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Alman azeteıeri yazıyor: 

DETLERIN lsv ANA 
LKIAMALARI MU -=:MEL 
Kıya"1 zaten başlamış gibidir 

o ak muharebelerinde ölenleı• var 
Çek Hükômeti 11 mıntakada 
Orfô ü<dlc§lr~ nnan ~ttü 

Südet mıntakası üzerinde uçan bir 
Ingiliz müşahidine ateş açtı1ar 

Yağmurlar başladı 
to 

1311 
iki gündür bQ§layan yağmurlaT, ya- Zar bile •• Dün gecedenberi yalan yalmur 

ıl "eda edecelimiz günlerin uzak olma· fasılalarla Mla devam ediyor. 
'lı,., anı • . Karak~. şimdiden yaptıfs ~ncü bas-

le 1 • atıyor. Havanın bam bır suret. kınlarile bizi yokluyor. Bu, kı~lık odunu-
trı>ıled"N· • - k k k• l '°l>f ı~ını goren pc ,o ımse er nu ve kömürünü almıyanlara açık bir ih· 
'Yelerden ~hiTe göç etmele başladı- tardır! 

y Dün sabah silivri yolunda 
ine sürat yüzünden 
bir otomobil 

HANLAVN 
Bu şerait altında Çeki rie 

müzakereye devam 
edilemiyeceğini bildirdi 

Heyete verdiği sel&hl· 
yeti geri aldı 

Bir Jakon diplomatına göre: 

Çekoslovakya Avrupada Bolşevizm tahrikatmm 
merkezi halindedir 

Berlin, 14 (A.A.) -Alman istihbarat bürosu, Hanlayn'm karargahının 
kain bulunduğu At - Bohıernya • dan almıı olduğu bir telgrafı neıretmdkto
dir. Bu telgmfta §Öyle deniliyor: 

"Hanlayn, dün Südetlerin heyeti ile vaziyeti tetltlk ebniıtir. Son 48 sa~ 
at zarfında ~ gelen hadiseler dolayısile w aalı ak§&JU Südetler tarafın
dan ileri siiriiJmüı olan metalibin iıs'af edilmemesi aebebile bu heyete veril. 
mit olan vekalet dairesinde müzakerata devam ıeraiti mevcut değildir. Bi· 
naenaleyh~ Hanlayn, heyete tefviz ebnİf _ olduğu vekaleti geri almıştır. · 

Vaziyet soıru derece 'ltelhlBnB<eıı 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman gazeteleri, Hanlayn'm ültimatomunu ve 

Bobemyada vukua gelmiı olan badiselere mütoallik haberleri lbüyük haılıklar 
albnda nq~tmektedirler. . 

VöHôıer Bedbahter, "f§te Benes'in cevabı,, Ciyor ve vaziyetin &On de· 
rece tehlikeli olduğunu, çünkü Südetler kitlesinin keyfi muamelenin tesiri al· 
bnda nevnıidane birtakım hanıketlere kıyam etmesi nwhtemel bulwıduğunu 
kaydediyor,.. 

İLAN İŞLERİ: Tel. 20335 

Sı'ldellerln reisi Hatı1ay11 

l11giliz ba§veT..'ili Çemberlayrt 

p a r ç a 1 a n d 1 ~l'azusllndd• 
Berliner Tagablat, "Irki hukuk tehlikede,, demekte ve fakat Çekosl<Wak 

hükümcti ile Südetler arasında ıerhcat müzakereler icrası için Hitlcrin -bütün 
~Devamı 10 uncudo Fransız Ba§vckili DaladiJ!J 
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Orta Avrupa'nın 
"hasta adamı,, 

Bütün dUnyanın dertlerine deva a. 
ıadığı bir ıırada memleketlerini harp· 
tan evvel'ki devrin tarihi içinden aldığı. 
JmZ tabirle "'hasta adam,, diye tavsif 
edersek, Çekoslovak dc-stlarımız bizi 
ıüphesiz mazur görürler. Bu hastalık 
da vazıh şekilde te§his edilmiştir: Çeı
!Jcoslovakya ekalliyet bazıınsızlığmdan 
ınuztariptir. Bu, maruf hastal1klardan 
!>iridir. Ve tedavi edilmezse milhlik de 
C)labilir. Osmanlı İmparatorluğunun 
·~tümüne sebep olan hastalık buydu. 
ıAvusturya imparatorluğunu mezara 
aUtükliyen hastalık da bu olmu§tur. 
Çekoslovakya da hastalığın ıatirabı 

içinde bir ilaç aramaktadır. Fakat 
ıtendisine ilaç diye verilen maddelerin 
zehir olduğundan şUphelenmektedir. 

ilaç mı, zehir mi? Dcktorlar, bir defa 
hastalığı teşhis ettikten sonra artık te~ 
(lavisinde büyük zorlulda karşılaşmaz
lar. Fakat siyast hastalıklarda vaziyet 
öyle değildir. Çckoslovakya'nrn hasta· 
hğma çare arayan doktorların bazısı 
ren hafif bir mUshil teklif ediyor. Ba
z:ısr ise radikal ameliyat yapılması 

fikrindedir. Geçen nisandan beri ileri 
r •ilrülen bu teklifler Uz erinde çok yazı 
yaııldl. Fakat Çekoslovak meselesinin 
sok had bir ıafbaya girdiği bu sırada 
'bu projeleri bir defa daha hul~a etme.. 

11 faydalı bulduk. 
1 - Evvel! 24 nisan 1938 tarihinde 

Henlayn tarafından ileri sürülen sekiz 
maddelik teklif vardır. Bu tcklü hfila 
SUdet Almanlannm asgari mütalebatı
nı teşkil etmektedir. Teklifin metni 

ıudur: 
a - Almanlara, Çeklerle tam müsavat 

ltatüsü verilmesi. 
b - Bu müsavatın garantisi olmak u_ 

~ere, Südet A lmanlannın hükmi ~ah
ıibinin tanınması. 

c ·Almanlarla meskO.n olan mıntaka. 
nın tahdidi ve ayn varlığınm tanınması. 

d - A.man olan mmtakaya idari muh
tariyı:t verilmesi. 

e. Muhtariyeti haiz milli mıntakanın 
dı~m<!a ya§ıyan her vatanda§ın kanun 
yolu} le. himayesi. 

f - ı 918 den beri yapılan haksızlıkla· 
no taın:ri ve bunlar için tazminat veı
lilml"si. , · 

g - Alman olan mmtakalarda yaln~z 
i\lman memurlan bulunabileceği pren
Jipinin tanınması. 

h - Alman milliyetini ve Alman felse
fesini tatbik etmek için tam serbesti 
verilme11i. 

2 - İkinci bir teklif, Çekoslovak 
hUkumeti tarafından hazırlanan birin. 
el projedir: Bu proje memleketi, Bo
hemya, Moravya, Slovakya ve Ruten
ya olmak Uzere dört mmtakaya ayır· 
makta ve her mıntaka içinde ya§ıyan 
ekalliyetlerin haklarını tanımaktaydı. 

3 - 'OçUncil teklif, Runeiman'm 
't:elkinatiyle hazırlanan sonuncu Çekos. 
lovak projesidir. Bu projede memle -
keti otuz kantona aymyor. Bazı kan
tonlann nüfusu tamamen Alman oldu· 
'fundan bu mıntaka içinde Almanlar 
idareye hakim olabilecekler, diğer mm. 
takalarda da ekalliyet haklarından isti· 
fade edebileceklerdir. 

4 - Bu üç tekliften sonra, bazı nU
fuzlu İngiliz mehafilinin fikri olduğu 
na şüphe olmryan Times gazetesinin 
ileri sürdüğü pr.oje geliyor. Times1 bir 
ameliyat teklif etmektedir: Nüfusu Al
man olan mmtakalann Çekoslovakya. 
dan aynlarak Almanya'ya ilhakını ilti
aam ediyor. Times'e göre, eğer bu 
a:ıellyat yapılmıyacak olursa, muhta9 
rlyet verilecek olan mınta'kalar vasıta· 
siyle Almanya Çekoslovak &iyast bUn. 
yesinin i~ine nilf uz ederek, bütiln 

HABER - 'AksArrı oostatn 

• Dün a~~am K araköyfle bi1 "tramvay 1lazası olmfl$, Emin6nü • Be&eN 
arasında i§liyen tramvay arabaS1 yoldan çıkmıştır. Bu yi4zden bu hat üzeTin. 
deki tranway royri.seferi yarım saat durmU§lur. 

toplamnf.$, Basın 'blrHli i ·anununtm l'ritbl1iim aalr 1ümr1anan 'firo]e1er ttt. 
ve tnünakaşa edilmiştir. Saat 16,30 da Dahiliye vekili Şükrü Kaya da yar 
do hususi kalem müdürü oldulu halde gelmiş, gazetecilerle mııhtelif mtSel 
etrafında uzun müddet görüşmilşiür. "'Basın birliği fevkal4de kongresi dün saat 13,30 da Kurum merkezindı 

S IE IHU lrt lf) IE -~ iMi IE iMi iL IE 1( IE l T IE 
Frari~er 

Af kanunundan 
tstlfade 

edebilirler ~I ? 
Ankara, 13 (Telefonla) Af kanununun 

neşri üzerine birçok firarilerin mektup
larla resmi makamlara ve gazete idare. 
hanelerine müracaatlarda bulundukları 
ve af kanununun hüküm.1erf muvacehe
sinde vaziyelerinin ne olabileceğini sor
dukları haber verilmektedir. 

İşgal Zam'!nlannda düşman amaline hiz 
met etmiş ve düşmanla teşrikimesai ede
rek kaçmış olan bu gibi eşhasın af kanu 
nunun §ümulu dairesine gimıiyecekleri ci 
hetle kendilerinin seyrise-f er talimatname
si ahkfunı:na tevfikan beyanname usulü~ 
ne tabi tutulmaları icap edeceği alakalı 
makamlara bildirilmiştir • 

ItaJyan Tiı-&ret 
Han kası 

Çester şirketinin teminatım 
Hukiimetj mize vermeyi 

kubul etti 
Meşhur Çester projesinin müteahhidi 

olarak cenup demiryollarım ve bazı cenup 
limanlarımızı inaşyı üzerine alan ve fa
kat taahhüdünü ifa etmiyen Otoman • 
Amerikan Developman şirketi aleyhine 
tahhüdünü ifa etmemesinden dolayı hü· 
k{lmetimizce açılan dava, hükfunetimiz 
lehine neticelenmiş ve şirketin teminatı 
olan 50.000 altın lirayı banka Kom.merçi· 
yale l talyana, hilkfuneti.mize vermeye 
muvafakat etmiştir. 

memlekete hakim olabilecektir. Bina
enaleyh Çekoslovak istiklfilini kurtar· 
mak için hasta olan uzvun kesilip atıl
ması lAzımdır. Bu teklifin Alınan efkL 
nm iskandil etmek için ortaya atılmı§ 
.olması ihtimali vardır. Ve gariptir ki 
Alman nüfusunun bUsbütün kurtulU§U 

demek olan bu teklif bugiine kada-r 
Alınanya'da sevinç uyandırmış değil • 
dir. Bu da Almanya'run Çekoslovak .. 
yadaki Almanlcon kurtarmaktan ziya • 
de Çekoslovakya'yı Sovyet Ru3yanm 
ve Fransa'nxn nüfuzundan ayırmak ve 
kendisine tabi kılmak gayesini btihdaf 
etmekte olduğunu idda edenlerin gö. 
rüşlerini teyit ettiğine delil olarak 
gösterilmektedir. 

5 - Sonuncu bir teklif de Çekoıı· 
lovakya'da ya§ıyan milletler arasaula 
bir plebisit yapılmasıdır. Eğer bu ple
bisit Südet Almanlarından başka ma
carlar, Polonyalılar ve Slovaklara da 
teşmil edilmek isteniyorsa, bunun tat. 
bikı, Çekoslovakya'yı büsbütün dağı • 
tabilir. Çünkü bu milletlerin hiç biri, 
kendilerine komşu olan müstakil mil -
lettaşlerina iltihak etmek arzusunu 
asla gizlememişlerdir. Bu sebepledir 
ki Fransız gazeteleri, "plebisit harp de-

Dün sabah silivri yolunda 

Yine sürat yüzünden 
bir otomobil 
parçalandı 

Köy köpeklerinin beklemedikleri ziyafet bir 
Dün aalıah saat 8 sıralarında Silivri 

ile Bü:ı Ukçekmece a~ında bir otomobi
lin tamaı.ııt:n parı;a lanmasiyle neticelenen 
bk kazl\ olmuştur. 

Kazaya uğrryan otomobil, Edirneli 
Tırnaksız Mehmet adında birine a!ttir. 
Mehmedin Ömer isminde bir şoförll var 
dır. Ömer her zaman Edirne ile İstanbul 
arasında otomobille peynir nakilyatı 

yapmaktadır. DUn sabah da otomQbilini 
peynirle dolduran Ömer, Edimden ha
reket etmiıı ve !stanbula doğru gelmeğe 
bagla.mıştır. Silivriyi geçtikten sonra Ö. 
ıner otomobili fazla siiratle sUrmeğe baş
lamrg ve işte bu }ilzden bir virajı dBne-

miyerek kazanın vukua gelmesine sebeb 
olmu§tur. Otomobil virajı alamayınca yo
lun kerumnda.ld sedden agağı yuvarlan
mı~ ve birkaç takla. attıktan sonra par
ça parça olmuştur. Fıı..kat iyi bir tesadüf l 
neticesi §oför Ömer, kendini otomobil • 
den aşağı attığı için ufak berelerle ka
zayı savuşturmuştur. Tesadüfen buradan 
geçen bir yolcu otomobiU §oförü alarak 
Büyükçekmeceye getirmiştir. Bu kaza
dıı.n civarda.lı:i kö ·lQrnA bıılunan köoek 
ve diğer hayvanat çok istifade E!_tmi§ -
ler ve yollara dökülen peynir tenekele
rinin ba§ma ü~U§erek bol bol yemi§ler
mr. 

Gümrük muhafaza 
teşkil8hnın takviyesi 
Muhafaza umum kumandanı 

yeni bir teftiş seyahatine çıkacak 
Gümrük muhafaza te~kilatı umum 

kumandam General Seyfi Düzgören 
Trakya ve Marmara havzası gümrlik 
.muhafua te§kil!tında yaptığı teıeb

biislerden eonra şehrimizde teşkil4tın 

tekenımülUneı ait bazı hususlarla meş 
gul olmaktadır. Öğrendiğimize göre, 
General Seyfi DUzgören şehrimizdeki 

me!fguliyi!:tlni ikmal edince diğer mın
takalardaki gilmriik muhafaza teşkila• 
tmı teftiş ctınek üzere yeni bir seyaha. 
te ~ıkacaktır. 

GilmrUk muhafaza teşkilatının gün· 
den güne daha modern vasıtalar ve si· 
16.hiarla te<:hizinin gümrük muhafaza 
umum 'kumandanının şehrimizde me§· 

mektir., diyorlar. 
İşte "hasta,, Çekoslovakya için dil. 

şUnülen be§ tertip ilaç? Hastalığın ma
hiyeti malılm olduğuna göre acaba 
doktorlar tedavi üzerinde neden anla... 
şamry.orlar? Bu 'Sualin cevabı basittir: 
Çünkü hiç biri Çekos1ovakya'yı ve 
hastalığım dilşilnmüyor. Yalmz kendi 
menfaati ile ~ldir. (Ulus) 

A. Ş. E~t'.'dER 

T Q> n to fii1 a m <ea
Sa ır Dıı ©>ş 

gul olduğu meselelerin başında geldiği 
an.Iaşılmakta.dır. Teşkilatı:n kara kısmı· 
run seri motörlü vasıtalarla takviyesi 
için evvelce veril.mi§ olan karar tatbik 
edilmi§ ve alınan motörlü vasıtalar ge
tirilerek hudut muhafaza teşkiHitı kıta.
Ianna tevzi edilmiştir. Ayrıca bir mın. 
takanm diğer nuntakaya silratle haber 
göndermesi için muhafaza teşkilatı kr 
talan telsizle de techiz edilmiştir. 

Gümrük muhafaza teşkilatı deni.r: 
kIBmmın müsella.h vasıtalarından olan 
motörlerden on ikisi ile anageminin de 
takviyesi ve makinelerinin yedek par~ 
çalannm tedariki işine giri§ilmi§tir. 

lsparteda 
Yatılı köy okullan 15 e çıktı 

İsparta, 13 (A. A.) - VUAyet içinde 
1sparta, Antalya ve Örkenez Eğridir şo. 
selerl Uzerinde çalışılmaktadır. tsparta. 
vilA.ytlnin geçen ders yılında. beş dersha .. 
neli on iki köy yatr okulu vardr. Bu yı1 
bunların sayıSJ on be§ olacaktır. 

Ceza evlerinde 
İsp'U'ta ceza evinde yeni tesis olunan 

halı atölyesi kısmında yüze yakın mah
kfun ça.lı§ınaktadır. Bunlara. ayrıca oku. 
ma yazma da öğretilmektedir. 

Sebzeveme~ 
fiyatları 

Son hafta için• 
yUkseldl 

Bu haftaba~ın.dın itibaren ya.ı 
lerinin fiyatlannda yükselme ba 
tır. Bu sene eebzcnin bol oltrıası 
kabil pahalıla§marun her seneki 
dan daha erken batlamıt olu§unı 
edilmektedir. Maamafih havalaı 
derse ikinci mahsulUn çabuk or1 
'karak piyasayı tekrar ktracağ 
vardır. 

Sebze halinde bamya fiyatları 
sakız kabağı 7-8, dolmalık hibe 
domate3i 4.5, smk .domatesi ~ 
fasulye 10-14, ayşekadın 8-9, ba 
10-13, patlıcanlar on paradan 4 
kadar yükselmi§tir. 

Diğer taraftan bu yaz pek 1:ı 
n.<>J"Cllcu ın rıyını.,.,.. • .,..ı .. rı~ :r: 
başlamıştır. Şimdilik mcyvaları: 

cuzu incirdir. Halde çekirdeksi 
s-ıo, çavuı 10-17, raza'kı 9-10, 
cak 7-10, siyah UzUm 6.8, Am• 
maeı 19·22, İnebolu elması 12-1. 
armudu 25.30, Bozdoğan 8-10, 
eriği 6~10, ıcftall 14·18, ayva 7· 
7.10, incir S-7 kurtl§tan eatılmal 

o 

Nafıa şose ve f (J 

rının tamiri 
Nafıa Vekaleti, yaklaşan kıt 

mi dolayısile ta.mira muhta~ : 
üzerinden kıt geçmeden tamiri 
hafa.zalan için yeni tedbirler 
lüzum görmüı ve faaliyete geç· 

Cumhuriyet ldaresf.. ana· 
14000 kilometre enku halln· 
Ue dört bin kilometre toprak y 
rUs etı:nigtir. Cumhuriyetin on 
yılı kutlulanmazdan evvel ise 
toprak yollar hı§a edilmek ı· 

yol tebekemi~ 38000 kilometre: 
nlm.ıgtır. Bu miktarın on bin k 
resi yeni gosa, yedi bin kilsur l 
resi tamir halinde veya tamire 
fONt, 14 bin küsur kilometresi 
ve inta halinde fOla ve aekis · 
ıur kilometrıcı1 de dilzcltilmlt 
:rotu.dur. 

Kıt gelmeden evvel bllhasııa 
rin yan taraftan temizlenerek a 
ta, su hendekleri tanzim edilm 
ııellerln yolları tahrip etmem• 
tertibat almınaktadır. 

- ou-

Donanmarr 
Manevralar için 

Eğe Denizine açıl 
lımir. 14- Limanmuzda bul 

nanmamız büyilk manevralar Y. 
zere diln akşam Ege denizine a 

ita 1 yan ticaret b• 
Bu sabah şehrimize gı 
Yeni yapılacak Türk • ltalY~ 

anlaşması milzakereleri için bu ı 

purla şehrimize bir İtalyan tica 
ti gelmiştir. Heyet azalan nhtıJJl 
ofis ve ticaret odası erkanı t 
karşılanmıştır. Müzakerelerin 
zamanda nihayet bulup anlaşnı 
zalanaca~ umulmaktadır. 
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~adair' -
Şair ve kitlenin 

takdiri 
1:) 0STUM Sadri Ertem "Vuzuha ve 
(t iphama dair,, adlı bir yazısında 
• ;:-. 11 Eylül), sanatkar hakkJnda 
~erinde durup dilııUnmek hevesini ve
ltra -b!_rtakım kat'i sözler aöylUyor. Bun
'lt~ edecek değilim, çUnkü bir ba. 
~ dognı oldukları inkô.r edilemez; 
de il t bll§ka bir bakımdan onların aksini 

erı sUrmek kabil olur. 

ı..Sadrı Ertem mesela divor ki· "Şair 
~~ ~ • ı 

lı-e ni §alrim diye sifntlnndıramaz. Şa-
eaır d' ~ ıyen b:ışkalarıdır ...• Baukaları 

~it bu Sıfatı vermedikçe kimse "kart 
ı.. " bastırarak kendini şiire mal ede
~ı. ?-; 
dokt etekim bu scbcbledir ki insan 
\eııdor, kimyaker, mühendis filan diye 
\ lld~ni takdim ettiği halde, şair diye 
dil ını kimseye takdim edemez.,, Kcn
dıt~ln Şair olduklarını söyliyenler var
~: Unlarla - pek haksız olarak • alay 
tij,liı; Çilnkü şairlikte bir bilyüklük gö-

JOtuz "B ~ · en §airim,, diyen adamın id-
~~ı istUızayla karşılayı131mız onun sö
' altında "bilyilk,, sıfatını duyduğu-
lı~u lç~dir. Bir kimse çıkıp da: "Ben 

t11ı3 le hır doktorum, büyük bir kimyake. 
• bu\rl~k ~ ~" bir mühendisim,, dese ona da 

~r, ona da sinirleniriz. Bir şiir kitabı 
taı l'aıı veya herhangi bir mecmuada, 

eted 
daııı e manzumelerini neşrettlren a-
tıııı hu hareketiyle kendisinin şair oldu
~ ~ddfa etmiyor mu? niçin bunu ta
ba.~oruz da o adamın §air diye kart 
~ l- .sına tnhammill edemiyoruz? Ri
~ :rık'in kendisine "filosof" demesi 
~ Yli tcnkid edilmiliti. Bence o ten
~ de haksızdı. ''Filosof", asıl mana. 

~\th-
11

hikınet sever, muhibbillhikme,,de. 
~ h~ halde haklmlerin eserlerini oku
~ et meseleleri Uzerinde dUşUnen, 
dı_ dair yazılar yazan adamın da ken
"llle ''f 'ıt-t llosof,, demesi; hattA kelimeyi 
'•lınctiki manasında kullanarak ''bir 
~ '4 •><11.ıll.ll,, olüuğuna iddia etmesı de 
~bUtUr, Bundan bir bUyilklUk iddia 
lJt, Çıkarmak garlbdlr. Bir adam pek 
~ "Scıı eairlm, ama iyi şair miyim? 

~ d.:aır nıiyim? bunu takdir etmek ba
Oldıı lll:ıez,, dlycblllr. Ressam, ressam 
~~u; heykeltraıı, heykeltraıı oldu
tııe.1zı ~Yliyeblllyor ya! ealr niçin söyle. 

eilr 
'~azan adamın eair olduğunu söy-
~. e gUimemizin bir sebebi daha 
tıı1l'~ Bairllğiıı bir meslek oldu_ğuna inan
~aııa tuı. Herhangi bir kimsenin köprü 
~ e~k, hastalara bakarak, klmyaker
~:tek, çalgı çalarak, resim yaparak 
' . esını kabul ediyoruz da bir insa
~er 'ôıe güzel eekiller vererek, umumi 

' h lııı~et Ususı heyecanlan söyliyı:ırek ce-
4~0r ~n nzkıru isteme.si bize tUbaf ge. 
'~ au hal, paradoksal bir haldir ve 
lla(to ette bir bozukluk olduğunu, şiirin 
~ttt tluk kadar, mUhenclislik kadar 
~ressamlık ve musikiljinaslık kada; 

~~l lu sayılmadığını gösterir. Şairlik -
~ıı blddfa edenlere gillmiyelim • biz > oı, na. ' 
lltt d kis onlar doğru yoldadır, cemi-
llıe\t~~a makul dU§Uncelere davet et-

ır. 

~ Ertem yine diyor ki: "Hiçbir 
Ilı~ ar kitle denen kuvveti inkar ede
~d!r tir, lier zaman kitleden alkış 
~eıı... beklemiştir • ., Bu hilkmU "kitle ' 
}._~ee· , ,, 
"QJ6 lıtı ın~ muhafaza etmek eartiyle, ka-
~t~t'Jıı kan yoktur. Çünkü birçok sanat. 
hu!,-_., kitleden alkı§ beklemediklerini 
h~~ • 
lıi:to un takdirinden kaçmdıklanru 

h'i(al'Uı. Bununla iyi mi ediyorlar? o, 
' htı ll:ı.eseıe. Fakat muhakkak ki birta
t~ ~'ilk sanatkarlar da herkes tara
~ıı~u. ·

8 
kalabalık tarafından anla§ılmağı 

t~ tedhal gibi ancak "the happy (' ,, ta 
1lıd~ rafından, ''b:ıhtiyar azlık" tara-
~hl!bı anıaşılmağı istiyor. Bunun tarihi 

~ de~~. \'ar; ııimdi onlardan bahsede
ı~Ut lııı:ı; fakat Sadri Ertem gibi: 
~dlr blr her zaman kitleden alk13, 
~irt, ekıemL~tir,, diyecek olursak, o 
tt lltıtı~lkısı beklemediklerini söyliyen

'teıır Utıfyetsiz.llkle itham etmemiz la-
~ ki buna razı değilim. 

~: ~l ~rtem'ln başka söyledikleri de 
al"dan da yarm bahsedeceğim. 

Nurullah ATAÇ 

--- - . - --~ .... - -----~ 

Santralcı kızları isya
na sürükliyen hiidise 

lngilız posta umum müdprlüğündeki 

Kadın memurlar 
niçin evlenemezler ? 
İngllterede posta idaresinde çalışan 

memur kadınların evelnmelerine mllsaa
de edilmez, evlendikleri takdirde i§ten 
çıkarılırlar. 

Fakat bu kanun ilk defa olarak geçen 
gUn, bir kadın için ihrn.l edilmiş ve 30 
yaşındaki Mis Elsi Tostevin, posta idare
sindeki vazifesini muhafaza etmekle be
raber evlenmiştir. 

Bu hadise, posta idaresinde çalışan 

bUtUn kadın memurları, santralcı kızlan 
hemen hemen bir isyana scvkelmiş, deh
~etll protestolarda bulunmuşlardır, Mak
l!latları Elsi Tostevinin evlenmesine mft.
ni olmak değil, ayni müsaadenin kendi
lerine de verilmesicllr. Eğer, Elsinin bu 
kanunu bozması biltUn kadın posta me
murlarının lehine olsaydı şüphesiz ki o, 
bUylik bir kurtarıcı olarak karşılanacak
tı. Fakat, Elsi müsaadenin yalnız ken. 
distne verildiğinden belki memnundur. 
Çünkü diğer kadın memurlar kendisini 
haksız görmekte, bu müsaadeyi yalnIZ 
kendisine değil, blitlln kadınlara isteme
si lazımdı demektedirler. 

Elsi Tostcvine bu müsaadenin veril
mesine sebeb kendisinin posta umum mU
dilrlüğünde mühim bir kısmın eefi olma
sıdır. 

Bundan yedi sene evvel, 23 yaşında o
larak posta idaresinde çalt§maya başlı. 
yan Elsi kısa bir zaman zarfında kendi
sini göstermifi ve en yUksek bir mevlde 
kadar çdtmr§tır. 

Elsl kendisiyle görUşen bir gazeteciye 
ıunları söylilyor: 

- Ben bundan dört sene evvel de 
evlenmek mUsaadcsi için müdiriyete 
müracaat etmi§tim. Fakat o zaman ol
maz dediler. Ya işi bırakmam lizımgeli
yordu, yahut da evlenmekten vazgeç
mem. İ!ii bırakmayı tercih edemezdim, 
çilnkü evleneceğim erkek ikimize birden 
bakacak vaziyette değildi, Benim de ça
lışmam lAzmıdr. 

"Aradan dört sene geçti. Vazifede 
ilerledim, iyi bir mevki sahibi oldum. Bu 

yeti eöyle izah ediyor: 
Mis Elsi Tostevin, idarenin ihtiyacı olan 
bir şahsiyettir. Kendisi teekilAtm ıslahı 
için yeni projeler hazırlamı§tır ve bunla
rı tatbik sahasına koymak Uzere bulunu. 
yoruz. ŞUphcslz ki, idarenin bUyük bir 
rilknU olan kimsenin, vazife ba§mdan 
ayrılması doğru olmaz. 

Posta idaresinde çalıııan kadınların 

evlenmesine m6.ni olunmasına sebeb var
dır. Çünkü, evli bir kadının posta idare
sindeki vazifesini ldyıkıyla görmesine ih
timal yoktur. Bunu diğ~ memur ka -
dınların da takdir etmesi lazımdır. 

Elsi Tostevinln vazlyetlyse bundan is
tisna edilebilir, ÇilnkU onun vazifesin -
deki liyakati tecrUbelerlo sabit olmue
tur. 

Elsi gibi idarede yüksek bir vazife l!la
hibi başka bir kadın olmadığına göre, bu. 
cihetten yeni bir mUracaat karşrsmda ka
lacağımızı znnnetmlyonım. 

Elsi Tostevinln dilğilnUnde kadın ar. 
kadaşlarmdan pek azı bulunmaya karar 
vermiştir ... 

Şeytan adasın
dan kaçan 
mahkum 

Şoytan adasından kaçan kUrek mahkO.
munun hUrriyetl yarm (15 EylQI) sona 
ermektedir. 

Rene Belbenua ismindeki bu mahk<lm., 
bundan bir mUddet evvel, Fransanm, kU
rek mahkfunlarını sUrdUğü ''Şeytan ada
sı., ndan kaçmıa ve Amerilı:aya iltica et
mL~ti. Amerikan hükOmeti mahkümu mu. 
vakkat bir müddet için huduttan dahilin
de serbest bırakmış, fakat ondan sonra 
~ransaya teslim edeceğini bildirmişti. 

Bu milddet 15 eylO.lde bitmekte ve ya
rmdan sonra Rcnenin Franısaya tesllml 1-
cab etmektedir. 

Rene Belbcnua i\merikada hatrralan~ 
sene tekrar evlenmeye karar verdim ve nı neşretmiş ve Şeytan adasındaki mah • 
tekrar müracaat ettim, Maksadını, ev • kftmların çok acıklı ve işkenceli bir ha
lenmeme müsaade etmezlerse derhal va- yat yaşadıklarını yazmıştı. MahkOmun, 
zlfeyi bırakmaktı. Çünkil evleneceğim Fransaya iade edildiği zaman, gerek kaç 
adamın da mevkii yükselmişti ve bana trğı, gerek Şeytan adası esrarını ne§t'et
bakabilecek bir vaziyetteydi. tiği için bUyUk bir ceza yiyeceği. hattA 

Fakat, bu sefer posta mildilrlüğü be- idam edileceği zannolunuyor. Bunun i
nim vazifemden ayrılmamı istemedi ve çin, birçok Amerikalılar, Cumhurrelsi 
evlenmeme müsaade vererek işimin ba- Ruzvclte istida göndererek, mahkmun 
emda kalmamı muvafık buldu... i\merlkada oturmasına dair verilen mü. 

Posta müdilrlüğilnden bir zat da vazi- Badenin uzatılmasını istemişlerdir. -- . 

............ ..-~~~ ....... ~-----1 

i\merlkı\Cln paUnaj mnsabakalan her sene bu vakit başlar ve bUtnn kış devam 
eder. Fnkat, bu seneki mlisabakalar pek heyecanlı başlamıştır. Kansas Sili ile San-ı 
fransiskolu kadın patlnajcılar arasında yapıl~m ilk müsabakada, bir kaza olmuş, ön. 
den giden dört sporcu, bir anda hep birden ayaklan kayarak düşmü§tilr. Bundan! 
sonra, arkadan gelenler de onlara çarparak yuvıırlanmııılnrdır. 

Resimde bu heyecanlı sahnenin bir enstalltanesi görUlüyor. 

Dünyanın en 
güzel 8 ka
dınından biri 

:t:merlkada yapılan btr mUsafokai!a birinciliği kazanan genç kıza ''DUnyanm 
en gUzel sekiz kndınından biri,, ismi veril miı;tlr. MUsnb:ıkada bu kararı veren ha· 
kem heyeti diğer en güzel yedi kadının ki m olduğunu söylemiyor. Fakat, Dorotf 
Hardl isminde ve 18 yaemda olan bu kıza, "dünyanın en gUzel kadını,, unvannıı ver
memekle hiç olmnzsa biraz insaflı hareket etmi§ oluyor ... 

Sekiz yaşında 
bir gankster 

Dehşetile Alkapon'a 
taş çıkartmış 

Amerikanın 8 ya§mdaki Al Kapon'u, 
kendisinden en aljağı be3 misli bilyük çe
te arkadaşlarıyla beraber tevkif edil
mi§tlr ..• 
"Kmnızı kafatası gangsterleri,, ismile 

ıne3hur olan bu haydud çetesi uzun müd
det birçok Amerikan §Chirlerini kasıp 
kavurduktnn, etrafa dehşet saçtıktan 

sonra nihayet yakalanmıştır. 

Haydudlar arasındaki çocuk, yaşnıa 

rağmen en azılı bir gangster olarak gö. 
rillmektedlr. Meşhur haydud AI Kapo
nun ismini verdikleri bu kUçUk gangster, 
arkadaşlarına gerek sllilhıyla, gerek ze
kll.sıyla suç ortaklığı etmiştir. 
Kırmm kafatası haydud'larmın bUyUk 

bir teşkilAtı vardır. Çete efradının hep
sinin elinde silah bulunmaktadır ve bun- \ 
Jnr çalınmış silfıhlardır. Kırmızı kafatası 

Sürgün Kral 
şantaj yapıqorl 
Hatıralarını neşretmek 

tehdidile koğulduğu mem
leketten para 
kopartıyormuş 

"Snndey Piktorial" gazetesinin yazdı. 
ğma göre, "Bir Avrupa hUkftmetlnln stır-. 
giln kralı eline para geçirmek için gliEel 
bir çare bulmuştur,.. 

Krnl, elindeki serveti tilkenlnce husu. 
sr ve siyasi hatıralarını yazmaya kar~ 
verdiğini bildirmektedir. Halbuki, bu ha
tıraların neşredilmesi o hUkfunetin aley .. 
hincdir ve o memleketin bu günkü hükil• 
meti buna mtmi olmak için derhal eski 
kralına para göndermektedir .• 

haydutlnrı birçok köylerde metruk evle
ri i~gal etmişler ve karargablan haltne 
koymuşlardır. 

Çete efradının muhakemesine yakmda 
başlanılacakbr. 

vnne harp 
Ç ARESlZ dünkü mevzuumuza dönüyoruz: Harp. 12 rakamı 13 ün elin· 

den uğursuzluğunu almaya karar vermişe benziyor. Hitlerin nutkun. 
can sonra, bir çok nikbin politika rnuharrirlerinin görüşlerine, sezişlerine aY" 
km olarak - tahminimiz gibi - vaziyet büsbütün karıştı. Dünkü yazımızda: 

"Demek Bitlerin nutku, gerginliği izale şöyle dursun bilakis tşlit etmiş 
bir vaziyette ... Cç buçuk milyon Almanın ~k topraklarında Avrupayı ateşe 
,·erecek barut fıçısını tutuşturmaya teşebbüs etmeleri Hitlerin nutku ile daha 
!<uwetli bir ihtimal dahiline girmiş bulunuyor. Velhasıl bugün, harbin patla· 
masum dünden daha çok intizar edebiliriz . ., 

"Harp patlarsa, bu, ne Südet, ne Çek meselesinden olacaktır. Sebebini 
Bitlerin Südetlere verdiği cesarette aramalrdır.,, 

Demiştik. Bunun Rasgelc bir tahmin olmadığı üzerinden yirmi dört saat 
geçmeden anlaşılmış oluyor. Çckoslovakyada kanlı kavgalar başladı. Hareket 
görülen şehirleri Çek askerleri işgal etti Ye Çek hükumeti örfi idare ilanına 

vardıktan başka, Südctlerin altı mat mühletli ültimatomları reddolundu. 
Bu vaziyet karşısında da Südet ~fi Hanlayn Çek başvekili Hodzanm müza· 

~ 
!\~reye devam tekliflerini reddetti; konuşmalar durdu. Şimdi Südetlerin ple. 
?:ı5İt istiyeceklcri ı;öyleniyor.Çeklerin buna yanaşımyacakları muhakkak. Vel· 
h<ısıl netice \'ahim. 

(
• Ç.Ok isterdim ki taluninim rastgele ortaya atılmış; hakikatle hiçbir ilişiği 
bulunmıyan bir mahiyette olsun. 

R 
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iÇERDE: 

• Teşrinievvelin onbeşinde Aııkoradn 
toplanacak olan el dokuma tezgahları kon
gresinin haıır}ıklarına devam edilmekte
dir. Bu işle meşgul bulunan Sanayi umum 
müdürü Reıat bugün şehrimiıe gelecekUr. 

• H:ıpishnne binasının yıkılıp yıkılın.· 
ması hakkında knrar verecek olan komis
yon raporunu hıuırhyarak Ankaraya gön~ 
dermiştir. Rapor Maarif vekaleti tararın

dan mütehassıs mimarlara tetkik ettiril
mektedir. 

• Çatalca ve Şile kaznlorı manrH müdür 
lüitüne müracaat ederek kozalarında halk 
tararından ilcer ilk okul yaptıracaklarını 
bildirmişler kadronun teşkilini istemişlel'"' 
dir. 

• Çöp arabalarının yenilenmesine devam 
edilmektedir. Şimdiye kadar 220 yeni ara· 
ha işe cıkmıştır. 120 araba daha yapılmak· 
tadır. Gelecek sene cöpler kamyonlarla top 
lanacaktır. 

• Çorap fabrikatörleri bugün saat 15 de 
Mflll sanayi birliğinde bir toplantı yapa· 
caklar, çürük çorap meselesi üıerinde sa· 
nayi birliği erkinı ile görüşeceklerdir. 

• Lise ve orta okullarda bu seneki ders
ler arasına havacılık dersi de konulmuştur. 
Talebenin havacılığa karşı sevgisini arttır
mak gayesini güden bu dersler mütehassıs 
kimseler tararından verilecektir. 

• Liselerdeki lAboratuvarlar hakkında 
maarife Terilen bir rapor tetkik edilmek· 
tedir. Llboratuvarlnrdnki eksiklerin bu se
neki fcvkalllde tahsisatla ınnınmlanmaınno 
karar verilmiştir. 

• Ekalliyet ve ecnebi lise ,.e orta okulla· 
nnaa haftalık ders saati 42 den 36 ya 
fndhilmiştir. 

• Kazs ve nahiye merkezlerine asılmış 
olan intihap defterleri bugün indirilecek 
•e teşrinievvelin birinde yeni belediye 
meclisi intihapları için hazırlığa başlana· 
caktır. 

• Belediye hıriım şubesi seyyah celbi l· 
çln aldı~ı tedbirler orasında tsı:ınhııl:ı do
fr bir broşür bastırar:ık dağılm:ığıı karar 
'Tennl~lir. Broşürün on bin nüshası arapça 
kırk hin nüshası da lransııca, ingilizce: 
lllmanca, ve ilalyanca basılacaktır. 

1 • Sehlr içindeki yeni asra1t yolların ın
•uına Tozkoparan caddesinden başlanmış
tır. Bir iki güne kadar da iş bankası - An· 
kara caddesi yoluna başlanacaktır. 

• Sultanahmetle hafriyat yapan profesör 
Babter bir müddet evvel lngiltereye git·· 
mlşll. Ha(rlyatın neHcelerini arkeoloji ens· 
llUlsOne bir raporla bildiren profesör yıt• 
kında :tekrar şehrimize dönecektir. 

• Halk bankası İstanbul şubesinin hazır
lıklarına başlanmıştır. D:ınka yakında me· 
raslmle, açılacak Te faaliyete başlayacak· 
tır. 

• Deniz ticaret lisesinde ders programı· 
ıun geniJlelilmesine ve daha feyizli bir şe
kilde teansata karar Terilmiştir. Bu ders 
~ı başından itibaren bu kararm tatbikine 
•eçilecektir. 

•Meccani leyll talebe imtihanlarının ev
rakı Tek6lette hususi bir komisyon tara· 
fmdan tetlı:ik edilmektedir. Netice 15 teş· 
rfnieTVele kadar alakadarlara bildirilecek
tir. 

• ÜskOdarda Sultanleperle Şevket ismin
He birinin evinde üçüncü Ahmet devrine 
ait bir çqme meydana çıkarılmıştır. Bil· 
ytıt bir tarihi kıymeti olan bu ceşme mü
zeye nakledilecektir. 

DIŞARDA: 

• Be]grad sergisinin ilk günleri tam bir 
manffakiyeUe geçmiştir. Sergiyi ziyaret 
•den ecnebilerin miktarı kayda pyandır. 
Yalnız dün sergiyi gezmek için Bulgaristan 
Clan 2.000 kişi gelmiştir. Ecnebi milletler 
için ayrılan stand ve bu meyanda ltalya 
Jtomanya, Çekoslovakya Te Türk pavyon· 
ları aJAkayı celbetnıektedir. Fransız, Ho
landa, İsviçre pavyonları da alAka ile ıi· 
yaret edilmektedir. 

• KradaAda seyahatine devam eden Yu· 
yoslav başYekll n hariciye nazırı Stoyadi· 
novic, m:ılyelile birlikte bu sabah Danilov 
ırada gelmiş Te halk tararından horarelle 
lral"fllanmıştır. Başvekil Kolaşin ile birlik 
le uyabatine devam ederek yolunun üs
ttlndekl kasabalara utramış Te koylülerhı 

konuşarak fhtiyaçlannı sormuştur. 

Balkanlı doktorlar 

Şereflerine İzmir Viliyeti 
bir ziyafet verdi 

İzmir, 1f - Şehrimizde bulunan Bal
kan Tıb kongresi azalan ıerefine bugiln 
1rir ziyafet verllmift!r. Ziyafette Vali 
J'u1ı GWeçle belediye reisi ve dJler 
marıaf sevat da hazır bulunmqtur. Zf
yalet 8U'UIDda lmılr valJai Fazlı GOleç 
bir nutuk ~yleınif ve mllaflrlere hm1ri 
aiyaretlerinden dolayı t.efekkllr et.mltUr. 
Vallnbı nutkUlla tıb kongreel azalan na
mına Dr. Markoviç cevab vermlt ve mu. 
teakibea de belediye reisi Behçet Us da 
bir s6ylevde bulunm111tur. 
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iPEK 
Sineması önümüzdeki per~ ak§aml 

yeni ve muarzam bir talıeeerle 
yeni sinema mevsimine l:ıqlıyor. 

Bu akşam MELEK Sinema 
Yeni einema mevaimine baıl?JOr 

Bü1Jük 
HENRt GARATı 
MEG LEMONNIER LUCIEN Şehir 

ft 

BARROU..t 
Tarahndan fransızca .c>zlü - prfalı büyük komeldi 

Baı rollerde iki büyük yıldız: 

SOY 
KARDEŞLEll 

SPENÇER IRACY LUISE RA YNER 
Fransızca sözlü muhteşem AŞK ve MACERA filmi 

Yeni tenzilatlı HUSUS'T KOLTITK • 45 -• • 
F 1 'A- T L A R • BALKON : 35 - B1R1NCt : 25 

Cumarteei saat 1 ve 2,30 pazar saat 11 ve 1 seanslarından ucuz halk ve tale· 
YENi FIATLAR: Huı~t Lülm mevki 50 - Birinci ve balkon koltukJatt 

be matinelerinde; 20 • 25 ve 30 kurut. --·· tkinct 25 kurut-

ISTANBUI" HARİCİ ASl\ERI" 
KITAATI İLANLARI 

. •: . 
lslanbul -Belediyesi .IliiııJ,ırı 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
57 k~ olan 90,000 metre portatif çadır 
bezi kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. !halesi 2 ikinciteşrin 938 çar
§CUDba günü saat 11 dedir. İlk teminatı 
4400 lira evsaf ve §artnamesi 257 kuruş 
mukabilinde M.M. vekfileti satmalma ko 
misyonundan alınır. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M.M. 'Veka· 
leti satınalma komisyonuna vermeleri. 

(393), .(634l)j 
$ • • 

Hepsine 15,780 lira fiyat talunin edL 
len 90 adet kablo arka tezkeresi 800 kab
lo dolabı 100 adet çevirecek kolu ve 60 
çift kablo askı tertibatmdan ibaret dört 
kalem muhabere malzemesi kapalı zarfla 
c!:siltrneye konulmuştur. Eksiltmesi 
30-9-938 cuma günü saat 11 dedir. Şart
name ve niımuneler komisyonda göriilebi 
lir. İlk teminat 1185 buçuk liradır. Eksilt. 
meye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif mektupla
nnı eksiltflle saatinden behemehal bir sa· 
at evveline kadar Ankarada M.M. Veka
leti satmalma komisyonuna vermeleri. 

(395) (6.143); 
* • • 

7-9-938 de ihalesi icra kılınacağı il~ 
edilen 6 kora ait 30.000 lira keşif bedelli 
oto garajı inşaatına muayyen günde talip 
çıkmadığından işbu tarihten itibaren bir 
ay zarfında pazarlıkla icrasına karar veril 
miş olduğundan isteklilerin Kayseride 
Kor satınalma komisyonuna müracaatla
rı, (398) (6407) 

• • * 
Lüleburgaz süvari tümen birliklerinin 

ihtiyaa için kapalı zarfla ilan edilen sa. 
deyağma talip çıkmadığından yeniden 
32800 kilo sadeyağı pazarlıkla alınacak
tır. Muhammen tutan 31980 lira, ilk te
minatı 2398 liradır. lhalesi 19-9-938 pa. 
zartesi günü saat 15 tedir. Şartnamesi 

hergün komisyonda görülebilir. İstekli
lerin 2490 sayılı kanunun, 2,3 üncü mad
delerinde yazılı vesaik1e belli gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

.(403) (6412) 

• • • 
Demirköy garnizonu bayvanatınm 192 

ton yulafı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 5.10-938 saat 16 da yapılacak 
tır. Muhammen bedeli 13440 liradır. llk 
teminatı 10008 liradır. Taliplerin bildiri
len gün ve saatte Vize satınalma komisyo 
nuna müracaatları. (405) (6414) 

• • • 
Diyarbakır birlikleri için döt pavyon in 

patı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul 
muştur. Eksiltme 30 eylQI 938 cuma günü 
saat 11 de Diyarbakır levazım lmirliği sa 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. !ki
sinin ke§if bedeli 151554 lira 21 kuruştur. 
llk teminatı 8827 Iira 72 kuru~tur. Diğer 
ikisinin bedeli keşfi 74024 lira 91 k1llll3 
olup ilk teminatı 4451 lira 25 kuruştur. 
Yapılacak pavyon1ann ihale bedelinin on 
bq bin lirası 938 malt senesinden ve kor 

muhasebesindeki tahsisattan ve müteba. 
ki kısmı da 939 mali yılı senesinde ödene
cek bonolara raptedilecektir. Keşif ve pro 
jeleri 11 lira 28 kuruş mukabilinde Kor 
inşaat şubesinden ve M.M. V. nin emakin 
inaşat şubesinden almabilir. lstekliler her 
gün mesai saatleri dahilinde keşifname 

şartnameleri Diyarbakır levazım funirliği 

satınalma komisyonunda görebilirler. Ek 
siltrneye girecekler beli gün ve saatte usu 
lü dairesinde hazırlanmış teklif mektup
larını ve bu işleri yapabileceklerine dair 
Nafia veki.leti talimatnamesine uygun 
vesikalarile birlikte bir saat evvel zarfla. 
nru komisyona vermeleri. _(399) .(6408). 

. . 

ltfaiy~ye şoför ve efrat alınacaktır. Talip olanların §eraiti öğrenmek~ 
zartcsi, çarşamba, cuma günleri İtfaiye mOdüriyetine müracaat eyleınelen jJJll 
lunur • . (B.) • . (6370), 

Motörlü vesait için alınacak olan ve hepsine 2115 lira 55 kuruş bedel 
edilen 52 kalem elektrik malzemesi açık eksiltmeye konulmu§tur. Listesile --~~ 
levazım müdürlüğünde görülebilir. lstekl iler 2490 numaralı kanunda yaıı1ı 
dan başka bu işle uğraştığına ve kurulmuıa ticarethanesi olduğuna dair Ticaret 
sından alaacklan vesika ile 158 lira 67 ku ruşluk ilk teminat makbuz veya 
beraber 30.9-938 cuma günü saat 14 buçukta Daimt Encümende bul,..,,naıı~..l 

,(B.). .< 

• • * 

Beher metre mwabbama 4 lira bedel tahmin edilen Büyükadada yeni 
1,77 metre yüzlü ve 40,75 santimetre mu rabbaı sahalı arsa satılmak üzere a~ 
tırmaya konulmu3 ise de belli ihale günün de giren bulunmadığından arttJtl!l8. 

tzmiıde Gaziemirde kapalı zarf usulile 938 pazartesi gününe uzatılmıştır. Şartna mesi levazım müdiirlüğünde gô 
istekliler 12 lira 22 kuruş ilk teminat mak buz veya mektubile beraber yukard' 

eksiltmede bulunan 100327 lira 95 kuruş 
bedeli keşifli beş adet hangar inaşatma _h ~saat l~ buçukta Daimi' Rncfünen da hnlunm~Jgr ffi.) (64301 

talip çıkmadığından pazarlıkla yapılacak 

tır. lhalesi 17 eylQI 938 cumartesi günü ı 
saat 11 de Imıirde kışlada müstahkem 
mevki satınalma komisyonunda yapıla-

caktır. llk teminatı 6266 lira 40 kuruştur. :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..-~-
Keşif proje ve §3!tnameler 502 kuruş ımı· 

Devlet Demiryolları lşlttme Umum Mildürlüğünden: 
Bandırma yolu ile lırnir ve havalisine gidecek yolculara bir kolaylık ~~ 

Tophanedeki Denizyollan acentasında açı lruı gişemizden demiryolu biletı 
15.9.938 tarihinden itibaren başlanacak tır. ,(6400)J 

kabilinde İzmirde Mst. Mevki Satmalma 
komisyonundan alınır. Istekliler ticaret 
odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. Pazar. 
lığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 

2,3 ündl ~ddelerin~e ve ~esinde Gayrimenkul satış ilanı 
yazılı vesikaları ve ılk temınatıarile bir. oodB 
likteihalesaatindenevv:e1kooıisyonamü Istanbul Emniyet Sandığı DlrektUrlOj ..ı~ 
racaatlan. <400) (6409) Olü Bayan Fatmanm sağlığında 11996 hesap No. sile sandığımızdall ~ 

• • * lira borcuna ka!"§ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu öd tul" 
2000-2500 tane portatif çadınnm kapa· hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. Iı kanunun 46 mcı maddesinin ın.a 

1ı zarfla eksiltmesinde beherine verilen uıcı maddesine göre satılması icabeden H ırkaişerifte Akseki mahallesiJlin ısı 
715 kurtı~ 40 santim fiyat makamca paha kadı sokağında eski 6 yeni 6 12 No. lı k! gir bir evin tamamı bir buçuk a"/ 
lı görüldüğünden yeniden kapalı · zarfla le açık arttırmaya kon."lluştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır· ' 
eksiltmeye konulmu§tur. Hepsinin tutan ya girmek isliyen 100 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalanınızdan. beri~ 
17885 lira olup ilk teminatı 1342 minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resırnl 
liradır. Eksiltmesi 1·10-938 perşembe kıf icaresi ve telllliye ve 20 senelik taviz borçluya aittir. Arttırma . 
günQ saat 15 de yapılacaktır. Şartname ve 10-9-938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk i~~~...,,ae ~ 
nürnunesi hergün komisyonda görülebi· açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şaruuı---~.ıı 
lir. İsteklilerin ihale saatinden en geç bir kip dosyasında varclır. Arttırmaya girmi~ olanlar, tetkik ederek satılığa ı&l 
saat evveline kadar kanun! vesikalarla gayrimenkul hakkında her §eyi öğrenmiı ad ve itibar olunur. Birinci arttırınJ ı.t d 
birlikte ve ilk teminat mektuplarını An- 938 tarihine müsadif çarşamba günü Ca laloğlunda kain sandığımızda saat 
karada M.M.V. satmalma komisyonuna 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabiloiesi için teklif edilecek 
vermeleri. (4dl) (6410) tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık ala~ aııoaJ' 

. • • • . . men geçmiı olması prttır. Aksi takdirde son arttırarun taahhüdü baJcı 1< satı 
29165 lıra 23 kuruı keşıf bedelı olan tile 6-12-938 tarihine müsadif sah günü ayni mahalde ve ayni saatte 

Balıkesi~n <?ayırhisar. mev~inde yapıla. ması yapılacaktır. Bu arttmnada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde.pi~ 
cak garaJın lD§Clsmm ikmalı kapalı zarf· ar. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan a lllidarlar ve irtifak hakkı ~--
la eksiltmeye konuimupr. lhalesi 26-9- hak1armı ve hususile fais ve masrafa dair iddialarım ilin tarihinden wı:ı-a--
938 pazartesi ıflnQ saat 16 da Balıkesir ıf1n içinde evrakı milsbitelerile beraber da iremiıe bildinneleri ıtzıındıt· :SUUI 
kor satmalma komisyonunda yapılacak- haklarım bildirmemi~ olanlarla haklan ta pu sicillerile sabit oımıyanlat ~ 
tır. Pllıı. k.f. fenni prtname ve birin.. Din paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malQmat almak isti~eriJl tJtll"'• 
ci ke§if Ankara, İstanbul, lmıir levazım dosya numarasile sandrimm hukuk i~eri aervisine müracaat etınelerı i1l!l 
runi~liklerile ve Bal~esi~ ~or satmalma . Dl~T . isti 
k~syonunda . görülebilir. Mu~at Emniyet sandılı; ~tan alınangay rimenkulü ıpotek g6ste.?"ek la b1' 
temınatı 2187 lıra 40 kuruıtur. Talıpler tahmin edilen kıymetin yansına kadar ik raz yaparak usulüne göre kO y 

kanunun 2,3 üncü maddelerinde yanlı mektedi~~·~r-~<~63~73;)~:::;===========~===;:=:~~~~~ 
vesaikle birlikte bu gibi işlere ait ehliyet = ı._-ıtsl 21 • 
vesikası göndereceklerdir. Taliplerin iha· her gün görülebilir. lsteldilerin bildirilen teminatı 3330 liradır· ™" 6 ,,,_c • 
leden bir saat e\"Veline kadar teklif mek· ihale gün ve saatinden bir saat evveline 938 Ç a r ı a ııı b • ::ı 
tuplanru komisyona vermeleri. kadar teklif ve teminat mektuplarının dadır. lsteklller prtnaın unda 

(381) <62&1) makbul karplılı, lzmir Bomova Asked Tilm satmaıma koJJ9syon S ~ 
Tüm birlikleri ihtiyacı için 478 ton yu- · Satmalma Kcmisyonuna vermeleri. ler. Taliplerin tcan\Wun 

2 
ve 

(378) <6225) delerindekl vesaik ile teıninlt" 
laf kapalı zarfla münakasaya konulm\If- • • * nnı havi zarnamu belli gtın ~ 
tur. İhalesi 28-9-938 çarpmba ıünü KJrklarell Tümen birliklerinin ihtiyacı evveline ktdat 
saat 10 da yapılacaktır. Yulafm tahmin en u bir saat verzne1eri· .....nn: için 40,000 kilo eadeyaiı kapalı arf usu tmalma komisYOilun& ı?-.51> (fJJ' ..... 
tutan 25812 lira olup muvakkat temin&. lile ekliltmeye konulmuıtur. Beher kilo 
b 1936 liradır. Şartnamesi komisyonda 1UDUD muhammen fiyatı 0 llI. Jmrat ilk 
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Aramızda yaşayanlar 

A O lfifil ~ rn y ~ 
bonanmasının kuvvetini 

gizli mi tutuyor? 

20 senedir su 
iÇrniyen adam ' • 
!Fakat •• Senede altı güın blıreır SlYI !bardağı 

petrol açnycr ve btYJınlYln lhıa(;gum cllhlazını 
temDzledlğ!Qne ınanoyoır 

Bugünkü Alman donanması 1916 dakinden 
çok kuvvetlidir 

laıtıtcredtı lntl§ar eden "Sphere,, mUhim blr mahzuru ortaya çık.mı§tır. Ba 
"ecınQasmm AOn ailshurnda Alman- zı çelik levhaları kaynak yerinden değil 
:-rıı deniz kun·etlnden töylo bahse. de kaynağa muvazi olarak çatlamaktadır. 

lYor· 1935 senesi llkİ:ınhannda Her ·Hitler 
t;'l>Uııy~ efk!n umum!yeıd Almanyanm Almanyamn artık kendisini Versay bağ-
,..talde bUyUyen ve makineleşen ordusu larlyle bağlı telakki etmediğini ll!n et-
~ baVa kuvvetiyle o kadar alO.kadardır mi§ ve bahri ingaata derhal yeni bir ham· 
~.~ııuu donanmasını, deniz kuvvetini a. le verilmişti. Almanya herbiri 26000 ton-
)okt llJlutmue gibidir. Halbuki hiç oUphe luk iki bUyUk dretnot, 10000 tonluk iki 
~ Ur ki Almanyanm mUthi§ ve pek kruvazör, 1625 tonluk 16 destroyer ve 
Qa..~Ui bir donanması vnrdır ve bu do- tonilatoları 250 ile 750 arasında teba • 

Uç günde alıştıkları cigarayı bir türlü 
bırakamıyanların kulaklan çınlasın. 

Bir adam, 20 senedenberi suya boy -
kot ilan eqniJ .. Tam 20 yıldır ağzına bir 
damla su almıyor, ıuya dair ne varQ 
onlardan da uzak duruyormuı. 

Bana bunu haber verdikleri zaman 
fÖyle bir düşündüm: 

- Kim bilir, dedim, adamcağızın; bu 
sıcak günlerde belediyenin bir çok se:r.t
ler.de vaad edip edip te bir türlü aç

tıramadığı çeşmeler mi sinirine dokun
du? Yoksa, bütün mücadelelere rağ
men hiç bir yiyecek, içecek maddesinin 
katıksızını bulamadığı koca ıehirde 

bir barda'k halis, katıksız, içilmeğe de
ğer su mu bul:ımadı?. Ama, ta din ki
taplarından, modern tıp listadlanna ka· 
dar herkesin iman ve ilAn ettiği: 

~ın etrafını çevrellyen esrar per· !Uf edecek bir silrU denizaltı gemisi ya
'ı de onun kuvvetine heyulrı.t blr ma- pacaktı. H!tlerln bu kararı Avrupayı e
.:ı vennekte, onu harb çılgmma d8 - peyce telAalandırmııı, bir müddet sonra 
~ bugUnkU Avnıpanın gözUnde bUsbU. da lngiltereyle Almanya arasında yeni 
--.. huyUttnoktedir. Almanyanın donan- ı blr bahri muahede imzalanmıştı. Bu mu
' hakkında esrarengiz bir tavır ta• ahedeyo nazımın Alman donanması her 
tııll leı, onun harlcl siyasetinin bir kıs- 1 sınıfta lnglllz donanmasının yüzde otuz 

- Aç yaşanır, ıusuz yapnmul. 

Düsturu ortada dururken bu habere 
kolay kolay inanmak, görmeden, tetkilt 
etmeden kabul etmek te tuhaf olacaktı. 

20 senedir su içmiycn Horoz Onmk anlatsyor ... 

~teıkll eder. o, deniz ku\'Vctlnln ha· beainl tecavUz otmiyeccktl. Bu kayıttan 
~ lXırıhlyctinl ortaya çıkartmamakla yalnız denizaltı gemileri istisna edilmiş
'ııı le kendi milletinin gerek komısuları- tL Almanya, lngiltoro denizaltı gemile. 
111 tlfklrı umumlyesini mUbalAğalı dil. rlnin yüzde kırk beşi nispetinde denlzal-
~elere saptırmak istiyor. tı gemisi yapabilecekti , 
~ 'taal· muahedesinin ana hatla& ı çizi- Almanya bu arada bir sUrll ufak de-
~ıı Alman donanmasının Avrupa si- nizalh gemisi yapmıştı. Bunlar belki, 
~n inde bir daha rol oyınyamıyacağı, ha.rb knbillyeUeri fazln olmıyan tekne • 
~ 11UlnluııtU. Bunda aldanıldığı mu . !erdi, Ui.kin mUtehassıs yetiştirmek t -
)'\ kaıc versay muahedesine göre alman alnde çok bUyilk faydalnrı görülmUştil. 
~ '1tı ı:ırhh, altı kruvazör, bir miktar Kısa zamanda binle rce tahtclbahircl ye_ 
~ lro~'erden fazla gemi yapamıyaeaktı. tişmfati. 
~ lııtıarının toplarıysa 11 pusluktan bU- Almanyanın bu gtinkü denizaltı gemt-
lttı 01ınıyacaku. Almanya en eski gemi. lerl hep kısa mesafeler için yapılmıg ol-
ltr( l<endiııe ayırarak daha yenilerini makla beraber oldukça kuvvetli bir var
~ttı. MUttcflkler evvelA. buna aaomıe- hk sayılır. Onları destekliyen 1625 ton
\(,lvtn iç yUzil sonra meydana çıktı. luk on altr destroyer var. Bundan ba§ka 
~~ ıledn gemilerin ya31 tabdld edil - on tane de bcrbirf 1810 tonluk destroyer 
ı. ~ "-lınnnya en eski gemileri seçmek- hail inşada. Yine kızakta Uç tane herbl. 
~,( bir zaman içinde onları yenile- rl 10000 tonluk kruvazör var. Bunlarm 
~ hakkını kazanmıe, böylece trpkı Na- 8 pus çapında toplan olacak. 

~oıı ltt ~ Un zaınanmda oldufu gibi Alman. Herblri 1925 tonluk iki tayyare gemi-
~ endiıerıne ko:uıan prtlan lehlerine at de tezgi.htardır. Bunlardan başka gene 

\ı llııentn yolunu bulmualardı. lsenau ve Scharnhorst adında iki dret-

Her taşı müzelik bir eser, her hara
besi, el sürülmiye layılamryacak bir ta
rih anıtı, her köhneliği gcçmiJ asırların 
birer izi sayılan istanbulun çeıit çeşit 
antikaları arasında tıp tarihinde bir 
eşsizlik sayılacak adamı arayıp bulrr.ak 
i~in yollara düştüm. 

Tarif ettikleri aemte, Kumkapıya 

gittim. Aradım. Onu, semtinde tanımı
yan yok! .. Ben, adını sanını bilme4iğim 
bu adamı, bulunabileceği yerde ilk 
rast geldiğim adama sordum: 

- Burada su içmeden yaJayan bir 
adam varını§ .. , 

Karşımdaki, sözUmü bitirme~e 
rakmadı: 

bı-

- Har .. 'Mepiur Horo~ Onniği arı
yorsunuz .. Anladım .. Balıktadır, §imdi 
gelir!. 

Dedi. Eliyle kıyıya gelen balıkçı 

kayıklarından birini işaret etti: 
- Şu kayıta, bakın en arkarla ayakta 

duran çıplak adam.. İşte aradığınız Ho
roz Onnlk .. 

• • • 
~ ~'lay muahedesi mucibince Alman- not mevcut. Bunlar 26500 tonluk, 30 mil 
~~llcak on iki sene hizmeti mecburiye yolu olan mUthfg sfldhlar. Her ikisinin 
'-bıı 1 

tdccek gönUllilleri donanmaya a. de on bir pus çapında topları var. Bunla. Horoz nnikle, sahildeki kahveler
~eceıcıordl. Bu da Almanyannı lehine ra ilAvetP.n iki tane de 35000 tonluk ge- den birinde, kartı ka11ıya oturduk. 
~h

1

ttz. CilnkU on iki senelik sıkı bir mi var ki bunların toplan on beşer pus- Bir cıga~a uzattım. Aldı, yaktr.. Du -
Cl!er •t sayesinde pek mUkemmel deniz. luk. Alman gemilerinin hepsi gayet kuv- manlannı kuru ve fakat kıpkırmızı du· 
':Yetı3miotfr. Maamafih asıl pyanı vetli tayyare defi toplariyle mUcehhez- daklarmın arasından savururken söy
~ ~ t 0Jan muahedenln tonaj takyidatı- dir. Buna rağmen gemilerin ufkt zırhla. lendi: 
~. ~~bU Almanyanm aldığı tedbirler. n bir hayli kalın. Denebilir ki bugUnUn - Cıgara iyi §eydir, har;:ıreti keser!. 
~~ a •den mUtehasaıslan, muhendisler Alman donanmrun 1916 daki Alman do- Konuşması o kadar garip kil Sesi, 
'l ı:ı ingaatçılan baobap verml§ler nanmasmdan bir hayli daha kuvvetlidir. madeni bir tonla sanki boğazından de-
~h dld edilen tonaj dalıilinc.11 lSyle ı --- - - ----------,--------
~ del'tnotıan vücuda getlnni§lerdir ki ·. -. ' ... ~·., ' .. _ ~...... .:... - . -
'~Ilı a~ı hayretten açık kalmqtır. 
' ~ içinde "Doyçland,, smıfmdan o
' tonluk ceb dretnotu bllhaasa na
'tı.ı dtıtırau colbcd!yordu. Bunların kuv
'l ıtrhıan, MOOO beygir kuvvetinde 
<ıa tııı~aıtincleri olduğu gibi sUratlerl de 
~dl. 
~- topları on bir pus çapındaydı. 
~~ lıııaatta bu yeni gemiler bir d6-
'~01ttası t~kll ~tınişlerdi. Fransızlar 
~ lllukabele etmek için 26000 ton
~ılar yaptırmak mecburiyetinde 

. 

RADYOLiN 
ıle saoah, öğle ve akşam 

Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

Onnik'in lôkabı horoz amma .... 

ğil, bir portatif gramofonun nikel bo
rusundan çıkry.~rm~ gibi .dinleyenin 
kulaklarmda :ıkisler bırakıyor.. Yilzil 
kıpkırmızı, iri gözleri gayet parlak, 
35 yaşlarında kadar görUnen bir adam 
bu .. 

Sordum: 
- Senin için (su içmez) diyorlar ... 

Sahi mi bu?. 
Semtinin inandığı bu hakikate 

heli bir mahiyet verişime içerler 
oldu; mukabele etti: 

- Tabii sahi ... 

şilp· 

ğibi 

- Peki .. Ne zamandanberi su içmi-
yorsun?. 

Horoz Onnik gözlerini açtı, kapadı, 
şöyle bir .düşündü .. Kendi kendine he· 
sapladı, sonra cevap verdi: 

- 20 yıldan fazla oluyor! .. 
- Nasıl ve niçin sudan vazgeçtin? 
Horoz Onnik uzun hikayesini an

lattı: 

- Balkan hnrbinde askere çağrılmış· 
tnn. Muharebe bitti, terhis olmıya va
kit bulmadan büyük harp patladı. İlk 
ağızda alayımızla Bağdada gönderildik. 
Burada bir sene kaldım. Bir 'kaç mu· 
harebeye girdim, çıktım. Bir kere, bir 

mUfrcze ile birlikte takibe gftm!ıtnt .. -
Çölde Arap çeteleriyle muharebeye tu• 
tu§tuk. Araplar bizden ç.ek fazla idiler. 
KüçUk mUfrezcmlz u.atlerce çarpıttı , 
.Bu arada yaralandım, kendimden g~
tlm. 

Gfülerlmi bir bedevi kabilenin ça
l!ırmda açtım. Araplar yaramı aarmıı • 
tılar. Orada bir müddet kaldım .. lyi -
leştim .. Ayağa 'kalktığım gOn ben! 
karşısına diken kabile tefi: 

- Sakın, dedi .. Kaçmağa teıebbüs 

etme, bizimle beraber çölde yapyacak
sın. Firara niyet ettiğini anlarsak bir 
kurıunla seni çarçabuk cehenneme g8n 
deririm. 

Gözönüne getirin bir defa, çölde 
kumların ortasında bir bedevi kabile r

nln içinde bu t'elıdft ne :kadar kodnan; 
bir ~ey.. Çaresu boynumu büktUm. 
Tam 2 sene onlarla beraber yaıadım. 

Çölde au gayet azdır. Bedeviler de 
mUmkUn mertebe az su içerler. Bir be
devi Uç, beş gün eusuzluğa dayanır• 

Tıpla develer gibi vahaden vahaye ıu
ıuzluklannı giderirler. 

Burada, au ihınusunda ben de bu ro
jime tlbi tutuldum. İlk günler debıet
li aıkıntx çektim.. Dudaklarım kuru • 
du, boğazım kavrulur gibi oldu, der -
ınansrz dUştUm. 4 gUn •usuzluk, çek
tim, beşinci gilnü alı§tım mı nedir, ne 
bu hararettten eser kaldı ben de ne de 
suya iştiha .. 

Bu scf er benim inadım tuttu. Kcndi
kendime and içtim. Bir daha suyu ağ
zıma alıruyac:ığım, diye ... Ve, fıte bü
tün bu semt halkının bildiği, beni gö • 
renlerin, tanıyanlann anlattığı ıekilde 
bu andıma sadık kaldım. Şimdi ıuya 

karşı dehşetli nefret duyuyorum! .. 

- Peki susuzluğunu nasıl .gideriyor. 
vilcudun su ihtiyacını ne ile temin edi
yorsun?. 

Onnik beni de inandırdığına mem -
nun, maçı kazannuı bir futbolcu (ibl 
mağrur anlattı: 

- Çok meyva yerim.. Yalnız fazla 
auludur diye kavun ve 'karpuzdan bu-
zetmem .• 

W- Devamı 7 incide 

. 

~~ takiben Almanlar altı tane altı
~ tonluk kruvazör yapmJ§lardır. 
~l~ l'ın hcrbirinln 5,9 pusluk dokuz, 3,5 
~-°" ~Ckiz, sekiz tane de ufak topla
~ "- l torpıto koğanıap, iki tayyare-
1\llttı !'dır. Bu yeni kruvazörlerin su . 
~ e 8aatte 32 mildlr. Bunlarla muka
~O ~Uebııecek İngiliz kruvazörleri ise 
~lıı~ lllUJctur. Bunların altrııar tane 6 
-~~ d' dörder tane 4 pusluk ve on altı 
~lıı e ltUçUk çapta topları vardır. Her
• ~ altışar tol'pito koğanr ve birer 

aar saat nçeırısnnde 
uııeDeır oHuycır '? 

M ACAR!sTANDA Seged şehrinde oturan iki Ma
car radyo mütehassrsı yeni bir aınm I§ığı icad 

IKaıpocı ıznınden ıstlfa-

•ııı. eııı 
~ ~ırhı vardır. Sllratlerl satte 32 mil-
h, : ilah arı Alman knıvaz5rlerinlnkin • 
:ı1 daha lncedJr. Almanlar 800 tonluk 
"il. l}J d 
1 "'''~ n c on iki de destroyer yap • 
~e t'a~ :Su destroyerler de kUçUklük. 
~!ll~·eı en bUyUk l§ler g5rebllecek 
.... "llt lotıteairler. Ancak bunların inşa _ 

~lt b ba!$tnll 21~ lnglllz lirası gibi pek 
~ tt._ lr Para sartedilmfştlr. Ağırlık-
~~ l'?ıır edilmek için bu gemilerde 
~~ cıvata yerTne elektrik kaynaft 

1Dtır. Bunun ise son zamanlarda 

(§le etmek istemezse 
L ONDRADA neşredilen resmt blr istatistiğe göre F RANSADA iş kanununa göre ev sahiblerl kapıcı· 

etmişlerdir. Bu icad bUtUn harb vasıtalarµu sıfıra indi-
bir saat içersinde blltün dDnyada 5400 kişi doğu- larma senede bir ay izin vermeğe mecburdurlar. 

yor ve 4600 kişi öltiyormuş. Yine btr saatlik mUddet i~er- recek ve harb tekniğini baştan aşağı değiştirecek bir gey Halbuki bir kaprcı bu aylık iznini kullanmamak ve vazt-
s.ınde hA.kimler 198,000 i"S"nt mahküm edivorlarmı•. Yer gibi görUnüyor. Bu ışığı .saçnıı makine ufak bir elektrik Ev 

.. "' J " • • " fesi ba§lllda kalmak istemiatlr. sahibi nezarete mU. 
yilzUnde oturan insanlar bir saatte 25 milyon kilo pata- makinesıdir. Bu makineden çıkan ışık gorUnmUyor, fa. • e . tir 
tes, 10 milyon kilo sebze, Uç buçuk milyon kllo et, 3 kat geçtiği yerlerde mevcut her gcye ateş veriyor. racaat ederek ·buna müsaade dilmesini istemıe · 

mUyon yumurta, 3 milyon kilo balık ve 30 milyon kilo Ufak mikyasta bir makineyle ynpılan IBborntuvnr İş nezareti bu müracaata verdiği cevabda §Öyle de· 
şP.ker yiyorlar. tecrilbelerlnde bu ışık ince bir bakır levhayı erltmi§, 20 mfşUr: "Kapıcmıza izin vermeğo ve bu müddet zarfm-

Bir saatte 180,000 ton cigara, 7,500 otomobil yapı- 30 santimetrelik bir mesafe fçersinde bulunan ve ateş da ikinci bir kaprcı tutmağa mecbuı:nmuz. Fakat kapıcı 
lıyor. Posta ve telgraf idareleri bu mUddet içersinde nlabilcn her geyi yakmıştır. Köpekler ve kediler tize- izin müddeti zarfında isterse kapıcı dairesinde oturabi· 
llt5.000 telgraf, bir milyar mektup alıyorlar. Yere 400 rinde yapılan tecrübelcrdcysc 4-5 metre uzaktaki hay- lir. İkinci kapıcıya. oturacak bir yer bulmak vazüeni%-
btn haceri semavt dU§Uyor, ve 1800 §lnı§ek çakıyor. vanlan blr dakika içer.sinde öldUrmUşttir. dlr.,, 



Egede tetkikler 

Jzmirde veteriner işleri 
parlak neticeler verdi 

IE~e köyDüslYıınıltlı ıro hayvanuaırı 
lhlea="tüırDü h a staUoktan koıruıru
MlYIŞ ve D<ur\t:aırolm oşttır 

lzmire y eni damızlıklar g elirililjor 
Jzmir, (Hususi) -. Muhtelif hay -

van işlerinin ısl<lhı için vilayetimizde 
alınan tedbirler müsbet neticelerini 
göstermeğe ba.,lamıştır. izmirin istir · 
dad.nd:ın s~nra başlıyan bu hareketten 
çok mühim faydalar temin edilmiştir. 
Vilayet aygır deposundaki yüksek 

kan aygır ve köyler için getirilen bir 
~ok Montafon "·e Plevne b:>ğalarının 

mahsullerini, geçen hafta Bucada açı
lan ehli hayvan sergis:nde toplu vazi
yette görenler, hayvan ıslahı hususun 
da vilayetimizde başhyan ve ilerliye!l 
hareketin yüksek derecesini takdirle 
karş:lamışlardır. 

.uıa ·nk JCDİ a~!!'lr ,.e 
tlaııuzh!dar 
Bu yıl "ilayct bütçe:.in<len ayrılan 

tahsisatla iki aygır, köy san.dıklar.ndan 
ayrılan tahsisatla da 32 boğa satın a
hnacaktır. Bundan evvel Kıbrıstan ge
tirilen eşek aygırlanndan damızlık e.v
eafını kaybedenler bu y.I aygırlar ara
ımdan ihraç edilecek, gelecek yıl Kıb

nstan tekrar ay&ır satın alınaca'ktır. 
Torbalıda bulunan aygır deposu 

Bursaya nakledilecek, Kızılçullu koşu 
yerindeki bokslar, ahır haline sokula -
cak, at sahipleri için piste yakıtı ahır
lar temin edilecektir. 

At yarı ları 
Bu ~,ıl içiııcle Ödemiş ve Bergamada 

vilayet dep~su aygırlanmn mahsulleri 
arasında yapılacak at yarışlarından çok 
mühim neticeler alınacağı tahmin edil· 
mektedir. 

Vilayetimizde, baytar müdürü mer
hum Adil Y ergölt zamanında başhyan 
hayvan ıslah hareketi hızla ilerlemiş, 
çok iyi semereler vermiştir. 

Yeni tedbirler 
Ege mıntakası Veteriner müşavırı 

iken vilayet Veteriner mUdürlüğü vaz-i 
fesini de .deruhte etmiş olan Nazım 
Uygur, hayvancılık hareketini ıslah 
hususunda yeni ve mühim tedbirler al
mı~ ve almaktadır. Bu tedbirler hiç 
§Üphesiz, kısa bir zamanda faydalı se- j 

mereler verecektir • 
Vilayetimizde hayvan cinslerinin ıs

Jahı hareketinin Vali Fazlı Güleçin za
manındaki inkişaf takdirle karşılanma
ğa layı'ktır. Fazlı Güleçin Uç senelik va
liliği zamanında hayvan neslinin ısla
hı için yapılan muhtelif işler fevkala
de .dolgundur. 

Son bir en elik f aaliyet 
Son seneye ait elde ettiğim malumat 

ıunlardır: 

r Ağustos 937 den, Ağustos 938 tari
hine kadar bir senede vilfiyet mmtaka
smdaki hayvanlarda dalak, yani kara, 
ruam, uyuz, pastörolloz, kuduz hasta
lığı görülmuş, alman fenni tedbirlrrle 
bu h:ı:talıkhr imha edilmi~tir. 

Yedi kazanın 16 köyünde koyun ve 
sığırlarda dalak hastalığı çıkmış, 28678 
k:>yun, 3.504.636 tek tırnaklı hayvan a
şılanarak hastalık söndürülmüştür. 

· 4 Kazanın 9 l;öyünde sığırlarda Ya
nı kara hastalığı çıkmış, 367 5 sığır tel
kihe tabi tutularak hastalığın önüne 
geçilmişt:r. 

2718 beygir ve 1655 katır ve merkep 
ruam muaycnesinC:cn geiirilmiş, bun -
lardan 4 beygir ruamh olduğu anlaşıla
rak ikisi sahipleri taraf.ndan getirildi
ğinden 60 lira tazm:nath, diğer ikisi 
gizlendiğinden tazminatsız it15f edil -
mişlerdir. 

Bir kazanın iki köyünde keçi ve 
koyunlannd:ı uyuz hastalığı çıkmış, 
1291 keçi ve 460 koyuna yapılan teda
vi neticesi hastalık s~ndürülmüştür. 

Bir yılda yalnız Bornova Ziraat mek 
tebindeki 9 sığırda pastörolloz hastalı
ğı çıkmış, kanuni ve fenni mücadele 
ile hastalık mündefi olmuştur. 

llk kazanın iki köyünde sığır ve kö
peklerde kuduz hastalığı çıkl'Tli:Ş. fenni 
tedbirlerle hastalık söndürülmüştür, 

lslıih ve teksir işleri 
Bu yıl aygır deposuna iki aygır da

ha ilave edilerek, her yıl ödemi§, Ti
re, Bergama kazalarına damızlık gön -
derildiği gibi, tsefad istasyonlan da 
geçen yıl 25 iken bu yıl otuza çıkan!· 
mıştır. Bir yılda damızlık aygırlarla 
665 merkep aygırlarile de 2257 tabii 
ve sun'i sefad yapılmıştır. 

Geçen yıllara nisbetle 938 senesinde 
damızlık aygır ve merkeplerin mah -
sulleri,..artmaktadır. 

Ehli hayvan sergisiyle at yarışla -
nndan çok mühim neticeler alınmıştır. 
E hli hayvanların sahiplerine 2500, at 
koşularına iştirak ettirenlerin sahiple
rine de 10650 lira mükafat dağıtılmış
tır. 

Vilayet baytar direktörlüğüne Vila
yet bütçesinden 24560 lira ayrılmıştır. 
Az denilebilecek bu para ile yapılan 
i~ler, hakikaten Ç/.>ktur ve gelecek yıl
larda her halde daha yüksek ve faydalı 
neticeler alınacaktır. 

Bursa ova·sı arflk 
tehlikeden kurtuldu 
Su baskınına karşı yapılan kanalların kat'i kabul 

muamelesi bitmek üzeredir 
Bursa (Hususi) - Ovamızda evvel- dir. Bundan başka Nilüfer kanallan 

ce yapılan kanalların ve kurutma tcsi- manzumesi Panayır köyün.de nihayet 
satının kafi kabul muamelesi devam bulmaktadır. 
etmektedir. Nafia Vekaletinden bu ka- Buradan itibaren mansaba kadar o-
bulü kat'i muamelesi için şehrimize 
gönderilen mühendis Nedimle diğer a
lakadar zevat iki gündenberi Deliçay 
ve tevabii ile Gölbaşı, Aksu ve Narh
derelcri, Nilüfer .deresi ıslahatı tesisa
tını gezmişlerdir. 

En son zabıtlar dı.in tutulmuştur. 
Bundan sonra bütün tesisat bir daha 
gezilecek ve müteakiben kabulü kat'i 
yapılacaktır. Ovamızın ıslahı işi ta -
mamlanmı§ olmakla beraber benUz 
Kaphkaya ve Gökdere mecralarının ıı

lihına başlanmamış bulunmaktadır. 

Bu iki derenin ıslahına ait projeler 
ikmal cd:Jmiştir. 

tıc başlanması bir zaman meselesi-

lan 25 kilometrelik kısım feyezan za -
manlarmda suları istiaba kafi gelmi -
yecek vaziyette olduğundan bu parça -
nın da ıslahı etiid edilmiş bulunmakta
dır. Bu üç iş de y::pıldığı takdirde Bur 
sa cvasında hiç bir su tehlikesi kalma
mış bulunacalı::tır. 

Ovamızda şimdiye kadar yapılan 
tesisat yalnız kurutmaya ve sel baskın
larına karşı mania vazifesini görmeğe 
matuftur. Su)ama için Nafıa Vekôlctin.. 
ce Bursa ovasında tesisat yapılmasına 
lüzum görülmemektedir. Çünkü, ova
nın neresi kazılırsa kazıtsın oradan su 
çıkmakt:ıdır. Binaenaleyh Bursa ova· 
sınm bu hususiveti nazan itibara alına· 
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BİR PATRONLA H Er" 
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• Resmint g6rdüğünUz patronla, hem evde iş zaman• 

farında, hatta istirahat saatlerinde giyebileceğiniz uzun 
bir bluz, hem de çok güzel bir Benyuvar yapmak müm
kündür. Her iki.si yaklaşan kış gUnlerindo çok işinize 
yarar. Yapacağınız blilz ve Bcnyuvnrm yalnız kumna. 
lan değişir. 

Blilzu iidi satenden, yahut ketenden veya herhangi 
ucuz bir kumaştan yapabllirsinlz. Benyuvar ince yum. 
uak fakat sağlam yUnlU bir kumaştan yapılacaktır. 

Patron beş parçadan teııekkUl etmiştir: 
1 kemer, ll arkn, III ön, iV kol, V kol nğzr. 
Kumaşı ikiye katladıktan sonra ön tarafa I ve 1I 

numaralı patronlan korsunuz. Diğer patronlan da ku
maşın Uzerine yerleştirdikten sonra kenarlarından ber
mutad ikiııer santim dikiş payı bırakarak kesersiniz. 

... 

Diki§: omuzlan önden bUzmcU, lk1 6n 11~~:y,ı .a.a-ka• 

ya C. D. yan dikişleriyle ve a, p omuz dikişleriyle bir· 
Jc:ıtlrmelL Bel hizasında kemeri ııağda bir düğmeyle 

tesbit etmeli. DUğme K noktasında dikilecektir. Bunun 
tam mukabil tarafına solda bir ilik nçılacnktJr. 

çlrmelf. Kolun btleli kısımlarına l noktnsmt!a btr auızıs• 
dikilmelidir. 

· Bluz için 80 santim eninde 3,80 kumaş, Ben)'ll'..ı 
Kolları nlt dikişleriyle c. e. noktalarında blfıza g • için 1,40 eninde 2,50 metre kumaş Wi gelir. ~ 

Kınk aynalan, yahut sın gitmiş, Uze
ri pislenmiş nynalnn ekseriya evler'.mi
zin bir köşesinde muhafaza etmek Metl. 
mizdir. Bunları saklarken bir gün bun
lann bir işe yanyacağmı belki düşün -
memiş, fakat büsbütün de atmağa kıyn
mamışızdır. Bunu böyle yapmakla isa -
betli bir hareket yapmış oluyoruz. Çiln
kil bu kırık ayna parçalarlyle odalarımızı 

rak Konya, Karacabey ve Kemalpaşa 

ovalarında olduğu gibi her hangi bir 
sulama tesisatı yapılması mevzuubahs 
değildir. 

Yalnız Gölbaşı bendi ovanın mevzii 
olarak sulanmasında bir rol oynayabile
cek vaziyettc;dir. Bu bendin demir ka
paklan Almanyaya sipariş edilmiştir. 

Kapaklar gelir gelmez yerlerine takıla. 
cak ve Gölbaşı bendi kendisine akan su
lan toplayarak orada 14 mily.cn metre 
mikabı su biriktirecektir. Bu sular.dan 
icap ettiği zamanda sulama için istifa· 
de olunabilecektir. 

1 Ev kadınına tavsiyele!..---

Evinizi .. süslemek 0 y a lYIYU mak ıçl ,, ,, 
ıç ı n k yo' 

eUsliyecek birçok Biblolar yapmak mUm. 
kündür. Yapacağımız biblonun şekli her 
şeyden evvel elimizde bulunan ayna par 
çalarınm cesametine tabi olacaktır. Bu 
parçaların §ekline göre dört köşe, yu -
varlak, milstatil §eklinde, üç köşeli bib
lolar yapabiliriz. Resimlerimiz bu biblo
lar hakkında bir fikir vermeğe kafidir. 

Bu sUslerin §Ckli, bir resmi, yahut bir 
fotoğrafı aynanın üzerine yapıştırmak -
tan ibarettir. Eğer aynanın bozulan veya 
lekelenen kısmı yalnız ortası ise resmi 
orta yere yapıştırmakla iş biter. Aynanın 
kenarlan tabii ve gilzel bir çerçeve o -
lur. Alttaki eekilde gördilğilnilz gibi. 

İyi uyuyamıyorsunuz: ya ço bir 1et• 
ııunuz, yahut yatmadan evvel rs!• 46-
einirlendiniz. Yatağınızda iki ta ,-."· 
nlip duruyorsunuz. Eğer yatar~:ll 1'o1" 
ğınızın yanma bir bardak §eker ç~" 
mu11 olsaydınız §imdi bu sıkJil:ıt tıit ' 
yecektiniz. Zira uyandığınız 1',.-r ele" 
kaç yudum şekerli su içmek tc şııı' 
rin vo rahat bir uykuya ka"•11 

kAfidir. ~ 

K .. .. k d haberıerı uçu moua .. ~- -~e• 
-- ~vUJt' 

1 çok. " ft, Bu sene şık tuvaletler e ıııod" 
ve sivri topuklu kunduralar çok 

dır. 1uııc!J 
t 1ar " 1tll1 • Truvakar, yahut rnan ° ıt 1'ar 

giyilen yünlü, kadifeden yapılttl 
k 11 ıııyot• v küçilk yelekler çok u an ııuçll .. 

0 pe1' _ı11 
• Kış şapkalarının bu sen ,, 0ıacN··kse .. 

olmıyacağı, hattA fazla yu 

tahmin ediliyor. ~ 

==========~e~ 
ıncstl ur· 

luklar, aralarında gayet n:z: patılJJl'! Jl' 

kılan yaldızlı kağıtlarla k& 0td\lğıl 
Aynanın alt tarafı bozulınaını§ 
dan haliyle bırakılmıştır. bO" 

fı taınaıneJl e•' 
Sağdaki resim her t~ra kuııaııtJl" :,,. 

zulmu§ bir aynanın bu ıŞte ayna :ııı • 
lini gösteriyor. Bu takdirde ridlerl0 -r;. 
vi genişlikte yaldızlı knğıt şc bırakılll' 
lannda daima ayni rncsııf eU n)at'81' ~: 

· e ına "" tıı"' eartiyle aynanın ilzerın r{ı\C de 
. il' eınin uıe ur• Fakat aynanın köşelerinden bir tane. pıştırılrr, bu çızg l. Z urınort JtOll 

sl bozuksa o zaman soldaki resimden il- seln iyi yapılmış bır nat bil bib' 
ham almak mümkündür. Bumda ayna • 
nm bozuk kenarları yaldızlı kağıtla ör
tülmilştUr. Bu kağıtlar ayni zamanda 
resmin de iki köşesini kapıyarak oriji
nal bir sils te§kll ediyor. 
Eğer elde bulunan ayna yuvarlaksa o 

vakit elimizdeki resmi de yuvarlak ola
rak keser veya aynanın orta yerine ya. 

-pıştırım. Aynanın yu'kar.sındaki bozuk -

rsa. o ısuıı cet"' 
Aynanın şekli ne olu :ıtAğıO-

lolann kennrlrırmı yald:zll 
çevelemek güzel olur. ~teri 

irde bil r uıı • 
Ayna olmadığı takd da ııınıııJc ıeri 

cam Uzerlne yapıştrrın~k f)arf• resfıtl ıg.ıı 
dilr. nu takdirde fotogrn pışurd 11' 

·ne )11 
yaldızlr küğıtların Uzerı AıIJX!dıf' 

sonm cama yapıştınııak 1 
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On senedir su 
• 
ıçmiyen adam 

Baştarafı 5 incide 
- lçki i~er misin?. 
- Hayır, içki değil. koyu kestiril • 

tniı reçel kıvamında şuruptan başka bir 
ı:y içrnem .• Bakın 54 yaşındayım, yü
tliıııde ne ihtiyarlığın bir izi, ne de 
kudrctıcrimde bir aksaklık ve eksiklik 
"'tr •• 

- tok yemekyer misin?. 
- Gayet az .. Sebze hiç yemem. Ek-• 

•ctfya balık tavası, nadiren de iskara
% Yerim. Bütün gıdam, 24 saatte ya
tını kilo ekmek ile bir kilo kadar balık 
\'eya ettir, 

- liiç bir ıey içmez misin, gazoz, 
~Y. kahve, Jimomıta falan •• 

Onnik burada benim ağzımı açık bı
l'lkan bir cevap verdi: Omuzlannı 
~dtrdı, kimsenin yapamadığı bir şeyi 
Cceren adamlann fevkaladelik tasla
htı tavriyle ıu cümleyi söyledi: 

1_ - Sene de iki defa birer kilo petrol 
~'ritnı. . 

- Anlamadım!?. 
..._ Gazyağı var y , gazyağı t.. 
-Evet! •• 

~ ..... Senede iki defa üçer glin, her gün 
fer au bardağı ondan içerim işte .• 
-o neye iyi?. 
~ - Vücuttaki bütün mikroplan kı
~ ' ~nn cihazını temizler diye duy
\' 111ttun .• İlk defa bundan 15 sene ev
~l içtim .• Baktım fena bir §ey değil .• 
d tatnandanberi bunu içerim.. Ha, bir 
'ıl: bir kaç gUnde, bir kahve içerim. •.• 

Utün içtiğim bu .• 
t'trı lforos Onnik, hakikaten anlattıkla
'l/adan çok daha başka bir adammıı, 
t Cudundalci zindelik', yaşını az göste
~ll .. tazelik, susuzluktan geliyormuı .• 
~ 0Yle söylüyor. Bu adam üşümek ne
ı,k' 0 nu da bilmezmiı Yaz kış bir göm
)\le Paltosuz gezer, işin garibi kar 
t,.,~•rken bile terler, ve .• o zamanlar 
-~sa denize girermiş •• 
~oros Onniği daha çok söyletecek
tı • Bu, 20 yıldır .su içmiyen, her se

~~ gün petrol küril yapan, herkesin 'tr titrediği Zcmherirde buram bu
'c terliyen, kar altında denize giren 

>'re değer adamla daha çok konu§a
~ Vakit gecikmişti. O, gözlerini, 
l!o~cler inen Marmaranın engininde 

§tırdı. Birden ayağa kalktı• ..... . 
tc. ~rtık geç oldu.. Uyku saatimi 
~remem. Hoşça kal .• dedi, elimi 
)• ğa bile lüzum görmeden, akşam 
'ltlc"' • h Cı olacak ayıklarunış bir palamut 

4 \trı.ııunu eline aldı, yanımdan uzak
Jtı, Yiirüdil, gitti. 

• • • 
h Şİttıdi, sıcaktan ezile UzUle şu yazıyı 
biı;~rken önUmdeki bir bardak buzlu, 
lçi r Buya elimi uzattım. Soğuk eu, 
~i~e ~ksir !evkaladeliği sindire sindire 
kl> clllc inerken bu hazdan mahum ya
la~aı:ı lioroz Onniğe acıdım. Ama ak
ille e\'e gidince kesil~n §ehir suyu, iç
~ ~lıYu, maden suyu, §U suyu, bu su
>'ttı. .. erdin.den uzak yaşayışını hatırla • 
~~a gıpta. etmekten kendimi ala-

......... . . .........___ _______ _ 
tg . Ni nnlanma 
~ki l3oğazlar ~omisyonu Reisi A
ti "1.asıfın kızı İffet ile eski gazete. 

t ~kadaşlanmızdan ve elyevm tktı
~lllt ;ltaıeti iş dairesi müfettişi Mem
tt,İılti tel nişanlanmışlardır. N~şan mc
~ ?er iki aile efradının iştiraki ile 
aı._ talın tcadiyedeki evinde hususi 
"'Ctt \> e Yapılmıştır. 
~şanlılara saadet dileriz. 

'türkiye iş Bankası 
~flonim Şirketinden : 

taa,~buı ve Galata şubelerimizin gişe 
~ID~ti ~5 eylOI 1938 tarihinden itibaren 
ta~1rı ak~ §ekilde tesbit edilmiş olduğu 
li~Uşterilerimize bildirilir. 
~ ·ıol.Ul saat 10 dan 16 ya kadar. 

'l.tıtıartesi günleri de 9,30 dan 11,30 a 
~ bulundurulacaktır. 

? 
~ 

stliıı Huz• ar 
'dla ll Zeki Aktay son şiirlerini bu 
~cırctti. Şiir ve edebiyat meraklı

ta\"slyc ederiz~ .Sah§ yeri :Yeni 
dıır., 

HABER - Ak§am postut 

ASA 
Jstanbul güreş birincisi 

B 
ordu 

Avrupada 
fu G01 

Llk maç arı 
Uç hartndanbcrl Avrupanm hemen 

her tarafında başlamıa olan futbol lik 

maçlarının bu haftaki neticeleri aunlar
dır: 

1SV1ÇREDE: 
Grasboppers • F. C. Bal 4-0 
Nord§tern - Lugnno 2-0 
Luzern - Yung Fellova 6-2 
Gren~en • Yung Boys 2.4 
Şo de Fond - Biel 2-3 
Lozan spor - Servet 2-1 

BELÇttUDA: 

Anderleht - Anverııı 4-3 
Daring • Gent 0-7 
Olimpik Şarlrua - Vite Star 6.0 
Oerso - Brilgge 2-0 

Meselen - Lleje 3-2 
Standard Lütiş • F. C. Boom 3-2 
C. S. Brilgge - Uniyon St. Gilluas 1-2 

FRANSADA: 
A. S. Kan - F. C. So30 0-0 
P..asing Ribe - Olimpik Marsey 1.0 
Rasing Paris - Fimes 2-2 
Meç - Rasing Ştrazburg 2-1 

1 
Levazım Amirliği satına~ı 

komisyonu ilıi.ıılan 

---------------------------
Nakliye ve motörlil birlikler okulun· 

da mevcut 10 adet köhneye ayrılmış Ber. 
liye kamyonlarının açık arttırma ile sa
tışı 29-9·938 per§embe günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul levazım fi.mirliği sa· 
tınalma komisyonunda açık arttımıa ile 
satılacaktır. Hepsinin bedeli 200 liradır. 
Teminatı 30 liradır. İsteklilerin belli sa. 
atte komisyona gelmeleri. (196) (6419) 

• • • 
Ordu sıhhiyesi için 250 adet l~tik buz 

kesesi, 50 adet göz için l~tik buz kesesi 
250 adet lastik temıefor, 1000 adet iriga
tör l~stibri 29·9·938 perşembe günü saat 

lstanbul gUrea blrlncllerlnl tayin et
mek üzere Şehzadeba§mdald SUleymanl
ye klilbU lokalinde evvelki gün bqlıyan 
müsabakalar dUn ak§amki ~ıla§malar

la nihayete enni§ ve Kaı!ımpqa klUbU 18 
puvanla İstanbul mıntaka birlnclsi, Bey
koz 7 puvanla ikinci, Beşiktq fS puvanla 
UçUncU, Galatasııray Uç puvanla dördün. 
cil olmu§tur. 

Güreşlerde alman neticeler eunlardır: 
ti6 kiloda: Beykozdan Vahdet birinci, 

Kasnnpaşadan Ahmet Yener ikinci, 61 
kiloda: Kasnnpqadan Mehmet birinci, 
Beykozdan HUsnU ikinci, 66 kiloda: Ka
sunpaşadan İzzet bltinci, Beykozdan Ali 1 
ikinci, 72 kiloda: Galata.saraydan Faik 
birinci, Kasnnpa§adan Salın ikinci, 87 ki
loda: Kasımpaşadan Dursun birinci, Be
ııikta§tan Şevki ikinci, ağırda: Samsunlu 
Ahmet rakipsiz birlncL 

Birinci çıkan gUre§çller pazar gUnU 
Ankaradaki Türkiye birincilik musaba -
kalnrma iştirak edeceklerdir. 

Havr A. C •• Antib 2-0 
Ollmpik Lil - Rasing Lens 2-0 
F. C. St. Etien - F. C. Ruen 2-1 

MACAR1STANDA: 
Salgotarjsn • Seged 3.1 
Elektromo~ - Uype§t 2-4 

ÇEKOSJ.OVAKYADAr 

S. It Kladno • S. K. Merlş Ostrova 1-1 
S. K. Presburg • Viktoria. Gizkov 6-2 
S. K. Ltben - Bata Zllp 1-3 
S. K. Paradublts - S. K. lpllsen 5-1 
S. K. Naşol • Sparta 0.4 

1NGlLTEREDE: 

Arsennl - Everton 1-2 
Blrmingham - Stoke Slt.t 1-2 
Blokpol • Aston Villa 2-4 

Bretford. Volverhampton 0-1 
Oerfl KunU - Sunderland 1-0 
GrimSfl Tovn - Mançester Unoytld 1.0 
Lldft Unoytld • Bolton Vanderers 1-2 
Layçester SiU • Perston 2-1 
Ltverpool • Kıırlton atlettlc 1-0 
Midlesburg - Çelse& 1-1 
Portsmut - Hudera Ficld Tavn 4-1 

15,30 da Tophanede İstanbul levazım -------------
amirliği satmalma komisyonunda açık ek iş Bankası kupası 
. siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli Kotra 
1275 liradır. ilk teminatı 95 lira 62 ku· 
rustur. Şartnamesi komisyonda görülebi. • • b k 
lir. ısteklilerin kanunt vesikalariıe bir- m Usa a a Si 
likte belli saatte komisyona gelmeleri. 

(197) (6420) 
• • • 

Bir No: h dikim evi için 96860 adet 
büyük kopça, 229382 adet küçük kopça 
16-9-938 cuma günü saat 14,30 da Top
hanede İstanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda pazarlıkla alınacak. 
tır. isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (195) (6418) 

• • • 

1 - MUstı.baka 18 ~ırıı 1938 puar 
gUnU icra edilecektir. 

2 - Yanu Moda koyunda ihzar edile. 
cek, depar eamandırn.smdan saat tam 9 
da başlıyacaktlr. 

S - Bu y&rl§a her clns kotra iştirak 
edebilir • 
4 - Hendikap yoktur. Dilmen yalnız a
matörler tarafmdruı idare edilecektir. 

l5 - lııtirak etmek istiyen kotra sa
hipleri 17 EylCıl 1938 cumartesi günü öğ-

Topçu ve piyade Atış okulları için 12 leye kadıır Deniz klUbllne knydolunmala
ton benzin 20.9-938 salı günü saat 15,30 n rica olunur. 

da Tophanede İstanbul levazım funirliği =============== 
satınalma komisyonunda açık eksiltme i-
le alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2790 lira ilk teminatı 209 lira 25 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(194) (6417) 
• • • 

Fencrbahçe, Harbiye aktamıa anba
nnda mevcut 97 çift eski fotin 20.9-938 
salı günü saat 15 de Tophanede lstanbul 
levazım funirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla satılacaktır. Tahmin bedeli 
970 kuruştur. Fotinlcr anbarda görülebi· 
lir. isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (193) (6416) 

• • * 
Yedek Subay okulu için 25 yemek sı. 

rası 26 yemek masası 15·9-938 perşembe 
günü saat 14,30 da Tophanede levazım 
amirliği satınalma komisyonunda pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 800 lira 80 kurustur. Teminatı 120 
lira 12 kuru~tur. Şartnamesi komisyon. 
da görillebilir. isteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber belli saatte komisyona 

gelmeleri. (187) (6293) 
~ ~ . 

Maltepe piyade Atış okulu için 5 ton 
hertzin, 50 kilo gaz, 250 kilo orijinal, B 
250 kilo B.B. makine yağı 15-9-938 per. 
§embe günü saat 15,30 da Tophanede 
levazım amirliği satınalma komisyonun· 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah 
min bedeli 1308 lira, teminatı 196 lira 
20 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(186) (6292) 

4•• 
İstanbul Deniz yollaması için 25:30 

ton hacminde ve 25 beygir kuvvetinde 
bir hamule motöril 19-9·938 pazartesi gü 
nü saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satnalma komisyonunda 
açık eksiltmesı yapılacaktır. Keşif bedeli 
2231 lira 32 kuruştur. tık teminatı 167 
lira 35 kuruştur. Şartname ve keş

fi koınlsyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. L{l781 ~6095)J 

Ten ıs 
Fran a şnmpiyonlu~'ll 

müsabakaları 
Birkaç güne kadar Berlinde başlanacak 

olan Almanya tenis §ampiyonasına işti. 
rak edecek .Fransanm enternasyonal te
nisçileri Parisde Fransa tenis şampiyon
lubru için karşılaşmışlardır. 

Finale kalmış olan Nüslyan, Ganiyi 
6.0, 6-1, 6-2 mağlQp etmitşir. 

1 an odak• müsabakalar 
Lido tenis turnuvasının neticeleri şun 

lardır: Çift erkekler arasında : 

Busus • Getien çifti, Toroni - Koze çif 
tini 6.1, 1·6, 6-1, 6-4, Menze - Çejno 
çiftini, Vido - Delid Vida çiftini 6-3, 4·6 
1-6, 6--3, 6-2, K.intovale _ Bosse çifti 
Tunsçinski - Bavardovski çiftini, 4·9, 
6·10, 6.2, 6-2, Lesör - Jurnü çifti, Ka 
nepella - Martinelli çiftini 6·2, 3.6, 
8·6, 6-2 mağlQp etmiştir. 

---<>--
Amerika • Almanya - lngiltere 

Atletizm müsabakaları 
Alman, İngiliz ve Amerikalıların işti

rakiyle Miltınodıı. §ehir stadmlla. yapıl • 
makta olan atletizm müsabakalarına 
23.000 seyirci önünde devam edilmfşUr. 
Alman neticeler eunlardır: 

100 metre: 
1 - Valker (Amerika) 10,4 saniyede. 
2 - Marianl (ltalyn) 10,5 saniyede. 
400 metre: 
1 - Brov (tnglllz) 47,1 saniyede. 
2 - Mnlot (Amerika) 48,4 saniyede. 
800 metre: 
1 - Harbi (Alamn) 1 dakika 52,6 sa

niyede. 
2 - Lanzi (İtalyan) 1 dakika 53,2 sa• 

nlyede, 
1500 metreı 
1 - Vudcrson (İngiliz) 3 dakika 58,4 

saniyede. 
2 - BekaU (ltalynn) S dakika 58,8 

saniyede. 
3 - Fenske (Amerika) 3 dakika 58,8 

saniyede. 
6000 metre: 
1 - Slring (Alman) 14 dakika 59,3 sa

niyede. 
2 - Emeri (İngiliz) 14 dakika 59,3 

snnlyedc. . 
3 - Devlakua (İtalyan) 15 dakika 3 

saniyede. 
4 x 100 metro bayrak yansı: 
1 - Bfrle§ik Amerika ~ saniyede. 
2 - İtalya, 41,2 saniyede. 
110 met.re mnnlsh: 
1 - Tolmiş (Amerika) 14,8 saniyede. 
Yük ·ek atl:ımn: 
1 - \'ıılker (B. A.) 2,05 metre. 
Uzun atlanın: 
1 - Mafci (İtalyan) 7,23 metre. 
2 - LaY§um (Alman) 7,14 metre. 
3 - Nuting (B. A.) 7.06 metre. 
Disk: 

1 - Oberverger (İtalyan) 50.25 met
re. 

2 - Şn5der (Alman) 48.7 metre. 
---0--

Enterna yonal karşılaşmalar 
Karlsrubede tcrtib edilmiş olan spor 

bnyrnmında havaların çok yağmurlu ol
ması yüzünden alman neticeler, atletle. 
rin asıl kudret ve kabiliyetlerile mUte
nasip olmamıştır. 

Neticeler ııunlardırı 
100 mctrl!: 
1 - Şoyring 10,8 saniyede. 
2 - Kiş (Macar) ll 8a.Diyede. 
200 metre: 
ı - :Moyring 22,3 saniyede. 
1500 metro: 
1 - Ştadler, 4 dalda 0,4 saniyede. 
SOOO metre: 
1 - Sllfıgt (Macar) 9 dakika 0,9 sani-

yede. 
Clrld: 
1 - • Iikanen (F1nlandlya) 67,79 m. 
Uınn n•Jamn: 

1- Verm.es (Macar) 6.49 metn.. 

Emn~yet am·r 
ve memurları 

Nerelere tayin edildiler ? 
Ankara, 13 llelefonla) - Emni.. 

yet amirlerinden Sabri Nahacin Çan.. 
kırı emn:yet amirliğine, Amasya Em. 
niyet amiri H uJUsi Sayiner Gaziantep 
emniyet amiri Sabri Yurdakul emniye 
umum müdürlüğü ikinci sınıf emniyet 
amirliğine, Muş emn:yet amiri Suley .. 
man Sırrı Furat Amasya emniyet L 
mirliğinc, Bitlis emniyet amiri Kazım 
Baykal polis enstiltüsü emniyet amir
liğine, Bingöl emn:yet amiri Yusuf 
Ziya O.iç Tarsus emniyet amirliğine, 
İzmir emniyet amirlerinden Yaşar Ba. 
riş lğdir emniyet amirliğine, emn:yet 
umum müdürlüğü emQiyet amirlerin • 
den Şükrü Kol:ık Adapazan emniyet 
amirliğine, Giresun emniyet amiri A .. 
tıf Afsin Burdur emniyet amirliğine, 

Yüksekova emniyet amiri Zeki Taner 
Giresun emniyet amirliğine, Muğla 

emniyet amiri Hamdi Saygın cmniyc1 
umum müdürlüğü emniyet amirliğine, 
Aydın emniyet amiri Hidayet Koçak 
Kütahya emniyet amirliğine naklen, 
Dörtyol emniyet amiri Ziya Ural mcz. 
kiir kaza birinci sınıf emniyet amirli.. 
ğine, Malatya emniyet kadrosu baş.

komiserlerinden Bahattin Berk Siirt 
emniyet amirliğine, Hakari başk.cml.ı 

serlerinden İbrahim Köker Ylı1tseko.. 

va emniyet amirliğine, :lçel başkoml

serlerinden Kemal özerli ve İstan. 
bul emniyet kadrosu başkomiserlerln.. 
den Vasıf Kortum emniyet umum 
müdürlüğü kadrosunda münhal bulu-
nan emniyet amirliğine, İzmir başko.. 
miserlerinden İbrahim Behrl Ulgen 
mezkUr vilayet emniyet amirliğine. 

Ankara emniyet kadrosu başkomiser. 
terinden Lütfi Tuncel Denizli emni.. 
yet amirliğine, Istanbul emniyet kac!. 
rosu başkomiserlerinden Lütfü Erdu. 
ran Mu!ıi emniyet amirliğine, Edime 
emniyet kadrosu başkomiserlerinden 

Cahit Aytuğ Şemdinli emniyet amir
liğine, Diyarbakır emniyet kadrosu 
başkomiserlcrlhden Fethi Vardar Hak. 
kari emniyet limirliğine, Ankara em. 
niyet kadrosu başkomiserlerinden Na. 
il öztan Söke emniyet amirliğine, 1z.. 
mir başkomiserlerinden Sırn Erkan 
mezkUr vilayet emniyet kadrosunda a. 
çık bulunan emniyet amirliğine, İs
tanbul başkomiserlerinden Şevki Du. 
rak mezkur vilayet amirliğine, Anka. 
ra başkomiserlerinden İsmet Ba!;l:arı 

Bingöl emniyet amirliğine, İstanbul 

başkomiserlerinden Salih Tanyerin 
emniyet umum müdürlüğü emniyet 
Amirliğine, Manisa emniyet kadrosu 
başkomiserlerinden Kemal Tekin Bur • 
sa emniyet fl.mirliğine, Trakya umum 
müfettişliği memurlarmdan Suphi Gil.. 
venin Kilis emniyet amirliğine, emni
yet umum müdürlüğü muamelfit me.. 
murlarından Sermet Baçin mezkfir u. 
mum müdürlük kadrosunda münhal 
bulunan emniyet amirliğine, üçüneU 
umumi müfettişlik memurlarından Zi. 
ya Süer Rize emniyet amirliğine, 

emniyet umum müdürlüğil amirlerin • 
den Kemal Hayri Tümer mezkur u .. 
mum müdürlük emniyet amirliğine 

terfian, Ankara emniyet amirlerinden 
Nazmi Toker mezkur vilayet Ud.inr{l 
şubesinde müdür muavini olarak ta
yin ve nakledilmişlerdir. 

n~cnonk t®Ş>kUcSl~o 
nı ~lYlial~ ac=aam 

Macera h hayatım 
yazmağa başladı 

Dünyada izcilik teşkiHltmı ilk kunnuı 
olan Lord Baden Pavel bugün seksen bir 
.yaşındadır. Ve artık seyahat ve macera 
hayatına bir nihayet vermek karannda
dır. 

Lord §ımdı hayntınm hildlyesini vaz. 
mıya başlamıştır. lzci şefi kitabı ile gençoo 
liğinden bugüne kadar, en aşağı yanına· 
sırlık bir maceralı hayat yazmış olacak .. 
tır. 

Hayatının hik~yesini yazmaya başla. 

yan diğer bir meşhur adam daha vardır. 
Meşhur tenor Con Mak Kormak Ameri00 

kadan, memleketi olan lrlandaya dön· 
müştür ve Amerikada geçen hayatını bir 
kitap halinde yazma 'a karar vcrmi~tir. 
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Padişalı, sırmalı kıqafetile salona 
• c q rınce afallamıştı 

Cevri kafes arkasmdan SellmJe Mah- dll;ıilnebilmJ~ı. ve fakat kethüda Ömer ı 
mudun da fıyini seyretmelerini temine ağaya böyle bir sözü tebliğ edip etme -

dinin ağzına ıtrecekti sanki. Stl%giln 
gözleriyle, bu içe içe kendinden geçmi§ 
ihtiyar kurdun hemen neredeyse göğsü
ne yatacaktı. 

çalı§ıyordu. Bu izinle değil, gizlice ola- diğinJ öğrenememl§tL 

cak bir işti. Azmetmişti. Bu kadınm u- Esma sultan kethüdasını çok severdi 
mi elinden en mU!jkill işler dahi kurtu- Onsuz dı;ıan çıkmaz, onsuz bir yere git
Iamnzdı. Bu itibarla sultnn Selime kat'I mezdl. Eğer hekimba§ı, Cevrinin dediği

Cevri bq salladı ve söylendi: 
- Kaltak, kim.bilir yine ne desiseler 

hazırlıyor! cevabını vermişti: 

- Ölmezsem sultanım, sen de seyre
deceksin iyini! 

- Haydi bakalım Cevri! 
Ricali devlet hayret içindeydiler, Or. 

tiuyu hllmayun yolda, !stanbula geliyor
du. Ne yapacağı belll olmıyan serdar A
lemdar da beraberdi. İlltruıbulda gUftügt\ 
ruıllmana a§DlIUtı. Bu sırada padlphm 
lyinlcemlere, eğlencelere kalkı§masJ ne 
aemekti! 

Sarayda tek bir harcmağası, tek bir 
kadın yoktu ki Uzerlnde başdlSndUrllcn 

Si bulunmasm. Sabah güneşle uyanmala
rına ve akşam yatsı czaniyle yatmala -
nna rağmen yine pek işler bitmlg değil. 
aı. 

Bizzat Cevri de s~fra hamlrldarmdıuı 
seri durmuyordu. Bir taraftan da hazır.. 
Jadıiı plAru Sellin ve Mahmutla müzake
re ederek daha esaslı bir hale gctlrme
ll lhmal etmiyordu. 

Ertesi gece yat.sıdan önce heyecanla 
btldenllen büyük eğlence ba~lamqtı. 

Belki saray yılllll'danberl bu kadar bol, 
:rcıglrenk ~ık görmemiş, bu kadar can· 
l:dık g6stermemlott Nice ~ahlar bu. 
nda tahta blnmialer, tahttan lnmf§ler, 
nlce veılrler, ıserdarlar hll'atler giymi§
l~r. nice düğünler, dernekler olmuo, a
b, hiçbiri bu kadu parlak hamlana -
mlDU§tJ. 

BiltUn cariyelere yepyeni elbiııder di
kilmiş, altm kakmalı pabuçlar yaptml -

mıı. aırma örtUler almmıu. İpek çamqır. 
lan verllmfş, rtn'lar, yaseminler, en gll

zel kokular dağıtılmıştı. Sanki Nedim 
devri, ısankl saadabad ısafaları zamanıy. 
dl. Sara~'lD salonu bir bahçe gibi ctçek
lerle sUslenmiş, bir gelin odası gibl be
yaz taknnlarla donatılm!fJ, görene parmak 
ıstrtacak ~el ve hayret vericl hale ge. 
tlrllmiGti. 

ni yapmişsa Selim ve Mnhmut için hiçbir 
tehlike yok demekti. 

Bizzat Cevri do kodaman ııaraylılara: 
- Nevazil olmuşsunuz. Mazallah ta

ze hava ağırla§tmr korkarım! 
Diyerek onların da odadan çıkmamala. 

nnı temine gayret etm.Jşti. 
Hem zaten biraz .sonra bir kepazeliğe 

dökülmesi çok tabii olan böyle bir mey 
ve zevk mahallinde, kelllfelli ve zayıf 
saraylı kadmlarm bulunması asla doğ
ru olamazdı. 

Carll eler yavaş ya\18§ önlerine sUrU
len !~kilerden, bin bir tUrlU mezelerden 
çlmlerunoğe baelamıelardı. Dört duvnr 
arasmda yalnız haremağaısı ve padiııah 
yUzU g6nnekton gönülleri kararan ka • 
dmlarm gözleri faltqI gibi açılmış, bu 
ömUrlerinde bir daha natib olmı)acak 
serbest eğlence içinde kendilerini kay
betmiş, bıyıklı, sakallı, yqlı, genç hesab 
edecek halde değildiler. 

ŞeyhlilLslAm Ataullah efendi: 
-Llhavle! 
Çekerken göılUğU UstUnden cariyelere 

yiyecek gibi bakmaktan da geri durmu
yor, hele sahne füıtUnde çırpmıp duran 
yan mekşuf avratlara, bir halt edip de 
meclisi terke mecbur kalmamaaı için ba. 
kamıyordu. 

Cevri, sultan Mustafanm aağmdaydı 

ve bizzat padişaha ııakllik ediyordu. Bir 
aralık 1§ kmgtı, def ve tanbur ney ve 

keman padişah sofrasına çöktüler. Ka
dınlar içinden nara basanlar, erkekler 
içinden sızanlar da çoktu. Halbuki daha 
lş\n bqlangıcıydı. 

Cevri bir taraftan Güllıan gözlllyordu. 
GUllzar kethildayı sadrıall Oımıan efen • 

Mahmut, kafes arkasmdan bilhassa 
kendisini hançerletmeğe çalı§an eu GUli
zar cariyeyi tanımak istiyordu. Ama, bir 
tUrlll hangisi olduğuna karar veremiyor
du. 

Cevri, sanki bir hissikablelvuku ile 
gerek Selimin, gerekse Mahmudun GU. 
Uzan merak edeceklerini de düeUnme .. 
miş değildi. 

Güllıara seslendi: 

- Gtl%elim. Şöyle padl§ah llempena
bımızm yanın,, gel biraz. Gtuel yüzUnll 
görilp gönlUmUz açılsm! 

GUll.zar kıpkırmızı olm~. cUrmUmeo· 
hud halinde yakalıı.nnuş olmaktan Urk -
mU13tU. Cevrinin gözUnden kurtulama • 
mqıu. 

Padiııah Mustafa herkesten ileri git • 
mi§, be§incl kadehl de Cevrlnln elinden 
içmiş, pek ısevdiği biraz da oekerll elma 
yemL~tL Her uey, herkes padlşahm g6-
zUne güzel görUnUyordu. Fakat hakika
ten Cevrlnin dediği gfbl, GUIJzar, ~ntll 
açacak güzeller güzeliydi. 

O da haykırdı: 
- GUllzar! 
- Efendim padieahun! 
O zaman Mahmut da, Selim de GUli

zan tanıdılar. Mahmut d(fillerinl gıcırda· 
tarak s6ylendt: 

- Kaltak! 

Selim da geri kalmamı§tt: 

- Kahpe! 
Padişah dili dola~arak devam etti: 
- Kalfa hakhdır, gel bakalım aöyle 

yammızn! 

(Devamı var) 

.... Müzik öğretmeni aranıyor~· 
Zonguldak Hal"evl Başkanlığından 

Zor.guldeık Halkevi tarafından salon orkestrası kurabilecek (Viyo
lem~el, keman, mandolin, kL'tara gibi sazlan çalabilecek) ve bir iki aeııli 

koro tertip edebilecek kudrette bir müzik öğretmeni aranıy.cr. 

öğretmene yüz liraya 'kacfar aylık Ucret verilccclttir. İstekliler Zon· 
guldak Halkevine müracaat etmelidirler. 

. .: ... .._ ·.- ·· .- · . .. -

Cevri, bUtUn bu bazırlıklan ısırasmda 
bllhnıssa Gülizarı gifaden kaçırmamnğa 

çalıaıyordu. GUJiıar, diğer cariyeler ka. 
dar müteheyyiç değildi. Sakin ve tcnbel
di. Hemen elini Bicnk eudan soğuk ısuya 
IOkmuyor ve ekseriya Cevrlnln emirleri
ne dudak bUkUp geçiyordu. Fakat, yeni 
elbiseleri içinde muhteşem endamlyle o 

kadar gUzcldi ki. Cevri bll o parmak ısır- 1 İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİiliiİiliiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ9;i 
dı. Bu kadm değil pad(aa.hı, eordan, dUn
)'ayı yerinden oynatablllrdl 

Padi§ah Mustafa, aırmalı kıyafetiyle 

lalona girdiği zaman afnllamış ve bir 
gocuk hayranlığıyla salonu, ziyneti. ka
amıan seyretm{3tf. 

Cevriye iltifat etti: 

- Memnun oldum Cevri. 
- Sağ ol padil)alıım. 
- Sen de sağ ol kalfa. İki yıldır pa. 

ois:ı.hım, gönlUm bu geceki kadar açılma
:mış, gözüm buradaki kadar zevk tatma • 
ın!§tı. 

Padlgalı kendisine hwrlanan ipek lA
hurdan döşeli bUyük koltuğa oturunca 
Cevri el çırptı. Beyaz perde açıldı ve ya
ndan çıplak yirmi kadar taze kız rakea 
başladılar, 

Lübnanlı bir gUzeı öyle bel kıvınp gö
bek oynattı ki padl§ahm ağzının suyu 
aktı vo bir ke.se fırlattı. 
Padişah peıJlnden eeyhUlislAm, kethn. 

«layı ııadnAll ve orada bulunanlar hep 
akçe yağdırdılar. 

Padioah Mustıı.fnnm aklından geçer 
miydi ki başı üstündeki kafesin arkasın
da padişah mahlCt Selim ve eehzade 
Mahmut kn.rnnlıkta bunları neyrediyor- 1 
~! 1 

Cevrinin endi3elerlnden blrl de Musta- 1 
fanın hemşiresi Esma sultandı. Ya gel- ı 
meğe kalknr, kafes arkasmn gider, ya 

burada Selimle Mahmudu g6rllrse bu 1- 'ı 
&in sonu nice olurdu? Ancak bir funid 

Türkiye 

Kızılay Cemiyetinden: 
Ccmiyctimizcc aşağıda yaıılı beş kalem eşya satın alınacaktır. Taliple~ 

rin hizalarında yazılı tnriblere kadar btanbulda Yenipostane civarın • 
da Kızılay hanındaki satış deposu direktörlüğüne kapah ı:arfla tekliflerini 
yapmaları ve fazla izahat almak ve tartname ile nürauneleri görmek üze. 
re mezkOr direktörlüğe müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Miktan 

5000 m2 Podös~ct 
4000 m2 Parlak kayı~lık deri 
9000 m2 Parlak zırh derisi 

17 500 m. Çadır bezi 
400 ki, Urgan 

15.9.938 Saat 11 e kadar 

15.9.938 .. 11 " il 

15.9.938 .. 11 .. " 
15.9.938 .. 15 il " 

15.9.938 .. 16 .. 

ıstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 

Yalova kaplıcaları meUıallnde- 2 kilometre mesafede elektrik 
santralı civarında gösterilecek mahalde pazarlıkla bir kuyu kaı.ıla

caktır. Pazarlık 16 EylUl 1938 perşembe günü saat (10.30) da. yapı
lacaktır. Şartname ve resmini görmek lstlyenlerln Mebanl Şubesine 

mnracaatıarı. 1 
vardı. Hekimbaşı, bu gece Emnanm ket. 1 

h~~~ıs~~h~metaw~~~ı•••••••••m••••••••••••••••••••l 
cekti. Bu tedbhi Cevri ancak ge~ vakit 

Yazan: R. Rober Düma - 58 - Çeviren: (F'. t<• 
Genç kadın, vücudunun istismar 
edilmesine razı olmadığı için, 
tuttuğu her işten çıkarılmıştı t 

- Bu ıaatte .sizi rahatsız ettiğim için YUzbqı onun el?erlni tutınUOı ııa)'teG 
atfının dilerim. Kalkmı§ mıydınız? de • ve merhametle yüzUne bakıyordU· GeJI 
mek dı§an çık:mağa hazırlanıyordunuz? kadm de\'am eW: 
Ne ynıık! Halbuki sizden beni acele ka- - Niçin olmaem? bu l§te de gene~ 'fo,.· 
bul etmenizi rica edecektim. dmhğmıı istismar mı etmek l!zIJll ! ııı1 

- · • • · u l:ıenl k!fi derecede zeki ve catfb 
- Öyle mi? te§ekkUr ederim. Çok lıl

tufkflrsmız. On bee dakikaya kadar ge
liyorum. 

Telefon kapandı. Pard6süsUnU, gapka
snu giydi. Odanın önUnde bckllyen emir. 
bere: 

- Kolonel beni ararsa iş için dl§&n 
çıktığımı ve bir saate kadar döneceğimi 
ıöylcrsiniz. 

Diye tenbib ettikten sonra nezaretten 
çıkıp bir taksiye atladı. On dakika sonra 
Peluz sokağında 37 numanılı binadan 1. 
çeri giriyordu, 

Birinci katta iki numaralı dairenin 
kapı;31m çaldı. 

- Bonjur yUzbaşL 
- BonJur Noel. Ne o, kapıyı ıı1z mi 

açıyorsunuz? Hizmetçi yok mu? 
- Sizin geleceğinizi öğrenince hlz • 

metçiyi blr behaneyle sokağa gö:ı.der

diın. 

- Bravo! 
- Girsenize ... 
Banua, srunlmt bir edayla Noel diye 

hitab ettiği . genç kadınrn peginden ııa
lona girdi. Karşılıklı oturdular ve genç 
kadm s5zc başladı: 

- Siıl buraya hangi rfu:glr attı yUz
bqı T artık uğramaz olmu§tunuz. 

- O kadar meşguldllın kl Noet,. 
- Her zamanki gibi desenize. 

Noel Servtiıy çok gUzel, zarif, esmer 
güzeli blr kadındı. Fakir bir aileye men
suptu. Bekar kal.m13 ll\tiyar blr ha.lat11 
tarafından bUyUtillmU§tU. Çok fakirane 
bir hayat geçirmelerine rağmen tahsili
ne devam etmek i.mkfl.nını bulmue, llae
den ısonra Sorbon edebiyat fakillteslne 
gitm{O, lki senede dört lisana ıerti!ik&. 
81 almağa mu\'affak olmuştu. Almanca -
dan agreje olınnğa hazırlanırken halası 
bir so3uk algmlı{;'l neticesi blrknc; gün 
içinde ölUnce genç kız hayatta tek ba
ama kalw113tı. İ§te bu SJrolarda Bonua· 
nm erkfınıhnrbiye mektebi arkadnşla • 
nndo.n mWAzlm Rolan Darbe faktlltcde aJ 
ma..-ıca kurlarına devama baeladı ve No. 
elle sıra arkadaşı oldu. 

Rol:m zengin bir aile çocuğuydu. Ya
kl§ıklıydı. Fakülteye husus! otomobllle 
geliyordu. Noelle iki ny samimt, temiz 
bir arkada§ hayatı yn§adılar. Ve günUn 
blrinde biribir?erlni aııkla sevdiklerini 
anladılar. 

Dellkanlmm ailesi onu zengin bir ai
lenin kızıyla evlendirmek taraftan oldu
ğu için evlenemezlerdi Rolan gUniln bi
rinde ailesini razı edeceğlnl um•ıyordu. 

Bu vaılyette bir sene kadar beraber ya_ 

eadılar. 

GünUn blrind!i Rolan Fasa tayin edil
di ve oraya gittikten bir mUddet- sor.ra 
bedevi eııklya ile bir mUsademede mak
tul düetu. 

"FelAket yalnız gelmez.,; Noelin ha -
lasmdan kalan küçük serveti idare ede
rek aydan aya genç kadına para veren 
noter mUşterilerinin paralarını suiistimal 
ederek kaçmr§tı. Noel beş parasız kıı.l • 
mıştı. Maarif nezaretine mUracaat ede. 
rek 1§ f8tedt. O kadar çok talih vardı k1 
aylarca beklediği halde 1§ bulamadı. 

Asıkının samimi arkada§J Benuadan 
yardan istemesine sururu mnnidi. KAti
bellk, 8atıcılık, mankenlik yaptı ve her 
defruımda vücudunun da istismar edil
mek istenmesine razı olmadığı için işin
den çıkarıldı. 

Bu vaziyette nihayet Bcnuayıı ba3 • 
vurdu. Bir akşam onu bulanık macerası
nı anlattı ve: 

- Beni 1mrtarmız. Diye yalvardı. Ne 
~ yaptığınızı pek mUphem olıırnk blll -
yorum. Rolan açıkça söylemek lstcme
ml§tl ama ben el.zi.n casusluk iıJleriyle 
me§gul olduğunuzu anladım. Bana da bir 
f!J veremez misiniz? 

- Size mi? sizi ben nasıl casus yapa
bUlrlm? aaşırdmız mı? 

bulmuyorsunuz? 
·- De:nek casus olmağn razı olu)'Of-

aunuz Noel! • 
• eıeıı" 

- Yanlı§ anl&.§ılma.sm; OnUne g ıd• 
kendisini vererek mukabilinde eır e 
etmeğe çalııan kadınlardan oıınak ııJ: 
yetinde değilim. Erkekleri pe§~ 
8Urüklerlın, fakat 1'mes1ek,, tçln o ~ 
aı'zularmı tatmine razı değilim· BU ı• 

- ' raitle işinize yarar mıyım dersinlZ · tıll 
- Bana biraz müsaade verfni.Z· )1'a de 

cevabımı söylerim. Esasen koloneıle 
görll§mem l!zmı... f"' 

Noel Serviny Uç gUn sonra askeri 
uter

tihbarat teşkilatında almanca J1l d t 
clmliğiyle işe ba§ladı. Ve bir JllUd e 
sonra Benuanm yol göstermeleri ~;,: 
sinde "Pa. 432" 1,aretl altında tc~ 
ta mühim hizmetler gördU. 

,eb&" 
Benua, o sıı.b:ılı Noele zlynretfnfn . 

bini uzun uzrı.dıya izah ettikten soıır&~ 
- ~te, dedi, meseleyi oğrend 

Teklifimi kabul ediyor musunuz! 

- Evet. rol 
- Size oynıımtuUZI ııöylediğiıl1 

tehlikelidir. Evvelden haber verlY0~ 
!yl dü§UnllnUz, Meharetinhden 1Uph9 :ti 
tiğim için değil, fakat muvaff~e bl• 
biraz da ta1iln roltl Tardır. Bu ıebe d• 
tehlike dalma mevcuttur. Tehttkeııill 
ne olduğunu butyorısunUL .,. 

- Evet. Ele ~eçersem ağır h•P11 

ya idam! 

HUzUnle ilave etti: .,,
- Korkum yok. ÇilnkU bayattl dft 

betmekten korktufum bir aeY kaıııı•ut
hayatımı kaybetmek artık beni ır.orJı. 
muyor. 

XJI 

Ertesi hafta bir gün öğleden 8~ 
Bcnua ile Noel, genç kadının ev!JldC ol" 
ne kat'§l kaııııyaydılar. Benua yeni ~el) 
mişti. Aradan birkaç dakika ge~c 
k:Lpı çalındı, Noel açmağa. gitti. 

- Bonjur Nikol. 
- Bonjur SJmon. 
Komiser salona glrdL z yt 
- Bonjur yUzb:ı§ım. c;artl.}·orsuııu 

randevuya. tam. zamanında geldiJI1· d• 
- TeoekkUr ederim. zaten beJl 

§imdi gclmlştlm. Bekletmedlni.J. UJlll'l • 
Rokur pard5silsUnn çıkardı. GUl 

yerele: Noele döndü: ~ ııd 
- ÔpUşmUyor muyuz 1 .Mııd ~ .. • 

kardeuiz, buluı:unca öpilşnıcınl.z 1 

Bu ~e alı;,malıyız. 8ttı•· 
Genç kadın da gülUmsiyerek )ran 

nnı uzattı. 

Rckur, Denuaya dlSndU: ı.ııııda.J' 
- Tabii oldu mu yUzba§ıtıl ! 

ö;ıllş pek babaca olur snnırıın· oab-• l• 
- Evet, hakkınız vnr. Böyle '/ if" 

i r Otu Konuucak epe Y . ısanııa... v-

ıniz var. ııı_,. .. 
Rokur, sandviç ve pasta dolu • 

nm başına otururken genç kııdJilil ~ ıçtP 
- Nikol kardeulm. Dedi. Biı ııııJ'• 

nekadar masraf yapmışsınız. :BW ş 
taca.kısınız! 

Noel tashih etti: en ıı • 
- Bana ıslJ: diye bltab ctıncın 

zım. .._"'1'1'.ta fi' 
- Hakkın var. xusuruına ~ • 

kat beceremiyorum. 
Benua J.Afa karı§tı: sen dl>'' 
- Fakat 81.z polislerin dalın~ 

hltab etmeğe alıeık oınıanız 1 
dO ~eı> 

- Orasına öyle, fnkat bCD se"111'1 .... 
bu alışkanlık yUzilnden madaJil ıaınO'° " 
le senli benli konu~aya rn%l 

0
ettP1' 

rum. O bizim sen diye hltab ded.lM0 

kadınlardan olmadığı tçin s~bl geli>'°' 
kendisini tahkir ede.n:ni3lnl b. 

bana... N~ol de· 
- Madam SevinY demeyin, 

meniz JA.ınn!.. (De~_,). 
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ihtiyar 

t~İriııci, hatti ikinci mevkide seyahat 
br~erc pek acırım. Ben, yani, bu aa
ijd n muharriri, daima üçüncü mev-
~· ~'Yahat etmesini severim. 

biııı 1ttncj mevki yolculart, daima mü

hiç lt !ahsiyetlerdir. Düşüncelidirler; 
birqonuşmazlar. İkinci mevki yolcuları 
alıııa daha canlı, biraz daha konuşkan 
>ot k!a beraber gene üçüncü mevki 

Ctılarına hiç benzemezler. 

~~ll~uki üçüncü mevki yolcuları bam 
~ a ınsanlardır. Konuşkandırlar; ca
~altındırlar. İnsana, çay, kahve ik
t~ ederler. Hayatlarını, başlarından 

tıı Vak'aları seve seve anlatırlar. 

~~l~e ben bu defa da, gene bundan 
~tru, akşam treniyle, üçüncü mevki 
"h ~rıunda seyahat ediyordum. Kalinin 
di}' tinden Vişny - Voloçok şehrine gi
bir ordum. Vagona girer girmez, kısa 
~~Clrnan sonra herke:;le ahbap oldum. 
~ d~n, sudan, trenlerin intizamın -
dif' Vışniy _ Voloçok şehrinin şimen
lıl ~ garına olan mesafesinden velha-

trşeyden bahsettik. 
'toı 

~fiıı cuların hemen hemen hepsi, tren· 
d~la daha muntazam işlemcğe başla -4r,; hakkındaki kanaatte mütabıktı
>o(t ava hakkında da aramızda ihtilaf 
o~ tı, V'işny - Voloçok şehrinin gara 

it}' ~takirğına gelince, kimse sarih bir 
'lıtıı Ylez:rıedi. Yolcuların hemen he -
' hepsı hep bir ağızdan kcndoktör
V,~liımat almamı tavsiye ettiler •. 
~ lı tl gördüğünüz üzere, konuşma -

enı enteresan, hem canlıydı. 

\ \İıtıitde, hiç lafa kanşmıyan yalnız 
~ \ kocakarı vardı. Görünüşe göre 
~Q ~nlı, canlı, sıhhatli bir kadmdr. 
~~konuşmamız müddetince hiç la
~ lmamış, hep bizi dinlemi§ ve 

tıtıadiycn aucuk, ekmek ymıitti. 
~ bu kocakarı ile de konuşmağa 

t "terd' ım-

'~· , ıne, dedim, sen nerelisin?. 

' ~en bu civarlıyrm, bizim kolhozu-
ilah §Uracıktadır. 

~ ~Olhozdan çıkalı çok mu .cldu? 
, th §Öyle böyle iki ay oluyor. 
, ~a 1. Nerelere gittiniz?. 
, l ?ktorlara, yavrum doktorlara ... 

~?. ltı ay müddetle hep doktorlar~ 

lıııı e 
~ ~ tuhafıma giden tarafı, kocaka-
~)~ hı~ te hastaya benzememesi idi. 
~!~~ta insanı aldatan böyle görüşler 

lıan. 

'~ 1-r-.. ~"iet, yavrum, evet, hep dcktor-
' t Yaparsın hazan icap ediyor ... 

ltt: :::~lısın nine, tevekkeli dememiı 
, li tıyarhk _ maskaralıktır. 

~Si d ~ır, yavrum, bayır .. Ben şika -
' egılirn .. Hatta halimden memnu-

'liangi doktorlara gittiniz?. 

' ~lılıteı~Uhtelif doktorlara yavrum, 
tİttittı ıf doktorlara .. tık önce Bologoya 
'-~ Or .. ada bir doktor var, genç ol
llı~Uttl:ı tagmen romatizma işinde öyle 

ilsı·a k' El' . .. . 1 b 
lı.~' in · ı.. ını surmesıy e era-
"laıı:nda ne ağn kalıyor, ne de .. 
~b~"iet, romatizma, hakikaten mil

ır h 
~' Ç aıtalıktır. 
lıııda 0lt lllÜhim, yavrum, çok mühim. 
~illan 80nraTorjokaya gittim. Orada ';:r bir kalb mütehassısı vardır; ,.,.i layacağmız kalb hastalıklarım 

eder 't . 
}'j b' ' ı . ır doktor mu?. 

llıı? tly~ de laf mı yavrum, iyi de laf 

~~ !. e •evimli çocukları var ki .. Sor
~ · it~ lieıe üç yaşındaki ortanca oğ-
1 'r. ~a aman kocaman mavi gözleri 
~ ttt~a rnütem~diyen şekerleme ik-.,. ı. 

~ ~litU 
''la.ıııt~ :Yolcular, bu kadar mühim 
4 ~lı İ}ı;rın sahibi bulunan bu al ya

tır Iıe ~:ç hr kadına hayretle baktılar. 
"'ltı, durmadan sucuk ekmek atış -

a & 'tıeşguldO. Ufak bir fasıladan 
tne sözüne devam etti: 

9 HABER - 1\JCeam ~ 
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• 
nıne 

Yazan : G. Riklin 
Torjokdan sonra Ostaşkovaya gittim. 

- Oraya niçin gittiniz?. 
- Gene doktora, yavrum, gene dok-

tora .. Alnımızda doktorlara taşınmak 

yazıyormuş .. 
- Ostaşkovada hangi dcktora gitti-

. ' nız .. 

- Göz doktoruna yavrum, göz dok
toruna .• Onda tamam on gün kaldım .. 
Çok iyi bir adam. çok misafirperver ... 
Evleneli çok olmadı.. Karısının ismi 
Vera .. Doğrusu Vera çok hoşuma git -
ti. Çok güzel sesi var. Mükemmel şarkı 
söylüyor. 

Hayretimiz gittikçe artıyordu. Ni· 
nenin gayet canlı, gayet ncş'eli hatta 
gayet sıhhatli gözlerin olmasına rağ 

men ne diye göz doktoruna taşmıyor
du? Ben ona meseleyi sormak üzere 
iken nine gene sözüne devam etti: 

- Ostaşkovadan, yavrum, Kalinin 
şehrine yollandım. 

- Gene doktora değil mi?. 
- Gene doktora, yavrum, gene dok-

tora, bu ihtiyarlığımda başka nereye 
gidebilirim?. 

- Bu defa hangi doktora gittiniz? 
- Kalenin şehrinde çok meşhur bir 

kadın doktor var. Ben bütün bir hafta 
onda kaldım. Bu, çok meşhur bir ebe
dir. 

- Ne?! .. 
- Ebe, yavrum, ebe! .. 
Yolculardan bir ikisi kendilerini tu

tamadılar. Yüksek sesle kahkahalarını 
kuyuverdiler. Hastalık kumkuması bu 
ihtiyar nine hakikaten acayip bir in· 
sandı. 

- Sizin hastalığınız nedir Nine?. 

- Allah Allah ne diye hasta olacak
mıırm ben? Yetmiş yaırma bastım, Al 
laha şükür daha hiç bir hastalık ge -
çirmedim. 

- Şu halde ne diye doktcrlara taşı -
nıp duruyorsunuz?. 

- Kendi arzumla gitmiyorum yav 
rum, kendi arzumla gitmiyorum. 

- Ne diye kendi arzunuzla gitmi
yorsunuz?. 

- Onlar kendileri davet ediyor, 
ben de gidiyorum. Hem nasıl gitmez 
olurum?. Onları ben büyüttüm, ben 
bu hale getirdim. 

- Kimleri?. 

- Demindenberi saydığım doktor
ları. Bolc-gada"ki romatizma mütehas
sısı Nikola en büyük oğlumdur. Torjok 
taki kalb mütehassısı Sergey, ortanca 
oğlumdur. Ostaşkovdaki göz mütehas
sısı Mihayil de onun küçüğüdür. Ge
çenlerde evlendi. Ebe Kanya ise, bunun 
küçüğüdür. 

- Nineceğim desenize sizin bütün 
aileniz doktor olmuş 1 • 

- Öyle oldu işte.. tik önce Nikcla 
bu mesleği seçti. Sonra, artık biribir
Ierini çektiler. Yalnız kızım Anna 
başka bir meslek intihap etti. 

- O ne iş yapar?. 
- O Kolhoz da çalışıyor. İnek sağı-

cıdır .. 
- Bu nasıl olmuş böyle? Diğer bü

tün çocuklarınız münevver kimseler ol
duğu halde Arına neden böyle kalmış?. 
Yoksa kabiliyetsiz mi?. 

- Ne münascebt kabiliyetsiz olsun?. 
Nine bu sözleri söyledikten sonra 

acele acele sepetine el attı. Sepetin için· 
den muntazaman katlanmaş bir gazete 
çıkardı: 

- Bakın, dedi, gazeteler Anna hak
kında neler yazıyorlar! Onun için bü
yük bir istidat diyorlar. 

Gazetenin birinci sayfasında, gü
lümsiyen ç-:>k güzel bir kız resmi var
dı. Kızın göğsünde kocaman bir de ni
şan görünüyordu. 

Vagonun pencerelerine garın ışıkları 
vurdu. Tren Vişny - Voloç;ok şehrine 
giriyordu. 

Çeviren: Ferah FERRUH 

H EYLÜL - 1938 ÇARSAMBA 
lllcrl: 1357 - Recep: 18 

~-- ,._ orıe .-ı.., ....... "•*• -
5,39 12,10 15,42 18,21 19,56 3,58 

Lüzumlu Tele/onlar 

Yangın: 
Istanlml için: 24222, Beyoğlu için: 

"46 &4, Kndıköy için: 60020, Osküdar i
çin: 60625. 

Yeşilklıy, nakırköy, Dehek, Tarabya, 
Büyukdere, Fenerlı:ılıçe, l'andilll, Eren
köy, Karini, Büyukndn, He~ lıcli, Durgaz, 
Kın:ılı, için: Telefon muhabere memu· 
runn y:ınE;ın demek k:Hiuir. 

Hami itfaiyesi: 22711 
Deniz itfoiyesl 36 •• 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Gnl:ıla yangın 

kulesi: 40060 
Sıhht iındnl: 44998. Müdi'leiumumllik: 

22290. Eıııni\'ct mlidiirJiiğü: 24382. 
.:\cfin \'ck:ıleli lst:ınlml Elektrik İşleri 

Umum l\lüdiirHiğü Beyoğlu: 44801 _ lstan_ 
bul: 2·1378. 

Sul:ır fd:ıre~I: neyoAlu: 44783. Beşik
taş: 40938. Cilınll: 20222. 1\urosmaniye: 
21i08. l'sküuor - l\odıköy: 60773. 

na,·aı;ıazi: 1slanhul: 24378. Jfodıköy: 
60i90. llcyoj:!lu: 44642. 

· Taksi Otomobili istemek 
için 

Dcyol{lıı ciheti: 49084. Debek ciheti: 
36 - 101. Kadıköy ciheti 60447. 

Denizyolları 
fst:ınbul acentellAI: 22740. Karaköy: 

42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 B:ınclırma. 
Sah Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mu

d:ıny:ı. 19 K:ırnbiga, 20 Bandırma, Gata
t:ulan 12 l\:ıradeııiz, Sirkeciden 10 Mer
sin. 

Ç:ırşomb:ı Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 U:ınılırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Uarlııı. 
Perşembe Tophaneden 9,30 ~mit, 16,:?0 

Mudanya, 20 Dı:ındırmı:ı, Gal:ıtı:ıd:ın 12 
Karadeniz. 

Cum:ırıesl Tophaneden l4 Mudanya, 20 
O:ıııdırma, Sirkeciden 15 Ay,·olık, 18 
Dartın. 

Paznrtesf Tophan<'den 9f mroz, 9,30 İz
mit, (~:ılol:ıdarı S,30 Mııd:ın~·n, 10,30 İzmir 
Sür, 12 l'ı:ır:ıdcniz, 22.30 Mudanya. 

Müzeler 
Aynsofya, Roma - Blzan!, Yunan e!er

lerl ve Çinili Köşk, Askeri Müze ve sarnıç 
lar, Ticaret ve S:ınnyi :-.tnzesi, Sıhlıt müze. 

rnu miir.cler hcrsiin s:ıat 10 dan 1G ya 
kadar ncıktır.) 

Turk ve lslllm eserleri mUzesi: Pazar
tesiden h:ışkn herglin snnt 10 dnn 16 ya 
kadar ve Cuma günleri 16 dan l 7 ye ka
dar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Jlergün saat 13 ten 16 

ya kadar :ıçıktır. 

Memleket Dışı Deniz 
Seferler! 

Romanya vapurları: Cumartesi günleri 
13 de 1\ösıenceye: Salı günleri 18 de Pi
re, Bcyrut, lskcnderlye. 

lı:ılynn vapurları: Cuın:ı günleri saat 10 
da Pire, Brendizi, \'enedik, Triyeste, 

Sirkeci lsı:ısyon Müdürlüj:lii Telefon 
230i9. 

Avrupa Hattı 
Scınplon cksııresi hergün Sirkeciden 

saat 22 de knlkar ''C A vrup:ı<l:ın geleni 
sant 7,25 te Sirkecire mu,·asal:ıt eder. 

Kom·nnsiyonel 20,30 do knlkı:ır, 10.20 
ae gelir. 

Edirne postncıı: JJergün saat 8,50 de 
hareket edl.'r, 19,33 de gelir. 
Anadolu hattı 

Hergün hareket cılen şimendiferler: 
S:ı:ıt 8 de Kony:ı, 9 cin Anknr:ı. 15,15 de 

Diynrhnkır Ye S:ımsun, 15,30 d:ı Eskişe
hir, 19,10 da Ankaro ekspresi, 20 de A
dapnz:ırı. 

Bu trenlerden saat 9 cl:ı hareket eden 
Aıık:ıra nıulı!elitl pnznrtcsi, çarşnnıba 
ve cuma günleri llaleb ve Musula kadar 
sefer etmektedir. 

MUNAKASAl.AR: 
33. Tlirncn hiı·liklcrilc 1Iaycl:ırp:ı5:ı has· 

t:ıncsi için 3:il00 kilo !.oyun rti satın nlı
nac:ıklır. J{:ıpolı znrfJa lhnk<;i 1ü cy!Cıl 938 
cuma gtinfı saat 11 de J'ındıkhd:ı kuıııon
danlık satın:ılma komisyonunda yapılacak
tır. 

GEÇEN SENE BUGÜN X\'E OLDU? 
• Sekizinci B:ılk:ın oyunları nihayetlen

di; Yunanistan lılrinci, Homonya ikinci, 
Yugoslavya üçüncü, Turkiye dördüncü ol
du. 

lstanbul Radyosu 
H ı:rı.oı, - ]!)38 ÇAHŞ UIB.\ 

18,30 ıl:ın<; ııııısikisi (pliık), rn. korıfc
r::ıns Fatih lı:ılkcd namına, Erl'iiırıc•nt Ek
rem Talu, ( Komşıınıuz Homan) a), 19,30 
D:ıns musikisi (pirıl,), 19,:ı:ı Uors::ı Jırılıcrk· 

ri 2fl snnt ayarı, Grnm·iı; r:ıs:ılhanesinclen 
naklen, F:ıi<lc ve :ırkod:ı5l:ır1 tıırnfındon 

Tiirk musikisi \"C halk ş:ırkılnrı, 20,40 A
jans lı:ıherleri, 20,4 7 Om er Rmı Doğrul 
tarafından araııça ~ii~ le,·. 21 sanı ayarı, 

ş:m, Bedriye Tiizin Stiiclyo orkestrası rcfa 
katile, 21,30 Nccıll 1 \"C ark:ıclaşl.trı l:ırn

rınıl.ııı Tıirk musikisi \"e lı:ılk ş:trkıları, 22, 
10 lı:ıYn r:ıporu. 22.13 l>:ıriitlaliın musiki 
lıryrti, Fıılıri \'C :ırknd:ışları lnr:ıfınli:ın, 

22,:iO son lı:ılıcrler \"C ertesi ciiniin nrog
rıııııı, 23 snnt nynrı son. 

Yazan: Rahmi YAGJZ 
GDzDI lYıs Brodey'Dın çok llıl©ştYJna 
gBitmftşo slYıvaıırln Diril k<eyfFlrnD yeırnne 

getn rm Dş'ltn 
-83-

- Oh kapiten .. Ne kadar mesudum .. 
Sizi burada buldum. Geleceğinizi söylü
yorlardı. Fakat bu kadar çabuk size rast
lıyacağum hiç ummuyordum. 

Brodey bir şey anlamadığı bu sözleri 
hayretle dinliyor, bir taraftan da bir eli
ni bırakıp ötekini yakalayan ve.. bun. 
lan gözya~larile ıslatarak yer!erde sürü· 
nen adama tuhaf tuhaf bakıyordu. Hay
retini biraz yendikten sonra sordu: 

- Siz kimsiniz kuzum? 
Yerdeki adam cevap verdi 

- Tanımadınız mı kapiten? .. 
- Hayır!.. Fakat yüzünüz de bana pek 

yabancı gelmiyor! .. 
- Filotillfimzdaki Turkuvaz tahtelba

hirinin başgcdiklisi Şarl Kapo ... 
Brodey hayretle yerdeki adama baktı, 

mırıldandı: •• 

- Nasıl, Turkuvazm başgediklisi mi? 
- Evet kapitenl 
- Pel<i .. sizin geminiz Türklere esir 

dn~medi mi? 
- Dü~tü kapitenl 

Brodey bu kısa cümlelerle veçhesiz ko
nuşmaya yavaş yavaş sinirleniyordu. ' 
Hayretten sinirlenişine geçişin doğurdu
~ bir iç sıkmtısile devam etti: 

- Canım, şunu sırasile anlat.. Gemi 
esir düştil, mürettebat, zabitler ne oldu. 
lar? Sen burada ne arıyorsun? .. 

- Anlatacağım kapiten .. Günlerce ha
pis ve binbir ölüm korkusunun tehdidi 
altında vakit geçiren bir adamın, bir ar
kadaşınızın bu heyecanım mazur görür. 
sünilz .. Şimdi, sizin karşınızda, komodo
rumun önünde bulunduğumu gördükçe 
içµrıde öyle coşkunluk duyuyorum ki.. 
değil, sade ellerinizi ayaklannm öpmek. 
kunduralanmzı gözyaşlarımla ıslatmak 

bile bu coşkunluğumu dindiremez .. 

- İyi.. Burada, bu tafsilatı dinliyecek 
vaktimiz yok .. Haydi içeri gidelim. Ora
da anlatırsın! 

Brodey, içinde Turkuvaz mürettebatı
nın meçhfıl akibetlerini öğrenmek merakı 
kaynayarak yürümeğe başladı. Bu vaziye 
ti ayni derece şaşkınlıkla seyreden iki si. 
Hihlı kafileye öndilük etti.. ilerlediler. 
Gizli üssün methalini örten çalılıkların 

önüne geldiler. Gedikli Şarl Kapo, Brode
yin yanında yürüyor, önünde giden si
lahlı basıl.xızuk, gizli üssün muhafızların 

dan Hristo da yeni gelenin kim olduğu
nu bilmediği halde, birkaç gündür bera. 
berlerinde bulunan ve Palmerin getirip 
bıraktıb'l Fransız gediklisinin hürmet e -
di~i karşısında bu 7.atm tahtelbahir filo· 
tillfisı kumandam olan ve gelmesi bekle
nilen İngiliz zabiti olduğunu kestiriyor. 
du. Arkadan gelen Romile bir aralık Şarl 
Kapoya sokuldu. İsaretle yeni gelenin 
kim oldu!;runu anlamak istediğini gedik
liye bildirdi. Şarl Kapo, ayni şekilde bu
nun komodor olduğunu, günlerdenberi 
beklenen zat bulunduğunu anlattı. İki 
muhafız biribirlerile konuştular. Bunla
rın derhal Brodeye karşı olan tavır ve 
vaziyetleri de!:-ri~ti. Miibalfiğalı hürmet 
tavırları aldılar. 

Gizli üsse gelinince Romile ileri geçti. 
üssün methalini örten çalılarla kaplı giz. 
li kapağı kaldırdı. Brodey, önlerinde yü· 
rüyen muhaf ızlarm arkası sıra karşılan· 
na çıkan dar ,-e karanlık toprak altı ko· 
ridoruna daldılar. 

İngiliz sü,·arisi üssün her tarafını do
faştı. Gördüğii intizama, hesaplı insaata 
hayran ve takdirkar gözlerle baktı. An. 
barları gezdi. Palmerin taşıdığı mayi mah 
rukatı, malzeme \'e cephaneyi gözden ge
çirdi. Kendisine, üs kumandanına tahsis 
edilen odaya oturdu. 
Şarl Kapo komodorun arkac;ından ay

rılmıyor, onunla adım adım beraber do
laşıyordu. Brodey geniş masasının başı
na geçerken krndi kendine söylendi: 

- Hey şey iyi.. Her şey mükemmel, 
yalnız burada hana izahat verecek tek 
adam yok.. essün muhafnzac:ma memur 
olanların İngilizce veya fransızca bilme. 
yişi idareyi biraz güçleştirecek. 

Maamafih, bu mahzuru ortadan kaldır
mak için buraya .Marmarada bulunan talı 
telbahirlerin her birinden ikişer kişi al
mak, onları kara hizmetine tahsis etmek 
icap ediyor. Bunu da yapanın .. 

Brodeyin gizli üs çok hoşuna gitmiş, 
SÜ\'arinin keyfi yerine gelmişti. O, bu 
mülahazayı yapar, kendi kendine söyle
nirken kapının önünde hürmet vaziyetin 
de duran Şarl I(apoya gözü ilişti. Biraz 
evvel önüne çıkan bu esir tahtelbahirin 
başgediklisini isticvap etmek için yanma 
çağırdı: 

-Serjanl 
- Emret kapiten J 
- Gel.. yaklaş ga}{alım .• 
Sonra Şarl Kapoya bir iskemle ~öst~· 

di. 
- Otur şuraya konuşalım. 
- Başüstüiie kapitenl 

Şarl aKpo oturdu, gözlerini komodorun 
gözlerine dikti, konuşmak""iÇin müS°aade 
isti yen bir tavırla baktı; B~ey ilitat et. 
ti: 

- Ne duruyorsun? Anlat bakalım na
sıl esir oldunuz? .Arkadaşların neredeler! 
Sen nasıl esaretten kurtuldÜn? Buraya 
nasıl geldin? 

Sarl K.apo, Turkuvazm esir oluşunu 
anlattı. Yalnız, kendisinin mürettebatı 
teslim olmağa icbar edisini süvan}•e mal· 
ederek ve Yakayı değiştirerek ii'ahat vet""' 
di. Zeyneple tanıştığı Osmanlı batarya· 
smdaki mahpus bulunduğu noktaya ka. 
dar hikayeyi yukarıda gördüğümüz şe
kilde Brodeye nakletti. 7~yneple birlikte 
Çanakkaleye kolordu karargıihına sevke· 
dilişlerini ve .. başından geçen maceranın 
üst tarafını da ~ylece anlattı : 

- O geceyi uykusuz geçirdim. Nöbetçi• 
ler Zeynep ismi verilen ve .. casus t~ila· 
tına mensup olduğu sÖnradin a.İılaşılan. 
kurşuna dizilen Türk• kızİ ile konuşmama 
müsaade etmiyorlar, bizi olduğÜİİiuz yer. 
de toprak üzerinde sessiz oturmağa ic
bar ediyorlardı. 

Binbir azap içinde sabahı ettik. Daha 
§afak sökerken bulunduğumuz yerden 
çıkarıldık, yanlarımıza dizilen iki sıra 
süngülülerin muhafazası altında yola ·ÇI" 

ı~anldık. Ç.anakkaleye 'sevkediİd.ik. · 

Kolordtt kar~rga.hmda bir Alman zabi• 
ti bizi teker teker sorguya çekti.. Zorladı. 
Malftmat alamayınca yakamm bıraktı .. 
Ya:ı::z süvarimiz boş bulundu, 17 tahteh· 
banir:n boğazı geçme teşebbüsüne kalkış 
tığını, bunlardan ne miktarının muyaf fa. 
kiyetle boğazı geçmeğe mm·aff ak oldu· 
t'll hakkında malumatı bulunmadığını 
söyledi.. 

Brodey heyecanla Şarl Kaponun sözü· 
nü kesti: 

- Ne? .. Sizin süvari, Alfred Didiye 17 
tahtelbahirin harekete geçtiğini mi söy· 
ledi?. imkanı yok.. Bu ihanet yapılamaz! 

- Yapıldı komodor, maalesef yapıldı .. 
Hiç ummadığımız halde yapıldı!.. 

- llk karşılaşmamızda bu ihanetin he 
sabmı sorarım. Şimdi süvariniz nerede? 

- Bandnmada kapiten! .. Ama daha 
anlatacaklarım var, heysini bitireyim, 
sıra oraya da gelecek! 

- Bizi kolordu karargahında tekrar 
bir yere kapadılar. Burada süvarimiz Al
fred Didiyeye yaptığı işin çok fena oL 
duğunu, Mannaraya girişi ha~aran arka
daşlarımızın hareketini güçleştireceğini 
söyledim. Bana susmamı emretti. Biraz 
daha söylenince beni döğmeğe kalkı5tı. 
üstüme yürüdü. Türkler bizi ayırdılar. 
Beni oradan aldılar. Başka bir yere hap
settiler. 

Zeynebin muhakemesi devam ediyordu. 
Bu kızın ec:rarengiz bir hali vardı. Onu 
hapsettikleri bölme benim bölmc..'llin ya
nına isabet ediyordu. Geceleri aradaki 
-demir parmaklıklı ufak menfezden biribi
rimizi görüyorduk. Genç kız bana işaret. 
le bazı gizli işler anlatmak istedi. Fakat 
anlayamadım. Ne franc:ızca. biliyor, ne de 
ben türkçcyi beceremiyordum. 

(Dcnmı \"ar) 
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Or -a Avr pa a r 
Çek - Südet ihtilafı bir patlak mı verecek ? ~ 

_... Baştaraf ı 1 incidt 
,... ;eı'uliyeti müzakere edenlere 'bıralmu~ 

oMuiunu kayıt ve Almmıyanm tesir 
alhnda değil, aerbeatçe yapılmaıı la. 
:mngelen mü.mkerelıerl ihlal ebniyece
ğini iJift eylc:mcf:tedir. 
Diğer taraftan gazeteler, lngiltereyİ 

Hitlerin nutkunu anlammnı§ olmrucla 
muahıuıe ebnektedirler. 

Karışıkhk 
Kanlı sokak muharebeleri 

Prag, 13 (A. A.) - Dün cereyan eden 
hldlseler hakkında aaağıdaki maliıınat 

verilmektedir: 
"Şoenpriaende biraç yüz Sildet sokak

tan geçen Çeklere taarruz etmişler ve 
Çek mağazalarının camlarını kırmışlar

dır. Çeklerle .Almanlar arasında hakiki 
bir muharebe olmuştur. Mağazalardan 

birinin camekfinmda bir Çek ölU olarak 
bulunmuştur. Çarpışma esnasında SUdet
lerden bir kişi ölmUoUlr. Şebeger'de 

1.000 SUdettcn mUrekkeb kalabalık bir 
kütle sosyalist partisinin halkevlne ta
arruz etmeğe teşebbU.S etm~ ve bu me
yanda 20 el kndar sildh atılmıştır. Aş. 
da gUçlU kuvvetli adamlar yolları kes
m!nler ve SUdetler de dört yol ağızları
nı tutmuşlardır. Naeyonal • Sosyaliııtler
den birle! !okaktan geçmekte olan eos-

/)ralist partislnin katibine ateş ctıncğe te. 
ıebbUs etmietlr. 

Nydekte 4000 Südet ıoııyaliııt parti. 
ıi halkevinin kapısını kırmııtır. 

Gıbloruda Hitlcrin nutkunu miltea. 
Jdp l 0.000 Sil.detin i~tirakile te§kil e. 
pUen bir alay (Heil Hitler) diye ha. 
'th-mrı ve ıehremanetine gamalı haçlı 
bayrağ"r çekmi§tir. 

Bitlerin nutku üzerine 
Prag, 13 (A.A.) - Sildetlerle meı. 

kan mıntakalarda Hitlerin. nutku, iı. 

yanı hatırlatan bir tesir brrakmı~tır. 

DUn ıece verilen bir işaret üzerine 
batlAlDlJ 'ibi birbirini takip eden ha. 
'dfseler netlceıinde iki SUdetle bir 
Çek BlmUg ve birçok kişiler yaralan
mı§trr. 

H&diselerin mahiyeti de değişmiı
tlr. İlk defa olarak ateıli sil!hlar :kuL 
lanıldıfı, ıiınendifer istaayonlanna, po. 
lfl komiserliklerine ve posta ıubeleri. 
ne taarruz edildiği görUlmUştUr. 

Ufak bir tenezzüh 
Bcrlin, 13 (A.A.) - Annbcrgden 

~lman istihbarat bUroıuna bildirildiği. 
ne c8re, 8fleden ıonra saat 14,15 te 
Uç Çek 11kerl Alman topra1dannda 
:<ufak bir gezinti) yapmııtır. 

Tceher Kreuzfc fabrikuının yanın. 
C!an hududu geçen . bu ankcrler ci· 
~an tetkik ettikten sonra Çekoslo. 
vakyaya dönmUşlcrdir. 

Hadiseler devamediyor 
Prag, 13 (A.A.) - Dün geceden be· 

rl Sildet Almanları mıntaka.smda kan· 
lı hadiseler olmaktadır. Şimdiye ka. 
dar 12 klıl ölmüo ve 18 ki§i ağır su· 
rette ya.ralanmıotır. 
ı Eğe.r.'le telefon muhaberatı kesil
ml§tlr. 

lJrfi idare 
Prağ, 13 (A.A.) - AJ&ğıdaki tebliğ 

ncıredilmlttir: 

''Bazt mıntalcalarda gece siyast ma. 
hiyette §iddetli hareketlere tevessül 
e·dilmit ve inzibat memurlarile ihti
Wtar ç\kmııtır. 
~ Bunun Uzerino hülı:Qmet umumi 
nı;am ve aaayl§in ihlal edildiği nunta. 
ı;ıarc:ta 8rfi idare ilaruna karar vermiş. 
tir. Şimdilik bu tedbir Sebeger, Ny
<fek, Neudek, Pdteknis, Presanitz, Lo. 
"" Jiet, Elbogen ve Kadan nuntakalarm. 

da tatbik edilecektir. HükCmet halkı 
ıUkQnete davet eder emniyet organla
n, kanunu, nizamı temin etme~e ta
mamlle kili gelecektir. 

Presıniu, Saksunya hududu civa • 
rmda Cbemnitz tehrinin ve Henlayn 
kararglhı .olan Aşin kargııındadır. 

Elbogen, Leitmcritz istikametinde 
Oasig civarında ufak bir kasabadır. 
Xadatı lıe.,aynf mıntabd& .. Ecer neh. 

d Uzerlnc!e k!indir. 

11 Mıntakada 
Prq, 13 (A. A.) - Cereyan eden h&:-

dlseler netlccııinde sekizi Çek, dördU Al
man olmak Uzcre 12 kişi ölmilşttir. Örfl 
idare Jaşimov mmtakasma da teşmil e
dilmiştir. Bu suretle 11 mmtakada örfi 
idare ilin edilmiş oluyor. 

ültimatomu imza eden Frankı vaziyeti hakkında arkadaşlarına malümat ver. terine dönmüşler ve ihtiyat liıtatalla~eri 
tetkik etmek üzere Parga davet etmiştir miı1lerdir. celbedilmiş olan cüzütamların 1 

Frank verdiği cev'8pta, mebus Kundtun Meclis, bundan sonra vaziyet aydın. de hitama ermiştir. 
Praga gideceğini bildirmi~tir. larunadıkça alınan emniyet tedbirlcri-
Müzakcre münkati ni ipka etmeğe karar vermiştir. Nazır. 

Tahkik heyeti hareket etti 
Prag, 14 (A. A.) - Gvatkin ile Ford 

Peto, cereyan eden hadiseler hakkında 
tahkikatta bulunmak Uzere şimall Bo
hemyaya hareket etmlıılerdir. 

Londra, 14 (A.A.) - Çekoslovakya lar, gelecek içtimam tarihini tesbit et
sefarethanesi, Londradaki Çekoslovak se· memi,lerdir. 

Südetlcr atq açtılar 

!iri l\tasarike geceleyin Pragdan bir ta· Paris, 13 (A.A.) - Nazırlar mec • 
kım malumat gelmiş olduğunu bildirmek. li&i, saat 10 da Elye.see sarayın.da rei. 
tedlr. Bu malümnta göre Henlayn gece sicümhur Lcbrunun riyasetinde toplan. 
yansı Hodzaya şimdiki ahval ve şerait mııtır. 

Prag, 14 (A. A.) - Südet mmtakası 
üzerinden uı;an lııglllz müşa.bid~rlndcn 

Sutton Pratt'ın blnıllği tayya.reyo tüfek
le blrk~ el ate~ cdllmi'stır. Mü§ahlt tn.h
klkat yapmak Uzero gittiği Eger"den nv· 
det ctmektcyıll. Kur~unlardan blrl tay. 
yarenin tekncslnc i abct etmı,."e de kim. 
6e yaralanmamıcrıtu. 

dahilinde müzakerata devamın mümkün A m e rl k a 
olma~ bildirmiştir. 

Südet murahhaslarile görüş• 
mek kararı 
Prag, 13 (A.A.) - Evvelki gece, 

vukubulan hadiseler üzerine nazırlar 

meclisi bu abah toplanarak bu h!di. 
sel~rin vahameti ve mahiyeti karşısın. 
da alınması lazımgelen tedbirleri t~
bit edecektir. 

Bu hMise ile alakadar olarak SU. 
det mebuslarından Kundt ve Roııııche 
ba§vekil Hodza tarafından kabul edile. 
cektir. 

Konuşmalar 
C'T ·-Südetlerin ültimatomu 
Pr-ıg, 13 (A.A.) - Si:det partisi 

mcnıuplannm öğlecien ıonra Eğerde 

Henlnynin nezdinde yaptıkları bir top. 
lantıdan sonra Çek hük11metine bir 
ültUmatom gönderilmesi kararlaştınl· 

mıştır. 

Bu ültimatomda hükumete Südet 
mıntaknlarında alınan istisna! tedbir. 
lerin kaldırılması için 6 saat mühlet 
verilmesidir. Bu müddet saat 18,30 
dan itibaren baılamaktadır. 

Uttimatomda hükumet polisinin Al.. 
mantarın ekseriyet t~§kil ettikleri mın
takalardan çekilmesi, zabıta işinin ma. 
halli belediye reislerine verilmesi ve 
asayi§tcn bunların mesul tutulması, 

memleketi müdafaa eden askeri kıtaat 
mevcutlarının alelAde zamandaki mik.. 
dara indirilmesi ve bu tedbirlerin alA. 
kadarlara radyo ile blldirilmeıi talep 
olunmaktadır. 

Ultimatomda bu mütalebat kabul 
edilmediği taktirde vaziyetin müıtak. 
bel ln1dgafından SUdet partisinin hii. 
bir mesuliyet kabul edemiycceğl bildi. 
rilmektedir. 

Südctlere verilen cevap 
Prng, 13 (A.A.) - Hükfunet, SUdet... 

lcre verdiği cevapta, alman ~yet 
tertibatı bir takım itirazlara. sebep ol· 
du.ğu takdirde hUkflmctin Praga gele. 
oek olan Sildet delegeleri ile bunlar 
hıı~da. ~Uzakerelere girişmeğe ha· 
zır olduğunu, eayet Sildet part.!si ken
di mevısuklarına. hitaben bir beyanna. 
me ne§l'Cderck onları kanun. ve niza· 
ma riayete davet ederse alman istls. 
nat tedbirleri kalclırmakta. hiçbir mah· 
zur görmiyeceğini blldlrmektcdlr. 

Bu cevap SUdetlere tebliğ edilmiş, 
fakat Südetlerden buna henliz hiç bir 

Sıldctler Lideri Hanla}'n 

Çekler ümitli 
Prag, 14 <A.A.) - Nazırlar meclisi sa· 

at 23,15 te dağılmıştır. Resmt makamlar 

1 

vaziyeti daha müsait addetmektedirler. 
lyi haber alan mahfillere göre meclis, 
Südetlerle meskQn mıntakalarda sükOnet 
teessils eder etmez müzakerelere devam e
dilebileceği kanaatindedir. 
PHcbis!t mi istiyecckler 
Praı, 13 (A.A.) - Burada hasıl o. 

lan umumt kannate göre, kongrenin iç
tima tarihi olan 15 ilktcşrlnc kadar 
Südetler işi halledilmediği taktirde 
plebisit meselesi muhakkak ıurctte 

bir kere daha ortaya çıkacaktır. 

Hildlseler karşısında 
in glltere 
Kabine toplandı 
Lonclra, 13 (A.A.) - Toplanb8llla 

saat 16 da nihayet vermlı olan kabine, 
Prngdan gelen haberler üzerine saat 
18 de tekrar toplanmıgtır. Toplantıya. 
Başvekil, hariciye, dahiliye, maliye, 
milll müdafaa. harbiye, bahriye, tel· 
grafla Londraya davet edilen hava na. 
%I?'larile erklnı harbiyeıo.ln. milteaddit 
eetıerl i§tirak etmiştir. 

Saat 22 de yemek için kısa bir fam. 
ladan oonra tekn.r topla.na.u kabine, 
ea.at 23 e kadar müzakerelerde bulun· 
mU§tur. 

Lord Halifaks, baavekilln yanmdıuı 
ayrıldıktan sonra1 doğruca harici1e ne 
zaretlne gitmi§tfr. 

Fransa 
Paris, 13 (A.A".)~ - tki eatten fula 

ıilren nazırlar meclisinin içtimaı esna· 
ıında başvekil Daladier ilo hariciye na. 
zırı: Bonnet, Hitler tarafın.dan söyle .. 
nen nutku tahlil etmi§ler ve Çekoslo. 
vakyada cereyan e'dcn son hldiseler 

cevap alma.mamı§tır. ... 

Praga. gelmesi beklenen Südet dele- ... ·~~·~~·•• .. •• 
gesi saat 23 de henUz gelmemi§ti.r. ı Muhım ılan : ı 
SüdctJer cevap vermediler 1J 9 ~ 8 t 
Paris. 14 (A.A.), - Çek mahfillerinde t R . 1. H ft t 

clde edilen malfunata göre Prag hükt1me· • es~ m 1 a a • 
ti. Slltd:~~ ve.~ğl cevapta, alınan em- t Oku;-ucularına daha güzel bir şekildct 
n~ye atı ~tırazı mucip olduğu tak· ı görünmek için t 
dırde hükQmetın Praga gelecek olan Sil. .. • t 
det murahhasıarile buntarı müzakere et· t 17 Eylul cumartesı t 
meğe h.~r olduğunu bildirmiştir. HükO· t günü çıkmaya ka- t 
met, Sudetler taraftarlarına hitaben bir t . . t 
beyanname neşrederek onları kanun ve rar vermıştır. • 
nizama itaate davet ettikleri takdirde a· t 1 TA l y A N c A 
lınan istisnai tedbirleri tehirde bir mah· t 
zur görmediğini ilave etmiştir. Çek hü. t O E R S l E R • t 
kQmetinin cevabı Südetlere tebliğ edil· t 1 t 
mişse de b~ar ~enüz bu tebliğe birce- t - 0 gUn-verlİml-ye- t 
\'ab \'ennemışlerdir. t ~ ""... ~ t 
Kundt mi konU§acak t başlanacaktır t 
Londra, 14 (A.A.) - Pragdan Röyter ~·•••••..,-e:••••• 

ajansına bildirildiğine göre. . Hükftmet 

---tmm---Vaşington, 13 (A.A.) - Resmi mah 
(eller, vaziyetin heyeti umumiyesinde 
bir deği§iklik oJ .. ,adığı kanaatindedir. 
ler. Vaşingtonda Bitlerin Çeklerden 
azamt imtiyazlar elde edeceğini tek -
rar etmiı olmasına rağmen bu maksa. 
dına varmak için müracaat edeceği 

pratik çarelerin neden ibaret olduğu. 
nu bildirmediği beyan edilmektedir. 
Bu hal, müzakerelere açık bir kapı 
bırakıldığı §eklinde tefııir edilmek • 
tedir. 

Japonya 
Tokyo, 13 (A.A.) Japon mahfilleri hit· 

!erin söyled_iği nutkun meselenin sul. 
han halli i~in yolu açık bıraktığı kana· 
atindedirler. Avrupadan çıkacak bir ha~ 
bin fayda ve zararlarını tartan sala.hiyet
tar Japon mahfilleri neticede sulhü tercih 
ettiklerini beyan etmektedirler. 

~ "' ~ 
Tokyo, 14 (A.A.) - Hariciye neza· 

reli .namına aöı: aöylemeğe aali.hiyet· 
tar obn bir ut, gazetecilerin somıut 
oldukları bir suale cevaben f()yle do.. 
mİ§tir: 

"Japonya, kendi kuvvetlerini Bol§e
vizm aleyhindeki cepheye ııevketmeğe 
Amad dir.,. 

Bu zat, Çekoılovakyanın A vnıpayı 
Boltevf',deıtinnek için koırnintem tara· 
fından yapılan tahrikatm merkezi ol. 
mak itibarile vaziyetinin Çini" u
zak prkmki vazi~tine mümasil oldu· 
iunu ilave ebni§tir. 

Guctecilerin aonnuı olc!ukla.""J di· 
ğer bir suale cevaben bu zat, bu beya. 
natının komintern aleyhinde al:d.:)dil· 
miı olan ve Ruııynnın Almr.ınyaya ta
arruzu Jıalinde Japonyanm harlbe gir& 
c:ııep ıok.Jinde bir teahhüdü ihtiva et .. 
miyen miMktn münderiç teahhütlcre 
bir fCY ilô.vo eder mahiyette tııddeclil· 
memems.i lazan olduğunu beyan etm.iı· 
tir. 

Cenevre 
Cenevre, 13 (A.A.) - Milletler Ce

ıniyetinin koridorlarında bu sabah Hit. 
terin nut'ku bilhassa mubavcrelerin 
mevzuunu tc§kil etmiştir. 

Nutuktan sonra vaziyetin ne iy.ile§
tiği ne de fenalaştığı müttefikan mU.. 
ıahede ve Lord Runci.manm himayesi 
altında başlayan müzakerelere devam 
edileceği Umit edilmektedir. 

Cenevre toplantısın.da en uzak mem. 
lekctlerl temail eden yirmiden fazla 
hariciye nazrn, Çekoslovak m~elesinin 
ıullien ve hukuku dUvele uygun bir 
ıekilde halli için !!iddetli bir alaka gös.. 
termektedirler. Bu mümessillerin, me
ıelenin hallinde mllbim bir !mil ola.. 
ca'klanndan §Üphe edilmemektedir. 

Romanya _ı:.. _____ _ 

Bükreş, 14 ,(A.A.) - Nazırlar meclisi 
yarın iı;timaa davet edilmiftir. l~ima 
esnasında beynelmilel vaziyet tetkik edi. 
Jeccktir. 

Almanya 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman istihbarat 

bürosu ecnebi memleketlere mahsus ola· 
rak göndermi~ olduğu bir telgrafta Al· 
manyanm kısmi seferberlik yapmış oldu· 
ğuna dair olan mevhum haberleri ''sa~ 
ma,, diye tavsif etmektedir. Halihazırda 
yapılmakta olan manevralar, mutlak su. 
rette nonnaldir. 

Bu telgraf, bu sene manevraların pek 
dar bir çer,eve dahilinde yapılmış oldu· 
ğunu ve hepsinin ayni zamanda yapıl· 
mamakta bulunduğunu ilave etmektedir. 
Daha şimdiden birçok kıtalar, hareket üs 

Fransız ı?azetel~~ 

Ne diyorlar? 
ıu•· 

Parls, 14 (A •• .\.) _ Gazeteler, 80uttl" 
kanlılık ve enerji tavsiyesinde JXl 

fiktlrler. t' ·-"""'(). US Jurnal'de Helsey, eöyle .r_.... oJSllllı 
"Her ne netice hlsıl olu!'Sa ıcte ~ 

Fransa ile İngiltere, cereyan etlll~etıol 
lan feci milzakereler e!nasmda ~ 1-
isma etmekten vazgeçemezler. ol· 
le İngiltere her ne pahasına oıurtJ ,r 
sun, .sulhu kurtarmak için eııerınd~ i
len! yapacaklardır. Fakat vaıif el ~ 
fa etmekten feragat edeınez1er. ~ 
aksl takdirde yakında kopması JXlubt ~· 
korkuns frrtmalarz kendi tl%erleriD8 

mi§ olurlar. tJtJI. 
rb·e MUcadeleslz birtakım muzaffe ar!'°' 

sllııilesinln vermi, olduğu gururla 8 &ıJ• 
olan Almanya, acaba hangi noktad• 
racaktır?., ratJ'f'1: 

Tabu!, Övr gnzete~lnde ııöyle ~ ~ f4 
"Almanynyr kendi haline bırB~ul~ 

fcdakArlık tl%erine fedakArlıkt& keıı41 
mak neUceslnde, yamı.dan sontS bU~ 
kul'vetlno ve merkez! A vnıpad:ıki ,. 
vesait ve menabllne gilvenerek • J> ısrııı' 
kU vnfdlcr ne olursa olsun • snu oll' 
bize zorla kabul ettirmek :tstıyeeek ~ 
bir Almanya ka?'§ısmda bulutıJXllY.' 
mıyız?,, . . . . ~ 

Parla, 13 (A.A.) - "Korkıl1ş~dlft 
vulrnbulmadı. Fn.ka.t fstikbtı.l te ,, 
kflr vnziyeUnt muha.faz~ edi:S'Of•Jlis' 

Bitlerin nutkunun bUtUn tr~,uı
gazetelerlnde husule geUrdtlti :uıtı 
Amel bu cümle ile hUiasa ecıJle ~oot" 

Pettt Parlslen gazetesinde 
gucs şöyle yazıyor: ••P" 

"Hltler, müzakere kapıların~ P~ 
mıyor. Führer bu muzakeroıer b••• 
mal blr şekilde inkişaf etuıesln11'u&fı 
llyecek mı. yoksa Gestapo teŞaebıı• 
Almaoyan1n tehdidini tatbik e 1~· 
mesl için Stidet memleketinde ac••~ 
den vahim hddlseler m.l cıltal' fil et
LAzım olan şey bu noktayı taY 

mektır." ıcertllt' 
EI'ocue gazetesinde de 

şöyle ynzıyor: r•~ıl' 
"Müzakere kapıları acık bl i tıt' 

mıştır. Fakat Almanyn. kend!~rdecl' 
mln edilmiş addetmediği talt ardı:JJ1 
blr fstlmo.ll için de knpıla.r UIJ tB' 
kadar ncıhtır. Fransız • ıng eıd ff 
sanUdünUn daha kuvvetıenJJl bf ıcşr' 
Fransızların 1914 de oıdnğu si çuı:ıı' 
deşce birleşmeleri Jtlzıındır. ltllr~ 
vatan tehlikededir~ Sulbtl dalJ 11>" 
mak tein BOU Umldlm.lı bUD 

rettir •. " esSoıı 61" 
Flgaro ga.zetes!nde Dorn:ı 

yor ki: tlJlleııl ff 
"Meselenin sulhen haııed ıçlıl ff' 

bir felA.keUn öııUne geçuıncsl 1. ı•9ı1• 
retle kablll teUf olan her şe ' 

1ı• malıdır." ın şO 
Oeuvre gazetesinde auer 

diyor: 
1 0tdllı: 

11Meselentn tehir edilDl ş attı•' 
boğazllh· et" 

söyleneblUr, Fakat Jllell ıJ• 
başlayıp bıışlamıyncnğJDll~ an dUf1

11
, 

si mevzuubahis olduğu za~ ecıflebl 
mek zamanı o kadar 1hDla 

1
, 

bir keyfiyet ,cıeğildir.'• :aıuııı t~f 
Populnire gazetesinde 

yazıyor: 
1 

olJJlUf• .~ 
"Buhran afmdlllk zai tıl"'-

v i tllM"11 fŞ -koslova.kya.nın askeri 5 f edilJll ff 
kalması tehllkesi bertarn nntll• r 
tir. Hitler, şlındi fçcridre~tıracs1';Jı:: 
tefessilh imkAnlarını a ıut geÇ t .. 

ı kanlı bU tJer 6 
,Yarının tehllkes ' 10ıte ~ 
ten sonra demokrat IJlC~ı:ı. de"ştıl 1'• 
kAnumumiyeslnin prni l te1' ı 

d 10yt a1n ,rı:ı 
decek olan muca e dO '"e d~ 
kuzla takip etmeuıeJorfn JJleıerftı 
şiddetle harekete gecıııe 
dlr." 
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ü~tükO~O 8 GÜN ZARFINDA 
GÜZELLEŞMİŞ 
Buruşukluklar gaip oldu. Direktörlüğünden • • 
Yumuşak clld - Cazih ten 1 - tik, orta ve lise laaımlanna yabh ve yatıarz, kız ve erkek talebe kaydına ba!lanmı!tır. 

2 - isteyenlere mektebin kayıt tartlarnu bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 .................. 
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1111 yallh Boğaziç· Liseleri yatısız 
ifü Ana sınıfı ile ilk kısım en yeni ve modem tesisat ile Bebekte eski Fransız Sen Jozef mektebi binasında, orta ve 
fü~ lise ıınıflan Arnavutköyünde tramvay caddesinde Çifte Saraylarda kız ve erkekler için a> n dairelerde. Her gün 
mi ıaat 10 dnn 17 Ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idaresine müracaat edilebilir. latıeyenlero 
~:·:rı:::::::::::::::::::::ı::J!W::::::•::•·::: t r'fname ··nd ·ı· 36 210 T J f ········-·· ... •••• ..... !•• ..... ••sı•••• :.::::::::::::::::::r.:::::::::wc::::::!::!f::: a ı go en ır. . e e on. :::::::::::::::::::: .. •.-:::~~'":::: 

"'Ch ~b armtla oturan Bayan Drouet; bn 

"a. 

bir tanda gUzelleıttrdl" diyor ,.e 
asıl mf!ktubunu 

usul, bent "8 gUn urfmıla hakikaten 
buna na!!rl muvaffak olduğunu anlatan 
okumanızı ric.a ediyor: 

l'~oomı ıımıınnımınııııııılmıımıı~ııınııınııınıoornmıııınll1llıı~~ınııımll!lmnıımım~ıınııııı11ınıı~m.111ıın ıınmrııl!lill m 
:::: 
:::: '.· ~-· ..... R a·· e z- '... '.-•. ~ .... :- ,·'. _ .. . .- ~ .. 

•• .·~ ·, 4 • • · ' .. • • .. " - • • • 

·:ıt ·· I . . . . , .. , . . 
- ·· ··-~. ,:ı .,. 

'• . .,_.-. •' ,_.. . .... . ... .. . . . 

••••••••••••••••••••• ac: ................. . 

f1cı l lO glln kadar evvel çektirdiğim bu ı 
~tofrarunı g8rUncc, kendim bile ta
'lı:ta gUçlUk çektim. Alnımda, göz
~ \'e ağzını etrafında. çizgiler ve 
'tıtt'1ıkluklarım vardı. Tenim esmer ve 

Gece yatmaz.dan evvel pembe renkte 
ki Tokalon kremini sUrUnUz. Siz uyur
ken cildinizi beslejip yumur;ntır ve gü
zelleıstlrir ve buruşuluklan giderir. Gün
düz için de beyaz renkteki Tokalon 
kremini kullanmız. Cildinizle siyah 
benlerini eritir ve açık mesamcleri sık
laştmr. 

Her turıu yanıkh.r, kan çıbanları, traş yaraları, memei iltihapları ve -
çatlakları, koltuk altı çıbanları, dolama. akneler, çocukların ve büyük. 
!erin her türlü deri iltihaplan. 

Q. 
GJ 

VlROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. --

' '111l11'J1111111IT!'l!lllll!!!l'm1!! ti it \1 l Bugun ise bütün dostlanmm grp
bıı...._0 takdirini çeken beyaz, yumu§nk ve 
~~l'luz bir cildim vardır. Bunu 
1'1t Cden ve hakiki bir clld unsuru o-
1\ı Ceee için pembe ve gündüz için be
~llkteki Tokalon kremini herkese 
~tiaı,tle tavsiye ederim. İçlerinden bir 
~eta tecrilbelerinl yapmcıya kadar 
' benimle alay ederlerdi. Fakat tec
' edf p sayanı hayret neticesini elde 

Panınm iade inde garanti 

.. 
DENiZBANK 
Denizyoııarı Mudanya 

postaları: 
15 Eylulden itibaren Mudanya hattında sonbahar tarifesinin tatblkma baş

lanacaktır. Postalar her gün !stanbuldan saat 16 da kalkacaktır. 
·~ ~ Onlar da benim gibi §qa]adılar 
~ derece memnun kaldılar • ., Cild 
~ olan pembe renkteki Tokalon 
~ hı terkibinde Viyana UnJverslte-
~ ltleşhur bir profesörlS tarafmdan 
~;dl!en ve Blocel tabir cdllen gençlik 
~rt \'ardır. 

Bu usuıu bilen ve tatbik eden her ka
dın "günde 30 dakika,, bir genç kızın 
yumuşak clld ve sevimli, taze bir ten 
elde edilir. Binlerce defa temin edilen 
ıayanı hayret semereler size parayı 
iade etmek gajTetini vermcğe scvkedl
yor. Hemen bugünden her iki Tokalon 
kreminden birer vazo alınız. Tarif e
dilen tarzda on gUn kadar tatbik ve tec
rübe ediniz. Elde edeceğiniz uayanr 
hayret eemereııtnden memnun kalma
mışsanız, vazoyu fade ediniz. Paranız 

derhal geri verilecektir. 

DônUgte Gemlikli postalar Gemlikten saat 6 da ve Mudanyalı postalar Mu
danyadan saat 8,30 da kalkacaktır. 

Pazar gilnlerl !stanbuldan 8,30 da aync a bir posta knlkncnktir. Bu post& 1 
nynl gUn saat 17 de Mudanyadan kal!aı:> 20.05 de lstanbula d8ncccktlr. 

~~•mm .... mn .................................. ım1~111111 
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~----------------------------------------------------- Önc;e, boğuk bir mırıltı, hiddet 
'\'c korkuyla karı§ık hafif bir gürültü 
~!du. Sonra, bu gürültü büyüdü. Gür· 
hcYcn bir go'lc gürültüsüne benzedi. Ni· 
ayet asillerin dilencilere karşı kinleri 

llYandı. Büyük bir gürültü koptu. 
- Kahrolsun serseriler!. 
- Yansın Ha~rat Yatağı!. 

- Yansın serseriler, ipe ·ekilsinlcr. 
l> n_u müthiş haber, kısa bir ı:amanda 
li. arıse yayıldı. Dükkanlar kapandı ..• 
cı·alk evlerine kapandı. Zincirler geril
k~· Sokaklarda devriyelerden ba§ka 
c·'llıse görün:nüyordu. Bölilkler Luvr 
bıvarında toplandı. Luvrda hazırlık 
aıladı. Kral bir harp mec;liıi kurdu. 

1
. :Oört bin ki§i harekete hazmlı. Ki
ıscıcrde çanlar salınmıya baJladı . 
Artık harpte bulunuluyordu. 

k l>ariste ağızdan ağıza yayılan kor· 
h~tla, nefretle, ölUm tehdidiyle anılan 
ır isim vardı: 

- l3Uridan ! BUridan 1 • 
~ ~Utün Paris Büridanın aleyhine a· 
aklanmıştı • 

af llaşarat Yatağında, Hansın kendi
~I götUrdüğU evde, BUrLdan Mirtiyle 
}' nııdı. Orada bu iki sevdalı ÖpÜJÜ• 

'U
Orlar, baygın bakışlarla biribirlerini 
ı .. 

r· uyorlardı. Pariste herkes, aleyhle
ına b k· c ulunurken, onlar, bulundukları 

r·'rli tnuhitte zevk, aşk içinde kendile· 

1 'ndcn geçmiş bir haldeydiler. Dudak· 
arından: 

- M!rtiy!. 
._ BUridanl .. 
l{climelcri dökülüyordu. 

-55-

litRKES VURMACA HAZIR 

t ~tal, Parisin içinde yapılac;ak bu 
~tip harbe iştirak edecek kıtaların ku -
lı~danlrğma Marinyiyi tayin etmişti. 
lı~r tehir içinde yapılac;ak böyle bir 

rp bugün garip iÖrülebilir. Fakat 

o zaman böyle bir hadise kimseyi hay
rete düşüremezdi. Çünkü Parisin tam 
göbeğinde imHyazlı bir cemaat te§kil 
eden serserilerle <lilenciler, kendilerini 
bir düşman memleketinde farzederk 
halk ve askerle sık sık çarpışıyorlar • 
dr. Serserilerle dilenciler, adeta ~u

mandanlarr, generalleri ve ba§ kuma
danı bulunan hakiki bir ordu teşkil edi· 
yorlardı. 

Bunların mevcudu on be§ bini a§ı· 
yordu. kabında bir bayrak altında top 
]anabilen bu l S bin kişi bugün Un Pa· 
risi için hiçtir. Fakat yirmi bin kişi 
nin pek korkunç bir kuvvet sayıldığı o· 
nuncu Liıi devrindeki 200 bin nüfuslu 
Paris için mühim bir kuvvetti. Bunun 
için kral Luinin Haşarat Yatağına kar
şı sanki harici büyük bir düşmanla 

harpedecelcmi~ gibi hnzırlıklarda bu
lunmasına hayret edilmemelidir. 

Kont dö Valuva, Marinyinin baş ku· 
mandan olmasına sevinmişti. Başka bir 
zamanda olsa hasedinden çatlardı. 

Fakat bu defa memnun oluyordu. 
Çünkti Marinyinin galip gelse dahi Ha
şarat Yatağında kaçırılmış olan kızıyla 
karşılaşacağını ve bunun da on.:ı müt· 
hi§ bir elem vereceğini dii§ünüyordu. 
Zaten başvekilin tevkifinden de sarfıia
zar edilmiş değil, sadece tehir edilmiş· 
ti. 

Valuva, Marinyinin kumandnsı al -
tında hnrb:: iştiraki, bunları di'~ l'nC:Cgü 

iç;n a~ır bulmuyordu. Hem muharebe· 
de bir takım kazalar da ol<ı.bile:c~;ni. 

ve mesclfi kargaşalıkta bir hançer dar
besinin Marinyiyi öte:d dünyaya gön· 
derebileceğini düşünerek hu kabil tc· 
sadüflerc yardım etmeğe ve hatta ooy
lc ves:leler bulmağa çalışmağı da ka
rarlaştırdı. 

Kral da faaliye~ geçmişti. Muhafız 
askerlerine geçit resmi yaptırıyor, 

scr:;eri kellesi getircc;ck olanlara mü • 
kafotlar vaad ediyordu. 

Marinyi, Haşarat Yatağına giden 

> 
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darbeden kimin öleceğini düşünüyor • 
lardı. 

Saat onu çaldı. 
UçU de yeniden titrediler. 
Bu ııaat, Marinyiye Luvrda bulun -

ması için haber -gönderilen saatti. 
Kral, acele, ibadet odasının büyük 

&alona açılan kapısını açtı. 
Burası, daha sabahın ilk saatlerinde, 

si.ir'atle saraya çağrılmalanndan hay
rette bulunan senyörler, kumandan • 
lar ve şövalyelerle doluydu. Salonun 
her duvan sırasında yirmi dört asker 
dizilmişti. Hareketsiz duruyorlardı. 

Kapının yanında da Hük dö Tren
kavel kılıcını çekmiş bekliyordu. 

Kral, azametinin ve ihtişamının tim
sali gibi duran bu adama bakarak ke
yiflendi. Tebessüm etti. Kendine bir 
emniyet geldi ve askerleri selfimladı. 

Salonu: 
- Yaşasın kral sesleri sarstı .. 
Lui maiyet atkeri kumandanının ku

lağına bir kaç kelime fısladı. Zabit sa· 
radr. Marinyinin tevkif ~mri verilmiş
ti. 

Kral: 
- Ben, • dedi. - iba.det odasından 

çıkınca "Notrdam !,, diye bağıracağım. 
O zaman tevkif edeceksiniz, diyerek 
t cnbihini tamamladı .. 

Sabnun nihayetinden kapıcı: 
- Başvekile yol açınız. Monsenyör, 

Angerrand dö Marinyiye yol açınız , 
diye bağ•rdı. 

Kalnbalık açıldı , yarıldı, dalgalandı. 

Marinyi de sa1tin, vakur ve heybetli 
t avriyle ibadet odasına doğru yUrü -
dil. 

• • • 
Marinyi Luvr sarayını pek iyi bilir· 

di. O, daha Luvrun metr<ılc köprüsün
den itibaren bir nöbetçinin duruşun -
dan, nöbetçi zabitleriyle siviijerin ha
reketlerinden sarayda meserretin mi, 
yoksa hi.ddetin mi hakim olduğunu an· 
lardr. Marinyi Luvra girdiği sıralarda 

yüzleri, hareketleri en küçü~ teferrüa
tına varıncıya kadar gözden geçirirdi. 

Bu sebepledir ki bu .geli§inde de aa
rayda, bir hazırlık olduğunu anladı .• 
Büyük salona geldiği &ırada bu keıfi 
daha ziyade 'kuvvetlendi. 

Belki o gün, zihnen hususi i§leriyle 
meşgul olduğu içindir ki bakıılara, 

ve mırıltılara ehemmiyet vermedi. 
Trenkavelin açtığı kapıdan ibadet 

odasına girdi. Sararmıı, soğuk üç yUr .. 
le karşrlaştı. 

Muhakkak zihnen ç.olc mCJgul ola -
caktı. Ne kralın, ne kraliçenin, ne de 
Valuvanın ora.da içtima etmelerinin se
bebini inc;elcyemedi ve üçünün de 
'kendisine garip bir surette bakmalan • 
nın manasını düşünt\'Jedi. 

Marinyi hemen Lfü Hütenin yanına 
gitti. Pek heyecanlı görünüyordu. 

- Şevketmeab, • dedi. • Beni sağır· 
maya geldikleri sırada ben de saraya 
gelmek üzere bulunuyordum. Size &ÖY. 
lenecek pek müthiş haberlerim var. 

Valuva bir adım geri çekildi. 
Kraliçe titredi. 
Kral soğuk bir tavırla: 
- Ne gibi haberler?. - diye sordu. 
- Şevketmcab, Pariste şehir içinde 

bir şehir, hükOmct içinde bir hük\ı

met vardır. Orasr isyanın mcmbaıdır • 
Kargaşalığın kaynağırltr. Orası fenalık 

ve cinayetin müstahkem bir kalesidir. 
Cemiyeti beşeriyenin en sefil tabakası 
olan dilenciler, serseriler, oradan çı

kar. Orası dünya serserilerinin karar
gahıdır. 

Kral titriyerek: 
- Haşarat Yatağı, - diye homur • 

dand.ı. 

Orası hakikaten kendisinin de, ken
dinden evvel gelen kralların da uyku
larını kaçıran bir kabus olmu§tu. 

Marinyi devam etti: 
- Evet §cvketmeab, H.ışarat Ya

tağı 1 Orası, babanız için az kaldı bil
yük bir tehli'keye sebebiyet verecekti 1 



Nr. ~1~~4~ 

Nr. l1~lJl 

Nr. l1~lJ1 

Bayan Nadire 
- Nihavent §arla - Aşkımı bilmez misin 
- Hilzam §3.rkı - Gezdim gezdim yoruldum 

Nevşehirli Mısdık Maviş 
- Halle şarkısı - Elif çıkmış pencereden 
- Halle §arkısı - Yeşil yaprak 

Ürgüplü Refik Başaran 
- Halk §arkısı - Hacılar köy 
- Halk şarkısı - Karanfilim saksılarda 

Niğdeli Nurettin Şenerman 

Nr. 2 ln~~i: - Niğde şarkısı - Hele yandım ~lana 
U!dU - Halk §3.rkısı - Basdım asmanın dalına 

akvam 
MAZON 

yarm 
görllr?JUnllz. 

MEYVA: 

TUZUNUN 

taklld 

.: : . • .' .! . 
".. . ' . . 

Günün 24 saatinde 

Kaıelermi kullanımz. 

CRIPIN: Biltiin atn, ım ve san• 
eılan keser. 

CRIPIN: En giddetli bat ve dit 
ağnlanm ıüratle din· 

hasta 

Trabzonlu Hasan Tunç 

N ~ın~44 - Trabzon yol havası - Tüfek elmalı tnfeli MAZ 
clirir. O N GRIPIN: Nezle, grip Te romeı. 

.....,.....,,.._ ___ ,;.._.;.;;:;;;._;;;;;..,;;;; tiz:maya kar11 çok r. /. U/. - Trabzon oturak havası - Ey Fadime Fadime 

30 senedenberi emsahfz bir gayretle çalışarak yapmış oldu~ derin tecrn 
belerin neticesi olarak bugün fennin en mütek!rnil plaklarını iml!ya muvaf· 
fak olan ODEON pl!k şirketinin alaturka kısmında okuyan güzide sanatkAr
larnnızdan bazılarının isimleri: 

M&Y'V.A T U ZU müesıirdil'. •lif 
" KURT U L U ş l cabında günde 3 kaşe alınabı 

Bayan Safiye Bay Milnir Nurettin 

" isim ve markaya dikkat. 
Biçki ve Dikiş dersanesi r 

" Vedia Rıza " H. Fahri MUdireai: Mm. Papuyan T AKLtTLERINOEN SA.KiNiNiZ 

1 ,, Hamiyet Yilceses • Kemal Gilrsel 1 
.. lfakat " Malatyalı Fahrl 

......... K.'ü•ç•ük .. M111eı.Mı1a~t ................... R•e•f•ik•Blllliaşa .. ra•n ...... 11İi 

Hattanın 4 günUnU 'Jtadmlara gUnde 
ilçer saat Fransız usuliyle biçki ve dikit 
der.si tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe 
musaddak diploma verir. Ferik6y Tc
peilstü 116 No. Papazyan apartımanr. 

."'*.: ~ ... . . . . . . . . ,,,, ~ 1~~. :- r _·, .. · : .,, . 
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-----------------------------------------------------------------Yüzlerce defa, toplantılarmuz da size: 
··~evketmeab, bu dilencilerden sakını -
nız 1 Gözlerinizi Fiandr cihetine değil. 
Haşarat Yatağına çeviriniz. Hakikt 
tehlike Parisin içinde Haşarat yata • 
ğındadır 1 Ba~larrnda bu güruhun kuv
vetini anlayacak bir kumandanları yok. 
Bundan istifade ederek Haşarat Yata
ğını kökünden kurutmalıyız. Şayet bir 
kumandan bulurlarsa o :zaman bu kuv
vetten korkunuz, haşmetpenah r Zira, 
doğrudan doğruya tehdide uğrayacak 

Fransa değil, tahtınrzdır!.,, demi~tim. 
Kralla Valuva bir nevi heyecanla 

biribirlerine baktılar. Çilnkil onlar da 
Marinyi gibi Haşarat Yatağının ne 01:. 
duğunu biliyorlardı. 

Şimdi, Margaritle Valuvanın değil

se bile, kralın zihninde, Marinyinin 
tevkifi ikinci dereceye dü§müştü. Bu' 
müthiş kabus, olanca tehdidiyle gözü
nün önünde tecessüm ediyordu. 

Lui: 
- kap ederse biz de şiddetli tedbir· 

ler alırız. Haşarat Yatağının Parisin 
enkazı altına gömülmesi icap etse bile 
Farisi yakmaktan çekinmeyiz. Söyle -
diğiniz kumandan bulunma.dan, asiler 
ordusu •• 

KTal sözünü bitiremedi. Marinyi: 
- Şevketmeab, dedi. İş işten g~ti: 

kumandan bulundu. • 
Korkan ve hiddet eden kral: 
- O .da kim? Kumandanlan da 

kim?. 
- Blirldan 1 .. 
Bu isim odada bir gök gürültüsü te-

11iri uyandırdı. 
Margarit mosmor kesildi .• 
Valuva di§lerini gıcırdattı. Bu an

da, oğlu olan Büridana karşı kin bes· 
lediğini anladı. Ah .• Ondan bütün mev
cudiyetiyle nefret ediyordu. Hatta Ma
rinyiye olan eski kinini unutacak dere
cede oğlundan nefret ediyordu. 

LUi Hüten: 
- Bürlc;anl Büridan! Bize Monfo -

konda hakaret eden, askerlerimize 
Preoklerde meydan okuyan adam.c 
Kraliçeyi Aslanlı bahçede az kalsın öl· 
dürüyordu. Valuvanın konağına gir· 
mek cesaretini göstermiı, muhterem 
amcama el kaldırmıştı. Menhus kılıcilc 
kılıcıma vurmıya cür'et etmişti. Sefille 
diye mırıldandı •• 

Dört ki~i arasında bir an kadar müt
hiş bir sükut hüküm sürdü. 
Eğer bu sükut esnasında zihinleri 

muhtelif sorgularla meşgul bulunma• 
mış olsaydı, boğuk bir ağlama işidecek. 
lerdi, 

Bu ağlama, Mabelin her ıeyi gördU· 
ğü ve dinlediği odadan geliyordu. 

O diz çökerek: 
- Oğlum! Janl • diye mınldan• 

mıştı. 

Marinyi boğuk bir sesle devam etti: 
- Haşarat Yatağı, Büridanı ku· 

mandan ve kral intihap etti. Maiyetin· 
de de bir çok kumandanlar ve muavin• 
ler var. Kellelerini getirecek olanlara 
mükafatlar vaad ettiğiniz bu adamların 
hiç bir §eyden korkulan yok. Şevket· 

meab r Sizce ancak sözde kalan bir 
§eyi bu adamların mevkii fiile koyma• 
ları mümkündür. Yani Parisi yakabf· 
lirler. Luvru ateşe verebilirler, bu a
damlar! Dö Nel biraderler, Giy.cm, 
Bürrask, Rike, Odriyo 1 •• 

Valuva ile Margarit, tekrar üzüntU 
il~ titrediler. 

Marinyi devam etti: , 
- Şevketmab, ben Haşarat Yatağını 

muhasara ettirdim. İptidai tedbirleri 
aldırdım. Tahtınızı kurtarmak için ik· 
tidaQm dahilinde olanları yaptırdım. 

Zannedersem pek geç kaldık. Çünkü a
silerin meş'um isyan bayrağı, Haşarat 
Yatağının ortasına .dikilmişti. Bu: bu 
serserilerin müthiş bir harp tedariki 
gördükleri e işarettir. Hepsi bu kadar 
değil. Büridanın bu defa fevltalCıde 

küstah~a bir teşebbüse karar verciğ:ni 
öğrendim. Ya galip gelmek, ya ölmek 

p;ı 

BURtDXN 259 ---------------------------------------------------......... -:---~~ r~ istiyor. Çünkü kurtarmak istediği kcn- verdiler. Kral, Hük dö TrenkaV! ı. 
di canı değil, aşkıdır. Bu sebeple baş- bulunduğu kapıya giderek zabitin kU: 
ve1dlinize, size, Parise, bütün dünyaya lağına bir kaç söz söyledi, Tevkif eııır' 
meydan okuyor. geri alınmıştı! 

• • • Margarit, dehşetle yuvalarından fır
layan gözlerini başvekile dikti. Kraliçe 
işi anlamıştı 1 • 

Valuva ile kral, titriyerek, bagvekile 
doğru eğildiler, 

Marinyi !hiddeti göğsünün içinde 
patlıyormuı gibi haylqr.dı: 

- Bakınız §evketmeab, - dedi. - Kor
kum ve meyusiyetimin ne kadar büyük 
olduğunu görünilz. Bu anda Büridana 
kar§r ne yapmıya mu'ktedir olduğumu 
görünüz. Çünkü sevdiği kız, Haşarat 

)'atağında, onun yanında bulunan ma -
ukası benim kızımdır şevketmeab !, 

Bu sırada eğer biri, Mabelin gizlen
diği odaya girmiş <1laydı, onun ayağa 

kalkarak deli gibi hemen Luvrdan dı
arı çıktığını görUrdil. 

Marinyi devam etti: 
- tşidiyor musunuz şevketmcab ••• 

İ§idiyor musunuz kraliçem!.. Sen de i§İ· 
"diyorsun ya Valuva 1 Kızım bu dakika· 
da Büridanın elindedir. Bilridan da 
Ha§arat yatağı kralıdır. 

Sapsarı kesilen Margarit: ••ontann 
biribirlerine kavuştuklarını bilmekten-
8e Farisi baştan ba§a yakmak hayırlı • 
dır,, diye düşünüyordu. 

Bunu .düşünen Mirtiyin annesi Mar
garit dö Bürgony'dir. Kont dö Valuva 
da Büridanın babası. 

• • • 
Böylece, kralın, !kraliçenin ve Valu· 

vanın menfaatleri, Marinyinin ölme -
indeydi. Başvekil saraya tevkif edil -

mek için çağnlmıştı. 
LUi Hütenin, tahtını kurtarmıya ise 

yalnız Marinyi muktedirdi. Marinyi, 
Margaritin aşkını, v:aluvanın ihtiras
larını temin edebilecek yegane a.dam· 
dı. 

Bu Uç kişi, biribirlerini nazarlariyle 
orguya çektiler ve tabii, ayni cevabı 

LQi Hüten: • tı 
- Geliniz kraliçe hazretleri, gel~ 

Valuval Geliniz :Marinyil Dinleyinıtı 
8enyörler, şövalyeler, kahraman 

11~ 
kerler, hepiniz dinleyiniz 1 diye bağıt 
dL ük 

Marinyi, Valuva ve kraliçe bilY 
salona girdiler.. !de 

Luvrun her tarafından, bu fevkal 
vaziyeti sezenler koşuşuyorlardı •.. d rı 

Bir kaç dakika içinde, beş yuı ~ . c v 

çok adam toplanmıştı. Kral, .ye~ın Al-
turdu. Burası yüksek bir sedırdı. 

d .. Valu"ı" tında kraliçe, Marinyi, kont o dÖ 
başkumandan Şatiyon, Jeofruva 

1 
r: 

.. atye e 
Malestruva, dükler, kontlar, şov da" 
yerli yerine geçmişler, kılıçları?a 

11
,. 

yanmışlar, gözlerini krala dikınışlct. 
yakta duruyorlardı. 

Kral sert ve gür bir sesle: 

- Harbimiz var!. • dedi. ··rUJ... 
Bu sözü müte;ıkip müthiş bir: eu 

tU salonun camlarını sarstJ· 
- Yaşasın kral!. 
- Yaşasın Harp! 
- Kahrolsun Flamanlarf. 

. yUk bit 
Nihayet sükut .. Alkışları bil 

sevinçle dinleyen Lui: d "itit·• 
- Flamanlarla harpedecek e~·t ~ 

B. • d h ""dh' bi d··c:man teh 
1 

ızı a a mu ış r U:s .,_ }3ıJ 
• eceğl• .. 

diyor. Hudutta kavga ctınıY d ceğit· 
şehir içinde .. Parlste 'kavga e c itfit1l" 
Bu, hükumetimizin isyana, .harp barbi• 
dır. Asil senyörlerin dilencılere t -.;a• 
dir. Fransa hükOmetinin aaşara 
tağına harp ilamdır. 

- Haşarat Yatağı!• • ·dilf11t" 
Bu sefer eski sevinç sesleri ış~uı.ıer, 

di. Şövalyeler, asil adamla~, "b~ıerirıc 
kontlar sapsan kesilerek bırı 
baktılar: 

- HaşararY atağı ı, 


