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Paristen verilen heyecanlı haber ler: 

llitler ekoslovakyaya ültimatom 
ınahiyetinde beyanatta bulunacak! 
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-.·-··---
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Ordumuziın Elciz1ğdaki 
Geçit resmi 

. rnuhteşem oldu 
türk manevra komutanlarına 

~i birer saat hediye ettHer 
~i,' 3..1 - · Manevralarını mu. tara imzalarını ihtiva eden birer altın 
it tc1~tle b!tircn ordumuz, bilyük saat hediye buyurmu§lardır. 
~,n &eçıt yaptı. Geçit yerinde Başvekille l\lareşal arasında 
it, q 0

n binlerce köylü ve şehirli tcla raflar 
- "c hraınan Mehmetçikleri doya İstanbul, 31 t'A.A.) - 30 Ağustos 

~•ıııct1&ınca alkışladı. Sabahın saat Zafer Bayramı dolayısiyle başvekilimiz 
!ar .... an itibaren şehirli halkı kam. Celal Bayar ile Genel Kurmay Baş -

"'era • . . sırn yerıne taşımağa başla- kanı Mareşal Fevzi Çakmak arasında 
~t l<t şağıdaki telgraflar teati cıdilmiştir: 
~titıd d: Mareşal Fevzi Çakmakla Büyük Başvekil Celal Bayar: 
~ e~ generallar, Umumi Mü • "Büyük zaferimizin 16 ıncı yıldönü • 
. :ogan ıda sahadaki yerlerini münü tes'it münasebetile Cumhuriyet 

lııtil~SUsi tribünde Yunan, Bul. ordusu mensupları sayın Başkanlarını 
ltaı z, 'Yugoslav, Rumen, ~ran- candan bağlılıkla kutlular ve derin say-

Yan S il' ı · 1 ıı,, ' ovyet ataşem ıter erı de gı arını sunar.,, 
.rorıa d 

~t· r ı. Saat 14 de tayyarcle. Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
:ı1Yle . 

"<>ııra . ınerasıme başlandı. Bun.. Fevzi ÇAKMAK 
clağ bPıyade kıtalarımız, hafif ve Sayın Mareşal Fevzi Çakmak 
~ lU at~ryalan ve daha arkasın. Genel Kurmay Başkanı 
~t 17Varıterlc nakliye vesaiti geç. ELAZIG 

}'lilt ide rnerasime son verildi. ''İnkılap hayatımızın en büyük ve 
Şef Atatürk bütün komutan- :.- Devamı 5 incide 

l'oprak altındaki 
~tarih hazineleri 
arih Kurumunun yap ~ ırdığı 

hafriyat muvaffakiyetli 
~l'a net·ce 2er veriyor 

ta tib Kurumunun TUrkiycde, riyat ve istikşaflarm bugUnkU durumu 
da 01duğu istıkşaflar ve hafriyat §udur: 

~e d~evaırninde başlamıştır. Mesai 1 - Prcistorik araştırmalar: 
~ 11 ha geniş bir ölçüde ve daha TUrk Tarik Kunımu Anadoluda yon-

'lleın 1 de devam etmektedir. Haf. _... /Jer•amı 4 imciidt 

arem açıklarında 
b·~ir sandal battı 

Ort tayfa j an biri boğuldu, 
cesedi bulunamadı 

_.. Yazısı 2 incid• 

Ayni lhaberleıre g g;ıre 

Almanyanın talepleri 
fevkalade ağırdır 

Südetlere tam muhtariyet verilmesi, Çekoslova kyanın bütün ittifakların ı 
feshetmesi ve Almanya ile gümrük bi l rl iği yapması istenecekmiş 

Talepler kabul edilmezse 

Harbin mesuliyeti 
Çekoslovakyaya 
raci olacakmış ! 

Parla, 1 (A.A.) - Bn. Tabu!, Övr g~ 
zetesinde Reichtag'ın lçtimaa davetine 
müteallik olup Alman mahafilin1n ademi 
mahimat beyan etmekte oldukları haberi 
naklettikten 11onra Hitlerin cuma gUnU 

saat 18 de kabineyi gizli bir toplantı 

yapmağa davet et.:Iiı.ie olduğunu blldtr· 
mcktedir. 

:·-------------· 
1 Büridan 1 

i 

. . . . . . . . 
Bugünden itibaren gazetemizin i 

içinde verilmektedir. ~ .. .................................. ·-·-··· ........ .._ ... 
Başvekil 

Bu akşam Aokaraya 
hareket ediyor 

Doğudaki manevralardan şehrimize 

dönen Başvekil Celfil Bayar, haber aldı· 
ğımıza göre bu akşarrı hususi trenle ,An· 
karaya hareket edecektir. 

Sanayicilerin 
topl antısı 

Muamele ve istih lak 
vergilerinden 
şl 5' A.vet edl idi 

Dün Ticaret ve Sanayi odasın.da, 

Sanayi umum müdürü Reşadın riya. 
setinde bütün sanayi erbabı bir top. 
lantı yapmışlar.dır. ilk sözü alan Sana. 
yi Umum müdürü, Teşviki sanayi ka . 
nununda son yapılan değişiklikleri an. 

_.. Devamı 5 incidı 

Bn. Tabul, diyor kl: 
"" "Bundan baııka ordu, donanma ve ha. 

va kuvvetleri reislerine de gizli ve fev
kalade bir içtima için hususi ve mah
rem birer davetname gönderilmiş oldu. 
ğu söylenmektedir. Ayni :zamanda tay. 
yare ihtlyııt zabitan ve efradmm sefer-

_... Devamı 5 incidı 

lngilterenin Berlin elçisi Sir llenderson 

Pc§l~~rrDolk~o~ 
~c§lto~ 

Henüz başlamadı 
tatbikat~ bugün haşlandığı yolundakl 
haber yanlış olduğu l~ln alışverişte gene 

eskisi gib i h are k et e tmellslnlz 

Müsaba1:alarımıza iştirak ederek olan
lrlrdan Galalasarayın A ve B su topu 

takımları 

Gençler! 
Yüzme 

müsabakamıza 

işti rak ediniz 
Müsabakalar Cumartesi gÜnÜ 

Büyükderede yapılıyor 

_.. Yazısı 5 incide 

Bundan evvelki nııisabakamızda birinci· 
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dladisefec, tikictec 
lmralı haf)isane
sinin psikolojısi 

Vazan: Niznmetıin Nazil 
Şimdi, tmralıya gidiyorum. Dün 

Marmararun ortasında metruk bir top. 
rak parçası olan Imralı, bugün bey -
nelmilel bir göbret clmuştur. 

Imralı, Cumhuriyet adliyesinde ceza 
telakklsinin ilk vesikası ve yarınki 

Cumhuriyet Cezaevleri hakkında bize 
güzel bir fikir veren ilk nümunedir ki 
Saracoğlu Şükrünün bu memleket haL 
kını yani vatandaşlarını ve bilhassa 
kendi milletini iyi tanıdığına delalet 
eder. 

Bizim memleketteki suçluların psL 
kolojik bünyesine tmralı adasındaki 

müessese kadar uygun bir başka ''ter. 
tib, ,bulmak mümkün değiLdir. 

Ortaçağ zındanınrn muaddel §ekli 
olan eski hapishanelerle tmrali arasın. 
daki fark yalnız yeni devirle eski de. 
vir arasındaki telakki farkı olarak ele 
alınammalı . Bu ileri hareketin gün. 
d:n güne artan müsbet verimlerini be. 
ğenirken münevver bir vatandaşımıza 

da., ferden, bir 'eref hissesi ayırmalı. 

Saracoğlu Şükrü bizde Cezaevlerini 
kökünden yıkıp yeniden yap:nağa ka. 
rar vermek ve karannı en moıdern şe

killere uygun tarzlarda tatbik etmclc 
cesaretini göstercbılen ilk Adliye Veki
limizdir. Selefleri hapishanelerin ısla. 
hın.dan bahsedilince ancak tunları dü. 
şUnebiliyorlardı: 

1 - Koğuflann badanalanması, 

2 - Verilen tayinlerin halis buğ _ 
dayıdan yapılması, 

3 - Haftada bir kere kuru fasulye 
veya çorba dağıtılması. 

Aralarında en faal elanlar nihayet, 
nihayet yeni zındanlar inşa ettirebildi
ler. Fakat cezanın terbiye ile alakasını 
en evvel ve en iyi anlayan ve suçlu 
halkın psikolojisine en uygun Cezae. 
vini cesur bir kararla ıeçip derhal tat. 
bik eden Saracoğlu oldu. 

Saracoğlu, adliye kuvvetinden "zın
dan,, mefhumunu kazl)?p atmak isti
yen Cumhuriyet kuvvetinin bu en in. 
aant şianru tatbik elden vatandaşımız 
oldu. 

tmralı, rejimi kudretle göze vuran 
Abidelerden biridir. Miiessese adliye. 
mizi, kararlannı Ortaçağ usulleri ile 
infaz etmek azabından kurtanyor. 

Nizameddin NAZiF 

lngilterede 
Alman ordusu aley

hinde bir heykel 
yapıldı 

Londra, 31 ( A.A.) - Alınanyanm LL 
verpol konsolosu, Yorksaşyr belediyesine 
gönderdiği bir mektupta, son günlerde 
kU§at resmi yapılnn bir lıbideddeki bir 
kabartmanın "şayanı teesslif,, mahiyet 
a.rzettiğlni tebarüz ettirmiştir. Mevzuba
h.la kabartma, bir kadınm başını kesen 
bir Alman neferini göstermektedir. 

--0-

0llt katsizllkle 
arkadaşını lildUren 

~ene 
Bundan birkaç ay evvel Kasnnpaııada 

btr kahvede otururken dikkatsizlik ve 
tedblrslzllk ylizUnden tnbancası Ue Enver 
tsmlnde blr arkadaşınm ölllmllne sebep 
otıın Al!'ıettin asliye dördilncU cezadaki 
mahkemesi bltmi§ ve bir sene hapse 
mahkQm edllml§tir 

• "Ankara(Jaki /larp okulunu bitiren 1050 ıcncln subay olarak or"duya iltihak 
ettifini yazmıştık. Resim, diploma tevzii meıasimitıden bir intıbaı t~bit etmek

. 1111 
• Sanayldltr 111 fab1ikatörler dün Ticaret ot1asında toplanmışlardır. 

tı, buna dair yazım1zda bulacaksınız. 
tedir. 

·~----------------------~-------------------------------------------~~----~--------~----------------------------

~ IE IHI ii llt ID>- IE VIE iMi f iMi iL IE I~ 
Nafıa teknik 

mektebi 
Kadıköy 

derdinden 
susuzluk 
kurtuluyor Eekl mezunların 

k u ı su haşhyor 
Evvelce Nafıa Teknik okulundan çık

mış olan Nafıa fen mcmurlarmm da bu 
seneden itibaren mektepten mezun olan 
lann haiz olacağı mühendislik unvanını 

olan yenı ana Yapılmakta 
tesisatın birinci kısmı bitli 

lkti:lap edebilmeleri ıçin Nafıa Teknik o
kulunda açılması takarıilr eden mühen
dislik kurslarmm biricisi pazartesi gti. 
nli başlıyacaktır. 

Birinci mUhendisllk kursuna devlet ve 
belediye hizmetinde bulunup da açıl:ın 
iJhtihana giren ve bunda muvaffak olan 

J 

eski nafıa fen mektebi mezunları iştirak 
edebileceğinden kurs bir sene devam e
decektir. 

Sular İdaresi, ötedenberi eski Kadıköy 

ve Üsküdar su ıirketinin ihmaline uğn

yarak su sıkıntısına maruz bulunan A
nadolu yakasının su miktarını çoğaltmak 

için iki esaslı koldan ilerlettiği a.na tesi
satın birinci kısmını ikmal etmiştir. Bağ

larba"ından Kızıltoprağa doğru Uerliyen 
ana şebeke ikmal edilmlş ve bu bat diln 

Haydarpaşada esas şebekeye bağlan

mıştır. Bunun için dün Haydarpaşadıın 

Bostancıya kadar olan bUtUn Anadolu 
yakası Marmara mmtaknsınm sulan ak-

§ll.m saat 19 dan bu sabaha kadar kesil
miştir. 

Diğer taraftan Anadolu yakasında Bo
ğaz mmtakasıntn sularını çoğaltmak için 
de faallyete devam edilmektedir. Bunu 
temin için Kuzguncukta yapılmakta olan 
yükseltme havuzu bitmek üzeredir. 

Anadolu yaka!!mın Boğaz mmtakusı

nın suları çoğaltmak için altı kilometre
lik yeni bir ana tesisat vilcude getiril
miştir. Bu tesisat ve Kuzguncuk yüksel~ 
me havuzu ne bu hatta da su çoğalacak
tır. Nafıa Vektıleti birinci kurstan sonra 

yine devlet ve belediyeler hizmetinde 
call§an fakat birlnd kursa iştiraklrrine 

dair kendile rine tebligat yapılmayan Na
fıa fen mektebi mezunları için bir kura 

açılmasına ve bunu serbest çalı3llD n~ 
fıa fen memurları için Uçllncü ve eğer ih-

tiyaç ol\ll'Sa bir dördilncü kursun takip 
etmesine karar vermiştir. 

Nafıa Teknik okulu ise şimdi iki nevi 
talebe almaktaılır. Bunlar Nafıa mekte
binin memuru ve milhendisllk kısımla· 
rına ayrılmaktadır. 

Hareın açıklarında 
bir motör batı 

Dört tayfadan biri boğuldu, 
cesedi bulunamadı 

--o--

Bir ko:tukçu 

Dün gece saat 24 sularında Harem a
çıklarında bir kişinin boğulmasile neti· 
celenen bır deniz kazası olmuştur. 

lnebolulu Cemal kaptanın idaresinde 
içinde dört tayfa bulunan Hüda\·erdi mo 
törü Yalovadan yüklediği yüklerle !ima· Arkadaşını ağır 

surette yaralndı 
Dün saat 15 de Çukurcumada bir elbi s Ur 1af1 n ta m İ r İ 

se alım satımı yüzünden bir koltukçu 
arkadaşını ağır surette yaralamıştır. Bazı kısımların acele 

Çukurcwnada koltukçuluk yapan Ar- t 8 mir İ O e 1 ÜZ U m 
navut Kemale dün bir müŞterisi eski bir g Ör Ü 1 d Ü 
elbise getimıiş ve satmak istemiştir. Ke· Müzeler İdaresinin, İstanbul surları-
mal elbise sahibi ile pazarlık yaparken nın tamiri iç,in bir proğraru hazırladığını 
koltukçulardan Halil yanlarına gelmiş ve ve Uç senede surların tamir edileceğini 
elbiseleri muayene ettikten sonra o da pa yazmı§tık. üzerinde tetkikler yapılnn 
zarlığa karışmıştır. Falwt Kemal bu va- bu programın tatbikinden evvel bazı kı
ziyete çok kızmış ve kendisinin alacağı ~mnlnrn! tamiri zanırl görillmUştUr. ÇUn
bir malla alakadar olduğu için Hamc kü bu kısımlar a cilen tamir edilmediği 

kUfretrneğe başlamıştır. Bu şekilde başla· takdirde bilsblitiln çökme Vl\ kaybolma 
yan ağız kavgası yumruk ve tokata dö· vaziyeti göstermektedir. 

külrnüş , 0 sonunda da Arnavut Kemal İlkönce tamir olunacak bu kısımların 
cebinden sustalı bir çakı çıkararak Hali- başında Yedi.kulenin meşhur altmkapISJ 

lin orasına burasına saplamağa başla· gelmektedir. 
mıştır. Etraftan yetişenler ikisini de ayır MUzeler İdaresi aynı zamanda Yedi-

kuledeki iadm kuyulannm da etrafını 
dıklan zaman Halilin kanlar içinde yere temlzletmiye ve açtırmağa karar ver. 
yuvarlandığım görmü~ler ve derhal Bey 

miştir. 
oğlu hastanesine kaldrrmışlardır. Hali· ---------------
lfo yaralan sol kolundan ve böğründen 
ağır surettedir. Arnavut Kemal yakalan-
mıştır. 

na gelmiş ve sabah olmasını beklemek i
çin Hadem önlerinde demirlemiştir. 

Yorgunluktan içindeki dört tayfa da 
derin bir uykuya dalmışlar; fakat işte bu 
sıralarda müthiş bir sarsıntı ile yerlerin· 

den sıçramışlardır. 1stanbul çöplerini ta· 
şıyan mamaları Marmaraya götüren ro
morkör dönüşte bu sahllden geçerken 

mavnalardan biri sulara kapılmış, ve ge· 
cenin karanlığı içinde llüdaverdi motö· 

rüne bindirmiştir. Çarpış çok şiddetli ol
du6ru için kum dolu motörün bir kısmı 

parçalanmış ve yükünün '"ağır olması yü· 
zündcn Hüdaverdi bir il~ dakika içinde 
batıp gitmiştir. Denize dökülen tayfa
lardan üçü kurtarılmış fakat bir tanesi 
ortadan kaybolmuştur. 

Bir kadınn otomohll 
çarparnl< öldürdü 
Dün öğle U:ı:eri Eminöntinde bir kadının 

öllimlle neticelenen bir otomobil kazası 
olnıu§tur. 

Köpril Uzcrlnde kargıdan kar§ıya geç. 
mek istiyen Efrasimi adında bir kadına 
şoför Tevfiğin idaresindeki 1759 numa
ralı otobil çarpmıştır. Vücudunun muhte
lif yerlerinden ağır surette yaralanan 
kadın kaldırıldığı Sen Jorj hastanesinde 
ölmüştür. Şoför hakkında tahkikata baş. 
lanmıştır. 

Atatürl< •• 
köprü sU a~ 

Dubaların yapıl~ı 
işi lamaoıııt111 d~ 

Atatürk köprilsilniln inşa&u;, eıı 
eden grup köprUnlln in§a.atınıst111 ~ 
h1m kısım telfilr.ki edilen duba e~ 
ması i§ini tamamen ikJll81 ~ı 
Grup bu dubaları knımen uıı1'9 dllbl 
ne getirmiş, kısmen de Batntta ~tP'· 
yapıldığı atelye önünde b.~ru: ,.ı;f 
!atta kalanların §imdi ustun 
ıstinat ayakları ynpılmaktll~'b8~ 

Eylül ayı içinde dub3Inrı ıel> 
sına başhnncaktır. Balatta.ki il ııxıııtı' 
dan sonra köprilnlln kısınen '\uJlll ..ı 
gelecek olan üst kısmının dÖ ~ 

ktır· 
montajı işiyle meşgul oıııcn ~ 

uıııtı 
vele mucibince köprU inı;na ye ô 
den sonra. bu atelyc beledi>'e 

lunae::ıktır. tJııJ' 
1n=aat grupu belediYe)'C .-i~ti! 

'tdlı·- • meydanını açabileceğini bı dilıııl' 
Gnıpun mukavelede kaydc 

k ıçill ; 
ağır tazminatı vermeme 1'1'8' 
vaktinde ikmal edeceği ınulıa 
dilmektedir. ~ 

--o-- aPa 
Altın kaçakçıhğf Y .ı 

bir sarra u duJJY.r 
Balıkpnzarmda 66 nunınra s1tıP 

aarraflık eden Nesim ı..cvitl:~ ~ 
çakçıhğı yaptığı haber ıı)ı urd'~I 
işaretli Uç altını sivil bir nıe;~'-~ 
ken clirmllmeşhut hııliode >' 691" 
Son kararlara göre nltın ıı]lfl1 Jı0:%4'1 

1 oisC 
yalnız bankalar meşgu bsŞ 

1 
sarraf hakkında takibata ı-11118 

Nesim Levinin topladığı alUil 
tığı araştırılmaktadır. ~ 

----<>--- kala~ 
Bir yankesici Y!eıtJltl~ 

Evvelki gün Sarıyer ~ o el/ 
yankesicilik vakaBJ olınU§ uıclsJI 

,..ıgi c 
oturan Yusuf isml,nde bu• 
565 lirasını çaldırmıştlr· ılt 0ıô~ 

Yusl\,f iskelenin kalab:ll 1' ille ..tJ 
zamıında yolcularını geçf.rllle 

11 
f)~· 

raya gelmlıJ fakat, isJcele:~ ı6 
cüzdanının cebinde olıııa /. 

1'sl' tilr. ~ıııııı! f 
Polise müracaat eden l:riSIJldc11 ost 

ft.nm<la yanında duran bl _ uıti! f 
ettiğini söylemiş ve ynPugı efilur!J'1/ 
ikinci şube UçUncU :ıuıu:nı nı !llb~~~ıİ 
navut İsmail ismindeki b;aııııı? 
kesiciyi yakalamtşlardırinııı 0ısJI' 
tamamını bulmak uıUill 

_-c----t k ",, 
Aa1 m Polıt ıdtJ .J. 
yüzbaşı o et11 ıı~9 

SU vari ekip!mizin ıupnı t]tsll ,oıı tlf• ~ 
den Ustteğmen Sa~ pol~i etpı!Ş tl",r 
terfilerde yilzbaşılıga te ıııU!ll~ e4 
hilde ve hariçte yapıla~ ıeb 
ylizilmüzU a&'lrtan binle 

.. ~ 0199• 
Tekirdağ sıoe 1:, 

Ya od• ce '".~4 _ OC t!'er 

riz. 

Tekirdağ, 31 (A·A·> gıJJ tle tJ'f• .. cı 
dan sonra çıkan bir yıııı ,,ıŞ t~ 

ınen ) Alııı ıJIV. 
Halk sineması taına )-ııııfl-~ 

Bina kil.gir olduğundııı:0aeıı 
sirayetine meydıın veri 

müatilr. 



~a daic -
Adalara su 

b uz~ıcu gazetede bir başlık gö
}l ıc_., iihıc çarptı: "ada nihayet ıu. 
tibt uıuyor • ., 

tte e ı··ı ~ ' Y u geldi, akşama sabaha 

~ııll ~ Yağmurlan başlar, lstan
' dter tarafına olduğu gibi ada. 
' ıu düter. Yoksa borularla 

terııu 
lttttiıı erle adanın suyu temin edi. 
)e ~rtık pek inanamıyorum; tim. 

' r Çok inandık, çok sevindik, 

':-llılınıyorsam evlerine yeni ıu 
' ~Ptınnağa kalkacak kadar ina
~ ter clnıuştu. Bundan sonra ada. 

~ekten su gelse bile bir müddet 

ıı laYac.ak, bunun bir rüya oldu. 
4.ı •• nacağız ... 

, -...Jara 
't oı,lln su .. Bu va ad her yıl bir ke-
~ tdılc tekrar ediliyor ve her yıl tek. 

~Yorn vaadlar gibi hiçbir yıl asl: '? 6· Adalılar susuzluktan ölüyor. 'lt All lınüyorlar ama çektiklerini.. .. 

/tctkt~hları, bir ıde kendileri bilir,, 
'1. tın aına artık bilmiyen kalma-

.~~ 
~ ~ 

1
nc.i ~sırda büyük bir şehrin 

~ıı 
0 
ayfıyelerinden birinin, Halid 

tic zansoy'un manzumelerindeki 

\, trdi~İbi .Yalnız sarnıç suyu ile 
~ 

1 
ınesı doğrusu aklı durdura. 

b~lez.:ıendir. Adaya bir takım 
'ı41t }'ondan, kübik denilen binalar. 
~lar lpılıyor; onların da koca koca 

~k 1 
var. Kübik beton bina ve 

fi lııi Yani Orta - Zaman ile 
·ı 

c ıı:ıİl~"rlan'ın birteımesi... Hani bir 
'eliler· ınuharrirlerinin ve karika. 

~~r: 1~ iıtifade ettikleri bir mevzu 
~ lfa Ozulnıuş bir c~cmobili bir 

~11 t•ına bağlamış çekiyorlar; 
~ az ton, kübik bina da bundan 
\~!la tarip değildir. Ama adalılar 
~lif~lar? Yeni mimarinin adabıno. 
~lııktr diye sarnıçtan vazgeçseler 
li~~, an Yan.dıklan gündür. Fakat 
~L,ı llb 
"lt~'lJUnun da türlü türlü kötü. 
~ dt ~dır: bir kere hastalık getirir; 

~' ,., tlanrnağa mecbur oluyorlar. 

~ı:_ de rütubct yapar. Siz hi; 
~tti 

' ~ ndeki edalarda yattınız mı? 
'i 'ıtıt c.udunuzun tutulması için bir 

il,_' a ltAf' 
~Yo 

1 
a ıdir. Adalılar buna da 

t r ar F ltb . · akat onlar katlanıyor 
tırı b 

ı tU u hali devam ettirmesi, 
~, ilahtır. 
1 o tUıcı 

tiiztli ada, canım ada... ama 
~o~ ın canım adanın başlıca 
~.' bıır~ınar caddesinden, haddiniz 
'-"'°hiıc . ~nuzu tıkamadan geçin. 
't lzın 'l a· · · iltcl\ verı me ıgıne memnu. 

? l' avuç içi kadar yer, otomc.~il 
'aıaıur da elbette araba ile, eşekle 

t\eııı0~. 01ur. Fakat araba da, eşek 
\. ~t , 11 

1
Lden hayli pistir; bunun 

~'bu,~~ .daha çok ihtiyacı vardır. 
ltıııi11 1Zın vermediniz, bol suyu 
ı. ttrned' . 

~
'1te 0 ınız mi a.danın başlıca 

>"le kötü k''t" k k r o u o ar. 
~.ı il bir a "tc n evvel su... Hem de 

ev 
aa:i değıl, gerçekten su ... 

Nurullah ATAÇ 

' ~~;,. 12 Kraliçesi 
~YI01 
~~t de ilk defa olarak 

1~ . llk söyliyecek 
kiliz k . . 

!\: tad~·o ı:a1ıçesı Elizabet cylCılün 27 
~iteı/le bir hitabede bulunacak· 

~~~on: ~alka hitaben söyliyeccği 
~ bu n ılk nutku olacaktır. 

~ hu}'Ukhi't'abcyi kendi imıine izafe 
> tı den· I~uin Elizabet .. transat· 
~ti ıze ındirilmesi münasebetile 

~'asi~ Geıni, o gün Glaskovda bu 
~ 0 e denize indirilecektir. 

• il... ilin cı sk t~~ i .. a ·ova gidec_ek, orada 
İlti 8Qz n~ın~irken, mikrofon önün

ı,.ıq~t .SöYlıyecek ve gemiye "Ku
'\~~ ... ]~· . 
!~.'~en· ını verdiğini bildirerek·! 
t llter~~ bu sözleri radyo ile bii-

~ " ~,e \'e d" d'I 
~ unyaya ne~re ı e-

~" bette kral da kansı ile bcra· •a. . 
&ıdecektir. 

Uğursuz el r1ıas sahibi 
aktris öldü 1 • 

. ~ 

"Maialıaı ;,, lJİ 
caniandıran 

artist 
Bir petrol kuyusu 

evleniyor 
sahibi le 

Holivudun sarı saçlı, mavi gözlü gü
zellerinden Ciyun .Nayt C\'lenmek ve si
nema hayatından çekilmek üzeredir. 

Ciyun Nayt "Matahari,, ve "1936 
Brodvay melodisi,, filmlerinde gördüğü
müz meşhur bir artisttir \'e en son olarak 
Londrada i\foris Ş6\·alye He bir fi1m çe· 
virmiştir. 

Bugün e\•lendiği adam Amcrikanm en 
büyük petrol kuyusu sahiplerinden Ar
tur Kameron'dur. 25 yaşında bulunan ar 
tist bundan ev,·el Pol Ames ile evlenraiş, 
fakat bir hafta sonra ayrılmıştır. 

Ciyun Naytm şimdi bitirmek üzere 
bulunduE;,ru bir fülm \'ardır. Bunu bitirdik 
ten sonra, şirketle muka,·clesi icabı bir 
film daha çcdrccek, ondan sonra hiçbir 
taahhiidü kalmadığı için sinemayı terke· 
derek Artur ile e\'lenip beraber yaşıra

caktır. 

Giiıt:llik 
Kralıçesıne çiçek 
ve şampanya! 
Monte Karlo'da güzellik kraliçesi 

seçildikten sonra Matmazel An Leyg'e 
bir Rus Prensinden 500 liralık çiçek ve 
üç sandık şampanya gelmiştir, 

Monte Karlo güzeli unvanını taşıyan 
bu kıza, müsabakayı kazandıktan sonra 
birçck hediyeler gönderilmiştir. Fakat 
eski Rus prenslerden birinin gönderdiği 
bu hediyeler bilhassa göze çarpmış v: 
matmazeli en fazla memnun etmiştir. 

Matmazel An prensle ötedenberi ta. 
· nışmaktadır. Güzellik kraliçesi seçildi-
ği zı:man prens: 

- En çok sevdiğiniz şey nedir? 
Diye soruyor. 
Kız buna: 
- Çiçek ve şampanya, cevabını ve

riyor. 
Prens, güzellik kraliçesine yüzlerce 

liralık elmas ve inci hediye edeceğine 
onun en sevdiği şeyleri göndermiye ka. 
r~r veriyor. 

Fakat, şüphesiz ki bir demet çiçek 
ve b:r şişe şampanya böyle bir güzellik 
kraliçesine gönderilecek hediye değil
d:r. Onun için prens An Leyg'e hediye 
etmek üzere dünyanın en nadide çiçek
lerini intihap ediyor ve Avrupada pek 
az bulunan ve asıl Hindistanda, Çind: 
yetişen orşide'le9den 500 liralık büyük 
bir çelenk yapıp gönderiyor. Uç san. 
dık en güzel cinsinden şampanya da kı-

Meşhur sanat kô.rın Kör adam! 
macera dolu haqafı 20 senedir hiç bir futbol 

maçını kaçırmıyor 
60 bin liralrk meşum elmas, Hindistands:ı bir lngilterenin Edmonton şehri ahalisi 

hiçbir futbol maçını kaçırmıyan bir kör 
adam tanırlar ... 20 sencdenberi §ehirde-mabudun gözünden çalınmış 

Geçen asır sonlarının en meşhur 
aktrislerinden biri olan Mey Yohe ge. 
çen gün Boston (Amerika) da 69 ya
şında olarak ölmüştür. 

Mey Yohenin çok meraklı bir ha. 
yatı ve romanlar dolduracak uzun ma. 
ceraları vardır. 

Aktris Amerikada Pensilvanyada 
fakir hır terzinin kızı olarak dünya. 
ya gelmiş, bir vakitler Lcrd karısı ol~ 
muş, tiyatro sahasında olduğu kadar 
b:itün kibar muhitlerdede tanınmıştır. 
Meşum olarak şöhret bulmuş bir 

elmasın da sahibi olması kendisini da. 
ha fazla meşhur etmiştir. 

Mey Yohe, Amerikaıda fazla yaşa • 
mamış, genç yaşında 1ngiltereye gel -
mişti.r. Londranın evv::la küçük son'ra 
daha büyük sarnelerinde çalrşan aktis kı 
sa bir zaman içinıde İngilterenin ve bü. 
tün Avrupanın en meşhur san'atkarı 

olmuştur. 

Aktris bu şöhreti ile, saraya intisap 
etmiye muvaffak oluyor ve 1896 da 
Londrada Saray Tiyatrosunu tesis 
ediyor. 

Gene ayni senelerde Lcrd Fransis 
Hop ile evleniyor. 

L~rdla Mey'in evlenmeleri o gün. 
terde lngilterenin en büyük hadisesi 
oluyor. Lord lngiltcrenin en mefhur ve 

zengin simalarından biridir. Aktrisi, 
Londraya geldiği gündenberi takip e
den, onun her temsilinde bulunan I 
Lord, onu hakikaten seviyordu. Lor. 
dun bu aşkı herkesçe malumdu. Fakat 
Mey Yr.ıhe farkında değilmiş gibi dav. 
ranıyor, Lorda hiç alaka göstermiyor. 

du. 
Lord Hopla Meyin evlenmeleri bu 

cihetten de, beklenilmiyen bir hadise 
gibi karşılandı. 

Lord, aktrisle evlendiği gün ona, 
düğ.Un hediyesi olarak 60 bin İngiliz 

lirası kıymetinde bir elmas vermişti • 
"Hop elması., ismi ile meşhur olan bu 
kıymetli taşın dünyada bir eşi yoktu. 

Hop elmasının da Mey Yohe kadar 
meraklı bir hikayesi vardır ve esasen 

aktrisle elmasın maceraları biribirin. 
den ayrılamaz: 

Bu 60 bin İngiliz füahk elmas Hin. 
ıclistandan bir mabudun gözünden çı -
karılarak alınmış ve Avrupaya getiril. 
miııtir. Elmasın meş'um sayılması da 
buradan başlar. Çünkü, Hindlilerin iti
kadınca, mabutların üzerindeki kıymet. 
li taşlar, elmaslar, inciler mukaddestir 
ve bunlara el d~kunduran mabudun 
hışmına uğrar. 

Hind mabudunun gözü çalındıktan 
sonra Hindliler bu elmas kimin elind~ 
ise başına büyük felaketler geleceği. 
ni ilan etmi~lerdir. 

Lord ve karısı böyle itikadlara ina. 
nır kimseler değillerdi. Ellerinde 60 
bin İngiliz liralık bir elmas bulun.duk. 
tan sonra bıışlarına gelecek fctake~c 

ehemmiyet bile vermiyorlardı. 
Mey Yohe bu elması, sahneye çrk -

tığı her zaman üzerinde taşımış. fakat 
üzerine felaket yoranların ihtimali 
sekiz sene s-:>nra hakikat olmuştur: 

Aktris, Lordla evlenıdiğinden sekiz 
sene sonra ayrılmıştır. 

Ondan sonra Amerikaya giden Mey 
Yohe bir müddet orada kalmıg. sonra 
tekrar A vrupaya gelerek bilhassa Ti. 
voli de yaşamıştır. 

1913 te tekrar Londraya gelerek o. 
perada oynayan Mey Yohe bir kaç sene 

zın ikinci arzusunu yerine getirmek 
üzere otomobillere yüklenerek cteline 
gönderiliyor 

Aktris Uey l'olıc'nin son resimlerinden 
biri 

sonra yeniden Amerikaya gitmiş ve o. 
rada kalmıştır. 

Mey Yche hayatında beş kere ev -
lenmiş, boşanmıştır. ilk kocası olan 

Lorddan boşanması aşk macerası yü 
zün.dendir. Aktris, senelerce kocasiyle 
çok iyi geçindikten sonra Putnam 
Strong isminde bir zabitle sevişmiş ve 
bu maceranın ıduyulması üzerine Lord. 
la darılmıştır. 

Aktris, Lorddan boşandıktan sonra 
Strongla evleniyor. Fakat bu ikinci 
evlilik hayatında hiç mes'ud olamıyor 

ve az sonra boşanıyor. Bundan sonra 
iki kere daha evlt:nip boşanan Mey 

Yohenin son kocası 1ngiltercnin gene 
yüksek ailelerinden birine mensup bir 
zabıttir. Con A. Smuts Umumi Harp 
ve mütareke tarihinde büyük rolü olan 
general Smutsun amcasının oğludur. 

Aktris Con Smutsla, Afrikalda tanış -
mıştır. Mey, Harp esnasında Cenubu 
Garbi Afrikadaki Alman müstemlelcc -
!erinde hastabakıcıhk etmiştir. Harp. 
ten sonra da, orada tanışmış olduğu 

Con Smutsla evlenmek üzere· berabe::
Londraya gelmiştir. 

Evlendikten sonra Amerikaya giden 
karı kc~a orada orta halli bir hayat 
yaşıyorlar. Çünkü Mey artık, yaşı ilu. 
lediği için, sahne hayatırı!aan çekilmiş. 
tir. Con Smuts da ufaktcfek bazı iş-

ki her futbol maçına muntazaman giden 
bu adam umumi harbde gözlerini kay. 
betmiştir. Fakat, futbol o kadar sevdi
ği bir spordur ki, gençliğindeki ve göz
lerinin gördüğü günlerdeki gibi her ma
çı merakla takip eder. 

. Harri Savnders ismindeki bu adam 
maçlara karısı, oğlu ve dayısının kızıy

la beraber gitmektedir. Dayısının kızı o. 
nun, gençliğindeki spor arkadaeıdır. 

Vaktiyle futbol maçlarını beraber takip 
ediyorlarmış ... Buglin do Nem Harbi iıı

mindeki bu genç kadın, ona maçı gözle
riyle takib edip ağzıyla anlatmaktadır. 

Esasen futbol meraklısı ama, sporcula
rın koı;ıması, topa vurmaları ve halkın 

bağırması, alkışları ilo maçın no gibi 
bir seyir takip ettiğini anlamaktadır. 
Dayısının kızı da ona topu kimin ileri 
silrdüğUnU, go!U kimin attığını, radyo ile 
naklolunan bir maçtaki spiker gibi an
latır. Öyle ki, Harri Davnders fÜtbol 
maçlarında gözlerinin yokluğunu adeta 
biç hissetmiyor ve herkes gibi maçı ta. 
kipte bilyük bir heyecan duyuyor ... 

Muazzam bir orman 
yangını 

Stokholm, 31 (A.A.) - lsveçin §ima
linde birçok yerlerden alınan telgraflarda 
§arktan gaı-be esen rüzgiirın tesirilo bil
tiln mıntakayı kesif blr duman bulutlan 
kaplam~tır. 

Duman gcçvakit Stokholm ve Götelan. 
dn kadar gelmiştir. , 

Sovyctler birliğinden gelen İsveç tay. 
yarecilerinin söylediklerine göre, bu du
man, muazzam bir orman yangınından 

gelmektedir. Bu tayyareler hatta Uç bin 
metre irtüada do. bu duman içinde uç. 
muşlardır. 

lerle hayatlannı temine çalışmaktadır. 
Son günlerde adam hastalanmış, ka. 

dm çalışarak para teminine başlamış • 
tır. Fakat, birdenbire tehlikeli bir has~ 
talığa tutularak Mey Yohe, yaşının da 
esasen çok ilerlemiş olması yüzünden, 
fazla mukavemet edememiş, ölmüştür. 

Son günlerine kadar neş'esini muha
faza eden aktris, geçenlerde bir ahba. 
bına: 

1 

- Hayatımda bu kadar mes'ut oldu. 
ğumu hatırlamıyorum, demiştir .. 

Bunlar, mes'ut bir hayattan sonra 
sükun içinde gözlerini yuman ihtiyar 

san'atkann hemen hemen son sözleri 
olmuştur . 

/1{as ____ i,eı ___ e---·~----------,-·------
ncap ecıeırdn '? 

G AZETE~l~.ztN ~ü~ü. sa?'ısında, ~cni~bankın faydalı t~~büsleri~e 
daır butun dcnızcılerı, tıcaret gemıler11nde çalışanları sevındırecek bır 

habı:r vardı. Denizbankın, bunların maaşlarını 939 senesi başından itibaren 
m ttırarak tedbirler aldığı yazılıyor ve bu arada bankanın yeni alacağı \'apur
lardan Çitlik suyunu işleteceğinden bahsedildikten sonra Şirketıihayriye im
tiyazını da satın alacağı haber veriliyordu. 

<;c:-;i bana düşmez ama garibime gitti de işaretten kendimi alamadım. 

So.hu?ıbn çı,kan bir gazete bugünkü nüshasında, dün Haber'fo verdiği bu ha
rriı haberleri sütunlarına, banka müdürü Yusuf Ziya Onişin ağzından ge· 
çirdiktcn sonra şöyle diyor: 

"Dün bir akşam gazetesi Şirketihayriye imtiyazının Denizbank tarafından 
satm alınacağını yazıyordu. Keyfiyeti Şirketıihayriyeden sorduk. Şirketin böy
le bir şeyden haberi olmadığı cevabını aldık:,, 

Siz de garip bulmadınız mı? 
Bu satırların muharriri, Haber'in yazdıklarının doğru olup olmadığını 

tahkik için Yusuf Ziya Oniııe kadar zahmet edip gitmiş de, Şirketnhayriye me-

~ 
scle:::.ini sormayı unutmuş galiba ... 

Bunu Şirketihayri~·eden değil, Dcnizbanktan sorması daha doğru olmaz 
mıydı? 

R 
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[~~·Jl 
H,:e~<.ıJ.t:.: 1 
• Lise ve ortnmcktcıılerde mecc:ınt lcl il 

tnlebe imtih:ınlnrı huı:ün b:ı'ilJmıştır. nu
tfin vilfıycllerde olın:ıcr k lolebenin ııded ı 

2000dir. Buna mukabil 5000 talebe murn
coot etmiştir. 

• • Ecnclıt ve cknllilcl mcktcpl ·rinde ders 
saatleri kırknr d:ıkika olar:ık ıcslıit edilmiş 
tir. Lise ve ortanıckteplerde de harıaıJo 

40 yerine 36 snat ders okunacaklır. 
• Tamir edilecek esl:i eserler teshil e· 

dilmiştir. Bunlardan b:ı5hc:ıl:ın Fatihte
ki Gnziosm. npoş:ı liırbe i, Dn·nn~·olund!l 

Sinnnp:ış:ı türbesi, Kasımpaşacla tersane 
mimnrı Mu~tafanın ve Dı-şikt:ıı:taki B:ırha· 

ros türlıeler!dir. 
• Gazi Terbiye Enstiıtisü mezunu olmı· 

yan mfifettfşler için ma:ırif \"ekıilcti bir şu 
he açacak \'e buraya ılevnm edenler cn~ti
tü diplom:ısı ıılacaklıırdır. 

• Yeniden basfırıl:ın 60 miJ~on bir ku-
ruşluk nikel p:ınıl:ır bugünd~n ilıbarc.n 

teda,-üle çıkmıştır. Bunların cskUcrdcn 
farkı yalnız kennrl!ırında tırlıl olmnsıdır. 

• Gnyı imiilı.,dıllcr komisyonunun tnsfi
ye muamelesi dev m elıncl.lcdir. Defter
darlık, işlerin biran c\•vcl hilirilmesf idn 
komis\"Onun krıdro'iunu E:cnişlctmişıir. 

• Zürihteki mili tlen:ır:ı ı frzyoloji kon
gresinde memleketimizi temsil etmiş olan 
profesör Kemal Cenap şehrimize dönmüş' 
tnr. 

• Tnvı:k, ördek. knz gibi kiimes h:ıl\'nn· 
}arının sokııld:ırd:ı clol:ı-şmnsı hclrdiyc nf-

l EYLUL - 193~ 

M n IK O 

- - ---------- -- --------------------------------------
'I ürk iye t:unıhurlyet Merkez Han kası 27 ı 8 ı 

AK Ti F l 
~. 

A..Jt..ut aaa klloeram 17 157 asa 24.133.157.37 
a.n1u>ot. • • • 14.320.9Şl.OO 

OfAklı.R;. • • 1.416.270.Si 
u..aııc.ıcJd 111.ubablrleı ı 

l'Urk liraaı: • 
UA.rl~~ıu aıu.tınblrlerı 

A.Jtm ~ ldlogrıu 9 U54 614 

A.ltma tarı.Ut K.abU wrtı.t 

dövtmer. 

oıgıa 'I' ""1zl eı " 11or:ç ı u 
llllr~g tı&klyeler1 • , , , 

lla.bw tabvilll'rh 

""er.unte edilen eY'l'alo oa.kttytı 

380.336.J.r; 

12.736.038.3.1 
218.16 

10.365.321.86 

158.748.563.00 

Lira i PASiF 

_,.DUJC' t t 

~ UıUyaı 11.kgmlı 

39.870.388.94ıı 4dJ 90 ,.,.~ • 

• • 
1 • ' 

' .. 
• 

BU.luat • • • 380.336.Jt 

111(1& VUJ<ıe.kl 8&ııkııotlar : 
O.rutıte ed1.leıı evrakı O&ktt,.. 

Kanunun 6-8 inci ına1de· 
ıeruıe uvııı<ılll ıuızıne t&T&lm. 

23.101.578.35 ı1&ıl Ya.ki teciiyat, 

Oerullte edllaı t"'1'alD O&ltUJW' 
b&kJyesl. 

2. 712.234.11 
6.000.000.00 

158.748.563.CO 

15.057.949.00 

. \ 
/ 

znmnıımesine muh:ılif oldn~ı halde bu v:ı- ..... e kindir ve kanatmaz 1 
zll"el sıksık ıcsoo ır edıJmck1edir. Bu grn 
hay\"anhırın lopJnnması \"C Sahiplerinin en le t sakallan kolaylıldt 
cc.ınlandırılmnsı için leni emirler vcr:ı. tr~ 

4 
eder. 

mi,tir. -.:-

""-"''l'L 
KanunW> 6 - 8 lncl mad-
11eıeruıe tevnltan H&rln• tara. 

tından •ak1 ceııtyat. 

Sen~• ctlzda.all 

15.057.949.00 

2.600.000.00 
57.S 11.824.88 

lür;ııt.f tamam a altm o'arü 
ııaveuo tedavüle n.&edl.lezı 
Reealloın mukabW UAYC 

ftMCl 

143.690.614.00 nrtt Ur»-1 lle\'cfbatl 

t>O.U fa&Jlbldatıı 

143.690.614.00 

19.000.000.00 

13.000.000.00 

•Doktor bulunmı)nn klhlcrdc birer sılı Yalnız Altun çiçek trat. 
hat mcmunı c:ılıs. asına karar Yerilmiş. b ki b •-
tir. Bnnlanrı ndrdJcrini ıırttırmak için vl· ıça an sa ununu, A4"e 
lAYt'tlcrde kursl3.1' Ol"'ılac:ıktır. mini ve kolonyasını kulla-

• Bostancıda Yeni' nr:iyo kf~·ünde bir nınız. Bunlardan daha iyi 
Jt1C%h!ılıa inşası knrnrlııştırıJmış ,.e proj,.si 
hnzırl:ınmn3 a b:ışhınmı'itır. McLhah:ı l al-,'iı•l•e•r•·•i•bır"' ... ...., :zs:rnız. 
nız o civara mahsus ohcnktır. 1 -•••••••ili 

Aiı.%1ne bnnoıan. • • • 
r•~1u1 .enetJeı • • • • • w 

Eııham n l'&livUAt oUsclıuu: 

\Dmıhte adlhm evrakı ~ 

\ l t2ye.Dlıı ~ığı Uh&m " 

( tall.WU IUbArl krpnetıe 

i Serbest etıtıam ft tah~t 

4T&ailtar& 

39. 168.648.48 

6.904.881.36 

, A.Juna uuı.ut ıtabU dö"t1%ltt 
60. 111.824.SE Diğer cS1'v' .. ..,, n &lac&Jcb 

lılfrf1'1 9ılktyel...S , , • 

Uııbtdl.t ·- ·- . • • 
46.073.529.8< 

1.621.91 

40.089.027.82 

Toprak altındaki 
tar·h hazineleri 

Hnzincyc im~~ ,·adcll avıım 
Atını ... dL•IF uzertM 

6.037.500.00 
65'.493.61 

9.2.>7. 767.431 ralı•llAt ııurm. 

01Medar1U 

lıl1llüeW 
TMe. 

ı Temmuz 1938 farllilndcn libnrco: 
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Tarih Kurumunun 
hafr·yat muvaffakiyetli 

neticeler veriyor 11 il 
1 •• . . . " ait üç mimari katı ilıtiva; eden çok mU.. ı; p a o a y 1 r 1 . _.. Uaştnrafı 1 incide 

tulmug ve cilfilanmış taş devirleri eserle. 
rini, fosil insanlıınn iskcletlcrfui, mağa
raları, dOlmenlcrl, göl evlerini, çakmak 
taşından aietlcri mnğara sanat eserlerini 

arnmak ve tesbit etınck maksadilc An
kara tarilı, dil, coğrnfya fakültesi antro. 
po?oji profesörü ve Türk Tarih Kununu 
Uyesi Dr. Şevket Aziz Knnsunun ba.fikaD
lığında bir: istikJ:ıaf heyeti teşkil etmiştir. 

Heyet 15 hazirz.n 1938 de Ankarada.n 
ilkönce lnönli mağar:ı1armı tetkik için 

hareket etmiş, 1nönUne varmadan evvel 

'.Ankara viliyeti kazalarından Polatlı~ 
ki bazı mağaralarda ara§tırmnlar yapmıg 
Eskişehire varmnda.n evvel Çif tclcr çift. 

liğt mevklinda Scydi suyu graviyelc.rl 
sathında çok dikkati çcl:er çakmak ta§ı 
eserleri bulmuştur. Bundan sonra lnönU 
mağaralarında 15 gUn çalışmış burada ( 
bllyük bir ihtimalle neolitik devriyle ba
kır çağı, frlkya, Bizans ve Osmanlı cl!cr
leri meydana çıkarılmıştır. 

lnönünden KUtahyaya giden heyet, 
Porsuk vadiainde do bazı silckler bulmuş_ 
tur. İnönfinden dönUşte tt!krar Seydi su
yu graviyelerinde bir mtiddet çalışarak 

malzeme toplanmıştır. 
Heyet bundan sonra Tuz gölüne hare

ket etmiş ve Tuz gölünün şlnuıl _ §ark 

plajlarında yontma taş devri karakterle

rını gösteren çakmak taşlan toplamrş ve 
Koçhlsa.rm cenubundaki mağara sırtln
rmdan Obsidiyen'den ve Neolitik olm:ı.. 
111 muhtemel aletler elde etmi!ıjtlr. Tuz 
göIUniln Kalilınm meml liasr civarmda 
Yassıhöyilkte bakır çağı eserleri bulun
m\lftUr. Ayrıca .Ankaranın Çiıbuksuyu 

graviyelerinde geçen sene meydana çı

kanı.an paleolitik istasyonda mesaisine 
devam eden heyet bumdan yeni birçok 
kıymetli malzeme elde ettiği gibi Anka. 
ranm Gndül nnhlycslnde Kınnırsuyu va:
dlsinde ve bu \"adldeki Kalkerli arazid 
oyulmul} olan mağarnl!ırda da tetkikat 
yıı.pmış ve 2.000 kilomteredcn fazla tutan 
bu ilk tetkikat 4 ten-ımuz 1938 de sona 
ermiştir. Prcistorik istikşaflar her sene 
munta.ısm bir plı.nla b:.ltun Anadoluda 

J'Bpılacaktır. 
2 - Pazarlı hafriyatı: 

Çorum Vl!Ayctinc bağlı Pazarlı mevkl
inde yapılan hafriyatta Frikyalılara 

him. bir site bulunmuştur. Meydana çıka.- li • ~.i. 
ı-ılan mimari cscrlor arasınd~ bilhassa t: 

i ~ 
dör.t köBe burçlar. ve bino.la.r.a kaplama =· ı ı 17 E ı • • ı •• 
vazifesini gören fayans kabartmalar na- i~ - y U !~ 
zaN dikkati celbetmektetlir. ii ii 

!ı :: 
Kabartmalann üstünde hücum veya iS Bilumum geyahat ücretlerinde ten- fi 

yürüyüş nizamında a kerler, hayvan mü- n zı''~t, :.:. 
• lil meccani pasaport vizesi.. 

cadelc i tasvırlcri, kentor ve isfenksler j: !S 
mevcuttur. Bulunan eserlere nazaran ı~ Türkiye umum vekili if 
pazarhFirikya kiiltürü, son meken ve es- f !! 
ki ~ark kültür unsurlarını kendinde mez- !~ NATTA fi 
cctmtktedir. Pazarlı hafriyatı şimdilik fi fi 
neticelerini vcrmi§ olduğundan bu soneki !S ;: 
çal!şmaya son verilmıştir. n s h t . u 

3 .~ Aıa~-hö~ük hafriyat~ H eya a acentesın 
Turk tarıh kurumu tarafından 933 teni: Tel 44913. 14 :; 

beri Alac<ihöyükte ) apılan ve Anadolu :==::mm ı :.a::ı= 
tarih ve kültürüne dair fevkalMe mühim 
belgeler veren Alacahöyük hafriyatına ==================== 
bu senede devam olunmaktadır. Geçen 
sene beliren Eti mabedinin bu sene 

depolar kısmı açılmış \'C isf enksli kapıya 
doğru uzanan kale dm.•arlan bulunmuş
tur. l'vfabet müteha rslarm &fadesine gö· 
re ~imdi ·e kadar mamm Eti m~bet!eri
nin en büyüklerinden sayılmaktadır. 

4 - Karaoğlan hafriyatı: 

Ankaramn Gölbaşı nahiyesine bağlı 

Karaoğlan köyünün yanındaki höyükte 
geçen sene başhyan hafriyata bu sene de 
deYam edilerek höyliğün mühim bir kıs
mr açrlmrşt:'ır. Klasik devirlerden ba~ı
y-arak Etilere ve bakır de"ıine kadar 
muhtelu( e~erleri ihtıva eden höyfiğiln 

Ankarayı cenuba bağlayan yol üzerinde 
bulunması hesabile mühim bir J..iiltür 
merkezi oldu&ru anlaşılıyor. Ele geçen 
eserler ~imdiden bir çok tarihi meseleleri 
aydmlattnrş bulunmah."tadrr. 

5 - Çankm hafriyatı: 
Geçen sene kurum adına arkeolog 

Remzi Oğuz ta:rafmdan Ankara1run için 
de; çankmkapı' da bapanan hafriyata 
bu s-ene gene kurum adma olmak üzere 
Ankaxa tarih, dil ve cogr.ıfyaı fakültesi 
arkeoloji enstltı'Jsü profesör ve talebe· 
leri tarafmdan devam edilmektedir. bu 
ae eki: hafriyatta ldılilc devre aid bü 
yük bir hamam meydana çıkanlınx§tII'. 
Hafriyat devam etmektedir. 

6 - Ankara mabedi hafriyatı: 
Ankara belediyesi sok isabetli bir 

kararla Ankara'nın içindeki meşhur An· 
kara. mabedinin etrafım açmağa ba~ıa
mıştır. Türk tarih kurumu bu açılan sa· 
hada mabedin hakikı hüviy,etini meyda" 
na çıkarmak makaadile rafriyat yapmnk 
tadır. Şimdiden mabedin ettafmdaki in· 
şaatm temelleri ve sütun ayaklan mey· 
dana çıka.rılrruştır. Teknik sebebler do· 

layı.aile muvakkaten tatil edilen bu haf· 

tiyata tekrar başlanmıştır. 
7 - Trakya hattiyat-: 

1936, danberl Trakya höyükleri üze· 
rinde yapılan hafriyata ağustos ayı için 
de tekrar başlanrwşttr. Bu seneki haf· 
riyat vize civanndaki höyüklerde vize 
kasabasında ve Krrklareli civarmdaki 
hövükler Ü'7el'inde olacaktır. 

8 - İzmir Namazgah hafriyatr: 
İzmir mlizesi tarafından İzmir'in i~ 

çerisindcki Namazgah mevkiinde baş
lanmış olan hafriyat orada me,•.:ud ve 
klasik devre aid büj,:lk bir çarşıyı mey
dana çrkarmağa başlamıştı. Tarihi ıc:y
meti kadar izmir için turistiıt kıymeti 
büyük olan bu hafriyatı sona erdirmek 
için Türk tarih kurumu geçen yıl haf
riyata. nakden yardnn etmiş ve bu sene 
bu ha!r.iyatı himayesine. a1zralt da1ıa bü. 
yilıt faaliyetle çalıştlması imkanlannı 
vermiştir. hafriyat yaz münasebctile 
muval~katen tatil edilmiş olup eylul i· 
çinde tekrar başlayacaktır, (A.A.) 

15.360. 767.0ı. 
4.S00.0001X. 

12.297.78-1.S: 
345.386.823.9: 
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Her yemekten sonra mutazaman 
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Trabzon Vilayeti Sıhhat ,,, 
Müdürlüğünd~ ' 

Kapalı zarf usulile eksiltme U~.:~ı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab zonda ümune hastah2Jle51 1 

inşaah ile elektrik kalöriler~ sıhhi ~e di ğer tesisathr. 
Bu işin muhammen keşiI bedeli 737 044 lira 88 kuruştur. 

2 - Bu i~ aid şartnamcle:r ve evrak şunlardır: 
A - Ek "ltme şartnamesi 
B - Mukavele pro1esi 
C - Baymdcrlık işleri genel şartnamesı ~ 
D - Yapı işleri wnummi fenni şartnamesi. ı, 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi şartname. busua1 prtrıa?Dt! " 

§if hülasası cetveli ve mahal listesi JJ>. r 
F - Projeler biUJ'cJıs 1' ıf 

İsteyenler lıu ıartname ve ev.rakı 3686 kuruş bedel ınuka )liicJilf 
kaleti Yapı işleri Umum Müdilrlüğü ile İstanbul, Trab%on Nafıa '!",/ 
rintlen alabilirler. de 

b .. .. saat ıs 3 -Eksiltme 22 - 9 - 938 tarihinde perşem e gunu , 
Sıhhat Mi.idürlüğü Dairesinde yapdacaktır. /, 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. \111~, 
S - Eksiltmeye girebilmek i~n isteklilerin 33232 lira Jl1U palr 1 

mektup veya makbuzu ve bundan başkaaşağıdakl vesikalarını ıta ~ 
sulü veıshlle koyması lazımdır. ,,,.11~ .ıd'Y 

· T' a J>' • ı"...,. A - Evvelce almmıs daimtı ve muvakkat voi.ltalaı: ı g ~et' 
dan Nafıa Vekaletinin ı 2 - 8 • 938 tadh ve 67 /1!650 sayılı f 
ehliyet vesikası. .1'_ 1 ~ 

B - 1938 mail senesine ait ticaret odcısı vesikası. 8 ~~ 
6 - Ehliyet vesikaları talebinde bulunanlar 22 - 9 • 

93 
..,... J>ll i 

8 gün evvel istida ile Nafıa Vekfiletine müracaat edede~ 1'}etdif• ~ , 
fmdac vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye gireoıiyecelı .-tt~ 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede YS.:1 
e ;ıo 'I 

evveline kadar Srhbat Müdürlüğü Dairesine getirilerek Ek9iltııl fl'tl ~· 
isliiğnc makbuz mukabilinde verilee.ckt~. .. . ddede yat

111 ~ 
Po~ ile gönderilecek mektupların n~~ayet 3 u~e~ 1:1a ~tı1dl'f 

.dar gelo~ olmalan ve dıı zarflann mühur mumu ile ıyıce 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (59961 



en gelen heyecanlı 
haberler 

Ordumuzun Elazığdaki 
geçit resmi 

.- Baştara/ı 1 ıncide 
milli raferini ifade eden bugünde duy. 

duğumuz sevinç ve heyecan pek bü. 

yüktür. 

tirilen büyük inkılap ve ilerlemenin 
mebdeini teşkil eder. her Cdl ( Bıı§tr.rafı 1 incide) 

~bı lr.ılş oldukları ve yeni bir takım 
ttdir'1 r alınmış olduğu rivayet edilmek. 
lli.ıı ~ Berlinde!ıi ecnebi milfiahitler, bü
eı b\i nlıu-ın Hitlerln Südet fırl:asına 1tıı.r 

Yil fil bJı. k bir maharetle yapmakta oldu-
t.JtJ11hf knbllinden manevralardan ibaret 
~ 1-'ii nu beyan etmektedirler. FilhakL 
İ:atı lu-er, Çekoslovakyadaki son meta

lıa~k hakkmda mühim beyanatta bulu
laıt'ii. ve bu meuılcbatı elde etmedi;;i 
l;q. l'do Bon altı hafta zarfında Lüyük 
~: ~Ue hazırlamış olduğu hnrp cL 
t~e harekete gotirecek Ye faalfyete 
ı!iıeı:<'~ktır. Knbint'nin cuma gUnU akte
d.:ııı;ı ek olnn gizll içtimada Bitlerin 
~~atı:ırıa mün!\ka<;a edeceği şey, bu 
1 11 atın metnidir. Müteakiben bu met

~ ~ .. <ıtak .r gtlnU generallerle milznkere e. 
lır 

liıtıc · 
~ r, beyanatının metninde Südetler 
:ıııı llÇılt ve tam bir muhtariyet verilme
~· fÇekoslovakyanın bütün lttüakları
'l\.ıı eııhedilnıesinl ve Berlfn ile Prağ 

ıntıa 
~ 01 evvelce Polonya ile imza edil. 
tııl!ırı an Berlin adt'mi tecavüz m!sakına 
ttct~U bir misak imza edilmesini isti
~'tdt r. ~ihayet son bir nokta daha 

ta ar:!''· o da Almanya ile Çekoslovak
eQ~ llıda bir gUmrük ittihadının imza 

esıdlr 

liiue · · 
~tarı~ ?u hususların t<abul edilme -
~ kdırınde ' Südetlerin son senelerde 
~ıa ıs Oldukları felaketlerin derhal hi
'1ıereceğini çünkü Alman kuvvetinin 
~~-'etine güvenebileceklerini.. ilave 

b 
1 Söylenmektedir. 

~rı· 
>~ 1ndelQi ecnebiler mahafili, Hitlerin 

Ilı llıtı~Yanın Çekoslovakyanm bu kısmı
dıı~ lebe etmesinin ahlaki ve doğru ol 
%; ntt beyandan sonra umumi bir har-

lıa!.!21estıliyeUerinin bu mutalebeye mu
ı,~ -ıet ecı 
:"'ağın :ce~ ola~ ~emleketlere raci o· 
it:. 1 Söylıyeceğını beyan etmektedir-

~U\' . 
ta akı "Hitler katiyen hiçbir memleke 

~:ruz fikrinde değildir.,, Hitlerin 
~0Vak)•a haliliındaki mutalebesine 
~ ~fet edecek memleketle Fransayı 
aq,.a ~ek~ olduğu ve Almanyanın Fran 
t 1\ ~~ı hasrnane harekete girişmesi i
~ ı~ ransanın Almanyaya taarruz etme
lı'ıe!tt: olduğunu iliive edeceği söylenil-
lt ır. 

· lle • 
fl'.ır.a k tın Nurunberg kongresinin hita· 
::ıeı~. adar i~leri tacil etmemesi muhte
l\ ır b ~ 

d~t · 1b~r taraftan gece geç vakit 
~tıı tnennin İngiliz projesinfo ilk kıs
~tır abu1 etmiş olduktan haber alın· .. . , 

l':tt1 
17. h:ı. vekilinin sözıeri 

İl 
t'. ilrı~ l 

•e ~ {A.A.) - Alınan malfunata 
~ ı i~ Vekil Daladiye, ordu encümenin-
' llılcı ahatını üç kısma ayırmıstır. tık 
~.~ a ba~vekil beynelmilel vaziyetten 

lh i erek efüan umumiyeyi telftşa ver

r!! ~~emekle berab~r bu \·a2Jİyetin 
lltjllci duğunu söylemiştir. 
~d:ı ~ı::ımda A vrupanm ~ilahları a· 
taı>·a ~ır mukayese yapmıs. Almanya 
~·eııu'e. Macaristanın halihazırdaki 
t'Q\i§ arıle harp kuvvetlerini gös-

~- a..~::ansa. lngiltere, Amerika ve Çe 
b.,~ _laa laya karşı yapılacak muhtemel 
~ıı:'1Ztla harekete ge~ecel\ kuvvetler 
~ ~lld~ tahminlerde bulunmuştur. 
~tl:tri c1' 11 - Çekoslovakya. Almanya 
) ~11 .,. 0•ayısııe Avrupada beliren en-
~·ı~ azi:vct k ~ "'ll ltı ·anşık ve tehlikeli mahi-
~~al·~~a~azada devam ediyor. Günün 
~ t.ad .dtkkat hadisesi Ameriknnın 
b.ı ile R~k'.. elçisi Kenedi, İngiliz Başve. 
>'l'lı:ıl'e ruvtükten bir gün sonra İngiliz 
~lııış na2ırı ile de mlihim bir mü!Cıkat 
~.~ita 01tnnsıdır. Bunun ehemmiyeti 

~ ~ ~·lllt:: A.vrupa hUd~elerine artık 
~~ ~ ~e n alnkndar olmağa başladığı. 
'4ı ~'taıı.:U~a~ıdır. Amerika, İngiltere 
b~ it a gıbı üç büyilk demokrasinin 

~ llcıa0~ıtıak !.çln işbirliği ettikleri ve 
~aı· arbı gcızc aldıl:ları blitün dlin-

1~ <>l:ı uın olunca tecavüz etmi'k niye. 
~~I ltı>,.,~ğu rivayet edilen devlet Ycya 

:ı '.:ı hıı ı . ~~~. lıluh re tcUer!ne fıren vurula-
""lo11;kltak teliikltl edilmektedir. 
lııe,,Cut Yayu bir t:ınrnu: hı:ılinde Fran 

1 
~Uahede mucibince yardıma 

'tıegıl". u takdirde İngiltere Fran
nden harbe girerse Amerikanm 

onu yalnız bmıkmıyacağı bu vaziyette giltcrenin Paris maslahatgilzan ile de gö· 
tahmin ediliyor. rü~müştür. 

İngiliz hariciye nazın dUn aabahta.n Cenubi Afrika İngiltere ile 
akıınma kndar hararetli bir şekilde orta birlikte harbe girecek 
Avrupa işlerile uğraşmış, Amerika aefL 
rinden başka Pnristen diln gelen Fran- Kap, 31 (A.A.) - lngilterenin dahil 
sanın Londra clı;isi Korben'le de görüş- olacağı bir harp halinde cenubi Afrika 
milştUr. birliğinin takınacağı hattı hareket mese-

Dahi başkumandanın emri altında 

ordumuzun elde ettiği bu zafer, vata

nın tam istiklalini temin ve vücuda ge-

Bayramımız münasebetiyle mare~a.. 
limizin şahıslarında kahraman ordu -
muzu bir kere daha selamlar ve bü. 
tün mensuplarına daimi muvaffakıyet 
ve saadetler dilerim . ., 

Başvekil Celal Bayar 

lesi etrafındaki parlamentoda yapılmak
N eler görüşüldü? ta olan müzakereler neticelenmiş ve nas
Bu goriı~mede bilhassa Çekoslovakya yonalist muhalefet tarafından başvekil 

meselesi mcvzuubahs olmu§tur. Paristen aleyhine verilen takrir, 17 reye karşı 76 
Pazar.hksız sahş 

avdet eden Korben, Lord Balifaksa Pa· reyle reddedilmiştir. Pazarlıksız satış hakkındaki kanunun 
risin noktai nazarını bildirmiş, Lord ıra- bu sabahtan itibaren ve ~imdilik yalnız 
lifaks da buna mukabrl dünkü nazular Almanyada terhis edilmiyen gıda maddelerine münhasır c.lmak üzere 

' meclisinde ileri sürülen noktai nazarları Askerler şehrimizde tatbikine başlanması mu-

makta olan talimatname ve bu \'adide 
verilecek son kararla belli olacaktır. Ta
limatnamenin pazartesi gününe kadar 
tamamlanıp kanunun o günden itibaren 
rneriyet mevkiine konulması kuvYetle 

muhtemeldir.,. 
Fransız bürük elçisine izah etmiştir. Berlin, 31 (A.A.) - llaYas muhabinl karrerdi. Fakat bu husustaki bazı hazır-
Görü~me, Paıisle Londra arasında bildiriror: lık.lar henüz tamamlanmadığı için bu iş 

her noktada sıkı bir anlaşma mevcut ol- Salfilıi} ettar mahfiller, terhis edilmesi bir müddet geri kalmıştır. 
duf:runu isbat eylemiştir. Her iki tarafın liizımgelen sınıfın silah altında tutulmak! Bu sahalı kendıisile görüştüğümüz be· 
fikrince, Lord Runcimamn vazifesine de ta devam olunduğu hakkında bir seY bil lediye erki'ınından salfilıiyettar bir zat 
vam etmeSj l~ımdır \"e her iki taraf da mediklerini söylemekte ve fakat bu ha- ı bu hususta şunlan söylemiştir 
Lordun uz?aştınna gayretlerinin muvaf· beri kati surette de yalanlamamaktadır. "- Kanunun tatbiki için hazırlanan 
!akiretle neticelenmesini temenni etmek Bu haber, esasen tekzip götürmez bir talimatname henüz tamamlanmamıştır. 

Bu sabahki Cumhuriyet gazetesi kanu
nun bugün tatbik edilmeğe baslanacağı
nı yazrm~sa da bu tamamile yanlıştır. 

Bugün gene eskisi gibi pazarlık usulü ba 
kidir. Bu itibarla halkın gıda maddeleri~ 
üzerinde göreceği etiketlerde bildirilen~ 

il 
tedir. mahiyet arzetmektedir. Zira. terhis olu- Pazarlıksız sat~ kanununun ilk olarak fiyatları belediyece tesbit edilmiş fiyat 

Bu görüşme esnasında, İspanya mese- nacak efrat, silAh altında bir müddet da- hangi maddeler üzerinde tatbik edilece
lesi de mevzuubahs edilmiş ,.e bu mesele ha bırakılacaklarından haberdar edilmiş- ği de henüz kati olarak kararlaşmış değil 
de de iki hükümetin hareketinin mutaba· !erdir. Bu sınıfın daha ne kadar müddet dir. Yal'l!i kanunun yalnız yiyecek mad
katı tezahür eylernistir. silah altında kalacağı malUın değildir. deleri üzerinde mi yoksa bütün madde-

sanarak onlan olduğu gibi kabul etmesi 
henilz zamansızdır. Bir yanlı~lıktan is· 
tif ade etmek istiyen esnaf bulunabileceği 
ihtimalile bu noktayı gözönüne koymağı 
faydalı bulduk. Lord IIalifaks ayrıca 1ngıilterenin Ber Kontrol edilmiyen haberlere göre, bazı tere birden mi tatbik edileceği hazırlan-

~~~ H~&~ i~~u~w~~ ~nı~~~~~.~~~m~~-------------------------------
göriı~müştür. Sefir bu mülakattan son-ra caktır. 
Berline hareket etmiştir. Diğer taraftan askerleri silfilı altında Sanayicilerin 

toplantısı 
Sir Henderson Berline giderken şu ve tutmak için, hükOmetin aıTı bir karar

ra bu Alman de\•let adamına "gnzli bir name ittihaz etmesine ihtiyaç yoktur. 
mesaj .. gotürmekte olduğu yalanlanmak- Askeri makamlar, lüzumunu gördükleri 
tadır. Fakat diplomatik mahfillerde te· takdirde böyle bir tedbiri kendiliklerin
barüz ettirildiğine göre Henderson, lngi- den alabilirler. 
liz hükumeintin niyetlerinden ve hattı Salahiyettar mahfiller, Hitlerin Rayiş- _. llııştarah ı incide ğundan, muamele vergisinin sanayfın 
hareketinden tamamile ma!Omattar ol • tağı içtimaa davet ettiği hakkında yaban latmış, fabrikaların tesisi müsaadesi inkişafına mani olduğundan şikayet e. 
mus bir halde \0azife3j başına dönmekte· cı gazetelerde çıkan haberl~rden malQ· dolayısiyle bir ,takım spekülasyonlar dilmiş ve istihlak vergisinin de kaldı • 
dir. mattar olmadıklarmı bildirmektedir. meydana geldiğini ve bu arada bazı rılması istenmiştir. 

Çemberlayn Kralın nezdinde Kont Ciano Amerika sefiri kimselerin aldıkları müsaadeleri baş - Sanayi Umum Müdürü Reşad bu iti-
1 ·ı· b k"l ' kalanna sattıklarını söyliyerek bun- d'l ki n~ ız aşve ı ı Çemberlayn krala mü· ile göru"~tu·· raz ve ı e ere cevap vermiş ve imkan 

lak' ı ~ dan s:;-nra kurular.ak fabrikalarda mü. 
ı o mak üzere Balmoral şatosuna git- Ro 1 (A.A dairesinde kolaylıklar gösterileceğini 

miştir. Beynelmilel vaziyeti krala arze- ma, .) - Mussolini, çarşam- saadcyi aJan kimselerin muhakkak su- söylemiştir. 
decektir. ba günU evvelA. Papanın mUmcsslll, son. rette yüzde yirmi beş hisse .sahibi ol. 
Fransada ra da halen Pi.za gehrinde oturan Bul- malarınm Jazrmgeleceğini bildirmiştir. Bundan s~nra bazı sanayiciler, kü. 

gar Kralı Borla ile görUşmUştUr. Bundan sonra söz alan sanayiciler • çük müesseseler tarafından çıkarılan 
Paris. l -- Fransa Çekoslovak mesele· n· y ib d k c ıger c etten Kont Ciano, Amerika den bir kısmı bazı şikayetlerde bulun. ayanı sız ldtik. ayakkaplann büyük 

sini yakından \"e büyük bir alAka ile ta- sefiri ile bir mUlikat yap1J!ıştır. muşlardır. fabrika mamulAtiyle rekabet ettiğini 
kip ediyor. Hariciye nazm Bone dün Romanın siya.si mahfelleri bu göru .. : B b'ld" • 
Sovyet elçisina kabul ederek bu mesele ~ u arada fabri'kaların büyültülmcsi ı ırmışlerdir. Uzun münakap.lar • 

f 
rnelere hususi bir ehemmiyet atfetmek. , için sipariş cldilen makinelerin gümrük- dan sonra bu hususta tetkikler yapıl _ 

etra ında görüşmüştür. Nazır ayrıca tn- tedi l ~~~~~~~~~~~~~----~~r~er_·~--~-~-~~-~-~:le:r:d:e~b~irçok~rmaJUd~erihlt~~dL ma~kararlqbnlm~b~ 
~~------------------_;_--------=-----=----------
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~'rt~.i- .~..,,. • : ..... _ 'ii:~' ·~ ~j.,.., •• j ~~~ ... 
KlbDırşuına 

aıslkerrDlfil ya B 
cıazoıen 
d çi ın tYı m lYı 

O NÜMÜZDEKt hafta içersinde Andre Monlye is
minde eski bir Fransız askerinin Almanlar tara

fından kurşuna dizilişinin yıldönUmU kutluJanacaktır. E

ğer bu adam bugü hayatta olmasaydı bu merasimin ya. 

zılm:ığa değeri olmazdı. Fal<at Andre şimdi sizin ve be

nim gibi canlı bir mahlüktur. Bu pek az tesadüf edilen 

vakayı anlatalım: 

1914 ağustosunda Al!'as cephesinde şiddetli bir ta

arruzdan sonra Fransızlar geri çekilmek emı·ini aldılar. 

Bu ricatl himaye etmek üzere siperlerde bırakılan bir 

manga asker boyuna Almanlara ateş ediyordu. Almanla

rm taarruzu ile bunlardan bir kısmı öldil, diğerleri de 

mıir edildi. Esir edilen yedi er kısa blr isticvabdan 

sonra, siperler Uzerine beyaz bayrak çekerek teslim ol

duktan sonra ateşe devam ettikleri için kurşuna dizil-

Uy l n<a o bin ınsaınDaır 

A NLATACACIMJZ alelade bir vakadrr. Her gün o
lan bir vaka ... Yalnız bu vaka yirminci asır insa. 

nmın yalnız kendi menfaatlerini dilşünen kimseler olma
dığmı, dilşmilşlere, yoksullarıı yardım gibi insani hisle
rin hala yeryUzUnde bulunduğunu anlatıyor. 

Parlste borsa civarında eski bir bina ve bu binada 
knpıcılık ya.p:ın ihtiyar bir kadın var. Kadın otobüslerde 

kondüktör!Uk yapan biricik oğluyla berabe!" yaşıyor. 

Geçen cwnartesi gUnU oğlu izin milddetini köyde bulu. 

nan ni§anlısmm yanında geçirmek Uzere Pari5ten ayrı

lıyor. Ertesi gün pazar; kapıcı kadın komşuda çalan 

radyoyu dinllyerek işinl yaparken bir telgraf alıyor. 

Telgraf oğlunun nişanlısındandır: "Çabuk geliniz. Oğlu
nuz çok hasta.,, 

Kadın deli gibi oluyor. Hazırda parası da yok. Bir 
kiracıdan ödilnç alarak yolıı çıkıyor. 29 yaşındaki oğ-

lunun cenazesini görmek için. Talihsiz delikanlı "Anjin 
puvatrin., den göçüp gitmiştir. 

ırozoaır suç deoaon 
ClllYlyCr 

A MER!KAN polisi, bir meseleyi tetkik ederken, 
suçluyu bulmak için yeni bir usul kullanmak 

mecburiyetinde kalmıştır. 
Amerikan zenginlerinden birisi mUtemadlyen teh

did mektupları alıyormuş. Bu mektuplar bir gazeteden 
kesilen harflerin kağıt Uzerine yapl§tınlması suretiyle 
yazıldığı için zabıtayı çok ııaşırtmıııtır. 

Vakıi polisin §liphesi bir taksi şoförü ilzerinde 
toplanmışsa da adamcağızı itham edecek kat'i deliller 

bir tilrlil bulunamamıştır. O vakit polis bu şoförün evin

de sıkı bir araştırma yapmru. evde bulunan bUtUn tozlar

elektrik süplirgesiyle sUprülerek toplanmıştır. Toz da

nelerı ve süpUrgo içersinde knlan kırıntılar birer birer 
pertevsizle muayene edilmiş, nihayet tozlar arasında 4 

milimetre uzunluğunda kCığıt parçalıırı bulunmuııtur. Bu 
parçalar mektuplara yapıııık harflere tatbik edilince ke
narları tıpa tıp gelmiştir. 

Bu feci haberi salı glinil apartıman kiracıları öğre-
mcğe mahkum oldulı:ır. Askerleri bir duvara dayadı. Suçlunun bu vaziyet karşısında kabahatini itiraf et. 
lar, bir manga Alınan askeri bir yaylım ateşi açtı. Hepsi niyorJar. Sonra bütUn mahalleye yayılıyor. Ayni evde 0 - tiğini tahmin etmek gUç değildir. 

turan kiracılardan biıisi bir iane listesi yazıyor. Liste
nin başrnd:ı ~u cilmleJer yazılıdır: 

"Zavallı kadmm kimsesi yok. Oğlunu gömmek ve ken 
disi de onun yanına gitmemek için paraya muhtaçtır. 
Ona yardnn edeJlm.,, 

yere dUştüler. Montye de bunlartn içindeydi. Fakat Mo

niye ölmemişti. Cesetleri almağa gelen Alınan sedyeci

leri ölüler içcrsinde birisinin knnıld:ıdığmı, gczlerinl 

açtığını gördüler ve bu canlı ölilyU hastaneye götürdU

ler. Liste derhal imzalarla doluyor. Kapıcıyı tanıyan, ta
nımryan blitün mahalleli yardımına koşuyor. HattA ao

llastan<.'de doktor bu ölmiycn idam mahkumuna kağı tamirle uğraşan ameleler de ... 

acıdı, tedavi etti ve ne yaptıysa yapıp meseleyi kapattı. 

Ve macerayı anlatan resmi bir vesikayı adamcağıza 

verdi. 

Moniye sulhe kad:ır bir Alman esirler karargA.hm

da yaşadıktan sonra mütareke ile beraber Fransaya dön

müştu.r. 

- Zavallı kadmı tanımıyoruz, diyorlar, fakat ne e-
hemmiyeti var ... insanlar biribirine ynrdmı etemlidir! 

Ve onlar da ianeye iştirak ediyorlar. 

Vakti toplantın para kadının unutulmaz kederini or
tadan kaldırmr~eaktır. Fakat büyUk acısı içcrsinde onu 
a~TJca para aramak derdinden kurtarıyor. Bu da az mı 
ya ? 

~ylfila ne nşeeıre 
yaırow©ırmlUJş R 

A YNA birçok işlere yarar. Şıklar, zarif kravatla
rını aynanın yardımıyla dUğUmlerler. Dans me

rakliları dans figürlerini ayna karşısında düzeltirler. 
Fakat çok tanınmış iki doktor, Andre Durvil, Ga.ston 

gUnde birkaç da1.dka ayna karı,ıısmda durmak suretiyle 
mahcubların cüretkil.r, hiddetlilerin snkin, hulynklr in. 
tanların hayat adı:ı.mı olacağım temin ediyorlar. 

Yapılacak iş çok basittir: her sabah bir çeyrek sa
at İsveç usulil jimnastik yaptıktan sonra ayna karşısın
da dikkatle ylizünUze bakınız. Ayna o vakit yUzUnUzün 
hatlarmda size kusurlarınızı açıkça gösterecek. Siz de bu 
kU'3urlan görilnce onlan dilzcltme çaresini anyacaksı-

nız. 



Yazlık tuvaletlerinizi son bahara 
göre tadil edebilirsiniz 

ıt~ 
Bolvadin, (Hususi) - Burada tarih! bUyUk bir klSprU vardır. BU )ISP yf1. " 

metruktür. Fakat bir zamanlar büyük bir iş görüyormuş. Bağdada uz:aııatık&~ 
köprllden g<'çiyordu. KöprllnUn kırk tane ayağı olduğu için adma "Kırk ı6' ~-
denilmektedir. Resfmde bu köprllnUn ova ya nasıl uzanmıı olduğunu g~ril 

Murat dağı üzerin~6 

bir sağhk hazinesı~, 
40 dereceyi geçen sıcakhkta şifa l~ s: s~ 
yanında el sokulamıyacak kadar soQU sil6 
kaynaklarile, saf ve temiz çam hav~tı 

Murat kaplıcası günde 6 deıı 
yemek yediren bir gerdir !cd.,~ 

Gediz, (Hususi) - Murt dağı kaplı. Buraya .gidenler üzüntilyil• ~et tıı" ' 
caları batı anadolunun 3000 metreye ızdırabı unuturlar, dilşünce 1' .,,-t~ 
yükselen Vakur dağının 1200 metresin· rada yer almaz. Her günkil ııeıer 1 

de Gediz'e nazır sathı mail üzerindedir. (bu gün nereye gitmeliyiın ~ f1I>"' ~ 
Eege denizine dökülen Gediz Irmağı meliyim?) düşüncesidir. BU o useıi' 

kaynağını bu dağın binbir yerinden çı. vası insanın kuvvet ve iştab3~ele.,,,, 
karak toplanan ve Gediz çayı adını alan de çok faydalı tesirler yapat· .k'yı ~ 
•ular tC1kil eder. lıcalara. En uzağı on beı daki yıf1"1' 

Kasabaya 25 kilometre mesafedeki meyen, sayısız soğuk pınarlı 
Sonbahara dair moda mecmualarını 1 renklerle bir brode işlemek de mümkün- değil, kı~m da kullanılabilir. Çok şık bir bu kaplıcalara araba ve otomobillerin cana can katar. ırıı ,..,)Jr 

karıştırır, ve yeni modeller üzerinde dUr. elbisedir. Modeldeki ağır bir kumaştan kolaylıkla gidip gelmesini temin eden Buralara ait bir kUçUk batıra 
dururken, okuyucularımızın bo§ vakitle- İki numarayla götıteriln taknn için yapılmıg gibi duran kostilm yazlık hafif şose ile bir kara yolu mevcuttur. Selçu· deceğim: • (~ 
rinde yazlık elbiselerini ufak ilavelerle yapacağınız le biraz daha incedir. Bu bir mantodur. Yalnız kenarına modelde kiler zamanında yapıldığı anlaşılan kap. Bir gün (Ekizci) yaylasırı• ~ 
sonbaharda dahi kullanabileceklerlnl dU. modeli yaparken örgüleri mutlaka elbi- gördUğUnUz örglller ilave edilmiştir. Bu lıcalarm bulunduğu bu emsalsiz: sayfiye ağaçları bir kökden çiftdallıç!$ıtll~ 
§UndUk. Yazlık elbiseleri ıonbaharda ıe kumaııının kendi renginde veyahut örgü resmin kenarına tllve ettiğimiz ör- istirahat vasıtalan çok az olmasrna rağ· için ikizci adını almııtır.) . )J.' 
kullanabilmek için kürk UAvesi tabii çok yakm bir renkte yünden lirmek lA- gU modelinde görilldUğU gibi astragan men, her yıl K.utahya, Uşak, Simav, Çoluklu çocuklu 16 kitilik ~~ ~ 
mevzubahs olamaz. ÇUnkU mevsim, bil- zımdır. Mesel& yazhk kostUmUnUz bej- taklidi bir örgUdUr. Daima koyu gri renk- Konya, Adana, İzmir ve Ankaradan pek yirmi kiloluk bir erkeç keb• ,.n'J t" 
bassa lklimfmiz buna müsaade etmez. se örgiller bej yahut açık kestane ren. te örlllllr ... Yazlık mantonuzun rengi çok rok ziyaretri reker. "'e r- .~r 

·~ :r ~ süpürdük. Arada çok hızını daıı ':, 
Sonra, kUrk çok pahalıdır. Alelade bir gl olacaktır. Kostüm açık yeııil bir ıpor açık olsa bile bu ilft.veyle onu blltUn ıon Temmuzun yirmisinden eylUI yarıları. ğuk olan suyuda içerek ao!''·Mfl; ır 
elbiseye eklenemez. Ve nihayet kürkler elbisesiyse garniler yine açık, yahut ko- bahar lstel'8eniz bütUn kıo giyebillnıl • na kadar dolup boıalır. Belediyenin yüz z;ıtıtl · !lJ 

kıp karşıki tepede biraz ge .... ıı."' r· 
hafit ve açık renkli kumaşlardan ya - yu yeşil olacaktır. Bu elbiseye ilbe edl- pl.z. kadar tahta barakaları dolduktan maa· butıı--" fi'' 
pılmış elbiseler üzerinde çok çirkin du- lecek örgU parçalarından kemer, eapka 4 numaralı model bakmız: yazlık gU- da bir çok çadır da yer ahr. Kaplıcaya reye ta§ tekerlemek, çarn d"ııurJe 

oyunlardan sonra yaylaya 0 · .JJ rur. Bunun içindir ki son seneler içersin- kordelô.sı, eldiven kollukları kenar örgU- zel bir robunuz vardı. Fakat ön taraflan, bol sebze ve meyva gelir.Müstc•.:irin aç ete bJf"j)I 
de bazı şfmal memleketlerinde, hususi- sil halinde işlenecektir. Kap halindeki kol ağızlan solmuş, yıpranmıştı. Örece- tığı dükkan bakkaliye eşyalarını et ih- pimiz yeniden açlıktan şikl:Y 'ttıb' 
le İngilterede kullanılan kenarlan kilrk. ceketin omuzlarına ve göğsilne işlenecek ğiniz örgüyle buralarını değiştirdiğiniz tiyaçlarıru temin eder. dık ve tekrar evvelki kad:ır 1 

lU, ıon baharlık roblar memleketimize örgUyse, sık blr örgU olacaktır. takdirde, elblse yepyeni ve bUtiln sonba- Murat dağının göze çarpan hususi· yemek yedik. b\I ıO'. 
girememiştir. Bu nokta kadınlarımızın Üç numaralı model yalnız son be.harda harda kullanılabilecek bir ıekll alır. yetlerinden biri sudur: Bir saatte iki kere acıktır•~rıb' f' 
giyinme hususunda çok temiz bir zevk- zel kaplıt.:a muhiti misafirlet1 ~ 

Ieri olduğunu, bir defa daha meydana ~---------------------------------------·---, k • · d d -· · rnek .,e tı' U' r me ıtıya mı egıştır ~' 

çıkarmıştır. 1 ·~ di l korunmalı ? beş altı kereye çıkarmak k• 
Bu yazımızla vereceğimiz modeller, bu l o a· n nası adeta ÖV':.inür. ~~6 

ceoitten lUzumsuz ve pahalı değiştirme- .. ııUl , 
ler değil, çok kolay yapılan masrafsız Yazan : D G A Kaplıcada gurup çok go' 
tadlllerdir. r. . . bir manzara teşkjl eder. .,-1' 

Tifo, bir kere, hastalardan maballcbici dükkanına, pastacıya, manav di\"kkaruna gider, al bir 0 ret>' 
Yazlık elbiseler üzerinde bu de~fttir- bulac:.ır. Tı'fodan yatanların zı·. . . 1 ti - h 1 d _ Göz alabildiğine dalg 1 kıt t'J1 

61.S :ı ve ı.zın ezze c yemege azır an ıgımz tatlının, yemişin ..J.. b8 
melerl yapabilmek için evvel& sık ve sonsuzufukların arkasınoUP .

1
• ,u 

yaretine gitmezseniz, hem üzerine gelerek onu mikroplar. Murdar hayvan bizim tatlı- ıarı... ret 
muntazam bir örgüyle birçok parçalar kendinize, hem de hastaya iyi- Iarımm bizden idaha ziyade sever: Belki de bedava yediği gindeki bir güneş s_on Jşrk ıotutıtl ~ 
15rmek lAmndır. Bu lSrgUler uzun ıerld, tik etmi" olursunuz:. Hastaya . . ken dünyanın en güzel tab. _ .. ıı.dl d ~ ıçın... • itl,...-

ört k<ige, mUstatil ııeflinde yapılacak ve bakanlardan da bulactabilir. meder. Gece iki saat uyku,__. ... 
b ı rl ~ Pek çuesiz kalınca, insan suyunu kaynatrr içer, çiğ .ıı;ı...--" .. d 

un ar §e d, eutaşr, hattA kürk yerinde Tifo hastalarının da, onlara ba- kü,.ük bir uykusuzluk bıra d-111' 
Jbiıı 1 rd salata yemekten vazgeçer, ekmeğini bile kızartır, sinekler. ·~ f y "' Lıı 

e e e e garni olarak kullanılacaktır. kanların da tırnaklarının ara- den de ,akımr. ~re a ' "'" 
Bu lSrgUJcri örmek için mutlaka yün Herkes bünyesine g?. \'Ücı.ıtÇ ~ 

ipi kullanmak §art de.ıHJdlr. Son zaman- smda bile tifo mikropları bu- Fak:ıt tifo mikrobu havadan da gelir, derler. Vakia in· buradan. Zaifler her g\l1l etıııe ( 
0 ' lurunuştur. Hastaya bakanları ··baliğ• 1 ctl' 

larda çok kullamlmağa başlıyan örgU i- san. afzı açık yürümez ama, burnunu kapayamaz. Hem kilo kazanır dersem rnu Jc•l' ı 
da tanırsanız, o da işinize ya. d ·ı h ı ç ·· k"" M at dağı .,,; fi peğt, keten iplikler, floıı ve saire de kul. e, tı o astalığı mikroplarının ,ilkin bademciklerde yer- o urum. un u ur . ·ııde J.J'" ıJıl 

lanılablllr. Renk meselesine gelin. rar. !eşerek orz1an kanrmıza geçip h!tstalık verdiğine dair şifalı arcak hamamları. ıçı ".,e f1 
Fakat tifo, kendileri hasta ğu,. fter 

ce: bu tadil edeceğiniz robun rengine tA- kuvvetli bir rivayet vardır. Demek ki ağzınızı kapasanız, niye bile el tutulamayan ao ,deı; 
b olnıa·hn, sapa sağlam gezerken, barsaklarında tifo mik- b d f 1 k ile eıı .-ti 

idlr. urnunuz an ne es a rr en de gelmek ihtimali var. Tifoya sulan; temiz ve saf havas toP1'~, 
Fakat mademki mevsfm s b h rd roplwrmı taşıyanlardan da bulaşır. Çünkü tifo mikrobu a· karcr maskelerle mi sokag-a rıkmak tazım olacak?. ğ nda ... , 

on a a ır, 1 h k J k h 1 B ı :r ~ ıı·, tabı'•ı varlıkları a uşu .,. an er es mut a a asta o maz. un an tanıyamazsınız. 
ve elbiseyi tadil etmekten maksat onu . Görüyon:unuz ki işimiz mikrobu vücudumuza sokma- emsalsı"z bı'r sayfı'yemizdir. Onun i~in tıfo l:astaJığı bir yere. girince ondan korunmak 
yazdan daha Berin olan bir mevsimde gl- mağa k.ılsaydı halimiz yaman olurdu. Mikroptan korun. 

gil5kşir. 
yilebilecek bir hale getirmektir. Öyley- mağa ne kadar çalrşsak, onun gireceği kadar açrk bir kapı 

Tifo, mıkroplanmı~ sularla geçer. Bunu pek iyi bilir. 
ee okuyucularrmıza yün ipi kullanmala- bnakmamAh: mümkün olamaz. 

siniz. lııt.ır.bulun Kırkçeşme sularını bilmiyen İstanbullu 
rmı veyahut diğer ipleri yün ipiyle ka. Bereket versin ki, elimizde, hastabgwa tutulmamak tı yokt'.ır. F"akat mikrop başka sulara da kanşabilir. Su cihe-
nş rarak kullanmalarmı tavsiye edece- için, e~ıı!yetli rare var: Tifo a-ıısı yaptırmak .. Mikrop is· 
w. tinden tiıslıütün emin olmak için suyu kaynatıp soğuttuk- - :r ~ 
gız. tan sonra içmekten baı:ka rare yoktur. Onun da irimi pek terse geM.n, bize zararı olamaz, hastalık veremez. 

Şimdi bir numaralı modele bakınız. Bu ~ 3 ~ 
kolily olmaz. Bu :ışıyı yaptırmak, mikrop geldi mi, gelecek mi diye 

model deniz mavisi renginde Jnce yün-
ıud M~krop sütten gelebilir .. Bereket versin ki sütü ka,,.. fü~ülmeİ':t"n elbette pek ço1c iyi. tki, üç, lüzumuntla dört en yapılmış bir yazlık robdu. Yazın J 

b natt.'k~ıın sonra irmek adettir. Yemeklerden de gelebilir, defa bile bir ~ırınga iğnesinin acısına insan tahammül ede-. u robun üzerinde bol bol pike ve keten :r 

k 1 rd Pisire:ıin ı:füri mikropla bulaşık ise .. Fakat as. rr temiz de bilir. Sonradan reaksiyon yapıp ateş verse bile pek ehem. uma§ a an yapılmış süsler vardı. Bu -ı 
b uf k b olsa istiri~yelerin tifo getirdiği meşhurdur. Kirli sularla miyetli de~il Yalnız, aşı şirıngalanna mani olabilecek bazr ro u a lr tndlllc biltün sonbaharda 

giyebilirsiniz. Üzerindeki süsleri sökü _ sulanan 'Lo!;tanların çıkardığı sebzelerden, salatalardan hallt.-r var, onları da hekiminiz söyler. 
nUz; örgüden bir korse, dört ceb ve iki geld!ğini de kafi derecede dinlediniz. Sebze pişirilerek ye. Bu haller bulununca, yahut iğnenin acısından pek çok 
dano de kol kapağı isteyiniz. Ve bunla- nilirGe rle s;ılatayı pişirmeden yemek adttir. Ekmek bile korkan s~nirliler için de ağızdan alrnma a~ı şekilleri vardır. 
n elbiseye dikiniz. Yazlık rob mavi ol- tutanla:ın ellrri mikroplu olursa, tifoyu getirebilir. Buniarca hiç re;ıksiyon olmuyor, tesirsiz olduklarına ldair 
duğuna gCire bu örgüler zümrild yeşili o. Sirıeklerin, karasineklerin tifo mikroplarını getir.dik- bir h!!.ber de yoktur. 
hmta ı;ok ynkrşrr. ! sterseniz bu elbisenin lcrini <.~ ~ elbett~ !'ek iyi bilirsiniz. Bir hastanın mikroplu Tifoya karşr aşılı bulunmak, aş'tsrz kalarak yalnız 
yakasına yine örUlmUş bir kravnt ilave tara(ına - yahut mikroplu maddesine· konar. Orar1an kal. mikrobun r,elmemesine dikkat etmekten hem daha kolay, 
etmek, yahut karışık renklerden hoı,ıla- 1 k:ır, ~izin evinize. apartrmanrnrza e:eHr, yahut ya1~mcbki hem de d:ıhi\ emniyetlidir. 

nıyorsanı:r: 1tenarlarma karmakarışrk 

Açık konuş~ 
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ren okuyucumuza: Ro~~nde ıs ~f°' 
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Nakleden: Haldun S. Kip 

~ı imparatorluk kodamanları- masaydı? Hem zannederim Nana, evlen 
' Pırl fayton ve landolarındaki yaş menizin pek uygun düşmiyeceği kadar 
bıı,.~eli eski Türk hanımefendileri, yakın akrabanızdır, değıl mi:. .. .. 
... "'ııartn - hiç olmazsa - parmakla- - Evet, bunu ben de duşurunuştum. 
~CUnu görmek emeliyle etraflarında Ne yapayım, istifa edecektim ve başka 

0~ola~; bu kadarcık bir ICıtfa memlekete gidip evlenecektik. Uzlaşma 
~ hülyası kalplerini vin bir Allahtan. 
~ a ~arptırmağa kafi gelen toy a.- - Ama, bu takdirde herkesin gözün-

chçi111arca serretmiş olan bu saldi- den düşecektiı1iz. 
~ hlar buruşuk göğüslerinde kimbi- - Doğı·u! Fakat, öyle Iazımgeliyordu. 
~ eyecanıı aşk sırlan saklıyorlardı. Değil mi ki kızı kaçırmıştım! .• 
~ ~nın eski şatafatına mukabil şim- - Her şeye rağmen onunla evlenecek 
-anr1'&~ kaplayan sessizlik, prenses ve miydiniz? 

f.' erıne adeta hüzün vermişti. Kalk Sadun biraz hayretle pren~sin yüzü· 
enerin adalara bakan sahiline yü- ne baktı. Daha yavaş bir sesle tekrar 

~a · Oradaki kayalıkların üzerine etti : 
t· b' 

~· _ır tanesine oturdular. Deniz, - .l\Iadem ki, kaçırmıştım! 
~ır hışırtiyle, bu kayaların ara· Prenses gözlerini indirerek biran, ta-

Otd dar sokuluyor, çekiliyor, tekrar mamile doğru ve mert bir kalble karşı-
u. !aşmaktan doğan derin ve büyük SC\in· 

~· denizin üzerinde tatlı bir mor ci duydu. Bu ~evinci daha derinleştirmek 
ı:a;arak, ufukta ya\·aş ya\'3Ş kay- istedi: 
: ~ u. Güneşin önüne düşen yelken- - Onu çok seviyor muydunuz? 
~ \n~, kızıl bir karartı halinde ls· - Doğrusu ,ha~·ır! Onu hiç se\'miyor-
bir ~ogru yavaş yavaş ilerliyor; ha- dum. Şimdi anlıyorum, hissediyorum ki 
~. ~s .~abakasile örtülmüş olan A- hakiki mr aşk telkin için yalnız güzel
tdiJ·o guzeı manzaraya fh1 bir fon teş lik ve zeka kafi değildir. 

Sr.ı rdu. - Ya!! Bunu keşfettiniz, demek! 
11enb· 

'Ş· ıre prenses: Sadun sesini çıkarmadı. Kızardı. Ney 
bq ~di ?ondurma olsa yerdik, dedi. se ki. bunun ne zamandanberi olduğunu 
ı u cıvarda bir yerde bulabilir mi sormak prensesin aklına gelmedi. Çünkü 
~fan bu kanaatin kendisine şimdi geldiğıini 

y l'iınur: söylcmeğe utanacaktı. 
akında gazinolar var, getirtiriz, - Sevmiye, se\miye. size hakiki saa-

' ~ deti \•ermiyeceğini bile bile, ~anayı ala-
~ ~re leyse kardeşim, söyleyi\'er de bi· caktmız demek? 

·ıııı. r dondurma, getirsinler. Çok su- Sadun üçüncü defa olarak tekrar etti: 
- Mademki kaçırmıştım, alacaktım. 

'~~ heınen ayağa kalktı. Pren~cs AzMe elini genç subaya u-
~~saade edin prenses, ben gideyim. zattı; dedi ki: 
it Sadunun seğirtmesine mani ol- - Anladım. Bay Sadun Alev, mert bir 
'\tnd· · lia ısıne mahsus bir zarafetle: adammışsınız .. 
~ :»ır, dedi; siz benim misafirimsi· Elini çekerken ilave etti: 

llı:ato tlleşiın bu zahmete katlanır. - Fakat Allaha şükrediniz ki dene-
' derhal uzaklaştı. Hemşiresinin mesini sonuna kadar götürmemiş. İşin 

hıtı Yalnız kalmak, bu suretle onu böyle birdenbire bitmesi ikiniz için de 
a sÖyletmek istediğin:i anlamış- hayırlı olduğuna şüphe yok. Çünkü o si 

~~ zin düşüncelerinize uygun bir zevce ol-
~ lka, irfan 1'imur henüz ağaçla· madığı gibi siz de ona münasip bir koca 
ııııı ~lldan kaybolmamıştı ki, prenses değilsiniz. 
: Yerek birdenbire genç adama - Hangi bedbahta, hangi müebbet kü-
\' " rek mahkumuna bu kızın "desti izdiva· 
e ~eniniz Nazan size ne yaptı ki 
~~.hakkında bu kadar kötü bir fi· 

~''ali ışsiniz? 
~a 1 adamca~rız, boş bulunup: 
. t;' ııa ne mi yaptı, prenses? diye ba

~ ~0~t birdenbire sustu; yanın sa
\~ Sündük ten sonra, devam etti: 
~tı~?a bana öyle bir çılgınlık y{ip· 
~lt:tı. ı, bütün hayatımca pişman o-

tıı: 
~~ tatlı gülümsemesile ısrar etti: 
ba!1nhklara bayılmm. Ne olur? 

~t~ ~ a~Jatsanıza! 
ın ke_lıme ile Sadun macerayı ve 

evıne nasıl döndüğünü anlattı. 
.ııı n ayni gülümseme ile dinliyordu. 
: eres almak için durduğu zaman, 
f;' 

~~~t. Ya Nana, evine dönmek is
~ ı ne Yapacaktınız? 
. ~eı~~isine de söylediğim gibi, an· 
ııı n Urecektim. O zaman neler işite
tdı~l~r:· Neyse, beni bu fırtınadan 
~tın 1. '~ın gene bu çılgın kıza teşek· 
~~~.Yıın. 

'tıı 12 bu kararınıza memnun olını 
'1' \'dı'> 

al>'· · 
~~~1 hayır. Fakat prenses, siz ki -
-:1~ ··•a .., .. 
ı "•ırı . "'ore - onu tanıyorsunuz, 
· aııenize girmesini ister miydi-

~tı h 
~i: ~su ta kati bir şey söylenemez. 
' ()(:k en Nanayı bütün kusurlarile 

bir SC\·imli buluyorum. lkincisi: 
~ tq~ene Yanımda bulundurursam 
ttiu u landırınm. 
l' terek ilih e etti: 

'?ıı·librıca ü: Onunla ben evlenecek 
' u ~ . nunla da me_ele kalmamış o-

~n ~UYük bir yükten. korkulu bir 1 
~irı,,ıtırtulmuş olmanın verdiği taş
~~ e gözlerini semaya kaldıra- l 
~rıtdı: 1 
V".ıJtllr~e evlenecek değfüm, Allaha l 
1~. 

aına. Sadun. va aileniz razı ol· 

cınr .. teklif edebilirsiniz acaba? 
Pren·es muamma dolu gülümsemesiyle 

ccYap verdi: 
- Orasını bilmem ama, herhalde bu 

serkeş gemiyi idare etmek için sizden 
usta bir dümenci lflzım olduğuna kaniim. 

Bu sırada, bir tepsiye konmuş dondur
maları getiren bir garson ile Platon gel
di. 

Dondurrnalan yediler. Gezintiye de· 
vam etmek üzere ayağa kalkarken pren
ses Saduna bir sual daha sordu : 

- Nazan annesinin evine döndüğü i
çin h6ç acımadığımza emin misiniz? 

- Bu benim için en büyük kurtuluştu 
prenses, en büyük kurtuluş! Sevinçlerin 
en derini, en tatlısı! O geceki kadar rahat 
uyuı:iubıumu hiç bilmiyorum. 

Prenses kardeşine dönerek dedi ki: 
- Müsterih bir vicdanın mesut mü

kfifatı! Platon, karşında vicdan azabı 
duyacak hiçbir kötülük yapmamış bir 
kimse görüyorsun, onu takdir etl 

Sadun içini çekti: 
- Ah, prenc:;es, bu kadar yakından 

kurtulduğumu düşünmek ne tatlı şey bil
seniz .. Allahım! Atıldığım tehlike aklı
ma geldikçe tüylerim diken diken olu· 
yor. 
Şakalaşarak sandala döndüler. Evin 

yolunu tuttular. Üçü de başka başka se
bcblerle memnundular. Fakat en çok A
zfıde memnundu. Prenses, bütün hayatı· 
nr yüksek ruhlar aramakla geçirir ve bul
duğu zaman - ki bu pek nadirdi -için
den, cennetin meleklerini şenlendirecek 

şarkılar söylerdi. Bugünkü ruhtan gelen 
sevinç nağmeleri her zamankinden parlak 
ve güzeldi. 

Platona gelince. kardeşile aralarında 

ne gibi gizli sözler geçti bilinemez, fa· 
kat bütün yol boyunca ağzından opera 
parçalan düc;mccliğine bakılma o da 
pek keyini olmalıydı. 
Yalnız Sadun Alev hiç sec:ini çıkarma

dı. Ü<;tüste sekiz cigara içti. 
(Den mı nr) 

HABER - Altıam oostae !7 

•• Haber yuzme müsabakaları 
Bir çok tanınmış sporcunun iştirak edeceği 

karşdaşmaların çok heyecanh 
olacağı muhakkaktır 

Türk gazeteleri içinde spora en çok 
ehemmiyet veren HABER, mevsimin < 
en büyük müsabakalarından biri olaca. 
ğına şüphe edilmiyen bir "Yüzme mü
sabakası., tertip etti. 

Galatasary ve Beykoz gibi İstanbul. 
da deniz sporlariyle meşgul iki büyük 
klübümzle .diğer bir çok teşekküller 

ve klüplere dahil olmıyan yüzme ama -
törlerinin kaydolunıdukları bu karşılaş. 
malar, dumartesi günü Büyükdere Be. 
yazpark yüzme havuzunda İstanbul 

mıntakasınca tayin edilen resmi ha
kemlerin idaresinde yapılacaktır. 

Federeler ve gayri federeler arasın
da iki katagoride icra edilecek olan 1 

müsabakalardan, tanınmamış gençler 

beynindeki karşılaşmalar, memleketi -
mizde yeni istidatlar ortaya atacağı 

gibi; klüpler arasındaki sıkı çekişme • 
lerde yüzme sporlarında senelerdenberl 
biribirlerine rakip bulunan Galatasaray 
ile Beykozun mevsim sonunrJaki vazi _ 
yetlerini meydana çıkaracaktır. 

Geçen gene bütiln su aporların.da 

Türkiye şampiyonluğunu yazanan Sarı 
kırmızılılar, bu sene, İstanbul yüzme 

Kongre 
Saıpatya kamunu çevresindeki spor 

kurumlarının birleştirilip daha kuvvetli 
bir hale ifrağı hakkındaki parti kamun 
başkanlığınca verilen direktif üzerine 
klübürnüzün fevkala.de kongresinin 4·9-
938 pazar günü saat 10 da C.H.P. Sa
matya kamun kurağındaki Jokalimizde 
akdine karar verilmiştir. Keyfiyetin sayın 
gazetenizle il!nmr dilerim. Ruzname: 

a - Davutpaşa gençlerbirliğine ilti
hak hakkında müzakere. 

b - Hesap ve demirbaşların tasfiye~. 

Galatasaraylı at1ayıct Sa~ tll 
Kii{ük Kemal 

. ' 

Ti1r1tlye rtftorlmenlerindm Ma1ınm? 

Be>•kozlu lskender Beykozlr1 Vedat 

Beykozdan Saf fan 

birinciliklerini Sarısiyahlılara kaptı:

ıruşlardı. 

HABER'in yüzme müsabakaları, 

bu iki klüp sporculan arasında bir nevi 
revanş karşılaşması olacaktır. İstanbul 

birincisi Beykoz acaba bu defa da Ga. 

latasarayı mağlup edebilecek mi? 
Yoksa, İstanbul birinciliklerin'de iki 

mühim elemanları hasta olan Galata.. 
saray bir ay evvelki mağlUbiyetlerinin 

acısını bu defa çıkaracak mı.dır?. 

İşte bu iki istifbaırun cevabını cu.. 
martesi günü HABER yüzmeleri ve
recektir • 

Tam saat üçte başlıyacak olan yüz. 
me müsabakalannın proğramı şöyle 

tesbi tedilmiştir: 

1 - 100 metre serbest. 
2 - 100 metre serbest (Küçükler). 
3 - 100 metre sırtüstü. 

4 - 400 metre serbest. 
S - 50 metre serbest (küçükler). 
6 - 200 metre kurbağlama. 

7 - Türk bayrak yan (100 sırtüs. 
tü, 200 kurbağlama, 100 serbest). 

8 - 4 x 200 bayrak yanşı. 

Büyükadalılar Kartalı yendiler 

Büyükada spor klübü futbol B takımı 
pazar günü Kartal Gençlerbirliği A ta· 
lrnnile bir müsabaka yapmış ve genç A· 
dalılar çok üstün bir oyundan son· 
ra Kartal takımını 7·3 gibi büyük bir sa 
yı farkile yenmişlerdir. 

Yukarıda resmimizde galip Ada fut
bolcuları maçtan evvel görülüyor. 

Galalasaraydan: 011zan, Manmut, Raul~ Epojadoju0 

Beykozlu Ali Beykozlu Fuat Galatasarayından: Veda? '" Halil 

Beykozlu lsmail Bey_kozlu Bülent 

Bey_koidan 'Niko 
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Cevri, qö~sünden bir lıançer sıqırdı 
ve qeniçerinin qöğsüne fırlattı 

Cevri, pa§ayı daha fazla kxzı§tırmak, 1 
ve eonra IA.fm asıl ruhuna gelmek isti -
yordu. Güya kızmış gibi o da haykırdı: 

- Biz de lstanbuldan devşl.rilmJş, 

gün görmü§ sarayblardanız paşa. Hare -
mağası Nezir, serdarla görUştU. Birkaç 
bin kese akçe götürmek behaneslyle E
dirnede, orduyu hiımayun içinde bır hııf
ta ikamet eylediği elbet malumundur. 
Maksat senin def'i tasallütundur. Gü • 
vendlğin dallan kesip seni tek başına 

hak.lamaktır. 

Alemdarın yUzU gözü dönmUş, ağzmm 
iki kenarına koyu ve bembeyaz tlikrilk
ler toplanmış, gevl§ getirir gibi dudak
larını çiğnemekte ve mUhlm kararlar 
vermek Uzere olduğunu gösteren bir dü
ıUııcoye dalmış bulunmnktaydı. Ellerini 
çırptı ve içeri gelen muazzam vücutlu 
bir yeniçeriye haykırdı: 

- Haydi .On beş yirmi silvari devşL 
rln. Sllfı.hına ve atma güvenirlerden ol
sun. Serdarın otağına gldln. Onu bana 
yakalayıp getirin. MUmanaat olunursa 
ıillhla mukabele edip, behemehal emri
mi lnfıız eyleyin. Haydi! 

Aksi halde canlı dönmeyin! 
Cevrinin bütün tedbirleri mahvolacak

tı. Bu sergerde, serdar ne demekti bil. 
mlyordu. Ordu içinden serdar kaldıtmak 
tarihte misli görillmemiş bir şeydi ve 
hem yüz >.:=terce yeniçeri içinden on on 
bea dağlmm bir kıl çekip alması dahi l
ıitilmlg şy ..atydi? 

- DevletUun, dedi. Bu iş maazallah 
ehli lsllim arasında bir mukateleye sebeb 
ve devletin izmihlAline vesile olur. Hiç 

serdarı ekrem, bir çergi kızı gibi dev
ılrllmek olur şey değildir. Mlidebbirane 
maslahat etmek gerektir. Belki mUhrU 
hümayunu padişah sana tevdi etmek is
ter, belki aenl serdarı etmek diler. Ama 
baylece işler bernkis olur. 

Alemdar, bıyıklarmı koparır gibi m. 
tarak dinlemiş, fakat, mrar etml§ti: 

-Haydi be mel'un! Ne dinlersin bir 
ima eteği. Emreden benim. Bir uzun 
saçlı, kma akıllı kadının tedbirine ben 
gibi bir serdar baş dönUp bakar mı hiç? 

Haydi eu mel'un Çelebiyi getirin 1.ıa
nıı. ! 

Yapılacak bir tek hareket kalmıştı. 

yaparken göz çıkarmış bulunacaktı. TUy. 
lerl dildlmiş, dişleri kenetlenmişti. Eğer 
bu le olursa, yaşamanın manası kalır 

mıydı hiç, hem zaten yaşamağa da bı· 
rakırlar mıydı? 

Cevri, birkaç saniye içinde katasmdan 
gimşek gibi geçen bu fikirlerle di~i bir 
kaplan gibi gerilmişti. Derhal göğslin • 
den sivri uçlu bir hançer sıyırıp bir ham
lede neferin göğsüne fırlattı ve biçare a. 
dam, kıvrılarak yere yığıldı. Bir ik1 de
fa çenesi titredikten sonra canını sahi
bine emanet etti. 

Cevri, geçecek bir saniyenin kendini 
hezarpare hale getireceğini hesab et -
mekte geclkmedl. Fırladı ve yarıya ka
dar arkadan kalbe gömtilUp herifi bir an
da öldUren hançeri çekti ve ucundan tu. 
tup Alemdara nişan aldı. 

- Ne ses ve ne hareket paşa. Seni 
koltuğuna hançerinıle tesbit etmeğe gön
Hlın kail olmaz. Saray ve halk senl hep 
severiz devletlü ! 
Meğer tıpkı sen de ricali devlet gibi 

şuuru meslüb bir mecnun ve meczubmuş
sun, bUtün Umitlerimlzf yerlere serdin 
paşa! 

Böyle bir harekete halk ve padişah ne 
mana verir? sen bugUn kahramanı lllem 
bir serdarken, çadınnda bir devlet ada
mmı, padi§ah vekilini eli kolu bağlanmış 
bir mUcrfm gibi, bir gaki \'e haini din gi
bi kaldırmak yakışır mı? 

Bu gibi umuru devlet silAhla değil, sa. 
lAhla olur paşa. 

Alemdarm hayret ve dehşetinden dili 
tutulmuştu. Bu, ince bir kavak gibi a
yakta durması, rUzgArm uçurmaması in
sana garlb görünen Deraliyell cariyenin, 

kendisi gibi orduların durduramadığı bir 
kabramam yerinde mıhlattırmaııı Alem
dara değil, dilnynya parmak ısırttınrdı. 

Hayran hayran baku ve söyledi: 
- Kalfa. Senin pabucuna su dökeme

yiz; biz. Meğer sen ne cesaretli ve ne ıe
caatll kadınmrnsm! hançerini kmma koy. 
Ben, o bir damla çelik parçasından de • 
ğil, bir serdar ordusu gibi kahraman ke
silen senden korktum. Kadın, henı hak
lısın, haklı düşUnilyorsun. Bir asabiyete 
her §Oyi kurban verecektik. 

Söyle nasıl tedbir edelim? 
Alemdarın gözleri dolmuştu. İşte bir 

kadın ki hedefini tahakkuk ettirmek i
çin başından değil, aklının bile erm.iyece-

çln mi? Dilşma.nla cengedip devleti kur
~rmak, dllştUğil perişan halden çıkar • 
mak dururken sarayda kadmlarla hem 
bezml visal olan matuh, meczub padL 
uahlar, gehzadeler, sultanlar için ml? 

Alemdar cahil bir serdardı, fakat, bü. 
tUn bunları bilmiyor değildi. Cevri, göz
leri ~ aşaran Alemdarın elini öptü. O da, 
Cevriyi saçlarından öpilp kendi maka -
mına oturttu ve hayır dualar e!.U .. lcab 
eden tedbirleri beraberce dilşUndtiler. 

Akşam alaca karanlıkta Cevri, yine sü
vari delikanlı kıyafetine girip, bütUn ib
ram ve ısrara rağmen "raba kabul et -
meyip, atla Deraliyeye döndü. 

Cevri, bir Afet halinde 1stanbulu sar. 
sıp helak eden fırtma gecesi, onu kor
kutup haykırtan, ve bayıltıp Mahmudun 
kollarına dUşUren kara yUzlU iblis Nezf
rl dU§Unüyordu. Nezir ona Selimi ve 
Mahmutlu öldürmek için zehir teklif et
tiği zaman neden bu habisin canını ce -
henneme göndermemişti? Eğer böylece 
yapsaydı, etmdi bfitiln bu zahmetlere ıu. 
zum kalmazdı. Ne Radoslu cariye Mah • 
muda hançer fırlatır, ne de Selim için 
bir hayat tehlikesi düeUntilUrdU. 

Cevri at sUrerken onu gebertmcdiği
ne tccssUr duyuyordu ve tekrar ahlle
dfyordu: 

- Zenci, kulakların çmlasm ! 
Cevri çok mllsterlhti Aldığı bu ted

birlerle bir müddet daha müsterih ka
labilirdi. Yak.nda Alemdar paşa lstanbu
la gelecek ve Cevri devleti aliyenin ida. 
resi başına alnının teriyle, kılıcmm hak
kiyle geçecekti 

Elbette Selim de, Mahmud da bu gü

zel ve akıllı cariye yanında yelkenleri 
suya indirip zevk ve safalarma dalacak
lar ve Cevrlyi, serdar Alemdarla başıboş 
bırakacaklardı. 

(Devamı Var) 

Fakat buna cesaret etmek çok korkunç 
blr netice vereblllrdi. Cevriye, karar ve
rebilmek için birkaç dakikalık zaman 
vardı. Nefer emir kuluydu ve <;ıkar çık. 
maz serdarın emrini yerine getirecek ve 
Sete o zamna kıyamet kopacaktı. 

ğt bUyUk işlerden bUyilğUne el atmıştı. ,., 
Halbuki bUtün bu fedakArlıklan kim 1- ~ "'--<C 

En kötU tarafı da bu iş Ccvrinin ted
bb'stzltğt yUzünden meydan almış ola • 
caktı. Vaztyeti idare edemem!§ ve kq 

çindi. Milleti yağma eden vezirler, ser. ı '- ""' 
darlar, yobazlar için mi, velinimetleri - Beni tanımadınız mı: dün otomobi. 
bünklı.rlarını sokaklarda bir hamam tel- ı linizle çarptığınız adamım. 
lAğı gibi tahkir ve tezlll eden zorbalar 1- - Dün hangi saatte çarptığım? 

.. mmr.;.,rm:ı • .11n~mırrın1mo11a+J~~mıım11 ... 
Ah! Rene, yalnız içinde rubu kemiren bir dUşUnce insanı inti

bnra "evkedebilir. BütUn bu güzel bahçeler, yıldızlı gece, zaman 
zaman bUtUn çiçeklerimizin kokusunu getiren o ııerinllk, vadimiz, te
Jlf'ff!rlml.z, her uey bana karanlık, slmeiynh ve ıssız geliyordu. Sanki 
bir uçuruma, yılanlar ve zehirli nebatlar arasına yuvarlanmıştnn; 
gökte artık Allah göremiyordum. Böyle bir gece bir kadını fht!yar
Jatıveriyor. 

Ertesi sabah Gaston'a: 

. ~:.. ~ ; . ~~· .. " . . . ·. ~ j ~ : ~ .. _..,,..., -~ . .. . . ' 

' 

Yazan: R. Rober Düma 

Hans Haymer, . - .. .. 
ışszz guçsuz, 

lEYLUL-~ 

~· 
- 45 - Çevlreıı: f· t/e 
bir haf ta müdd~ 

iki sivil poLisı 
peşinde sürükledi 41-et'' ~ 

- Telefonu kapattım. Nord 432.581 mı? Haymerin tevkifini neden 
numaralı telefon abonesinin kim oldu - yor? o!d, 
ğunu öğrenmek ise tabii çocuk oyunca. _ Azizim Rokur, ben ask~~ ~ + 
ğı kabilinden bir iş oldu. Mon Senis so- için verilen emirlerin "niçin ~ 
kağı 114 numarada oturan Jerom Serve den,, lnI araştırmamağa aııştıııı~t -1' 
isimli biri... ka bu emir beni de şaşırttı. f gt 

Telefon idaresinden bunu öğrenince nelin tabiatını bilirim. zaınaıı~e bit I 
bir taksiye atlayıp Mon Senis sokağına sebebini söyliyecektir. Herh111 ~' 
gittim. l{apıcı kodına bir masal okudum; şfindüğU var. 0 zamnna kadar " b~ 
bir bankanın memuruydum. Onun bina • ve 

ll.mat dnfresinde çalışalmı ...... 
smdıı. oturan Servine yahut Serve isim- kııçsr.,.. 

gözUmUzü açalım. Haynıer 11 birine on tane devlet piyanko bileti 
teslim edecektim. Bu zat Uç hafta evvel yuttuk. 'l'P 
parasını banlmya vererek i!:tedigi nu - - Ona imkAn yok ylizb:ı§ııtl- ~ 
maralı biletleri tutturmuştu. Bunları blz. memur ettiğim sivil polisler bUdere• / 
zat kendisine teslim etmeğe memurdum. misi değildir. MUcrlmi takib e ıııe!1 

kadaşlarmı öğrenmek blziıtl d. I 
Kapıcı kadın kiracıları birer birer tin • 

saydı. Serve hakkında da ben sorma _ alfabesidir. Sanının ki kolone 

dan bir sUrU izahat verdi. Karısıyla be
raber tek başlarına yaşıyan kliçilk gelir
li blrlymiş. Hizmetçi bile tutmadıklarına 
göre zengin sayılamazlarmış. Hiç misa
firleri filAn da gelmezmiş. Fakat son za. 
manlarda Alsaslt bir akrabalarını mi.sa
fir ediyorlarmış. 

Ben sormadan Hans Haymerin e§kdll
nt de verdi: uzun boylu, sarışın, soğuk 
tavırlı biriymiş. 

Geveze kadrnın elinden gUçbel! kur
tuldum ve b~ dakika sonra emniyeti u
mumlyeye telefon ederek memurlardan 
ikisine Haymerl gaz hapsine almalarını 
söyledim. Herife bir şey hissettirmeme. 
!erini de sıkı sıkı tenbih ettim. 

- Tebrik ederim azizim. Bir gUn i
çinde fon Stramrnerin arkadaşını ve Al-
manların Paristcki bir "posta kutusu,, 
nu keşfetmeğe muvaffak oldunuz. Kolo-
nel fevkalade memnun olacak. Mesaini -

zin neticesini keııdlstne bizzat anlatma. 
nızı rica ederim. Kendisi biraz evvel bu
radan gitti ve yeni blr şey olursa haber 
vermekliğimlzi istedi. Lfıtfen evine gidi
niz. Adresi Pnssl avönUsil 45 numarada
dır. İkinci katta sağdaki kapı ... 

- Rahatsız etmlyeylm. 

- Hayır, ne münasebet. Kendi emri. 
Gece siz de ben de düşUnilrUz. Kolonel 
do bir plan tasarlar. Yarın sabah bu 
meseledeki hattı hareketimizi tayin e
deriz. Yarın sabah sekiz ~uçukta. burada 

sadı bu ... 

- İhtimal... 111 ; 

- Yalnız bir şeye akıl e~:oı 
Kolonel "aceleye lüzum yok·ı• rill f" 
buki bana kalırsa fon Strıunıııe r?,,; 
lı sUkOtu karşısında yegln6 )~ 
eey Haymerl tevkif edip sı1'JŞ ııı 
Belki onun ağ2mdan söz alın~/ 
olur. Bunu d:ı çahuk yapillııJt # 

·nb' Benua gUlilmseyerek cC' 
il bllt(lll 

- Koloncl meseleyi b 5 ·teli 
bir zaviyeden görüyor. Yilk5c1' ~o· 

nııl sa-bir tallmııta rlııyet ettıg ec 
Neyse, her şeyi yakında öğreııd/ 

Haymerin takibine meınur il 
nızdan hnber var mı? ~ 

,·01'· 
- Dikkate değer bir şey J ıJır.~ 

dUn gece mahalledeki sıneııı 1' 
rine gitmiş ... Gece yansı uslu ı 
nerek yatmış. 

• • • udde~ı 
Hans Haymer, blr hafta ııı de ~~ 

siz gUçsUz, iki sivil polisi peŞitı d 
IcdL Takip edildiğinin farkındS .. b 

&STJY' 
Emre sadakat göstererek bef ~ 
kadar telefon başmda bekliyor, ~_,J 
kağa çıkıp serseriyane dol~n ıı6'. 
iki günü gayet uslu aıuuı geç . 

sonra üçUncU gUnll tenha '16 ~ 
(.llı:> 

!ardan birinde pcnccrenen ~n 

kokotun davetine ic:ıbet etti. gıttl 
günlerde de Uç defa ayni yere !be 1 
llsçe "vesiknh,, olan kadın to.lt oJle 

Allahaı.smarla. mur sivil polislere Hayıncrlıı ırıı•v J 
rind"n farklı bir "mUşteri •• 0 

..,0.p.J 

buluşalım. 

Hayhay. Şimdilik 
dık. 

1i- .ıı: • onlardan ycgine farkmlll hi9 ıısıet 
Ertesi sabah saat dokuz buçukta Be- mnsı olduğunu söyledi. Sivil P~~ 

nua ile Rokur kolonelln yanından çıktık- merin Paristeki Jıayııtında b ıe~.J 
lan zaman dUşUnccll görUnliyorlardı. Be- ka bir fevkalô.delik göreıneın1' >-cı"' 
nuanm odasma girdikleri vakit Rokur yatı can sıkıntısı içinde pe1' 
sordu: geçmekteydi. ~) 

- Kolonelin emrini tuhaf bulmadınız (DO\~ 

lf.BllBl!lfUM:JBl!JEJ®'.1!DEr!JlrılmB~ ııuınP 
tesiriyle sanki ruhtan bir parıltı bir şule çıkar da yuıfiıı ı:Jytılf 
larma, vücudun bUtUn hareketlerine yayılır, Biribirinlıı~e1': 
yokmuş gibi baktığımız bir sırada o gUzel kırbacı göstere 

- Bu gUzel şeyi kime yaptırdın? diye sordum. ~ 

- Dostlarımdan bir sanatkara, dedL ~ ~ 

- Fedelta'ya bin, Paris'e git, ded!m: onu satmıyalnn; o hayva
m ben de seviyorum, seni taşıyor. 

Çeviren: NuıruDBah 
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Fakat kırbacın Uzcrin<le dilkkancınm damgası vardi: ,.sıııl'/. t 

- Demek. dedim, Verdiye'ye sadece takmak için~ ıç~ /ı ~ 
GBBton çocuk gibidir: kızardı. Beni aldatmış oldU~ştl,ı°' 'tt 

mnsına mtikfıfat olarak onu ttirlO turlU tadlı sözler, jltl rıı· o' 
!erle oyaladım. Hiçbir §eyi farketmcmlşim gibi gözüktU ' 

Ama o, bu sözlerime aldanmadı; gerçi içimdeki öfkeyi saklama
fa çnltşıyordum ama sesimden belliydi. Sadece: 

- Bana itimat et !dedi. 

Elini uzattı; bu hareketinde ve bakışmda o kadar asalet vardı 
ki ben yerin dibine geçtim. 

- Biz kac)ınlar nckadar kUçUk insanlara! dedim. 
Beni göğsünde sıkarak: 
- Hayır, dedi; beni ecviyorsun da ondan. 
Şilphelerlmdcn artık vazgeçtiğimi anlatmak istiyen bir tavtrla: 
- liadi, dedim, bensiz Paris'e git. 

Gitti; ben kalır sanıyordum. Çektiğim tstırablar. tasvir ede. 
mem. Bende meğer bir ben da.ha varmış da benim haberlm yok
muo. Bir kere bu gibi mUnaktl;ial:ırda, seven bir kadın için, adctA fe
ci blr merasim hall var ki bunun ifadesi kablJ değil; bUtlin hayat 
o mllnakaşalar esnasında insanın gözUönUne geliveriyor ve hiçbir 
ufuk gözükmUyor; hiçlik her şeyi kaplıyor. göz bir kltab oluyor, söz
ler sanki parça parça buz taşıyor ve dı·faklarm bir kıpırdayış·nda 
btr idam bUkmU okunuyor. Demin gc~ 'erdiğim bUyUklUğUn, asa
letin mUkafatı olarak onun dönmesini bekliyorum. KöşkUn en Ust 
katına çıktını ve onu, yolun üzerinde. gözlerimle takip ettim. Ah! 
Rene'clğim, onun müthiş bir sliratle uzaklaştığını gördUm. içimden: 

"nasıl da ko§Uyor!,, dedim; kendim de istemiyordum ama l5yle yal
nız kalmca yine acebalar cehennemine atipheler hayühuyu arasına 
yuvarlandım. Bazan: "keşkl, diyordum, on\ın beni aldattığından 

emin olabilseydim! o zaman duyacağım ıstırab, bu şilphenfn verdiği 
ıstırablar yanmda blr merhem gibi kalır.,, ŞUphe, kendi kendimizle 
bir dilellodur bize müthiş yaralar açar. Bir deli gibi bahçede oradan 
oraya gidiyor, köşke bir girip bir çıkıyordum.. 

Gaston yedi sularmda gitmi~ti. on birde döndU; halbuki Sen • 
Klu parkından ve Bulonya ormanından geçerek Parie'c yarrm saat
te varılır; demek ki Gaston Paris'de tiç saat kalmıştı. 

Eve neşeli, kurumlu bir tavırla d5nmüştU: bana, sapı altın, ka
uçuktan bir kırbaç getirmişti. On beş gilndilr kırbacını yoktu; eski
si kırılmıştı. Doğrusu onun getirdi~inin işçiliğine ben de hayran ol
dum: 

- Beni bunun için mi Uzliyordun? dedim. 
Sonra bu hediyenin de beni aldatmak için olduğunu anladım; 

fakat hemen boynuna atıldım vo böyle bir hiç için beni o kadar Uz
mUş olmasından dolayı sitemler ettim. Kendisini pek kurnaz sandL 
Baktım, halinde, tavırlarında, baktşmda, bir kimseyi aldatmakta mu. 
vnffak olanların duydukları iç sevincJnln emareleri vardı; bu aevlng 

şey kapandı zannetti. gı~.P~ 
Ertesi sabah snııt altı sularında kalkıp at elbtsesf bşc' '/ 

dide Verdiye'nin mağanzsmdayclım. Orada berJnı kıt ~t 
daha birkaç tane vardı. Elimdekini satıcılardan birl.Jl0 

tanıdı: 

- Dün gen~ bir mösyöye satmıştık, dedi. 1'/~ 
Benim G:ı.ston cdebsizini tarif ettim, hiç bir 3Upbe are f 

rek Paris'e giderken, gerek mağazada alnımm yıu:ıs~eğ~~ 
o sıralarda çektiğim yUrek çarpıntılarını anlatacak t1'~~lf 
buçukta evo dönmUştUm; Gaston beni arkamda sabsb .r JY İ 
~en §atır gezinir bir halde buldu; raris'e gittiğimi, ih~~" 
btı.§ka kimse bilmiyordu; eımmın meydana çıknıIYBcıı ~ # 
olduğum için, gönlümdeki bUtUn ıstıraba rağmen, ta! t I 
takmabilmiştim. Havuzun etrafında dolaı;,ırken: it ~/ 

- Gııston, dedim, ben bir tek kisi için yapılınt!I b ee1 
riyle, bir kalıptan çrkmış,yUzlerce örneği olabilecek bit ~ ~ 
da farkı pek fila anlarnn. rıa f 

Gaston s:ıpsnn kesildi: kendisine, kabahatini ııııı:A 
rakmıyan müthiş delili göstererek: •-'' 

(De'Vaırıı 



~· 
ı/e Bir yazıcı 

~b· Yazan: Mih. Zoşçenko 
ır llluh 

%r arriri ömrümde ilk de-
~L 0~· kara cahil denilecek bir 
heıc b lllasmı bile zorlukla hece. 

• ~... azı uzunca kelimeleri talaf
•tı ad 

gazetemize verdiği yazılar cahilane ol
dukları için basılmamışlar ve sahibine 
geri verilmişlerdir.,, 

Herif makbuzu aldıktan sonra bana 
l:Jc .. eta terliyordu, 

'(..,,_' gore bütün harfleri de iyi
',_ "'İ'Ot;3 U ,. 

!, ~elince .. İyisi mi bunu hiç 
"'battı a~ısı o kadar kötü, o ka
kırrd kı, ilk gördüğüm zaman 
tQ1 d ırn.. Doğrusunu isterseniz 
4tg eınek bile caiz değildi. Kar 
~ı acın bir şeyler .. Okuyabilene 

teşekkür etti ve odadan çıktı .. 
üç gün sonra adamı tekrar karşımda 

gördüm. Suratı asık ve canı sıkılmış -
tı .. 

ttç gün evvel kendisine verdiğim 

makbuzu bana uzatarak dedi ki: 
- Hiç böyle makbuz olur mu? Mat

bu ve antetli bir kağıt üzerine yazıp mü 
hür basmak Jazım .. 

~" 
t gCtird·.. iyice tepem o.ttı .. Ona, biraz yüksek 
Oldu· ıgı yazının mizahi bir sesle makbuzu ne yapacağını sordum .• 
'te~i~·unu söylediği zaman ne Burasının hususi bir müessese olduğu. 
tlı 

10
1 §aşırdım. Koca yazı~n 

e Yle böyle manası olan üç 
'\>ardı. 

' 'diyorum ömrümde böyle ?tir .. ' 
tıı gorrnemiştim. 

tarip c "h . b h . . 
'ııt ı etı u mu arrırın 

Ctte 
de bu tere ban tin kokmasıydı. 

nu, hiç bir resmi kağıt veremiyeceği -
mi, bahusus mühür basamıyacağımı 

söyledim. 

MakbıM: isteyişinin sebeplerini öğ

renmek için ona şaşırtıcı bir kaç sual 
sordum. Allem ettim, kallcm ettim, ni. 
hayet herifi söyletebildim. ~ ber .nun farkında olduğu için, 

~to~gırişinde evvela pencereyi Bana vaziyeti şu suretle izah etti: 
· tdı. - Azizim, işin doğrusu şu: Ben fa. 

'atı Yazısını g t' · · d U d'" t kir bir adamım .. Kürük bir dükkanım t~ t e ırışın en ç or ,. 
~~ tkrar bana uğradı. Ona: var. Makine yağlan, boya falan sata-
~ >lııJ halcsanız a azizim, dedim. mn. Dükkaııum küçük .. Zar zor ekmek 
l~~~I BÖ}"lediniz, yoksa ben mi paramı çıkarabiliyorum. Halbuki ben -

-l~ı:rn?. lier halde siz muhar. den, tüccar sıfatiyle yüksek bir vergi 
~ı le gC:ek l · almak istiyorlar. Bu yetişmiyormuş gi-
~ ...... Cder}i bir seıle: 

•ı.r, ded' bi apartıman kirasını da, tüccarım di. 
(, ~e ı. Ortada yanılan fa- ye be!l misline rıkarmagva ugvra"ıyor -

~- n llluh . . . . • :r :r :r "il arrırım; yanı sızın 
\.. • iz edib' lar. Ben tüccar olmadığımı anlatmağa 
'~"·· un .. "Cll çalışıyorum. Onlar da beni srkrştm-

?tıo a bir kaç defa geldi. Her 
bi cınasını ancak kendisinin yorlar: •·şu halde sen ne iş yaparsın?,, 

t ta1c1 k diyo.rlar. Ben de onlara diyorum ki: 
\ lttırd· rn kargacık burgacı 
~~ ı. "Ben muharririm, edibim. Yazı yaza-

~~~ll de onun yazılanna alı~- rım.,, Onlar da bana diyorlar ki: 
aı.~/t?ı· Bu yazılardan ufak te- "Ulan senin neren muharrir? .• Muhar. 
%,tllıı bite çıkarıyordum. Fakat rirsen bize bir vesika göster, biz de 

, '~nladığım nisbette herife o. maliye müfettişine göstererek senden 

~tıı ~rttı. Çünkü getirdiği ya- daha az kira alalım . ., Ben de onlara: 
bf: }' 1Pe tapa gelmez §eylerdi. "Bu ne kırtasiyecilik, diyorum .. Maa -

aıı değil, bir deli saçması mafih, mademki vesika istiyorsunuz, 
'\ 
~dtı-. peki.. Ben de size böyle bir vesika ge-
~~tlctnda, ideta biraz korkarak tiririm . ., 

• lıer·bunıan geri veriyordum.. işte makbuz istememin sebebi bu-
~tİlıdıf, ne biçim adamdı? Ya dur. 
lıt d" e kızarda beni vurmağa 
\ o\>llı ~ 
'• ege kalkarsa ne yapabi-
l,~ .. 

Fakat siz bana şunu söyleyin: Ben 
şimdi ne yapacağım? Onlara muharrir 
olduğumu nasıl isbat edeceğim?. 

~. ~h. 1tıbariyle de korkuftç bir 
,·1111 11~.r~lcları bir haydut btyığı - Artık orasır.a ben karışmam, de. 

t '0r1c ocamandı. dim • 
\.~ılar tiığum başıma gelmedi. Bir müddet şa~klll şaşkın etrafına 
\~u~nı~ geri verilişine büyük bakındı ve çrktr, gitti. 

b>I. Sad gosteriyor, hiç ses çıkar- İsmini kimseye söylemememi rica 

tıııeJc ~t.c: etti. Allah belasını versin, mendeburun 
tı d §ınize yaramıyor, basmI. bari bu ricasını tutayım .. 

~de t~·ı emekle iktifa ediyordu. 
\ı 1 

e büzüıe. 
' llıa • 

ı. diul' alcsef basamıyacağız, di
~h ordurn 
: tıız b• . 
~ ır §ekilde omuzlarını 

Rusçadan çeviren: 
Ferah FERRUH 

t 
1)·~~ııaı, lstanbul Radyosu ltılli ~· derdi, gelecek sefere 

'O gctıririm 
) l'lcdik · 

ı \tlir,0da ten sonra da başiyle 
.. ~~ to dan çıkardı. 

ttliıi:d Yekun dört defa geldi. 

~~faı,kc, ~ldukça uzun, takri
\ ıJc ora bır yazı getirdi. Ben 

~t ~ft~. da, onun yanında yazıyı 
tııtallı cnıden sapsan oldum ... 
~ b 'Yarak· 

e b' • 
~k, f ırader, dedim.. Bunu 
lılıınu akat okumak bile insan 

1~ "a~ tı haricinde .. Gelin de bu 
ı -. teç· 1 ~ ~ tİll1 ın .. Bir daha da be-
o t,a • eyin' 
'~ Ctt .. • 
' lıaıd Bert baktı: 
" e, ded· b ~ · ı, ana bir makbuz 

~ t~ ''I. İtbuzu, 
' ıı:abu ·· ~ • 1 ctrnediğinize dair bi::-

t ad arn, 
\ tlıakbuzu ne yapacak-
~· 11te 
il b • lazım 

1ıl\.. il tcv b • 
·•ı \> a ına karşı kendimi 

;..lı de gUldüm F k . a· v· , ·ı 
1 

a ,,. .. a at ıste ıgı 
tı erdirn M 

~~ lllcaıd . :· akbuz aşağı 
ltıııı.. e ıdı: 

•ıarr· • 
ırın basılmak üzere 

1 EYLu - 1!1311 PERŞEMBE 

18,30 dans ınmiki:-;I (ptılk), 18,fıO spor 
musahabeleri Eşref Şefik, l!l,15 clııns mu
sikisi (plı'ık), 19,30 konf<>rons H:ıvııcılık 

haflno;ı, lıo,·n kurumu nanıınıı Ahidin Da· 
Yer, l!l,5:-ı horsa lıııhcrtrrl, 20 Sanı orarı, 
Granvic rasııth:ıncsinılcn naklen, Bclnıa ve 

arkadaşları tıır:ıhnılan Türk musikisi n• 
halk şarkıları, 20,ıo lın,·o raporu, :?0,13 
Omcr Tiızıı Doğrul tnrafınd:ın or:ıhç:ı siir
le,•, 21 srıat ayıırı orkestra, :.! 1,30 .Saz eser
leri, Tanhııri Refik !)cıııseddiıı ve arka· 
rlıışlıırı, 22,10 ,~j:ıııs lııılıcrlcri, 22,20 orkes 
lr:ı konseri. :\o\'Ulııiıkn naklen, l\f. Krııınl 
Akrl irlarcsindr, 22,50 ~on lı:ıhrrler ve er
tesi giiniin proıırarııı, 23 saut ayarı, snn. 

Bl'KIWŞ: 
19,t:i danc:; plı'ıklıırı, 20,1:> şarkılar, 20,45 

harp konseri, 21,25 radyo orkeslr::ısı, 22, 
45 kare konser • 

BUDA PEŞTE: 
18,30 cozhant, l!l,i5 temsil, 20,20 piyano 

da şarkı, 21 ,1 O plllk, 2~110 askeri bando, 
24,10 siıınn orkestrası, 

l'.lll ŞOl' A: 
20,:m orkestra, 22,10 hafif müzik, 23 sa

lon orkestrası, 

1 EYLÜ - 1938 PERŞE~fBE 
Hicri: 1357 - Recep: 5 

aa.eı•• • .,... 
5,27 

............... 
18,43 

..... llalta& orıe flrta'1 ....... '.... ........ 

5,27 12,14 15,55, 18,43 20,20 3,40 

Çocuk 
haftası 

Hediye kazananların 
isimlerini yazıyortiz 

20-8·938 tarihli bilmeccmi?Jin hal şekli. 

\/\! 
L\I~ 

---- > 

BIR ALTIN UÇLU DOLMA 
KALEM KAZANAN 

Mahmut Çapa Odabaşı lbrahimçavuş 
mahallesi bekçi 88. 

BlR PERGEL TAKIMI KAZANAN 

2 inci lsmail Hakkı Meral lzmir Ye
miş çarşısında Rıfat Baran. katibinin 
oğlu 31 
BlR ŞIŞE KOLO~'Y A KAZANAN 

3 üncü LQtfi Ozin F..rnirgan 

B1HER LOSYON KAZANANLAR 

1 - Sedat Kızıltoprak Şehirka.hya so-
• kak 29, 2 - Ruhıire Akbay Şehremini 

Tatlıpınar cad 77, 3 - Aysen Göktepe 
P.T.T. bük memuru kızı, 4 - Omer Er
sun Sirkeci demirciler sokak 18, 5 - Ze
ki Olcay Vefa lisesi 393, 6 - Gülçün Or
hun Hasf ırın arkası, 22, 7 - Mahmut 

Feyzi, Şişli ali Osman, 8 - Sabahat Ca

ğaloğlu, 9 - F. Kutun Hayriye lisesi, 

10 - Yurdagül Çoevik Sirkeci Hocapaşa 
11 Bedi Kennan kurtuluş. 

BlRER TUVALET SABU~~ 
KAZANANLAR 

11 - Ali Sağlam Cağaloğlu O, okul 
183, 12 - Münir Güngör O. M. 13 -
Mdise Ahmelek Galata kuledibi, 14 -

Hamiyet Arat Kasımpaşa fmın sokak, 
15 - Fikret 15 inci ilkokul 471, 16 -

Faruk Aksaray Selimpaşa yokuşu 77, 
17 - Aydın Pertevniyal lise-i 3,A. 435, 
18 - Necati Okar, lshakpaşa llgen so· 
kak 19, 19 - lhsan Hamallabşı N. 38, 
20 - Cahit Pertevniyal lisesi, 

BİRER DOLMA KURŞUN KALEM 
KAZANANLAR 

21 - Sabri Aki Kabatas erkek lise5fi, 
1177, 22 - Orhan Erkuş Kadıköy yel
değirmeni 20·1, 23 - Necdet Tüzer, Ça
talca O. okul 81, 21 - Süzan Galdemir 

Fener 18, 25 - 5. Banu Tozkoparan 
Beyoğlu, 26 - l\lualla Aşgel 52 inci o
kul 1G8, 27 - B. (,."!ağlı Samatya Milli 
müdafaa caddesi 52, 28 - Nusret Elbaş 
odapazarı uçak sok. No. 25 29 - Lemi 
Tamer Kadıköy 1 inci okul. 30 - Ah
met sezer çaycuma ilkmektep 211, 

B!RER DEFTER KAZANANLAR 

31 - Beytullah Uzun Bozkurt ilk8ku1 
23, 32 - Schharc Ozder Fatih, 33 -
Nazan Üner P.T.T. şefi kuzini Zile, 34 

- Ali Rıza Bilgiç Egirdik demirkapı 

No. 1, 35 - Talat Atlı Bor icra dairesin 
de mübeyyiz, 36 - Atife Kunbay An

kara özbeyler cadde Hazan sokak 17, 37 
- Kadir Olgay bostancı içercnköy, 38 -
Şadi Ogun Aşıkpaşa Karadeniz cad 41, 
39 - Kemal .:\ lengü Ankarapalas arkası 
10 numarada, 40 - Mustafa Tezcan 
HacıosmJn mah. Yeniyol sokak 61, 41 -
Ziya Alban 51 inaj okul, ·12 - Ilii<;eyin 
başkaya Lparta Karaa~aç mahalle~i X 
93, 43 - Ahmet Taştrpc Gelenbc\·i or
taokulu 3.A. 41 - Rıza Uzunyusuf. 

\'azan : Rahmi YA UJZ 
DeDDB<aı~Dı, zebeDUa gibi kaplkaııra 
yıYızıYı\f De ~eo>D lYI ını oırtası na <dl D !KD Den 
aıralb>a hııurs (§lce>DlYI g~zoeırne lb>aılkto 

-70-
Silahtarağa çayın, Kağıt.hanenin o dev 

re mahsus eğlence günlerinden birin!i, 
yaşıyor, kırlara dökülen halle ağaç altla
rında kır kahvelerinin sundunna gölge
lerinde kurdukları ocaklarda kır yemek
leri yapıyorlar, şişlerin cıı.=ırtılı ahengi 
buğulu şişelerde soğutulmuş takıları göz
lerde tüttürüyor, rengarenk ipek maşlah
lı kadınların kolkola dolaşan grupların· 
dan yükselen etkinson, çoban, kokulan 
kır çiçeklerinin gönül gıcıklayan rayiha
lanna karıştıkça çarptığı erkek burunla
rında en mahrem hisleri gıcıklıyor, c1n
s~·et arzularını kamçılıyordu. 

Silahtarağa anın ta Kılköprüsünün 

başından Çağlayanın iri ve asırlık dış
budak ağaçlarının gölgelediği sahaya 
kadar dere kıyısında iki taraflı muaz
zam bir kalabalıkla örtülüydü. Etrafı 

aile gruplarile muhat tozlu yolda sıra sı
ra arabalar dizilmiş duruyor, tıpkı bir o 
Iuktan ağır bir cereyanla akan seli andı

ran kalabalık, bir boydan bir boya ça
yırın önünde dolaşıyor, zülüflü, perçem
li, yağdan parıl parıl parlayan siyah saç

lı delikanlılarla çarşaOannın mahremi
yeti içerts.inde fıkırdayan "taze,,ler frr· 
sat buldukça biıribirlerini dirsekliyor

lar; kalabalığın ortasında renkli şalvar
larile göbek çalkayan çingene güzelleri 
bu (alaturka) kır eğlentisıinin dekorunu 
tamamlryordu. Davist, Cendere bakkalı 

istikametinden tozlu yolda san bir bulut 
gibi yükselerek gelen ' faytonun içinde 
kara düşünce bulutlarile yüklü dimağını 

binbir şimşekle ışıldatmağa u~aşırken 

uzaktan bu kalabalığı gördü. Arabacıya 
seslendi: 

- Nedir bu kalabalık? .. 
Arabacı ağzını çerçeveliyen yılışık tir 

gülücükle cevap verdi: 

- Kağıthanenin son haftalanda ... 
-l\terasim mi yapılıyor? 

- Eh .. Değilse bile onun gibi bir şey .. 
Oraya çekeyim mi? .. 

- Hayır, Kağıthane köyünün köprü· 
sünden geç, sağa dön, Çağlayan köşkü
nün önündeki ağaçlıkta dur .. 

- Kalabalığa kadar sokulabilfr miyiz 
bilmem! 

- Neden? 
- Sultan takımlarının kupaları körün 

içindeki meydanlıktan itibaren yol boyu
nu kaplamışlardır. Yasakçı haremağala· 
rı oradan kuş uçurtrnazlar .. 

- Peki biz nereden geı;eccğiz! 

- Bilmem .. Hele köye girelim de .. 

Sustular .. Kan ter içinde kalan hay
\.<ınlar faytonu uçar gibi sürüklüyor
lar; köye doğru süratle ilerliyorlardı. 

Köy•ün dışında bir kupa bolluğu vardı. 

Yol yaldızlr, tekerlekli mükellef kupa· 
Iarla kapanmış, kırmızı çuha elbiseli, sır
malı zırhlı seyisler, ispirler arabaların 

arasında gruplar kurmuşlar konuşuyor

lar, sigara içiyorlar, redingotlu birkaç 
hadım da ilerde yasak savıyorlardı. 

Gene; lngilizin fa}1onu arabalara kadar 
yaldaştr. Haremağalarından biri işaret 

ettıi. Faytonu durdurttu. Sonra, kadın se
sini andıran incecik sadası Ye çetrefil di
liyle arabacıya çıkıştı: 

- Herif, kormusun .. Sultan Aliyüşşan 
efendilerimizin arabalarını gormuyor 

musun? .. Buradan geçilmez .. Dön geri .. 
Arabacı içerire. Davistc baktı .. Söylen 

di: 

- Bunlar böyledfr .. Ben size söyledim 
bırakmazlar diye .. Çaresiz döneceğiz. 

Davist hiç vakit kaybetmek istemiyor · 
du. Bütün işi şu bir haf talık Marmara 
seyahati yüzünden yüzüstii kalmış, her 
şey karmakarışık olmuş, şimdi seri bir 
müdahale ile ıslaha muhtaç duruyor, sa
niyeler hile onun için çok kıymetli bir za 
man parçası teşkil ediyordu. 
Delikanlı zebella gibi kapkara yüzüy· 

le yolun ortasına dikilen araba hırs dolu 
Rözlerle baktı, çıkıştı: 

- Niçin yasak diye yolu kapatıyor

sunuz? 

Arap Davisti mühimsemiyen bir eda 
ile cevap verdi: 

- Yasak .. lşte o kadar .. Geçemezsin!. 
- Burası yol değ1il mi? 
- Bugün değili 
- Neden 
- Değil işte ... 

- Ben geçmeğe mecburum. 
- Ben de bırakrnamağa! .. 

Zebani yüzlü arapla şirin çehreli İngi
liz yavrusunun arasındaki münakaşa bü 
yüdü. Oteki haremağalan da arkadaşla· 
nna iltihak ettiler. Seyisler, espirler de 
işe karıştı. Mesele büyüdü. 

- Geçeceğimi •• 
- Geçemezsin l 
t~ zora !iniyordu. Harema~alanndan 

biri kırmızı cepkenli seyise haykırdı: 
- Ne duruyorsun; koş şuradan iki 

muhafız çağır .. Şu belayı başnnmian al
sın!. 

Seyis, ağanrn emrine uyarak muhafız 
aramağa koşarken ortalık karıştı .. Arab
larda bir hareket oldu .. Sesler duyuldu: 

- Ayşe sultan hazretlerinin ağası .. Sul 
tan Aliyüşşan hazretleri geliyorlar .. 

Davistin başına üşüşen araplar dağıl· 
dılar. Kupa ve Hindolara doğru koşuştu
lar. Davist arabaya emretti: 

- Haydi.. fırsattır. sür hayvanları. 
Yaşlı arabacı tereddüt edttyor, bir tür· 

lü dizginleri hayvanların sağrısında oy
natıp kamçısını şaklatamıyordu. 

Biraz evvel arabaların arasında kiline
leşerek sohbet eden sırma cebkenli seyis
ler arabalann arasındaki yolda iki halka 
olmuşlar, ihtiram tavırları almışlardı. 

Başta somipek feraceli, ince tül yaş· 
maklı üç dört kadın, arkalarında bir sü
ril seçme genç .kızlardan mürekkep bir 
maiyetle bu iki tarafı seyislerle kordon
lanan yoldan ilerliyorlardı. 

Harcmağalan onlara doğru koştular; 

yerden temennalarla karşıladılar. Başta 
yürüyen vakur edalı, somipek feraceli 
kadın önünde köpekleşen araba hırslı 
hırslı sordu: 

- Neredesin Cevher!. 
- Eemir ve iradenize 5.madeyim sulta-

nım .. 
- Seni araba yanında mı bulacağım! 
Estağfurullah efendimiz .. Çıkış saati

niz yaklaştı diye arabaya gelmiştim de .. 
- Kaç saat evvel.. 

Arap yutkundu .. Aklan birer fin~ 
tabab'lnI andıran gözlerini geriye devir
di. Hala arabacı ile münakaşa eden Da· 
visti işaret etti : 

- Efendimiz; h§~ sultanımın huzu· 
rundan bir biedeb araba!lle buradan geç
mek istiyordu. Onu bırakmamağa uğraş
tım. 

Vakur edalı, somipek feraceli kadın A
rabın işaret ettiği tarafa baktı. 

Davist, gcnçli~ııinin bütün teravetini 
gösteren bir edayla arabanın içinde, a
yakta duruyor, birer taze gül yaprağını 
andıran yanaklarında hhddet kasırgası· 
nm meydana getirdiği cazip kırmızılık 
uzaktan farkcdiliyordu. 
Sultanın gözleri genç adama takıldı. 

Birkaç saniye bu seyrek yaradılış örneği
ni seyreden vakur cefalı kadın, içinde tu
haf bir ezinti duydu. Loş harem koridor 
lannda erkekten mahrum yaşayışın mey 
dana getirôi&"i kuvvetli bir arzu ile bu 
güzel erkek modelini süzdü; gözden ge
çirdi... Gözleri!e duyduğu zevki uzatmak 
için içi titriye titrire araba sordu: 

- Bu adam ne istiyormuş? 
- Acele i~ varmış efendim. Buradan 

geçccckmi~!.. 

-Geçsin varsın!.. Ne olacak! .. 

Cevher, Sultanın bu sözüne verecek ce
vap bulamadı. O; yaptığı işten mükafat 
uman riyakar bir vaziyetle ö:::.ünerek an
lattı~h hadisenin sultan taraf mdan mü· 
himsenmediğini görünce afalladı. Elle
rini kavu~turdu. Boynunu büktü. l\ fırıl 
dandı: 

- lradc efendimizin .. Varsın ~eçsin!.. 
(Dcnnu var) 
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POLYDOR 
Sabırsızlıkla beklenen 

300 defa çalmakla bozulmıyan 

ve Alınanyada yııpılan 

Marka Gramofon Pl&klan piyasaya sdanıştır. 
Orıüplü F AIK BAŞARAN BAY AN BELMA 

an~~ l ~~bpe~~~nü;~~~i gelin 

UUlJd (Türkü) 

NEVŞEHlRU MUSTAFA 

l~ol 
Elifim çıktı pencereden 

(Türkü) 
Ye~il yaprak (Türkü) 

Ürgüplü ŞEVKET ÇARA VCI 

I~~~~ 
Ben yarime ne yaptır-
dım (Türkü) 

l{.arahisarlı Fatma 
Türküsü 

POLYDOR Gramofon Plaklannı 

1~~1 
NigAhm mestine 
(Saba Şarkı) 
Ben seni sevdim seveli 

(Bestenigar ~arkı) 
BAYAN RUHAT IŞIK 

~~~~ı 
Yeter Allah .isin olsun 

(Kürd. Hicazkar) 
Karanlık geceler 

(Hüzzam şarkı) 
BAY AN NERL"'1AN 

1 1 1~ l 
Seni rüyada görüp 

(Hüzzam şarkı) 
Cici bay (Duetto) 

her yl'r.de iararla isteyiniz. 

Türkiye toptan eabf deposu: VAH E OT O C ı YAN 

- lstnnhul Sultan hamam Camcıbnş1 han 2 .inçi kat No. 10 P. K. 180 

Mnrdinde bulunan kıtaat için aşağıda yazılı erzaklar kapalı zarfla 19-.;9-938 
pazartesi gUnU saat 9 da Mardinrc ısa. AL Ko. da eksiltmesi yapılacaktır. Şartname
si Mardinde Ko. da göriılebllir. lstc klilcrln kanuni vesikalarlle beraber teklif mek. 
tuplnnnı Uıale saatinden :l>ir saat evvel Ko. na vermeleri. (332) (5980) 
Erzakm miktarı Cinsi Mu, TeJDlnat !hale uc. 

Kilo Lira l{u. 
200.000 Un l500 Kıt pnlt zarf 

6664- Sade yağ 442 .. ,, 
GS.328 Keçi ctı 885 ,, ,, 
53.~28 Koyun eti 1125 ,, 

" 53.328 Sığır eti 715 ,, 

Eksiltme gUnU talibi tarafından verl
leo ,fiat pahalı görülen 5000 takım sılıhiye 
teskeresi palıWkası pa.zarlıklıı ~un nlmıı.
caktır. Beher takıma 434 kurul' fiat tah. 
min cdll111~U,r. Paznrlığı ;l.7-~938 ~ıır· 
çnmbe ~nü aaat ).2 de M. M. V. Sa. A1. 
Ko. da yapılacnlıtır. İlk teı:Qjnat 1627 
lira 50 kuru:J §artname.si bedelsiz olarak 
Ko. dnn almabllir. Eksilt.meye girecekle
rin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu. 
nun 2 - 3 cU maddelerinde yazılı belge. 
lcrlc birlikte pazarlık gün ve sııntindc M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(838) (5984) 
• • • 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı i
kl liro. olan 2SOOO kilo idrofll pamuk kn
pıüı zm11a satın alınacaktır. Eksiltme 

ı.s....-ı0-938 salı günü saat 11 de Ankı:ı. 
roda M. 'M. V. Satm alma komisyonunda 

yapılacaktır. llk teminat 3750 lira olup 
şartnnmcsl 250 kttru§a M. M. V. Satın 

alma komisyonundan almir. Eksiltmeye 

gireceklerin
1 

kanuni teminat 2490 Bayılı 
kanunun 2 vo 3 üncü nıaddelerlnde yn. 

zılı belgelerle birlikte teklif mcktuoları
m eksiltme saatinden behemehal bir sa. 
at evvel komisyona vermeleri. 

(340) (5986) . . ,,. 
Çanekkalc Yırt. 'Mv. birlikleri için iki 

garaj kapalı zarfla ekıtlltmeyo konmun.. 
tur. İhalesi 16-9-938 cuma gilnU saat 

11 de Çanakka1ede Met. Mv. Sıı. Al. Ko. 
da. yapılacaktır. İki garajın keşif bedeli 

5JH6 lira 80 kuruştur. Muvakkat temi~ 
natı 4022 Ura 35 kuruştur. Yaptınlncak 

iki garajın in5aata alt plln, keşif tediye 

şıırtıarı umuuıt fenn! ve hususi nartna
mclcr Ankara, 1stanbul Lv. A. Sa. Al. 

Ko. da ve Çanakkalede Mst. Mv. Sa. Al. 

... ' ... _ ~~ :- . .... e. . ~·. ! . >ıJ' •• • 
Columbianın on yeni'liklerı 

Ürgüplü Refik Başaran 
17474 Tello Can 

Mehmet Bey türküsü 

Ürgüplü aşık Mehmet 
174 78· Hay~i~em 

Habıbım 

Urfalı Mehmet Şenses 
17 4 6 7 Dönb~~i <!~nberi 

Yar yuregım 

Erzincanlı Esat Ertürk 
17 468 Har~imi patladım 

Ceylan 

117 4 7 7 Kaşla~n başka ba~ka 
Şu daga aşa.m dedım 

l~ay Rasih Beşerin ı.ıs 
17 4 7 3 Niğde !11illi _halk şarkı 

Ben mı dedım sana 
Niğde karami 

17 480 Güzel olasıl! .J: .. 
Annem benı evlenDP 
Al Salim türküsü 

17 4 81 Hatay şarkısı 
Ay gelin 

Bay~n Suzan 
17475 Geçen akıam • 

Aşkın o derin hasreti 

Bayan Sultan 
17 4 79 ~~t:ri 

ADEMi iKTiOAR~ 
ve ~ ~ l. Gj IE v ş E K 8- D G D N rE K A ~ f 1 

• 
1 o o 

labletlerı ... er eczanede arayınız. • Po•ta Kutusu 1 .?5:> Hormn,,Jıı • 

ü~tökD~D 
Direktö üğdnden 8 • 

1 - ilk, orta ve liae kuımlanna yablı ve yatısız, kız ve erkek talebe kaydma baılanmı§txr. 

2 - Bu yıl yeniden az talebe a]maca[:mdan mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat etmdidi~ 
3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar gerek mektupla, geı-ek mektebe ba§ vurarak !~aydını ye 

Eski talebenin eyliılUn on.:-ından ıonra yapacaklan müracaat kabul edil miyecektir. .. "" 

4 - Sekizinci ve on birinci ıınıflann bütünleme vo engel ıuıavlan eylülün birinde diğer ımıflarm eyli&ilO 
ıinde baılıyacakbr. 

5 - isteyenlere mektebin kayıt ıarthınnı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 

sa r açın a aıı e (Q) aı ş o !Fil <ö'I aı H cır lliı cır c a (dl cdl es n ll"il dl• 
Kız - Erkek Yatılı-Vatısıs 

Hayriye Lisesi 
Ana. ilk, orta, lise sınınarile fer ve edebiyat ko

0

llarını havidir. Ecnebi lisanı ille sınıflardan itibard 
Arzu eden talebe okulun lııu;us! oto bilslerile naklolunur. Kayıt için her gU n se.nt l O dan 17 ye kadar f 
;tabul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 eylulde, diğer sınıflar d& 
de başlıyacaktrr. !stiyenlere tarifname gönderilir. 

Telefon: 20530 
. . .. ..... . ~ . ı · 

Hepslne tahmin edilen fiyat 50.000 lira 
olan 500.000 metre idrofil gaz bezi ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme 18-10-938 salı günil saat 15 de 
Ankarnda M. M. V. Satın alma komi"yo_ 
nunda yapılacaktır. İlk teminat 3750 lirn 
olup gartnanıesl ve cv.s.ıfı 250 kuruşa M. 
M. V. Satın alma komisyonundan alnıır. 
Eksiltmeye gtrcceklerfn knnunt teminat 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncU mad
delerinde ynzılı belgelerle birlikte teklü 
oıektuplarmı eksiltme r; atındcn behe
mehsl bir sant evvel M. M. V. Satm al. 
ma. komisyonuna vermeleri. 

(336) (l5982) Ko. da g6rUiebtılr. İsteklilerin 2490 sa. •'-!Jlllllllllıııı_lllll_lllll_.llllllıdllllDıW!llll-::ııııııımııııwııırnınıwııııınmıııııu:ııtll• ~ıııtıllllU;ınıınıımnnmııt11 
yılı kanunda yazılı vesikalarla bu miktar . "' . 

İhale gUnU talip çıkmadığmdan Hay
rebolu Sv. Alayının ihtiyacı olan 30.000 
ktlo sığır veya keçi eti tekrar kapalı 

zarfla ckıılltmcye konulmuştur. lhaleııt 

13-9-938 11alı gUnU saat 15 de yapıla. 

caktır. Sığır etlnin muhammen bedeli 
7500 lira 1lk teminatı 562 lira 50 kuru11 
keçi etlnin muhn.mınen bedeli 7200 lira 
ilk teminatı 540 liradır. 

Şartnamesi hergiln l{o. da görüleblllr 
l.steklUerin 2490 ııayılı kanunun 2 - 3 cü 
nıaddelorlnde yazılı veslkıılaila ihale gU.. 
nU ihale ııaatinden bir saa.t evveline ka.. 
dar teklif mektuplnrmı Lüleburgaz TUın. 
Sa. AI. Ko. Reislfğtne vermeleri. 

(33l) (~970) 
• • 1f. 

Edremit garnizonu ihtiyacı için aşağı.. 
da yazılı erzaklar toptan V('ya pcraken. 
de olarak paınrlıkla sat1n almncaktır. 
Tallp olanların teminat akçelerilc birlik
te 5-9-938 pazartesi gUnU saat D da 
Edremittc Tüın. Sa. AI. Ko. na gelmeleri. 

1500 Kilo 
(347) (6001). 

Sadeyağ 
2000 .. Beyaz peynir 
2500 ti Bulgur 
2000 Pirinç 
2000 .. Mercimek 
2000 .. Zeytinyağ 

2ŞOO .. Makarna 
1500 .. Şeh rıye 

1000 .. Gazyağ 

işi muvaffakıyetle yapm.ış olduklarına 

dnir vesika ve Nafıa Vek!letintn ehliyet I 
ve müteahhitlik vcslkalarile muvakkat te 

mlnnt.I yatırdığına dair makbuz veya ban
ka mektuplarllc beraber tekli! mektup. 

larını havi kapalı ve mtihUrlü zarflar L 

hale günü olan 16-9-938 cwna gUnU 

tınat ona kader Cıınakkale Mat. Mv. Sa. 
Al. Ko. na makbuz mukabilinde teslim 
edilmelidir. (342) (5988) 

~ . ~ 
21100 kilo sabunun kapalı zarfla ihaı 

lesi 14-9-938 çal'§amba günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 
6963 lira ilk tcmlnntı 522 lira 23 kuru&
tur. 

Şartnamesi hergtin Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 en 
maddelerinde yazılı vesikalarla ihale gü. 
nU ihale saatinden bir saat evveline ka. 
dıır teklif mektuplannr Lüleburgaz Sa. 
Al. Ko. Reisliğine vermeleri. 

(339) (5985) 

~ • 4 

Beher tanesine tahmin edilen fint 850 
kuruş olan 20.000 adet battaniye knpalı 
:carf usulilcı mUnnkasayn konmu§tur. L 
halesi 19-9-938 pazartesi günU rıant 

11 dedir. İlk teminntı 9750 liradır. Ev" 
saf ve {)artnamesi 850 kuruş mukabilin• 
de M. M. V. Satın alma komisyonundan 
c mır. Eksiltmeye gireceklerin 2400 sa .. 

Şişli Terakki Lisesi Direktörlüğünden A 
1 - Lise ve orta son smıflann bütünle me ve engel sınavlarına 1 eylulde; diğer sı mflarm 7 eyIOlde ba~l ~ 
2 - Yeni müracaatlar ~oğaldığından 10 eyh1le kadar kayıtlanru yenilemi)•en talebenin yerleri mahfUZ 

caktJr. 
3 - Kayıt i~leri için lise saat 10-16 ara smda açıktır. 

11ııtıtııı111ııttııı1111uıııH1t11111ıııııı1111uııııı1111111ııııııııuuıııı111111uı1111ııu 11ııllllllııı11ııtııııı111ııııııı11 11ıııııııııııuııııııııı 111ıııııııı1111ıııııııı 1111ıııııııı 1111ııııııııııııııımııua1''--"""" 

yılı kanunun 2, 3 ilncll ınaddelerinde gös
terilen vesalkle teminat ve teklif mek
tuplarını ihııJe saatinden en az bir saat 
evvel M. M. V. Satın alma kornlsyonuna 
vernıelerL (335) (5981) 

• "' * 
Beher tanesine tahmin edilen fiat 84 

kuruş olan 35.000 adet çıplak animinyom 
matara kapalı zarflıı eksiltmeye konmuş. 
tur. İhalesi 19-10-938 çarşamba gU

nU saat 11 dedir. İlk teminatı 220:S lira. 
dır. Evsaf ve §artnamesl 150 kuruş mu
kabilinde M. M. V. Satın alına komlsyo. 
nunda almır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 ııayılı kanunun 2 ''e 3 Uncu madde. 
lerlndck! vcsniklc teminat ve teklif mek
tuplarını ihale saatinden en aı: bir snat 
evvel M. ?ıL V. Satın alına komisyonuna 
vermeleri. (337) (5983) 

,,,.,, 
M. M. VekAletl lleolz Milsteşartıll• 

Mimar Alınacıık·~ 
Marmara üssü bahri ve Kocaeli mils tabke:ın mevki koIIl~tsJll~ 

ücretli bir mimarlık münhaldir. Taliplerin Ankarada denıt Jll eil 1-
zım §ubesine, lstanbulda Deniz K. lığı na ve lzınitte de ~ 
racantlarr. (5991) 

1 Levazım Amirliği satmalmn kom.isyonu 

İd.ırelerl İstanbul levazım tunirliğine 

bağlı müesscsatın hayvanr.tı lçln 500 
ton yulaf 17-9-938 cumartesi gUnü sn. 
at 11,30 da Tophanede lstanbul levazım 
amirliği sa.tın alma komisyonunda kapalı 
zarfla cksilt.me~i ..yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 28.000 ı~adu. tlk teminatı 2100 li

ERTUCRUL SADİ TEK TİYATROSU radır. Şartname ve numunesi komisyonda 

Bu gece (Heybtllde) Y:ınn ·cnehek) görUleblllr. tııteklllerln kanuni vosikala-
b::ıhçcslnde rilc beraber teklif mektuplarını ihale sa • 

KOi\"TAK YAPTI Vodvil 3 perde 



'" .4'"~ ~~ "' 
KOLONYA~·ı 

~Do limon çiçeği kolonyaaı hasta olanlarla haata· 
~E: kalkanlara hayat, tifa verir. Dereceıi yükıek olan 
~' eo kolonyası masaj için birincidir. Sinire, çarpın· 
~"1a "'lJgınlık ve sinir hallerinde ruhu okıayan latif bir 
s· ~u vardır. 

ı~•lurnum ıtriyat ve tuhafiyemağazalarında ve eczane
~ iı e •atılır. Taklitlere dikkatFREDO markasını ısrar· 
~ltE;teyiniz. RUJU. 
~ltE; Do losyonu. FREDO kremi. FREDO dudakruju. 
~O e~ tuvalet pudra&ı. F REDO çocuk pudrası. F RE
.., "lYantini vesaire. 

~aha Vekaletinden: 
\tı ~~ 1·9-938 tarihinde saat on birde kapalı zarf usuliyle mUnakasasmın yapıla
\ 'llılıtlS, 22, ve 26 Ağustos tarihlerindeki Ulus, Cumhuriyet, Haber, Sontelgraf 
~ ıazcteyle ilin edtlen Diyarbakır - Cizre hattının beııinci kısım inşaatı mu-
~ &Öl'\ilen lüzum üzerine ayni prtlarla 15-9-9~8 tarihine mUsadif perşembe 

2 t on bire talik edilmi§tlr. 
'aıı' 1-9-938 tarihinden itibaren mUteahhltlik vesikası usuıu lağvedilmif oldu
\~ bıı lllUnakasa için gerek eksiltme §artnamelerinde ve gerekse yukarda isim 
~) el'i Yuılı gazetelerdeki ilanlarda aranılacağı 118.n edilen (Müteahhitlik 

a 1tanılnuyacak, bunun yerine (eh Uyet vesikası) talep olunacaktır. 
~:.au mUnakasaya girmek için ehliyet vesikası almak iııtiyenlerin referana-

1 "~er vesikalarmı bir istldaya rapten münakasa tarihinden en aıı sekiz gUn 

\. i ....._ le~Irnize mUracaat ederek ehliyet vesi.kası talep etmeleri lAzımdır. 
~ lt AlUnakasa tarihinden en az sekiz gUn evvel mUracaat ederek ehliyet ve

leb etmıyenlerin mUracaaUan nazan itibara almmıyacaktır. 
(3360) (1588()) 

ı, ''r Uykusuzluklarda 
Umumi bir raQbet 
'<azanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrılan, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınhk, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün raha tsızlı klan 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim· 
ycvl zehlrll biç bir 

madde yoktur 

ZA Yl EHLiYET 
Şoför ehliyetnamemi kaybettim. Ye. 

nisini çıkaracağım. Hükmü ycktur. 
Bo.tancı Yazmea eokak No. 24 

Doktor lakender Utman 
(V. P. 2576) 

ZAYt 
Tramvay Şirketi otomobil şoförlüğü. 

ne ait ehliyet vesikamı zayi ettim. 
ş:şli Tramvay deposuna tevdi edene 
beş lira vereceğimi ilan ederim. 

Çakır iZZET 
(V. P. 2577) 

ZA YI - 339 • 340 senesinde Orta. 
köy Eytammdan almıı olduğum diplo
mamı zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eakiahün Jillkmll yoktur. 

416 No. 1u Hatan Otkuea 
(V. P. 2573) 

11 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkilap yaptı 

ıihrimia 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

On kadın da dokuzu tenlerine U)'

mryan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri suru "makyaj görmüş .. bir §e

kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlamış görilnilrler. Yeni icat e
dilen ~yanı hayret "Chromoscope., 
makinesi, pudra renklerinde bir inkı· 
tap yaptığı gibi sihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 

nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi if~ etmiştir, ki, bu. Tokalan 
müessesesi kimyagerleri:le bir çok ta. 
bit renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imklnmı vermi~tir. Artık yilzQ. 
nüzde p!Akalar halinde yapışan adt 
pudralara nihayet Vl!riniz ve bugfın. 

Ariık sizi yaşımzdon /azla ih
tiyarlam~ gösteren vı yüzünüzde 
"Plakalar,. holindı yoJnlon adi 
pudralan bırakınız ııe bir güztllik 
mütehasnsının dediklerini oku
yunuz: 

den Tokalon pudrasını sihramiz rerı.k· 
terini tecrübe ediniz. Yüzünüzün biı 
tarafına bir renk ve diğer tarafına da 
baska renk bir pudra sürünüz ve CİI· 
dinize hangisi daha uygun geldiğim 

görilnQz. Bu yeni pudrayı ku11anarak 
cazip, sehhar ve adeta tabir bir IÜ· 
zellik temin ediniz. 

r·-BAYANLARiN'I 
nazarı dil{katine: ( 

Satın aldığınız Tokalon kremi ··3zolannın ( 
büyük bir kıymeti vardır.Onlan bayiinize 1 

e iad~ ettiğinizde beheri için ~-k~ruş alaca!<, _._. 
1 aynı zamanda kıymettar mukafatlan bu-
İ !unan T okalon müsabakasına iştirak hak- ( 
l '·•nı verf'!n bir bilet t11.kdim erfecektir. 
~--·ınıımaıınımııııntıııııı1111ııınııı111uı111ıı11111ınmııımııııııu1uıımınııalllftllııınııımıtı11nııaıı....-... 

ts 'ER 

~ dURIDAN BURlDAN 217 
-------------------------------------------------G o z ı eri parlayarak tıtredı ve: 

li - Onun kocasına ihanet ettiğini bi. 
bYoruın, dedi. Bu doğru 1 Biliycrum 
ltlt~u .. Gözlerimle gönlüm. Fakat onu 
ti "•Yorum. Onu bala bütün mevcudiye-

lltlc s • ti evıyorum. Bu aşkın bana verece· 
r

11 
~adet, ancak onu kurtaı-dıktan son. 

1
°1rnek olabilir. 

baı nsan dclirmiye başlarken gözleri ne 
tij alırsa onunkiler de ayni hale bü. 

lld.ı ç h . k ·ı . . l' · e resı sapsan etıı mışti. 

cbessüm etti: 

l'o;- Bereket versin ki onları gözetli· 

1~~ durn. Bigorn da, Büridan da kıı.rde. 
llc <le Margaritin ölmesini istiyorlar. 
tğtckct ki onlardan şüpheleniyordum. 
tj .. cr ben bulunmasaydım, kral, Marga-

•ltı 
lltrı .mektuplarını okuyacak ve karısı· 
tlıd~ıhane.tini öğ:-encccktir . lyi ki vak· 
darı . 8eldım. Acaba hepsi yaktıklarım
),. ıbaret mi? Ne malQm? Liii bura-
.. Re!' 

lı.ırı ıncc arayacak .. Başka bir şey bu-
:ı;:tllac1ığ na emin olmam lazım .. 

Ça trafrna bakındı. Kralın param par· 
~~tlği levhayı gördü. 
"lt . 

rıycrek mırıldandı: 
..... teı· b bi. ı u J:Üzel resmi nC'den yırttı?. 

!ı~111 Rer resimleri de gözden geçirdi. 
HJc iltdan hiç bir:nde, Nel kulesindeki 
r .... llccu .. da . . . M . 
{illtı mu vımının argant oldu-
tcrn~d~nlatacak en küçük bir emare gö-

ı. 

Sa1t· 
ıt., Ç ·tlleşti. Eşyaları, dolapları yokla-
lar.ı ck::ııcccI::ri mu:ıyene etti. Sahan • 

"a ' ~=---.. ı·' ttupalarda, gümüş takımlarında. 
~e . 

°t'c.ı; ~ 1 ~atırlatacak bir §ey bulama ı . 
'~rıa rnıştı. Vakit geçiyordu. Günün 
ı trdı • · · 1t gının farkına varmaksızın ar-

' ll.13 t I 

1'tırı. Uzluk hissemteksizin, yoruldu • 
ş~ anlamaksızın çalı5tı. 

t Phc}i .. d"kl · · t:. 0 .. . . gor u erını param parça 
\ullıcl Ozü ıbriğe iliş!i. Üzerinde bir hü 

......, ar tacı vardı. 

"" ~ e tedbirsizlik! • diye mırıldandı. 
•Otığ• 
l:ıı.ı ı, dama çıkararak nehre fırlattı. 

ndan sonra kralın uzun uzun tet-

kik ettiği ince elbiselerin bulunduğu 

dolaba gitti. O da tıpkı kral gibi bun· 
tarı birer birer muayene etti. Mantoda
ki zümrütler onun da dikkatinden kaç
madı. 

Bir aralık burılan da ibrik gibi nehre 
atmayı düşündü. Fakat sonra eliyle al
nına vurarak: 

- Ben ne deliyim, dedi. 
Bu kıymetli taşları sardı. Elbiselt.rin 

birinden k~pardığı bir iplikle bağladı. 
Kulenin alt katına indi, dışarıya çıktı. 
Bakışla,rı, bilhassa askerler üzerinde 
dolaşıyordu. 

N:hayet istediği adamı buldu. Ya
nına yaklaştı .. Kendi ceplerini karıştı

rarak b:.ıhluğu bir kaç altını askerin e· 
line sıkıştırdı. 

- Dostum, • dedi .• Elbiselerinizden 
kral maiyet bölüğüne mensup olduğu· 
nuzu anlıyorum . 

- Evet, kraliçenin .. 
- Kra!i<jeyi ara sıra görUr müsil-

nüz?. 
-Hemen her gün, müteacl<lit defa

lar . 
- Peki, şu paketi alınız. madam 

1\hrgarite veriniz. Büyük bir mükafat
la ko.rşıla~ac:ığımza emi:ı olmalıs nız. 

Fak.at bunu verirken kimse görmemeli
d:r. 

Asker sevinmişti: 
- Kolay, - c!edi. - fakat kraliçe bu 

plk: tin nereden geldiğini sorarea nt 
diyeyim? 

- N el kulesinden dersiniz?. 
- Ya kim verdi derse? 
- Dö Nel senyörü Filip deyebilirsi-

niz. 
Asker selam vererek: 
- Hemen bugün veririm. - dedi. • 

Ve sevinçle uzaklaştı. 
Elindeki altınları saydı. Kraliçeden 

ala-:ağı altınları da düşünmiye ba§ladı. 
Filip tekrar kuleye girdi. İşine devamı 
başladı. 

I 

----------------------------------------------------------------ho.k olduğu cezaya l:avuşunca beni gel 
sarayda gör. Seni men:nun edecek bir 
ba~ka efendi tdaha bulursun 1 • 

LQi, kendisini pek zayıf bir halde 
görünce yumuşamış, intikam arzusu -
nu daha milsait bir zamana saklamıştı. 
Bigorna, kendisini saraya alacağına da
ir v:ıadinde pek samimiydi. Büridanla 
Filibin amiyane tavırlarına karşı Bi
gornun şen ve serbest oluşunu pek be
ğenmişti. Onun güler yüzle cür'etli 

hareketlerde bulunmasını takdir edi. 
yordu. 

Kralın vaadine mukabil Bigorn yeis
le yüzünü buru~turdu: 

- İ§te gene talihsizliğim kendini 
gösterdi. Tam kendime lfıyık bir yer 
b~lduğum sırada öleceğimi sanıyorum. 

Sarayınızda ne kadar tda h-;lluk içinde 
yaşayacak, ne güzel yemekler yeyecek, 
ne nefis içkiler içecektim. Talihimin bu
rada da yar olmadı. 

- Hem istediğin kadar. Fakat seni 
affettiğim bir zamanda öleceğini söy
lemekte ne mana var?. 

-Büridanın idama mahkum oldu
ğunu söylemediniz mi?. 

- Evet. 
- O halde ... Llıtfen dinicyiniz be-

ni .. Size kısa ve hakiki bir hikaye an
lat:ıc:ığım. Bir gHndii: Kapon ~-:>kağm
da, geceleri evlerine geç vakit giden 
ada:r.ların paralarını kendi ceplerim!ze 
indirebilmek iiin sokak başlarında bek
liyenlerle birlikte bulunuyordum. An
lıyorsunu değil mi şevketmeab.. Para
ların ağırhğiyle kamburlaşan zengin • 
lerin paralarını alarak kamburlarını 

düz~ltiyorduk. Onlar da bize bundan 
dolayı t~şekkür ederek evlerine gidiyor 
lardı. O gün de, şehreminin neden do
layı hoşuna gitmediğini hala anlayama
ldığ m bu vazifeyi yapmak için bekli
yorduk. Şevketmeab !lehreminlerinden 
kendinizi koruyunuz: Onlar halk ara
sında miisavatı temin etmek istiyenlere 

karşı fena f~kirlcr besliyen adamlardır. 
Sözü uzatmayayım. Tam o sırada ki
bar giyinmiş, mücevherlerini takınıruı 
bir kadın geçiyordu. Derhal kralın, ka
dınların halk içine süslü püslü çıkma
maları hakkındaki iradesini hatırla

dım. Bu kadının kral emrine aykın ha
reketi canımı sıktı. Arkadaşlamna işa

ret ettim. Hepimiz cezasını vermek 
için üzerine atıldık. Bu sırada bir ac!am 
delirmiş gibi hançerini çekerek üzeri
mize atılmaz mı? Arkadqlarım kaç
tı. Ben yalnız kaldım, Bu adam Jan 
Büridandı. Beni yere devirdi ve hançe
rinin ucunu boğ:ızıma ldayadı. Beni ö
teki dünyaya göndereceği sırada süslü 
kadın: "Jan Büridan 1 Ben bu adamı 

affediyorum. Fakat, ona öyle bir ceza 
veriyorum ki ömrü oldukça senden 
kurtulamıyacaktır. Bu adam senin uşa
ğın, h<ıyatı hayatına şu iplikle bağlı 
olacaktır . ., dedi. Bu ladın büyücüydü 
zahir.. Büridamn boynuna doladığı 

kırmızı bir ipliğin ucunu benim de 
boynuma sardı. işte, bu ip koptuğu 

gün. ben de öleceğim. Çünkü o büyücü 
ka1m böyle söyledi, şevketmeab .. 

Kral büyük bir saflıkla ve bu sözlere 
inanır bir tavırla : 

- Lakin ben böyle bir iplik göre:ni
yorum 1 - diye bağırdı. 

- Ben de göremiyorum şcvketmeab. 
Onu ancak büyücü kadının boğazıma 

sardığı zaman görebilmiştim. Şimdi o 
nu görmüyor fakat mevcuciyetini his
sediyorum. Ben nereye, ne kadar uza
ğa gidersem ~ideyim, kendimi cf endi
me bağlı görüyorum. Bu sebepledir ki 
şcvket~eab, iradeniz veçhile Büridan 
idam edilince ben de ölmüş bulunaca • 
ğım ve sarayınıza maalesef gelemiyc - · 
ceğim .. 

LQi Hüten başını salladı: 
- Ne oldu o bliyücü kadın?. 
- Tampl zındanında mahpus ıev • 

ketmcab. 
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Günün 24 saatin.de hasta •ıılllllll
BÜYÜKDERE BEYAZ PARKTA 

.. 

Bat atnlarma karıı 

• 1 
Kaşelerini kullanınız. 

GRIPIN: Bütün ağrı, sızı ve san· 

cılan keser. 

GRtPlN: En şiddetli bat ve dit 
ağnlarını ıüratle din· 

dirir. 
GRJP!N: Nezle, grip ve roma

tizmaya karıı çok 
müessirdir. 

1 
RahatsızhklC!.r 

11 

Yanmaları, mide 
• ağrılan, ekşi eğirti.. 

l ler, mide ağırlığı ve 
1 lyemeklerdcn aonra 

l j lbütün vücu.dda hissc
'dilen çöküntti ve ağır. 

1 
hk. Ne işkence l Bu 
hallerin kafi 

alınız. 'Ay. 
ni zamanda KABIZ .. 
LICI defeder. EKŞt. 

· LtK ve Y ANMALA: 

S Eylül cumartesi günü akşamı 

Münir Nurettin v 
Arkadaşları konseri 

Gündüz saat on beşten itibaren 
• 

gazetesı 
yarışları 

H 
Yüzme 

E O un 
BALO_SU 

G 
KIR 

Sabaha 
kadar 

Deniz harbi eğlenceleri. Duhuliye 

oo•ınıııı~ınııııını11mın~mnı~nırn~ıooıı~~ınını~ın~nını~m• 

Şirketi Hayriyeden: 
lcabında günde 3 kaşe alınabilir 

i sim ve markaya dikkat. 

Elyevm mer'i tarifenin pazardan başka gUnlere ait kısmında tııuııar; 
rer 4 ve 239 numaralı seferlerin 10 Eylül 1938 C. ertesi günU ak~,, 
kadar ve paıar günlerine mahsus kısmında yazılı 581 ve 593 numaralı ' ıarı
lerin 4 ve 11 Eylül 1938 pazar günleri de yapılacağı muhterem yolc\1 MEYVATUZU 

T AKLiTLERiNOEN SA.KiNiNiZ 
mızın malUmu olmak ilzere ilan olunur. 

cn@eırlleırn zayof v e sın n ırnern b©>~uk ~DaınıDa ıraırn lkalblın<e ifeıralhlDok vernr v e G c nl0'10 
ADA ÇamDaıırolfilın O~tD1F v e s ahihi kclkuDaırı açaır. 

mevcuttur 
v EN üs ç a m KcDconyasıındS 

Depo s u ! 
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---~-------------------------------------------------------------LUi titredi. Kral, Bigornun bu uy· 
durmasına hakikatten inanmıştı. Bigorn 
bu hikayeyi, Büridanla arkadaşlarının 

uzaklaşabilmelerini temin için uydW'
muştu. 

Liii Hüten derin derin düşünüyor, 

Digornu göz ucuyla süzüyordu. 
Kral bu sırada acaba ne düşünüyor

du? Büridanı mı? Arkadaşlarını mı? 

Silahla kendisine hücum etmek cesa -
re:ini gösteren bu adamları mı? Hayırı 

Kral büyücü kadını düşünüyordu. 

Lansölonun hikayesi onu o kadar 
meşgul etmişti ki Nel kulesinde nasıl 
ve niçin bulunduğunu bile unutmuştu. 
Bigorn da işin çok uzadığını anlamış 
olmalıydı ki kralı dalgınlıktan uyandır· 
dı. 

- Şevketmeab, • dedi. • Monsenyör 
kont dö Valuvanın sizi beklediğini dü
tiinünüz. 

Kral düşüncesinden silkindi: 
- Hayc1i gidelim, - dedi .• Bana iha

net eden kadını bulmak için bugün ge
lecek ve bu eski kuleyi baştan aşağıya 
al'ayacağım. 

- Hacet yok şcvketmeab .• iş işten 
geçti. 

- Nasıl? Yanan kığıthırı mı ka::te 
diyorsunuz? Söyle onu bulaclğım de
ğil mi? Sen gördün mü onları?. 

- Belki şevketır.eab !. , 
- O k5ğ tlarda bana ihar:et eden ka-

dının a:lı yazılı değil miydi? Evet hak· 
kın var .. 1ş işten geçti. Marinyi ve Va
luva gibi en akıllı müşavirlerin bile aL 
datamadiklcri ben aldatıldım. 

- Siz bir kuvveti temsil ediyorsunu .. 
şe.,ketmeab ... 

- Evet, aldatılan bir kuvveti .. O iki 
adam b:ına yaptıklarının cezas nı çeke
ceklerdir. Filiple Büridan için yeni iş
kenceler icat edeceğim., 

- Siz bir adaleti temsil ediyorsunuz 
t evketmeabl .• 

- Derilerini diri diri yüzeceğhn •• 

Kral, bu fikre gülclü. Bigorn ela ayni 
şe1dlde hareket etti. 

Bununla beraber Bigorn soğuk bir 
ter döktü. Kral gülüyordu. Kan yüzü
nü bürümüştii. İçinden: 

- Bana ihanet eden kadın Filibin 
metresi ha!.. Onun adını öğrenmek için 

hayatımın on senesini veririm. Tamplde 
ki büyücü biliyor ~nun adını. Bigor • 
nun hayatını Büridanınkine bağhyacak 
kadar kuvvetli büyücü biliyor orıun a
d nı. Onu söyleteceğim. - diye homur. 
dandı • 

Bir iç çekişiyle yiı'Ksek sesle: 
- Haydi, dedi .. Beni kontun yanına 

götür. Şayet efendin öldüğü halde ha
yatta kalırsan, seni Luvrde beklediğimi 
unutma! Bana elinden geldiği kadar • 
ihanetini öğrenmek istediğim kadını 

öğretmek için yardımını unutmayaca· 
ğım. Beni dinle Bigorn .. Haydi benim. 
le birlikte Luvra gel .. 

- imkansız şevlcetmeab. Boğazım • 
daki ipliğin beni boğduğ:.ınu hissediyo
rum. 

Bigorn öksürüp aksırdr. Hırladı. Kıp

kırmızı kesildi. 
iki hıçkırık arasında: 
- Şevketmeab, - c1edi .• Hay:ıtımın 

k:.ırtul.:r-ası için yegane çare efendi=ı, 
]<ln Düridanı affetmenizclir. 

- Kat'iyyen Bigorn .• Senin için bu 
çok fena olduğu hah.le. .. 

Lansölo hüzünlü bir vaziyette ka· 
ğ tların yakıldığı meş'aleyi eline alarak 
kralın önünü aydınlattı. 

Zemin katına geldikleri sırada Bi· 
gcrn kralı bodrumlara inen merdivene 
götürdü. Aşağıya indi. Valuvayı knpa. 
dığı zındanımsı taş odanın kapısını a. 
çarak : 

- Buradadır, şevketmeab ! - dedi. 
Kral içeriye girdi. 
Bigorn biran kadar kapıyı kapamayı 

düşünd:.i. Lakin bundan vazgeçti.. Ger
çi Fransa kralını esir etmek asırlarca 

Z' 

BURlDAN 

diliere dola§Cicak bir hareket olurdu •• 
Fakat ne lüzumu vardı. Zaten kralı bu. 
raya getirmekle beyhude hareket et • 
mişti. Onun her şeyi öğrenmesi daha iyi 
idi. O zaman mel'un Margaritten de 
kurtulmuş olurlardı. Artık hiçbir şeye 
karışmıyacaktı. 

Bigorn yukarıya çıkarak kuleden 
ayrıldı. 

Şafak sökmek üzereydi. 
Nel kulesinden yüz metre ileride 

arkadaşları kendisini bekliyorlardı. 
yanlarına gitti ve sessizce hep bir ara· 
da yürümiye başladılar. 

Bigorn: 
- Beni takip ediniz 1 • dedi. - Hepi. 

niz idama mahkumsunuz. Bu vaziyette 
başınızı sokabileceğiniz ancak bir yer 
vardır. Sizi orası paklar •• 

Kurulmuş makineler gibi Bigornu 
takip ettiler. Zincirleri kaldırılmış köp. 
rülerden geçtiler. Bir hayli dolaştıktan 
sonra iki adamın yanyana geçemiyece
ğı kadar dar, güneş doğduğu halde ha
la karanlık bir sokağa girdiler. Bu dar 
sokak, pis manzaralı, harap evlerle çev. 
rilmiş bir meydana varıyordu. 

Garip kıyafetli bir takım adamlar, 
kapıların eşiğinde daha garip bir takım 
hazırlıkla meşguldüler. Adamın biri 
ayna karşısına geçerek kendisini göz· 
Jeri oyulmuş gibi göstermek için kaşla
riyle göz kapaklarını karalıyordu. Bir 

başkası da çolakmış gibi kolunu bağla
tıyordu. 

Burası Haşarat Yatağıydı. 

Luvr sarayı kad:;.r muhafaza altında 
bulunan bu yere girenlere kimse dikkat 
etmemiş gibi görünüyordu. 

Bilridanla arkadaşları, buna rağmen, 
b!.itUn bakışların kendi Üzerlerinde ol
duğunu anlıyorlardı. Bigorn sağa, sola 

~srarlı işaretler göndererek, kapısı ö
ıündeki iki taş arasına uzun bir sr.rık 

likili eve doğru yürüdü 


