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söyDedöQü rıuıtuıkDa 
M .usolini Çekoslovakyanın 
parçalannıasını teklif t ti 

Buı 
aa 

guırı 

llenlaynın " dalıili harp beyanna
ın esi,, Alman müdahalesinin 

mukaddemesi mi? 
Pragda verilen · kara1 : 

Henlaynın bu beyannamesi üzerine 

istisnai t .:lbirlere 
baş vurulacak 

ç ay mDddetle mesken hOrrlyetı, şahsi hOrrlyet, mubaberatın 
Rtzll kalması bUrrlyetl ve ıetlma serbestlsf tadil edilecek 

koslovaky.a; Macar A .......... ~~ 
Leh hudutlarını kapat ı 

Ren ne1trinin i1ti sa1ıilin4ı larp JıazırlıHm. 
~14a: F111M:la11n mqlıur Majino lıat tandan bir görünüş ve tankların geçmesini mani olma'k için lıazı11anm11 demit Tur 
....,,. Sağda: Renin Almanya sahilinde ·gece projektör t1tlı aUında tahkimat jaa- liyeti. 

Londriı mül8.katı: 
Fransız Başvekili ile Hariciye 
azırı bu sabah Londraya gittiler 

_.. Yaıuı .ı lf.nc4da 

ı~nwıu Jataatm hududda tahfld edllme
ıine iııtisnai birtakım tedbirlerle moka· 

bele etmeğe karar vermifUr. lıfaalnaflh 

bu tedbirler ukerl mahiyette delildir. 
Deoamt 10 u.ncudo 

Framada ihtiyatların Alman • Fransıı hududuna sevki devam ediyor: Paris grrr
larından birinde bir veda snhntsi ... 

vaomur din d i, fakat ••• 

Fırllna limanda kaza
lara sebep oldu 

Usküdarda, yıkılma tehlıkesi 
gösteren bazı evler boşaltıidı 

Gilnlerdenberi fasılalarla devam eden 
yağmur nihayet dinmiş bulunuyor. Gerçi 
bu sabah da Boğazın Bebeğe kadar olan 
kısmında yağmur yağmışsa da, umumi· 
yet itibarile hava aı;mıs denebilir. Sürek· 
li yağmur, maalesef §ehrin muhtelif semt 
lerinde, gerek denizde ve gerekse karada 
bazı kazalara sebeb olmuştur. 

Botaltalan evler 
Usküdar SelAmi Ali mahallesi Cambaz 

Ali sokağında 3 numarada oturan Hali· 
din kirada bulunan ayni sokaktaki bir 

numaralı evi yağmurdan inhidam tehli· 
kesi göstermis ve tahliye ettirilerek mü
hendisler tarafından yıktırılmıştır. 

Karacaahmet mezarlık sokak 21 numa· 
rada oturan Abdullahm evi de ayni şekil· 
de mühendisler tarafından tahliye ettiril· 
mistir. 

Murat reis hamamı, külhanınm duvar

ve halkın gayretile sular bapltılmıştır. 
Evin üzerine yıkılan ağaç 
Dün saat 17 de, Beyazıt camımın arka 

tarafındaki eski mezarlıkta bulunan bil· 
yük bir ceviz ağaa, arkasında bulunan 
Okçularbaşı cadesindeki 64 numaralı e
vin üzerine yıkılmışsa da hasar oI.maımr 
tır. 

Yalan ya~urlar Kurbalıdereyi de ta· 
şınnış, etraftaki evlerin zemin katlannı 
su basmış ve itfaiye ile temizlik amelesi 
tarafından sular boşaltılmıştır. 

Osmanbeyde Ziyanın kahvesi önündeki 
çardak yıkılmışsa da kimseye bir teY ol"' 
mamıştır. 

Pangaltı saksı sokağındaki caddenin 
anal!ğmu çökmüs, nazarı dikkati celbet· 
mek üzere işaret korunuştur. 

Fransız fakirhanesinin arkasındaki 
Dursun Akdumamn mandırasında bir 

~Devam• 4 üncüdı 
lan yıkılmak üzere olduğundan tahliye ------- ---
ettirilmistir. M • • 

Murat ftis mahallesi hamam sokalın· lTQÇ geceSl 
da 25 numarada lbrahim km Hüsniye- btanbul Müftülüiünclen: 
nin evi de yıJaJmak Qzere oldulundan Eylullln yirmi birinci ~ 
bopltılmıştır. günü Recep aymm ylnni altnma mUsa. 

Büyükada Oltaa sokalmda 12,14, 20, dü olmakla mezkQr çarpmba akpmı 
22, 24, 26, 28, 30, ve 32 numaralı evlerin (perıembe gecesi) Leylei Miraç oldu· 
zemin katiannı su basmış. gelen itfaiye iu illıı olunUJ". ' 
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Vış s4fasa 

Sulhu korumak 
• 

zçın 
On dokuz sene sonra cihan harbinin 

korkunç bilançosunu hatırlatmağa ça· 
lışmak hazin bir zarurettir. Fa~•at, hu 
bilanço ile dünya vaziyeti bugün karşı
karşıyadır. Cihan harbinin malca za. 
ran hiçbir vakit hesap edilcme:riş, in· 
sanca kayıbm on buçuk milyon olduğu 
iddia olunmuştur. Bu on buçuk milyon 
insan, sayısız cephelerde mücadeleye 
iştirak edip ölen veya ne oldukları tes
bit edilemiyenlerdir. Harp yü.zilnden 
cepheler gerisinde, ya{:;.rı tükenmiş 'kan
diller gibi, yavaş yavaş sönUp gitmiş ?. 

lanların hesabını kim tuta bilmiştir 1 • 

Türlü mahrumiyetler, açlık, kap· 
kara bir sefalet harp nesilleri üzerinde 
htilli tesirlerini idame etmektedir. 

Harp ihtimallerinden bahsolunduğu 

bugünlerde, her medent in:ıandan (azla 
olarak, karar vermek mesuliyetini o
muzlarında ta§ıyan devlet adamlarının 
gözleri önUne getirecekleri manzara, 
bir taraftan, bu yakın mazinin henUz 
hafızalardan silinmiyen faciaları, ve 
diğer taraftan, 1938 vasrtalariyle giri§i. 
Iecek bilyilk bir harbin medeniyete ne. 
ye malolacağıdır. 

- Yeni bir cihan harbi, filvaki neye 
mal olabilir?. 

Sübjektif dü§Uncelerden kabil olabil· 
diğl kadar kaçınarak böyle bir harbi 
dahi zimmet ve mat1up hanelerini havi 
b~sit bir hesap hUlasası §eklinde icra 
etmeJckabildi. Fakat, harbin muhtemel 
ihtil4tları di.kkate alındıktan sonra 
bu hesaptaki matlup hanesinin galibi 
veya galipleri tatmin edecek kadar dol
gun olabileceğini kabul etmek mUmkün 
mildür?. 

Ya mağlOplar?. 
Onları, gllnUn birinde öcalmaktan 

kim, nasıl menedebilir?. 
Kahramanlık devirlerine kadar git -

miyelim. Viyana konferansmdan beri 
yakın tarihte mağlUbun galibi rahat 
bir hazme terketmcdiğini isbat eden 
misaller kaç defa tekerrür etmiştir ı 

İmdi, bütiln bunlar böylece mütalea 
cdilebilmekle beraber büyük Alman im 
paratorluğundan, şarka doğru nhn. 
dan, ideolcjik mücadelelerden, ekono • 
mik muharebelerden, diktatoralnrdan, 
demokrasilerden sıksık bahsolunduk -
tan sonra §U veya bu devlete ve müte
kabilen atfolunan hegemonya veya em. 
peryalizm arzularına da nihayet, ayni 
zimmet ve matlup hanelerini havi hesap 
puslası §eklinde tamamiyle maddi bir 
mahiyet izafe edilmek ve objektif gö· 
rüşle mümkün .zararları önlemeğc ça. 
lışmak da realist bir politikanın başlıca 
icaplarından telakki edilebilir • 

Fransız Başbakanı Bay Daladiye ilı: 
mutabık kalarak birdenbire Berhtes • 
gadına hareket etmiş olan İngiliz Ba~. 

bakanı Bey Çemberlaynın bu ani kararı, 
nncak böyle reailst bir politikanın il· 
hamlanna tabaiyet eden bir devlet ada
mının en tabii teşebbüsü sayılmalıdır. 

Cihan sulhünün korunm<ısı için yapıla-
tak her kuvvetli teşcbilsün, nerede ve 
kimin nezdinde olursa clsun, kayıtsız. 
ca karşılanacağı ise bir zehaptan iba -
rettir. 

Altmı~ dokuz yaşında ilk defa tayya
reye binıp Bay Hitlerle görüşmeye gi • 
derken Bay Çemberlaynm söylediği 
sözleri, bu münasebetle bir kere daha 
gözden geçirelim: "Alman başvekili ile 
görüşmeğe gidiyorum. Çünkü vaziyet 
bana kendisiyle yapacağım şahsi gö. 
rüşmelerin faydalı neticeler verebilece· 
ği vaziyetlerden biri gibi görünüyor. 
Benim siyasetim daima sulhu temin için 
gayret sarfetmek olmuştur. Führerin, 
benim bu baptaki teklifimi derhal kabul 
etmesi ziyaretimin neticesiz kalmıyaca
bru ümit hususunda beni teşci etmek-

- ............. ~ ·.. -
Başoekfl Celal Bayar ile Dalıiliye t•cki li v~ Parti Genel sekreteri Şükrı1 Kaya ve Maliye vekili Fuat Ağralı. diin şehrimiu gelmişlerdir. Resimlcrinıizdc vekiller 111'1 

darpaşa garımla görülüyorlar. Başvekil ile Oalıiliye vekili llaydarpaşadan Acar mo törilc doğruca [)o/mabalıçe sarayına gide rck Alali'irkc tazimlrrinı nrzclmışlrrdı1 

Nafia vekili Ali <r"clitıkaya da bu sa bah şehrimize gcılmiştir. 

c en mı 
ze irlendi er 

Vedi klşlllk bir aile 
zehirlendi 

Kumkapı Nur sokakta oturan tüccar 
Hasan Tahsin, Mısır çarşısındaki kasap 
Markodan aldıkları eti yedikten sonra 
zehirlenme alli.imi göstermi~ ve ayni hal· 
de bulunan karısı Hanife ile beş çocuğu 
Taksim Fransız hastanesine yatmıslar • 
dır. 

Nüfus cüzdanı çalan 
yankesici 

Karabaşla Ahmet Çavuşun hanında 
yaunakta olan Recep, Karaköyde Ziraat 
banka:»nın önünden geçerken sabıkalı 
veli Nuri tarafından para zannile ce· 
bindeki nüfus clızdanı rahnmış ve yan· 
kesici yakalanmıstır. 

--0---

Kasa allıQda kalan 
hamal 

Bahçekapıdaki Emlak bankasından. 
700 kilo ağırlığındaki kasayı dışarı çıkar 
mak için uğraşan üç arkadastan !sakın 
ayağı karmış ve kısmen kasanın altında 
kalarak muhtelif yerlerinden yaralanmış 
tır. 

Yaralı otomobille Balata Yahudi has· 
tanesine kaldınlmı~. tahkikata başlan· 
mıştır. 

tedir.,, 
Neticesi meş'um olabilecek bilyük 

bir <!nla§ma.zhkta israr etmek mes'uli. 
yetini kimse üzerine alamaz. Fakat 

mes'uliyetten kurtulma'ktan evvel, mes 
uliyeti istilzam edebilecek vaziyetleri 
ıslah etmek de en realist görüşün emri 
dir. 

Südet Almanları reisinin ilhak be· 
yannamesi Bay Çembcrlayn'ın yolda 
bulunduğu sırada intişar etmiştir. Po. 
polo d'italia gazetesinde, Lcrd Rünci
mana hitaben neşredilen ve İtalyan 

başbakanı tarafından yazılmış olduğu 

zannolunan açık mektuptaki fikirler 
de tefsire lüzum görülmiyecek kadar 

sarihtir: Çebslovakya buhranı SUdet
lerin Çekoslovakyadan aynlması şeklini 
almış görünüyor. Fakat buna rağmen, 
Çeko:ılovakyanın federal bir Çekoslo. 

vak • Alman - Rüten - Macar ve Leh 
devletine istihalesini hala kabil gören . 
lcr mevcut olmasa gerektir. 
Federal ve bitaraf bir Çekoslovakya 
mı, küçillmiiş bir Çekoslovakya mı, 

harp mi?. 

İyi niyetlerin ve anlaşma zihniyetinin 
galebesini ttmenni edelim. 
Bütün cihan Çemberlayn • Hitler mil· 

lkatırun neticesini bekliyor. Bu netice 

VIE iMi IE iMi iL IE I~ IE l T IE 
Cumhuriyet bayramı 

azırhkları başladı 

•• lngiliz uç 
, . 

gem ısı 
V aı ıra n o o m aı l1"il n rnt1 f ııJ 

(ğa ~®:Il U'9'©l7' Elektrik levazımatı fiyatlarında ihtikar 
yapılmaması için tedbir ulınmahdır !ngilterenin Akdeniz filosuna rnc-" 

Uç harb gemisi, yarın llmnnnnıza ,,ır 
ccktlr. 

Cumhuriyetin on beııincl yıldönUmU 

dolayısiyle §chrimizde hazırlıklar şimdi
den başlamıııtır. Bilhass& bayrak, ampul 
duyları ve sair elektrik levazımatı aab§. 
lannda epey artı§ vardır. 

Son gUolerde elektrik ampulleri ve e
lektrik levnzmıatı !iatlannda yUkseUıı 

görillmektcdir. Bu yükselişin bayram yak 
laşlı.kça pek fahiş bir şekil alacağı anla
ııılıyor. Ctlmhurlyotin onuncu yıldönU • 
münde de elektrik levazımatı flaUan 1 
pek faı1n yüksclmlıı ve bayramın yaldaş
tığı günlerdeyse birçok levazımat bulu • 
namamıııtı. Bu sefer tedbir almacağı mu
hakkaktır. 

Bayrak fiatlarmda bir ihtikAra ve yok
luğa meydan vermemek için Sümerbank 
tai'nl'mdnn tertibat alınmır;ıtır. 'F-0.ebane 
fabrikasında yeni kurulan bayrak dal-

Sümer Bank 
Bu sene 15 genci 
tahsile gönderiyor 
SUmerbank, her yıl olduğu gibi bu se

ne de lise mezunları araamda blr lmtl. 
han yaparak bankaca tayin edilecek muh
tellf ihtisas oubelcrl Uzerhıde tahsilde 
bulunmak U:ı:ere Avrupny& 15 genç gön
dcrmeğo karar vermf tir. Bu gençlerin 
nihayet dört senelik lise mezunu olma
lnn ve liselerin fen kısmından çıkml§ 

bulunmaları "art olarak konulmu§tur. 
Gençlerin feo derslerinden iyi derece al
mış olmaları lW:nndrr. 

Seçilecek gençlerin ders senesi bll§ı o. 
lan blrlnclteerfn iptidasında Avrupaya 
hareketlerini temin için nihayet aynı 

yirmi beşine kadar mUraeaatlan kabul e
dilecektir. Bundan sonra imtihan derhal 
yapılacaktır. 

Sıimerbankın A vrupayn tahsile gönde
receği gençlerden, dalın evvel banka 
hizmetinde kendi i~tlsns §Ubelcri dahi • 
!inde ve bankanm göstereceği yerlerde 
ça.1.ışacakl:!nna dnir birer taahhUd sene
di alm:ıcaktır. 

c;ulh olursa ufuktaki kara bulutların ye
rini parlak bir yaz güneşi değilse bile 
ruhları ıstıraptan kurtarııcak b:r aydın· 
hk alacaktır. (ULUS'tan) 

Nasuhi BAYDAR 

resinde mUtemadlyon stok vUcuda geti
rilmektedir. 

Bayramda en ziyade lazım olacak mad. 
delerden bulunan havai ve renkli fişek • 
lcr do stok olarak inhisar idaresi fabri
kalarında hazırlanmaktadır. 

Zincir il kuyu 
mezarlığı 

Belediye §imdiye kadar bir tlirJU ik
mal ediloınJyen Zlnclrlikuyu mezarlığının 
muntazam bir eeklo konulmnsma karar 
verilmiştir. Belediye Uk iş olarak Zincir. 
likuyu mezarlığının dahili yollarını yap
tıracaktır. Bu surctl~ mezarların araları 
meydana çıkını~ olacaktır. Ayqi zamanda. 
mezarlığa giden ııoscden aynlan esa8 
yol da katranlı ııose olaİ-ak yapılacaktır. 

Diğer taraftan cenaze istasyonları te
slsı işine de ehemmiyet verilmektedir. 
Belediye fen heyeti mezarlıklar mUdUr. 
lUğUnUn vrdiğl esaslar dahilinde istnıs • 
yonlar için hn.zırlık yapmaktadır. 

Zineirlikuyu mezarlığının Ikmallnden 
sonra belediye 1e~nbul tarafında da blr 
yeni mezarhk kurmak kararındadır. Bu 
suretle İstanbul tarafının halkı da me -
zarlıklarda birtakım tufeyli smıfm esirf 
olmaktan kurtulacaktır. 

-<>--
Tramvay kazası 

Dün öğleden sonra, vatman Mustafa 
Ozerin idaresindeki Şişli - Sirkeci tram· 
vayı Harbiyeden geçerken, karşıdan kar
§Iya geçmekte olan işçi Mustafa Bakıra 
çarpmış ve eliyle kalçasından yaralamış· 
tır. Vatman hakkında takibat yapılmak· 

tadır. 

-<>--
Universlte dil 

eııslltüsü 
Üniversite rektörlüğü üniversite ede. 

blyat fakUlt.eslnin dil cnstitilsllnU yeni blr 
binada mtikcmmel bir şekilde kurmağa 

karar vermiştir. EnııtitU için münnsib bir 
bina aranmaktadır. 

Bunlar 10.000 tonluk Dcvonshire Jdf' 
vazörtiyle 1840 tonluk Afridi ve G~ 
muhrlblcridir. 

Sabah sekiz:de Selimlye önJerlnO ~ 
cek olan gemiler şehri ve mUteakibell 

Dolmabahçe önünde Cumhurrcıs(.rxıiıi ~ 
la sclamlıyacaklardır. Filoyu gaırıl 
kru\ azörUmtlı: Dolmnbahçe 6nUnd0 tlf 
ntnrnk selflmlıyncaktır. 

İngiliz tilosunun kumandanı, ı;a.aı 'ıt. 
de Dolmbabçe rıhtunma çıkacnk \'8 silrı 
ri merashnle selamlanacak, öğleyin 
tarnfmdnn Park Otelde misafirler 
fine bir öğle yemeği verllecekUr· 

Misafir amiral salı günü saat 10 dl t' 
bideye merasimle çelenk koyacak~· r' 
vombe gUnU lstanbul komutnnı g 
Halis Bıyıktay, Tarabyadakl Tokot 
da blr ~iyaf'et verecektir. 

Filo 23 Eyl\ılo kadar buradn kal~ 
bundan sonra kruvazör Varnayıı. ~ 

rlbler do Burgnzn gidecektir. l{rtl .. 

Varnadan sonra Kösteneeye de u~ 
cılk ve 27 Eylülde boğazdan geçerek 
dC'nlze inecektir. 

Trende giden yolcuya 
telgraf 

Ankara, 17 (Hususi) - Trcrd,j 

deki yolculara gönderilec~k telgrafı: 
kabulü için bir usul ihdası karar~ 
nlmış ve Devlet Demiryolları 11 11' 
Mı:.idürlüğü tarafından alakadarlar" 
hususta bir tebliğ gönderilmi~tir. 

Tebliğe göre, 15 eylül 1938 tariı: 
den itibaren trenlerdeki yolcular _,,,ı,

ıccr 
mına da hususi telgraf kabul ve ; 
desine başlanmıştrr. Bu kabil telg...., 
ı k ği• 'lk ıs..,.. . 
ar atarın muvasalat edece ı 4' 

yona çekilecek ve alan istasyon. t 

Sa üzer; nde sarat rafı usulüne göre kapataraı: tanı1~ 
u C:ccek ve sahibine teslim olunın~k ~ 

rekoru re katar başmemuruna verecektır. b~ 
Zlirıh, 18 (A.A.) _ ~lalkoln Kamp· tar memuru telgrafı biz.zat veya ti" 

bel bt.zzat kend·s· · 
1 

ü • d kondüktörleri vasıtasile sahibine ıes 
, ı ının o an su zerın e 

edecektir. 
sürat rekorunu dün Halvil gölünde vasatı ~ 

210 kilometre 78 metre süratle kımu~tır. ------------~:. 
Evvelki rekor, · 203 kilometre 40 metrey· 
di. Teşelikür 1~ Eşim Fatma Sel vinin düçar ~ "1' 

amansız bir hastalığı yüksek ~ö ~~ 
tecrübelerile vaktinde anlıyaral" .~ ~ 
mU\·aff akiyetli bir ameliyat netı~1; 
muhakkak bir ölümden kurt~01135.,... 
hastanesi operatörü Orlıan'a ~ e 

01
,. 

nin hemşirelerine gösterdiklerı et$~ 
alftkaya gazeteniz vasıtasile te5 ·rrift. 
mi sunmayı bir insanlık borcu. b~ 'bo1" 

Umum gazctccıle . 
Yıısuf Selııı 



......_, 18 EYLÜL- 1938 
<::::::: 

~ata~ -Olacak mı? 
0lmıqacak mı ? 
lJ ıru1n harb biteli daha yirmi sene 
~ tamamlanmadı. On milyonda.o 
•e insanın öllimil, bin bir türlil sıkıntı 
tılıııeefalet gözleri yıldıracak, silaha sa. 
~alt .ııevdasını uzun zaman için uyuta
h. t~ıyorduk. Gerçi bazı kimseler, dün
~tı.n en büyük nimetin sulh olduğunu 
~le dı~ar. Fakat birçokları da yine, m~
tetırı~ÖYle bir gczmcğe çıkmaktan iba
ledj 1§ gibi, hududları aşrvermcktcn bah. 
~ Yorıar. Hatta harbi önlemek için ça
~ ~~arı bir nevi tebessümle karşılıyan· 

Ue var. 

tq~bin, kan .dökmenin bir ıııeye yarıya
~ zannediyorlar. Halbuki bunun ne
lııa( ~·anlıe bir düşünce olduğunu anla. 
L.f !çın 1914 - 1918 harbini hatırlamak 
.... ld' 
~- ır. Ondan memnun çıkan olmadı. 
de ~l~bların kaybettiği kadar galipler 
~lı .al'betti. Zaten her gün daha iyice 
\a~0~z kl "galebe,, denilen şey srrf 
barlıd Uzcrlerindcdir, nazaridir: umumi 
t~ e bütün milletler mağlüb oldu. Bu
etigozıeriylc gördükleri, pek ala bildik
har~alde yine harbi göze alıyorlar, yine 
~ en bir hayır umuyorlar. Bu çılgın-

dcğiltlir de nedir? 

~9~4 de, yeni silahların, yeni ordula. 
eq ir tarafa tcfevvükü çabucak temin 
ece~· 
~ gı, harbin nihayet bir iki, en çok 
~it ~ltr ay içinde biteceği söyleniyordu. 
~ . es~bın yanlış olduğu anlaşıldı. Bu
~~ ihtıl§.Oarı demir ve ateşle hallet!llek 
~ g~ldiğini söyliyenler artık işin ça
let bıteceğini de iddia edemezler. Bu 
~ erlti. uınumi harbin geçen seferkinden 
~l~ıın, ondan da kanlı olması kabildir. 
~~de tayyare ve boğucu gazler bugün
~ dar ilerlemiş değildi. Şimdi cephe
~letoıc gerisinde bulunan insanlar ve ıııe. 
'l'tle, ön saftakiler kadar tehlikeye 
'ltıı ~dur. Buna rağmen harb nasıl göze 

abiliyor, insan hayret eder. 
>.t ~tü.Ulıarebe olacak mx? olmıyacak mx? 
~ttl~rde bu sualime zannederim hiç 

~. ~~uı bir ccvab verebilmesi beklene
~ Olınıyacak" diyenler emin olduk
~1titı değil, belı1yI defe yarıyacak du
~ 01tuyan insanlar gibi söylüyorlar; 
)Orıııt efkarı umumiyeyi oyalamak isti
~rt.ar. F'akat hiç şüphesiz ki onlar da 

lıYor. 

~ 
,Y~e Yaeamak da yaşamak mıdır? mil. 

d.i korku içinde yaşamak ... 
~alt 
~ at bu korkudan, helecandan kur-
~rball'ııza lmkfln olmadığım sanıyorum. 
'acak .0lrnazsa her an olması tehlikesi ka
Ca( ' olursa hiçbir işi halletmeyip an
tııl'ıı.~'(.)n.ı. yeni ho.rbler için sebebler do

~ cak. Bu yirminci asır, hatta belki 
~ a bir iki asır dünya hakiki bir sulhe 
~~aıruyacak. Bir taraftan açılan delik 
~~lın.~a başka yerden bir delik açı. 
'dı bunyanı~ manzarası, insanların 
tfıı ltları kıymetler değişiyor. Bu işle
'1 ~lılh ve sükun içinde olmasına ihti
~b "erilebilir mi? içimizden: "Aman! 
':ırn~sın !,, diye dua edelim, edelim 
~U Ueıun ki muhali temenni ediyoruz. 
~~ ita her gün harboluyor; milletler i<;in 
>a~. ç: Y.nıyor, dahili kavgalarla boğulu
bar0 ogu zaman da harici harb, dahili 

l:ıııe llihayct vermek için isteniliyor. 

'lı a~.•rda ve belki de gelecek asırda 
~lı.ı: 0 nUne geçilemez. Harici harbler 
~tbı ~arbleri, dahili harbler de haricl 
~e 1eti doğuracak; insanlar her an tch
~~~lııctc yaşıyacak, Bittabi sevinilecek, 
~~ l' e karşılanacak §eyler değil. Fakat 
>a ~ allaiıın? böyle bir zamanda dünya. 
~ı._eıdl~iz için taliimize küsmekten 

"<l b• 
lr Çare yok. 

Nurullah ATAÇ ,,-.. 
~lrüskün gezinti 
~;r erinin tehiri 
~ •ı~nk, 19 Eylül pazarte11i ıa. 
't'al>t tertip eclilmi, olan Ertüsk 

1 
~"-\ll'tı Yalova gezinti seferinin 

~ditdi~~halefeti yüzünden tehirJ 
\ ~i~, !illi sayın davetlilerine bil-

HABER - li§am postası s 

? 

MOris Şövalye 
yıldız keşfetti ' • 

bir 

Ona Moris'in 
s·evg·ilisi diyorlar 

IFıraınsız artıstıne g©>re An 0 nıro~IDı:ı 
teredeın IFıraınısaıyaı ~eD®ın eli'il 

güzeD ka~(Çjloır 
Moris Şövalye bir sene evvel bir film 

çe\•irmek üzere Londraya gittiği zaman 
oradaki sludyoda bir kızı çok beğeniyor: 

- Nekadar güzelsiniz! diyor. Sizde an 
lıyamadığım bir şey var. İnşallah bir gün 
yine görüşürüz. Belki siz Parisc gelirsi
niz ... 

.Moris şövalye kızla daha fazla görü
şemiyor. Çünkü işi vardır. Esasen Lon • 
drada az bir müddet kalıyor, sonra Pa
rise dönüyor. 

Aradan blr sene geçmiş ve bugün o kız 
la Moris Şövalye Fransada buluşmuşlar
dır. 

Artistin bir sene evvel Londrada tanış
tığı bu kız An Leig dir ve bugün bir -
denbire parlıyan yeni yıldızlardan biri
dir. 

Londralı kız, Moris Şövalyenin sözü
nü unutmamış, daima onu aklında tut
muştur. Artistten gördüğü bu iltifat o
na sinema sahasında çalışmak ve bir gün 
meşhur olmak arzusunu vermiştir. 

An Leig o zaman stüdyonun figüran
ları arasındaydı. Moris Şövalye onu yüz
lerce kızın arasından farkctmiş, kızın gü

zelliği derhal gözüne çarpmı§tt. Fakat, 
sahne vazırnm dikkatini bu kız üzerine 
çekmek içltı bir fırsat bulamamıştı. 

Lakin, sinemacılar An'm güzelliğini ve 
meharetini keşftc gecikmemişler, ona bir 
filmde büyük bir rot vermişlerdi. Bun -
dan sonra da yıldız, parlryacak bir sema 
bulmuş oluyor. 

Fakat An'ın bugünkü §Öhretini en 
fazla teşkil eden şey Moris Şövalyenin 
kendisine gösterdiği alakadır. Hatta bir
çok yerlerde artist için, "Moris Şöval. 

yenin sevgilisi,, ismi bile verilmektedir. 

An Leig bugün Fransaya gelmiştir. 

Geçen hafta artistin Monte Karloda bu
lunduğunu haber alan Morls Şövalye der
hal onu görmeye koşuyor ve muvaffakı
yetinden dolayı onu tebrik ediyor ve: 

Siz İngiltereden Fransaya gelen en 
güzel kızsınız! diyor. İki memleket ara. 

smda dostluğun sıklaştığı bu günlerde 
size "sammü anlaşma,, timsali ismi Yeri
lebilir. 

Fransız studyolarında Moris Şövalyenin 
An'ı hakikaten sevdiği söyleniyor. Hat-

ta, bir şayiaya göre, Moris Şövalye An 
Lcig ile beraber bir film çevirmek iste. 

mektedir ve bunun için bir iki sinema 
şirketine müracaat etmiştir. 

Dünyanın en 
uzun 

telgraf hattı 
, Sovyetler Birliği P. T. T. halk ko· 

miserliği, dünyanın en uzun telgraf ve 
telefon hattınr vücuda getirmektedir. 
Moskova ile Kabarovsk arasındaki b!.l 
hat, 8,678 kilometre uzunluğundadır. 

Şimdiye kadar dünyanın en uzun tel
graf • telefon hattı telakki edilen Ha
lifaks - Vankuver hattı, Moskova -
Kabarovsk hattından 2 bin kilomctr:? 
daha kısadır. 

Hat, en modern bir tarzda yapılmak· 
tadır. Bir çift tel üzerinde üç telefon 
muhaveresi yapılabilecek, 19 telgraf ve 

An Lcig 

İngiliz ordusu tayyare zabitlerinden 
ve irtifa rckordmeni olan Adams son U· 

çuşu esnasında düşerek ölmüştür. 

Adams 29 yaşındaydı. Ve geçen sene 
yaptığı iki buçuk sao.tlik bir uçuş esna
sında 53937 kadem irtiiaa yükselmek 
suretiyle italynn tayyarecisi Moris Pez. 
ziye ait olan dünya irtifa rekorunu kır
mıştır. 

Adams'm rakib olduğu bomba tayya. 
resi sebebi bilinmiyen bir arızadan do. 
layı birdenbire düşmüş \'C sukutunun a
kabinde de alevler içinde yanmağa baş
lamıştır. Bu knzada Adams ile birlikte 

Bekiirlar cenneti! 
lngilterenin bir kasabasıııda on 

erkeğe bir kız düşüqor 
1:ngitterede Kulbuoy kasabasına "Be. 

karlar cenneti,, ismi verilmektedir. 
Bunun sebebi kasabada bekar gençlerin 
çok, evlenme çağmdaki kızların da pek 
az bulunmasıdır. Oyle ki, 10 erkeğe 
1 kız düşmektedir. 

Bu vaziyet dahilinde Kulbuoya "be
karlar cenneti,, ismi biraz tuhaf düşü. 
yor. Çünkü buradaki zavallr delikan -
lıların genç kızlardan hiç arkadaşları 
yoktur ve kasabada onda bir nisbetin • 
deki nadide kızlar da cnlara kendilerini 
pek pahalıya satmıya çalıştıkları için 
bekarlar civar köy ve kasabalara gi.de -
rek arkadaşlarını oradan bulmaktadır. 
lar. 

Kulbuoy'da on erkeğe bir kız düşme 
si bu ''cennet,, teki delikanlıların ev
lenmek ümitlerini kırmış ve bütün genç 
ler bekar bir hayat yaşamrya karar 
vermişlerdir. Kasabadaki her gencin 
tek başına bir evi vardır. Burada bazr. 
sr ihtiyar ana, babasr ile yaşar, bazısr 
da yapayalnız.dır ve bütün işlerini ken
disi görür. 

l 

"Bekarlar Cenneti,. nin sakinleri ' • 
ekseriyetle çiftlik hayatını tercih edi. 
yorlar. Bir çok bekar delikanlılar, çekil
dikleri çiftliklerinde sabahleyin saat 
beşte kalkıyorlar, inekleri, koyunları 

sağıyorlar, sonra tarlcıda çalışnuya baş 
lıyorar. 

Bekarlar cennetindeki bu sakin ha. 
yat son günlerde bir düğünün şenlik ve 
bayram gürültüsü ile ihlal olunmuştur. 
Kasabanın bugün, evlendirdiği bir kızr 
için büyük düğün bayram etmesine 
hakkı da vardır. Çünkü Kulbuoyda 
sekiz senedenberi ilk defa .clarak bir 
düğün görülmektedir. 

Kasabada sekiz senedenberi ilk de
fa yapılan .düğün de iki Kulbuoylu a. 
rasmda değildir. Evlenme cennetindeki 
nadide genç kızlardan biridir, fakat 
kocası başka bir kasabadanclır. Bu su
retle, bekarlar cennetinin kızları, ka. 
sahalarındaki erkeklerle evlenmemek 
hususundaki an'anelerini muhafaza et
mektedirler. 

IFuitb@O ~ıraaô~esnı 
lyi tekme almasrru bilen bu genç kız 

birçok gençleri korkutmaktadır. Fakat 
delikanlıların korkusu Mis Marion Yard
ley ismindeki bu kızın onların spordaki 
mevkilerini alması ihtimalinden ileri gel
mektedir. Çünkü 23 yaşındaki bu İngiliz 
kızı öyle güzel bir futbolcüdür ki bu se. 
nenin futbol kraliç~si ilan edilmi§tir. , __ ... ____ ....________ - - - _ .... 

I Jıasq,e/,e 

KaDaı1Fat B S !VlL Amiralimiz, kendisini kalafata çektirmiş. Diyor ki~ 
Hangi gemi otuz yıl çalı~ır da tamire muhtaç olmaz! Onun kendfr.ini 

tamire muhtaç hissetmemesi bazılarının kafasında şu suali yaratacaktır: 
Kafayla çalı~amn, önce kafası rnr, yoksa vücudu mu eskir? Mantık, kafa

nın eskiyeceğine hükmettirir. Acaba böyle midir? 
Abidin Daver fıkrasında bu mühim noktaya da temas ediyor. Hayatınm 

bilfrnçosu mahiyetindeki yazısı dikkatle okunursa görülür ki, açıktan açığa 
değilse bile aksini iddia etmektedir: 

"Böylece tam otuz senedir, matbuat aleminde, bazan yan memur, yarı 
gazeteci, 1924 denberi de sadece gazeteci olarak çalışıyorum; fakat kafamdan 
evvel vücudum yıprandı.,, 

Dostumuz yazısmda''Çekirgepalasta tamirde,,bulunduğunu da bildirdiğine 
göre ''vücudum yıprandı!,, sözü sadece bir söz değil, bir vakıadır. Kendisine 
şuracıkta gcçmi~ olsun dedikten sonra sadede gelelim. 

Görülüyor ki kafayla çalışanların yıpranması lazım gelen uzuvlarından 
önce vücutları pes diyor. Abidin Daverin bu sözüne inanmalıdır. O, yazısına 
lıu kaydı okuyucu:<ırında uyanması melhuz "kafadan da gayrimüsellah,, kana 
atini önlemek için koymamı~tır. Hakikaten kafa ile uğraşanlar, i~lerini sona 
erdirdikleri anda vücutlarını tonlarca yük taşımış sırt hamallanndan daha 
yorgun hissederler. Böylece otuz yıl, geceli gündüzlü çalı~an bu kafanın yücu
du ne hale koyacağını takdir güç bir şey değildir. 

Sözümü bitirmezden önce, ~uracıkta, bir noktaya daha işaret etmek isti
yorum. Doo;tu.muzun, shil amiralliğini anlatmak için kendisini bir gemiye ben· 
zetmesini hen pek uygun bulmadım. Bundan, kendisinin amiral değil, amiral 
gemisi olduğu manası çıkar. Kalafat edilen ~emiler de ahşap gemiler oldu~u· 
na ~öre bu cins gemilerin en büyüğünün adı, "Kalyon,,u kabul etmiş bulundu· 
ğu sanılabilir. 

Herhalde Kalyon Abidin Daver, "Amiral Abidin Daver,,e tercih edilecek 
bir isim değil. 
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1ÇERDE: \ 
• Istanbul §ehir meclisi rann fevka j 

lade bir ictima yapacaktır. 
• Belediyede bir istimlak bürosu ku· j 

rulmaktadır. Şehir meclisinin yarınki 

ictimaında bu iş için müsaade istenecek· 
tir. 

• Erninör.ünde Balıkpazarı caddesi üze· 
rinde on beş dükkanın yıkılması i~i dün 
belediyece müteahhide \"erilmiştir. 

• Dokuma sanayii mamulAtının stan· 
dardizasyonu için ikinciteşrinde Ankara· 
da bir toplantı yapılacaktır. 

• Maarif vekaleti muallimlerin haf ta
da 24 saatten fazla ders vermemelerine ka 
rarlaştırmıştır. 

• Bu sene )iiksek mühendis mektebinin 
muhtelif şubelerinden 40 talebe mezun 
olacaktır. 

~ALllNA AV ONDA 

• Dükkan \'C mağazaların oğle Üzerleri 
birer !aat kapanmaları mevzuu üzerinde 
yapılan tetkikler sona ermiş, bu işin 3 
§ehrin vaziyeti itibarile doğru olamıyaca· 

iı neticesine varılmıştır. 
Saadabat ve Ball,an paktları devlellerlnol 

• Maarif vekAleti müsteşarı Rıdvan 
Nafiz bu akşam Ankaraya gidecektir. 

.. Mudanya ile Bursa arasındaki 31 ki· 
lomet:-elık yolun asfalt yapılmasına ba~· 

lanmı~tır. 
• Gelecek ayın on beşinde bir ticaret 

heyetimiz Atinaya giderek Türk· Yunan 
ticaret ve klering anlaşmaları müzakere
sini };apacaktır. 

• Elbistanın Balıkçıl köyünde hasta bir 
öküzü keserek etini yiyen 33 kişi zehir· 
lenmiş, i~lcrinden üçü ölmüştür. 

• Bcyruta gitmek üıere evvelki gün 
Bükre~ten şehrimize iki Fransız tayyaresi 
gclmi~ir. Tayyareler yağmurlar dolayı
•ile htırcket edememektedirler. 

• Beynelmilel ticaret odası reisi ile 
btraberınrlc gelen he)•et dün §cllri gez· 
miclerdir. Yarın ak5am Ankaraya gide-

• 
ceklerdir. 

• Sanayi umum müdürü Reşat Anka· 
radan sehrirnize gelmistir . 
DIŞARDA: 

• Filistindeki İngiliz kıtaatı dün Ram 
leh civannda Masmia köyünde bir çok 

'evi bomba ile atmıştır. Diğer taraf tan 
Taberiye civarında Ebusu§a köyünde 
tabarriyat yapılmıştır. Müsademe esna· 
mda '92 :Arap ölmüştür. 
• Fransız başvekili Daladier, dün reisi· 

cumhurun Bulgar kralı Boris şerefine 
verdi~i öğle yemeğinde hazır bulunmak 
Uıere öğleden biraz evvel Rambuyycyc 

gitmlatir. 

c 
Casus 

n n rcnyalfi1 
Abdülhamid z.amanında Er
meni Hınçak ihtilal komiteıi
nin ihtilAI tqebbüıü naııl or· 
taya çıktı?. 

Abdülhımidin casusu Ccvahireiyan 
ihtilal tcıebbüsünli bütün delillerilc 
ertaya çıkardığı halde neden mah· 
kQm oldu?. 
Yirmiye yakın ki§inin idam ve mü
ebbet kürek, sürgün cezalariyle ce· 
zalandırılmasına &ebep olan yakın 
tarihin bu heyecanlı ihtilal hareketi
ni HABER'de okuyacaksınız. 

•••• 1938 •••• i Resimli Hafta i 
• OOn çık tı t 
ı36 S ayfat 
ı .. 5 Kuruş : 

ııTAL YANC A: 
: Derslerine başlıyor ı 

:.'!!!!~!~a!'.!!'!!.z.ı 

Hariciye Nazırları toplandılar ile sabah, öğle ve a~ şanı Cenevre, 17 (A.A.) - Milletler Ce. 
miyeti asamblesinin üçüncü kom:syonu 
bu sabah toplanarak, silahsızlanma mc· 
s~lesi hakkında umumi müzakereye 
başlamıştır. 

İspanya delegesi, bombardımanların 

İspanyayı tahrip etme'k istiycn ecne
bilerin eseri olduğunu söylemiş ve bu 
hususta İspanyada süratle tedbirler a. 
lınmasını Milletler Cemiyetinden is· 
temiştir. 

Konseyde müzakereler 
Cenevre, 17 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti konseyi bugün tcplanmış ve 
mandalar komisyonunun raporu ile 
meşgul olmuştur. 

İngiltere mümessili, Filistin hadise. 
!eri hakkın:3a bazı izahat vermiş, Filis· 
tin komisyonu raporunun yakında neş
redileceğini ve bu raporun neşrine 

intizaren fngilterenin en iyi sureti hal 
olarak telakki ettiği Filistinin taksimi 
pr::>jcs.ine sadık bulunduğunu söyle. 
miştir. 

Yunanistan Bnlkan nntnııh 
ııı ii nı sili 
=cenevre, i ( . :) - Önumiızdeki 

hafta Milletler Cemiyeti konı:eyinde 

Pelonyanın yerine Yunanistan geçccc'k 
ve Balkan antntı devlctlc'rini temsil e· 
deccktir. 

llnlkau nntanh toplantı ı 
l!enevıe, 17 lA.A.) Bnll,an An· 

tantı toplantısının sonunda aşağıda-

ki tebliğ neşredilmiştir: 
"Balkan antantı dvletleri mümes

silleri, Milletler Cemiyeti nezdindekl 
Her yernektm 5o:ıra mutaıaman dişlerinizi tırçalayımz. 

Yunan heyetinin merkezinde toplan- ~ 
------~------~------------------'------~------------ a mışlardır. 1 73 / b • g 

Mnnudls, PoUtls, Polihroniyadis, Le,·azım Amırlığı Satınalma 1 
Bu toplantıya, Yunanistan namına 1 . . . l er lr ara 

Romanya namına Komnen. Pella, Komieyouu İlanları ! geiince ... 
Kretzianu, Türkiye namına RUştU A· h 5000 ' k ğı t ~ _,_ 

O:.l..ı c;ıh ıy:sı ıçın y.cmeA ~şı • IF~I A ıt.r,e.l!:.lel',:J ~111 
ras, Necmettin Sadak, ve Yugosla,·3·a 1000 çay kaşıgı, 50 ~er tevzı kepç.esı, br 1 ._. Q ""\W ~ u ...ıı 1 
namınn da Andreht ve Subotlç işti- çağı, çatalı, ka~ı~ı. 23.9·938 cuma günü blrnnn lkcvaOBiıl 
rak etmişlerdir.,. saat 15 de Tophanede levazım a.mirliği 

Siiadnbet paktı toplantısı sa.tmalma komisyonunda açık eksiltmey 
Cenevre, 17 (A.A. ı - ~aada.bat le almaeaktır. Hepsinin tahmin ~li 

Antantı devletleri mUmesslllerl top. 2522 buçuk liradır. tık teminatı 189 lira 
lnnmışlardır. Bu toplantı hakkında 19 kuruştur. Şartname ve numurn!leri ko 
aşa~ıdakl tebliğ neşrolunmuştur: mis}onda görülebilir. İsteklilerin kanuni 

"Saadabat paktını imza eden dev. vcsikalarile beraber belli saatte komis· 
Jetlerin hariciye nazırları, perşembe yona gelmeleri. (183) (6222) 
gUnU lran hariciye nazırı Muzatrcr ,,. • "' 

Alnm'ın riyaseti altında toplanmış- İstanbul levazım a.mirlisine bağlı mü· 

iardır. cssesat için Beşbin lirahk pirinç 20·9 • 
Bu tôplantıda, RUştü Aras, lrak 938 sah günü saat 14,30 da Tophanede 

hariciye nazırı Tevfik SUveydl ve Af- levazım !mirliği satınalma komisyonunda 
ganlstnnın Londra elcisi Ali Muham- pazarlıkla alınacaktır. Teminatı 750 lira· 
mod Hnn hazır bulunmuşlardır. dır. Nümunesi Ko. da görülebilir. Defa· 

Bunlar, Saadabat paktını imza. e- ten tesıi n edilecek olan pirin~ için istek 
den devletleri al{lkadnr eden muhte- !ilerin belli saatte komisyona gelmeleri.' 
lif meseleleri tetkik etmişler ve hU· (421) (6566) 
kuınetlerıntn noktal nnzarları ara
sında tam bir birlik bulunduğunu 

mlişabede eylemişlerdir. 

Cenen"odc şimdiki içtima devre
sinin sonundan evvel bir celse daha 
akted.ilecektir.,, 

• . '• 

ı? 
13 rakaıtıl 

ııs. 
uğursuz old~ • 
na bir çok A .ı ~ı· 

. arıtı•• 
palıların ı~ µcrı· 
nı bilirııin.ıt·. atro 
dradaki bır tıY' tıl 

h "b" . bJf1 
sa ı ının 1s. 

d b\l 
gelenler e ~ıs• 
.. ~·urntıır. un me:s bir 
nu göstereıı t11ı· 

. · arıla mısal dıye 

yor: • ~· 
. S ar bıf Kolu kırılan artııt eyy t ıf• 

yatro !irketi işleten Lavrens Ra~ ıı• 
mindcki adam balkın 13 rakaını ı;al• 
kadar ug-ursuz saydığını biliyor. ...e • .. .. se•· 
bu~i .c sene t~y~tron~? ı.~ uncu cıeaıi -
sidır. Bunun ıçın 13 uncu .sen~ 
yor, 14 üncü &ene .diyor. ..,ıs • 

. atrO•·· 
Fakat adamın "bu sene tıy 3 r•• 

a n zararları 

İatanbul Deniz yollaması için 25,30 
ton hacminde ve 25 beygir kuvvetinde 
bir hamule motörü 19 • 9 • 938 pazarte
si günü saat 14,30 da Tophanede b 
tanbul Lcvaı:ım amirliği aatın • 
alma komisyonunda açık ekıiltmeıi ya. 
pılataktır. Kcıif bedeli 2231 lira 32 
kuruıtur. llk teminatı 167 lira 35 ku
ruştur. Şartname ve keşfi komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanuni vesika • 
lariyle beraber belli aatte komisyona 
gelmeleri. (178) (6095) 

zun 14 üncü senesi., demesiyl~ ~ır11ıl• 
kamı uğursuzluğunu kaybetınıŞ bl' 
yor. Bakın tiyatro kumpanyasırııt'I 
§ına neler geliyor: teıı>•ll 

Evvela tiyatronun o gece .
1
tJer 

verdiği binada yangın çıkıyor, ar;,,ıct 
hayatlannr zor kurtarıyorlar. ~utı· 
bir binada temsil vermeyi kararla 

(Bo.~tarafı 1 inci de) 
kulube çokmuş, kim c) e zarar vermemiş· 
tir. 

Zincirlikuyudaki 46 ıncı okulda hademe 
Vasfiye, bahçede döğmek için oğlunu ko· 
valarken yağmurun açtığı bir çukura 
düşmüş \"e ba5ından yaralanmı5tır. 

Ak~am üstüne doğru Ortaköy deresi taş 
mı~ ve sahillerin getirdiği mol.ozlar tram 
vay rollanm kapladığından 3 saat kadar 
SC} rü~efcr durmustur. Dolapdercde de 
dort ev su ba kınına uğrnmı5 ve Büyük 
derede gümiiş dere köyünde bahçeler su 
altında kalmı~tır. 

Bir ıııotgr hattı 
Gemlikli !\1ustafanın idaresindeki Şen· 

tilrk isimli bir tonluk ka) ık, dün Ge."Illiğe 
gitmek l.izere yola çıkmı~. fakat ha\amn 
sertliği yüzünden Fenerbahçe açıklarında 
batmıştır .. Kayıkta bulunan Mu.)tafa ve 
arkadaşı Tcvhk. vakayı gören bir motör 
tarafından kurtanlmı~lardır. 

Haliçtede bir deniz kazac:;ı olmu~. Ay· 
vansaraydan gelen, Atatürk koprüsünün 
Cibalı tarafına demirlemic; olan.kaptan Sa 
lih Erişin idarejndeki 159 tonluk Ac:lan 
gemisi. hava yüzünden demirini taramı~ 
ve Atatürk kbprüsO dubaları üzerine dü5 
mü~tilr. Dubalarda bir ha ar olmamı5 

yalnız gemınin sandalılc ic:arct dubalann 
dan üç taneo;i parçalanmıştır. 

Zeyrekte oturan Yusufun 7 tonluk yel· 
kenli kayığı. Mu tafn Yıldmm ve Mch· 
met Gillerin idaresinde karpuz yül:lti ola· 
rak Büyükadara gitmi5 ve demirli iken 
saat 17 de çıkan fırtınadan batmıştır. 

Kayıkta bulunanlar kurtarıl mı., brpuz· 
lar denizden toplnnmı,tır. 

Bugün h~n a kıc:men açık 'e rüzgiı.r şi 
mali garbiden c:anirede 7-9 metre hızla 
e~ektc:lir. Yaf,rnıur yağmacı ihtimali 
yoktur. En diışük suhunet 16 cantıngrad 
olarak kaydeciilmi5tir. Sabah caat 7 de 

havanın tazyiki yükselmiş ve 762,4 mili 
metreye çıkmıştır. 

Dün akşam üstü çıkan şiddetli karayel 
f 1rtınası yilzilnden bazı vapurlar Boğaz· 
dan çıkmamışlar ve Bilyükdere önle· 
rinde demirliyerek sabahı beklemişlerdir. 

Memleketin muhtelif yerlerinde ise ha· 
va henüz yağmurlu geçmektedir. Bu mc· 
yanda Ankara, l2'!mit, Konya, Kayseri 
ve orta Anadolunun büyük bir kısmı var
dır. Ege mmtakasile Zonguldakta fırtı· 

na şeklinde rüzgfır esmektedir. Zongul· 
dakta rüzgfir şimali garbideıı, Ege mm· 
takasında ice şimali şarklden esiyor. 

Musolininin 
nutku 

Roma, 18 - Mu:ıolini bugün öğlecJen 
evvel, Tiryestedc siyasi mahiyette bü
yUk bir nutuk söylemiştir. 

İtalyan Başvekili İtalyanın dahili va. 
ııyetirıden uzun uzadıya bahsettikte-: 

ı:onra sözü Çekosbva'kya mcselesıne 

(!etirerek ezcümle şunları söylemi~tir: 

" - Şimdiki buhranın onadan kalk · 
maı;ı için bir tek hal çaresi vardır: Çe-

ko~lovakyada reyiama müracaat et. 
mck .. Fakat bu reyifim yalnız Südetli 
!ılmanlarla meskun mıntakalar~a r?c-

ğil, biltün Çekoslovakya.da ve hütt:n e. 

k;ılliyetlcre §a:nil olarak yapılmalıdır. 

(Muscı:ni Lchı:Jerin bul•mduk\an mm· 

rakılar Lchistana, Al:na11huın bulı•:ı • 
uukları rnıntakalar Almnny::ıya, Macar. 
'zrın bL ~nd ıkları mınmkalaı da Ma: 
caristana verilmelid:r, cleme!t iste· 

me1.t::dir.) tlmid ediyoruz: ki bu me-se. 
le b:r harbe mi:ncer olmayacak ve harp 
clsa bile mahdut kalacaktır. Umumt 

"" . ~ 
Fencrbahçc, Harbiye aktarma anha· 

rında mevcut 97 çift fotin 20 - 9 • 938 
aah günü ıaıt 15 te Torıh~nede Iatan
bul levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda pazarlıkla satılacaktır. 

Tahmin bedeli 9i0 kuruştur. Fotinlcr 
anbarda görülebilir. bteklielrin bel!i 
saatta komigyona gelmeleri. 

(193) (64115) 

işimiz AHaha 
kald! ! 

SuOlıl nçın 
I n2IHered e ve Yo

naolstanda du a 
e d il iyor 

Londra, 17 (A.A.) - Vestminster 
klisesi başrahibi, mütekitlerin sulh i. 
çin mütemadiyen dua etmelerini te
minen klisenin gayri muayyen bir z::ı. 

manı k;;dar gece ve gündüı açık bu. 
lundurulacağını bugiln ilan etıni!

tir. 

.Atiuada 
Atina, 11 (A.A.) - Atina baıpiıko. 

posu.yarın ixin 6Ulh lehinde bütUn Yu· 
nan kiliı::lerinde dualar yapılmasını em
retmi§tir. 

mahiyette bir harp olduğu takdirde iae 
İtalya harıgi mevkide olacağını timdi • 
den tayin etmit bulunmaktadır.,, 

yorlar. ·rıi tıı• 
J<'akat, felaket .orada da pe§lef1)1ıı1<-

rıkmıyor. Tam piyes oynamaya JYor· 
tanırken artistlerden biri hastaı~n, ısJ• 
Arkasından ikisi daha kendilerırıı 
delerinden rahatsız hissediyor. eıcıı1' 

Fakat mister Lavrens Rayt fl,lf'>tıl'I' 
kadro ile bile olsa oyuna başl~ u ( 1) 

istiyor. Çünkü, tiyatronun 14 1.1~~ 'bil' 
şcnesi münaseebtiyle o akşarn ıç iılıljlt 
yük bir reklam yapmış ve haU~1.:ııerı" 
vaadlarda bulunmugtu. Hatta bi 
hemen hepsi evvelden satılmıştı· 

11
rad' 

Fakat, tam piyese başlanacağı cıeıı 
kadın artistlerden biri merdi\'e.rı :f,11• 
düıüyor. Kolu 'kırılıyor. Ha~bu~ııı•''' 
Tessi Q5ea ismindeki bu artıst c 1>1t 
piyesi oynamanın imkanı yoktur, 

rol ondadır. hıı•>'' .... 
Tabii, kolu kırılan artıstı . uo tY 

çıkarmanın da imkanı yok. Tı)'~ ı:ıır'"' 
hibi çarnaçar o gece temsili get'l t>Jf 

bil .. n b\l ıı· mıya mecbur oluyor ve tu l1 

na gelen felaketlerin 13 rakaınıııı 
fursuı:luğu olduğunu düşüniiY0r'u11cU 

Çünkü o gün tiyatrcnun 13 J1J bi! 
yıldönUmU olmasından başka ~·. 
ço'k on üçler bir araya geımıt • 0t· 

k 0ıarı . O akşam tiyatroda çalaca. ·cıeıı ili' 
kestra, ~efi ile beraber, 13 kışı 
rettir, . idir· 

Piyesteki kahraman!~ 13 ~~t~i", 
Piyeste 13 şarkı ,oylenın ız ıı•f 
Tiyatro bu sene Londra&a açuıt'U 

ta temsil vermiştir ve bu on 

haftanın ballangıcıdır. . ırotıll11 

işte, bütün bu on üçler ve tT-rdtİ~U 
on üçünc;U yıldönümüne .en ° 1'1,rıl\1 
denıldiği halde bile ugursudı.ı 
a;öıtermi§lerdir. 



oyd Si o ta ı 
mabedidir! alnız 30 günd 

ndradekl bu e ki mOessese, 
wıetıarı bııa ısya7'"i a karşı 

Vurd bayındırlıOı için ayrılan para 

slaorta dJyor a milyon lira! 
AYD A 

Demiryollarmmm iapatma 700 laia, .WStrik itlerine 200 Wn, Jollaft. 

DmlD ,...,. ........ 2 mil)'OD, IU ifleriM 3 miJ)'Oll, J8PI iflerine 2 nülyoa 

lira .... edilmiıtir. 

l.oyd sigorta 

llll'ılırtııılrt Loyd sfıorta prketinde 
n ba ından tutun da üçüz 

ma varmca)-a kadar her eeY 
edilebıhr. Mqlıur Sanfransısko 

Lo) d ırketi onbir mılyon 
ı öd mıştı. 

:Jaki Loyd oırketırun büyük 1 
dünyada olup biten bütün deniz 

" te Aketlennın akislenle ululda· 
)'erd r Ora ı borsa gibi gilrültillO 
r kütüphane, bır mAbet kadar 1 

S ıorta sıınsarlan ayaklarının 
basarak yürürler. tnıltılarla ko-

lirketı bundan ıki yüı elli eme 
anı 1687 sene ınde Edvard Loyd 

kuru ın tu. ~ .ketın ilk büro
qnveruıne'f dı. Bu kahvehane deniz 

...... .., ........ eh. Oraya ıetenıer bOyQk 

lar. )a kahvelmni içerek 
e tundan bundan konueurlar, 

da aralarında ticari puaıüklara 
• Burasını dip ~ 

busu et buyük salonda bir kür 
uydu. KaJ.ıvede hi.ımet ~n 
bldr,.~.~~ 

muvasalat eden bltttin' jiiiillir 
pmilerin bir listesini yObek 

}1' gömülüdur. 
1838 senesınde Londrada tıkan bit 

yrngınla Loyd prketi yanmıştı. Bu yan· 1 

guda kaybolan kayıtlar anısında Lutiıw 
ni"l hamule "nı sigorta edenlerin esami:ı 
dt kaybolmU§tU. Bunun Ozerine Jngıltere 
pc rlamentosuftda venlen kararla deniJ 
altındaki defineden ıenemı hakkı tama· 
lll'll Loyd t!rketine devredilmışti. 

Loyd igorta ıirk!tı ya\"q yavaı inki· 
pt etmit vt bu arada deniz stıottaıan 
meyamnda htr türlü sigorta itine girme
le ba,tamı,tı. Öyle ki bugün bir aktrisin 
bacaktan. isyana kar,ı bir devlet, dona 
karp bir bahçe gibi her teY sigorta edile
bilıyur Mestll 1934 senesinde Harry 
Ceton admda bir adam kansmm ikiz 
dolurması ihtfmalinı düşünerek buna 
karp on lngıliı lırası primle sıgorta yap 
tmmm. Me,hur Hındenburg RJ>lini alev 
ler ıçinde yere dilltülü vakit Almanyaya 
bir &uiyet tellrafı yollanmJltı. Bir tul· 
yet telcrafı da LoJd liaorta ımüne ıoo 
derilmeliydi. Çünkü Hindenburg zeplini 
1.flyd tırafmdaıı sigona edilmişti. 

....... ılil"> ..... 
JrlndrGrilne ........ Şirketin pyet mu-
but bir muhasebe sistemı vardır. Bundan 
ba1ka 1909 senesindm beri İngiltere ti· 

bir müddet sonra ölmüş. iJi da· caret neareti de Loydin besabatım teftiı 
~ ivton idare etmele batla itini deruhte etmiı bulunmaktadır. Loyd 
lfl4 eenesinde Loydin kahftSI tirketine si&ortacı olarak pebılmek için 
denil ticareti ilinin kon1JIU)dulu aranılan vauflann en başında ticari na· 

edf1dili yer olarak tanınmala mua ve bQyQk bir servet gelir. Şimdiye 
• lJk Loyd listesi ı 734 eenesin kadar bOtün bu wsıflan üzerinde cemet· 
olarak çıkmıpı. 1737 eenesin- mıı ancak 1800 kiti çıkmıp. Bunlardan 

baltada iki defa olarak basılma· yalnu, yetmiı beli büyük ışlere girerler. 
lllb:ulb. Bu listede kambiyo w eli· Şirkete dahil olacak yeni bır aunsar nam· 

malQmat birlikte bOtf.tn eefai Helinin tfrkete dahil olanlardan bir kaçı 
~!ltlı!ri· PtailiJGl'du. tarafından tavliye edılmeıı ve bankalar 

defterleri dOnYllllD en m&em· ı dan birine teminat depozitosu yatırması 
tarihidir. Orada Nelanmm 6lü· prttır. Sirbte mensup 1800 simsarm 

ıımlllaor harbi. Lutinenin batıp, mahtelü bankalardaki teminat depoai 
~"Wfl!rl'ftıııtile kayıtlu:br. Lutfne icin- tolan yekOnu on bet milyon İngiliz lira· 
~'"""" lnailla lirabk altm yQkQr il kadankr. 

tutuım111 w latmlltL Bu. ~irketin. an11melttmı tedvar ile ulra· 
~ ıaran madp ilk denil ka- euı tam1111 800 memuru vardır. Bundan 
ve Lo)'Cl prketi sipta eltili bU bqka berattn netr0lunan Loyd listaile 
.-1 defaten ~. 8)'l'ICa 130 kiti IDel8Ul olar. 

lirketi 1857.Sl, 1885-88, 188H3 Bu muaaam firktt lnciltere için bir 
19U eenelerinde blnbir m8'ktt" varidat menbudır. Sade Amerikadan ıe-

..,. a&nOlen bu hainenln ytll len sigorta primleri tenede otuz bet mil· 
lirasını tartarabUmiftlr. Pa yon ınama Uraaı kadardır ki bu para 
knmı elAD Yonnoath'dan 130 lnailterenln &ledili eenelQc harp borç
TertellDI maa clYannda SU" larma muadOdir. 

Nalla veklleU. memleketin baymdır- mlık lstu)'Ollu için t6232 ıtra. Ankarada 
lık barekeUerbıln 1eyrlnl gGetereD ente. mtızlk Utretmen okuluna Uf.ve edilecek 
re1a11 bir ilt&tlltlk lıuırlamJttD'. Her ay Jmma IW Ura, Afkale hllkbıet kon&tı 
nOfl'Odllecek olan rakamlarla. 1Q1duıı tein 21990 lira, Temyts ..-emeel dit 
her tarafmda .. nana kontrolu ft,a lda. donanma teıialert için 3141 Ura, fıoDlul· 
reli altmdald blDa. yol, kGprl. demlryo- dalda yapılacak cUmrl1k blnall DdDci kı
ıu, IU ve lalre sfbl balk blsmetlerlne a- un inpstı için 2000 Ura, TayP.D)ı mü
ft teıllltl' telblt tdDmektecUr. Bu rakam tebJ 36440 Ura, Upk mektebi 8TeoT Ura. 
1:.r, memleket u•mmaamm nüadar 1 KUlabya merkes mektebi lnt&lı a&T60 u. 
gös karartm bir imla inklpf halinde na. Tuzluc.a hllkfmlet koaatı 286G8 Ura. 
bulmululanu Sfllterlyor. Ha11nkale hllkOmet ballı 30000 lira, 

Bir ayhk faaliyet 

HuiraDm 11 IDden temmunn 15 ine 
kadar olaa bir &11* zaman içinde dof· 
nadan doiru)'a nan+n, yahut nafiaya 

mentup tetdkQller tarafmdan buırla • 
DID veya atrol edilerek muameleleri 
netlcelendlrllen yalms yapı pbellDe a
lt olanlar twilardır: 

Pertek balı bllk6met konağı lnpatı 
31811 Ura; Smırum \'111.yetl merkuin. 
de yenlde'n yapılmakta olaD dojumevt bl· 
llUIDID bltlrilmeal inpatı 12397 lira, Bin 
IOl vtılyetl Klit hmmda 1&Pılaoü hfl· 
ktmet konatl- inlutı 12T88 Ura, İlmtl· 
de Tevfik RUtttl Ana balftl'IDda yapıl. 
makta olaD eocak hutueıllabı tamam • 
l1Dm111 715000 Ura, İltanbal telmik okulu 
tedriaat blna11 tadlll ve lnlUI 8812T Ura. 
Koııya Ereill kazalı dahilinde etmendi· 
fer lltuyonuna Ud kilometre mesafede 
A)'IUOI nab~e ,apdacü mektep 
bllllll 18280 lira: Adımda Atattlrk ,..._ 
kolda projeli mucll:ıiııce bir otel \t9 koo
ıer holU yaptıntmuı 84629 Ura. Q61e 

ft yam ma111rm 
da yemden yapılacak hllk6met lronılrlın 
lçbı 226S1 lira, İltaııbulda Dçtltmuıta. 
fap&flda yapılan mektebin t1111•mlınma
• IQID 87880 lira, Beyweblrde ,apdacak 
belecll19 blum lapatı 1108 Ura: •abra 
Çankayada yaptmlmüta olan jlDdanDa 
blrllklerl bln&n trotuftr itleri 28M Ura, 
Tramon nllmune haltanellnin ikinci la· 
11m tneaatı ve elektrik' telllatı a.ooo 
llra. Antalya memleket hutanulnln f. 
kinci ktsun lllf&&l• 31881 lira, Korkalede 
yaJlllınüta olan hllkQmet ... lçln 
402~ Ura, Ankara vlll)'et fldınJıjı lda• 

re Mnuı ve parmü1Jk lapatı • "89 
Un. Anbradald K1marhaMll mektebi • 
illa tamirleri 19ia 9M Ura. AJba1rü mek· 
tebbaba tamiri l4llD aoo Ura. Oaoebeal 
Kurtaluftakl okul bini..., tamiri lclD 
280T ura. Anlrua vna,et juadanDa ko • 
matanbk blnaa IDpemm ta-.••ıa•ı• 
itin H12T lira, !bat U.. lllk6met 
koaaCı tnpatı IPI 11'°8 Ura. Saprla 
hlkamet konalı IQlD 13000 Ura. AaJrara. 
ela ~ Oal Hlell lapatı .. 
63620 lira, Kırklareli merlllllncle ,apa • 
lacü 10 4-tuıeU bir okul b1nM1 için 
29812 Ura, Antalya 1IH p&V)'ODU için 
13682 lira, Malat.1&da yapdıcü meyva. 

Tortum bUkOmet konalı 80000 Ura, An. 
kara merkez Dumlupmar, tatlkW. Ctlm
lulri)'et mekteplertııin tallllrt 18692 Ura. 
Atattlrk, o.mm. Yeatba1at mektepleri
nin tamiri 2881 Un. 8taQam teDll .. 
bumda yapılacak bala&t " ıe.ltat ille
ri için {187 Ura. Bahk.tr hlkbıet ko. 
nagmciatt tamirler noo Ura. lllpodrom 
mUtterek babla cteelerinill Ulft lnpatı 
1500 lira, AfYon llleel Uln paVfODU l
klııcl kıaım lqaatı 400U Ura, latanbul 
)11bek mOJıendll mektebi paulyon bl· 
numda yapılacak mutfak imam 1'°82 
lira, GUmUpııede )'ellldeıı yapılmakta o. 
lan memleket hutaııeabalıı Qçbcl kıllm 
lqaatı 17518 lira. Ankara jaDduma 
matbeumm tımı•JanmUJ için 18'15T U. 
na, Saw Udlk Ul'ID"la ,apdacü 
htıkOmet konalı için 200011 Ura. ı.taa. 
bul Nlpntqı kıs orta mektebbıln ta -
mamtanmaaı için 22870 Ura, Tortum lra· 
Pllllda yeniden yapdacü hatmet ko • 
nalı IQlD 30 bin lira, AnUn Çabü .. 
rajmda yapbrrlacü polil ve jaDduma 
karakolu lnpatı 79995 Ura. 

Netice eudur: Yalnız otuı gUnlilk bir ............ ..,.....,. 
baJnmttv. 

Sular ve kipriller 

Mllll •koaomlntq ve lltlbla1 ba,atmm 
en bllyllk meeeleıl olan au lflerllle. bir 
ayda tahata edilen para. llç mll)'08 Ura. 
yı afllllltlr. Su mllfredata bünm: Aydm 
batüblmm kuratulmMJ ili için • .,., 
lira, Adanada Seyhan aol aahlU IUlımı 
ana kanah inşaatı 698, 765 lira, NulWde 
Çtlrilbıldan Sarayke)" onamm l1daa • 
ması iti 400008 Ura, Mutafa KemalPlll 
clenlinden 1CaracaM)' O\'Ullda "''ımnı· 
il lein yapdacü tedlat 836001 Ura, Nil· 
dede Cebere bvaJı inla&tı 40132'1 Ura. 
Jı:nbac&ll IOI uhU bataklıklarmm lamı· 
tubnuı itleriyle IClrlnlll ... 8Q1111l111l 

tabliye kanalı ve bu bnal berindeki 
"1tler lapll 111 1llOOO Un. lnepsı içme 
euymıa 11prllllk ll&ftle 8&80 lira, 
Trabaoa ..... IUJ1I ttalatı IQID 11'198!• 
Ura, lal'Q Dl'enna iglae IUJD111l dert 
buouk .uometrec1a tellll boraJarla p. 
llrtilmlll lolıı _. Un. MUde Alin 
KaruMnda l1n1e nıumm tamiri .. 
._ Ura, Alıleblrde 9Qllloü baı"arm 
projelerbdD .............. 8800 Jlra: 

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

Am r.lcanın 
•Jel kanunları 

vırmı asırlık kuvu Almanyad• ki pos-
EYNlilLldLJı:L bldJselerin 8'n'Jıtı t&J1lllDda Ms
llr kralı Yajeate Faruk Mim hudud follarmm 

hilkUmeU Vaetnıtonda etki kuunlan tettitl makaadil le Trablusıarb hududunu do1apcübr. 
etmekle meyuldtır. Eakl amanlaıda bu 

1*1d de cok llllUmluydu. Püat bqlbı, nlçlu Bilbau& tahkimatı yeni bıt~n llcn:ı Matruh d nb bava 

Amerikada denla kenannda eeeie blnmftln üasUıı'1 styaret m.ukarrenllr. 

~llltlı bir tUrlU anlqılam&mlflır. 
Bu kanu1;lb pn kum çmlerl arumda blmll fth. 

nlara sGre Ç&l'l&lllba shll et, aoel Jbtl b&- ti mauaralı blr sahi dlr. iç c :C au burada tek bAr ku· 

ıece aut ıeldsden IOlal'a araba lQenln e )'Udall çeklllr. 

ta arabaları tekrar 
ihya •cllldl 

1 NAN!LKIYACAK bir teY· l'lkat doirL- Bil 
kuneUl baloalıra. en Hl'l tanareıen. fltlt oe

tlt aüi1 ftlltalarmlll en mlllrwnnellerlae ataUk olan 
A'lmalt)rWD ~ yerlerlDde m ... a.,,_-. Salı· 
IODyada, eüldea Q01s kuJlandla ft DDljau cllallen poe. 

ta arabalan ,eDiden -- ecUJmlftlr. 
(Cmdık yeıaek mlat.ena)"llllf) meııuıudur. 
nüü paeut t&Jrt-t 111meleıl ve top Bu k1l)'1l tarthlclir. S@zarm orclua1ı Kleopatr&Ja P· Banlar ıala• dllluda eodldlama ......,......, L 

• ba kanunlara psn 1attar. 1 be ettlktprı aenra Sezar tarafmclaD kudaalftlr. Ylnal çerleri oo1s yamapk ,..uklar. elektrik 11mWanJ1a 
UU'danberl, bu kuJUY& lltlaatph vallf..mt S0ren (q - ısUllldtır. Almealarm bu arabalarla 111,..ut etmütea 

~~~11D!lk~!!IUllllDIJlllltLlllUR~•~"~·J..,... taualbUIL!mrbad~enmJ~ldu!UMlltllL_~___....1MJ~~~~c1a~~~~. 

Bdirne ıebrl clvarmda KeriG nehri Mi 
•h•Hnde buJUD&D Boena kl)'llltln ~ -
malardan JnııtaJmur için 'yapılacak ıed 
lgln 151ao& Ura. 

a... .,.ı aman. )'Ul1 ao llD temde 

k&prll illerba• ayrdaD llU'& fQllar: 

GUmUpne • JDnlDcu JG1u tbleriDa 
cl6rt beton ldSprQ. lnpatı 2318T lira, Mui· 
la • Kö)'Ceils )'O,lu tlMllDıll M1111nam 
köprllatlae 28500 Ura. 

Yollanmız 

Bu1ran 11 den tem.,. ıa e kadar ıe. 
gen otu lllnllk lllUll IGlacle yollan· 
11111& taUla "Umlt ....... tld ml1yaa 

111'&11 atmütadn'· 
İltanbul • Edirne ufalt ,.,auaa.JAJe.. 

burpldan ltlbaren J:dlnae WQnı•ettn
de takriben 31800 metre umalalmadül 
lmmmm teavtye, ıaial lmal&t, IOM •e 

ufaltla Jrapllma itleri lçbı 1.'139.8" ~ 
ra; Dlyarbakırda Urfüaps • 1-tpqa 
Yol111l111l lnpatı 26108, Allb.ra ..... . 
Wet blaımdı yapıluak pulıe ... 4800. 
Aydm 'Vlll,.ıl SGke - Ortaklar yoluil1m 

tamiri 15148; BalıkMlr • 8mdJrlı )"Oha. 
a11D aulı tamiri 11814, YetDltBJ baft 
lltuyoou blDM1 &ıOnde 111pdıcü beta 
ut.ıt pllt lnpatı 111'12 Ura; Elklfehlr 
Clfte1er Yollarmm tamiri UIT8 Ura: !ı . 
taD1nı1 SIWatania - Kemer1nups Yohı· 
mm tamiratı 21000 lira; 01179 • Terme 
)'Olun11D llD&I tmallt ve tUlncUnJı 2'882 
Ura; lam ,. 11'..mll ...... .... 
..... .. ~ ............. '19a ... 
tamiri 26181 Ura; Çorum • 8uqula )'0-

buımı 8222 metre 1ISllDluiundakl lmmI. 
1llll tamlrlert ............ AlmarQ 
10l1I arumda tameDI ... lgla .... 
qdmı• _, Ura: Milde • K••eeldr 10-
lu .. hulrlammt l5000 ... .alp ... 
IDl kın1mu1 MOO Ura; _..... • Bu· 
du'IDa )'Olmama 1800 metNllk kmmmm 
elalb tamirleri ıam Ura. 

Elektrik 

Gene ayal DIDID Scln4e e1ektılt illeri 
.. t.ınlu .... Ud ,... !ıla Unıı ı.ı
•aetur. Rlle .......,... tuafmdul tAtr 
elektrik lalltnll .,. .... t.elllab 'il 
blaUO Uradlr ...... ~lali 

rollt elektrik tematı lota • ... • 

mlulanda bir -· fa1ırlb, -
metre mmaluiundül tebekeleda plia 

ve proJelerl JaallrlamD1lbr. Kupblr .. 
lektrlk ıe.llatmm blrlacl Jmmı tctıa 

89098 Ura; Bıdae -- e1elditll "' lGln 
173'11 lira, Bolu elektrik telllatı tela 
'22'l1 lira; A1dm elettrtk lllltnlmm. 
aenllletllmMl "9 ~ Jaanet •tı.f .... _ ..... ..,.. 
DellÜJ')'Ollan ....... 

Bir ay1* 1UUD 1cb148 d~ 

- -.ıma &1rdaD miktar '"' ,.. 
bla liraya 11"'1paılrtadr: t.m - A'I 
dm 11attmm SeJGat T6 c;..1* lltMyon-

1111 arum4a - olaueak ~ 
T3&0 metıe 1IS1lllbalmada bir nrıut Be 
12 ldlometNUk rq fertlPtı tela l88080' 
Ura: 8lvu • J:r.aram 1lattmm ...... 
"""' llerlD4e ,... ... at Wa eDt 
metıdk demir Mpalala lllla" IDOllı.
jl için to2llO Ura ....... 

'1'lrldJenln clalla ...,....., ... --= 
.. rallat. lıltlllMI .,. tlauıetla dlia ... 
............ ,..... blrq.iglllıle .... ...,. ........ ,.. ... ~ 
,._ aıiiill4bt ... na-. ..... ~ 
..-.....-....... 's ..... . 
Jaa1ar Mil 4e11M'r. tcWe ......_. 
" MD11er4enı.l ...... tolD bile'. 
tabii ... bu .... yabenedum bit. 
ıu.ı~ 
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kz renk kuma tan· mantolar 

I 

Ecnebi memleketlerdeki bcyük tcrzi
baneler ve moda mağzaları bu sene iki 
ayn kumaştan, yahud ayni kumaşın ay 
ri iki renginden yapılmış manto ve rop 

modasını ortaya çıkardılar. Bu orijinal 
yeniliğin çok güzel karşılandığını ve 

çok taammüm ettiğini de moda mecmu. 
alarmda okuyoruz. l 

1 - Dradan, yahud yünlü kadi!ed:n 
manto, üzerinde daha koyu renkli kadi
eden bandlar vardır. Yaka kadife, kol 
ıar ib:. Bu manto 1,40 eninde 3 metre
den çıkar. 

2 - Yünlü kadifede:ı. ?rcnses biçimin 
de manto. Ön ve kollar daha açık nir 
kumaştandır. J.40eninde 3.30 metreden 
çıkar. 

3 - Yeni bir formada manto. Oögils 
kısmı koyu renkli bir kumaştandır. Alt 

tarafı amudi açıklı koyulu bandlardan 
yapılmıştır. Sırtın ortasında koyu renk
li geniş bir band vardır. kollar açık ku-

maştandır. 1.40 eninde 3.40 metreden 
çıkar. 

~ - Yünlü kadifeden, yahud dradan 
manto, kenarlaın.da daha açık bir ku. 

maştan bandlar vardır. Yaka tayyör 

yakasıdır. 1.40 eninde 3.30 metreden 

çıkar. 

5 - lki ayn kumaştan manto. Ön a
çık bir kumaştan,, arka daha koyu bir 

kumaştandır. Yaka bir başlık şeklinde. 

dir. Kollar düzdür. Bu manto için açık 

renkli kumaştan (enler daima 1.40 ol-. 

mak şartile) 2.50, koyu reoıkli kumaştan 
1.30 metre ister. 

6 - Düz eteklik, turvakar bir ceket, 

Ceketin yukarısı fantazi kumaştan, aşa
ğısı dradandır. Turvakann alt kısmı 
yandan ö:.iğmelidir. Göğüste dradan bir 

kravat vardır. Kollar diizdür. Fantazi 

kumaştan 2.50 me~ drada.-ı 90 antiın 

kifayet eder. 

7 - Kadifeden, dradan yahud yünlU 
kadifeden prenses biçimi manto. Yaka 

ve kenarlar açık renkli kumaştandır. 

Kollar düzdür. 1.40 metre enindeki ku
maştan 3 metre yetişir. 

8 - Yünlii kadifeden çok pratik bir 

mantodur. Ön:.inde Skoç bir kumaştan 

bir band vardır. Bir takımı yukarda, bir 

takımı aşağıda olmak üzere ı:ıltı düğmeli 

dir. Yaka yuvarlaktır. 2.10 metre yünlü 

kadife ve 1.30 metre Skoç kumaştan çı. 
kar. 

Yine saçlarınıza dair ... 
Geçenlerde "kadınlar saçlarını iyi bir 

halde tutmak için sonbaharda neler yap 
malıdır?" mevzuu etrafında bir yazı yaz 
mıştım Okuytl.:ulanrruzdan birisinden 
bu münasebetle bir mektub aldım. Şun 
ları yazıyor: 

''Yazınızdaki ta ney el eri belki 
&Üsten başka bir dü§ncesi olmi. 
yan kadınlar yerine getirc!>ilır

ler. Fakat bunlnr, esasen snçla
rını berberla:"de, güzellik ensti
tü:crindc yaptıran talihlileroir. 
Hayatın işi ile evi arasında tak 
ıim eden bir kadının tuvaletine 
sarfodccek vakti azdır. 

Sonra yazınızdaki tavsiyeleri 
ycdne getirecek vasıtalardan da 
mnhrumclur. Tuvaletine sarEede
cck çol< p:ırası da yoktur. Bun
lrr kısa zamanları içerisinde ken-

dilerine faydası dolıunacak, ken. 
<!ilerini masrafa solcmiyan, im
kansızlık karşısında bırnlnnıya:ı 

lnvsiyclcrc muhtaçtır. Ben <le 
bunlardan birisiyim. Siı::e soru
yorum: Saçl.:ınmın tabii güzcUi

ğ:ni muhnfozn clm!ık için kolay. 
en }'apnbibccuim tavsiyeleriniz 
yok muc1l.!t'7" 

Okuyucumuz•Jn hakkı olduğunu itiraf 
etmek lazımdır. Biz esasen onları da 
d:işünüyor ve yazılarımızın bir çoğ~n
da bu sınıf okuyucularımızın ihtiyaçla

nru da karşılamağa calışıyoruz. Saç
larıl"a dair tavsiyeler istiyen bayan va. 
ziyetinde bir çok okuyucularımız oldu 
ğunu tahmin ediyoruz; arzularını ye
rine getirelim 

Kadın saçları umumiyetle iki sınıfa 
ayrılır: Yağh saçlar, kuru saclar. 

Bu iki çeşid saçların bakılma tarz
hm tamamiyle ayrıdır. 

) 

Yağlı saçlar çabuk karıiır, her gün 
taranılan taraftan ba:k:ı bir tarafa doğ 
ru taranacak olursa acırlar. Yağlı saç
lar üzerine konan şapkalar çabuk yağ 

lanır. Böyle olan saçlar sık sık yıkan. 
malı ve yıkandıktan sonra sabun baki
yesi kalmamak için bir kac defa bol su 
altında uğmacian bırakılmalıdır. 

Son defa saçlarınıza dök-:Jlecek suya 
bir k~ •1

• sirke i15.ve edersen!z çok fay 
dac;ını görür~ünüz. Sc. l t.açlarımzı a-

ra sıra kolonya ile uğma!.tan da istifa
dcbi!irsiniz. Kolonya saçların yağlarını 
eritmek için en iyi bir ilaçtır. Eğer saç 

lannızr her gün yalnız beş dakika için 
temiz ve sert bir fırc-a ile iırcalarsanız 
saçlarınız parlaklığını ınu!Jafaza ed !r. 

Kuru saça_gelince: Bunlar ~abukJcı. 
nlırlar. Tararken ç telleri tarak diş-

leri arasında gıcırdar, böyle olan saç
ları yağlamak zaruridir. Saçlar bir çok 
yağlarla yağlanabilir. Tatlı badem ya
ğının en iyi saç yağı olduğunu söyliyen 
ter vardır. Fakat zeytinyağı pak ala o. 
nun yerini tutabilir. Saçlan yağlamak 
denince. kadınlanmız zahmetli ve zor 
bir iş imiş gibi bundan çok ürküyorlar. 
Fakat bu basit ve kolay bir iştir. Avu
cunuzun içerisine bir kahve kaşığı yağ 
döker ve elinizle saçlannm iyice uğuş 
turursunuz. Bu iş tabii gece yapılır. 

Ccce yastık örtün" __ yağlanmama 
sı için de başınızı bir havlu ile sarmağı 
unutmayınız. Bu havluyu sarmadan ev
vel biraz ateş üzerinde ısıtmak daha i. 
yi netice verir, fakat, mutlaka şart de
ğildir. Eğer saçlannız çok kuru ise er
tesi sabah başınızı yıkamağa ihtij8Ç 
)'Oktur. Fakat, bu kuruluk orta derece
de ise ertesi gün saçları sabunsuz su ile 
yıkamak faydalıdır. Yağsız saçlara bri 
yantin sürmekte faydalıdır. Bu tavsi
yeler dain.i değildir. Bir ay muntazam 
olarak devam eöerseniz altı ay belki 
de daha !azla tesir!ni görürsünüz. 

Umumiyetle saslarmızın gı:izelliğini 
muhafaza etmesini istiyorsanız şu tav
siyeleri de unutmayınız: 

1 - Ev işlerini yaparken saçlarınızı 
daima kalın bir yemeni yahud kalın bir 
bezle sarınız. 

2 - Saçlarınızı Eırçalamadan evvel 
firçayı temiz bir beze sürmeği ihmal et 
meyiniz. 

3 - Şapkanızın kenarlarını sık sık te 
mizleyiniz. 

4 - Saçlarınızı bir yerde yaptırıyor
anrz ba it ve kolay modelleri eçiniz 

Hl EYLUL - '1938 

1 rakqada qülcülii 
tekrar ilı.qa edilıyor 

Edirne, (Husust) - Trakyada gillcülil k yeniden ihya edilmJş gibidir. Bu Jı 
ta elden geldiği kadar çalışılmaktadır. 

LUleburgazm Kırkağaç köyünde ve dl ğer altı köyde toplanan Kızanlık gUlc 
bUyUk gUl bahçeleri tesis etmişlerdir. Bu k öylcrcle mUkemmel ustnlnr bulunınıık 
Böylece gülyağı istihıınlatnnız çok art.mı§ bulunmaktadır. 

Edlmcde bu sene çıkarılan gül yağlan pek beğenilmiş ve ziraat ve iktısat 
letlerl tarafından takdir ve tegvik edllınlş ti. Bu suretle Trakyanm en eski bir 
son yıllarda yeniden canlandınlnuş oluyor. Gillelilük çok yakında Trakyadn bekl 
inkişafı gösterecektir. 

·şarap yerine 
boyalı su' 

Mersinde bir barda tutulan bu 
boyalı sular tahlil için ·ehri

mize gönderildi 
Mersin, (Hususi) - Evvelki gece sa

at 24 de Mersin Çukurova barında bir 
cUrmümeşhud yapılmı~tır. Barda earap 
diye konsomasyonlarda boyalı bir su sa
tıldı6'1 hakkında yapılan ihbar üzerine 
eehriınize gelen inhisarlar müfettişi Emin 
Biçer gece cllrmUmeşhud için bara git
miş ve bir masaya ayni eekilde terkibi 
meçhul renkli bir su f;iarap diye verilip 
bardağa boşaltılırken yakalaD.DU§tır. 

Bunun Uzerlne barda bir arıı§tırmn ya. 
pılmış, lçerslnde ne olduğu inhisar me
murlannca da blllnmiyen mayiler dolu 
bazı elşeler daha bulunmuı ve zabıta 
memurlarmm ve oradaki mliı,ıterllcrin im 
zası almmak suretile bir zabıt yapıl -
Dll§ttr. 

Terkibi meçhul mayiler tahlll edilmek 
Ozere lstanbula gönderilmf§tlr. 

Bartın ga ·etesi onbeş ya mda 

Bartmda çıkan (Bartın) gazetesi on 
beı yaşına girmiştir. Refikimizi kutlular, 
daha miltekamfl bir §ekilde ve gündelik 
olarak uzun seneler memlekete hayırlı 
hizmetlerde bulunabilmesini dileriz. 

Amasra' da 

Batmış gemil 
çıkarılıyor 

Amasra ,(Husust) - Amasra l' 
nm temizlenmesine başlanmıştır. 

Limanın sığlaşmasına sebeb otan 
vapurların çıkarılması işi eksiltnıcr 
karılmış, fakat talih çıkmadığrııda 
işin Deniz Ticaret müdürlüğü tarafı 
yapılması karnrlnştınlmı." ve gcçrııl 
tetkikat yapılmıştı. 

Geçen hafta, liman mUtcbassısı 
141 Tufanın nezareti altında on dÖ 
ellik bir dalgıç ve işçi grupu Aıxın 

gelerek, önce mendirek önilndo taJ!l 

le batmış bulunan Şahin vapurunda 
başlamışlardır. Umumt harb sırala 

batmış olan bu vapur parçalanrnak 5 

tiyle kısmen c;ıkarılmı§tır. Bund::ıll 
ra Rize vapuruna başlanacaktır. l3 
ameliyat 121 gün içinde bitirilrni§ 0 

eaktır. 

Hasıa Odasın• 
Hıfzıssıhhası 

Afyon Nafıa Müdürl .. ğünden 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen Afyon ıi. 

. bl 
sinde yapılacak 40041 lira 33 kuruş keşif bedelli ilave pavyonu ve eskl 
tadilii. tı ikinci kısım inşaatına istekli çıkmadığından 23 - 8 - 938 tarihinden . 1 
baren bir ay içinde pazarlıkla verilecektir. Pazarlık için her gün nafıa rniıd~r 
ğünde teşekkül edecek komisyona müracaat olunmalıdır. Eksiltme şartnaı:J1C51 .. 
buna müteferri diğer evrak iki lira bedel mukabilinde Afyon nafıa m:.idürluS 
den alınabilir. Muvakkat teminat 3003 lira 10 kuruştur. İsteklilerin nafıa "~ 
kaletinden 938 ı.enesi için alınmış 20.000 liralık müteahhitlik vesikası ve t';; 
odası kayıt vesikası göstermeleri lazım geldiği ilan olunur. (5796 

Teknik Okulu Müdürlüğünde 
Mühendis ve Fen memur kısımlannın inşaat ''Yol, demiryol, su işleri, >:aP~ 

leri,, makine şubelerine talebe kaydına 1 Eylül 938 de başlanarak 30 Eylııl s 
akşamı nihayet verilecektir. Kaydolunmak istiyenlerin bu müddet zarfında fl'I 

've cumartesinden maada hergün saat 9 d-.1 12 ye kadar Yıldızdaki Okula 
racaatlan • 

Kayıt ve kabul şartları okuldan alınabilir. Veya talep Uzcrine 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için satın alınacak 30 tane mahruti çadır açık 

meye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel (2300) lira muvakkat teminat (172,5) liradır. 1' 
.3 - Eksiltme 30 - 9 ~ 938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te .t.r• 

da P. T. T. Umwm Mo:idürlüğü binasındaki Satmalma Komisyonunda yaP 
caktır. rııil 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ile kanunt vesaiki ıı! 
mezkur gün ve saatte Satınalma Komisyonuna müracaatları. cıa 

5 - Şartnameler, An'·ara P. T. T. Levazım ve fstanbulda Beyoğhın 
T. T. Levazım Aynivat şubesi Müdürlüklerinden parasız verilir. 

ı' . (~670) (640 
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Dokuzuncu Balkan oyunları 
Bizim Jlne derece alamadı.tımız dilnkii karşılaşmalarda 

Yunanlılar Yugoslavlara yetiştiler 
Belgrad, 17 (A. A.) - Anadolu ajan

ltrıııı hususi muhabiri bllcllrlyor: 
Dokuzuncu Balkan oyunla.rmm ikinci 

el &Unku müsabakalarına bugün devıan 
edildi. Sahada, iştirak eden milletlerin 
16flrleri, birçok mümtaz zevat ve on bin 
kadar seyirci vardı. 
.Alınan teknik neticeler eunlardır: 
200 metro seçme (Birinci seri) 
l inci Yugoslav. 22.4 
2 inci Yunan 
8 Uncu Romen 
Sizden Gören girdi, elimine oldu. 
200 metre seçme (İkinci eri) 
1 inci Romen 23. 
2 inci Yunan 
a Uncu Türk (İrfan) 23,3 

400 metre mnniah cçme (birlncl seri) 
linci Yunan 57.2 
2 lncı Yugoslav 
a Uncu Romen 
nizden Faik girdi, elimine oldu. 
40o metre manialı cı;me (İkinci seri) 
l inci Yugoslav 
2 inci Yunan 

3 Uncu Arnavut 

Sizden Cemal girdi, elimine oldu. 
40o metre manialı flnnl 

l lncı Mandikas (Yunan) 56 
2 incl Pletersek (Yugoslav) 57.3 
3 Uncu Harlih (Yugoslav) 57.3 

200 metre final: 
l tnci Kling (Yugoslav~ 22,5 
2 inci Andrcadls (Yunan) 22,6 
3 Uncu Lmbrnkis (Yunan) 22,6 , 
l>Isk atma: 
l inci Silb (Yunan) 49,60 
2 inci Kleut (Yugoslav) 46.18 
'tent Yugoslav rekoru. 
3 Uncu Flotos (Yunan) 45,52 
lıtıuı -atlnma: 
l inci Lambrakis (Yunan) 6.94 
2 inci Eleft.rladis (Yunan) 6.91 
3 Uncu Stocesko (Romen) 6.81 
nizden kimse girmedi. 

liooo metre: 

linci Krevs (Yugoslav) 15.30X9 
2 inci Nikas (Yunan) 15.49 
a Uncu Kristea (Romen) 16. 
4 Uncu Artnn (Türk) 16.21/4 

lı.~llu rnüsabaka Yugoslav • Yunan çe -
~ ?lıesf halinde devam otmf§ ve sonra 
in lıgosıavın kuvvetli bir atağı ile kazanıl. 
~tır. 

Galatasaray 
l\'Jiirakabe heyeti 

toplanamadı 
b Catatasarny klUbU yüksek murakabe 
lı:te.Yetınin dün öğleden sonra yapacağı 
~lad toplantısı, ekseriye.t olmaması yU
ttı den yapılmamı§ ve gelecek cumartesi 

ııu saat on beşo talik cdllmi.::tir. 

-o-

Galatasaray ki ubünün 
Yeni antrenörü geldi 

'dtialatasnray klübU tarafından angaje 
le en Viyanalı futbol antrenörü Taud-
~ dUn gehrimlze gelmiştir. 
~l sekiz sene evvelsine kadar Vi
lu .. _ ~ı:n Astrin klilbU ile Avusturya milli 
~da müdafi oywyan Taudler son 
~ larda Fransanm Olempik Manıey 

lllıı:nı antrene etmekteydi. 
• --o--

Kaleci Avni evlendi 
'°l'urk nıUll futbol taknnmm ve Gala
~iba ~Ynı eski kalecisi Avni ile Bayan 
'alo lın dllğUnleri dihı gece Park Otel 

1118tnıda yapılmıatır. 
~~etU sporcuyla eşine saadetler te. 

-..q ederiz. 

o 

~ 1\11111 oyoolar 
~ fhı Halkednclen: 

~e ~ l'Il eY:imizde "Milli oyunlar,, mevzuu 
\>e~~de ehemmiyetle çah§ılacaktır. He. 
latı~e lsUdadı olan kadm ve erkek va
~& -. larn;ıııznı ncele evimize müracaat 
-~e!erfrıl rlca ederlz. 

Çekiç atma: 
1 inci Gohiç (Yugoslav) 47.10 
2 inci Hiro (Rome,n) 4.4.57 
3 Uncu Hetropulos (Yunnn) 42,57 

Balkan bayrak 100 x 200 x 400 x 800: 
1 inci Yug<?slav eldpi (Yeni Yugoslav 

rekoru) 3.25/2 

2 inci Yunan ekipi S.25/3 
8 Uncu Romen ekipi 3.26/3 

4 Uncu Türk ekipi 3.29/S 

Bizim ekip Galib, Gören, Fikret, vo lr
fandnn mürekkepti. 

BugilnkU mUsabakalnr bir Yugoslav • 
Yunan çekişmesi halinde devnm etil. Ya
rınki alınacak derecelerle Yunanlıların 
başa geçmek ihtimalleri vardır. 

lkincl gUnkU puvan vaziyeti şöyledir: 
Yugoslavya 77.5, Yunanistan 68, Roman-

ya 36, Türkiye 1us, Arnavutluk z. 
Atletlerimiz şerefine ziyafet 
Belgrad, 17 (A. A.) - Belgrad aefa

retlmlz dün saat 17 de atletlerimiz oere
fine bir çay ziyafeti vermlatlr. Atletleri-

mizi bizzat Sefirimiz Haydar Akkay, 
mUstc§ar Şefkati lstinyell ve sefaretha
ne erkAnı kal'§ılamıştır. Sefir Akkay bU
tUn atletlerimlzle ayn ayn görUşmtıo ve 
kendilerine iltifat etmiştir. 

Bugün yapılacak müsabakalar 
Saat 14 Maraton yarı§ı başlangıcı, 

15,15 110 metre mnlıılı seçme, 15,20 <1ı

nld:ı yüksek ntlama, 15,25 Yunan diski, 
15,40 400 metre (seçme), 16.05 1500 
metre, 16,20 Uç adım, 16,30 110 manialı 
(final), 16.40 cirid atma, 16,45 400 (fi
nal), 17,43 4x400 bayrak yan!jı. 

Güreş birinciliği 
llüo Ankıırada başlanan müsabakalara 

hugUn de devam edllecek 
Güre§ federasyonu tarafından Greko -

romen Türkiye birincilikleri için tertlb 
edilen müsabakalar diln Ankaranm 19 
Mayıs stndyomunda baelamıştır. Oldukça 
kalabalık bulunan seyirciler arasında ad
liye vekili ŞUkrU Snracoğlu, ve inhisar -
lar \•ekili Ali Rana Tarhan da bulunuyor
d:ı Elugiln de devam edecek olan bu gil-

, ın dUnkU ncticclorinl aşağıdr.ı. ve • 
r >. ız: 

Ağır ıklct 
O ınıın Uoğnn, (Ankara) 
Şcrll VruıJ (llursA) 

Osman Doğan rahatsızlığından dolayı 

mindere çıknıMllfJUr. Bursalı Şerif Ünal 
bükmen galip illin edilmi1'Llr. 

lunıt l\lert (ifa tıımonu) 

Ahmet Yılmaz (t t nbul) 
İlk dakikalarda her iki güre3çi de biri

birini deniyorlardı, yava§ yavaş Murat 
Mert hfıklmiyetl ele aldı ve altıncı daki
kada Ahmcdi tu§ vaziyetine getirdiyse 
de yenemedi. İlk on dakikayı Murat ga
lip bitirdi. İki gürcı;ıçi de tuş ynpnmadı. 
Neticede Murad Mert çok güzel bir gil
reeten sonra Ahmedi sayı hesabıyla mağ. 
lub etti. 

87 Kilo 
Rlzn Çiikmcz (Ankıırn) 
l\lchmct Ali Demirlmya (Kastamonu) 
Güzel bir kafakol kapan Demirkaya, 

12 saniyede Riza Çökmeze tu§la galib 
geldi 

Mehmet AU Tokny, (İzmir) 
Dursun Yılmıız (t tanbul) 
Dursun Yılmaz iyi bir güreşten sonra 

rakibi Tokaya 2 dakika 58 saniyede tuş. 
la galip geldL 

79 Kilo 
Adil ı·encr, (Ankara) 
Selman Doğuşkan (Bursa) 

GUrcu uzun sürmedl, Adil Yener 3 da
kika 12 saniyede rakibi Selman Boğuşka
nı tll§la yendi. 

tsma11 <tzmir> 
Rr.zzık Özdcmlr (fstanbuJ) 

tık anlarda iki rakıö birfbiıinl denedi
ler, fakat Özdcmlr yakaladığı bir fırsatı 
kaçırmadı ve 6 dakfko. 54 saniyede ls -
maili tuşla yendi. 

72 Kilo 
Celil Atik (Ankara) 
Süleyman (Ankara) 
Mükemmel bir gürcşçi olnn CclAl Atik, 

rakibini 5 dakika 62 saniyede tll§la yen
di. 

Doğan Erdinç (İzmir) 
Faik Vıken (İstanbul) 
Minder hakemi Pellinen. İki güreşçi 

biriblrint zorluyorlarsa da güreş daima 
ayakta devam ediyor. tık on dakika bcra. 
bere bitti. Üçer dakika çalışma da bir 
netice vermedi, ayakta güreuirlerkcn 
Faik rakibine tatbik ettiği güzel bir o
yunla 19 dakika 32 saniyede tu§la galip 
geldi. 

JJcslcn l\ı~rnhny (Bursa) 
llrunıll (Kastamonu) 
Beslen çok gen~ olmasına. ragmen M-

kim güreşiyor, nitekim 4 dakika 32 sa
niyede Hamdiyi tll§la yendL 

66 Kilo 
Nurt>Jılın (1\ tamonu) 
Jhsan (Ankara) 
Minder hakemi Pellinen. lkl gUreşçl de 

çok sert güreşiyorlar. llk on dakika be
rabere pitti. Üçer dakikalık altta ve üst
te gilreşmo de bir netice vermedi, Nured. 
din Jttüakla sayı hesabiyle galip ilan e
dildi. 

Sadik Soğancı (Ankara) 
İaet Kılıç (htanbul) 

Birinci dakikadan itibaren Sadık, altı
na aldığı rakibine güzel oyunlar tatbik 
ederek birknç defa tu§ vaziyetine getir
di, fakat tuş yapmağa muvaffak olama
dı. Sadık lzzete sayı hesabiyle galip 
geldi. 

~trlf (Bursa) 
l'crldun (İzmir) 
İki güreşçinin de kuvveti mUss.vi gibi 

görünüyorsa da :Feridun ittüakla sayı 
hesabiyle galip ildn edildL 

61 Kilo 
'l'c\ flk (Knstnmonu) 
Mehmet (İstanbul) 
Tevflğe nazaran daha kuvvetli olan 

Mchmcd, 4 dakika 41 saniyede tuşla ga
lip geldi. 

Xiyazl ı•ıtdrz (Bursa) 
Abdullah Eliıgöı (Bursa) 

Minder hakemi Nuri. Abdullah Niyazi. 
ye 7 dakika 38 saniyede ttı§la ga.11p geldi. 

Mu tafa Beton (Anakra) 

Ali Ilcrrak (İzmir) 
Mustafa Beton, fevkal!de bir gürce ya. 

parak Aliyi 1 dakika 10 saniyede tuşla 
yendi. 

56 Kilo 
UUscyln Yalçmlmya (Kastamonu) 
Niyazi Birinci (Ankara) 

Hakem Pellincn. İki güreşçinin de kuv 
veti müsavi gibi görUnUyorsa da ufa.k bir 
farkla hakem heyeti Hilscylnl sayı hesa
biyle galip il!n etti 

&n·er Can (Buna) 
Şefik Kanclemir (İzınlr) 

Ba§tan sona kadar güzel gllre§en Ser
ver Can rakibine sayı hesabiyle galip 
geldi. 

Güreşlere bugün sabah saat 10 da de
vam edilecektir. 

Beyoğlu Halkevinde 

Spor f"a11ıt.vetı 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 - Mevsim dolayısile tatil edilmiş 

olan kapalı salon spor faaliyetine ı teş 
rlnicvvel 1938 tarihinde başlanacaktır. 

2 - Faaliyet programı tanzim edil

mek üzere bulunduğundan, faaliyete i~ ' 
tirak emek istiyen spor şubemizde ka-
yıdlı kız ve erkek Uyelerin, salonumuz
da çalı~mak isteyen mektep, klüb vcsair 
teşekküllerin nihayet 20 eylr:il 1938 ta
rihine kadar mütt'.:aat ederek program. 

da yer alma1anıu rica ederi%.. 

. l 
Allah aşkma s3yleyfn: arabayı sen 

mi kullanıyorsun, annen nıJ, yoksa ben 
mlf 

Sl~o1rta 
- Kocanızın, hayat sigortası akdet -

mcsini müteakip iki ay içinde ölmesi 
eüpheli görülmüyor mu? 

- Bunda eUphell görUlecek ne var? 
On bin liraya sigorta olmuştu. Aylık prim 

tnbii çok fazlaydı. Bu pnrayı kazanabil
mek için kendini öldüresiye çalI§tı! 

- e -bcl;!J_, D :ı: 1 iZ .('OCDklJU: t 
- Çcki;lc elinize \ urmanw- .._ 

- Den ancah ldc:ıllmcleld erkeğe tcsa. 
düf edersem e\ l<.>nr>ceğim f 

- ldcalln nasıl? 
- Zengin erkekleri 

HARP KO~SERLVDE.~ SONRA 

- Konscrlmcl~n bir r:cy anlamıyacak
larmı ben zaten tahmin ctml. tim t 

Vaııro~ı~ 
Senelerdir görmediği arkadaşiyle kar

eıla§tlğı zaman onu mUthiş kederli gö. 
rerek sordu: 

- Hayrola? Nen var? 
- Sorma. Başınıa bir felaket geldi: 

dUn gece fabrikamda yangın çıkarak yan 
dJ. 

- Vah vah! ne fabriknsıydı? 
- Yangın söndilrilcll Alet imal eder- I 

d1m.. 

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

ffe\~ c§l@am 
GUnlerdir açtı, kırk sekiz saat evvel 

yedlği bir tek simidin vücuduna verdlğl 
kuvvet do kesilince gözleri karardı ve 
sokak ortasına yıkılıverdi. 

Etrafı derhal meraklılarla halkalandı. 
Her kafadan bir ses çıktı. Bu arada bir 
polis yeUııerek halkı dağıtmağa çah11tı: 

- Çekilin! bayılmış olacak, biraz hs.
vo. alsın. 

Adıımcağız bu sırada gözlerini açmıe
tı. Polisin sözlerini işiterek mırıldandı: 

- İstemem. Üç gündenberi zaten ha· 
vadan başka bir §ey aldığım yok! 

- Kard.e~bn oldu diye tabU sc\'lndlm 
anneclğlm. KedJy1o oyn.amal.-taıı artık 
bıkmıştım r. 

(}={;o .. a vut:ta 
Sinema yıldızı bir suarede ka?'§ılaştıfl 

bir adama dikkatle baktı. Sonra: 

- Pardon, dedi, sizi tanıyorum gall· 
ba. Çehren12: bana ~ nbancı gelmedi. 
Muhatabı cevab verdi: 
- Herhalde yabancı gelmesem gerek~ 

ben ilk kocanızmı? 

- Yarm e\lenecei;'1ml bana hatırlat
ID3YJ unutmayınız. 

lbJJClY~ 
~lYl ırt!YI l m lYI şD arı 
İki hırsız, tenha yolda bir adama hll· 

cum ettiler. Taarruza uğnyan adam da 
hırsızlar gibi silahsızdı, fakat kendisini 
öyle eiddctle müdafaa etti ki, hırsızlar 

bir aralık bu işe 'teşebbila ettiklerine 
pişmnn bile oldular. 

Nihnyet zavallı, yediği yumruklann 
tesirhle kuvvetten düştü ve bir çelmo 
ile yere yuvarlandı. Ceblerlni araşUrdı • 
lnr, bee kuruııtan başka hiçbir eey yoktu. 

Hırsızlardan biri söylendi: 
- İyi ki ancak bu kadar parası varmış. 

ŞUkredclim! 

- Neden? 
- Cebinde yirmi beş kuI'U§U olsaydı 

muhakkak bizi öldUrUrdil. 

IH!a'.};~ona~ vaır 
Bayan hizmetçiyi nznrladı: 
- Bir daha benim elbisemi giymJye • 

ccksin. Utanmıyor musun? 
Hizmetçi kız p~mnn ve mahcup cevab 

verdi: 
- Hakkınız var bayancığım. Zaten nl

~anlan da söyledi, bir daha o kılıkta so
kağa çdmrsam benimle ni.~nnmı bozacak. 

LÜZUMSUZ SUAL 

·o d~Uno orsun• 



Ha(Q)eır'Dliil taırnınt ~omanı: 32 va~aın: Dknmnm 

Padişah ateş püskürüqordu : Beni 
UlJulup dolaba koqan kimdir ? 

Davud ilk kurşunun kafes arkasından 
kopup fırladığını g6rUnce daha serbest
çe salona girip hfıdise;1 takip etmiş ve 
L,te Glllizann hayatını kurtarıncaya ka • 
dar işin yakasını brrnkmamı§tı. Gülizarı 
eimdi Alemdara götürüyordu. Fakat bu 
yapılır L, miydi, sn.raydan bir cariye ka
çırmnk, köyden çcrkcs kızı kaçırmak de
mek değildi. GUlizar, Davuda hayrandı. 

- Davud, dedi, senin gibi bir ycğit 
görmedim. 
Yağmur altında sırsıklam olmuşlardı. 

Hele GUlizar fırtınaya tutulınuş bir kal
yon yelkeni gibi titriyor, d{§lerl biribl
rlne çarpıyordu. Ozcrlnde bir geycikler 
yoktu. Bir damın altında durdular. Hey
beden bir maşlah çıkararak GUlizan sa. 
np sarmaladılar. Kendileri de Uzcrlerlne 
birer pelerin geçirdiler. Bir pelerin de 
GUlizara giydirerek yine dolu dizgin 
yol aldılar. 

Fakat Davud Tuna boylarmm serseri 
ruhlu evındıydı. Kaç zamandır ihtiyar A· 
lemdarm ,gUzel Tunalı cariye GUliznn 
kem nazarlarla dUşUnUşUnU kıskanıyor -
du. Kendi Alet olınuştu, ama, gönut işte 
bu. O da GUliza.rı seviverıntşti. 

GUllzar da gu dakikada Davuda IA.
kayt değildi. Onun bu akıllan durduran 
knhrnmanlı/;'tlUl dudak ısırmıg, o kuvvet
li ve cesur kollar arasında ne mes'ut o. 
lacağıru dUşllnerek tatlı hayale dalmıştı. 

Halbuki nihayet bir müddet sonra Gü
lli:ar lhtfynr bir sergerdenin yabğına 

fırlaWacak ve artık bir harem köşesine 
tıkılarak bir bunakln blltUn iimrü kara-
racaktı. 

Nasıl ı:ıçsm, nasıl söylesin? Ya Davud 
reddederse veya efendisine slSylerse, bu 
sefer Alemdarın kin ve intikamından 

keli esini Jrurtarmağa hnzreti Davud mu 
yetişecekti? 

Davud da ayni mülahı:ızalarla zebun 
bir haldeydi. Yanıbaşmda bu kadmlar 
oahı. gllzel GUllzar, bUtiln mevcudiyctl
le kencfüılnln elinde iken bunu olınuş bir 
meyva gibi Alemdara götürmek ne acı 
bir şeydi! hem de seviyordu, hem de de
liresiye seviyordu. Kabil olsa hayatını o
na bağr~hyan efendisi Alemdara bir ka. 
dm yüzünden ihanet etmemek için kalbi
n! deşecektL 

Glllizar ve Davud atbıışı beraberdiler 
ve art1k yorgun atlarını daha hızlı slir -
mek istemediler. Yalnız sebeb bu değlldJ, 
blrnz da konuşmak ihtlyncıru duyuyorlar
dı. Davud arkasına dCinUp haykırdı: 

- Yakub, Receb! 
- Buyur! 
- Haydi siz bizden ance serdara u-

laşm. GUliz:ınn geldiğini teb~ir edip ak. ( Mustafa biraz devlet işine dllşUp lntl -
çeye nail olunıunuı;. Hakkınızdır. SU - kamını unuttu. 
riln! Refik efendi sadrazam kethUdahğına, 

Maksat yalnız kalmaktı. Kimbilir eim.. Osman efendi Esma sultan kethUda.lığı. 
di saray ne haldeydi? Padişah delirmf§- na tnyin edildiler. Osman efendiye llA· 
ti muhakkak. Gü~izar gUldU: veten rlkılbı hümayun defterdarlığı da 

_Davud! şimdi hünkarı görmek iste- tevcih edildi. Galib efendi reisülkUttnb 
rim, uimdf sarayı tehlikesiz bir yerden 
seyretmek isterdim. 

Hakikaten sultnu .Mustnfa ateş pUskll
rUyordu. Sekbıınba§l ve AbdUlfettahm 
dizlerinin bağları çözülınUşlU. GUllzar 
yoktu, hem de bizzat yakalayıp ellerini 
ayaklanın bağladıkları, nğzını tıkayıp 

huzura getirdikleri halde ortndan sır ol. 
muştu. Kapı bekçisi öldürlllmUş, bir bck
ç\nin yumrukla kaburgalan kınlm15tı. 
Anlaııılıyordu ki, Gülizar kaçmı!}tI. Ama, 
kim kaçırdı? Kimdi bu adam ki padişah 
huzurundan blr cariye alıp önUne geleni 
geberterek, yere sererek kaçırabilsin ! 

Padişah Mustafa ayaklarını giddetle 
yere vurarak ve eline geçeni duvarlara 
çalıp parçalıyıırnk bağırıyordu: 

- Beni deli mi sandınız? şuracıkta U
zerlme bir sJyah gölge frrladı ve yilzll
me bir paçavra tutup kendimden geçirdi 
bent. 

Hepinizi idam edeceğim, mel'unlar. 
Ben nasıl padişııhmı? HUkmUmUz hiçbir 
§Oyo geçmez oldu. 

AbdUlfettahm l!lurdı söylerken dili do-
1.n§ıyordu: 

• - Aziz bnema knsem ederiz ki hUnkft.-
mn, GUlizarı huzuruna getirml§tik. 

- Baı;ın kopsun ınc.nhus Arab! Söy. 
leyin, beni uyutup bu dolaba koyan kim-
dir? 

Geceden snbaha, sabahtan ak§ama 
kadar ne hUnltlir uyudu, ne kim.!5ecik
lerln gözUne uyku girdi Her delik aran
dı, her yer nrnştınldı. Hiçbir şey anla
ı;;ılamadı. 

Bu yüzden yine birçok günahsızlar bo
i;ruldular. Birçok zavalhlarm kelleleri u. 
çunıldu. Sarayda, kulede, kenarda bu -
cnkta akla gelen kesildL 

Detıııct yayıldı ortalığa. Eğer ağır 

hasta Ömer ağa ölınemiş olsaydı ve e
ğer Esma sultan mateme düşmemiş bu
lunsaydı, sultan Mustafanrn elini kandan 
çckmeğe lmldl.n olınıyacaktı. Esma sul
tan (1 > ağliyıırak Mustnfaya geldi ve çok 
sevdiği kethUdasının son hadlselerln te
siriyle da.ha fnzla dayanamayıp öldUğU_ 
nU sCiyledl Padişah da kethUdayı sever
di. Ömer ağa, şöhreti Deraliyeyi sarmış 
maktul Yusuf ağanın karde~iydL Bu h!
dlse birçok değişikliklere se~b oldu ve 

oklu. Rusçuk Ayanmdan ve gizli suikast. 
çllerden Tahsin efendi çnvuşbaşı, Alem
dar paşanın adamlarından hoca Seyid e
rendi de kasabba.5ı oldular. 

Gizli cemiyetin işi daha yolunıı. girmiş, 
adamları daha bUytik ve sözü geçer ma
kamlara ylikselınlştl. Şimdi Seyid hoca 
da işe karışmış bulunuyordu. (2) 

ŞeyhUlislfım Ataullah efendi Esma sul
tan kethildalığma tnyin olunan ve ri· 
kabı hUmayuna defterdar olan Osman e. 
fendiyle ba§başa verip son hftdiseleri 
konuştular ve bir türlll bu esrarengiz fır 
lerin içinden çıkamadılar. 

Arka arkaya anlaşılmaz val!alar geçi
yordu. Mustafayı bu hAdiseler bUsbUtün 
delirlmi§, sarayı biribirlnden şlipho c -
denlerin bir mecmaı haline getlrmlgtl 
Kimdi 21llılh atan, maksadı neydJ? kimdi 
Gillizıı.n kaçıran, maksadı neydi? bu i§

ler nasıl döndllrühnU~, bu dolab nasil ku
rulmuştu? 

Şeyhülislam noktainazarmda ısrar cdi. 
yordu: 

- Bu dolablar Cevrinin baaı altmdan 
çıkıyor!. 

Halbuki Osman efendi işin ild 'taraflı 
olduğunu iddia ediyordu. ŞeyhUlisUl.m 

sorqu: 
- Nereden billrsin a efendi? 
Osınnn efendi, Nazirin kendisine gele

rek sultan Selimi idam için serdarın n
zasmı istib.,sal ettiğini ve kendi muvafa· 
kati de munzam olursa hemen işe g1ri-
5ll~ccğini, söylediğinl anlattı ve nasıl 

ocaklu nezdinde çalışıp bu menhus Ara
bın emellerini suya düşUrdUğünU tafsil 
etti. 

Şeyhllllsliim parmak ısırmıştı. Meğer 

\§in içinde neler, neler vardı. 
( /Jct:amı VaT) 

(1) Tarihi Ce,·dct, ı;ayfa 286. 
(2) Yusuf ağanın çok garib bir 'akası 

\·ardır. Tarihte bunun bir mJslino tcsa
Udf edilemez. Yusuf ağa katledildikten 
~nra terekesinden bir huccct çıkmış. 
h. Münrrlh Asım, Cm·det bu huccet 
üzerinde epeyce uzun tetkikler yapmı~. 
tardır. O zn.manm me\·kl sahibi adamla
nnın hayret uyandıran hallerin! öğren· 
mek için bundan orljlnal bir tarih ' 'esi· 
kası olamaz. 

18 EYT.l.JL - 1938 

~evi ren: lF a I<• 
Benua, ellerinde kauçuk eldiven 
ve sırtında beyaz kimyager gömıe
ğile laboratuvarda çalışmaktaqdı. 

ak 1.A • • ' -vaydt• 

Yazan: R. Rober Düma - 62 -

· GörUyorsunuz ya; te§()ilAtnnız muvaf -
fakJyetle çalışmış olmaktadrr, 

Fon Ştrammcr mUtereddlddi: 
- Haklısmtt ekselAns. Fakat bütUn 

bunları ben kendi meharctim sayesinde 
becermlg olaydnn mesele yoktu. Halbuki 
meseleyi Fransrzlar hallettiler. Ya onlar 
ıı,ı ifşa ederlerse? 

bir tab a sllnger -.a.gıdı Uzerınc " 
On be§ dakika bekledi. Kağıtlara tek· 

rar baktı. "Nikol" Un annesine bltabell 
yazdığı satırlar kaybolmuş, o yazının sa. 

· - -oktUP tır. aralarından Rokurun yazdıgı ... 
meydana çıkmıştı. 

Benua okudu: 

4 numaralı mektup: 
-- Onlar mı ifşa edecek? asin! ifııa et- 6 Vazlyet lehhnlzo lnklsa.fmda de,-.zO 

mcğc niyetleri olsaydı sizi serbest brra- cıeye ediyor. İJ lüzumundan fazla ac 
kırlar mıydı? getirmek istemeıllğlnılz için l}lmdlyC ~· 

Binnen:ıleyh ben §imdi size nnlau.ığmı dar hl!: tehlike me,~ıubııhs oımaflı. 
mealde bir rapor yazıp yUk!ek kuman- lıı y~ 

Esa en geçen mekt:upta da lr;ler 
1 danlığa vereceğim. Ve casus Fliderln öl- :Not 

dürülnıcsinln bizim için ne bUyilk bir ka. !unda gittiğini size blldlmılr;tını. es) 
tok gilzcl çalı~ıyor. l\laks onun gölg 

zanç olduğunu bildirerek kahramanlığı - rl ·or 
h~linc geldi; her gün dçek gönıle ~~ 

nızı tebarüz ettirip tcrfiinizi intiyeceğim. 
Herkes nazarında siz hapishaneden tek 

baamwı. ve kendi becerikliliğlniz sayesin-

Her ak~:ıın beraber rıkıyoruz. Kız ita 

şine dikkat eden blr nt'llbcy rolünde~iJIJ
Onlan pük az yalnız bırnkıyoruaı. l\l..-

de kaçmış bulunuyorsunuz. Tcfcrrllntın1 6..-ıe 
mnfih hu da kafi geliyor ''C z.ııten " 

soranlara muammalı bir gülUşle mukn - sır-
bele edersiniz. "Kahramanlara mütevazı lazım ... Mal•s henüz Noele çıldıl'ıltut • 

li5ılrtır diyemem, fal•at fena halde olmak ynrll§ır!,, Raporumda da firannı-
za dair tafsllll.t vermem ve orasını mlip- kun olduğu muhakkak ... 

Diğer taraftan ben de Maksın ınIJ1181-
na kondum. Onun sabık modeli ,.c sabıl' 
metresi şimdi bcnlm metresim. ı<rzCS : 
ğız hana epey tutkun görlinliyor. JJdll 

0 
belli etmcğe de başlayınca kend19fıle-
15üyl<· hafl! terfih bir ahlik dersi gcÇJll 
ğc mecbur oldum. M~mafih l\fak5 .,.
ınızdakl miinascbcti biliyor \'O gaye:; 
bli karşıladığı bu dostlnğomoza ze tilJI 
halci getirmiyor. l\lnksadım bUsbU JI 
başka... Kız lınrdcslmln yanında Jiuıı
görünmok istcmedi&rim kanaatini u~..O ~ 

hem geçt>rim. 
Yorguıı olmalısmız. Size şimdilik sora. 

cak bir §eyim yok, 
Fon Strammer belli belirı!!iz bir tered

dUdU müteakip sordu: 
- Nişanlımı bu sabah ziyaret etıne -

me müsaade eder misiniz? 
- Hayhay. Ben §imdi kızıma telefon 

ederim. Hemen resmi elbiselerinizi giyip 
gidiniz. Öğle yemeğini de bizde beraber 
yeriz. 

- TeşokkUr ederim eksolAns. 

xıv 

_,.co,.. 
dımıak ve M:Wsm böylece saf 'o ,..-dllf· 
bir g~nc kızla Jmrşllnşttğı zehabm• • 
mcslnl istiyorum. Biz.im model ba ~-

Rokur ile Sorviny, Berlinde Ad.lon ote. · nen·aya aldandı: !\laksa ,11, haberi ,~ 
line yerlc.§tiklcri on gllp.denberi her kırk 

tl~tirıll. 
sekiz saatte bir Paristekl yalancı anne- ıuJI• 

t51cr bu taraftan, dediğim gibi yo ri 
lerl nıa.drun Dclmoııa bir mokl-up sönde- dn. llepsl NJl<olJo beni kıırdc" .şfll111" • 
riyorlardı. Otelin antetli bUyUk kağıtları. generalin e,·indcki hizmcttllcrdcn ~ı 
na Noelin yazdığı bu mektuplar da hep 11eP" 
sudan şeylerden bahsediliyor, .. Nlkol., sm eğlence arkadaşl:ımıa, hatti gc ~-" 

fon Rogd~ln karısına kadar bt'I""'"' 
Berlindekl gezmelerini anlatıyordu. Ro- _ _..11 

Maksm krz kard-lerlyle bile taıuv-· ... 
kur ise mektupların sonuna ~dığı bir- ~2 .,.. 

kaç kelimeyle "annesi,, nin hatırmı l!IOr. Diln Nlkol ,.c ben generalin C'~ 
maltla iktüa ediyordu; onun Berlinde bir · blr çay l~meğc davet edilmek ,,ere dit' 
sürU l§i vardı, uzun uzadıya annesine m1L1.har olduk. Hem bu sefer ıua1'S111 _... 

lreslndc değil, bizzat generalin kaflS, . .,. 
dı\\'ctlisl olarak. .. Çayda epey k&dJd ol 

mektup yazamazdı. 

• • • dı \'C içlerinde gilzellerl de r.oktu• t;,,. 
Yilzbaşı Benua, ellerinde kauçuk eldi- da gi)inmcmiı;lerdl. KcndUerioe bi, 

ven, sırtında beyaz kimyager g<5mleği ri!'lll kadm kadar zarif \'C güzel old .., 
istihbarat teııkilatrnın laboratuvarında rm1 söylcylnc.e milthl'! memnun oldll 
çalııımnktaydı. Bir sUrU §iseler, epruvet- ,.c bi\ylecc derhal gözlerine gfrcllnt· 

1
• 

lerlc dolu bir masenm Uzerln<le duran Noel ~ok gii.zcl glyinmie;;U, berke!! ":,.. 
bUyUk bir porselen kilvettekl mayiin için- ran oldu; hclo Itl.:ıks! ... :S-ocl MaksJII I• 
de yUzen Adlon entetll dört tabaka Mğt- nesinin ele göztine girdi. Yarın onuıt . 
dn dikkatle bakıyordu. Birkaç dakika r.ınde\'O~n , ·ar. 
sonra klığrtları kUvetten çıkardı, geniş C Devamı • 11

' l 

•••• CJD f '"{- .. • • • • .. 6 • •• • . ' 
f ~,, c "l; i• . , . • ••• 11-ıııı••ııırxmEcmı11CJrJI!.!lm1Dı~ır:ıı~~~ 

Prenses ve arkadaşları, ayaküstü soğuk birer şampanya içmek 
:azere büfenin bulunduğu salona geçtiler. Hakikaten çok zengin ve 
nefis bir şekilde hazırlanmış olan masanın başmda prensesin ve 
kardeşinin tanıdıklarından birkaç zat daha vardı. Bunlardan, pren
tese saygılarım sunmak için yanlarına gelen, orta ya~lı. tek gözlük
lü bir zat, söz arasında 

- Bu balo, geçen senekinden çok daha parlak oldu, dedi. 
Prenses aklına bir şey gelmeden sordu: 
- Bundan evvelki balo neden parlak olmamıştı, araba? 
Zarif adam hemen cevap verdi: 
- Hiç şüphesiz siz bulunmadığınız için! 

Nana hafitçe prensesin kolunu sıktı ve gülmesini göstermemek 
için başını çevirdi. Sadunun yüzü de, iyice saklayamadığı, alaylı 

bir mana almıştı. Gözleri .Nananinkilerle karşılaşınca, ikisi de kah
kahalarını koyuvennemek için. kendilerini zor tuttular. 

Böylece güç anlarda daima imdada yetişen Platon, dedi ki: 
- Kardeşimin meziyetini ink~r etmemekle beraber, o gecenin 

sönük oluşundaki sebebi herhalde, organizasyonda aramak lftzun, 
değil mi? 

- Bilfikis, aziz yüzbaşı, Balo çok mükemmel bir §ekilde tertip 
edilmişti. Fakat her şeye rağmen soğuk oldu ... 

Sadun laf olsun diye: 
- Belki havanın tesirindendir, dedi, o gün hava soğuk muydu? 
Komplimancı zat, alayın farkına varmadan: 
- Hayır, dedi; hava da çok iyiydi. Fakat, muhakkal~ ki, balo, 

mevsimin en tatsız bir gecesi oldu. Bilmiyorum neden, bayanlar da 
pek azdı .. 

Sadun, ciddiyetini bozmadan tekrarladı: 
- Sahih, bilmiyorum neden .. 
O aralık bir bol içmekte olan Nana, az daha boğulaca.tctı. Son 

c!erece gülmek istediği halde kendisini zorla tutmu~. içki genzine 
kaçmıştı. Öksürerek kadehi bıraktı. Sadunu şiddetle kolundan çek· 
ti, ve kaçtı. Ye~eni şaşırarak. arka!';ından ı:dtti?!i ~man kızcağızı. 

,:· .. s ·u BAVO N . 
. KAÇIR.DIGI KIZ .. 

- ~9-
masalarının yanında, koltuğuna gömülmüş, gözlerinden yaş gelirce
sine gülüyor buldu. 

Nana, kahkahalarının arasında, yeğenine. çıkı~t1: 
- Ne diye beni bu kadar gilldürüyorsun? Pr nses, gene çok 

rnünascbets:zlik ettiğimi söyliyecek, macak ... ama, doğrusu kaba
hat bende değil; sen sebcb oldun .. 

- NP yapayım ,adamcağızın tatsız geçen gecesi bana pek do· 
kundu; kendimi tutamadım. Yeğenciğim ... 

Nana. haHl gillerek: 
- Haydi dansedelim, dedi; oraya dönmeğe cesaret eder.niyo· 

rum. Adamcağızın yüzüne karşı gülmekten korkuyorum. 
Caz gene bir Amerikan <slov) u çalıyordu. Dansa başladılar. 
Bu aralık prenses. Nazanı yanmda göremeyince: 
- Nana nereye gitti? diye sordu. 
Sevimli adam, cevap verdi: 
- lşte, dans salonundalar .. Bakınız .. bay Sadunla beraber dan· 

sediyorlar .. 
Anlayışlı bir tavırla gülümsiyerek ilave etti: 
- lkisi de sevimli .. Sanld biribirleri için yaratılmışlar gibi .• 
Sonra, kurnaz bir göz lnrpmasile sordu: 
- Gizli bir tehlike yok ya? 
Platon birdenbire sapsan kesildi. Af,•ır bir cevap vermemek için 

dudaklarını ısırdı. 

Prenses, bu gibi kimselerin ruhunu bildi~i için, katiyetle inkar-

dan çekindi. Çünkü böyle kati ınkarlar. ekseriya, basit faraıı~lıtf· 
kuvvetli bir kanaat haline getirmekten başka bir şeye yaram 
Bu sebeble, prenses: .. . 

1 
bil' 

- Zannetmem, diye cevaP. verdi; henüz her ikisine de bö) e 
fildr gelmemiştir, sanıyorum. .aııırr 

Bunun üzerine, bu hoş rozlü, şişman göbekli zat, ağır şa)\ tıdll· 
nm yükünü basJ<a yerlere taşımak üzere, ayağa kalktı ve ark35111pJı 
acı bir şüphe ile yaralanan bir kalb bıraktığının farkına varrtl1~ 
prensesten müsaade alıp ayrıldı. . uıer· 

Prensesle kardeşi de, büfeden ayrılıp, kendi masalarına gıtbf11'1 
ı; Platon dü~ünceye dalmıştı. Kaç kereler aklına bu iki genci~ dflli;tİ· 

de kendileri bile bilmedikleri halde - seviştikleri ihtimah S ~fll 
Kaç kereler, böylelikle, Nazanın çılgınlığı tamir edilmiş 01~u~UJ1· 
ve bunun her iki taraf için de ha;'Irlı \'e saadetli olacağı".1 ~ıt& 
mü~tü. Fakat bu düşünce onu çileden çıkarıyordu; nefSı?e 01' }el' 

zalim, başkalarına karşı hırçın yapıyordu. Hayatı, hep bu kilÇ 
zm fantezilerilc mi sarsılacaktı? ~' 

O, bu hazin düşüncelere dalmı~ken, Sadunla ~ana, Y~~:aıiit' 
uçan iki kuş gibi. cilalı parke üzerinde kayarak önünden 9 '

1 

• geçiyorlardı. eJc ısti' 
Kardeşinin düşüncelerini anlayan ve buna bir son ,·crrtl 

yen prenses: 
- Platon, artık yoruldum, gidelim, dedi. JJıl 

Platon bir söz söylemeden ayağa kalktı. Prensesdekalk~~I· 
aıalık milzik susmuş, Sadunla Nana da yerlerine dö~il):orfllll~ 
Nana. neşe ve yorgunluk tcsiri!e kızaran yüzünde, endişelı bır tli bit 
ile prensese baktı. Kendi haline bırakılmış coşkun ve sı~: uıilJ1 
gençliğin ne güzel bir timsali idi; sonra, bunun yanında, kiJJ 

1 

tü ile sı:lıyan Platon!.. 

Prense . 1 
- Biz yorulduk, dedi; sen daha gıtmek istemiyor mustJl'l· 

(De\.'afDJ '1lr> 
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Bir gardiyanın anlattıkları ... 
JQn : Maksim Gorki - Çeviren: Ferah Ferruh 

lıca1ı: ve bofucu günde Kurnqo 111 OL"ft&yrpdrr. Ben buytta çok fenalık 
\'::lbıqthıl öfrenmete brv nr 18n1Um. Çllnldl 1ıea çok tabıımmDDG 

.ltuna da muvaffak oldum. bir adamım. 
karanlıkta yilrUr sı'bi ihtiyat- Kumqov anlatmıyor, fakat mOtalea 

~~ bir tarafına bakınarak ve a&· yürütüyordu. Ben dikkatle onu dinli -
l!'l _btr ıUrO lüzumıuz fikirlerle aöy- yordum. Bunun far'lı:ma vardı ve ıordu: 
~ hayatını anlatmaia batladı- - Na11l ııkıldmu mı?. • 
~Bu toprağın içinde hiçbir kökO Kenarlan ıiyab, ortuı beyaz, ma· 
~orta tabaka kadar ·hiçbir ite tem ipretli bir mendille bumunu ail-
M:""'1&n ve vaziyeti kötü olan dikten sonra, derin derin içini çekti: 
~ldr 1mıf insan yclı:tur. Bunlar, in· - Bir defaımda bana Sııoyev iımin· 
~ ınelAnkolik lı:ıtmıdır. Meseli de timdi 61mUf, bir adam ın•ıaallat el· 
~ Baıcutede, eski alım aatmıiyle du. Konatantin Vaıilyeviç s11,,yev, ıe· 
~U. Ben1e, daha ıekiz yaıımdan fih, rezil, fakat zencin bir adamdr. Ev
:::-rta kut avlamaia baıtamııtım. On leri falan var~. Yani lizin anlayacatı-
~ ıeldipn zaman, 'kürkçülük öğ· ruz, vaziyeti itibariyle herkesin hür • 

lbere beni bir kürkçünün yaru- met ettili bir tipti. Bir hiç yUzünden 
~diler ... ötrenmek., sözü tama. bir cün beni dövmiye batladr. Belki 

r~lllllııu:ıs bir kelimedir. Çünkü in- bıkar da dövmekten vuıeç.er diye hiç 
r-ım~·-, aarhoıluk etmekten ıunun ıea çıkannacbm. Bu defa da saçlanm

kafaanu ıözünU yarmaktan, ser- dan yakaladı. 
1•pmaktan bqlı:a hiç bir ıey öğ· Mümkün mertebe ıözlerine bakmaia 

ım:;,.--ı ! •• Bil yük bir talih eteri ola - çalıttrm. ÇilnkU kapek, insana aaldırdı -
lllhabtlm müsaade etmediği için, iı zaman ıözUnUzU köpeğin cözlerine 

.. ~!!9' alıpnadrm. Evleninceye kadar dikecek olunanız saldırmaktan vaz re
- yirmi altı yaııma gelinciyo çermit- Fakat burada, buna benzer bir 

•n•-., kadına el ıUrmedim. Vakıa on tey olmadı. Billlı:iı herif o kadar kızdı 
11tnnda iken bir defa böyle bir lı:i, beni öldürmeli itten bile değildi.. 

• Fakat bunda benim hiç bir Beni masanın batından kaldırarak, z.er
tlın yok. Uıtamın aarhot ve e- re kadar merhamet etmekıizin yerlerde 
bir gelini vardı; kadm düpedUı de ıürüklemefe batla&: Kimbilir ne-

tecavOa etti. Her nedense o daki- reye cötUrecektL 
ite kartı bir nefret duymağa bat· Neyae •• onu tuttular, beni kurtardı· 

~...,.., ıuratmı buruftmdu; tU -
Sonra cebinden bir cııara çı

tellendirdi w •izmclaıı du· 
beraber kelimeler çıkarak aözil-

etti• 
labam uİlı edeerk ticaret aahne-

St'kildi ve lurlulıla bqladı. Çok 
de 1lapilhanede 6ldU. Jla· 

61meaeydi de, hapiıhanede 
llı'MllUI mukadderdi;~ ,.,... 

lece bıraslıp idl ve itin ~
,. dalmıede vardı. Babamdan ö-

• 1aınum oilu falan diye - benim 
•tmeie batladılar. Tabii taham

Mtlk. ÇUnkU insanlardan nereye 
7. Tabii hiç bir yere .• 

Uran evinde çalınan piyancyu 
._.hA sonra copıı veremli hınız 

JUmupk ve mellnkolik bir aea-
.-rkı tutturdu. Derken na'kriıli, 
l'tanldv da yavaı bir 1eıle onu 

ltanefe batladr. Sonra, prlanın 
t dofru ikiıi birden ıeüerini 

yapılmq 

aetıizlik 

lar. Yüzümü falan yıkadıktan sonra eve 
yollandım. Yolda ıene o adamı kar
fllllda cörmiyeyim ml7 Yanında 'birili 
daha vardı. Ellerimden, ayaklarımdan 
yakaladılı:lan cibi, tehrin dıpna, dere
ye docru cötUrmeie bapdılar. 

Beni tibUr düayaya ıönderme'k itte -
diklerini derhal anlacbm. Tabit feryat 
ve flaln etmefe, yalftl'lllala batla -
dım. O: 

.. _ Vay
1 

elemek ıü.Myet ~ olu--
7C*1mll • ., m,e 1111.nat 'BW)ere't;ı.; 
raktı; hattl çıkanp üç ruble de para 
verdi: 

.. _ Bu parayla kendine iliç al, dedi, 
bundan ıonra da kat'iyyen benimle mil
nakapya falan ciriıme ! •• ,, Halbuki be
nim onunla olan bUtUn mUnakapm, o
nun vabJice hareketlerine tabammUl et
mete çalıpnamdı. 
Kumaıov içini çekerek fikrini izah 

etti: 
- TabammUlUn oldukça tehlikeli 

bir ıey olduiunu bilmem bilir milİniz? 
Tahammut ııaefhumunun içinde öyle 
bir curur cblidlr ki, bunu hiç bir kuv
vet ortadan lı:aldıramu. 'Uç yıl önce biz 
de, burada Uvey baba katili 'bir çocuk 
nrdr; ıeytandan beter bir feY·· Görü
nüıte ıayet terbiyeli, ıayet nazik bir 
ıeycli. Fakat atımdan bir tek kelime 
bile çıkmıyordu. 

- Suçunu itiraf etmemlı miydi? dl· 
ye 90rdum. 

- Ne münasebet? Daha evde iken 
bunu kabul etmitti. Fakat resmi tab
lı:ikat eına1mda bir tUrlO ifade vermek, 
öldilrüı sebeplerini anlatmak isteme • 
di. Onu daYıdWer, nndanlara attılar •.•• 
Fakat nafile! •• Susuyor, yalvarma, ti
Jd.yet mahiyetinde afnndan bir tek 
kelime çıkmıyordu. 

En ufak bir 'korku eseri bile göıter
miyordu. Zorla ayakta duruyor, fakat 
buna ratmen herkesin tepesinden ba· 
Jayordu. Ben bile bu kadar sakin bir a
dam olduium halde onun hı!. haline ta· 
hammUl edemedim.. Ona i:Ylce verit • 
tirdim. O, hiç bir ıey olmamıt cı"'bl, 

ellerini arkauna bailanut, dilı:dik cöz
lerimin içine bakıyordu. 

Çocufu davUyor, fakat bundan bir 
fayda çıkmıyacaimı ıayet iyi biliyor· 
duk. Çocuk tl mahkemeye kadar da • 
yandı; bat efmedi. Scara anuzm aıu
verdi .• Ne yapanın, mUnakapyı seven 
bir adammıt .. 

Kumap ıWUmıedi. Jkliniz bir 
tekilde dudalrlannı büzdü; yanaklan -
nın adalelerini yukan kaldırdı. San 
cöıleri, pmltrlannı ve ifadelerini de • 
liıttirmebidn, lanııldıklardan mü -
rekekp bir yanm hlle ile çerçevelcndi
ler .• Onun meıin cibi yOzünde ilk de· 
fa olarak bir ıtllUmaeme rfSrilyordum. 

( Dncsmı Vllt") 

HABER - AkemD 11,.._ 

18 EYLtt - 1938 PAZAR 
Hicri: 1357 ~Recep: 22 ................................ 

6,43 12,08 15,37 18,14 19,48 4,03 

Lüumlu Telefonlar 

Yanıın: 
lıtanbul için: 24222, Be~a için: 

446&4, Kadıköy için: 60020, Osklldar I· 
çin: 80625. 

YeşHköy, Bakırk61, Bebek, Tarab1a. 
Bilyükdere, Fenerbahçe. Kandilli, Eren• 
köy, Kartal, Büyükoda, Heybeli, Burpz, 
Kınalı, tein: Telefon muhabere memu· 
runa yangın demek kilidir. 

Rami itfaiyesi: 2271 t 
Deniz llfalyesi 36 • .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yanp 

kulesi: 40060 
Sıhbt imdat: '4998. MOddeiumumlllk: 

22290. Emniyet mlldilrlülü: 24382. 
Nerta VekAletl İstanbul Elektrik İtleri 

Umum MildilrlQü Beyotlu: 44801 • htan.. 
bul: 24378. 

Sular idaresi: Beyotfu: '4783. Beşik• 
taş: 40938. Cibali: 20222. Nurosmanlye: 
21708. Osklldar - Kadıköy: 60773. 
Hnaıazl: lstanbul: 24378. KadıkGy: 

150790. ncyoAlu: 44642. 

T altai Otomobili latemek 
l fin 

BeyolJu ciheti: 4908'. Bebek clheU: 
36 • ıoı. Kadıköy ciheti 60447. 

· Denizyolları 
İstanbul acentellll: 22740. KaraH:r: 

42362. 
Pazartesi Tophaneden 18,30 Mudanya. 

20 Bandırma. 
Sah Tophaneden 9,SO İzmit, 18,30 Mu

danya. 10 Karabiga, 20 Bandırma, Gala· 
tadan 12 Karadeniz, SJrkeciden 10 Mer
ıln. 

Cartamba Tophaneden 18,30 Mudanya, 
20 Bandırma, Sirkeciden 15 AynWı:, 18 
Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lmııt. 18,30 

Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 12 
Karadeniz. 

Cumarlesl Tophaneden 14 Mudanya. 20 
Bandırma. Sirkeciden 15 Aynlık. 18 
Bartın. 

Pazartesi Tophaneden Dlmroı, l,SO h
mlt, Galatadan S,30 l'luClanya, 10,30 hmJr 
Sıır, 12 Karadeniz, 22,30 Mudanya. 

• 

\'azan: Rahmi tAUJZ 
Ayşe sultan sözlerlna nlhavet 
verince Enver ~aşa mırıldandı : 

- Bunları size kim O{lretıyor 
kuzum?. 

-87-
- Bir ıey demek iatediiim yok. Za.. yor, amiralı donanmadan kaldmp atmak 

ten bunlar benim, bizim kanpcağımız için artık ortada hiçbir mani kalmadı· 

itler, kadm itleri delil... Fakat düıü- ğıru hesaplıyordu. Davist el altından yap 
nlln, .az o kadar ayağa düımüt ki, 1eh. tığı bu teşebbüsle Şosona tam darbeyi wr 
rin en viran ıemtlerindeki köhne kulil· muştu. Ba~andan vekili, asabi En· 
belerden tl saraylara, aaraylrlara kadar ver paşarun hiddeti tam çağa gelmi~ çat· 
heryere, her ağıza yaytlıpıı: Siz benim mışken Afle sultarun tahriki de üste gel· 
eniıtemainiz... Size yapılacak her ha. miş,, Şoson için artık kurtuluş selameti 
rekette, aize uzatılacak her el ve dilde kalmamı,tı. Serket ve hodkAm amiral 
bana da bulapn bir nokta, bir taraf muhakkak donanmadan atılacaktı, Da· 
vardır. vistin intikamı da alınmış olacak, Büyük 

deredeki telsizin karuna giren, onu bul· 
Halk, bunun 6nUne geçmek zamanı· durup bastıran Alman denizcisi böylece 

nm geldiiini hattı geçtiiin! iddia e. 
derken, ve bUtUn lıldiaelerden bizzat cezasını çekecekti. 
mes'ul olduiunuza r.ekinmt:ğe lüzum Şoson Karadenizde bulunuyordu. 
görmeden biribirlerine tekrarlarken bu Trabıona giderken amiral Kolçalm 
itlere nuıl llkayıt kalabilirim... eline d'*° Bahriahmer, Bezmiilem ve 

lyice biliyorum ki, ablamın da içi Mithatpaşadan mürekkep Osmanlı trans
kan allıyor. Fakat o size bir §eY söyle- por kafilesi batmldıktan sonra Karade
miyor. Siz çalıpyorsunuz, yoruluyorsu· nizde sahil §ehirlerini muhafaza için bu· 
nuz, hırpalanıyorsunuz. Günleriniz cep rada daimt bir konvoy bulundunılmasr 
heden cepheye kO§ID8kla, geceleriniz aile na karar verilmiş, Osmanlı donanmasının 
ocağındaki rahat yataimızda geçecek yer i~ yarar kruvazörlerinden Hamidiye ve 
de binbir ölümün tehdidi altındaki top- Midilli nöbetleşe bu vazifeyi yapmala 
rak siperlerde, Kazamatlarda. kuru yer ba§larnışlardı. 

lerde yatmakla geçiyor •• Sonra, bütQn Midilli kruvazörü Fatsa önlerine kadar 
bunlara mukabil bqka1annm hataların-
dan dolan fena neticeler sizin bilgisizli· gelen Rus destroyerlerini kovalamıı ikin 
iinize, iktidarmbiımza, idaresizliiinize ci vazifesini böylece başardıktan sonra 
hamlediliyor. dönmiil, gelmiş, yerini Hamidiyeye bı· 

rakmq, Istinyede donanmaya iltihak et· 
Pap enflte, gerçi bJraz acı ve alır ~Y ml§tl. 

JQvnn1n1 ama, bunu lize olan yakmlılı J-·- Hamidiyenin ·-ı ..... kal"·:ıır.-· ..x-.. , ma, samimiyetime veıecelinizi biliyo- 3cww. wau~ ,.v ... u 

Müzeler rum. •• Bir devleti koca bir hilldlmeti tek Yavuzun da lstinyede yattıiıru haber 
Ayasofya, Roma • Blzana, Yanan eser- başınıza siz idare edemezsiniz. Yardım· alan Karadenizdeki Rus donanması ku· 

Jeri ve Çinili Köşk, Askeri Mfize n sarnıç ctlanruz, bilhassa elinize verilen kudretin mandam amiral Kolçak bütün hafif kru-
ı.r. Ticaret ve Sanayi l\lfizesi, Sıhht mnzl . .,.e.ırt~"ill-ml~tl!tı!lllllMl•ll("llllldlrt:lln!n1aır·~~-,...~·I:-!'-~7•n1ı .._;..;.;. ı-+-..ır.. ,;r- ....................... ._,., · eıı4..... ..,_..~_ ...... _____ ....,. 

" b4ar açıitır.) u1 fd---' _ _._ nt...ı .. bu ..... n • •-"-- kurdu. Bu tasavvurunu, çarçabuk tasar 
Tıırk ve lslAm eserleri mOzesl: Pazar- illCU Yill"Aerl !wU" llAllenD uu~ 

tesiden başka herB(ln saat 10 dan 16 ya geçemiyorlar, geçmiyorlar da her kaba· layışt~m fiil sahasına döktü. Sıvastopol· 
kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye ka- hat size yükletiliyor? Niçin falan paşa dan Odesaya· diğer limanlardaki Rus kru 
dar açıktır • 
Topkapı ~lnzesl: Herıün saat 13 ten ıe nm, falan kumandanın idaresizliğinden, vuörlerine telsizle direktif verdi. Hepsi· 

J& kadar açıktır. sakat itinden, beceriksizliğinden siz leke- nin Samsun civarında Hamidiyenin bu-

~emleket Dqı Deniz 
Selerleri 

Romanya Tapurlan: Cumarted llln1erl 
13 de Köstenceye: Salı günleri 18 de Pl· 
'e Beyrut, lskenderlye. 

ltalyan vapurlan: CUına IJllnlerl ıaat ıo 
da Pire, Brendiıl, \'enedilı:, Trlyeste, 

Sirkeci istasyon MOdllrllllil Telefon 
23079. 

Aorapa Htıfft 
,. Semplon ekspresi herınn Sirkeciden 
,saat 22 de kalkar ve Avrupadan gelenJ 
saat 7.25 te Sirkeciye munsalat eder. 

Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,20 
de gelir. 

Edirne poıtası: Herırtın saat 1,50 de 
hareket eder, 19,33 de ıellr. 

Anadolu laattı 
Hergtln hareket eden flmendtrerler: 
Saat 8 de Konya, D da Ankara. 15,15 de 

Dl:rarbakır Te Samsun, 15,30 da Esklee
btr, ıt,ıo da Ankara ekspresi, 20 de A
da.pazarı. 

Bu trenl~rden saat t da hareket eden 
Ankara muhtelltl pacartesl, ça~ba 
Te cama günleri Haleb ve Musula kadar 
sefer etmektedir. 

MUNAKASALAR: 
fıtanbul komutanhtına ballı birlikler 

için 45.000 kilo sedaylı satın alınacaktır. 
Kapalı azrna ihalesi 10 eJIM 938 pazartesi 
ıünü saat t t de Fındıklıda kumandanlık 
aalınalma komisyonunda yapılacaktır. Mu 
hammen tutarı 42750 liradır. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
• Eski ,·ali Haydar velat ettL 

lstan b u l R a dyos u 

18 EYL'OL - 1938 PAZAR 

18,30 dans musikisi, (plak}, t9 Tllrk 
musikisi (plak), 19,30 dans musikisi plAk 
20 Saat ayarı, Granviç rasathanesinden 
naklen, Muzaffer Güler ve arkadaşlan tara 
fından Turk musikisi Te hallı: prlulan, 
20,40 ajans haberleri, 20, 47 Omer Rıza 
Dolrul tarafından arapça söylev, 21 saat 
ayan, orkestra, 21,30 Suat GQn Te arkadaf 
ları tarafından TOd~ musikisi n halk fiil' 
kıalrı, 22,10 hava raporu, 22,13 Llko Amar 
kcmaıı konseri, plyanoıla Sabo, 22,SO AOft 

haberler ve erlcsi gilnün Prc>sram. 23 saati 
ayarı, lsUklAl IDll'fl fOD. .,. 

leniyonunuz?.. Bunlara nihayet vermek lunduiu noktada toplanmalarmı emretti. 
amanı sahiden geldi paşa enişte.. Kendisi de Kaiola bindi, Aleksiye!. 

Mudanyayı düşman tahtelbahirleri to- Komilof, Sazaroviç isimli üç seri knıva· 
pa tutmue! .. Tutar a..! lstanbula kadar zöril de peşine taktı, Sıvastopoldan bare
gelen, ~. satayın, hükQmetin gözü· ket etti. 

önünde Istinyedeki donanmayı torpille- Kolçak filoya bizzat kumanda ediyor. 
mele kalkışan tahtelbahirlerin Mudanya· ve .. bütan dikkatini de uzaktan göreceli 
11 bombardmıanma ben f8§Dl3Dl bile! siyah bir dumanı tarassuda hasrediyor 

Donanma kumandanı niçin bunlan du. (1) "Yavuz .. korkusu kalbinde yer 
tutmuyor, tutturmuyor, kovalamıyor?.. etmekle beraber, Osmanlı imparatorlulu· 
Niçin tahtelbahirler kendi sulannda dola· 
ıır gibi korkusuz ve serbest denizlerimiz- nun payitahtında i~iyen gizli telsizin ha· 
de geziyorlar? Donanmamız ne yapıyor? berleri sayesinde Karadenizde Osmanlı 
Donanma kumandanmm işi nedir? deniz hakimiyetine raimen epeyce mu· 

lp bil suallerin cevaplarmı vermeniz 
lhım. Gene bana kalırsa verilecek en iyi 
cevap da ordunun ve donanmarun başın· 
daki adamlara kumandanlara bunun he
sabım 90rlnaktır. 

l>ap, karpsmda parıDak ısırtacak bir 
tallkatla donanma kumandarunı ittiham 
eden baldızına hayretle bakıyordu. Bir 
taraftan Ane sultanın çok haklı ve ye
rinde sözlerini dinlerken öbilr taraftan 
da bunlan sultana bir ölreten olduğunu 
hesaplıyor, fakat bunun kendi dü§Ünce
lerine, yapmak istedikleri muvafık oldu· 
iu için yavaş yavaş hiddeti yatışıyordu. 

Ane sultan sözlerine nihayet verince 
Enver pap mınldandı: 

- Bunlan size kim ölretiyor kuzum?. 
Ane sultanın yüreli hopladı .. Heyeca· 

na kapılmamaia, tabii görilnmele ıar 
ret etti, cevap verdi: 

- Kim ölretecek, kimi görüp konu· 
pcaiım? Bunlar, ablamı çok sevdiiim i· 
çin bu i§lerle yakından alakadar oldulum 
ve kendi kendime bulduium sebeblerin 
hüllsasıdır. 

- Pek iyi .. Artık bu bahsi bırakalım. 
lcap eden her eeyi yapacaiım. 
~vekilinin bu kestirme sö

zü arbk uzayan ve. •• Ane sultanın aizm· 
da aldalaltıkça paşayı bGsbütün httslan· 
dıran eöı faslına nihayet çekti. Pap tam 
fitili almıştı. Donanma kmnandanı ami· 
ral Şosona olan hiddeti, kini gün geç
tikçe eksileceline artıyor. Enver pap 
Soaonun KaradeniıdeD döııQ§ilnf1 bekli· 

vaffakiyet gösteren KDlçak, Yavuzun aon 

Sıvastopol bombardımanma bir muka
bele olmak üzere Hamidiyeyi avlamak 
bu §Öhretli Türk kruvazörünü esir etmeıc 

veya batırmakla intikam almak istiyor 
du. 

Rus filosu süratle Samsun istikametin· 
de yol alıyor, amiral Kolçak temin edece
ği zaferin eevkiJe keyilli keyifti gülüyor, 
amiral Soeona yapacağı bu sürprizle Or 
man1ı donanma kumandanmm düeecelf 
hali aklına getirdikçe keyfi, neşesi artı
yordu. 

Kaioldaki rasıtlar. ellerinde dillbilnler 
le yalruz ufku kontrol ediyorlar, bir tr 
raftan da Samsuna yaklaştıkça Hamidi
yenin izine tesadüf etmekle, onun gölge
sini dürbün adeselerinde görmeie ça1qr 
yorlardı. Sinop önlerine vanldıiı mada 
üç bacalı tıl gibi bir Türle destroyerinin 
şanlı Hamidiyenin hayali, sabınıılıkla 
beklenen gözlerde aksetti. Rus filotillAsı
nm keşşaflılıru yapan Sezaroviç muhri· 
binin prova çanaklılmdaki rasıt yanında 
ki haber borusuna seslendi: 

- Sancak omuzluiumuzda, üç bacalı 
bir Türk destroyeri var •• 

(Deftllll \tar) 

(1) Yatn1Zun fayrab ıamamnda baca
lanndan plran lresi/ dtu1U1n çolr uıaldar
dan farlrıdilirdi. Kolçak bunu bili,or, 
baılılna uframamak için 11/uita dwrum 
arıyordu. R.Y. 
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Henlayn 
e A 

1 

beyan 
Baıtarafı 1 incide 

Hük~met, kanunu C!ia.sinin temin etmek
te olduğu bazı hukuku itgn veya Uıhdid 
etmek ıuretiyle l1ç ay için istisnai ted
birler alacaktır. Şahsi hürriyet veya mes. 
ken hürriyeti, muhaberatm mektumiyetl 
ve içtima hakkı da tatil olunabilecektir. 

Sil!h taşımak ve silah ve mühimmat 
bulundurmak yasağı - ki 16 eyllıldc Sü
det mmta.kaları için ilan edilmiıti - bugUn 
Macar hudud mıntakalanna da teşmil c

dlbniftlr. 

Heolaymo beyannamesi 
Henlaynın emri hakkında Alman ajan. 

m eu malumatı vermektedir: 
"SildetWer partisi divanı, bu hususta neıı 
retUği beyannamede, partinin Çek mil
letiyle adalete milstenid bir tarzda Al
mntuuı hayati haklarım temin için ear
fettJği ga)Tetlcrin iktidarda bulunan 
Çeklerin uılaemak istememeleri yüzün -
den &kim kaldığını kaydediyor ve diyor 
kl: 

• ç 
birler üzerine, bu şehirde hcyccnn 
ı;ltgldc artmaktadır. Mahlccmelcr, 
işlerini tntll etmişlerdir. Mekte.pleı 

de knpanınıştır. Çek memurlarının 
allelcrl, ekseriyetle şehirden ayrıl· 

mışları'lır. HAdlseler ~ıkınasından 

lrnrkıı l ınaktad ır. 
(Presburg, Çckoslovakyadaki Bratisln

va §ehrine Almanların verdikleri isimdir. 
Bu eehir Tuna üzerinde ve Karpatlann 
eteğindedir. - HABER) 

Lehlerde ayni hakları isti• 
yorlar! 
Varşova, 17 (A.A.) - Cieszyn - Si

lezya - dan Pat ajansına bildiriliyor: 
Çekoslovakyadaki Leh partilerinin 

tanzimine memur komite dün cümhu
riyet arazisindeki vaziyet dolayısile 

Çekoslovak Silezyasında yaşayan Leh
lilerin Çekoslovakyadaki milletlerden 
birine bahşedilen hukuk, müsavat ,.~ 
hürriyetlerin kendilerine de verilme. 
sini istediklerini beyan etmiştir. 

Komite, bütün Pclonya teşekkülle
rinin yardı mile eylülün l 9 uncu pa. 
zartesi günü Katovitzde "Silezyadakı 
kar<leşlerimiz,. parolası altında bir nü· 
maviş tertip edecektir. 

kında birçok haberler ne§retmc ~e 
devam etmekte ve Südet Almanlaıının 
akibctini pek karanlıl: olarak göster. 
mektc:lirler. 

Bu haberlere göre, SUdet şehirlerin. 
de mevtai bir sül:ut hüküm sürmekte 
ve bu sükQt anca'k Çek devriyelerinin 
ve zırhlı otomcbillcrinin gürültülerile 
ihlal edilmektedir. 

Alman membalarrndan alının haber. 
lerde; Çek kıtalarınrn bilhassa sil~hlı 
komünistlerden mürekkep olduğu bil • 
dirilmektedir. 

Ayni haberler~ göre, mağazalar ka
palıdır ve halk evlerine kapanıp kal. 
mıştır. 

Alman gazeteleri, hükumet polis 
kuvvetlerinin Südetlere yaptıkları fe. 
na muamelelerden uzun uzadıya bah. 
setmektcdirlcr. 

Bu gazetelere göre, komünistler Al. 
man hududunu geçen Südet kadın ve 
çocuklarına eziyet etmişlerdir. 

Alman istihbarat bürosu şöyle ya. 
zıyor: 

"Hiçbir hadise cereyan etmeyen 
yerlerde Çek gruplarının teşekkül et
mesi, resmi makamların maksatları hak. 
kında kafi bir fikir vermel:tedir. Bu Henlaynın gizli f anliyeti 

Berlin, ıs _ He.nlaynin Almanyaya grupların azası kamilen (kızıl muha. 
kaçmadığı anlaşılıyor. Henlayn Südetler Cız) teşkilfitrna mensup kimseler ve 

- ç 't Almanların ''Egcr,, ismitıi ı•erdikltri Şcp i simli Çekoslovakya şclzri11dc .4lma11lar t 
lisaniie j'azılı re.smi ildnları yırtmışlar veya böyle karalamışlardır. 

j draya gelmişlerdir. llk toplantı bugün ı 
ı saat 11 de ctstanbul saatilc ( 13 de ya· 
• 

pı lmıştır. 

l ngiliz nazırları, evvelki akşam uzun 
müddet ve dün de bütün gün Bcr· 
hştesgaden nıill!katının neticeleri 
hakkında uzun muza kerelerde bulun
muşlardır. Öyle zannediliyor ki, İn
giliz kabinesi, bugün, Fransız na· 
zırlarınıı tevdi edilmek Uzere bir ta
kım teklifler hazırlamakla. meşgul 

olmuştur. 

Daladler ve Bonnet, Parlse döner 
dönmez, 1',raneız kabinesi Reielcum-
hurun rfyasetı altında toplanacak· 
ttr. 

fe\'k-alade komiserleri akşam fü:cri. do~~ 
yanlar nezaretine giderek. nazır Mf det 
nald ile görüşm-şlerdir. Makdonal ' nal 
minyon mümessillerine cnternaS)0 

vaziyet hakkında izahat venniştir. 

A mcrikndn • . •etW 
Vaşington, 17 (A.A.) - ~laht~ bil1C 

mahafi!den alman malfunata gore, ~a p....
nin bugünkü toplantısı nazırlara ~ır esii 
rupa harbinin Amerika üzerindek1 t e1' 
lerini ve muhtemel akislerini tetkik etn'I 
imkanını vermiştir. 

Bitaraf kalacak devletler ete 
Riga, 17 (A.A.) - ''Rahvaıeı:t,, g~ ,-e 

si bir harp takdirinde SkandınaV) ~ 
Baltık devletlerinin pek muhtemel 

01 rıra• 
bitaraf kalacaklarını yazarak. E~toorıtr 
ordusu başkumandanı general ıaıd ı.ıtıı· 
bin Eston)'a topraklarından E~eb~ )l~ 
atın geçm~ine müsaade edilmıyect'c1 ~ 
kında mükerreren yapmıs olduğu be) 

"Praı httkümeti, Bolşevik unsurlar 
karııısrnda vaziyete hlklm değildir. Be
neı, aon Umidini bir Avrupa felaketinde 
bulmaktadır. Beneg, Bolşevik sürülerini 
sillhaız SUdet milleti Uzerine saldırllyor. 
Oıı binlerce SüdeUi, hududun öte tarafı
na ilUca etnıeğe mecbur kalmıştır, ve 
milyonlarca SUdetli de ecnebi :zulmUnc 
marua bulunuyor. BlltUn devrelerde tat. 
blk edilen mllletlerln kendilerini mllda
taa hakkmı talcb ediyoruz. Silaha sarıla
cnğız ve gönUllU Slldetli Almanlar mUf
rczeleri teşkil edeceğiz ... 

partisi erkanı ile birlikte Şep - Eger ~eh· komünistlerdir... • 
ri civarındadır. Alman ajan ı bu husus· Fransız Nnzırlnn hareket ettıler 

Müzakereler erken biterse Fransız na· 
zırlan bu akşam Parise döneceklerdir. 
lngifü kabinesi pazartesi günü sabahı 
toplanarak vaziyeti bir kere daha tetk• 
edecek ve ~herlaynin Bitlerle rapa· 
cağı ikinci mülakatta ileri sürülecek tek· 
lifler hakkında kararını verecektir. 

tı hatırlatmaktadır. 
"HARP PATLAR. .. ,, 

SUdeUer mebusu Sebekovskf, Berlinde 
ecnebi gazetecileri kabul ederek SUdet 
topn.klarmm müdafaası için te§kll edl. 
lecek gönülUl mUfrezeleri hakkında be
yanatta bulunarak bu mllfrezelerin gerek 
Almanyaya iltica etmiş olan SUdetliler a. 
ıuından, gerek Çekoslovak t,opraklarm
da bulunan Almanlardan tcokil edUeceği
nl söylemiştir. 

Leh hududu kapatıldı 
Çekler, Lehistan - Çekoslovakya hu. 

dudu.nu birçok noktalarda kapamı§lardır. 
Vareovadakl Çekoslovakya elçi!Iğf, Çe • 
kollovakya yolu ile ıeyahat etmek isti
yen birçok klımelere vize vermemiştir. 

Alman hudadunda 
Çek - Macar hududu daha evvel kapa

tJlmı§tr. Çek • Alman hududu da fiilen 
kapatıtm11 gibidir. BUtUn yollar dikenli 
tellerle kcısilmtatır. 

Henlaymn kararını tefsir 
Prag, 18 (A. A.) - Henlnyn tarafın

dan gönUUU SUdetliler kıt.astının hudutta 
seferber edilmesi bnbcrl Prag siyası ma
hafillnln bilhassa nazan dikkatini celbet
mekte vo bu mahafil, bu tedbirin hakiki 
tUmul derecesinin ne olduğu !lualini irad 
eylemektedir. 

GönUllU kıtaatın hududda tahşidi Al • 
mantar tarafından yapılacak bir hareke
tin muk:ıddimcııl mi addedilmek 1cab e. 
der? GönUllU kıtaatın hududda tah!iidi 
teyfiy,ctinin iki gUndenberl sllkQn ve in
tlıamm tesis edilınlB olduğu Südct ma
nntıkrnda hasıl edebileceği akisler dole.
yısiyle pek yakından takip edilmesi lü
wmundan bahsedilmektedir. 

Çekoslovakya protesto etti 
Berlin, 17 (A.A. - l!ıl\'as): - Çe· 

koslovakya orta. elçlllğl dUn ve bu sa· 
bıh Alman hariciye nezareti nezdin· 
de iki tcşebbllste bulunarak, Alman· 
yada birçok Çekoslovak tebeasının 

tevkifini protesto etmiştir. Bu tev· 
klf edilenlerin nerede hapsedlldlkle 
rl belll değtldlr. Kendilerine elcilik· 
ıerlyJe görüşmeğe nıUsaade edilme 
mektodir. 

Alman bayrağını yırttılar 
Prağ, 17 (A.A.) - Almanya cici· 

llği matbuat ataşesi ile diğer bir me· 
muru bu sabah otomobflll' Eger'F> 
alderken, SUdet mmtaknlnrında oto· 
mobillerl durdurulmuş Ye otomobil· 
dekl bayrak yırtılmıştır. Fakat oto· 
pıoblldekilere hlc bir fena muamelE> 
yapılmamıştır. 

Sal!hiyettar mahafilde, bunun 
milesslt bir M.diseden ibaret olduğu 
beyan olunmaktadır. 

Heyecan artıyor ... 
Rudapeşte, l i (A.A.) - Presburg. 

dan buraya gelen haberlere göre, 
Çekler tarafından alınan askeri ted-

ta şu haberi veriyor: Lö Burje, 18 (A.A.) - Daladier ile 
"Südet Almanları partisi erk~runm Bone beraberlerinde husust kalem müdür 

Almanyaya kaçtığına dair Çek rad}osu· !eri, hariciye umumi katibi ve Avrupa 
nun iddialarına rağmen merkezini Egere işleri dairesi müdür muavini olduğu hal 
nakleden Südet Almanlan partisi merkez de saat 8,05 te tayyare ile Londraya ha· 
bürosu, bütün parti rüesasının Südet reket ctmi~lerdir. 
mmtakasında bulunduğunu ve ancak 31 üncü tayyare alayının bir bölü~ü 
kolayca anlaşılacak scbcbler dolayısile ihtiram rasimcsini ifa etmiştir. Nazırlar 
ikametgahlarını gizli tuttuklarını bildir· tayyareye binmeden evvel arkadaşların 
mektedir. dan Campinchi, Kenille, Champctier, 

Gerek Henlayn gerek muavini Frank. Ribcs ve Ingiliz sefiri Phipps ile görüş· 
Falkenau ve Hodau mmtakalarını gizlice müşlerdir. 
gezmişler ve partinin muhtelif teşkilatla· Durmontun se,·k ve idare etmekte ol· 

rile temas etrnışlerdir.Kc'za S'u'Cietiiler parti 1 duğu iki motörlil tayyare, saat 9,26 da 
sine mensup birçok ayan 've meous1ar Croydon tayyare meydanına vasıl ol· 
müteaddit mahalli teşkilatlarla da temas muştur. Çemberlayn ile Lord Halifaks. 
etrni~lerdir... Fransız sefiri Korben, Fransız nazırla 
Alman gazetcle:-i ııcler iddia nı karşılamışlardır. 
ediyorlar! Loııdrnda 
Alman gazetelerile Alman istihbarat Londrn, 18 - Fransız ba~vekili Daladi 

bilrosu, Çekoslovakyadaki vaziyet hak. ye ile hariciye nazırı Bone bu sabah Lon 

İngıliz kabinC!İnin toplantısı 
lngiliz kabinesi dün öğleden evvel ve 

sonra iki defa toplanarak vaziyeti saat· 
lerce görüşmü~tUr. 

Ba~rekil Çembcrlayn, kabine top· 
lantısından sonra, işçi parUsi mlllf 
meclisinin bir heyeti murahhaeasınt 

kabul etmiştir. Bu mülAkatta harf .. 
ctye nazırı Haltfaks da hatır bulun-
muştur. 

Sabahleyin hariciye nezareti erkanı ile 
görü~en Amerika büy.\:;: elçisi, bu ak~ 
asat 19 da Başvekil Çemberlayn tarafın· 
dan kabul edilmiş ve bu mülakatta hari· 
ciye nazırı Lord Halifaks ve dahiliye na· 
zırı Samuel Hor da hazır bulunmuştur. 

ltalya büyük elçisi Grandi de akşam 
üstü hariciye nezaretinde uzun bir mü!!· 
katta bulunrnu~tur. 

Dominyonlann lngiltere nezdindeki 

Londra, 17 (A.A.) - Bütün ~: 
zeteler, kuvvet istimali suretıle rtı~ de 
lenin halline teşebbüs edildiği tak"tırııiıt 
bir harp patlayacağını ve lngilter~ 
d<: "ou harbe sürükleneceğini tah 

etmekte müttefiktirler. ..1• 
Times gazete5i başmakalesinde ~o 

le yazıyor : fi 
"İngiltere hükumetinin çifte b.ed~r: 

tam bir sarahatla taayyün etroıştıc;e
Adiline bir hal şekli bulmak faka~ir• 
bir istimaline teşebbüs edildiği ta i11'' 
de biltün kuvvctile buna mani 01 

ğa hazır bulunmak.,, .. ~ 
Manchester Guardian, plcbisıtı!\ ol· 

koılovakyanın mahvolması derne~·dl• 
duğunu ve Çeklerin kendilerini rr::det\ 
faa etmeden topraklarının eUerı .,. 
gitmesine hiçbir zaman razı oıaırı1Y 
caklarını yazıyor. 

Daily Telegraph diyor ki: 11 
"Hitlcr, taleplerini tefsire ~1• 

'kalmayacak bir şeltilde ve mUddet ,l'>• 
yin ederek bildirmiştir. Alman ııı ııı· 
felleri Çembcrlaynin da hiç §Upbe s=· 
rakmayacak bir lisanla Hitlere fl'l·~İ· 
1 · h ıı· · · k · · 1 edı cnm a ı ıçın uvvet ıstıma iY 
ği taktirde lngilterenin de kuvvet ri!ı 
timal ederek mukabele edeceğini tas 
ettiğini itiraf etmektedirler.,, 

ASILSIZ BiR HABER tıd 
Prag, 17 (A.A.) - Permisa'da ııil' 

socuğu ile hududu geçmeğe ıeşeb·ııi.11 
eden bir Alman kadınının nöb~t~IJ • 
ihtarlarına kulak asmadığı için ° bl' 
rüldüğü hakkında bir Alman nıe~ e• 
ınd•n verilen haber resmen tekııP 
dilmektedir. 

SON DAKİKA , 

Çek B şve jlı 
muavin·nin 

beyana ı it~·· 
Prag, 18 - Başvekil muadnl fe:11Jllıo 

de mUhim beyanatta buhınarnk eı 
demiştir ki: tı 1'e'' 

- Reyiam teklifi harbe giden c 10.,ıl' 
tirme yoldur. Çünk,µ Çekoslo~ul et• 
hiçbir bUkümet böyle bit' teklifi ıtıı. pııtÇ'' 
mlyecek, etse bile va~nnlarının z;ıJ~O 
!anmasına tahammül ctmoktense ô· '1' 

tercıh edecek olan mill"t tnrafındtıll 
rllecekUr.,. dil tc· 
Bnşvckll muavini Çekoslo\'ak)~ dt t~ 

s~amrn vaziyeti dcğiştie-mlycceğiıt t ~ 
barüz ettirmektedir. ÇıinkU SUd:l.t tllıl· 
takasmdaki Almanların en aşağı fi.Jc~ae 
yonu Almanyaya iltihak etınalt ge(e
değildir. l3unlar Çekoslo\'nkY8)~11ııı~"t 

b ir fl,l" ,. 
ceklcr ve böylece yeniden tıle~ 

vücuda gelmiş olacak, ) eniden birt ııtı111' 
le çıkmak ihtimali her an me'·cll 

nacaktır. 
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Elkl ŞemıWmekltip ~ ~ • ISTAXHUL IIAHICi ASl\EHİ 
KITAATI İLA~LAHI YATILI Okullar Güneşi YATISIZ 

Mu.B. ilk T. Gün Saat Şekli Ana - ilk - Orta 
Lira L.K. btanbulun en eakl ve ciddi !sel okuludur. 

62790 4389.50 'rl/91938 
5400 405. ?:T/9/9J8 

15 Kapalı zarf 
16 .. Yuva· nt - Orta kımnlara herıttn yatılı, yatım kız ve erkek talebe yuıht. LeyU için çok uhht bir binadır. 

illi tık k111m dördüncü ve bqinci smıfiarda Franıızca, Orta kımnda Fransızca, 1ngilizce, Almanca denleri vardır. 
Br5:c:=:::::-._!ji==".:".::riiiiliiiiiiiii!il Be•iktaı: Yıldız. Tel: 42282 518-ı 388.80 7:1191938 17 •• 

1620C 26/9/938 
:.::.-::::::uı:. maıııa • ••• r 

1215 15 
" 10080 756. 26/9/938 15 " ı..--------------Telefon . 42517--------------.. 

19040 1428 26/9/938 15 .. N leant•••nda Tramva y ve Şakayık caddelerlnd• 
~ l4erauı ~amizonundaki kıtaatm ibd yacı olan yukarda cins ,.e miktarı ve mu· 
~ _bedeJi ve muvakkat teminatlarile ihale günü ve şekli ve saati yazılı ia~ 
~ kapalı zarfla eksiltmeye konul du. Eksiltme Mersin Askeri satmalma ko. 
~ tarafından yapılacaktır. Zarnar ayni &ünde açılı' saatinden bir saat ev

El Şişti Terakki Lisesi IGandW•I 
-,.. kadar kabul edilir . ANA· iLK ·ORTA· LiSE kısımları 
._"aaıa bilgi edinmek istiyen istek111er askeri satınalma komisronunda mevcut 

llrtnameleri her zaman görebilirler. (376) (6223) 1 
• • • 

IW n eriıek ötr-cils isin 7anpaa " senit Wapll iki Maada aJn YATI tefkilib ...-... Fnm-., 1..,-a.,, 
Almanca lnarlarma dokuz )'afmdaa bqla)'ll'ak bitin llNaciler ittink ..w.llirllr. Olnal Mııılia -• 10 - t• .._ 
aında açıkbl'. KaJrt itlerine: Pazartesi. Çarıamba ft Cama slaı.i halalır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~.000 çift yemeni kapalı ıarfla eksilt· 
L!9konuimu,tur. Tahmin bedeli 27,000 
i;~ ~teminatı 2.025 liradır. Eksiltmesi 
~çarşamba &ünü saat 10 da Erıu· 
....... Askeri satınalma komisyonunda 
~tır. Şartnamesi bergün komis· 
~ ıörülebilir. Teklif ~ktuplan bel· 
.!!.ve saatten bir saat evvel komısyon 
&::11_rıe verilmi' veya posta ile gön· 
-11111iı bulunacaktır. (355) <6074) 

zartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Tek· 
Uf mektuplan ihale saatinden bir saat 
evvel satınalma komisyonuna veı ılmiş o 
lacaktır. Şartnamesinin 1 inci maddesin· 
de istenilen vesaikle teklil mektuplan 
birlikte komisyona verilmii olacaktır. 

.......................... 
Dr. Necaeddin Atasagun 

• • 

Sabahlan 8,30 a kadar n üpm . 
lan 17,20 de Laleli Tayyare Apr. 
Z nci daire No. 1 7. Okuyucuları. 

Istaııbul Belediyesi IJ~iııl~ırı 
Beyoğlu Tapu sicil muhafızlığından: Sütlücede hamam eokalmda 10 aydı aar 

~nkulün iclarei hususiye namına tescili istenilmiı i1e de tapada kaydı nl,,,.,,.n 
dan tasarrufu hakkında tahkikat yapılmak illere 30-9-938 1(1nil .. t 15.30 da mahal• 
line memur gönderilecelinden işbu gayri menkulOn tasarruf lddi•mda bulunanJa.ı 
nn on gün zarfında ellerindeki vesaik ile Sultanahmet tapu dairesindeki B!Jollu 
tapu sicil muhafulıima yahut ke,if günü mahallinde bahmac:ak memura marwt" 
lan ilAn olunur. (B.) (6595) 

• • • 

(426) (6588 1 
• • • 

tzmir müstahkem mevki Askeri hasta· 
nesi için 36,000 kilo kesilmiş koyun eti 

nızdan para almu. Tel: 23953 

ihalesi kapalı ıarfla eksiltmeye konul· -------------
~ ~2500 tane portatif çadırının kapa· 
'tıslarfıa eksiltmesinde bellerine verilen 
' kuruş 40 santim fiyat makamca paha 
~dQlünden yeniden kapalı zarfla 
~eye konulmuştur. Hepsinin tutan 
~Ura olup ilk teminatı 13-ı2 
" • E'ksiltmıi 30 • 9 • ı 938 cuma ıü 

muştur. ihalesi 4· lo-938 salı günü saat 
16 da Izmir müstahkem mevki satınalma 
komis}·onunda yapılacaktır. Tahmin edi· 
len tutan 15,480 lira. ilk teminatJ 1161 
liradır. Şartnamesi komisyonda görülebi· 
lir. İstekliler ticaret odasında kayıtlı ol· 
duklarına dair vesika göstermek mecbu· 
riyetindedirler. Eksiltmere i§tirak ede
cekler 2490 sayılı kanunun 2.3 üncü mad 
delerinde ve şartnamesinde yaııtı vesika· 
larile teminat ve teklif mektuplarını iha· 
le saatinden en az bir saat evvel komis·ı 
yona vermiş bulunacaklardır. 

lira 50 kuruı ilk teminatı 2090 lira 81 
kuru,tur. Şartnamesi 131 kurut mukabi· 
imde komıs)ondan alınabilir. Kanuni 
vesaik ve teminatla belli vakitte komis
yonda bulunulması. (6507) 

M. M. Vekaletinden: 

... t 13 de yapılacaktır. Şartname ve 
~ hergün komisyonda görülebi· 
...__lltekJilerin ihale saatinden en geç bir 
~-evvelme kadar kanuni vesikalarla 
~te ve ilk teminat mektuplarını An· 
~ M.M.V. satınalma komisyonuna 
"llQeJeri. (401) (6410) (427) (6589) 

• • • 
Ankara Harp Okuluna Liı Elektrik memwu ılmıcütır. Bu memunla aıa• 

naC3k nuf: 

1 - Sanat okulu veya orta okul meımıu olmak. 
2 - Aıgari altı ıenı bil'ffü bUyilk inpatlarda fiJeıı montirlUk ettitmı dllr 

veda ibraz etmek. 
3 - Aıkerlik y&J>IDll bulunmak. 
4 - HUınilhal" ahWr l&hıöi olmak. 

• • • • • • 

Kan ıaraizonu i~n 450.000 kilo an, 
Ardahan ı•rnizonu için 200.000 kilo 
un kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,. 
tur. ihalesi 26 • 9 • 938 pau.rteai pnU 
saat 1 ı de Karı ta aatınalma komiıyo -
nunda yapılacaktır. Kan ununun tah
min bedeli 58.500 lira. muvakkat temi· Ltrzurum garnizonu için 150.000 kilo Ankara garnizonu birlik müesseseleri· ;::an veya sıiır \'eya keçi eti kapalı nin hay\'anat ihtiyaa olan 619500 kilo 

USulile satm alınacaktır. Tahmin be- arpanın kapalı ıarfla .eksiltmesinde ta· 
45,0()() lira ve ilk teminatı 3.375 li· lip çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 
$.ınnamesi Erzururnda levazımı 28 eylt11 938 saat 15.30 ,· .\nkarada leva 

nıtı 4175 liradır. Ardahan ununun talı- 5 - Nafıa Vekaletid.:t ikinci aımf ehliyetname)'i halr bulanmd: ~ 
min bedeli 28.000 lira, ilk teminat 2100 19-Eyltll-938 tariblfle IDIWdif puarteai ,unu aut 9 ela. Ankarıda Jıf. M. Vekl. 
liradır. Evsaf ve teraitini görmek itti· Jeti binasında fen n • t vır..um mGdürUllUnch bir heyeti mUtebauıu hu.ıul'\ID1' 

:renleria hersün Kan satımım. ko- d· yapılacak imtihanın lr111n1cağı dereceye g&e aylık lcretl "200,, lıradan bafo 

lıgı satınalma komisyonunda para· znn ~mirlijt; ~atınalm<1 Komisyonunda 
_.ınaollir. F.ksiltmesi UH~ pi- • ~ea· t~ Mtm~ ~e'tl 27im 

miıyonuna gelmeleri. İsteklilerin kanu· J hyarak liyakatine göre 1125011 liraya kadar ilcret verilecektir. 
nt veaikalariyle belli saatte komfıyona Talip olanlann lüzumlu veaaikle ba arzU:.:ıl fen ve MnM umum mtidUrlUfiint 
te1me1eri. (3fi8) (6075) 'llt.:ıac:. at .. v1ernfaJlid ıı:.. lu:ıur. ".fbı,. ••4509. ~ 

268 . BURIOAN 
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Neı kulclİDin damında yalnu kalan 
Pranaa kraliçesi, gene etrafı ıeyrc dal
lbıftı. Haprat Yatatmdan gelen lva-
1eler arasında neler söylendiğini anla· 
hbilmek için tektük kelimeleri ititme· 
le çalıpyordu. 

Biraz aonra bu ıllrilltiller de keail-
4i. Pariai kaplayan aimıiyab karanb3' 
isinde bir beyull &ibi yükselen Nel ku
leaiıun tepelinde 'kraliçe bir baykup 
beıııetile bilirdi. 

kraliçe, karanlık içinde tebditklr 
bir takım hayallerin gecekuıları gibi 
ltrt.fmda uçuıtuklannı görür gibi olu
hrdu. Sükunet içinde kulatına bir ta· 
~ beddualar ve inlemeler çarpar el· 
biyeli, Korlanata bafladr. 

Bir çok rezaletlerine aahfte olan ku· 
1-iaı alt katına inmek lıtedi. DöndO. 
~_.tanı bu sırada kartıaında ıiyah bir 
~ hayali görerek titredi. 

Bu hayale yaklqtı ve dikkatle bakın. 
'- tevinçle : 
L - Mabel 1 • diye batırdı. • Kraliçe 
111U kadın hayalini tanmuıtr .. 
llabeı: 
- Evet, kraliçem benim, diye cevap 

'-di. a..:: ~er vakit ve her yerde tehlikeli 
~mıcla yeti9tiğin için Allah seni 
-.cdiı etsin.. 
!tadın sordu: 

...._~ kraliçem bana kartı bir tUkran 

...... mi beallycrlar7. 
~-Buna tüphe mi ediyonun Mabel? 
il rıiaı için yaptığın if)eri unuttum 
.~ _l&nıyonun? Eğer sen olmasaydın, 
~ bu kulenin esrannı çoktan öğren
~bcaktı .. Daha geçen gün ıen tam 

) de yeti9meıeydin kral, bana bedi· 
' tttiii zümrüt taflarmı görmeyince 

· kuvvetlenecek ve beni mabve • 
ekti, 

........ Daliçeye 1aklattı. Gazlerini 
~ tlMerine dikti ve ıordu : 
.. ....., O halde kraliçemden bir iıtirhım

baıunabilir miyim? 

- ~ı1'Ddiye kadar benden hiç bir 1ey 
istemedin .. Hattl teıekkür bile bekle· 
mcdin, bu sebeple kraliçenden bir ıey 
isteyeceğin zamanı takdis ederim. Söy
le benden ne iıtiyoraan hemen ICSyle •• 
btcrsen ıeni altına garkedeyim. 

Mabel, cevap vermeden evvel damın 
korkuluk duvanna 'kadar &iderek biraz 
evvel kraliçenin gözlerini diktiii Hap. 
rat Yatağına dotru baktı. 

Sonra geri dönerek: 
- Kraliçem, dedi, demin her zaman 

ıin tehlikeden kurtarmak icap ettiji 
zaman geldiğimi ıöylilyordunuz. Yok· 
sa bu anda da mı bir tehlikeye maru.z 
bulunuycrıunuz?. 

Kraliçe botuk bir sesle cevap ver
di: 

- Evet Mabel. Olmeıi için Luvr 
zındanlanndan birine attırdığım Fili· 
bin orada bulunduğunu kral haber al· 
mıı. Onu görmek lıtemiı. Bu anda ih· 
timalkl Filiple kral görUıüyor. Eğer 
Strajildo tam vaktinde yetitmiı iıe. 

- Strajildo mu, dediniz?. 
- Evet.. Şımdi Luvra gitti. Eğer 

tam vakindte Filibin zındanına girebi
lirse kral orada bir ölüden başka bir 
ıey bulamıyacak .. Ne ise .. Şimdi ben· 
den ne iıtiyonun bakalım?. 

Mabel, bir an ıükllt etti. Sonra ıakin 
olduğu kadar kor'kunç bir ıiveyle: 

- Strajildo, tam vaktinde eidemiye
cek, dedi. Çünkü sizi bulmak için de
min saraya gitmitti:n .. Hayatınızla a· 
lik;:ı.:iar bir kaç kitinin ölmeleri karar -
lattmldığı bu gece sizi buraya nasıl 

bir 1e'ametin çektiğini keıfettim. Ben 
buraya gelmek için saraydan çikarkcn 
kral da bet numaralı zındana &idiyor -
du, madam!.. 

Kraliçe sendeledi. Korkusundan yu· 
valarından fırlayan gözlerini Sen neh· 
rinın öte tarafında yük.;elen Luvra dik. 
ti: 

- Mah.oldum 1 diye mmldandr • 

BURtDAN 

ıey ıöylemlyordu. Bu vaziyeti 16ren 
Margarit kralın tutulduiu ıüpheden 

ne kadar mu.ıtarip oldutunu anladı. 
LUi timdi bir ıeyle meıcuJdU: KendL 
sine ihanet eden kadını öirenmek ! ... 

Kral, bu meçhul kadının 11.ılide~ 

gizliye kcndiline kar11 ne gibi bir iha. 
nette bulun.dutunu öğı'enmek lıtiyor 
du. 

Kraliçe de, kralın bu kadının ismini 
öğrenmekte bu kadar fiddetll bir n· 
rar 181tenneainin 'kendisinden 1Uphe 
etmesinden ileri ıeldilfni anhyordu. 
Kral bunu .CSylemete cesaret edemi· 
yordu. Belki kral bunu nef ahıe de iti. 
raf edemiyordu. Fakat Marıarit emin· 
di: Kocaıı kendisinden 1Upbe ediyor
du. 

Filip eğer ağzmdan bir .aı kaçmna 
derhal kendiıi mahvolacaktı. 

Kral odada asabiyetle ıezinmekte 

devam ediyordu. Kraliçe de kralın ne 
fikirde oldufwıu 8frenmeyi merak e
diyordu. 

Bu ıırada Kral gitmek lıtiyormuı ıi· 
bi kapıya doğru yUriidll. Marıarit tit. 
rcdi fakat metanetle: 

- Şevketmeapl dedi. Sizi çok mlite
essir ve muztarip eden bu eltm 9Uphe 
isinde yaşamanız muvafık olamaz. Bu 
&damı isticvap ettirmelisiniz. 

Kral birdenbire durdu. Garip bir ses· 
le şöyle dedi : 

- fsticvap ettirmek mi? Hayır, 
M~rgarit. Filibi Allah bile isticvap et
miı olsa onun ağnndan çıkan IÖzleri 
bana aynen ıöylemiyecektir. Onunla 
bizzat kendim konuımak ve o alçak ka· 
dının ismini kulaklanmla duymak ilti· 
yorum.. Anlıyor muıun Marprit? 
Artılc öğrenmek istiyorum. 

Kral çok hiddetliydi. Marıarite dot
ru iki adım yaklattr. Kraliçe pplacalr 
bir ıUkQnetle: 

- Şevketmeab, dedi, müsaadeniz o· 
1una bu isticvap esnasında ben de 
yanmuda bulunayım •• Hem me ceaa-

ret verir, hem de o ıefili bUdllhrl ICSy· 
lemeğe icbar ederim. 

Kral derin bir nefes aldı. Çatık ve 
hiddtll yilzil birden yumupdı: 

- Hayır, dedi, ıenin &Uzel ı&zlerinl 
bir iıkence aahncaiyle mUtteaalr etmek 
iıtemem. Zmdana yahus ıfdcep. 

Margarit ıene bUyilk bir Afiyetle 
mukabele etti: 

- Şevketmeab bari hemen pdinis, 
Ne kadar çabuk öirenlraeniz, lise iha • 
net eden kadın da o bdar çabuk cua
smı çelmüt olur • 

tyice milıterih olan Uli: 
- Hayır, dedi. &imdi ıu Hqarat Ya

tafmm dilencileriyle mCff\11 olm11rb· 
lım lhım. Yarın sabah onu lttiCYap e
delim. 

Kral bunu söyledikten aonra lrarmnı 
lcucaklıyarak çıkıp ıfttl. 

Marprit, acı acı cWOyordu. Kendi 
kendine: 
-Yarın sabah mıT. Bilttln ıece ftk. 

tim var .. Blr ıece de neler olınu, bu 
defa da kurtuldum, diye mmldamJOf· 
du .• 

Bir mantoya bllrilndü. Kukulltuuu 
bapna ceçirdi. Hizmetçili Juanaya ~ 
zı talimat verdikten ıonra &izlice sa • 
raydan çıktı. 

Bir kaç dakika sonra Aalanh babp • 
ye celdi. tçeri &irdi. O arada derin bir 
uykuya dalmrı olan Strajildo bir upk 
tarafmdan uyandınlarak kraliçenin ya. 
nına çafnldı. 

Strajildo, kraliçenin yanma cirincı 
mutadı veçhile riyaklr bir taftl'la eli· 
terek tordu; 

- Kraliçem, aslanı ıörmek mi iatf. 
yor?. 

Marıarit: 

- K8pe'lı1 dedi. timdi Jltlfenla ma
ıı değil .. Bana cevap ver: Pllip d8 Ne
lin nerede bulundufunu biliyor muaun? 

1 

Strajildo : 
- Ah, eledi. eter bUmit oJaaJdım. 

hemen cfdlp onu buJunlam. 



kadar Kasımpaşada bulunan komisyonumuza 
hergün müracaatları. 

Hastahkların kullanmaKtır 

f. 

~0 U da k 1 a ~,-satılık deniz motörü oıaola:~1 • Asgari 10 mil sür'ate malik tekne· 
siyle birlikte bir deniz motörü olup-

r 1 n 1 Z 1 1 ta satmak istiyenlerin son fiyatla ı 
Karı ~a~ercisidir (Eanbul posta kutusu 743 adresine 

dirmeleri. _ı 
Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
ıçin JOLt F A.VI rujlannı ku11anınız 

Son moda renkleri var. Sıhhidir 'e 

Dudakları 
bozulmaz 

alarak yok edeblllrslnlz. Grlpln, Radyo
lin mUesseselerlnde fevkalAde itina
larla hazırlanır. Rahatınzhklan, ağn. 

lan defetmekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Kalbinize, midenize ve böb-

Dişleri 
Dişler çehreyi 

güzelleştirir 

RA iN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 
sağlamlaştınr 

~llmllllliiCillllHUlllll•=========z===::===::=::===::=:===mm:ıımlllllll~ 

ff RADYOLIN ditleri temizler ve parlatır, mikroplal'I 
IJ yüzde yüz öldürür, dit etlerini beıliyerek haataiaıa· 

~ıDmam ~.~l:.r.!:a mani olur, ağız kokusunu keser. 

1 
reklerinize yorgunluk vermez. 

İcabında 3 ka§e almablllr. İsmine 1 
dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Grl-

pin yerine başka bir marka verirlerse 1 er 
1 ştddeu, reddediniz. :J 1 Tasiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir 

1 
= j : Bilumum eczanelerde bulunur. 
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- Niçin?. 
- Şu bıçağın namlusunu iki küreği 

arasına sokmak için. Kimi crasından 

vurdumsa derhal öldü!. 
Kraliçe memnun bir tavırla sordu: 
- Ya, demek bu adanu da öyle vur

mak istiyorsun? Ona bu kadar kızgın 
mısın? Sana ne yaptı?. 

- Ona kızgınım. Bana bir §ey yap -
madı .• Fakat nedense içimde ona ve 
karde§i Gotyeye karşı bir kin var. Her 
ikisinin de ölümünü isityorum. Sebebini 
aormayınız, bilmiyorum. Belki de yaıa· 
dıklarma kızıyorum. 

- Demek hala yaıadığı için Filibe 
kızıyorsun öyle mi?. 

Haydut sırıtarak: 
- Evet .. - dedi. ~ ölmelidir; ya§ama· 

ğa hakkı yoktur. Ben onların ikisini de 
çuvala adamakılı sokmu§ ve çuvalın ağ
zını da bağlıyarak Net kulesinden neh
re atmıştım. Fakat gene ölmemişler. 

İşte bunun için de onlara kızıyorum •• 
Hem kraliçemi rahatsız etmiş olmaları 
ölmelerine bir sebep teşkil etmez mi ? 
Sonra aslanı görmeğe geldiğiniz o fela
ketli günü de asla hatırımdan çıkaramı

yorum. 
- İyi ama Strajildo ,o gün beni Filip 

kurtarmıştı. 

- Doğru kraliçem. Ogün sizi kurtar· 
mıştı. Bundan dolayı da ona kızdım ... 
Çünkü kurtarmak benim hakkımdı. Bu
nun için onun bulunduğu yeri bilsem, 
bir saat sonra ahrete yolcu ederdim . 

Kraliçe biraz düşündü, sonra: 
- Onun b~lunduğu yeri sana söyle· 

yeceğim, dedi. 
Strajild~ içinden: 
"-Beni bunun için görmege gelmiş. 

Pekal~ ben hem onun işini, hem kendi 
işimi görebilirsem ne ala,, diye düşün· 
tlL 

ltu StTada Margarit ona yaklaşması
nı işaret etti ve hayduda yav:ış sesle 
talitnat verdi ve sonr:ı sordu: 

- Ha ır mısın, 

- Evet kraliçem .• 
- Beni takip et .. 
Strajildo irkildi: 

- Yoksa siz mi beni bizzat saraya 
sokacak ve Filibin zınd:ınına götürecek· 
siniz?. 

- Hayır Strajildo, ben Ncl kulesine 
gideceğim. Sen de bana refa'kat ede
ceksin .. Orada ne zaman hareket edile
ceğini sana 5öyleyeceğim. Saraya gide
decek, zındana inecek ve öldüreceksin 1 

Strajildo, kraliçeyi takip etti. Bir ta
raftan da hiç bir genç beklemediği hal· 
de kraliçenin Nel kulesine niçin gitti· 
ğini kendi kendine soruyordu: 

Margarit, kulenin damına 'kadar çık
tı. Dam siperine dirseklerini dayayarak 
karanlıkta uzaklara baktı. 

Kraliçe hazin bir hülyaya dalmıştı. 
Strajildoyu, Filip dö Neli, kralı ve 

belki bütün dünyayı unutmuştu. Göz • 
lerini karanlık Parisin üzerinde bir 
noktaya dikmişti: 

Haşarat Yatağı! ... 
Kalbi sıkıldı, gözleri :ıçıldı. B~ğazın· 

dan bir hıçkırık fırladı ve: 
- Büridan 1 Büridan ölecek 1 • diye 

mırıldandı . 

ikinci kısım 
-1-
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- Strajildo 1 •• 
- Buradayım efendim .. 
Strajildo, kraliçeye yaklaştı. 
- Hazır mısın?. 

Haydut tebessüm etti. Mantosunun 
bir eteğini açtı. kısa, enli ve keskin de
mirli hançerini gosterdi. 

Kraliçenin dudaklannda korkunç bir 
tebessüm dolaştı. Fransa kraliçesi 
Margarit dö Bürgony, Nel kulesinin te
pesinden Luvr sarayına bakıyordu. 

• • • 
Paris korkulu bir sükunet içinde u

yuyordu. Sokaklarda piyade ve süvari 

-------------------------------------------------------------------ue v riye1e rinin ayak ve nal sesleri işidi-
liyordu. 

Kraliçe, her taraftan askerlerle sa -
nlmış olan Haıarat Yatağından, ka
ranlıkları delmek istiycn gözlerini a
yırmadan mırıldanıyordu: 

- Büridan ölecekmi§.. Ben cnun 
Monfokon da sallanan cesedini görece· 
ğim öyle mi? Beni kollannda sıkan er
kekler arasında sevdiğim yegane adam 
bu korkunç dakikada acaba ne yapıyor? 

Strajildo ve, kraliçenin sözlerini duy
muştu, güldü, ve: 

- Kraliçem, dedi. Büridan öyle acı· 
nacak adamlardan değildir. O, son ge
cesini Mirtiyin ağuıunda geçiriyor. 

Kraliçenin yüzü bir anda büyük bir 
kin ve hiddetle gerildi: 

- Mirtiy, Büridanın sevgilisi ... Kı
.um ve rakibeml Marinyi ile Margarit 
dö Bürgonynin ~ocuğu Mirtiy .. Talih 
onu Büridana aıık etti. Benim de ana
lığımı ve aı'kımı ezdi. Analığıma rağ· 
men kızım için kalbimde nefretten baı
ka bir ıey hissetmiyorum. 

Strajildo kraliçenin yanına sokuldu. 
Yüzünde vahşi bir tebessüm yayıldı: 

- Kraliçem, dedi, niçin incir çe • 
kirdeği doldurmıyan işler için bu kadar 
ü zülüyorsunuz. Haşarat Yatağına hü
cum edecek askerler arasında benim 
adamlarım var .. Onlar sizi Mirtiyden 
kurtaracaklardır. Kız ölünce babası 

Marinyi de kahrından ve kederinden 
ölür. Böylece ikisinden de kurtulursu
nuz!. 

Kraliçe heyecan içindeydi. Aşk ve 
haset ateşleri içinde kıvranıyordu: 

Mirtiyi ölmüş görüyor ve bu korkunç 
hayal onu çılgın bir sevince düşürü· 

yordu. 

byle bir aevinç ki kızını kendine ra
kip göı en bir ananın canavarca sevin

• 1 
cı ... 

Vakit geçiyor, kraliçe düıüncelcri • 
ne, hülyalanna devam ediyordu. 

Strajildo, büyük sırlara vakıf olına· 
nın verdiği bir liübalilikle ona: 
- Haydi, madam, dedi, i! görmek .ıa· 

man ıgelmiştir sanırım. Büridan ve aıv 
kadaılan artık ölmüştürler. Yalnız bun· 
lardan biri, hem de Nel kulesinden Serı 
nehrini boyladığı halde ölmiyen biri 
var ki bu anda zındanda sağdır ve bil• 
diklerini her an ifşa etmesi ihtimal da• 
hilindedir. Onun bir an evvel hiç k<r 
nuşmamak üzere susması lazımdır, de
ğil mi?. 

Kraliçe, bir rüyadan uyanıyorınut 

gibi silkinerek cevap verdi: 
- Doğru, doğru 1 .• Filip ölmeli .. Be

ni atkıyla daima takip eden, iz'aç edell 
bu adam ölmeli. Bu adam belki, beni 
yegane seven adam, ama ne yapalım ki, 
ben ondan daima nefret ettim. 

- O halde madam, §imdi bana onun 
hangi zındanda bulunduğunu söyletne" 
nizi bekliyorum. 

Margarit boğuk bir sesle: 
- Pekala, dedi. Haydi git .. Filip dlf 

Neli beş numaralı zındanda bulacaksın· 
Strajildo ,av peşine salıverilmi§ cins 

bir köpek gibi sevindi ve : 
- Şeytan yardım etse de vaktinde 

yetiısem. Zira pek mütereddit davran· 
dınız, çok vakit geçirdik madam. 

Diye homurdanarak kraliçeden aynl· 
dı. Aleacele kulenin merdivenlerindeıt 
inip dışan çıktı. Sen nehrini geçti ~• 
saraya doğru koıtu. 

Müteharrik köprüyü geçtiği sırada 
Sttajildo, kralın meş'alcler ve bir ta• 
kım askerler arasında bir avludan geÇ" 

tiğini gördü. Bir askere: 
- Kral nereye gidiyct'? Haşarat 

Yatağı hücumuna mı? diye sordu. 
Asker: 
- Hayır, dedi, kral beı numarak 

zındanda mahpus birisini isticvap et • 
meğe gidiyor • 

Strajildo: 
- Hay Allah kahretsin 1 Şimdi ne ~ 

lacak? diye homurdandr • 


