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rnıntakasının Alr11an
verilrnesi kararlaştı ................................................................... , 

1 Çek Hllkiimeti bu husustaki Fransız - lrtqiliz • 
i teklif ini kabul etmek zaruretinde kaldı ................................................................... 
Reyiamdan 
vazgeçildi 
Prag cevabını 

bu sabah bildirdi 
Prag, 20- Çek kabinesinin dünkü içtimaı gece sa• 

at bire kadar aümıüttür. Hiçbir tebliğ neşredilmemit· 
tir. lçtimaa bu sabah da devam edilmektedir. tçtima• 
lara Reisicumhur Benet riyaset etmektedir. İngiliz • 
Fransız teklifi Çekoslovakya hudutlarının Almanya 
lehine düzeltilmesi esası üzerinedir. Reyiimdan vaz• 
•eçilmiıtir. 

Prag hükümeti bu teklifi esas itibarile kabul ettiği. 
rıi_ bildirmiıtir. Yalnız daha fazla tafsilat istemekte-
dir. ( 

itlman hududu civarında Çek askerleri 

Çek,oslovakga hesahıria 
. -

Yapılan f edak3rlık 
.sulhu kurtaracak mı? 

Musollnl'nln nutkundan ve sUdetlllerln istedikleri nln 
olmasından cesaret alan 

Macaristan ve LChistan da 
Çekoslovakyadan arazi 

l 
S04<1 mıntakasın4an Alcrtl ıdın Çek k6yliikıf i s t e m e ğ e b a ş 1 a d ı I a r 

~~~~~~~~~~Tu-~_•n-mM~• 1 ~acar Hükü~et Naibi A~anyaya gltt~ buailn 

z © <e rr ô ~20-Sfid~~::!~:lb v~~!!!!:c:!~"!!!!~0!kadMMacarmmw 
nın Çekoslovakya aleyhinde halline ka· ı. awwaktadrrlar. Tahminlere göre Sü· cisi Macar topraklarına geçmi§tir. lltica• ® dl lb OD r D e lr rar verilmesi fedakfirlığı da maalesef ka· det ihtilafının hallinde Almanya lehine 1ar devam ediyor. Bunlar arasında ordu
n~ıklık ve ihtilM mevzularını tamamile karar verilmi~ olması bunları da cesaret dan kaçan bir çok Slovak, Polonyalı ve 
ortadan kaldırmışa bezmemektedir. Çün lendirecek, l\" solini: · . ıut' undan "'lC::k Alman vardır. 
kün Musolininin Triyestede söylediği son lan kuvvetle onlar da Prag hfikQmetine Musolininin nutku üzerine P~e nO:< 

J a PO n Ya h a k k 1 n da ı tuk üzerine Çekoslovakyada yaşıyan hücı.un etmeğe başhyacaklardır. nıayi§ler yapılmıştır. ı 
Macarlar ı! lehliler hakkında da Macar Peşteden gelen bir habere göre ç.e- _. D1t101111 4 llncüdı 

tatbik edilecek mi ? 
lbtilAfı solhen halletmesi Milletler Cemi

yetince Japonyaya blldlrllecek 
Ceııcvre, 19 (A.A.) - Gizli b1r iç. 1 ltUkQmetinin bu teklifini kabul etmlt • 

~akdeden Milletler Cemiyeti konse- tir. Konsey, aleni celse esnasında ka. r· Palttın 17 inci mad.deoinin Çin - rarını bildirecek ve bu madde muci -
~ ihtiU.fma tatbikini isteyen Çin _. Devamı 4 üncQdı 

Oğretmenler bu senenin 
mesken bedellerini 

gelecek ay alacaklar 
~irikmiş mesken beje.leri ise 

gene düyuna kaldı 
_.. Yazus ı inddı 

Alman ordusu süde 
mınt.akasına · 

girmeğe hazır ... 
Maamall ikinci Çember ayn - Hlller mDIAkatının sonuna "adctr 

askert bir harekette bulunulmayacağı blldlrlllyor 

Çekoslovakya Henlayn'ın 
kellesine 5000 Is erlin veriyor 

(;lauı I aeı ""1f.aıau.dJIJ 
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Harp mi? 
Sulh mü? 
Dünyanın gerek harp ve gerek tulh 

b.akkında uöz söylemiye en çok salahi
yeti olan iki devlet z..damı Berhtesga • 
den de başbaşa verdiler. Aylardanberi 
İngiltere Almanyanın ne yapmak iste. 
diğini bilmek istiyor. Almanya da İn· 
gilterenin bazı vaz:yetlerde nasıl hare· 
ket edeceğini öğrenmiye çalışmaktadır. 
Hitler ile Çemberlayn, bu noktalarda 
biribirini tenvir edebilecek en bliyiı'lt 

iki aalahiyettir. Binaenaleyh bu iki a.da. 
mm, bütiln vasıtalan bir tarata bıraka
rak biribiriyle temas etmeleri aulhun 
en bUyük mUjdccisi olarak kabul edile· 
bilir • 

. Yetmiş ya~nda bir İngiliz başvekili. 
nin bu uzun tayyare yolculuğuna kat
lanması, enternıısyonal vaziyetteki 
tehlikeye delUlet ettiği gibi, Çember -
layrun sulha olan bağlılığını göster • 
mektcdir, Bu jestinden dolayı Çcmber
layna teşekkür etmek bütün sulhper
ler için bir vazife halini almıştır. 

Çekoslovakyada Südetler ile hükQ. 
met kuvvetleri arasındaki mücadele 
gilngeçtikçc daha kanlı bir safhaya gir
mektedir. 

Südetlcrin lideri Heynlayn hükumet· 
le teması kesmiştir. Alman gazeteleri 
Çekoslovakyaya karşı ateş püskürmek. 
tedirler. Manevra bahanesiyle silMı al
tına alınan bir buçuk ınilycn Alman as· 
keri Çekoslovakya üzerine yürilmiye 
hazırdır. Fransa yirmi dört saat içinde 
bir kısım ihtiyat sınıflarını daha vazi. 
(eye çağırmıştır. Sovyct1erin askeri 
harırlıklan devam etmektedir. 

İngiltere donanması da harp vaziye
tini almıştır. Buna rağmen, bu devlet· 
ler.den hiç birinin harbi istediğine aclfi 
ihtimal verilemez. Almanya haı--p isti. 
yemez; çünkü be~ s.cnede sulh yoliyle 
l>Uyük muvaffakıyetler elde etmiştir. 

Fakat bUtün bu başanlara rağmen,, ha
lt\ her sahada 1914 senesindeki vazi • 

' yetinden çok zayıftır. Askeri hazırlık. 
lan tamamlanmamıştır. fktısaden za
yıftır. Mali noktadan 1914 senesiyle 
kıyas edilemiyecck derecede kuvvetsiz· 
dir. 

Etrafındaki komşulannın vaziyet -
lerinden emin değildir. 1914 senesinde 
aleyhine teşkil edilen bir koalisyoru: 
karşı acizdir. Bu ş::.rtlar altında Alman· 
ya taraf mdan atılacak yanlış bir adım, 
kendisi i~in yirmi sene evvelkinden 
daha büyük felakete müncer olab:lir. 

lngiltereyc gelince; İngilizler harbi 
hiç istemezler. 1ngiltcren~ muzaffer o . 
lacağı bir harpten b/_ kazanacağı hiç 
bir şey ycktur. Bilakis Sovyetlerle 
ittifak haline girecekleri bir harpte ka
tanS<ılar bile neticede zarnrlı çıkacak· 

Lır:na kanidirler. 

Bir an için böyle bir harbin başla. 

Bığıru ve Almanyanın mağllıp olduğunu 
farzedeliın: İngiliz ve l<'ransız yardımi
le Oıta Avrupayı istila edecek olan 
Sovyet orc.lulanna kar~ı hangi kuvve • 
tin mukavemet edeceğini İngiliz muha. 
fa::aklirları sormaktadırlar. Şunu U· 

nutmamak lazımdır ki, Almanya aley· 
hindcl:i hislere rağmen, bugün İngil· 
terenin mu"amö.::ıeratına ha!dm ofan mu
hafazakar pıırti, Alm:uty.ayı Orta Av· 
:upada kon:ün :-ıtliğe karşı bir sed te. 
lakki etmektedir. Binaenaleyh bu seddi 
kr.ndi cHeriylc yıkmnktan çekinmeleri 
bıbü:..ir. 

Frtınsa da aşağı yukan ayni vazi
tetedir. Fransanın da muzaffer olaralı: 
jıkacağr bir harpten hiçbir kazanç ilmi· 
U yoktur. Fransızlar, askeri zafer tara. 

• Şe1ıir Meclisi dün 6lledr,n soma fovka1c1co bir toplantı sapmıştır. Bele
diye scçimınitı sekiz giindtJ yapılmasına dair ileri silrrilcn teklif kabri/ olun· 
tnıışlur. Seçim ılkteşrinin birinde başlayıp sclıizinde bitcccktiı. 

•Dün 1clır'nıize gelen /ngiliz bahriyelileri §eıcfina l'ali taraj,ndan Park
oteldc bir ıiyafet verilmiştir Yarın da Jstanbrıl komutam tarafından Tarab· 
yada bir ziyafet verilecektir. 

$ IE IHI ii IR. I[) IE v IE 

Yarın lngiliz amirali tarafından amiral gemisinde vildyet ve kınnarıdatr 
lık crkdnı şerefine bir ziyafl'l tterileccktir. lngiliz gemilerinden Dcvonşayt 
kruvazörı'l bııgiln, Afridi ve Knssak mıılm'pleri de öbür günkü perşembe giinfl 
saat 14,30dan18 ze kadar lıerkcs tarofınıJon serb~st-çc gezilccektir. Ancak, rılz· 
tundan gemilere kadar nakliye tedarikinin ziyarolçilcr tarafından temini rica 
edilmektedir. 
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ilkokul öğretmenlerinin mesken 

bedelleri m eselesil_A_z-is_p_·ırto-,; Bahk 
• • ne 

mevs:mi
hazı hk 

Anadoluya sevkıya 
yapmak istenl~ or 

Oğretm~nler bu senenin 
içkiler 

Satışı artırmak fç!O 
ttıdblr alınıyor .. 

lnhişarlar umum müdürlüğü, aı 1~ 
tolu içkilenn satışını arttırmak ve ~unl·e" 
nn yavaş yavas çok ispirtolu içkilerl~Jll 
rini tutmasını temin etmek için Jll ıi· 
tetkiklerde bulunmaktadır. Bu aı1l~~e 
kör ve buna mümasil içkilerin her ~ l:.1f 
ve tezkeresiz olarak satılması k.a~ıı 1ç 
mı:; ve bundan ba)ka gene az ispır1° ,cf 
kilerin kahve, gazino ve pastaneıerde ;d' 
beStÇe müşterilere verilmesi bUS~~JlrS" 
da bir proje hazırlanmasına b3şf:ıfW'' 

Dalık mevsimi yaklaştığı için balıkçılar 
hazırlıklara başlamışlardır. Bu sene de 
bilhassa palamut ve toriğin çok çıkacağı 
zannedilmektedir. Balıkçılar geçen sene 
fiyat düşüklüğü yüzünden binlerce çift 
balığı denize dökmek mecburiyetinde 
kaldıklarını düşünerek bu yıl için tedbir 
ler almağı kararlaııtımuşlardır. Bilhassa 
harice yapılacak ihracatta fiyat düşüklü· 

mesken bedellerini 
gelecek ay alacaklar 

Biril<miş mesken bedelleri ise 
gene düyuna kaldı 

ğQniln önüne geçilecektir. Bunun için ba· İlkokul ~ğrctmenlerlnln kanunen ken
lıkçılar aralarında bir anlaşma yaparak dilerine verllmeısi llzımgelen mUtcrnkim 
bir firket kunnak tasavvurundadırlar. mesken bedellerinin vtJA.yetln yeni bUt-

çcsine konulan • tah.slsatla verileceği 
Diğer taraftan lstanbulda bu kadar hakkında çıkan haberler asılsızdır. Öğ -

bol olaral> çıkan balıktan Anadolunun rctmcnlerln eski mesken bedelleri, \ila. 1 
da istifade etmesine bu sene fırsat veril· yet hususi ldar bUtçesinde faz.la gelir ol- ! 
mesi düşünillmektedir. Bunun için Dev· mndığı için, düyuna kalmıştır. Bu pnra
Jet dcmiryollanna müracaat edilerek so· Iar nncak dUyundan tedricen ilerde yn
ğuk hava depolu vagonlar hazırlanması pılacnk tasarruflarla ödcnebllecekttr. 
istenmitşir. Bu takdirde hem balık fiyat· Yalnız İstanbul \'illl.yetinden ayrılacak 
lanmn düşmesinin önüne geçilecek ve öğretmenlere verilmek lizcrc 7500 lira. 
hem de Anadolunun balık yüzü görmiyen lık mesken tahsisatı konmuştur. Bu para 
yerlerindeki ha1ka da balık yedirilecek· ---------------
tir. , 

Aynca bol olduğu zamanlarda para 
etmediği cihetle tutulmasına çalışılmadı· 
ğı için balık akınına nisbetle az olan is
tihsal da artacaktır. 

fın.dan vaad edilen ilmidin ne derece 
bo~ olduğunu bilyük harpte öğrenmiş
lerdir. 

ıtalyada harbi istiyemez. Çünkil tu· 
tacağı zannedilen Alman tarafının ga. 
lip geldiği farzedilse b!le, bu zafer Al. 
manyaya Avrupa kıtasınla Italya için 
dalıncı tehlike olan bir hegemonya te
min "decel:tir. Musclini, bu heJ!emonyn 
nın kurulmasına yardım etmekten ka· 
çm:ıcak kadar realisttir. 

Du şartlar altında vaziyet sulhun 
dı' t.mına mfüait gibi görünmektedir. 
Fakat barnn insanlar hfidiselerc deği: 

de hadiseler insanlara hakim olur. O 
zaman akıl ve mantık yürümez. İşte 

Çemberlayn hAdiselerin böyle bir ecre. 
yan almasına mfini olmah içindir ki 
doğrudan doğruya Hitler ile görüşmiye 
kaınr vermiştir. Bu t e§ebbüsünde mu
vaffak olmasını .dilemek bir inscınlı!c 

borcudur. {Ulus'tan) 
A. Ş. ESMER 

Hastahane:erde 
yara~ı ar için 
Ayrıca bir nöbetçi 
doktoru bulundu

rulacak 
Şehrimizde vukua gelen kazalarda ve 

vakalarda yaralananlar için yeni sıhhl 
tedbirler alınması kararlaştnı§tır. 

Bazan bir dakikanın bile hayat üze
rinde mühim rol oynadığı farkeclilerek bu 
yeni tedbirlere lüzum görülmüştür. Bu· 
nun için yeniden imdat otomobili alına· 
cağı gibi şehrin muhtelif yerlerindeki has 
tanclerde de teşkilat yapılacaktır. 

Bu suretle günün her saatinde hastane· 
lerdo hazır bir ameliyat salonu ve bu; ya· 
Talının tedavisi için laızmgelecek tesinat 
hazır bulundunılacaktır. Böylelikle her
hangi bir hastaneye getirilen bir yaralı 
vakit geçirilmeden teda\; altına alınabi· 
lecektir. Yalnız bu suretle gelecek yara· 
lılara bakmak üzere her hastanede ayn 
bir nöbetçi doktoru da bulunacaktır. 

1i o ını il: c liil aı m Ca1 CI 

nouıı ©DlYıml\lı 

ancak lstanbul vil!yetlyle al!kasmı ke
sen öğretmenlere verllecektir. 

Bundan bagka lç işleri bakanlığı 938 
hazf.ranmdan başlamak Uzere yeniden 
ayda be§ lira olmak Uzere öğretmenlere 
mesken tahsisatı kabul etmiş ve bUtçe. 
ye 89 bin llrn tahsisat koymuştur. Öğ
retmenler te§rinievelde, haziran, tenı -
muz, nğustos, eyHH ve teerinievvel ay
larına alt yeni mesken tahslsatlarmı 

toplu olarak alacaklardır. 

Paraların verilmesine ait bordrolar o
kul dlrektôrleri tarafından tanzim edl • 
lecek, kUltUr dlrektörlUğUnUn tasdlkm • 

dan sonra belediyeye gönderilecektir. 
Böylece lstanbuldakl ilkokul öğretmen

leri bu senenin mesken bedellerini ala
cakla.r, geçen senelere ait blrikml§ mes-

ken bedelleri ise dUyuna kalacaktır. 

Diğer taraftan kıdem zammı gl5rtıp de 

§imdiye kadar zamlarını alamıyan Dk 
tedrisat öğretmenleri için de biltçcye 
tahsisat konmuştur. Mliterakim .znmlnrm 
ödenmeslııe pek yakında baıılnnacaktır. 

Yunanistana giden Edirneli 
sporcular 

Edime, ıs (A. A.) - Dost Yunanistan 
gençliği tarafından \'akf davet Uzerlne 
lskeçe ve GUmUlcllneye giden 50 kişilik 

bir kafile her iki şehirde yaptığı maçlar
dan sonra şehrimize dönmll§lerdir "'e 
gençtcr gördükleri iyi kabulden dolayı 
çok mUtchasslstirler. 

--0--

istimlak bürosu 
Belediyede yeni tesis edilecek lstlmlı\k 

bilrosu harita müdürliiğüno bağlı bulu
n:ıcaktır. BUro yakın bir zamanda teeek
kUl ederek fnaliyete geçecektir. 

tır. 

lçki satıl~ yerlerin husus! ve rn~ 
vergiye tabi tutulması da böylece 

dil edilmiş olacaktır. •ttil'çe 
Bu tedbirden birinci maksat gı cl•tif· 

artan rakı iptilasının önüne ge~. ı,ır 
Böylelikle a}Tıca çay ve kahve gıbı~ iÇ' 

dumuza ecnebi memleketlerden gel Jllll~ 
kilerin yerine yerli içkiler ı..-uııan~cı-et 
başlanmış olacaktır. Bu suretle rnc nde 
dışına çıkan milyonlarca liranın d~ııl' 
kalmasının temin edilmiş olaca~ .. rıiiıu 
maktadır. inhisarlar umum modud ,e
hazırlamakta olduğu proje}; yakın ~biti' 
kô.lete gönderecek ve vekaletin ~a~{if. 
den sonra proje meclise sevkedıl . uıt' 
Bu kış mevsiminde bu yeni usul?° ed11' 
bik edilmeğe ba§lanacağı tahrlll" 
mektedir. 

48 saatlik 
iş haftası nı 

Kanunun lıükiimleri tıcıJ 
tatbik olunmı)'tın ti 

iş yerlerine de teşlfl 
edilerek erı.-e-

tktisat vekaleti iş dairesi genel fll ~ 
zi, iş kanununun tatbikatında olaO ~ 

·husususat için yeni bazı tetkikJcr yatcsblt 
tadır. Bu arada henüz kanunun t.11'.r 
ettiği çalışm<ıtmüddetlerine tab~ tıı~r!st' 
yan iş yerleri hakkında da yenı ~a ~ıJ 
nhnacaktır. Malfun olduğu nzer:J ts>'it> 
nu yapıldığı zaman 48 saat o! e ııf' 
edilen iş haf tasının tatbiki ÜÇ sen lacı!" 
fında filiyat sahasına konulmuş 0 

a tsf' 
tı, ve haftada bu 48 saa~l~k. çalı~58t ,·~ zınm yavaş yavaş tathikı ıçın 1~ t sot1 
kfüetinc salahiyet verilmişti. fal1.llıeıeı1t1 
radan bu gibi yerlerde, çalışan ~e,·e bil' 
şikayetleri nazarı dikkate aıırurıı~ çılıf' 
hassa mcseHl. tramvaylarda g~~ oıfıl! 
ma saatlerinin diğer ~·erlere gore grırıde 
yorucu olduğu görülerek bug~~)' 11105" 
dokuz saat \alısmakta olan traJll çerÇC' 
tahdemininin 48 saatlik iş kanun~. şiıt> 
vesine dahıl edilemsi kararlaşnU> .. n1:ıJ:" 

·~ .... -... 
di vekalet bu hllsusta tetkikler. ) jc;çlle~ 
tanır. Yakında bu gibi yerlertn fllÜddetJ 
de yavaş yava~ kanunun çalışn18 rdi!· 
hükümlerinden istifade ecıecel<le 
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Bu Jrl!ı:ük yumurcak boyundan bUyük 
ltıere kalkarak gelin elbi!esi giymekle 
de kalmamış, düğün evinden kaçarak so
kakıaroa dolaıımaya çıkmıııtır ... 

Gelin olan teyzeıılnin dUğilnUnde ayni 
l4!ıkflde gelin elbisesi giyerek onun etek
lerfıı1 tutan bu kUçUk kız merasinı esna
•rııda eıkılmıa ve Londranın en işlek 
caddelerinden biri üzerinde olan e·;den 
dıtan fırlamıştır. KUçUk Meri Hendcrson 
burada, düğüne gelen davetlilerden bl. 
l'bıin eoförU ile cilveleşirken görülüyor! 

Cıgara k6ğadı 
Gzerıne yazı lan 

bir mektup ı 

Y anm ciıara klfıdmm üzerine yazıl
ltılf bir mektup, u;ndradakl bir muhake
lllede vc!lka olarak ortaya çıkarılmıştır. 
ıCsıara klğıdınm UstUne, ince bir kur
hııhıemle: 

"Bu adam benim çok ltlmad ettiğim 
btıidlr., diye yazılıdır. 

llektubu yazan Rikardo iıımindeki bir 
!apanyol genci, Banıelonadakl iki ku 
~etini Manıilyaya kaçıracak olan bir 
ttkadqma vermif ve kız kardeşlerine 
&Gzıdermi§Ur. 

lıurcosta bulunan Rlkardo Banelona. 
4'kı kız kardetlerinl uzun mUddett.enbe-
1'1 kendi yanma aldırmak istemiş, fakat 
"uııııurtyetçl hUkUınet Doloree ile Kar
laatıı•1n Frankocular taratma geçmelerine 
lbtiaaade etmemi§tir. 
lıaneıonadaki kız kardeşlerini merak 

'«eıı Rikardo onları hiç olmazsa Franaa
)l Clindermek istiyor ve kendi.ili Burgos
~ ayrılamadığı için, Banelonaya giden 
"- •rkadqma bu işi havale ediyor. Fa
"-t. kıl kardeşlerini Marsilyaya kaçır • 
~ vazifesini üzerine alan Gorgues bu
~ çok mUııkül olduğunu söylüyor ve 
Ooo lira kadar bir para alıyor. 
Jt_Corgueı Barselonaya gidip Dolores ile 
~eni Marsllyaya kaçırmağa çare 
~dufu takdirde Rikardoya parolalı bir 
ırat çekecektir: 
".tayayı yolladım.,, 
~kat gUnler, haftalar geçtiği halde 
~ rdo böyle bir telgraf almıyor. Gerek 
hlıa kardeıleri, gerek Gorgues'e verdiği 'lira hakkında endişelere başlıyor. A
~ Gorgues Barselonaya gitmedi mi? 
e:.__kı. Rikardonun kız kardeşlerini "ka. 
.... «nadan,, mı Marsilyaya gitti? 
~lkardo nihayet Barselona ile muha
'Cl Ye giriyor ve kız karde,lerinin Mar-

l'l;ya gittiğini öğreniyor. 
>akat, Gorgues ne olmuştur? 
~ 'J{zzıan Barselonadan Marsilyaya ka
~ Cak olan adam bugün Londradaki 
~kernede görUlmektedir, 39 - 40 Y•!J
' daki bu adam lngilterede çalınan 
' kıymeUI eşyalan Fransada satar. 

Y&kalanmıııtır. 

..,_ <lorgqes'in Fransada tevkif edildiğini 
-:•rı Rikardo Fransız ve İngiliz pqliııine 
4- l'\caat ediyor ve adamın, kendisinden 
~-~OOo Ura dolandırdığını söylilyor. 
~~il Rfkardonun iki kız kardeşi Barse
~ Manıilyaya kendi te§cbbilsleri
bq teçırıfılerdlr va Gorgues'un yüzünü 
~ t!Srrnl'mlşlerdir. 

llhakeme devam etmektedir. 

s 

? 

ın.gilterede k azalara . 

kurban gidenler azaldı! 
S on a {lustos içinde y o l 

kazalarında 

562 insan ölmüş, 
22,358 kişi yaralanmış ! 

lngilterede neşı:edilen bir statistiğe göre, bütün Büyük Britanya yolla· 
rındaki vesaiti nakliye kazalarında ölenlerin ve yaralananların sayısı geçense 
neye nazaran azalmıştır. 

Son ağustos ayı zarf mda bütün !ngilterede yol kazalarında 562 kişi öl
müş, 22.358 kişi yaralaıµnıştır. Halbuki geçen sene ayni ayda ölenlerin sayısı 
612, yaralananlar da 23.113 tü. 

Ayni statistiğe göre, en fazla kaza olan ay ağustostur. Çünkil bu yaz gez
melere 'gidip gelmeler pek fazladır. En az kaza da şubatta olmaktadır. Aylara 
nazaran kazalarda ölen ve yaralananların sayısı şudur: 

Kanunusanide 521ölü,15.170 yaralı; şubatta 462 ölil, 13.559 yaralı; mart 
ta 518 ölü, 16.937 yaralı; nisanda 508 ölü, 18.119 yaralı; Mayısta 445 ölü, 
19.005 yaralı; haziranda 536 ölü, 20.88 yaralı; temmuzda 554 ölü, 21.988 ya· 
ralı; ağustosta 562 ölü, 22.358 yaralı. 

Diğer aylara dair geçen seneki rakamlar da şunlardır: 
EylQlde 583 ölü, 21.517 yaralı; teşrinievvel 618 ölü, 19.868 yaralı; teşrini· 

sanide 556 ölü, 17.691 yaralı; kinunuevvelde 594 ölü, 15.170 yaralı, 
Gi>rülüyor ki yol kazalarında ölenler her ay 500 ile 600 arasındadır. Yara

lananlar ise ayına göre hazan 18 bine kadar düşmekte veya 22 bine kadar çık· 
maktadır. 

Olenler en fazla yaya gidenlerdir .Mesela ağustostaki 562 kaza kurbanı· 
nm 201 i yaya gidendir. Bundan sonra bisikletliler geliyor. Ayni ay zarfında 
ölenlerin 133 ü bisikletlidir. Yaralananlar arasında en fazla bisikletlilere tesa· 
düf ediliyor: Ağustos ayında 6.363 bisikletli, 5.885 yaya giden yaralanmıştır .. 

Bu bir ay zarfında ölenlerin onda biri Londradadır: Ağustos ayı zarfında 
Londrada 61 kişi ölmüştür. Halbuki geçen sene ayni ayda bu rakam 91 di. 
Londrada yaralananlar ise geçen seneye nazaran fazladır: Geçen ağustosta
ki 4.5.18 kişiye mukabil bu sene 4.640 kişi yaralanmıştır. Bu rakamlardan da 
görüldüğüne göre; yaralananların beşte birini Londra halkı teşkil ' etmekte
dir. 

Her aya ait olan rakamlan cemedersek lngilterede yol kazalarında bir_. 
nede 5-6 bin kişi ölmüş, 150-200 bin kişi yaralanmıştır. 

Geçen sene A-
merikada yanan 
( Hindenburg ) 
balonunun yerine 
Almanlar bir ye • 
niıin yapmıılar ve 
''Graf Zeppelin,. 
ismi verilen bu ba. ' 
lonun ilk tecrübe -
leri muvaffak ne. 
tice vfrmiıtir. 

Yeni balonun 
tezgahtan çıkarıl

dıktan sonra, me. 
rasimle iıımi ko
nulmuı ve bu mü. 
naıebetle Alman 
Zeppelin Balon 
Şirketinin baı -
mühendisi Hügo 
Ekener kısa bir Graf Zeppelin balonu hanıarda - ı ' 

nutuk söylemiıtir. Mühendis bu nut. 1 dört buçuk günde yapacaktır. 
kunda: "Hindenburg'' un ge~ı :ı sene Ame-

"Bu anda başımızın üzerinde dola- rilcada feci bir surette yanması balo • 
ıan fu bulutlar biraz sonra balonun nun içindeki müvellidilmaın ateş alma. 
kat'edeceği yolları tetkil edecek. Te. sın.dan ileri gelmiştir. Bu iştiale neyin 
mennimiz balonun, iımini taşıdığı ada· ııebcp olduğu henüz bir muammadır . 
mın töhretine bir kat daha şöhret ili- Fakat, kuvvetli bir ihtimale göre, ha· 
ve etmesidir . ., lonun müvellidilma ile dolu kısmına 

MalUmdur ki bu tip kabili sevk ba. havadaki elektrik şualarından biri çarp-
lonlan icat eden Alman mühendisi mış ve iştial vukua gelmiştir. 
Graf (Kont) Zeppelindir ve bundan ev· Bunun üzerine Almanya, yeni yapa. 
vel de ayni isimde bir balon yapılmıştı. cağı balonlan helyum gazı ile doldur -
Bugün "Hindenburg,, un yerine yapı- mıya karar vermişti. Helyum parlamak 
lan yeni balona da bu isim verilmişti. ihtimali olmıyan bir gazdır. 

Yeni "Graf Zeppelin,, Berlin • Ncv Fakat bu gaz en fazla Amerikada 
ycrk posta seferlerine tahsis edilecek bulunmaktadır, Amerikan hükumeti de, 
ve (Hindeburg) gibi bu ıeferleri dört, Almanyanın bu gazı harpçı gayelerde 

" Harbin onı'1ne geçmek için diplomatlar nıı'1iakere1ere girişirken bir,olt ~fi"' 
rupa şehirlerinde halk da kiliselerde Allaha dua etmektedir. Geçtn ıün Lon
drada yapılan böyle bir dua mera!inıine, Jngiliz Başvekilinin kann da iştirale 
etmiş ve kocası Almanyada Hitlerleıgörüşürken, o da kilisede sıllh lthine dua· 
da bulunmuştı" ... Resmin yukarısında gördıiğiiniiz kadın Madam Çember 

\ layn'dır. 
lngilterede son günlerde olan iki büyük hava kazasını bundan 1St111el yar 

mıştık. Bu kazaların ikisi de hemen hemen ayni şekilde 'olmuş, ~olnin üzeri· ,, 
ne düşen tayyareler ateş alarak evfori de ateşe vermiştir. 

iki, üç gün fasıla ile olan bu iki kazadan oir hafta kadar sonra ayni ıekil· 
de bir üçünci4 kazanın daha olduğunu görüyoruz. 

I 
de kullanmak ihtimalini ileri sürerek,. 
kendisine helyum satmaktan çekinmiş. 
tir. 

Bugün (Graf Zeppelin) de müvelli • 
dilma ile doldurulmuştur. Yalnız mü
hendisler, bu gazin iştialine mani ola
cak yeni tedbirler aldıklarını söylemek 
tedirler. 

Yeni balon 2,5 milyon metre mürab. 

bamdan fazla müvellidilma almaktadır. 
Halbuki (Hindenbug) ve cndan evvel 
kazaya uğramış Ingiliz balonu (!t. 101) 
de 2 milyon metre mürabbaından pelC 
daha az müvellidilmah bulunuyordu • 

(Graf Zeppelin) in her biri 700 ber. 
gir kuvetinde dört motörU vardır. 

SUrati ıSaatte 80 mildir. 

.__... _____________ _. ______ ~-------,_.--------------------------~-----........ 
1UısrµLe 
Düşman oomasan da ne 

yapsın? 

G AZETELERlMtZDEN hangisi olacağım tasrihe lüzum olmadıfı için 
adını yazmıyorum. Bugünkü nüshasında Şili mahreçli bir ajans telgra"' 

fma: "Cenubi Amerikada nazi dü~anh&rı,, başlığını koymuş. Telgraf haberi. 
orada nazilerin geniş mikyasta bir isyan hazırladıklarım Cumhurreisinin da· 
biliye nazırına bir mektup göndererek tedbir alınmasını bildirdiği yolundadır. 
Bir hükfunetin isyan hazırlığı haberi karşısında nazilere karşı tedbir almasr 
nın nazi düşmanlığı sayılmasına ne denebilir? 

KeDDesnınıı getaıreınea .. 
Henlayn'm başını getirene 5000 lira ... Türk lirası değil İngiliz; yani 31500 

lira. Bu karar Çek hükumetinin kararıdır. 
Ajans haberi olarak gazetelerimizdç yer bulan bu havadisi okuyunca, 

doğrusu ürperdim. Bu ürpermemin 31500 liraya kavuşmak hırsile sarsılanla· 
rın Henlayn'm başını feda edecekleri kork'Usundan gelmediğini de işaret etmek 
isterim. Bu karan veren Çek hükQmeti, bu vaziyette benim kadar, ancak Hen· 
layn'ın asıl başı yerine gazetelerde görülen resimlerinden kesilmiş başını elde 

~ 
edebileceğine inanır. 

Urpcrmem şurdan geldi: Çek hükQmcti yolcuya benziyor. Hele biz pek 
iyi biliriz ki, tarihte başı istenen adamlar ba~mı istiyenlerin başını avuçlan 

( içine almışlardır. R 
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tÇERDE: 
• Türk - lınl)ıın ticaret nnlaşma">ı miı

zakerelcrJne dün Tophane k6şk0nde de
vam olunmuş, t:ıli komitelerin raporları 

tetkik edilmiştir. 
• Ziraat Yekill Faik Kurdo~lu şehrimize 

gelmiş ve zlrnl meseleler Uzcrindc tctklka 
ta haşlamıştır. 

• Taksim - Dolmabahcc arasındaki yolun 
J)arke olarak inşasına başlnnmı5tır. Dolm:ı 
b:ıhcc trnmvny yolu üzerine düşen lıüyilk 
tütün deposu da istimlilk edilerek yıkıl:ı
cakltr. 

• Birkaç gün cvHl Knrnbiikc gitmiş olan 
şehircilik milleh:ıssısı Prost yarın şehrimi
ze dönerek calışmnlarına devam edecektir. 

• Alatilrk köprü ilniln her iki tarofındn 
acılacnk yollar icfn fslfmlfıke lı:ış.lanmıştır. 
Köprüniln ortasına konacak olan nıüldıJr
rik duba da yakında kurulacaktır. 

• Başvekil ve dıılıllf)'C ~ekili bir müddet 
istirahat etmek üzere YnloYaya gitmişler
dir. 

• İktisat ''ekili Şakir Keseblr diln An
karcıdn lıeynclınilel ticaret odası reisini ka 
bul ctmlştlr. Bugiln misafirlere Anknrnpn· 
lasta bir ılyatct \•erfleeeklfr. 

• 26 cyllildc kutlulanncnk olan dil bay· 
ramı Jçin hazırlıklara başl:ınmıştır. 

• Dır iki aydan beri mezunen mcmleke
tlndo bulunan Dulsnrlstanın ortn elcisi 
doktor Hristot şehrimize gelmiştir. Dlrkaç 
gilne kndnr Anknrnyn gidecektir. 

• Sanat erbabına alt koopernllflcr kurul 
ması meselesi üzerinde sannyi umum mfi· 
dllrü tetkll::ıtn başlamıştır. Bu kooperatif
ler kOçilk sanatlar kanununun tntblkatına 
hazırlık teşkil edecektir. 

• lı!acnrlslan Dıılkan devletlerinden bil
hassa ham madde ithali için yeni milzakc
relcre girişmeye k:ırnr ,·ermiştir. Tilrkl
ycden bilhassa demir cevheri nlncaktır. 

• İş dairesi reisi Enis Dehle diln şehri· 
mfze gelmiştir. Dirkoç gün sonra I~ge sa· 
blllerlnden tetkikatn cık:ıcnktır. 

• Alman manevralarına bulunmayn dn
Tet edilen korgeneral İzzettin ile orgeneral 
Ali Fuat Ilcrllnc vnrmışlnr ve hararetle kar 
şılanmışlardır. 

• Gilmrük ve 1nhlsnrlar ''ekili Rana Tar
han dün Ankarndnn şehrimize gelmiştir. 
DIŞARDA: 
• lsvecte belediye ve vlllıyet meclisleri 

için umumt seçimler dün memleketin her 
tarafında yapılmıştır. Sosyalistler Ye de
mokrasiler, sağ tarafın aleyhine olarak 
hissedlllr bir kazanç temin etmişlerdir. 
Stokholm belediye mecllslnde sosyalistler 
yllz azadan elli beşini lmznnmışlnrdır. 

• Alman deniz tayyaresi Nordven, saat 
16-08 de (Grcen - Vklı saati) sis yin!ündcn 
Vaşington limanına altı kilometre mcsn· 
fede bulunan Long lsl:ınd Sounddn denize 
inmiştir. Tnyy:ıre lim:ına kadar romorkör-
le götilrülınilştür. ' 

• Parls mınlaknsının inşaat işçileri 
dQn umumt grev llAn etmişlerdir. llhone 
vilAyctinde de bir grev hareketi başgöstcr
mlştir. 

Musolini 
Yugoslav - ltalyan 

hududunu gezdi 
Roma, 20 - Dün, ltalyn - Yugoslavya 

.4Ududunu gezen Musolini, Yugoslavyaya 
karvı bir dostluk eseri göstermek Uzcre, 
Yugoslavyadn bulunan Plannıa kasabası. 
nıı gitm~tir. Drnvc vnlisi İtalyan baır,.c· 
kilini selamlamak Uzerc kasabaya kadar 
gelmiştir. ltalynn bıı§vekili ile maiyeti 
kasabada bir çeyrek saat kadar kalmı§
lardır. 

Bundan sonra Triyestcye dönerek as
keri bir geçit rcıımindo hazrr bulunmu~ 
tur. 

Ş:li~e Nazi 
tehlikesi 

HUktlmet tedbir 
almuğa mecbur kaldı 

Santiago, - Şili • 19 (A. A.) - Polis, 
5 eyllll isya.nıudanberl ortadan savuşıın 
nazi te§ekkUllerinc mensub birçok kim
seyi ara§tırmaktndır. ReisicUmhur Ales
&ı.:lılı J, dahiliye nazırına bir mektup gön 
dererek nazilerln yeni ve e\•velkisindcn 
daha geniş mikyasta bir isyan hazırla
dıklarına dair bir haber alındığını bildir. 
mf3 ve sUrııtle eiddl tedbirler ıılınmıısmı 
cmrctmi~tir. 

-OoktorlFFET ONUR.., 
..... ı"iikselde 19 Eylül 1938 de top-

lanacak olan Uluslararası Cerrahi 
kongrasına iııtirak etmek Uzere, kıy
metli kadın operatörlerimizden Dr. 
fffet Onurun dün akşamki trenle 
Avrup3ya hareket ettiği haber alın 
mıştrr. 

HABER - ~ poetaa ~o EYLUL - ~ss 

iM 1IK1 BALINA 

Südet mıntakası Yapılan fedakarhk 
manyaya veriliyor sulhü kurtaracak mı~ 

Faris, 20 - Çekoslovakyada Sil.det berlerden cııaı;larımn §Unlar olduğu • . (Ba~t.a1:°'!' 1 ine:' cl.e) 1 ''Ciesıynın n l.i ."ckenesi olan ~~; 
mıntakası yüzünden çıkan ihtıHihn Çe- anla~ılıyor: Halk, naıbı, Musolınıyı \'C Hıtlen al· I yahtann bu tanhı saatte unutulnı :ı 
koslovnkyanın aleyhine olmak ilzerc ı - Ekseriyeti Alman olan Südet kışlamı~. kalabalık bir halk kütlesi kralın imkfln yoktur. Bu mıntakndaki pol()1'1} :ı 
halledileceği artık .nnlaıılmış bulunmak· mıntakalarx Almanyaya ilhak olunacak, ~at~su ile. ~ım:ın~·a ve ltnlyn elçilikleri hla~ ~ati ira~clcrılc ~'.be tçc ~kla~:.~e 
tadır. 2 - Çekosl~vakya. bitaraf bir devlet öntlnde bırıkmı~tır. ve ıstıkballc.-rınc tesahup etmek :ııtıl 

Esasen bu vaziyet Lcndrada Fransız olacak ve ittifa1<larından vaz~eçecek, Tezahüratçılar ''Kahrolsun Beneş,, bulunduklamıı gösterrni~Jerdir . ., • 
nazırlariylc yapılan millakatın çok mii. 3 - Çekoslovakyanın yeni hudutta- ''Kahrolsun Çckoslovak~'3,, diye bayin" Bu gazete netice olnra.l( :cko lo'ak~ 
nakaıalı geçmesiyle de kısmen ortaya rı bilyük devletler tarafından garanti rarak Çekoslovak elçiliğine doğru ilerle· da Almanların mukndderatı ne ~eki ~ 
çıkmıştı. Filhnkikn Franııız nnzırlarının edilecektir. llu devletler arasında Al- mislerse d~ pol~s kordonu ile karşıla~~ı- halledilirse edil in, bu memlekct~ekl ~· 
Londraya vardıkları gUniln akpmı Pa- manya bulunacak, fakat Sovyet Rusya rak dönmü~lerdır. lonyalılnnn da 8}11İ haklara mıılık ol 
rise dönmeleri mukarrerdi. Fransız na- bulunmıyacaktır. Macar basvekili Musoliniye bir tc~ek· lan lazııngeldiğini kaydetmektedir. 
zırlannın o akşam döneme.dikten baş. Le Temps gazetesinin Londra mu • kür telgrafı göndermi~tir. Macar şefi yakalandı g· 
ka milzakerelerin gece yarısından sonra habiri de anlaşma hakkında şu malUma. Macar başvekili bu telgrafında Çckos- Budapeşte, 19 {A. ~.) _ presbU~-
ya kadar devam etmesi Çekoslovakya tı vermektedir: lovakyadaki Macarlar lehine dünkü nut· dan alınan bir Jınbcrc göre. çc1' ıs' 
aleyhinde bir karar alınmakta olduğunu .. Bugünkü şearit altında Çekoslovak- kunda ı:öylediği sözlerden dolayı kendisi- lovaltyadnkl M:ıcnr partisinin r~Ll· 
ve Çekoslovakyaya tngiltereden çok yada yapılacak bir plebisitin yeni kan. ne hararetle te~ekktir etmektedir. I\ont ~sterhazy, Çek _ l\Inctır hU ıc:-
daha ziyade taraftar Fransızların teklif şıklıklara ve zorluklara sebebiyet vere- Peştede sarn.hiyettar mahfiller, :-.Iacar dunu geçmek istcrlicn tcvldf cdliıll' 
lere itiraz ettiklerini açığa vurmuştu. ceğini gözönünde bulunduran lngiliz partisi tarafından Presburgda neşredilen 

Fakat sonunda bu .teklifleri kabul et- ve Fransız nazırları afCtğıdaki esaslar beyannameye dair 5u malOmatı veriyor-
mezlerse Çek meselesi yüzilnden çıka· dairesinde anlaşmışlar.dır. lar: 
cok bir harpte arkalarında lngiltereyi 1 - Mayıs ayında Çekoslovakyada ''Çekoslo\•akyadaki Macar etnik gru· 
bulamıyacaklarını anlıyan Fransızların cereyan eden belediye intihabatında punun salahiyettar mümessilleri tarafın· 
emrivakii kabule mecbur kaldıkları te. yüzde yetmi~ nisbetinde Südetler lehi. dan ileri sürülen fikir, bütün Macarista· 
zahür ediyor. ne rey veren mıntakalar Almanyaya. nın fikridir. Macar milleti, bu Macarlar 

DUn İngiliz ve Fransız kabineleri ilhak edilecek, · için kendi mukadderatlarını kendilerinin 
yaptıklan içtimalarda Lcndra mUlaka- 2 - Yüzde 50 niıbetin.de Sildetlere tayin etmesi hakkını istiyor.,, 
tında verilen kararlan tasvip etmişler, rey veren mıntakalar, kanton rejimine işte bu sıralarda Macar naibi amiral 
bu kararlar Çekoslovakyanın Paris ve tabi tutulacak, Hortinin yeniden Almanyaya gitn;esi 
Londra elçilerine tebliğ edilmiştir. 3 - Beynelmilel bir komisycn tara- çok şayanı dikkat görülüyor. 

Paristeki Çek sefirinin Fransız ha- fından tesbit edilecek olan Çekoslovak. Naip Hortinin şarki Prusyaya azimeti 
riciyc nezaretinden çıkarken çok heye. yanın yeni hudutları bü·r:ik devletler hakkında, Peştede salahiyettar mahfiller 
canlı ve müteessir görlinmesi bu kara- tarafından garanti edile~ektir. mumaıleyhin Göring tarafından vuku 
rm Çekoslovakya aleyhinde olduğunu Yani Almanyanm bütün talepleri ka· bulan davet üzerine Nmanyaya gittiğini 
ihsas ~tmişti. bul edilmektedir. fakat bu ziyaretin resmi mahiyette olma· 

Teklif Praga bildirilince Çek kabine· ZecrA.ı te dbı· rler dı~ını beyan etmektedir. 
si derhal toplanmı~, uzun uzadıya mü. llortinin bu ziyareti esnasında kimlerle 
zakerelerde bulunduktan sonra gelen W"" Baştarafı 1 incidı görü~ceği bilinmemektedir. Bugün Hit· 
haberlere göre vaziyeti kabulden başka hince, ihtilafın halli için Japonyaya !erle görü~eceği söyleniyor. 
çare göermemiştir. Milletler Cemiyeti azalarına terettüp Diğer taraftan Lehistanm resmi ajansı 

Pragdan Röyter Ajansının bildirdi- eden mecburiyetlere 'katlanmasını tek. Pat Polonya gazetelerinde çıkan maka· 
ğine göre İngiltere ve Fransanm lif edecektir. lelerin metinlerini vermektedir. Gazete-
Prag sefirleri diln Çekoslovak cum • Bu davet Japonya tarafından kabul ler, Ç-ekoslovakyada bulunan Polon)•alıla· 
hurreisi Benesi ziyaret ederek hazırla- edildiği takdir.de, 12 ve 16 mcı madde- nn mukadderatına karşı büyük bir ala· 
nan İngiliz - Fransız planını tebliğ et. lerin ahkamı tatbik edilecektir. Japon. ka göstermektedirler. 

tir. ııtft1 
Var]<>va, 20 (A.A.) - Pat aja~~ 

11
u· 

bildirdiğine göre, Katovicede beŞ bıf1 ~· 
mayişçi bir miting yaparak ç.eko::l~~il1 
yadaki Polonyalıların bulunduğu Cı ..,:,• 

·stcw• 
mıntakasımn Polonycıya ilhat,ını ı 

lc:dir. 

~ııı ..... 

Casus 
tr"' 

Abdülh:ımid 2amanınd11 • tJİ• 
meni Hınçak ihliliıl 1'orııl: of' 

nin ihtılal teıebbüsü n11•
1 

taya çıktı?. . atı 
Abdülhamidin casusu Cevahircı~te 
ihtilal teşebbüsünü bütün delille • 
crtaya çıkardığı halde neden ~ 
küm o1du?. a· 
Yirmiye yakın kişinin idam ve ~e
ebbet kürek, sürgiln cezalariyle ,.,n 

)•81> 
zalarıdınlmasına sebep oları ti· 
tarihin bu heyecanlı ihtilal bare1'C 
ni HABER'dc okuyacaksınız. 

mişlerdir. ya reddederse zecıi tedbirler hakkın _ Kurjer Poranny gazetesi şöyle yazı-
Derhal Çek kabinesi toplanmış ve daki 16 mcı madde ahkamı tatbik cdi. yor: ~ 

müzakerede bulunmuştur. lecektir. ---------------__;.-------------

Çek hükumeti gece saat üçte cevap Zecri tedbirleri müdafaa .sAK AR v A Sinemasında• 
vermiş ve harbe mani olmak için 1ngi- Cenevre, 19 (A.A.) _ Banıclon hU· 
liz - Fransız plfinını esas itibariyle ı.a- kQ Güzel ve müntehap bir program metinin Hariciye Nazırı Dalvayo be. 
bul ettiğini bildirmiştir. Ynlnız bazı b Azgın Sevdalılar eı·r Balo H~tıra91 

y;ınatta ulunarak demigir .ki: ca 
noktalar hakkında izahat istemiştir. " S lh ka • GABY MORLAY MARiE BELL, H. BAU-o, - u ve • nunu iıtihkar ederek, · /;.'> 

İzahat bu sabah verilmiştir. beynelmilel hayata sokulan ve realist MARiE GLORY P. R. WlLLM, RAiMU 
Çek kabinesi bugün .en birde topla- ld ğ d Aul) o u u id ia edilen ıiyasetı·n Ç#Okoılo. ANDRE LUGUET P BLANCH /;.'> 

nacak ve kat'ı cevabını biLdirece'ktir. "' ' f tııt· 
vakyaya karıı yeni taarruz te§ebbüsleri tarafından emsalsiz film ve saire tarafından oynanınıf 1 

Çek hükumeti erkanı daha evvel, , .. ,rı.ıf· 
şeklinde tezahür edeceği zaten beıı· Tenzilatlı fiatlar •. Localar 150. hususi 35,, balkon ve birinci mevki 25 ,. .. 

Londra ve Pariste verilecek karar tize· · · ı 

ıdı .• , -------------------~ / :-inde müessir olabileceği düşüncesile Delvayo bu~n sonra Milletler Ce- ------·-------------------------------__,-·ıııl 
söyledikleri nutuklarda Çekoslovakya. • • · • . ·~ . . . "' ~. . . . .. . -;. ; . mıyetının J:aa(ını şiddetle tenkid etm:ş, 
nın reyiama ve arazi fedakarlığına razı paktın 16 ıncı maddesinin ibkasr ve 
olamıyacağını bildirmişlerse de netice- zecri tedbirleri wlattıracak • her tlirlil 
de Çekoslova'kyanın mevcut ittifakla • ı h 

ıs a ata mani olunması lazım geldiği. 
rına rağmen Almanyanın karşısında tek • ı.... d d 

nı A4Y e erek fu sözleri aöylemi•tir.· 
başına b:rakıldığını görünce emrivakii .. 11 

- Daha büyUk bir sebat ve cnerJ"i 
naçar kabul etmişlerdir. 'J k 1 

ı e u !anıldığı takdirde, Avrupanın ve 
f ngitiz ve Fransız pHinı henüz res· .J 

..... u_nyanın beynelmilel bir hercilmerl" 
men malOm değildir. Fnkat sızan ha • d :ı 

ıçın e batmasına mini olmak iıtiyen • 

Karadeniz vapurunda 
yakalanan hırsızlar 

EvvC'lki gilıı Zonguldaktan hareket C'· 
dcrck !stnnbula gelmekte olan Deniz 

leri sulhUn müdafaası etrafında topla _ 
yabilccek olan bir Sleti tahrip etmek 
doğru değildir .. , 

yollarının Knr::ıdcrJz vapurundn bir hır- •••• 1J 9) 3 8 •••ı 
sızlık vakası olmuştur. Vapurun yolcula- • 

rındnn Mehmet oğlu lsmaillc Rasim oğ .•• Resim:i Haf ta •• 
lu Rnsim ve Mehmet oğlu Cnfer, vapur 
sUvaıislno milrncnnt ederek paralarının, t Ç ı it l 1 t 
§apknl:ırının ve c. yalarının çalındığını •• 3 6 s a· v fa •• 
bildirmişlerdir. Kıı.ptnn dC'rhnl tahkikata 
girismiıJ vo llfıdi!ıcnln fnillerl pek kıra • t 1 

bir zamanda ortaya çıkmıştır. Yapılnn t 5 Kuruş ti 
tahnrriynt n~li.ccsinde İsmaile ait 5~0 • ı TAL YAN c A · ı 
kurusla Rnsımın . eş.} alan ve Cnfcrın t t 
kasketi, MC'hmet Al~anla Mehmet oğlu 1• Dersler e b 1 • 

itur etmiştir. t Muhakkak alınız 

Büyük lUks filmlerin 

göz kamaştırıcı yıldızı .. 

Sporların en zarifi olan 

Patinaj KRALiÇESi .... 

Film ' aıına 200.000 dolar alan .. 

Bu Pcrıembe SARAY 
akıaını 

SAADET 

İt. ·~ 

SONIA 
HENN'IFJ 
sinemasında 
DURAGI 

Fransızca sözlü filminde görünecektir. .............................. ~~ 
• - • • • f t'. "· : ' ,, : 

• • • . • ... • . , '°-" •• - .... • • ,. ..... 1 • 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derhal k:::..ı ... _________ ._. 

.Meluncdln bıı.nıllnrında \'C Üstlerinde ZU· ı• fn aş ıyor 1 
Vapur limanımıza geldiği zaman, suç-;••••••••••••• 

1 lulıır polise teslim edilmişlerdir. •~ İcabında günde 3 kaşealınabi1ir. ~ 



• 
Çekoslovakya 

Hudutlarının hangi c'lhetlnden 

Bir seferberlik halinde 

acaristan, 800 bin hQcuma maruzdur ? 
Çek dağlar1ndaki tahkimat, Fran11zlar1n mqhur 

asker çıkarabilir 1 Majlno hatb kadar mühimdar 

....... bitin ..,.. IGllerlnl Çeto. 
~ Abnan)'ldaa •:vm bet bin 
-.. Jb mDllk hududa cevlnnll bahmu
~. 

.. .... 1ılr Juadaddar! 
Burada ba baduclu llpll, M9ldllceJll 

" ~ llOktalnuarmdaD atı-teren bir 
:\aıtta JGrl)WIUDUL 
~ tül mfdefaımnı 

tetku eden Og bllyilk dal llJIUul vardır. 
~tada bmalan da ı&11Jonmıus. 
~ onuptald Bobmer dalmdaa 

~ Buralı, ukerta ~· 
ICıa dence pyrtmtlnlt. 1800 metre 1'k-
•ıtıınde tepelerle dolu bir daldır n 
.... Bo11DU'kda kolay bir peldt ftr
.... l'üat bu ıeclt de ~ta
l'afmdaa Jnıvvetll Mr tekilde tahlr:b'1 e-
411aittlr. Beton wtblrtm .... 1Spilm11t b
hlua taaldaellttlfeki9r JWlettlrllmtl • 
tir. 

lcmra En dallan ıeıtyor. BmaJar da 
•• trect.a ... illi' ~helt't" .. 

........ iilttııJdr"dt. .. tepellr ~ • 
-.,. tanfma hafit meyllll ID•. Çe
~ya babD mrtlan da kolay p

YWll' w baradaD Almaa ubıtlllD Çe
rı:'Calllcmı~ra pmeabae tabii bir tekilde 
15,•ııran vardır. l'atat bu dallarda da Çet
Jeao çok tuvvetll tahldmat yapllUllardJr 

AlmaıaJlır bara1an111 bombardw et
eri ...... ba tahrllıatm a1tnu!a kala-

- olu SGclet mmtthohr. Ç8Dkll 
~~m geçit vererı )'lrlerl Stldtt ta • 

dolnulur· 
• • • 

~mlaftlcırua ,.ı.. kallr 1ılr pglt 
• ....,. tanlı ....... clütl 
.., ,.... İlıaruı ela budaclml 

dlaJetl. yaDI ... ·~· • • • 

matm dalla uzak bir melafeye kadar 
tem4lcllne ltbum sGrmüttUr ve baab. 
daim 'babman 100 mD1lk buducl Jmmm• 
tahldme bOyllk bir faaliyetle devam et. 
IMttecllr • 

• • • 
Barb olana A1mu erklıulıarbl1111 

nuıl bir blcum p1lm tatbik edecek t 
Çek ordq ertlnmm ftkrlne aare Al

...,. Ud noktadan htlcum edecektir. 
Blrbacml cenuptan, Rar4eı Ue Bohaav 
arumdakl aruldlr. Bu lallcQm, a)'Dl a
manda, yine cenubdakl Omtbıd veya Llm 
llOktalanBdall Japılablllr. ÇUııktl cenub 
kmm. 1Qbrda da .&yledlllmls ıtb1. Ce
~ en sa7Jf mtldafaa edlle
'11ecelı bir ferlDI tetkll etmektedir. 

Almenlarm ikinci tMrrus noktam da 
tlm*ldokl Olata oluakm. Olats ç.balo

ftk toprü1arma dil """'"" nan-. 
1ılr Alman arallldlr ft bura)'I arbdül 
Alman ıelılrlerlDe ball11*JL ~WıJm de. . , ...... •:•~ 
Baodıa .... t1meL1eJd Olats ile ce. 
D~I Hardeı DOktul Avusturya ile 
Almanya arumda kalan Çekoalovak &• 

ıulalDla en dar yerini teekil etmekte-

Almanların Macar dostıuouna 
kıymet vermeıerın~n sebebi şu: 

Macar ordusu Almanya lehinde harbe iştirak ettiği takdirde Almanyanın 
şarka doğru genışlemesini kolaylaşbrabılecektir 

DGlk luıatm, Tft1aaOll ........ • y ftfn ul1 aartbt. ldlçllk ltllf.fm ba v&ll-
Dba uked laOldbDlerbal ıatva mınafabt azan Jet karplmda alellde bir proteetoya bile 

•Wll maıtmdv •• m\\n•...wl• 11acar Gnr Baratiye ltısum ıarmemı, oımantır. 1ı1acar1ar ı.-
ordulUDUD bqtbakQ ftıll1etbd hf büJ- • hine ber tllrlU arazi tavilatma flddetJe 
il .Wea pglrmek faJdab olablllr. 198'1 (Metlaar Fram Aakeri Muhuriri) mtımaaut edeceli töphem olan ~ 
JdlDID .-1anba doira mDWJer ~ .m,e. * ltUl.f, lbtlmal kendi kuvvetlerlDIP b • 
ti tarafmdaD llıelNdllen aaed Mlnam~ bir falldyetlne güvenerek lılacarlatumı 

r:-.._ ltilU, LehistaD ,,. Ma· 7e 'baJalu. 1na lalkQmetla elJlaa Ur- ~ lnıvvetlerlnl arttırmuma ehemmiyet wr 
'blDdm ICIDI'& Jroaalu uked talulldata cari•tanla •JUplNIİrM ....,. • medl. 
tmp•me rlqet ettJllal. TrlJwılı ID11&- - ..... (93) mil)'Glllak Bundan llOar& Kacarlar, td1lh altma 
Jaedellnde UllPI W olarak aa-ternen aJ.ddrlın kuvvetleri altı aylık bir ta11m. 
85.000 Jdflllt Mr onla belleılllbd, bu or. Jwt kurmak bti,..a_.. kartı nm· devresi zarfmda :yetlftlrmele ve altı af· 
dunmı on Ud mene mDddetle hbmet e~ ............ olüilir. cluı eonra terhla ederek yerine ,en1 Jnı9. 

mell bba1 eden p8llllercleD teeekkOI llDI Alamnyanm bu lddluı, ltlW devle~ vetler ikame etmeie bqladılar. Bu -
•ttltl roroıar. MJktar ve ewef Ullıaı& reUe Bir harb hallnde lılacar1arm 8lftır.. 

leıt ~ ukerl bir kon • 
-• mabdu4 ve IWl tecblllta ma1lk ba- ber hallne toyacaklan kuvvetlerin mlk· _... trol heyetbılıi yedi 1e111 için Macarlata-
lUD&D bu kcmetla tayyal'elerl olm•'ıtr na ıGMerDmulle netkelemnllf,lr. Fa- tan pek llyade ~ olda. Adet& 
llbl .mlerdenberl uked mUkelleft7etla tat Jlaearlar Almanlarm JmllandJlı ..._ Macaratlnda yqıyuı 22 • ~ yq a...-. 
lllft d01a1llb'l• talim &Ordotta IOD1'a temden bambqb bir uuı taldp ederek clakl blttla llaearlar ~ slrlP ~ 
terhJ8 ecll1mlt Dıtlpb da 1*tm'• • iti q IQll'&lnde ba Jıeyetbı tontıo • lar. 

VulJetla ba aaltmata anmı olnwh. hından lnırtu1mak tm1rtnmı buJmuttm'. BakDd bir uker hayatı ~ .-o-
im atı-terlrlıen. llwrlataDm, llarblD Jlacartar pQUO ordu:yu teekll etmek ilk apor tefkllltım da a&l&atlnd• tat
keadWDI lcenlne 80lltulu faa ...,_. lcbı adam bulmakta mlekWlt cektUderl- mat lbmıdır. 11-21,.. arumc1a baha .. 
ten Jnuıtulmü lclD. IU'fettill eehcll tea- Dl 18yllyerek muahedey :tart dik ltiru- nan her llacar pncl "Leftllte., dedllD
ld4 m,etbade delDls. Çok ftlallpener larm illeri drmtltleıdlr. Macar htlkOme- lerl bu kltlblerden blrlalne atrmete .. 
o1an " bu ,.... bitin cllayanm ..... tlııln bu lddlumm yerinde oldufwıu iti- tt. mecburdur. Bu kltlbler cihan harblH 
patlıdal ....... olan lıluar mDletlnl, raf etmek Jlzmıdır. ÇllDkU on Ud aene lltlrü etmıı eaJd sabitlerle, ldlçllk • • 
öUwl harblacle kadlllnl malttb11ete IG- dren uterllk hlzmeU Macar tiSyJu.tı ı.. bitler taratmdaa idare edlJlr. Bmaluda 
rGtUym 'bir ~ tekrar cllfmemek L çla tahımmOI edllmes ve lsteıılr bir le her cetlt aüert talimler yapılır, &tıl 
Cin te4blr a1mala kıl._• oldaiaD4aD clelDcUr. D)'ltl dalma topflima ballı ta- temrinlerine de genli bir yer aY?dmll-

~Jltl ·~ti~-~~-~ hr ve uzmı aman topralttım aynlamu. tır. 
...ue ar --.,e ......... _ .--.. Oaun ı~tn il.acar hllldbnetl muahe4enbı 
aaı doinı oJmadıimı .ayletia M1Mıb, 7a1- • BqtlD Macarlltaııda mecburi ukeıllk 
us tarJlal lıUltatlerl oldufıa llbl telblt bemlatllllae ma.tade etutl ord11111 ~ mtltelletlyeU baktmda hlglılr llanmnm 

lamat tmlrlnmı pı........... ___.. "" -a..- --'-•-etmek ............ ~ Ver1a7 - mv ..... ın o ımımı ~OD --- il'-
........... JaatUmlerbd Jllntaet ı. Kacarlar bu ....ıaa dellttldlmeal 1ıt ukerlik mkellefl1etl mıen vardır. Ve 
pı 'VÜU11• ileri IOrdllG Hbebler an.- lmlulmu!a •1'arca J8rar etUler. l'abt alWı altmda buhmaa T0,000 4en, )'181 
anada )(acar~ ~ Djı~ nDıayet lt11Af devletlerlnbı bu noktaya Trlyanon muahedesinin tublt etttll d· 
L~ .. ,,,__::-= ~__.. v.. W. lk1 ,.Wfıadeo ,.... •• _... • • 

Jllllllllf'ıa~ ~Yılla 1teJrti.. ... ~. • ·~• fıGamlerfnl Yeı'I- IUIDda orddan çıkan1Dui zabltleNen i-
te 1l1lllll clellJdlr. Berlbı, Jlaoar1arm De ptlrmefe l'UI olmut gibi aGrtbıdlller. 18 yanyacakJar tekrar hizmete aJmm• oı 
barebtıeriDd• emek ,m,... 1ılWm Senede tlg binden fula g&ıOlltl bula • tır. 
llacarlara bu blllalta den vermlftL Yal· madılmı ber ldcllumda mar1a yazan Ordunun amUIDI vulyetlne pllDoe: 

dir. 80 mil 111Un1ufundakl bu arazi blrl ==-=========== Jılacar Jıtlkftmetl birdenbire bir tao ay Jılacar yollarmm bu sOnktl ba1l &Wnla. 
~ ota bet bin aenmıtı bulmut de tutularak mot.&rltı lmnetlere ba,a 
oldalmau ltlllf devletlerine bllctlrdf. Bu bir ebemmlyet verllmemlf. hubcleıı ..,. 
clefllme kola)tea izah edllebDlr: topı.m. ra tepu edilen 7 tal bulb yedi tim 
luı l&ılDtllerdea. on Ud nne orduda ha1bıe lfral eclllmlt. alır mtldafu tap. 
bbnala muvafakat edeceklerine dair lan, tanareye brp toplar. ve ~ 
Hnet almıyor, fakat uam! iki aene IOll- lerle teçhls eclDmletlr. Seferberlik laa • 
ra terbla edlleceklerl tendllerbıe bt'l- Unde, 9 mllyoD1ut Macar milleti, 800000 
)'etle ftadolunuyordu. taUaı JGrmQf ukerden ibaret kavntll 

flmalden, dJğeri cenuptan lkl htıcum a-
rumda kalır ve her Ud noktadaki u
brler 41 mil Uerlerlene Çekollovalr. 
,a Qdyı biSHlamot ve Pngla diler Çek 
arulıd arumdakl rablta keıUmlf olur. 

Almanya bu çember hareketini nüa
dar bir 1UDaD IU'fmda yapablllrT 

BasQn 1aer bl)'lk devlet merkeıdnde 
dltQDOlen lll...ıe budur. 

Bltler lla W DOkta)'I iki it ,an4e 
lılrlettlreblleoell matlncledlr. o ama
•kadar da l'raal&. Raqa ve tqlltere 
aabbll 1ılr barekette babmuuyacü • 
lardlr. 

Çekler ile, tet bqlarma bile. .üuD· 
ya,. it batta tadu- mubveaaet ecle
eeldeıtDI amQW!ar. r.ter barb tlDMlll· 

da AJmanya bqlra badutlarma da uker 
a&adermet 1U11Nt1Dde bbrlana Çekler 
dalaa nua bir nrl4clet IDU&ftlllet ede. 
bWrler. l'nuaam, beyle bir barb MD&

lbıda h11Clut1armda harekete pçmeye ta
rar Termit olmuı da AJmanyama mu • 

tabD -- 18\'kbıe mecbur olualmı 
~. 

BltJerla Jwtmma tıhall olu Çek 
ordma da bnet1I ... ordadur. eeıro.-

Jotaıı,a .... - .,._ 2 ~ 

ubr lleferber eclebilll'. Bitin Çek. 
8lovak n ıı.cutar Alman ordaana kar 
il baducDara hpMlr'fardll'. 

8lcletllleıe pllaee: tan• Dl't m•ü 
ltmadır ld, 1.1 IDD)'ell Btldet AJmam 
lgbade BOO bin 1dtl Realayn aleybtandrr. 
Bu ela Baıa,a ale)'ldae lılr t1Jan baW 
olabilir. 

• • • 
OlrllUJor 1d Çek • Almaa hu4utlan 

laer tlEI tanfl da 1llUll uma 4tltbme1e 
HVtedelelr maJıi1ettedlr. Bu laadud, 
laer ama oldala llbJ. basla el• batla 
A\'1"811&11 m...S etmlıetedlr. 

Tarlllte Boıı.,a claflu1 mtıhlm bir 
rol ~. Ç\\ntll burul AJmun 
ile yaka prt arumdıld en mtllalm ta
bi • ....., .. laattmı t8fkll eder. 

Bllmart: "BolaelllJ&)'a kim la&ldm .. 
1uıta Amıpaya Jalklm olurn demli ve ba· 
raya "Amıpaımı ortuma Allallm ini& 
•ttllt tül bir ........ llmlnl ..,.... 
u. 
..... ........... lıl1IJr 1ılr tltth • 

.... )'9ıldlr. v. ...... 1ıltla ....,. ba. 
nma 1* mNalaa battı olarak h!mı• 
Dl ft lılr lault ..,.... oJmununr ... 

..... ---· - ...., llenM'cla. 

llaca.rlltandUl lloDtrol heyeti bu mu- bir ordu ~. Bu ordu A•meaıa 
'ftlU1I ktffetmette pcikmedl, ve ti • lehbıde harbe tttlrat etttll talullıde 
tllıbalcle lltcar mllletlala talim s&mtlt A1manyanm IU'b dolnı pnlfJemı•ı 
1* orduya malik oJacalmı wup oldu- kolayJqtırabDlr, wıyabut mulatarb'.t.11 • 
iu clevletleN bUdJrdL Umumi harbin rlDl mahafaa etmeli. lıltb'a mDletJe • 
pllpled, 1na fil takip etmekten ba bir ıbı mubftJDetlnl ~ ecleblllr. O. 
aman tcenbule 111U.ddar ve Jılacar or- nua lclndlr ki. Alm1Pl1r, Kwrlum 
cluluau tul teftltlen t.lhl tutmata ltı- yardmıma ebemmlyet vwaatle •ııı-.. 
mm dehi stSrmedller .. Bu nretle llacar lardır. 
Jaarb1re DtlUetl, ordulUndaa latedllf b Ktıçllk ltUl.f ancak bunun 8serbaedlr 
danm terhla etmek, cmJarm yerine yeni ki Kacarlatana tarp olan vaıd19tlnl el• 
bvvetlerbıl alWı altma almak, ordumra llttlrmet ve KacarlataDla enı._mılr im. 
11Wı n mlhlmmıt kuYV'ltlnl arttırmak klnlarmı arqtırmü lUnmUIUI cluPR11-
tm1rtnıanm buldu. Battt. muahede ne tur, r..tlden JılacartltaD klcOk ltlJAfta 
IMIM!c!flmlt olan ukerl tanareclutl de olan mUneeebetJeriDl dbeltmek fclA 1ılr 
telav ,.,.ıtılar ft Jı1llUI bir blforma haJU uinlmJltı. 1922 ele Nllllen ....... 
..,_ tanare alıltlerl ltmt clnletlerl- • hllltmetlne mtın.cu.t ederek 1lfalr w 
bDtıol memvlarmm aM &llhtde Ba-~ hud11d tuhlblerl naüaW .. 
dapefte IObklarmda ....,..,,. 1ıetla • llDde bOttıD Wdlalarmdua ft11eter8k 
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1 HABER - Ateam oottae 

Alman ordusu Südet 
mıntakasına 

• u 

gırmege hazır ... 
Paris, 20 - Çe'koslovakyada alınan : 

istisnai tedbirler cümlesin.den olarak 
gazetelcı dün akşamdan itibaren ihti
yati bir sansüre tabi tutmuştur. BU· 
tün gazeteler nüshalarını satışa çıkar -
madan iki saat evvel sansüre tevdi e· 
deceklerdir. 

Londra gazetelerine göre Prağ hU -
kumcti, Henlanyın başını getirene beş 
bin İngiliz lirası mükafat vaad etmiştir. 

Prag makamları, Çekoslovakyada 
umumi seferberlik hakkındaki haber -
leri dün dahi yalanlamıt olmalarına 

rağmen, cumartesi günü gece yansın • 
dan itibaren Çek budunun memleketi 
terketmek istiyen elli yaşına kadar er. 
keklere kapatılmış olduğunu kaydet -
mek icap eder. Bu tedbir, halka tebliğ 

dilmeksizin tatbik edilmiştir. 
Yahudilerin, Siidet - Alman bölgele· 

rin.den firarları devam ediyor. Bu böl. 
gelerden gelen bütün trenler, kaçak 
yahudilerle doludur. Bu bölgelerin bir 
çok yerlerinde mağazalar kapalıdır. 

Nieder A1bendrof civarında, Alman
yada tcplanan Südet tahrikçilerinden 
mürekkep bir grup Çekoslovak arazisi· 
ne geçmek istemişse de, Alman polisleri 
tarafından muhasara edilere'k götürül
müşlerdir. 

Bütün Çekoslovak matbuatı, plebisit 
veya Südct mıntakalannın Almanya. 
ya terki fikrine, §iddetle itiraz etmekte
dirler. Matbuat, bu hususta qağıdaki 

delilleri ileri aürmektedir. 
Bugünkü hava içinde bir plebisit yap 

mağa imkan yoktur. Yapılacak bu ple· 
bisitin doğru bir netice ile bitebilece. 
ği §Üpheli.dir. 

Diğer taraf tan kimin reyini kullan. 
mak hakkında malik olacağını bilmek 
lbımdır: Yalnız Alınanlar mı yoksa 
Çeklere de dahil mi?. 

Keza, şurası da bilinmelidir ki, mem
leket dahilinde yaşıyan Almanların va· 
ziycti nedir: ''Bunlar da reylerini kul. 
nacaklar mıdır?. 

Sonra Çekoslovakya hudut mıntaka. 
lannı terkcdemez. Bunun başlıca iki 
ebcbi vardır: 

1 - Bu mıntakalar Çekoslcvakya 
f~in tabii bir mildafaa hattı teşkil c.ıt -

mektedir. Çekoslovakya buralarda azim 
masraflar yaparak istihkamlar vücuda 
getirmiştir ve bu istihkamlan elden 
çıkaramaz. 

2 - Memleketin bütün endilstrl ve 
tabii serveti Südct mıntakalannda top
lanmıştır. Bu nuntakalar olmaksızın 
Çekoslovakya ya~yamaz. 

Bütün gazetelerin yazdıklan ı5yle 
bitiyor : 

"Her ne olursa olsun kendimizi mU. 
~afaa edeceğiz.,, 

Almnoyıula nskeri faaliyet 
Berlin, 20 - Almanyada teşkil celi-

... 

1 

ıa..-~ ...... -ıuttlftl 
kilçilk itllıifla uyuşabileceğini söyleıni§
tl. Bu uyu!lma olmadı. Belki kilçUk itilM 
muvafakat etmedi, belki de Fransız ha
riciye nezareti, Fransa aleyhine harbe 
girm~ olan Macnristanm bu vaziyetini 
tetkike lilzum görmedi. 

Çekoslovakya, ancak Lehistan ve Ma. 
caristana dayanarak Almanya ile mUzo.
kero veya Almanyaya mukavemet ede -
blllr. Bu iki hilkümete daynnmıyan Çe
koslovakya Alman çemberine eimnldcn 
ve cenuptan iltihak eden bu iki çemberle 
ha.rb ve iktısadi bakımdan tam bir muha
sara altına girmiş olur. Bugüniln vazı -
yetine göre kilçük itilafın 49 milyon nU. 
fusunn mukabil Lehistan ve Macaristan 
43 milyon bir kuvvettir. Eğer kilçlik iti
lAf Lehistan ve Macaristanla uyuşabi -
lirse meydana gelecek 93 milyonluk kuv· 
vet Tuna havzasında hfi.kimiyet kur -
mak lstlyenlere karşı muazzam bir eed 
olabilir. Fakat Macaristan ve Polonya -
nm bugün Çekoslovakya zararına ken. 
dilerlne vnndedilen tavizlerin cazibesine 
kapılıp kapı1mo•ncnkları ayrıca dilşUntl-

ecek mUhlm bir meseledir. 

len Südet gönüllü kıtası tarafından neş 
rcdilen bir tebliğde, hazırlık işlerinin 

bittiği ve gönüllü kaydına başlanabile· 
ceği bildirilmektedir. Gönüllüler mınta
ka sırasiyle kaydedilecektir • 

Şimdiye kadar 100 bin Südetll AL 
manın Almanyaya geldiği bildiriliyor • 
Bunlar silahlandırılmaktadır. 

Dresd sergi sarayında Südetler bir 
nümayiş tertip etmişlerdir. Partinin bir 
memuru sarayda toplanmış elan bir kaç 
bin mülteciye Henlaynın selamını getir
miş ve demiştir ki : 

"- Vatana silahlarla ve ttıuzafferen 
döneceğiz.,, 

Münihten eski Avusturya istikameti· 
ne bir çok Alman kıtaatı hareket etmiş.. 
tir. Ordu ile beraber müteaddit batahya 
lar .,e tan'klar da A vusturyaya doğru 

yürümektedir. 
Çek hududunda Alman askert hare -

katı devam ediyor. Maamafih İngiliz 
Başvekili, Almanyaya gelmeden evvel 
bir harekette bulunulmıyacaktır. 

Hitler Godesberg tehrine hareket 
etmiştir. Orada Çemberlayru bekliye -
cektir. 

İngiliz Başvekili, Çekoslovakyarun 
cevabı geldikten sonra Almanyaya ha· 
rekct edecetkir. 

HUKUMET!N BEYANNAMESİ 

Prağ, 19 (A.A.) - Prağ hü'kfımeti, 

millete hitaben bir beyanname neşre. 
derek memleket dkarıumumiyesini 

Fransız - İngiliz görüşmeleri hakkında 

gelecek haberleri sükun ve itminan ile 
karşılamağa davet etmektedir. 

Çekoslovak devlet reisinin, hükCimetin 
ve mebusların dost hükumetlerle temas 
halinde bulunmakta olduklarını hatırla. 
tan beyanname, Çekoslovakya hiı1cume. 
tinin vaziyeti ve Fransız • İngiliz mü· 
zakerelerinin neticesini Çekoslovak dev 
lctinin hayati zaruretlerini ve menfaat
leri zaviyesinden tetkik edeceğini kay· 
detmektedir. 

Beyannamede şöyle deniliyor: 
Bütün vatandaşlan, devletin ve mil. 

Jetin menfaatine tam bir vifak ve tama. 
mile vicdani bir surette çalışmakta olan 
mesul unsurlara tamamiyle itimat et· 
miye davet ediyoruz. Bu unsurlar dev. 
Jetin istikbalini de Reisicumhurun ve 
hükumet reisinin son günlerdeki beya. 
natların.da göstermiş olan istikamette 
garantı ctmeğc gayret etmektedirler. 

1NG1LtZ MATBUATI REYIAM 
TA VS1YES1NE BAŞLADI 

Londra 19 (A.A.) - Bütün matbu· 

at bugün, Çekoslcvakyada Sildet Al. 
mantarına ve diğer milliyetlere plebisit 
yapmak imkanının verilip verilmeme. 
siyle meşgul blmaktadır. 

Bilhassa ekseriyeti Alman, Polonya
lı veya Macar olan kwmların kendi L 

navatanlanna avdeti meselesini tetkik 
eden gazeteler, hatti daha düne 'ka.dar 
mütereddit olanlar da dahil olmak Uzere 
plebisit lehinde bulunuyorlar ve plebisit 
yapılıncaya kadar da her türlü zorbalık 
hareketinden ictinap odilmesi lüzumunu 
ileri sürüyorlar. 

Observer diyor ki: 
Bugün şerait öyle bir hale gelmiştir 

ki, zaferle bitecek bir muharebe bile Çc. 
koslovakyayı bugünkil teklinde artık 
tutamaz. Şurası iddia clunabilir ki, harp 
yolu ile olsun sulh yolu ile olsun Südet 
mıntakalarının Çekoslovakyadan ayrıl· 
ması, zaruri bir hal almıştır. 

Tim es, şöyle yazıyor: 
lhtilalin müslihane bir tekilde halli 

hususundaki kararları, herkes sempa
ti ile karşılayacaktır. Bu ihtilafın bu 
şekilde hallinde bütün devlet adamlan 
mutabık bulunduklannı ilan ettiler. An
cak herhangi bir sureti hal adil, namus 
kar olmalıdır. 

Sol cenah muhalefetinin gazetesi olan 
People bile plebisit lehinde bulunuyor 
ve diyor ki: 

t'ki taraf tan birisini tercih etmek ıt-
2:1mgelirse, ağır fcdakhlıklar iltizam e
den tarzı halleri Çek~lovakyanın bils
bütün izmihlalini mucip olacak bir har 
be tercih etmek icap eder. Çekoslovak· 
Y.a hudutlarının yeniden ~izilmesi zaru. 
reti baş göstermiştir. 

Çekoslovakya hükQmetl, uzun aene. 
ler Südet Almanlanru yalnız istihfafa 
müstenit bir muameleye tabi tutmakla 
kalmamıı hattl vaidlerini tutmakta en 
son haddi bile a,mı§tır. Lord Runci
manın süratlc hareket edilmesi hakkın
daki bütün tavsiyelerine rağmen Prağ 
hükQmeti, tavizlerini kısmakta ısrar 

etmiştir. Son tavizleri ise çok geç kal. 
mı§ ve artık kıymetini kaybetmiştir. 

Alman ajansının bir haberi 
Zittau, 19 (A.A.) - Ekserisi ka

dın ve cocuk olmak üzere Alman top
rağına katmak isteyen blr SUdet Al· 
manlar kafilesi, Çek askerlerinin tü
fek ateşine uğramış ve Çekler bun
lardan bir kısmı Alman topraklarına 
gectlkten sonra da ateşe devam et· 
mfştlr. 

Alman topraklarında bulunan Ul· 
lersdorf istasyonuna birkaç merMI 
isabet etmiştir. tkl kadın ve ne ço
cuk yaralanmıştır. 

lngiltertnin askcrl tayyareleritıdtn biri, Stamford şe1ırl Durlnt!t, diler 
bir tayyare ile çarpışmış ve lıcr iki tayyare de yuvarlanmıştır. Tayyarelerden 
biri, bir evin üzerine düştüğü sırada ateş almış ve bitıa da tutuşmuştur. Diler 
tayyare biraz ileriye düşmüştür. 

Tayyaredekiler paraşütlerle atlayarak kurtulmuşlar. fakat evdekilerden 
bir hı kaza mlicesindı ölm{4tür. 
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Fransanın Aviyon şehrinde geçen gün beynelmilel bir tikordton mıisab8' 
kası yapılmış, bu münasebetle binden fazla akordeoncu bir araya Jielerek nur 
ozzam bir orkestra halinde konserler vermişlerdir. 

Klev~and pamukları yağmurdal1 
yüzde 75 hasara u"radı 

lediklcrine göre hemen umumiy~tle 1': 
land cinsi pamuklarda zarar ve zıyan :te" 
de yetmiş beş olarak tahmin edılnl~ 

Mersin (Hususi) - Evvelki gece saat 
birde birdenbire şiddetli gök gürütlsüle· 
rini müteakip başlayan sürekli yağmur 
dün de fasılalı surette devam etmiştir. 

Yağmurun başlamasından biraz sonra ha· 
va fırtınaya çevirmişse de çok sürmemiş 
ve ehemmiyetli bir hasar kaydedilmemiş
tir. 
Yalnız henüz toplanmamış olan pa· 

muklara mühim nisbette zarar verdiği 
anlaşılmıştır. Anlayışlı (ıftçilerimizin söy 

Ege mektuplan 

clir. Ç' 
Zira bu cins pamuk kozaları henüı 8 

mış ve toplanmamış bulunuyordu.. bi! 
Bu vaziyet karşısında çiftçi denıı 

endişe içindedir. • 
Gelen haberlere göre yağmur rnın~ 

lannın her tarafına yağmış ve dağl 
bazı yerlere yıldırım dü~müştür:.._....-..---

Pamuk ziraati köylere 
nasıl yayıhyor? . 

Bir sulama arığı Pirlebey köyünü hdıç 
yoktan 4000 dekar pamuğa ulaştır 1 

Sulama tesisatı köglügü faaliyet 
ve re/ aha sevkediqor 

retile mukaveleyi feshetmişlerdir. ?Yl~ 
velenin feshini müteakip ilçebaY }<o~tııt 
yü arığa akın ettirmiş ve başta rtıU ofla 
Mustafa Candemir olmak Uzere ~·ode 
mt:.z hep birden çalışmış, bir hafta 1~-'e' 

Pirlebey, (Hususi) - Nazilli ilçesinin 
cenubuna, Karıncalı dağının eteğinde 
kurulmuş olan ve binden fazla hanesi 
bulunan köyümüzün mezru arazisi, köy 
altından itibaren l\lenderes nehrine ka· 
dar uzarunakta ve çevresi itibarile on bin 
dekarlık geniş bir sahayı kaplamakta· 

dır. 
Asırlardanberi susuzluk yüzünden 

mahdut birkaç parça müstesna olmak 
üzere, arpa ve buğdaydan başka bir malı· 
ul yeti~miyen bu arazide, 936 yılında 
ılçebay Ihsan Kfilıya oğlunun köylüye 
köy şahsiyeti maneviyesi namına bir su· 
lama arığı açtırmasile, pamuk yetişme
meğe ba5lamış ve bu itibarla muhitimiz 
ziraatinde yeni bir devir açılmıştır. 

Pamuk ziraati neticesinde kadın, erkek 
köylünün hepsine iş çıkmış, o sene pa· 
muk veriminin ümidden fazla oluşu, köy
lümüze hem refah temin etmiş ve hem de 
köylümüzde pamukçuluğa karşı büyük 
bir heves uyandırmıştır. 

937 yılında da devam eden pamuk zi· 
raatinden sulama sayesinde ayni istifade 
görülmüş ve yıldan yıla bu işe köylünün 
alakası artarak pamukçuluk inki§afa baş· 
lamıştır. 

938 senesi sulama işinin daha vast bir 
şekilde yapılmasını dü~en köy ihtiyar 
heyeti bazı kayıt ve şerait altında usul 
ve kanuna tevfikan arığın işletme hakkı· 
nı iki sene müddetle şirket halinde birle
şen birkaç şahsa satmış ve bu suretle ihti· 
yar heyeti arıktan alakasını kesmiştir. 

Sulama işini üzerine almış olanlar a· 
nğı tamamile işletmemiş, bent kunnağa 
muvaffak olmamışlardır. Mahsulün yan· 
mak tehlikesine maruz kaldığı bir sırada 
ilçebay Ihsan KAhyaoğlu köyümüze ka· 
dar gelerek işe müdahale etmiş ve bu 
müdahale üzerine sulamayı deruhte eden 
ler bu uğurda sarfettikleri paradan bir 
hak talep etmemek ve köy sandığına ya· 
tırdıklan parayı tamamcm terketmek su· 

·1 ı-ı 
bent kurulmuş ve anklar tamaJ1l1 ~e i,itı 
tilcrek arazi sularunağa başlamış, d~~ &e 
dekarlık arazideki pamuk mahsuı 
yanmaktan kurtarılmıştır. . eıın· 

Sulama işine bu kadarla iktifa dil' 
miyerek civar köylerin istifadesi d~ olıı" 
şünülmüş ve bu cihetten arık te\151 at ,-e 
narak köyümüze civar olan oual sııre: 
Mescitli köyleri arazileri sulanma tefı' 
tile bu köyler halkı da arıktan ınü5 

olmuşlardır. >-ti 
Köyümüzde ötedenberi köhne. ~)1 

sıhhi ve ayni zamanda mevcut tal~9 O' 

istiab etmiyen bir binada okuınak ga# 
lan çocuklarımız, beş dersaneli ,.e :ıJ11' 
olarak yeniden yapılan ve yapısı tatt1 }ltl' 
}anan okula naklolunacaklardJr. c~~ 
ri}•et devrinde meydana getirilen b\l 
köyümüz için büyük bir nime~ 

Zeytin bu yıl 
bol o~acal< ~ 

Erdckte mücadele çok par 
neticcter verdi 1 t!P 

Erdek, (Hususi) - Erdekte ?u ~şıı· 
sali az görülmüş miktarda zeytı? ~ 
lü bolluğu vardır. Kazada ze}'tı~ 
faaliyetine ilaveten bu yıl ayni , pı~ 
"Zeytin sineği mücadelesi,, de } a 
tır. zirı't 

Bu mühim iş için zamanında nsat dl 
vekaleti nezdinde yapılan teşebb 
müsmir bir netice vermistir. s/P 
Çalışkan ziraat memurla~11 t>ıJ 

mürakabeleri altında yapıJrnı~ ~ ..,-e b~ 
mücadelenin iyi neticeler verece~il~ 
yıl mahsulün sağlam olarak eld~~ 
ümitleri ıünden ıüne kuvvetleıw--
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Sinagogda 

111llftl pukalyumda atnaroı o ka
far. blsbalık olmU1tu Jd müminleri ıı-

' 1'Yla lçerlye almak tcab etmlt ve kapı- , 
Ja da b1rlsl dikilmlf U. lçerdekller çık -
lladaa yeniden Jdmae bırakılmıyacaktı. 

Bu vutyet kom.leyoncu Jakobun hiç de 
llbıe ıelmedJ: 

- Muhakkak içeri girmeliyim: Abra • 
.._ söreceifm. 

- Abraham kim f 
- Benim patronum. 
- 1mklnı yok lçerdekller cUınadan • 

- bırakamam. 
- Aman yapma! bir banka muamele-

li var Jd aaat on birden evvel halledil
llıek JJ.zım, yoksa patronun bu işten um
dufu beı yüz lira klr havaya gidecek. 

- Bet yüz lira mı T 
-Evet. 
- Öyleyse gir, fakat çabuk dön. 
Jatop içeri girdi, bir iki adım at:ml§tı 

ki kapıcı peşinden seslendi: 
- Seni yalnıs banka muamelesi için 

bıraktım ha; dua ederken göıilrsem ka. 
'11mam! 

~ Homdolsun ıal "' ıalim ynı indim. 

SoukkanlıOık 
Derede bir adam c:ırpmıyor ve avazı 

llkt:ıiı bdar balmYordu. Köprüden ıe
lla biri eflleret IMlendl: 
-l'f• nrf 
~ Oereye dlfttlm. 
- ~rtıyorum, aöylemefe ıtızum var 

lal? 

- YOzme bllmfyonım. 
- Olabilir. Ben de bllmlyonmı ama 

leaıln gibİ bu cehliml lleme ilAn ettiğim 
ft10k. 

..._-:- B~ka ıehirde çalı§acalım. Hapisha· 
~ konforlu değil! 

- Fransız karikatürü -

- Cocııklar, tolıumların hepsini topla· 
lfıay,,.. Şurada bir kaç tane kalsın da balı 1 
fııııı11m lııvı$i kırılmasın/ 

,, 

Lik maçları başlıyor 
Fikstür dün tanzim edildi 

iki devreli müsabakalara 2 birinci teşrinde başranacak 

Delirmenci - Hayır efendim. Artık 
rüzgdrdan istifade tlmiyoruz. işi asriler 
tirdik: Kanallar tlektrikle müteharrik .. 

N çn? 
Almanyada birkaç seı.e süren bir ta.ıı-

11llden yeni dönmU§tU. Dünyadaki bUtUn 
fenalıklarm hep yahudllP.r yüzünden ol -
duğunu slSyleylp dunıyordu. Bir arkada. 
ıı itiraz etti: 

- Dünyadaki fenalıklarm sebebi Ya
hudiler değil fırmcılardır!. 

Almanyada tahall etmit ut hayretle 
eordu: 

- Allah Atlah! neden fırmcılart 
Muhatabı tqı gediğine koydu: 
- Peki, neden yahudllerT • 

Y mi lriran - Btnden memnun iala
caksınıı. Çıktılım pansiyonda pqimden 
alladıbr. 

Pansiyon sahibi - Burada bizim ba
ıımıza ö1lı ıey ıelmez; kiraya J>tıin ali· 
nı. 

Saat 
- Allo, emniyet ll&!ldığı mıf Ebnfn.. 

le gl5rU§tlyorum.. - .... 
- Evet efendim. Ben de ılzlnle s8-

ı1lşmek lstiyordum. Bana liitfen ıaaU 
söyler miain1z T 
- .... 
- EatatruruJlab efendim, ne mtına

aebet! Sizden saati 10rdum. 

-···. 
- hah edeyim efendim. Bu sabah 

ceb santimi mUeBSeaeniz? rehin bıraktım. 
Bakıp aaaU bana aöylersinlz sanıyordum. 

.. 

- Doktor bmta dmlz banyosu tavsiye 
elti. il albul~i ben tuzlu sudan lıi' lıoılan
mıyorum. Bu çareyi buldum. 

z~m 

İ.ltanbul futbol birincisini tayin ede. 
cet olan ilk maçlan • dört klUblln 
de qt.iraldyle - 2 tetrinievvelde ıehrimi
zin Uç ıtadında birden ~aşlıyacaktır. 

Birinci kümeyi teşkil eden Galatasa
ray, Begtktaş, Fenerbahçe, Güneı, Hl
W, Vefa, SUleymantye, Topkapı. latan. 
bulspor ve Beykoz klUblerinln murah
haslan fikstürü tanzim etmek ve malt 
ıartıan konuımak ll%ere dlln . alt§am 
mmtaka merkezinde bir toplantı yapmıe
lardır. 

Hasılat takalmt lşlnde bu sene de hiç 
bir değişiklik yapılmamıt ve eskisi gibi 
yüzde kırk ııtad hlllseal çıktıktan sonra 
geri kalan paranın yüzde on yedisinin 
birinciye, on altmmm ikinciye, on befi· 

Fransızlarm angaje ettiğ i 
bir Çek oyuncu 

Çekoslovakya mtm ta1mmnın en iyi 
ve ıenç oyunculanndan iç muhacim 
Hen Franaarun L' A. S. Saint-Etienne 
klübU tarafından bilyük bir ücret mu· 
kabilinde angaje edilmiıtir. 

Yukarld resimde Henin kafamı g3. 
rllyonunu%. 

Beynehnllel mUsabaki:lar 

Almanl}a Polon
yayı 4-1 gendi 

Kemnitl, 19 (A. A.) - Almanya ile 
Lehlltan mllU futbol taknnl•n araımıda 
betincl defa olmak Uzen tekrarlanan 
maç, Alman mllU t•Jnmmm '-1 pllbiye. 
tiyle netlcelenmJeUr. 

Blrlııcl haftaymı 1-0 Almanlar lehine 
biten ve bu taraııqmada Lehlilerln hü
cum hattı lfllyememi§tir. 

Lehlatan mllU takımmda en ziyade 
dlkkail celbeden oyuncular, kaleci Ma
dejald, merkea muavin Niyta, aolaçık 

Vodru ve aollç Vilmovslk'dlr. 
Buna mukabil Alman mllU taknnmm 

mlldafileri mükemmel btr oyun göatere
memlfler, kaleci Jakob, muavin Kupfer, 
Kitzlnger, muhaclmlerden Haneman, Şt. 
ro ile Şön muvaffak olmuşlardır. Alman
lar ilk aayılannı 35 incl dakikada Gavve
lln ayağıyla yapmışlardır. 

LehWer beraberlik aayılanm Ddnct 
haftaymm beıincJ dakikasında yapmıv -
lardır. 

Norveç • Danimarka 
Birer ~o .. e b-rab~re 

ka dı~ar 
Oslo, 19 (A. A.) - Olluval stadmda, 

Kral ve veliahdın da hazır bulunduğu 35 
DakWo kız, patronun yanma girdl: bln eeytrcl 6nllnde yapılan Norveç - Da-
- ı~e var? nlmarka mllU futbol takmılan maçı 1.1 
- Sizi birisi g6rm.ek istiyor. beraberlikle neticelenmtıtır. 
- Ne to için? 33 tıncn dakikada aağaçJklan Arnese-
- Maaşma zam fııtlyor. ıı.lıı ayağı ile Norveçliler ilk sayıyı kay-
- Zam mı iltiyor? Burada olmadıfmu det.mlllerdir. On dakika eonra Danimar-

söyleyin. 1 kaltlarm aaf lçlerl beraberlik aayıamı 
- Sizi görmek lstlyen k.1mae burada yapmıştır. 

olduğunuzu biliyor. 1 Şimal devletleri arasında yapılan bu 
- Kim bu Allah aşkına T turnuanın neticesi Stokholmda 2 llkteş. 
- Benim efeııdf.ml rinde yapılacak olan İ.lveç ·Norveç kar. 

Din Uçüncuye, on dôrdunfin de dordün
cUye verilmesi ve yüzde onun ikinci kü
me klUplerine aynldJktan sonra diğeri • 
n1n de birinci kllmenln geri kalan klüb
lerine dağıtılmaııı takarrür etmiştir. Bun
dan sonra çekilen kurada klüplere ıu 
numaralar isabet etmiştir: 

1 SUleymantye. 2 Vefa. 3 lstanbulspor. 
4 GUneı. 5 Fenerbahçe. 6 Beşi.ktq. 1 
Beykoz. 8 Galatasaray. 9 HiW. 10 Top
kapı. 

938 - 39 lstanbul ilk maçtan ftklltllrll
nlln ilk devreal maçlan aöylece hazır • 
lanml§tır: 

BlRlNCl HAFTA. 
(2 Tetrlnlevd). 

SUleymantye • Topkapı 
Vefa - HIW 
İ.lltanbulspor - Galatu&ra7. 
Gllneı - Beykos 
Beoiktat - Fener 

lKtNct HAFI'A; 

(9 Tetrbılevvel), 
SWeym.anlye • HiW 

Galatasaray - Topkapc 
Vefa - Beykos 
latanbulspor - Befiktal 
GUneı - Fenerbahçe 

UçONCU HAFTJi. 
(16 Teplnlevel) 

Sllleymaniye. Galataaara1. 
Beykos - HllAl 
Beılktaf - Topkap1 
Vefa - Fenerbah~ 

İ.lltanbulapor - Gllnet 
DÖRDUNCO HAIIT& 

(23 Tetrlnlevel). 
SWeymanlye - Beykos 
Bealktae • GalataaaraJ. 
Fener - Bll'1 
Topkapı - GUneı 

Vefa • lstanbulapor 
BEŞ1NC1 HAFI'X 

(SO Teptnlevel). 
Beıtktat - SUleymaniye 
Fener - Beykos 
Galatasaray • Gllnet 
t spor - HiW 
Vefa - Topkapı 

ALTINCI HAFr~ 
(6 T~rlnlsaıı.l) 

Galataııaray - Vefa 
HUM • Topkapı 
SUleymaniye - Fenerbahçe 
GUneg • Beşiktq 
1 Spor • Beykoa 

YEDlNct HAFTA 
(lS Te,rbılsaııl) 

Galatasaray - H1W 
Beykos - Topkapı 

Vefa - Beetktat 
lstanbulspor - Fener 
SUleymaniye • Gilneı 

SEKtzlNct HAFTA. 
(20 TC3rlnlsanl) 

Sllteymaniye - lstanbulapor 
Vefa. GUneı 
Fener - Topkapı 

Begilctq - Hilll 
Galatasaray - Beykos 

DOKUZUNCU HAFTJL 
(27 T~rlnlsanl) 

Sllleymantye • Vefa 
lstanbulspor • Topkapl 
HiW-GUneı 

Galatasaray - Fenerbahçe 
Begtktq • Beykos 

Tı ansa lantUuer ı rnuvası 
Nevyork, 19 (A. A.) - Atlantik ku

pası için gemiciler arasmda yapılan en
ternuyonal futbol turnuvasmı "Bergenıı. 
fjord,, Norveç vapurunun ek.ipi kazan -
mıştır. 

Stadı olan klUpler, her esne oldufıı ' 
gibi, mllllabakalarmı kendi lahalarwda 
yapacaltlardır. Yalnız mUhlm maçlar • 
dan ilk Fener • Beşiktaş ltarşıla§.MaG 

Kadıköyde, Fener • Galataııaray maçı 

Taksimde, Fener • Gilneı müsabakası 

Kadıköyde, ~lktq - Galatasaray ve 
Begiktaş • Gllneı maçlan da Şeref 11\.am 
dmda olacaktır. J 

ikinci küme klüplerini davet 
T. S. K. btaabal Bölgeal .Futbol Ac. 

Janlıtmdan: 

1938 • 1939 aenest Uk maçtan fikstU .ı 

rtınU öğrenmek llzere ikinci kllmeye 
mensup klllb murahhaalarmm 22-9-1938 

Perşembe akşamı aaat 18 de Bölı• 

merkeaine gelmeleri tebllf olunur. 

Paylaşılamıvan 
ihtiyar oyuncu 

Yukarda bir brfbtllrüoD ~rdüğtl
nils Hummenbliger eski Avusturya ta
knnmm ae~lerce merkez muavinliğ;nl 

yapmıf bir oyun,:udur. Kendisinin yap 
çok ilerlemiı olmaama rafmen. timdi 
Fransa takmılamıda oymyan bu e~ısia 
merkez muacimi Fransız klilbleri Ade
ta payll.§amamaktadırlar. 

Buna da ıebeb, kendiainln çok ya,
tanmıı olmasına rağmen fevkallde bir 
teknisiyen olmaardır. 

Doğan spor 
Eğe llkl hlrlnclllğ~nl 

kaz·1ndı 
hmfr, 19 (A. A.) - Ege Utt pmpt.. 

yonaaı bugün neticelendi. Geçen hatta 
0-0 berabere kalan hmfr Dofanaı.orla 

Aydın aporun bugllnkn karlılqma•an da 
çok heyecaıılJ oldu. Doğanııpor 3-2 ga. 

llp gelerek kupayı kasanm11tır • 

At yarışları 
trmir, 19 (A. A.) - Sonbahal at ra. 

nşlarma bugün Buca koşu yertr:ıde bq. 
landı. Hava mllııait olmadığı için a:J:a .a 
az seyirci vardı. Birinci ko41· l\ç ve daha 
yukan Yatta ve 1938 senesi zarfu·da · &• 

zandığı ikramiyeler yekfmu blıı '191 ylla 
lirayı doldurmıyan halisltaı! İngiliz at 
ve kıaraklara mahsustu. Mesafesi 2000 
metre ve tkramlyelll de 2M liraydı. Bet 
bayvannı glrdlfl bu kOfUda Aklf Ak!o
nun Baylanı birinci, Burhanın komiscd 
ikinci geldi. ikinci koeu llç yqmda ve 
hiç koşu kazanmamq yerli yamnkan tn
giliz erkek ve dişi taylara mahsustu. Bil 

.. Brem.en,, transatlantiğinin eklpl kar- koşuda Cahid Erelin Kuştepesi bırınci 

fllaşmasuıı lkl defa beraberlikle bitir • geldi. UçUncll kOfU ballllskan Arat• at ve 
mlştir. Gelecek yıl yapılacak olan tur • I ' tısratıarma mahsmıtu. Ahmedin Ontucııı 
nuanm ilk karvılaşması için çekilen kura birinci geldi. D6rdUncO koşu ha'.,.kan Jn. 
neticesinde Brem.en transatlantiğinin gills at ve tısraklanna mahsustu. lıAım 
futbol eklpl bir nisanda Nevyorkda .,Niev Çırpanın Dand!M blrlnct geldi. Beetncl ve 
Amııterdam., vapurunun futbol takımı ile eon kôf11 dört ve d'1.ha yı:kan yaştaki 
karşılaşacaktır. yerli yanmkan tngllis kmraklıı.rmt. 

IJ}aşmasmdan sonra anlaşılacaktn'. Ku- , 
payı kazanmak için Norveçlilerin bir pu
vana lhtiyaçlan vardır. 

mahsustu. MP.Mfest 2000 metre olan tna 
koşuya 2200 metre olan bu koşuva dört 
hayvan glrdl Salih Mahmureai blrlııc:I, 

eabuı Atlmm Nonuı ltlncl pldl, 
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Dikkatle baktı. Bu adam Velterdi 

u ô.ki 'nın ir kadına zebun Dorotegi Parisfen kaçırarı adam··· 

o as na iç 'nden de gülmüştü x 
1 rin bCP-Maks teklif etti: rası biraz karanlık da elektrik e 

- BUfoyo gidelim mi? 
lki kardeş kabul ettiler. Beraberce 

Uç salonu geçip bUfenin bulunduğu F.nlo

na girdiler. Fon Strnmmer ve nişanlısı 

ile baronun birçok zabit arkadaşları o
radaydılar. :t.Hnna yeni gelenleri gUlUm. 
siyerek fon Strnmmcr de bagmı sert bir 
hareketle eğerek solii.mladılar. Herkes 
Niko11l hayranhklıı sUzUyordu. 

sini yakmak istedim. 
- Peki öyleyse. Elektriği yakıp gi .. 

din. Rahatsız edilmek istemiyoruın· 
İçinde bir kin vardı. Alev alev onu ya- ı 

kan, mlifekkircsini kavuran, fısabmı 

hurdahaş eden bir kin vardı. Ah eu Da
vudla Gllllzan bir bulsa, kazığa çaktırıp 
askerine recmettirecek ve haklarında zi
na fetvası alıp gömdUrmlyecek, leşlerini 
hayvanların parçalamalarına bırakacak • 
tJ. 

Köse kcthilda öğleye doğru Alemdarın 
yanına girdi ve ~nklabanlıklar yaparak 
onu gUldllrtneğe, cğlendinneğe çalıştı ve 

dedi ki: 

- Devletlüm, birkaç konak ötede eev
keUQ hünkar mübarek kudumunıı mun
tazırdır. ln~allah mUhril hUmnyuna knvu
uup koskoca devleti aliyenln serdarı ek
reml olacaksın. Şeref ve izzetin dllnyayı 
saracak, cariyelerin binlercesi baklpnyl
nlze yUz sUrccek. Gel vazgeç eu kahpeyi 
dU~ünmekten ! 
Alemdarın gözleri ~armıştı. Dişleri 

arasında bıyıklarını ısırornk söyleniyor. 
du: 

- Şirler olurken pençe! kabnmdn ler
mn. Beni bir gözleri ahuya zebun etti fe
lek! 

Köse de müteessir olmuıJtu. O da sev
mek nedir bilmez değildi. Koca efendisi 
Alemdara yilz binlerce kadın fedn olsay
dı, ne olurdu? 

Fakat lete Davud GUliznro kıyamamış 
ve onu alıp Gelibolu havalislne kaçmıştı. 
G5zll önllnde sevdiği Gllllzıırm Alemdar 
yatağında bulunmnsına gönlU rn::ı olnmı. 
yacaktı. Kader ona Alemdar ynnmda 
kalmnğt bu kadac.ık biçmf3 demekti. 

Köse dedi ki: 
- Zaten devıeunm, on beş yıl yanın

da nimetiyle pervcrde olduğu efendlslni 
gnmmnzhl'llrnk öldüren Davud gibi bir 
mel'unun size yar olmasına akıl ermezdi. 

Köse ketbllda bu makul sözleriyle A
lemdan yatıştırmış ve alıp serdarı ek
reme götUrmU~. yolculuk işleri üzerin -
de konuşma behanelerlyle Ale::ndan a • 
vutmak neye milteval:klfsa ynpmışu. Ser 
dar da işi anlayınca Alemdara hayret 
etm.iştl Yn~ı ba!!ı böyle bir maceraya mu 
salt olmıynn Tuna hakiminin bir kadına 
ı:ebun olmasına içinden de gUlmUştU. 

Gece basıyordu. Bugün Alemdarın en 
amlı zamanıydı. İçinde derin ve anla -

at1maz bir sıkınu vardı. Keekl köse ket
hildııya verdiği emri geri almasaydı, bel
ki köse GUllzarln. Davudu ele geçirirdi. 
Fakat bir taraftan da buna lmkAnı var. 
dı? Elbette minareyi çalan kılıfını ha • 
zırlrunfl3tı. Klmbllir efmdl GUllzarla Da -
vud nerede hembezml vlsaldiler. 
Paşa erkenden çadırına çekildi. Hava

da da tek bir yıldız görUlmUyordu. Daha 

1 
- Ey, neye bir şey söylemiyorsunuz? 

ezan vakti karanlık başlamış ve birden-, yere çökerek stlrUne sUrUne c;adırmdan 
bire koyu ve korkunç bir gece yayılmı§. uzaklaştı ve ses duyduğu istikametin 
tı. Alemdar bu gece yalnız bl.r çay lçml§, aksine doğru, yığılınt§ araba enkazınru 
biraz da kızarmış ekmek yemLsU. Ona n.rknsma sindi. Dikkatle etrafını gözlü -
rağmen gönlll bulanıyordu. Şiddetli bJr yorcıu. Elinde s!Wu tetikteyd.L Filha -
pas aS2ını kurutmuş, dudaklarını çatlat,.. klka çadırına doğru Uç karalUrun yakla§. 
mıştı. tığını gördü. Bunlar toparlsktılnr. Biraz 

daha yak!aşWar. Artık Alemdar, Uç 
Bir köşede saatlerce uykusuz dUşUn - metre kadn.r uzakta, Uzerl<.ırindekl c;alı

dll, durdu. lstnnbula gidince her eeyl hal- larla sllrilnen Uç adamı sarih biı 6ekil
ledecek ve muhakkak bu oyunun fnti -

1 
de gl>rUyordu. 

kamını alacaktı. Dışarda yaprak kımıl • Bir tanesi çadırın kapısına doğru sUzUl 
damıyordu. Hava sanki yaz gecesi gibi 1 dil. Diğerleri lki kcnn.rda kaldılar. Elle-
mcaktı. Zebele mi olacaktı, neydi? A- rinde gecenin koyu karanlığı içinde dahi 

Maks içini çekerek: 
- Size herkes hayran Nikol ! dedL 
Ve Rokura dönerek devam etti: 
- Ne mes'ut bir kardeşsiniz! 
- Siz de mes'ut blr kavalyeslniz sa-

nırım. N1kol yanınızdan ayrılmıyor. Üç 
dansta da hep sizinle kalktı. 

:t\ikol IAfa kanııtı: lemdar dışnrda canhırn.~ bir haykırııı du- L'.'Jlldtyan sUngUlcri görillUyordu. Alemda. 
yar gibi olmuştu. Derhal çadırından dı- rm hiddetinden di3lerl biriblrlne çıµpı • - Dostumuz gayet iyi dans ediyor. 
§arı fırladı ve dinledi. Muhakkak bu bir yordu. Gayet mükemmel bir kavalye ..• 
feryattı. ÇUnkU henUz uzak tepelerde ak· BUfenln bulunduğu masanın önUne 
l d d. d Ortnd hi ki eclk - Vay mcl'unlar, demek biraz daha s evnm e ıyor u. a ç ms • gelmişlerdi. Maks, Nlkole ikramla mee-

ıe kt A d d Öb +"inin k 1 gecikseydim, beni gebertmlo olacaklar -r yo u. ra a sıra an e...... a oş- gulken Rokur hizmet eden garsonları 
larınm çıkardığı ses duyuluyordu. Bu dL bir polis gQzUyle tetkike koyuldu. Ma _ 

haykırma bir daha tckerrilr etmed.L Şimdi bunlara bu hareketlerini paha- eanm iki ucunda ve ortasında, davetli. 
- İhtimal, dedi, bir bayk113 haykır- lıya oturtmak ltızmıdı. Tek başına bir al. tere karşı duran Uç metrdotelden sol -

ınıştır! 16.hla Uç klelyle mllcadele etmek gUçtü. dakl dikkatini çcktL Bu adamı tanıyor-
Maah:ıza Alemdar tedbirli bir adamdı. Onlar da sll6.h atarlarsa belki Alemdar du, bir yerde görmUııtU. Fakat nerede? 

İhtiyaten silıüımı muayene etU, tetiğini vurulabilirdi. Alemdar öyle utaktefek Dikkatle baktı. Evet, bu adam yaban· 
açarak yanıbaşmn koydu. Ne olur, ne ol- ueylere pek kulak asar bir adam değildL et değildi. Ona doğru yaklaştı ve hatırla
maz. Böyle adamlar dalma tehlike için- Eğer gece olpıasa bunlar on kişi de bu- dı: bu adam Velterdl. Doroteyl Paristen 
de sayılırlar. Uyanık bulunmak zarar lunsalar evelallab mUcadele eder ve alt kaçrr:an ndam .•• 
vermezdi. Alemdar genç YB§mdanberi olmazdı. Fakat gece mücadele gUçUl, Salonun sıcağından bunalmı§I bir adam 
Çerkesler gibi yeri dinlemekte mahirdi. 

Al tavrıyla dıean çıktı, ttzun bir koridora 
Kulağını toprağa dayadı, dinledi. Arada emdar eline güvenirdi. Çadırtn berl 

ta f d Ju saptı. KUçUk bir odanın camlı kapısı ö-
sıradn bir dipçik vurulur gibi bir ses du. rn m akl pek tuA tam nlşang!htı. Onu 

rd bir ın.-..0da yere devirmek ve irerd"- nUnden geçerken Maks Uo Noeli gördU. yuyo u. Alemdar 8i1Ahmı alarak tekrar ..... 'l.. ııı .,-

kini b·-'·rp "bUr taraftakini de bakla- .. Sevgilileri yalnız brrakahm!,, diye dil. 
çadırından çıktı ve beş on metre Uerll- uUA u 

ak d eUnerek yoluna devam etti. Koridorun 
yerek etrafı dinledi, gezdi. Kendi kendi- m , sonra a c;adırdaklnl canlı olarak 

...ı'ld Sin ele gerirmck en do,;,.., hareket olurdu. sonunda kapalı bir kapı vardı. "Pllna na · ne 6 .. U. lrleri bozulmuştu da ondan ıo o• .. 
b5yle vesvesell idi. Yoksa ne milnase • Onlar bu anııız hlicum karııısmda ne ya. zo.ro.n burası generalin yazıhanesi olmak 

bet, bir tehlike olsa bile herhalde bura- p:ıcaklannı §B§rracaklar ve olmua armut llznn. Girelim.,, 
da olmazdı. Çadırına dl5ndU. gibi devıılrileceklerdl. Kapıyt kilitli bulacağını sanıyordu, 

fakat açıktı. GirdL 

Metrdotel yerinden kımılda.nrna.dı: u 
- Burası Eksclfuısın hususi bUt0

5 

snıızdır 
da. .. Belki de yolunuzu eaşırmı~ 

0 
diye dilşilndüm. Tu\•alet soldı:ın Uçilndc 

Ö un e 
kapıdır. Sizl bu odada tablonun n 
görUnco ... 

Rokur, sözUnU kesti: d 
ıı· 

- Eksclô.nsın yazıhanesinde bu a 
mm işi ne? diye dilşilndUnUz değil :ıni? . u \'C 

Komiser, metrdotele doğru yUrUd 
tahklram.iz bir eda ile devam etti: 

- Upklarla gevezelik etmek, 0018~ 
hesap vermek adetim değildir. ÇıkJOIZ~ 

Vcltcr sarardı. Selam vererek çık • »· tçcrde kalmağı ihtiyntlı bir hareket 53 

nuyan Rokur da onu taklb etti. 

ıırad•· Salona girer girmez generali it 
Bir köşede z:ıbltierden mürekkep.~
grup arasında onu görünce yanına ). 
laştı ve konuşmak için fırsat bcktedı. 

- Ekselans. Yazıhanenizde çok gt1 • 
'tCt • zel bir tablo var. Uzun uzadıya sc) 

Um. Fevkatade ! büyük bir ressıuıırn 
e· 

seridir ııanınm. 

Sustu. İçinden "eyvah! diye dU§ilod! 
Resimden de hiç anlamam. Bu kadar 

becereblldlğim.:: de ııUkür!,, u 
- "Aile arasında bir yemek,. tnb1°tX1 r 

"' \°il gördilnUz demek. Resmo merakın ... 
mı? 

- San:ıt mUnekkidlyim. 

- Şu halde tablonun Hollanda Jllek· 
tcbl mensuplarından biri tarafından re~ 
medilmlg olduğunu anlam~smızdır· 

rfn• 
ncl asır eseri. .. Rambrandm talebele 

ı ..:ot• 
den Jerar Du'nun eseri olduğu sanı 1• 

d bil 
Maalesef imza yok, ne ytlzUnde, ne e 
zı tablolarda olduğu gibi arka tarnftXl • Alemdar çadırından iki yUz, iki yUz eJ. Alemdar nişan aldı, ate& etil. Gece- Fon Rogviçln yazıhanesi, yalnız bir tek 

U metre uzakta üç çalı adım adım ve çok nln bocıluğu f çlnde ..... ı ... an bir ,..,·-un da ••• 
10 • ....,,~ A&ü& aır.pulll yanan tavandaki elektrik avizesi- .ıolt• 

yavaş hamlelerle yUrUyordu. Gören bun- göz kırpmadan hedefine isabet e+-• .. tt - Evet efendim. Yllzllnde iıJ1ıa r < 
~ le hafüçe aydınlatılmıştı. Rokur duvarla- ei' 

larm canlı birer mahluk sakladığım kabil Çadırın bu yanmdakl herif bir fe..,,ad tu. Arka tarafmda varmı diye çerçe"'~••· 
•J ra göz gezdirdi. Laboratuvarın gizli ka • ı~ 

değil anlıyamazdı. f §te yanyana bitişmiş kopararak yere yı~ldı. Alemdar •ayanı aralamağa davranmıgtnn ki metrd0 
o• ıo pısmı anyordu. Fakat bir ıey farkede-

Uç ynbani ot yığµııydı. Halbuki bu mcsa- hayret bir revfkllkle '""erinden fırhvarak ntz beni bu zevkten mahrum etti. 
10 J J medi. Bir perdeyi kaldırıp altını elleri-

fe iki yUze indi, ytlz elliye indi, yüze in- çadırm arkasından d5ndU ve öbtir ta - le yokladı. mu"eı duvara geçti, oral.la bil. Belll be!lrslz bir tcbcssilın generntill 
dJ, elliye indi. raft ta h rlfin Uz rin h a yere ya n e e e ançe- yUk bir tablo asılıydı. "Belki bu tablo- dudaklarında dolaştı. Özür diledi: ,_ıf'. 

rini fırlattı. d rs~ Alemdnra da derin bir uyku çökmek nun altmdndır,, diye dUşUncrck tablonun - Terbiyesizlik etmiş. Affc e dil 
Uzereydi. Artık yorulmu3, düşünmekten \.adırlnrdan boıJandılar. Meşalclcrle çerçevesini elleriyle tutup hafifçe kal- Size tabloyu bizzat göstermeme ınusııe. 
kafası karmcalannıı§tı. Neredeyse uyu • ortnlık yarı gUndüz gibi olmuştu. Asker. dırmağa teşcbbils etti. ediniz. 
yacaktı. Birdenbire pek yakında. bir hı- ler, baş efendıler, memurlar, köse ket- Arkasmdn hafif bir tıkırtı i§itmişti. _ Hayhay efendim. ıxıl • 
eırtı duydu. Muhakkak bu gece burada hllda ve herkes g5zlen yerinden uğrı- Başmı çevirerek baktı: metrdotel kllı - - Lütfen benimle beraber gelir 
bir gey vardı. Dinledi. Nefes almıyarak yacak gibi bUyilyen Alemdarı elinde si- ğmdaki Velter kapıda durmuş, ona bakı- siniz? e-
dinledi. Bu hışırtı gitgide çadırına doğru lA.hı tüterken buldular. yordu. General. nezaketle Rokuru yazılıBll)'• 
yaklaşıyordu. Çadınnm sağında solunda iki ndarn - Bir şey mi arıyorsunuz efendim? sine götUrdU. Tabloyu uzun uzun 156 

Birkaç dakika sonra iki kuıı sUratle u- birer çalı demeti yanında yı:.tıyordu. He. Velterin sesinde bariz bir lstllıı;a ve rettiler. ığ& 
c;uştular. Alemdarda eUphe kalmamıştı. rlflerln ağzından toprağıı <>peyce kan mllcrfml suç Uzcrinde yakalamaktan do • Salona döndUklerl zaman kaJab&1 ı. ve 
Kuşlar gece boşuboşuna bu kadar sUrat- smnıştı. Sağdaki, kuftiunu köprUcllk ke- ğan bir sevinç gizliydi. karışarak uzaktan generale baktı• dJ. 
le uçmazlar, bu kadar korkarak kaçmaz. miği altından yemiş, henilz r.an çekişi- Rokur taarruza. geçmek JUzumunu ter ona yaldA§mıı:ıtı. Bir aeyler 8l!Y1e • 
lardı. Herhalde Uzerlerlne gelen bir uey- yordu. Hançer, diğerinin kalbine gömW. hissetti: General omuzlarını !ilkU. Rokur g01ıııxı1 , 

m.ı•ıt 
ler vardı. müştU. Alemdar haykırdı: - Davetlileri casusluyor musunuz? sedl. "Vclter papara yemekle :ınC§tı-

Alemdar bu sefer dikkat ve itinayla ve (Devamı var) - Estağfurullah efendim. Yalnız bu. (Devamı ,-ar) 

·-.-...omn•~m1"~•'19im1~~1D~~~;ı .. emma rıım3tE?Jll~ CJrJ!!I!l cmm ~ ı ~ 
Sadun Alev, gayet }'avaş bir sesle cevap verdi: 

ne olduğunu, ne yaptığım anlamadan kendini sokakta buldU· J\~ 
mak, işittiklerine inanmak i~temeden, rastgele yürüj•or, bir yarı 

- Zavallı kimselerle, acımadan alay etmeği, yalnız Nanaya 
yergi bir şey sanıyordum .• 

Boğazım temizlemek için öksürdü; fakat ses açılmadı. 
Prenses başım ctrmişti. 
Sadun. ayni kmk sesle devam ett!: 
- Billnem neden böyle söylüyorsunuz. Kimseye karşı. Nana· 

)'1 sevdiğim hissini verecek bir harekette bulurunadığunı zanncdiyo· 
rum. 

Prenses gülerek: 
- Orası öyle! - dedi. 
Fakat zoraki kahkahası birdenbire kesildi. 
Sadun, asabi hareketlerle, koltuğun kenarım tartaklıyordu. Sö

zllne devam etti: 
- Ben evlenmiyeceğim. Çünkü, sevmeden evlenmeyi, insanla· 

nn yapabileceği en büyük yanh~tık sayarım. 
Prenses, yalnız: 
- Çok büyük söylilyorsunuz, diyebildi; ve kendisinde onunla 

e~lenmek ce~aretini bulanuyarak, sustu. 
- Hem de en ağır, en aptalca bir yanlışlık; çünkü, he.men pe· 

§lnden gelecek olan korkunç cezasından kurtuluş yoktur. 
Prenses kızararak, de1i ki: 
- Demek siz kendinizi mini mini yaramaz ilfilun oklarına karşı 

siperde sayıyorsunuz. 
Sadun ayağa kalktı. 
- Benim sevclığim kndm, dedi, evlenm ... teklifinde bulunamıya· 

~bir kim~edir. Bununla beraber, onun hayali, beni daima bir 
yanlışlık veya kabahat işle~ekten koruyacaktır. Karşılıksız ve U· 
mitsiz olarak ona verdiğim kalbiını başkasile kirletmektense haya· 
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bmın sonuna kadar yalnız ya~ağı tercih ederim. 

Sadun şaşkın gözlerle bakan prensesin önünde, iki kat olurca· 
sına eğildi. Mahmuzları şıkırdadı. Kapıya doğru bir adım atmıştı. 

Prenses de biran duraladıktan sonra, ayağa kalktı. Bir kraliçe 
kadar ve!tarh ve ayni zamanda tatlı bir tavırla, elini gene adama u· 
zattı. Dedi ki: 

- Böyle dü~ünen bir kimse, bu hi~sinin derinliğinde ve sonsuz 
kğunda yanılabilir .• 

Sadun bir hareket yaptı. Prenses, aldırmadı, devam etti: 
- F~at eğer aldanmıyorsa, eğer gerçekten, kalbini karşılıksız 

ve ümitsiz vermişse, dünyada bu kadar yüksek bir bağlılıkla öğün· 
miyccek ve duygulanmı}'acak kadın yoktur. 

Sadun, söyliyccek bir kelime bulamıyarak, prensese bakıyordu. 
Prenses, güzel yüzünü bir giln<'.ş ışığı gibi parbtan hafif ciddi 

bir gülümseme ile devam etti: 
- Hayatınızın sonundan bahsetmek için henüz çok gençsiniz. 

Ancak, eğer hayatın güçlüklerinden yılmıyaca~rınız doğruysa. eğer, 
gerçkten, göründüğünüz gibi isenız, bütün kadınlan kendinize bağ· 
hyabilirsiniz. 

Etini çekmişti. Sadun ba§fyle selam vererek. salondan çıktr. Ve. 

oa kendi kendine söyleniyordu: /ıı' 
- Mümkün değil.. bu koketlik olamaz .. Bununla beraber7··· 

caba bana müsaade edecek mi?.. sıJ" 

Ertesi akşam Sadun prensesin C\ine koştu. Onunla h~stl~ t>it' 
rette konuşabilecek miydi? D:ıha açık bir cevap, daha rnusbe 
ümit elde edebilecek miydi? t>ııl' 

Prensesin e\inde, çok n~c-..eli ·e karrnal:anşık bir kalabalık 
clu. Ne inkisar! ne azap! ıcıı 

Kendisi içeri girerken, bir usak da, ellerindeki çalgılarile ge 
müzisiyenlcre yol gösteriyordu. 

0 
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Holde Platon yanına geldi. Bu gürültülü kalabalıktan P~ 
lanmıyan Sadun sordu: 

- Bu nedir, böyle? •• 
Platon cevap verdi: ,.. 

~gcı• 
- Yeğeninin doğuş ytldönümü! Ben de onu kutlularn" 

yorsun sanmıştım. 
1 arak ı.if Sadun, omuzlarım ka dır : ı-a ıı 

- Ne gezer! dedi, aklımda bile yoktt\! Ben buraya, b3~ 
düşünce ile gelmişth·. 

Platon, memnun bir gülümseme ile sordu: 
- Neymiş o düşüncen? •• 

Sadun kızardı: 
- Şey .. Ziyaret için gelmiştim .. Dansedecek misiniz? 
- Tabii y:ı!.. Hoşuna gitmedi mi, yoksa? lifl'li 1:0 

- Peki, hiç o1mazsa gidip.bir buket yaptırayım. I3övle e 
lumu sallaya, sallaya gelemem yal 



Bir gardiyanın anlattıkları ... 
Yazan: Maksim Gorki 

(Dünkü sayıdan mabaat) 

Tabii ben daha fazla, şaka olsun di
Ye, ona takılırdım. Onun benden kork. 
lugunu görmek hoşuma gidiycrdu. Ar
tık ben eskisi kadar "ölüm,. mefhu -
ınundan korkmuyordum. "Ölüm, ölüm, 
diyoıdum. Bundan kurtulan kim var?.,, 
l~akat diğer taraftan bu korkulu fikir
leri ona telkin etmekten de geri kal • 

ınıyordum. 

Bir zamanlar kendim nastl korktuy
sam, şimdi de böylece onun korkmasını 
istiyonlum. Çok geçmeden karım far -
kına varmadan · belki de isteyerek • 
gebe kaldı.. Kendi kendime: "Ne ya
palım, diye düşündüm, gülünü seven, 
dikenine de katlanır! .. , Maamafih bu da 
karımı korkutmak için iyi bir vesile ol
du: "Dikkat et, diyordum, çocuğun 
doğmadan karnında ö!Üverirde, kendin 
dirı olduğun halde aylarca karnında 

hır ölü taşırsın!.., karım altı aylık 
İ'ken çocuğunu düşürdü, 

Karımı dövmeyi severdim; itiraf ede. 
tim, bu benim kusurumdur. Bazan onu 
döver, her tarafını kcparırdzm. O yer 
de ve yahut karyolada, üstü baı;t param 
Parça olduğu halde yatar, entarisinin 
Yırtıkları arasından sıcacık, canlı vü -
t.udu görünürdü .• 

Kurnaşov, yavaş yavaş bir sesle, ~
deta mırıldanır gibi sözüne devam etti : 

- Çıplak, nazik ayacıkları öylece 
törünür.dü; bunu hatzrlamak bile ho • 
tuına gidiyor. Efendiceğizime söyli • 
}'eyim, kadın dövmek dünyanın en bü
}'Uk zevkidir. Hatta bence, kadını döv
tııcktcn ziyade, dövülmüş bir kadına a. 

cırnak daha zevklidir. Oh, bilsniz bu 
haı insanın yüreğine ne kadar dokunur. 
l<adın, dövülmüş, rstırap çekmiş bir 
halde önümde yatıyor, bense, muh telif 

zamanlar.da kendime yapılan eza ve ce
faları hatırlıyorum .. Yüreğim kan ağ
lıyor .. Vallahi, billahi, onun bu haline 
bir çok defalar ağlamışımdır, siz ne 
ı:annediyorsunuz? Evet, bir çocuk gibi 
ağlamışımdır. Evet, ayaklarım ckşar, 
hatta onları öper, onu teselli ederdim. 
Ondan bir çok defalar af dilediğim ol

ltıuştur: "Sen beni affet, demişimdir, 

bana da böyle bir çok defalar eza ve 
C.cfa yapmışlardır.,, aklı bunu kabul e. 
diyor, fakat yüreği beni affetmiyordu: 
bu her halinden belliydi. Gittikçe daha 

düşünceli bir hal almağa, gözleri daha 
fazla parlamağa başladı.. Duygularım 
heHi etmiyordu. Fakat bu yaşayış t ar
zından onun bir gurur duymağa başla
<lığını anlıyordum. Yani onu dövüşüm
den ve onu korkutuşumdan ... Tıpkı şu 
hapishanedeki çc-cuk gibL Ben onun 
luratına vurdukça, o dik dik gözlerime 
bakıyordu ... "Ya öyle mi?,, diye düşü. 
tıüyordum .. Sen bu harcketinle beni 
korkutamazsın! .. Ben bu numaraları bi
liriın ... 

l<urnaşov, suratını buruşturarak ve 
burnunu oynatara1c, acele acele sözleri
l'li bitirdi: 

- Fakat bu işde biz onunla çok ile
tiye gittik. Bir bahar sabahı, nisanda, 

Çeviren: Ferah Ferruh 
erken uyanmıştım.. Güneş henüz doğ
muştu.. Ortalıkta neş'eli bir sabah 
vardı. Baktım, kanm yanımda yoktu. 
Bunun iyi bir şeye deialet etmediğini 

derhal anladım. Yerimden fırladım. 

Doğru çatı arasına fırladım. Karım, 

vücuduyla baca deliğini örtmüş, ola -
rak asılı bir vaziyette, sallanıyor, ve 
ayak parmaklarını hafif hafif oynatı -
yordu. Taş kesilmiştim. Ne bağrıyor, 
ne de kımıldıyordum .. Sa.de, duruyor, 
onun nasıl döndüğünü seyrediyordum. 

Gardiyan sustu. Bir cıgara çıkardr. 

iki defa boğuk boğuk öksürdü. Ben bil 
yük bir zahmetle: 

- Ee .. Sonra ne oldu? .diye sc!'dum .• 
- Ne olacak, hiç .. Tabii ben suçu. 

mu itiraf ediyorum., dedi. 
Dar alınlı küçücük kafasına bir yum 

ruk indirmek ihtiyaciyle tutuştum. Fa
kat onun pişmiş gibi duran suratı ıs

tıraptan ve acıdan o kadar korkunçtu 
ki, şimdi neredeyse, iğne yutturulmuş 
bir köpek gibi, uluyarak yere yıkılaca
ğınz zannettim. 
Başımı çevirdim. O, kaba bir tavırla : 

- İşte benim bütün bayramım bun. 
dan ibaret .. Hepsi bu kadar. Ben onun
la yirmi ay dokuz gün bir arada ya§a
dım. Onun ölümünden sonra ise, ken
dimi büsbüt ün herşeyden çektim. işte, 
bu kadar .. 
Kurnaşov ayağa kalktı. Bir yabancı 

gibi etrafına bakındx. . Sonra, kül r enk. 
li mahpus simalarının büyücek bir kü
me teşkil ettikler i kapıya d-;ğru yürü
dü. 

Geceleyin, gece kontrolünden bir 
hayli zaman sonra, sessi7ce hücremin 
kapısı önün.d e peyda oluverdi. Kapının 
pencereceğinden: 

- Uyuyor musunuz? diye ~ordu, 
- Hayır , dedim. 
- Niçin?. 

- Düşünüyorum. 

Ayaklarını yerlerde sürüyerek, ken. 
disini görmediğim halde, hücremin ka· 
pı penceresinden şunları söyledi: 

- Siz mütemadiyen okumak, öğ -
renmek Iazım, .diye telkinatta bulunu . 
yorsun uz!. Fakat insanlar.dan ne öğre
nilebilir? Ben sizin fikrinizde değilim. 

Hem de hiç bir fikrinize iştirak etmiyo
rum. 

Gözden kayboldu. 
Uzun bir müddet herhangi bir ses 

işitmemi bekledim .. Bilmem neden, 
hemen şimdi bir tabanca pathyacağını 
zannediyordum. Tıpkt rahibeler gibi, 
siyah ve sessiz dakikalar, ağır ağrr gc. 
çiyorlardı. Sonra Aristonun şu sözleri -
ni hatırlarım: · 

''Sosyete içinde yaşayamıyanlar, dev_ 
!etin hiç bir parçasını teşkil etmezler .• 
Bu gibiler ya vahşi bir hayvan ve yahut 
Allahtırlar.,, 

Pencerenin kirli camları arkasından 

titriyerck ve parlak yıldızlar, tıpkı 

sahte inciler 'gibi yuvarlak ve bulan ık 
görünüyorlardı. Pencerenin kenarına 

tırmanarak kolumun yneile camları te. 
mizlemeğe başladım. 

S O N 

! st'içre ordusu !,ir 111ıiJıfeltenberi yeni bir lıaıra torpilinin tccrii.bcsi için 
talıa aramrıl taydı. Di_~er taraftan lsı•içrc 11afia:a da bir baraj inşası işinde ö· 
Ptii·ır çıkım melrf'tk bir köy yfü:ünıleıı miişkıil<illa lwrşılaşmıştı. lki taraf 111iiş
kii11/lcrini Jıal/ctmcl\ iizerc birlcşm,"şlcr tc l s!'içre harp tayyareleri 111ctrıik küy 
ıhrrinde hava lorpillcri11i bolbol tecrübe etmek fırsatwı b ıılrlugu gilıi nafia i
daresi de köy binalarını yıkmak üzere epey masraf rtmrkten lwrtulmuştıır. 
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lüzumlu T elelonla7 
Ynngın : 
Jsıanbul için: 24222, Beyoğlu için: 

44 G ı I, K:ıılıköy için : li0020, Üskiidar j. 
çin: li01i25. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, 
Büyük<lere, Fl'nerbahçe, Kandilli, Eren· 
köy, I\:ırt:ıt, ntiyükacl:ı, lfoyhcli, Bıırırnz, 
l\ın::ılı, i~in: Telefon muh::ıhcre meıııu· 
run:ı yanf:ın ılcrııck kafidir. 

H:ımi ilfrıiyesi: 22711 
Deniz itraiyc~i 3fi .. 20 
Beyazıt kulc:.ı: :.! J !l!lli. Galata yangın 

kulesi: 400li0 
Sılıht imdat: 44098. Müddeiumumilik: 

22200. EnıniyC'I miiclürlüğü: 24382. 
.Ncfi:ı Yckfılcti lsıanbı.H Elektrik İşleri 

Umum MiiıllirHiğü Dcyoğlu: 4-tSOl _ lstan_ 
l.ıul: 21378. 

Sular J<lnrl'si: Deyoğlu : 44783. Beşik· 
taş: 4U938. Cibali: 20222. Nıırosmaniye: 
21708. Üsküdar - J<:ıcltkü:v: li0773. 

IJarnJ,?:ıt.i: lstarılıııl: 21378. l\ad ı köy: 
607!10. Beyoğlu: 4 Hi12. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Beyoğlu ciheti: 49084. Behek ciheti: 
3G • 101. Kaclıköy ciheti 60147. 

Dcnızyolları 
İsl:ınhul acenteliği : 22740. Karaköy : 

4231i2. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 .Mudanya, 

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

<l:ınyrı. 1() l\:ırahiRa, 20 ll:ınclırma, Gııla· 
tacl:ın 12 J\ar:ırkniz, Sirkeciden JO Mer· 
sin. 

{,.:arş:ımha Torıhancrlen 16,30 l\turtımya, 
20 Banclırnı a, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Barlın. 

Pcrşl'mh<.> Tophaneden 9,30 İzmit, 16,:rn 
Muılanya, 20 Bandırma, G:ılatadan 12 
Karadeniz. 

Cunıarıcsi Tophaneden 14 Mudanya. 20 
Bandırma, Sirkeciden 15 A:r'rnlık, 18 
Bartın. 

P:ırnr!e~i Tophancclcn 9 tmroz, 9.30 lz. 
mil, C:ıl:ıt:ıd:ın S,:ıo :\lııd:ın\'a, 10,30 lzmir 
Sür, 12 Karadeniz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Ayasofya, Roma • Birnn~. Yunan eser

leri \"e t,:iııili Küşk, Askeri Müze ve sarnıç 
!ar. Ti(·:ı r (•( ve Saııayi Miizesi, Sıhhi rıı iir.e. 

( llıı miizelcr herı;ıiin sanı 10 d:ın lU ya 
knd:ır açıktır.) 

Türk ve lsli'im eserleri miiıesi: Pazar· 
lesiılcn lın5kn lı <'rıdin s:ı:ı t 10 d:ın 16 y:ı 
kacl:ır YC Cııına günleri 1 li d:ın 17 ye ka
dar ııçıktır. 
Topkapı :\füzesi: Hcrgün saat 13 len 16 

ya kadar açıktır. 

r,. ~mi eket Dışı Deniz 
Seferler! 

Romanya vapurları: Cunı:ırtcsi ıtünlerl 
13 ele Köstcııccye; Salı günleri 18 de Pi
re. Bcynıt, Jskenderire. 

l taly:ın v:ıpurl:ırı: Cuma ı:ıünlcri saat 10 
d::ı Pire, Brcn<lizi, \'cneclik, Triyl'ste, 

Sirkeci i stasyon Miilliirliiğü Telefon 
23070. 

/\ vrupa Hattı 
Semplon eksnresi hcrgi'ın Sirkeciden 

s::ı:ıl 23 de k:ılkar YC Avı·up:ıclnn F!Clcni 
s:ı:ıl 7,25 le Sirkeciye muvasalat eder. 

· Koıırnnsiyonel 20,30 ela kalk::ıı·, 10,20 
de "l'lir. 

Eıl i rne pos!a~ı: llergii n saat 8,50 de 
hareket edl'r, 10,33 ele gelir. 

Anadolu hattı 
IIl'rRiin har!.'kel r.rlen şiml'ncli ferler: 
Sa:ıt 8 ıle Konya, 9 da ı\nkar:ı. 15,15 de 

Diy:ırlınkır YC S:ıınsıın, 15,:rn cin Eskişe· 
lıir, t!l,10 ela Aıık:ır:ı ekspresi, 20 de A
dapazarı. 

nu lrcıılcrılcn -;:ı:ıt 9 ela hareket relen 
Aıı k:ı r:ı nııı lı tel ili pnzarırsi, çarşnn;lı:ı 
\'C cııııın ı.tiiıılcri ll::ılcl.ı ,.e ~!usula katlar 
sefer elnıckledir. 

MONAKASA LAR: 
Ankara hl:ı~yonnncla yapılacak allt:ın 

gı·~·i l ı,ı;prüsii i ıışn:ıt ı k:ı p:ılı zarf usulile 
c•ksillırıeyc konnlııııı~lur. Bu işin keşif be· 
deli ceın:ııı 2'.!0.0IJO lirnılır. istekliler hu 
işe ait şartnıırııc ,·cs:ıir cYr:ıkı Devlet ıleınir 
yoll:ırı ı\ıık:ıra, lhtyıl:ırn:ışa, Sirk(•ri vezne 
lcrind,•n 11 lira nııık:ıhilinıle :ılahilirlcr. 

Eksiltme 22-9·!138 t::ırihinılc Pl'l"Şl'lllhc ı;ıii· 

nii s:ı:ıt l :i le Ank:ır:ııla l>evlcl ıleıniryolln
rı yol ıl:ıircsinde ıııcrkcz birinci koıııisyo
nıınr:ı yap ı lacaktır. 

GE<;E~ SENE Bt 'GON NE OLDU? 
Tarih kunıllnyı lıa~l:ıılı . 

lstanbul Radyosu 
20 EYLÜL - 1!138 SALI 

18,:ıo ıl:ıns musikisi (plük), l9 Jrnıırc-
rans, Eıııiııilııii hıılkrl'i naının::ı, Naki Tezel 
{Tiirk lı:ılk C'dl'iıi~:ılı) l!l,30 k<'ıtı:ın koıısc·ı 
ri, Ali Sl•ziıı koııscrvaltı\'ar proresiirlcriıı

ılcn, l'iyıınod:ı lkııa Sc\'C'll, l!l,55 horsa lı;ı
hcrl(•l'İ, '..!O s:ı:ıl a~·arı, Gr:ınYİç ras:ılh:ıncsiıı 

den ıı:ıklcıı, Xılıan A•;ıııı ve :ırk:ııla~ları ta
r:ırıııd:ııı Tiirk musikisi ve Jı:ılk şarkıları, 
'.!il, lll .\j:ııı~ Jı:ılıcrkri, 20, li Üıııer Hıza 
Doğrul !arafıııılan arnpça sö~·lc,·, 21 saa! 
ay:ın. orh~tr:ı, 21,30 Cemal Ki'ıınil ,.e ar
k:ııltı~l:ırı ını·afınıl:ın Tiirk musikisi ,.c hnlk 
sarkıhırı, 2'..!.10 h:l\'::t r:ıponı, 22.t:ı D:ıriitt:ı
liııı 11111siki lıt•ycli, F;ıhri ve arkadaşları t:ı
r:ıfıııd:ııı, !!2,:ill son halıcrlcr Ye ertesi ı;ıii· 

ııiiıı progr:ıııı ı !!3 sa:ıt ay:ırı, islikltıl marşı, 

Yazan Rahmi tACilZ 
YavlYJz ~©~aıfE<§Jaıro ço~ltoa Vaır(?Jnm 

be~on"'~" Hamn©ID'1'<e'17e y~ttn~m®IK 
lQı;g;eır~ ~nffil@~ ö$5'R:Dkaım~'G:Drr11e @.l\GoDdna 
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Süvari derhal telsizle Boğazda bulu· 

nan Yavuza şu telgrafı çektirdi: 
İstanbul - lstinye: 

Ya\'uzda donanma birinci kumandanı 

amiral Şoson paşaya: 
Sinop önlerindeyiz. Dört destroyerlik 

bir Rus filotillası ile karşılaştık. A tcş aç 
tım. Ateşle teması n:ıuhafaza ederek Bo
ğaz istikametine çekiliyorum. Yardıma 

muhtacım. 

Ilamidiye kruvazörü süvarisi 
Yüzbaşı Şükrü 

Telgraf 1stinyede, donanmada bomba 
gibi patladı. istim üzerinde bulunan Ya
vuz derhal harekete geçti, Midilliye de 
bütün hızıyla kendisini takip etmesini 
bildiren Soşon son süratle Boğazdan çık· 
tr. Kendisinden yardım bekliyen IIami
diyeye yetişmek üzere uçar gibi Sinop 
istikametine atıldı. 
Şükrü bey telsizi çektirirken: 
- Silah başına! 
Emrini de verdirmiş. Hamidiye hemen 

muharebe durumuna girmiş, zırh güverte
nin vardavelalan indirilmiş, taretlere do· 
lan mürettebat toplara mermilerini sür· 
müşler, yiğit yüreklerinde ufacık bir kor
ku izi bile bulunmadan bütün dikkatle· 
rini sürarilcrinin: 
-Ateş! 

Emrine çe\irmişler, beklemeğe başla

mıslardı. 

Süvari, kumanda köprüsünde duruyor, 
üzerine gelen dü5man filotillasrna prova· 
sım çeviren Hamidiye acar bir su pelen· 
gi sa\'lelile okla~arak suları yara yara 
aradaki mesafeyi kısaltmağa koşuyor, 

Şükrü kaptan düşman donanmasını, do· 
nanmanın ikinci gemisi olan ve üze
rinde amiral forsu dalgalanan Kağola doğ 
ru toplarım tevcih ettirmek için emirler 
veriyor, seyir zabiti, yanında duran top 
çu kaptanının süvariden aldığı emre gö
re toplara kerte veri~ini ve hedefi tayin 
edişini gözden geçiriyordu. 

Gemiler biribirlerine yaklaştılar .. Daha 
top menziline girilirken dü~man amiral 
gemisinde yükselen i~aretler Şükrü kap· 1 
tanın kanını beynine sıçratmağa, yi6rit 1 

Türk süvarisini bir ateş parçası haline 1 

koymağa kafi geleli. Kağolun i~aret sere· 
nindc IIamidiyeye: 

- Teslim ol!.. 
İşareti kaldırılmıştı. Şükı ü Kaptan ko· 

nuşma borusuna buna mukabele için şu 
emri verdi: 

- Ateş!. 

IIamidiyenin tekmil borda toplarile 
baştareti bu emri hemen yerine getirdi. 
Topların ağzından çakan şinı~eklcr, ku· 
lak yırtan, yürek paralayan bir gümbür
tli, beyaz, bembeyaz top dumanlan bir 
anda 8 mermiyi bir cehennem selfınu ha· 
!inde Rus amiral gemi~ine gönderdi. A
miral Kolçak hiç ummadığı, beklemediği 
bu vaziyet kar~ısında önce bir bocaladı. 

O, bu faik kuvvet, bu çok üstün top 
sayısı ününde IIamidiyenin trpkı suç 
üstünde yakalanmış bir ha~arı çocuk ita
atilc kendi İ';aretine ba~eğeceğini, dura· 
cağını, yaklaşmalarını bekliyrceğini san 
rnıştı; bu komantre ateşi beklemiyordu. 

Fakat acar Türk kru\'azörü birinci a 
tec:ine fasıla wrmeden ikinci, üçüncü, dör 
düncü ilfıh ... ateşlere koyulmu~. başta 

yürüyen Sezaroviç ilk hamlede etrafına 
düşen Ye minare boyu sular fı;;okırtan 

mermi sağanağc önünde ateş açmakla be 
raber gerilemiş, kendisini Hcmicliyeııin ı 
(T) ateşine kaptırmamak için 5 kerte 
iskeleye alabanda ederek Kağolun yakm 
!arına gelmi-ıti. 

Amiral Kolçak şakınlığım çabuk gider 
di.. Rus filotilla"ımrı d3rt gemisi de bü
tün tcıj11..ınn l Iamidiv~nin üzerine lmn· 
santre cttiier. Rus filotillasının müthiş 

ate,; ce\ abı derin, uğultulu akislerle Ka· 
radeniz uf ı.:klarında gürledi. Hamidiyenin 
etrafın.ı dus"n 30,40 merminin hayaya 
fırla~ıığı su ~iitunlan gemiyi dü~man gö
zünden sildi.. rra~ımlar arasındaki mesa
fe 23')'.) me~rc·ye inmi~ti. Ilamidiyenin 
kum:ı•.cla kö; :ü"ündc tunç bir heykel ve 
karile dur:ın, dürbününü gözlerinden, 
düşman donanrna~mr da dürbününden a· 

yırmayan süvari Şükrü kaptan denizden 
fırlayan sularla ursıklam olmu_ştu. Rus 
salvoları dcv::ım rdiyor, sular Ham diye
nin her tarafım nrtüyor, gemi) i adeta gay 
rişeffaf billurdan bir sis perdesi arkası
na o:aklıy:Jr, düı;J11anı da gözden ı::W) oıdu. 

SÜ\ ari artık dönüşe geçmeği mm afık 
gördü, makine telgrafına : 

- Tam yol! 
Emrini verdikten sonr~ dümene de 18 

kerte dümen kumandasını gönderdi. 
Hamidiye, bir taraftan at~e de' am e~ 

derken bir taraf tan da dönü~ünü tamam· 
!adı, provasını lstanbula çe\1irdi, bütün 
hızıyla yol alırken kıç-tareti Ye borda top 
!arının bir kısmı ile ateş temasım muha
fazaya çalıştı. 

Kolçak bir ateş fasılasında Hamidiy~ 
nin dönüşe geçtığini, son hızıyla kendile
rinden uzakla;mağa başladığım g~rdü. 

Çılgına döndü. Şu ayağına gelen, sonra 
da akla sığmaz bir cüret hamlesile ken• 
disine ate5 açan şimdi de kaçmağa kalkı· 
şan Osmanlı krm·azörünü her ne lıahasI 

na olursa olsun tutmak veya imha etmek: 
batırmak kar:ırile fiI!ltillara emir Yerdi: 

-1Ieri, takip .. 
Ve .. Ateş açan tekmil toplannın Hami" 

diyenin üzerinde meydana getireceği İ" 

sabetleri tarassuda çalışarak Türk gemi" 
sinin ardı sıra ileri atıldı. 

Topçu düellosu devam ediyor, Hamidi• 
ye, üstün hızıyla her saniye aradaki me
saf eyi birkaç metre daha açarak boğaz İS" 
tikametine koşuyor, Kolçak, altındaki 

gemilerin hızından öfkelene öfkelene, a· 
dcta bir kor kesilmiş gibi peşini bırakmı
yor, ardı sıra koşuyordu. Bu kaçma ve 
kovalama o gün akşama kadar sürdü. Ak 
şam üzeri, gün batarken Zonguldağı bol"' 
dalayan IIamidiye ufukta ancak duman· 
lan görülen Rus filotillasmın ateşinden 
çoktan kurtulmuş, sakin ve müsterih bir 
hava içinde bulunuyorken uzaktan Yavu
zun çıkageldiğini gördü. 

IIamidiyedcki neşe hayası Türk amiral 
gemisinin görünüşüyle fe\'kalfide bir hal 
aldı. 

Yavuz, provası denizi yararken iki ta" 
rafa savrulan uzak mesafelere kadar b~ 
yaz köpükler arasında yeleleri kabarıms 
bir aslan ihtişamile geldi.. 1Iamidiyeye 
sokuldu .. Stopcr etti. Jrnçük kru\'azörün 
büyük süvarisi, büyük Türk amiral ge• 
misinin tabiyesi küçük kumandanının ya 
nma çıktı. Amirini selfunladı. Tercuman 
va"ltasi!e macerayı anlattı. 

Soşon, sapsan kesilen benzile Şükril 
kaptanın anlattıklarım tercüme ettirdi. 
Sinirlerine güç hükmeder bir tavırla mu" 
harabenin tafsilatını dinledi sonra tek ke 
lime ile cevap yerdi: 

- Peki .. Siz \'azifenize de\'am edin! 
Şükrü kaptan Yavuzdan ayrıldı. Kendi 

gemisine geçti. Ya\'UZ hemen tekrar yol 
verdi, son hızıyla Karadenizin enginle
rinde koşmağa, Ilamidiycyi tek başına 
kıstıran fakat bir ~ey yap:umyan düşman 
amirali ile destroyer filotillasım ararnağa 
devam etti. 

O günkü muharebede IIamidiye iki e
hemmiyetsiz isabet almı~tı. Bunlardan bir 
tanesi zırh güverteye düşen 12 librelik 
bir müsadenıeli mem1i idi ki, infilak sıra· 
smda orada bulunan bir işaret neferini 
yaralamış bir de haberciyi şehit etmişti. 
lkinci mermi de çanaklık hizalarında pa 
ralanan bir şatapnelin kendisiydi. Bun
dan dağılan misketler çanaklıktaki bir ra 
srdı yaralamı~. birinci mermi gü\'crtenin 
sintinesinde bir kabartı bile meydana ge
tirememişti. 

Yavuz uzakla~tıklan sonra tekrar geri· 
ye dönen IIamidiye komoy hizmetine baş 
ladı .. Akşam, sular kararırken gündüzki 

. §ehidin cenaze merasimi yapıldı. Mürette 
bat gü\·çcrtede dh·an taburuna çıktılar. 

Herkesin yüzünde hafif bir matem izi 
vardr. Gündüzkü harbin, Karadenizdeki 
ilk deniz muharebesinin kahramanı, tunç 
yüzlü Türk denizcileri aralarından ekc:i· 
len bir a~ıanm matemini tutuyorlar, yüz
lerindeki manadan bunun 'mahiyeti çok 
güzel aıılası)ırordu. 

(Dcrnmı \ar) 



Kolordu hayvanatı ihti~acı için 
200.000 kilo yulaf kapalı zarfla intaç e
dllomcdJğinden yeniden pauırlıkla nhna
caktır. İhalesi 5-10-938 Çarşamba gUnü 
saat 16 da Çorluda Kor karargahında 
yapılncnkllr. 11k pey parası 800 liradır. 
Evsaf ve şartnamesini görmek istiyen -
lor her giln lstanbul levaznn amirliği 

satmalma ve Çorluda Kor satınalmn ko
misyonunda görebilirler,. Talipler kanu
nun 2 ve 3 Uncu maddelerindeki belge
lerle birlikte belli gün ve saatte komis-
yona mUracanUarL (432) (6628) 

~ . ~ 
IsL<ıhfyedekl kıtantın ihtiyacı olan 

153.000 kilo sığır etinin 14-9-938 Çar§am
ba gllnU yapılan kap:ılı znrfla ekslltmc
l!ine tekllf' edilen 17 kunış 74 santim fi
at pahalı görUldilğünden 14-9-9:;8 günün
den itibaren bir ay içinde pazarlığa bıra
kılınl§ ve ilk pazarlığı 23-9-938 cuma gu

nU saat 16 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 28305 lira olup ilk teminatı 2123 
liradır. Şartnamesi İstanbul Ankarn le
vazım Amirliği satmnlma komisyonların
da ve Islahiyede Tuğ satmalın:ı komls -
yoııundadır. !steklilcrin vaktinde komis
yonda bulunmaları. (433) (6629) 

• • • * 
Islablyedeki krtaatm ihtiyacı olan 

701.000 kilo unun 12-9-938 pazartesi gU

nU Jropalı zarfla eksiltmesi ynpılması lfi
zımgelmckte ise de istekli zuhur etme
diğinden 12-9-938 gUnUndcn itibaren bir 
ay içinde paz:ırlığa konulmuş ve ilk pa
zarlıb'J 23-10-938 cuma. günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutan 94,635 
lira olup ilk teminatı, 5.981 lirndır. Şart

namesi Ankara İstanbul Lv. A. Satınal
ma komisyonlarmdndır. İsteklilerin mez
lrör gUn ve snntte komisyonda bulunması. 

(434) (6630) 

• • • 
Canakkale Müstahkem mevki birlikleri 

için yaptınlacak iki gnr.ıjm kapalı zarfla 
eksiltmesinde talip çıkmadığından ilk pa
zarlığı 26-9-938 p:ıznrtesi gUnU saat 11 
de yapılacaktır. İki gnrajın keşif bedeli 
55446 lira 80 kunıııtur. İlk teminat 4022 
lira 24 kunıştur. Yapılacak iki garajın in
eaata alt plAn, keııi!, tediye şartları umu
ml fenni ve husust §artlar Ankara, İstan
bul Lv. Satmalma komisyonlarmdn ve 
Çanakkale MUstahkcm Mevki Satmalma 
ko. da glSrUlebillr. lstf'k111crin 2490 sayı
lı kanunun yazılı vesikalarla bu miktur 
i 1 muvaffnkıyctlc )'tıpmış olduklarına 

dair vesika ve Nııf.in veklletinln ehliyet 
ve mUte~hhitlik vesikalnrile muvakkat 
teminatı yattrdıklarma dair makbuz ve
ya banka mektuplarıyln birlikte belli 
eaatte Çnnakkalede Müstahkem Mevki 
Satınalmn Komisyonuna gelmeleri. 

(435) (6631) 

Kağızman garnizonu için 800.000 kilo 
arpa kn :ılı z1rfla yeniden ckslltmcye 
Jı:onmu~tur. Muhammen bedeli 32.000 li
ra ve ilk teminatı 2400 liradır. İhalesi 

'1 1. fncl teşrin 938 cuma gilnU saat 11 
de Ağrıda Ko. Dn yapılacaktır. Şartna
ınesi komisyonda görülebilir. !stcklilcrin 
tekli! mektuplarını ihale gUnU saat 10 
• kadnr vermJı,ı olacaklardır. 1lk teminat 
ve kanunun enırcttJğl vesikalarla istek-
lilerin mOraeaatları. ( 431) ( 6627) 

ır- • • 

Konyadaki kıtaatm ihtiya~ı için 60000 
kilo koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulınu.Ştur. Şartname$i Kor Ist. Anka· 
ra Lev. Amir. satınalma Ko.lanndadır. 
isteklilerin §artnamesini kom; yanlarda 
görebilirler. lşbu 60.000 kilo koyun eti
nin muhammen tutan 19,500 liradır. 
Şartnamedeki yüzde yirmi beş miktar faz 
laSI da dahil olduğu halde ilk teminatı 

1827 liradır. Eksiltme 23-9·!>38 cuma 
günü saat 10 da Konyada Kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. lsteklilcrin 
23·9-938 cuma günü saat 9 a kadar teklif 
mektuplarını Konyada Kor satmalma ko 
misyonuna vermeleri. Ve bu saatten son
ra '\erilen veya gönderilen mektuplar ka
bul eQilmiyecektir. Saat ayan Kor daire 
saatile yapılacaktır. 2490 sayılı kanunun 
hükümlerine ve bilhassa 32 inQi maddesi. 
ne uygun olmıyan mektupların sahipleri 
eksiltmeye itşirak ettirilmiyeceklerdir. 
2490 sayılı kanunun 2 \'e 3 üncü mad
delerindeki istenilen vesailde beraber mü 
raaıt etmeleri. (370) (6155) 

Gaziantep garnizon birliklerinin mukaveleye bağlanacak aşağıda cins ve mik· 
tarları ile ihale gün ve saatleri ilk teminatları, muhammen bedelleri yazılı dört 
kalem erzak kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. 

İhale gtJnÜ olan 1-10-938 gününe kadar ~rtnamelerini görmek istiyenler 
bedelsiz olarak her gün komisyonumuza nıüraı:aatla okuyabilirler. 

İsteklilerin kanuni şerait dahilinde maliye makbuzu veya banka mektupları 
ile 1-10-938 giinü saat 9 da Gaziantep satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi 

Arpa 
Un 
Sığı eti 
Kuru ot 

Miktan 
Kilo 
825000 
415000 
175000 
575000 

İlk teminatı 
L. K. 
2109 94 
3735 00 
2781 44 
1776 75 

Muhammen bedeli 
Lira K. 
28122 
49800 
35752 
23690 

50 1/10/938 
00 .. 
50 .. 
00 " 

(407) (6506) 
ihale giin ve saati 

S. 9 Kapalı r :E 

.. .. .. 
10 

" .. 
10 .. ,, 

• • • 
Tilin birliklerinin ihtiyacı olan aşağıda mikdarlan tasınlanan fiyatları ve ilk te

minatları yazılı 39.900 kilo ~adeyağ kapalı zarfla ekialtmeye konulmuştur. İhalesi 
26.9·938 pazartesi giınü saat 15 de lzmit te Tüm. satınalma komisyonutıda yapıla· 
caktır. Her me\'kiin ihtiyacı ayn ayn müteahhitlere de ihale edilebilecektir. Şartna· 
mesi Ankara, l tanbul. Eskişehir levazımfunriliği satınalma komisyonunda lzmitte 
Tüm satınalma komisyonunda hergün görülebilir. lsteklilerin belli gün ve saatte 
teklif mektuplarını lzmittc Tum satına! ma komisyonuna \'ermeleri. (386) (6288) 

Me\ ki Kilo Tahmin fiyat Tutan llk teminat 
Kuruş 

İzmit 12.000 95 
Ada pazar 9,000 95 
Bolu 9,000 95 
Tuzla 4.500 95 
Gebze 5,400 95 

• • 
Samsun garnizonunda bulunan birlik· 

lerin ihtiyacı içm 100.000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla ekc:iltrneye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 18,000 ilk teminatı 1350 
liradır. İhalesi 28·9-938 çarşamba günü 
saat 10 da tüm binasındaki kombyonda 
yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve al. 
mak istiyenlcrin hergün ve eksiltmeye gi· 
receklcrin teminat \'e vesikalarile beraber 
belli giın ve saat 9 da zarflarını komisyon 
ba51<anlığına venneleri. (398) (6290) 

• • • 
Konyadaki kıtaatın .Miyacı olan 

645000 kılo unun kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmustur. Şartnamesi Kon
yada Kor, İstanbul, Ankara le\'azım a· 
mirlikleri rntınalma komisyonlanndadır. 
İstekliler şartnameyi komisyonlarda o. 
kuyabilirler. işbu 645 bin kilo unun mu
hammen tutarı 70950 liradır. Şartname
sindeki yüzde 25 miktar fazlası da dahil 
olduğu halde ilk teminatı 6653 lira 50 ku
ruştur. Eksiltme 3· 10.938 pazartesi gü
nü saat 11 de Konyada Kor satmalma ko 
misyonunda yapılacaktır. İstekliler 
3-10·938 pazartesi günü saat ona kad:>r 
teklif mektuplarını Konyara V. Kor sa
tın:ılma komisyon başkanlığına verecek. 
lerdir. (404) (6413) 

Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 
500.000 kilo arpanm kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Kon 
yada Kor, lstanbul, Ankara, levazım !i· 
mirlikleri satınaima komisyonlarındadır. 
İstekliler şartnameyi komisyonlarda oku· 
yabilirler. İşbu 500 bin kilo arpanın mu. 
hammen tutan 22000 liradır. Şartname
sindeki yüzde 25 miktar fazlaSI da dahil 
olduğu halde ilk teminatı 2062 lira 50 
kuruş • eksiltme 1-10-938 cwnartesi gü· 
nü saat 11 de Konyada Kor satına!ma 

komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 

1.10-938 cumartesi günü c::aat 10 da tel<:
lif mektuplarını Konya.da Kor satınalma 
komisyonuna vermeleri. Arpa \'e yulafa 
teklif edilen fiyatlar aynı olduğu takdir
de yulaf, ve gene arpa fiyatı yulaftan pa
halı olursa gene yulaf, muakeYeleye bağ· 
!anacaktır. Arpa riyatı yulaf fiyatır.dan 
ucuz olursa arpa mukaveleye bağlana

caktır. (396) (6344) 

• • • 

Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan, 
1.210,000 kilo buğday öğütme inin kapa
lı zarf usulıle ekc:ıltmeye konulmuştur. 

Şartname i Kon~rada Kor, İstanbul, An· 
kara le\azım amirlikleri satmalma ko
misyonlarındadır. istekliler şartnameyi 

Ko. larda okuyabilirler. lşbu 1210000 ki
Jp buğday öğlitmesinin muhammen tutarı 
24200 liradır. Şartnamesindeki yüzde 25 
miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 2268 lira 75 kuruştur. Eksiltme 
3 birincitcşrin 938 pazartesi günü saat 
15 de Konyada Kor satınalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. lstekliler · 3 birinci
te~n 938 pazartesi günü saat 14 c ka
dar teklif mektuplarım Konyada Kor sa
tmalma komisyonu başkanlığına vere
ceklerdir. (406) (6415). 

Lira Lira 
11400 856 
8550 642 
8550 642 
4275 321 
5130 385 

• 
29165 lira 23 kuruş keşif bedeli olan 

Balıkesirin Çayırhisar mevkiinde yapıla. 
cak garajın inşasının ikmali kapalı zarf
la eksiltmeye konulmu~tur. lhalesi 26-9-
938 pazartesi günü saat 16 da Balıkesir 
kor satınalnıa komisyonunda yapılacak
tır. Plan, keşif, fenni şartname ve birin. 
ci keşif Ankara, lstanbul, lımir levaıım 
tımirliklerile ye Balıkesir kor satınalma 

komisyonunda görülebilir. Muvakkat 
teminatı 2187 lira 40 kuruştur. Talipler 
kanunun 2,3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaikle birlikte bu gibi işlere ait ehliyet 
''esikası göndereceklerdir. Taliplerin iha· 
leden bir saat evveline kadar teklif mek
tuplarını komisyona vermeleri. 

(381) <6283) 
• • * 

Konyadaki kıtaatın için 120,000 kilo 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
mustur. Şartnamesi Kor. Ist. Ankara. 
levazım amirliği satınalrna komisyonun· 
da okunabilir .. lşbu 120.000 kilo sığır e. 
tinin muhammen tutan 24000 liradır. 

Şartnamesindeki yüzde yirmi beş fazlası 
da dahil olduğu halde ilk teminatı 2250 
Iiıadır. Eksiltme 23-9·938 cuma günü 
saat 11 dedir. Konyada Kor. satınalma 
Ko, da yapılacaktır. lstkliler 23·9-938 
cuma günü saat 10 a kadar teklif mektup 
lannı Konyada Kor satınalma komisyo
nuna verecekler yahut göndereceklerdir. 
Du saatten sonra Yerilen veya gönderilen 
mektuplar kabul edilmiyecektir. Saat a
yarı Kor saatile yapılacaktır. 2490 sayılı 
kanunun hükümlerine ve bilhassa 32 iı;ıci 
maddesine uygun olmıyan mektupların 
sahipleri eksiltmeye iştirak ettirilmiyecek 
tir. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil mad 
delerindcki istenilen vesaikle beraber 
mUracaatlan. (363) (6149) 

• • $ 

Kırklareli Tüm Birlikleri ihtiyacı 

için kapalı zarfla eksiltmeye konularak 
ıs. 8-938 günU ihale1i yapılan 120.000 
kilo kuru fasulyeye teklif edilen 14 ku. 
ruş 14 santim fiat Kor Komisyonunca 
pahalı görüldüğünden yeniden kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beher 
kilosunun muhammen fiatı 15 kuruş 

olup ilk teminatı l 350. liradır. ihale!ıi 

27 - 9 • 938 salı günü saat 15 dedir. 
1ste'ldiler şartnamesini her giln 'l'ün1 
Satınalma komisy•munda gi:i:e.ıairler. 

İstekliler kanuni vesikalar ile kanunun 
2 - 3 maddelerinde1d vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını havi zarflarını 

belli gün ve saatten en u: bir saat ev. 
veline kadar Kırklarclinde Tüm Satıı 

alma komisyonuna vermeleri. 
(385) (6287) 
• • • 

Bedeli keşfi 7 6884 lira 7 S kuruştan 
ibaret olan Konyada ü~ adet garajın 

yapılması kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulınuştur. İstekliler teminatı muvak. 
katesi olan 5766 lira 36 kuru§ vezneye 
veya banka mektuplannı teklif mektup
lannrn kapalı zar! alma saatinden evvel 
makbuz mukabilinde Konyada Kor ıa· 
tınalına komisyonuna vermeleri ]hım. 
dır. Eksiltme 7 • 10 - 938 cuma günü 
saat 11 de tekli! m.cktuplannr alma 
sati 10 dur. Şartname ve keşfi. plan 
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t;ah ualnıa koıui'J) ouıt ilaıılurı 

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

Trakya. Çanakkale ve lstanbulda bu· A keri okullar ıçın alınacak 8500 kıl 
lunan birlikler için l ıoo ton kadar buğ· yataklık ) un 26·9.938 pazartesi gunu s:ı 
dayın kırdırılma'iının kapalı zarfla eksilt· at 15 de Tophanede levazım amirliği ~ 
mesi 26 9.938 pazartesı günü saat 15.30 tmalma komısyonunda ı..apalı zarfla e. 
da Tophanede İstanbul levazım amirliği . tJcdcl 

sıltmc ı yapılacaktır.. Tahmı.n '·u 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 12 .ı-

6375 liradır. llk tcmınatı 478 tıra 
Tahmin bedelı 8737 lira 60 kuruş 'e ilk . · koınıs 

ruştur. Şartname ,.e niımunesını 
teminatı 655 lira 32 kuruştur. Şartna yonda gorcbilirler .lstcklılerin kan'.l 
mcsi komisyonda görülebilir. lsteklıle· tarın 

\CSıkalarıle beraber teklif mektup 
rin kanuni vcsikalarile beraber teklil on 

ihale saatindt'n bir saat ev\'el komı ·} 
mektuplarını ihale saatinden hır saat c\'· 
vel komis~·ona ,·ermeleri. (188) (6291) 'ermeleri. (183) (6291) 

J lf• 1f. 1(. 
~ . ~ 

Ordu Sıhhiycsi için altı çeşit nıü0s· Ordu Sıhhiycsi için beş bin adet 5 t • 
tah::ar ampulün açık ~ksiltmesi • 

Chlorurc n·ethyl açık eksiltrr:cye ile T b3 
938 çarramba gunü saat 14 .de 0 P • 

3 Birinciteşrin 938 pazartesi günü saat M" 
nede Levazım amirliği satınalma ı. 

14,30 da Tophanede lstanbul Levaıım . · tııı• 
Amirliği Satınalma Komisyonunca ah. misyonunda yapılacaktır He psının 12 

min bedeli 1760 lıra . ilk tcminııtı l~ 
nacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 27 50 uJe· 

liradır. Şartnamesi komisyonda gor ·ıe 
lira, ilk teminatı 206 lira 25 kuruştur. ıarı 

bilir. isteklilerin kanuni vesika 
Şartnamesi Ko. da görülebilir. İstekli· 1 ele• 

beraber belli saatte komisyona gc ın 
lerin belli saatte komisyon=1 gelmeleri. 

(204) (6512) !eri. (209) {6632) 

• • • 
Ordu Sıhhiyesi için 14 çeşit ilacın ka· 

palı zarfla eksiltmesi 3 Birinciteşin 

938, pazartesi günü saat 15,30 da Top· 
anede Levazım Amiliği Satınalma Kc. 
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 7890 lira, ilk teminatr 
591 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko -
misyonda görülebilir. Her kalem için 
ayrı fiyat vermek mecburi.dir. İsteklile· 
rin kanuni vcsikalariyle beraber te'k -
m mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(205) (6513) 
• • • 

Ordu sıhhiyesi için 19 çeı:it kimyevi ilS
cın açık eksiltmesi 5 - l O - 938 çarşnm. 
ha günü saat 15 de Tophanede levazım 
ftmirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2221 
lira, ilk teminatı 166 lira 57 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. h. 
teklilerin kanunt vesikalariyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(217) (6640) 
• • * 

Sirkecide, Demirkapıda Lcvnzım fi -
mirliği anbarında birikmiı,ı olan 6540 a
det çuval, 973 adet boş teneke, 117 çift 
kundura 27-9-038 sah gunil saat 15 de 
Tophanede Levazım amirliği satınalma 

komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 2331 llra 86 
kuruştur. Teminatı 350 liradır. Eııynlar 

anbarda görülebilir. İsteklilerin belli sa
atto komisyona gelmeleri. (213) (6636) 

• • • 
Sirkecide Asker konağında me\·cut iki 

hayvan derisl 27 Eylül 938 Salı gUnU sa
at 15,30 da 'Tophanede Levazım fımirl!ği 
satınalma komisyonunda pazarlıkla satı· 
lacaktrr. İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. (212) (6635) 

• • * 
İdareleri İstanbul Levazım fimirliği · 

ne bağlı müessesat için alınacak 180 
ton me§e kömürünün kapalı zarfla ek
ııiltmesi 1 Birincite§rin 938 cumartesi 
gUn saat 11,30 da Tophanede Levazım 
fimirliği satınalma komisyonunda yapı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 9,450 lira, Hk 
teminatı 708 lir:ı 75 kuru!tur. ~artna -
mesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikala.iyle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisycna vermeleri 

(206) (6514) 

Kor satrnalma komisyonunda görebilir
ler. Veya beş lira mukabilinde isteye -
bilirler. Taliplerin Nafıa Vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikalariyle ihale 
gününden en a.z sekiz gün evvel komis
ycna vermeleri. Vesika almak isteyen. 
terin Nafıa Vekaletine müracaatları • 

(430) (6626) 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiyat 211,992 

lira 50 kuruı olan 10004 ton lavamarin 
kömUrU ve 2,529 ton sömikok kömürü 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konul. 
muştur. ihalesi 6 • 10 • 938 perşıcmbc 
günü saat 11 dedir. llk teminatı 11,849 
lira 63 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 

10 lira 60 kuruş muka&ilinde M. M. Ve
kfileti Satınalma Koınisycnundan alı
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı. 
lı kanunun 2 ve 3 Uncü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en u bir 
saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma komisyonuna vermeleri. 

1(428) (6590) 

~ . . 
O d S hh . . . . .. •t "·azelill r u ı ıyesı ıçın uç çeşı •6 

ve Lanolinin açık eksiltmesi 5 • 10 · 9" 
çarşamba gUnü saat 14,30 da Topııarıc 
de levazım fimirliği satınclma koıni5Y~: 
nunda yapılacaktır. Hepsin:n ı,.cde 
2200 lira, ilk teminatı J 65 liradır. Ş3~ 
namesi komisyonda görülebilir. fstc11'. 
Elerin kanuni vesikalariyle beraber be ' 
saatte k:;misyona gelmeleri . 

(216) (6639) 
-\il •• 

Askeri Tıbbiye okulunda me,rcut 
adet tnbı m:ıkinesi 27-9-933 Snll g11n 
saat l4,30 da pazarlıkla satııncal<t 
Tahmin bedeli 300 lirıı, teminatı 45 1~ 
dır. İsteklilerin belli saatte Tophnn 
İstanbul Levazım limirlıği aatınalın8 J( 

misyonunu gclmPleri. 'Makineler BeYllb 
zıtta Askeri Tıbbiye okuJundıı gôril e 
lirler. (214) (6637) 

• • • 
İki No. lu Dikimcvinde birikmiŞ olJJ 

11,000 kilo kösele kırpmtı ı, 1118 1' 
kilrk dcrl kırpıntısına talip çıluJlll :1 
dan paz:ırllğı 27-9-938 salı günü ssa~~ 
de Tophanede lcvaznn tımirl:ği sauna 
komisyonunda yapılacaktır. Hcpsıııln , 
deli 298 liı"ll 2G kuru§, ilk tcını.nııtı d 
lira 44 kuruştur. Şartnamesi konıİSY()ll 
kırpmtılar Tophanede iki No. lu dik~t 
vlndc görülebilir. lstcklilcrin belli Es4 
komisyona gelmeleri. (215) (6 

• • • 
1 

Le•;a.znn eşya ve teçhizat anbart 
on ton çe.nber 28 9-938 Çarşamba gil. 
saat 14 de Tophanel!(l Levazım Atılıre 
Sotınalma komisyonunda pazarlıklıı cd 
siltmesl l apılncaktır. Tabın.in ~ d 
1900 llra, ilk tcmiratı 142 buçuk Jıts g 
Şartname ve nilmunesl komisyondll 
rülebllir. İsteklilerin kanuni vesikll18 

beraber belli r'\atte komisyona ı;eltıl 
lerl. (210) (6633) 

• • • ı 
Levazım eşya ve teçhizat ıuıbııı1 e 

alınacak 2000 kilo çivinin pazarlık!& 
slltrncsl 28-9-938 Çarşamba gunU ~ 
14,30 da Tophanede Levazım {ıını.rUğ 'l' 
tmalma komisyonu:ıda yapılacaktır· 
mln bedeli 320 lira, teminatı 48 ıırs 
Şartname ve numunesi komJsyo~dB l• 
rUJebilir. letcklllorin kanuni vesıkll 
le beraber belli saatte komlsyonn g 
meleri. (211) (6634) 

"KURTULU~ 
Biçki ve Dikiş dersanes 

Müdiresi: Mm. Papazyaı1 

Haftanın 4 gününü kadınlara g~ 
üçer saat Fransız usuliyle biçki ve 

1
! 

dersi tedris edilir ve 4 ayda :r.f.a3rı 
musaddak diploma verir. FerikÖY .. rı 
peüstü 116 No. Papazyan aparUnl" 

-------------:: .. ; ....... . : ...... , ..................................... IJ ' 
i HAYAT MI B · 
: . Roman i 
l Ha 
: Kitap halinde çıkb. 

~aı~nm 

f 
: F iab 30 kuru,. J'l'f 
1 Tevzi )'eri: Ankara cadd. VA. 
, Yurdu, VAKiT Kitape<_;. 
: ...... -.......................................... . 

Dr. Necaeddin AtasagıJ 
Sabahlan S,30 a kadar ve alc~: 
lan 17 ,20 de Laleli Tayyare tarı 
2 nci daire Nç. 17. Okuy\lcuq~3 

ı mızdan para almaz. Tel: 23 · 
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Romatizma 
Lumbago 
Siyatik ve 

!iiİ lise sınıfJan Arnavutki)yünde tramvay caddesin.de Çifte Saraylarda kız ve erkekler için ayn dairelerde. Her gÜn ~if 
~ii saat 10 dıtn 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idaresine mürar.aat edilebilir. isteyenlere siii SoQuk algınlıklarını iyi eder 
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Gayrimübadiller 
lstonbul Defterdarlığından : 

~ı11111ıtımı11ı11111ıı1111ı111111ıııııı111111ıır.ıı111n11ıını111111ıı..• 11111111~ a · Yal.na i 
= EViNiZDE 1 

Beyoğlu tapu sicil muhafızlığından: Sütlücede Hamam sokağında 18 sayılı 
gayri menkuliln idarci hususiye na:ımna tescili iıtenilmi§ ise de tapuda kaydı ol
madığından ta.sanufu hakkında tahkikat yapılmak üzere 30 - 9 _ 938 günü saat 
15.30 da mahalline memur gönderileceğinden gayri menkulün tasarruf iddia -
smda bulunanların on gün zarfında ellerindeki ve.saik ile Sultanahmet tapu da
iresin.deki Beyoğlu tapu sicil muhafızlr ğına yahut keşif günü mahallinde bulu. 

1 - 3523 No. lI knunun birinci maddesi mucibince istihkak bakiyesine 
mukabil hazine tahvili alacak olanlar mahallin en büyük malmemurlarma, 

değil 

CEBiNIZDE 
2 - Ellerindeki bono mukabilinde tahvil alacak, olanların mahallerin en 

büyük malmemurlanna müracaat etmeleri lazımdır. 
3 - Hak sahipleri tarafından doldurulmak üzere vekfiletce malrnemurla

nna beyannameler gönderilmiştir. Bu beyannameler hak sahiplerile bono ha· 
milleri tarafından doldurularak müracaat vesil:!sı mukabilinde malmemurlu· 
ğuna veya tasfiye bürosuna verilecektir. 

4 -Kanun, 15·7-938 tarihinde neşredilmiştir. Bu tarihten itibaren birse· 
ne zarfında müracaat etmiyenlerin hakları sakıt olacaktır. 

(Bono hamilleri beyannamelerini Defterdarlığa, istihkak mazbatası sa· 
bipleri Bahtiyar hanında tasfiye bürosuna vereceklerdir. tlan olunur. (6423) 

Deylet ·. Demiryolları -~E ·. Limanları . .· . . ~. . • · . 

.. lşl~t~e~ ~~ Umum ·idaresi · ·.-\. Hanları ~-
. · . :-. ·' . . '', 

1 

ı J 

blle 
Bir ~be 

bulunmalı 

nacak memura müracaatları ilan olunur. {B.) (6595) 

Deniz· L ·evazım :· Şatınaliııa 
Komis·yon·u . ilanıa·rı ~-- · ·' 

!Bir eczacı aranıyor 
Gölcükte bulunan deniz fabrikalarında. istihdam edilmek il7.ere 84 lira ile. 

retle bir eczacıya ihtiyaç vardır. 

24 saatten fazla devam edecek nakliyatta tam vagon hamulesine tabi hay· 
van vagonları mal sahiplerinin talebi üzerine Yerköy istasyonunda hayvanla· 
nn dinlendirilmesi için katarlardan kesilebilir. Mola şartlan için istasyonlara 
müracaat edilmelidir. C3783) (6617) 

NERViN 1 

İsteklilerin 25-9-938 tarihine kadar Kasımpa§ada bulunan komisyonu .. 
1 muza her gün müracaatları. (6381) 

i • • • 
~1uhamrnen bedeli 3750 lira olan 30000 adet <galvanize) rakamlı işaret 

çivisi 6.10.938 perş!mbe günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binası içinde· 
ki satmalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alıncaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin knunun tayin ettiği vesaik ve 281 lira 25 kuruş· 
lu\. muvaıoott teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
rnüracaatlan lbnndır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafın· 
dan parasız olarak dağıtılmktdır. (6621) 
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ASABI OKStnıtna..EB 
BAŞ DÖNMESİ 

BAYGINLIK 
1 
1 

ÇARPINTI 1 
UYKUSUZLUK ve . : 

1 SiNiRDEN f 
1 i Uerl gelen bUt\ln =j 

RAHA TSIZLIKLARJ 
ı ""'' iYI EDER .• ırrımııı~ 

Mektep kitaplarınızı 
VAKiT YURDU 

Kitapevinden tedarik edebilirsiniz 
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miz için de nazik bu zamanda hileye 
ne lüzum var? Şimdi artık kim oldu · 
ğumu ve ne istediğimi öğrendiniz. 

Margarit, hayli zamandanberi dilşe

ceğlniz çukuru kaııyordum. Hatırlıyor 
musunuz, Nel kulesini sizin için ben 
bazırlamı§tım. Strajildoyu ben size bul. 
muıtum. Böylece sizi uçurumun kena· 
rma sürükledim. Eğer istersem kral 
her şeyi öğrenir. Şimdi son sözlerimi 
dinleyiniz: Oğlumun hayatta olduğunu 
haber aldığım gündenberi uzun za
mandır hazırladığım intikam arzusu 
zihnimden silinmek üzeredir. Eğer oğ. 
lumu ve sevdiği kızı kurtanrsanız ben 
de sizi kurtarırım. 

Kraliçe düşünceye daldı. Başını 

yere eğmiş, gözlerini hançerin kırık 

parçasına dikmişti. Nihayet: 

- Ya, dedi, demek bana intikam 
ile aftan, Büridarun ' kurtulması ile 
kendimin mahvinden birini seçmemi 
teklif ediyorsun. 

- Evet madam, ya sulbü veya harbi 
kabul etmelisiniz. Eğer harbi kabul e
derseniz kendiniz mahvolacaksınız. 
Buna inanınız. 

- Pekal!, ben harbi tercih ediyo
rum. Kraliçelik !!erefim ve şanım mah. 
volsa, ezilsem, ölsem bile gene bu hali 
onların saadetini görmeğe tercih cdi
)l'orum. Bu harbin ilk kurbanı kızımla 

cğJun olacak .. 

Mabel ,hiç bir !tey söylemeden dön
dü. Merdivenden inerek kuleden çık· 
tı. Bu sıarda söğüt ağacının kovuğun
dan bir adam ilerliyerek Mabele sor . 
du?. 

- Vakit geldi mi, başlıyayım mı? .. 

- Evet Ruller .. Vakit geldi. Git be· 
ni Innosan mezarlığındaki evde bekle. 
ll:ğer öğleye kadar gelmezsem, söyle
diğim kağıtları krala götürürsün . 

Bunları söyledikten sonra Mabel ı. 

lclacele yUrilyüp gitti. Vilhelm Ruller· 

de i.>ir kaç saniye olduğu yerde dur -
duktan sonra yürümeğe başladı. 

4 :f. :,. 

Ruller bir kaç adım atar atmaz, diğer 
bir sögüt ağacının gö~gesinden bir a. 
dam sıçradı. 

Bir hançer namlusu havada parladı., 
Bir kol kalktı ve sür'atle indi. 

Rull:r, boğuk bir inilti ile yere yu
varlandı. 

Meçhul b~rif bir an kadar buna bak
tı. Sonra bacaklarından tutup nehrin 
k~narma sürükledi. Orada yaralı Rul • 
ler bir hmltt çıkardı. Bunun üzerine 
katil hançerini tekrar onun göğsüne 

sapladı. 

Bu sırada kraliçe Margarit te Nel 
kulesinin kapısından çıkıyordu. Bu 
meçhul katili görünce seslermi: 

- Strajildo !.. 
Haydut kraliçenin yanına sokuldu, 

Oldürdüğü adaII1I gösterdi. Margarit 
hiç bir hayret eseri göster~den ısor· 
du : · 

- Niçin? 
- Çünkil sadık nedimenizin buna 

söylediği bir kaç 12lardıyı İ§ittim .. Ma
dam, nedimenizin müthiş bir y;lan ol. 
duğunu biliyor musunuz? Bu adam si· 
zi ısırabilecek bir dişti; ben cnu çı1car
dım !. 

Margarit düşünceli bir halde cesedin 
yanına sokuldu. Bunun zındana attır • 
<lığr İsviçreli ask~r olduğunu tanıyın· 
ca korkudan titredi. 

Sonra, Strajildo ile beraber sandala 
bindiler. Kraliçe: 

- Strajildo, dedi, ?eni saraya götür. 
Şimdi Filip dö Nelin zındanında neler 
gördüğünü bana anlat. 

-2-
LUVR SARAYININ ZiNDANLARI 

Filip dö Nel zındana atıldıktan bir 
kaç saat sonra bir hayal gördü. Evveli 
şi1detli bir hararetin verdiği baygınlık 
arıısmda bir çok insan hayall~ri gözle-

Mabel, dehşet veren bir sükfuıetle: 
- Ben de öyle zannediyorum f.. de

di ... 
Kraliçe titredi'. Canını kaybetmek 

tehlikesi bütün korkun;luğiyle görün
düğü bu sıra.da bile bütün kuvvetini 
tcpladı, korkusuna galebe çalarak: 

- PekS.la, dedi. Ben de şimdi Luvra 
gidiyorum. Orada daha iyi nefsimi mü
dafaa edebilecek miyim? Yoksa hapı 

yuacak mıyım, anlayacağım .. 
Mabel, bir iıaretle kraliçeyi dur.dur· 

du: 
- Dem.in istediğim ıeyi yapacağınızı 

vaad etmiştiniz .• 
Margarit asabi bir kahkaha salıver

di: 
- Deminden Fransa kraliçesi idim, 

MabeJ, her şeyi vaad edebilirdim. Fa
kat bu anda Filip eğer her şeyi .söyle· 
mi§se ben bir eşeğin Ustilne çmlçıplak 
bağlanarak solı:aklarda gezdirilecek, a
halinin yuhaları arasında celliid·tarafın. 
dan kırbaçla dövillecek bir fahişeden 

başka bir şey değilim. 
Mabet, Margaritin elinden tuttu: 
- Eğer, dedi, ben arzu edersem siz 

ilelebed azametli Fransa kraliçesi ve 
kral onuncu Luinin zevcesi kalacaksı -
nız. Filip de yalancı ve müfteri ceza
sına uğrayacaktır. 

Maragrit heyecanla: 
- Demek bunu da yapmağa muk

tedirsin öyle mi? 
Mabelin renksiz dudaklarında hazin 

bir tebessüm belirdi: 
- Sizi, dedi, kurtarmak için yaptı. 

ğım hangi vaad tahakkuk etmemiştir. 

Yahut kusurlu olmuştur .. Siz müsterih 
olunuz ve istirahamımı dinleyiniz. 

Margarit hayret etti. Şimdiye ka.dar 
Mabcli hiç bir zaman istirham eder va
ziyette görmemişti. Bir an, bu kadının 
ı:nüthi§ bir sırn olabileceğini dilşün

'dü. 

- Söyle, dedi, her ne istersen iste ... 
Yapacağımı §imdiden vaa.d ediyorum. 

Mabel elini karanlıklar içinde bulu -
nan Haşarat Yatağına doğru uzatarak: 

- Kraliçem, dedi, burası şafakla be 
raber yanıp kli1 olacak. Sizi sarayda bu
lamayınca, bu manzarayı seyretmek 
için Büridanla Mirtiyin · öldüğünü u. 
zaktan görmek için Net kulesini intihap 
ettiğinizi anladım. Haşarat Yatağına 

girmek için Uç gece dolaştım. Eğer vak 
tim olsaydı yeraltından yol kazar, ora
ya giderdim. 

Mabet bu sözleri ağlar gibi söylüyor 
du. Kraliçe gittikçe şüphelenmeğe b:ış. • 
laınıştı. Bilridanda Mabel arasında es· 
rarengiz bir rabıta olabileceğini" dU
§ünUyordu. 

Mabel birdenbire kraliçenin iki elini 
tuttı• YüzUnU yllzilne yaklaştrrdı. Me. 
tin bir sesle: 

- Siz de BUridanı seviyorsunuz? 
dedi ... 

Margarit titredi: 
- Onu seviyorum. Bunu sen de bi. 

lirsin. Yalnız bilmediğin bir nokta var. 
O da onun öleceğini düşündükçe ölüm 
ıstırabı çektiğimdir. Bu gece anlıyo -
rum ki, eğer o ölürse kendimi öldüre .. 
cek kadar Buridanı seviyormuşum. 

Mabel, bu sözleri memnun olarak 
dinlemişti: 

- Ya, Büridanı kurtarmak için bir 
çare varsa l de.di. 

Kraliçe, Mabelin elinden kurtuldu. 
Biraz geri çekildi. Kı:sık ve kıskanç. 
!ıkla titri yen bir sesle: 

- Eğer, dedi, bilsem ki bu gece Bü· 
ridanı kurtarmağa muktedir bir adam 
mevcuttur; o adamı kendi elimle han
çerlerdim. Kıskançlık için.de yaşamak. 
tansa ölmek çok daha tercihe değer. 
Hem beni dinle: Kocam bütün rezalet· 
lerimi öğrense, beni assalar, sürükle -
seler, linç etseler, kızımm rakibesi ol. 
duğumu, bütiln her şeyi öğrenseler, 

bence ehmmiyti yoktur. Yalyruz Mirti· 
yi Büridanın kucağında görmek be
nim için biltün bunların hepsinden da. 
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Günün 24 saatinde hasta 
NURKALEM 

• Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

~ 
Kurıun Kalem Falwikaımda lıer 

neYl kalem imal eclilmeldedir. 

I 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Mümuil ecnebi kalemlerine çok 
• hıiktir. 

Fiatlan ecneW kalemlerincl-. 
e;'o 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
RADYOLiN 

GRi 
Kaıelerini kullanınız. 

GRIPJN: Bütün ain, 11ZJ ve lllll• 

edan keaer. 

CRIP&N: En ıiddetli bat ve elit 
ainlanm aüratle din

dirir. 
GRIPIN: Nezle, pip w woam

tizma:ra kup sok 
müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. 

TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

Süperyör 
Timsahlı 

301 • 2 Melı:tep11 

1205 Altı derece serth'1rte 
Not 

En iyi cine 

Dağdelen 15 derece ıertlikM 
1O11 Marangos kalemi 
99 Taıçı kalemi 

Kopya kalemleri: 
299 Ulus 
701 - A Yumupk 
701 - B Orta Sert 
701 - C Sert Enlyfclnı 
71 -A. B. C. Uç dereceli 
702 - A. B. C. D. E. Bet renkli 
702 - A. B. Mavi • lmnun 
27 - A. B. C. D. E. Bet renkli 

iyi cinı 

uıs 

1325 
1301 

Pasteller 
1 Renkli 

12 Renlı:JI 
12 Renkli IJI dna 
24 Renkli iyi cine 

901 Kırının· Mavi 
Stabilll 12 Renkli iyi cin' 

,. 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf Uç renldi kalem 
311 Grafit ve renkli Minlen 
231 - 232 Kırmm ve Mavi tebqir 
Çeıitlerimizi her lmtaaiyec:iden 

iltiyellilininiz. 

Kullanmakt'ırr 

RADYOLIN DiŞLERi, Dlşıer çenreyl 
Güzelleştlrlr. 

RADYOLIN DiŞLERi, Dişler mideyi . 
saoıamlaştırır. 

RADYOLIN diıleri temizler ve parlabr, mikroplan yüzde yüz 
rür. Dit etlerini bealiyerek haıtalanmalanrwr mini olur. 
Atız •okuaunu keaer. Sabah, öğle ve aktam her yemekbm 

10Dra RADYOLIN ,,. 
Türk 

BüYüK 
Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

1 mcı lı:eıide: 11 ::3lrlnciteırln 938 dedir Nurkalem Ltd. Şirketi 
lıtamul, Sirf&ed 

Mühürdar zade Han No. 1 • 2. 

Kooservatuar Yatı kısmı DlrektUrlOAOnde• 
Konservatuvar yatı kısmına bu sene için talebe almacakt:Ir. Okul yatıll 

ve meccantdir. ''Musiki ve orta tahsil öğretilir.,. Müracaat edeceklerin ~ 
tep mezunu bulunması l~dır. Di~er §ttaİti öğrenmek için pazartesi, ~ 
pmba ve cuma günleri saat dokuzdan on ikiye kadar Beşikta§ Kılıçalide oP 
müdürlüğüne başvunnalan. (6651) 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Bundan batka ı 40.000,, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 lirabk ilr:Ta· 

miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
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~-----------------------------------------------------------ha mühim ve daha büyük bir işkence
dir. Şimdi söyle bakayım, büyücü karı, 
ıöyle benden ne istiycnun? Yoksa 
Büridarun kurtanlmasıru mı?. 

Mabet, baııru önüne eğmiı, ağlıyor
du. Nihayet titriyen ve ağlayan bir acı 
le krali~ye sordu: 

- Anlamıyorum. Hem ıeviyonunu, 
hem de bu genç ve güzel delikanlının 
ölmesine razı oluyoraun'uz. Bu delikan. 
hya hiç merhametiniz yok mu?. 

- Söyle ne istiyorıun?. 

- Büridarun affını 1 Sis bir MSzle 
krala onu affetirebilirsiniz. Bir tebeı· 
ıümünilz bütün bu kana ıuaamıı vahıi 
hayvanlan inlerine döndürmeğe kafi
dir. 

Kraliçe heyecan içindeydi. Kalbinde 
bir mücadele fırtınası koptuğu belliy. 
di. Mabcl heyecanla ona bakıyordu. 

Nihayet Margarit cevap verdi: 
- Dinle .. Büridanın yaıaması için 

ne lazımsa söyle ... Hakkın var.. Bu de
likanlıyı kurtarmak iktidarına malik 
iken öldürüldüğünü görmek hakikaten 
pek feci bir haldir. Hem ne malu~ 
belki kız öldüften sonra .. 

Ma bel telitla: 
- Kız mı? Mirtiy mi?. 
- Evet, Mirtiy öldükten sonra .. Bu 

ıözümün ne kadar alçakça olduğunu 

biliyorum. Fakat kızımın ölmesi lazım. 
Artık Büridanı kurtarmaktan baıka bir 
ıey arzu etmiyorum. Yalnız Büridanı 

kurtarmak.. Kalbime sen bu Umidi 
ıoktun, ıöyle bakalım?. 

Mabet sendeledi. Yalvaran bir tavır
la itiraz etti: 

- Madam, Büridanı kurtarıp Mir • 
tiyi öldürtmek faydasız bir ittir. Çün
kü Büridan Mirtiysiz yqayamazl O
nu kurtarıp kızın öldüğünü göstermek 
ise pek feci bir itkence olur. Büridan 
bayle yapmağa asılmağı tercih eder. 

Mabel titriyordu. Bir taraftan diz 
~8kerken, bir taraftan da kraliçenin el. 

!erini arıyordu. Onun yalvarması ~ö

rülmüı ıey değildi. 

Kraliçe ona doğru eğilerek ıert bic: 
tavırla ıordu: 

- Söyle, Büridanın kurtulmuını 

niçin istiyorsun?. 
Mabel yere kapandı ve yürek para

layan bir şiveyle : 
- Büridan benim oğlumdur 1 dedL 
- Oğlun mu? Büridan Knin oğlun 

mu?. 
1 

Mabel daha metin bir ıeale: I 
- Evet, Madam, dedi, Büridan be ,. 

nlm oğlumdur 1 
Ayağa kalktı. Acele acde illve etti: 
- Madam beni dinleyiniz.. Biraz 

ıonra, benim, dğlum ve aizin kızınıs 

için vakit geçmit olacaktır. Bu iki gen
ce çok yazık olacak. 

Margarit, Mabelin Büridanın anne • 
si oluşuna hayret etmiıti. Buna bir 
türlü ihtimal veremiyordu. Sordu: 

- Bilridanı kurtarırım, fakat kın 
asli! .. Hem sen nasıl Büridanın anne
ıi oluyorsun, anlat bakayım!. 

- Filvakik bunu bilmeniz lazımdır. 
Size kısaca sergüzeıtimi anlatayım ... 
Ben doğduğum memleketin en zengin 
ve asil ailesinin kızı idim, genç ve 
güzeldim. Bir gün memleketimize Fran 
sa sefiri olarak bir adam geldi. Onunla 
sarayda karııtaıtık ve seviıtik.. Be .. 
nimle evleneceğine yemin etmitti. Fa
kat ben zaafıma mağlup olmuı büyük 
bir hata işlemiştim .. Utancımdan yer .. 
tere geçiyordum. Doğduğum ıehrin 

bir mahalesindeki evime kapandım. Bu 
şehirle, ltıkımın isimlerini sonra sör 
terim, timdi devam edeyim: Ni!ıayet 

bir çocuğum dünyaya geldi. Aııkım 

Fransaya gitmiıti. Geldiği zaman ço
cuğunu da görilnce artık derhal evle.o 
neceğimizi sanıyordum. Aııkım geldi, 
fakat ümidim bop çıktı. ÇünkU AııJn. 

mm artık beni sevmediğini anlıyordum. 
Kraliçe, bu hikayeyi bir nevi korku 

ile dinliyordu. Mabelin yüzilnil daha 

-

BURIDXN !'11 
--------------------------------------------------------------iyice görmeğe, tetkik etmeğe çalışıyor, 
ve eıki bir hatıra ile bu çehre arasın -
da bir milnuebet araıtınyordu. Mabel 
4evam ettiı 

- Atılam beni aevmiyMdu. ÇünkU 
benden daha güzel, daha nüfuzlu aa
ray mensuplarından bir kızı seviyordu. 
Bir gün itikıın, çekildiğim tenha bir 
ev de beni görmeğe gelmiıti. Arkasın. 
da yeni metresi de eve damladı. 

Margarit mosmor bsllmitti. Hey • 
canla sordu: 

1 
- O yeni metresinin adı neydi ? • 
- İlimleri aonra aöyliyeceğim. Aıı

kıma, bütün ruhunu ve vücudunu ver. 
miıti, bu genç kız.. Onu çok ıeviyor, 
kıskanıyordu. Fakat o kadar çok kıs· 
kanıyordu 'ki bu yüzden her türlü ci • 
nayeti itleyebilirdi. Madam, bu genç 

kız Uzerime atılarak beni hançerle vur. 
du. Beni ölmüı zannetti. Halbuki öl· 
mcmiıtim. Görüyor ve itidiyordum .... 
Fakat kımıldamağa mecalim ycktu .. it-
te o vakit daha feci bir hadise oldu. 
Rakibcm, oğlumun da öldürülmesini 
emretti. Atıkım da itaat etti. Oğlumu. 
muzu uıağına verdi. Herif te zavallı 
çocuğu nehre atmak için gitti. 

Margaıit acı acı inledi. Mabel ise 
doğruldu ve daha ıert bir sesle devam 
etti: 

- Şimdi ıunu da dinleyiniz. Upk 
çocuğu ıuda boğmadı, ona acıdı. Bir 

'kulübeye bıraktı. Yolculardan bir aile 
bu çocuğu alarak Artuvadaki Betona 
ıötürdüler ve orada büyüttüler. Çocuk 

ölmedi, ben de ölmedim!.. Parf se gel· 
diın: bir kaç ıene içinde yilzilm bir 
ihtiyar kadın çehresine döndü. O vakit 
beni hançerle vuran, oğlumu öldürmek 
emrini veren bdmm hizmetine girdim. 
Muhibbesi, en itimat ettiği nedimeıi 
oldum. Kendisinin hayvani hislerine 
çok dilıkün bir kadın olduğunu anla • 
yınca en şiddetli bir intikam hazırlama. 
la bqladma,. 

Kraliçe hikayeyi dinlerken, renktell 
renıe girmiı, baygınlıklar ıeçirıniıtL 
Hiddetle bağırdı: 

- Suı cadıl. 

- Hayır! Size hepelnl .Bylemelll 
lhmı.. Bu vak'arun cereyan ettili 
memleketin ismi: Bürognyadır, fChriıl 
adı: Dijon'dur, ltıkıının ismi: Kont 
Şarl dö Valuva'dır. Beni hançerle ~ 
ran kadının adı da: Margarit dö Bilr• 
gony'dirl 

- Mel'un cadı 1 Kendi aduu a3ylr 
mele lüzum yok. Sen An dö Draman• 
ım. 

Mabet azametle: 
- Evet, dedi, i§te ben o anneyfnıf, 

Kraliçenin gözlerinden ateıler saçılı-
yordu. Hiddetle haykırdı: 

- Bu adı artık aon defa iıidece~ 
Bu defa hançerim Dijonda bqladıfı ip 
bitirecek .. 

Ayni zamanda mantosunun altındaıl 
hançerini çekti. Mabet, kaçmak veya 
kendisini müdafaa etmek için hiç bit 
harekette bulunmadı •• 

Margarit ona yaklapralı:: 
- Bu defa gebert dedi. Ve bançr 

rl olanca kuvvetiyle Mabelin göğsUrı• 

lndirdi. Mabel hiç kımıldamamııtı. 1''*' 
liçe hançerini bir defa daha ayni yer• 
vurdu. 

O kadar tiddetli vurmuıtu 1ı:l bd
çer ortasından kınldı. 

Margarit korkarak geri çe1dldl: 
- Mel'un cadı, aen haki'kateıı bll

yUcll müsün?. 
Mabel, elbiıesinin hançerle vurulall 

yerini açtı ve elbisesinin altında lll~ 
ve pek dayanıklı bir zırh bulundul011 

kraliçeye gösterdi. Sonra gWerek: 
- Margarit dö Bürgony'nin h~ 

tlne girdiğim gündenberl lı:endlıni ~ 
çere ve zehire karıı muha.fazah btJJU.
duruyorum. Margarit, aiz de basit dil
§Ünceliterden olsaydınız ''evet ben bif 
bilyilcilyü.m., derdim. Sis de, kral .e 


