanlının 
toz penbe yanaklarında dolaştırdı, Da
visti okşarken delikanlının sözünü kesti; 
ihtirastan ttiriyen bir sesle sordu: 

- Abdullah .. Abdullahcığım.. söyle, 
nen var .. Sana hiç de keder, üzüntü ya· 
kışmıyor .. Söyle derdini, dermanın ola
yım .. 

Davist tavrını değiştirmeden devam et· 
ti: 

- Bilmem haberiniz var mı .. Mudan. 
yayı düşman tahtelbahirleri bombardı

rpan etmiş .. 
- Duymadım .. Mudanya buraya ya

kın mı? 

- Yakın sultanım .. Bursanın sahil 
kısmı .• 

- Yazık!.. 
- Bombardıman şiddetli olmuş; bizfim 

bir de gemimiz batmış!.. 
- Vah .. vah .. Gemi büyük müydü? 
- Epeyce sultanım .. Ama ben maddi za 

rardan gocunuk değilim! Birçok arkada. 
şnn öldü .. Bu bir. Birde tahtelbahirlerin 
önüne geçilmediği için artık bizim deniz 
seferlerimiz de korkulu bir hal aldı. Kim 
bilir ben de bir gün .• 

Sultanın yumuk avucu delikanlının 

penbe bir tomurcuk gibi duran ağzına 
kapandı ... Bu fena ihtimalin konuşulma
sına, anılmasına dayanamıyan saraylı 

nazla iğbirann meydana getirdiği müşte
rek bir tahakküm ifadesilc sevgilisini a
zarladı: 

- Sus .. Ağzından yel alsın!.. 
Sonra, daha nazlı bir sesle ihtiras te

barüz ettire ettire delikanlıyı kucakladı. 
llave etti: 

- Senin seçme bir yaradılış örneği o. 
lan varlığın kara suların derinli&ııinde de
tril, ancak benim kollarımda dinlenebilir! 

Davist, memnundu .. Sultanı avuçları 
içinde bulunduruyor, yaşlı ve hotkfun sa
ray kadınını istediği şekilde sevk ve idare 
ye müsait vaziyete sokmuş bulunuyo~ 

du. Ayşe sultanın okşama ve kucaklama
ları ara verince konuşmasını sürdürdü: 

- lşte, üzüntümün sebebi bu .. 
- Haklısın yavrum .. Ama kiimin elin. 

de ne var? .. Düşman tahtelbahiri bu, 
elbette gelir, yapacağını yapar, kaçar gi 
der. 

- Sultanım bizim de donanmamız 

var ... Böyle koskoca donarunai hüma· 
yun şurada Boğaziçinde dururken Mar
mara gibi iki tarafı kapalı bir denizde 
tahtelbahir bulurunası bile ayıptır . 

- Donanmamız bunlara bir şey yapa. 
l:ilir mi? 

- Ne demek sultanım .. Her şeyi yapar 
ama, donanmanın başına geçirilen o Al
man amirali yok mu? .. Bütün kabahat 
onda .• 
Ayşe sultanın gözleri yerdeki kıymetli 

t sp::ırta halısının reııkli desenlerine ta· 
kılmıştı. Sevdiği adamın söyledikleri 
doğru ve akla yakın şeylerdi. Sonra, de· 
likanlıyı tehdit eden böyle büyük bir teh
likeyi önlemek için teşebbüs yapmak za. 
ruretindeydi. Ama bunu kime ve nasıl 
yapacaktı.? Düşüncesini tasarlama saha· 
sından çabucak iş meydanına getirmek 
için Davistin gözlerine baktı; sordu: 

- Alınan amirali niçin bunları takip 
ettirmiyor dersin? 

- ı 'için olacak sultanım, bilgisizliğin· 
den! 

- Bilmem, ben bir şey yaptırır mıyım 
bu işte!.. 

Davist, akıl öğretme sırasının gelip çat· 
tığını görünce sevinçle anlattı: 

- Tabıi sultanım .. Siz, bir padi~ah 
kızı, bir ba~umandan vekilinin baldızı 

iken hiç olmazsa bütün bu doğrulukları 
y<'rlerine p<'ka!ft anlatabilirsiniz. 

- Doğru ama ben işin içyüzünü bil
miyorum. Sen bana nerelere neler söyli. 
yeceğimi anlat, Ben babama da, enişl'eme 1 
de, daha bu i~e karışan bütün vükelaya 
da iŞi anlatır, çare bulunmasını iste-

rim .. 
Delikanlı o gece Şosonu içten vuraca.K 

müracaatları sultana birer birer anlattı. 
Çılgın bir zevk gecesi ile Kanlıcadaki ya
lıda yapılan bu hazırlıklar ertesi günü Ay 
şe sultan tarafından teker teker Enver
paşaya anlatılmış. Naciye sultanın da 
hemşiresine iltihakile Şoson aleyhine tah. 
rik edilen genç ve hırçın başkwnandan 

vekili Alman amiraline çıkışmak, onu 
adamakıllı hırpalamak için Karadeniz· 
den dönüşüne intizarla Mudanya taarru
zunun tahkikatı hakkındaki raporları o
kumakla meşgul olmuştu .. 

Şarl Kapo yine sahnede .. 
E 13 Mudanyada sabah karanlığı yap 

tığı ateş festivalinden sonra Marmaranm 
kanal hattı üzerinde seyrederek cenuba 
doğru yola koyulmuştu. 

Brodey gizli üsse gidiyordu. 
Yolda, ilk techizat postasını götüren 

konsolos Palmerin Sancaktar yelkenlisi. 
ne rastladığı sırada üssün mükemmel ve 
her işe uygun olduğunu öğrenmiş, şir.ı

dilik M::ırmaraya verdiği dehşetle lstan
bula kadar bütün sahil halkının manevi· 
yatma indirdiği darbeyi kafi görmüş, da. 
ha büyük ve daha ehemmiyetli bir taal"" 
ruza hazırlanmak için gizli üssü gezmeği, 
gönneği, işe vaziyete ne dereceye kadar 
uyar olduğunu bizzat anlarnağı kurmuş· 
tu. 

E 13 güzergahta rastgeleceği gemilere 
taarruzdan başka bir program hazırlama. 
dan doğru gizli üsse geldi. Akşam, sular 
kararırken Galata nahiyesi civarnıda 

suyun üstüne çıktı. Karanlık ortalığı si· 
yah bir perde ile maskelerken ağır atrır 
sahile yanaşan düşman tahtelbahirinden 
Brodey Padel bad aynldı. Karaya a. 
yak bastı, ikinci süvari geminin idaresini 
deruhte etmiş, süvari ile yanındaki iki 
gedikli karaya -çıkarken E 13 de her ihti. 
male karşı sahilden biraz açılmış, tekrar 
denize dalmış, süvarinin işaretini kon· 
trol ederek beklemeğe başlarnıftı. 

Brodey, Palmcrin iyke tarif ettiği sa· 
hildc karaya ayak bastı. Görünürde bir 
şey olmadı&rını gören süvari yanlışlıkla 
başka bir sahile çıktığını sanryor, fakat 
kendisine verilen nirengilerin karanlıkta 
göğe mürtesem dü~n hayalleri tam ta. 
rife uyar bulunuyor; Brodey, dudaklarını 
bükerek ilerliyordu. 

Sahllden 100 metre kadar ayrılmış, içe
riye, sık ve yeşil çamlıkların bencklediği 
bir toprak parçası üzerinde dar bir pati· 
kayı tutturmuştu. Süvarinin gözleri ka· 
ranlıkları delmek istiyen bir ısrarla etra· 
fı tetkik ediyor kulakları kirişte ufak ve 
ihtiyatlı adımlarla yürüyordu. Birden. 
bire gecenin sessizliğini yırtan ince, içten 
söylenen hakim \"e amir bir ses duyuldu: 

- Dur ... kıpırdama!.. 
Arkasından madeni bir ses, bir maka· 

nizmanın tıkırdamasından doğan bir ses 
korkusuz süvarinin kanım damarında 

dondurdu. Brodey olduğu yerde durdu. 
Manasını anlamadığı fımir ve bilimse
se sanki itaat etti. Kıpırdamadı. 

Süvarinin ardı sıra yürüyen iki gedik· 
li ellerini tabancalarının kabzasına atını~ 
tılar .. O aralık sağlarındaki çalılığın ara· 
sından kU\'\'etli bir elektrik feneri ziyası 
çıktı. Süvari ile iki gedikliyi aydınlattı. 
Müteakiben bir ses fransızca sordu: • 

- Kimsiniz? 
Ve .. Brodeyin üzerinde dolaşan ziya 

süvarinin lacivert ceketini, şapkasını ve 
yüzünü aydınlatırken daha cevap verme. 
sine meydan kalmadan ayni ses fransız
ca haykırdı: 

- A .. komodor .. Thtelbahir filotillası
nın komodoru kapiten Brodey .. 

Ç'.alılar. şaşkınlıkla o tarafa bakan 
süvari ile iki arkadaşının hayretleri ara· 
smda aralandı; içinden üstü başı perişan 
iri yan, kırmızı yüzlü pos bıyıklı bir a· 
dam fırladı, Brodeyc doğru koştu, arka. 
s;ndan ellerinde birer tlifek bulunan iki 
başıbozuk daha çıktılar; yavaş yavaş i· 
lerlediler; Perişan kılıklı adam koşa ko· 
şa geldi, Brocleyin boynuna atıldı, (}ptü. 
Sonra komodorun ellerine sarıldı, diz çöl< 
tü, konuştu: (Devamı var) 

\ 

r 
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Hitler·n ınera la Buhran devamediyor 
be k , en en n t lı u _. BaşuıraJı 1 ııncid olrnu tur. Bu meyanda bilhassa ger. llllde hudutta bulunan bazı l~t~hk:; l\ intibaı şudur ki, bu nutuk vaziyeti kat- ginliğin devamı takdirihde ne yapıl- ların altına lfigliii kazılması ı~ın. sıı 

CIS"' Baştarafı I incide 
(!evletin dilşmnnıdır ve bin:ıen:ılc;rh, de
mokratik kanunl:ır mııcihlnce asılm:ığıı , 

kesilme~e. müstahaktır. 

«Almanlar dn Allıılun ktıl
larıdır» 
Eser bizi ııliikadar ctmllcn tılr mesele 

mevzuubahis ols:ıydı, biz de, bu h:ıli, di
ğer bircok kimseler sibı, mılletin hakları
nın "demokrııtik" telakkisine ııiı entere
san bir ml!al olorrık kııydeder ve geçerdik. 
Fakat bu meseleye :ıliıknder olmağo ken
dimizi mecbur hissetmemiz g:ıyet tabii idi. 
Bu devlet itinde isllpdadn uğroyıın millet
ler ekserhetl ıırasınd:ı üç buçuk mih•on 
Alman "ırdır ki lıu raknm, l>ııninınrkonııı 
mecmuu naru~una teknbUI eder. 

Bu Almanlar da Allahın kullarıdır. C-e
nabıhnk hunları, \ ers:ıyd:ı yapılan bir mu
ahede muclhlnce yabancıların h:ıkimi~ctl
nc lcrketmek kin :rarntmııclı~ı gibi, \'edl 
milyon Çck'f de üç lmcuk rııllyon Almoıııı 
işkence etmek (lzere yıırııımamıştır. 

Her lnrarın biliniyor ki, bu devlet lcln
dekf ''aziyel \'e şerait tahamrnüHcrsaclır 
Politik h:ıl:ımdan yedi buçuk milyondan 
farla htılk hak n:ımınn, ,·nzhctlcrlnl tes
hil lcjn kendi hnklarını kullanmak hürri
yetinden rn:ılırum ediliyor. 

Ekonomik bakımdan de hunlar sistema
tik bir şekilde mııhva ve tedrici bir ölllmeo 
sevkolunmnktad ır. 

Bu JıakiknOer, manıısıı bir takim cüm
lelerle ink!ır olunamaz. Vnkıalıır ortad:ı
dır: Südet Almnnlıırı, feci \•aziyellcdirlcr. 
Çekler onları mahvetmek istiyor, insanlı
fta yııkışmııyan bir lstlpd:ıdıı, t:ıh:ımmüH1 
fmk4ıısıı muamelelere maruz bırakıyorlar. 
Seksen milyonluk l.ıir milletin Oc bucuk 
milyon vntandaşının Çeklerin ho~unıı sit
medllU ıcın hlr şnrkı~·ı söylemekten m<'ne
dilmcleri, Çeklerin görmek bile istemedik
lerl çorapl:ır giydikleri için ö}dürOlmclerl, 
Çeklerin guıel hulmadıkları bfr tarzda se
JAm verdikleri için tethlş edilmeleri, milli 
ve felsefi akidelerini izhar ettikleri znınnn 
ev hay\·ıınlnn gibi tııkip edilmeleri demok
rasi mfimesSlt}erini lükııyt bırakabilir, h:ıt
tA onların sempııtlslnl btle kat:ınahıllr, 
çOnkQ mevzuubahis olan lic buçuk milyon 
Almnndır. Fakat hen bu demokraslkrc lıu 
halin bizi liıkayt bırakma)·acağını, 

lilİ)'liyuı um • 
Öimcğc mahkôm ucube! 
scı~cı işkenceye mnruz olnn lıu insan

ların hnkları verilmez \ ' C kendilerine hiç 
bir l'ardımdıı bulıınıılma z5:ı onl:ır .adnlcll 
ve yardımı hfıdcn göreceklerdir. (Şiddet
li alkışlar ve sonsuz tczııhürlcr). 

Bu lstfpdat rejimi sona ermelidir. nen 
bunu 22 Şubatı dıı açıkcn ı;ö~lemlştim. 

\'crııı)'dtıki devlet ııdamları bu (.ilmeğe 

mahkum ucubeyi yaratmakla pek de a 
kılhc:ı olmıyıın bir hnrckctle bulunmuş

lardır. Dnşka milletlere men-:up mll3 onlıır
ca kimsenin haklarını 10.:lla ile ihlıil et
mek aneak Almanyo)'I zencire vunnakla 
kahJldf. Fakat böyle bir halin cbcdi)•cn 
devanı edeceğini ıınnmak da, lıiıdisclerl sör 
memcı.likten gelmek olurdu. 

Rnylıştııgda 22 şubatta \'erdiRim nutuk
tıı, Almıınyonın bu üc buçuk milyon Alnın
nm maruz kaldığı tazyik ve istibdadı mn
samah:ı He korı;ı1ayamıyacaDını ııöl lem iş
tim. Şimdi de yabancı devlet adamların-
'dan, bu sözlerin alcllıde cümlelerden iba
ret olmadığına innnrunlarını rica ediyo -
rum. (Uzun nlkışlar). N'nsyonal - Sosyn
Jlst devleti Avrupa sulhunun menfaati na
mına çok AJ';)ır lcdak,rlıklnra ktıtlanmış ve 
her Ulrl!l intikam fikri beklcm,·kten kaçın
mıştır. HnllA füıha ilerl;>'c giderek resmi 
ve htuust hayatla her türlü inlik!ım idcolo
}ilerini bert:ır:ıt elmişllr. Biz bu bakım
dan, fazlnsiyle mOstnklmane hareket et-
lik. • 

Ayni zihniyet dairesinde, Avrupnd:ı 1tcr
glnllkleri gidermek lcin bir takım teklif
lerde bulunduk. Fakat bu tcklillcr reddo
lundu. 

17 nci asırda Fran a sulh içinde lcdri
cen ,.c parca par('a Al :ıs l.Ol'cni eline ffC
çlrdi ve bu memleketi Alnıanyanın elinden 
aldı. 

1870 • 71 de Alman3•a glrınek me~buri
yetlnde kaldı ı kanlı bir hnrplen sonra bu 
aradnin geri •erllıne~ini btcdl ve t:!lebi
ni kobul cllirdi. Fakat cihan hnrblnıltn 
s~nra bu toprak parçasını tekrnr lmyhel
ti. 

Bununla Leralrnr gene Almıınlıır için 
Strnıbttrg klllsesfnln çok derin lıir mana
sı vardı. Ilunıı rağm<!n bu işi kııl'1 ol:ırak 
halletmelı:JJ#hnlz, Avrup:ı sulhuna hfz.. 
melle Lulunrnıık içindi. Filh:ıkikıı hic kim· 
se bizi mll!l h:ıklnrımızrl:ın istiyerek fc
r:ıgıırıı lch:ır edemezdi, Cnkat hiz elıedi lılr 
anlaşmazlığıı nlMrcı vermek azminde ol
duJumuz için liunu ynf)tık. 

Gene ken<H ıİrzumuıla "e gayet mühlt11 
bir sahada kunelimiıi nuıUarok, al~kn~ 
'dar memleketle hiç bir zaman )"eni bir 
harbe girişmek meeburiyelindc knlmıynca
ıtınııı fimlf ellik. nıınu da hu mcııılckelin 
gemilerinin yüzde ôluz nisfıetinderı fazla
sını yap:ımıyncak vazly ııe olm:ıdımıg i
tin delil, A vrupadn kart bir sükönun lee~ 
süsilne yardım için yaptık. 

Polonyada vatanpcn·er ,.e büyük bir 
'deVlet ndıımı (ıl<ıf) da Alm:ınyn ile nnlaş
mak lstcdf f znman, iıunu hemen kabul et
tik. 

Bugunkü Almanya birçok istikametlerde 
s:ıkin hudutl:ıra malıkt i r ,.e memleketimiz 
Avrupıı):ı emııircı 'e sulh hiss i ,·ermek 
için hu hudutları k:ıl'i 'e lıoıulmııı teliık
kl cırııcğc hıızırclır. 

Fııkııt, Q~ le nnta~ılı~ or iki lıu fcdnkBrlık
lar hemen her taraftıı zııaf aliıınctlcri şek

ltnclc tcf~ir cdllıniştir. Onun için burada 
bu yanlışı clüzcltmck isterim. 

J>aric; ,.c Lonclr:ıd:ıki dcYlel adamlannı 
temin etmek isterim ki, hcrhnl ' ' C vııti
~·eıte muharıııo etmek i tedil!imiı Alınan 
ıncnfn:ıllcrl ''ardır. (Şiddetli nlkışlıır). 

Artık Almanya Bctman - I:Iohreg. 
lerin ve Hertinglerin Almanyası değil· 
dir. N~syonal sosyalist Almanya, bir. 
leşmi§ ve kudretli bir devlettir. 

Bu sene zarfında bütün dünyayı a· 
Jakadar eden bir hadise olmuştur. Çe. 
koslovakyada, mebus intihabatı için 
bitmez tükenmeı: taliklerden sonra ni· 
hayet nahiye intihnbatına başlandı. 

Fakat daha önce, Almanyanın sefer 
berlik ilan ettiği vcı Çekoslovakyaya 
hücuma hazırlandığı yolunda bir ta • 
kım yalanlar uyduruldu vcAvrupa, in· 
tihabat üzerinde nskcri vasıtalarla te. 
sir yapmak tasavvurunda olan, hattiı 

kıtayı kanlı bir harbe sürüklE>mek ih· 
timaii önünde bile tereddüt göstermL. 
yen bir lıUkumct hesabına seferber e· 
dildi. 

Tahrik edilen Almanya imiş 
Hakikatte biz bir tek askeri bile sc. 

ferbcr etmemiş ve hududa hiçbir kı· 
ta göndermcınietik. 

Fakat bu tahrJkler kal'şıınnda tara.. 
fımızdan hiçbir hareket görülmeyince, 
bu sefer de Çekler ve Fransız - ln· 
giliz müdahaleleri ko.~rıunda. Alınan. 
yanın gerilediği söylendi. Bundan böy 
le Almanya gibi büyilk bir devletin 
bu gibi yeni tahrikler knrşısında atıl 
kalmıyacağını 116.n ediyorum. (Şiddet 
li alkışlar J. Bunun içindir kf, 2 ma· 
yıstn çok mühim tedbirler almağa kn· 
rar verdim. 

Ordunun ve hava kuvvetlerinin tak 
viyesi işinin evvelce haber verdiğim 
~ekilde ve kısa bir zamanda gerçckleu
lirildiğini size emniyetle söyliyebili· 

iyyen iyileot.irmf.a değildir. ması, elzem olduğu teemmül edilmi§· b iye nezaretine müsaade ,·eıını§tir·ebi 
Nutu1' hiçbir sahada koruyucu teliık- tir. istihkatnların tahribi halinde e~ıat 

ki edilemez. Hatta birçok sahalnrtla ~"' Nazırlar, her nezaret iÇin ayrı ayrı memleketlerle lsviçre arasın~~ ):aıat 
kıcı bile addedittıbilir. ÇünkU Ço'ko~lovak. esash uı.viyetlcrl her tUtlÜ baskından ve şimendif erlerle yapılan ınuna JeŞ· 
yadaki muarızlara kendilerini yegane azade bulundurmak için icap eden ted kesılmiş olacaktır. Lağımlara. yer ye· 
mfü:akercci telakki etınelerin<ı ltnkln 'Ve- birleri tetkik cylemi~lcrdir. tirilc ek olan patlayıcı nıaddet~r ~lt\1 
rccek mahiyette değildir. Eğer Çckos- Nazırlar hudutların cmtiiyctini arL nl bir emir verillnciye kadar ı.stıh 
lovakya hükfımeti ilo Südct Almanları tırmak hı~u.sunu derpiş eylemişler ve ların altında kalacaktır. utre· 
bu işe devamda ynlnız bırakılırlarsa bir sivil hnlkm muhafazası i~in elzem o· lstihkaınla.ra gönüllü huaııt ı'il5~t. sureti hal bulmak ihtimali mevcut olnbl- lan tedbirleri almışlardır. zcleri nezaret edecektir. Halk fi ııı• 
lir. ls~ bunun içindir ki , Daladiye, ka. çilerin verecegi talimat dairesin~~till· 

Vdı:ıCı nutukta yeni Clentı~bilccck mo· bine to:Plantısından sonra, general reket etmeğe davet edilınf§tlt• ıarJZl 
talibat ileri sUrülmüyor ve aşfiğt yukatt Gamelin, Geor.g~ ve Billottc ile uzun kamlar.n yanında durmak. b~z;ı:ıte1' 
beklenen hususata inhlnar ediyor. Fakat uzadıya görü§mUştilr. resmini almak veya krokisini çı 
bu nutuk bundan on veya ~irml seni! ev- Kabine toplantısından sonra nazır- memnudur. 
vcl bu eda iie söylenmiş olsaydı dilnya lar, Londta hUkumeti tarafından itti· lrlnndada iJdİ. 
d(}hŞct içinde kalırdı. Ancak bugUnUn haz cdilNi hattı hareketten dolayı lJublin, 12 (A.A.) _Resmen .b ııir 
nıüşahidlcrl, maıinin daha terbiyeli ne- memnuniyetlorini beyan etmişlerdir. rildiğinc göre f rlancla hükumetı, içiıı 
slllcrlnin kullnnnuıdığt s~rt caayı1 eimdl flaria, 12 (A.A.) - Saat 17.30 da harp takdirinde milletin müdafaas~ et· 
zamanın, herkesi gitgide aJıatırdığını teıı ... 1.l1a.yct buıan kabi t •1 t d · t tkık ~ ~· • ne oı, an ısm an alınması icabcden tedbirlen e 
Hm Odiyorlar. sonra Dabiliuc nazırı Saro, matbuata. ...... t' 

., mlŞ ır. dbİt 
Nutukta takip edilen tabiyeyc golirı.· aşağıdaki tebliği Okumuştur. Alnınnyudn askeri bir tc .11 ı; cc, bu uıbl.vc tcht'lid edici bir vatlvct .Jııı. Harbi ... "' n""'"retı·nde Dalnd·,,,.nln 1 Olirı 1t 

J 6V .: ..., "MI. ı,," Berlirt, 12 ( A.A.) ~ Mare~ •c• 
tcrmekle beraber bu tehdide sarih bir ... ivasetı" alt•nda t pl k b ' h · il'" r> ,. ., ~ o anan a ıne. arı. bugün neşrettiği bir emirname " li1 • 
~ekil vcrnıc>meği ve haDg"i istikamctto ciye nazırı Bonhe tarafınBan bütün tc· hen, 1'reves, Palatinat ve Badtn rn ... ıu 
yUrüyeceğini tavzih eylememeği istihdaf ferruatile izah olunan harlci siyaset u§la•· 
edere benzemektedir. işlerine muttali blmuştur. ta'ka1arı üzerinden tayyare uç 

yasak etmi~tir. e· 
J..ondranın mes'ul mnhafilindo gözö-~ Kabine, milletin gösterm~k~e oldu. Hava polis tayyareleri bu etnir~ı\1' 

nünde tutulan nokta şudur: Hitlor Al - ğu vatanperverliği, sükfıneti ve soğuk nin tatbikine nezaret edecek ve bu •rt' 
man st'fcrberliğinden bahsettiği için Çc- kanlılığı tebcil eder. lre ıtaat etmiyert herhangi bir tafY" 
koslovakyaya hUcum ederken Almanya- Kabin(', şimali Afrikatlan ve bütün 

ye dert.al ateş açacaktır. 
nın bugün bir buçuk milyon kişiyi ail~h müstemleke imparatorluğundan Fran-
altıntfa bulunduran askeri manevraların• sa hakkında sadakat bilrhahlatr ıU - .Mur.ar mnnevralı:ırı r ordıl' 
dan bahselmlyor. Bu man~vralar birkaç mıştır. Memlekete layık olan bu hö.ttı Budapşte, 12 (A.A.) ........ Maca •ıııı 

d · .. • ral J3Ut hafta devam edecektir. Bu manovralıır, hareket bilhassa sulhun müdafaası sunun avetı uzerıne, gene y~ 
bitmedikçe ,.e Almanya şimdiki tavrını hususunda çok faydalıdır. riyaseti altında bir askeri Alınan ~;..uı: 
de~lştlrmedikço rCalitOlcri gören hiçbir Nazırlar yarm sabah saat 10 da re. ti Macar ordusunun yapacağı b~ ı;ıı 
kimse Avrupa sulhilniln tehlikeden km·. fsicümhurun başkanlığı aJtındo. tek- manevralarda hazır bulunm~k aıet 
tulduğuna inanamaz. rar toplanacaklardır. dapeşteye gclmiıttir. ynl 
Almnnyanm iimidi İngiltereııin A~keri teclbirlcr Bir İtalyan askeri hcy~ti ~ııJ:ı'I · 

P 1 i\ ( ı m:ıksatla Macaristana gelmı§ özünü tutmamasında! ar s, ı~ A. A.) - yi malumat alan 
maktadır. 

Nüremberg, 12 (A. A.) _ Röyter a- tnnhafildcn öğrenildiğino g1..rc, bugUnkü G 
jnnsının muhabiri blldlrlyor: kablno toplantısından eoııra bnşkuman.. iirhıgin nutku 1J3h çJllat' 

Son 36 sa.at :zarlın6a burada o kııdar dnn general Gamelin, {tcneral Gcorges Lundra, 12 (A.A.) - Bu a ı\'\ ~ 
ı, is gazeteler, lngiltcrefıin riJJoJö-V~ k_,.,_. glirülttilü bir hava esmektedir ki bu hn- ve nr tısken 'Valisi harbiye n~uırctine yçn rzı ,,11'-

va artık no milletin ne de hükumetin giderek başvekil vo hatbi,)•e nazırı Da- lesi karşısında ittihaz edeceği L'.I fıJ1lfıll' 
arzusunu temsil edebiliyor. ladiyC'yc mülaki olmu§lntdır. kete dair salfilliy~ttar .mahf~Uer ~t0l11ıl 

dan yapılan beyanatı müttefıkall Alman nınhfclhM resm~ beyanat.ta bu- Çckoslovukya l'cylnıü 
tunmtLdıklım irin gaıetecı1er tiltlil ttır- • t • ııiyctlc kar~lamaktadırlar. fj}ll 

, ıs enu yor Göringin nutku hakkında Tirfle! 
rim. lü tahminlerde bulunmaktadırlar. Bu I.01\dra, 12 (A. A.) - Evenı.tıg Stan- ya n·or· 
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Yapılan tahkimat cümleden olmak Uzero bazı gaıet lct dtırt gazoteelnirt siyası :muhatriı'l yAzı- · • AM1tile ~ı· 
,..,,. 1 k ~ "Bu nutuk bu asrın başlıuı:- ı...t'i tv Şunu da kemali cmniyetie söyliyc. ......k erlo nnta~ma lrnkansıt olt1u6 u i~in yor: uıcıt"' 

arasında dünyadaki bütün Jil • te ~· 
bilirim ki, o tarihtenberi zamanımızın harbdcn içtin:ıb edilemiyeeeği kanaatini Ç~oslovakYilnın L6ndrtı. cl"isl bu sn- h rekC :ı 

" manyaya karşı müttehiden a 1. _:t. b" 
en muazzam tahkimtıtı inşa halinde • izhar etmekte, diğer bir kısım gtıtete• bah lrtgiltcre hariciyt! nl:!zaretlnc blr keckn Pruc;ya emperyalizıı1ine lıı)'ll' 
dir. Garp hududunda iki senedenbcri terse harbin çıkmasına imkan olmadığı nota vererek, Südet mıntaknlatında 
yapılmakta olan bu Uıhklmatta 278 mtitnleasını fllrülmclltcdirlcr. Alındnlıır plebisit yapılmaaının Çekoslovakyıı.nrn 
bin işçi, 84 binden fazla mütehassıs. cksc>riyctlc ingilterenin tarzı hareketine f.tlmanılyötl ile t~lff cdilemlyceeğirti bil. 
iş servisine mensup bin kiei, mUtead.. inanmak caiz olmt,Yacağı kanaatindedir. dirmlşt!r. 

dit istihMm taburları ve piyade fır- ler. İngihcrenin tebliği Almaular-
knlan çalı!iJmaktadır. (Şiddetli alkıP • Fran ıt kabinesinin 

~ · k ı · ca meçhul lar). mıizn ere er1. B 1. 1 (AA ) 
P · 12 (AA) H er ın, 2 .. - Röytcr a;ansı-Diğer vesaitle sevkedilen malzeme arıs. · · - avas ajansı ~ 

tebl . ~ a· nın muhabiri bildiriyor: 
hariç olmak üzere yalnız Alman de. ıg e ıyor: 

B .. k" k b. t 1 t Dün ne~rcdilen fngilterenin siyaseti-miryolları bu ~nksatla her gUn sekiz ugun u a ıne · op an ısı sa.at 15 
tc 17 30 k d d t 1 ti ni tarif eden beyanat Alman istihbarat bin vagonlµk katarlar teşkiline mec· n . a a ar evam ee m ~ r. 

H i · Bo i ,..,,,.~ı bürosunun ecnebi memleketlerine tah-bur kalmıgtır. a.r cıyc nazırı nnen n cu·cw. ı v~ 
vesikalara istinaden yaptığı izahatı, sis edilen servisinde çıkmış olmasına 

HergUn kullanılan çakıltaşı mfktan nazırlara enternasyonal vaziyetin mUh rağmen Alman gazeteleri tarafından 
yUz bin tondnn fazladır. Gn.tp budu. tcllf veçheleri ve Nilremberg kongı•e· nt!şrcdilmemiştir. '.Buna mukabil gaze-
dundaki ttı.hkirnat bu kı~tan önce bi- sinden sonra tahaddüs etmesi melhuz teler Çek.oslovakyada sözde yapılan 
tecektir. Bunların muka\'emet kudreti muhtelif ihtimaller üzerinde noktai· yen: mezalimden bahsetmektedirler, 
daha f}ioıdi<ien temin edilmişti. Bun· nazar teatisinde bulunmak fmkfinıru Almanyamn manidar bir 
larm inşası, bittikten sonra 17 bili vermitıf,ir. hart}keti 
çelik ve beton istihkfım '1icude gel. Kabine, içtimada meVzuubahis ~dl Prağ, 12 (A.A.) - A1ı11anya son 
ıniş olacaktır ve bazı yerlerde on beş len muhtelif f a raziyelere, nazaran a- .dakikada bugiln burada açılan hcynel
kilometre derinliğinde üç. dört hattı lmması icap edecek tedbirlule meşgul. milel statistik kongresine gönderdiği 
ihtiva eden bu çelik ve beton cephe· murahhas heyetini geri çağırnu~tır. 
nin arkasında, silah elinde olduğu haL rlyetlilde gfüiltlersc bu, çok vahim ne B 1 de, bUtün bir millet beklemektedir. tlcelere yol açacaktır. Bu bakımdan e çikanın aldığı askeri 
(Şiddetli alkışlnr). Ben bu tşitilmeml~ hiçbir 5üpheli nokta. bırakmamakla tedbirler 
gayreti, sulhu kurtarmak içjn yaptım, sulha bUyük bir hlzmct ettlğiml zan.. Brüksel, 12 (A.A.) - Belçika hilkft-
Fakat hiçbir uunan, Çekoslovakyada- ncdiyorum. meti, bazı asken t~dbirler almıştır. 
ki vatandakların tazyike maruz kal - Hitlcrin orduya hitabı La gazette, bu hususta §unları yaz-

ı maktadır: mn arını musamaha ile karşılamıya. Bcrlin, 12 (A.A.) - Nürnberg kon-
cağıru. grestnin son günU orduya t:Ahsis «!il· "Bu tedbirler, ııa~ı endi$eye düşü.. 
Beneş taktik yapıyor, Müzakt!I'eler • miştir. Tezahürata bu sabah saat 9 recck mahiyette aakffi fiararlar şek· 

den bahsediyor, bunlara ooşlanmasını da baelanmı~ttr. Saat 8 de FUhrer ile linde telakki edilmt'Meli, cltem adde. 
i tiyor ve meseleyi cenevre metotla. partinin ve devletin ileri gelcnlcrirlin dilen ihtiyat tedbirleri olarak kabul 

edilmelidir. nna göre hallederek etrafı bir takım bulunduğu eeref tribi.inünün önünden 
(hediyeler} Je avutmak istiyor. ı.~akııt kıtalar geçmeğe başlamıştır. Del~ika - .Alman hududunda muh-

1 folif askeri hareketler yapılmaktadır. öy e bir zaman gelir ki artık böyle bir Bitler ,orduya hitap ederek. Avus-
metot sökmez. Artık mevzuubahis o- turyanın ilhakının bin senelik rüyanın Cumartesini puara bağlayan geco zar 
lan b!r takım cümleler değil, bir hak ordu tarafından gerçekleştirilmesi de. fında topçu lotalaıı cebr1 yUrilyüşle 
ve bilhasss, herkes için Unınan, fakat mck olduğunu hatırlatmış. Alman bir· garnizonlarına iltihak etrni§1erdir. 
Südet Almanlarından esirgenen bir liğini 20 sene içinde tahakkuk etti. Liej topçu kuvvetleri gece 60 kilo· 
haktır: ı rilen ordu ve partiyi sena eylemiş ve metre katetmek suretile ı:ehre gelmiş_ 
Bunların kenlll akıbetleri için kcn· demiştir ki: !erdir. Öpen ve Malmedy'deki silahen· 

diJ(.\tlnin karar vermeleri lıakkı.. ''- Ordu vo parti Alman birliğinin dazların kışlalarını tcrketmeleri ınc -
Beneş. bu gibi 1:ıediye1er yapacak dahilde ve hnriçte bekçisidir. Btitim nedilmiştir. Hudut boyundaki jandııt -

mevkide d~ğildir. Almanlar da diğer Aimanları birleştirmek hakkını bize ma postaları da mUhim miktarda tak. 
milıctıer gibi ,istedikleri veçhlle yaŞ'a. ne müzakereler, ne de konferanslar tl- vfye edilmiştir. 
mak l'htkkına maliktirler. mğer demok min eylemiştir. Bu hakkı cebten al.. fsviçrc hudutlarına liığım 
rnstıer gUnUn birin~ kendilerini Al- mamtz lft.zımgeldi ve siı, benim askeı. kondu 
manların manız kaldıklan tazyiki em terim, iı.ıte bunun için burada bulunu· 
niyet ve himaye altına almak mecbu.. yorsun uz. 

Bern, 12 (A.A.) - Federal meclis 
bir ihtiyat tedbiri olmak üzere 12 ey-

lisan ile söylenmiştir. 

Görfügiıı c i kısıldı ı: 3jııı· 
ı 'üf~ııberg, 12 (A.A.) - Wı\av 

liının husu:ıi mufiabiri bildiriyôr: ·tJUtil" 
Göringin vesi kı~lmıştır. \'c ba~p olSJI 

İeti ııİ~mi~tir. Sıtmadan ınuztıı.rrı ·rBtl· 
t •e;tı • 

mareşal Berlirıe hareket e mı~ ,1 
yetinin endişeyi mucip oldu~ v ) 

teclir. 

Ccncvı·cden bir ihtar c;tJ111' 
,.. .qıctier 

Cenevre, 12 (A.A.) - :ıvıl ·eni ifl~ 
)'eti bu sabah saat 11,10 da) ht!.lt 
luttan sai'aydıi he~·etı umuıni)·e 
ioplarunı~tır. . ·~ri 11er J3· 

Halk ve matbuat tnilmessıl· He!ııfıtl' 
.d ... . d' yeni b .... ~ 

inanki hafuır çok aegıl ı. fçtııt 
murahhası Jo~rdart reis sıf:ıtıle •l .. j!l \ 

hl;ı 6ıl' 
devresıni aı:arak harbct'.lyanhftkitrl ~! (ıtı 
harp korkularının dünyaya ber bılt ri' 
ğunu sörlemi~. bununla bef? . tediJde 
milletlerin sulhu samirni)•ctle •~ 
ni ilftve etınitşir. wti>'ctlt' 

.. _ Bugün bU kadar ağır. 1'.1~rıut3~ 
re girmiş olanların endişeler1011 ğifllİ ~~~. rtıahiyette bir tek söz söyle.-ne ~d:ı ~ ~ 
ımyeceğinizden eminim. Af ğrııd311 d~ 
yan eden hadiselerin yalnı: .~ ,re ~~ıı· 
ruya alakadarları de~il bu~ 'ddettc ~ 
bil tün dünyadaki milletle:.ı şı ~c öl:\'* 
şündütdüğünü \'C düşündUr: SÖ)'}cfl {t 

odeteğihi bu kürsüde ak:ıiıeeeğirıl 
isttrifn. Sulhun muhafaza aret 
mit Cdiyorum . . bıJ!lD '~ıtı 

Sulh ihlal edildiği takdırdc m1eı>etle• S· 

edenin en uzak görüne? 
11~aıı olıtl 

bitar:ıOığıtta gU\·enınesıne f 

(9t' 
ı.ıııC''tB fiİO' 

ln...,iliz filosunun uı \;atan ~ 
" ) _ AnD i'oÇ> 

dıgtl1I hepimiz blliyoruz.,, 

Londra, 12 <A.A. , n ,·e S . w1 
sunun yarın ba~lıyacak o.a ~1 bild1.~i~ 

. • d • n edeee~ bıı.ı•-f 
stıhıllerın e ccreya ıı!<ltıl'l t t 
""'" "l· anevralarının hazır ·ı.ti1' uuyu ~ m . . ğrılflfl Jı• 

ve bu manevralar ıç~n ~ıtrni;fir : 1110· 
rat dretnotlara taksım . ıııarın 

ı '-e bll' ı;tl'· 
Birçok de~troyer er , çıkJ11l> 

tillası bu akşam açık dcnıze 
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Oeniz · Levazın' 
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l 
~ ~ 1'ahnıin edilen bedeli 8760 lira ol~n 87600 kilo ekmek 24 eyllıl 938 tari. 

YAT•L• Okullar Güneşi YAT•S•Z 100 
Ana - ilk - Orla : .: ~,Yan cumart~i günü saat 12,30 da lçapalı zarfla alırunak üzere münakasa· 

2 ustur. 
~ .... Muvakkat teminatı 657 lira olup şartname!i hergün komisyondan parasız 

3 alınabilir. 

tstanbulun en eaki ve ciddi özel okuludur. il 
11 Yuva - 111t - Orta kısımlara hergün nt.ıh, yatısız kız vo erkek talebe yazılır. LcyU için sok sıhhi bir binadır. İ!ff 

lfl
:ui tık ktaım dördüncü ve bctinci smıflarda Fransızca, Orta kısımda Fransızca, İngilizce, Almanca dersleri vardır. WS 

• te(ı~ isteklilerin 2490 ~ kanunun tarif atı dahilinde tanzim edecekleri kapa· 
~ ll'lektuplannı en ı~ belli ıijn ve saatten bir saat evveline kadar komisyon 

ığma venneleri. (6211) 

nm-_a::n:a::S:::ıill Be§iktaı: Yıldız - Tel: 42282 ::;:::rr:-i:!'::::E:T:5ii55555!55E55ii55i!!55!55Ei!!i! :as: • • • • .. --===== . .::a .................. -.w••··············--················ 

~ADEM i i K Ti O AA~-• ~Tahmin edllen~bed!!!!!'!!'e!l!!llil!!!l!l!l!21.1!124!112-Jir·a-o·ıan-2~0-.0-0-0 kilo aut 24 ~mı 938 

' t'lgtJıyıL:D cumarteai ~U aaat 11.30 d& açık eksiltme sureWe alınmak 
a 111lltıakua~ kon\Uml41tur. ve BEL GIEVŞEKLIGBNlE KARŞR 

~Muvakkat teminatı 168 Un 15 kuruş olup r.sartnamesl her ~ ko· 
3 -.ıı paruız olarak a.lmacalrtır. 
~ .... lsteklilerln 2(90 aa~lı .kanunun tarifatı dahilindeki vesikaları hlmil 't belli gtın ve saatte Kuımpaşada bu1unan komisyon batkanlığma mtL 

ları. (6212) 
HORMOBiN 

l 
~ ı? l.9-938 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasaşında talip çıkmadıltn· 

•czaned• •rarınız. • Poata kutu•u 1255 HormobJn -· ' eyıru 938 tarihine rastlıyan curnar tesi günü saat 12,30 da pazarlıkla alınmak 
IQ~Ürıakasaya konulan 107.900 kilo sabunun tahmin edilen bedeli 32.262 lira 

2 §tur. 
Istanbul Emniyet Sandığı 

daıı 1~ Muvakkat teminatı 2419 lira 66 kuruş olup §artnamesi hergün komisyon· 
a kurıış bedel mukabilinde almabi lir. 

.... - '.'""-. 

DlrektUrlOğUndeiı ı 
it saa;-- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilindeki vesikalarla belli gün 

te komisyona milracaatları. (6276) 
1 

ı? '>'~ 20-8-938 gününde pazarlıkla yapılan münakasasında talip çıkınadrğından 
' iU 938 tarihine rasthyan cumartesi günü saat 12,30 da pazarlıkla alınmak ü· 
'J~asaya konulan 154,000 kilo nohudun tahmin edilen bedeli 16108 lira 

Sirkecide Demidmpıda lnumı l· 
mirliği anbannda birikmiJ olan ti540 a
det çuval 973,adet bot teneke, Uf çift 
kundura 16 - 9 :. 938 cuma gUnll aaat 
l 5 te Tophanede levamn amirliği sa
tın alma komisyonunda pazarhkla sa
tılacaktır. Hepainiıı tahmin bedeli 
2331 lira 86 kuruftur. Tembıatı 350 
liradır. Eşyalar anbarda görUlebilir. 
isteklilerin belli ıaatta komisyona ıel
meleri. (190) .(6313). 

Emni~t Sandığına bor~u ölü Bayan Fatma lrfan varislerine ilin yoluyla tebliğ, 
Bayan Fatma irfan: Küçükayasofya ve Mah. lshakpa§a. Eski Mahmutpaşa ca .. 

mii yeni Demirci sakak eski 10 yeni 23 No. Iı maabahçe ahşap bir e\in tamamı, 

2 ~tUr. 
~ ;- 11uvakkat teminatı 1208 lira 13 kuru§ olup şartnamesi hergün komisyon

a ~srı olarak alınabilir. 
U:ı,;; isteklilerin 2490 sayılı k~unyn tarifatı dahilindeki vesikalarla birlikte o 

8aatte Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına müracaatlan. (6275), 

beniz Gedikli Erbaş Orta 
Okulu Müdürlüğünden 

~ ~ 7 ve 8 inci sınıflarımız ile ayrıca donanmaya gedikli er olarak orta o
~ ·~ nları ahnacaktrr. Kültür orta okuJlannı bütünleme ımavlannın so

~ le ilıere kayıt mijddeti Eyl~ ni hay~tinc kadar devanı edece'ktir. 

• • * 
Aakcrt Tıbbiye okulunda mevcut iki 

adet tabı makinesi 16 • 9 - 938 cuma 
gUnü aaat H,30 da pazarlıkla satılacak 
tır. Tahmin bedeli 300 liradır. Temi • 
natı 45 liradır. İltcklilerin belli autta 
To~anede İatanbul Levuım lıııirli· 
ği satın alma kcmiayonwıa ıelıneleri. 
Makineler Beyuıtta Askeri Tıbbiye O. 
kulunda görülebiliıc (191). .(6314} 

• • * 

Birinci derecede ipotek göstererek 9-3.936 tarihinde 23149 hesap numarasile 

Sandığımızdan aldığı .(250). lira borcu 22-3-938 tarihine kadar ödemediğinden 

faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç (297). lira JlO). lruruıa varmıştır. Bu se

beble 3202 numaralı kanun mucibince hak kında icra takibi ba§lanmak üzere tanzim 
olunan ihbarname bo~unun mukavelenamede gösterdiği ikametgfiluna gönderilıniı 
ise de tio.rçlu bayan Fatma lrfan: Kü~ ayasofya Demirci sokak ,No. 23 hanede 

öldüğü anlaşılnu~ ve tebliğ yapılamamı§ tır. Mezkftr kanunun 45 inci maddesi vefaf 
halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu öln Bayan Fatma l~ 
fan mirasçıları işbu ilftn tarihinden itibaren birbuçuk ay içinde sandığımıza mü

racaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları 

varsa bildirmeleri Jlzmıdrr. Mirasçılar ipo teği kurtamıazlar veyahut başlıyan takibi 
usulü dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul kanuna göre Sandıkça saı.. 
Jacaktır. Bu cihetler alAkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve herbirine af." 

rı ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet i14n olunur. ~(6366)] 

~ 7 inci sınıfa girmek içıin bu se ne 7 inci sınıfa geçmiJ olmak, 8 inci ıı
~· ele için de bu sene 8 inci sınıfa geçmiı bulunmak prttır. Gedikli er ol-

~.'l\ bu senenin orta okul mezunu olmak veya liae talebeai bulunmak ll-

3 
' 1at,..' 7 inci am.d için yaı U bitmit 17 bitmemiı, 8 inci aınıf i~in 14 bitmi!I 
.~ Gedikli er için ıs bitınit 19 bitmemi§ olması lftzım.drr. 
~ lı-_Okul paraau ve ,,atılıdar. Her ap 19" llliktar mut ta verilir. :Uüraeaat
~sımpaıada okul mUdUrlUğUne batvurnıalarr. (6110) 

Ordu sibhiyesi i~n 5000 yemek kaşığı, 
1000 çay ka§tiJ, 50 §er tevzi kepçesi. bı
~ğt. çatalı, ka§Ip, 23.9-938 cuma gilnQ 
saat 15 de Tophanede levamn Amirlili 
satmalma komisyonunda açık eksiltmey 
le alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2522 buçuk liradır. tık teminatı 189 lira 

19 kunı§tur. Şa.rtııame ve numuneleri ko 
m~oncfa görülebilir. lsteklilerin kanunf 
vesikalarile beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (183) (6222): 

!Vo • ~ 

SirJcecide Asker konağında mevcut ilci 

hayvan derisi 16 eyl!ll" 938 cuma güntl 
saat 15,30 da Tophanede le~ i.ınir 
liği satmalnla komisyonunda pazarlıkla 
satılacaktır. İsteklilerin belli saatte ko• 
misyona gelmeleri. tC192 ) (6339). 

~ 
'!lll!l!!!llll!!ll'!"'!"!'"""" ...... ""'!"'~""'""""'""'~~--.._----....,,,"""""llll'!!'"""""'!"ll'!~"!!"l'!lflll!!'!l!'~"""'!!"~mıl!llll---

la. n aö l o Bigorn, onun bir ıcce: 
t - İyi ama alz benim babamıınız 
• ~llt dö Valuval - diye mırıldandığını 
~1tınigti .. O, timdi, bir taraftan Valu
d~~, onun babası oluıunu. Mirtiyi ıev
~1ni söylediğin~ ve onun kontun ya
'c da bulunduğunu dil9ilnU7or ve bu 
b~ dUıUncelcrin içinden bir türlU Çl

:u7ordu. 
~ lUıni pek karıpktı. Bir yerde dura-

>'ordu. • 
d bardUnc:U gllnUn aababı, aaat on.a 
is~lru, yeni ve aon bir tcıebblis teklifi 

1ll &rkadaJlannı topladı. 
ltt 'rlr:! aas söyllyccep aırada kapı iÇi• 

'1c bir kadın görUndil. 
ti:Uridan ilmidle, ıllpbeyle, aevinçle 

tdi ve: t Jiyon ı . diye bafrrdı. 
Si ~a'kan kendisine pek benıiyen 
t~?\ gütüıiyle ilerledi. 

; ~enim m~ıenyör t. - d~di. 
tlc Ürtdan hali titriyor, kocakarıyı i•
;~ba ceaaret edemiyordu. 

1Qn büyilk bir tallbıla: 
tt' Anıın yarabbi, de.dl. Sizi bulun
s~°" lcadv bıııma neler seldi bilseniz •. 
l~ dolayraiylc kendiıini solak, bo
d~ Urlu, yaralı &Österebilen bir 
~ un yardımiylc, nihayet buraya 
IJ.i~: ~elebildim. Kontun konaima ıel 
,;ıızı, fakat ınaaleJcf muvaffak ola.. 

ll 1.lınızı öğrendim. Ben oradaydım. 
Uridan: 

dit....._ ~c demek istiyorsun ? • diye ıor-

ttıı ':.Sizin yapamadığınız ıeyi yaptıiı 
'°Flüyorum. 

......_ tierede Mirtiy?. 
' lturtardım. 

l'o:-- lto§alım aziz dostlanm .. Aziz Ji-
~ qrn •• 

ti. ~111~~ Simon Malen&r de eelmiı
~1 b ttiyin elinden tutuyordu. iki aev-

ltiıt._ ~ribirlerinc sarıldılar. Bir ka~ da· 1 1 
ttıı~ lldtr bayılmak derecelerine eelen 

kı~n sevinç ağlamaıiyle Giyo-

mun, Rikenin, Gotyenin gürUltülü ~ 
kıtlarından t>aıka bir ıey itidilinedi. 

Büridanla Mirtiy, rü~ gördüklerini 
ıanıyordu. 

Büridan, kendisine gelince Jiyoııa 

teıekkilr etmeyi tasarladı ve onu ar .. 
dı. Fıkat Jiyonla Malengr ortadan b"9

4 
bolmuılardt. 

-6'-

HAŞARAT YATAGINA'. HARP; 
iLAN EDILDl ) 

Luvr sarayın.da Marcarit dö Bilr19PJ!ıt 
nin dua odasında Uç kiti-~ tal 
ve Kont dö Valuva vardı, 

Buna bir reamt !OJ>lantI, ayaj ~ 
da bir aile meclial de denilebilirdL ~~ 

1 

timada bunlardan baika, bir de CÖH 
görünmiyenler mevcuttu. Juana bit ~ 
pı arkasından ıdinliyor, Mabet de bir o
da içinde her teyi görüyor ve ifWi~ 
du. . 1 

Bu rnecliı;te Angerraııd dö Marin • 
ııin tevkif edilmeame 'karar ve~d.t 
U!jil do Marinyiye ayııi kin ,,., ıw. 
he•liyorlardr. 

Valuva artık rakibini mahnttil'a ~ 
den eınin olarak seviniyordu. Marprif,, 
Marinyiye Bürionya :sefiri iken kendiıo 
ainden gördüfü ihanetinden dolayı kin 
ballamııtr. O ~amandanberi bu adamıa 
mahvını düıünmüJtil.. Artık elinden 
kurtuluyor, demekti. ( 

LUi Huteno &elince: o da Marlnyinin 
nüfuz sahibi olın.aaından kutkulanmlft . 
haset damarları kabarrmı, Valuvaıun 

teşvikiyle bu hucdi kine çevrilıni9ti. 

Daha Uç gün evel, bibuııun tadık bir 
hendesi ve kendisinin tedbirli bir bat
vekili olan bu adamın aiyaaeten katlinne 
karar vermitti. 

Bununla beraber, her Uçü de Jwrku· 
yor, her ü_çü de titriyordu. 

Artık karar verilmiıti. !dam hükmll 
yı:rine getirilecekti. Ama, Marinyinirı 
mukaYcmet ıöıtermtıinden korkuyor. 
lar ve onun can havliyle indireceği 

fi 

geçebileceğin bir aokak bulamazsın l -
. Giye mınldaııdr • 
1 Giyom hem ~ hem aıuuz olduğu 

için neı'eı.izdi. Söyledili bu sözler ha
ldkatm tl kcncliai sayılabilirdi. ~ 

ar~· J>arilirı ~ bir yerinde ken 
mterini gösteremezlerdi. Para canlılar, 
her devirde eklik o~ hafiyeler ta
rafından ihbaı: edilmeleri tehl~i var
'4!ı. 
1 8Uridu 1 

! - Ben ıcrçl acnin baar &obin Cie-
' !Wm. Fakat r.asiyetlmlzin hiç te iyi 
olmadıfmı itiraf etmek mecburiyetin -

1ie~ •• diyo cevap yerdL 
~ ı..n.aıo ~ .. Jca'1!tı: 
, -Bu da ICD1n bbahatindir. Giyom, 
Rike vo bea draiaede büyUk l>ir maha
ht gösterdik. Valuvayı biz pkaladık, 
lis bıraktınız. Bana ne cevap vereçeği· 
nm l>iUriıP Büridanl (Büridan titre
Cll.) Aile hiuintmı ıuiiatimal etme • 
meklt ~raber ... 

Giyom ve Rike .c>ıünii keıtilerı 
- Nu.J aile hilliyatı?. 
Büridaıı aapp.n kcailct7 
Bigom ~vam etti: 

r - Eğer milnaıip görürse, Büridan, 
bunu ıize, bir ıUıı IÖyler. Hepiniıin de 
:Valuvanm boğuma sarılmanız ve Net 
kulesindeki vuiyetinUden istifade et· 
ınem.. icap eckrdi. Fakat iJ bununla 
tia. bitmezdi. Ben maymun, iki muhte
rem Pariıli de ayı olııııya razı olduk • 

1 Giyomla Rike homurdandılar. 
- Deliler piakopoıllnUJJ merasimin· 

t!e bulunduk. Kralın oda hizmetçisi 
Bahayni büyük bir maharetle aıırdık .. 
Ha aklıma geldi. Monsenyör Gotye, 
Baheyni ne yaptınız?. 

- Kararlaıtmlı&ımız gibi kendisini 
meyhanede aızdırdım. Yanından ayrıl· 
'dıiım ı:aman masanm üstUnde horlu • 
yordı.ı. 

Lansölo devam etti : 
- Luvra cirdik. Krib, Margaritin 

ihanetini isbat edecek delillerin bulun-

duğu yere getirmek için büyük l>ir .ze
ka eseri gösterdik. .Margirit mah'f"ola· 
cak ve siz de kurtulaealctmız, Kralm 
bu detaili ele geçireceği ıprada bunları 

mahvetmek için Filibe yardım ~tti

niz. .Bu belki de alicenabane bir hare
ketti. Fakat bu büyük harek~tin ilk te
siri Filibin belki Taınpl ven §atöle 
zmdanlarmdan biQni boylamuiyle cö.. 
ründü. §imdi de biz, iki ~ bin Paria
linin peşinde koşan tilkiler gibi !tendi· 
mize in arıyoruz. Milymun olmak zaJi. 
mett boıuna gitti. Böyle bk netice elde 
edileceğini bilseydim inııan olarak kal· 
ma:yJ terich ederdim. 

Kendini gülmekten alrko~an 

Bürldan: 
- Haklısın, dedi. Bat'ka bir saıııaıı 

kralı ele geçirinıem, hepinize ~k 
hakkını kazandırmak için bu fınattan 
istifade edeceğim, Bigorn senin için 
kraldan ne istememi arzu ediyonıun: ı 

- Benim için b4lşvckitıik, ~onsen • 
yör Filip dö Net için de delilik mak&Jn. 
lanru .• , ı; 

Bu sırada Hans da içeriye girmifti. 
Yabancı adamlan görünce Jc:awı 

çatıldı. Şüpheli bir baktşla smerek: 
- Siz kimsiniz?- Ne istiyorsunu~7 

Haıarat Yatağına nasıl girdiniı:? diye 
sordu. 

Lansölo, serserilerin biribirlerini ta· 
nımak için aralarında kararlaıtırdıkla· 
rı bir işaret yaptı. 

Bunun üzerine Hans, bir tahta iı· 

keınleye oturarak: 
- Safa geldiniz. - dedi.· Koca kan 

Haydi bize iç'ki getir. Bunlar yabancı 
değiller. 

Ri~e dirseğiyle Giyomu dürtereli
- Dilenciler krah pek alicenap bir 

adam.. diye mırıldandı. 
Ciiyom dilini çatlatarak: 
- Ne demezsin, altııı gibi tıf aör 

lüyor adam! cevabım verdi. 
Gotye, kardeı acııını unutarak, 

Hansı, dikkatle gözden geçiriyordu. 

• 
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EZL 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 de 

1 dişleri niçin fırçalamak lazımdır. 
Çünkü unutmayınız ki : 

Ronıatizma 
Lumbago 
Siyatik ve 

Bütün göğüs 
Bakımsızlıktan çürüyen dlşlerin difte

ri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve hat. 
ta zatürrieye yol açtıkları, iltihap yapan 

diş etlerile köklerin.se mide humma.ıs, a 

pandisit, nevrasteni, sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız, 

ve sağlam dişler umumi vücut sağlığının 
en birinci şartı olmuştur. B&naenaleyh 
dişlerinizi hergün kabil olduğu kadar faz
la • Hiakal 3 defa • '''Radyolin,. diş macu 
nile frrçahyarak sıhhatinizi garanti ede
bilirsiniz, ve etmelisiniz. Bu suretle mik. 
roplan imha ederek dişlerinizi korumuş 
olursunuz. 

. Soğuk algınlıklar1nı iyi eder 
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1- UCUZ SATILIK! EV: 
Kuzguncukta lcadiyede Hamam soka

ğında 46·8 numaralı üç kat Ozerine ya. 
pılmış içinde terkosu, elektriği ve kuyu. 
su bulunan kamilen kagir bir ev ucuz fi· 
yatla satılacaktır. Müracaat: Kuzguncuk 
Nakkas cad. No. 26 

2 - UCUZ SATILIK: ARSALAR: 

Hastahkların 

Km ~aWcisifü 1 

Hastalık ihtimallerini 

Kadıköyünde, Hünkar imamında, A· 
cıbadem caddesinin hemen yanında ve 
tramvayın Talimhane (MISirlıoğlu) du. 
rağına 2 dakika mesafede ucuz fiyatla 
satılık arsalar vardır. Müracaat: Kadı· 
köy, Yeldeğirmeni, Uzunhafız sokak 
204. ı GRiPi ile sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

gÜnde 3 defa diş lerinizi fırçalaY.Jmz-

bulunmalı 

NERViN 
ASABİ ÖKStlRÜKLER 
DAŞ DÖl\"!IF..St 

BAYGl1"'LIK 
ÇARPl1'ı"'II 

UYKUSUZLUK TII 

SINiRDEN 
ileri gelen blltun 
RAHATSIZLIKLARI 

iVI EDER 

,__._. ....................... -...... --·········--· 
HAYAT MI BU! 

Homan 

H .. ~asam us 
Kitap halinde çıktı. 

Fiatı 30 kuruş 
Tevzi yeri: Ankara c:add. V AKIT 

Yurou, VAKiT Kitapevi. ____________________ ...., ______ _ 

ZAYl - 1935 - 36 senesinde İstanbul 
sanat okulundan almış olduğum nhadetna• 
meyi zayi ettim. Yenisini nlncağımdnn es· 
kisinin hükmü yoktur. 

Tauuare 'Atölyeılnde 
Ressam lsktmdtr 

alarak yok edebilirsiniz. Grlpln, Radyo
lin müesseselerinde fevkalade ltinn
larla hazırlanır. Rahatsızlıkları, ağrı.. 

lan defetmekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Kalbinize, midenize ve böb
reklerinize yorgunluk vermez. 

1 tcabmda 3 ka§e alınabilir. ismine 
dikkat, taklidlerindcn sakınınız ve Gri-

• pin yerine bagkn bir marka verirlerse 

1 1 şiddetle reddediniz. .................... ~ 
ZAYi 

3-40 • 41 ı;enesinde Membailirfan 
idadisinden almış olduğum şahadetna • 
me zayi olmuştur. Yenisini çıkaraca • 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 891 Mehmet Celal oğlu 

Mustafa Hamit 

- Sayın Bayanlar 
Hayatta muvaffak olmanrn ıırn güzel ve itinalı 

mi§ elbise giyinn1ekle kabildir. 

Her türlü elbiselerinizi ve tuvaletlerinizi apfıdaki 
~este en yüksek itçilikle en ucuza temin edebilirsin~ 

AnJel Hanciat' 
İstanbul Sultan Hamam Çiçek 

Fındıktıyan Han No. 34 

254: B'ORtDi\:N B'ORIDXN 2!!--
-------------------------------------------------------------------Big.orn: 

- Hans 1 - dedi. - Size ziyaretimizin 
sebebini anlatacağız. 

Bir sükQt oldu. Kocakarı, bir . bira 
destisiyle bir kaç teneke bar.dak getir
di. Bardakları doldurdu. Sonra Hans 
büyüklükle: 

- Siz bizimkilerden değilsiniz? Bu· 
rada bir adet vardır. Birisiyle içkiye 
ve: konuşmaya başlaınadan isim sorar
lar ve isim söylerler. Siz kimsiniz? 
dedi. • 

Büridan, Bigoma söylemesi için, işa· 
ret etti. Bu suretle teşrifatçılık vazife
si Bigorna düşmüştil. 

- Ben Lansölo Bigomum. • dedi. -
Şu gördüğün şişman adam Galile impa· 
ratoru Giyom Bürrasktır. Şu sivri bu· 
runlu da Bazoş kralı Rikedir, şu Gctyc 
dö Nel, şu da jan Büridandır. 

Bu isimler söylenirken Hansın vah
§İ çebr~si biraz daha aydınlanıyordu • 
Son isim de söylenince yüzü ciddileşti. 
Hans delikanlıyı uzun müddet süzdük· 
ten sonra: 

- Demek jan Büridan sizsiniz? • 
dedi. 

- Benimi. 
O vakit, Hans, kupalarla bira desti· 

11inin bulunduğu masayı bir eliyle kal· 
dırdı ve kolunu uzatarak dışarıya atı
verdi. Kupalarla desti çamurlu yere 
yuvarlandı. 

Hans kocakarıya işaret verdi. Kadın 
bir dolap açtı. Dolaptan altı altın ku
pa çıkararak bir başka masa üstüne 
koydu. Bir başka dolaptan da üç şişe 
şarap çikardı. 

Hans vakarla: 
- Takip edilen her adam, bu ev.de 

dost gibi kabul edilir. -dedi. - Fakat 
size dost nazariyle bakamam. Çünkü 
o şeref benim için pek büyük ıelur. Sizi 
•neak, kendilerine hizmete mecbur ol
duğum haşmetlU misafirlerim gibi te -
lakki ederim. · 

Hans, ayağa kalkarak altın kupaları 

doldurdu. Gözlerini Büridandan ayrı· · 

mıyordu. 

- Yirmi ısene önce Bürgonyadan 
gelen §U şarabı tenezzül ederek kabul 
buyurunuz. Onu fevkalade zamanlara 
mahsus olan bu kupalarla içiniz. 

Büridan eğilerek ilk evvel kupasını 
bir yudumda boşalttı. 

Uç şişe tamamiyle bittikten sonra 
Hans: 

- Şimdi, dedi. bu büyük ziyaretini• 
zin sebebini öğrenmek zamanı geldi~ 

Büridan: 
- Hani, dedi. Sizin müthiıt ve mer• 

hametsiz bir serseri olduğunuzu işit ~ 
miştim. Hansın eline düşen bir adamın 
ya kesesini, ya canını fedaya mecbur 
kalacağını söylemişler.eli. Bizi ister t>en
yör, ister talebe, ister şehirli farzet .. 4 

Fakat şimdilik uyuyacak bir yerimiz, 
yemek yiyecek soframız yok.. Kralın 

ve kraliçenin ayaklarına kapansam, 
kendimle arkadaşlarımı affettireceğimi 
bilirim. Bununla beraber bunu yapmı -· 
yan ben, kendi ve arkadaşlarım namına, 
Haşarat Yatagı hükümdarı, dilecniler 
kralı serseri Hanstan bizi misafir ka· 
bul etmesini istiyorum. 

Hans ta ayağa kalktı: 
- Sizi misafirim sayarak Haşarat 

Yatağına kabul ediyorum. Geliniz .. 
Evden çıktı. Sefil manzaralı bir eve 

d~ğruldu. Hepsi de Hansr takip ettiler, 
Hans eve gir.di. 
Büridanla arkadaşlan, bu harap evirı 

içinin gayet güzel olduğunu, kibarca 
döşenmiş bir çok odalarla şık bir sofra 
bulunan yemek odası bulunduğunu 

gördüler. 
Hans: 
- Burası eviniz gibidir. Şimdi beni 

dinleyiniz. Başınızı getirenlere müka
fat vaad edildi. En kuvvetli ve nüfuz 
sahibi adamlar düşmanımızdır. Buna 
rağmen, Haşarat yatağında bulunduğu

nuz müddetçe hiç bir şeyden kor'kunur 
olmamalıdır. Kral Lfil, bir orauyla Ha· 

________________________________________________________ 

idi. ihtimal halkın serseriler yatağın• 
karşı besledikleri kin ve garaz da b\ltl. 
dan doğuy«du. 

garat yatağını muhasara etse bile bük· 
mü yoktur. Size şunu da söylemek is
terim. Sizi misafir olarak kabul etme
min sebebi, yalnız takip edildiğiniz için 
değil, bilhassa asi olduğunuz içindir. 
Bana serseri Hans adının verilmesi 
m5nasızdır. Bana asi Hans demek daha 
doğru olur. Hükmetmek istiyenlerden 
ınefrct, itaat edenleri tahkir ederim. 

Hans geni~ bir. nefes aldıktan r.cnra 
(levanı etti: 

- Hükmetmek istiyenlerden nefret 
;ederim. Çünkü onlar kendilerini diğer
lerinden yüksek sanırlar. ! t a a t 
edenleri tahkir ederim. Çünkü onlar, 
kendilerini herkesten aşağı görürler ~ 
Bence insanlar bir kaç sene ömür sü
recek hayvandan başka bir şey değildir. 
Madem 'ki böyledir, bu zaman içinde 
mes'ut yaşamalıdırlar. İnsanlar başka
larının hisselerine el uzatmadan kendi 
saadetlerini temin edecek şeyleri ara 
mıya mecburdurlar. Aleme hükmet
mak istiyenler herkesin saatinden ça 
larlıır. Asıl serseri onlardır. itaat eden 
lere gelince onlar da, krallar, nazırlar, 
kontlar, dükler, piskoposlar ve diğerle. 
ri gibi her şeyi kendilerine hasretmek 
ıistiyen serserilerin ınaiyetleridir. İşte 

benim düşüncelerim.. İşte asi oluşu 

mun sebebi. Ben boğazıma ip takılara'lr: 
asılmayı, itaat edip te yatağımda zen 
gin şehirliler gibi rahatça ölmeye ter
cih ederim. Çünkü hür yaşamak. iste • 
rim. Burası yalnız dilenciler hükumeti 
değil, ayni zamanda asiler krallığıdır .. 
Burada bulunanların hepsi de hür ya 
§amak ve hür ölmek fikrindedirler. 

Giyom, Rike, Büridan, Gotye ve Bi· 
gomun birer baş işaretiyle tasdik et
tikleri bu nutuk derin bir hayretle din· 
lendi. Büridan bu haşin çehreli serse
rinin maksadını anladığı gibi Bazoş 

Kralı ile Galile İmparatoru da bun lan 
müphem bir şekilde zihinlerinden ge 
~irmiş bulunuyorlardı. 

Bu fiki~ Ha arat :Yatağının düsturu 

Hans devam etti: Gi" 
- Jan Büridan, Lans0lo Bigorn, ,, 

yom Bürruk, Rike Odriyo, sizi uıt'. 
madan, bilmeden hareketlerinizi ta~P. 
ettim ve kendi kendime: Bunlar ası '" 

le .. 
lerdir, ergeç Haşarat Yatağına ge • 
ceklerdir, ergeç bütün Paris ha~kı, 1<~ 
dilerine düşman olacaktır, dedıın. da 
sebeple zaten sizi bekliyordum. J3ura di 
serseri Hansın misafirlerisiniz ve ken 
evinizdesiniz. ı.ı 

Hans, bir işarette, yağmatarıııı ı:ı 
mahsulü olan mobilyelerin, koltukla~ .. 
bulunduğu odayx gösterdi. Sonra. te .,c 
. . ... yav .. , 

rıci bir surette ncş'elenen yuzu, 
yava~ eski sertliğini takındı. JSJ 

Hans ağır ağır ev.den çıktı ve kaP ~ 
üstünde kanlı bir et parçası sallanan 
ve girdi. 

• • • ·ıce 
Aradan üç gün geçti. Giyoın, F~i .. 

ve Gotye zarla kumar oynuyorlar, rat 
yorlar, içiyorlardı. Büridan }'Ja~13 .. • halkla Yatağında d~laşıyor, garıp rltı• 

• "anıU ka peyda ediyordu. Gecelerı, ~ :sa· 
pis ve dar sokaklarda .dolaşıyo~::e·ıeriıı 
zı korkunç inlere rastlıyor, .~~ş e sııiit" 
aydınlattığı bu yerlerde, gozun 
hiş ve garip çehreler çapıyordu. 

1 
rinde 

Korkunç eğlence ve iç'ld ~le~ ei ye_. 
bulunuyordu, Bu korkunç ve v şd" d. or ... 
rin korkunç halkıyla temas e ıy ğııı " 

Bu üç gün içinde, Haşara;. yat~aİ{Bt 
dan çıkmayı düşünmedi degıl.. suduı:ı 
bu sefil mahallin etrafında taras devri" 
sıklaştığını, mücavir sckaklarda ~aıara 

1 • - ·· d" Bazı n° d• ye erın arttıgını gor u. tıa1 

nöbetçiler bile konmuştu. :Her 
müthiş bir hazırlık vardı. . ordtı·" 

d .• UnUY 
Mirtiyi, Valuvayı uş ,.,. t<adııtı 

Bigornun yaşadığını eöyJedı~ı 
1 

rte fİ" 
da düşünüyordu. Zihninde bı~ı~ek ilı 
kir çarpışıyor, sevmek ve sevı 
tiyacını §iddetle hissediyoı..dı.r.t 


