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Ç~ m lb ~ ırD ca v ifil L© ifil dl rr <§1 va <dl ö l1il <dl üı 
. Hitler ekoslovakyada Almanlar 
ldaresınde reyiam yapılmasını istedi 
Ç~k.D~ır blYlliil@l ütürrca~ ~<dlüy©rrD~_ır 

Çarpışmalar 
devam ediyor 

.Dün akşama kadar 30 kişi 
öldü, 79 kişi yaralandı 

Çekoslovak yada 
42 yaşından itibaren 

Bütün ihtiyatlar 
blldlren Çek ..,okollap blr §enlik 

~ 
.~snnsmd& askere eağırıldı 

trı t®lf~$an tiır D .. ~fiile @J@~al~I Londra, H~ 'A.A> Vard Pris, Deyli Meyl gazetesi-
netncelendft ne bildiriyor: 

B 
· Zannıma kalırsa Alman hükUmeti yaklnda Çek 

et b a h t b I• r k Q C a hükumetine bir nota t evdi ederek Südetlere karşı 
yapılmakta olan tecavüzlere devam edildiği takdirde 

~llhtelif erkekler tarafından karısına gönderilen Almanyada sakin bir takım Çekleri tevkif ve reh. ine 

Frnn ız Da~ \"ekili Daladye 

070 Aşk mek 
1 

::kt~,~.muhafaza edeceği yolunda tehdidde buluna· 

- Çeıııberlayn Daladye ile görüştükten 

t b b l ' 
sonra gene Almaı1yaya gidecek 

- .. 

U U U muş Hanlayn, Südetlilerin Almanyaya iltihaka karar 
• verdiklerini bir beyanname ile ilan etti. Çek hükumeti 

bu sebeble hakkında takibat yapıyor; Tevkifine karar 
verildiği bile söyleniyor - Eğer' de Alman konsolos
hanesi bombardıman edilmiş. - Çek - Macar hududu 
kapatıldı. 

....................... 
.• Varın ı 

l ı ~tYl~lltYJ kac§lono ve kömlUıro 
O lYıkte yakaıOaını<aı Ull ~şnl!:ıonu 
mlblJIJ=D c§lk e me edeını malhlke-

'1 m e o IJ=Da~ös ~aıraro "eırdi 
lc:ll:ı zamandanberi karısından şüp- saat ikide muhakemesi görülmüştür. 

~ ~:ı bir şoförün tesadüfen aşıkıy- Bize anlatıldığına göre hfidise şöy-
~· &ını cürmümeşhut halinde yaka- le olmuştur: 
t~ ~Ylc ortaya çıkan çok dikkate de- Altın bakkalda Satırcı sokağında 13 

t ctirınümeşhut hadisesinin dün Deı:amı 10 wıcttda 

Yağmur yüzünde·n 
dört ev yıkıldı 

'f ozgat ve lzm ·ue de seller 
büyük zararlar yaptı 

.. 

imi a anurlal'ilan !;(ITIJ'I\ Topbnnl'ı!~ fem!zllk ... 

·• Yozı!ı ıo umtitlt< 

Fransız Başvekili 
Londraya g·idiyor 

58 
'mi' •• • 

Londra, 16 - Başvekil Çemberlayn, 
bu sabah .cna doğru Londraya dön
mek üzere Almanyadan hareket etmiş
tir. 
Başvekilin önümüzdeki sah günü 

te'krar Almanyaya gitmesi bekleniyor. 
Şimdi Londraya dönmesinin sebebi 
nazır arkadaşlariyle konuşmak ve bil
hassa Fransa ile temas etmek arzu
sundan ileri gelmektedir. İngiliz kabi
nesi cumartesi günü toplanacaktır. 

Görüşmelerdeki sür'ati Alman ma· 

hafilinde İngilterenin, Bitlerin Südet 
meselesi hakkında noktai nazarından 

ve bu meselenin kat'i surette halline 
müteallik projelerinden malılmattar ol
dui:runa delfilet etmekte bulunduğu su
retinde izah edilmektedir. Bcrlin de bu 
münasebetle yapılacak bir plebisitin an
cak zabıta '\C idare kuvvetlerinin Südet 
lere tevdi edilmesi takdirinde muvaf- , 
fak olabilec.eği be) an edilmektedir. 

Çemberlfıynm bu hususta bir cevap t Resimli Hafta t 
Devamı 10 unmda • • 

Mecmuasını a1mız ----------------- ı İçinde : : 

~azar l ı ks 1 z . ı - lta1yanca derılen • r-"' t 2 - Kadınlara .bro:Je masa ôrtüaü • 
t omcgı t 

Sat 1 Ş t ilavelerini bulacak ve muhtelif gU- t 
t zcl, faydalı ve eğlenceli yazılar göre- t 
t ceksiniz. t 

Kararname neşredildi i R~~!!;~:~:t·d· ı 
t 36 Sayfa ~ Kuruş : 

Kanun ay başında y l ye<'ek, yakaf'ak • Yıldızlarmızneıöylüyor? • 

maddelerile tuhafiye eşyasının • 18. 25 eylül haftasını nasıl geçire • 
t ceksiniz? sayfasını bilhassa okuma- t 

atışlarında tatbik edilecek • nm tavsiye ederiz:. • 

_ Yaım 4 ilncW• ••••••• •• •• 
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Medeni 

cihazlanma 
Cenup vilayetlerini dolaştıktan son

ra buraya gelmişlerdi. Heyet reisi ce
nup vilayetlerindeki han ve otellerden 
o kadar tiksinmişti ki Ankaraya dö· 
nünciye kadar artık his; bir çatı altına 
girmemeğe yemin etmişti. Mevsim sı
cağına rağmen, arkadaşları ile beraber, 
basit çadırlarda kalmağı tercih ediyor· 
du. Tesadüfen göl kenarı yakınlarında· 
ki bu çidırlara uğrayan muharrir arka
daşımız: ''-Fakat niçin burada oturu.. 
yorsunuz? Birkaç kilometre ileride mü· 
kemmel bir otel var! . ., 

Heyet reisi §deta hayretle: 

- Otel mi? diye haykırdı. Ben taş
ralarda otelin ne demek olduğunu bili
yorum. 

Ve sanki böyle bir otelin yatağında 
imiş gibi kaşınmağa başlaıdı. Bir defa 
tecrübe etmesi hususunda israr ettiler 
ve adamcağızı arkadaştan ile birlikte 
Denizbank'ın Tatuvan'daki oteline gö· 
tUrdüler, 

Heyet reisi salonu, banyo ve odalan 
dolaştı. Çamaşırlan ve takımları gör
dü, derin bir nefes aldıktan sonra: 

- Ben bir hafta hiçbir yere krmıl
damam 1 dedi ve otele yerleşti. 

Nafıa Bakanlığımızın şikayetlerden 

sonra Trabzon· İran transit yolları ü
zerinde 'küçük oteller yaptırmağa ka· 
rar vermiş olduğunu gazetemizde yaz
mıştrk. Artık tereddüt etmeden söy
leyebiliriz ki Anadoluda medent cihaz
lanma ancak hükumetin murakabe ve 
idare ve fedakarlığiyle mümkün ola
caktır. Eğer Nafıa Bakanlığı veya De· 
nizbank teşebbüs etmemiş olsaydı, ne 
Van gölü kenarında, ne de Trabzon -
İran transit y.olu üzerinde sıhhat ve 
rahatına itina eden hiç kimsenin gecele
mesine imkan yoktu. Ecnebileri niçin 
misal olarak alalım? Anadolunun her 
tarafına mütemadiyen, seviye ve kültü· 
rU ile garplılaşmış, her türlü medeni 
ihtiyaçları hisseden vatı:ındaşlarımızı 
yollamıyor muyuz? Kalöriferli mek
teplerde yetiştirdiğimiz muaJlimlerden 
:A.nadolunun şehir ve kasabalarında se
nelerce hizmet istemiyor muyuz? 

Uzun müddet Ameıikada okuttuğu· 
muz gens;leri memleketin her köşesin
de s;alışmak mecburiyeti altında tutmu
yor muyuz? 

Onların asgari, fakat her türlü ihti· 
yaçlar~nı az çok tatmin etmeyi vazife 
edinmekten nasıl kurtulabiliriz?. 

Hatta Ankaradaki misale bakınız: 

Bu sene devlet merkezinde kalmış o
lanları teselli eden başlıca zevk ve is
tirhat yerlerinden biri Baraj, diğeri is
tasyon gazinosu.dur, ikisini de Nafıaya 
bcrçlu değil miyiz?. 

Yaz mevsiminde çalgılı gazino rant 
getirmediği için, bir devlet merkezini 
nefes alacak bir köşeden senelerce mah. 
rum bırakmağa nasıl razı olabilirdik?. 

Bahusus biz ki memleketi yekpare ve 
farksız bi rhizmet sahası addeyirouz ve 
bu hizmet fi1<rinin bozulmamasına uğ
raşıyoruz. 

Böyle bir şeyin manevi ve ahlaki 
kıymetlerin mantığı kadar, maddi ve 
medeni cihazlanmanın imkanları ile ta
hakkuk edebileceğini düşünmek borcu
muzdur. Rahat meskeninden başlıyarak 
asgari medeni cihazlanma, devletin 
masrafları içinde n:ısıl olsa ve ne za
man olsa yer tutacaktır. 

Anadoluda oteller vücuda getirmek 
vazifesini belediyelere vermek üzere 
f~ Bakanlığının bu sühınlarda haber 
verdiğimiz tasavvurları da bu .zarure
tin mes'ul bükQmet adamlarımtza ne 
kadar benimsenmiş olduğuna delil de
ğil midlr1. 

F. R. ATAY 

lı.tanhulıtıı. ~f"ncterdenhcrl görut nemi~ btr c.tılılet ve dc\'tımhlıklıı. iM gün ı:.Ure.ı ynğmurlr.r ~ehrln hlrtok yerler nt göle çevirdi. nazı yolları kum btrlldntıtcrl ao 
duıdu. Hu ıır:-dJ y:ı~n:uıun eze li kurb:ını Rasnnpaşnda hllhass3 Dere Malınllcsi ch·nn rco:;lmdc görudüğll gibi t:c ıılzden farksız bir Jııılc geld.J. 
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mimari 1 Karabük sanayi ı Belediyenin 

talebesi • • ıotobüs imtiY8 
Maaşh 

Akademiye bu şekıı- şehrının kuru lmasına Sene başında Bele 
de 10 talebe alınacak k d ·b. diye işe başJayac~ 

Bu sene Güzel San'atlar akademisi- ya 1 n a aş an 1 yor lstanbul Belediyesinin 1939 'r:ns 
ne yeni.den tahsisatlı on talebe alın· başından itiba:en bizzat kull.a~ 
ması Maarif Vekaletinden bildirilmit - 1 A b • k • • d • karar verdiği otobils imtiyazı ıçırı oi 
tir. Bu talebeler lise mezunları arasın- vve a a rı anın mu en IS ve zırlıklan devam etmektedir. 13~erı 
dan seçilecek ve mimari şubesine alına- 1 t otobüs imtiyazını birdenbire kul ~el 
caktır. memur arına a SUS a ar 1- yacak muayyen hatlarda yaln~.z: b•I 

Mevcut talebeye ilaveten mimari şu· manlar yap lacak ydaiyceakotıtro.büslerini i§letmekle ışetob 
besine alınacak bu talebelere devletçe 

beş sene müddetle tatiller de dahil ol- Sümerbank, Kara bükte kurulacak imadan yapılaı.:ak olan bu inşaat demir ve Bu esnada 0 hattan çıka~ak -o:ıedi 
mak üzere ayda 25 lira maaş verilecek· ler diğer hatlara verilecektır. P 
tir. büyük sanayi §ehri için, İ&tanbulun çelik fabrikasında halen kurma işlerin· otobüsleri çoğaldıkça yavaş ya\'a~ 

müstakbel imar ve inkişaf proJ· elerini d ral c:. e ·1 r'd al k ı 
e ::ı 1san v ı e 1 e ç ışaca 0 an tün hatlar ele alınacaktır. ..; Yalnız bu gençlerin seçilmesi için bir hazırlayan Mimar Prostla temasa geç· b • yew 

l•mt·h n ar 1 t 1 t•h 1 ı· üf mühendis ve memur apartmanlariyle Belediye, esasen r.r.ktan crı . ..ıl 1 a :sı mış ır. m 1 an ar ıse m miştir. Fakat yeni Karabük şehrinin - :r ktey-
d t .. · · ih b 'bunlara ait binalardır. Bundan son· tobils irin müsaade vermeıne 

1
•
1 re a ına gorc, rıyazıyc, tar • ve ya an- plfinlarımn hazırJanmasın.dan evvel bU· :s ki c:as 

C d 'lden a 1a kt ra usta ve işçiler için apartımanlar vü· Kullanılan otobüsler hep es , ı ı Y pr ca ır. yük sanayi şehrinin ve inşaat işi son ' · J3 
Tahsisatlı gençler devlet hizmetinde 

gösterilecek yerlerde tahsil müddetleri 
kadar tayin edilecek maa~la çalışmağı 
taahhlit edeceklerdir. Memleketin ima-

ra olan ihtiyacım göz önünde tutan 
Maarif Vekaleti gelecek sene bu te~
kilfıtı genifletmcğe ve bir pansiyon vü
cuda getirmeği düşünmektedir. Bu a
rada mühendis mc1ttebinin mimari kıs-

miyle akademinin mimari kısmının bir
leştirilmesi de düşünülmektedir. 

-0---

Belediye seç~mi 
hazırhkları 

intihap cetveller inin 
te kikine aşlan dı 
İlkte rinin birinci gününden itibaren 

başlıyacak olan belediye seçimi için bele
diyede hllmmnlr bir hazırlık vardır. Bu 
lınzrrlıklar §imdiki halde bir hafta askı· 
da kalan intibah cetvellerinin tetkiki ve 
kontrolu ikmal edilen cetvellerin beledi
yeye gönc!erilmesine inhisar etmektedir. 
Diğer taraftan soy adı esasına göre 

lı:ızırlanan intihab defterleri de tamam -
Janmı§ bulunmaktadır. Bu hazırlıklar sa
ye!:lnde seçimin gayet kolnylıkla yapı • 
lacağı muhakkak görUlmrktedir. 

Bu sırada sandık yerleri de seçim dai
relerine göre tııyin ve tcsbit edilmekte
dir. Sandık ba§larında bulunaen!t halk 
mUmc.ssillcri her tarafta Me~ilı:nlştir. Di
ğer tnmftan vUdyet de snnr!:k başına ge
çecek memurlarını tayin etmiştir. 

Belediyece seçimin muhtelif nııntaka
lnra g8rc tarihleri tesbit e-dilnıektcdir. 
Bu günler hafta sonunda ilan edilecek. 
tir. 

Cuda getı' ı'lecekt' B ti · d' üzerine kurulmuıt karoserllerdır. safhasına dahil olmuş bulunan demir r ır. u sure e şım ıye :s baıcrı 
ve çelik fabrikalarının icap ettirdiği in· kadar yapılan plan harici bir çok inşaat nun için belediye tarafından "baf 

l 1 K b k leırel:te olan otobüslerin ıııu A şaatın yapılması takarrür etmiştir. yapı mış o an ara ü sanayi şehrinde pek te mevzuu ba!ısolmıyacaktır .• r 
Sümerbankın karar verdiği bu inşaat- fabrikadan sonra ilk muntazam inşaat rı 

için ilk olarak yarım milyon lira tahsis ve şehrin kuruluş hareketine ba:ilan- cak son zamanlarda müsaı:de .,e yaa 
olan hir ktsım otobüslerin ınu.·.b~1..,e edilmiştir. Müstakbel şehir planını boz- mış olacaktır. rıµw 
istifade bakımından faydalı go ,. " 

1 kmekte 
t alebe k a 

• azar esı 
llkmekteplerln umumi kayıt ve kabul\ 

muamelesi pazartesi gtinUnden itibaren 

a yor 
atin çok daha fazla olacağı anlaşılmııı ve 
buna göre tedbir clınmrştır. 

başlıyacaktır. Maarif MildürlUğU bu hu. ---------------
susta ilkmekteplere bir tamim yapmı§. 
tır. Mnarif Vekaletince ittihaz edilen ka
rar mucibince bu sene ilkmekteplere gL 
recek çocuklar için 931 doğum, muayyen 
had knbul edllm!ııtir. Bu suretle ders 
senesi içinde yedi ya§ma girecek şimdiki 
altı ya3ında talebeler de ilkmektebin ilk 
sınıfına kaydolunacaktır. 

Bu sene ilkmekleplere geçen seneler. 
den çok fazla tehacUın olacağı tnhmin e. 
dllmoktodir. Mc.mlekette okuyan çocuk 
nisbeti hcnliz doğum miktarilc kar§ılııe
tırılncak bir miktara baliğ olmadığından 
flkmektcplere yapılacak mUrncaatJar ge
çen senelerin verdiği tccrilbclcr ve se_ 

neden seneye artan mliı-acnat miktarı ile 
tahmin edilmektedir. Geçen senelerin 
gittikçe artan talebe miktarının takip et. 
tiği süratli yükselişten bu sene rnüraca. 

ırcoınrt&oın amca
n o ifil aı ırn a lh1'~ aı ır a 

inhisar arın on beş 
yılhk faaliyeti 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü 
için inhisarlar idaresi büyük kitabı 
hazrrlamağa başlamıştır. Bu kitapta 
İnhisarların on beş senelik faaliyeti, 
tütün ticaretimizin vaziyeti, mü'3kirat, 
tuz, kaçakçılık takip işl~ri ve barut kıs
mına ait geniş maHimat bulunacaktır. 

Ziraat Bankasına 
alınacak memurlar 

Ziraat l3ankası, kadrosunu lisan bi
len ve lise tahsili görmüş gençlerle tak
viyeye karar vermiştir. Bunun is;in 
kadroda münhal vuku buldukça bu ev· 
safı haiz gençler alınacaktır. Şimdi 

kadroda mevcut bulunan münhaller 
için bir imtihan açılması takarrür ct
mi§tir. 

tedir. Maamafih bu hususat henu:ı: 
rilmiş bir karar da yo'ktur. 

-o-

İtalya ile müzakerele~ 
Numan MeneoıertC 
oğlu izahat veri.Ye~· 
İtalya ile ticaret müzakerelerırı rel 

şehrimizde başlanmıştır. Miiıal:ce ı 
Tophane köşkünde yapılrnaktadı~·z;slC 
. . d" 1 b gün ırıu ıçtıma un yapı mıştır; u 
relere devam edilecetkir. . l]ııtıl 

Heyetimizin reisi Haricıy: diifl 
Katibi Numan Menemencioghı 
beyanatta bulunmuştur: 'le b 
"- İtalya heyeti murahhasası e g 

gün başlıyan müzakereler her sen t 
den geçirilmesi mutad olan ticarc il§t 
klering anlaşmalarının bu yolda ~>'rı 
rek bir tetkikine matuftur ..,e 
bir hususiyet arzetmez. . 50 

Türkiye ve İtalya mübadelet~rı]ciŞS 
senelerin gösterdiği veçhile !.~yeb 
müsait ve tabii seyirleriyle yu 
lecek mahiyettedir. . iJl lı 

Bir mütekabil ihracat devres.ı~er t 

tamında bir tarafın veyahut dtııı 
rafın alacaklı kalması mUbadel .,e b 

zı tedbirler ittihzını icp ettiren ı;ail 
tedbirler alınınca kendiliğinden 
lan hadiselerdir. ıeriıııf 

İtalya ile bu defaki müzak:C~c: rı'ilt' 
esnasında bittabi bu tedbirlerl t<tı" 

1 ıaca 
tereken almak zarureti hası 0 .~e 

. asctl .. Hükumetin iktısadi sıY 
111

,.,, .. 

dinamizm her tecrübenin rand~iı d 
almağı Smir bulunmaktadır. . "le t• 
tecrübelerimizi daimi bir tetldkadir't~ 
bik mevzuu ittihaz ederek iktıs rlJ jrılC1 

mızın göstermekte olduğu bayt 
11
u tt:f 

şafı yakından takip etmek "'.e 0 edilı1'1 
hil eylemek vazifesiyle ta,•ııf 
bulunuyoruz. rıırı Jıl 

T Orkiye _ İtalya müzakeratı tice1'1 

· · ne ıı iki tarafın nf'ine clarak ıyı bıllıl 
, . ··rni.dvar vermesinden heyetımız u 

maktadır.,. 



!ta,ata dair' __ ._ _____ _ 
lki yüz yıl 
yaşamak 

Q P::CENLERDE bir gazete yazıyor
du: Bilmem nereli bir doktor, in

laıı ÖıtırUnU iki yilz yıla çıkarmanın ko
~ buI.ı:nuıı. Keııfettiği usulle bUyüttU-

otlunu herkese: "!ete size iki yüz yıl 
~cak bir delikanlı!,, diye gösteriyor
--._ llenı.en Allah çocukçağızı nazardan 
'-ltıeaını ... 
lkı Yüz yaaına varmış bir adamın ha. 

lııı bir dUşUnUn: emsali ve akranı dün
~ göçeli bir asırdan fazla olmuş; et
~dakllerin en ihtiyarı da kendisinden 
lok ıenç olduğu iı;in yapayalnız aayıla
Clalr bir adam. Doğrusu benim pek hoşu
'- lilıniyor; belki de kendimin !ki yüz 
)ti Y&eamaktnn hiç Umiclim olmadığı 1-
~. 
«o İainııiığa bir çare bulmak kabildir; 

lctorun usulü yayılınca iki yüz yıl ya. 
~sevdasına dUeecek daha çok klm
:ler bulunabileceği için çocuğun, bundan 
kaca~ır sonra da yaşıtlarıyla düıiilP kal-

gtnı tasavvur edebiliriz. Zaten yaı; 
'-tkt da nlsbi bir §cydir. On beş ya§m-
4-tı hır çocukla otuz yaşındaki bir adnm 
'1-aııında çok fark vardır; fnkat biri sek· 
"ıt, öteki doksan bce yaşındaki iki ihti
~r Pek allı nkran sayılabilir. Bunun için 

lctorun oğlu da, mesela yüz scksenıce 
ltldığı zaman, doksanlık torunları Ue 
taret i)i anlaşır. 

l't1tat doktorun \l§ulü .pciı bn1iUMI 

~IYor: çocuğu hep kırıarda, kıJyleryf) 
1 'tatacak, ona aUt içlrccek, çiy yemi). 
~Yedirecekmiş. Et yok, ispirto yok, ıı~ 
ı... hayatının zehirleri yok!... lyi ama 
~ için yaşamanın en büyUk tadı o ze
~· denen şehir hayatında değil midir? 

lrtok eairler, hakimler köyleri tercih 
•ttık ~ .. -lerinl söylerler. Ben o kanaatte de-
~· Hani tertemiz stiller, berrak au
~r içilip daima saf hava teneffüs edilen 
~Her varmıe, onları da istemem. Fabri. 
la dumanlarıyla havası kirlenmiş, sokak
lfı 11~dan gUrültil eksik olmıyan, her tür-

kotU insanlarla dolu ııehirler bile ben
~ 0 köylerden iyidir. lnsan oğlu daima 
l Yden kurtulup bilyük §0hirlcr kurma
~ llıcyletmiştir; az yaşamak paha.sına 
ha 0 Iaa bu tabii meyle uymak bana da
ha doğru geliyor. Hem dikkat edin: köy 
ttı l'atının iyiliklerini ııehirliler keşfet. 

1'tır; demek ki ancak ııehir gözümUzU 
~%r, bize doğru yolu ancak ııehir öğ-•e• 
" '

1l'or. Artık ondan kaçmanın manası 
~ar ını? arasıra dinlenmek veya hava "e'- .. 
ttı l:ışurmek, yahut şehir hayatını özle-
~k maksadıyla köylere gitmeğe aklım 

tar, fakat yine şehre dönmek şartile •.• 
it O do1;tor oğlunun ağır ağır lnkiııaf e
~Ceğini, m'csela otuzuna geldiği zaman 
ttıı ~kizindeki bir delikanlıdan farkı ol
ltahcağını aöylUyormuş. Hani sinemalar
lto •11 raıentl denen filmler gösteriyorlar, 
~or hayatı o hale getirmek, tenbelleş. 
~ eıc niyetinde. Oğlu, ild yUz yılda, 
~kesin altmış yetmiş yılda l aşadığını 
~ 1Yacak. Bilmem buna hayatı uzatmak 
ltııı~ek doğru mudur? bilakis; insan oğ. 
il! Utı inkişafını serileştirmek, ııimdikl 
)t t'alt içinde kırk yılda katettiği mesafe
'Ylrını yılda katetmesini mümkün kıl-

hayatı uzatmak olur. 
~ 11aYatın uzamasını kim istemez? ke~ki 
~l'birfnıız bu dünya üzerinde Uç beş yUz 
~ ltaiabilsek: kcşkl ölUmiln önüne geç
it it kabil olsa ••• lyi ama bugünkü zevk
ı. 111lllzın hiçbirini feda etmemek §artı. 
~ l'aıı olabiliriz. Sade sllt, yoğurt, çiy 
'tl hra yeyip iki yilz yıl yaşamaktansa 
~ lııpfrto ile, tutUnle yetmi§imizi bul-

ltence daha hayırlıdır. 
"--.... Nurullah ATAÇ 

aı Sir delikanh, milliyeti 
fl'ladığı için evlenemiyor! 

lll~l.ondrada yirmi Uç yaı;ındaki bir gen. 
""il'• 
~u.:Ullyeti olmadığı için,, evlenmesine 

le de verilmemiştir. 
teı "lı:redcn bir iki ay evvel Londraya 
~tı l'iikola Sidorof orada bir kızla ta
~ lf ve sevişml.ştit. Fakat evlenmeye 

' 'Verip müracaat ettiği zaman kcn. 
'°rıı e, hangi hilkümetin tebaası olduğu 
'o 1UYor. Nikola, Rusyadan çıktıktan 
~ hiçbir devletin t~biiyetine geçme-

1 SôyIUyor. O zaman: 
•• ....._ liU!iyeti olmıyan adam nasıl evle
""!'' · d.lyorlar. 

~"ntoıa mahkemeye mfir-waat ediyor ve 
d.i liı tabiiyetine girmek istediğini bll
~or. ll'akat bunun için de tahkikat tc
~ lllzum görUyorlar. §im.diki halle 

s 

? 

Hava ile karın doyur
manın çaresi bulunnıuş 
Kilşif, bütün paralarını 

sokağa attı 
"Havada bir takım gıda maddeleri vardır; 

havayı teksif ederek bu gıdaları elde 
etmeyi düşündüm ! ,, diyor 

Amerikada ''hava ile karnını doyurmak,, saresini bulan ~--.-----
zengin bir adam Nevyorktaki yüksek bir binanın penceresin
den bütün paralarını sokaktakilere atmıştır .. 

Adamın pencereden aşağı avuç avuç yüzlük, binlik do. 
l:ırlar savurduğunu gören halk koşuşmuş, bir dakikamn isin
de binanın önü binlerce kişi ile dolmuştur. Genç, ihtiyar, 
zengin, fakir hnh=., biribirini ezerek, çiğniyerek, dövüşerek 
.at~ları kapışmağa başlamı§, bu arada birço~larının kafası 
tözji yarılmıştır. 

Fakat, gökten yağan bu paraların ardı arası kesilme. 
mekte ve göklere açılan avuçlara mütemadiyen dolarlar düş- , 
mektedir. 

Bu hal belki böyle saatlerce devam edecekti. Çünkü a. 
dam milyoner sayılabilecek kadar zengindir ve bütün para
ları bir bavul içinde yanında bulundurmaktadır. Bavulu otelin 
penceresinin önüne getiren adam, oradan paraları avuç avuç 
almakta ve pencerenin dışına çıkıp pervaza dayanarak so. 
kağa savurmaktadır .•• 
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'°M lYısabakayı 
kazan orsan 

senin De 
evD eııı ıra m,, 

Doris Şor isminde sevimli bir İngiliz 
kızı, kendisini seven sporcu bir delikan
lıya: 

- Cklecek müsabakayı kazannııan 11e. 
nlnle evlenirim, diyor. 

Fakat sokaktakiler için, bütün dövüşmelerine ve çarpış. 
malarına rağmen güzel bir sahne olan bu para yağmuru fazla ~~ 
devam etmiyor. Kalabalığı <lağıtamıyacaklannı gören polis- ·-· ... _ 

Cek Kuin patinaj oamplyonudur ve iki 
.l eehir arasında yapılan bilyük bir mUsa
f bakaya hazırlanmaktadır. Bu patinaj mil
.sa.bakası buz üzerinde değil, fakat gilzel 
bir asfalt yolda yapılacaktır. 

ler otele giriyorlar~ adamın odasına çıkarak kendisini içeri ( 
çekiyorlar. Para yağmuru bu ıuretle kesiliyor. ~v 

Deli imitf F 
Müsabakaya birçok kişi girJyor ve 

sporcuları takip eden hakem heyetinin 
1 otomobiline Doru Şor da biniyor. Şilp. 
{hesiz, Cek'in Uzerine gözlerini djkmig o-

P:>liıler adamı tevkif ettikleri zaman kendisine bu ha· ~ 
lan ve onu en bilyUk heyecanla taklp e .. 
den bu kızdır. 

reketinin sebebini soruyorlar. 30 - 35 yaşlarında tir genç o. 
lan bu adam: 

- Benim için paraya artık lüzum kalmadı, c1iyor. Çünkil -
karnımı mütekasif hava .ile dokurmanın çareıin buldum ... 

O zaman, adamın deli olduğu anlaşılıyor. Paralarını a. 
vuç avuç dağıtan bu Amerikah, etrafındakilere şunları anla-
tıyor: 

"- Ben uzun zamandanberi ilmi tetkiklerle meşgul olu. 
yordum. Gayem, insanları yiyip i~me zahmetinden kurtar· 
:naku. Çünkü, fen ilerledikçe insanların da artık fennı bir 
şeklde yiyip içmeleri lızımgeliyordu. Evvela, gıdalarımızı 
hap ~eklinde hazırlamak usulünü tecrübe ettim. Fakat, bu da 
hayli masrafa ve müşkilata bağlı bir işti. 

"Sonra bir gün aklıma geldi ki, havada birtakım kim. 
yevi maddeler vardır ve bunlar dağınık olarak bulunmakta· 
dır. Halbuki bunlar azot, karbon gibi maddelerdir ve V':icu. 
dumuzun ihtiyacı olan bu maddeleri biz diğer gıdalardan al
maktayız. 

"İşte, bu gıdaları havayı teksif ederek elde etmeyi dü. 
şündüm ve yaptığım tecrübelerde ... ,, 

Zavalh milyoner deli bu tarzda saçmalarına bıraksalar 
saatlarca devam edecektir. Fakat adamın deli olduğunu an
lıyorlar ve tevkif ederek götürüyorlar •.. 

Sevgilisi kaçınca.,; 

- Fakat tahkikat neticesinde anlaşılıyor ki bu zengin genç 
aklını fenni tetkiklerle değil, aşk yüzünden kaybetmiştir. A. 

damın sevdiği bir kız varmış. Onunla senelerce ,gezmiş, eğ
lenmiş, parasının b:iyük bir kısmını onun uğruna harcamış. 

Nihayet, evlenmeye karar vermişler ve yakında düğünleri 
olacakmış .•• 

Düğün hazırlıklarına başlamak Uzere Nevyorka geliyor. 
lar. Fakat, bir gün milyoneris sevgilisi ortadan kayboluyor. 

Delikanlr, nişanlısmr ğünlcti.:e arıyor, bulamıyor. Bir 

kazaya veya bir cinayete kurban gitmesinden korkuyor. Fa

kat çok geçmeden anlıyor ki kız, bir gemici ile sevişerek lcaç. 
mıştır ..• 

İşte, bütılin .hayallerinin bir an isinde mahvolduğunu gö· 
ren genç aklını kagırıyor ve düğün hazırlıkları ve istikbali L 
çin bir sermaye olarak yanında taşıdği yüzoi:'ılcrcc lirasını 
pencereden aşağıya fırlatmıya başlıyor ..• 

Adamın deli olmasına sebep olan kız, seviştiği gemici 
ile kaçarak Amerikadan Avrupaya gelmiştir ..• 

Fakat, sporcu, bu mUsabakada en ile. 
ri mevkii alamıyor ve gittikçe daha faz .. 
la geride kalmaktadır. Bunu gören genç 
kız bu müsabakada kazanamıyacağmı hiç 
aklına getirmemişti ve birinciliği alaca -
ğmdan emin olduğu için ona evlenmek 
hususunda bu şartı ko§lDuştu .• , 

Cek'in müsabakayı kazanamıyacağını 

anlıyan Mis Doris hemen otomobilden 
atlıyor ve gencin yanma giderek: 

- Cak, diyor, ben eartımı değiştirdim. 
Müsabakanın sonuna kadar gitmeye ıu. 
zum yok. Eğer Londraya kadar böyle pa
tinajla kayarak gidersen seninle evlen!• 
rim... ı 

Cak, tekrar bütun hevesini bacaklan.. 
na veriyor ve Londraya doğru biltUn ıll,j 
ratiyle gitmeye başlıyor. ÇilnkU Londra 
onun için bUyük bir saadet saklamakta
dır. 

Yol ortasında kadınları~ öpüşen 
bir papaz r:Aas~ 

•• -

Mis Doris Şor da kendisini başka bir ~ 
tomobillc takip ediyor ve nihayet Lon
draya geliyorlar. Cak, müsabakayı ~aY.• 
betmiş ve yine 11evgllislnt kazanmıelırs 

-
Bir paı • sla bir kadın arasındaki bu ıs. 

pil§me sahnesi lngiltercnin en muhafa
zakar bir kMabasında geçmiş, fakat kim
se bunu ahlaka mugayir bulmamıştır. 

Halbuki o ııehirdc böyle bir sahne başka 
bir zaman olsa kıyamet kopardı. 

Bugün bir papasla bir kadının • ve o
nun gibi daha birçoklarının - öpüşmesini 

herkesin müsait karşılamasına sebeb a. 
damın on beıı senelik kasaba rahibi olma. 
.ıııdır. 

Herkesin çok hürmet ettiği Rahib Bnr
kcr on beş scncdenberi Londra civarın
daki bir kasabanın başpapasıdır. Ve bil
hassa 11cbzccilikle geçinen köy ahalisine 
kendisini çok l!lcvdirmişlir. Hatla papas:ı. 
"sebzeci kadmİarın pisiaposu,, ismi bile 
verli ıiştir. 

Rahib Barker artık ihtiyarlayıp kili
.ııeden çekilirken de sebzeci kadınlar 

.kendisinden boynuna sarılarak, öpüşe -
rek ayrılmışlardır ... 

Nikolanın milllycti yoktur ve evlcncml
oyr ... 

DıngDDDz Baışvekftlftnlın seyahati 
Gerçi herkes heyccandadır. ''Heyecanda,, demekle neden bahsedeceğim 

elhette arlaşı'ır. Günlerdenberidir devam edegelen sulh ve harpten. 
A.e<.ba herkes heyecanda mı? Bu da ayrı ve hatta yerinde !bir sualdir. 

Biz gazetecilerin bunda mübalağa ettiğimiz muhakkaktır. Bir!jok tanıdıklara 
rastladım ki orta A vrupanın bu karışık vaziyetinden heyecas şöy!c dursun 
en küçük bir irkilme bile hissetmemektedirler. Onlar vaziyeti şöyle hulaça 
c-diyorlar: 

- Bu da şimdiye kadar rastladığımız karışıklıkların aynidir. Biz bil
t:in heyv.;anımızı, Hitler Avusturyayı ilhak ettiği, Musolini Hab~Gtaıu 
öz malı yapmağa çalıştığı sıralarda harcadık. Sonunda Habeşistan Muso. 
lininin, Avustı.:rya Bitlerin olmakla kaldı. Vaziyetin düzelebilmesi için kan
~ık olmlsı liizımdr. O zamanlar bile karışık değilmiş ki birıo: boşu boşuna he. 
duymuşuz. Artık alıştık. 

Bu ifadeden anlaş.lıyor ki vaziyetin karışık olduğuna inanmayanlar bile 

lme\•.:uttur. BWlda pek de haksız değillerdir. Çılinkü söylendiği ve vaki ol. 
duğu gibi her bulanıklık sonu lekesiz bir berraklığa döndü. Bunlar ofa ola 
ah~ıldı. Şimdi bazılarını karışıklığa inandırmak kabil olmuyor. Acaba 69 

~
yaşindaki ÇemberJayn'nın canını hctkka bağışlıyarak ilk defa tayyareye bi
nişi, Bitlerin memleketine gidişi nikbinlere bir ders olabilir mi dersiniı?. 

R .. . 
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1Ç.8r!DE: 

• Cni\"ersitedc açık doçentlikler için im
tihan müddet uzatılmış "e 17 teşrinienele 
bırakılmıştır. Yeni alınncnk doçent adedı 
13 dür. 

• Jtk mekteplerde bu ders yılından itlba· 
ren ıklisat dersleri Yerilmeyc bnşl:ınncok· 
tır. Bu derslerin orlamekteplcr programı
na da konulııııısı düşüııulmektcdir • 

• Caddebost:ını ile Çlftehn' uzlar arasın
da sahilden geçen yolun asfalt olnrak in
şasına karar 'erilmlştir. Buyükdere -
Maslak yolu da tamir edilmektdeir. 

• Kartalda bir mandalina fidanlığı tesis 
edilmiştir. Fidanlık her sene biraz daha 
ıenlşletilecektir. 

• Ortaköyde iskele cami arasındaki saha· 
nın istimlakine başlanmıştır. Burası kırk 
bin lira serme bir p:ırk haline getirilccek-

1\ Bu sene orta tedrisat kadrosuna 1000 
ölretmen daha alınarak ihtiyaç tamamen 
önlenmiştir. Bu miktarın 200 u yardımcı 
ölretmendir. 

• İltanbul defterden Kiızım tapu ,.e ka· 
dastro umum müdürlüğüne, yerine de ma
liye nkAleti tahsiliıl müdüru se~ kel in) in 
edilmiştir. 

• İstanbul belediye ve hususi muhasebe 
bütçesi uzun müddet ''ekılleller arasında 
tetkik edildikten sonra nihayet tasdik olu
narak belediyeye gönderilmiştir • 

• Kumkapı Rum mektebinde bazı mual· 
limlerln maaşlarının eksik \"erildiği hak
kındaki şikfı~el üzerine maarif nkiiletl 
tarafından tahkikatn başlanmı~tır. 

• Ayın on dokuzunda Drükselde açılacak 
olan Mllletlerarası cerrahlık kongresine 
Türk murahhuı olarak tıb fakültesi do
çentlerinden operatör Fahri Arel gitmiş· 
tir. Murahhasımı:ı: yapmış olduğu b:ızı tec
rubelerl kongreye bildirecektir. 

• Akdenizde manevralıır yapmakta olan 
'.C!onanmamızın ay sonunda l kenderunn 
tldcceği haber verilmektedir. 

• Sirkeci istasyonu sahilinde Feribot 
iskelesinin inşasına 939 senesinin ilk ayla 
rında başlanacak ve ilk feribot seferleri de 
relecek sene bu mc,·simde yapılacaktır. 

• Kibrit çöpü yapılan kütükleri yetiştir
mek için lstanbul ko) lerinde kavıık ) etiş
tirilml'slne karar \·erilmiştir. 

• Trakya umumi müfettişi general Ka 
zım Dlrik bazı tetkiklerde bulunmak üze
re Canakkaleye gitmiştir. 

DIŞARDA: 

• Son zamanlarda Ren nehrine konmuş 
olan baraja müteallik bazı hudut meseleleri 
nl halletmek üzere son günler zarfında Pa 
riste Fransız ve Alman muralılıasları ara
sında müzakereler cereyan etmiştir. Bu 
müzakereler neticesinde hazırlanan itilaf 
projesi tasdik edilmek üzere iki hilkümete 
ar:ı:edilecekllr. 

• Bulgar kralı ve krQlitesi saat 18 de 
Londradan Parise geçmişlerdir. Bulgar 
hükumdarları mütenekkiren seyahat etmek 
tedirler. 

• Milletler cemiyeti asamblesi, bugün 
alent ce}seslnl akdederek zecri te.dbirlere 
ait 16 ıncı maddc)e muarız olan devletle
rın lı<'} ıınatını dlnllyecektlr. 

Çürük kadın 
• 

çorap.ar ı 

Çok ince çorap y a
pılmaması na karar 

ver il dl 
Çürilk kadın ~orabr imalitımn onu

ne geçilebilmesi için Milli' Sanayi Bir
liğinde toplantılar yapılmağa baılan
mııtır. Blitün çorap sanayicilerinin iş
tirakiyle yapılan dünkü ilk toplantıda, 
bir (pamuklu çorap encümeni) kurul -
ması kararlaımıştır. 

Encümen pazartesi günü Sanayi Birli
linde toplanarak mesaisine başlayacak· 
tır. 

Çorap imal eden fabrikatörler ayrı
ca, çoraplara ait dikit, boya, ütü ve 
ambalaj itleriyle, çorap örgülerinde 
mütehassıs iki kitinin Avrupadan ge
tirilmesine karar vermişlerdir. Bu iki 
mütehassıs çorap imalatı üzerinde ıs

lihat yaracaklar ve bundan sonra ya
pılacak kadın çoraplarının sağlamlığı

nı temine çalıpcaklardır. 
Fabrikatörler, aralarında bir de 'ko

operatif kuracaklardır. Bu yolda ilk 
t edbir olarak dUnden itibaren çok ince 
kadın çorapları imalatının durdurulma
lı kararJaımııtır. 

M D IK D BALINA AVINDA 
,..,,·~ 8.q l.11( CıJ<MIYO~ •• qNtrı. 
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Pazarlıksız satış 

karararname neşredildi 
Ankara, 16 (Hususi) - Pazarlık

sız satış hakkındaki kanunun tatbik 
suretini göstermek üzere tertip olunan 
ve İcra \'Ckilleri heyetince kabul edi
len kararname dünkü Resmi gazete-

de neşredilmiştir. 
Bu kararname hükümleri birinciteş. 

rinin ba.sınd:ı meriyete girecektir. Ka
rarnameye göre Ankara, İstanbul ve 
lzmir şehirleri belediye hudutları i· 
çinde şu maddelerin perakende ticare
tinde pazarlıksız satı§ mecburi olacak.. 
tır: 

l - Kesilmiş kasaplık hayvan etle. 
ri ve sakatları, kümes hayvanı etleri 
(pişmemiş) her nevi sucuk ve pastır
malar. 

2 -Taze yumurta. süt, yoğurt, te
reyağı ve sadeyağı, kaymak ve pey • 
nirler ve bunları satan dükkanlarda 
satılan diğer maddeler. 

3 - Kapalı kaplar içinde satılan her 
nevi memba ve maden sulan. 

4 - Yaş sebze ve meyvalar, bunları 
satan dükkanlarda satılan sair macL 
deler. 

5 - Her nevi bakkaliye maddeleri 
ve bakkal dükkan ve mağawarmda 

satışa arzedilen sair maddeler. 
6 - Mahrukat maddesi olarak o. 

dun, ağaç kömllrü, maden kömllril, 
linyit, antrasit, sömikok, briketler. 

7 - Her nevi hazır ayakkaplan ve 
ayakkabıcı dükkanlarında satılan sair 
hazır eşya. 

8 - Her nevi hazır şapkalar ve §ap-
kacı dükkan ve mağazalarında satılan 
sair hazır eşya. 

9 - Her nevi hazır elbiseler ve ha· 
zır elbiseci dükkan ve mağazalarında 
satılan sair her nevi hazır e§ya. 

10 - Her nevi manifatura eşya ve 
maddeleri ve manifaturacı mağazala
rında satılan sair eşya. 

11 - Her nevi kumaşlar ve kumaşçı 
mağazalarında satılan sair eşya (ter. 
zilcrin kendi dilkkfmlarmda dikilmek ü 
zere bulundurdukları ve teşhir ettikle-

tır. Dükkan ve mağazalarda satılan 

her maddeye fiyatını gbsteren etiket 
konacaktır. Bu etiketler malın mahiye 
tine ve ticari usul ve adetlere göre ma· 
lın veya ayni fiattcki mal gruplarının 
üzerine konmak, bunlara her hangi bir 
bağ ile raptedilmekt asılmak bir so -
paya, sehpaya takılmak gibi suretler. 
le kullanılacaktır. Esasen üzerinde fi. 
yatı yazılmış olarak kapalı kap veya 
ambalajlar içinde satışa arzedilen (iç· 
kiler, tütün paketleri gibi) mallar ü· 
zerine ayrıca etiket konulması mec
buri olmıyacaktır. 

Mahrukat maddelerini satan dük • 
kan ve depolarda bu malların fiyatla. 
n bir levhaya yazılarak bu levha dük. 
kan veya deponun müşterilerce iyi gö
rülebilecek bir tarafına asılacaktır. 

Yiyecek ve içecek r.ıaddeleri satan 
dükkanlarda ayni zamanda dükkanda 
istihlak edilmek üzere satıe yapıldığı 
takdirde bu suretle yapılan satışların 
fiyatları bir levhaya yazılarak bu lev
ha satış yerinin müşterilerce iyi görü
lebilecek bir tarafına asılacaktır. 

Bunlar haricinde kalan satışlarda 

mala etiket koymak mecburiyeti bakL 
dir. Fiyat ve evsaf m ağaç, karton ve. 
ya maden gibi maddelerden yapılmış 
rakam ve harflarla da beyanı caiz o· 
lacaktır. 

Kararnamede yağ ve et satışları i· 
çin hükümler de vardır. Etiketler ve
ya kararnamede yazılı sair vesikalar. 
la müşterilerin ittıHima vazoluna.n pe. 
rakende fiyat. peşin satış fiyatı ola· 
caktır. Taksitle satı~lar için ayrı fi • 
yat tatbik edildiği takdirde etiketler 
vasıtasile beyan olunan fiyatlara ya
pılacak zam miktarı veya taksitli fL 
yat mağazada asılacak bir levha ile 
veya malın etiketlerine yazılmak sure. 
tile müşterilerin ıttılaına konacaktır. 
Belediye idareleri pazarlıksız satış ka· 
nununa göre mahkum olacak tacirlerin 
sicillerini tutacaklardı;. 

ri kumaşlar ve elbise malzemesi ha· 1--------------~ 
riç). ı Levazım Amirliği Satınalma 

12 - Her :nevi tuhafiye eşyası ve Komisyonu İlanları 
tuhafiye mağazalarında satı~ arzedi-
len sair eşya ve maddeler. • Ordu sıhlıiyesi için alınacak be§ çe-

13 - Her nevi halı ve kilimler ve şit radyom emlahı 3 Birinciteşrin 938 
halıcı dilkkanlarmda satJlan sair eş. pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
ya. LV. A. Satınalma Ko . .da açık eksilt-

14 - Turistik eşya satan antikacı mc ile alınacaktır. Hepsinin tahmin 
dükkan ve mağazalarında satışa arze. bedeli 2131 lira 50 kuruş, ilk teminatı 
dilen her nevi eşya ve maddeler. 191 lira 86 kuruştur. Şartnamesi Ko. 

Kararname hükümleri dükki.n. ma· da görülebilir. lstc1dilerin kanuni vesi
ğaza, depo gibi sabit satış yerlerinde katarla beraber belli saatte Ko. na gel
yapılan perakende satı5lara tatbik o- melei. {203) (6511) 
lunacaktır. Şu satışlar müstesna tu- • • ~ 
tulmuştur: Ordu ihtiyacı için 17 - 9 - 938 tari-

a) Seyyar satıcılık (sokak veya mey hinde alınacağı ilan edilen 80 metre 
danlarda durularak veya dolaşılarak mikabı tahtanın alınmasından sarfına -
yapılan satışlar. zar edildiği iliri clunur. (6515) 

b) Müstahsillerin mallarını seyyar * • * 
surette satmaları, 

c) Muayyen veya ga~Ti muayyen 
günlerde sokak veya meydanlarda ku. 
rulan pazar yerlerinde dükkan ve ma. 
ğazalar haricinde yapılan perakende 
satI§lar .. Ayni zamanda hem toptan ve
ya yarı toptan ve hem de perakende 
satış yapan dükkan ve mağazalar. yal
nız, perakende satııları için bu karar
name hükumlerine tabi tutulmuılardır. 

Bu kararname, tatbikatı bakımın

dan toptancı, yarı toptancı, peraken • 
deci. seyyar satıcı ve pazar yeri satı. 
cılarınm vasıflarının ve ticaret şu • 
belerı ile eşya ve madde gruplarının 

tefrikinde tereddüt hasıl olduğu tak· 
diroe mahalli belediye encümeni tica
ret odasının mütaleasım almak sure. 
tile keyfiyeti bir karara bağlayacak. 

Ordu Sıhhiyesi için beş bin adet Cblo
rure D'ethyl açık eksiltme ile :-J l3ırlnd

tşrin 938 Pa artesi günü saat 14,30 da 
Tophanede lstanbul Levazım amirliği 

Satınalma Komisyonunca alınac:ıktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 2750 lira, ilk te
miruıtı 206 lira 25 kuruştur. Şartnamesi 
Ko. da gorUlcbilir. l11teklllerin belli saat
te komis)omı gelmeleri. (204) (6512) . "' "' 

Ordu Sıhhiyesi fçln 14 çeşit ilacın ka. 
pah zarfla eksiltmesi 3 Blrinciteırin 938 
Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede 
Levazım Amirliği Satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
i890 lira, ilk tE'minatı 591 lira 75 kurut
tur. Şartnamr>ıd komisyonda görUlebilir. 
Her kalem için ayrı fiat vermek mecbu
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 14,235 

Mücevher sahşı 
lslanbu l Emniyet Sandığı MUdOrlUğUnden ı 

Teşhir Dosya 
No. No. 

175 

ı 76. ı 
176 2 

37/ 92 

" 

" 

Hc:;ap 
No. 

SZ059 

. 
58825 

" 

" 

İsmi 

Nadire 

Şerafettin 

•• 

" 

Rehinin cinai 

Bir pırlantalı gerdanlık (be, tq 
nok&.ın) 

B'• pırlantalı .tkar pantantif 

Sandıkça 

tahmin 
edilen 
kıymet 

Lira 
350 

Bir prrlantah koldüğmeıi takımı 
C:Li taı noksan) 

40 
20 

Bir elmaslı kol saati 20 176 3 
176/ 4 
!76, 5 
177 
178/ 1 
ı~: . 

.. .. " Bir roza Y':.izük 10 .. " " Bir roza Y'azük 1 O 
37 / 97 
38/ 136 

59021 
57747 

Şerafettin Bir çift roza küpe 160 
Şinasi Bir roza iğne. 07 .. .. " Bir prrlantalı,.iğne. 07 

178 ::: .. .. .. ı Lir çift roza kol düğm~i. 20 
179 11 

1i9 2 
179/ 3 

38/ 139 60198 Hatice SaimeBir çift roza küpe, 30 

" .. " Bir çift roza küpe. 10 .. " ,, Bir roza iğne. 1 S 
9 / 4 

179 5 
179/ 6 
179 7 
179/ 8 
179/ 9 
179/ 10 

" .. .. Bir roza iğne. 15 

" .. •• Bir pırlantalı yüzük 25 

" " ., Bir roza yüzoJ.k. 1 O 

" .. .. Bir roza yüıı:ik. 1 O 

" " .. BL roza yüz:.:ik. 10 .. .. .. Bir altın saat. 15 
.. .. .. Altı adet gümüı katık. 04 

184 1 938 1231 56445 Halide !:ir pırlantalı iğne. 150 
H?4 12 ,. ,, .. Bir prrlantalı bilezik (2 ta§ noksan) SO 
184 / 3 ,. .. ., Bir pırlantalı yüzük. 50 
184 / 4 ,, ,, ., Bir pırlantalı madalyon. 30 
185 38 / 2i5 63357 Hııtice Bir çift roza küpe. 20 
186 1 38 280 65448 Verdi Bir pırlantalı iğne. SO 
186 2 ,, ., ,, Bir pırlantalı iğne. 2C 
186 / 3 ,. ,. ., Bir pırlanta tek ta~ yüzük 1 SO 
186 4 ,, ., .., Bir roza yüz\ik. 1 O 
186 / 5 ,, ,, ,, Bir roza yilz\ik. 1 O 
187 / 1 38 228 45574 İnayet B!r roza yil21ük 80 
18i / 2 ,, ,, Bir roza madalyon 20 
188/ l 38 450 56539 İnayet Bir roza yilzük. 20 
188/ 2 ,, ,, .. B:r çift roza küpe. 05 
188/ 3 ., ,, ., Bir roza iğne. 05 
188/ 4 ,, ,. ., Bir elmaslı aaat. 25 
:&8 5 ,, .. ,, Bir altın p.dlen. 20 
190/ 1 37 / 81 57689 Dilıad Bir pırlantalı yüzük. (3 tq n<.•ksan) 20 
190/ 2 ,, ,, ,. İki altın bilezik. 60 
190 3 ,, ,, ,, Bir altın y\ızük. 04 
191 37 124 61467 l\efik Bir pırlantalı iğn~. 120 
197/ 1 38 1155 63134 Saime Bir pırlantalı yüzük. 50 
197 / 2 ., ,. ,. Bir r:>za yüzük. 20 
197 / 3 ., .. ,, Bir roza pantantif. 15 
201 1 38/ 277 64275 Haü.:e Bir çift roıa küpe. 15 
201 2 ,, ,, ,, Bir roza yüzük. (altr taı noksan) 05 
201 / 3 ,, ,, ., 9ir roza madalyon. 04 

Yukarıda isimleri yazılr bor~lular r:.ndığa olan borçlarını ıenedi mucibitı· 
ce ödememiı olduklanndan 3202 nurr.ualı kanun hilkmüne göre her biri hakkıtı
da başhyan takip hesabile rehinleri ayn ayrı ıatıta çıkanlmı§tır. Rehinlerin ne ol· 
duğu hesap ve takip dosya ve rehin teıhir numaraları her borçlunun ismi hizasında 
gcıterilmiştir. Rehinler 3-10-938 tarihine kadar Cağaloğlunda Sandık binaa 
içindeki camekanda teşhir edildiğinden iıtiyen görebilir. Rehinlerin açık artınnaıı 
5-10-938 tarihine müsa fü çarşamba günü Sandık tarafından tıtanbul Belediye. 
si mezat dairesinde (Sandalbedeıteni) yapılacaktır. Her borçlu ve rehin hakkında 
ayrı ayrı ilan mahiyetinde olmak ve borçlular ile alıcrlann aatııtan hacerlerl tenıiıı 
edilmek üzere illn olunur. (6477) 

rfdir. lstE'klilerin kanuni veıikalarfyle 

beraber teklif mektuplamn ihale eaatin
deu bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(205) (6513) 

• • • 
İdareleri lstanbııl Levazım lmirllğine 

bağlı müe"SCrıat içln aluıacak ıso ton 
me§e kömUrUnün kapalı zarfla eksiltme
si 1 Blrinciteırin 938 cumartesi cUnU ııa. 
at 11,30 da Tophanede levazım Amtrliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

".rahmin bedeli 9,450 lira, ilk teminatı 

708 lira 75 kuruıtur. Şartnamesi komia
) onda &örülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalariyle berah<."r teklif mektuplarını i
hnle ıuı.atinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (206) (6514) 

• • • 
İstanbul levazım lmirliğine bağlı mü. 

essesat için 219,000 kilo patatese verilen 
fiyat v~aletçe pahalı görüldüğünden 

17,9-938 cumartesi günü saat 10.30 da 
Tophanede İstanbul levazım ~irlili sa· 
tınalma komisyonunda pa.w-lılila eksilt-

lira, ilk teminatı 1067 lira 62 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. tstek 
lilerin kanuni vtSikalarile belli saatte ko
misyona gelmeleri. < 199) (6468) 

••• 
Tophane Askeri fmnmda birikmiş ol~n 

1,220 kilo kadar kmntı ve kazıntı ıle 
l,845 kilo sönmüş fmn kömürü 17·9.938 
cumartesi günü saat 10,30 da Tophanede 
levaıım Amirliği satmalma ko. da pazar 
hkla satılacaktır. Kınntinın tahmin be

deli 15 lira 25 kurue teminatı 229 k~· 
fınn kömürünün tahmin bedeli 23 Iıra 
altı kuruş teminatı 350 kuruştur. tste~i· 
lerin belli saatte komisyona getınelerı. 

(198) (6468)] 

• • • 
Fenerbahçe, Harbiye aktarma anha· 

nnda mevcut 97 çift eski fotin 20.9-938 
sah gilnü saat 15 de Tophanede tstanbul 
levazım amirlili satınalma komisyonun~ 
pazarlıkla satılacaktır. Tahmin ~~ı 
970 kunıetur. Fotinler anbarda görülebı· 
lir. isteklilerin belli eaatte komisyona 
c&eıeri. Jl93). <6416).; 





Geçen seneki. lalJlJÖrünüzü huqünün 
zevkine göre tadil ediniz 

Kış yalnız so!;ruklann değil, ) eni elbise 
modellerinin de başlangıcıdır. Bu başlan. 
gıç günlerini beklerken geçen senenin 
tayyörlerinden bir tanesini bir parça ta· 
dil ederek bütün sonbaharda kullanmak 
fayda~z olmasa gerektir. 

Bu tadil kadınlara yalnız iktisadi fay· 
dalar temin etmez; ayni zamanda modayı 
takip etmek imkfuımı da verir. Bu suret 
le tayyörünüzün eskiyen; bozulan kısım· 1 
lanm göstenniyecck şekilde değişiklikler 
yaparak zevkinizi göstennek fırsatını te
min eder. 

Bu sene, biliyorsunuz, çizgili ve kareli 
kumaşlar çok rağbettedir. Modanın garip 
cereyanları iki ayn kuma5tan yapılmı~ , 
tayyörlere, roblara, hatt:l. mantolara yer 
verirdi. Bu iki cereyandan istifade ede. 
rek, kısalmış eski tayyörünüzü başka 
bir kumaş ilave ederek uzatmak eliniz· 
dedir. Krokilerimizi beraber tetkik ede
lim. 1 numaralı krokide tayyörün yaka· 
lan ve alt kısımlan gayet ince çizgili bir 
kumaştandır. (Tabii bu kuma~ın zemini 
tayyörün kumaşile ayni renkte olacak· 
tır •. ) Eski siyah veya deniz ma\isi renk. 
teki bir tayyorünüzü yenileştirmek isti· 

ceketten kesilmiş bir parçayı gene geçen 
seneki yeleginizin kollarına ve bedenin 

bir parçasına ekliyerek bu güzel modeli 
gayet kolay olarak yaparsınız. 

4 numaralı modelde ise eski bir eteklik 

Sayfiye 
Aylardanbcri kapalı kalan evinize 

girdiğiniz vakit gördüğünüz manzara ha. 
2indir. Her taraftan garip bir bakımsız

lık kokusu hissediyorsunuz. Koltukl'1f
dan bir tanesini kaldırınca etrafınızda bir 
toz bulutu yükselir. Bu manza.-adan a· 
deta canınız sıkılır. Kendinizi çok yor· 
gun hissedersiniz, sizi bekliyen ev işlf'ri. 
ni bir türlü bitiremiyeceğinizden korkar
sınız. 

Sayfiye dönüşünde ilk yapılacak iş bu 
manzaradan sıkılmamaktır. Derhal pcn· 
cereleri açınız Jçeriye ışık girer ve karan 
hk kokusu uzaklaşır. En iyisi sayfiyeden 
dönerken eve bol bol çiçek götürünüz ve 
kollarınız çiçeklerle dolu olarak odanıza 
giriniz. Çiçekler size neşe verir, hüznünü 
zü ortadan kaldırır. 
Eşya dolu bavulların ortasmda 5aşmp 

yorsanız, ayni renk kumaşın çizgilisinden ---------------
bu ilaveleri yaparsanız yeni bir tayyörü· IB Dır kaç 
nüz olur. tavsnve 

lki numaralı krokide ise, gene bugün Ekseriya olur: dikkatsizlik yUzUndcn 
pek moda olan, elbise üzerini ince şerit· UtilnUzU ayni yerde birkaç saniye bıra
lerle süslemekle istifadec dilmiştir. kırsınız. Çaamşırlann 0 noktacıı litU şck
Elbisenizin eskiyen yerlerini deği~tinnek lindc sarnnr. 

için başka bir kumaştan parça keserek Eğer çabuk dııvralabilirscnlz bu hata
geçirmc sü ler yapmağa bile ihtiyaç kal· nızı tnmir etmek mümklindür. Yarım 
mamı)tır. Ayni kuma)an kesilecek ince bardak su lçersinde iki dolgun tutnm bo
şcritleri muayyen fa"-ılalarla bu kumaşın raks eritiniz. Bu mah!Ule temiz bir bez 
üzerine i&'lle annası dikiş ile dikerek, ya. batırınız. Ve leke kayboluncaya kadar bu 
hut o kuma,.tan parça kalmamı~sa, uygun bezle kuvvetli kuv..-etli siliniz. Ondan 
renkteki giyilmiyccck kadar eski bir tay- sonra leke yerine ıslak bir bez koyarak 
yör veya etekliğin sağlam bir yerinden tekrar Utüleyiniz. Çamaıırr ecıkl haline 
ince ~erit ke"-erek \"C gene ayni dikişle di· gelmiş olur. 
kerek bu yıpranmı:.: yerleri kapa)'abilirsi· • Balık kızartırken balıkların tavaya 
niz. yapışmııması ve siyahlanmaması için ta· 

Bu sene sonbaharında giyilecek tayyör· vanın dibine bir parça tuz serpmek küa
ler, ceketler fazla süsleniyor. Bundan da yet eder. Eğer tuzu, yağ tamda erir ve 
istifade cdilebilır. yanarken ko1'8anız balıklar çevirdiğiniz 

3 \ e 4 numaralı modellerde yakası ve vakit parçalanmaz tar. 
inleri fazla eskiyen bir robdan pekal§ • Porselen bir tabağa kaynar bir ye-
istifade edileceği görülüyor. mek koyduğunuz vakit tabağı dörde kat-

parçalanndan istifade edilerek gene eski 
bir ceket yenileştirilmiştir. Bunun aksini 
cıe yapabilirsiniz. Bu ceket kışın öğleden 
sonra arkadaşlarınınn ziyaret ederken 
giyebileceğiniz çok gilzel bir cekettir. 

dönüüü 
kalmayınız. Bütün bavulları birden bo
§altmaymız. Bazı kadınlar ~yayı toplll" 
ca göreyimde sonra daha kolay yerleşti. 
ririm sanırlar. Bu zan hatadır. Eşyayı et 
rafınıza yı~dmız mı kendinizi işe başla· 
madan yorgun hissedersiniz. 

Bavulları birer birer bo~altmağa baş· 
}ayınız. Temizleruneğe muhtaç olmıyan 

eşyanızı evvela dolaplarınıza yerl~tiri· 

niz. Yıkanacak çamaşırlannızı derhal top 

layıp çamaşır sepetinize korsunuz. Bavul 
lar boşalmış olur. Onları da fırçalar, siler 

Ye sayfiyeye gitmeden evvel durdukları 
yere korsunuz. 

Şimdi yapacağmız iş umumi ev temizli· 
ğidir. Bunu tabii kendiniz yapacak değil· 
siniz. Fakat bu işleri gören daimi hiz· I 
metçinize veya muvakkat işçiye nezaret 
etmek lftzım olduğunu unutmayınız. Hele 
bu çalışan kadını yeni hizmetinize almış. 

şanız bu nezaret bir dakika bile tcrke<li· 
lemez. Evinizin dahili tertibatı hakktnd~ 
fikri olmıyan bu kadını Slk sık ikaz et· 
mek lazımgelecektir. 

Ancak bu işler bittikten sonradır ki tu· 
\"aletinize bakacak vaktiniz olacaktır. 

- -___.. --.-.. - --=,_ -
- - ---....---· - ---- -----

~ır faıcıa 
Pek kilçUk bir kız, telefondan babası

nın sesini ~itince bir müddet durakladı, 
sonra ağlamağa başladı: 

Annesi hayret ıÇtnde sordu: 
- Ne var yavrum, neye ağlıyorsun? 
KüçUk kı.z hıçkırarak: 

- Ah anneciğim, dedi. Babamı bu de
likten nasıl çıkaracağa:? 

Müşkül vazıyet 
Mahkemede yemin 18.zmıgeinıişti. Hl

kim, saf ve masum görünen kadma ha
kikati sCSylemek için: 

- Şimdi yemin edeceksiniz. Dedt. Ve 
yeminin no demek old11ğunu biliyorsun 
hcrhnldc. Yalan söylersen. •• 
Kadın sızlandı: 

- Ah evet biliyorum. Yalan söyler. 
sem cehenneme gideceğim. 

Durakladı ve hıçkırarak ililve etU: 
- Ama doğru söylersem de d~vayı 

kaybedeceğim! 

- ikide birde nedetı öyle yerinizden 
sıçrıyorsımuz? 

- Vehim! Karımı herifin biri olomo. 
bille kaçırdı. Korna ve klakson sesi işi· 
tincc karımı geri getiriyor sanarak ürki1· 
yorum! 

!Fransız n ü ktesn 
!ki küçücük çocuk kapı önünde oynu. 

yorlardL Sokaktnn suvari polisler geçti. 
Çocuklardan birl ötekine sordu: 

- Sen atlı pols mi olmak istersin, yok· 
sa yaya mı? 

- Atlı polls olmak isterim. 
- Neden? 
- Hırsız gelince daha çabuk kaçabil-

mek için! 

- Bırak da bu akşam biraz kahveye 
çıkayım. Sonra bütıin bir haf ta istediğin 
gibi canımı sıkabilirsin. 

Catıbazhane nıüdüri4 - l/ cm ter/ i etti. 
niz hem de zam istiyorsutıuz ha? Evvelce 
arka ayaklar rolünde ikcu şimdi ön ayak 
lara geçliniz. Bu şeref kafi değil mi? 

3 numaralı model size çok fantazi bir lanmış ıslak bir bez lizerlne koyunuz. 
tayyör gö teriyor. Geçen c:cne giydiğiniz Bu, tabağın çatlamasına mani olur. 

- ııtelcr fcvltalôde yüzücü imi1. Denizin içinde on dakika duracağını söyle 
ml(ti. 1 ki saat oldu hdld. duruyor 

• ıet11tU1. 
- Yemek yer yemez detıizc gırH 

din. 
- aZrar yok, yalmz bahk yedim· 

aya DO k ee· 
- Dostum, sen iyilik yapın~ , e

versin, sanı:ı. bir hayır yapmıı flf'l! 
reyim. 

- Nedir o? ,el'• 
- Bizim l\lehmede elli llrtı bOrÇ 
- Pek mi ihtiyacı v:ı.r? 

0
1Jt1 

- Fevkalnde ... Eğer :) arın bıı~~cel'-
borcunu ödemezse eşyası bacıcd 

0=-0 aı ~ e'lt m aş ~ 1'sdııt' 
- Vestiyerdeki kıza. neden ° 

tok bahşiş verdin? ,er· 
- Nnsıl vermiycyinı cannn. }3ıuı~iıle 

diğl şu pııltoyla eapkanın gUtC 

baksana. 

Oksatn kı1çırf 
- Betıimlc beraber bu • 

mısın? 

- lmkOnı yok. ıar' 
- Neden? prangaya nıı ııırdıı 
- Hayır. Ben gardiyanım! ~ ıı.,,,; 

"k '"' - ltalyan karı a 

l 
,, 

'P'( ( 
- Cevabımı bekli:>'orlar 01110>.0r. 

• Jıı/1111 
mryın, yanımzda camm sı ~ 

~' 

• ;çi" 
çe!:İtJIZı 

- Bu telgrafı <>ktmıadarı . rııtıı. • 
de lııtsusi şeylerden l·ahsedı?:OıtrrO 

_ ı mcrikan J:rm 
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ISTANBUL HARİCİ ASHEHi 
KITAATI İLANL.\HI 

JCıtası Cinsi Miktarı M. Bedel 1. Te. Ek. Şe. Tarih Saat 
ton lira lira 

~ SV .A. Yulaf 720 35280 2656 Kapalı 22-9-938 15 
~ TB. Yulaf 360 17280 1336,50 Kapalı 22·9.938 15 

liL1l11kanta yazılı Tiiın birliklerinin yulaflanna ihale günü talip çıkmadığından 
~ İsttkliJerin 2490 sayılı kanunun 2·3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla birlik· 
~.lfinü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplanru Lilleburgaz
:0-: 'lllh. satmaıma komisyonuna vermeleri. (365) (6151) 

• • • 
k.Gazıantep garnizon birliklerinin mukanleye bağlanacak aıağıda cins ve mik· 
~ ile ihale gün ve saatleri ilk teminatlarr, muhammen bedelleri yazılı dört 
'l"lll trıa]c kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. 
lııiı.a..~e gıllnU olan 1-10-938 gününe kadar prtnamelerini görmek istiyenler 
-.._.. olarak her gün komisyonumuza müraı.;aatla okuyabilirler. 
.. lateklilerin kanuni §erait dahilinde maliye makbuzu veya banka mektuplan 

t.....1o-g3s günU saat 9 da Gaziantep satınalma komisyonuna gelmeleri. 
(407) (6506) 

ihale gün ve saati Miktarı 

Kilo 
825000 
415000 
175000 
575000 

İlk teminatı 

L . K . 
2109 94 
3735 00 
2781 44 

1776 75 

Muhammen bedeli 
Lira K. 
28122 
49800 
35752 
23690 

50 1/ 10/ 938 
00 .. 
50 ., 
00 .. 

• • 

S. 9 Kapalı z:.:-f 

.. " 
,, 

10 ,, 
'' 10 ,, .. 

Kırklareli Tümen birlikleri eratının 
kapalı zarfla eksiltmeye konulan 160 
ton bulgur 20.7.938 tarihinde ihalesi 
yapılmı§ ise de makamdan muayyen 
müddet zarfın.da emir alınamadığından 
müteahhidi istinkaf etmiıtir. Bu geçen 
müddet zarfında Tümen ihtiyacı için 
pazarlıkla satın alınan miktar tenzil e
dilerek bakiye kalan 130.000 kilo bul -
gur yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konmugtur. Beher kilosunun muham -
men fiyatı 14 kuruı clup ilk teminatı 
1365 liradır. İhalesi 24.9.938·cumartesi 
gilnil saat 11 dedir. İstekliler p.rtna -
mesini hergün Tümen satınalama ko 
misyonunda görebilirler. Taliplerin ka 
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesa· 
i kile teminat mektuplarını havi zarf · 
Jannı belli gün ve saatten en az bir saat 
evveline kadar Tilmen ıatmalma 'ko
misyonuna vermeleri. (364) (6150) 

• • • 
Adanadaki birliklttin ihtiyacı için 

·-·-· ... -........................ _______ , 
Onuncu Bal
kan oyunları 

Nerede yapılacak? 
Her sene olduğu gibi bu sene de Bel

graddaki Balkan oyunları eanumda top
lanacak olan komite, gelecek seneki o
nuncu Balkan oyunlarının hangi memle
kette ve hangi tarihte yapılacağını tes
hil edecektir. 

Geçen senelerde verilen karar mucl • 
bince 939 oyunlarmm Bulgar stadlannda 
icrası lazIID!a da, Bulgarların bundan 
vazgeçecekleri rivayet edilmektedir ki 

bu vaziyette de, onuncu Balkanyaun Tür
kiyede yapılması icab ediyor demektir. 
Bulgarların 939 Balkan oyunlarını ter -
tipten sarfınazar etmeleri tahakkuk e

derse, Yunan federasyonu Türk spor ku
rumuna müracaat ederek; kendileri ta
rafından ortaya atılmıg olan olimpiyat o. 

yunlarınm onuncu yıldönilmUnde mUsa -
bııkalan kendi memleketlerinde yapma-

yı istediklerinden sıra kendilerine gelin
ce haldannı Tilrkfyeye devretmek üzere, 
gelecek seneki mUsabakalann memle -
ketlerinde icrası i~in Türk federasyonu -
nun mUsaadesinl rica edeceklerdir. 

Altm ağırhğmda 
bir oyuncu 

Gayri federe klüpler arasında 

Şampiyona maçları 
29 Eylülde Taksim stadmda başhyor 

Her kar§ılqmaları federe klUblerimi-} Taksim Yeni yıldız (Eseyan), Kurtulut, 
zin en enteresan maçları kadar ehemmi- ve Galataapor klilbleri arasında fikst!Jr 
yetil olan ve onlardan daha bUyUk bir tanzim edilmiştir. 
taraftar kümesine malik bulunan ·•gayri- Gayrifedereler arasında eslı:iden'ıeri 

federe klUbler,. bu seneki birincilik maç- mühim bir varlık göstermiı olan Pt'ra l
larma gelecek pazar sabahından itibaren le genç A.rnavutköy klüblerlnin lüzum
Taksim stadında yapacakları müsabaka- euz bir inad yüzQnden like glrmemeleri
larla bqlıyacaklardır. ne rağmen bu sene Barkobba iamiııdcld 
Aralarındaki nizamnamelerle "federe- çok kuvveW bir teıekkW Taksim likin

lere11 benziyen, gayrif edereler, yine de yer alınq bulunmaktadır. Arnavutköy 
- onlara benzemek· için olacak - bu sene De Peranm da yalnız kaldıtlan göm • 

p.mplyonluk maçlarına bqlamaclan PV - nünde tutuluraa bu ild klübUn genç ve 
vel dört bq klübUmflzle federasyon ara- hevesli aporculannm diğer tefeklı:Ullere 
mndakl ihtili! gibi oıılnrda r!a bir anlaşa- intlsab edeceif, bu suretle meaell bir Şit 
mamazlık çrkmrgtL Bu haftanm hemen ll • Kurtuı111 veyahut bir Barltohba -
hemen her gecesinde içtimalar akteden Galataspor karştl8§U"asmm eski aenele -
müteaddid klüb murahhaslan nihayet rin Pera - Sifli maçı kadar, belki de on
dUn akşam Taksim stadyom mUdUrlUğUn dan fazla heyecanlı olacağı tahmin edi
de yapılan son toplantıyla kat't karar - leblllr. 
Iannı vermigler ve - Pera ile Arnavut- Netekim Peranm namlı mUdafU. vıaa. 
köy klübleri müstesna - Si.§ll. Barkohb"' tardl, Galataspora glrmlftir. 

Taksim liki fik.stiirü 
A takmılan 

29 EyUU: 

Şffll - Kurtuluı 

Barkobba - T. YY. K. 
! blrincltqrln: 

Galataapor - Kurtuluı 

~rtohba - Şi§U 
9 blrlncltepin: 

Galataııpor - T. YY. K 
Kurtult11 - Barlı:ohba 

16 blrlncite§rta: 
Şigll - T. YY. K. 

2S Blrlndtetrla: 
Galataııpor - Barkohba 
T. YY. K. - Kurtulue 

30 blrlncltt.~rln : 
· Galatupor - Şifli 

Oalatasarayın yeni 
antrenUrD 

Hilen Fransanın en kuvvetli takını • 
lanndan Olcmpik Marseyin antrenör • 
JilğilnU yapmakta olan ve eski Avustur. 
yf milli takımının ve Oıtria klübünUn 

B f.aknnluı 

Şiflt - Kurtulq 
Barkohba - T. YY. K. 

Galatupor - Kurtulq 
Barkohba - ŞJşU 

Galataııpor - T. YY. K 
KUrtult11- Barkohba 

Sifli • T. YY. K. 
Gslataapor - Barkohba 

T. YY. K. - Kurtulut 

GaJatupor - 8Jtll 

Süleymaniye 
stadı 

25 Ey' tl. de açalaca k 

360000 kilo elaneklik un mukaveleye ba~ 
lanacaktır. Muhammen tutan 43200 lira· 
dır. Unun §artnamesi hergün Tilin satın 
alına komisyonunda görillebflir .• · Eksı1t· 
me 23-9-938 cuma günü saat 16 da _kapa· ~ 
lı zarfla Adana Tümen karargahmdaki 
satınalma komisyonunda ~-apılacaktır. 1 
llk teminatı 3240 iiradır. Talipler teklif \ 
mektuplarını en az ihale saatinden bir ı 
saat evvel komisyona vermiş bulunacak
lardır. Taliplerin ticaret odasında rnukay 
yet olduklarına dair \•esikalannı teklif 
mektuplarının içerisine koymaları la.ztrn· 
dır. (366) (6152) 

~ sol müdafii Toudler Galatasaray klübü 
tarafından angaje edilmittir. 

Türlı:iycnin en eski ıpor klUblerinden 
biri olan SWeymaniyelller de etmelerden 
beri devam eden çalı§malannm, didbı .. 
melerinln semeresini yakında görecekler 
dlr. 

• • • 
Beher kilosuna tahmin edilen fiat 

249 kuruş olan 17900 kilo yün çorap 
ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konul.. 
muştur. İhalesi 20-9-938 sah giinU 
saat 11 dedir nk temin11-t 3343 lira
dır. Evsaf ve şartnamesi 223 kuruşa 
Y. M. V .. satm alma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 ilncU maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarmı ihale saatinden en 
az bir saat evvel M. M. v. satm alma 
komisyonuna vermeleri. (341) (5987) 

,,. . . 
Vizenin 100 ton yulafına talip çıkma· 

dığından ihalesi kapalı zarfla 30 - 10 -
938 cumartesi gUnU saat 16 da yapıla -
ı.:aktır. Muhamen bedeli 6000 liradır. 
Muvakkat teminatı 450 liradır. Talip
lerin bildirilen gUn ve saatte Vizede 
Ko. na müracaatları (6510). 

t~te size kendi a~rrlr~ı kadar altın kıy
metinde bir oyuncu. Bu genç lngilterenin 
Voolverharnpton takmunm gözbebeği 

Bryn Jones'dir. Arsena1 takımı bu oyun 
cuyu kendi ekibine alabilmek için tam 
14.000 lngiliz lirası venneğe razı olmuş 
fakat Bryn Jones klübf.inden aynlmarnak 
için kendi ağırlığından fazla tutan bu pa 
rayı reddetmekte tereddüt etmemiştir. 

Resmimiz bu genç oyuncuyu en son 
antrenmanlarından birinde göstennekte
dir. 

B8cağı 

kes: len 
kriket 
A vuatralya kriket 

t.aJı:nnmm k:ıptanı 

Londrada yaptığı 

bir. maçta bacağını 
kil'IDIŞtır. Resimde 
Don Bradman is • 
mlndeki bu kriket 
kaptanı, kazaaan 
sonra, sahadan gö
tUrWllrlı:en glSrU • 
lllyor. Bradman u • 
zun bir mUddPt Q. 

yun oynıyamıya • 
caktır, 

Otuz beg defa beynelmilel olan bu 
futbol hocası yarın ıehrimize gelecek -
tir. 

konsrre 
Galatasaray klilbU yüksek murakaba 

heyetinin mutat toplanbsı yannki cu. 
martesi günü .saat üçte klüp lokalinde 
yapılacakbr. 

Hlr tavzih 
T. S. K. htanbul Bölge.i Su Sporlan 

Ajanlığından: 

18 - 9 - 1938 pazar günü BC§iktq 
Jimnastik klübü havuzunda yapdacak 
Bayrak yanımın 6 x 100 olduğu tav
rih olunur. 

Siyah - Beyazlılar, Şelıremtnlndekt bir 
arsayı büyllk gayret ve fedakl.rlJklarla 
stadyom haline ifrağ etmeğe muvaffak 
olmu3lardır ve §ehrlmlzin bu yeni atadı
nm killat merasimi 25 eyliU pazar gtlnl1 

merasimle yapılacalrtır. 

SUleymanlyelilerin davetlileri, o gUn. 
lSğle yemeğlnl klllbün Şehzadebqmdald 
lokalinde yedikten sonra yeni aabaya gi
dilecek ve açrlq merasimi yapılacaktır. 

Merasimden sonra SWeymaniye birin.. 
el futbol takmıJ ya Galatasaray veyahut 
da Fenerbahçe klllplerinden blrinln fut

bolcWerlyle bir maç yapacaklar ve bu
nu gUnUn en mUhlm bAdlsesi ( ! ) olan 111-
yah beyazlı mUtekaitlerle matbuat takı
mmm mlllabakaaı takip edecektir. 

Dünya futbolcUlerlnin ak.line olarak 
yazlan müsabaka yapan. kışları yası ya. 
zan muharrirler, SWeymaniye maçından 
eonra ıezonu kapıyacaklardır. 

Futbol aabasma çıktıktan gUndenberi 
hlç mağl6b olmıyan ''bizim ekip,, bu de. 
fa çok zorlu bir rakiple karaJlqıyor. 

Çok gizli tutmalarma rağmen duyma
ğa muvaffak olduiumuz SWeymanlye ta
knnı göyle kurulacaktır: 

Kaleci: Olman. Mlldafiler: Hayri (be

lediye mUfettiel), Orhan (belediye mu. 
baaebecllerinden). Muavinler: Hilı:met 

(likör fabrikası mlldllrtl ve gUref ajanl) 
Ha8an (Nahiye mUdtlrlerlnden). Fikret 
(Mütekait y(lzbagı). Muhacimler: Zeki, 

Arif, Arab HUsnU, Suad ve Kemal. 

lht.ıyatlar da; Kenan. yine belediyed
lerden A vnl ve Pqabahçe fabrlkamndan 
Şanlı Ahmet. 

Siyah beyazlılarm bu taknnı bu lelle
kl raldplerimlzden ne İltanbullpor. ne 
de Beykozla kıyas edilmlyecek lladar 
Jmvvetlldlr 
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Yazan: R. Rober Düma - 60 - Çeviren: rF0 t<• 
aıı:ııeır'Dn il:aıırDllııi Romanı: 30 Yazan: iki mim Hırsızlığın cumartesi günü yapı~: 

Padışah sokaktan bigünah kullarını ması ıazım, generaı .IJaımz o gııtı 

t l t · J _ı k , I laborataarında yalnız kalıyor t op a ıp ıuam euece mış e Diğer taraftan Uç dört gUnde bir, "ga- f Benim plfınnn d!hlyane değil, ;:u 
- Çabuk. Birkaç dakika içinde bu 1 

mel'unenin ve mel'unlarm kellesini is
terim. 

Sekbanbqı padişah huzurundan çıkm. 
ca doğru ueyhüllsJAm konağına git:mi§ ve 

Ataullah efendiyle bir saat kadar gizli
ce görU§mUetU. Pndlşab, vaka faillerinin 
ve GUlizann kellelerini istiyordu, ne ya
pacaklardı? 

ŞeyhUllslfunda da §afak atmıştı. Olur 
a, bir gammaz çıkıp: 

- ŞeyhUllslAm efendinin de bu halle
C!e parmağı vardır! 

Dese onun da sorgusuz sualsiz kellesi 
gidecekti. Şimdi ne yapmalıydı? 

O BirBda salonda kadınlardan başka 

gözlerine bir uey görUnmemletL Nere -
den bilsinler kim si!Ah atu, klm vurul-
du, ne oldu? 

Fakat aeyhUlislrun umur görmn,, My. 
le yerlerde aklını çarçabuk başma dev
girlp en selim yolu tayine muvaffak o
lur bir devlet adamıydı. 

Sekbanbqıya dedi k1: 

- Efendi ağa, bu badireden halAs bul
mak için, bigUnah da olsa birkaç adam 
yakalayıp huzuru hUnkfı.ra göUlrmckten 
ba§kn çare yoktur. Sen ne dersin? 

Sekbanbaşı bu fikri beğenmişti. Ama. 
o bUtiln bu dertlerin Cevrinln bıışmm 
altından koptuğunu biliyordu. Onun da 
bu münasebetle cezasını vermek gerek
ti Dedl ld: 

Gill.lzarm Ce%aSIDI tertip eylemek vacJpl 
olur. 
Sekbanbqı ŞeyhJalAmdan aynhr ay. 

nlmaz dört yeniçeri yasakçıbaşıyı yanma ( 
alarak &Une gelenler içinden en halsiz 
cansız ve dermansız olanlannı seçip mU§· 
ta, yumruk, sille, tokat tevki! ettiler. 

Halk neye uğradığını eaşırmıştı. Pazar. 
dan nevale devşirip evlerine giden bu 
kendilerinden bile bihaber zavalWarm 
bunca nizam ile tevkif edilip ellerine ke. 
ment bağlanıp ıürüye sürUyo ıevklerl 

halkı tetlıJg etmişti. Bir tanesi yalvar. 
mit ve söy !emişti : 

- Ne oluyor ağalar? Bizler ne gUna_ 
hunu: ve suçumuz var ki clkrimi%e kay 
tan geçirip vilcutlannun hurdahat eyle 
dinlz? Ne ettik, çoluk çocuk eahibiyiz. 
Padişaha dua ederiz. 

Sekbanbaşı haykmyordu: 
- YUrUyiln bre mel'unl&r. Pad{§ah 

ilempenah sizleri diler. 

- Bu ne gUnlerdir? Bu Allah korkuııu 
knlmamış zamandrrl Diyen yaşlılar dut_ 
k!ıılarmı kapatıp camilere kO§Uetular. 
Herkes evlerine kaçıştı. Reaya dilk'kfin 
kepenklerini kapatıp bulduktan deliğe 
saklandılar. 

Deraliyeyi dehşet istilA etti. Ağızlardan 
ağızlara yayılıyordu : 

- Padi.5ah sokaktan btgUnah kullarmı 
toplatıp idam ed~kmlş ! On be§e yakın 
adam elleri bağlı hUnklr huzuruna çıka.. 
nldı. Padlşah ağzı köpilrmtlf bir halde, 
dcllrmit gibi haykırıyordu: 

zete.nizln,, yazı mUdUrU tarafından gön- mUmkUn mertebe az tehlikeli... ıı,nın a. 
li glrdller. PadJph geri çekildi ve hay.. derdiğiniz yazılan aldığına dair bir mek yazıhanenin, Jfi.boratuvarm ve kas eecl<
kı:rdı: tup alacaksınız. HUviyet varakası temin çık olduğu bir zamanda tatbik edil uratle 

_ Ne durursunuz, vurun §U mel'unl&.. ettiğim gazetenin ynzı mUdUrUyle bu Sizin için çalman maddeyi nlıp 8 
'}'abli 

rm boynunu! hususta nnlaştrm. Siz de adnınnkıllı ma. kaçmaktan ba11ka yapacak iş )'Ok... Itlıı-

Co.hil ve mecnun hUnkAr, on be§ ada_ 
mm kim olduğunu bile tahkika IUzuın g~r
meml!)tf. Bunlar salonda nasıl bulunabilir. 

dl, ne maksattan olabilirdi? Hem on bea 
kişi Mdisenin faili olsaydı aalcnda 
canlı bir tek insan mı kalırdı? 

Fak$t padişahın bunlar, bu muhake. 
meler umurunda mı idi? Sırt ibreti mtlee.. 

ıılre olmak Uzcre birkaç kafanın dlzl dl· 
binde uçurulması l!znndr. 

Mevkuflar içinden beyaz sakallı bir 1h.. 
tlyar. sakallarına süzülen g<SZY8§lanm 
titrlyen elleriyle silerek yalvardı: 

- Padieahun, bırak birkaç rekAt na.. 
maz kılıp Wvbe istiğfar edelim. Kul ha. 
tadan l!lalim olmaz, ama, padişaha buka.. 

dar hata da yaraşmaz hllnk!rmı. Yarab· 
bi ıen kimsesizlere muin olmaz mısm., 

görmez mi!ln kullannm kalplerinde atee 
yanıyor! 

Bu .sözler cellAtıarın bile tq kalpleri. 
ne dokunmuo, onlar bile hazn:lanmı§ ya. 
tağanlan geri çekm.JBtt. 

kaleler göndermeğc gayret edin. tam zamanını ve fırsatmı kollıyacnltS l)llı' 
- Bu mesele benim becereceğim iş. Generalin evine girmezden Uç gli: dO· 

lcrden değil. Onu madam Seviny yapa- ce, yani perşembe günü sabahı 8.~e bir 
cak. kuzda Madam Delmon adresine §O) 

- Makaleleriniz gazetede çıkmaya telgraf çekin : ıı ı;. 

ba§layınca sizin gıızcteclllğinizden artık "İslın gilnllnll kutlular, ellerinde 
kimse §Uphe edemiyecektir. Her giln si- porlz. Nlkol _ Liisl•en,. ~ 

ze beg altı gazete ve mec.mua da gönde- Telgrafı alır almaz ben Bcr!inc 8 Otı" 
rcceğim ama, vaktinizi onları okumakla Jarımızdan birini göndereceglın· bS?ıJ 
geçirmezsiniz herhalde! benmlşim glbl itimat ediniz. c~a ı:ıııı't 

- Merak etmeyin. Orada gazete oku- sizinle buluşur ve vaziyete gore 1t 11 
mağa vaktimiz kalmıyacaktır. Verdiğiniz verir. Noel, senin biletini de ıılıı~a e1" 

işler o kadar çok ki... sana teslim edecek. Senin gara dtl nıtı. 
- Pl!nımı bUtUn teferrllatıyla size velden gitmemen çok daha iyl otur. 

anlattmı. Eksik bir şey kaimadrğmı sa- yatlı bulunmak JAzmı... • . . jıle te• 
nıyoruın, Muvaffak olacağınızdan em! _ Herkesten şüphe edin. Bırıbirln şo
nlm. Fakat tedbirli ve ihtiyatlı davran - lefonda tehlikeli şeyler konuşnıa>rlJl~ı.ııs
mak aart. .. Soraca kbir ıeyiniz var mı? förlerden, otel bizmetçllerindCPı veŞtel' 

- Hayır. Hmsızlığnı yapılacağı gUnde sıl Bcrlinde kargılaşacağınız hC~1' edde 
değişiklik oldu mu? şüphe edin. Mektuplarımız için ınü5" 

- Hayır. Du igin mutlaka bir cumar- yapmayın. itil bıl-
tesl gUnlt yapılması lAznn. ÇUnkU gene- Sonra Rokur. ricamı unutınıı, ben 
ra1 yalnız o günü lAboratuvarmda yalnız sust meselemle de meegul ol. 
kalıyor. - Velter meselesi. değil ınl! 

Hırmzlık saat on dokuzla yirmi bir a- - Evet. tı:t' 
Padi§ah MIA ağzı köpllk içinde boğalar rasmda olmalL Çünkü general eve ııaat _ Herifin fotoğraflarını saııtınrc3 

gibi haykmyordu: on dokuza doğnı dönUyor, llboratuvnra kik ettim. Nerede görsem tanJJ1Il1• 
- Nerede o mel'un kahbe. Hemen kel 

lesini isterim, anladın mı sekbanbqı? 

Yahut ıenin boynunu ururum. 
Saraya derin bir dehıet çO"lanU§tU. Or 

talıkta kimsecikler yoktu. 

çıkması için biraz zaman bırakmak IA ... - Pek emin görünüyorsunuz? ~ 
zım, Sonra Noel, bu işi müteaklp sizi Pn. - Tabi!. ÇUnkU Velterin kuıat:tl.,retl 
rlse getirecek olan tren saat 21,36 da benzerini bulmak imkAnsızdır! ~de~ 
hareket ediyor. RolilnUzU iyice blliyorsu- n1 ne kadar değiştirse kulaklarını 
nuz değil mi Noel? tiremes. - Cevri .knlfa eleba3ıdrr. Dalniz, bu 

aelftenln de padişah huzurunda idam o. 
Junmasmı muvafık görUrUm. Ne buyu-

- Bu hm.zırlar mı, bu kahbe oğullan Şiddetll bir yağmur saray pençerete- - Evet. - TeşekkUr ederim Rokur. set• 
- Siz Rokur. - YUzbqmı. vakit epey gecil'ti· 

rtırSUIUZ 
mı padleahlarma., velln1metlerlne ·~ rine çarparak, loı ve boı koridorlarda a. 
ceken? sabı bozan ııetıler çıkanyordu. - Evet ytlzba~rm. Benim plA.nmı daha viny de bu fikre i§tirak etti. GL 

1 - Bırak 1ıimdJ bunu ağa! O pad.leaha 
i!U}er bir keyfiyettir. Hay.eli kimi göziln ı 

mnrsa tevkif edip huzura aevkeyle. Şu 
k!busu atlatalım. Yoksa neuzübillAh se_ 
ıı1n de kellen elden gider ha! 

Sekbanbqı ayak ~Up elpençe durdu: 
- late hUnkAnm, suçluları huzurunu.. 

za getirdim. 

CellAt, namazım bitirip duasını ede. 
nin boynunu bir satırla koparıyordu. Kel 

leler, kan içinde ortalığa dökUldWer. Ka.. 
fa.ıımdan ayrılan ceeet, çrrpmarak bir 

basitti ama... _ Evet. Bavullarımı kapatacağtıtl·~ 
- Ne baait mJ, bilAk.is çok muğl.Ak... ytneceğim. Mil.saadeniile yUı:bnotJll· 

Farzedellm ki generalin ka.ııasmm anah· eaadenle L\1.syen ... 
tar deliğinin kalıbmı aldınız; na.sıl anah.. - Haydi karde§fm, ol~ Biçareler hiçbir 6CY anlamamJDlardı. 
tar yapacaksmız? Bizzat ııiz yapama.r.ın- • Serviny biraz eonra hazırlanJJ1~ 

Sekbanba§IlllD gözleri dönmllşttl. Dl.IJ
lerlnl gıcırdatarak söylendi: 

Belki pad~ bile ilk defa görUyorlar
dı. Dilleri tutulmU§, gözleri kararmıııts. 
SlUl.h çekmek velinimete ihanet etmek dı 

mltddet yuvarlanıyor ve başsız oynıyan 
kol ve ayaklar, göğse doğru çekilen ke-

sik boyun deri81 tltyler Urpertecek bir 
vnhaet manzarası alıyordu. 

ruz, bir çilingire mUracaat etmeniz lııe geldi: or· ıJS' 
tehUkcll olur. - Trenimiz saat 7,10 da kalkl1

1
, 

~1 ııı • 
Kasa şifreli ise bu şifreyi nnsıl öğre.. zi gara kadar götUrllrısllnilı: dea: erdiı%1 

- Benim kellem pahalıya gider Şeyh ne demekti? 
efendJ, bana yardım edilmezse siz bllUr. 
sün Uz. 

Şeyhisltım Ataullah Efendi, buradaki 
tehdidi anlamı§tı. Hani §U haliyle sek· 
banbıışınm da hlç eakam yoktu. Yapar mı 
yapardı, Kalktı, başefendinin arkasmı 

oqadı, tatytp ve tatmin etti: 

İçlerinden blrl, mütemadiyen paclilJahın 
bu saygısız tahkir ve tezlilinden Urpere. 
rek haykırdı: 

Kanlt hUnkdnn kılı bile kıpırdamamı§, 
bu en hissiz insanı bile deh§et içinde de. 

neceksiniz? Öğrendiğinizi farzedelim; - Maalmemnuniye götürrnek ıstrUııılle" 
gece içeri nasıl gireceksiniz? Girseniz na· fakat sizlerin benlmle beraber ga o"'(J1-
sıl çıkncaksmrz? Nöbet bekliyen sivil po. niz doğru değil. Burada vcdBlaŞ ç.ıJC&f' 
Us gözleri bağlı dolaşmıyor ya! Karanlık- Evvel! ben giderim, siz pe;,ınıdoll 

- Ne demek olsun efendim, hep ka.. 
tımdaşız yardımımızı esirgemiyeceğimiı 

den lştlbah mı oluyor? Hem padlşııh bir 
kaç kelleden sonra teskini gayz eyler 

- Padişah olacaksın. Gltnahsızla glL 
nahlıları tefrika kadir değilsin. Sekban.. 
başı denen bu dinsiz ve mel'un blzl so. 
knktan devşirip huzurunuza getirdJ. Ne 
olduğundan bihaberiz. Seni dahi tanıma· 
yız hUnkAr. Kahbe oğlu biz değiliz, senin 
sekbn.nba6flldll' ! 

llrtceek facia karuısmda sakallarmı tan_ 
yarak eğlenmfgti. 

Padişaha biraz sUkO.n gelebilnı.lıjti. 

Gariptir ki kafası en aon kesilen beyu 

l&ka1lı ihtiyarın ba§ı, Mustafanm ayakla_ 
nna doğru yuvarlandı ve hunhar hü 

ta evin içinde nasıl dolaııacaksmız? Hfz.. sınız. 
u: metçiler vo bizzat general uyanırsa... !ki nrkadagma uzun uzun bak ırıJU. 

lmldin yok. Muhakkak benim plfuıımı - Allaha ısmarladık çocuklar· 
tatbik etmelisiniz, muhakkak ... Sizin plii.n nlz nçık olsun. ıJ. ı;o. 
üzerliiden bir §eye te§ebbUs ctmlyece· Sesinde bir htizUn perdeleni)'ord dC~ 
ğinizl bana temin etmelisiniz. miser de müteessir oldu, Jllevıu:u~ıı60 

kUmdar bir tekme wrup sawrdu. Kelle- - Peki. Merak etmeyin, tirmek için kendini zorluyarak 

nanınm. 

Padi§ah donup kalmıetı. Kalktı, tekrar 
oturdu. Sekbanbaşıya baktı ve haykırdı: 

nin gözkapııkları açılıp gözleri dı3an !rr. - Çok eUkür inadmızdan vazgeçtiniz! ve birden: en (10~ 
1adI. Cellat bilo dehşet duyup irkildi ve Fikriniz tehlikeli olmasaydı niçin kabul • - Ha, dedi, aklıma geiınlşlt 

- CellAt! CellAt! Blr de 6U Gülizar denen aşifteyi der. 
aest eyleyUp huzura götltrıneli.sfn. Önce İçeriye dev vllcutıu bostancılardan Ud.. 

geri kaçtı. etmiyeyim? Fakat sizi tehlikeye sokmak ymı: Bizim Baron ue oldu? d) 

(Devamı var) istemem. (Dc,·n.ıııJ ·-

HtS· V'E .A $ Kı 

- Ne çekingenlik! Sen tarunnuyacak bir hale geliyorsun, dos· 
fum. Hasta olmryasm sakm? .. 

Dördünün de bu baloya gidecekleri kararla~tınld.ı. Prenses ile 
!Nazan, derhal birer ağır elbise ısmarladılar. 

XVIII 
Sabırsızlıkla beklenilen balo günü gelmişti. Bayram münasebeti 

le, pek mutena bir surette donanmış olan sokaklar, gece olunca, bol 
elektrik ışığile aydınlanarak, ifsanevt bir manzara almıştı. İstanbul 
komutanlığının bu sene fevkalade olarak hazırladığı baloya tahsis 
edilen binanın muhtesem cebhesi, elektrikten bir nur halesile çevril· 
mişti. Dahilden ta§311 yüzlerce mumluk ışık da bu nura katışarak 
caddeyi gündüz gibi aydınlatıyor; civardaki ışıklar, bu geceki müs
tesna parlaklıklarına rağmen bunun yanında sönük kalıyorlardı. 

Binanm bulunduğu büyük cadde, davetlileri getiren otomobil 
lerden adeta geçilmez bir hale gelmişti. Kapının önüne gelip duran 
\'ekfilet, sefaret, yüksek devair otomobillerile, hususi ve taksi, çeşit 
ceşit otomobillerden, çevik bir hareketle kaldırıma atlayan btiyük 
ünifonnalı subaylar ve Fraklı siviller, bunların hürmetle uzatWtla· 
n ele, bir ellerile hafifçe dayanıp, diğer ellerile uzun eteklerini top
layarak, çalfil< bir sıçrayışla yere basan muhteşem tuvaletli bayan
lar, gelip geçen halkın mütecessis nazarlanndan kaçınmak ister gibi 
cabuk adımlarla, binanın geniş mermer merdivenlerini çıkıyorlar, 
büyü!~ kapının içinde bckliyen teşrifat subayları tarafından kar
eılanarak içeri almıyorlardı. 

Binanın, ardına kadar açılmış olan büyük giriş kapısının iki 
}anında birer genç teşrifat subayı yer almışu. Gelen davetliler, bu 
karşılayıcıların çok nazik ve mültefit tavırları karşısında, daha ka. 
pınm önOnde iken, muhite ısınıyorlar, samimi bir ocakta oldukla
nndan ve çok e~leneccklerinden emin bir hisle, geniş merdivenlerden 
çıkıyorlar; baştan başa bir kabul salonu olan, yukarikı kattan, aşa· 

)#.. ••~rJJJlE!J~'lJ ClCl!IDL!R:••EISl3Dmlllll .. ~ 
şak hah ile döşenmiş olan - muhteşem parke merdivenlerd:;rn·or' 
çrktılar. Merdiven doğrudan doğruya, muazzam salona ç ııı!l ort' 
du. Salon, yüksek Ye nefis ya~h boya, resimlerle kaplı ~~ce J'll~ 
}erinde asılı çok büyük bir kristal avize içinde yanan yuzlc gefll; 
luk elektrik lambalan ve kenarlarda, biribirlerinden olduk~ snttıfl' 
aralıklarla, çepeçevre bir koridor teşkil eden oymalı Ill~eıc:ıld~3 
larm dantel gibi işlenmiş başlıklari içinde gizli rengareIÜ' ~ 

~UBAVDN 
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~ya ve dışanlara kadar ta~ cazın kıvrak, oynak ahengi ve arada 
klasik parçalar çalan salon orkcstrasnun rntif nağmeleri, daha sa· 
lona girmeden davetlilerin ruhunu kucaklıyor, onları cezbediyordu. 

Prenses Ye arkadaslarıru getiren otomobil kapının önünde dur. 
duğu zaman, bol ziya altında büyük ünifonnasına parlak sırama· 

larilc esmer, yakısıklı yüzü güzel bir tezat yapan üstleğmen Sadun 
Alev, hemen dı~rı fırlıyarak prensese elini uzattı. Prensr.s, mütebes 
sim bir yehre ile, bu elin yardımını kabul etti. Onun arkasından ay 
ni şekilde, fırlayan yüzbası İrfan Ti.mur da, Nazamn iruncsine yar. 
dım etti. Büyük üniformalarla, PIAton her zamankinden daha va· 
kur görünüyordu. 

Prenses ile Nazarun giyimlerinde. sadelikle, ihtişamı mezcetrne
sini bilen bir zevk göze çarpıyordu. Bir ellerile tuvaletlerinin uzun 
eteğini hafifçe toplayarak, diğerile - prenses Sadunun, Nazan da 
Platonun - koluna girdiler. Vekarlı bir neşe ile dış kapının önüdeki 
geniş mermer merdivenleri çıktılar. Hemen kendilerini kaI'§ılıyan 
teşrifat subaylarının dellı.letile - bayanlar kap!annı, Sadunla Pla
ton da, kılıçlarını ve kasketlerini vestiyere bıraktıktan sonra - ho· 
lün nihayetinden tek fakat çok geniş olarak başlayıp ortadaki büyük 
bir sahanlıktan itibaren ikiye ayrılan ve ceviz trabzanları pek sa. 
natkarane bir §ekilde işleruniş, basamakları yukarıdan aşağı yurnu-

aydınlanmıştı. ı:ırts ~ 
Orta salonun her iki yanından, geniş sünne ceviz k3~~\·etJJere 

çilen daha küçük salonlarda dahil olmak üzere bütün kat n'°rdtl'.. 
tahsis edilmiş oldutru halde, büyük bir kalabalık gö~ ça~eri· ~J 

Bir çok generaller, yüksek rütbeli subaylar, resını cJbı rııııtıt fi 
fanlarile ecnebi ataşemiliterler, sefirler, büyük üni~orzn.~ı rdtı· J31'e 
rütbeli subaylar, erkek da\ etlilerin ekseriyetini teşkıl edıd)o eeeli J1l 
dan ba~ka, hükumet erkanından mebuslardan, yüksek er . 

murlardan, mümtaz simalardan bir çoğu göze çarpıyord0·,1di>'dİ· Afi 
Bayanların tU\'aleti, cidden hirihirinden güzel ,·e ~e~e dolD~ 

ralannda öyle tatlı bir renk ahengi vardı ki, üzerl~r~n ı.at'ı>1. e 
gözler, hiç bir çiy renk 'e aykırı biçime rastlamadığı ıçın. sıısifetıfl 
rorulmıyor; balfıkis bunların, yüzlerin güzelliğine ,·c tııı rı· 
de uydurulmasındaki ince zeYk, gözü okşuyordu. ı;tra, St

0
, 

Prenses ve arkadaşları salona girdikleri sırada, orke i; sıı!1ı ııl' 
ussun güzel bir valsini çalıyordu. Dansiçin ayrılan ge~ı. 111;3~'1· 
müziğin kuwetli ritmine uyarak, f ınl fırıl dönen Sirill3• sİ\·ıl c b, 
generallerin geniş lannızı zırhlı külot ve rugan çizrn~lerı~1' llo; efl• 
siyetleıin yüksek terzi elinden çıkmış şık frakları ılekÇr çi~I 6, 
renk \'c manzara tezadı t~kil çdiyor; damlar da, nazlı ı <ıt'3'ııı 
ni andıran tuvaletleri ile. bu he)•betli ka\-alyelerin koJlnt1 
ı:cfic; birer bukete benziyorlardı. 

(Devamı "ar) 
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Leopar Postu 

bıııt&uador'un merkezi olan Kuitoda 

~ ~U!ordum. Bir gün ayakkabı al -
~ ll ı·çın bir kunduracı dükkanına git
~ Ukkan boyu 2,5 metre, eni 2 metre 
~ dar bir yerdi, fakat duvarları 1 

tr ' kalınlıkta idi. Yerde de gözüme 

Yazan : Jack London 

leopa .1. • 
~ r postu ı ıştı. 

~u en İspanyolca bilmiyordum, kun • 
~rlcı da bir tek kelime İngilizce bil

~~0tdu. Fakat işaretle konuşmada 
~~ Olduğum için, adama, yerdeki le
'bi!i r. Postu gibi postları nereden bula· 
~ırn diye sormak istiyordum: 

Cii ~birnden not defterimi çıkardım, 
~ilk bir şehrin caddelerini çizdim. ı 
~~:İikkanı işaret ettim ve bunun a
~ lbıcıya kendi dükkam olduğunu 
~d Yet anlatabildim. S::nra, krokideki 
ttti deler üzerine bir çok dükkan işaret 
ı. ltt Ye kendim de canlı bir istifham 
'Rtcr 
~o 1 haline gelerek bir yerdeki eski 
~ilr.Postunu, bir krokideki dükkan

ı.- ı:ostermiye başladım. 
ı,;~~t ayakkabıcı benim ne demek 
~ 1&1rni hala anlamamıştı. Düklcan -
~~ırağın da bir şey anladığı yok· 

~~ ihayet sokak imdadımıza yetişti . 
bu '<>kaktan geçenlerden dükkanın 
~ Cc:eğj kadar içrri girenler imdadı
~ geldi; diğerleri içeri giremeyip 
lı· kaldırımında kalmışlardı. 
b ır taraftan ayakkabıcı, bir taraftan 
~Cılar hepsi ayrı ayrı bana bakı· 

' dı. Yüzlerindeki halden anlıyor
~ :Seni hepsi aptalın biri zannedi

'l' dı . 
·~~~:ar defterimi elime aldım ve 
" lizerindeki işarctlerime başlctdım: 
tıd~ıa. bulunduğumuz dükkanı gös· 
~(~' sonra öteki dükkanları .. Sonra 

'Par bizim dükkana geldim ve yerde
fı •tu gösterdim ve gene 'kalemimle 
~'r Uzerindeki bütün dükkanları 
ltırn 

:Crk~s gene hiç bir kelime söyle

·~!\ ~Üzüme bakıyordu. Nihayet iç· 
( tkı bir çocuğun gözlerinde bir 
,Pa~ladığını gördüm. Çocuk: 

l'ıgre de Montanas ! diye bağır-
' b;ı. 
}' g kaplam,, yani leopar demek 
Otdu S " 1 k ' d' •' . onra, ne soy eme ıste ıgı· 
~laa • .. k . . ~-ıt;ı ıgını gosterem ıçın, çocu~ 

;ı~dan gel diye işaret etti. Onunla 
it er dükkandan çıktım. Beş yüz 

' kadar gittik. Nihayet büyük bir ' ~:ırı kapısında durdu. Binanın ö· 
r }' t llöbetçiler bekliyor ve bir aşağı, 
de ~arı geziniyorlardı. Kapıdan içe

r Çok askerler girip çıkıyorlar -

!tt~u~ bana sen burada bekle gibi • 
•ti . 1§<!ret ettikten sonra koşa koşa 
~· gıtdi, 

~ it ç 
~t 'Yrek sonra çocuk geliyordu. 

>'lııt tlinae leopar postu falan y.cktu; 

~~.~ 'ÖyJiyeceği bir şey olduğunu 
tııı.:t~dan okunuyordu. Kartvizitim, 

fıt, c ligum otelin ismini taşıyan ka
~a'birndeki saat ve çocuğun par -
'~,ll\rı "asıtasiyle nihayet anladım ki, 
~ 011 •aat altıda bana otele gelece'lc 
;ıııı11 tane leopar postu getirecekti. 

~~!\ &~ra, gene anladım ki, bu on 
~d Po~tu, yüzbaşı Ernesto Bekuçi 
~1o' hırininmiş, bizimle küçük E· 
~~ tlunun a.dı da Eliçeo imiş. 

f arn 
~ tam saat altıda çocuk otelde 

l :, i geldi, elinde de, üzerine benim 
~bt l'll Yazılı olan tomar halinde bir 
t "ard t }' ı. Aldım, açtım: Karşıma 

1,~ılrnış ve piyano ile beraber ça

'ttıqui ottlan bir nota çıktı: Hora 
~ttı.c:ı~' Vals, por Ernesto Bekuçi. 

~\r r>oı ke~dim.e: "Ben adamdan 1~
\ilt' ııtu ıstcdım, o bana tutmuş bır 

,.. ı Par.- .. d . l d d. 
1 ';Oc: ... :ıası gon ermış ... e ım .. 
~~ . llga bunları istemediğimi anla· 
~ ~1~iltetıer yaptım. Fakat küçük 
~~ ana leopar postlarını yarın 
~t.ı 'aat dokuzda getireceğini bildir

~t~Un Üzerine ben de bir kağıda 
~.Yazıp onu bu yüzbaşıya gön -

~ ~1!1-!ı Bekuçi; 
ıl.~, l'dığiniz "Hora tranqiula,, no-
..._ '-~ l'e§ckkür ederim. Mrs Lon-

11" ~ okıam piyanoda lbu valıi 

çalacak. 
Selamlarımla, Jack Lonc!on,.

• . . 
Ertesi sabah Eliçeo geldi, fakat gene 

leopar postu getirmemişti. Yalnız, e
linde İspanyolca bir mektup vard•. 
Tercümesi aşağı yukarı şöyle: 

Sevgili ve değerli dostuma: 
Sayın bay; 
Dün akşam ben size bu mek· 

tubu getiren çccukla bir hediye 
gönderdim, siz de bana bir mek
tup yollamışsınız. 

Size şunu bildirmek isterim ki, 
ben bu valsi Kuito<laki en güzide 

• Kimselere gönderelim. Siz de bun 
lar arasında bulunuyorsunuz. Bi
naenaleyh, hediyeme elle tutulur 
bir mukabelede bulunmanız icap 
etmektedir. Zira "Hora tranqui -
la,, yı besteleyen bizzat benim .. 
Bu mektubu gönclerdiğim çocuk
la, ne kadar az olursa olsun, lut • 
fen bana bir lütufta bulunmanızı 
rica ederim .. Parayı zarfa 'koyun, 
Eliçeo kendisine itimat edilebilir 
bir çocuktur. 

"Zatıalinizi ziyaret şerefinden 
maalesef mahrumum. Biçare vü -
cudum bütün azalarına tamamiyle 
malik bulunmuyor. 
"Dağ kaplanı pc-stlarına ge

lince; çocuk bu akşam saat yedi • 
de size gelecek ve on post getire
cek, içinden hangisini isterseniz 
intihap edebilirsiniz. 

'Vaziyeti benim gibi görerek 
takdir edeceğinizi ümit ederek 
ellerinizden öperim ve kendimi 
size değerli bay ve çok sevgili 
dostum demeğe mezun sayarım. 

Hakir ve sadık köleniz 

Ernesto Bekuçi yüzhaşı 
Kendi kendime: ''Anlaşıldı! dedim. 

Bu yüzbaşı Ernesto Bekuçi' denilen a
da:n pek ciddi bir insana benzemiyor ... 
Notası için para vermiyecek olursam 
galiba bu leopar postlarını görmek na
sip olmıyacak .. ,, 

Sonra şu mektubu yazdım ve çocu· 
ğa vererek gönderdim: 

Azizim Dekuçi yüzbaşı; 
Postları bu akşam çocukla o • 

tele yollayın, bir bakayım. Bu 
a:•şam Eliçeo bana bu postları 

getirdiği zaman, notanrza mu· 
kabil elle tutulur hediyemi ken
disiyle göndereceğim. 

LCıtfen her postun üzerine d: 
fiyatlarını ve hepsinin bana kaça 
mal olacağını da işaret edin. 

Selamlarımla, Jack Len.don. 
Nihayet adam dediğimi yapacak, di· 

ye düşünüyordum. Postları gönderme
dikçe elle tutulur hediye yollamıyor • 
dum Halbuki onun asıl bun\ istediği 
aşikardı. ' 

• • • 
Akşam saat yedide Eliı;eo geldi, fa. 

kata gıme postu getirmemişti. Şu 
mektubu verdi: 

Senor London; 

ı Sizi ikna. etmek isterim ki, bu
gün öğleden sonra saat üçte, oda· 

mm anahtarını kaybettim. As
kerlere yiyecek dağıtırken düşür -
müş olacağım. Fakat her halde Al 
lah böyle arzu etmiştir. 

Zatıalinizin göndermiş oldukla. 
rı bir mektubu aldım. Size karşı 

olan vaadimi yerine getirmek için 
yarın ne mümkünse yapacağım .. 
Zavallı müstemleke halkına mu

sallat olan fenalıkların önüne ge • 
çemediğim için mahcubum. Rica e 

derim, vaad buyurmuş olduğunuz 
o ehemmiyetsiz şeyi unutmayı -
nız. Takdirinizin bu delilini mek
tubumu getiren çocukla göndere
bilirsiniz, kendisi itimada şayan
dır. Bu vesile ile kendisine de Jüt 
fen az bir para verirsiniz. Bu ha
rcketnizle bendenizin ebedi min
nettarlığını kazanmış olacaksınız. 

Sadık köleniz 
Ernesto Bekuçi yiizbaşı 

Mektuba bir de şiir ilave edilmişti. 

Fakat bu ne leopar postlarından bahse· 
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Çaylak fırtına~ı 
~.... ..,.... oıı. rı.ın., Allı•,. Tal• _. 

5,42 12,0!l 15,55 18,18 1(),5'.! 4,00 

MONAKASALAR: 
f nhi5arlnr idaresinin Siit müstakil müdür 

lüğünc bağlı 1\Iclefon ve Çay tuzlalarıoda 

şartname Ye projeleri mucibince ) aptırıla. 
cak idare binnlnrı ,.e tuz nınhnrları inşnntı 
yarınki cııınnrlc~i günü saat 10 da pazarlık 
usulilc eksillıneyc konulac:ıklır. Eksillıne f· 
dorcniıı K:ıhatnşlnki levazım YC ınühayaal 

şubesinde yapıl:ıcaklır. 

GEÇEN 5.E~E BUGUN NE OLDU? 
• C:ığaloğlıındnki kimya enstillisündc ge 

ne yangın çıktı. 

Ç©cu~ Dılarffttaıso . 
Hediye kazananların isimlerini 

ıwşrcdiyoruz 
3.9-938 tarihli bulmacamızın hal şekli: 
Fuat saatte 24 kilometre yol yürümüş· 

tür. 
BlR DOI.MA KALEM KAZANAN 
Lütfi Oıin Emirgan 

BlR LOSYON KAZANAN 
Behçet Samatya Etyemez yokuşçeşme 

BlR ŞiŞE ESENS KAZANAN 
1\1uhittin Aksaray Çukurçcşme Küçük 

hamam cad. 
BİRER UFı\K LOSYON KAZANAN 
1 - ı\li Sağlan Cağaloğlu ortamektcp 

181, 2 - Aliye Altıncı fındıklı, 3 - O· 
mer Ersun Sirkeci Dervişlyer sokak, 18, 
4 - Türkan İstanbul 47 inci okul 141. 
5 - Gülçin Orkunt, Hasf mn arkası 22, 
No. De~iktaş, 

BlRER SABUN' KAZANA~LAR 
6 - Necdet Kabataş lisesi, 7 - Leman 

Doğanay No. 210, 8 - 1\lahmut Kasım. 
paşa, 9 - Jh<:an Hamalbaşı Zafer apart, 
9, 10 - Hafız Aksaray Küçük lfı.nga, 11 
- 1\ I. Cağaloğl u ecri da ne S. 11, 12 -
.Necdet Tüzer Çatalca orta okul No. 81. 

1 - Sedat Kızıltoprak Şchirkahyası 
sokak 29, 

BlRER MEKTEP DEFTERİ 
KAZANANLAR 

14 - Sabit Saylı Ankara cezaevi 6 ıncı 
şube, 15 - Nida Kurallı Aksaray Kemal 
paşa cad. Duruı;ay apartıman 2 inci kat. 
16-Suat Koray Samsun inhisarlar mu· 
hasebe memuru. 17 - Cahit Pertevniyal 
lisesi, 18 - Fikret 15 inci ilkokul sınıf 
6 No. 1271, 19 - F. Kumumo Şehremini 
Saraymeydanı, caddesi 64 numarada, 20 
- Ferit Yel, Kcmalpaşada Ismet pa~ 
cacldesi 52, numaralı e\1dc musiki mualli· 
mi, 21 Zeki Olcay Vefa lisesi 393, 22 -
Rıza Uzunyusuf. 

den bir şiirdi, ne .de elle tutulur hedi
yeden: 

Taşma 

"Ağlayamazsın; kederini unut, ha
yatın zevkini tad diyemezsin bana sen 
bu bir sene 1 - Seven kalbini, bana 
bağlayan bağlar kırıldı bugün için de, 
yarın için de ... -

Nafile saklama gözündeki alevi her· 
keslen. Bu alevdi yalnız aşk parlatabi
lir. - Sen kendi yıldızlı yolunda var 
git; bırak ben de gideyim kendi yolu -
ma. Şüphesiz, ruhlarımız, bir gün olup 
birleşecek. Fakat heyhat! çok geç.. ,, 

Gerek mektuba, gerek şiire şu cevabı 
verdim: 

Azizim Bekuçi yüzbaşı; 
Bugün öğleden sonra saat üç 

buçukta, Allahın arzusu üzerine 
odanızın anahtarını kaybetmiş ol· 
euğunuzu öğrenince çok üzül
düm. Bununla beraber. lutfen ya. 
rın sabah saat yedide çocukla 
mevzubahis postları gönderme • 
nizi rica e.derim. Postları getirdi
ği takdirde kendisine "Hora 
tranqııila., ismindeki valsinize 
maukibl elle tutulur hediyemi ma 
almcmnuniye vereceğim .. 

Selfimlarımla, Jack London. 
Ertesi günü saat yedide gene le~par 

postundan bir haber yoktu, yalnız şu 

mektup geldi: 
Scnor; 
Hakkınızdaki en samimi hissi

yatımı bildir.dikten sonra size şu
nu söylemek isterim ki, şimdiye 
kadar kimse bana karşı böyle ha
reket etmemiştir. Ben notayı bü -
tün "ccntlmcn,. lcre gönderiyo -

9 
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- Kalk, beni takip eti 
Dedı, peşine takıldım. Gittik. Kaptanın 

yanına çıktık. Kaptan uzun boylu, mavi 
gözlü, zayıfça bir adamdı. Siması da ba· 
na yabancı gelmiyordu. Kendisini selam· 
ladım. Bir iskemle işaret etti, kendi di· 
!imle: 

- Oturl 
Emrini verdi. Şaşırdım .. Öyle şaşırdım 

ki kapiten hayretten iskemleye otura· 
cak yerde boşluğa oturmuşum, yere yu. 
varlandım. Kaptan benim şaşmşıma kah 
kahalarla gülüyordu. İskemleyi altıma 

çektim, oturdum. Kaptan devam etti: 
- En·crn hoş geldin diyelim .. Bu ge

liş pek hoş değil ama .. Nereden geliyor· 
sun, kimsin? Bana anlat.. Yalan söyle
meğe kalkışırsan seni sahil muhafızlarına 
teslim ederim. 

Kaptan da, tayfalara okuduğum masalı 
anlatmağa kalkıştım. Daha ilk hamlemi 
bitirmeden sözümü kesti: 

- Sana, söze başlamadan evvel yalan 
söylememeni tenbih ettim. Bana masal o· 
kumağa kalkışma ... 

Dedi.. Ben, ısrar ettim: 
- Sizi temin ederim kaptan, Bö\'c mü· 

rettebatındamm .. 
- Böve batalı ne kadar oluyor? 
- Henüz battı .. Uç dört gün evvel!. 
-18 martta batan Böveden başka ikin· 

ci bir Bövc daha mı vardı. Fransız do· 
nanmasında? 

Durdum .. Ve .. hayretim büsbütün art· 
tı .. Marmarada bulunan bir Osmanlı 
yclkenlic:inin kaptanı Bövenin batış ta. 
rihini biliyor, Tanrı bilir, biraz ısrar et· 
~cm batı~ t::ırzını, hatta saatine kadar bü· 
tün teferrüatile anlatacak gibi görünüyor
du. Cevap vermediğimi gören kaptan 
sözü yürüttü: • 

- üzerinde hüviyetini gösterecek bir 
kfığıt, ve--ika falan yok mu? 

- Yok kaptanım!.. 
Kaptanın gözleri üzerimde dolaşıyordu. 

Kurnaz Türk gemicisi beni tepeden tır· 
nağa kadar süzdü .. Söylendi: 

- Demek üzerinde hiçbir vesika fa. 
lan yok hal.. 

- Seni temin ederim ki yok kaptanım!. 
Kaptan pannağile boynumda sarkan 

meşin kiinye mahfazasını işaret etti: 
- Şu boynunda asılı duran nedir. Mus· 

ka falan mı? 
Bende şafak atmıştı .. Renk vennemeğe 

ı;alı~ırkcn kekeledim: 

rum. Onlar da valsi alıyorlar ve 
buna mukabil beş dolar gönderi -
yorlar. 

Sizin, bana para göndereceği -
nizi vaad ettiğiniz halde sözünü -
zil tutmamanıza doğrusu akıl er
diremiyorum. 

Rica ederim, bana hiç olmaz -

sa bir miktar para gönderin de 
hiç .clmazsa mütemadiyen size 
giclip gelen çocuğun ücretini ve
reyim. Parayı zarfa koyup çocuğa 
verebilirsiniz, kendisi itimada şa
yandır. 

Dün akşam çocukla beraber 
sizin otele geldik. Yemekte idiniz. 
Bir saat bekledim, sonra kalktım, 
tiyatroya gittim. Lfıtfen çocuğa 

ufak bir para verin, bana da on
dan biraz .daha fazla bir para gön 
derin. 

Tarafınızdan, bendenize esir
gemiyeceğiniz bu IUtfü sabırsız

lıkla beklerim: 

Ernesto Bekuçi yüzbaşı. 
• • • 

Ernesto Bekuçi yüzbaşı ile olan mü
nasebatım burada sona eriyor. Bütün 
bu mektuplaşmalardan hiç bir şey ha
sıl olmadı, boşluktan hiç bir şey ele 
geçmedi. 

Ne Bekuçi yüzbaşı ''elle tutulur,, 
hediyesini aldı. ne ben leopar postla
rını gördüm. Elle tutulur hediyemi ben 
yalnız Eliçoya verdim. Çocuk bu para 
ile derahl ayağına bir pantalon, bir de 

yakında yapılacak olan boğa güreşleri 
için bilet aldı. - Çeviren: V. G. 

- Şey .. yok .. Evet .. 
- Dur ... Ver o mahfazayı ı:ıanaı .. 
Ellerim tirtir titriyordu. Mahfazayı a· 

lmca içinden çıkacak künye kağıdını 
okursa bu adam benim tahtelbahir gedik
lisi olduh'WllU anlayacaktı. Kaptan tercd· 
düdümü görünce tekrarladı: 

- Hey, rnna söylüyorum .. Ver o mah. 
fazayı bana! .. 

Çaresiz, isteğine razı oldum.Mahfazayı 
boynumdan çıkardım, kaptana uzattım. 
Aldı, açtı, künye kağıdını çıkardı okudu. 
Sonra gözlerinde şimşekleşen bir hazzın 
aydınlığı yüzüne dağılırken emretti: 

- Anlaşıldı .. Şu Marmaraya girmek i· 
çin 3 gün evvel boğazı zorlayan donan• 
manm ateşi altında Boğazdan g~en 17 
tahtclbahirlik filonun 3 Fransız gemisin· 
den esir düşen Turkuvazın başgediklisi 

sin ha! .. 
- Evet kapiten! .• 
- Nasıl esir oldunuz? 
Kaptana esaret faslını, firar tertibini 

buluşumu, Çanakkalede başımızdan ge
çenleri tamamen anlattım. Firarıma çok: 
güldü. Sonra, gene alaycı bir tavula yü. 
zfune baktı: 

- Beni tanıyor musun? 
Gözlerimi gözlerinin içinde gezdire gez

dire mütereddit, cevap verdim:. 
- Bilmem kaptanım .. Gözfun ısırıyor 

gibi.. Fakat .. 
- Hafızam yokla .. Tahtelbahir filosu 

yola çıkmadan bir iki gün evveline dön .. 
biraz düşün bakalım .. 
Düşündüm .. Hem biraz değil, bir çok 

dü~ündüm. Hakikaten kaptanın siması 
bana pek yabancı gelmiyordu, kaptan 
tekrarladı: 
-Hafızanı yokla! 
- Yokladım kaptanım .. 
- Şöyle Maltaya dön; hareketten evvel 

ki geceyi, hareket gününü, Bozcaadaya, 
gelişi, amiral Dörobckin da\·etini hatırla 
yamıyor musun? 

Meraktan çatlayacak hale gelmiştim .• 
Bu adam, şu Osmanlı yelkenlisinin 
kaptanı her şeyi tamamı tamamına bili· 
yordu. Şaşkın şaşkın mukabele ettim: 

- Hatırlıyorwn kaptanım. 

- Komodor Brodeyi, şu tahtelbahir 
filotillasmm komodoru E 13 sü\'arisi ln· 
giliz deniz yüzbaşısı Brodeyi hatırlıyor

musun! 
- Tabii kaptanım .. Bir bahriyeli kendi 

komodorunu tanımaz nu? 
Ala .. E13 de komodorla birlikte Mar. 

maraya giren bir lngiliz ihtiyat deniz yüz 
başısı da hatırlıyor musun? 

- E13 ün bütün subaylarını tanımıyo
rum kaptanım .. 

- İhtiyat yüzbaşı Palmer diye bir i· 
sim tanıyor musun? 

- E\'et.. Evet; hareketten evvel süva
rimiz Alfred Didiye böyle bir adamdan 
bahsetmişti.. Eski Çanakkale konsolosu 
imiş; O da filotillada komodor Brodeyle 
birlikte bulunacak, Marmaraya girdikten 
sonra bize yardım edecekti. 

(Devamı var) 

lstanbul Radyosu 
lG EYLÜI. - l!J38 CUMA 

18,30 d:ıns musikisi, (plük), l!J konferans 
Selim Sırrı Tarcan (Puşkindcn tabanca kur 
şunu), l!J,30 dans musikisi pliık, 19,55 lıorsa 
halıerlcri, 20 s:ını nynrı, Grnıwiç r:ıs:ıthnne 

sinden ıı:ıklcıı, Bedin Hıza \ ' C nrkadaşl:ın ta 
rafından Türk musikisi ve halk şarkıl:ırı, 
20,40 ajans haberleri, 20,47 Omcr Hıza Doğ 
rııl tnl':ıfındnn nrnJlf:ı söylev, 21, sa:ıt ayarı, 
orkcstr:ı, 21,:ıo snz eserleri, T:ırıhuri Helik 
Ş<.>nısetıiıı, ve :ırkadnşlnrı tnrnfın<lnn 22,10 
Dariiıtnliın mu iki heyeti, Fahri ve arkadaş 
l:ırı tnrnfındnn, 22,50 son lınlıerlcr Ye ertesi 
siinün 'programı, 23 sanı ayarı, son. 
llUIJAJ>EŞ1'E: 

20,25 plak, 22,30 orkestra, 23ı45 sisan or 
kestrası, 

DZ:RT.IN: 
19 bando, 19,40 şarkılı konser, 20 bando, 

23,30 hafif müzik, ,.e halk h:.waJarı, 1 orkest 
rR, 
l'"1lŞ0\';l: 

20,lO konser, 20,40 ı·tub o orkestrası, 22,10 
opera ırnrçalnrı, 23 salon orkestrası, 
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Yağmurun zararları 
Şiddetli ve hemen hemen fasılasız o

larak iki gün devam eden yağmur ni. 
hayet dün akıam durmuştur. 
Yağmurun sebep olduğu hasar tesbit 

edil~ktedir. Bu yolda en fazla çukur· 
da bulunan yerler zarar görmüş Bebek 
~mavutköy ve bilhassa Beşiktaş, Dol. 
mabahçe, tepelerden gelen sellerin taşı· 
dığı çakıl ve kumlarla dolmuş ve tram. 
vay yolları kapanarak saatlarca &eyrü· 
ıefer durmuştur. Yağmurlann Uskoli. 
darda Sellimi Ali mahallesinde Yangın 
bağında Karabet isminde birine ait ev 
sellerin hücumile birdenbire yıkılmıı 

ve bütün ev halkı ankaz altında ve su· 
lar içinde kalmışlardır. Bu sırada ev sa. 
bibi Karabet aldığı yaralar yüzünden 
ölmUg ve oğlu da ağır surette yaralan· 
mııbr. 

Beyazrtta Ordu caddesinde 148 nu· 
maralı evin de çatısı çökmüş, evde kim 
ıc 'bulunmadığından insanca zayiat ol· 
mımııtır. 

Bostanbaşı caddesinde Çukurcuma 
sokıgındt 8 numaralı hamamın arkasın 
da Doktor Galibe ait evin bodrumunu 
sular basmrıtır. 

Bebekte Naryan apartmanının ka· 
yıkhanesinde oturan balıkçı Ahrmt 
Halit, kayıkhane önünde şiddetli yağ· 
mur ve cellcrden kaçmak isterken düş 
mUı ve belinden ağır surette yaralan
mııtır. 

Yağmur ve sellerden Kasımpaşa ve 
Prtaköy dereleri taşmıı ve etrafı taşlar 
ve molodarla dolmuıtur. 

Bu sabahtan itib~n belediye tanzi· 
fat amelesini !buraları temizlemek için 
seferber etmi§tir. 

Kuzguncukta sellerin getirdiği kum· 
larla vapur iskelesi yanında ve dcniz
C!e kilçük bir ada peyda olmuştur. Va· 
purlar bu yüzden iskeleye go'dçlükle ya
naımıılardır. Bu ada bugün temizlene· 
ccktir. 

1 Anado1uhiaan iakeleei de arkadan ge 
Jen sellerden sahilden aynhmştrr. Halk 
vapura ıgirip çıkarken sırtlarda taşın· 
mııtır. 

Karagilmrükte Dervişali mahallesin· 
C!e Kasap ıokağında Agavni isminde 
bir kadına ait evin balkonu yıkılmı!tır. 

Yıldızda Akdoğan aokafrnda 17 nu· 

marada Kuşçu Deli Mehmedin ah§ap 
evi &ellerin hücumile çökmüı ve insan· 
ca zayiat olmamıştır .. 

Üsküdarda Fıstıkağacı caddesinde 
madam Martininin evinin yıkılacağı 

hissedilmiş ve mahalli zabıtasınca alı· 
nan tedbirlerle yıktırılmıştır. 

Taksimde Sıraservilerde Cevdet Bey 
apartmanının bahçesindeki büyük bir 
ağaç, arka taraftaki ahşap bir c~in ça· 
tısı üzerine yıkılarak evi t3hrip etmiş· 
tir. 

Bundan başka Samatya, Hacıkadın, 

Silivrikapı, Beşiktaş Küiük Hamam 
caddesi üzerinde yedi evi su basmııı, it· 
faiyc tarafından alınan tertibatla suları 
boşaltılmıştır. 

İz mitte 
Yağmurlar fzmitte de mühim tahrl· 

bat yapmıştır. Deli Ahmet, Taçlarbaşı 
mahalleleri sular altında kalmıştır. Bu· 
ralarda bütün dükkanlar sı.:ların hücu· 
muna uğ rıyarak büyük zararlara uğra
mışlardır .. Yani yapılmakta olan rıhtı· 
mın bir kısmı kopmuş ve bir ev yıkıl· 
mıştrr. 

İnsan za}riatı yoktur. 
Kağıt fabrikası sulann hücumuna 

uğramış ve fabrikanın taş değirmen da· 
iresine giren sular güçKikle tahliye e· 
dilmiştir. 

Bağlaıda zarar büyüktü?. İzmit ve 
Adapazarın Hendek ovaları sular al· 
tmda kalmıştır. Demiryollarrmn bazı 
kısımları sökülmüştür. Tamir edilmek· 
ted.ir. 
Yozgatta 

Yozgat - Dün bu havaliye şiddetli 
yağmurlar yagmştır. Yağmurdan bir 
köyle Şefaatli arasında Karanhkderc 
bağ ve bahçeleri su altın;ia kalmış ve 
harap olmuştur. Tren hattı da bazı ha
sara uğramıştır. 

233 ton buğday, 11 ton arpa, 40 bal
ya yı:ln, 1 S bin lira kıymetinde tUccar 
eşyası mahvolmuştur. 13 at, 12 eşek, 
10 inek, 14 koyun boğulmuştur. 

Karakoyunda seller 800 davarlı bir 
sürüyü, bir arabayı ve sahibini silrük
lemiştir. Huke köyünde selJer 3 kişiyi 
,götürmüş&:ir. V.ilayetin her tarafında 
oldukça mühim zarar vardır. ViUiyet 
zarar miktarını tetkik ediyor. 

370 Aşk mektubu! 
,(Ba§taro.fı 1 iJıci de) 

numaralı evde tabi ıoförü Cev.det 
ErıUçlil ve kansı Belkis oturmaktadır. 
Cevdet, lise mezunu münever bir genç
tir. 

Bu kankocanın ıekiz yaşında Kamu
ran isminde bir de çocukları vardır. 

GU.zel bir kadın olan Belkis, Suzan 
namiyle bir de müstear isim kullanmak· 
tadır. Cevdet ve Belkis cvlendikterin -
C!en itibaren son günlere ka.dar hiribir
leriyle çok iyi geçinmiıter ve bu aite 
içinde hemen hemen kavga denilen şey· 
den eser görülmemiştir. 

Kan koca evlerinde yalnız oturmak
ta, Belkisin annesi Kırklarclinde bu
lunmaktadır. Bundan bir müddet evvel 
kansının isteği üzerine, Cevdet Belkisı 
Kırklareline kaynanasının yanına gön· 
der mittir. 

Bclkiı Kırklareliııde bir müddet o
turmuı, fakat bu ara Cevdete oradaki 
tanıdıklarından, muhteviyatları sok 
mUhim ve hayli garip mektuplar gelme
fc bqlamıştır. 

Bu mektuplarda, Cevdete, karısını 

bir daha Kırklarcline göndermemesi 
bildirilmekte ve Belkis Suzanın orada 
baı:ı kimselerle müna:;ebette bulun • 
duğundan ve annesinin de bu hadisele
re göz yumar vaziyetler takındığından 
lMlbıcdilmektedir. 

ları temiz hayatı dü§ünerek, karısının 
kendisini aldattığına gene ihtimal ver 
merniş, bu ahbapça görüşmelerin sa • 
mimiyetine inanmıştır. 

Bununla beraber, mahallede dolatan 
dedikodular kulağına kadar geldiği için 

yer değiştirmeği muvafık görmüı, son 
günlerde Altınbakkalda bir ev tutarak 
ailesini oraya nakletmiştir. Altınbak • 
kalda Satırcı sokağında olan bu evde, 
Kırlarelinden kaynanası delaletiyle ge
len bir kan koca ile beraber oturmakta· 
dırlar. 

Cevdet yanlarında misafir olarak 
bulunan adama bir iş aramaktadır. 

Altınbakkaldaki bu yeni evde aile
nin son günlerde vuku bulan geçimsiz· 
liğini giderememiştir. Çünkü mahalle
de gene bazı dedikodular meydana gel· 
miş, fakat bu defa bunlar Cevdetin 
kulağına 'kadar yetişmemiıtir. 

Evvelki akşam tesadüfen Cevdetin 
eve gitmesiyle ortaya çıkan hadise bu 
aUenin sonu olmuştur. 

Şoför Cevdet, ara .sıra yemek ye
mek üzere arabasiyle evine gelmek 
itiyadındadır. Fakat bu ziyaretleri mu· 
ayyen olmayıp gelişi güzeldir. 

Cevdet, o güne kadar karısından hiç 
bfr ihanet eseri dahi görmediğinden 

bu mektuplara inanmamış ve iftira te- . 
llJrik etmiştir. 

Evve!Ki akşam bir müşteriyi bu d · 
vara kadar getiren Cevdet evinin bu
lunduğu sokağın yakınından geçerken 
garip bir hisse kapılmış, arabasını 

Fransız lisesinin aşağısındaki sokak içi 
ne bırakarak evinin bulunduğu cihete 
doğru ilerlcmeğe başlamıştır. 

Cevdet evine yaklaşınca pencerede 8 
yaşındaki oğlu Kamuranı görmüştür. 

Kamüranın babasını görünce: "- An· 
ne, anne babam geliyor.,, diye bağıra
rak evin içine kaçıııı delikanlıyı şüphe
ye düşürmüş ve evin kapısını vurarak 
bekleıneğe başlamıştır. 

Ara.dan bir müddet daha geçmiş ve 
nlhayet karısı günün birinde Kırklar • 

ilinden dönmüııtür. 

Karısı döndi.ı"kten sonra Cevdet Ni
pntaıında bir ev tutarak orada otur
mafa ba§lamııfardır. Kırklarelinden 
gönderilen mektupları iftira telakki e· 
den Cevdet, yeni taşındıktan Nişanta· 
tında bazr arkadaılan tarafından da 
ik.u: edi1ince haklı bir şüpheye düşmU~. 
arııtırmış, karısınrn bazı kimselerle 
çok ahbapça görüştüğünü öğrenmiı • 
tir. 

Fakat, delikanlı, senelerce yaşadık • 

Kapının beş dakika geç asılması, Cev 
deti çileden çıkarır bir vaziyete getir
miştir. Evin kapısını bizzat Belkis aç· 
mış fakat Cevdet dikkat edince karısı· 

nın yüzünün sapsarı bir renkte olduğu· 
nu ve bütün Vlileudunun da heye'.;andan 
titrediğini görmüştür. 

Büyük bir cebirle soğukkanlıhgını 

muhafaza eden Cevdet, kansının "Ne 

Çemberlayn bugün 
. Londraya döndü .

1 
.. 

SUdetlerin mmtakalarmda son gU tart' 
de vukua gelmie olan hft.dise kurban 
nm düu akşamki bilAnçosu eudur: ~tıı'· 

30 kişi ölmUş ve 79 kişi yarala~. 

_... Başlarafı 1 incidt 
vermek mes'uliyetini üzerine almamı~ 

olduğu söylenmektedir. 
Alman projelerinin halledilmesi bil -

yük devletler arasında daha geniş müza 
kereler icrasının mütekaddim şartı olan 

Sildet meselesinin daha ielerisine gitme-
melde olduğu temin edilmekcdir. 

Londranm vereceği cevabın müsait 
olması takdirinde istikbalde yapılacak 
mUzakereleri daha geniş ve Avrupa.da 

ki vaziyetin heyeti meanua5ına şamil 
olacağı işrab edilmektedir • 

Çemberlayn ile Hitler iki buçuk saat 
görüşmüşlerdir. Bu görüşme esnasında 

yalnız tercüman sıfatiyle Şmid hazır bu.. 
lunmustur. 

llcnderson ile Nilson ve fon Ribben· 
trop bitişik bir salonda görüşmüşlerdir. 

Büyük devletler arasında tekrar te
ması tesis ve Çekoslovakyada şiddete 

müracaat edilmemesi suretinde çifte vaad 
dan başka Hitlcrin müstemlekeler ve tes 
lihat meselesi hakkındaki sarih ıikirlerini 
söylemiş olduğu tahmin edilmektedir. 

Hitlerin Südetlcr mmtakasındaki ger· 
gin vaziyet dolayısiyle yeni telfıkinin 
sür'atle yapılması hususunda israr etmiş 
olduğu zannedilmektedir. 

İkinci mülakat 
Çemberla~·n ile Hitler arasında yakın· 

da yapılacak millfıkat Berlinde değil, Ko 
lonya yakınında henüz tesbit edilmemiş 
olan bir mevkide yapılacaktır. 

Umumiyetle iyi malO.mat almakta olan 
rnahafil, dört büyük garp devletinin bir 
konfeııruıs aktedeceklerine müteallik olan 
şayiaların mevsimsiz olduğunu beyan et· 
mcktedirler • 
Reyillm? 
ihtiyatla karşılanmak üzere verilen ma 

lumata göre Südetlerin bulundukları yer 
lerde plebisit yapılması (halkın reyine 
müracaat edilmesi) esası kabul edildik • 
ten sonra lngiliz başvekili Almanyaya 
gitmiştir. Müzakere bu esas etrafında o· 
lacaktır • 
Fransız Başvekili 
Söylendiğine göre Fransız Başvekili 

Datadiye yarın Londraya gelerek mü· 
lfıkat etrafında Çemberlayn ile görü~ • 
cektir. 
Lord Runciman Londraya 
gidiyor 

Çemberlaynm daveti üzerine Lord 
· Runciman ile Gvatkin Başvekil ve 
arkadaşları ile Berhtesgaden müzake • 
releri hakkında görüşmek üzere Pragdan 

Londraya avdet edeceklerdir. 
Berlinde ziyaret nasıl kar• 
şıJandı ? 
Bertin, 15 (A. A.) - ''Havas ajansı 

muhabirinden" Çemberlaynm Hitleri zi-

o böyle birdenbire geldin, bir şey mi 
var?., 10özlerine cevap vermeden, he· 
men yatak odasına doğru ilerlemi§tir. 
Odadaki yatak altüst olmuş bir vaziyet
tedir. Cevdet bunu görünce b:.itün oda· 
lan aramış fakat hiç kimseyi bulamamı§ 
tır. Şüpheleri artık kat'ı bir §ekil alan 
koca araştırmalarını daha fazla derin· 
leştirmiş ve evin üst katındaki mutfağa 
doğru ilerlemiştir. Cevdet buraya ge
lince mutfağın içe.riden kilitli olduğunu 
görmüş ve bir hamlede kapıyı kırarak 
içeri gi miştir. Fakat mutfakta da ;gö· 
rünürde kimse yoktur. Bu sırada gözü· 
ne ilişen kömürlıillc kapısı Cevdt:ti der
hal oraya çekmiştir. Çünkü kapı ara
lıktır. Artık araştırmasının semeresini 
göreceğini anlıyan Cevdet kömürlük 
kapısını ihtiyatla açmış ve orada bir 
erkeğin ayakta durduğunu görmüştür. 

Cevdet, heyecanına ve hiddetine ha· 
kim olmuş, gayet sükunetle bu meçhul 
erkeği tutarak kendi eliyle karakola 
teslim etmiştir. Bu şahsın Pangaltıda 
oturan ve elektrikçilik yapan yine Cev
det adında birisi olduğu anlaşılmıştır. 
Karısı Bclkis bu arada kocasına çok 
yalvarmış fakat Cevdet kadının bu söz:
lerine kulak bile asmamıştır. İş karako· 
la aksedir1.:e polis tahkikata başlamış 
ve Cevdetten usulen n:.ifus kağıdım is
temişlerdir. Cevdctin nüfus cüzdanı ya· 
nında değil, evde sandık içindedir. Bu· 
nu almak için eve dönen Cevdet, ikinci 
bir hadise ile daha karıılaşmı§ ve ken· 
disinin ne suretle aldatılpığına tama· 
mile valaf olmuştur. 

Cevdet ıcve gelince derhal sandığın 

yareti havadisi, Alınan efkAn umumiye. / 
sinde çok §iddetıl bir tesir hbtl etmıe-
ttr. 

Gazetelerln ilk tabıları çarçabuk tilken
mi§tir. Gazete satılan barakaların etra
fında gruplar teııekkill etml§lir. Halk, 
burada tarihi ve HiUer için bUyUk bir 
§ahst muvaffakıyet addedilen hi\diııe hak
kında noktal nazar teatllerlnde bulun. 
maktayclı. Umumiyet itibariyle nikbinlik 
hliklim sürmekte ve Fransa hUkf.lmeWe 
tamamiyle mutabık kalmdıktan sonra 
tertib edilmiş olan Çemberlayn - Hitler 
mUlakatının Alman cfkA.n umumiyeslnin 
bUyUk kütleleri Uzerine de ağır bir ytlk 
gibi çökmekte olan beynelmilel buhranı 
atlatmağa belki medar olacağı suretinde
ki sözler ıık sık trıitilmcktcdir. 

Parlamento içtimaa çağırılacak 
Londra, 15 (A. A.) - Çcmberlaynm 

Berhtesgaden görll§meleri hakkında be
yanatta bulunabilmesi için mumaUeyhin 
avdetini müteakip parlamentonun içtl
maa davet edileceğine siyast mahafllde 
muhakkak naznrile bakılmaktadır. Baş

vekilin bu beyanatını ihtimal umumi va. 
ziyet hakkındaki bir milzakere takip ede
cektir. Hiçbir tarih tesbit edilmlı değil
dir. Fakat lordlar ve avam kamaraları
nın Çemberlaynm avdetinden sonra pek 
kısa bir zaman içinde içUrnaa davet e
dilmesi muhtemel addedilmektedir. 

• .ııı; • 

Parla, 16 - P agdan gelen haberlere 
göre SUdetlilerle meıık~n mmtaltalarda 
kanıpklık devam etmektedir. Vaziyet 
Slldetli Almanların lideri Hanlayn tara
fından neşredilen bir beyannameden son
ra bllslılltün vahim bir mahiyet almı?tır. 

Hanlany bu beyannameılnde SUdet Al
manlarmm Çekoslovakyadan ayrılarak 

Almanyaya iltihaka karar verdiklerini i
llln etmektedir. Hanla~'D bu beyanname-
nln ııonunda oöyle diyor: 

"Prag hükumetinin iti19.fgirl.zliği neti. 
cesindo Çekoslovak hUkİll!1etile bir an -
laı,ıma husule getirmek hususunda ııar
fettiğimiz bütiln gayretler akim kalmI§· 
tır. 

Bu ısebebler dolayısile blz, SUedt Al· 
manlan htir olarak yqa.mak, anavatanı
mıza dönmek, Çekoslovakyadan ayrılmak 
istiyoruz.,, 

Hanlayn diğer bir beyanname ile her 
Sildetliyi nefsini ve ailesini Çek kuvvet. 
lerine karşı müdafaaya davet etmlotlr. 

Bu beyannamenin ne§rinden sonra, su. 
det mıntakalarında umumi grev ilin edil
ml§tir. Slidet mıntakalarında öğleden 

aonra bütiln dilkkinlar kapanmı§tır. u. 
mumi grev neticesinde Sildet gazeteleri 
intişar edememiştir. 

Hanlayo hakkında takibat 
Bu beyanname üzerine Çek htikümeti 

Hanlayn hakkında takibat yapmağa ka
rar vernıi3, alakadar makamlara bu hu. 
ııu.stakl emrini bildirmiştir. Ayni emir su. 
det partisi divanı azalan hakkında da \·e
rilixıi§tir, Hanla)rn hakkında tevki! mil -
zekkeresi kesildiği bile söyleniyor. 

Çeteka ajansı tarafından neoredllen 
bir tebliğde ise Çekoslovak devleti polisi
nin Henlein taraftarı mebustan ve me. 
murları tevkif ederek divanıharbe sev -
kettiği hakkında bir Alman menbaındaıı 
verilen haberler tekzlb edilmektedir. 

Hadiseler 
Y cniden çıkan bazı karışıklıklar tııeri. 

ne, örfi idare Südet mıntakalarında diğer 
batı mahallere de te§mil edllmiftir. 

Örfi Jdare mmtakalan bu ıuretle on 
bene baliğ olmuştur. 

bulunduğu odaya &irmiş ve sandığı a· 
çarak nüfus cüzdanını aramağa batla· 
mıştır. Fakat bu arada bir iple sarılı 
bir paket göz:üne çarpmış ve içini aç· 
tığı vakit tam 370 tane a~ mektubu 
bulmuştur. Bunlar karısına muhtelif 
kimselerden gelen mektuplardır. İşin 

asıl mühim ve feci tarafı da bu mck· 
tupların Cevdetin muhtelif suretlerle 
yardım ettiği, it bulduğu, ve yanında 
çalı~trrdığı kimselerin imzalarını taşı· 
masdır. Bu darbe ile artk kendini kay
beden Cevdet mektupları da karakola 
teslim etmiştir. 

Dünkü mahkemede Bclkiı •llç ay 
15 gün, elektrikçi Cevdet de iki ay 25 
gün hapse mahkum olmu§lardır. 

Maktuller aral!!mda 19 jandart118 a,nınıetıı'• 
Perşembe gUnU 4 kişi yara! bııi 

bunlardan ikisi jandarma, birl çek. 

de SUdottir. . barııı' 
Alman ajanıımm Eger'den 111tlh 

1 
rd• 

nazaran "zırhlı otomobiller ııokslt 8 
et· 

ateD dolaşmakta ve Al,9-lan evlerine arti9111ııı 
mektedlr. SUdet Almanlan P nefl 
merkezi, ve hattA Alman ko118oto!ba ııı!i· 
bombardıman edilmiş ve bu binalara 
teaddld obtisler isabet etmiştir... ~ 

teblit• 
Pragda neşredilen reııınt bir ad~ 

'd nıute Sildet mıntakalannda yenı e~ ~te' 

did htıdiseler zuhur ettiğini bıld~etJtt' 
dir. Birçok yerlerde mUseU!h SU e,e" 

polis karakollarına ve devlet ınUesl ..Jıt• 
uc::Jsrv 

lorine karşı hUcumlarda bulunın • rW 
Jandarmalar ve askerl kuvvetler as& 

temln etmişlerdir. 
uıer' 

Alınan hududuna iltica etınek ulı" 
bulunan bin Südet Almanı, hudud ın 
fızları tarafından geri çevrilmi§tir• 

Şebdeki hadiseler 
o•ı 

A ) - çotekS. 8j1ııır Praf, 15 (A .. 
tarafından yeniden neşredi1°11 öOll 

gı;re 
tebliğde taı:ırlh edildiğine dlse e•· 
akşam ~eb'de vukua gelen ?ı! \'e tıd' 
nasında ikisi Çek, 1klsl Attnan 111 o
vlyetıerl henüz tesblt cdllDle~t; •I• 
lan iki kişi daha olmak uzcre 8 ı11" 

l "' şl öldUrUlmüştUr. Cesetler n ıı. pell' 
tinden sllAhların Welzl oteJlnl a•W 
cerelcrinden atıldığı anlaşıltıl 
dır. r1J 

eııı11 

Otelde tevkif edilen SUdet Dl de 4ıJ' 
Georg Leıcht, pencerenin önUn 0tJll 
ran bir masanın füıtune uzanDl1t~llıııl 
bir A.slntn mitralyözle ateş 0 

beyan etmiştir. 

"' • • e f 
Parla, 16 - Pragdan blldiriJdfğlll ~tO" 

re Çek Cumburrel8l Beneı parJJ~ettsf 
yu tatil etmietf r. Pragda sal~ııı ,. 
mahafil, Çekoslovak kabinesi erk dsif 

... ıı,8 
raaında ihtilaflar mevcut olduğU lfı 
dolB§an §ayialan bilhassa iki n~ ol' 
Ufa etmek tasavvurunda buJuntn~ 1~ 
duldan ıuretlndeki haberleri kat'I ~1rıJt' 
tekzib etmektedir. Bu mahafil, n but~ 
meclisinin dUnkU içtimaı esnsııınds. 0ıdd' 
karal'larm ittüakla ittihaz edllın~\r. 
ğunu ehemmiyetJe kaydetmcktedır '"" 

·t {11" 
Prag gazeteleri her tlirlil pJebie~e,,. 

rini eiddetle reddetmekte ve sudet ıe~ 
lesinin bu şekilde hallini Çek ınil bi•i~ 
asla kabul edemiyeeeğinl ve ple 
harp der.-ıek olduğunu ya.z.ı)orlar· -lillf' 
sel cenah organı olan Lidove ~o 
gazetesi şöyle yazmaktadır: . çe~ 

''Artık sabrımız tükendi, bi~bı~''"' 
hUkflmeti plebisit yapılmasına ıfl 
de edemez. ~arf 

Dahili ve harici düşmanlara frıll' 
hudutlarımm müdafaa ederken etııılt 
sanın hu~utlarmı da muhafaıa ıçill 

·ıtere oluyoruz. Biz Fransa ve tngı 
kıymetli bir milttefikiz. 

Askeri harekat 
bJI, 

Çekoslovakyada askeri harektı-cıe P' 
lailllll§tlt', Dün ihtiyat ku\.,,•etl8r .J~ 

_ .:ı:ıeıı 1 ~ ı
lih altına çağrılınıetır. Neşrew- ~ 
bir tebliğ bu tedbirlerin fevkal~. 
yeti haiz olınadığmı bildlrınekt bit ti' 

800.000 den fazla azası butuıı&Il ıııe~" 
şekkUl olan Sokollar fedcra.!IY0n~ de etf 
zt bUrosu, Sokollarm ihtiyaç hslitl bll4lf• 
rine amade olduklarını bükUnlete 

. t• 
mfntir. . . ııeff', 

Be.rlinde Alman gaz:eteJerınill etl J.J 
tikleri haberlere göre Çek bUk~• ,ali' 

)il""'' .JI• 
man hududunda sıkı tedbirler 8 ıı6f" 
ra istihkAmları yaptırmış, birÇok ,uÜıı" 
lerin ve yolların altına icabında 
Uzere bombalar koydurmuştur. 

1
gg' t,

A iman ajansı Çekoslovakyada ınıfl~ 
velliltlülerden itibaren bUttin e ııtaôit'' 
•llah altına çağrıldığını bildirıl1° ıısr' ' 

d d• Çekoslovakya • Macar budu u ~ 

hlmı!itır. ııabt 
Çek a.jan!r ise seferberlik 

tekzib ediyor. 
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M. M. Vekaletinden: '•-111ıı-ADEMi i K Ti O AR~-• 

4nlcara Harp Okuluna Lir Elektrik memuru alınacaktır. Bu memurda ara
"lttlc eva&f: 

ve BEL GEV$EKLIGINIE KARŞI 

l - Sanat okulu veya orta okul mezunu olmak. 
2 - Asgaıt altı sene bil'fiil bUytik tnpatlarda filen montörlük et~iğine dair 

"'Ura ibraz etmek. HORMOBiN 
a - Askerlik yapmıı bulunmak. 
4-HUanühal ve ahlllr tabibi olmak. ı ebıeuerı • er ıczened• •r•~ınız. • Poaıa ~utueu ı ~55 Harma!IJn 1 -· 

1 
S - Nafıa Veklletiıt..:e ikinci sınıf ehliyetnameyi hai1 bulunnu;l; ,arttır. 

~~Ylül-938 tarihine mü~dif pazartesi günü saat 9 da Ankarada M. M. Veka. 
C· binasır.da fe?t ve ~· t vır.um müı;ürlüfündc bir heyeti mütehassısa huzurun
ı.......)'apılacak imtihank. kaz.ınacafı dereceye göre aylık ücreti .. 200,, ]ıradan baş. 
~nrak liyakatine göre ''250., liraya kadar ücret verilece!ı:tir. 

Bakll'köy sulh hukuk hlklmliğlnden: 
Bakırköyünde Zeytinlik mahalleainln 

orta sokağında 46 numarada mukim An
nnrun kocası olup Bakırköy Zeytinlik ma
hallesinin Odabaşı aokağ'mda 37 numara
da Dimltrl aleyhine açtığı sulh teıebbU. 
au da"asmm yapılan muhakemesinde 
milddelaaleyhe berayı tebliğ rönderllen 
davetiyede mezktlr evden çıkarak halen 
nerede ikamet ettiği bllinemedJği ve ma
halli ikameti meçhul bulunduğu daveti -
yey emilbqlri tarafmdan verilen meenı
hat tan anlaşılmakla ilA.nen tebligat icra
sına karar verilmif olduğundan ve yev
mi muhakemenin de 7.10-938 cuma gU

nU saat 1 O na talik lnllDDUI olduğundan 
yevmi muhakemede hazır bulunmadığı 

takdirde gıyabında mahkemeye devam 
olunacağı tebllğ makamma kalın olmak 
üzere hukuk usuıu muhakemeleri kanu
nunun maddei malmısuma tevfikan U!n 

DENi Z B ANK 
Talip olanların lüzumlu vesaikle ba arzu:ud fen ~ sanat umum müdürlüğüne 

1'llracaat .:yleme!erl ili:l olunur. "40?,, ' 16508,, 

Gayrimenkul satış ilanı 
ı.tanbul ~mn1yel S!lndığı l>lreklUrlOğUnden 

layan Kadriye ve Hatice ile Bay Mehmet ve lbrahimin Sandığımızdan 20063 
be..p numarasile aldıkları 200 lira borçlarına karşı birinci derecede ipot~k edip 
;:4eatnde borçlarını ödemediklerinden haklarında yapılan takip üzerine 3202 No. 

klnunun 46 cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesine göre satılması icabebe. 
~ leevlevihane kapısında Kltipmurad mahalJealnln cami sokağında eski 3 yeni 16 
....:__lu ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık artırmaya konmuıtur. 
.::"'!tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek istiyen 62,S lira pey 
~verecektir. Milll bankalanmızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
~t bü~:.in verplerle belediye resimleri ve vakıf icare&i ve taviz bedeli ve t~L 

-,e ruaumu borçluya aittir. Artırma .. rtnamesi 19-9-938 tarihinden itibaren 
~ etmek iıtiyenlere Slndık hukuk itleri servisinde açık bull<ndurulacaktır. 
i!' aicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta ıartnamede ve takip dosyasında vardır. 
J.:.~ya girmit olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hak 
;;.-- her 'eyi öğrenmi! ad ve itibar olunur Birinci artırma 17-11-398 tarihi-

t.r lbtlaadif parıembe ıünü Calaloğlunda kün Sandığımızda saat 14 ten 16 yaka-

olunur. (V. P. ~) 

Oaktıdar ikinci sulh hukuk blkimliltn
den: 

lstanbuJ Şişli Tokaloğlu Kwnet apartı-
manmda No: 1 Hayriye. 

-~ 
l\.aradenız hattı kış tarlfesı 

lstaııbuldan 18 eylQl pazar gUnU kalkacak poetadan itibaren Karadeniz 
batımda kıl tarifesinin tatblkhıe başlanacaktır. 

Poltalar lıtanbuldan pazar gUnleri saat 16 da, aah ve pereembe gUnlei\ 
saat 12 de kalkacaktır. Cuma gUnlerl saat 10 da latanbuldan dofrıı Trab. 
mna aynca bir posta kalkacakttt. 

. . . 

~EKTA 
- A T 1 

lç ve dq basur memelerinde, buur memelerlııin her tnrHl iltUıaplarmda. 
cerahatlenmie fistUIJerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakıyetle ıifayı temin eder. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okulu Müdürlüğünden : 

Kocanız lzzet tarafından aleyhinize t
kame olunan ihtar davasından dolayı na
mınıza çıkarılan davetiye varakaamm yu
kanla yazılı ikametgihmw terkederek 
halen ikametglhınmn meçhul bulunduğu 
milbqir tarafından davetine varakaaı 1 - 7 ve 8 inci amıflarımız ile aynca donanmaya &edikli er olarak orta 
zahnna verilen meşrubattan anlaşılmak. okul mezunlan alınacaktır. Kültür ortaokullanm blltilnleme aınavlannın ıonu 

la on be§ gün mUddetle tılnen tebligat olmak Uzere kayıt mUddeti eyUll nihayetine kadar devam edecektir. 

hpılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmeıi için teklif edilecek bedelin tercihan 
~ıı t..:abeden gayrimenkul mUkellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiı 
ti;"' §arttır. Aksi takdirde aon arttırarun tuhhildü 'baki kalmak prtile 7-12-
~ tarihine m:.isadif çarıamba cUnü ayrumahaldc ve aynı ıaatte son artırma11 yapı
"" tır. Bu artırmada gayrimer.!lul en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. Hak
' tapu ıicillerile Hbit olmıyan alaçakldar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
~ Ve htoıusile faiz ve masarife dair iddialarını iJan tarihinden itiba~n yirmi gUn 
~ evrakı °"ıbltelerile beraber dairembe billirmeleri lbımdır. Bu surttle hak
' bildirmemiı olanlarla haklan tapu ıicillerile sabit olmıyanlar satıı bedeli 
~ylaşmasından hariç 1c.ıhrlar. Daha faıla malCtmat almak ist:y~nlerin 937 / 157 
&..:. - numarasile Sandığımız huk:.ık iıteri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin 
-...ıtr. 

DiKKAT 

\ lınnlyet Sandıfı: Sa~dıktan alınan gıyrimenkuJU f potek gl:Sster'l'lek istiyenle
lıı..._ tahmin edilen kıymetln yanana kadar lkru yaparak usulüne göre kolaylık gös
~ktedir. (6480) 

icrasına mahkemece karar verilerek mu
hakeme 10-10-~38 tarihine milaadif pa -
sartesı gUnU saat 14 de talik edilm1§ ve 
U&nm bir sureti de mahkeme dlvanhane
aine talik kılınm!f olduğundan yevm ve 
vakti mezıdıııla mantemeye gelmeniz 1U. 
sumu tebllf makamına kaim olmalı: 8-.. 

2 - 7 inci smıfa girmek için bu ıene 7iııci ltnıfa ıeçmlı olmak, 8 ind ıuu
fa ,ıirmek için de bu sene 8 inci smıfa ıeçmif bulunmak prttır. Gedikll er olmak 
için bu senin ortaolcul mezunu olmalr veya lise taleben bulunmak ltnmdır. 

3 - 7 inci sınıf için yaı 13 bitmiı 17 bitmemit, 8 lnd ltllıf için 14 bitmit 
18 bitmemiı, Gedikli er için 15 bitmiı 19 bltmemit olmau llmndır. 

4 - Okul parasız ve yatııldır. Her ay bir miktar maq ta verilir. Miiı:acı
atıplann KHt91Jlpda okul mlldtlrltlltlne bapal'lllalmr. (il 10) 

re i1inen tebliğ olunur. (V. P. ~) 
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<lol§andü. Nehre doğru ilerliyordu. Fa. 
kat birdenbire durakladı ve mühim bir 
karar vermiı gibi hub adımlarla pe
rili ev istikametine döndü. Hem &idi
Yor, hem mırıldanıyordu: 

- Ya reddedene? .• Ya Büridanın 
oğlum olduğunu öğrenince beni Stra. 
jildo'ya öldürtürse? •• Yine cezuu b1. 
ırııı olacak değil mi? Kraliçe bu son 
&!çaktığı da yapacak ve ben de hiçbir 
!eye muvaffak olamadan yeiı içinde 
aıeceğim. Iıte bu olmaz. Ben ölecek 
olsam bile mutlaka Margariti öldürecek 
biriai bulunmalıdır. 

Mabet biraz sonra perili eve girdi 
~ elbisesiyle beraber bir sandığın ü
zerine uzanıp uyumakta olan Ruller'i 
uyandırdı: 

- Beni takip et l dedi. 
Ruller, sabır11.ılık ve ümitle titredi. 

lkiıi birden evden çıktılar. 
Mabel, y.clda birkaç cümle ile bviç· 

l'eliye kendisinden ne beklediğini an
lattı. 

Nehri geçtiler ve Nel kuleslnln yL 
lltnı yakla!tılar. Ruller, nvelce birçok 
defalar Filip dö Nel'in saklandığı ıöğilt 
1İacının kovuğuna ıirdi. Mabet ona 
•on talimatını verdi. 

hviçreli hançerini çekerek: 
- Pekila !.. dedi. 
Mabet, Net kulesine ıirdi. . . ... 
1.tarinyi Bilridanı, Valuva Baıvekil 

~ar:nyi'yi, öldürmeğe ve İsviçreli as· 
~r kraliçeyi beklirerek onu bilvasıta 

Ö'd .. 
urmeğe hazıdandı1darı 11rada Krali-

'ic Margarit de Filip döNel'i öldürtme· 
le hazırlanıyordu. 
)(Mabet yanmdan ayrıldıktan sonra 

arıarit dairesinde yalnız k:ıla111tı. Mü 
ttrna.'iiyen Bilridanı diitilnüy~du. O. 
•hırı klh ölmethıi i5tiyor, kih 'kurtar 
"-it clttıOntı,ordu. 
it •u •ırada birdenbire kral içeri ıirdl. 
li raJın gelmesi Margarit için daima teh-

keli)'di. Fakat bilhassa kralın ıüp-

helenmeğe baıladığı gündenberi bu zi. 
yarctlerin tehlikesi daha ziyade art
mııtı. 

Margarit, kral içeri girer girmez her 
ıeyi unuttu. Kendine hikim olarak 
maıum bir çehre takındı. 

Kral, Margarite yaklaıtı ve: 
- Hazreti Meryem hakkı için, dedi, 

inanılmıyacak bir ıey 1 Fakat hakikat. 
Büyük kulenin nndanlannı yoklattım; 
biliniz bakayım; orada kim var? 

- Şevketmeap, na11l bileyim? 
Kral bir kahkaha salıverdi: 
- Filip dö Nel 1 dedi. Oraya nasıl 

girmit? Şeytan bilir. Onu kim ve ne
rede tevkif ctmiı, kimıe bilmiyor. Fa
kat bu isiyi bana teslim eden adam 
kim olursa olsun, ihya edeceğim 1 Pek 
muztarip olduğunu bıldiğim için bunu 
sana haber vermeğe geldim. 

- Evet, ıevketmeap. Hakikaten ha. 
yırh bir haber!.. En müthit düşman· 
lannızdan biri ... 

Kral, Margaritin sözünü kesti: 
- Hayır, hayır, Margarit ... Filip dö 

Nel hiçbir zaman benim düımanım de
ğildi. 

- Acayip, sizinle kılıç kaldırmağa 

cürct etmemiı miydi? 
- Evet. Fakat, Allah hakkı için 

Flip benim düşmanım değildi. Yalnız .. 
- Yalnız, nedir ıevketmeap? 
Margar:t, korkudan titremişti . 
Lui cevap verdi: 
- Bana ihanet eden kadın·n ismini 

biliyor. Şimdi artık elime geçirdiğim 
için, hatta işkence etmek bile la_zım

gelse yapacağım ve onu söylemeğe 

mecbur edeceğim. 
Margarit, sükunetle batını salladı. 

Halbuki içinden ç.ok hiddetlenmiıti. 

Periıan zihninde bu tehlikeyi atlat. 
manm çaresini arıyordu. 

Kral, heyecanlı heyecanlı odada do· 
!aşıyor, Bürldana, haıerat yatağma 

hücuma, kendisini fazla metgul etme
ıi icap eden bu muharebeye dair bir 
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bütün yolları kuvvetli müfrezelerle it
gal ettinni§ti. Bqvckil bu meselede 
samimi olarak çalıfllll yeglne adamdı • 
Büridanın ölmesini iıtiy.crdu. Bunun 
için hiç bir serserinin katliimdan kur
tulamama11 için icap eden bütün ted -
birleri aldı. 

Hikayeye devam etmeden evvel, bu
rada kraliçe ile Mabelden bahsetmek 
lazımdır. 

Mabel, Mirtiyin Valuvanın yanmda 
bulunmadığına kaanat getirdikten ıon 
ra Luvra döndü. Yeiı ve endiıe için -
deydi. Saraydald buırhklardan fevka
lade bir takım ıeyler hazırlandığını an 
ladı. Sordu, soruıturdu, dinledi ve ni
hayet krahn Haprat Yatağını mahvet
meğe karar verdiğini öğrendi. 

Kraliçeye gelince, Margarit, knl ve 
Valuva ile cereyan eden müzakere il· 
rasında Marinyinin gcllfini miltealdp 
hiddetle dairesine dönmUttü. 

Mabel onu tetkik ediyor, fakat tabi
atini bildiği için bir ıey sormaktan 
çekiniyordu. Yalnız bahaneler icat ede
rek daima kraliçenin yanında bulun -
mağa çalıııy.or ve böylece bir ıeyler öğ
reneceğini Umit ediyordu. 

Kraliçe bir aralık kendi kendine mı
rıldandı : 

- Ruller, ıu zümrütleri getiren as
ker ne oldu?. 

Mabet titredi: Ya 'kraliçe Vilhelm 
Rulleri ıörmek hevesine dü§erse .. Hal
b:.ıki Ruller ıimdi zındandan kurtul
muı. tnnoun mezarlığındaki evde bu
lunuyordu. 

Mabelin üzüntüsü çok devam etme· 
di. Çünkü kraliçe sordu: 

- Bu askerin kimseye bir teY söy
lemediğine emin misin Mabet?. 

- M ilıterih olunuz kraliçem. Hiç 
bir ıey aöylememiıtir ve belki artık 

bu saatte söz söyliyecek halde de, de- 1 1 
ğildir 1 • 

Margaritbaıını salladı. Dıprı çık -

mak istiyormuı ıibi bir hareket yapan 
Mabeli durdurarak: 

- Gitme Mabel, dedi, yanımda kal .. 
Çok ıstırap çekiyorum. 

Mabel yerine oturdu ve sordu: 
- Neden korkuyorsunuz, kraliçem. 

Kral hiç bir ıeyden tllpbe edemu •• 
- Canım kralın ehemmiyeti yok 1 •• , 

Beni öldüren BUridandır. Her an fikri
mi işgal ediyor. Pek sefil oldmn. Hele 
haber aldığım andanberi ... 

Mabet dayanamadı, hemen sordu: 
- Neyi haber aldmıır, cftndim1. 
- Bir teY değil.. Yahut dinle, belki 

bana bir nasihat verirsin.. Bilridan, Ha· 
prat Yatağında imlt-

Mabel titredi.. korkudan ölmek de
recesine gelmiıti. Fakat kendini çabuk 
topladı ve kraliçeye bir ıula daha ıor
du: 

- Bu muharebe onun için mi hazır
lanıyor?. 

- Evet Mabet, onun için 1 Zavallı a
lecek •• 

Mabet, duyduğu yeiı ve ııtıraba me
tanetle kar'ı koyarak hiç bir tee11ür a
lameti göstermedi .• 

- Madam, dedi, Büridanm al.ıin 

vasıtanızla öle~ğini antamııtım. Meae. 
la Jehirle, hançerle, nehirde bofulmak 
suretiyle.. tıte görüyorsunuz ya, deli• 
kanlı ölecek ve mukadderat yerini bu
lacak! .. 

Yüzünden bir yeis dalgası geçen kra. 
liçe: 

- Evet, dedi, ölecek.. Bunun için 
hem atvinç, hem de uap duyuyorum .•• 

- Azap mı? Si.% mi? Bir teY anlaya· 
mıyorum madam! .. 

- Bunda anlaıılmıyacak ne var 
Mabel? Büridana hem büyük bir kin 
besliyor, hem de onu seviyorum. 

Mabel, ümitle sordu: 
- Şimdi kendisini kurtramak fi1c

rinde misiniz madam?. 
Kraliçe asabi bir kahkaha salıverdi : 
- Ben mi? Eler muktedir olsaydım, 
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~------,-------ı . p1:::~ BiÇKi ve DiKiŞ ~=-a Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Fazla 'iJ Esaslı öğretip muaaddak diploma 

I
H veren 

yemek Vücudunuzda ağn, sancı, nar, 
kırgınlık, ilrperme hisse.der 

etmez hemen bir kaıe 

1ÜN'ekta.r R. Zarukyan 
buan insan kendisini 
tutamıyarak 
bir bayram, 
ya davette 

H Talebe kaydına ba§lamı§tır. Pazar
H dan maada hıcrgün 9 • 12 ve 14 - 18 e 
H kadar müracaat kabul olunur. Ad- ı il reı: Beyoğlu Altın bakkal Babil 
i caddesi No. 63. 
1 

fazla yer ve içer. Fa• 
kat çok geçmeden TÜ• 
cudda ağırlık Midede iPi uai111iıın••mı11111ı ............... :.. ...... .. 

'~~~~------~~~-ekşilik veya 
lüzumu elhası bir ke
yif bozukluğu hissedilir. 
O zaman derhal yarım 

bardak taze suya bir kah 
ve kaşığı Mazon katarak 
içiniz. Keyifsizlik alA· 
metleri zail lour. İçilme 
si ııayet Jdtifllr. Tesiri 
seri, kol:ıy, tahif katidr· 

Bat ve diş ağrılarına, gripe, soğuk 

algınlığına, romatizmaya karp en 

tesirli ve hiç zara-:;T? Haçtır. 

! 

------~1• ' GR·p ~ 
Dr. Necaeddin Atasagun 
Sabahlan 8,30 a kadar ve akşam. 
lan 17,20 de Ulcli Tayyare Apr. 
2 nci daire No. 17. Okuyucuları-

mızdan para almaz. Tel: 23953 

kabında ~..ırı-lt ..ı :w~e alınabilir. Is.. 
mine dikkat. Taklitlerinden sakınınız 
ve Gripin yerine başka bir marka ve. 
rirlerse şiddetle reddediniz. 

•-----~ı ............ ı•t 

kullanmaktır 

~BAD LIN 
Dişleri 

Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

RADYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağlamlaştırır 

llflffll .... 111aı•ım11r. ....... n•11Aı:=Aı:::::::::::2::::::::::::=:=::.::-.-:--:•:::.~==-=-====-= .. =~=================111 

1 
RADYOLIN diıleri temizler ve parlatır, mikropları 

yÜzde yÜz öldürür, dit etlerini besliyerek hastalan• 
malanna mani olur, ağız kokusunu keser. 

\p ...... 1111111:1•~•=-11111: ..... ı ........................... :x .. 111:ıa1::s11111~ 

Eski ŞemsUlmekatip ~:wmeg15r-:=::m:::::::::."1:::::er:!S 
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G•• • ar uneşı YATISIZ 

Ana - ilk - Orta 
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: CAFER Müshil Şekeri 
1 Tasiri kati içimi kolay · en iyi müshil şekeridir 

tıtanbulun en eski ve ciddi 6.zel okuludur. ! 
Yuva. tık_ Orta 'kmmlara hergiln yatılı, yatısız ltı.z ve erkek talebe yazılır. Leyli için çok sıhht bir binadır· I· 

!U! ilk kısım dördüncU ve betinci snuflarda Fransızca. Orta kısımda Fransızca, tngilizce, Almanca dersleri vardır. :: 
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----------------------~-------------------------------------------Ha§arat JYatağını muhasara eden as
kerlerden biri olsaydım ..• İlk evvel ora.. 
ya girmek ve onu elimle öldürdükten 
sonra cesedinin üzerinde de kendimi 
öldürmek isterdim. Asıl beni öldüren 
Jey nedir bilir misin? Mirtiyin orada 
bulunmasıdır. O da Haıarat Yatağın

da .. Eğer Büridan ölürse o menhus kı
.rm kucağında ölecektir l ölünciye ka -
oar biribirlerini ıevmiı olacaklar •• 
Halbuki ben .... 

- Demek Mirtiy d.e Ha§arat Yata
ğında öyle mi madam?. 

- Evet. ora.da imiş. Bunu bana 
Marinyi yani babası haber verdi. Ora
da Büridanla berabermi§. 

Kraliçe bunları söyliyerek ayağa 

kalktı. Rengi sapsarı kesilmişti. Göz· 
lerinden ateşler saçılıyordu. 

-.Ancak, dedi, her ikisinin .de öldü. 
ğünil öğrenmekle müteselli olacağım. 

Uzunca süren bir sükut oldu. İki ka· 
dm da .derin düşüncelere dalmışlardı. 
Nihayet Mabel: 

- Evet, dedi, bu sizin için müthiş 
bir teselli olacak. Artık onları kimse 
kurtaramaz, değil mi madam? 

- Evet, kurtulmalarına imkan yok
tur. Ben onların ikisini de ölüme mah
kQm ettim. Öleceklerdir 1 

Mabet kraliçenin dairesinden ayrıldı, 
gizli merdivenler.den inerek Luvr'dan 
çıktı. Bastığı yeri bilmiyecck kadar ye. 
is ve ıztırap içindeydi. Kendi kendine 
söyleniyordu: 

- İkisi de ölece1c ve onları kimse 
kurtaramıyacllkmış öyle mi? Pekala 
Margrit, sen de gebereceksin!.. 

Mabel alelacele lnnosan mezarlığın· 
t1aki perili eve koştu. 

Zümrütleri getiren asker Ruller ora
da intikam zamanım bekliyordu. Ma· 
beli görünce heyecanla: . 

- Vakit geldi mi? diye sordu. 
- Hayır Ruller, daha vakit gelme. 

di fakat çok yakm. Beni dinle: Bu o
dada bir kağıt tomarx vardır. Eğer kral 

bu kağıtları okuyacak olursa Margrit 
hapı yutar, idam edilir. Alacağın inti· 
kam tasavvurundan .daha müthi§ ola• 
cak. Ben birkaç gün buradan ayrılmak 
mecburiyetindeyim. Geldikten sonra 
ne yapılmak lazımgeldiğini sana söy. 
liyeceğim. Eğer üç güne kadar gelmi
yecek olursam yalnız başına iıe başlar· 
sın ••• 

Mabel heyecanla konuşuyordu. At· 
ker sordu: 

- Peki ama bu kağıtlar nerede? 
- Uç gün sonra döndüğüm zaman 

söyliyeceğim. Fakat ben liç güne kadar 
dönmezsem sen arar, bulursun. Mu. 
hakkak bulacağına emin ol. .. Şunu ak· 
lından çıkarma ki bu kağıt toman 'kra
liçeyi .zehirden ve hançerden daha sağ· 
lam olarak öldürür. 

Mabel bunları söyledikten sonra~ 
Rullere veda edip evden çıktı. Ne ya· 
pacaktı? Oğlu Büridanla Mirtiy'i kur
tarmağa mı teşebbüs edecekti. Yoksa 
kendisi de cnlarla beraber mi ölecekti? 
Bunu kendisi de bilmiyordu. Fakat bü
tün varhğiyle arzu ettiği şey Biiridanı 
g3rmek ve ona: "Ben senin annenim!,, 
diye bilmekti. 

Mabel iki gün haşerat yatağının et. 
rafında dolaştı. Evvela oraya kolayca 
girilebileceğini düşünmüştü. :Fakat ilk 
rastladığı nöbetçi onu mızrakla karşı
la•.h ve içeri bırakmadı. Haşerat yata
ğma giden bütün yollan aynı şekilde 
müfrezeler ve nöbetçiler kapamıştı. 

İkinci günün akşamı, hücumun er
tesi günü yapılacağını askerlerin ko. 
nuşmalarmdan anladı. Bir taşın üzerine 
oturarak iki saat düşündü. Haşerat ya· 
tağına girebilmek için hiçbir çare bu
lamadı. Büyük bir ıztırap içinde ki\·· 
ranıyordu. Büridanla aralarında iki yüz 
metrelik bir mesafe vardı. Fakat işte 
onun yanına gidemiyordu. 

Birdenbire ayağa kalktı ve Luvr'a 
d~ğru koşmağa ba§ladı. Acaba bir çare 
.mi bulmu§tu? Mabel hiçbir !iare bula-
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mamı§tı, fakat ümit ediyordu: Krali· 
çenin ayaklarına kapanacak, her §eyi 
itiraf edecek ve Büridanın kendisiyle 
Valuvanın oğlu olduğunu, Bigorn'un 
nehre atacağı çocuk olduğunu söyliye· 
cek ve oğlu için af istiycce'kti. 

Saat on bire geliyordu. Şehirde de
rin bir sükUn hüküm sürüyordu. YaL 
nız her taraftan ha§erat yatağına doğ· 
ru ilerliyen askerlerin mızrak sesleri 
'Ve gürültüleri işitiliyordu. 

Luvr'da kapılar kapannıı§, mütehar· 
harrik köprüler kaldınlmı§, hendekler 
ıu ile doldurulmuştu. Fakat Mabet sa
raya her vakit gizli methaldcn gircbi. 
lirdi. 

Mabet uzun koridorları gcçtı"'lı:ten son 
ra krali~enin yatak odasına girdi, kim• 
se yoktu. lbadet odasiyle diğer odaları 
da dola§tı. Bunlar da bo§tu. 

Prenses Jan ve Blinı odalannda U· 

yuyorlardt. Bütün hizmetçiler de yer
lerine çekilmişlerdi. Yalnız Juana bek. 
liyordu. Genç kız pek müteessir görü· 
nüyordu. Ço'k ağlamış gibi gözleri kıp 
kırmızı idi. 

Mabcl, kızın bu heyecanının farkın-
da olmadr, ona: 

- Kraliçe nerede? diye soru, 
- Çıktı •.• Pek müthiş şeyler oluyor. 
- Evet, haıerat yatağına hücum e-

diliyor. 

- Yok, yok... O değil... Burada .. 
Kralm yanında. 

Mabet, bu sözler üzerine Juana'nın 
yüzüne dikkatle baktı. Kızın bir şey. 
ler söylemek istediği halde cesaret e· 
demediğini anladı ve sordu: 

- Bana itiınadm var, değil mi kı· 
ıım? dedi, birçok işleri yoluna koyma
ğa muktedir olduğumu da bilirsin. 
Söyle bakayım, kral haber mi aldı? 

Juana içini çekerek cevap verdi: 
- Hayır, kral daha kraliçeden şüp. 

helcnmiyor ... Fakat ... Pek müthiş ... Ne 
yapmalı? 

- Canım söylesene' 

J uana sesini alçaltarak: 
- Ah, dedi, biçare delikanlı Filip 

dö Net ... 
- Ey, ne olmut'l 
- Söyliyeceğim. Biliyorum ki sizin 

elinizden pek çok i!j gelir. Kraliçeyi 
ne kadar sevdiğimi, ona ne kadar sa· 
dık olduğumu bilirsiniz. Fakat o de
likanlıyı da ölmeğe bırakamazdım, O· 
nu gördüm, orada. •• 

Mabel kızın sözünü kesti: 
- Sen Filip dö Nel'i gördün müı 
- Evet. 
- Zındanda mı?, 

- Evet, orada bulunduğunu krala 
haber vermemi rica etti. Ben de krala 
haber verdim 1. 

- Kraliçenin haberi yok değil mi1 
- Haberi var ... Fakat Krala beninı 

haber verdiğimi bilmiyor. Oh zavallı· 
nm hali pek müthiş. Kurtarınız, kur. 
tannu: onu .•.• 

- Kimi kurtarayım, söylesene, 15e• 

fil kız! 
- Filip ! .. Kraliçe Strajildo'nun ya· 

runda idi. Strajildo zındana ine<:ek .. • 
Anladınız ya?. Kraliçe Flipin söz sör 
lemesini istemiyor 1 

Mabel, hemen dışarı fırladı. 
Juana, Mabelin Filip Strajild.o'nurı 

elinden kurtaracağıni düşünüyordu. 

Halbuki Mabel Fliple meşgul değildi.ı 
O, biran evvel Kraliçeyi görmek isti• 
yordu, Kraliçenin de aslanlı bahçede 
Strajildo'nun yanında bulunduğunu 

öğrenmişti. 

On dakika sonra arslanlı bahçeye 
vardı. Oraya vcı.ktiyle kapılandrrdığı ve 
kendi adamı olan bir uşak Mabele, kra· 
liçenin geldiğini, Strajildo ile gizlice 
uzun müddet konuştuktan sonra bet: 
ikisinin beraber gittiklerini haber ver.
di. Uşak kraliçe ile Strajildo'nun Nel 
kulesinin karşısında nehirde bağh san· 
dala bindiklerini de görmüştü. 

Mabet: Acaba böyle bir gecede Ne" 
Inılesinde Margaritiıı ne işi var, ıcliYc 


