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EKOSLOVAKYADA GALEYAN: 
~~erefsiz yaşamak istemiyoruz! 

Çekoslovakya bütf1n 1mdııtlarını kapam~. 1ııu!ıtt yollarını kesmiştir. Resim Terde yol kenarlarındaki alaçlartn yollamıt!an bir 
kaçıyla, hudutta nöbet bckliyen Çek askerlerinden biri görülüyor. • 

BERLAYN ALMANYAYA GI 1 ÇE 
gelen haberlere göre: r 

emberlayn'ın teklifi 
Paris ve Londradan - \. 

Prag hüktlmetinin yaptılı fedakarlıklara mukabil Almanya ' 'budanmış.,Çekoslovale yanın hudutlarını garanti etmelidir. Fev
lal4deden askere alınm~ olanlar terhis olunmalıdır. Hitler kararların tatbikim kadar h4dise pkarılmamasırn temin etmr 
ildir. 

Bitlerin teklifi : 
Nl/ıayet ilktcşrinde Alman ordusu Süthl ,,,.,,lokt1S11111 -,irmelı'dir. Bınt1 Jıült4meti iSliJa ihiıılidir. ''Bwlanmtj., ÇeRo.dovar 
\ )'amn lıudutlarım Frama ve Jnıilterı garanti etmemelidir. 

Bir Fransız gazetesinin tahminine göre . ~ . 
HITLERIN HEDEFi 

Çekoslovaliyadaki Rütenyadao ve kısmen Romanyadan ge~erek 

UKRANYAYA1 DIR 

®@ ICÖMÜR MAOENLESU 

® @ kİ"4YA &EMAVİİ MOUZLEJÜ 

• 8 UA.A .. hır. ~vii MOtıUUN 
0 0 M!Hs.ac.d' oltMA'ft\ wımuzu;al 

lngiliz ve Fransız plônına göre Çekoslovakyanın alacalı şekil 
llaritada vazilzan görüldülü veçhile Çckoslovakyanın sanayi merkezleri 

vı m11den nıırılakaları hemen tamamile Almanyaya gtçmektedir. Lehislanın 

ve Macaristanın arazi talepleri bu haritada gösterilmemiştir. Bu talepler d" 
is'af edildiği takdirde Çekoslovakya Nasreddin lıoca ve leylek 1ıik8yesinde ol· 

dııııı gibi tam manasile kuşa benziyecektir! 

Çekoslovakya 
_._ 

Uç devlet arasında 

Taksim edilecekmi 
A.ımaınrya ve ntaoyaınaın teşvnka le 

Lehi tan ve Macar:stan da 

Bugünkü 
mülakat 
Ne netice 
verecek? 

Paris, 22 - Ovr gazetesine göre Ritler 
bugün Çemberlaynla görüstüğü smıda: 

bir tcsrinievvel tarihinin, Alman kıtaatı· 
nm Südet arazisine girmeleri için son ta· 

rih olduğunu söyliyecektir. Fazla olarak 
Bitler, intizamı muhafaza hususunda 
kabiliyetsizlik göstermis olduğunu ileri 

..,... Devamı 7 incide 

lngi iz ve Fransız 
t·ıo:arı 

A1'denlzde manev
raya çıktılar 

Londra, 21 - İyi malOmat alan deniz 
mahfillerinden öğ,enildiğine göre, lngiliz 
Akdeniz donanmasının 1stanbulda bulu· 
nan filosu, evvelce tesbit edilmiş olan 
cumartesi gününden evvel lstanbulu ter
ketmek için emir almıstır. Bu karar filo 
kumandanının doğu Akdeniz manevra· 
lannı takip ~ceği için verilmiştir. Filo· 
nun Romanya ve Bulgar limanlarına ya
pacalı ziyaretler de bu sebeble yapılmı
yacaktır. 

(ekoslovakyanın Südet mınlakasında Falkenao ka!abasında ttrhlı ~am· 
yonlarla devriye gezen Çek askerleri ... 

!Fransa ve lngilterede 
tÇ !kosnovak'1a mesenesDnda 

Kabinelerin hareketi 
tenkit ediliyor 

Fransız sosyalistleri kab~neye 
müzaharet etmi eceklerini 

ilan ed·yorlar 
Londra, 22 - Çekoslovakyanm arazi l lAmentonun fçtlmaa da.vet1n1 talep etmt. 

fedakarlığına zorlanması İngiltere ve ye memur etmıa olduğu beyan e.dilmek.. 
Fransanın birçok muhitlerinde ho§nutsuz. ..- Devamı 7 ıncıdo 
lukla kaI'§ılanmıştır. Çekoslovakyayı mu_ • as ., a 1 mı w ... ,__. 
dafaa edeceğine bir muahede ile söz ver. B •• k •• 
mi§ bulunan Fransanm son hareketi ugun u sayımız 
Fransız muhalif siyasi ma.hfellerlndc 

heyecan uyandırmıştır. 16 
Fransız sosyalist partisi Pariste top_ 

!anarak bu meseleyi görUşmUştUr. 

T~plnntmın son~nda bir tebliğ neşre. Sah. f e d. r 
dil~tlr. Bu tebliğde gnıpun sol cenah 
fırkalan heyetindeki mUmesslllerlni Par. 

.JAPONL R 
MağlUbiyetlerine 

bir mazeret buldular 
, çeı:os:ovaf<yadan araz• 
1stediklerini Londraya bildirdiler 

Fransız fil08U ç ı· ~ 1 . t e R d 
Paris. 21 (A.A.) - Akdeniz filosu, ka· M ~ e i1 g l ı ere y Us; a an 

ra, deniz ve hava kuvvetlerinin Kotdazür yar d 1 m ed ı'" I d ,. g"' ·ı n •. •. d d ,. a e d ., yor lar 
açıklarındaki manevralarına iştirak etmek 

W" Yazısı 1. incidı için bugün Tulondan hareket etmi§tir. , .... Ya.na 7 ind4c 
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Uçüncü hamle 
Sayın Başbakanmıız UçUneU ve dört 

senelik programın ana hatlarını gazete. 
lcrc tebliğ etti. Program, son 1 lkinclte3. 
rin nutkunda yeni hükumetin faaliyet 
mevzuu ve istikametlerini ta,}1n eden 
Şefimiz tarafından tasvip olunmuııtur. 

Yeni program dört esas üstüne kurul. 
muııtur: 

1 - Yeni fabrikalar, 
2 - Madenler, 
3 - Nakli.yat, 

' - Zira! en.dUııtrtler. 
Bunlara Ankaradald memnr meskenle. 

ti mcseleıdnln kısmen hallini temin eden 
ln3a plAnı Uf.ve edilm.Jatir. 

Yeni sanaylleıen memleketlerden bL 
rinin yüksek bir şahıılyetl demişti ki; 
- Siz do blzlın gibi uzun bir gecikmeyi 
telin lı;ln sllratıc aanaylle~mlyc mecbur. 
nnuz. Bu o kadar kolay bir §ey dehrfldJr. 
Siz de, bizim gibi, yaphklannIZdnn bir. 
toklannı )'lka<'ak, yeniden yapacaksınız. 
Bu yıı.nrlma masranarmı göuı almak il. 
nm! 

Halbuki bJzler fabrika yıkmak değll, 
kurduğumuz fabrikaları genişletmek ve. 
ya sayılarını artırmak mevklinde bulunu. 
)'Oruz. Urun U%W1 hesap etmeksl.zfn, ve 
gerek toprak, gerek piyasamızın imk6.n. 
lannı bin kere BlçUp tartmakııımı hareket 
etmedik ve edemezdik: Çünkü mili! kud. 
reUeri son derece titiz bir tasarruf ble. 
siyle kullanmak zaruretindeylz. Memle. 
kette her eey yapılmak lAzmıdı ve hepsi 
tarafımızdan yapılacaktı. 

Yeni Türklyenin sanayileşme ve diğer 
her tUrlU ekonomil< tC§ebb\lııh•rt. lşte bu 
ııcbepledir ki, hem lçerde he~ııarda 
sarsılmaz itimat uyandırmıştır : Hilkümet 
bir tecebbUııe glrl§tlğl zaman millet onun 
mutlaka b&§arılacağını bUlr "e dışan 4.. 
lem, bu tceebbllsUn mUıt ihtiyaç ve kud. 
retlerle 8lçUIU olduğuna kanaat eder. 
Dikkatli, hesaplı ve muvaffakıyetli ha. 
rekctlorimlz, ba§langıçta Türkiye hava. 
sını kalın bir sls tabakası gibi tamamen 
kaplamı§ olan §Uphc ve tereddüdü iuı. 
le etmtetir. 

t.l'çllncU hcunlcye, bir seı:.c müddet kı. 
saltarak, b&§lıyoruz. Program tahakkuk 
ettiği devirde, 80 milyonun büyUk bir kı11. 
mı memlekette snrfolunccak, her tarafta 
halkın i§ ve kazancı artacaktır. Program 
tatbik olunup bittikten sonra Türkiye. 
nin ekonomik, cndilstrlyel kudreti, refa. 
hı ve ancak bunlara mUtenaslp olursa 
itimat edilecek olan mllU müdafaası ar. 
tacak, AtatUrk devletinin inşa dnvasmm 
bir kumu daha halledildikten bqka, bey. 
nelmllel itibar ve nUfuzu yenl bir lnkJeaf 
bulacaktır • 

HUk~etlerln mUspet fa.aliyot prog. 
ramlnrı daima nikbinlik ve eevk verirler: 
Fakat eğer bu programlar, daha evvelki.. 
lerindo yüzde yüz muvaffak olmuş olan 
fdarolerin pişkin tl'.!crlibelerlnin de mah. 
ıulll !seter, bu nikbinlik ve şevke hiç bir 
kunt hayal hl.esesi katılmaz ve herkes 
1942 ıeneıılnl Celll Bayar hükumeti prog 
:ramınm tahakkukundan sonra alacağı ye. 
nl umran ve hareket manzarasında görllr. 

ÜçllncU hamlemizi tık ikisinden daha 
kolay, daha zahmetsiz olnrak baearnca.. 
ğız. ŞUpbesiz 1942 de yeni Türklyenin iel 
bitmiş olmıyncak, bllii.kls o güne kadar 
ynptıklarımızm daha birkaç mislini yap. 
mağa derhal hazırlanmak zarureti his.. 
sedUeeek: Fakat çahııma ve muvaffak 
olma stajımızı galiba artık tamamlamış 
olacaftz, ki milU kalkınmanın asıl olan 
sermayesi budur. 

F. R. ATAY 

Ahme Rasim thtifalf 
'Ustad Ahmet Rasimin altıncı ölüm 

yılı münasebctile dün merhumun dost. 
lan ve kendisini sevenler tarafından 

Heybcliadadaki mczan batında hazin 
bir anma merasimi yapılmıştır. M uhar· 
rir Sadri Ertem bir kaç söz söyliyerck 
merhumun hıyatmdan ve eserlerinden 
bahıetmlf, arkasından Darü~~afaka MU· 
dilril AU Klmi Akyilz de üstadı dair 
hatıralanm anlatmıınr. 

.. 
~~:..,'3 
f;,~ •. t. 

Eminönll meydanının biran tlJt•el açılması için meydamn Balıipazrmta- • 
rafındokı binaların htP birden yıkılması kararlaşmış ve buna ait istiml4k mır 
ameleleri tamamlanarak dünden itibaren, işe başlanm~tır. Yalnız bt4 toptan 
yıkış işlarinde herhangi bir tthliktnitı öniinc geçilmesi için Balıkpazarı cadde· 

si belediye tarafından ,."akil vasıtalarına ve yayalara kapanm~tır~ [Jütilıı bi· 
nalar )'tkılıncaya kadar bu yasak devam edecektir. Yenicamı aulımmdaki 
kunduracı dükkdnlarının yıktlmasıtıa da başlanmı§tır. 

-----
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ÜNiVERSiTE MAl--.. ALLESI 
KURULMASI KARARLl\STI 

Talebe için lokantalar Mü~haı Zür:h 
kongresinde 
Mura nhaslarımız 
alAka uyandıran 

k ooreraosıar ver diler 
İstanbul, 21 (A.A.) - 26 Ağustos 

1938 den 4 EylUI 1938 e kadar ZUrih. 
de toplanan sektzlnci beynelmilel ta
rihi illmler kongresine Cumhuriyet 
HUkQmetf ve TUrk Tarih Kurumu a
dına, TUrk Tarih Kurumu Uyelerin
den Profesör Fuat KöprUIU ile gene 
Kurum Uyelerlnden Kültür Bakanlığı 
Müzeler Dairesi DirektörU Dr. HA.mit 
J{oşay iştirak etmiştir. Profesör Fu
at KöprtllU, Brükselde toplanan Or
yantallstler kongresine iı;ıUrak et
mek Uzere ZUrfhten BrUksele hare
ket etmiştir. 

İki sun evvel şehrlmi:te dönen Dr. 
HA.mit Koşııy, kongre hakkında Tilrk 
Tarlb Kurumuna ştfnht izahat vere:. 
rek Alacahöyükte Kurum adına yap
makta olduğu hafriyatın başına dön

nıUştllr. 

Zilrlh kongresine 40 millete men
sup 300 e yakın Aza iştirak etmiştir. 
Kongre tarih ve tarihle ilgili tıimle
re ait 14 sekslyona ayrılarak catış
rnıştır. Kongrede, Profec.ör Fuat Köp
rülü "Ortazaman Tilrk • tsl!m feoda
lizmi" hakkında \'e Dr. Hft.ınlt Koşay 
da "Tilrk Tarih Kurumu tarnfından 
Paııırh'da yapılan hafriyatın netice
leri" hakkında birer konferans ver
mişlerdir. Dr. HAmlt Koşay ayrıca 
projeksiyonla hafriyata ait resimleri 
göstermiş ve dnha mufassal bir su
rette lstanbulda tabedllen raporu A.
zalara dağıtmıştır. 

Tllrk Tarlh Kurumunun hatlrlerln· 
den biri olan Pazıı rlı son zamanlar
da yapılan tarihi keşiflerin en mU· 
hlmlerindendlr. 

Bu netice Mlken kültUrünUn Orta 
Anadoludakl Firlkya ile olan rabı· 
tnsını tok barız bir surette belll cdl· 
yor. Bu hafriyatı kongreye bildirmek 
tarihin karanlık bir köşesinin aydın· 

latılmış olduğunu tebarüz ettirmek 
demekti. 

Türk Tarih Kurumu üyelerinin ZU· 
rtb kongresine yaptıkları her iki teb
llğ kongre Azası tarafından derin bit 
nll\kn ile dinlenmiş ve gösterllen ar
zu Uzerlne murahhaslarımız tarafın · 

dan mlltemmim malömat vertlmlş

tlr. 

ve yeni yurtlar doçentnk:er 
Gelet·ek oy !mtlhall 

a ç 1 1 a c a k Univmr.:.P~L~:8~ıunan d~ 
çentlikler iç~n ilkteşrinin on ~di&inde 
imtihan yapılacaktır. Muhtelif fakülte" 
lerde münhal bulunan doçentliklerdel1 
bir 'kısmına halen bu kilrsülcrin asis · 
tanlığını yapan gençlerin talip oJacalc· 

ları sanılmaktadır. Meamafih hem bıı11• 
!ar, hem de diğer kilrsillerin d oçent " 
tikleri için hariçten de bir çok mürıı · 

Şehzade mt'dreselerlle bJvoloJt enstltUsiJ 
)'anındaki medreseler Univers te 

ıeruftndao ahnarak bu işlerde kullanılacak 
ve Şehzade medresesini de alarak ıslah 
edecek ve üniversiteye bağlayacaktır. 
Burada bir üniveısite lokantası, otur. 

htanbul üniversitesinin bulunduğu 

Beyazıt ve civarının bir üniversite ma. 
hallesi haline getirilmesi için rektörlük 
tetkikler yapmaktadır. 
, Bcyazıttan Fatihe kadar devam eden 
kısımda Üniversiteye bağlı bir ço'k yük 
sek okullar ve enstittiler bulunmakta • 
dır. Büyük Türk mimarı Sinanın me. 

ma ulonu ve yeni Univers:tc Talebe caat yapılmıştır. 
Yurdu binası da bulunacakttr. cJa 

zarının ve onun en değerli eseri olan 
Süleymaniye camiinin bulundufu ÇC'V"' 

re "Sinan Sitesi,, haline konulurken 
yeni Üniversite mahallesi Sinan sitesini 
de kendi çevresi içine alacaktır. 

Rektörlük biyiloji enstitüsü yanın· 

da bulunan İbrahim Paşa medreselerini 

Nafıa Vekili 
Bugün Bahkt>sirden 

lzmlre Kitti 
Balıkesir, 21 (A. A . ) - Nafıa Ve· 

kili D. All Çetlnkaya bugün saat lG ,30 
da Kütahya yolu tle ~ehrlmlze ge lmtr: 
ve istasyonda kalabalık halk tarafın · 

darı karşılanmıştır. Vekil Atatürk 
parkında belediyenin verdiği çay zi· 
)'afetinde bulunduktan sonra parkı 

dola~mı,, yapılmakta olan bUyllk yüz
me havuzu inşaatını gezdikten sonra 
şehir !cinde bir gezinti yaparak yapı · 

lan ve yapılmakta olan işler üzerin· 
de VaUnin ve Belediye.reisinin ver. 
dlğl izahatı dinlemiştir. 

Bay Ali Çetin kaya bu arada Balı· · 

kesirde yeni ve nıodern bir istasyon 
yapılma1"ı hususunda tetkiklerde bu
lunması için al!kadarlara emir ,·er-ı 
mlştl r. B . Ali Çetinkaya şerefine ge
ce parti tarafından şehir lrnlilbündc 
bir ziyafet verilmiştir. 

Vekll, yarın lzmlr'e hareket ede· 
cektir. 

Tcınıton aımca
n ı n muz~pDOğl 

Rektörlük yeni üniversite mahallesi 
için bütsede tahsisat ayırmı§tır. Yakın· 
da medreseler alınarak tamirata başla· 
nacaktır. 

lstanbu1 
,hamamcıları 
Kır" çe~me suyu 

tap!.t1arını s::ılmuk 
lsllyorlar 

İstanbul hamamcıları, geçen sene· 
denberi bir türlü halledilemiycn su 
der~lerinin halli için yeni bir teşebbüs 
daha yapmağa karar vermiıJ.erdir. Be
lediye ile hamamcılar arasında zahiren 
bir mesele yoktur. Belediye Dahiliye 
Vekaletinin tensip ettiği şekilde ha • 
mamlara Terk•,s suyunu metre mürab

baını on kuruştan ver~eğini bildir 
mj~tit. Esasen ıehir meclisi de böyle 
karar vermiı bulunmaktadır. Yalnız 

belediye bunun böyle olabilmesi için 
§İmdiye kadar Kırkçc~mc suyu olan ha
mamların sahiplerinin bu suya ait bil • 
cümle hukuklarından sarfınazar etme· 
lerini ve su tapularının belediyeye dev· 
rini istemektedir .. Hamamcılar ise be
lediyenin bu teklifini mevcut bütün 
kanuni şartlara aykırı olduğu iddiasiyle 
kabul etmemekte ve ellerinde tapusu 
bulunan suları belediyeye hiç bir bedel 
almaksızın devrctmeği mSnasız bul • 
maktadırlar. 

Hamamcılar, bunun için Sıhhat ve 
Dahiliye Vekaletlerine müracaat ede· 
rek belediye ile aralarında !jı'kan bu 
ihtilcifın bir şekli halle bağlanmasını 

istiycceklerdir. 

Mevcut kilrsülerden bir kısmının 
<loc;ent vekilleri vardır ki bunlar irııti• 
h;ını kazanmış, fakat cl'an kadrcya a· 
lınmamııtardır. Böylece iki senedir 
kadroya alınmalarını bekliyenler .,ar• 

dır. 

Yapılacak imtihanlar doçent vekili 
bulunmıyan dersler içindir. Bunlar dlı 
Hukuk Fakültesinde Devletler hukul<ll 
doçentliği ile cleniz ve kara ticareti do· 
çcntliği, iktısat fakültesinin işletf11e 
iktısadi doçentliği, edebiyat fakültesin· 

de Arap ve fars filolojisi ve ilk ıaınan· 
lar tarihi doçentlikleri ile Tıp Fakül " 
tesinde muhtel!f kürsillcrin beş doçent· 

liğidir • 

İmtihanlar o gün saat onda bUtUl1 
fakUltelcrin doçentlikleri için ayn ayrt 
yapılacaktır. 

Doiıu 
deeil mi? 

Bayrak kanununa riayet 1 
etmeyen müesseseler var· 

. ,ete 
936 haziranında, bir yıl sonra nıcrı~ 

girmek Uzcre bir "bayrak,, kanunu çı1<9' 
nldığmı okuyuculanmız Dilphcsiz hatıı'
layacnklard.tr. 

Bayrağa saygı, bir milletin kendi.ne 
0

" 

lan saygısının bir ifadesidir. Hükcırııetçe 
çıkanlan kanun, bayrağa saygıyı nıccb\J-o 
ri kılmak endişesinden ziyade, \'ntand~ 
lanı, Tii rkiln bu şerefli semboJilnO ı;li~ 
hırilmcsi Iazmıgelen hUrmette re hberi 
etmek mUlAhazasmdan doğmu!itur. 

Bugiln esefle görilyoruz ki, arad: 
iki sene ıeçmifmesfne rağmen, bazı nıU 
&eseler kanunun icaplarına henUz u)'JJls
mışlar, kirli, yırtık, lekeli bayrak ıcullaO' 
makta devam etmlılerdir. U 

Cumhuriyetin on be§inci yıldönlltn!:e 
kutlamağa bazırlandığunız §U g{l1!1 ıı 
bu kabil milesseselerl sıkı bir kontr01d~ 
geçirmek ve bayrak kanununa u~'J!l , .. 

d• bı> 
zahmetini ihtiyar etmiyenlere cid 1 

ihtarda bulunmak çok J{lZiın ... 

Dc~ru de~ıı ırrf\ll '1 
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dt,cı11ata dtıit 

Güzel hoca 
Bu )'Jlm Avrupa l\l&ell aeçllen Finli 

kıı. memleketinde bir muallim mektebi. 
ile devam edermie. KUdUr, CUzellik mu. 
l&bak11ma gird1ğin1 haber almca, mek. 
tepten onun kaydini ailivermıe. Kız, ko. 
~ da, zaten kendi çekilirdi: Birçok 
llbeUer araamda birinciliği kannmq, 
lıtık bir mektepte hocalık edip çocuklar. 
la ufrqmafa razı olur mu? •• 

s 

? 

Her halde müdür i)i etmif: çllnkll kızı, 
kendisi lateae bile, muallim mektebinde 
alıkoymak, yarm bir boca olmuma mU. 
l&ade etmek doğru değildi. Gerçi insan 
oflunun kendisini beğenmesine, övünmek 
kendini etrafmdakilerden üstün görmek 
için bin tUrlU sebep icat etmesine mani 
Olırıak kabil değildir; hocalık edenler de 
kendilerini beyenlrler. Hatt! denilebilir 
ki hocaların kendilerini beyenmelerl bL 
l'aa da lazımdır; mütevazı, fazla mahvL 
l'et gösteren bir adam olursa talebesi U. 
lerinde nüfuz edinmeğe, onları hükmü 
llltına almağa da kalkışmaz. Onları büs.. 
bUtUn kendi hallerine bırakır ve böyle. 
likıe onlar da kibrin, kendini beyenmenin ~ 
laı1a inkl ar etmesine sebep olur. Çocuk, 
hllhas a ı!km ktep çocuğu, hocasına hay_ 
ran olmazsa kendi kendine hayran olur; 
birıız olsun nahvet gostermlyen, böbür. 
lennııyen hocaya da çocuğun hayran ol. 
bıaama lmkln ) oktur. Tevazu, mahviyet 

kasap, yüz ''Yüz 
Güzellik için ! ,, 

••• 

b iki çok bü) ük bir meziyettir ama ço. 
cuğun anlıyacağı mezlteylerden değildir. 
Sunun için hocanın kendini be) enmesi, 
lı:endlnf etrafına çok kıymetli bir adam 
dıye tanıtması lizmıdır. Onun kendini I 
beyenmesi çocuğu kendini beyenmekte>n 
kurtarır, çocuğa tevazuu, o en büyük me. 
llyetl atılar. 

lıleşbur bir hikaye vardır: Al aman bil. 
~darlarmdan biri, zannederim BUyUk 
l'rederık, bir gün bir Ukmektepte den. 
haneye girmiş; muallim yerinden bile 
kalkmamış. Buna hayret eden hükümdar, 
ders bittikten sonra hocaya: "Siz benim 
kim olduğumu bilmiyor miydiniz ki a) ağa 
kalkmadınız?,. diye ıormuı. Hoca: "BI. 
li.} ordum, fakat ben ayağa kalkıp ıize 
fazla hürmet gôstersPydİDl çocuklara da 
benden bıi) iık adam bulunduğunu itiraf , 
etmiş olurdum: sonra kendimi nuıl 11ay. 
dınrdım ?., cevabını vermiş. O hoca fazla 
llerı gitmiş ama büsbütün de haksız oL 
duğu iddia edilemez. 

Muallimin kendini beyenmesi lizımdır 
llDla bu fikri, ruhi meziyetleri dolayısile 
Ohnalıdır. Güzelliği ile iftihar eden kadın 
•eya erkek muallim olamaz. ÇilnkU fikri, 
tu • meziyetleri ile iftihar eden adam 
karşısındakilere: "Siz de benim gibi olun, 
•iz de benim gibi olabilirsiniz,, der; hal. 
buırı güzellik böyle değildir. Çirkin bir 
Cocuk, hocası güzel diye güzel olamaz. 
ıı.tt! hocanın f.azla güzel olması, hele 
Ctbelllği ile iftihar etmesi, kendisinde 
dünya güzelliğine seçilecek kadar güael. 
1ik bıUması fena bir netice verebilir: Ço. 
'1tk ona hayran olmaz, bilakis kendlainde 
bulunma~ bulunmasına lmkln olmıyan 
bir üstünlüğe sahip olduğunu gördüğü için 
Ona dU man kesilir. 

Fransrzca bir gazete, mektep mUdUrU.. 
llQ haksız buluyor ve diyor ki: "O kızca. 
fız, Avnıpa gUz~lliğine seçilmek için ne 
lloclra, ne de allık kullanmış; bu hali onun 
hocalığa llyık olduğunu göstermez mi?,. 
ltaYir. Hatta denilebilfr ki allık ve podra 

kııııansaydı, kabahati hafiflerdi; çUnkll o 
lantan o kızın gilzellifine pek mağrur ol. 
llladıfı, bunun için J>Odranm, allığın yar. 
~ına mUracaat ettiği llÖylenebillrdl. O. 
ll1Qı 11helliğe ra.zJa itibar etmesi - intihap 
tltffl meslekte • caiz değildir· fakat ..n 
• ' 6"-

Ulfi harici vasıtalarla aramayıp da 
ltendisfnde zaten bulunduğunu iddia et. 
~eıı bUsbUtUn caiz değildir. 

Nanıllah ATAC 

Karaca Ahmet 
llleza r ' ığını tanzim işi 

••Yiiz kac;ap yilz. qii?:etlik için',. diyen mac;al ~ahrnmanı kadının bugiinkü 
ha~·attaki bir misali ıı 1 lana kızının macerasında buluyoruz. Soldan itibaren 
resimlere bakınız: 

1- Ev Varvik Holivuda gelip artist olmaya karar verince evvelA yüzün· 
de bazı tadilat yapması li.zımgeldiğini kendisine söylemişler, o da razı olmu~. 
Sinemacılar bilhassa onun alnını çok açık, yüzünü çok masum bulmuşlar. 

2- Kadının melA saçlarına yeni bir şekil verili}or \e alnı kapatılıyor. 
Çünkü Holivuddaki kadın güzelliğinin ölçüsüne göre, kaşlarla saç bitiminin 
arası üç parmaktan fazlct olmıyacaktır .. 

3 - Berberler bu yeni saç çizgisi ile kadının asıl saç bitimi arasındaki öl
çüsünü ve teldini bir Uğıda alıyorlar; ona göre t~ma bir saç yapacaklar. 

4 - Ondan sonra saçlara bir makas vurmak kalıyor. Çünkü Holivudda 
bir kadının saçı ya kısa olmalı, yahud da gayet uzun. lkisi ortasına tahammül 
yoktur. 

5 - Kesilen ı:açlardan kadının yeni takma saçları yapılıyor. Kendisine 
bu gösterildiği zaman Ev Varvik ha)Tette kalıyor. Takma saçın ayni saçtan 
olması şüphesiz ki daha iyidir. 

6 - Takma saçları kadının başına geçiriyorlar. Bu suretle almmn fazla 
o:an açıklığı kaparuror. Şimdi çehre yeni bir şekil almıştır. 

Ve nihayet (alttaki biiyük resimde görüldüğü gibi) Ev Varvik'e yeni bir 
saç tuYaleti yapıyorlar. Şimdi film çevirmeye ve artist olmaya hazırlanmış 
bulunuyor .. 

lCa.-acuhmet mezarlığını imar ve 
t1ıaıumı Hup tehitleriyle bir çok bil
"1cleriminn ebedi medfeni olan bu bü.. 
"1r mezarlığı medeni bir memlekete 
~lraıır bir telde getirmek için ıeaiz 
'-dasız çalqan ve geçen bir kaç 1ene 
1
Stnde çok itler bafaran '"Karacaahmet 
~hklanm ıüzelleıtirme kurumu • 
-.ıGnıUzdeki pazar günll fevakalıde bir 
~luatı yapacaktır. Bu toplantıda ida
~ heyetinin imar ve güzelleıtirme itini 
zl•ttırmak için bulduğu malt for • 

'1tUJer üzerinde r6rllfWetektir. 

l ngillertde l allr1n laplumbala ymıılmına rok merak smdılım f't at ya
rı1t gibi bir çok yerlerde bu hayvanları koştu. ,Juklarını <!) yazmtş/ılt. Resim· 
dt son bir kaplumbağa yanşıncn en heyecanlı .dakikası görüliiyor. l' arışa dr 
ıram eden ilri lraPlUMbala nilıayel çizgisinı yalrlaşm'JllaTdtr. Fakat hangisinin 
luuandslı ,mulidne IHUi.. ... 

Hint Mihracesi 
maruken koltuğa. 

oturmaz 
Sebebi şu : Meşin, göderi gibi şeyler ekseriya 
öküz derisinden yapıhr. Halbuki öküz Hindis
tanm en mukaddes hayvanıdır .• 

Harp tehlikesi 
karıııında Fran • 
sanın Tunus, Fas 
ıibi, Ingilterenin 
Hindistan g:bi 
müstemlekeleri on· 
tarla beraber çar
pıımıya hazır ol
duklarını bildir· 
diler ve Faı Emi· 
rlnin, Hindistan 
Mihraeelerinin bu 
sözleri Fransa ve 
1• İngiltere tara • 
fından büyük tak
dirle karııtandı • 

Bilhassa Hin • 
diıtan sultanların· 

dan Bikaner mih • 
raceainin: 

''Harp oluna 
kılıcımı İngiltere

nin hizmetine has· 
redeeeğim . ., diye 
haber gönderme· 
ıini İngilizler bü
yük bir ıa.dakat ve k:ıhr.ımanlık işareti 
sayıyorlar. 

Çünkü onlara göre, bu mihraca ha
kikate her fırsatta İngiltereye kartı bağ 
lılık göstermi§tir: İngiliz somaliyasında 
isyan çıktığı zaman mihrace bir deve 
kıtası göndermiı, Umumi harpte de, as
kerlerinin başına bizzat kendisi ge~rek 
Afrika, Asya ve Avrupada (?) İngiliz
lerle beraber çarpışmııtır. Gene umumt 
harp esnasında Mihrace bütün geliri· 

. 

nin dörtt birinden fazlasını tngill.ı bG· 
kumetine bırakmııtır. 

Harpten ıonra da Bikaner mihraceal 
'.Avrupaya gelmit ve Versay muahedetl 

ı nin imzalanıımda bulunmuqur. 
Mihrace bugün 58 yaıındadır. Ara 

da sı:-ac!a İngiltereye gelmektedir. O 
zaman da Hindli kıyafetini muhafaza 
eder, fakat Londranın en kibar otelinde 
yatıp kalkar. Yalnız, bazı Hindli adet
leri vardır ki bunlan Londrada da bı

rakmaz. 
\ M~1!~ deriden olan hiç bir ıeye e

lini sürmez. ÇünkU, meıin1 ,cöderi :Jibl 

!
ıeyler ekserıya sıfır deriıhıden yapil· 
maktadır. 

Halbuki sığır • ökilz, inek veya 
manda - Hindistarun en mukaddes bay 

1 vanlanndır. Onlan keımek ve derilerini 
j'ı yüzmek Hindliler için en bllyllk ıtı

nahtır. 

Meaell Hindli, mijıraceyl maroken 
koltuklu bir odaya aldıktan saman 
kendisini bu koltuklardan birine cturt
mamn imkanı yoktur. Onun için aynca 
bir iskemle getirtilir ve en ufak rUtbeH 
adamlar bile maroken koltuğa kurulup 
otururlarken mihrace hazretleri, upa 
gibi, tahta veya hasır bir iskemleye fi" 
turur! 

Mihrace aığır eti de yemer. Fakat 
domuz etini pek aever ve hele domus 
ıucufuna bayılır. En ıe-vdifi ıeyl~ " 
den biri de yumurtadır. 

Mihracenin hükümdar olduğu Bika• 
ner, kendine mabsuı bir efsaneye ta· 

(S.yfa71 ~evlrbıb) 
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1lasCJek • 

Cenevrede b i r Abid e ıazım 

S ANIRIM ki Çek hukQmetinin şu be):anname .. ini siz de okumuşsunuz
dur. LQtfen bir daha okumak zahmetıne katlanınız: 

''Hükt'Jmel, tarihle misli görülmemiş bir tazyik neticesinde, lntiliz • Fran
sız tekliflerini kabul etmiştir. Bu gibi bir muamele ancak mağlt'Jplara tatbik 
edilebilirdi. Fakat biz nzağlflp değiliz. Hazreti /sanın insaniyeti kurtarmak 
için kendini feda ettiği gibi, biz de sulhu kurtarmak için kendimizi f tda ettik. 
Tarihin bu elim anmda biitün Çekleri birleşmeye davet ederiz; zira ;tni bir 
hayatla karşılaşmış bulımuyomz ... 

Ne kadar acı. Hakikaten tarihte, kendi eliyle, kendini parçalayan bir bük· 
mü imzalayan bir devlete rastlanamaz. BunU{l sulh uğrunda yapılmış olması 
da avrı bir fedakarlık nümunesidir. 

Çek hükfunetinin böyle bir beyanname ile, zaafını, kuvvete boyun eğdi· 
ğini halka bildirmesi ve Çeklerden birleşmelerini istemesi de ayn bir mevzu. 
Allah kimsevi düşürmesin. 

Şu var, kendi eliyle kendini parçalayan bir hükmü imzalayan, gene sulh 
uğrunda, kendi idam hükmünü de imzalayabilir. Bunu beklemek lazı~. Bana 
öyle geliyor ki Çekler, Alman istekleritıi kabul etmekle meseleyi halletmiı ol· 
mıyorlar. Leh ve Macar i teklerini de çaresiz kabul edecekler. 

Bu takdirde de, bir yokmuş bir vamıış gene yok olmuş .. Allah taksiratını 
affetsin. 

inşallah dünya sulhunu seven~r, günün birinde, bu Çek hilkilmetinin bü· 
yük f tdakArhğım düşünerek, namına Cenevrede bir Abide vücuda getirmek 
kadirşinaslılım gösterirler. 

A 



İÇJ:::RDE: 

• i\l.ı:ırır ıınHcttışlrriııden Bedri l\ırşehir 
de teftişte iken ölınüştiir. 

• l.ondra - lsı:ııılml nfoll yolıınıın 
meınlekellmh:den seçen kısmının tetkiki 
ieln ilkteşrlnln altısında Londradon şehrı 
rnize hir heyet gelecektir. 

• Pnznrlık ız sotı~ kımuııllc huno miilcııl 
llk korornome \'e izııhnanıc dün Dahiliye 
''ek~Jetinden belediyeye gönderi im' .'fr. J~ı. 
nafın bu huısusta ten\·lri için ı n··~ · ı grı 
nü tkorct odıı:undıı bir toplııolı )'OJHlacak 
tır. 

• Jlop:ı - Borçk:ı )olunıln hir k:ımı·on 
patinaj ynp:ırnk ı 10 metre ;\ ük eklikten 
lçk.ıle deresine uçınıışlıır. ' ı: · ':ırıl:ın ı ı 

)aşında Fikriye c;u!,uı <'sııasrnd:ı l•n\'a)a 
!ırlı)nr.ı' '0 llllıre uzaklı~·ı düşıı - 'i \C 

dcrh:ıl ölmü~tür. Dcrc~c düşen diğrr yol 
culıır) :ıralı iseler de bir ımıciıc (rnbilinılcn 
başka ölen yoktur. 

• Milli ınücl:ıfon ,·ck:'ilcti ınrnfından hiı 

zırlanmış olan yeni hir k. 111ın ı;ıyilıasıno 
söre ~cdiJ,)j crlınşl:ırdan on:ır yıl hizmet 
ten sorır'l orıluru lcrkcdcnlcr i•tcrler ·e 1·n 
lihııııl:ı yedek :ı~tcğmcn ııashcdilc.e' !;rılir. 
DIŞARDA: 
• Bulgnrisl:ın Tiirklerindcn iki bin 1. • .i 

N: •ırı ' • urile \'ıırn:ıdon mcınlekcllnıfzc 
h:ırrkel c:mişlcrdir. 

• SoY;rct t:ıyyı:ıreci hinb:ışı Zikof ve n-; 
kerl muhcııdis Egoror 547 metre mlkfıplık 
bir b:ılonln Mosko,·odnn uçıırak Kıımcnctz 
Podoslk J>lilgc!'linde Seı>clO\ 1.:adn Jrnr:ı) a 
inmişler ve 29 s:ıat 45 dakika havuda kol 
mışlardır. llk hes:ılı:ı söre, toyyareciler 
ikinci, ücüncü ve dördüncü sınıftan balon 
lar icin üc rekor kırmışlardır. 

• ı.ondra - Knp rekorunu kırmış olan 
!nııili.z ıannrcci Da~ id ltcvcllin lılr tayyn 
re kaıaın neticesinde ölımişlür. 

• Fr:ın-;:ıda rnclikal sosyalist icra komite 
' si bürosu Dal:ıdlyeye muhabbetli bir itimat 

Ye sanılmaı mcrbutiyctini bildiren lıir 
tebliğ neşretmiştir. 

• Milletler cemiyeti asamhlcsi. müdıkt 
lcrl hitmcktc olan Rom:ınyo, Lehistan ve 
Ekuatorun yerine konsel·e Yugoslavya, Tıı 
nanıstan ve Dominikayı ı;ecmlştir • 

• Paristc umuml grev illin eden lnşoııl 
amrlcsl, daha ziyade Parisi müdar:ıa işle 
rinde calışmnkta olduklarından hükumet 
bu işlere dC\•nm edilmesini temin icln bü 
tUn inşaatı o kert kontrol altına koymuş 

tur. 
• Oulgar :kralı Boris b:ıbas1 kral Ferdi 

nnndı zlynret etmek üıere Kourga gitmiş 
tir. 

• Evvelki ı.cece unt 24 ten sou.;a".'o"g:ıtta 
fkl dem şiddetli yer sarsıntısı olmu~ıur. 

Hasar ve ı.ayiat yoktur. 
• Dokuz ton nrc ile Londrodan nAI ve 

Duılnpcştcre 14 ton kadar alim sevkcclilmiıt 
Ur. 

hip bir memlekettir. Efsane şudur: 
Bundan altı yüz sene evvel Hindis • 

tanda Yodpur denilen havalide YodA 
i&minde bir kral ~amuş. Kralın bir de 

çok sevdiği arkadaşı varmış: ismi 
Bika.. Yoda iie Bika çek &cviıen ilı:i ar· 
kada§mışlar. Fakat Bika kral değilmiı. 
ne tacı varmıı, ne tahtı .. 

Bikanın kral olmayııı Y odayı mü • 
tecssir edermiı. Fakat Yodanın 'kral o
luşu Bikayı kıskandırmazmış. Lakin 
o da başka bir yere kral olmak ister

miş. 

Bir gün Bika arkadaşı 'krala geliyor: 
- Ben bir yere kral olmak istiyo· 

rum, diyor. Bana bir çare göster. Aca
ba nasıl etsem de bir yere kral olsam!. 

Yodpur kralı: 
- Kclayı var, diyor. Ben sana asker 

vereyim. Onları al, memleket zaptına 

çık .. Ondan sonra askerlerimi bana iade 
edersin, kendin tcbaandan bir ordu ya. 

parsın .. 
Olur mu? Olur!. 
Kralla arkadaşı buna karar verdi'kten 

sonra Yoda şimaldeki askerlerinden 
300 süvariyi Bikanın emrine vermeyi 

muvafık buluyor. 
Yalnıı:, o zamanlar Hindliler yazı 

yazmasını bilmezlermiş. Bika, kralın 

şimal ordusu kumandanından 300 .sü • 
variyi nasıl istiyecek?. 

Bika bunu sorunca, Yoda: 

- Bizim işaretimiz vardır. diyor ... 
Sen imal ordusunun karagahına gi • 
dersin. Kumandanın sağ elini sol elin

le §Öyle bir bileğinden tutarsın .. O aa. 
na derhal 300 asker verir. 

Bika derhal atına athycr ve şimal yo· 
lunu tutuyor. Fakat yolda giderken ak 
lına bir şey geliyor. Düşünüyor, niha· 
yet, gözleri scvi~ten parlıyarak, atını 
daha büyük bir .sür'atle koıturuyor. 

Yodanın şimal ordusu kumandanı -
run yanma gelcliği zaman sernm veriyar 

W adamın •! elini bileğinden değil, 

tt parosundan yakalıyor. O zaman ku. 
mandan da blltün orduyu Bikaya teslim 

ediyor. 
Ondan sonra Bika kumandam Yo • 

llE/lJ(ES /)il(l(J}TLf: ~IN/HIJAJ/.t 
AMJIN f)/J<,f'4 T lblllız· • -

AVHINICA 

TürkiyeH Yahudileri Suriye • f"rao~3 arasında 

Müzakereler 
kesildi 

Ç.ek misalinden oora 

Holandada 
yanık k Türkçe konuşmal rı için 

Vazifeye davet Surjye, Fraa.sanın 
şartlarını ı, abul 

etml~·or 

Millet manevi slUih"' 
lanmaya davet 

26 Ey itli gUnü bütün sinagog.arda okunmak edlllyor 
r:t•rek 

iizere bir beyanname hazırlandı Antakya. 21 (A.A.) - Anadolu ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Lahi, 21 (A.A.) - Holanda )'UI\· • 

mahfillerinden çıkan bir bcyannaın~ ncr 
redilrniştir. Beyannamede, bir nazır~ 
devlet şQraı;ı ikinci reisinin. deniz l,urına) 
ba~kamnm, dob'll Hindistanının e~ki ':ı· 
lilcrinden birinın imzaları da görültlY0~ 
Beyanname. memleketi, bütiin J..-u,,·etl~a 
ni istiklal \'e hürriyet müdafaası uğ~"~ıı· 
birlc~tinnck için bir .nevi "m:ınevi sıl 

20 cyliıl, Musc\'İ dininde olanların yıl· 
lıaşı \'C nıul;:ıddes say<lıklıırı günirrclen lıi· 
ridlr. O sun TürklHdc ılc "dil lı:ıyrnıııı,. 
dır."llJlat J'ürk kiillıır \'el ardını cemi) eli,, 

hu münnsclıcllc Lıir bcronname hozırlaınış 
lır. Türk voluııdaşı Musc,·ilcrin türkı;e ko· 
nu~ııwlurıııı to' si ye m;Jksndilc lınzırlanan 
hu hcyonnumc :!li eylül sunü ht:ınlıuhın 
bfitün sinnsoı;l:ırında okunacakıır. Beyan· 
namede aynen şöyle denilmektedir: 

"Bugün senehaşı 'e büyük mukaddes 
gfııılerden biridir. Biitfin dfiny:ı Muse,·ileri 
gi!ıi lıiz Türk !tı C\'Ucri de kutsal Sina· 
gogl:ırıla toplaıınrak ıılıı Tanrıdan h:ıyırlı 

ııenc dileriz. Biı de Türk 1'ültür ve yor 
dını lıirliği iclure lıc)eli, onurl:ındığıınıı 

yeni sene ınün:ısclıelile asit, necip, iyilik 
~e,·er, misafirperver', sevimli, muazzez 
Türk karde~lerimizin mübeccel, yüce cum 
huriyct hükCunctimiz.in uzun saadet dene 
!erine ve cemaat idare lıeyetile mensup 
larının, birlik ııınlarının uıun ömürlere 
mıııhar olmalarını temenni ederiz .• 

Sayın yurtdoşlor, 

Türk lisanını yaymak it'in coktnnberi 
birll~imiz ,·erimli, Caydolı tedbirler almış 
tır. Bu mühim moksıılla bugünü fırsat bi· 
lerck, bu hususta bir iki söz söylemek bte 
riz. TcşkilAlı esasiye kanunları ınucilıince 
resıııt dllinıiz türkçe<lir. Din farkı olınoksı 

ZID, \•ntonıln~lık itibarile Türküz, ve siili 
hın gibi olan sevimli memleketin evlatları 
ve vatondnşlanyız. nu l(Üzel dili konuşmak 
için, birlbirlmize rekabet c<lerce:.lne her 
yerde yaym:ılı)·ız. Vatana olan lıorcunıuı 
maddi, manevi olduğuna söre lıu borcu 
eda ile mükellerız. Bund:ın ccs:ırellenerck 
\'e lılrliğınılzln hükfımeti celilemlze l:nr:;ı 
olan ıaohhildü mucilJincc, sizi hu llsnnl:ı 
mücehhez olmajia co~ırıyonız. Şimdiye ko 
dar cok ı;cc kalmamıza rağmen, bu noksn· 
nı tamir etmek vazifesini vicdan lıorcu bi· 
lelim. 

1tıeronice ibareli bir söz vardır: "Dlnn 
demnlhutn Din:ı,. hükumetin emri emirdir. 
manasına gelir. Bu siizlcri hiçbir tesir al· 
tında söylcmiyonız. Yalnız kalbimizin en 
derin içcrll'ı inden gelen sıcaklık dunıuı.u 
ile, vatancloşlıAın tenli ettiği mane,·i vazi 
feyl yapmağo gayret ediyoruz. 

n i z 1 e r i b a ğ r 1 n a basan, 

bizi, 500 scnedenbcri her an himaye 

eden, liıturıarile müstefit eden yükse\; 
cumhuriyet hükümetimize karşı ancak bu 
suretle hareket iledir ki, kcnıtilerine min· 
net hislerinin ancak 3·üz:de birini göstere· 
hllınlş oluruz. 

Du uğurda cok SÖ)']enccek sözler \'arsa da 

artık Lıu kelimeler, damnrlarrnızd:ı kayna· 
'\'Jn nı henüz ikmnl edilmemiş k:ılan iyi ni 
4'.·etleriııizi h:ırckcle setirerck ümidile, t:ıt 
İ,ikat ::ıl:ıııınd:ı filiyatınızı candan bekleriz. 

danın memleketine gönderiyor: 
- Git kralına söyle, .diyor, burası ar· 

tık benim memleketimi.. 
ı~te, Bikaner denilen bu memleket 

böyle teşekkül etmiıtir. Ve orasını te
&is eden Bika kralı böyle kurnaz bir 

adammış. 

Fakat biz gelelim gene Bikanerin bu

günkü hükümdarına ... 
Mihrace, Hindistanda adet olduğu ü· 

zere her .sene altınla tartılır ve her 
sene de sultanın gittikçe değerinin 
artmakta olduğu görülmektedir! Çün· 
kü, adam gittikç"! ya§lanıyor, şişman • 
ltyor, sikleti artryor: Bunun üzerine, 

terazinin öbür tarafına her sene biraz 
daha fazla altın koymak lazım geliyor. 

nu paralar, tabii tebaasının cebinden 
çıkıyor. Fakat, adına "milletin sevgili 
hükümdarına hediyesi,. diycrlar ! 

Bikancrin nüfusu yarım milyondan 
biraz fazladır. Arazi çoraktır. Hiç nehir 
geçmez. Yalnıı, geniı sulama tertibatı 
yapılmı~. 250 metre derinli'kte kuyu • 

tar açılmı§tır. 
Mihrace, memlekette altı yüz kilo -

metre demiryolu da yapmıştır. 

Tiirl\ dilinin, Türk mu~e,•lleri arosınd:ı 
tonıimi \'&ıircsini resmen sc,·c C\'e üzeri· 
ne ulmış olan Türk l.:üllür ve yardım bir 
ll{;inln bu yolda elinden selen her şeyi yo· 
pac:ığına emin olabilirsiniz. Yeni senenin 
lıülün dünya malılOkları ile beraber 01iı 

Türkiycmize refah ve ı;ıındetle dolu olmasını 

can ve ı;önüldcn dilcrlı.,, 

Hayvan neslini 
islah 

Zlrart VekAletl 
yeniden damızhk 

alıyor 
Ziraat Vekaleti, hayvan neslinin 

memleketimizde ıüra'tle ıılahı için 

ıirrAiyc kadar pekaz miktarlarda &eti· 
rilen damızlıkların toplu bir halde geti· 
riterek bütün memlekette hayvan nes .. 

linin ıslahı yolunda kuvvetli bir ıekil· 
de çalışılması için ibir proğram hazırla· 
mı§ ve bu proğramın derhal tatbikine 
girişilmeıine karar verilmiştir. 

Programın tatbiki için balen mcm -
leketin mevcut damızlik hayvanlara ila. 
vetcn muhtelif memleketlerden damız· 

lık olarak 300 baı Breton aygır ve krs· 
rağı, 30 ba§ saf kan İngiliz kısrağı, 100 
baş Mantafan bunter inek ve b"Jğası 

ıatın alınacaktır. 

Ziraat Vekaleti bu mübayaatın bir 
hamlede memleket dışına mühim bir 
para çıkarmamasını t e m i n ıçın 

bunların klering yeliyle satın alınma -
tarını muvafı'k görmüştür. 

Memlekete getirilecek bu damızlık • 
lar önümüzdeki mevsime yetişmeleri 

için ilkteşrin başında satın ahnacak ve 
yurdun her tarafına taksim edilecektir. 

• • • 
Ziraat Vekaleti, memleketimizin ba· 

zı ınıntakalarında hayvanlarda görülen 

uyuz hastalığı ile esaslı bir ~eldlde ve 
fenni esaılarla mücadele için tedbirler 
almaktadır. Baytarların mıntaka mın· 

taka gezerek uyu.r: hayvanları banyo 
yapmaları tekarrür etmiştir. Bunu:ı 

için de şimdilik elli tane büyük hayvan 
banyosu sipariı edilmiştir. 

lzmir fuarı 

Şamda çıkan ''Eko dö Siri., gazetesi, 
Pari.sten aldığı §U hususi haberi ne§ret· 
mektedir: 

"Pariste Cemil ~Iardamla Bone arasın· 
da yapılan konu~aların akim kaldığı 
habeı verilmektedir. ÇünkU Fran~a hü· 
kfuncti Suriye • Fransa muahedesinin 
tasdiki için a~ağıdaki dört eartın kabu· 
lünü ileri silrmil~tür.: 

1 - lskenderunda teşekkül eden yeni 
hükQıneti kati surette tanımak. 

2 - Cezirede Suriye ve Fransanın iş· 
tirakile muhtelit bir idare kurmak. 

3 - Muahedenin devam edeceli yirmi 
~ sene müddetince, Suriyede Fransız 

ordusunun işgalini tanımak. 
4 - Ale\-1 mıntakasmda Framız ordu· 

sunun istihkAm inşaatrnı kabul etmek. 

Hatayda 
Bir sıtma menbaı 

kaldırılıyor 
Antakya, 21 (A.A.) - Anadolu ajan· 

smrn hususi muhabiri bildiriyor: 
Devlet reisi Tayfur Sökmen, Amik gö

lünün Asi nehrine akan boğazın üstün· 
deki MazlOmpaşa dalyanında tetkikler 
yapım~tır. Bu dalyan yüzünden Amikta 
hektarlarca araziyi su basmakta, köylere 
ve mezruata zarar vermektedir. Bu yüz· 
den bu havali sıtmalıdır. Halkın sıhhati 
ve memleketin refahı için bendin yıkıl· 
ması zaruri görülmüştür. Bend, Maztum 
paşa veresesinc ait olup maliyeye bir mu 
kavclc ile bağlıdır. Maliye \'ekaletimiz 
mukavelenin feshi için tetkikler yapıyor. 

ızmlr sayU\vı 

General Kazım 
vefat etti 

hınma,,ya davet etmektedir. 

ispanyada 
yabancı 

muharipler 
Cumhuriyet hükumeti 

bunların geri gönderilme· 

.. 
1 

sine karar verdi 
Cenevre, 21 (A.A.) - ispanya :13aş: 

vekili Negrin, Milletler Cemiyeti a , .• 
aamblesinde yaptığı beyanatta, lspa11ı 
hükumet kıtaatı saflarında bulunan f11ıl 
hariplerden geri alınacak yabancılar~ 
16 temmuz 1936 tarihinde;ıberi ispal1 
yol tabiiyetine geçenlerin de dahil bıl; 
lunduğunu bildirmiştir. 1\ 

Ayni zamanda, Negrin, bu }<arar
1

• 

tatbikini kontrol için bir komisyon tcŞ 
kilini de stemştr. ~ 
~~~~~~~~~---~ 

Hayf ada Arap-
ların grevi 

Yahudi mağazaıor• 
ateşe verildı 

Kudüs, 21 (A.A.) - Hayfada ,gref 
h~reketi gititkçe ilerlemektedir. M'~ 
belediye ve liman memurları grC'V yısP 

~· ··ıı~ mışlardır. Mağazalar kapalıdır. vırı- . 
yahudi mağaz:asına ateş verilmiştir. 'flS 

a -mara.da yapılan u~umt bir araştırın 
Bir mü.ddettenberi Cerrahpaşa has· dan sonra kıtaat 120 arabı tevkif et : 

tahanesinde tedavi edilmekte elan iı· mi!tir. Bey.zan civarında ihtilalci arll:a 
mir meb·usu general K;mm inançın tatla Erdün hudut muhafı.r:lan arasıfl 
dün vefat ettiğini teesı;ürlc öğrendik • bir çarpışma olmuştur. Umumi emni : 

1881 de Diyarbakrrda doğan merhum, yetsizlik dolayısiyle 30 kadar pcstarı 
Harbiyeden erkanı harp zabiti olarak kapanmıştır. 
çıkmıı ve ordudaki hiımetlerind~n son dırılarak Fatih camisinde namazı ıoııı:; 
rada Samsun ve İzmir meb'usluklarına mı~ ve Edirnekapr şehitliğıne defrıed'.. 
seçilmişti. miştir. Kendisine Allahtan rahmet 1\ kapan d 1 Merhumun cenazesi bugün saat ler, kederli ailesine de tccssürleriıl11ı 
11 de Cerrahpaşa haatahaneııinden kal- bildiriririz. __.,... 

Ziyaretçi sayısı .. 
700 bini geçli 1 BU G UN 1 

tz~ir.21-~izinci entema~_yonaı SAKARYA Sinemasında 
lzmır fuarının dun sonu olmak munasc-
betile akşam fuar gazinosunda fuara işti· İki güzel film birden 
rak eden. fir:malar mürne~illeri~e bir :i· ı ÇAR ON YAVERi 1 IB o 16 IE ~ o 
yafet verılmış, nutuklar soylenmı~tır. Nu· • ı • 
tuklardan sonra mal teşhir edenlere l·a· ı VERA KORE E CAROl..ıE LOMBARO 
zandıkları derecelere göre altın, gümü. P. Rlt:HARU WiLLM GEORGE RAFT 
ve bronz madalyeler dağıtılmış ve gele- -• -·ı _::;:; 
cek yıl 20 ağustosta tekrar açılmak üzere ~ 
fuar kapanmıştır. ~ 

Bu yıl fuar Izmire, ve İzmirlilere ~ 
altı milyon liralık bir kazanç temin etti· 
ği gibi memlekette bir iç turizm hareketi 
\'e iktisadi bir hareket yaratmı~tır. Ayni 
zamanda çeşitli eğlenceler ve bir çok gü· 
zellikleriyle de çok beğenilmi~ ve takdir 
edilmiştir. 

Fuar 723.537 kişi tarafından ziyaret e· 
dilmiştir. Bu ziyaretçilerin 87.701 i de· 
miryollarile, 11..004 ü dcnizyollarile ve 
91.135. şi otomobil ve otobüslerle mem· 
leketin muhtelif mmtakalarmdan ,.e biıı 
beş >:üzü de yabancı ülkelerden gelenler· 
dir. 

, . • .., ....... j ; ' .... :. -: .. ·- /,),. ~ 

rle ve 
Her yemekten sonra mutazaman di§lerinizi hrçalaymız. 
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Ebeveynlerin bakamayıp $ef alete 
çocukları 

a 

düşürdüğü 

Denizalh gemi ~erine 
verilen ehemmiyet 

Cemiy.etin himayesine 
almağa mecburuz ! 

OeıFDDz müdafaasında denızaDtı 
, 9emısa büyük bir rol oynamakta 

devam acııvor Dün aqa.m üıtU, yazı odumdan içe
ri, pürtellt bir ıenç ;irdL Çok mUteeaalr 
bir hali vardı. Blr an etrafına bakındık
tan sonra benim masama doğru ilerle. 
de. 

Himayeietfal cemiyeti reisinin nazarı dikkatine 
----- awwws - - - - - cwwwz • 

lö Tan'dan: 
I>enız müdafaasında tahtelbahir, bü· 

l'\ılr bir rcl oynamak-ıa devam ediyor. 
J;'•kat, Fransız bahriyesi denizaltı kuv
"etlcri itibarıyle bugün birinci derece • 
dın uçüncu dereceye düşmuş bulunu • 
>'or. Deniz miıdafaaıruzm mes'uliyeti • 
Ilı ellerinde tutanların bu hakikati bil· 
lııeleri lazımdır. 

Gözonünde bulundurulması icap e
dırı bir nokta daha var: italya tahtel -
blhir kuvvetleri sür'atle ve ıeniş mik· 
l'ina artıyor. Geçen Mayısın altısındı 
liıtJerle Musolininin gözleri önünd~. 
doksan tahtelbahir, bir emir üzerine 
bir anda denize daldılar. Musolini, de· 
l'liı niımayiılerinde, bu hareketi ile, 
lııuttefikinin üzerinde büyu1< bir tesir 
~ıl etmek iıtemi§ti. 

.Su manevra, haddizatinde eüç bir 
~lreket de&ildir. Bir tahtelbahir filosu 
1Çin büyi.ık bir harp filosunun ıu üze • 
tın.ae yolunu kesmek daha tehlikelidir. 
lıizim tahtelbahirlerimiz de, bilhassa, 
bu işte, büyük muv&f fakıyet ıöıterir. 
ler 

Bun,ınla beraber, Musolininin tahtel· 
blhirler:ne yaptır<lığı deniz tarihindeki 
bu eıs;z dalma hareketi yabancı dev • 
letJetin bahriye nezaretleri üzerinde 
derhal yıldırım tesiri hasıl etmittir .. 
~ell<i bu devletler ltalyanın ıon iki 
•trıe zarfında bu kadar terakki ettiğim 
d!l!ünmemi§lerdi. 

1ngilterenin harp gemilerine tahıiı 
ettiği ve malumatını en emin kaynak· 
lardan alan Braasey almanağı bu sene 
bı§ında §Öyle yazıyordu: 

"1937 de, tahtelbahir kuvvetleri hu. 
tuıunda o zamana kadar en baıta ge· 
len Fransayı İtalyanın geçmesi büyük 
bir tahavvül teıkil etmiıtir .•. 

Filhakika, Fransız tahtelbahirlerlnin 
•ıyısı geçen ıene 82 den 'l 5 e düttü. 
liılbuki italyanınkiler 65 den 81 e 
Çıktı. Daha bu sene ba§Inda İtalya:ı 
denizaltı gemilerinin uyıar 90 la 100 
lta11ndaydı. Halbuki Franaarunlri 77· 

de 'kalıyordu. Bundan batka, Fransız 
~telbahir kuvvetlerini tetkil eden bir
lilcıer ltalyanınlrine nazaran ekseriya 
~a büyük tcnilitoludur. 

ltaıya iki ıene zarfında otuza yakın 
khtelbahir yaprmıtır. Franaanın bu 
lniiddet içinde yeniden yaptıfı tahtel • 
OthirJerin ıayısı 7 dir. Halbuki cskimit 
'le ınodaıı gcçmiı tabtelbahirlerin ye· 
tine bile bundan daha fazla bir mik· 
ttrda tahtelbahir koymak lizımdı. 
Diğer taraftan, da.ha mühim bir no'Jc. 

lt var. Bunu İtalyan matbuatı ile bcra. 
her Bera11ey (uyfa 58) d~ de ıörüyo· 
tuz: İtalyan lWıriyeainin 1938 ıeneıi 
llllnında daha mühim mikyaıta bir in· 
llat hazırlanmaktadır: İtalyanın de:ıiz 
•ltı filoıu 1941 s.enesine kadar 170 
lthtelbahiri bulacaktır. Gene bu maJQ. 
;:-ıa göre, bu tahtelbahirlerden bazı. 

rı hiç bir yere uğramayıp, mühimmat 
~e Jnalzeme almadan bütün Afrikayr 
dotaıabilecek kabiliyette olacak.. • 

!tatyanın bu hümmalı faaliyeti 1935 
leııtıi sonunda ba§lamııtır ve buna Ha· 
befiıtan meselesindeki inıiliz • ltalyan 
:tillfının bir neticesi olarak bakılabi-

r. 
,._~usolini, o tarihte derhal on tahtel. 
~rin in,aıına karar verdi. 1936 ile 

7 de de 31 tahtelbahir inşası kararla•· 
tırıldı. Bu ıuretle üç 11ene zarfında 
1tırlc bir denizaltı ıemisi yapılmıı clu· 
>'ordu. 

Bu tahtelbahilerin hususiyetleri de 
112lihiındir. Bugüne kadar İtalya deniz
~ltı gemilerinde a,ağı yukarı 800 ton. 
~lr ve "Orta kruvazör,, denilen tipi ter· 
Cıb tdcrdi ve bu tip tamamiyle Akdeni· 
:e l!ıahıuı bir tahtelbahirdi. Halbuki 
~! ~ aoma kabul edilen modeller 
~y!e batkac!tt. 
d BugUnkU İtalyan tahtelbahirleri için 
' eskilerden daha küçük, 650 • 700 

tonluk, Adua tipinde yir..,i kadar de. 

niıaltı gemisi vardır. Bunlar gayet ça· 
buk inıa ediliyor. 

1000 tondan fazla ve "Büyük kru • 
vazör,, denilen Marçello tipinden de 12 
tane ka.dar tahtelbahir bulunmaktadır. 
Bunlar eebelittarık boğazından çıkabi
lecek, Atlas Okyanosuna kadar uzanıp 
Fransız ve İngiliz kuvvetleri ile karıı
laıabilecek bir kabiliyettedir. 

İtalyanın deniz inıaatmdaki faaliyeti 
çok mühimdir. 1936 ve 37 de tezıihta· 
ra yeniden yirmi tabtelba'hir konulmuş· 
tur. Bunun on tanesi 1937 eylülünden 
1938 kanunusanisine kadar beş ay zar
fınca denize in.dirilmiştir ve bu gayet 
ıeri bir ıekilde clmuıtur . 

19 eylül 193 7 de U rtcrh: 3 te§rini
evvelde Şebeli ile Gondar; 7 teırinisa· 
nide Negelli: 20 teırinisanide Marçel • 
lo; Dandolo ve Monçeniıo, 5 kinunu • 
evvelde Aıyangi ve Zoea, 6 kanunusani 
1938 de de Şire denize ind'rilmiıtir. 

Bu malUmatı bahriye erkanıharp ~!
kanlığının yardımı ile çıkan "bahriye 
mecmuası,, nden alıyoruz. 

7 kinunu&aniden ıon denize indiri
lecek on ıemi 'kalıyordu. Fakat bu rakı· 
ma ecnC'bi devletler hesabına ıipariı a
lınan diğer bet gemiyi de ilave etmek 
lizrmdır. Bunlardan üçü Brezilya, ikisı 
de Romanya içindir. Şüphe yok ki, bir 
harp çıktığı zaman Italya bunları da 
filosuna ilave eder. 

Hüliıa, İtalya bu sene scnunda ve 
gelecek sene 110 - 105 tahtelbahire sa· 
hip bulunacak ve bunların 100 n yeni 
yapılmış olacak. Gene ayni tahtelbahir
lcrin 70 ni l 932 den sonra inıa edil -
mit olan gemiler tetkil edecek. 

Tahtelbahir sahasında büyük bir fa· 
aliyet gösteren diğer iki devlet daha 
var: Bunlar da Almanya ile Sovyetler 
Birliği .•• 

Daha bundan üç sene evvel Almanya.. 
nın bir te'k tahtelbahiri yoktu. Halbuki 
bu sene sonunda Alman bahriyesinin 
50 denizaltı ıemisi bulunacak, bunlann 
hepsi de 1935 dm sonra yapılmıt, yani 
en ıon model olacak. 

Bu filoyu teşkil eden birlikler ıun· 

tardır: 

Baltık denizi için 250 şer tonluk 24, 
Şimal denizi için 500 ter tonluk 16: At· 
las Okyancsu için 750 §er tonluk 10 
tahtelbahir .. 

1939 senesinde ise Alman filosunda 
son sistem SS tahtelbahir bulunacak. 

Umumi harpte İngiliz deniz hakimi· 

- Ben s-Umrük komisyoncusu Şadi A. 
taıöksel; diye kendlnl takdim etti ve 

- Beni çok mütee11lr eden bir vaka
dan bahsetmek istiyorum, diye sözUne 
devam etti. Kendisini dlnlemeğe hazır 

oldu,rumu söyleyince tekrar anlatmağa 
bqladı: 

- Ş1mdi Yenipoatahane önünden geçi
yordum, P"jmürde kıyafetli bir adama 
raageldim. Kendisinin kucağında ancak 
bir aylık olduğunu tahmin ettiğim mini
mini bir çocuk vardı. Yavrucak öyle ağ. 
hyor, öyle ağlıyordu ki, gayriihtiyari na. 
zarı dikkatimi celbettl. Adamın yanına 
ııokuldum. Ve çocuğun ne derdi olduğunu 
sordum. Bu ıtrada yavrucağm ellerinin 
bir yıfm pis bezlerle sarılı oldufunun 
farkına varml§tmı. Adam cevab yerine ) 
bezleri çözdil ve çocuğun cıllı: yara için· ! 
deki ellerini ıöıterdl. 

- Hastaneye götürdüm. Para llzmı
mrt. baktıramadım. Bu bizim lı:omıunun 
çocuğudur, diye kıu blr de izahat ver
di. TeeHürden dona kalmıttmı. 

yetini ve itillf devletleri kuvvetini ur. 
san o büyüle bahriye kuvveti ile muka· 
yese edilirse bu pek küçük bir rakam 
kalır. Fakat bu kuvvet ne kadar ıür'at
le meydana geldiği dlitlinülüne çok 
mühimdir: 

Almanya uzun müddet yaptığı tah· 
telbahir muharebelerinden ders almıt 

ve bunun gerek teknik, gerek as'kri ve 
tabiye cihetinden tecrilbelerlni ıöz8 • 
nünde bulund.ırmuı oluyor. 

Tahtlbahir cihetindeki faaliyete itti· 
rak eden diğer devlet te Sovyetler Bir
liğidir. 

Hesap edilebildiğine göre, • çünkü 
Sovyetler Birliği silahlarını çok gizli 
tutmaktadır. - Rusyanın bu sene sonun 
da en aşağı altmış kadar yeni model 
tahtelbahiri olacaktır. Bunun 35 i, 
Baltık denizi için, 200 tonluk; 20 ıi, 

ihtimal Karadeniz ve Uzak Şark için 
500 şer tcnlu'k; 10 uda Uzak Şark üs· 
!erinde bulundurmak üzere 800 er ton
luktur. 

Bu rakam halen hizmette olan ve o· 
tuz yedi yeni, on eski tahtelbahirden 
müteıekkil bulunın filoya ilivedir. 

İtalya gibi, Sovyetler Birliği de bü. 
yük bir tahtelbahir devleti olmak iıte· 
mittir. 

İstanbul sokakl1Lnnda toz toprak ve mlkrob içinde oyna~ du'l'&ll ıavalb 

bakım11z ya,TUlardan birkaçı ... 

- Na11l ocy? kimin çocufu bu? .. diye 
sordufum zaman bana töyle blr adres 
verdi: 

- Annesi, Kadirgada, Mehmet paşa 
yokuıunda oturan Şazlyedir. 

Bu ıırada zavallı yavrunun haline bir 
daha baktım. lçim tekrar sızladı. Blça • 
renin ellerindeki yaralardan baıka kula. 
fı da akıyordu. 

Muhatabım, da6a fazla durmadı. Ben
den on kuı uş istedi, ve durmadan gitti, 

Dalına o civarda duran tanıdık blr ha· 
mal, bu adamın doğru adres verdiğini 
lllSylllyordu. Vaziyetten fevkallde mUte
e•lr oldum. Koşa kO§& ıize geldim. Ku
zum Allalıagkına bir geyler yazın da, na. 
zarı dikkati celbedin. l31çare bir yavru. 
mm sare söre, hem de en leci blr tekil
de ölüme mahkum edilmesi nüfus siya -
&etimizle taban tabana zıt bir hareket 
değil midir? 

Bay Şadi Atagökselle biraz daha dert
leetik. Ve sonra lüzumu halinde kendlsL 
ni bulabilmemiz için adresini bırakarak 
çıktı, gitti.,, 

Bu hadiseyle, Çocuklan Kon;ma Ku
rumunun ynzmıw okur okumaz alikadar 
olaCRğmı sanıyoruz. Çilnkü yoksuzluk ve 
bakımsızlık yüzUnden feci bir ölüme mah
kum olan bir yavruyu kurtarmak bu te
§ekkülün en esaslı vazifesi olsa gerek
tir. Verilen adres sarih olduğuna göre, 
çocuğu bulmakda hiç bir müşkülit çe. 
kilr.llycceğine de eminiz. Böyle bir ak
silik olursa çocuğu bulup teslim etmeyi 
de hiz tlU\hhüd ediyoruz. 

Fakat mesele, bu bir tek yavruyu kur
tarmakla hal olacak i.§lerden değildir. Bu 

§ehrln daha nice k!Sfe buealmda böyle 
bakmıaızhk, yoksuzluk ve ebeveynlerin 
gafleti yUzünden mahvolup pden uval
lılarm yekOnu korkunç blr rakamı bu
lur. 

Yulı:ardakt resme bir bakınız. Geçen • 
terde, ıehrin büyük caddelerinden birinae 

oldufumuz bu resimde, yavruların toz top 
rak içinde nekadar pyrilıhhi bir vazi • 
yette oynqıp durduklarını görürsünüz. 
Bazan öyle yavrulara raıgelmek kabıl
dlr ki, bu zavallıların vücudu belki sene. 
de blr kere blle su yUzU görmemiştir. 

Nüfus siyasetimizi baltalayıp duran, 
lnaaııiyet ve medeniyet bakımından da 
içler acısı bir manzara olan bu halin önu. 
nll almak ancak devlet kuvy,etinin ~ardı. 
mıyia kahlldir. 

Medeniyette llerlemte birçok millet • 
ler gibi, bizde de ebeveyni tarafından ba
kılamadığı sefalete ve ölüm" sUrUklcndi. 
ği anlqılan yavrular, devlet taraiından 

çekilip alınmalı ve kurulacak çocuk ba -
kım evlerinde bUyUyUnceye kadar, insa
niyete vo yurda faydalı bir insan ola -
rak yeti§Dlesine çaJ111Imahdır. 

Belki büyük masraflara ve birçok 
ldilfetlere yol açacak böyle blr teı;ebbü. 
sün memlek,ete en bUyUk iyilikleri do. 
kunacaktır. 

Alman randman, sar!edilccck emekle -
rin hiç şüphesiz yüzlerce defa fevkinde 
olacaktır. 

Himayeletfal cemiyetine yepyeni bir 
vaziyet vermek ve tamamen devlet tee
kllatı içine almak, bu yolda yapılacak 

hareketlerin başında gelir kanaatlndel iz. 
1. M. APAK 

Maden kömüründe n 
toprak altında gaz 

Toprak altında gaz çıkarma istasyonlanndaki ig ve
rimi, toprak üstünde gaz çıkarma fabrlkalanndakin
dcn 6 ill 8 kere daha büyüktür ve o nispette çabuktur. 

yetini pek mühim surette arttırmaktadır. 
Fabrika, halen, metabolizm için lüzumlu "B-1" ,1. 

tam.inini de i.stihraca başlamıştır. Bu vitamin alkohk
ler için, kalb faaliyetinin azalmasında çok faydalı ola
caktır. 

aıınıyor 

S OVYETLER Birliği hükfımeti, 1931 ıaenesi bida
yetinde madeı; kömüründen toprak altında iken 

gaz alınması hakkında bir karar a}DlJI ve bu iş için hu. 
susi bir teıekkill vUcuda getirmişti. 

Bu sene dünya teknik tarihinde ilk defa olarak, bir 
endüstri fabrikaııının kazanlan, Donetz havzasmda 
Gorlovka madenkömUrUnlln toprak altındayken ihraç 
edilen gazi ile çall§mljtır. Donetz havzasında gaz is
tihsali için ikinci bir yeni istasyon tesis edilmektedir. 

Mosko\'a mıntakası kömUr havzasında da muazzam 
bir tecrübe istasyonu kurulmaktadır. 

MadenkömUrUnden toprak altındayken gaz çıkanl
ması keyfiyeti, gerek bizzat gaz çıkarılması bakımın

dan, gerek bilahare gaz türbinleri yolu ile gaziıı elek
trik enerjisine tahvili bakımından, mllhim ta.88rruf te. 
mln eylemektedir. Daha ıimdiden gaz istimali sebebin
den elektrik enerjisinde yUzde 30 lla yüzde 40 ucuzluk 
müphede olunmuıtur. 

Bir milyon tonluk konvansiyonel mahrukat çıkarıl
ması için ~ i§Çiye lüzum görüldüğü halde, bunun 
gazlnln ahnmur takdirinde Jilzumlu i3çl mlktan, ayni 
miktar mahrukat için 600 dür. 

Toprak altında çrkanlm11 gaz tatlmaU. elektrik 
santrallannda nakliyat enıtalluyonlarmı ve kömllril 
kırma, tozunu ayırma ve külil beletme lletlerini lü. 
zumsuz bırakmaktadır. 

Kömilrden toprak altındayken çıkarılan gaz, toprak 
üzerindeki gazojenlerde istihsal olunandan 2 ill 3 kere 
daha ucuzdur. 

Tavukların yumurt
lama kabDllyetını 
nasıl artırıyorDar? 

M AYADAN elde edilen antiraşidlk (D) vitamini, 
Sovyetler Birliğinde gcniı tatbikat sahası bul

maktadır. Bu sene, Sovyet cndUstrisl, içine (D) vita-
mini ili.ve edilıni§ milhim miktarda tıbbi bahkyağı vere
cektir. Moskovadaki vitamin fabrikası, 1938 senesi zar
fınclA (D) vitamininden 120 milyon doz iatihııal eyliye. 
cektir. 

Bu fabrika, ayni zamanda, tavulı:lar için, ültravi
yole ıualardan geçirilmiı 18 milyon doz maya da hazır
lıyacaktır. Filhakika, kümes hayvanlan arasında yapı
lan tecriibeler neticesinde, Ultraviyole ıuamdan geçiril
miş mayalar, tavuklann hacmini ve yumurtlama kabili. 

Diğer taraftan, maya vasıtaslyle "B.2'' Flavina vi
tamininin hazırlanması ve imal olunması için tccriibevf 
faaaliyct programı tarnamiylc hazırlanmıştır. Yakında 

tatbikat sahasında çalış1lmağa başlanacaktır. Bu vita
min, malfun olduğu üzere, yava§ yavaş büyüyen çocuk. 
lar için çok faydalı olduğu gibi, saçlarm çıkmasına da 
yaramaktadır. 

120 yaşından sonra 
diş çıkarıyor ı 

Yugoslavyada Kamenyani köyünde 120 yaşındaki 
bir adamın y~den dişleri çıkmağa başlamıştır. Plen 
Musleyeviç ismindeki bu yüz yirmilik ihtiyar son dere· 
ce dinçtir ve köyden kasabadaki işine hergün yaya ola· 
rak gidip gelmektedir. ihtiyar, fakir bir köylüdür ve 
bütün hayatı böyle geçmiştir. Fakat çok n*lidir. Bu 
yaşta bile gözleri gayet iyi görmekte,dir ve işfıbası ye
rindedir. 

120 lik ihti) ann yeniden dişleri çıkmaya başlaması 
daha pek çok y~şıyacağına delil sayılıyor. 



kumaelnrdan yapılıyor. ~rtık !ç çamaşır. 
lan için pek de klasik modeller seçilmi
yor. Dıu blüzlar, korsajlar gibi iç çama
ııırlar üzerinde do bir silrU süsler, tezyi
nat yapılıyor. Bu sayfadaki resimlerimiz 
size yeni mevsimin modelleri hakkında 
bir fikir vermeğe kafi gelecektir. 

1 - Robunuzu çıkardıktan sonra giye. 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • 

bileceğiniz bu güzel ev elbisesini ytlnlil 
bir kumaştan ~ upabileceğiııiz ı;ibi mavi 
krepsatendcn de yapabilirsiniz. Ceblcr 
ve kollar zarü yün örgülerle işlenmi§tir. 
Yakada kumaşın tersi kullanılmıştır. 

2 - Göğüs kısmı tenteneden yapılmış 
gecelik gömlek, bele doğru giden kısım
ları ajurlarla silslenmiştir. Omuzlarında 

: ıe ı r !}(aç zaırlif : 
: nç çamaşıırn : : ................•....•.•..... 

volanlar vardır. 
3 - Bu da çok güzel bir geceliktir. 

Yakası, bir rob yakası kadar diktir. ü
zerine s:ıten dekupeler di.kilmla olan bu 
gecelik donuk jarseden yapılır. 

4 - Jarseden gecelik ceket, kenarları 
nçık gri işlemelidir. Ayni kumant~n ya. 
pılnıış bir gecelik Uzerine giyilebilir. 

kaç Çahşan kadınlara bir 
pratik tavsiye 

Çalışan ve öğle yemeği için eve gide- Her şcydcıı evvel pratik l bir çift çorab koymadan evden çıkmaz • 
miyecek vaziyette olan genç kadınlar ve elbiseler !ar. Ufaktefek tuvalet eşyası da tabii bu 

genç kızlar, öğle vakti evlerine gidebilen Havalar boyuna yağmurlu gidiyor. 0 _ 1 çantanın içerslne girer. Eğer sabahle-
nrkada lanna daima gıpta ederek bakar. yin evden çıkarken hava yağmurlu oıdu-nun için evvela yağmurdan bahsedelim. 
lar. Çünkü eve giden .arkadaşları tuva Çalışan kadın için liısti.k §osonlar çok la· ğu için şosonlarınızı giymişseniz, ve ak· 
lctlC'rinl dilzeltebtlmek imkanına malik- şanı eve dönerken hava açmı§Sa §OSonla-

zrmdır. Vakıa şosonlar kadınların pek 
tirler. hoşuna gitmez. Ayaklarını büyilk göster- rınızı bu çatnaya yerleştirmek de müm. 

kün olur. 
Halbu.kl bir parça dikkat ve biraz bil· 

gi sayesinde onlar da istediklerini elde 
edebilirler. Çalışan kadınlarla kızların 

en çok canını sıkan §ey yağmurlu gün

lerdir. İ§lerinin başına gitmeden evvel 
ynğmurn tutulurlarsa aynkkabıları ve 

çorablnrı kirlenir. Bazan gün açık havay. 
la baalar, sonra bardaktan boşanırcns;ına 

yağmur dn dökülür. Tayyör, manto sır
sıklam ıslanır, rütubet kızcağızın ilikle
rine kadar işler. bütün giln titrer, durur. 

Güzellik, şıklık meselesi bir tarafa bı
rakılsa bile !.Din sıhhI tarafını ihmal et
mek hiç doğru değildir. Sonra her ıne. 
mur, tımlrlerfnln veyn arkadaşlarının 

karşısına temiz ve itinalı bir kıyafetle 
çıkmak mecburiyetindedir. 

diğlnden, bacaklarının zarafetini bozdu. 
Sonbaharın bulutlu, yağmurlu, ıslak 

ğundan şikayet ederler. Fakat bütün gün 
Iııinin başında çamurlu iskarpinler ve le. günleri için empermeabl mutlak lazımdır. 

Amerikalılar birisi bürolarında, diğeri de 
keli çorablar ile dolaşmaktansa şosonla 
sokağa çıkmak tercih edilmelidir. Birçok evlerinde kalmak üzere iki empermeabl 
memleketlerde olduğu gipi bizde elbise- kullnnmaktn tereddüd etmiyorlar. 

Çalışan kadın şapka olarak yalnız fötr 
de konfor fikri henüz teessüs etmemiş-

§npka kul!anmalıdır. İyi fötr ne yağ
tir. Bu hususta çok ileri gitmiş olan A· 

murla, ne de hava tebcddülatıyla kat'iy
merikalı kadınlardan ders almak doğru 
bir hareket olur. yen bozulmaz. Bir tek fötr şapka size 

çok yeknasak geliyorsa, §apkanızın kor-
Ameriknda çııhşan genç kadın ve kız 

eline hayli büyük bir el çantası almadan 
i~inin ba5ına gitmez. Bu çantanın içinde 
neler yoktur, neler. Amerikalı kadının 
iğnesi ipliği, yüksüğü, makası küçük bir 
kutu içersinde olar:ık bu çantanın içersi
ne konur. Amerikalılar çantalarına yedek 

deliısını sık ı;ık ve başka başka renk • 
lerdcn olmak üzere değiştirmek her va
kit elinizdedir. 

lJğle tatili başlarken çalışan kadının 
ufak bir tuvalet yapması şarttır. Yalnız 
huradn tuvalet tabirini gcni!5 manasiyle 
almamalıdır. Bu tuvalet elleri soğuk su 

Ege mektup ları 

Fuarın büyük kerme
si bugün başhyor 

Kuşadasıoın l<;me suyu lhtlyaci nihayet 
bir lstlkrazla halledildi 

Kuşadası, (Hususi) - 22, 23, 24 Ey- valarımızı çalmak suretiyle bir konser 

lülde Selçuk, Kuşadası, ve Çamlıkta ya
pılacak kerme! hazırlıkları devam et -
mektedir. nk defa Kuııadasında yapıla -
cak olan bu kermesin Bergama ve Öde. 
mi§ kermeslerinden daha iyi olması için 
alakadarlar bütün gayretleriyle çalış -
maktadırlar. Hazırlanan programda 22 

eyliHde Selçukta Efes ve Selçuk hara • 
heleri ziyaret edilecek ve harabelerdeki 
tiyatroda Kuşadası zeybekleri milli oyun
ları oynıyacaklar ve sazcılar da eski ha-

Portakal 
limon 

ve 

Bu yıl yüzde elli faz la 
mahsul alacağız 

Adana, (Husus.i) - Geçen yıl İs· 
k~nderun, körfezi, Çukurova, Antalya o 

vası, Muğla vilayeti sahilleri, büyük 
Menderes İzmir etrafı, Rize mıntakası 
olmak füere portakal yetiştiren 7 
mrntakanuzdan cemaıı yeki!n 50.000 
kental portakal alınmıştır. 

Bu yıl mıntakaların 70 bin kentale 
çıkması muhtemeldir. 

Çünkü bu mahsul için lazım olan bu 
yağmur bu mıntakalara bu aene çok 
dü,müştür. 

YapılmıJ olan bir tetkik netice • 
sinde yalnız Dörytlda 120 milyon 130 

bin portakal ağacı olduğu anlaşılmış -
tır. 

Ayrıca yeni bir de örnek bahçesi 
tesis olunmuştur ki bu bahçede 1000 
kental portakal alınabilecektir. 

Dörtyoldan bu sene 60 milyon por· 
takal alınacağı umulmaktadır. Mersin 
Adana naren'.;iye bahçelerinde keza bu 
yıl mahsul çok iyidir. 

Limon bahçelerinin ae bu sene ve· 
rimleri geçen yıldan üstün olacaktır. 

Şarki kardenizde de portakal ziraa· 
ti bu yıl ~ayanı memnuniyet bir du • 
rumdadır. 

Burada ziraat vekaleti tarafından 

kurulmuş olan yeni ve fenni bir na • 
renciye fidanlrğr vardır ki bunun da 
bu sene iyi ve bereketli elması geni' 

mikyasta ihracat yapmak imkanını ve· 
recektir. 

Mersinde 

Karısının kafa
sını taşla ezdi 
Katil, karısının ihanetinden 

~üphe ediyordu 
Mersin, (Hususi) - Mersinin Yampar 

köyünden Durmuş oğlu Muhiddin adında 
biriııi geçen akııam jandarma merkez 
karakoluna müracaat ederek: 

"- Ben karım Cenneti öldürdüm. Ka
nunl muameleyi yaparak beni tevkif edl
nb:., demiştir. 

Muhlddinin bu itirafı derhal cümhurl • 
yet mUddeiumumillğine bildirilmi§ ve 
tahkikata baglanmıştır. 

Cesedin merkeze getirilerek yapılan 

muayenesi neticesinde Cennetin evveli. 
kafasına taşla vurularak yaralandığı ve 
sonra da iple boğulduğu anla§ılmıştır. 

Suçlu Muhiddin adliyeye verdiği üade -
sinde: 

- Karım Cennetin bana ihanet etti • 
ğinden ~Uph.eleniyordum. Bu §liphemi 
kendisine söylediğim zaman yüzüme kar
§I itirafta bulundu. Yerden bir taş ala
rak kafasına vurdum. Ondan sonra ne 
yaptığımı bilmiyorum. Karım ölmüış, de • 
miştlr. 

Muhiddin derhal sorgu hakinıliğine 

,sevkedilerck sorgusu yapıldıktan ısonra 

tevkif edilmiştir. 

ile yıkamak, şakaklarınızı, boynunuzu, 
kulaklarınızın arkasını bir parça kolon
ya ile oğmaktan ibarettir. Bu hem !erin
lik ,·erir, hem de i~tcn doğan yorgunluğu 
giderir. 

lııtc size iyi çalışma imkanlarını vere
cek birkaç pratik tedbir. 

vereceklerdir. Ubn 
Ayni gun akşamı Sclçukta Ada 1d il 

gençleri Himmetin oğlu piyesini tcrJlS 

edeceklerdir. 
23 Eylul cuma günü tabii manzar:ılaı'I 

ve güzellikleriyle Ada mıntakasının Ak· 

d . k l . . . • 1 akki\ le 
enız ıyı arrnın ıncısı dcnmcgc ı · 

layık olan Kuşadaı;ına gidilecek ve orada 
·ı ser· hazırlanan Kuşadası mahsulfıUnn nı 

g! ziyaret cdildiktı>n sonra deniz eğıcn • 
cclcri ve gürbüz çocuk müsabakaları rn· 
pılacaktır. 

'dC 
Kuşadası mahsulatını gösterir sergı 

te§hir edilecek mahsulat arasında bulu· 
nacak olan keçiboynuzu ve ıhlamur ı:;:;c 
mmtakasının birinci sınıf mahsulatın • 
dandır. Davudlar mıntakasrnın saınsıın 
dağlarında yetişen ıhlamurların nef ascU
ni gösteren en birinci misal halen tzınir· 
de bulunan ve eczacılık aleminde i) i ~ı;h· 
reli bulunan eczacılarımızdan birinin ı:ı· 
ti ihtlyaçlarmı karşılamak için s:ı01sııı1 
dağlarından lzmire bu ıhlamurları gc • 
tirtmesidir. 

Sergiyi ziyaret, deniz (?ğlenccJeri. g11r· 
büz çocuk müsabakasiyle ~ehri dolaştık• 
tan sonra gece de Ada klübü gazinosuıı· 
da bir kıyafet balosu verilecektir. 

Bu balonun hazırlanma!!ı için a) rıl3P 
komite miMfirlcrin biltün eğlence ihti • 
yaçlarmı tatmin için biltün gayretıcri10 

çalışmakta ve hazırlıklarını yapmaktadır· 
24 Eylül cumartesi glinü Adadan bO.. • 

zırlanan otobüs ve otomobillerle çaınlığŞ 
gidilecek ve orada maruf pehlivanıo.rını1· 
zm iştirakiyle yapılacak güreşlerle a,·cı• 
ların atış rpüsabakaları seyredilC'cek ''

6 

çamların altında muhtelif eğlenceler tc~ 
tibi suretiyle gUzel bir gün yaşanacnktJl'' 
Yukarda yazdığım gibi kermes mun:ısc· 
betiyle Kugadasma ı:elecek misafirlcrill 
bütün istirahatlerinin temini ile iyi gllll• 
ler geçirmeleri için liizımgelcn biitU!I 

tertibat alrnmı§ ve hazırlıklar ikınal c
dllmiı;tir. 

Su mesele!i halledildi 
Yakında Kuşadalılar iyi ve bol suya~·· 

VU§acaklardır. Bir mUddettenberl beıcdi· 
ye tarafından yapılan teııebbüslcr ınuvs!· 
fakıyctıe neticelenmiş ve Kuşndasınıı ge• 
tirilecck su için belediyeler bankasın 

11 

dan 40 bin liranın verilmesine Dııhili)11 

vek!letince müsaade edilmiştir. 

Daha evvelden hazırlanan · fenni ''
9 

ııhhl ke!jünameleri de nafia ve ıııhhi)111 

vekA.letleri tarafından taedik cdilın~ ol ' 
duğundan pek yakmda iş mUnakasa:ra çJ"' 
karılarak mfiteahhide ihale edilecektil'• 

lrıJJ Senelcrdcnberi su sıkıntısı çeken ~ 

ııadMı halkmnı bu suretle en mUblDl l.lt• 
tiyacı temin edilmiş olacaktır. 

--~~~~~~~~~~~----.....--"" 

Bir adam da-
yakla öldürüldü 

'.Adana, (Hususi) - Hinnaplı çi!~ 
civarında ve ameleler arasında kaııll b 
kavga olmuı, neticede ameleden birisi 9"' 
pa ile öldürüldüğü gibi diğer bir amele de 

başından ağır surette yaralanmıştır. 
Karataş nahiyesine bağlı Kesik kÖ).uıı· 

den muhtar Hüseyin çavuııun maiyctiıld9 

bulunan ameleler ile Çağırlı kö).Und~! 
Hasan ağanın ameleleri Hinnaplı çlftlıo· ,.. 
civaı".nda koza toplaınaktalarken bit 
rahk bir karpuz meselesinden araıarınd• 
münaka§a çıkıyor. Bu münazaa bir rııU~ 
det sonra büyüyor ve iki taraf aınclclC 
blribirine odun, kazma, sopa ile hUcuın ~ 
diyorlar. lki taraf amelclcrininn gırfş 
tikleri bu kavga cinayetle ncticeıcnfY0r' 
ve muhtar Hüseyin çavuş nmeleııinclell i!I• 
kele köylü Murad ile Süleyman, g~sıı!I 
ağanın amelelerinden Erzurumlu gas3P 

oğlu Abdullahı sopa ile öldürilyorla~· ~~ 
kin kavga bu cinayetle bltmiyerek .ı~il\dll 
cinayete yol açıyor. Silnnet.çl çiftlıS111 

çalışan Duran oğlu Abo ismindeki sJlle· 
>"" le de Muradı başından ağır surette J1l 

ralıyor. Hadiseye el koyan jandarınıııtlt c • 
suçluları yakalıyarak adliyeye tcsliıll 1J.' 

mi§ ve yaralı memleket lınstancslne ) 
tınlmıştrr. 

.. 
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ÇEM BE RLAYN. 
ALMANY AYA G ' TTI 

. C.-- Baştarajı 1 ıncidt 
Surerek Beneş hükt.ımetinin istifasını ta· 
lep edecektir. Hitler, bunu müteakip Al· 
l'llanyarun, müstakbel de\·leti nhudutlan· 
rıa müteallik Fransız ve Alman garanti· 
!erine muarız olduğunu beyan edecektir 
ki bunun mana:;?, Alman tevessüü için 
?ir saha olan merkezi A vrupada Fransa 
ıle lngilterenin bir giına alakalan kalına 
ll\ış olduğudur ... 

Epok gazetesi de şöyle yazıyor: 
. "Almanya, Çekoslovak eyaletlerinden 
1baret kalacak ve Berlini.1 peyki haline 
ieleceıc olan bir Çekoslovak devletinde 

1 

kendisi iı;in ihtiraslarının hedefi olan l.Jk· 
t~yaya doğru hultll yolu teşkil edecek 
bır Rüten koridoru vücuda getirmek isti· 
l'Or • ., 

• • • 
Lendra, 22 - Çekoslovakya meae · 

~tsı şimdiki halde Südetli Almanlu 
~ti~ah bakımın.dan halledilm:~ gibidir. 
b~gılteren in ve Çekoslovakyaya aokcri 
ır ittifakla bağlı bulunan Fransanın 

tazyiki karşısında Prag hükümeti in· 
tiUz • Fransız teklifini nihayet kayıtsı:t 
"c §artsız kabule mecbur kalmı§tır. 
};' l>raga şimdiye kadar İngiltere ve 
ı-anu tarafından ilç defa nota veril -

~ı, Perağdaki İngiliz ve J"ranaıı elçi· 
erj gece yamandan sonra saat üçte 
~ek Başvekili Hodzayı ziyaret ederek 
ltklifin kabul edilmesinden başka çare 
01tnadığrnı bi!Jirmişlerdir. 
Şimdi vaziyet §U merkezdedir: 
Çcmb~rhyn, k:ırarı Hitlerc bildire • 

~e~tir. Hitler bu kadar milıait ve hattJ 
U:!etıi Almanların ilk zamanlarda ko. 
~ar~ağa çnlı§trklarr imtiyazlardan 'kat 
at üstUn ofon bu teklifi kabul etmiye· 

tek karşısın :ia'til :rin harpten korkula· 
~~nrn derecesini görmü~ olduğu için da· 
il fazla fedakflrlık isteyecek midir?. 
Sovyct Rusyanm kararı nedir? O dn 

;eko3J:V2.kyayı yalnız bırakacak mr .. 
it? • 

tc11 ve J\Iacar ekatıiyetlerine de, Al
~atı ckalliyetlcrine verilen haklar veri· 
C<:ek :ıı1?. Yani Macaristan ve Lchis· 
~ana da arazi verilereık Çekoslovakya 
liç devlet arasında taksim edilecek mi. 
dir?, 

Sovvet Ru~yanın cevabı 
lastikli 
. Cenevre, 21 (A.A.) - Sovyet Ha· 
tıclyc komiseri Litvinof Milletler Ce
~.iYeti asamblesinde Çekoslcva'lrya mc
~lcsi hakkında bir nutuk söyliyerek 
~' .ijhlr bir ihtilafın önüne geçebilecek 
~ lıtUn çarelere başvurmak lüzumunu 
t:l'~e~miş ve bu gayeye erl§tirebilecek 
, dbınn, muhtemel bir kollektif demar
~ı hazırlamak için Avrupanın büyük 
~"letıeri ve diğer alakadar devletler 
~ il.sınc.la bir konferans toplanması ola· 

lı kanaatini göstermiştir. 
Litvino! dcm:ştir ki· 
q • 

h~ l3un:dan ü~ gün evvel Çekoslovakya 
~ likurneti, tcahhütlerine sadık bulunan 
~rı:-ada ayni suretle hareket ettiği 
So dırde, Sovyetler blrliğinin Çek -
d "Yet paktı mucibince kendis'.ne yar 
s''ttıa amade olup olmadığını sormuş ve 
~~Yet hükumeti de tama~n açık v~ 

sbct cevap vermişti.,, 
~rnberlayn hareket etti 

'bıt 1;ndra, 32 - Ba§vekil Çemberlayn 
b ~n saat onda tayyare ile Almanyaya 
ar~ltet etmiştir. 

laıı,~attnıda geç"n defa birlikte gitmiş o. 
~ 13, Horace Vilson ve Villiam Strange 
ltı.ıı hariciye hukuk milşaviri Villirun Mal. 
~ Ve hususi k§.tibi Davis bulunmakta. 
it, 

ıı · he ltJer • Çcmbcrlayn millakatz Goodes. 
lffde Drcsscn ot elinde yapilacaktrr. 

ek lifler 
tıı;lıne s gazetesinin salAhiyettar bir 
llıt"· 1'!an öğrendiğine göre, Çembcrlayn 

1
1ere ezcümle şunları t eklif edecektir: 

~ı - Çekoslovakyauın yeni hudutları. 
~~:aYlni ve ahali mUbadC1lesinin tanzimi 
~o ile uğraşmak Uzere beynelmilel bir 
~1"Yon tP~kll edilmesi, 

~e~ - Silfı.h altma çağnlan askerlerin 

3 
aı terhisi, . 

ti! - Bu iııler h1tllcdilinceye kadar ge. 
CtJt 

~a~ tnUddet zarfında Hitler ve alaka. 
'Partiler tarafından sulh ve asayişin 
lııe (!il lebfnde mtışterek bir beyanna. 

i l'lnaredllmesi, 

~a~ .._ Yeni Çek devletinin tamamiyeti 
kılı.da bazr teminat verilmesi. 

Prag, 22 (A.A.) - Diln akşam saat 22 
de reisicumhurun ptosunun etrafında 

toplanan halkın bir kısmı bağırarak balı· 
çeye girmi~tir. Bunun üzerine general 
Sidovy balkonda görünerek halka sük.(1-
net tav3iye etmişse de halk "şerefsiz ya· 
şamak istemiyoruz .. diye bağırmıştır. 
"Sulh uğrundn f Pda edildik,, 
Prag, 22 - İngiliz \'e Fransız sefirle· 

rlnin Pragda yapmış oldukları yeni teşeb 
büs dolayıslle siyasi nazırlar komitesi, 
sabahın dördüne kadar Beneşin nezdinde 
müzakelerde bulunmu~tur. Prag şatosun· 
dakl bu toplantı sabahın altısına kadar 
devam etmiştir. Bundan sonra başvekalet 
dairesinde bir kabine içtimaı yapılmış ve 
bu içtima saat 6.30 dan 8,30 a kadar de
vam etmlttlr. 

Saat 9 da partiler rüesasından ve hü· 
kumet koalisyonunun parlamento grup· 
!arı müme~sillerinden mürekkep ''yirmi
ler., komisyonu. tx!şvckalet dairesine da· 
vet edilmiş ve komisyon, orada mebusan 
meclisi reisi Malpiter ile ~yan reisi Su· 
kup~un riyasetinde bir toplantı yapmıy 
tJr. 
Propa~anda nazırı halkı hadiselere kar 

~ı hazırlamak maksadile radyoda bir nu 
tuk söyliyerek hükumetin sulhu kurtar
mak için arazi f edakarhğına razı oldu· 
ğunu söylemiş ,.e şöyle demiştir: 

''Çekoslovak hükiımeti Lorıdra ve 
Pıırls hUkumetlcrlnin mukavemet e
dilmez tazylklerl altında kalmış ve 
Londrada hazrrlanan tekllfüırtnl bU
yUk bir acı ile kabule ıne<'bU r otmuş· 
tur. 

"UazrHI tsa heeerı:rttın se1ıa.ı:ııeu 
ıcı n ağır retıraplara katlandığı gt
bt, Çakoslô\'3.kya da Avrupanın ma
bodl UatUnde kendisini feda etti." 

Vaziyeti anlatan radyo spikeri, 
h.ükfımetln meseleyi beynelmilel ha
keme vermek hakkındaki tekltfl red
dedildik ten \'e tnglllı, Fransız hükü
m&tleri bir harbin mesuliyetini üıer
lert ne alaımyaca klarmr kat't surette 
bildirdikten sonra bu tekliflerini ka· 
bula mecl:ıur kaldtğınr söylemiştir. 

Efkarı umumiye biiyük bir yeis için· 
dedir. 

Dün bin kişi Alman elçiliği civarını 
işgal etmişlerdir. Elçilik polis tara
fından muhafaza edilmektedir. Ya· 
kın Kışladald asker dışarr çıkmamak 
tein emir almıştır. El~lllğe karşı hiç 
bir fena söz sarfcdllmemekte, hal'k 
yalnız ıslık çalmakla iktifa etmekte
dir. Tezahüratçılar Benesin ı;ıatosuna 
girmek tein pollsl sllA.htan tecride ça
hşıyorlar. Tlı>r tarafta ayni sesler 
yUkselmektedtr. 

Binlerce kiş !den mürekkep alaylar bu 
akşam Prag sokaklarında tezahürat yap· 
maktadır. Tezahüratçılar mütemadiyen 
''Yeni bir hükOmet ve a:;keri diktatörlük 
istiyoruz ... demi~lerdir. S:ıat 18 e do~ru 
komünist tezahüratçılar Kızıl bayraklar· 
la Almanya elçiliği önünde toplanmış· 
!arsa da polis tarafından dağıtılmışlar· 

dır. 
Hükum?t, lngiliz • Fransız tekliflerini 

kabul ettiği halde bile Almanyanın bu fe
dakarlıkla kanaat etrniyerek daha ileriye 
gitmesi ihtimalini de düşünerek tedbir· 
!er almaktadır. 
Hükı1met Pragın muhtemel hava ta· 

arruzlanna karşı korunması için tedbirler 
almıştır .Sığınakları gösteren levhalar 
asıldığı gibi askerlik hizmetinden muaf 
olanlar hava müdafaası müfrezelerind<' 
hizmete da\·et edilmişlerdir. 

Almanyanın protesto~orı 
Berlin, :n ( A.A. ) - Prağdaki Al· 

man sefaretinin Saydenberg ''e Şml
derberg hA.diselerı milnas~betiyle Ço
koslovak hükumeti nezdinde protes
toda. bulunmak Uzere talimat almış 
olduğu haber vnilmektedir. 

Almanyamn iddiaları 
Albcntlorf, ;.n (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Hududa ancak 200 metre o:ıesate

de bulunan Albendorf köyünden Çek 
askcrt hazırlıkları açrk bJr surette 
görtinmektedir. SUdet toprakların
da beton siperler yaptlmnkta, mitral
yöıler yerieştlrlltııekte ve bUtün 
bu işler hararetli bir şekil ve silratle 
görülmektedir. FevkalMe seri tank 
ve kamyonlarla mücehhez kıtaat ka
cakları tutmak tein hudut boyunca 
devriye geziyorlar. Dün gece köyün 
methallnde şiddetli bir müsademe vu-

kubulmuştur. Çek muhafızları tara
fından yakalanan üç Alman mülteci
si kaçmasa muvaffak olmuştur. Çek
ler kllyUn ilzP-rlne ateş açmışlardır. 

Hudntta vaziyet vahim 
Bcrlın, 21 (A.A.) - D. N. B. Ajan• 

l!U blldlrlyor: Çek kıtaatmın Çekos
loYakyadnn kaçmakta olan SUdetlere 
karşı yaptığı sllAhlr tecavlJzler Uzeri
ne Alman - Çekoslo...ak hududunda 
gerginlik vahimleşmlşttr. 

Sevkülceyş sebeplerden Alman ma 
kamalı hudut Uzerlndekl evlerl tah
liye ettirmişler ve Alman muhatız
l:ırı mevzi almışlardır. 

Almanya bqka emellerde mi 
besliyor ? 

Berltn , 21 (A.A.) - Yarı resmt kay 
naktan aşnğrdakl teb1fğat yapılmak
tadrr: 
· Btr Fransız ajansı, Romanya poli
tik mahfülerlnde g{iya bazı tel~kki
ler mevcut olduğu hakkında btr ha
ber yaymıştır. Berltn polftlk mahftl
lcrl bu haherln Çek meselesinde İn

giltere tarafından barış teşebbUstini 
bozmak için crkarıldığt bildlrllmek
tedlr. 

Fransız aJansr, Çek hakimiyetinin 
sarsılmasının cenup doğu Avrupasın
da çok vahim neticeler doğurabileee
ğlni, Çekosıovakyadan sonra ilk teh
likeye girecek mHletln Romanya ol
duğunu 'le Almanyanm Romanya 
petrol ve buidayını istemekten hali 
kalmıyacağmı ve bu yayılmanın Le
h le tan ve Yugoslavyayı da tehdit e
de<'e~l nl kaydetmiştir. 

Şimdi, nasyonel sosyalfst Almanya 
Çekoslovakya hUk(Jmetf nln hattı ha
reketinden sonra tkt memleket mUna
sebetlerin hakkındaki dilşllncesinl hiç 
bir zaman gizlemediği glbl Avrupa. 
nın diğer doğu ve doğu-cenup dev
letleri hakkındaki dostluk hislerini 
de glzlemcmlştir. 

Kabineleri 
tenkit 
..- Başlarafı 1 incide 

tedir. Üç rey eksilt olmak üzere ittifakla 
kabul edilmiş olan bir takrirde bllhamııa 
şöyle denilmektedir: 

"Ancak kollektif emniyet, devletin lı!. 

tiklft.llne ve girlgilmif taahhütlere riayet 
esasına lstinat edebUeeek olan sulhun 

muhafazası kaygusunda bulunan Sosya.. 
list fırkası, bir devleti istikl&.lini feda eL 
miye lcbar eden Fransayı tecride ve ııtd. 
det rejbnlerinl takviyeye ve harp muha. 
taralarını arttırmafe. müncer olan dlplo. 
mas! hareketlne tııtira.k edemez.,. 

Parllmento toplaadığt zaman Daladiye 
kabineslnln mevkii bu yUıden epey sar. 
sılmıl} olacaktır. 

tngllterede de kabinenin hareketi bir 
çok kimselerce tenkit ediliyorsa da Sa. 
bık Hariciye Nuın Eden söylemiş olduğu 
bir nutukta ezcümle al:Syle demiatir: 
"- Ricatln dalma daha bUyUk kartlık 

lığı intaç edeceği hakkındaki kanaat git. 
tiltçe kuvvetlenmektedir. İngiltere mille. 
ti, mukavemet llzun olduğunu bilmekte 
ve bunun it işten geçmeden yapılmasını 
rica etmektedlr.,, 

İngiliz amele partlııi mebu11larından 
Cllrine, Dalton, Lathan ve Gillees bugün 
Başvekilin Almıı.nya)'a hareketinden bL 
raz sonra tayyare lle Parlııe gidecekler. 
dir. Mebuslar Fransıı sosyalist ve sendL 
kallat llderlerile görUgeceklerdlr. 

Liberaller de kabinenin hareketine 
muhaliftirler. 

Diln ak§aına doğru Lord Hallfaka ta. 
rafmdan kabul edilen altı kişilik muhallt. 
ler heyetinin verdiği izahatı dinledikten 
sonra amele partisi resmi bir beyannamt'l 
neşredf'lrek Hltlerin tehdidi karşrsmda 

utanılacak bir şekilde zelil!ne boyun e. 
ğilmiş olduğunu kaydetmiştir. 

Beyannamede "eski İngiliz demokraet 
ve adalet ananesinin lekelendiği,, il!ve 
edilmektedir. 
Alınan gazetelerinin bahsetmekte ol. 

duklan yeni Alman mutalebatı, 1ngillz 
gazetelerinde heyecan tevlit etmektedir. 

NtyUz Kronlkl diyor kl: 
Bir felAkete m!nl olmak için cerraht 

blr ameliyeye muvafakat ed.llmlş ise bu. 
nun mannsr, Çekoslovakyanm parçalan. 
masınm, yağma edilmesinin kabul edil. 
miş olduğu değildir. 

Çekoslovakya 
1laksim edilecek mi! 

Londra, 22 (A.A.)- Çekoslovak me 
selesi ve Hitler - Çemberlayn mülakatı 
kabinenin dün öğleden sonra ak.detmi~ 
olduğu içtimada yapılan müzakerelerin 
mevzuunu te1kil etmiştir. Çemberlayn, 
içtimadan sonra kralın nczdine giderek 
nazırların müzakereleri hakkında ken
disine malUmat vermi§tir. 

Nazırlar meclisi, Prag hükumetinin 
vermit olduğu ceavb baklanda müza. 
kerelerde bulunamamı§tır. Çünkü bu 
cevap, Lorıdraya pek geç gelmiştir. 

Diğer taraftan, iddia edildiği veçhile 
hükumet, Prag tarafından dermeyan e· 
dilen talep üzerine İngiliz garantisinin 
mahiyetini ve tatbik tarihini tasrih et 
mek mecburiyetinde bulunuyor ise bu 
meselenin tetkilc:i hususunun bugün hi
tama ~rmesine ihtimal verilmemekte -
dir. 

Ortaya yeni bir hadise daha çıkmış 
tır. 

Macar crta elçisi, Hariciye Bakanlığı 
nezdinde yaptığı teşebbüste, Çek ha.. 
ritaıının tekrar tanzimi takdirinde Ma· 
caristanın kendisinden Trianon mu
ahedesiyle ayrılarak ve Çekoslovakyaya 
verilen topraklar hakkındaki isteklerin 
de israr ettiğini kaydcylemiştir. 

Macaristan, bu Macar topraklarının 

Macaristan arazisine dahil bu1unduğu. 
nu ve Cck meselesinde kendisinin işti 
rak ve herhangi bir tarzıhallin mes'uli
yetini kabul etmiyeceğini bildirmekte • 
dir. 

Leh hUkumeti de pekaz zaman önce 
buna benzer bir teıebbüste bulunmu! 
tur. 

Lehistan elçisi ek ayni mahiyette 
lıir müracaat yapmı§tır. 

Leh istanın istekleri 
Varşova, 21 (A.A.) - Gar.eteler. 

radyolar, lejiyonerler, eski muharipler 
ve milli birlik tarafından tertip edilen 
müteaddit içtimalar, efkarı umum.iye
yi Polonyalılarla tnezkun arwnin Po· 
lonyaya raptedilmesi için bagvurula· 
cak bütün tedbirlerin tesirsiz kal ... ığı 
gün Siyczin Silezyasmı zapt için ae
ked bJr sefer icrası fikrini hazrrla· 
maktadır. 

Mevzuubahis arazide, Polonya ista· 
tistiklerine nazaran, 200 bin, Çeklere 
göre 30 bin Polonyalı sakin bulunmak· 
tadır. Bu arazi şimalen Eder ile gar
ben Ostraviça ırmağı ile, cenuben Slo· 
vakya hududu ve şarken şimdiki Po· 
lonya - Çekoslovak hududu ile mah· 
duttur. Bu arazi dahilinde Freystat, 
Buhumin, Karavina, Jablonkov, Fri
dek ve Moravska - Ostrava şehirleri 
vardır. 

Varşovada miting 
Varşova, 21 (A.A) - Hükfunet par

tisinin idaresi altında yarm Varşova
da Çekoslovakyadaki Polonyalılar le· 
hinde muazzam bir miting yapılacak 
tır. Parti, neşrettiği beyannamede ez· 
cilmle df yor ki: 

Oradaki kardeglerimiz bilsinler ki, 
bütUn Polonya onlann arka.smdadır. 

Polonyalılara karşı orada yapılan zu
lUmler artık yeter. Bütün dünya Po· 
lonya hUkümet merkezinden yükselen 
şu sesi işitsin: Polonya sunt hududun 
ortadan kaldınlması yolundaki mUca· 
deleslne za.f ere kadar devam edecektir. 
Varşova, 21 (A.A.) - Pat ajansı, 

30 bin kiginln salı gUnU Siyezin hu • 
dudunda nUmayi3 yaparak Çekoslovak 
yada.ki Polonyalı ekalliyetin Polonya· 
ya ilhakını istemiş olduklannı haber 
vermektedir. 
Nümayişçiler pazartesi günü Kato· 

Amerika hava 
kuvvetleri 

başkumandanı 
Bir t ayyare kazası 

neticesinde Uldtl 
Vaşington, 22 (A.A.) - Amerikan ha. 

Ya kuvvetleri başkumandanı General 
Weetover'in Los Angeles civarında vuku.. 
bulan bir tayyare kazası neticesinde öl. 
dUğU Harbiye Nezareti tarafından bildi.. 
rllmektedlr. 

1901 de nefer olarak M.'•a kuvvetleri 
hizmetine giren mumaileyh 1936 sene. 
elndenberl başkumandan olarak 'razife 
g5rmekte idi. 

viçde kabul edilmiş olan karar sureti
ne mümasil bir karar sureti kabul et
mişlerdir. 

\'arı resmi gazetenin makal(>si 
Varşova, 21 (A.A.) - Yarı resınt 

(lskara) Çekoslovak meselesi hakkın· 
da diyor ki : 

Bugünkü tarihi anda Polonya mil
leti müttehit \'C iızimkar bulunuyor. 
Metalibatımız haklıdır. Her Polonyalı 
biliyor ki, onun ordusu, Polonyaya ait 
olanı temine muktedirdir ve icap eder
se yüri\mekte katiyen tereddüt et
miyecektir. Polonya - Litvany::ı mü· 
nasebatmm normalleştirilmesi hadise· 
sinde de Polonya, ordusunu ileri sür
müştür. BugUn de ayni şeyi yapacak· 
tır. 

Eğer İngiltere ve Fransa .Macaris· 
tan ve Polonya.ya yeni Çekoslovakya -
nrn garantisini isterlerse, Polonya ken 
di hesabrna daha şimdiden şunu beyan 
eder: Polonya metalibatı kabul edil· 
mez ve OJsa mmtaka.sr Polonyaya il· 
hak edilmezse Polonya, böyle bir ga· 
ranti veremez. Polonya iki 
yüz bin ırkdaşını icap ederse kuvvete 
müracaatla kurta.rmağa azmetmiştir. 
Yan resınl !skara Ajansı, şimdi terhi 
si icap eden srruflann bazı teşkilatlarda 
silah altında ip'ka edilmi; olduğunu bil
dirmektedir. 

Macarietanda 
Budapcşte, Zl (A.A.) - Bu sabah 

burada kahramanlar meydanında muaz
zam. bir miting yapılmıştır. Mitingin rtı 
hu şudur: Hudutların tadili, bu miting 
de bUtün Macar milletinin tek bir kütle 
te~kil ettiği ve bu husustaki metalibat· 
ta da mlittehid bulunduğu ilS.n olun -
mu§ tur. 

Macar Başvekili lmredi, Bershtesga
dcn ziyareti hakkında gazetelere yaptı· 
ğı beyanatta, Hitler ve Alman harici
ye nazırı ile görüşmü§ olduğunu söy· 
lemi1 ve demiştir 'ki: 
"- Bu mülakatın asıl ehemmiyeti 

noktai nazar teatilerini devam edece
ğindedir. Dünkü konuşmalarımız, Çc· 
koslcvakya mc11ele11inc inhisar etnüıtlr.• 

Bundan birkac gUn evvel, Cekoıs
lovakyada yaşayan Macarların sall
hlyettar mUmesslllerl, oradaki Ma
carlar tein ·kendl mukadderatlarına, 
kendllerlnin sahip olmaları hakkını 
taıev etmlşlerdir. Bu talep bUtün Mn
caristanda şiddetll blr makes bul mut 
tur. Macar hilkfımetl, elimdeki btitü'n 
vesaitle bu talebe muzaheret etmek 
ve bu talebi auratle tahakkuk ettir
mek olan vazifesini tamamiyle mUd
rlkttr. 

Crç devlet cephesi 
Londra, 21 (A.A.) - Londra gaze .. 

telerf, Hltlerln dlln Macar başvektıl 
ve Macar hariciye nazırı fle yaptıfı 
mUlA.kat etrafındaki haberleri bUylllC 
btr al~ka tle mevzuubahis etmekte .. 
dlr. 

Gazeteler, Berhştesgaden'de Çek 
meselesi etrafında Polonyanın da 
dahU olduğu muttehlt bir cephe te
şekkUl ettiflnl kaydediyorlar. 

Japonlar 
mazeret 
buldular 
~ Baştaraf ı 1 incide 

Tokyo, 21 (A.A.) - Haber verildiğine 
göre, Çankayşek hükametinin Birmanya 
ile. Yunnan arasındaki itirazlı toprakla· 
rın beşte ikisini 1ngilterere terketmi§tir. 

Buna mukabil, İngiltere, Çine malze
me vermek suretile yardımda bulunacak• 
tır. Bu topraklar Mekongun batısında 

bulunmaktadır. 
1 - İngiltere Birmanya ile Yunnan a· 

rasındaki hudut yolu He Çine mühimmat 
ithalini kolaylaştrracaktır. 

2 - İngiltere, Yunnanda yol ve tayya
re meydanları inşası masraflarının bir 
kısmını Uzerine alacaktır. 

'3 - İngiltere, Binnanya, Hindistan ve 
Malezyadaki Çinlilerin Japon aleyhtarı 
tahrikatlanm müsamaha ile ka.rşılıyacak 
tır. 

Şimalt Çinden bildirildiğine göre de, 
Şansinin merkezi olan Sianfuda halen 
yüzden fazla Sovyet zabiti vardır. Bu vi· 
!Ayetteki Çin kuvvetlerini Sovyet kuman 
danı general Sambonof idare etmektedir, 



Mlkl'ınln bal>ası • • 
VALT DISNEY YENi 
BİR TİP YARATTI 

Sanatkar, bu tipe ait filmin bir milyon dolara mal olan müsveddelerini 

beğenmedi ve yaktırdı 
Bir Amerikan si 

nema mecmuası, 

stüdyoları anlatır -
ken, "her stüdyo • 
nun neş'eli taraf • 
ları vardır, fakat 
Miki'nin babası 

Volt Disney'in 
stüdyosu seri eşya 
yapan bir fabrika 
kadar hazin ve can 
Bikıcıdır.,, diyor. 
Mecmuanın an. 

!attıklarına bakılırsa bu tavsif yerinde 
gibi .... 

Mesela bir saat fabrikası tasavvur e
diniz. Burana her amele, bütün hayatı 
mUddetince nerede kullanıldığını, ga... 

atin ner'!sine takıldığını bile bilmeden 
birtakım ufak çarklar, birtakım yayları 
yapmağa mahkCtmdur. Hiç şUphe yok 
amelenin ubindeki eski saatte de bu 
çarklar var. Fakat neresinde? .. Zavallı 
amelenin, yaptığı işin bu çok muntazam 
hesap edilmiş hareketlerin hangi kısmı· 
m temin edeceğini bilmesine imkan 
yoktur. 

Volt Disney stüdyosunda, hakiki ta. 
birile fabrikasında 735 sanatkar, daha 

· doğrusu 735 amele çalışır. 
Bu 735 insan, bilmeden, farkına var· 

madan hayatlarını yüksek sanat eser
leri yapmağa hasrctmişlerdir. Fakat en· 
lar yilksek sanat eseri yapmaktan çok. 
tan bıkmışlardır. Ameleyi buraya bağ
layan nokta ekmek parasını kazanmak 
mecburiyetidir. 

Holivutta Hiperiyon caddesinde olan 
bu stüdyonun tam karşısında bir kah. 
ve vardır. Kahvenin sahibi zeki bir a
dam olsa gerek... Çünkil kahvesine 
"Fare kapanı,, ismini koymuştur. Miki 
Farenin sayesinde para kazananlar, ak. 
pm işten çıkarken, yahut sabah işe gi
rerken kazandıldanndan bir kısmını Ka 
panda bırakırlar. 

• Disney stüdyosu biribirindcn tama
mile ayn ufak parçalardan mürekkep. 
tir. Fabrikada işin arttıkça da pargan 
ismi verilen bu pavyonların da saym 
artıyor. 

Bir 

l Orada bu pavyonların yaptığı iş ta
mamile ayrıdır. Vak'ada pargan yalnız 
"mevzuları hazırlar. Burada 24 kişi ça
lışır. Bunlardan her birisi ayda bir se. 
naryo hazırlamakla mükelleftir. Bu ha. 
zırlanan senaryolar Disney'in de dahil 
bulunduğu 6 kişilik bir heyet tarafından 
tetkik edilir. Bu heyet çok titizdir. 
Kendisine ayda verilen 24 senaryodan 
ha.zan hepsini beğenmediği de vakidir. 
Beycnilmiyen senaryolar yüzünden va. 
ka döparganında çalışanlar muvahaze 
edilir. Yalnız beyenilcnler için senar· 
yoyu hazırlayana 1000 dolar verilir. 

Senaryo beyenildikten sonra iş müzik 
deportmanına intikal eder. Sahnelerin u 
zunluğu, hareketlerin ahengi burada 
tayin edilir. Müzik parçaları hazırlanır. 
Bu parçalar müteaddit defalar çalınır. 
Sonra vaka deportmanı ile müzik deport 
manı seçme heyeti ile beraber toplanır. 
Muziği dinler, buna dair de fikirlerini 
söyler. 

Burada birkaç satırla anlatılan bu İJ 
haftalarca devam ~der. 

Bundan sonra senaryonun ilk sahne. 
sinin icap ettirdiği bir sürü resimler, 
renkli kurşun kalemle yapılır. "Mikl si. 
hirbaz çırağı,. senaryosunun ilk sahne
si için 164 resim yapılmıştır. Bu resinr 
ler bir duvara yapıştırılır, bu suretle 
sahnenin hareketi tesbit ~dilmiş olur. 
Buradan resimler birer birer filme alı. 

IJkl, babacıı Valt Dl~ncy \'e yeni 
yaratılan tip 

nır. Bu suretle, tabir caizse sahnenin 
müsveddesi hazırlanmı1 olur. Sonra 
bu müsvedde tashih edilir ve filimden 
filme çekilir. 

Stüdyonun resim hazırlama dcportma 
nı ayn bir alemdir. Burada ekserisi çok 
gUzel olan birçok kızlar, gözlerinde ka. 
lın camlı kocaman gözlüklerle, ilıi par· 
maklarına birer göderi eldiven geçir• 
miş bir vaziyette ellerinde kalem, resim 
boyamakla meşguldürler. Bu suretlo 
göz nuru döken ressam kızların hafta• 
lığı kırk dolardır. 

Volt Disney, kısa mevzulu senaryo. 
lan bizzat kendisi hazırlar. Uzun mcv .. 
zulıırdan hiç hoşlanmadığı için bunla· 
rrn hazırlanmasını vak'a depcrtmanına 
bırakır. 

Bunun bir tek istisnası olacaktır. 

Volt Disney ilk defa olarak bugünler. 
de uzun bir senaryo üzerinde çalışıyor. 
Bu senaryonun ismi Pinoçyo'dur. Valt 
Disney'e bir İtalyan masalı anlatmış. 
tar. Sanatkar bu masaldan çok hoşlan. 
mış, derhal uzun bir filim olarak çev
rilmesine karar vermiştir. Şimdi bütün 
Los Anjelos bu filmin dedikodusile 
meşguldiir. Kar beyazla yedi cücenin 
büyük muvaffakıyetinden sonra Valt 
Disney'in uzun filimlere daha çok kıy
met vereceği zannı bu suretle hakikat 
olmuştur. 

_... Devamı 14 üncüde 

mal olur? 

FUmtn en ld!~Hk tefcrrftatfyJe m~gul oTmak r~jts3rUn vazJfesldlr. Bo itibarla en zor r, onun ulıdcslndedtr. Rcjtsörlln, 
lcabmda, resimde görüldüğü üzere, Slmon Slmon gJbl fıkırdak yıldızlara bllo so\ J~mcyl öğretmesi leab eder ... 

Fransız sinema karikatörlerinden bi. 
risi bir Fransız filminin vasati olarak 
4 milyon franga (bizim paramızla 200 
bin liraya) malolduğunu hesaplamıştır. 
Bu masrafın taksimi şöyledir: 

Senaryoyu hazırlıyan müellife, yahut 
matbu eserinden film çekilecek muhar
rire 200,000 frank verilir. Bu senaryo 
f1rl fiç sayfalık bir yazıdır. Bundan si. 
nema i§lerile atakadar bk muharrir 
50 - 60 sayfalık bir yazı çıkanr. Va"ka. 
ye uhnelcre ayınr. Mükfilemelcri tcs.. 

bit eder ve bunun için 150,000 frank 
alır. 

Filmin harici sahnleri Fransada ek. 
seriya Akdeniz kıyılarında çevrilir. 
Yirmi beş kişinin film çevrilecek saha. 
ya gitmesi ve orada kalarak filim sah· 
nelerini alması 150.000 franga malolur. 

Maketler ve de'korlar 400,000 frank 
yer. Stüdyonun o filim için hazırlanışı 
e!ektrik masrafı, 380,000 franktır. Kos. 
tümler ancak 20,000 frank yer. Akse
suvar 40,000 frank ister. Erkek bir yıl-

dız 500,000, liadın bir yıldız 200,000 
franktan aşağı çelışmıyacağına göre 
aktör ve figüran masrafı 1,450,000 fan. 
gı bulur. Bestekar yalnız 20,000 fank 
alır. Rejisörün ücreti de 200,000 fank
tır. Sarfolunan 20,000 metre filim, De. 
velopman, ilan masrafı da 380,000 fank
tır. Filim sigortası için sigorta şirketi. 
ne 100,000 frank tediye edilmiştir. 

Montaj 140,000 franga malclur. Müte
hassıs amele ücreti de 237,000 frank. 
tır,. 

aınet löklerl( 

Verrın çevraneın iFDDmDer 
-- - ,_. ~ -~ 

Makyaj ve boyadaf1, 
kuvvet almıyan yıldıt• 

filminde Jinet'i, son çevirdiği "Ekmekcinin karısı,, 
seyredenler fevkalade buluyorlar ~ 

Fransız sinema mecmuaları senenin bu güzellik ona yaklaşmak, bu ço~ g r• 
en muvaffak filminin "Ekmekçinin ka. zel mahlUka uzaktan bakmak istl~s· 
rısı,, olduğu iddiasındadırlar. Bu film. Fakat yıldız sizinle konuşmağa l>B~it 
de bat rolü Jinet Löklerk isminde bir ymca bu kcrku ortadan knlkıyor ... il• 
Fransız yıldızı almıştır. Jinet hakkında çocuğun gülüşür.Ü hatırlatan giilU~ll' 
bir Fransız muharriri düşüncelerini şöy J karşısındakine emniyet veriyor. O ., 
le anlatıyor: t kikada Jinet'in, bir çocuk kadar teııı1 

Jineti ilk defa Berlinde bir stüdyo. J ruhlu olduğunu anlıyorsunuz. .1• 
da gördüm. Bu genç kız orada Valan- "Ekmekçinin kansı,, filmi gösterı e-
siya yıldızı isminde bir filmde küçük meğe başlandığrndanberi, filmi sef' 11 
bir rcl almıştı. Bu filmin baş rollerini dcnler yalnız Jinet'in güzelliğinde~ b~ı1 

ed. l T.:I ~ b .. lr·· fılıfll Simon Simon ve Jak Gabcn oynuyor. s ıyor ar. ~atta u guzc ıgın, ~· 

lardı.Jinet burada aldığı rolde arkadaş.. orijinal, kahkahalı mevzuu insana s• 
larrnrn ve dekorun ihtişamı arasında nutturdı..ğunu söyliyenler de oldu. f ıc 
kaybolmuş bir vaziyette idi. Fakat bu kat bana kalırsa onda güzelliğinden b~11 
hale rağmen bu kızın bütün bakışları mış gibi bir mfna da var .. Belki bu&il 1 
üzerine çeken bir güzelliği vardı. güzel çehresi harap olsa vahşi bir J1ll 

Bu vakanm üzerinden bugün beş se. duyacaktır. 
ne geçmiş bulunuyor. Valansiya yıldızı Jinet'te, yıkan, öldiiren, harap edt~ 

şeylere derin bir sevgi vardır. l'~~:. 
filmini gören herkesin bu kızın mutlaka k b ·-· .da'·ılc" 
büyük bir yıldız olacağı hakkında ver- oynamayı ç~k sever, ay ettıgı •• oı" 

lar, en memnun olduğu daldkalar .
1
:, 

diği hüküm doğru çıkmıştır. Bu beş obı"' 
Geniş bir asfalt yol üzerinde otoın .. ,..-

sene içerisinde Jinet ismi filmden filme ğe ır 
ni yüz kilometre süratle yürütme ıs' 

geçerek büyüdil. ilanlara kadar geçti. yılır. Güneş onu kederletir, bulut 
Beş sene sonra Jineti tekrar gördü. memnun eder. 

ğüm vakit nazarı dikkatimi ulbeden · i ~e-
Jinet ekmekçinin karısı filının ··r~ 

şey bu güzel kızın beş sene içerisinde virdikten sonra Nöyyide zevkine g~ 
hiç değişmemiş olması oldu. O hala hiç d - b" d kt dır yaptır ıgı ır ev e oturma a · .tı 
bir güzele benz-:miyen sihirli güzelliği ha"" 

şimdi burada tenbel bir prenses ~ ,,. 
ni muhafaza ediycrdu. Jin.ct öte"ki yıl.. yaşıyor. Yanında annesi, köpeği, pı) 
dızlar gibi makyaj ve boyadan kuvvet 

nosu, radyosu var. • ... i 
alan bir hayal değilôir. Ona bakan her.. 1rw 
kes bu güzel bzın fenalık yapmak is· lşte Jinet'e dair bütün bildikle! eı1 
temese bile birçok insanlann felaketi. söyledim. Fakat bütün bunlara rağ~·re 

o yine esrarlı oluyor. Rivayetlere go ... ne sebep olacağını anlar. er 
.,. • ,,_ yakında "Öz yurt,, filmini çevirec 1 

Jinet'in saçlan kızıldır. TcbessUm 
ettiği zaman bembeyaz dişleri görünür: 
gözil, gördüğü manzaralarla dolu imiş 
gibi iridir. Hare'ketleri, sesi, cildi gli. 
zclliğini tamamlayan üç büyl"k kuvvet· 
tir. İnsan ona bakmca, onu güzel, lü. 
zumundan fazla güzel buluyor; fakat 

··ıt 
miş. Ondan sonra yine Ponyol'un gu" 
kız ve dişi hayvan filmini Rctnil 1e' 
Gabinle beraber çevireceklermiş.: dtll 
niden çevrilecek birçok filimlerın 
bahsol•muyor. 1' ş 

Fakat istikbali kat'i olarak ki[ll ' 
fedebilir? 
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88 GÖKTEN DÜŞEN KOCA" 

Sermet, hiç te tatlı bir bakı~la bakmayan gozlerini Uwmuş.:> 
dikerek azarladı: 

- Bana artık çiçek getirmemeni sana kaç defa söyledim. 
- Bu çiçekler bu sabah gelmiş ... Biraz evvel oradan geçerken 

kapıcı söyledi ... 
Hastabakıcı: 

- Eğer güllerin kok-usu sizi rahatSI% ediyorsa, onlar.ı Selma· 
nın odasına götürelim.. 

Diye müdahale ettiyse de genç erkek onu ha}'rete düşüren 
sert bir tavırla: 

-Hayır! 

Diye bağırdı ve endiseli bir sükO.ttan sonra ilive eUi: 
- Selma hanıma her sabah. taze çiçek gelmesi için çiçekçiye 

haber gönderdim ..• Bu ka.fidir._ 

' 
- Şu halde bu çiçekleri ne yapalım ? 

· Hastabakıcı, Durmuşun elindeki çiçeklere acıklı bir tavırla 
bakarken, uşak da biran evvel yükünden kurtulmaıun çarclenni 
arıyordu. 

.. Sermet, adeta ;esefle: 
- Onlan burada bırakın .•• 
Dedi, hastabakıcı da çiccklcri alıp bir kenara yerleştirirken 

J>urmuş: 
- Bir sürü mektup get~iın, dedi. 
- Ver bakayım ... 
- Sermet, hergün, tanıdıklarından, hatta tanımadığı birçok 

kimselerden aldığı bu mektup ve karttan süratle karı~hrdı. 
Sonra. gözleri, uzun müddet, dar ve mavi bir zarfın üzerinde 

i:liki ti kaldı. 
Durmuş, hastabakıcınm, kenarda bir işle meşgul bulunduğu· 

nu görünce, manalı bir tebessümle gülUmsiycrek, Sermedin kww 
ğtna: 

- \?o:.\.res.tan\\a bU: te\VA\ b\i\du.m.. 

.IJCl uıpq nq aıuos "'~O DtmqBA t?ueq Aa§Jaq apupµcq unu 
-0 -·unq§tlWlnun mreqcq uaA:ıs cızt?J ucpu~ !t.Q<\ ımeq ıwu 
.e1uıl{t?A '.!W!A3 :!ı{i){i .r.>q uWw{o o ·~ıwıa dPfel nuo enewm J!q 
~[Ij i'"'IWlUCW! unmq '!WHC<l>t.11S! '!W!l3PCC$ rwıı~nınp::.ııq 
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GOKTEN DOŞEN KOC~ tı 

Doktorun otoriter çehresı, son derece ciddi bir hal aldı, gör 
leci ısrar ve dikkatle onun gözleri içine dikildi. 

Buna rağmen o, bu hümmalı gözler içinde en küçük bir ~ 
kınlık ifadesi göremedi. 

O zaman. karşısındaki hastanın vaziyetini, bazı sinirli kadın• 
larda mutat olan bir haleti ruhiyeye hamletti ve Adeta soğuk 
bir tavırla cevap verdi: 

- Siz profesyonel'in ne olduğunu bilir misiniz? 
Hastanın gözlerinde bir sevinç kıvılcımı parladı. 
- Şu halde doktor, kendimi sizin erkeklik ve doktorluk mert

liğinize emanet ediyorum ve her .şeyden evvel size şunu söyliye
yım ki, ameliyat olmak istemiyorum. 

Doktor hiç de hayret etmedi. Kloı1ormla bıçağın korkuttu6ru 
hastal:ırdaki bu ani itirailara çoktan alı~t~tı. 

Sakin bir tavırla cevap verdi: 
- Sizi buna mecbur etmeğe. ne hakkım, ne de salfilıiyetim 

vardır .• Eğer bir iki sene ve hatta daha fazla ıstırap çekmeği ter
cih ediyorsanız .•• Eğer uzun müddet yqtakta kalıp sıhhatinizi 
bozmaktan çekinmiyorsaıuz ... Bu sizin bileceğiniz bir şeydirl. 

- Bunları tercih ,eciiyorum, doktor •• 
Genç kadın, sözlerine daha fazla enerji vermek için, Meta 

dişlerini sıkıyordu. 

- Bunu tabii ailenize .. zevcinize bildireceğim ... 
- Hayır doktor! Bilhassa kocama bir tek kelime söylcmeyinl 
Bu çığlık, öyle bfiyük bir dehşet ve heyecan içinde atılmıstı 

ki. doktor, bu defa hakiki bir hayret ve şakkınlıkla, g~ kadını 
silzdil ve teşhisinden ehemmiyetli bir noktanın kaçtığını anladı: 
Bu nıhun derinliklerinde, hiçbir bı~ğm keşfedemiyeceği hangi 
korkunç ve gizli yara vardı? 

Selma, benlii:rinin bir sımru me)•dana vurup l>Wldan sıkılınıs 
gibi, yilzünü elleriyle kapadı. Doktor biran kal'§ısında ancak si
~"ah. ~c;\arüe, in~ h\t çocuk e~ \',Qtdü. .. 
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Sonra, odanın bir kö~inde duran, küçük yazı masasına doğ
ru leirledi. 

Genç kadın, onun uzun müddet, ceb defterini karıştırdığını 
gördü. 

Nihayet doktor, iri vücudunu bir kağıt parçası üzerine mer 
!ettirip bir şeyler karalarken: 

- Ameliyatı çarşamba günü yaparLZ, dedi. 
- Doktor .. Bir hastaya zorla ameliyat yapılabilir mi? 
Operatör bay Murat, yüzünü süratle ona doğru çevirdi ve 

stilosu havada olduğu halde, dikkatle onun gözleri içine baktı. 
Sonra iri kaştan gerildi, gülmeğe ba~ladı. ' • - ümitsiz vaziyetlerde tabii .. Mesela ancak amileyatla ölüm 

elen kurtarılabildiği halde, bu ameliyata razı olmazsa, doktor, 
bu işi zorla yapmasına izin vermeleri hususWlda hastanın yaknr 
lanna müracaat etmek mecburiyetinde kalır .. 

- Tabii, benim vaziyetim ilmitsiz detril, değil mi? 
Doktor, sabırsızlandığını gösteren gayriihtiyari bir jest yaptı 

ve bu garip hastanın ne demek istediğini kendi kendine sordu. 
Sonra kaU bir tavırla: 

- Tabii, dedi, liizin hayatıruz kat'iyyen tehlikede değil. 
Genç kadın, çehresini ona doğru uzatrnı§ old\l&ru halde, heye

can ve dikkatle dinliyordu. 
Doktor devam etti: 
- Fakat hiç de zannetmiyorum ki siz, basit bir ameliyata. 

\Jzun müddet yatakta hareketsiz kalmayı tercih edersiniz .. 
Selma, ancak ilk suali kendisini ala.kadar ediyormuş gibi, tek 

rar sordu: 
- Demek bu vaziyetimde, siz ancak benim arzumla ameliy~• 

yapabilirsiniz, öyle mi? 
- EveL Fakat siz makul bir kadınsınız .. 
-Bir sual daha sormama müsaade edin, doktor ... Bu rntikA· 

\ttnı!m\'Zik-a.\:\Y')m ~\i\\ \.u.tmanu.l. slıden ri.ca edeb\\\t mi:yim"t 
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Diye fısıldadı ve bunl~n söyliyerek onun gözlerine doğru bir 
dğıt uzattı. • 

Sermet, uşağına biran, sakınarak .•. Adeta hiddetle baktı, son· 
ra bu telgrafın muhteviyatını öğrenmekten korkuyormuş gibi 
kağıdı iterek derin bir düşünceye daldı. 

Hayalinden, genç ve güzel bir kadınla kendisini çerçeveliyen 
birçok hatıralar geçti. 

Sonra, bu hatıralardan silkindi, gözlerini gene bu telgrafa çe· 
virdi ve bir tek eliyle bunu aı;nlakta güçlük çektiği için Durmuşa 
emretti: 

-Aç şwıu ... 
''Bir ay "burada kalmam için Seyfiyi razı ettim. - Macide.,. 
Sermet bu kısa haberi okurken, Durmuş da ısrarla onun göz· 

leri içine bakıyor ve bir şeyler anlamağa ~lışıyordu. 
lyi kalbli u§31c, lüzumWldan fazla mütecessis bir insan değildı. 

takat bir müddettenberi efendisinin hayatında öyle garip ve bek· 
lenilmedik hadiseler vukubuluyordu ki, Durmuş, göz kulak olup. 
elinden gelen her yardımı yapmağa azmetmişti. 

Bu aralık, hastabakıcmm, pansımam tazelemek üzere terlı 
bat aldığını gören Sermet: 

- Ne o? .. diye bağırdı~ Gene mi kolumu saracaksınız? 
-Tabii..! Bu hasta kolu bu vaziyette bırakamam ki! .. 
- Fakat benim, koluma ihtiyacım var. 
Hastabakıcı gülümsiyerek, alaycı bir tavırla: 
- Ne yapacaksınız, canım, dedi. Eğer maksadınız genç .ZC\ 

cenizi kucaklamaksa, bWlu sol elinizle de yapabilirsiniz!. 
- Yazılacak birkaç mektubum 'ıır .. Onları yazayım da ondar 

sonra tekrar sararsınız ... 
- lmldlnı yok, Senllet beJ! Doktor duyarsa halim haraptır. 
-Fakat size diyorum ya, acele yazılacak bir mektubum var .. 
- Eğer bu kadar aceleyse, kız.mm odasında bulunan Ru~en 

bey sizin yerl.nhe )-aı.abi\\t .•• 
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ERKEKLERi 
TESHiR EDEREK 

N~S O B::a 

Aydın ta!\lmını 3·2 mağlup ederek birinciliği kazandı 
Komşu Romanyanın futbol şampi· 

piyonu elan Ripensia takımının şehri· 
mize gelerek Fener ve Güneş klüpleri
le birer müsabaka yapacağını evvelce 
haber vermiştik. 

MEŞHUR 
OLDUM .• "!1 

Bugün öğrendiğimize göre organi • 
zatörlerin üç maç yapmasını istedikleri 
R u m e n şampiyonu iki müsaba· 
kadan fazla oyun yapamıyacağını bil · 
dirmesi üzerine, Istanbula getirilme • 

sinden vazgeçilmiştir. 

~ 

Oa latasarayı n 
kongresi 

Galatasaray spor klübil başkanlığından: 
17. 9. 938 tarihinde toplanacak olan 

yüksek murakabe heyetimizin eylül ale. 
iade içtimaı, ekseriyet olmadığından top. 
lannmamıştr. 

Artık 
l)ünya bPnimdlr ! 

1 

' , .. " .. - ... . ,.. 

Nizamnnmemizin 25 nci maddesi mu. 
cibince bu kere 24. 9. 938 cumartesi gUnU 
sant 15 te klüp merkezinde toplanmnğa 
karar verilmiştir. 

C iLDiM, hemen yarı ölmüş gibi i 
di, yüzü buruşuklarla dolu, cil. 

ıli solmuş ve ihtiyarlamıştı, fakat karak. 
terim daima gençti, dans, eğlentiyi s~ 

verdim. 

t,ga lıki şampiy01ıluğım11 lwza11mı lzmiriıı Doğanspor 
Mılli küıııe ıııaç:atıııdaki kadrosile 

İzmir, (Hususi) - Geçen hafta netice 
a!ınamıyan Ese !ikinin Doğanspor _ Ay. 
dınspor fınalist takunları pazar günü tek. 
tar karşılaştılar. Oyun başlıyacağı sıra. 
da tribUnler de dolmu§tu. 

Maçın safahatına girişmeden önce su. 
l"cti cereyanını kısaca gözden geçirelim: ı 

Hakem Horres kararlarında isabetli 
de~Udi. Ve bu isabetsizlik, zaman zaman 
her iki takımın aleyhine inki§af ediyor.· 
du. 

Doğanspor; Halid, lrfnn, Niyazi, Sabri, 
&ibi elemanlarından mahrum olmasına 
ve takımda yer alan Fuadın ayağının 
ağırmasına rağmen müessir bir oyun çı. 
!tardı. Ve geçen hafta tam kadrosile be. , 
ccremediği galibiyeti bu hafta takımda 
~er alan oyuncuların çah§ması ile ka. 
landı ve Ege çevresi liki ısampiyonluğu 
ile beraber kupayı da merasimle aldı. 
Aydın takımı, geçen hafta olduğu gL 

bf bu hafta da fevkalade bir oyun çıkar.\ 
dı. Fakat tamnmile tecrübesiz olan mu. 
hacım hattı, defansın güzel oyunile ha_ 

ırrıanan fırsatlardan istifade edemedi. 
'rakımda bilhassa kalecileri Fikret şayam 
takdirdi. 

Maça iki lnraf §U şekilde i§tirak etti. 
ler: 

l>or.nnspor: l\lchmet, Rc~at, Fethi, Sa. 
it, !\incit, Abdııll:ıh, Abbns, Aliıecldln, Fu. 
at, Mehmet .Sami. 

Aydınspor: fikrct, Zil:ni, Ragıp, hma. 
tı, 1'\urullnh, Iliisnil, Turgut, Ali Uhl, 
Osrnan, Suıı~ur. 
boğ:ınspor rüzgarı aleyhine alarak 

~Ydının sağdan µıkl§af eden bir akınını 
kornerle kesti. Aydın sağ açığı topu gU. 
teı bir vuruşla Doğanspor kalesi önüne 
dJeUrdil. \'c sol iç kale önünde gümelen. 
llliş oyuncuların uyuşukluğundan istifade 
ederek bir kafa darbesile topu Do~anspo. 
t'un ağlarına taktı. llcklcnilmiycn bu ııayı 
bo~ansporlul:ırı harekete getirdi ve ıse. 
~lılncı dakikada Doğansporun ortadan 
'llkleaf eden bir akını neticesinde AHL 
ettin Fuadın pasından istifade ederek 
tUzeı bir sıyrılışla ve fı.ni bir şiltle takı. 
lllını mağlübiyettcn kurlardı. 

'!'akımlar bu dakikaılnn sonra çok seri 

"e atak o~'ll:ımağa başladılar. Top kale. 
~en kaleye saniyeler içinde favülsüz o. 
arak dolasıyor, zevkli ve hevecanlı bir 

:l'lın oynanıyor. On üçüncü dakikada Ay. 
ltrntılar istifade edemedikleri bir korner 
azanıyorlıır. Yirmi dorıliincü dakikada 

~t> oyun Aşdınlıların nisbi hakimiyeti al. 
ın:ı'l geçtiITT bir sırada derin lıir pasa 
~·('u 

Şon A!.ıbas topu falsolu bir vuruııla 
~dı. Aydın kalecisi çıkışında geç 

Cenubi 
Amerika 

l\1 i il ~ t 1 er n r a s ı 
r u t t} o ] ~ a m J> i .;·ona s 1 
k l{.-ınunuevvel içinde cenubi Ameri • 
anın küçük dcvbtlerinrlen Perunun 

trı~rkezi hükumeti olan Linada yapı!a· 
:a!t olan cenubi Amerika milletler a
~ futbol ıampiyonasının teaahhura 
~ .. 
grıyacağı anlasılmaktadır. Buna da 

~beb Brezilya ~e Arjantin federasyon 
arının şampiyonanın Penı.da yapılma. 
••na itiraz etmekte olmalarıdır. 

kaldığından Mehmet yetiııti ve Doğanspo 
nın ikinci golünü kaydetti. Otuzuncu da. 
kikada Do.~anspor misafirlerin 18 çizgisi 
dışında istifade edemediği hir fikik ka. 
zandı. :n nci ve '13 ncü dakikalarda Ay. 
dınlılar biri korner olmak üzere iki gol. 
lük fırsat yakaladılar. l•'akat muhacimlc. 
rinin tccriibcı::izliğl yiizlinden istifade e. 
dPm~diler. nc,·re 1 - 2 Doğnnspor lehine 
bitti. 

1K1NC1 DEVRE 
İkinci devreye her iki takım ayni ne~e 

ile girdiler. Seyrediyoruz. Takımlar, zevk 
ve heyecan uyandıran bir oyun çıkarıyor. 
!ar. Bu devro Doğ'nnspor rüzgarın avan. 
tajını lehine aldı. Fakat iki yan müdafi 
rüzgarı hcı:ap etmiyerek topu mütemadi. 
yen şilt halinde tevzi ediyorlar. Ye bu 
suretle muhacimlcr rüzgfınn avantajın. 

dan istifade edemiyorlardı. On üçüncil 

dakika Aydınlılar Do~ansporun 18 çizgL 
si dışında bir frikik kazandılar. Cezayı 

Sayın murakabe heyeti azasının yevm 
ve saati ml'zkürdn klilbümüz merkezine 
teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. 

--o--

Gene bir boks delisi 

Okuyucularımızdan boksör Mehmet, 

gönderdiği ve §ehrimizdcki 61-63 kilo
daki bütün yumrukçulara meydan oku-
yan mektubunu aynen nc§rcdiyoruz: 

Fakat kimse beni <lansa davet etmi 
yordu. Bugünün erkekleri gençliği arı

yorlar. Nihayet bir cild mütehassısı il: 
istişare ettim. Cildimin genç ve 

tutan kıymetli bir cevher olan 

1 Biocel'e ihtiyacı olduğunu söy. 

lcdi. Fen, son zamanlarda bu 
Biocel cevherini, genç hayvanla. 

nn cild hüceyrelerinden istihsale 

muvaffak olmuştur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki hayati 
.ınsurlar mevcuttur. Biocel şim

di; cildinizin beslenmesi ve genç
le§mesi için ihtiyacı olan tam 
nisbet dairesinde Tokalon kre. 

Bayan Anı.ara Rais'in 
yukarıki hakiki fotoğrafi_ 

!erine bakınız ve gayet basit 
olan tedavi şartlarını tatbik 

eden bir kadının edineceği 

cazip güzelliği nazarı iti
bare alınız. 

minin terkibine karıştınlmıştır. Bu kremi her akşam yatmazdlin evvel kulla. 
nırım ve gayet muvaffakıyetli semereler elde ettim. Diğer taraftan her sa. 
ba.\ı da beyaz renkli Tokalorı kremini kullantlım, bu siyah benlerimi eritti, 

açık mesamelerimi sıklaştırdı ve esmer ve sert cildimi beyazlatıp yumuşatt:. 

M O H 1 M : Cild unsuru olan m:!ihur Tokalon kremleri her yerde sn. 
tılır. Muvaffakıyetli semereleri garantilidir. Aksi taktirde para iade edilir. _ .... _ .. _ ........ ____ .... _ .. _ .... _ Zihni çekti ve topu kuvvetli bir ııütıe Do. 

ğanspor kalesine havale etti. Top kaleci. 

nin eline çaı'İıarak direği buldu ve geri 
gelerek kale önünde gümelcnmiş olan 
Aydınlıların ayağına düştU. lkiııci bir şüt 
\'C gol.. 

"Ben Ar.aclohınun muhtelif yerlerinde ~n ~O ~ ~ ~O 

profesyonel olarrık döğüştüm. Şimdi ls. ··---- [F'~~U~c3l ~~~ V 
Berahcrliği temin eden Aydınlılar tam 

bir enerji ile çalışıyor, galibiyet arıyor_ 
lar. Fakat muhacimleri topu havaya dik. 
mekto berdevam .. Daha sakin oynıyan 

Doğansporlular 41 nci dakikada Fuadın 1 

gayretile ortadan hücuma geçiyorlar \'e 
Alactliniıı ayağınclnn galibiyet gollerini 
\'O oyunun son Rayısını kazanıyorlar. Bun 
dan sonraki çalııımalar bir fayda vermiyor 
ve oyun da 2 • 3 Do~anspor lehine bitL 
yor. Oyµndan sonra bölge asbaşkanı Bay 1 
Leblebici P.('lşat galip takımı tebrik edi. 
yor ve Et;P çevresi lik kupasını galip ta_ 1 

tanhuıcıa.rım. <61-63) kiloda gerek pro- ÇABUK ve KOLA y ÖGRETİRİM 
cfsyoncl ve gerekse amatör olan bütUn 
r.ıkiplerimi fü;er dakikadan sekiz ravnt- Oyalanmak istiycnlcr değil, Fransızcayı mutlak surette öğrenmek ve 
luk müsabakaya davet ediyorum: I\abul 'konuşmak isteyenler bu metodun temin ettiği kclaylıktan ~sla müstağni 
edenlerin adresime müracaatını rica ede- kalamazlar. 1 Klavuz, 1 Konuşma ve 6 Kitap cildsiz: 135, cildli 160 

kuruştur. Genel satış yeri: öğretmen FUAT GUCUYENER'in (ANA· rim.,, 
DOLU TURK KiTAP DEPOSU) dur. Yeni Postahane karşısında MeyI\asınıpa5a <'!'>l\İ bayr:ımycri 51 Xo. 

!\lclım<·t ('ınl.:ılını; dancrk hanmda. 

..... .... 
kımın kaptanına veriyordu ... 1 

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

Süıeymaniye klübünün schası 
Pazar günü meras1mle açıhyor 
Siyah beyazlı tarın mütekaitıeri matbuat 
takımlle, birinci timleri de Ualalasarayla 

karşılaşacak 
Memleketimizin en eski spor teşek- 1 Bu eğlenceli. m_üsa~a~adan sonra Sü· 

küllerinden biri olan Süleyrl"<:niye kl:.i· I leymaniye birıncı tımı Galatasarayla 

bü azası, kendi vasıtalariyle vücuda karşılaşacaktır. 

getirdikleri spor sa'.1alarınm küşat mc- 1'1utbuat tal,.ınn kaptan:ığımn 
rasimini pazar günü yapacaklardır. tebliği 

Şehreminindeki stadın ~çılışı saat Matbuat takımı umumi kaptanlığın· 
açte olacaktır. Klübün davetlileri öğ· dan: 
le üzeri Süleymaniyenin Şel.zadebaşın- 1 - Matbuat takımı 25 eylül 938 
daki lokal:nde toplanacaklar, orada ye· pazar günü Süleymaniye klübünün 

mc!c yenilecek ve sonra hep birlikte m:.ite!•ait futbol takımı ile Süleymani
tam saat iiçtc sahaya gidil.ı;cktir. yenin yeni sahasında bir maç yapacak-
Yarım saat kadar sürecek olan me· tır. İsimleri aşağıda yazılı arkadaşla • 

rasimden sonra günün ilk fJtbol maçı, nn o gün saat tam on ikide Cümhuri· 
siyah beyazlıların Hikmet, Orhan, yet gazetesi idarehanesinde bulunmala 
Hayri, Fikret, Arab Hüsnü, Şanlı Ah· rı rica olunur. 
met, Zeki gibi zamanlarının pek şö!:ı- 2 - Arkadaşlar fu~!>ol levazrmatını 

retli birer yılclızı olan m:.itekaitlcriyle beraberlerinde getireceklerdir. 
namağllıb matb;;at ta!:ımı arasınca ya· 3 - Namık, Ercümend Kemal, Re· 
pıla:ak~ır. fik Osman, Ahmt Adem, Osman Kav· 

Yüzm e müsaba~<a'atında 
Beyoğlu Halkevi spor şubesi senenin 

!'!On yüzme müııabnkalarını bu hafta pazar 
günü Hcybeliaılada yapacaktır. 

rak, Salahaddin, Şazi, Ulvi Ziya, Se
dad, Ercümcnd Rifat, Besim, Osman 

Münir, Fuad, Hüseyin, Naci Sadullah, 
Murad Kayahan, Foto Ali. 
Ma~ın hakemi Ahmed İhsandır. 

Bir eczacı aranıyor 
Gölcükte bulunan deniz fabrikalarında istihdam edilmek üzere 84 lira üc

retle bir eczacıya ihtiyaç vardır. 
lsteklilerin 25·9-938 tarihine kadar Kasunpaşada bulunan komisyonumu· 

za hergün müracaatları. (6381) 

.'.\IJn~e. ı r~nkte lbOO mc·tre .,alı pazarlıkla c:hnacaktır.I -.t.!1.lı'.erın 2ô cyhil 
19~8 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de Kasımpaşada bulunan ko· 

misyona müracaatları. (6696) 

Le\'mmıı Amirliği sahunlma komisyonu ilanları 1 ·--------
Ordu sihhiycsi için 5000 yemek kaşır,rı, 

1000 çay ka~ığı. 50 şer te\'Zİ kepçesi, bı
çağı, çatalı, kaşığı, 23.9·938 cuma günü 
saat 15 de Tophanede levazım funirlir,ri 
satmalma komisyonunda açık eksiltmey 
le alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2522 buçuk liradır. llk teminatı 189 lira 
19 kuru5tur. Şartname ve numuneleri ko 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
\'csikalarilc beraber belli saatte komis· 
yona gelmeleri. (183). (6222), 

Ordu sıhhiyesi için alınacak beş çeşit 

sadyom emllıhı 3/lteşrin 938 pazar. 
tesi günü saat 15 de Tophanede Lv. 

A. Satın alma Ko. da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2131 lira 50 kuruş ilk teminatı 159 lira 
86 kuruştur. Şartnamesi Kc. da görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarla b~. 

raber belli saatte Ko. na gelmeleri. 
(203) (6511) 



Haber'ln tarl&ıi ~omanı: 36 Yazan: Bk&mnm 

Derviş Mehmet, pehlivanı havaqa 
kaidırdı ve şiddetle qere çarptı 

Yazan: R. Rober Dümıı - 66 - Çeviren: IF. I<• 
Benua, R okurJa yalnız kalınca 
sorcıu: ilk p!ô.nınızda değişiklik 

var mı? 
akşam generalin evinin ka~ısmda bU)'İlk 
kapının hizasında bulunacaktır. Gayet I· 
yl motosiklet kullandığınızı söylemişti • 

nlz. 

Meydana büyük bir hasır serildi ve he
men hazırlatılan pehlivanlar yağlanıp hu
zuru hUnklrda yer öptiilcr. Refik efendi 
tedbirinden memnundu. Bu güreşler na
sıl olsa bir buçuk sant kadar sürecek ve 
arkadaşları da icab eden tedbirleri al
ml§ bulunacaklıırdı. 

Güre§lCr başladı. Padi§ah adamakıllı 
allkalanmıe, ve yerinden kalkıp: 

- Habire oğlan! paçaya sarıl. 

Diye haykırmaktan geri durmamıııt.ı. 
Bir aralık neaesi ,.e zevki o kadar arttı 
ki gallb pehlivanlardan birine bir kese 
akçe verirken yanında elpence oturan 
Dervi1' Mehmede döndil: 

- Haydi bakalım imam efendi, şu 

J)ehlivanı alt edebllirsen memnun olu
rum. 

lmamı evveli eehriyarl Dervi§ Meh
met efendi neye uğradığını §qınnıştı. 

Biç padi§ah imamı kisbet bağlayıp yağ 
içinde meydana uğrar da pehlivanlık mı 
~erdi. Böyle kepazelik tarihin hangi 
Clevrlnde görUlmllştU? İmam biraz te • 
reddild gösterir gibi oldu. HünkAr kızdı 
:ve haykırdı: 

- Ben de seni hakikaten aygır sanır
CJmı? 

Haydi, padişahını mahcub kılma! 

Ne halt etsin. Padilah emri bu. Onun 
iradesiyle çiy tavuk Şam şekeri gibi kı-

tır kıtır yenirdi. Biçare imam soyundu 
diSkUndU, yağlandı ve meydana gelerek 
tıpkı pehlivanlar gibi diz çöküp hazınına 

~el!m verdi, padi§ah önünde yer öptU. 
Maahaza Dervif Mehmet hayatında 

e<>k gUre§1llia biriydi. Kuvvetinden ve vU
,:udunun hagmetlnden dolayı kendiBine 
aygır dememi§ miydi? (1) 

Pehlivanla kapıştılar. Mecliatekiler 
bile bu musarayı heyecanla takip etti -
ler. Canı boğazına gelmiş, izzetinefsi ye. 
re çaltnmrs imam pehlivana öyle bir sal. 

dırış saldırdı ki, herif kendini tutamayıp 
alta dllştil. Tam yanın saat.. güreştiler. 
Bu güreşte insanca bir musaraa mahiye
ti yoktu. Pehlivan imamı, imam pehlivanı 
parçalamak istiyordu. Nihayet susuz kal 
mq bir beygir gibi burun delikleri kaba

ra kabara nefes almağa ba§lıyan ve yUzU
ne hUcum eden kanla boğulacak zanne. 
dilen Derviş Mehmet efendi pehlivanı 
paçasından yapışıp kaldırdı ve §lddetle 
yere çarptı. Herif bir feryad kopararak 
öylece kaldL Kafa bir tesadüfle toprak
tan huır tlstUne çıkan ta§a çarpmı§ ve 
epeyce derin bir yara açılmış, beyin gö-
' JillmtıetU. 

O sırada da Ramiz efendi bir safı ya
rarak Refik efendinin yanına sokuldu 
Ye: 

- Hazır, dedi, artık burada tevakkuf 
ktıfidir! 

Zat.en bu müessif h!dise seyircilerin 
tUylerlni Urpertmiş, imam da bu deh§et
li vaka kareısmda dona kalmıştı. Padişah 
kalktı ve hazırlanan arabasına bindi; 
Topkapıdan hareket edildi. 

Araba kesif halk yığını arasından, ya
vaş yavaş ilerledi; Ayasofya önllnll do
la§tı ve Sultanahmet meydanına geçti. 

Fakat umulmadık bir vaka meydanı 

biribirinc geçirdi. Sultanahmcdin Kaba • 
sakal semtinden dizginleri boşalan atla
rın sUrüklediği bir fayton padişah ara
basına doğru kurşun gibi geliyordu. Halk 
bnğrıı;arak kaçışıyorlar, dağılıyorlardı. 

Kadınların, c,:ocuklann feryadı padişahı 

da UrkUtmUştU. 
Sultan Mustafa haykırdı: 
- Durdur bakalım, ne oluyor? 

Yeniçeriler arabanın arkasın • 
koştular. Birkaç kuvvetli delikanlı atla
rın gemlcrlne fırladı ve araba ancak pa
dişaha beş on ~etre kala durdurulabil. 
di. 

Halk arabanın etrafına yığılmıştı. l -
çinde bir ayağı dışanya sarkmış baygın 
haıde bir genç kadın vardı. 

Kalın çarşafı yırtılmış, yilzlindeki peçe 
sökUlmUş, yilzU, göğsü açılmıştı. lnsan 
değil haşn melekti but Seyredenler ö
mUrlerinde bu kadar gilzcl bir kadm gör
memişlerdi denilse mübalağa olmazdı. 
Kadın bir yabancıya benziyordu. Sarı 

ve buklelenml§ zUlilfleri, deniz rengi 
gözlerine dağılmı", minimini dudakları 

bUsbUtUn kıznrmış, bir damla garab gibi 
görünüyordu. Beyaz yUzilndc iki gamze 
bu güzclllği bir kat daha arttırıyordu. Ka
dın baygındı. Bir tek kelime öğrenmek 
mUmkUn değildi. 
Padişah, kethüda Osman efendiyi talı. 

kike göndermiş, fakat bu izahattan gay
ri cevnb alamamıştı. Sokak ortasında pa
dişah arabasının tevakkufu da adet de
ğildi. Maazallah ne olur ne olmaz belki 
bir bethah bir halt işlerdi. 

Mercan ağa: 
- Aman padişahım gidelim, dedi. 
Refik efendi güya bir tedbir bulmu3 

gibi padişaha telkin etti: 
- Saraya nakledip başhekime tevdi 

etsinler hUnkanm. Size doğru yaklaşan 
bu bUyUk ka1.ada elbet bir hikmeti illht 
vardı:. Orada anlar ve ona göre tedbir 
ederiz. 

Padişah bu reyi muvafık bulmua ve 
böylece irade etmişti. 

Ramiz efendi ne§esinden ellerin! çır

pıyor, kabı kabına sığmıyordu. Ne gUzel 
bayılml§tı? Kadın ne becerikli kadmmıg 
meğer? Her şeyden önce hakikaten bUyUk 
bir tehllkeye atılml§ demekti. Eğer tut. 
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maaalardı belki bir ağaca, bir yere bel- - Nasıl olur da beyecanlanmozdnn. 
ki de padişah arabasına çarpıp hurdahaş Sizi orada, bele bu kılıkla görünce kil· 
olacak, belki bUyUk ve tarihi bir faciaya çük dilimi yutacaktım az kaldı! 
da scbcb olacaktı. Ama, Ramiz efendi a- Noel sordu: 
rab:ıyt tevkü için de tedbirini esirgeme- - Kolonel demek mUsaade etti? 
mişti. lşte iş çok yolunda gitmiş ve pla- - Epey uğraştıktan sonra mUsaade • 
nın birinci safhası muvaffakıyetle tatbik sini koparahUdim. Neyse o uzun hikfi. -
cdilmişU. ye; neticede buradayım ya ... 

Kadını sultan arabuma aldılar. Hala Rokur sevinçle: 
ba~:gındı. Yahut no güzel baygmlık gös. - Evet. Dedi. Mesele burada ... Bllee-
tcriyordu! niz öyle sevindim ki... Artık siz de gel-

Şeyhülislam zenci Mercana eğilip dedi diklen sonra muvaffak olacağımıza eilp-
ki: hem kalmadı. 

- Buna maidei semaviye denilse ca- - Size kah ettiği zaman bir arkadlllJ 
izdir aga ! saray içinde böyle güzel yok- :rollıyacağnnı vaadetmem~ miydim? 
tur. Yeni bir nedimeye daha kölelik et- - Bu arkadqm siz olduğunuzu nasıl 
meye hazırlan! tahmin edebillrdim. Hem siz vaktinden 

Mercan bu cihetten üzilntilde değildi. evvel de geldiniz. Biz "arkadaş" ı yarın 

Ona neydi? Pndi§ah alır, hareme koyar, bekliyorduk. Telgrafı daha bu sabah çek. 
nedime yapar, cadye eder veya sultan- tim. 
lığa refcder. Ona ne? O bu işlerden çıka. - B('n Paristen dün ayrıldım. 8 nu-
rına bakardı. Sultan Mustafa mcraktay- maralı mektubumı zll ~ah gUnil alınca 

dı. Bu kadın kimdi ve methedildiği kadar , sabırsızlıktan duramadım. 

hakikaten güzel miydi? Noele döndU: 

Kadının arabasına Refik efendi girmiş- - Bunu alınız. Lil için birinci mevki 
ti. Araba süratle sarayı hümayuna doğ- bir tren bileti. Bu sabah sizin lçln al -
ru giderken gözlerini aralık eden dilbe- dım. Cum:ırtcsi glinil için muteber. Şim-
re Refik efendi Bıkı sıkı tenbih ediyor. dide §U pasaportu alınız. Her muamelesi 
du: yolundadır. 

Yeni isminiz Fransuaz Delbruk ... Eski
- Sakın ola ki bir halteder de ters iş 

edersin. Söylediğimizden, talimatımızdan den Bclçlkalıydıoız, sonradan 1o~ran&ız 
dışan çıkmaktan elhazer ha! tabiiyetine geçtiniz. Pariste büyük bir 

terzihanenin mUstahdemlerindensiniz. 
Cevri kalfa, Salim ve Mahmud pence- Her şey yolunda, pasaport hususunda hiç 

reden pUr ihtl113m saraya giren Mustara 
merak etmeyiniz. MeBelc slıin yeni rolil. 

yı seyrediyorlardı. İ).i ama, bu arkadaki • 
nüzde şa5ırrnamanızdadır. Çünkü son 

arabadan ne bir sultan, ne bir saraylı 
Alman iııtaayonu En la Şapclde kontrol 

ınmişti. Garib §ey, tanımadıkları dışarı 
csna~ında sual sorulması pek muhtemel

kıyafctiylc bir kadın bir ıedyeye naklo· dir. Bir kere Belçikaya knpağı attınız mı 
lunmuu ve arkasından da Refik efendi mesele kalmaz. 

çıkmıştı. Selim Cevriye baktı: tısinizin diğer safhasını size Rokur taf-

- Ne o kalfa. Padişah avlanmağa mı silatlyle anlatır. Şimdi b!zi yalnız bırnkı-
çıkmıştı? nız. 

Cevri, Refik efendinin arabada kadın- Bir taksi geçiyordu. Benua işaret ede-
la beraber oluşunu manidar buluyordu. rck durdurdu. 
Ve hakkı da vardı, doğru da görmUıı bu. - Siz yalnız dönersiniz. Biz erkekler 
lunuyordu. Ordunun gelmesi artık saat biraz dolaşacağız. Mü!'aade ediyorsunuz 
meselesi haline gelmişti. Ordu !stanbula değil mi? merak etmeyın çapkınlık yap. 

mayız! girince ilk i~ saraym uılahı, taht mese-
lesinln halli olacaktı. 0 halde elbette giz. Teksi şoförünün duyması için bunları 

almanca olarak mahsus yUksek .ıııeele 
li cemiyetin bir şeyler hazırlaması icab 
ediyordu. Bunun bir desise olması ihti-

ııöylemişti. Noel arabaya girince kapıyı 

knpatnrak ~oföre emretti: 
mali çok kuvvetli görünUyordu. Fakat _ Adlon oteline! 
kendisi de bu işten haberdar değil -
di. 

(Devamı nr) 

(1) '.l'r.rlhler bu hidlııeyi padlşahm bir 
kinine atfederler. Seyylell hareketleriy
le padi~hı r encide etmlıttl· O da bu ve· 
slleylc intikam a1mı' oluyordu. ?\dekim 
SQRra azledllerck yerine imamı ani Ta. 
tar Ahmet efendi imam olmuştur. 

Rokurla Benua yalnız kalmcll yUrUme· 
ğe başladılar. Benua sordu: 

- llk plİlntmızda değişiklik var mı? 
- Hayır. 

- ta olup bittikten sonra Berlinden 
kaçmanız meseıesine gelince; Noel tren· 
le gidiyor. O taraftan iş ha.lledtldl. Slz 
de motosiklotlc ~ideceuiniz. Uzun bir se 
yahat için hazırlanmı§ bir motosiklet o 

- EveL Yarıııçı olabilirdim? 
- Mükemmel. lş olunca hemen ınotö-

re atlayıp Berlinin garb istiknmetınde 
echirden çıkarsınız. tııte size bir haritai 
cebinize koyunuz. Bitterfeldden geçcreı. 
hududa doğru ilerlersiniz. Ben size yolda 
yetişirim. Vasati sürat 50 kilometre·"' 
ÇUnkU size Bitterfeldden biraz ötede )·e· 
tişmek istiyorum. Haritayı sonra iyice 
tetkik ediniz; takip edeceğiniz yolu itli" 

mızı kalemle I:aret eltim. 
1 Ben de otomobille gideceğim. auze 

bir otomobilim var. 
- Ne marka? 
- :ı.,cna bir marka değil; sonra görtlr· 

sllnUz. Size bir sUrpriz hazırladım. 

Pek fazla hızlı gitınemeğe dikknt et· 
ÇUnkU sana yeti§mcm lf!zım. Yetiştiğittl 
zaman ~ana kendimi tanıtmak için bir 

defa klakson çalıp fenerleri Uç de!a )'8 ' 

kıp söndüreceğim. Bu i~:ıreti alınca durtıP 
beni beklersin. 

- Anladım yüzbaııım. 

- Şimdi Yelter meselesine gele!~ 
Bu adamın silahlı olduğunu mektup1art• 

nızda yazmı§tınız. 

- Evet. Pantalonunun arka cebinde 
kocaman bir revolver var. 

-lyl. 

- lyi olur mu, fena! 
Benua gUlüml'edi. Meşin ceketinin ce' 

binden kUçUk bir kutu çıkarıp Rokura ıl• 
znttı: 

- Şunu alınız. 

- Nedir o? 
- Şimdi söyliyeceğim. 

Benun durdu. Etrafına bakındı, kl111911 

olmadığınr görUnce Rokuruıı kulağın& 
bir feylcr fısıldadı. Anlnttıklan herhalde 
komikçe olmalıydı ki, Rokur güldU. ıw 
nua sözUnU tamamlayınca da sordu: ·• 

- Kontrol edildi mi? GUvenilcbllir ıı1 1~ 
- Tabii. Öyle olmasaydı size teki 

eder miydim? 
- Hakkınız var. Fakat o kadar tutı•• 

fıma gitti ki, sormaktan kendimi alı:ıtıl11• 
dım. 

- Glivenmesine güvenebilirsin. Yolnıı 
tatbikatta senin bcct'rikli olmnn lazılil• 

- Kalibresi? 
- Ayn\ ... Alman sivil polislerinin ıtu1• 

!andıkları cinsten, 7,65 milimetrelik·· 
Şimdi do tum, sana ııöyliyecok bir şt'/ 

kalmadı. Ayrılsak, hava pek soğuk, U~\i· 
düm doğrmm. 

- Evet, çok soğuk. Fakat nereye gi· 
dceeksinlz yUzbaşım? 

(Devamı var) 

I 
"""•••Etl311 ŞL!ın[:JJll:lr.!l!'ll1ll :ı•ııc:mmııııııı. 

Nihayet Azade durdu. Karde~ine dedi ki: 
Bir öğleden sonra, Platon hemşiresinin erine müteessir bir ta· 

vırla geldi ve kardesine, Nananın hiç girmediği çahsm:ı odasına geç· 
melerini rica etti. Prenses endişe ile sordu: 

1 ~·u:~/AVDINl 
- Görüyorsun ki. ben hu masalların hıçbirisine inanamıyo~· 

Sadun kumarbaz de~ildir. Dün de, evvelki gün de, halinde bir ba~ı· 
hk yoktu. 

- Nen var? Başına bir felaket mi geldi ? 
- Doğrudan doğruya bizi alakadar eden bir şey yok. Yalnız, 

eğer duyduğum doğruysa, alıstığımız bir çok şeylerin değişmesi ih· 
\imali var. 

.Aade daha serbest nefes alarak sordu: 
- Hepsi bu kadar mı? 
- Bu kadar. Fakat, öyle alıştığımız şeyler ,·ardır ki, onlardan 

vazgeçmek çok güçtür. Her neyse, işte mesele: Bu sabah işittiğim 
bir dedikoduya göre, Sadun Alev pek uygun olnnyan bir adamla, 
bir evde .. kötü bir evde. kumar oynamış. kaybetmiş ve büyük bir pa· 
ra da borçlanmış. 

Prense Azade, sarararak, bir koltuğa oturdu. Mendilini aldı; 
iki kere dudaklarının üzerinde gezdirdi. Sonra ellerini dizlerinin üze 
rinde kenetledi, düsUnceye daldı. 

Platon bu kadar heyecan beklemiyordu. Hayrete dü~erek karde· 
§ine yaklaştı; elini eline aldı. Bir sual sormak istiyor fakat inceliği 
buna engcl oluyordu. Prenses buna ihtiyaç bırakmadı. 

Temiz gözlerinle, kardeşinin endi~eli yüzüne bakarak, sadece: 
- Ben onu seviyorum! dedi. 
Platon, böyle güç bir zamanda, açıkça wylenen bu sözden mü· 

teheyyiç olarak: 

- Affedersin kardeşim, dedi, bunu sana söylememeliydim. 
- Kim sôytedi bu meseleyi sana? 
- Albay .. Vaziyet şüpheli olsaydı, bana söylemezdi. Fazla ma· 

lumat almak için beni gönderdi. Ve, Sadun Alevin dostu olduğum· 

dan, bir rezalet çıkmasının önüne geçmesini rica etti. 

K AÇ 1 R D ı ·6 1 · K 1 Z 
3S-

Para o kadar büyük ki, Sadun hemen öderemiyecek ... Biz, a· 
}ayda, söz \'erilmiş bir borcun Yaktinde ödenmemesine tahammül e· 
ciemeyiz. Sadun çok iyi tanınmış bir suba}' olmasaydr, §İmdi onun 
hudut kıtalarından birine nakli için alay komutanı ve~lete müra· 
caat etmiş olacaktı. 

Prenses dalgın dalgın sordu: 
- Ne zaman olmuş bu felfıket? 
- Dört, beş gün oluyor. Çarşamba günü idi galiba .. 
- Çarşamba günü mü? O ak~am buradaydı. Demek. bizden çık 

tıktan sonra, geceyarı ı .. Biliyor musun, Platon, ben işin içinde bir 
~ anlr~lık olduğunu sanıyorum .. lmkanı yok!.. 

- Ben de en·cla senin gibi dü;ündüm, ama eliyle imzaladığı 

borç senedini gördüğüm zaman ... 
Azade başını koltuğun arkalığına dayadı: acı bir rüyadan ka· 

çınmak istiyen bir kimsenin ıstıraplı haliyle, gözlerini kapadı. 
Biran sustuktan sonra sordu: 
-Ne kadar? 
- Dört bin ikiyüz lira .. 
Prenses ayata kalktı. Bir aşa~ı bir yukarı ~crinmeğe ba5ladı. 

Bir aralık, karde,inin koluna girdi ve ikisi birden, böyle, bir çare a· 
rayıp bulamadan uzun milddet gezindiler .. 

- Dün düşünceliydi. . 
- Doğru, fakat, bu dü~ünceli hali, servetinin yansını kaybeciıP~ 

yinni dört saat içinde bunu ödemek mecburiyetinde kalan bir adıı 
mm hal ve tavrı gibi değildi. Sen onu gönder bana .. 

- Sana mı? .. Ne yapacaksın? ·rr-
- EvvelA. işin iç yüzünü öğreneceğim. Sonra ne yapılabı 1 

yahut ne yapılması lAzımgeliyorsa onu yapacağım. 
Platon, kardeşine şüphe ile bakıyordu. 
Prenses meyus bir gülümseme ile devam etti: ., 
- Sen bazan bana ''zeka.i mUces~em., olduğumu söylerdin. 13ı 

kere daha itimat et. Ben. bana düşen vazifeyi yapacağım. 

Platon kardeşini öptü ve çıktı. .. ,1e 
Sadun Alevi hemen bulamadı. ~nç subayın hizmetçisinin 5'!) . 

diğine göre, Sadun enelki c-abahtanberi Mliı. para pe_~inde idi. 'Nılltl. 
yet o'na Beyoğlunda dalgın. dalgın yürürken rastladı. Hemen ı~olll 
na girdi. Iki adım ilerledikten sonra, damdan düşer gibi: 

- Kardeşim seni görmek istiyor, dedi. 
Sadun sarardı. Gözle görünür derecede ~aşırdı. 

- Ne için? diye mırıldandı. . ·ıı 
- O benim vazifem değil. Sen hemen git. Onunla i~ini bitird1W 

ıarnan gel beni gör. Sana Albay tarafından söyliyeceklerim ,-ar~,. 
Sadun, bir gayret sarf ederek, kendisini dalgınlıktan kurta 

~imdi yüzü kati bir karar ifade ediyordu. Dedi ki: .... 
11

• 
- Böyle olması aha iyi. Zaten ben rle ~ninle konu5ffiağı dı.ı;ı.ı 

nıü~tüm. 
( De\·8llll var) 
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'raz3n: Fritz - Heinz Reuhart Tercüme eden: H.H. 
kıınyaker Ernest Henricı, vagon 

restoranda oturuyordu. Uzun müddet 
:tnccrcden dıp.rıya bakmıJ, arada bir 
e kahve fincanını dudaklarına götüre. 

tek ondan bir yudum içmi§ti. Şimdi ar
~k bir gazeteye dalmış bulunuyordu. 
t igon restoran oldukça sakindi. Yalnız 
_tkcrleklcrin sesi kulakların içinde u. 
lUldıyor ve sarsıntı insanı iyice ser • 
•eıtıleti yordu. 

l'aın Henricinin karşı tarafın.daki ma. 
~ların birinde genç, çok genç bir c!e
l~anlıcık oturmuştu. Dalgın, hülyalı 
lozJcrle mütemadiyen değioen manza: 
11Yı seyrediyordu. Birdenbire bu hül. 
~lı gözlerin içi parladı ve sabit bir ba-

§la doldu. 

le Çünkü vagon restorannın cıgara içi· 
il kısmını öteki kısımdan ayıran ka. 
~ın camında bir ka.dın hayali sezmiş-

bu 13u kadın cıgara içilmiyen kısımdan 
tarafa geçmişti ve bu kadın genç. u

tıln bcylu, zarif bir kadındı. Fevkalade 
~G~cl bir endamı, o kadar da güzel göz. 
.~1 • alnı ve dudakları vardı. Hele yü· 

tııy.. .. 
~ uşu ve en ufak bir hareketi bile 
it tudunun ne kadar kıvrak ve mafsal· 
htrı~ın ne kadar yumuşak olduğunu 

lJı ediyordu. 

t }(uçuk delikanlı, ta yanında duran 
~tnç kadına baktıkça içinden: "Gel, 
ecl:§ınıa otur. Ne olur?,, diye temenni 
ıı_ 1YOrdu, ve bunu söylerken de ona 
kınakta devam ediyordu. 
~ . 

Oö - Allah, Allah... Gözlin kör mü? 
le tı:nUyor musun? Masamdaki öteki 
~~tuk daha boş!. Seninle tanıımağı pek 

1Yorum.,, 

~Acaba cnun gözleri dü~üncclerine 
~ttUnıan mı olmuıtu. Genç kadın 'kısa 
~-:an o masaya, o boş koltuğa ve de-

anltya baktı. 

" ~ agon restoranda oturacağı yeri bir. 
lca nbire tayin edememişe benziyen genç 
lıt lın keneli masasına bakınca delikanlı 
i.•lc sevindi. Sevincini belli etmemek 
'\ltı b ı.: akışlarını pencereden dı~arıya çe-
·ıt•' F 
tit~1 · akat genç kadın onun ümit et· 
ti 1 gibi kendi masasına oturmadı. Git. 
ıiı li •nricinin masasın.da yer atadı .. 
~ ll'ıyaker hala gazetesine dalmrştı. Bel 
'İ Renç koJın vttgon restcranda kendit:e bakmıyan tek erkek olarak onu 
t~~ÜğU için !)na daha fazla emniyet 
~ ış ve oraya gitmişti. Her halde baş· 
tit boı yerleri bırakıp ta oraya kadar 

lllesinde, başka bir sebep olamazdı. 

~tnç kadın masanın üstüne el çanta. 
~t bırakıp yemek listesini eline alır • 

tq 11 fienrici karşısına birinin gelip o
~~duğunu farketti. Baş:yle hafif bir ae 
t, b"erdi. Ve tekrar gazetesini okuma. 

aş tadı. 

Ccn.. d .. 1 . ı d llıı :r a :ım r;oı •rını .:ı ı:ıd~n ayrr. 
lt?0.rdu. Hakikat harikulade gü .~el bir 
.rdı ı . .. 1 • k . "t lta. n g~z erı, .usu.n_uz. bir burnu 

<lı. .lın duaaklı mınmını bır ağzı var
ttııŞ11lldi başını biraz yana eğmiş olan 
~ ç kadın gazete sayfalarının arkasın· 
tct li.enricinin yüzünü görmeğe gay . 

tdıyordu. 

v 
~tele lienrici arada bir b3Şını sayfa • 
~~le an kaldırıp. cnun gözlerinin içine 

Ça bakıyordu. 

hj~ihayet delikanlıyı hayrete düşüren 
~h §ey oldu. Henrici başını bir defa 
~U.a kaldırışında genç ve güzel kadın 
hjt 11 Yiizüne açıkça gülclü. Kırk yıllık 

ahbap gibi!. 
v, 

~ b ~akııkları kırlaşmış olan adam 
thcakışlara olduğ ı gil.ıi, bu gülüşe de 
• l'tıttıiyet d" ·· J • • ~a~ verme ı ve goz er.nı tekrar 

tteııı· • d" ne çevır ı. 

Ccn ''t ç adam ha)·retle bu manzarayı 
llıa~C~iyordu. Böyle tecrübe sahihi ol
hıdi ~~1~ şakaklarını ağartmak lazım 
~'.} &ını anlıyordu. Herkes o güzel 
~,~n~ bakmıştı. Halbuki ic:te ona e· 

"'Ilı' :ı 
~ıy 1Yct vermiyen a.dam oyunu kaza. 

Otd• y t\t u. aşının çok genç olmasına 

ltıcn delikanlı kadınların ne kadar 

acayip mahluklar olduğunu anladı. He
le içlerinden en uslu görünenlerin bile 
zannedildiği gibi ciddi olmadıkları, 

heğendikleri erkclClere tesadüf etme -
dikleri zaman ciddi gibi göründükler:ni 
düşünüyordu, ve bu düşünce ile keyfi 
kaçıyordu. 

Bu arada vagon restoran tamamiyle 
dolmuştu. Çay vakti olduğu için yolcu· 
lar birer kahve ve çay içmek, birer 
pasta yeınek için hep vagcn restoranı 

doldurmuşlardı. 

Delikanlı bir çeyrek saat artık, ne 
kadına. ne de etrafına baktı. Başını 1 

pencereye dcğru çevirerek önünden 
siizülür gibi uçan manzaraları seyret • 
ti. 

Kimhilir, daha ne kadar böyle dalgın 
dalgın kalacaktı. Onu bu dalgınlıktan 

garson uyandırdı. Ve gelecek istasyo. 
nun: 

- Halb;:rstad ... 
olduğunu haber verdi. Onun burada 
aktarm::sı vardı. Hemen aklını başına 

topladı ve hesabı istedi. Yanından 

uzakl.ışmai<ta olan garsonu çağırmak 

üze:e bıışını çevirince gördüğü man -
zara onu o kadar şaşırttı ki garsona 
seslenmeği unuttu. 

- Ama <la çabuk ha!. 
Diye düşündü. Henrici gazetesini bir 

kenara bırakmıştı. Masasın.da oturan 
güzel kadınla neş'eli neş'eli 'konuşuyor-

lar, gülüşüyorlar ve bu kadarı yetişmiyor 
muş gibi neş'elerini arttırmak için şa -
rap içiyorlar ve şarap şişesi de sonuna 
ermişti. 

Genlj adam: 

- Allah, Allah, diyordu, ben kendi 
hesabıma ömrümün sonuna kadar böy. 
le kolaylıkla bir kadın elde edemiyecc
ğimden eminim. 

Ayağa kalktı. Acele ile parasını ver· 
di. Vagon restorandan çıktı, gitti. 

:,. ,,. :(. 

Tren Halbestaddan kalkıp iki kuvvet· 
1i lokomotifle Goslai'ya doğru tırma -
nırken Henrici ikinci şarap şişesini ıs

marliimıştı. Karşısında oturan güul 
kıldın hafifçe sarh=.ş olmuştu. Fakat 
buna rağmen içmem demiyor, bardağı · 

na konulan şarapları keyifli keyifli bi· 
tiri yordu. 

Dııarıda akşam yaklaşıyor, Harı 

dağları sanki daha yakın, daha yakın 

görünüyordu. Fakat vagon restoranda 
henüz lambalar yanmamıştı. 

Goslarda trenden beraber indiler. bir 
otomobil tuttular ve Obeshasz'a çıktı4 
lar. Hcnrici orada ormanın yanında gü 
zel evicr bulunduğu ve bunlardan bir 
tanesinin de ctel olduğunu biliyordu . 

• • • 
Otel sahibi onlara en güzel odasını 

vermi~ti. Bu oda üst katta bir oda idi. 
Açık pencerelerden çam kokusu ve 
temiz bir hava geliyordu. Genç kadın, 

bir kaç kereler derin. derin nefes al. 
dıktan sonra: 

- Sarhoş olmağa ne lüzum vardı? 

Loşlukta bir ses cevap verdi: 

- Sen arkamdan vagcn restorana 
gelip karşıma oturunca öyle bütün dar
gınlığı unutmuş olarak giilr.b:l<liğin 

için pek sevinmiştim. de ondan .. 

- Cıgara dumanına gözlerimin ta · 
hammül etmediğini pek iyi bilmen la· 
zımdı. Fakat on senelik evlilikten son. 
ra böyle saçma şeyler için kavga ediyo· 
ruz, bir l. Bu seyahatimizin zev:derini 
seninle berab::r tatmak istiyordum, 
iki! .. Seninle darıldığım zaman, barış· 

matlan yapamam, Uç!.. Seni çok seve· 
rim, dört .. Artık müthiş yoruldum, beş 1 
İşte bunlar için vagon restorana gelip 
se:ıin yüzüne güldüm. 

Kocası onu kucakladı. 

,,. . ,,. 
Yazrk ki... Genç adam bu muh<!verr.. 

yi i§itme:ni· ti.. Eğer işitmiş olsaYd'. 

kaclınhr hakkır -9 .!. edindiği kötti fik!r
lcri taıhih ederdi. 

HABER - Aqam poataaı 

22 EYJ.ür. - 1038 PEHSE~rnE 
llıcrl: J357 - Recep: 26 

.... ....... ı>t• ........ ..... • ••• ....... 

' 
13 

\'azan Rahnu t Ali/Z 
5,47 12,07 15,33 18,118 19,41 4,07 

Lüzumlu T elelonlo.r 
Yanımı: 
Jsıarıbııl için: 24~~2. n('yoğlu fçin: 

44UU, Kndıkoy için: ti0020. Üsküdar i
çin: 60625. 

Yavuza DDk te!M1c9Jnt meır:rTinsnne aD~u
ıro 0 maıd D CSJC rlı D <aJ@ır Qı liil <ee 0 ~O tnCtt IQ>D ır 

glYıUUe aaı!i'ilaı \fOOUa.ı<§Jn 

Ycsilköy, Oııkırköy, HebC'k, Tarabya, 
Rüyükdere. hmerb:ılı~·e. 1-:anılilli, Eren· 
köy, Kaı l:ıl, illi) ukncla. lle) heli, Burı:ıaı. 
ı-: ın:ılı, için: 1'clt>fon muhabere ıneıııu· 
rıın:ı yoıı.:ırı ılcınck kiıfıtlir. 

H:ımi ilfoiycsi: 22il 1 
Uenız itfnıyesı :m .. 20 
Ucyozıl lrnlc"ii: 21996. Galata yangın 

kulesi: 400fı0 
Sıhhl imdat: 44998. Miidıleiumunılllk: 

22290. Eınn i) rt miıılürliiAü: 24382. 
Ne!ıa \'ckMcli lstnııhul Elektrik lşler! 

Umum Müılürlü§ii Beyoğlu: H80J • htan. 
bul: 24378. 

Sular lclare~ı: Be~oğlıı: 44783. Reşik· 
taş: 40!138. Cihali: 20222. J'\ıırosm:ıniye: 
21708. t'skiidor • l\nılıköv: ll0i73. 

Ha,·agazi: lsıanhul: 2i378. Kodıl.:öy: 
60790. Beyo.itıu: 44fıt2. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Beyo~lu ciheti: 4908t. Rebek ciheti: 
36 • 101. Kadıköy ciheti 60447. 
Denızyol I arı 

lst:ınbul ncenleliı:!I: 22740. Karaköy: 
4231i2. 

P:ıznrtesi Toph:ıneden lli,30 Mud:ınra, 
20 n:ınılırıno. 
• Snlı Tophoneılen 9,30 lzmil, 16,30 Mu· 
d:ınyo. t!l K:ır:ıbign, 20 n:ındırnıa, Galu
lodan 12 l{arncknlz. SlrkC'ciden 10 !\ter· 
sin. • 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya 

20 Bnnılırm:ı. Sirkeciden 15 Ayvalık, ıs 
Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 bmit, 16,:m 

l\tucl.ıny:ı, 20 R:ındırma Galatodan 12 
Karadeniz. ' 

Cum:ırlesl Tophaneden U Mudanya 20 
Bandırma. Sirkcdden 15 Ay\'alık, · 18 
Bartın. 

Paznrte'il Tophaneden 9lmroz, 9,30 Jz. 
nıit, <i:ılnl3rlan S,30 Murlanyo, 10,30 lzmlr 
Sür. 12 Karadeniz, 22.30 Mudanya. 

Müzeler 
Ayosofya, Oom:ı • Bizan~. Yunan e~er· 

leri ve Çinili Köşk, Askeri l\lüzc ve sarnıç 
lar. Ticaı Pi ''e S:ıno) i l\tiızesi. Sıhhi müze. 

mu nıiizeler hcrı;ün s:ıot 10 dan 16 ya 
karlnr oçıklır.) 

Tiirk ,.e 1sliım eserlcr1 müzesi: Pazar· 
lcsiden haşka herırün saat JO dan 16 ya 
kutlar -re Cuma .ıünleri 16 dan 17 ye ka
dar ocıklır. 
Topkapı MOzesl: HergOn saat 13 ten tG 

ya kadar açıktır. 

r •"mi ellet D:şı Deniz 
Seferleri 

noın:ınyo \'apurlorı: Curnarte:<i giinlerl 
13 de Köstcncc)e: Solı ı;ıünieri 18 de pj: 
re. Beyrııt. lskenılerlye. 

lt:ılynn vnrmrl:ırı: Cuma günleri s:ı:ıt 10 
dn Yire. llrenılizi, \ 'enedik, Triyeo;te, 

Sırkeri lstnsyon MüıJürlü~ü Teıcron 
230i9. 

.~vrupa Hattı 
Scınrılon ek-;orcsi hersıün SirkC'ciılen 

s::ınt 22 ıle kolk:ır \'e .'. vruparlan geleni 
sanı 7.25 ıe SirJ..e<'İ)e muvasalat eder. 

1-:oııvıınsiyonel 20.30 da kalk::ır, 10.20 
de gelir. 

Edirne po5tnsı: Herı:ıün s:ıat 8,50 de 
hareket Cdl'r, 19,33 de SCIİr. 

Anadolu hattı 
Jlerı;ün hareket eden şimendiferler: 
Saot ~ de Konya. 9 dn Ankara. 15,15 de 

L>ırarhııkır ve Samsun. 15,30 da fük1$e· 
hir. 19.10 da Ankara ekspresi, 20 de A· 
dopazorı. 

Bu lrenlerden ~oat 9 da hareket eden 
Ankıırıı nıulıtclilı p:ızıırte~i, çarşnnıhn 
,.e cuın:ı E{tinlcri JJ:ılrh \'e l\lıısula kıulıır 
scfrr eımckledir • 

MONAKASALAR: 
Eskişehir vilayeti idarel husuc;iycyc bağlı de 

\'airin ihliyacı olan 3000 ton ı;ömikok kömii 

rü 26.0.938 tarihine mü aıJir pazartesi Rlinü 

s:ı:ıt 15 e kadar kopalı zarf usulile eksillıne 
ye konmuşıur. ihale hu tnrihlc makamı vi· 
lfı.rcttc tuplıınocak Daimi Encümen tornfııı 
cl:ın ropıl:ıcaktır. Teklif mcktuplorının ihıı 
le '>ORliıufcn Uıak:ıl hir sa:ıı e\'\'el verilme ı 
:;i liızıındır. 1 

GE''E;.J SENE BUGON NE OLDU? 
Mu<;oli n i Alııınıı) aya h:ırckel etti. 

ııstanbul Radyosu 
22 E\'1.Cı. - l!l38 Pımşırnrrn 

ıs.:rn ıl.ın~ musikisi, (pl:ik). 19 wor ınu 
snh 1!1°1:-ri, Eşrd Şefik lilrnf•ndıııı, l!l,30 
cl.ıno; ıııusıklsı (ııliık), JO,:ı5 hors:ı lı:ıhcrlcri 
:!O r.~t ayarı, Grnn,·ic rns:ılhanesindcn ııak 
IC'n, Belm:ı \ 'C nrkı.ıln-;lorı lıırofınılan 1'iiı k 
ınu~ıkl'ı 'C hıılk şnrkılıırı. 20.40 ııj:ın<; ho· 
hcrlcri,120, l 7 Ömer Hmı L>uğrul larafııı 

don nnıpç:ı Miylev, 21 Şnıı ~lar:ır :ırlislll·rin 
,]en l.(ııto - J.ezn.r, Stüdyo orkC'slr:ı.,ının re· 
fak:ıtilc·, 22,30 nıraı ve ıırk:ııl:ışl:ırı t:ırnfın 
'lan Türk mmlklsi ve hıılk s:ırkıl ırı. 22,10 
hnrn rııooru. 22.13 Dıırüttolim musiki h<'YC 
ti Fnhri ' 'e ıırkad:ışlaı ı, 22 fıO 'ion h:ılırrler 
n: crlc<;J ~ünün programı, 23 ~:ı:ıt aynrı, 

istikl:"cl marşı ~on. 
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Sü\'annin bu emri anında yerine geti· 

rildı .. Telsiz, Sı\-astopola şu telgrah çek· 
ti: 
Sıvastopolda Karadc11iı filosu komo 

dorluğuna; 

Odcsamn 240 mil garbında Yavuzla 
karŞ1laşlık .. 1 'ıirk gemisi bizi kovalıyor .. 
Kaçıyorıız. Süratimiz kafi değil.. Yetişe
cek. imdat ihtimali varsa bizi kurların .. 

Dinapcr muhribi süvarisi 
Yüzbaşı Gorki Petrot'iç 

Bu telgrafın. şu dakikada, Yavuzun 
pençesine düşmüş bulunan Dina)X're hiç 
bir faydası olamazdı .. Sıvastopoldaki düş 
man deniz kuvvetlerine mesafe dolayıc::ile 
buraya yctişemiyeceğini bir tarafa bırak 
sak bile toplu dahi olsalar Yavuzun karşı 
sına çıkmağa cesaret edemezlerdi. Ya
vuz. tek başına Karadenizdeki Rus do· 
nanmasından 10 defa daha üstün bir 
kudrctteydi. 

Fakat, batma \'cya esir olma felake
tile burun buruna gelmiş bulunan Dina· 
pcr süvarisi şu anda bütün soğuk kaıılı
hğmı trnybctıniş ne yapacağını şaşmnı~ 
bir haldeydi. 

Telgraf çekildi .. Dinaper :20 mili bulan 
tam yoluyla Yavuzun önünden koşuyor, 
kaçmak istiyordu. Süvari Gorki Petroviç 
korkudan fincanlaşan gözlerini Üzerlerine 
yıldıran hışmile gelen Türk gemısıne 

dikmiş, bir kelime söylemeden başına ge· 
lecekleri düşünüyordu. ikinci süvari e· 
liyle Yavuzun prova serenini işaret etti; 
söylendi: 

- Bir işaret çektiler .. Bize olacak .. 
- Evet.. Staper işareti bu!.. 
- Duracak mıyız kapiten? 
- Ne müna:ebet.. kaçmağa çabalıya· 

cağız .. 
- Beş dakika içinde aramızdaki mesa· 

fenin 8 gominesi eksildi. 
- Karasularumza ne kadar uzak.tayız? 
- 200 mil kadar .. 
-Ne? 

- 200 mil kadar açıktayız .. Hem Ka-
rasularımıza girsek ne olacak sanki.. 

Süvari, ikinci süvarinin bu makul söz· 
lerine içerledi. Ona cevap Yerecek yerde 
ağzını makine muhabere borusuna yaklaş 
tırdı. a\·azı çıktığı kadar haykırdı: 

Hey .. Ahmak köstebekler .. FuJspit di· 
yorum .. Fulspit.. gemi yoldan dü5üyor .. 

Süvarinin komik vaziyeti, gülünç bağ· 
rışı yarıda kaldı. Yavuzun zırh güverte· 
bordasındaki otomatik kanonrovelveri· 
nin gürültüsü, Dinaperin üzerinden bir 
cehennem ı lığı çalan mennilerinden il· 
kini ate§lemiş, mermi d..üşman destroyeri· 
nin burnundan 50 metre kadar ileride su· 
ya düşmüştü .. 

lkinci, korkudan titriyen sesilc bunu 
Gorki Petroviçe gö terdi, il1ve etti: 

- Kapiten, tehdidi gördün mü? 
- E\·et.. Ben de mukabele edeceğimi. 
- Mukabele edeceğiz .. Nemizlc kapi· 

ten? Şu ma~kara toplarımızla mı? 
- Saçmalama arkadas .. Dü5man kar§ı

sında gemimizin, benim maneviyatımızı 
bozacak şekilde hareket etmenin cezasını 
bilıyorsun tabıi.. 

İkinci SÜ\ ari sustu .. Süvarinin tehdidi. 
Türk zırhlısının ateş tehdidinden daha 
korkunçtu .. Süvari, kendisine Rus deniz 
harp kaidelerinin verdiği salahiyetle su 
anda onu bir tabanca kurşunile yere sere
bilirdi. 

Yavuz. ilk tehdit rncrmi!=iı;e aldmlma· 
dığmı görünce ikincı bir gülle daha yolla· 
dı. Bu da. Dinaperin bir gomine ilerisin· 
de uya dü~tü, göğe doğru bir şu sütunu 
\.'tı'• elttı. Kapıt en Gorki deli gibi haykır 
dı: 

- Top ba~ına .. Topçu kaptanı mcı:a(e 
\'cr .. in.. Bütün toplar birden. üstümüze 
gelen d ic;ma:ı zırhlısına ~ t~ş edecek!.. 

\'e .. Ym uz ü~üncü \.e son tehdit mermi· 
sini at:.-şıc~ken Dinaperin 4 topu birden 
silik bir ~urleyişle atc.Jcndi. Kaçan \'C 

Yavuzun karı;ı~ında bir sandal kadar 
bile ehemmiyeti olmıyan Hu:. muhribinin 
bu cür~tı amiral Şosonun ewern hayreti· 
ni onra hiddetini korüklcdi. Yavuz da 
topları bu cüce .alvoy::ı ce\·ap verdiler. 
Gökleri sarsan bir gümbürtü, ufuktan sa· 

niyelerce akısler bırakan bir infilakla Ya· 
\"\1% da bırıncı ı.ahosunu yaptı, Dinaper, 
etrafına du~n mcımilerin çıkardığı sular 
ara:ımdan kaybolurken ıkınci- bir ateşe 
daha curet etti. Ya,•uzun ikinci sah-osu 
bütıln mermilerini düşman destroyerinin 
üzerinde tek if etmiştı .. Dinaperde beyaz 
dumanlar goründü, ve.. iki dakika geç· 
meden Hu.:ı gemisi iskele bordasına yas· 
landı. Türk amiral zırhlısının üçüncü sal 
vosuna meydan kalmadan yerinde bir sar 
sıldı, burun üstü dikildi .. Süvarisi Gorki 
Petroviç ve bir kısım mürettebatla bir
likte Karadenizin kara bağnnda gözden 
kayboldu. 

Yavuz derhal flikalanm mayna etti .• 
Dinaperin battığı noktada çırpınan, su· 
yun üzerinde durmağa çabalayan Rus mü 
rettebatmı topladı .. (40) a yakın neferle 
8 subay denizden devşirildi. Esirler Yavu· 
za getirildıler. Yaralıların yaralan sarıl· 
dı. Subaylar amiralin kar§ısına çıkanı· 
dılar. Şoson bunları bizzat isticvap etti. 

Dinaper batarken çılgın süvarisi kapi· 
ten Gorkiyi beraber sürüklemiş, sü,·ari ge· 
miden arrılmağa vakit bulmadan batmış· 
tı. Fakat ikinci süvari Aleksi daha gemi 
iskele bordasına yaslanırken kendini de
nize fırlatmış, ölmekten kurtulmuş, esir 
edilmişti. 

Şoson ikinci süvariyi sorguya çekmekle 
ise baJadı: 

- ismin ne senin? 
- Aleksi Aleksiycviç, amiralim. 
- Batan geminin adı? 
- Karadeniz filosuna mensup, Ode$<1· 

mn karakol gemisi Dinaper, amiralim. 
- Senin vazifen? 
- Dinaperin ıikinci kaptanıydım. 
- Burada ne arıyordunm? 

Aleksi Aleksiyeviç durdu .. Bu sorguya 
birdenbire cevap veremedi. O, memleket 
rnuhabbetile. veya askerlik kaidelerinin 
emrettiği gibi eı:ir olunca bildiklerini söy 
lemeınek kaygusile değil arkadaşlarının 

yanında ifşaatta bulunmaktan korktuğu 
için tereddüt ediyordu. Korku ve tcred· 
düdün manalaştığı bakışlarını arkasın· 

dan bir sıra halinde duran arkadaşları· 
nın üzerinde gezdirdi. Şosona cevap ver
medi, başını eğdi .. Şoson çatık kaşlarile 
sade hırs kesilen bir tavır taşıyordu. Sert 
bir sesle sorgusunu tekrarladı 

- Söylesene kapiten .. Burada ne an· 
yordunuz? 

Batını~ Rus muhribinin ikinci süvarisi 
gene arkadaşlarına ôak.tı, ce,·ap verme· 
di, amiral işi anladı. Yaverine emir \"er' 

di: . 

- Ötekileri dışarı ı;ıkarın. Yalnız bu, 
burada kalsın.. , 

Aleksi Aleksireviçin arkadaşları dışan 
çıkarıldılar. Rus denizcisi amiralin üçün· 
cü defa telcrarladığı sorguya cevabı yapış 
tırdı.: 

- Donanma kumandanlığı emir vermiş 
ti. 

- Ne diye? 
- Evvelki gün Odesada vazif cmize de 

vam ediyorduk. Gece Sıvastopoldan, a· 
miral Kolçak.tan bir telsiz aldık. Bunda, 
ertesi günü şafakla ~·ola çıkmamız, Os· 
manh karasularında açıkta. Sinop ufuk 
lannda donanmaya iltihakımız emredili· 
yordu. Hazırlandık. Sabahleyin erkenden 
yola çıktık. Gemimiz 21 mil süratle iler· 
li} ordu. Odesadan 80 mil kadar açıldık· 
tan sonra buhar türbinlerimizde bir arı· 
za oldu. lki türbin de bozulmuştu. Dur· 
duk. lki buçuk saat kadar uğraştık bu a· 
ıızayı ortadan kaldırmağa kalkııştık. Öğ· 
leye yakın türbinler düzeltildi. Tekrar 
yola koyulduk. Geldik. Söylenılen yerde 
donanmaya tesadüf edemedik. Akşama 
gece oluncaya kadar Sinop önlerinde 
volta yaptık. Gece oldu. Karanlık bastı. 
Sü\'ari bir taraftan telsizle donanmayı a· 
nyor. ne donanmadan ne de Sıvastopol· 
dan bir cevap alamıyordu. Nihayet Odc· 
saya, vazife başına avdete karar verdik. 
Bütün gece aheste bir seyirle yol aldık. 
Sabahleyin de sizinle karşılaştık. Hepsi 
bu kadar. • 

(Dc\'amı var) 
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ISTANBUL HARiCi ASKERi 
KITAATI İLANLARI 

Aşa~da yazılı sadeyağ hizalarında yazılı tarihlerde kapalı zarfla eksilt· 
mesi ) apılacaktır. İsteklilerin kanuni \'esikalarile beraer teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat e\ ve! Niğdede Tüm satmalma komisyonuna vcrmele· 
ri. (448) (6711) 

Kilo Mu.Be. 
10520 11505 

3770 3958 
7600 8080 

Ek.Sek. 
K.Zarf 
K.Zarf 
K.Zarf 

Cinsi 
Sadeyağ 

Sadeyağ 

Sadeyağ 

• • • 

Tarih Saat 
6/ 10/1938 15 

6/ 10/ 1938 .u; 
6/ 10/1938 15 

Nere için 
Niğde 

Bor 
Yozgat 

Gaziantep garnizonu ihtiyacı için aşa ğıda cins \'e miktarları yazılı beş kalem 
erzak kapalı zarfla ekc:iltmeye konulmuş tur. Eksiltme 6· 10-938 perşembe günü saat 
9-10·11 dedir. Eksiltmeye girmek istiyen !er kanuni vesika olarak banka mektubu 
veya maliye makbuzlarile hizalarındaki gün ve saatlerden bir saat evvel komis)•o· 
na müracaatları. Şartnamesini görmek isti yenler ihale gününden bir gün ev\'eline 
kadar hergiin Gaziantcpte levazım dairesin de okuyabilmeleri için gelmeleri. 

(416) (6561) 
Cinsi Miktarı Mu.Be. Mu. Te. lhalegün Saat Şekli 

Kilo Li. Ku. Li. Ku. 
Sadeyağ 13800 12495 90 937 19 6/10/938 9 kapalı zarf 
Pirinç 25200 6579 00 493 00 

" " ti 

Ekmel< pişinnesi 558200 7647 34 373 55 " 10 " Odun 1063000 15413 50 1155 ()() 
" " " Samsun 41G552 6108 14 483 11 
" " ti 

"' • • 
Tilin birliklenin ihtiyacı olan 4 ka lem erzaka teklif edilen fiyatlar Korca pa· 

halı görülduğünc!en a~.ağıda yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla yeniden münaka· 
sası yapılacaktır. Şartnameyi okumak isti yenler hergün, münakaı::aya iştirak edecek· 
lerin 2190 sayılı kanunun 2·3 üncü mad dclerinde yazılı \ esikalarla beraber belli 
gün ve saatte Lüleburgaz Tüm satmalma komisyonuna müracaatları. (425) (6570) 

Cinsi Miktarı M.Bedeli Mu. Teminatı Eksiltme şekli 
Kilo Lira Lira Ku. 

Bulgur 
Pirinç 
Kuru üzüm 
Sabun 

112200 13464 1009 80 K. Z. 4/10/ 938 
7/ 10/ 1938 
4/10/1938 

15 
16 
17 
15 

103400 24816 1861 20 " 
40700 8954 671 55 " 
21100 7385 557 87,5 .. 5 " 

• • • 
Cinsi Miktan Mu. Tu. llk Te. İhale T. saati 

Kilo 
Fabrika unu 200.000 27,000 2025 3·10-938 13 

Birecik hudut Tb. eratı ihtiyacı için muka\eleye bağlanacak olan yukarda cins 
ve môktarı ve ihale günü yazılı 200.000 ki la fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmustur. istekliler evsaf ve şartname sini görmek üzere kışlada Tb. karargahın· 
da satınalma komisyonuna müracaat ede bilirler. istekliler muayyen saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarile teminatlarını ve ya banka mektuplarını makbuz qıukabilin 
de komisyon reisliğine makbuz mukabilin de vermeleri. Posta ile teklif mektubu 
göndermek istiyenler 2490 sayılı kanuna uygun olması muayyen saatten evvel ko
misyonda bulunmak üzere postaya verilmesi. Postada teahhürden mesuliyet ka· 
bul edilmez. Şartnameler komisyondan parasız olarak alınabilir. (397) (6345) 

• • • 
Adanada yeftlden inşa edilecek hanga. Demirköy garnizonunun seksen ton sı· 

nn 15-9-938 de kapalı zarfla yapılacak ğır eti ihtiyacı kapalı zarf usulile eksilt
ihalesine talip çıkmlmı§hr. 2490 sayılı meye konulmuştur. Eksiltmesi 10·10·938 
kanunun 40 maddesi mucibince bir ay pazartesi günü saat 17 de yapılacaktır. 
içinde pazarlıkla mUnakasası yapılacak. Zarflar saat 16 ya kadar kabul olunur. 
tır. llk mUnakasa 30-9-938 cumartesi Muhammen bedeli 17600 liradır. llk te· 
ıaat 16 da Adanada TUm. St. Al. Ko. da minatı 1320 liradır. Taliplerin gün ve sa 
yapılacaktır. Plan, şartname, ve keşif atte Vize satınalma komisyonu binasında 
Ankara lst. Lv. A. St. Ko. da ve TUm. hazır bulunmaları, evsaf \"e hu;,usi şart· 
St. Al. Ko. da mevcuttur. Yapılacak han. lan görmek istiyen hergün komisrona 
garm beg bin lirası 938 mali yılı bUtçe. müracaat edebilirler. (413) (6558) 
ıinden ve i5 bin lirası da bonoya tahvil • • • 
edilerek 939 senesinde tediye edilecektir. Karamandaki kıtaatın ihtiyacı olan 
Muhammen bedeli 80,000 llradır. Muvak. 150000 kilo un kapalı zarf usulile eksilt· 
kat teminatı 5250 liradır. İşbu eksiltme. meye konulmuştur. Şartnamesi kor lstan 
ye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 • 3 bul, Ankara levazım amirlikleri satma!· 
maddelerindeki şeraiti haiz olmaları lL ma komisyonlarındadır. Istekliler 'şartna 
zımdır. (446) (G709) meyi komhıyonlarda okuyabilirler. işbu 

• • • 150000 kilo unun muhanvnen tutarı 
Edremit ve Bergama ganılzonları için 16500 liradır. Teminatı 1237 lira 50 ku· 

9600 kilo nohut açık eksiltme ile alma. ruştur. Eksiltme 3· 10·938 pazartesi günü 
caktır. Tahmin edilen bedeli 720 liradır. f saat 10 da Konyada kor satınalma ko· 
Teminatı 54 liradır. Eksiltmesi 15.10.938 misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
saat 10 dadır. İştirak edecek taliplerin saat 9 a kadar teklif mektuplarını Kon· 
teminatlarile birlikte Edremit Tüm St. yada kor satınalma komisyonuna verecek 
Al. Ko. na müracaatlar. (447) (6710) lerdir. (307) (6557) 

• • • 
Bodrumda yapılacak iki pavyon bU 

tavla bir mutbah kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keılf bedeli 65.840 liradır. 
Muvakkat teminatı 4938 liradır. lsteklL 
ler bu işe alt keşif plin ve şartnamelerini 
l\luğlada Askeri İn§aat Komisyonundan 
Uç lira mukabilinde alabilirler. lstiyenle. 
re gönderilir. Teklif mektuplan 10.10. 
938 pazartesi günü saat 14 de Muğlada 
Satmalma Komisyonu tarafından yapıla. 
caktır. lateklilerin bu işi yapabilecekle. 
rine dair M. M. Vekaleti İnşaat Daire. 
sinden musaddak vesikalarmı ihale gil.. 
nünden beş gün evvel komisyona gön. 
dermeleri lazımdır. ( 444) (6707) . . ,, 

Ankara garnizonu birlik müesseseleri
nin ha}'\<ınat ihtiyacı olan 619500 kilo 
arpanın kapalı zarfla eksiltmesinde ta· 
lip çıkm;ıdığmdan pazarlıkla ek~iltmesı 

28 eylw 938 saat 15,30 da Ankarada le\"a 
zım ~irliği satınalma komi yonunda 
rapılacaktır . .Muhammen lx>deli 27877 
lira 50 kuruş ilk teminatı 2000 lira 81 
kuru,tur. Sartnamesi 131 kuruş mukabi· 
'inde k •• • c· 1 :11 a r•abılir. Kanuni 
n~ik \e tcminat 1a b 'li vakitte komis· 
rnnda bulunulması. (6507) 

• • • 
Keşif bedeli 107501 lira 45 kuruştan 

ibaret Kütahyada inşa edilecek iki top 
hangan ile üç cephanelik kapalı zarfta 
eksiltmeye konulmuştur, İhalesi 3·10-938 
pazartesi günü Balıkesir Kor satınalma 
Ko. da saat 11 de yapılacaktır. tık temi· 
natı 6525 lira 8 kuruştur. Bu işe ait plan. 
keşif ,fenni şartname ve umumi şartname 
ile eki ve temel hafriyat taf ~ilat resmi 
Ankara, İstanbul \'e lzmir levazım amir· 
!iği satınalma komisyonlannda görülebi· 
lir. Taliplerin kanunun 2·3 üncü madde· 
!erinde yazılı belgelerle birlikte ihaleden 
bir saat eV\'el teklif mektuplarını komis· 
yona vermeleri. (418) (6563) 

• • • 
Samsun garnizonunda bulunan birlik· 

lerin ihtiyacı olan 350,000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 
45,500 lira, ilk teminatı, 3,412 lira 50 
kuruştur. ihalesi 5 birinciteşrin 938 çar
şamba günü saat 10 da Tümen binac:ın· 
daki komisyonda yapılacaktır. İsteklile
rin aşrtnameyi görmek ve almak üzere 
hergün eksiltmeye gireceklerin belli edi· 
len günde müracaatları ve saat dokuzda 
zarflarını Ko Baskanlığına vermeleri. 

(4.17) (6562) 

Akşehirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 
150.000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Şartnamesi Konyada kor, ls· 
tanbul, Ankara levazım ~mirlikleri satın· 
alma ko. da görülebilir. Muhammen tu· 
tarı 16500 liradır. Şartnamedeki yüzde 
25 miktar fazlas da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. Ek· 
siltme 3· 10·938 pazartesi günü saat 11 de 
Konyada kor satınatma Ko. da yapıta· 
caktır. İstekliler 3·10-938 pazartesi günü 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını Kon 
yada Kor satınalma komisyonuna venne
leri. <424) (6569) 

• • • 
Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 

400.000 kilo yulaf kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Şartnamesi Konyada 
kor İstanbul Ankara levazım Amirliği 
satmalma komisyonlannda görebilirler .. 
lşbu 400.000 kilo yulafın muhammen tu· 
tan 17 .000 liradır. Şartnamedeki yüzde 
25 miktar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 1595 lira 75 kuruştur. Eksilt 
me 28·9.938 çarşamba günü saat 11 de. 
Konyada kor satınalma . komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler 28·9·938 çarşam· 
ba günü saat 10 a kadar teklif mektupla. 
rını Konyada kor satınalma komisyo
nuna \'ermeleri. 2490 sayılı kanunun 2·3 
cü maddelerindeki istenilen vesaikJe mil· 
racaat. C379) (6249) 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

285 kuruş olan 7000 metre matra kılıfiığı 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. Eksiltmesi 4·10-938 salı gilnil saat 
11 de yapılacaktır. Şartnamesi hergün 
M.M.V. satınalma komisyonunda görü· 
lebilir. tık teminatı 1496 lira 25 kuru§· 
tur. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2·3 üncü maddelerinde gösteri
len Yesaikle ilk teminat ve teklif mek· 
tuplarmı eksiltme saatinden en az bir 
saat evveline kadar Ankarada M .M . Ve
kaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 

(414) (6559), 

• • • 
Balıkesir Çayırhisar mevkiinde yapıla· 

cak olan 2 adet top hangan ile 5 adet cep 
hanelik kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. İhalesi 3· 10-938 pazartesi gü· 
nü saat 16 da Balıkesir Kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
58145 lira 18 kuruştan ibaret otan bu 
inaşatm birinci keşif, plan temel hafri· 
yatını gösteren tafsilat resmi umumi ve 
fenni şartname ve eki Balıkesir satına!· 
ma komisyonu ile lzmir, Ankara ve lstan 
bul levazım amirliklerinde görülebilir. 
llk teminatı 4157 lira 26 kuruştur. Talip 
!erin kanunun 2,3 üncü maddelerindeki 
belgelerle birlikte ihaleden bir saat ev· 
veline kadar teklif mektuplarını komis· 
yona vermeleri. (415) (6560) 

• • • 
Kllükte de yapılacak iki pavyon bir 

tavla bir mutbah kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keglf bedeli 57842 liradır. 
Muvakkat teminatı 4338 liradır. İstekli. 
ler bu işe ait keşif plan ve şartnamelerini 
'Muğlada Askeri İnşaat Komisyonundan 
Uç lira mukabilinde alabilirler. lstiyenle. 
re gönderilir. Teklif mektuplan 10.10. 
938 pazartesi günü saat 14 de Muğlada 
Askeri Satınalrna Komisyonuna gönderil 
rniş olmalıdır. İhale 10-10-938 pazar. 
tesl günü saat 15 de Muğlada Askeri 
Satınalma komisyonu tarafınd:ın yapıla. 
eaktır. İsteklilerin bu işi yllpabllecekle. 
rine dair M. M. Vekaleti İnşaat dairesin_ 
den musaddnk vesikalarını ihale gUnUn. 
den beş gUn evvel komisyona gönderme. 
lcri. ( 445) (6708) 

• • • 
Kapalı zarf usulil:: münakasa günün 

de beher tonuna teklif edilen 11 lira 34 
kuruş olan 4,230 ton Linit kömürü 
Vekaletçe pahalı görüldüğünden bu de
fa pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlı • 
ğr 24 - Eylül • 9~8 cumartesi günü 
saat 11 dedir. İlk teminat 3648 lira 38 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 245 ku· 
ruş mukabilinde M. M. Vekaleti Satın· 
alma Komisyonundan alınır. Pazarlığa 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesaik. 
le ve teminatla birlikte ih• aaatrnde 
Ankara:Ja M. M. Vekaleti Satınalmıt 
ko:nisyonuna gelmeleri. ( 442) (667 5) 

• • • 
fzmirde üç erat pavyonu inşası ka

palı zarfla eksiltmeye kcnulmutşur. 
Hepsinin bedeli 68. 787 lira olup ilk te· 
minatı 5160 liradır. Eksiltmesi 10 - 10. 
938 pazartesi günü saat 15 de yapıla-

Çocuk haftaso 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoru:z 
10 eyhll tarihli bilmecemizi halleden· sıraselviler, 19 - Eliz Lida Büy~ .. at 

ler: 1 23 Nisan cad. No. 59, 20 - Saoaı-
AL TIN UÇLU BİR DOLMA KALEM' Cağaloğlu, 

KAZANAN BİRER DİŞ FIRÇASI KAZANAN 
Birinci: Selim Altıncr 32 inci ilkokul.! 21 - Güzin Akay Erenköy Sahrafİ"° 
BİR BÜYÜK ŞİŞE KOLONYA I dit, 22 - Hamiyet Arat Ka~ımp~! 

KAZANAN ' rın sokak No. 2, 23 - Ali Sağlam lAll"" 
İkinci: Nazike Beyoğlu Bekar sokak 6 oğlu O. O. No. 183, 24 - Aliye Atund 

numarada, 1 Fındıklı, 25 - Saadet Kızıltoprak ~ 
BlR ALBÜM KAZANAN kahyası so. 29, 26 - Rukiye Akkay r 

Uçüncü: Behire lnönil lisesi 8 inci remini Tathpınar cad. 39, 27 - irfan 'fi" 
sınıf talebesinden • lakoğlu Pertevniyal lisesi l·A dan, 28"' 
BİRER DOLMA KURŞUN KALEM Faruk Aksaray Selimj>aşa yokuşu No. ~ 

KAZANANLAR 29-Saba Suner, 30 - Aydm pert~ 
1 - Türkan Aksaray 64 üncü okul 5· hal lisesi 5.4.C. no. 435, 31 - R~ ~ 

B den, 2 - Nahide Temizer Beşiktaş yusuf, 32 - Mesut Uzuyol Karag~ 

Kıhçalipaşa, 3 - Leman Doğanay No. ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ~ 
210, 4 - Gülçin Orkunt Hasfırm arkası • 
22, 5 - Sahure Çapa Kocabahçe 18, HASTANELER 6 - Necati Binici Kumkapı O.O., 7 -
Mualla Aşgel 52 inci okul No. 168, 8 -
S. Baru Tozkoparan, 9 - Hazim Hızal 

Fatih 13 üncü Taşokul No. 528, 10 -
Fatma Alyanak Tekkesi, 

BiRER DIŞ MACUNU KAZANANLAR 
11 - Türkan 47 okul, 12 - Mahmut 

Şişli, 13 - Ali Ertürk, Gedikpaşa Demir 
öz apartıman 13, 14 - Tahsin Aksaray 
Küçüklanga, 15 - M.S. Sel~ Vefa li· 
sesi No. 667, 16 - Şadi Ogun Aşıkpaşa 
Karadeniz cad. 41, 17 - Ergun dinçe! 
Çatalca, 18 - Mustafa Kızıltan Taksim 

Valt Disney 
yeni bir tip 

yarattı 
~ Baıtaraf' 8 incidı 

Valt Diıney, Pinoçyodan batka hay. 
vınlar arasında geçen ikinci bir uzun 
filim hazırlamaktadır. Bu filmin iımi 
Bambidir. 

Bu filme dair Los Anjeleı'da çıkan 
gündelik gazetelerden birisinde ıu hı. 
her vardır: 

''Valt Dianey.ile on aanatkir, huıuıi 
bir t.ayyare ile doğacak olan bir ceyik 
yavrusunun doğumunu gö~k Uzere 
San Diyegu hayvanat bahçesine gitmek 
için hareket etmiılerdir. Bu doğum sah. 
nesi Bambi filminin bir aahneıi için ip
tidai madde vazifeıini ıöre«ktir.,, 

Pinoçyo filminin yılbaıma kadar ha. 
zırlanacağı Umit ediliyordu. Fakat ıe
çenlerde Valt Disney çevrilen müıved
de filmini beğenmemi§ ve bir milyona 
yakın masraf edilen bütiln filmleri ya'k
tırmııtır. Şimdi ikinci müsveddesi ha. 
zırlanıycr. 

Her §eye, bu beraberce Çabfllllya 
rağmen Miki ancak Valt Disneyle be. 
raber YC?fıyacak bir kahramandır. Gü. 
nün birinde tüphe yok Valt Disney ö
lecek. Bu ölüme, tüphe yok, bütün dün. 
ya ağlayacak. 

Ölümünden ıonra Mild yine alkıtla. 
nacak, ve eğer ıinema asırlarca devam 
ederse Miki de asırlarca alkışlanacak. 

Fakat yalnız Valt Disney'in Mikisi ... 
Çünkil kendisile beraber çalııanlar

dan hiçbirisi Disney'slz it yapamaz. 
Tıpkı Diıney'in yalnız batına hiçbir ıey 
yapamıyacağı gibi. 

caktır. Şartnamesi 344 kurut mukabi -
tinde M. M. V. Satınalma komisyo· 
nundan alınabilir. Eksiltmeye girecek -
lerin kanunun 2, 3 maddelerinde mu • 
aarrah veaaikle birlikte teklif ve temi • 
nat mektuplannı ihale aaatından en 
geç bir saat evveline kadar M. M. V. 
Satınalma komisyonuna vermeleri. 

(441) (6674) 
• • • 

Beher çiftine tahmin edilen fiyat 
550 kuru' olan 250.000 il& 337.400 çift 
erat kundurası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 10 tlktetrin 938 
pazartesi günü saat 11 dedir. tık te
minat 69,421 liradır. Evsaf ve prtna _ 
mesi 50 lira mukabilinde M. M. Veki· 
leti Satınalma Komisyonundan alınır .. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 saydı ka
nunun 2 ,3 üncü maddelerinde ıöste -
rilen veaaikle ve teminat mektublannı 
ihale saatinden bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekileti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 439) (667' 

MEKTEP LER, BANKALAR 

VAPUR iDARELERi, ISTASYO~ 
LAR, OTELLER, GAZJNOLAJ\ 

elhasıl umumi belalan olan 
yerlerde 

P iS .,. FENA KO KULARI 
gidermek ve her tarafa inti13r eden 

ve haıtalıklann menbaı olan 
MİKROPLARI öldürmek için 

Amerikada hazırlanın 

" PURO ,, lardao 
mutlaka aptedıanelere asmalıdır. 

Apttshanelcre hafif ve hoı bir koku 
dafıtır ve bu daiıtma 6 ay devanı 
eder. PURO alaturka ve alaf

ranıa için ayn ayn 
yapılmııtır. 

-HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

Mobilyalarınızı 
GUVELERDEN muhafaza .,., çU. 
rümemesinf istiyorsanız ayni sa· 
manda eıyanızı da muhafaza etmek 
istiyorsanız yinı bu fabrikanıll 

ıardroplar için yaptırdıfı 

''Puro ıardan alınız 
" Cüzi bir masrafla hem mobilyanıJI 

hem içindeki kıymetli etyanın 
GUVELERE karır korumuı 

olursunuz. 

~ıNEK, SlVRlSINEK, TAHTA .. 
KURUSU, PiRE, HAMAM söCE· 
CI, KARINCALARI. Amerikadl 
birinci mallarla 'hazırlanmıı ve diler 
mümasilleri cibi fena kokmayaıı 

ve tesiri muhakkak olan 

~'PURO,, mayii 
kullanınız. Birinci mal olmakla 

beraber fiatı çok ucuzdur. 
Umumi ıieposu: M AZ O N ve 

B O T T O N Ecza deposu Yeni· 
postahane arkası No. 47 

Toptan aianlara tenzilit vardır. 

Tashih 
EmnJyet Sandığınm borçlularlD~ 

Bay Hllııeyin Cahit Demircinin Beyoğlı.JJ'
da Yeni Kocatepe mahallesinin yeni ~ 
sim caddesinde k!in eski 55 yeni 63 ~"' 
taj 63,63/1 kapı No. lu dUkkinı olan~ 
gir bir evin gazetemizin 11--9-938 t" 
rlhli nllıbumın 6 eı ısahifesinin son .0-
tununda çıkan açık arttırma ili.nmda pJ'l
rimenkulUn aduı 517 olduğu halde 1 
olarak Din edilmiş olduğundan tasbiJ 
olunur. 

........... _. . __________ ......... 
HAYAT MI BU! 

Koman 

H . Rasım us 
Kitap halinde çıkb. 

Fiatı 30 kurut 
Teni yeri: Ankara cadc!. VAK.f'f 

Yurdu., VAKiT KitapeY 

---------------------------
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kumpanyamız Venedlk tariklle Parls ve Londra Jçln, gayet tenzil edil. 
tırauarla, birleşmle btletler ita eder. 

OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Türk 

BüVüK 
Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

it .!a.ıııı maltlmat alın ak tçln Gala tada Mumlıane Şarap ts'kel<ısl 15-17· 
ltı~ A.DRfATfCA'' Umumt Acentahğına (Tel. 44877-8·9) ve Bcyoğlunda 
-ıtıı.!!p.ray civarında Yolcu Dairesine (Tel. 44686) mUracaat olunur. 

Tıp Fakülte.si ikinci Ctrra1ı1 

Klinili Doçenti 

6 ıneı kepde: 11 '3lrineiteırin 938 dedir 

Büyük ikramiye 200.000 liradır lstik!Al Caddesi Elhamra Apar. 
tanam No. 15119 Telefon: 35.99 Bundan baJlca: 40.ooo. 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 llrahk ikTa

miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mUklfat nrdır. 

276 BURlDAN BURtDAN !78 
.......__------------~----------------------------------------- -----Filip: 

- Demek benim ölümümü isti-
Yorıunuz, dedi. 

Ağlamıya başlıyan Juana: 
- Hayır, hayır, diye haykırdr.. Ne 

olursa olsun .. Sizi kurtarmak için heı 
leyi yapacağım. 

Sonra hemen dıtarıya fırladr. 

ŞUpcn 'kapıyı kapadı. Zmdan gene 
dc:fo bir karanlığa gömüldü. Filibin 
ıiJ.ınine de k;ıranlık çöktü. O gider glt
tllcz, kralı görmek istediğini bile unut
tu, Delilik eserleri gene kendisini gös. 
tcrrniy .. başladı. 

- Gclcl, • diye mınldarıdı. • ıeJ.di ... 
~argarit geldi buraya .. Gene gelecek .. 
Söz verdi.. Şimdi C!akikalan &aymak 
lbım ... 

Aradan bir iki saat geçti.. 

Deli kendi kendine söyleniyordu .. 
- Ne zaman gelmiıti? Dün .. daha 

C...Vcl değil ... Ne kadar da oldu.. Ge. 
1 etcğine dair yemin de etmişti. Bekli
Ycıı biri için dakikalar ne kadar da u· 
ıun silrUyor .. Oh .. Geldi işte ... 

Bir ayak sesi işidildi.. Bir kilit gı. 
Ctr<ladı .. Sonra lıirdenbire zından ay • 
dınlandı .. İçeriye: iki adam girdi. Bir 
Ç~k asker de, dehlizde, mahpuıun üze· 
tınc atılmak için bekliyordu. 
lt Bu iki adam kralla Valııvadan baı-
aı:ı değildi. 

FiJip hayretle baktı: 
- Siz kimsiniz? • diye scrdu. 
lCral: 

A - Ne tuhaf sual, - dedi .• Eynasıl... 
, .. rtık bana ihanet eden kadının ismini 
8i

0
Ylcmiye karar verdin mi? Nel kule· 
llde yaktığın kağıtların esrarını niha · 

Yet öğreneb:lecek miyim? Sen bana 

e~ kaldırmıya kralına isyana cür'et et. 
tiıı .. &ayleraen seni affederim. 

llu sırada. kapıyı mu~faza eden as-
1ter1erin arasından biri geçti. Askerle· 
r· . 
ın ona yol vermclerinaen bu adamnı 

her yere izinsiz girmiye sal!hiyeti ot-

ılJğunu irnlamak muşktıl olmazdı . Bu 
adam Strajildo idi. 

Başını zınd1ndan içeriye uzatarak 
söylenen sözieı i dinledi. 

Kral: 
-- Söyle bakalım, Eeni kim tevkif 

etti? Bu zındana kim attırdı? Eğer &Öy. 
!ersen seni affederek buradan çıkar • 
tırrm !· diye sordu. 

Filip dö Nel alık alı'k bakınıyordu .. 
Zihninde harikaya benziyen bir tahav. 
vül husule geliyordu . 

Fıl:p bu anda deliliğini anlryordu. 
O kralı tanımıştı .. 
Az sonra gene aklını kaybedec~~in; 

hissediyordu. 
O zaman .. Ah o zaman Margarit için 

söyliyeceği sözler onun için bir itham 
clnuyaeak mıydı?. 

LUi tekrarladı: 
- Söyle, söyle, - dedi. Yoksa, diri 

diri derini yilzdlirür, seni köpeklerin ö· 
nUne attınrnn .. 

Korkan Fiiip içinden: 
- Kral!.. Margaritin kocası 1 - diye 

söylendi .. 

Zındanın bir köşesine çekilerek çö· 
meldi. Söylenenleri i~itmemek i~in ba. 
şını elleri arasına aldı. Elleriyle kulak· 
tarını tıkadı .. Görmemek isin gözlerini 
kapadı. Söylememek için dilini ditleri 
arasında sıktı. 

Neredeyse söyliyecekti.. Bunu his· 
sediyordu. 

Kral hiddetinden deliye dönmU§tÜ. 
Zavallıyı omuzlarından tutup sarstı: 

- Söyler.. O bildiğin ismi söyle! ... 
Bana ihanet eden senin metresin olan 
kadının adını söyle .. Yoksa seni gebtr· 
tirim .. 

Kral. birdenbire dehşetle bağırarak 
geri çekildi. 

Bu dehşetli bağırışı Valuva da tek • 
rarladı. 

Askerler bite tekrarladılar. 
Strajitdo, sapsarı kesildi. 
Filip dö Net doğrulmuıtu. 

----------------------------------------------------------------rinin önünden uçugtu. Sonra bu hayal
lerine yerine gUzel ve genç bir kadmm 
vücut hatları belirdi. Filip; 

- Margarit 1 diye mırıldanarak, diz 
çö!ttü, gözlerini hayale dikmişti. 

Fakat bu bir hayal değil, canlı bir 
uıahluk, bir kadındı. Sonra bu kadın, 

Filibin sandığı gibi kraliçe değil, onun 
hizmet)isi Juana idi. 

• • • 
Juana orada ne arıyCTdu. Kraliçe mi 

onu göndermitti? Anlatalım: 
Juana hasus ve çok merhametli bir 

kızdı. Filibi aneak iki Uç kere görmüı1 
delikanlının mahzun siması onun tl 
içini ürpertmitti. Delikanlıya bütün 
kalbiyle aeımııtı. Delikanlının be§ nu
maralı zındana atıldığını görilnce buna 
çok üzüldü. Glinler geçtikçe Filibin ıs. 
tırap fı1kıran siması gözUnUn önünden 
ıitmemeğe baJladı. 

Bu zındana atılanların aağ çıkmadık· 
larını biliyordu. Bunu dUşUnfinee ken -
disine büyük bir cesaret geldi. Hiç de. 
ğilse Filibin açlıktan ve susuzluktan 
ölmemes:ni temin edebilirdi. Delikanlı 

fazla ya§arsa belki de kurtulmak im'ki
nı bulunabilirdi. Zihninde bir plan ha
zırladı. Fakat bu planı tatbik edebilmek 
için nefsiyle çok mUcadele etti. Çünkü 
kraliçeyi severdi. Cinayetlerini, bata • 
Jarını tasvip etmemekle beraber, Mar· 
garit, onun in.dinde en güzel, en muh
teşem ve kuvvetli bir varlıktı. 

Fakat gece saat ona doğru 'kraliçenin 
gizlice saraydan çıktığını görünce : 

- Ne tuhaf, diye dütün~U. Kraliçe 
• 

N el kulesine gidiyor; zevk peıinde ko. 
ıuyor. Halbuki zavallı delikanlı can c;e
kişiyor. Bu bir alçaklıktır 1 

Bu hadise Juanaya kararını verdir • 
di. Hem fırsat ta mUıaitti. Yavaı ya. 
va1 Luvrun bUyUk kulesine gitti. Bu 
kulenin zemin katında zındancı oturu· 
yordu. 

Karanlıklar içinde yaşayan bu ada • 
~n pek iğrenç zevkleri vardı. Hücre. 

lere kapatuğı mahkumların açlıktan, 

susuzluktan inlemelerini, can çekiıir • 
ken çıkardıkları yürekler paralayıeı 

feryat ve hmltıları ititmek için bu -
lunduğu l<att&n ap&ı iner. undanlann 
murdar kokulu havasını saatlerce ci • 
ğerlerine doldurmağa tahammül eder, 
hatta bundan zevk duyardı. 
Onun için Sen nehrinin cesetler taııdr 

ğı geceler. en eğlenceli ıeeelerdi. Bu ıa 
manlarda onu görenler, yilıünün güldü 
ğUnü farkederek, korkarak kendisinden 
uzaklagırlardı. 

O, Luvrda blitün ıpklann aönmeaini 
bekliyor ve ıürUltU lcesilince, ıece ya. 
rısına doğru bir fener alarak zmdana 
iniyor ve kapıyı açarak: 

- Bakalım bahsi kazandım mı? &ya 
mmldanıyor. Mahpusun UstUne efili • 
yor ve gülerek: 

- Kazandım, diyordu. 
Bundan sonra bir şarla aöyliyerek 8-

lüyil bir çuvala sokuyor çuvalın ağzı. 

nı sımsıkı bağladıktan sonra, arkasına 
yüklenerek yukan çıkıp gizli bir ka
pıdan Luvrdan çıkıyor, bir sandala bi· 
niyordu. 

Çuvala iki büyilk taş bağladıktan son 
ra nehrin ortasından ıuya atıyordu. 

Bu iılerdcn ıonra tekrar saraya döne. 
rek yeni bir av bekliyordu. 
Şunu söyliyelim ki, Şilpen • zın.dan

cmın ismi • iki, üç aydanberi sarayda 
daha sık görünüyor ,avlularda geziyor
du. Bu gezintilerinde kendisi üzüntüm 
idi. 

Yüzünde sıkıntı ve ~lem izleri görü
nU:>:or.du. Kendisini görenler, onun bir 
şey aradığına hUkmedebilirlerdi. Ko. 
ridorlann 'köşesinde aaatlerce bekliyor, 
baıı günler meyus, inine iniyordu. Ba
zı günltr de, abine neJ'eli görünüyor 
du. 

Zındancmın neı'eli olduğu gUnler, 
kraliçenin geçtiğini gördüğü günlerdi. 
Acaba Şüpen kraliçeye mi lttk olmuı
tu ?. 
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Bizim zmdana, kraliçeye değil, o
nun hizmetçilerinden Juanaya ipk ol
muıtu. 

Şüpen ara ura yatağına uzanıyor ve 
hayallere dalıyor bu arada kızın oda. 
ama kadar celeceğine inanıyor. Böyle 
bir halin vukuunda onu kollan arasına 
alacağını dütilnerek avunuyordu. 

• • • 
Bir gece Şüpen, ldeti üzere bet nu

maralı zmdanın kapıama giderek din
lemiıti. 

Uzun bir dinlemeden sonra: 
- Bir ifitemiyorum. Herif galiba bu 

aefer bahsi bana 'kaybettirecek? Anla. 
dım; bazı insanlar, kurnazca harebt 
etmiı olmak için inlemeden ölürler. 
Maamafih bunun kıymeti yok. Ben ge
ne iddia ederim ki ild gece aonra, bu 
eaatte Sen nehrine ufak bir aeyahat 
yapacağım. 

Diye homurdanarak odasına çıktı .. 
Yatağına uzanan nndancı gene hülya
larına daldı. 

Bu sırada kapı açılarak Juana gö. 
ıilndil. Gördüğü manzaradan alıklatan 
Şüpen yatağına oturdu. Bot 'kafasını 
katımağa batladı. 

Kız kapıyı kapayarak kendisinin ya
nına doğru gelmeğe batladı. Ve elle
rini uzatarak Şüpenin elini tuttu. Bir 
kaç dakikalık sessizlikten scnra Jua. 
na: 

- Şüpen, bana söyliyecek bir söziln 
yok mu? diye sordu. 
Şüpen kafasını kaşıyarak 

- Evet; zındanda yeni bir mahpus 
var .. 

Bu cevap genç kızı iliklerine kadar 
titretti. Yüzünü elqiterek: 

- Senden bunu sormuyorum, dedi .. 
Sözlerinin genç kızı memnun etme -

diğini gören zındancı: 
- Ta ne fltfyonıun ! diye mml.dan -

ek. 
- Ben de bilmiyorum.. Ukin, geç. 

tilim zaman bana baktığmı 18rilyor • l 1 

dum. Galiba aldanmışım. Sen bana bak. 
nuyormutsun .. 

Şüpen: 

- Oh!.. Sana bakıyorum, diye bağır· 
dL 

- tıte, ben de bunun için senin ba· 
na bir ıey söylemek istediğini zannet
tim, baktım sen gelmiyorsun, ben gel. 
dim .. 

-Ne güzel.. 
Biraz sükuttan sonra Juana: 
- istersen, ne istediğini ben söyli~ 

yim. Sen beni öpmek istiyorsun. 
- Evet, onu düşünmek budalalığını 

yaptım. 

Juana, zındancıdan nefret etmesine 
rağmen onun yanına sokuldu, ve ner. 
min elleriyle Şüpenin çalı gibi sakalı
nı oqamağa bqladL 

Genç kızın, zındancmm kulağına bk 
kaç kelime fısıldamaaı üzerine Şüpen 

gözlerini açarak : 
- Nel Sizin odanızda mı? dedi. 
- Evet, gelip teni ahnm. 
- İki gece sonra mı?. 
- Sana söylediğim gibi. 
Ortalığı gene bir sessizlik kapladr •• 

Bu ümit etmediği haberden son derece 
ıaııran Şüpen derin bir dütünceye dal
dı. Genç kız merakla onu silzüyor.çlu. 
Muvaffakıyetinden emin olunca titrek 
bir ıesle: 

- Yalnız bir prtla.. dedi. 
- İstersen bin prt olsun .• 
- Yok bir prt kafidir. Ben merak. 

lıyım, zındanlan yakından görmek is
terim. Şüpen seni gördüğüm zaman, 
kral bile bana senin kadar güzel görün
müyor. 
Şüpen kendinden geçmiıti .. 
Juana devamla: 
- Ben seni, zındanlarda, c müthiş 

vazifeni yaparken görmek isterdim. 
Şilpen gururlanarak: 
- Bundan kolay ne var. Benim bu. 

rada gördüğüm itleri en cesur adamlar 
bile yapamazlar 
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---------------------------------------------------------------- ŞUpen, eter seni sevmemi, senin 
olmamı istersen bana bet numaralı zın
danın kapısını açmalısın.. 

Şöpen heyecanla: 
- Kabil değil l Bunu yapanam beni 

asarlar. Olmaz, bu olamaz •• Beni bu.a
kınız 1. imdat 1. imdat 1.. diye bağırma. 
la batladı. 

Juana kollarını zındancmın boynuna 
tardı. Zındancı da inat etmekten vaz 
ceçti •• 

• • • 
Filip diz çökmUı ve kollannı hayale 

C!oğru uzatarak: 
- Margarit 1 diye kekeledi .• 
Juana, zmdan kapısında bekliyen 

Şüpenin verdiği feneri bir köıeye koy
du. Delikanlının yanına yaldaprak ao
luk ıu ile dolu destiyi cencin ağzma 
dayadı. 

Genç ku: 
- Sana bir ıepet içinde yiyecek •ve 

içecek ve •u getirdim. Yamı ak§am ge. 
ne size yiyecek getireceğim. 

Juana, Şüpenin uzattığı aepetle desti
yi alarak zmdarun bir köıesine koydu. 
Sonra: 

- Maalesef, dedi, Şupen ııığı bı
rakmamı istemiyor. Cesaretinizi kay • 
betmeyiniz. Yeyip içiniz .. 

Genç adam : 
- Margarit, ben tenin nevazi,lerine, 

buselerine muhtacım. Iırğa ihtiyacım 

yek. Sen benim günefimain •• 
Juananın kalbi hızlı hızlı çarpmıya 

başladı. 

- Ben, dedi, kraliçe Margarit deği
lim .. Haklısınız .. Beni tanımıyorsunuz .. 
Nasıl tanıyabilirdiniz ki, beni nasıl ga
rebilirdiniz ki .. Cesaret ben gidiyorum. 

- Margarit, beni brrakma, yalvan • 
nm sana bırakma beni .• 

Genç kızın ellerini tutarak, ııktı, ıık-
tı .... 

O da'kikada Juananın kafasından bir 
fikir ge~ti. MahkQma eğildi. Korkunç 
bir ıekle girmif çehresini tetkik etti. 

Korkunç bir halde bağırdı: 
- Delil Zavallı deli ohnu1-. 
Filib, hazan elemli, bazan da sevinç

li konutuyordu. Çektiği azabı anlatı .. 
yordu. 

luana korkuyor, korkusu artıyor1 
deli de gittikçe taıkınlık gösteriyordu. 

Juana pıkın bir halde: 
- LQtf en, dedi, sakin olunııs. Rica 

ederim. Ben kraliçe değilim. 
F'ilip birdenbire eustu. Genç kızı da

ha dikkatle ıilzerek: 
- Doğru, siz Marcarit deiilslnb, 

dedi. 
DU1Uncesi yavq yavq aydmlanıyor1 

hakikati anlamıya batlıYordu 1 

Genç kız: 
- Evet, dedi. Ben Kraliçe deliffm. 

Onun maiyetinden biriyim. Fakat aid 
kurtarmak için her teyf. yapmıya bur. 
nm. 

Filip dUtilnUr gibi duruyordu. 
Juananm ellerini b~ 

Birdenbire: 
- Bana yardım mı edeceksiniz? O 

halde Krala 'kendisile görUpnek istedi
ğimi söyleyin. 

- Krala mı1 
- Evet Krala... Ne bekllyorİunus. 

Hadiaenize ya 1 
- Ya.mı ... Emin <>lunuz yarın eByll

yeceğim. 

- Yann mı? O ... pek geç.. Şimdi. 
hemen timdi. Hem bana yardım etmek
ten bahsediyorsunuz, hem deı beni kur• 
tannak için en kUçUk bir harekette bil• 
bulunmuyorsunuz. 

J uana, genç adamın aklını bapna top. 

ladığını anhyarak: 
- Kralla konUfDWlJS sizi Jmrtanbl

lir mi? 
- Eğer ~endiıini timdi g8rebiJh'lelll 

muhakka'k.. Bir çift .Us JnırtulmlUll 
için klfi. 

Juana tereddüt ediyordu.. FranlS 
kralmın yanına girmek için büyük bit 
c:eürete Iilzum vucb. 


