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Son Havadisler 

• 
l'elefon: 23872 Sene: 7 - Sayı: 2383 23 EVLU L 1938 C U M A İLAN 1ŞLERJ: Tel 20~35 
~~===============================================================================================================================-

II itler - emberlayn müzakereleri 
kesilmek tehlikesine maruz! 

:···················································································································································· • • 
5 Çe os ovakyanın tamamile taksim edilmes:ni ve ~ 
Alman ordularının bugün Çek arazisine girmesini i 
Hitlerin Çemberlaynden istediği haber veriliyor 1 

•••••••••••••g••••••••••••••••••••a•••••••••••-~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••&•~••••••••••••••••••••••••• , 

la1>&1an, kardeslerf \•eya ko~Ysn g"nUJIU litt'alarma ecvkcclllen SUctctU Alman 
kadmhırı ağlıyorlar 

-----~~~~~~~~~~[ ~--~--. ••••....................... 
• 

1 11~~~ : 
i Resimli Hafta : 
-~ . ııı arın, ikinci sayısını temin l~in mUvez. : 
1 lUcrintzo tenblh etmeyi unutmayınız! : ' . ! RESiMLi HAFTA 5 ! lllrfncı sayısının büyük bir rağbete : 
ııı ~r olmıı.smı, tnm bir "ev mecmu- : 
-~ . 1 ı,, oluşuna bo~luılur. : 

: .Beı kuruıla si:l tam bir haf ta meıoul • 
111 'debilfr, ayni :amanda eviniz için aldı·: 
1 ~ırıız, yüksek fiyatlı ev lif mecmuaları·: 
1 licı ihtiyaç göstermez. • 
1 IJ:incl sayısını'n münderecatına ltıl·: 
1 letı göz oezdlrinlz: : 

1 1 - Konuşma: Ynşamnk ve mu·: 
nffnk olmak Dr. F.K. : 

2 - Tilrkfyede kadın sils de~ildir:: 
Selim Suavi • 

3 - Sfenks ve kral Ödip: : 
Reşat Ekrem Koca : 

f - Olmuş vakal:ırın hlk6yelerf: : 
Aşk mı, pnra mı? • 

5 - Kadın sporları: Znyırtnmnk ı-: t çln ne yapmalı? : 
ııı • 8 - Bayanlar sorunuz cevap vere-• 
; Um: Kadınlara faydnlı bilgiler. : 
"" 7 - Ev işi: Parça kumaşlnrdan ke-: 
= silmiş kalb şekillerilc silslfı : 
t gilzel bir masa örtfisü • 
1 g - Zabıta hikllyesi: Nngıı'nın in-: 
= tlkamı: Nurullah Ataç : 
t IJ - EJlşi: Çocuğunuuı yiln örgüy·: 
1 le kuş-külot. Fötr markalar,• 

nasıl y:ıpılır ve nerelerde: 
; kullanılır' : 
.. 10 - Ş::ıka sayfası. • 
1 lt - Foto~rnna dünya, : 
t 12 - Eiıer uzun boylu ve çok z:ı,yır-: 
t sanız; teniniz matsa; kalt>nln·: 
= rınız genişse neler yapmalı,• 
= nasıl giyinmelisiniz? : 
~ 13 - Olmuş vakaların hlkbeleri: 
.. Gün:ıhkAr hülyalar: Geçen• 

Godtsl>crg'clc mtıer • Çcmberlayn 
mUliıkatııı.ı sahne o:nn otel 

= nüshadan mabant ve son : 1 14 - Yıl<lızl:ırınız : 26 eylül, ı teş-: Çcl<o!-iTovnlcynnm Silılet mıntnkasm<lıın 
: rinlevvel haftasını nasıl geçi• Prnga kaçan \"C I>rng ı;fadyomunc1a 
: 

1 
receğinizi bildiriyor. : yatırılan Çek allclerlndcn birinin !:OCO~ru 

- l~VELER: :ı~~~~~~~~~~~~~--
' 1 - Kendi kendinize ıooo kellme•ı Naf· v k .1. . 
: ile italy:ınca dersleri. : 1 a e 1 1n1 n 
; 2 - Yuvarlak, Rişliyö Brode masıı: ı 
.. ortası örtüsü örneği, fötrden: beyan atı 
' kesilecek harf örnekleri kalb-. ı .. . . 
:•eh .. lervesai~c- • (zmir 
' 0 ruyorsunuz kı be§ kunı§la 3G : su, tramvay ve 

elektrik şirketleri 
satın ahnac~k 

t '"yf• dolduran gÜzcl, renkli bir : 
'' ~Pak içinde bir hazine alncalmnu. : 

•••••••••••••••••••••••••• 
Yazısı 2 incide 

BOLSEVİK KABiNESi .. 
Almanya yeni Çek hükllme- , 

tini böyle görüyor 
Hitlerin yeni tekiifieri: 1 

Paris, 23 - ÖVr Gazetesi §U haberi ve- Ordr gazetesi de Övr'ün verdiği haberi 1 
riyor: teyid ve Hitler'in hatta Çekoslovakya'nıni 

"Son dakikada bize Godesberg'den tele- tam ve kati olarak taksim edilmesini en ka-i 
fonla bildirildiğine göre Hitler, bügünki ti ve en enerjik bir şekilde istemit olduğu-İ 
cuma gilnünden itibaren lataatmı 14 kilo- nu ilave eylemektedir.. 1 
metre derinliğinde Südet erazisine solanak Figaro gazetesine göre Alınan erkanıhar.I 
haklanı istemiştir. biyesinin nazi rejimine ve nazi felsefesinefi 
Diğer taraftan. Hitler'in yeni Çek devle-, sempatik zevattan mürekkeb bir Çek hükii-

ltinin hududlarmı garanti etmekten imtina meti vücude getirilmesi için Prag'm İ§galiniJ 
eylemekte olduğu söylenmektedir.,, istihdaf eden bir planı vardır • .............. --..... ·--------............. -... ..... ······-··············----···· 
Beneşin Çeklere hitabı: 

Düşmanlarımız dağılma
mızı kollıyorlar! Kuvvet
lerimizi israf etmiyoruz! 

Çllnkft ona ihtiyacımız olacaktır. Bu millet 
mücadele IAzım olduğunu bUlyor 

Prag, 23 - Bütiln Çekoslovakya ma. 
tem içindedir. Hant sokaklarda nU.mayi§
ler yapıyor. Diln yapılan nU.mayi§ billıas
ıa hazin olmuştur. 
Nümayişçilerin önünde milıt Uç 

renkli bayraklar ve ''hudutlarmıw 
muhafaza edelim" ibaresi bulunan bir 
levha geliyordu. Halk sük\tn içinde 
caddeyi işgal etmiştir. Milli marş ça.. 
lındığı zaman herkes sağ elinin Uç 
parmağını kaldırarak cümhuriyete 
sadakat yemini etmiştir. 

Yaya kaldımnlannda kadınlar hUn-

gür hüngür ağlamakta ve halkı ye.. 
rinde tutmağa uğraşan bazı polis me 
murlan da sakitane gözyaşları dök
mekte idi. 

Nümayişçi1er, sef arethanelerle rL 
yaseticümhur eatosunun bulunduğu 
mahalle olan sağ sahile doğnı ilerle. 
mişler ve "yaşasın ordu, hudutıarnnr
zı muhafaza edelim, vatanımızı müda.. 
faa edelim" diye bağırmı~lar ve çok 
maruf bir manzumenin şu parçasııu 

okumuşlardır: "Eğer beni terkedecek 
\ DF: Devamı 10 uncuda " 

Son dakika 
Çekler harbi 
göze aldılar mı ? 

Südet mıntakaJarını Çek kıtaları 

l'enl Çek Bnş' el IU On.eral Slrod ' 

yen İden İş g a 1 et m İŞ Çek • Alman Jıudmlan<la Çek lstiltklmtan 

Paris, 23 - Alman Ajansı, Südet 
nuntakasmdaki Almanların bu nuntaka· 
da dün fiilen idareyi ellerine aldıklarını 
ve Çek jandarmasiyle polisinin artık 

ortada görünmez; olduklarını bildirmiş
ti. Bertin radyosu bu sabahki neşriya

tında Çek motörlü kıt'alannın dfin öğ. 
leden sonra saat ikide Südct mıntakala-

nru yeniden işgal ettiğini ve ahali üzeri 

ne ate§ açtığını bildirmiştir. 

Prag bu haberi tekzip etmiştir. Bu

rada Almanların, "Bolşevik hlikGmeti,, 

diye tavsif ettikleri yeni Çek hlikGmc.. 

tine karşı harekete geçmek için bahane 
aradiklail endişesi mevcuttur. 

At/antik sahılle
rinde ka ;zrga 

Birçok şehirler su altmda 
kaldı; insanlar öldü 

_.. Yazısı 3 üncüde 
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AKŞAM POSTASI 
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Dış siqasa 

Fransa 

eko-~ovakya 
ingıliz Başvekili Çemberlayn, Fran

sız Başvekili Daladiye ve Hariciye Ve. 
kili Bone ile anlaştıktan sonra Hitler 
ile ikinci miılaY.atını yapmak üzere dün 
Almanyaya gitmiştir. İngiliz ve Fran· 
tıız devlet adamları arasındaki görüş • 
meden sonra neşredilen bir tobliğde 

Çckcslovak meselesi üzerinde tam bir 
anlaşmıya varıldığı bildirilmişti. Bun. 
dan Çemberlaynın Daladiye ve Boneyi 
kendi noktai nazarını kabule imale et· 
tiği istidlal edilebilir 

Yani Fransa, Ingilterenin tazyikiyle 
Çe'koslovakyayı feda ediyor. Çekoslo -
vakyonın enternasyonal vaziyeti bakı. 

mından bunun ehemmiyeti meydanda· 
dır. Fakat daha ehemmiyetli olan nok· 
ta, Çekoslovakya ile Fransa arasındaki 

ittifakın feshi üzerine meydana gele .. 
cek olan yeni vaziyetttir. Filhakika bu, 
yalnız bir ittifakın feshi değil, bütün 
Fransız dış pclitikasında yeni bir ori • 
yantasiyon manasına delalet edebilir. 

Fransa ile Çekoslovakya arasındaki 

ittifak, sağ cenah partilerin eseriydi. 

Polonya, Romanya ve Yugoslavya ile 
aşağı yukarı ayni seneler içinde imza
lanan bu ittifak o zaman Fransa.da sol 
cenah partilerinin tenkitlerine hede{ 
olmuştu. Çünkü sol cenah partiler, bu 
ittifakları, pek ziyade taraftar olduk • 
lan kollektif barış sistemi ile telif ka· 
bul etmez mahiyette telakki etmişler. 

dl. 

Bir ço'klan da bu yüzden Fransanın 
bir harbe sürükleneceğinden korku • 
yorlardı. Ancak bu, Almanyanm Orta 
Avrupada bir kuvvet olarak belirmesin 
den evvel sol cenah zümrelerinin taıı -
dıkları bir kanaatti. 

Almanya kuvvetlen.dikten ve İtalya. 
yı da beraber alarak kollektif barış sis· 
temine karşı muvaffakıyetli bir taarru
za geçtikten sonra Fransanm orta Av. 
rupa devletleriyle yaptığı ittifaklar me· 
•clesi etrafındaki kanaatler de değişti. 
Fransadaki sağ cenah zümreler, Hit-

lerde ve Musolini de komünistliğe karşı 
birer milcahid sıfatını görerek, faşist 
devletlerle nnlaşmak siyasetini takip 
ctmiyc başladılar. Dörtler diktatorası 

siyaseti adı verilen bu cereyan üzerine 
bu defa sol cenah 2ümreler, Orta Av. 
rupa ittifaklarının şiddetli taraftarları 

olmuşlardır. Diğer taraftan, sağları 

temsil eden Flanden, Fransanın Maji· 
no hattının arkasına çekilmesini ve Al
manyayı şarkta serbest bırakmasını 

tavsiye etmiye ba~laıruştır. 

Avusturyanın, Almanyaya iltihakın • 
danbcrl, sağ cenah partilerine mensup 
olan gazeteler, Çekoslovakya aleyhinde 
§iddetli neşriyat yapmaktaydılar. Gerçi 
Fransız milletinin kahir ekseriyeti bu 
siyasete taraf tar değildir. Çünkü Bis· 

markın, Sedanı kazanması için önce 
hazırlık olmak üzere Sadovayı yaptığı
nı hatırlarlar. Ve eğer Almanya, Çe. 
koslovakyaya karşı hodbehod taarruza 
geçmiş olsaydı, sağ ve sol, bütün Fran· 
sa, Çeklerin yardımına koşacaktı. 

Fakat Almanya dcğrudan .doğruya 

taarruza geçmekten çekinmiştir. Ve 
Çekoslovakya nam ve hesabına fedakar 
lık yaparak Almanya ile anlaşmak ta
raftarları bir müddettenberi Daladiye· 
yi tazyik etmekteydiler. Şimdiye ka. 
dar bu cereyana karşı mukavemet eden 
Daladlye, hadiselerin dikte ettiği za • 
ruret ve !ngilterenin de tazyiki karşı. 
Gı~a bu ~iyaseti takip etmek mecbu • 
riy:etinde kalmıştır. 

A. Ş.ES 

:JJ.ı~:a:l\ilSi..::~~~'lll•<>'o.ı.;;..;>•""-"'....._,.. 
E .. ·velki gün vefat eden İzmir me. seneraller, merhumun bir çok dostla. Bir kıta asker alay sancağı ile bir 

busu general Kazım inancın cenazesi rı hast.ıneye gitmişlerdir. Saat on bir. kıta polis müfrezesi de törende bu-
dün büyük merasimle kaldırılmıştır. de tabut top arabası üzerine konmuş, lunmuş, cenaze alayı Fatih cnmiine 
Merhum son günlerde Cerrahpaşa Başvekil Celal Bayar, Kamutay baş. gitmiş. orada namaz kılındıktan son. 
hastanesinde tedavi edilmekte idi. kanlığı, Dahiliye Vekili ve Parti Ge. ra tabut cena1.e arabasına naklolu. 

Dlln Vali ve Belediye Reisi nel sekreteri Şükrü Kaya, Sabiha narak E<lirnekapıdaki Şehitliğe götü-
.Muhittin Üstündağ, İstanbul kuman- Gökçen adına gönderilen çelenklerle rülerek defnedilmiştir. 
danı general Halis Bıyıktay, Emniyet diğer çelenkler önde olarak alay te. Merhum, 1881 de Diyarbakırda doğ. 
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çıkarak orduda uzun milddet hizmet 
etmiş, ve muhtelif kumandanlıktard11 

tcmnyüz etmişti. Tekaüt olduktan son 
ra bir müddet Samsun valiliği de Y11• 

pan merhum general. lzmirden sayla'' 
seçilmı§ti. :Merhum ilk matbuat umuat 
müdür!Uğü vazifesini de yapmıştır . 

Kendisine Tanrıdan rahmet diler ,·e 
nilcsinc taziyctlcrimizi sunarız. müdürü Salih Kılı~. bazı saylavlar ve şekkül etmiştir. muf?, Harbiyeden erkanıharp 1.sıbili 

~---------------------=-------__;, ____________ ~------------------~------ -----~~----------------------

IMllE IMllL IE I~ IE l T IE J S IE IHI ii I~ I[) IE VIE 
Tan sile 

gönderiiecek 
Gençler 

Bu sene ceman 51 
k şidlr 

Hüklımet, bu yıl devlet hesabına tah

silde bulunmak Uzcre yabancı memleket
lere gönderilecek gençlerin miktarını ve 
bu gençlerden aranacak evsafı tcsbit et
miştir. llk defa geçen sene tatbik edilen 
bu toplu usul neticesinde bu sene biltUn 
vckô.lctlcrln muhtelif ecnebi memleket. 
lcre göndc.rcccği talebe miktarı 51 dir. 
Bunların ikisi kimya mllhendisllği, iki.si 
bldrognı.fi, on beşi in§aat, elektrik, 

makine vo mensucat mlihendlsliğl, lkisl 
TUrk ve lı:;Iam sanatı, biri etnoloji, biri 
Altay dlllorl, biri kUtilphanecilik, blrl 
Ieng{lstik, ikisi mimar arkeolog, ikisi mi
marlık, on bc§i maliye ve iktısat ve beşi 
de hukuk tahsiline gidecektir. 

Gen<;lerln otuz biri Almanya, ve geri 
kalanları da İngiltere, Fransa, İtalya. 
Belçika ve lsvlçreye gönderileceklerdir. 

Bu gençler liselerin son Uç sene mezun· 
lan arasından lstıınbul ve Ankarnda ya
pılan imtihanlarda seçileceklerdir. 'Mali
ye ve iktısat tahsiline gidenlerin hukuk 

içtimai facialardan 

13 yaşında eroinci 
ve 15 yaşında yanke

s·ci iki eocuk 
13 yaşında Nimet isminde bir kız 

eroin içmek ve satmaktan suçlu olarak 
yakalanmış ve müddeiumumiliğe teslim 
edilmiştir. Babasının sabıkalı bir k~ 
ça'kçı olduğu anlaşılan Nimet, babasının 
teşvikiyle bu yola düşmüş bulunmak • 
ta.dır. 

Kızcnğız müddeiumumilikte verdiği 
ifadede suçunu ikar etmiş ve demi§tir 

. ki: 
"- Ben eroin içmem. Kaçakçılık ta 

yapmam. Bana iftira ediyorlar.,, 
Halbuki iki giln evvel ikinci şube 

kaçakçılık bürosu memurlan, yaptık· 
lan cürmümeşhutta, Nimet işaretli pa• 
ralarla eroin satarken yakalanmıştır. 

Babası kendisi eroin satmamakta ve 
küçük kızı vasıtasiyle isteyenlere sat ~ 
tırmaktadır. 

Diğer taraftan pclis 15 yaşında Bur-

han isminde bir de yankesici yakafa • 
ıruştır. Burhan Beyoğlun.da bir kmn 
cebinden üç lira çalarken ele geçmi' .. 
ti:-. 

Burhan mahkemede verdiği ifad-: le 
1 

şöyle demiştir : 
"-Babam ve annem öldüler. Kim .. 

sesiz kaldım. Şurada burada çırak ola· 
rak çalışıyorclum. Son günlerde hiç hir 
i§ bulamamı§, işsiz kalmıştım. Karnım 

a;tr. Ekmek alacak bile param yoktu. 
Bugün Tepeba~ında . bir adamın kızma 
para verdiğini, onun da yan cebine 
koyduğunu gördüm. V c bu işe teşeb -
büs ettim. Sonra beni yakaladılar. Bu, 
benim ilk işlediğim suçtur. Bir kere 
§eytana uydum.,, 

Mahkeme Bürhanı 1,5 ay hapse mah 
kum ederek tevkifhaneye göndermi§ • 
tir. 

mezunu olması eart olarak konulmuııtur. 

Posta --;-;moru Balık pazarı 
d::~;:;~:,~~;~=:~~=::~ dükkan arını ıtfaiye 
sonra stajyer olarak almağa vo bunların 1 k '-' b 1 d 
bir staj de\TCSinde yctiş~rildikten !IOnra 1 y 1 m a ga a ş a 1 
asıl memurluğa ge<;mclcrıne karar ver. 
miştir. Bu suretle posta ve telgraf işle- İki gUndenberl belediye meclisi kara- le tabliyeye başlamışlardır. Esnafa be
rinde tam intizam temin olunacak ve mu- rlyle gcllp geçmeğe kapatılmııı olan ve lediyeee verilen son mühlet de bugiln ta
haberat kısmı gibi ihtisasa muhtaç olan knldırımları s6kUlcn Balıkpa.zan caddosl mam olmaktadır. Dlln Bahkpazarmdan 
lşlerdc en kuvvetli elemanlar yetiştir • esnafı buradaki ticarcthanelerini surat- göç işi görillmcğe değer bir manzara 
mek milmkUn olacaktır. teşkil ediyordu. 

Yeni stajyerlerin alınması irin gelecek de dün saat 16,20 de §ehrimize gelmit ,. Belediyece verilen kaı·ar mucibince it. 
ayın sonunda bü.,·Uk bir imtihan ... •ııpıla- ve Alsancak istasycnun<la rr.er~simle " falye yıkıcı bölilğli efradı bu günden i-
caktır. kar§ılanınıttır. 

----o---
Nat·a Vekilinin 

beyanatı 
zmir su, tramvay ve 

elektrik şirket:eri 
satan ahnactık 

İzmir, 23 - Nafıa Vekili Ali Çetin -
kaya, yanında şoseler reisi Talip, sular 
umum müdürü Salahaddin, idari mü~a· 
vir Bürhan Akın, Devlet Dc.miryolları 
idaresi yollar reisi Ertuğrul Kemal, 
hareket reisi muavini Ferid ve hususi 
kalem müdürü Übeyd bulJnduğu hal-

Nafıa Vekili bu sırada kendisiyle 
görüşen gazetecilere §U beyanatta bu· 
lunmuştur: 

"- İzmirdcki, su, tramvay ve elek. 
tr~k şirketlerinin hükumetçe satın alın· 
ması hep birlikte halledileet~ktir. Mü· 
sait ilk fırsatta kendilerini müzakereye 
davet edeceğim. 

lzmir ve civannclaki sulama işlerini 
de tetkik edeceğim. İzmir vilayetinde 
yapılacak turistik yollar için de vilayet 
erkaniyle temaslar yaparak bu yolda 
kararlar alacağız., 

T c ın ite uıı a m c: a 
baıh~ıvaın 

tibaren Balıkpazarmdaki binaları sırayla 
yıkmağa başlamıştır. Bir kısım binaları 
iso yıkıcılar yıkacaktır. ltfaiyeyc temiz
lik amelesi yardım edecektir. Belediyenin 
böyle hareket etmesine sebeb, yıkıcıla
rın belediyenin istediği sürntle binnlarm 

enkazını yerinden kaldırmağa ~·anaşma
mıılarıdır. Halbuki nafia veklileti dokuz 
aydanberi yalnız Valide hanmm yıkılma
siyle ve eski bir hanmdn. yıkılmağa baş. 
lamaslylo kalruı Eminönü meydanının a
çılması işinin sUratle ikmalini belediye· 
den istemiştir. Belediye fen heyeti kad-
rosunun kısmı azamı birkaç gUndcnberi 
bu saha lizerinde çall§maktadır. J{rş bas
tırmadan Balıkpazarı kısmmm tamamen , 
kaldırılacağı kanaati vardır. 

Şehir Mecrsi 
azaları 

Parti namzetleri 
te~bit edildi 

Halk partisi tarafından belediye intl· 
bnbatı iı;:in gösterilecek nanııetlerln J.iS• 
te8l bnzırlannuştır. Bu listede isJnl o• 
!anlardan bir kısmı verilen haberlere g6-
re eunlnrdır: 

Banka müdürlerinden Celal Dlkrn.etı• 
Ekrem Uşaklıgll, Beyoğlu Halkavi :ııe~l 
Ekrem, Şişli Halkevi reisi Halid KitaP· 
çı, le bankasından Zahid, tnccardan fs' 
ruld, Halk partisi Üsküdar kaza pa§katl

1 

hlacld, Şehir Meclisi eski aznla.rındaıı 
Beykozlu ressam Süruri, Kdzmı şınosi 
Dcrsnn, Bayan Meliha Avni, Öğrcııneıt 
Bayan Kıymet, eski orman umum mudil' 
ril Te,·fik, Doktor İhsan Sami, asbııbl 
omlAkten Nnzü Kazım Erad, Şolı\r nırc· 
lisi eski azalarından Suad Karaosnısllı 
tüccardan Murad Furton, Bayan Llı.bil<8' 
Raufi :Manyas, Fatih HalkC\i reisi sırt1 
Enver, EminönU halkevi baekanı AP1' 
Sım Levend. 

~----~~--~~------------_......,,.-
'ki saat e 

yakalanan hırsıt 
... Evvelki gece J3c ' 

bekte lstiklru cad ,. 
desinde ln§irab so ' 
kağmda bir ecnebi 
ye ait 50 numarııll 
Markutl isimli kÖŞ ' ,.e 
ke hırsız girml!i 
gramofon, dUrbU11• 

elbise, ve gUmU§ ~ 
kmıları ile bru:ı :ım'• 

metli e§yalar çala rak 88\'Uşmuştur. 
Hadise gece:,"an smd.nn sonra vukua 

gelmiş ve sonradan yapılan tahkikntta!1 
anlaşıldığına göre, hırsız köşl:iln ark&
sındaki bahçeye ve buradan da ağacs 
tırmanmak suretlle balkona çıkarak pczı.. 
eeredcn içeri girmlııtir. 

Köşkte yatanlardan bir! geccyarısı li't 
kattan bir gürUltü duymuşsa da bU11s 
ehemmiyet vermemiş fakat sababloY1!1 
uyananlar köşkün içini aıtUst bulmuıııor• 
dır. Hadise derhal ·polise haber verlltllış 
ve ikinci şube ikinci kısım memurı~rı 
tahkikata başlamışlardır. Memurlar fıı.ill 
tamamen meçhul olan bu hırsızlık vaknS1

' 

nı bir iki saat gibi kısa bir znmıındıı a)'• 
dmlııtmağa muvaffak olmuıılıı.rdır. şcll
rln her tarafına yayılan sivil meınurlııt• 
dna biri Unkapanmda sabıkalı hırsız111r' 
dan Raşlt oğlu Şnkiri elinde bazı p:ııı:ct
lerle dolaşırken görmüş ve takibe başl8' 
mıştır. Şakir o civarda bir dUkkAnıı gır. 
mig ve paketleri açarak göstermcğe ba$' 
lamıştır. Sabıkalıyı takip etmekte otıı.J1 
memur paketten çıkan eııyalıın g5rUnce 
esrarengiz bldi.cıenin failini bulduğıı!111 

anlamıştır. 

ÇUnkU paketten Bebekteki köııkten çs

lman dllrbün, gUmUo takınılan çıkJ'll~ 
tır. Bunun Uzerine memur derhal şaJd! 
yakalamış ve eşyalarile birlikte muanri
yete getirmiştir. Aynı zamanda kcndisL 
ne haber verilen ecnebi de davet cdiııııJŞ 
ve gece kö§kUndcn çalınan e§yatatf11

1 

karşısında gliren bu zat hıılTetten kendL 
sini alamamıştır. Çalman es.valar taıııtı
mı:1n bulunmuştur. 



~ AM.ANIMIZDA fikir ve sanat a· 
.... damlan dilnya aiyasetlne karıe· 
IDıktan, ancak devlet adamlarını allka
dar ettiği sanılan meseleler hakkında 
dUtündilklerini söylemekten kaçınmıyor-
1-r. Hern de bunu sadece gazete aUtun-
1-rında '\Cya kitab .11ay!alarında söyle
llıekle kalmıyorlar, içlerinde devlet veya 
llllkunıet reislerine mektupla, telgrafla 
1111lracaat edip: "Şoyle yapmalısınız, böy
le etmelisiniz., diyenler var. 

Sözleri geçiyor mu? tavsiyelerine, na
•ilıauerine kulak asılıyor mu? ... Bu su
•Uere evet diye cevab vermek kabil de
ill anıa bunun bir faydası olduğu mu
lıııckak; 11anat ve fikir, hayatın dışında 
bir faaliyet olmaktan kurtuluyor. Geçen 
•ene, oldukça tanınmış bir şairimizin ya
tlında, lsp:ın) a dahili harbinden bahsedi
l'ol'duk: "Ya! İspanyada harb mi var?,, 
dedi. Bunu, zannederim mahsus yapıyor
du; elbette o boğuşma)ı duymuştu; fa
~t bir Fransız ş:ıirinfn sö) lcdiği gibi: 
E:b dl olmı) an biltiln şe) !erin ne ehem
llılycu var ki! ... ,, demek istiyordu. Böyle 
d §Unen, hnrbler çıkmasını, birtakım "fa

il!,, lere czi ·et edilmesini ehemmiyetsiz 
layan ealr \'e filosof gilnden güne azalı
l'or. 

1914 de milletleri harbe tejvik eden 
l'eya sulhUn korunmasına çalışan milte
~eltkir ve sanatkar yok değildi; fakat 
Unlar birkaç kişiden ibaretti. Bugünse 

.. dunn.nın her tarafında demiyeceğm • 
~tUn demokratik memlekl'tlerde birçok 
~ir adamları düşündüklerini söy!Uyor
~· devlet adamlarına ve bütün vatandq
--ra kabul ettirmeye çalışıyorlar. Sanat
~rla filosof fildişi kuleden çıkıp agora'ya 
._dl. Paul Valecy gibi §imdiye kadar gün
'""llk ah\•al ve hidisatm dışında düşUn
llı.efe alıgmış adamlar bile, mesell 
~sa sulh istiyor gibi, bir beyanname 
~iyetinde kitablara iştirak ediyor. 
~una ancak demokrasilerde imkln var; 

8tekı memleketler fikir ve sanat adamı
~ reyini bildirmesine mfüııaade etmiyor. 
Oıılann devlet adamları ıalri de, fikir 
'daınrnı da 11adece ııaltanatlan zamanı
~ blr sllsll, ciddi işlere kanşmağa hakkı 
~~1?,'an bir adam sayıyorlar. Bir rivaye
~~ore meşhur Fransız şairi Racine, kral 
'""V Uncu Louls'nin huzurunda, tebeanm 
'-tırabmdan bahsedecek olmuş; hükilm
~ hemen kaşlarını çatmış ve şair çık
di lan sonra: "Bu adam deha sahibidir 

l'e nazır olmak mı ister?,, demiş. De
llı.okrattk idarelerde - deha sahibi olsun 
0hrıasnı - fıkir ve sanat adamlarına 
~eınıeketin halinden bahsetmek, mille
'41l hislerine tercüman olmak hakkı ve
~1Yor. HattA bu onun için bir vazife ııa-

1Yor. Demokrasiler fikir ve sanat a
~larına hilrmet ediyor, onlara bUyük 
lr ınevki veriyor. 

11 
~una rağmen birtakım münevverlerin 

lıleınokrasiye düşman oldukları, fikirlerl-
8Öylemek hakkını vermiyen idare 

~!arına taraftarlık ettikleri gözUkU
~· .. Bunlar - içlerinde değerli adamlar 
~U&ıınu da biliyorum _ uşaklığı cfendi
d e tercih eden insanlardır. Bunun için 
e eserlerindeki gilzelliklere rağmen, 
~an kUçilktürler. Bir Goethe olsalar 
~ bir Shelley, bir Milton olamazlar; 
.,_ n için bfrtaknn güzel şekiller ya. 
but brıaktan da daha esaslı büyüklükler 

Unduğunu anlıyamazlar. 

"-..... Nurullah AT AÇ 

4t/antik sahille
~·,.inde ka :ırga 
ıtçok şehirler su altında 
ka ldı; insanlar öldü 

"?ievyork, 22 (A. A.) - Beş gündür 
Ilı tlantik sahilinde şiddetll fırtına ve yağ
t lltlar hUkilm sürrnUş ve Meksika kör-
elhıde buna inzimam ederek 100 kilo -

~tre süratle esen bir rüzgar biltün 
liulrede bilyUk hasarnta sebeb olmu3tur. 
Ço~Uıı deniz münakalatı durmuııtur. Bir
~ tehir ve köyler su altında kalmıııtır. 
~orkla daha §imaldeki ııehirler ara-

::.~ ınUnakalit kesllmiııtir. BugUne ka
Gıı ' hıırgalar yüzünden 300 kişinin öl
~ h. •• 10 bin ailenin yersiz kurdsuz 

dılz tesblt edilmiştir. 
tlr lla..rat milyonlarca dolara yUkselmiıı
~ ~asırga Kanadaya doğru ilerlemek. . 

? 

COCUÖUNU TEDRİCi OLÜME 
- ·MAHKOM EDEN ANA 
Harp 

lngiltere, 

hazırlığı 
harbin önüne 

geçmeğe uğ raşırken mü
dafaasın ı ihmal 

JUl'i r.arbara 

İngilterede kadın, erkek herkes Lon
dranın imdadına çağrılıyor ve günlerden. 
beri devam eden bu davete her gün bin-
lerce kişi koşuyor. Bilhassa harbin, ne
f esinl hissettirecek kadar yaklaştığı bu 
gUnlerde Londranın artık pek müstakbel 
aayılmıyan imdadına konanlar da çoğal

m11tır. 

l ngllterede kadm erkek bir milyon ki
eldea milrekkeb bir "sivil hava ordusu,, 
teşkiline başlandığını yazmıştık. Daha 

sonra, ''hava hlicumlarına karşı kadınlar 
blrUği,, nln kurulduğundan da bahsettilı:. 
Bu birliğin propagandası için hazırlanan 
bir afiıse yanlııslıkla bir Alman kızının 

resmi çizilmişti. Bu anlaşılınca o milyon
larca afiş yırtılmıı, yakılmış, yerine ln. 
giliz kadınını en iyi temsil edebilir diye 
seçilen bir kızın resmiyle yeni afiııler 

yapılmıııtı. 

Mis Barbara Kerşav ismindeki bu kız 
lnıfliz kadınını yalnız çehresiyle, afişle
re konulan reemi~ le temsil etmeyi kendi
si için kafi görmemiş, İngiliz kadınlarının 
hava mildafaası ve hava ordusuna karşı 
gösterdikleri a!Akaya da iştirak etmiştir. 

Bugün Mis Barbara da sivil hava muha
faza ordusu efradmdandır ve ilk tayya. 
re tecrUbelerini muvaffakıyetle başar

mıştır. 

Bugün sivil hava muhafaza ordusunda 
talim görmüı, 45 bin kişi bulunmaktadır. 
Halbuki, geçen sene o zamanki hava hü
cumlarına karşı müdafaa yardımcı kuv
vetlerinde sivil halk 20-25 bin kadardı. 
Bu suretle, İngilterenin hava tehlikeleri
ne karşı müdafaasına hazırlanmış sivil 
halk bu sene iki misli artmış bulunuyor. 

Bu 40 binin yarısından fazlası Londra 
mıntakasının müdafaa teşkilatındadır. 

Diğerleri de ekseriyetle Bançcster, Bir
mingam, Şeflld gibi büyük sanayi şehir
lerindedir. 

Talim gören sivil halk, askeri tatbika
ta da tlbl tutulmaktadır. Bunlardan yeni 
bataryalar teşkil edilmiş ve hava hücum
larına karşı müdafaa ateşi egzersizlerine 
başlanmıştır. Sivil mUdafaa teşkilatı ba
taryalarında 7 santimlik yeni toplar ve
rilmi§tir. 

Londra mıntakası hava mildafaa teşki. 
latı reisi Mister Herbert Morrison, Çe
koslovakya meselesi münasebetiyle Av
rupa vaziyetinin birdenbire karıştığı bu 
son günlerde Londra halkına hitaben bir 
nutuk söylemiş ve halkı teşkilata yardı
ma tekrar davet etmiştir. 

.Mister Morison bu nutkunda diyor ki: 
"Hava hiicumlarına karşı tedbiçler teş

kilatı kurulduğundanberi, yani geçen se
ncdenberi I..ondra halkı çok büyük faali. 
yet göstermiştir. 

Gerek ben, gerek diğer akadaşlarım 
vatandaşları bu teşkilata her an davet 
etlik ve her an yeni taleblerle karşılaş
tık, her gün yüzlerce kişi teııkilata ya
zıldı. 

Buqün onu aqda bir 
kere qörebiliqor ! 

Çocuğunu tedrici ölilme sürüklemek clirmünden dolayı bir İngiliz: kL 
dnunın muhakeme edildiğini yazmıştık: Rebeka Burman ismindeki bu ka
dının kocası ölm:iştür ve Corc isminde bir oğlu vardır. Çocuk bu.gün 11 yL 
şındadır. Fakat kadın, kendisini çok sevdiği için, fazla ihtimam altında bü
yütmüş, ne oynamak için sokağa veya bahçeye çıkartmıştır, ne de evin için

di! oynamasına müsaade etmiştir. 
Oğlunu hemen hemen hiç yataktan dışarı ç~karmayan bu kadm onu 

mektebe de göndermemiştir. Çd.:uk, yarı aptal vaziyettedir ve adeta kötü

ri!mdür. 
Muhakeme neticesinde kadın cezaıız kurtuluyor, fakat oğlu kendisin

den ayrılarak bir çocuk bakımevine yazılıyor. Lakin kadına belki en büyük 
bir ceza baska taraftan verilmiş oluyor: 

Misis Rebeka'ya oğlunu ancak ayda bir kere, o <la i'ki saat olmak üzere 
görmek müsaadesini ver.iyorlar. Kadm bundan tabii çok şikayetçidir. F~ 
kat endişesi en fazla, oğluna kendisi kadar dikkat edemiyecckleri düşiln. 
cesinden gelmektedir. Önce, kendisinin oğluna tatbik ettiği yaşama §cOdi 
çok muvafıktır. Çünkü Corc çok narin bir çcı.:uktur. Yü11:irse, oynarsa y<>
rult:r, ölür ... 

Mahkeme kararı verdikten sonra bir ay geçmiı ve kadın ilk defa olarak 

geçen gün oğlunu iki saat iç.in görmU!tÜr. 
Kadın, çocuğunun hastanedeki yatağı lbaşına almrmş ve kendisile ko.. 

nuşmasrna müsaade edilmiştir. Oğlunu, boynuna sarılıp öpen Misis Rebeka 
onu kendisinden ayıranlara söylenmiş, oğlunun hayatından endişe ettiğini 
ileri 9Jrerek §ikayette bulunmuştur. 

Corcun anası hastaneden çıkarken kendisile görüşen bir gazeteciye 

dert yanmış, şunları söylemiştir: 
- Vakıa oğlum memnun olduğunu söylüyor. Fakat inanmam. Dlinyada 

bir insana anası kadar kimse iyi bakamaz. Sonra, ben kendisinden uzak bUr 
lunduğum ılindenberi oğlumun neı'esi kaçmış. Bir çocuğun annesi daima 
yanında bulunmalıda ... 

Bundan başka, onu ayda bir giln, hem de iki aaat gilbi kısa bir .zaman 
görmeye beni mahldlm ediyorlar. Bu da bir anaya ve evladına yaptlacak en 
büyük işkencedir .. ,, 

Kadının çocuğunu hakikaten sevdiğine ':iphe eden yoktur. Fakat Rebe. 
ka kendi fikrine öyle kuvvetli inanmrş bir kadın ki, çoı.:uğunu atıl bir hayata 
mahkum etmenin mahzurlarını hala anlanıamıştır ve Corc kendisine iade 
edilse yine onu yataktan dııarr çıkarnuyacafr, oynamaacna, mektebe gitme
aine nuni olacağı muhakkaktır. 

Halbuki çocuk, bakım yurduna gireli bir ay içinde üç, dört kilo alnuŞ
tır. Corc, on bir yaşında olduğu halde, artık mektebe de başlamış bulunuyor. 

nUllUye ihtiyacımız var. Bilhassa bugUn, 
Londranın müdafaa teşkilatında, yang'I
na karşı müdafaa tertibatı ile seyyar 
kadın imdad kolu kadrosunda açık bulu
nuyor. 

Fakat, yeni gönüllillerle bu açıkların 

derhal kapanacağından eminim. Londra 
halkı şimdiye kadar bu hususta bUyUk 
bir canlılık göstermiş, ve gerek hUkil
met, gerek dahiliye nazırlığı tarafından 
takdirle karşılanmıstır. 

Son gilnlerde Londra mildafaa teşkilA.

tının faaliyeti hakkında hUkiimete tekrar 
malümat verdim .. Ve askeri bir toplantı. 
da da seferberlik halinde bizim te§kil!
tın nasıl çalışacağını kararlaştırdık, plan
ları hazırladık.,, · 

Hava müdafaa teşkilatında kadınlara 

olduğu gibi çocuklara da birçok işler düş
mektedir. Onun ıçln, lngiliz mektcplerln
deki talebeler de müdafaa teşkilatının 

küçük gönüllüleri olarak çalışacaklardır . 
Leçcsterdn bütün mekteplerdeki çocukla 
rın ailelerine birer fiş gönderilerek ge. 
niş bir anket yapılmıştır. Bu fişteki su-

Araplarla İngi
lizler çarpıştılar 
Dört Arap öldü, bir İngiliz 

askeri yaralandı 
Kudı.is, 22 (A.A.) - Dün araplarla 

İngiliz asker ve polisi arasında Tiberias 
civarında mühim bir müsademe vuku 
bulmuştur. Araplar evvela çekilerek 
takviye almışlar sonra yeni bir müsa
deme daha olmuştur. 

Resmi bir tebliğe göre dört arap öl
müştür. Ramel civarında iki arap ve 
bir yahudi cesedi bulunmuştur. 

Gazede bir lngiliz neferi ağır suret
te yaralanmıştır. Resmi bir tebliğe gö

re, araplar sen günlerdeki tevkifatı pro
testo için Hayfada umumi grev ilan et
mişlerdir. 

Yün kraliçesi 
lngilterenin en ıyı yün 

elbise yapan kadını 

Birçok Avrupa meml ckellerlnde her 
§eyin bir kraliç ini çıkarmaya baJadı
lar: öyle ki, kraliçelerden kraliçe beğen 
sözUnUn burada kutıanılması tam yerin-
ae olur! 

Şimdi lnglltcrcde bir de yün kraliçesi 
seçUdi. Glnskov sergisinde yUn ve yün
ıu eııya sana~iinin propagandasını )apa
cak ol n bu "kraliçe,, 20 ) aşında ve Mod 
Klerk ismınde bir gen~ kızdır. Kraliçe en 
iyi yUnlU elbise giyen ve bu kuma tan 
en iyl clbiscl r yapmasını bilen bir ka-
dm olarak se!:ilmiş ve kendisine bu l§in 
krnliçcliğl unvanı verilmiştir. 

Mis Klerk Glaskov sergisinde yUnJU 
elbiselerini birer birer giyerek lizcıinde 
te~hlr ettikten sonra, te~rlnisanide Lon. 
drnda açılacak olan "Kadın sergisi,, nde 
de yeni moda yünlü kumaş elbiseleri bal-
ka tanıtacaktır. 

Casus 
<CcevaDıı n rrcnvan 

Abdülhamid zamanında ET
meni Hınçak ihtilal komitesi
nin ihtilal teıebhüıü naııl or
taya çıkh?. 

Abdülhamidin casusu Cevahirciyan 
ihtilal teşebbüsünü bütün delillerile 
ortaya çıkardığı halde neden mah· 
kum oldu?. 
Yirmiye yakın kişinin idam ve mü
ebbet kürek, sürgün cezalariyle ce
zalandırılmasına &ebep olan yakın 
tarihin bu heyecanlı ihtilal hareketi
ni HABER'de okuyacaksınız. 

allere çocuk velllerinin vereceği cevaba 
göre, çocukların ne gibi işlerde kullanı
labileceği tesbit olunacak,, ondan sonra 
küçük gönüllüler de 11ava müdafaa kul'8-
1arı görmeye başlıyacaklardrr. 

KüçQ kleırn m ftz 

İngiliz sana) iinde birçok fabrikalar 
faaliyetlcrlni hava hilcumlarına ka~ı mü
dara tertibatı aletlerine hasretmişlerdlr. 

Bu arada her giln binlerce gaz maskesi 
yapılıp lngiltercnin her tarafına sevke
dilcrek halka dağıtılmaktadır. Yalnız Bir 

mingam mıntakasında bir milyon kişiye 
gaz maskesi dağıtmak lii.zırngelmektedir. 

Havadan bombardımana karşı müdafaa 
tertibatında büyük roIU olan kum tor _ 

baları da her gün 'agonlarla sevkedil
mektcdlr. Son günlerde Londraya yeni
den )arım milyon kum torbası getirile
rek dağıtılmı§lır. 

Bu suretle İngiltere hilkumcti harb 
tehlikesini uzaklaştırırken, harb ihtima -
!ini bir an aklından çıkarmıyor ve harbi 
her gün olabilecek bir ihtimal gibi göre
rek faal bir §ekilde müdafaasına hazır. 

K 1MSEL1 ve kimsesiz küçilklerimfzden bahsetmek istiyorum. Havadisl
gazetelcrim!zde siz de okuyacaksınız. Eminim ki sizın de yüreğiruz 

sızlı) acnk. Bu kUçilklcre ne oluyor, ahlaklan nasıl bozuluyor, önüne geçemez 

miyiz - diye. 
13 yoşında bir kız çocuğu eroin kaçakçılığı ve eroin kullanmak suçun

dan; 15 yaşında bir erkek çocuk da hırsızlıktan jakalanmı , ik' i de adliye
ye vcril:nış. Erkek çocuk bir buçuk aylık mahkiimiyet bUkmünil bile )i) e
rek hapishaneye gönderilmi§. 

13 ya5ında bir kız çocuğunun eroin kullanması ve kaçakçılık ynpmnsı 

insana gnrib görünüyor. 15 yaııındıı sabıkalı damgasını yi~en bir çocuğun 

lınli l::snnn üzgünlük veriyor. 
13 yru ındaki bir kız çocuğunun eroin kaçakçılığını değil, eroin adını bil. 

memesi icab eder. Müddeiumumilikte sorıuya çekildiği zaman: 
- Ben C'roin do içmem, kaçakçılık da yapmam! 
Demesi, eroinin ve kaçakçılığın ne olduğunu bildiğine bir i arettir. 
Erkeğe gelince, o da hırsızlığını fena bir i olduğunu bildiği halde i le-

ı 
mi tir. 

Bunl r bu cürümlerini kims iz ve muht, ç olduklarından dolayı mı jap
mı 1 rdır? Boyleyse hadise bize, içllmni tc kll:itımızda bUyü.k bir eksikliği 
hatırlatmalı, kimsesiz çocukları sıyanet edecek bir müessese '1."Ücuda getir
meye teşvik etmelidir. Yok, sırf ahlllk bozukluvundan ileri geliyorsa yine 
üzerinde durulacak bir mesele ka~ısmdayız demektir. 

A 
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* Şehrimizdeki bütün ilk tedrisat 
müesseselerinin ilk teşrinin üçünde ted. 
risata başlamaları hususundaki karar 
hilafına olarak bazı Ermeni ve Musevi 1 
mekteplerinin eylü)an on beşinde ders
lere ba~ladıkları görülmüş ve bu mek. 
teplerin mes'ulleri hakkında takibata 

geçilmi~tir. 
* Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek

r eteri Şükrü Kayanın yeni inşa edilen 
Halkevi binasının açılma merasiminde 
bulunmak üzere bugünlerde Kastamo. 
nuya gidd.:eği haber verilmektedir. 

"' Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp 
ıehrimize gelmiştir. 

• Beynelmilel Ticaret Odası Reisi 
Mr. Vatson ile refakatindeki zevat An• 
karadan şehrim.ize dönmaşlerdir. 

• On ay evvel Cibalide nişanlrsı Hali. 
deyi iki y erinden ve araya giren Hil
ıamettin isminde birini de bir yerinden 
yaralayan Mehmet dün 8 sene 53 gün 
ağır hapse mahkum olmuştur. 

* Kemerburgaz nahiyesinde hayvan 
ıergisi dün Belediye Reisi muavinlerin. 
den R uhi tarafından açılmıştır. 

* Gümlükler Umum Müdürü Mahmut 
Nedim teftiş için İzmire gitmiştir. 

• E trüsk vapuru Mersine ilk seferini 
bu ayın 27 sinde yapacaktır. 
• T ürk Tarih Kurumu Asbaşkanı Prof. 
~fet dün Edebiyat Fakültesinde tarih 
1ubesinin imtihanlannda bulunmuştur. 

• Standart Oylin Zarli vapuru dün 
ai.1 yüzünden Kanlıcada Hayri kaptanın 
yalısının nht rmma çarpmış, rıhtımı yi.k. 
miş ve binada da bazı hasar yapmıştır. 

* Üsküdar fakirlere yardım kurumu 
cemiyet manevi şahsiyetinin Partiye 
bağlanmasına karar vermiş, nizamname 
bu şekilde tadil olunmuştur. 

* Sultanahmette Şehit Mehmetpaşa 
camiinin tamirine başlanmıştır. 

• Belediye, menba suları kaplalmm 
ağzında bulunan kapsüller için yeni bir 
tip ıeçmiştir. İnce alminyomdan olan 
bu y eni tip elle açılabilir şekildedir. 
Bunlardan iki buçuk milyon adet hazır-
lanmaktadır. =: 
DIŞARDA 

* Koburg'da babası Kral Ferdinanda 
yaptığı ziyaretten dönen Bulgar Krah 
Boriı dün Stisseden Berline gitmiştir. 
Kral lıtasyonda müsteşar Vörman, Pro. 
tokoldan başkonsolos Şubert, Bulgaris
tan orta elçisi Draganof ve diğer zevat 
tarafından karşılanmıştır. 

* İtalyada beynelmilel Bari şark fu. 
an dün akşam kapanmıştır. 

*Mısır Harbiye Nazm bugün Lond
radan hareket edecektir. 

* Arjantinde h:.ikumet bütün muvaz. 
zaf ve ihtiyat orduyu doğrudan doğ
ruya hükfimetin idaresi altma alan ve 
harp halinde kadınlar iç.in 18 yaşından 
ve er kekler için de 16 yaşından itiba. 
r en askerlik hizmeti ihdas eden bir ka
nun layilasmı Meclise vermiştir. 

ovunda kavga 
12 Yaşında bir kız 11 
yaşındaki arkadaşını 

taşla yaraladı 
Fatihte 12 yaşın.da küçük bir kız 11 

yatındaki bir erkek arkadaşını taşla ba· 
tından yaralamıştır: 

Zeyrek caddesinde 8 numarada otu -
ran Mustafa oğlu 11 yaşlarında Haş
met ile ayni sokakta oturan 12 yaşla • 
rmda Vahide iki mahalle arka -
daşulır. Bu iki küçük daima sokakta 
beraber oynarlar. Dün gene sokakta bu
luşan bu iki yaramaz, oyunları esnasın
da biribirlerine kızmış olacaklar ki kav. 
gaya başlamışlar ve Haşmet Vahideyi 
dövmcğe başlamıştır. 

Fakat gözü kararan Vahide de bir an 
Haşmetin elinden kurtularak yerden 
büyük bir taş kapmış ve Haşmetin ka· 
!asına atarak onu kanlar içinde yere yu· 
varlamıştır. Haşmetin feryadına ko • 
şanlar derhal tedavi altına almışlar.dır. 

Küçük carih hakkında tahkikat yapıl • 
maktadır. 

Bir amele toprak altrnda 
ka l d ı 

Dün Erenköyünde bir amele t cprak 
altında kalarak ağır surette yaralanmış
tır. 

Erenköyünde Bağdat caddesinde Kö· 
ıeleci sokağında oturan Mu§ saylavı 

ŞükrünUn bahçesinden denize açılmak
ta olan su yolunda çahşan usta Koço 

.?oYRA~
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Kaderin çok garip 
bir cilvesi 

lstanbul - Edirne yolundaki otobüs kaza· 
sında ölen dişçi, bir hafta evvel bize ayni 
yolda vukua gelen bir otomobil kazasın ı 
haber vermiş ve süratten acı acı şikayet 
etmişti 

~a~aya seQd)e~Dye'lr: ver<dll~I iddia 
~©.IDD<eli'il lhltYJSYSÔ@'\tem@lb>DDDn sahDbD 

t~v~Df © 0 lYI lfil©l lY 
iki gün evvel, İstanbul - Edirne yo. 

lunda çok feci bir kaza olmuş, devrilen 
bir otobüste bulunan 22 yolcudan !biri 
ölmüş, diğerleri de yaralanmışlardı. 

Kazada ölen, Edirnekapıda diş dok
torluğu yapan 1Jbey.dclir. Hadiseden 
sonra ilk gelen haberde ölünün ismi Ke
mal diye blldirilmiş, fakat sonradan bu 
isim yanlışlığı düzeltilm~ştir. 

Bu feci kazaya kurban giden doktcr, 
gazetemizin daimi karilerindendi. Ve 
bu acıklı ölümü bize garip bir tesadüfü 
hatırlatmıştır: 

Doktor 1Jbey.d, srksık bazı işleri için 
Edirneye gidip gelmektedir. Evvelki 
hafta salı günü de Edirneden lstanbula 
dönerken yolda bir kazanın şahidi ol.. 
muştur. Bu hadise, gazetemizde o za· 
man yazdığımız gibi, peynir yüklü bir 
kamyonun bir virajda yolun kenannda
ki hendeğe düşe:ek devrilmesidir. Bu
nu gören ve yaralı şoförü bizzat kendi 
otomcbiline alarak Silivriye kadar geti. 
ren doktor, o gün hemen bize telefon 
etmiş, ve karşılaştığı bu vak'ayı bildi • 
rerek, otomobil ve otobüslerin bu yol· 
daki sUr'atlerinden de acı acı şikayet 
etmişti. 

Garip ve acıklı tesadüfe bakın ki, 
doktcr bu hadisenin cereyan ettiği sa
lı gününden tam bir hafta sonra • ve 
gene salı günü • hemen hemen ayni 
mevkie yakrn bir yerde sür'at yüzün· 
den ileri gelen feci otobüs kazasma 
kurban gitmiş bulunuyor. Buna ancak, 
kaderin garip bir cilvesi demekten ken
dimizi alamıyoruz. 
Diğer taraftan otobüs kazası etrafın. 

namındaki amele toprak ve duvarın 

çökmesiyle 2,5 metre derinliğindeki 

çukurda gömülü kalmıştır. Etraftan 
yetişenler Koçoyu baygın bir halde di· 
ri diri gömüldüğü bu mezardan çıkar • 
mışlar ve derhal Hay.darpaşa nümune 
hastahanesine göndermişlerdir. 

Bir kumarhane bası ld ı 
Dün gece saat 23,30 da Beyoğlunda 

Koloğlu sokağında bir kumarhane ha· 
sılmıştır. 

Kumarhane clarak işletilen yer, bu 
sokakta Sabit isminde birinin evidir 
Burada en meşhur sabıkalı kumarbaz • 
lann her gece toplanarak oyun oyna -
dıklarını haber alan ikinci şube üçüncü 
krsım memurları bir müddettenberi ta• 
rassuda başlamışlardır. Nihayet dün 
gece evin kumarbazlarla dolduğu bir 
zanmanda ani bir baskrn yapdmıŞ ve o• 
yun oynanan salona giren memurlar o~ 
talığın kumar levazımı ve paralarla do
lu olduğunu görmüşlerdir. 

Oyun masası altında iki büyük ta • 
banca bulunmuştur_ Suç üzeri yakala • 
nan kumarbazlar Hasanaki, Boğos, Ha
mid, Abdurrahman, Hüsnü, Osman, 
Manck ve Mehmet isimlerinde sekiz 
kişidir. Ortada 200 liraya yakın para 
bulunmu§. aynca kumarbazİann üze ~ 
rinde de mühim para ve kumar aletleri 
zühur etmiştir. 

Bir zehir sat ıcıs ı yaka la ndı 
Kaçakçıhk büro~m memurları dün 

Kazlıçeşmcde bir seyyar zehir satıcısı 

da Edirne müddeiumumiliği ehemmi • 
yetli tetkikat yapmaktadır. 21 yaralı • 
dan altının ağır yaralı o1cluğu anlaşıl
mıştır. 

Müddeiumumilik kazaya sebep olari 
hususi otcmobilin sahibi Mecdi Seleni 
tevkif etmiştir. Yaralı olan otobtis şo. 

förü de isticvap edilmektedir. Kaza he· 
men bütün Trakya bavalisinde heyecan 
uyandırmıştır. 

Hadise sırasında, otobüsün arka te· 
kerleğine çarparak kazaya sebebiyet 
verdiği iddia edilen hususi otomobilde 
bulunan Kazım Ürgüplü şunları söyle
mektedir. 

''- Benim bulunduğum hususi oto _ 
mobili Selen Şirketi müdürü Mecdi Se· 
len idare ediyordu. Yanımızda bir de 
mi.ifettiş vardı. Otobüs bize Çekmece • 
de yetişti. Biz Silivrlde bir müddet 
durduk. O yoluna devam etti. Bir müd
det sonra biz tekrar ona yetişerek geç
tik. Fakat ikinci defa gene Çorluda 
durduğumuz zaman otQbüs gene bizi 
geçti .. Biz hareket ettikten sonra yclda 
tekrar karşılaştık. Ve onu geçerek iler
le.dik Lüleburgaza yaklaşırken su al
mak için gene durmuştu!, ki otobüs biiz 
bir daha geçti.. Arkadan yetiştiğimiz 

zaman yol istedik, verdi. Fakat 'biz ge. 
çerken otobüsün ön tekerleği bizim ar
ka tekerleğe çarptı. Yüz metre ileride 
yoldan çıkmak suretiyle durdu'k. Bu 
çarpışma neticesinde otobüs devril· 
mişti.., 

Dün Kültür Direktörlü
ğünde bir toplantı yapıldı 

Dün kültür direktörlüğünde lise ve 
orta okul direktörleri bir toplantı yap
mışlar ve bu senenin sınıf ve talebe va. 
ziyetleri etrafında görüşmüşlerdir. 

Bu sene lise ve orta okul sınıflarının 
normal bir şekilde olmasına bilhassa 
ehemmiyet verilmekte.dir. 

yakalamışlardır. Bu kaçakçı, Mustafa 
kolundaki esans şişeleri ile bilhassa a· 
melelerin çok bulunduğu muhitlerde 
dolaşmakta ve bunlara gizlice esrar ve 
eroin satmaktadır. Dün de memurlar, 
Mustafayı bu civardaki bir fabrika ame· 
lelerine esrar satarken yakalami~lar • 
dır. Yapılan araştırmada Mustafanın 

pantalon, ceket ve yelek ceplerinde 20 
paket esrar ve eroin bulunmuştur . 

Kamyon la tramvay şarpışh 
Bu sabah Fatihten gelmekte olan 144 

numaralı Harbiye • Fatih tramvayına 
Beyazıt elektrik idaresi önünde 4106 
numaralı kum taşıyan bir kamyon çarp 
mış, tramvayın kapı demirleri kopmuş· 
tur. 

M ahkum olan hı rsız ! 
Şehrb muhtelif semtlerinde ve bil. 

hassa Beyoğlu civarında bir çok hırsız· 
!ık yapan ve sen defa Sabrinin apartı
manından fincan zarfları ile terzi Fran. 
çeskonun dükkanından ütülemek baha· 
nesiyle bir iki pantalon çalan Akif is· 
minde bir hırsrz, dördüncü asliye ceza 
mahkemesi tarafından 3 ay hapse, iki 
ay emniyeti umumiye nezareti altında 
bulundurulmağa mahkum edilmiştir. 
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Tehlikeli binalarda 
oturanlar belediyece 
evlerinden çı~arı hyor 
Böylece yağmur ve fı rtınalarda 
kazaların önüne geçilmiş olacal< 

Son yağmurlar ve fırtına e.ımaıımda 

§chrin muhtelif yerlerinde bazı harab 
binalar yıkılmış ve işin fenaSI insanca da 

zaylıı.t verilmiştir. Teessüfe §ayan olan 
bu hal az çok yağan bir yağmur ve kuv

vetlice bir fırtınadan sonra birçok -defa:' 
lar görülmektedir. 

Belediye teşkihltı bu gibi maili inhi • 
dam veya muhtelif sebeblerlc tehlikeli 
binalara daimi şekilde dikkat etmek va· 
zifesiyle mükellef bulunmakta ve bu gi

bi yerler yıktırılmaktaysa da son hidi • 
selerden sonra şehirde sıkı bir tarama 
yapılması ve en ufak bir tehlike görülen 

yerlerin tahliyesi için tebligat yapılmast
nt ve sonra da tahliyesi cihetine gidil. 
meei belediye şubelerine bildiri1miı:ıtir. 

Bunun Uzerinc şehirde yeniden sıkı bir 
kontrol yapılmağa. başlanmıg ve birçok 

tehlikeli binalar için bir hafta milblet 
verilmi§tlr. 

Tehlikeli görülen binaların derhal tsb• 

Uye edilmesi sayesinde son frrtma. ,·e 
yağm~rlarda Beyazıdda yıkılan eski bit" 
konakta büyük bir facianın önüne geçil· 
mi.ştir. Oda oda kira.ya. verilen bu konak:· 
ta tahliye edilinceye kadar elli nUf1'~ 
vardr. 

•Memur ve müstahdem 4I 

1 
aranıyor 

Bir muhasib, bir daktilo, bir depo ıııe· 
munı, bir telefoncu ve bir büro gareo· 
nuna ihtiyaç vardır. İı!tiyenlerin mub· 

1 
tasar tercümeihalleri, tahsil derecele· 
ri, ve bir adet fotoğraflarile fstan°Jul 

743 posta kutusuna mliracaatlarr.__ 

------ > ·--- HER AKŞAM 
Taksim Belediye Bahçesi A laturka kısmında 

Film 
yıldızı FLIFLA ve 

TRUBU 
Muvaffak.iyede devam ediyor. Tel. 43776 ·------1!..-!l - ~ .. ""~ .: . - ~ 

. ISTANBUL . HARİCi" ASKERi ' · 
' " " KITAATI :'L!NLARJ ·.' .. '.' 

Hepsine 15,780 lira fiyat tahmin edi. 
len 90 adet kablo arka tezkeresi 800 kab
lo dolabr 100 adet çevirecek kolu ve 50 
çift kablo askı tertibatından ibaret dört 
kalem muhabere malzemesi kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmu~tur. Eksiltmesi 
30-9-938 cuma günü saat 11 dedir. Şart· 
name ve nümuneler komisyonda görü.lehi 
lir. llk teminat 1185 buçuk liradır. Eksilt. 
meye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif mektupla
rını eksiltme saatinden behemehal bir sa
at evveline kadar Ankarada M.M. Veka· 
leti satınalma komisyonuna vermeleri. 

(395) (6343)' 

• , 
Eskişehir Tayyare IIH!ydanında yaptı

rılacak uçuş yolu kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. Tahmin edilen bedeli 
283,870 lira olup ilk teminat parası 

21290 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 12 
ilkteşrin 938 çarşamba günil saat 15 ed 
yapılacaktır. Şartnamesi 21 lira 30 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satınalma komis
yonundan alımr. Eksiltmeye girecekle -
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncil madde
lerinde istenilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale günllnden en 
geç bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. Satmalma komisyonuna vermele-
ri. (440) (6673) 

• • * 
--5 kuruş 29 santim fiat pahalı görülen 

Pınarhisarın 770 ton yulaft yeniden ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 18-10-
938 saat 17 de kapalı zarfla yapılacak
tır. Muhammen bedeli 40,425 lira, ilk te
minatı 3032 liradır. Zarflar saat 16 ya 
kadar alınır. Taliplerin bildirilen gün ve 
saatte Viz~dc Satınalma komisyonunda ; 
hazır bulunmaları (451) (6758) { 

111,000 kilo fabrika ununa teklif odi· 
len fiat gali görüldüğünden tekrar k11 ' 

pah zarf usulile 10-10-938 Pazartesi gtı· 
nü saat 10 da Beytüşşebap Satmalına ıco· 
misyonunda yapılacaktır. Muhammen bt' 

deli 20.900 lira, ilk teminatı 1,581 lir•' 
dır. İsteklilerin belli gün ve saatten bit" 
saat evvel teklif mektuplarıyla tabur es· 
tmalma. komisyonunda bulunmaları. 

(450) (6751> 

• • • 

Hepsine tahmin edilen fiat 20_000 ıır• 
olan Ankarada Umum sıhhiye deposund~ 
yaptırılacak harp paketi imalılthane5 

makina ve tesisatı işi kapalı zarfla e1'; 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 9-11·93 

çarııamba günü saat 15 de Ankaradıı ?J· 
w M. V. satr.ıalma komi:'lyonunda rapl 

caktır. İlk teminat 1500 lira olup §art' 
namesi M. M. V. satmalma koınisyonutl' 
da görülebilir. Eksiltmeye gireceıcteri1' 
kanuni teminat ve 2490 saYtlı kanuntııl 
2, 3 üncü maddelerinde ya~h belgeıerte 
birlikte teklif mektuplarmt eksiltme ııa· 
atlnden en az bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. V. Satınalma korots~·o' 
nuna vermeleri. (443) (6706) 

• • * 
eıı· 2000 adet battaniye kapalı zarfla 1 

siltmeye konulmu<Jtur. Hepsinin tut&r 
18000 lira olup ilk teminat 1350 lirSdıt'• 
Eksiltmesi 12-10-938 çarşamba. gUnil ıı•; 
at 16 da yapılacaktır. Şartname evs~ ~
nümunesi her gün komisyonda görule 
lir. İsteklilerin ihale günü ihale saatin ' 

11uıı den behemehal bir saat evvel kanu 
6 

2, 3 maddelerinde yazılı vesaikle bfrlil't, 
Ankarada M. M. V. satınalma koınis)'0 

nuna teklif mektuplannı venneıeri. 
(449) (6712) 
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Çılgınca bir aşk ~~--rEsELE"I 
Namus lu bnr cdleDllkaınDoya lstanbul sokaklarında seyrüsefer banka soydurdu ! 

Peştede, güpegündüz bir bankaya baskın verdiler, 
kasadan vurdular 

Peştede en çılgm eğlencelerle sabaha 
kadar çalkalanan barlardan birinde, vakit 1 

geceyansını çoktan geçıni~. Sahnede meş 
hur dansöz Gabriello Horvot en güzel 
danslarmdan birini oynuyor. Bütün göz
ler ona dikilmiş .. 

Fakat bunların arasında dansöze en 
fazla alaka ile bakan bir genı;; var ki, 
kı..: da onun farkında. Oyun bitip alkış 
turanı koptuğu zaman dansöz evvela o de 
likanlıya bakarak gayet tatlı bir şekilde 
gülümsedi, selfunladı, sonra ötekilere dö· 
nüp başiyle bir selam verdi ve perdenin 
arkasına çekildi. 

Genç derhal yerinden kalktı, sahnenin 
arkasına koştu orada Gabriello,yu buldu 
ve hemen ellerini tutarak: 

- Gabriello. dedi, benimle evlenecek
sin! 

Dansöz, tekliften ziyade emre benziyen 
bu sözleri, gencin, elini dudaklarına gö· 
lürmcsi ne müsaade ederek karşıladı. 

Ertesi sabahtı. Peşte ticaret bankası· 

nın önünde büyük bir otomobil durdu. 
İçinden iki adam indi ve bankadan içeri 
gir~ler. Bir tanesi kapının önünde du
rurken diğeri içerdekilere: 

- Eller yukarı! diye bağırdı. 

Herkes bu ani tehdit karşısında dona 
kalm15. emre ıtaat ederek ellerini yu.kan 
kaldırmıştı. Haydut, tabancasını herkese 
birden ate5 edecek şekilde tutarak, kasa
Ya doırru yanaştı ve kasadara: 

- Çabuk paraları! dedi. 
Kasadar. kasanm gözünü açacakmış 

gibi e\ı;ılcrek elinde bir tabanca ile doğ· 
rul<lu \'e karşısındakine ateş etti. Haydut 
da derhal elindeki tabancanın tetiğini 
c;e!.;ti. Bu gürültü arasında. o zamana ka· 
dar donmuş kalmış olan diğer memur ve 
iş sahipleri harekete geçtiler ve kimisi ya· 
ralanan lıavdudun üzerine atılmak ister· 
kcn, diğerl~ri de kapıya doğru kaçmağa 
başladılar. 

Fakat kapıdaki diğer haydut hemen on 
ların üzerine atıldı ve hepsini gene yerle
rine mılılıyarak kasadara ateş etti. Adam 
olduğu yere yıkıldı. Haydut yaralanan 
arkadaşım bir etiyle tutup kaldırırken, 

diğer eliyle kasayı açmış ve birkaç avuç 
Para} ı cebine indirmişti. 

Sonra ikisi birden bankadan çıktılar, 
otomobillerine bindiler ve müthiş bir sür 
atıe, kö~yi dönerek •·.,yboldular. 

Hti/' :is ancak t-·· -lan sonra h-
ber almıştr. Budapeşte polis müdürü Ti
bor Ferençi bankaya geldiği zaman her· 
kes yan ölü bir halde, betibenzi solmuş, 
§a~m bir vaziyette buldu. Kasadar Imre 
:Rot ölmüştü, memurlardan Josef Benyak 
da ağrr yaralıydı. Bir iki kişi daha yarah 
idi. 

Polis müdürü iki haydudun güpegün
düz Peştenin oldukça işlek caddelerin
den biri üzerinde bu bankayı nasıl soy -
duklanna akıl erdiremiyordu. Kabahatin 
Çoğuu da bankad:ıkilere buluyordu. Vak· 
tinde imdat istemiş ve haydutlara karşı 
biraz cesaretli davranmış olsalardı bu va· 
tiyet husule gelmiyecekti. 

- Otomobilin numarasına olsun bak· 
inadınız mı? 

Kapmm önündekilerden biri: 
- Ben gördüm, dedi. Kaçarlarken bak· 

tun: BC. 111 idi.. 
Budapeştede 111 numaralı otomobili 

bulmak polis için zor olmadı. Fakat bu 
otomobil ne L:·dutlann altındaki o bü· 
}'tik otomobile benziyrdu, ne o gün o ta· 
rafa gitmişti. Hususi ve küçük bir oto
ttlobil olan bu araba, o gün daha hiç ga· 
tajdan çıkmamıştı. 

O halde, ya polise otomobilin numarası 
111 diyen adam yalan söylüyordu, yah:ıt 
da haydutlar yanhş bir numara takmış· 
lardı. 

lki ihtimal da mevcut görülüyordu. 
E:vvela o adamı bticvap ettiler. Bunun 
haydutlardan olması, polisin tahkikatını 
Yanlış yola sevketmek için ''otomobilin 
nurnarası 111 di,, demeti muhtemeldi. 
F'akat Janos ismindeki bu adamın haydt:t 
larıa alakası olmadığı, masus bir zavallı 
Olduğu meydana çıktı. 

O zaman ikinci ihtimal kuvvetlenmişti. 
Haydutlar yanlış numara taşıyan bir 

0toınobil kulla:uyorlardı. Belki kendile· 
tinin de. Fakat bu soygunculuğa çıkarken 
numarasını de~iştirmişlerdi. Yahud da 
otomobili bir ye:den plmı~lar \"e üzerine 

uydurma bir nwnara takmışlardı. 
Bu, daha kuvvetli bir ihtimal olarak 

görWüyordu. 
Tahkikat neticesinde o gece sabaha kar· 

şı Budape5tedeki garajlardan birinden 
bir otomobilin çalındığı anlaşıldı. Oto· 
mobil sahibinin tarifi haydutların altında 
görülen otomobile aynen uyuyordu. 
Garajcı o sabah adamlarından yalnız 

birinin işe gelmediğini söyledi. Bu, Laslo 
Speşi idi. 

Laslo, garajcmın söylediğine göre çok 
namuslu ve çalışkan bir gençti. Şimdiye 
kadar vazifesinde hiçbir ihmali görül
memişti. Yalnız eğlenceye biraz düşkün
dü. Geceleri barlardan çıktığı yoktu. Bil
hassa bugünlerde ..• 

Polisler Laslonun evine gittiler. Evde 
y<.ıktu. O zaman, evi araştırmaya başladı
lar. Yatak odasında, güzel bir kadın fo
toğ1-afı vardı. Laslo bunu çerçeveletmiş, 
yaiağmm başıucuna asmıştı. 

Polislerle beraber odaya girmiş olan ev 
:3aJ-.i bi kadm, resmi göstererek: 

- Tanıdınız mı:? dedi. Meşhur dansöz 
Gabğriello llorvot .. Delikanlı kendisini 
çok seviyormuş. Hatta evlenmek istediği 
söyleniliyor .• 

Fotoğraf üzerinde polisin dikkati daha 
fazlalaştı. Bu dansöz, - binlerce erkeği 
doğru yoldan şaşırtmış kadınlardan biri 
olan bu dansöz - Lasloyu bu soyguncu· 
luk ve cınayete sevketmiş olamaz mıydı? 

Polis komiseri evsahibini isticvaba baş 
ladı: 

- Laslo gece eve geldi mi? 
- Bilmiyorum. On ikiye kadar ben 

uyanıktım, gelmedi. Ondan sonra gel
diyse bilmem .. 

- Her zaman böyle geç mi gelir? 

- Sazan on buçukta, on birde. Fakat 
son günlerde on ikiden aşağı gelmiyor· 
du .. 

- Sabahleyin de gittiğini görmediniz 
tabi ? 

- Hayır, görmedim. 

Polis, ticaret bankası soygW1culuğunun 
Laslo Sepeşi tarafından yapıldığına ka· 
naat getirmişti. Bunda da bir aşk amildi. 
Şimdi Laslo ile dansözü bulmak kalıyor
du. Gabriello HorYot bulunduktan sonra 
belki Lasloyu bulmak daha kolay olacak 
tr. Onun için, polis evvela dansözün apar
tımanma gitti. 

Laslo dansözün od~smdaydı. Polisler 
içeri girmeden evvel kapının arkasından 
dinlediler. 

Laslo: 
- Yavrucuğum, diyordu. Seninle ev

lendikten sonra artık sahnede çalışma· 
na tahammül edemem .. Fakat, seni mes· 
leğinden alarak da büyük bir istikbal ve 
servet kaybettirecektim.Onun için senin 
en aşağı 20 sene zarfında - yani bütün 
gençliğin devam ettiği müddetçe - kaza-

~ Devamı 10 uncuda 

Meşhur çhrilt geçitlerden biri ve bu geçitlerdeki lntlzamsızJ1k 

ç nv u n geçntıeır ıo nıreır e c en k§l~ırlYıslYı 
0001nHuş uar0 bozuk tıra1mvayOar DşDe
y Dp <dlu rYyor ve ot©>~ltbsller ceh ~n-

nemi yarışıaıroliila bDUc!ıperva 
d e vam edlDy@ırDa r ••• 

Tam bir buçuk ay hasta. yatt.Iktan aon. 
ra, iki gUn evvel, evden sokağa çıktım. 
Evvela kendimi adetA şehrin yabancı.sı 

hissetmeye başlamıı;ıtım. Beyoğlunun en 
civcivli bir ııaatiydi. 

11.k nazarı dikkati.mi celbeden nokta, 
bu kalabalık saatinde otomobillerin, her 
zaman alabildikleri bir hrzla, ve her an 
bir kaza yapmak tehlikesi altında., Gala
tasaraydan Taksime doğru koşuşmaları 

oldu. Kendi kendime: 
- Herhalde, dedim, ben yattığundan

beri hızlı gitmek yasağı ka1kmzş olacak! 
Matbaaya kadar gitmek için bir tram

vaya atladım. Bindiğim arabanın ktmbi
llr kaç zamandır tamir ve kontrol gör. 
mediğini bir dakika içinde anlamak giiç 
olmadı. Tekerleklerinden, freninden tu
tunuz da arabanın altında yerleı;ımiş bü
tün motör aksamından garip garip ses
ler geliyordu .. 

Dayanamadım., blletçiyi çağırıp: 
- Yahu, dedim. Bu araba bozuk. Na

sıl yolcu taşım.ağa cesaret ediyorsunuz! 
Adam mlitecssir bir tavırla yil.zllme 

baktı ve cevab verdi : 
- Bizim vatman arabayı teslim aldık. 

tan l!!onra işin farkrna vardı nma, ne 
yapsın? Akşama kadar böyle gidecek ve 
tabü iş sonunda rapor yazıp idareye ve
recek. 

Artık bana ilk istasyonda bu bozuk a
rabadan inip bir başkasına binmek vacib 
olmuştu. Nctekim öyle yaptım. 

Karaköye kadar kazasız belAsız gel
dik. İçersi çok kalabalık olduğu için vat
manın yanında duruyordum. Karaköyde 
meşhur çivili geçide gelir gelmez, yUre. 
ğim birdenbire yerinden oynadı. 

Gerek bizim tramvayın, gerek karet· 
dan gelen bir otobüstln bir anda 8-10 ki
şi;ı.i çiğnemesine ramak kalmıştı. 

Bir zamanlar başında polis bekletile
rek intizam ve emniyet altında halkın 

karşıdan karşıya geçmesine yarıyan bu 
koridor, şiındi başıboş btrakılınca. tam 
manasiyle bir (ölU mgeçid.i !) haUnl al . 
truş ••• 

Ayni manzaraya dönUşte de rasgeldi
ğim için buralara (ölüm geçidi!) ismi 
vermekte kat'iyyen mübalağa etmediği
me eminim. 

Başıboş bırakılan çivili geçitlerde, ne 
halk tramvayların, otobüslerin ve oto -
mobillerin geçmesini bekl:yor, ne de ve
saitlnakllye halkı ... İki tramvay ara.sın • 
da. kalanlar mı istersiniz, otomobilin ö
nünden kaçmak isterken, otobüslerin ö
nüne düşen zavallılar mı? Hepsi, hepsi 
bu çivili geçitlerde saniye başında ras -
gelinen basit vakalar olmuş! .. 

Emniyet mlidiri Salih Kılınç, geçenler
de, bu geçitlerden polislerin kaldınlması 
meselesini izah etmiş ve polisin hiçbir 
memlekette herhangi bir tedbirin başm. 
da ilanihaye beklenilemiyeceğini ve mak
sadın halkı ve nakil vasıtalarını bu ge
çitlere alıştırmak, ilk tatbikatta yol gös
termek olduğunu söylemişti. Emniyet 
müdürü de şüphe yok ki hak!Idrr. Fakat 
görülüyor ki ne halk, ne de vesaitinakli
yeyi idare edenler bu nizama riayet et
memektedirler. Bu vaziyette çivili geçit. 
leri kaldırarak halkı yine eskisi gibi iste
diği yerden, fakat bu defa bittabi daha 
müteyakkız ve dikkatli olarak, geçmekte 
serbest bırakmak daha doğru olacak sa
nryoruz. 

ıı~•·::'fi-~,.~'di .. ?'.~1/Jı llB~~f f,~ • ~!'~~iı "''! 4 ~ı· F I,,~ I 'İJ~ 
;fl.f,~k\&..S lt~.M9111f- 'iiir,.. ' $~ 

60A;ıcQl~-n t~ 3 ~ lYlırlYltlYlnlYl~o rP>ara atollnlillca 
Sahırayolke~nırn SlYllla- aşoeyen 
yoınloz0 ~tUJOıııra ın bDteır u,, aısans@ır o err 

\ 

Matbaacıan eve otobtiale dönmek l!te -;;· 
diın ve yesaitinakllye üzerinde kontrol -
suzluğun şaheser misallerini işte asri o 
zaman gördllm. 

Şoförüm.Uz, bir delinin bile gösteremi. 
yeceği bir cesaretle, kamyon bozması a
rabamızı öyle sUrUyor, öyle sürilyordu ki, 
adım başında bir tehlike atlattığımızı 

söylersem kat'iyyen mübalağa etmediği -
me emin olunuz. 

Birçok tramvaylarrn solundan yıldırzm 
sUratlyle geçtik, gümrUk caddesinde za
vallı bir h:ımalr altrmıza almamxza. ev bir 
yük arabasına ç:arpmamıza ramak kaldı. 

Eminönünden sonraysa - köprU üstU 
de dahil _ öniimUzde giden ve herhalde 
başka. bir şirketin malı olan bir otobUsle 
cehennemi bir yarışa başladık. · Bu yarış 
ta Taksime kadar devam etti. Bir l:iiz onu 
bir o bizi geçiyor, şoförler sanki mey
danı boş bulmuşlar gibi altlarında. koca a
rabalar~a bu ölüm yarışında. kendilerine 
adet! bir eğlence arıyorlardı. 

Taksimde otobüsten kendimi dar at • 
tnn ve bundan sonrası ne oldu, diğer yol
cular son istasyona kadar şağ salinı gi• 

debildiler mi bilmiyorum. 

Şu lstanbulda, kendimi bildim bileli, 
seyrüsefer işi adamakıllı bir intizama 
girmemiştir. Fakat son zamanlarda, yani 
bundan üç dört ay evvel polis müdilrl
yetinin ve belediyenin gayretiyle tram .. 
vaylardan başka diğer bütün yesaitinak· 
liyenin etrafa ölilm ve felaket saçmalan 
epey önlenmişti... Fakat bu son kırk be§ 
gün içinde hayretle görüyorum ki, her 
şey gene ~ski halini almış. 

t. 1\1. APAK 

A VRUP ADA insan ka.labalrğI haddinden fazla. 
1000 sene içersinde bu kıt'anın nüfusu 470 mil

yon arttı. Onun için Avrupada yaşıyanlar fazla enerji 

ARA atınca. işliyen makineler gittikçe ortadan P M OSKOV A kan verme enstitlli!ti, kanın muhtelif 
unsurlarından tıbbi surette istifade olunması 

kalkmaktadır. ÇilnkU bunların gayet çabuk bo. 

sarfediyorlar ve bu yüzden ırk bozuluyor. 
zulduğu vo birçok zararlara sebep olduğu görülmilştilr. bahsinde çok enteresan tetkiklerine devam eylemek. 

tedir. Enstitü, kan plasma'sımn bir kişiden diğerine 

Avrupanın bazı ilim meı·kezleri, Alınan mühendisi Yalnız bugün, Avrupanın birçok büyük şehirlerinde 
Sergel'in A vrupada yaşryan insanlara oturacak yer bul- para atınca, çikolata, cigara alman makineler \Tardır. 

mak hakkındaki projesini ciddi clddi tetkike başlamış- Para atmca işliyen hava.gazi saaatleri de bu icadın blr 
lardır. Alman mühendisine göre Afrikayı kıymetlendir· nümunesidir. 
mek, ve Avrupayı Afrikayla birleştirmek için Atlantrop 
i.smi verilecek yeni bir kıt'a yaratmak lazımdır. Fakat, Çekoslovakyada bu otomatik makinelerin bir 

yenisl tatbik sahasına konulmuştur. Bu da, Para atınca 
Bu maksat için Cebelilttank boğazında bir baraj 

işliyen asansörlerdir. 
yaparak Akdeniıin su seviyesini 200 metre indirmek 
lazımdır. Bu suretle Akdenizin kuruyan kısımlarından 
Avrupa yarım, ve Afrika da 2 milyon kilometre top. 
rak kazanacakttr. 

Fakat Alman milltendisinin projesi bu kadarcık de
ğildir. O, ayni zamanda Sahraytkebiri de sulamak ve 
bir çölde cennet yaratmak istiyor. Bütün bu tasavvur. 
lar imkansız değildir. Süveyş ve Panama kanallarını 
a<:an, Zıiiderze körfezini kurutan fen bu işi de başara
bil1r. Fakat siyası ve mali müşküller bu işin yapıl

masına mani oluyor. Halbuki Alman mühendisine gö
re dtinyayı harbden lrurtarmak için bu işi yapmaktan 
başka çare yoktur. 

Daha doğrusu, bu pek yeni bir icat değildir. Eski
den de, Habsburglar zı:ı.manmda, bu şekilde iı;ıliyen asan. 
sörlere tesadilf edllirdi. Fakat, onlardaki maksat başka 
idi: Bu gibi yerlerde fazla kalabalığın toplanmasından 
korkan hükumet aşansörlerle girip çıkanların sayısını bu 
suretle kontrol ederdi. 

Bugün Prağda tekarar çıkarılan bu para atınca işlL 
yen asansörlerin faydası ise her halde kapıcılaradır. BL 
naya her gelen ile asansöre binip yukarı kadar çıkıp 
lnmek her halde kapıcıların çok hoşuna. giden bir şey 
değildir. 

geçirilmesi imkanlarını tesbit etmiştir. Diğer taraftan, 
enstitü, insana az miktarda. keçi, köpek, inek ve kaz gi
bi bazı hayvanların kanlarının nakledilmesi bahsinde de 
çok enteresan tecrübler yapmıştır. Bu usul, bilhassa 

· mide ve barsaklarda vücuda gelen bazı hastalıkların te
davisinde çok iyi gelmektedir. 

Kanın Sovyetler birHği dahilinde en uzak köşele
re kadar nakli için, enstitü, kan muhafazası ve nakli 
bahsinde hususi metodlar ve hususi teşkilat vücuda ge
tirmiştir. 

Kan verme keyfiyeti, Sovyetler Birliğinde çok ge
niş bir mikyatsa tatbik olı) tuıaktadır. Halen, memleket 
dahilinde 830 kan verme merkezi vardır ve bunlar, 
1937 ııenesi zarfında 72.000 kan verme ameliyesi yap. 
mrşlardır. 

Halen Sovyet doktorları, kan verme usulünü, ya
nıkların, tifoit skarlatin gibl hastahklarm, cild, göz ve 
kulak hastalıklarının ve bazı nöeopsi§ik hastalıkların te
davisinde kullanmakta ve çok muvaffakıyetli neticcteı' 
almaktadır. 



Triko bir ce.ket 
nasıl örü ür ? 

Fantezi triko ceketler hem çok tık 
tır, hem de çok modadır. Bu ceketler 
'1er yerde giyilebilir. Biçimleri artık 
klasik bir hal almıştır. Bu sonbahann 
triko ceketleri biraz: uzuncadır. Bu u. 
.zunluk cnlara daha ağır bir manzara 
veriyor. Resmini gördüğUnUz triko ce
ket, yine buradaki §emada gördüğünüz: 
örgü ile örülmüştür. Tabii bu örgüye 
tavukayağı denildiğini bilirsiniz:. Aşa
ğıdaki izahatı okursanız aynı örgüyü, 
gayet kolaylıkta siz: de yapabilirsiniz:. 

maralı bir §İl, elbiseye gidecek renkte 
3 büyük 6 küçük düğme. 

Örgü tarzı 
Birınci sıra koyu renkli ipten olma'k 

üzere önden örillür. İkinci sıra arkadan 
ters örülür. 2 ilmik koyu, 6 ilmik açık, 
2 koyu 6 açık. .. Uçüncü sıra önden vo 
düz: örülür. Renkli ilmiklerin taksimi 
tıpkı ikinci sıra gibidir. 4 ncü sıra arw 
kadan ve ters, 5 nci sıra önden ve düz:, 
örülür. 6 ncı sırayı örerken (arkadan 
ters) 6 ilmik koyu, 2 açık 6 koyu, 2 a. 
çık olarak devam edilecektir. 7 nci sıra 
(önden} 8 nci sıra (arkWan) 9 ncu sı.. 
ra (önden) aynı sayıda ve renkte il. 
miklerden teşekkül edecektir. Bundan 
sonra üç sıra üzerine ilri~er ilmik çıka. 
rarak (şemaya bakınız) 6 ilmik koyu. 
2 açık olarak ôrülecektir. Sonra arka. 
dan ters örgü ile 2 açık 6 koyu olarak 
örgüye devam edilir. Bu şekilde örülen 
örgüde en ilmiğin genişliği 3,5 santim 
yapar. 

Kullanılacak renkler 
Bu ceketler iki renkten örülür. Ya1-

nu renklerin çok göze çarpan cinsten 
olması lhnndır. Mesela gri ile koyu 
kahverengi, soluk penbc ile deniz ma_ 
vbi gibi renkler biribirine çok uygun 
gider. Kezalik kahverengi ile yeşil, ye
§it ile siyah da çok güzel olur. Bu ce
keti giyerken, onu teşkil eden iki renk. 
ten kcyusunun renginde bir eteklik 
geymek de icap eder. 

' 

faiz eme 
Her renkten 200 gram yün, 3-0 nu. 

Ölçüsü ı _ 
Aşağıda anlatacağımız örgU tarzı 42 

beden içindir. Bundan daha yukarı olan 

FaytlHlı bil~IPr -, ?.e~enlcrde ~er numara için arkada 14 
· ~ _ onun her hır parçasında her kolda 7 

• Gümüs takımlarını kararmadan kul- il~ik arttırmalı. Ceketin boyunu 3, 4 san 

larunak için onları senede bir defa süde ım uz.atmalıdır 
batırıp çıkarmak ve bir müddet bırak-
tıktan sonra yıkamak çok faydalıdır. Örgü 

• Açık renkli bir fötr kumas yahut fötr Arka: Başlarken 118 ilmikten başlar. 
~ap1rn üzenndeki lekeyi çıkartmak için Evvela 3 sıra düz renkten jerse örgü ö
kc_me şekerle oğmak kafidir. rülür, sonra asıl örgünün yukarıda an-

• Si.ite su katılıp katılmamış olduğunu !attığımız birinci sırasına geç:lir. Ve bu 
anlamak çok kolaydır. Bir yorgan iğnesi· sıradan itibaren tavukayağı örgü baş. 
ni iyıce temizledikten sonra sütün içerisi lar. Aşağıdan itibaren 6 santimetre ör. 
ne batırır \C çekersiniz. Eğer süt safsa gli örülünce her üç santimetrede bir il
ya\aŞ ya\ aş iğnenin uzunluğunca akar ve mik azaltılır. 12 santimetreden itibaren 
iğnenin ucunda bir damla kalır. Eğer süt 3 santimetre örülür. Sonra, her iki ta
suyla kan5ık.:;a hızlı hızlı akar, ve iğnenin raftan evvela dört, sonra üç, daha sonra 
ucunda bir damla kalmaz. iki defa iki ve üç defa birer ilmik eksil. 

• Bir şişeden yahut herhangi bir kap- tilir. 4 santimetre düz örillür. 2 defa 
tan petrol çıkarmak isterseniz, içerisine birer ilmik arttırılır. 53 santimetrede 
kahve telve i koyunuz. Yalnız kahve tel· her taraftan altışar ilmik düşürerek o. 
\esinin susuz olması şarttır. Jki gün onu muzlar teşekkül eder. Bu düşürüş 7 de
o halde bırakınız. Sonra soğuk suyla yı- fa tekerrür eder. 
karsınız. Şayet koku kalırsa ayni işi bir Ön (sağ taraf): 42 ilmik ile başlanır. 
defa daha tekrar etmek lazımdır. Sağdan evvela 6 sonra b~ş ilmik arttı-
* Yaldızlı çerçeveleri temizlemek için rılarak örülür. Daha sonra 3, 3 .defa iki 

iki yumurtanın beyazını köpürünceye ve altı defa birer örgü arttırılır. Sonra 
'kadar çarpmalı. İçerisine y<'rım kaşık düz örülür Ve aşağıdan 19 santim de 
çamaşır suyu ilave etmdi. ÇerçevclP.ri ilik yeri 4 ilmik eksiltilir, buna muka-
yumı,ışak bir fırçayı bu mahlüle batı. bil cndan sonraki sırada 4 ilmik arttırr-

rarak silmeli. Fazla pislenmiş yerlerini lır. 
birkaç defa silmek icap eder. Sonra ku- Sol tarafta 6 santimetre düz örgüden 
rulamadan bırakmalı. sonra her iki santimetrede birer örgü 

Çamaşır ve ipekliler üzerindeki ter arttırılır. Sonra arkanın kenar hatların. 
lekelerini çıkarmak için ılık su içerisine da olduğu gibi her santimetrede 14 de. 
birkaç damla amonyak damlatılır, son. fa tekerrür etmek şartilc birer ilmik ar. 
ra lekeler bu amonyaklı su ile ıslatılırsa tar. Kol yerlerine gelince evvela 7, son 
kumaş eski rengini alır. ra 5, sonra 2, daha sonra da iki defa bi 

111 Bir parça su içerisine beyendiğiniz rcr ilmik azaltılır. 3 defa her iki santi. 
bir esanstan bir iki damla damlatınız. metrecfe birer ilmik arttırmak üzere 4 
Çamaşmmzı ütülemcden evvel bu ko- santimetre düz örülür. Yaka için aşa-
kulu suya bir sünger batırınız. Utüle. ğıdan 41 santimden itibaren eksiltme-
yeceğiniz çamaşırı bu süngerle siliniz. ler başlar. Her üç sırada bir defa birer 
Bu suretle ütülenmiş çamaşırları gi ilmik eksiltilir ve bu 25 defa tekerrür 
yerseniz vücudunuzun harareti karşı. eder. Omuzlar arl:ada olduğu için azal. 
ısında güzel bir koku intiaşr eder. tılır. Sol tarafı örerken ilikler hesaba 

• Lahnayı veyahut karnebahan haş. katılmaz. 
larken ortalığa kötü bir koku yayılır. Kollar: 58 ilmikle başlar. 3 sıra jer. 
Uhnayı haşlıyacağımz suya yumurta se örülür. Sonra tavukayağı örgünün 
büyüklüğünde bir parça ekmek içi at· birinci sırası başlar. Bu örgüye on san. 
mak bu kokuya mani olur. ti:netre devam clunur. Sonra her ke. 

• Tentene yıkamağa gelmez, büzü. nardan her iki santimetreye 18 defa bi-
Iilr derler. Halbuki bu zan yanlıştır. rer ilmik arttırılır. Aşağıdan 48 santim 
Tentene çok giızel yıkanır. Yalnız: yı- örülünce her keı.ardan 2 ilmik -eksilti_ 
kandıktan sonra süte batırmak ve süt. lir, sonra bu eksiltme birer örgüye iner. 
ten çıkardıktan sonra ütülemek lazım- On s~kiz .defa her iki sırada birer örgü 
dır. Bu, tentencyi sertleştirir. Ve eski eksiltilir. Sonra 16 defa her sırada bir 
rengini tamamilc iade eder. örgü eksiltilir. Kalan örgüler kapatılır. 

• Limonları uzun zaman çürümeden Cepler: Küçük cep için 14 ilmikle 
ve küflenmeden saklamak mümkün. başlanır. Her iki sırada 1 ilmik arttırıl-
dür. Limonlar içerisinde su dolu bir el mak üzere 10 sıra örülür. Sonra düz: 
tasında bırakılırsa ne çürür, ne küfle- olarak örgüye devam olunur. Aşağıdan 
nir. Yalnız iki günde bir tıulannı de. 7 santimde örgü kapatılır. Aşağıdaki 
ğiştirmok lazımdır. Su limonların üstü iki cep 18 ilmikten başlanır. Tıpkı kü. 
ne kadar ~ıkmalı n el tası geniş bir çük cep gibi örülür. örülen kısmın bo 
tabak ile kapanmış clmahdır. yu 9 santimetre clunca örgü kapatılır. 

• Knrnebaharın haşlanırken bcmbc. 
yaz kalmasını isterseniz, karnebahan 
hqladığın.tz suya biraz süt ilave ediniz. 

Birleştirme 
Örülen par~ tcraiııc ~virmell, 
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Yazın kullandığımız t6rba biçimi, yahut 
renkli kumaşlardan örgü çantalara qrtık 
veda ediyoruz. Yeni çantalar birçok ee. 
killcrdedir. Gündüz kullanılacak çantalar 
timsah derisi veya alelade deriden yapıl
mış çantalardır. Bu çantalarda tezyinat 
olarak zarü deliklerden yapılmış sular, 
bakır kakmalar, yahut maden rakamlar 
kullanılıyor. 

Bu çantalar gene Zıplerlc kapnnıyor. 

Fakat Zıp'm görünmemesi tercih edildi
ğinden kabartma. yerleri deri eeridlerle 
gizleniyor. Fakat akşam çaylan için 
kullanılan çantalar başkadır. Sabahleyin 
kullanılan çruıtalar büyükçe, akşam kul -
lanılruı çantalar küçliktnr. 
Akşam çantaları için podC>silet diğer 

derilere tercih ediliyor. A1q~am çantala -
rına muhtelif şekiller veriliyor. HııttA 
Parisln moda mağnzıılarında biçimi iti • 
barlylc dilenci kcşkülilnü hatırlatan çan
tnlo.ra dahi rasgclinmişUr. 

Gece çııntaları, akşam çantalarından 

daha. kliçüktur. Bunlara ancak bir men. 
dil, bir pudra kutusu ve dudak ruju sığa
bilir. Bu çantalar üzerinde gümüş kak _ 
malar çok modadır. Akşam için deri çan. 
talar kullanıldığı gibi kadüedcn yapıl -
mış küçük torba eeklindeki çantalar da 
kullanılıyor. Fakat mevsinün en yeni 
modası tamamen madeni çantalardır. Bun 1 
lar Fransada yeni piyasaya çıktığı için 
henliz memleketimize gelmemiştir. Hayli 
pahalı olduğunu kataloglardan öğrendi -
ğimiz bu çantalarrn memleketimizde ta
ammüm edib etmlyeccğinl &imdiden kes
tirmek mümkün değildir. 

ve üzerine ıslak bir bez sererek ütüle
meli. Omuzlan, kenarlar. kollan dik. 
meli. Makine dikişi el dikişinden daha 
iyidir. Dikiş yerlerini büylik bir i.iti.i ile 
ezmeli. Önünün kenarlarına yine elde 
örülmüş bir şerit geçirmeli. Bu şeridi 
makine ile içeriden dikmeli. Her kolda 
'küçük bir pili yapmalı ve üzerine Uçer 
dUğme dik:neli. Cep yerlerini keserek 
Uzerine cepleri geçirmeli. Ve tekrar il
tillmeli. 
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Gülyağı ihracallmız 
gittikçe inkişaf ediyor 
Isparta gülyağları bütün cihan piyasaJarmda sağlam 

bir mevki a lm ı ştır. Fakat fiatları diğer piyasalara 
uygun seviyelerde tutmak lazım 

lsparta, (Hususi) - Memleketimizde 1 
gülyağı istlhsnlat ve ihracatı son yıllarda 
inkişaf etmeğe başlamıştır. 

Gillyağı, bUtiln ıtriyat levazımı istihza.. 
rntında kullanıldığından, birçok memle. 
ketler gülyağı sanayll kurmayı denemiş. 
ler, fakat tecrübelerden iyi netice ala. 
mamışlardır. İyi vasıfta ve fazla miktarda ı 
gUlyağı yetiştirme şartlan, bilhassa A. 

1 

nadoluda ve kısmen de Bulgaristanda 
toplanmııı bulunmaktadır. Bulgaristan 
bu mUsait vaziyetten istifade etmiş, güL 
yağı ihtiyacını temin ettikten başka, bir. 
çok memleketlere de ihracatını mühim 
miktarda artırmıştı. 

Glllyağı ihracatı bilhassa eskldenberi 
Bulgaristan için mühim bir gelir temin 
etmekte idi. Fakat cihan harbi sonların. 
da gülyağı fiyatlarının yüksekliği yU_ 
zünden bu ihracat ehemmiyetli nisbette 
azalmıştır. Bir kilogram glilyağı istihsal 
lç\n tahminen 4000 kilo gUle ihtiyaı; oldu_ 
ğundan glilynğı da tablatile pahalıya sa.. 
tılmaktadır. Evvelce gülyağla.rmın mU. 
hlın bir kısmını Fransız sanayii sa.tın alı.. 
yordu. Fakat son yıllarda Almanya da, 
Bulgaristanla münasebetlerini artırmış 

ve eskJye nazaran daha fazla gUlyağı 
idhaline başlamı§tır. 

'Memleketimizde de cidden nefis olan 
gUl mabsulil ile aynı derecede değerli 
gUlyağı istlhsalitını artırmak suretiyle 
bUyUk faydalar temin etmek pek ıııUın
kUndUr. Memleketimizin bilhassa ııebrL 
miz ve havalisi güllerinin nefaseti çolt 
meşhurdu. Bu kıymetll mahsulün nıUbtııı 
ihraç maddelerimiz arasında yer alnıasın' 
çalışılmaktadır. 

Almanya piyasası son zamanlarda TUrk 
gUlyağlarına da rağbet göstermeğe baO
lamıştır. 937 yılı içinde TUrklyeden .A~ 
manyo.ya 18.000 mark kıymetinde 100 Jd
lo gülyağı ihraç edilmiştir. Bu yıl ihrac&o 
tm 500 kiloyu bulacağı tahmin edilıne~ 
tedir. Cihan piyasası, Türk gUlyağıatl 
kalite itibarile Bulgıır gUlyağlarındaıı 
çok Ustun bulunmnktadır. Fakat Bulpl' 
glilyağları Türk gülyağlarma naıarıın 
daha ucuz olduğundan sUrUm sahaları d• 
bu suretle daha geniş bulunmaktadıt'· 
Gülynğcılığrmrzın ihracat sahasında. llytlt 
olduğu ehemmiyeti alabilmesi biraz d• 
fiyatların yabancı memleketler plya!Sla. 
nna uygun seviyelerde bulunmasile 1'"' 
bil olacaktır. 

Çukurova'da bu yıl 
milyonlarca zarar var 

200 Bin balyeyi bulacağı tahmin edilen pamuk 
mahsulü 60 bin balyeyi aşmayacak mı ? 
Adanalılar bu kötü netice 

sebeplerinin tetkikini istiyorlar 
Adana, (Hususi) - Adana gazeteleri' 

Çukurova çiftçisinin vaziyeti hakkında 

uzun boylu ne§riyat yapıyorlar. "Yeni A. 
dana., gazetesi bu vaziyeti eC>yle anlatı. 
yor: 

İki ay evvel pamuk fldanlarmm göster. 
diği düzgilnlilk, mahsullerin bereketli o. 
lacağına d~ir kuvvetli kanaatler verdi ve 
bu itibarla da herkes istikbalinden ümide 
düştil ve buna güvenerek de teşkil~tmı 
takviye etti. Tarlasını bu iman hızıyla 

makinelere verdi, nadasmı yaptı. Toprağı.. 
nı karıştırdı. Gelecek senenin ekim sa_ 
hasmı hazırladL Bütün bu işleri idrak e. 
deceğl pamuk mahsulünün bereketine ve 
değer fiyatla satılmasına bağlı ümitlerle 
bıışardL 

Diğer taraftan ticaret odası da bunu 
resmi tahmin vesikalarile teyit etti ve 
mahsulün 200 bin balyayı bulacağını nee
rettL Biltiln bu görllş ve tahminler çok 
parlak ve limitli yUrUdll ve bu ümidin 
verdiği neşeden doğan gayret Çukurova.. 
nm hayırlı hizmetk!rlarmı bütUn heyecıı... 
nlle işletti. 

Vaktaki mal •.ıl yetişti, toplanmağa 

başlandı. Evvelki bereket ümidi de suya 
düştU. Alman neticeler tahminlerin yan_ 
lışhğıru fsbat ettl. 

Bugün işitildiğine göre ticaret odası 
tnhmln memurlannı ve daha bu işe al!. 
kah zevatı toplıyarak tahmin derecesl 
nln esaslı bir rakama bağlanması üze. 
rinde incelemeler yapmağa mecburiyet 
hissetmiştir. Son alınan netice ve karar 
(30) bin balya klevlnnd ve o kadar da 
yerli pamuğu miktarmdadır. 
Eğer bu tahmin böyle çıkarsa Çukur. 
ova toprağiylc uğraşanların zararı mil. 
yonlan nşar. Toprağa döktliğil paranm 
yansı bile eJlne geçmez. 

İşte bu bcreketslzliğe il!ve olan fiyat 
ailşilklUğU ve aynı zamanda yağ. 

murun erken başlamasile pamu _ 
ğu berbat etmesi ve bu yüzden de fiyat 
dUşUklüğil hesaba katılırsa çiftçinin çok 
müşkül vaziyette kalacağına hiç şUphe 
edilmemelidir. Memlekette her sene top_ 
rnktan mllyonlarca lira çıkararak altın. 
lar doğuran ve yapan çiftçinin bu kl>tll 
haline el uzatmak ve onun derdinin der. 
nıanmı di13Unmek günlerinde olduğu_ 

ml1%U unutmamalıyız. Bir taraftan zlra&t 

VekAletl bereketsizliğin sebeplerini ard
tırmalı ve bundaki kusurun kime ait 
olduğunu incelemeli ve bu fena vııztyed 
önlemeye gayret etmeli, diğer taraf ataıl 
lktısat Vekô.letl pamuk şefliği çok ciddi 
harekete geçerek fiyatlar üzerinde nrd
tmnala.r ynpmo.lı ve bu tehlikeden çift

çiyi kurtarmak çaresini bulmalıdır. 

İzmir'de 

Büyük bir şehir 
oteli yapıhyor 
İzmir, (Hususi) - İzmir beledlyesinll! 

beş senelik imar planma dahil buluııaD 
ve kordonda, elındild eehlr gazinosu ·ye-
rinde inşası mukarrer olan eehir oteli
nin ineasma önlimlizdeki mevsimde ~ 
lanacakt.ır. Belediye reisi, lzmire gelec~ 
turistler için yeni otel gazino ve resto
ranın 939 senesinde ikmali için çalışmak• 
tadır. 

Büyük echir oteli 140 yataklı olacak ~e 
400.000 liraya mal olacaktır. Yeri, el.Indl 
ki eehir gazinosunun bulunduğu yerdit· 
Bu otelin, gazino ve restoranın pl!n ~e 
maketini yapan güzel sanatlar akaden:ıJ!l 
profes6rlerinden Arif Hikmet maketi ge
tirerek belediye fen heyeti önUnde izah 
etmiştir. 

Belediye reisinin bıışkanlı{;rında topl..,.. 
nan belediye inşaat heyeti maket ve , .. 
van projeyi tetkik ederek muvafık bul• 
muştur. İnşa edilecek eehlr oteli, ynlnfj 
Tlirkiyenin değil, Balkanların bile en gU. 
zel, mliferrah, konforlu oteli olacaktır. 

Şehir oteli beş katlı olacak ve 140 ya"' 
tağı bulunacaktır. Otelin her oda.sınd• 
banyo ve geniş bir balkon, sıcak suyu ea• 
mi olacaktır. Otelin bir bahçe gazlnostın"' 
dan maada, be3lnci katın üzerinde bir de 
geniş teras gazinosu bulunacaktır. oteliıı 
lokantası orta katında olacak, ikinci kot " 
dona rastlıyan arka kısmında. bir gsrsJ, 
kUçUk lokantası, dükk&nlan, berber nıa.. 
ğazaııını havi olacaktır. AdetA bir saıı•
toryum şeklini alacak olan bu otelin ıco:ı:ı:s 
blnezonu hallolunmak Uzeredlr. 

Şehir oteli, lzmire gelecek turtsUerfıı 
istifadesine arzedilecektir. Bu mUeıısese " 
yt belediye işletecek ve fiatleri ga.yet 11" 

cuz olacaktır. 
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- Lokantada gördilğilm yemeklerin 
lılçblrlslnl g!SzUm tutmayınca yağda iki 
1Uınurta istedim. On bee dakika kadar 
lonra garson yağda pişirilmiv bir tek 
1Uınurta getirerek özür diledi: 

- Affedersiniz. Bir tane yumurta 
kaiınıııtı. 
Yumurtayı yemek Uzereydi.m ki yu -

llıurtamn beyazı Uzerinde gördüğüm san 
lekeler dikkatimi çekti: 

- Garson, bunlar ne? 
Gal'Son izahat verdi: 
-· Evvela iki yumurta kırmıştık. Fa. 

kat baktık ki biri bozuk, onu çıkardık. 
Bağırdım, yumurtayı yemiyeceğimi 

~Yledim. Garson alrp götilrdil ve biraz 
llonra ahçıyla geri döndU. Ahçı müthiş 

hiddetllydı; yüzüme bağırdı: 
- Size bir tnne yumurta pişlrebil

llıek için altı tane gUnlllk yumurta kır
ırııııtnn, içinden bu sağlam çıktı ve <1iz bu
lla rağmen memnun göıünmüyorsunuz. 

- 1trı ls1iat'111n1ert alıyorum. Ayafıma 
tıpatıp gt>Jcll. 

- Pardon bayan; ayağınızdaki lskar
Plnlcrln kutusudur. 

Terakki 
Ormanda iki tavşan arasında: 
- Yahu, bizim komşunun kızı ne ol

du? 
- O ııldı yUrUdU maşallah! Hayatta 

llıuvaffak oldu, şimdi Beyoğlu mağaza. 
lanııdan birinde sansarı 

- Bulunduğu yf'rln etrafını boyaaık. 

Ne yapalım, çok mühim adam, nasd ona 
"çclül" diyebilirdik! 

~11 r seıne tuapns 
Avukatına vaadetmiştl: 

- Beni bir sene hapisle kurtarırsan 
sana 500 lira var. 

Dava başladı, de\•am etti ve maznunun 
filhakika bir sene hapsine karar veril
di. Avukat, müekkilini hapishane hücre
sinde ziyaret cttL 

Mahkfım: 

- HeşekkUr ederim. Dedi. Beş yüz 
lirayı hak ettiniz. Oğl:ıma şu kağıtla 

müracaat ederek parayı alırsınz. 
Avukat eevab verdi: 
- Hakikatf'n parayı hak ettim. Çok 

uğraştım doğrusu. Delil olmadığı için be
raet edecektiniz, arzunuzu yerine getl • 
rtp sizi bir eene hapse mahküm ettir • 
mek için akla karayı seçtim! 

44PA4J 

- Ne! bu 3a~ta MIU 3UrUmcslnl bil
miyor mu unuz'? 

çınelk 
Çileği tarlasında ilk defa görüyordu. 

Çıtkırıldım, dunyaden haberi yok biridir. 
Tarlada çalışan adamlardan birinin yap
tığı işi hayretle seyrettikten sonra me • 
rakını yenemlyerek sordu: 

- Çileklere ne koyuyorsunuz? 
- Gübre. 
- Gübre mi? 
- Evet, beygir gUbresl ... 
- Siz çileğe gübre mi korsunuz? 
- Evet. 
YUzllnU ls•lkrnhla bunıştıırdu. 
- Tuhaf şey! hılhuld biz toz ııeker 

-, :.t;t"'· ~ 

Po11~ (knml~tr~) - Bu tulam blr elek

trik direğinin arkasına gizlenmişti 1 
- İngiliz karlkatUrU -

TetDDdlke 
- DUn başımdan bir kaza geçti. ÖlUm 

tehlikesi atlattım. 
- Ne oldu? 
- Sıva yaparken otuz metrelik bir 

llıerdivenden düştUm. 

- Maşallah bir şey olmamışsın? 
Nasıl oldu bu mucize? 

- Otuz metrelik merdivenin birinci 
basamağından düştüm de ondan .•• 

lttatye neferi - Bayan f bayKn f !!leşle 
9Yuuyoruıl 

• • 

Bay kedi - Se,·!'illm, halaynnm p. 
~trcceğlmlz J:Snnar) a adal • .nda kimblllr 
bizi ne ziya fetlcr bcl.li) or ! 

- Felemenk karlkatürU -

Ameıruecan 
fHIKıraıs11 

Bob, Tom ve Connl isimli üç lngiliz. 
tiç viski bardağı karşısında, düşUncL. l' 

dalmışlardı. Uzaktan bir otomobil motöril 
gUrtiltilsü işitildi, sonra uzaklaştı ve kay
boldu. 

Aradan bir saat geçti. Bob mırıldan • 
jı: 

- Ford motörU olduğu belli. 
Bir saat geçti. 
rom itiraz etti: 
- Hayır, Şevrole! 

Bir saat geçti. 
Conni llyağa kalkarak al>ylendl: 

HABER - Abam eom. 

ikinci küme 
lik maçları 

tkinci kümenin musabakalarına da 
• birinci kümede olduğu gibi • 2 teşriru 
evvelde başlancr.:aktır. On iki klübün 
iştirak ettiği ve iki devre olarak yapıla· 
cak olan bu lik fikstürünü tanzim etmek 
üzere dün akıam klüp murahhaslan mın 
takada toplannuı ve programı ıöylec• 
tesbit etmişlerdir: 

BİRİNCİ HAFTA 
Anadoluhisar - Fener Yılma% 
Beylerbeyi - Anadolu 
Kasımpaşa - Galata Gençler 

İKİNCİ HAFTA 
Boğaziçispor - Eyüp 
Ortaköy - Altınordu 

Karagümrük - Davutpa§a 
ÜÇÜNCÜ HAFTA 

Karagümrük - Anadolu 
Anadoluhisar - Davutpaşa 

Kasımpaşa - Eyüp 
DÖRDÜNCÜ HAFTA 

Ortaköy - Galta Gençler 
Beylerbeyi - Fener Yılmaz 
Boğaziçispor - Altmordu 

BEŞİNCİ HAFTA 
Kasımpaşa - Altınordu 

Anadoluhisar - Anadolu 
Karagümrük - Beylerbeyi 

ALTINCI HAFTA 
Davutpaşa - Fener Yılmaz 
Boğaziçispor - Ortaköy 
Eyüp - Galata Gençler 

YEDİNCİ HAFTA 
Kasımpaşa - Ortaköy 
Anadoluhisar - Beylerbeyi 
Anadolu - Davutpaşa 

SEKİZİNCİ HAFTA 
KaragümrUk - Fener Yılama.z 
Altınordu - Eylip 
Boğaziçispor - Galata Ger.çler 

D OKUZUNCU HAI<TA 
Kasımpaşa - BoğazHspor 

Anadolu - Fener Yılma% 
Anadoluhiaar - Karagömrllk 

ONUNCU HAFTA 
Beylerbeyi - Davutpaşa 

Altınordu - Galata Gençler 
Ortaköy - Eyüp 

Tenıs maçları 
T. S. K. İstanbul Bölgesi tenis Aja.a.. 

lığından: 

Geçen hafta yağmur dolayısile tehir 
edilen kl:.iplerarası tenis müsabakaları. 
na bu cumartesi ve pazar günleri de.. 
vam edilcı.:ektir. ı 

Program: 
24-9 cumartesi saat 14 de Fener

fıahçe • Güneı karııtaıması, Güneı kort 
lannda, 

25-9 pazar saat 9,30 da Fenerbah
~e • Güneı karıılaşması Fenerbahçe 
kortlarında, 

1-10 Cumartesi saat 14 de Güneı -
T. Dağcılık karıılaıması Güneı kortla. 
nnda, 

2-10 pazar saat 9,30 da G:.ineı T. 
Dağcılık karıılaıması T. Dağcılık kort
larında. 

Klüpler takımlarını hazırlayıp cuma 
günü akıanuna kadar Ajanlığa verme. 
teri rica olunur. 

Duhuliye serbesttir. 

Yavuz futbol takımı 
Y ~man.ar ı 3 - 2 

Yamanları mağltip eden 

İzmir <hususi) - Pazar günü Alsan· 
cak sahası ze\ltli ve heyecanlı oyunlara 
sahne oldu. Limanımızda bulunan şanlı 
Yavu.zumuzun futbol takımı da Yaman
lar spor takımı ile karşılaştı. Ve zevkle 
seyredilen güzel bir oyundan sonra Ya· 
vuz takımı 3·2 galip olarak sahadan ay
rıldı. Bu oyunun umumi manzarasını göz 
önüne getirecek olursak şu neticeye vara· 
cağız. Yavuz takımı antrenmansız olma· 
sına rağmen şuurlu oynadı. Ve birinci 
devrede rüzg§.r aleyhine oynıyan Yaman· 
lar takımını vole paslarla tamamile yor-

Es" lşehlr hlsU<let
çllerin :n t uru~sl 

Et' işehir, (Hm usi) - Bölgemize 
mensup üç bisikletli genç 1550 kilo • 
metre tutacak b:.iyük bir yurt gezisıne 
çıkmışlardı. Hasan Demircioğlu,. Em -
rutlah Gürel ve Faruk Bitinli adında· 
ki bu üç genç Kütahya ve Afyona uğ
ramışlar, oradan Uşak'a geçmişlerdir. 
Gençler İzmir, Alaşehir. İzmir, Ber
gam:ı. Balıkesir, Bursaya da uğnya • 
caklar ve gezilerini tamamlamıı ola -
caklardır. · 

Eskişehirli gençler uğradıktan yer
lerde gençlik ve spor teşekkülleriyle 
temıııs etmekte ve büyük dostluk gör-
mektedirler. Bu seyahat sporcular için 
çok istifadeli olmaktadır. 

Resmimizde bu ilç mjteşebbis bi -
sik1,.td pöri\tm .. lttedir. 

Yavuzun futbol takımı 

du. Ve bu suretle Yamanlar ikinci devre
de rüzgfufa beraber oynadıkları halde 
Yavuz gençlen rakiplerine fazla akın yap 
tırmadılar. Bilakis muntazam ve sen a· 
kınlarla rakip takımın mudaıaa::ıını ka.ı§9 
tırdılar ve 1-0 mağlup vaziyetinden kW"' 
tularak yırmi dakika zarfında 3· l gahp 
vazıyete geçtıler. Yamanlılaı ancak oyu· 
nun son dakikalarında bıraz gayret gÔS" 
terdıler ve bir gol daha atmakla mag1ft· 
biyetlerıni tahfıl ettiler,. Yamanlar llliU9 
mına gelınce: bırincı devrede ruıgfu aıey 
hine oynamasına rağmen güzel oynadı 
ve devreyı 1-0 galıp olarak bıtırdı. lkuıci 
devrede de antrenmansılzlık yüzun ... en 
bütün hatları bocaladı \·e fırsattan ıs .a• 
de etmesıru bılen Yavuz takımı pu. ur 
suı ve guıel bır galıbıyet kazandı. ~u o
yunu ıdare eden bölge katıbı Mu ... ı.uıa 
tıalkevlen maçlarında gormiış olduğu tec 
riıbe sayesınde bazı hakemlenmıze nu• 
mune teşkıl edecek bır idare gösterdı. 
Takımlar şu kadro ile oynadılar: 
Yavuz Alı, Cemal, Feyzı. Bıtal, Fethi, 

Nuri, Enver, Hakkı, Adnan, Kamil, K.
nan. 

Yamanlar: Mazhar, Hakkı, Hasan. Ali 
Sül6yman, Ahmet, llyas, Asım, Hidayet, 
Rıdvan, Hikmet. 

Süıeymanlyt n ı n 

28 inci yı ldö u 0 "1 11 
Bu hafta m•·rasimle tes'it 

edıtecek 

Süleymaniye Spor Klübü Bqkanlı

ğından: 

Klübilmiizün 28 nci yı!döniımilnll 

kutlama merasımi 25-9-938 pazar 
günü saat 12,30 da Veznecilerde Oni. 
versite eczanesi karşısmdaki klüp mer
kezinde yapıla-.:aktır. 

Aynı gün saat 15 de klübüırüzlin yeni 
yaptırmıı olduğu Şehreminindeki stad 
açılacaktır. 

Bu münasebetle matbuat futbol takı. 
mile klübümüz miltekait futbol takımı 
arasında saat 15,30 da bir muaabaka ve 
Galatasaray birind futbol takim.ile k~J
bümüz birinci futbol takımı arasında 
saat 16,30 da bir muaabaka icra edile. 
cektir. 

Dikkat: (Stat Şehremini tramvay te. 
vakkuf mahallinin sağında hastane ci. 
betine giden parke cadJie Uzerinde ve 
tramvay tevakkuf mahalline iki daö
kalık mesafededir.) J 

- lngiliz karıkatürU - - MUnakqaya devam edecekseniz ben Pazar günü Ba1mköyde, köyün lıalkevi tarafından tertip edilen yüzme mllsabaka lan bllyük bir intizam içindı yaflllm11t11. 
--"'--------------~-.&...ıı:~·onım. · · &..bJLkaml.asmalaı: muvalf aki ·etli neticeler. lmala.muvaffak olan Barul RÜCÜ yüzücüleri kaptanlara Saillı b«ablı 
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Vazaın: lkDmDm 

Güre·· dilberi lıamamda. flıcır qıcır 
lJl~anıp ter döküyordu 

Padişah Mustafa nrkasmdo.n saraya cır gıcır yıkanıp ter dökmekteydi. mam~tı. Fa.kat, artık Esma da çok ol. 
getirdiği bu GUrcü güzeliyle gizli cemi • Haremağaları alıukın bir s!lratl~ kadı. muştu. Ayağa kalkıp bağırdı: 
yetin de ttı. ho.rimlne kadar beraber gtr. nm etrafında dönUyorlar, hamın:;:ıdan çı. - Hemglre, padişah sen misin ben mL 
dlğlni nasıl bilebilirdi? Kadın b88hekl - kar çıkmaz hUnklı.r huzuruna girebilecek yim? 
mo götilrülilrken sultan Mustafa d' sa- hale getirmek için h8.%11'lıklar yapıyorlar. Esma §a§IrmJDU. Btr Bokak kadını ve 
rny salonunda istirahate çekllI1l4itl. dı. birkaç cariye parçası yanında hJç padi§ah 

İkide birde haber soruyordu: Bir mllddet sonra mor kadifelerle bt. hemştrestne bu hakaret yapılabilir miydi, 
İkide birde haber saltyordn: zenmiş GUrcU dilberi padişah huzuruna Mustafa bu kadar da edep ve terbiyeden 

maz huzuruma nlın! getlrlldi. Kadın hUnkAr huzurıı ne demek azade mi kalmıştı? 
Bu zamane. kndar hAdlselere blgft.ne 

kalan padişahın hemşiresi Esma, şevket. 
m karde§inin geml azıya almış gibl ha.. 
reketlerinden artık bizar olmuş, onun 
başıbo;ı bir serseri zorba gibi saray için. 
deki deliliklerinin saray dışında da teza.. 
hürlerlni duyarak bu işin encam.mm fc. 
na olncağmı dllşUnmUe ve mUdahale za. 
manmm geldiğine karar venni.§tl. 

Hadiselere bu suretle yepyeni ve çok 
kuvvetli bir şahsiyet daha kntışmı3 olu. 
Yordu. Cevrl, Esma Sultnnı kart§tırmo.. 
:mnğa çok çalışmııı, ama., muvaffak olanın.. 
mıştı. Kadın ter ter tepiniyor ve hayla. 
nyordu: 

- Cevrl, senin akim ermez. Şevketl<ı 
kardeşimizin bu bi§Uur harekitı ayyuka 
Çlktı. 

Devlet umurile kimse meşgul değil.. 

CUr. Orduyu hUmaynn bile izin almadan 
avdet eyllyormuş. Ecdadı ızamımız ~ 
hinde böyle bir serkeııllk ne görUlmU5, 
ııe duyulmuştur. 

Ricali devlet denen ne idllği belirsizler, 
aevketlftnun bu halinden 1stündc edip mnI 
ye servet devşirirler. lş neye varacak. 
br? Şimdi de avam arasından bir kadı. 
ıır saraya aldığını haber verdiler. Bu ne 
olmaz, nkla gelmez, akıllan durduran 13-
tlr kalfa? 

Esma Sultan haklı tdl. Fakat, bu gö. 
ıiluleri Cevrlnin gayelerini altUst edebL 
JJrdi. Cevri kaç kere : 

- Sulto.nmı ! 
Diye bir şeyler slSylemeğe kalkıvmı§.. 

lı:en Esma, Cevrlye söz bırakmamı§ ve 
hattl bir aralık: 

- Cevrt, demişti, sen dahl derbeder 
oldun. Senin de hakkında §ekvalar dinle .. 
öik. Ama, bir akıllı kadmsm diye sustuk. 

Ve ~te bu ynn tahkir, yarı tehditten 
sonra Cevriye de susmak dUştü. Esm.n YI13 
maklanarak kardeşlle görllşmeğe gidi. 
yordu. 

Padişah Mustafaya Esmaıırn gelmek 
!!tediğlni haber verdikleri zaman yine 
Esmn başına fırlamıştı. Haykırıyordu: 

- ResmlAUden döndük. lnte yorgunuz. 
Şimdi kiınesne ile eohbete mecaliınlz yok. 
tur. Varın söyleyin. Bugünlük istirahat 
buyurırunlar. 

Halbuki Mustafa GilrcU d!.\borinl bek. 
llyordu. Başhekim bir hamo.m tavsiye 
etmişti. Şu dakikada kadın hs'llamda gı. .... 

ne bilsin. El bağhyarak ayakta durdu, Cariyeler yUzlerlnt arkaya döndfiler. 
!o.kat haremağalarmdan biri kadının en. Muıstafa tekrar haykırdı: 
seslne bir tokat vurarak haykırdı: - Resmllllden döndUk, istirahat bu.. 

- Çök bre kadın. Burası hUnkAr buz~. yul"8UD diye ferman etmedim mi? 
nıdur!. 

Kndıiı afallamış, diz çökUp, onlar gibi 
yer öpmUştll. Mustafa şaşkm eaşkrn ka.. 

dına. bakıyordu. Mislini ne sarayC!a, ne 
rüyasında görmüştu. 

Fakat diğer kapıdan da o.rkasıude. ha. 
layıl:larile Esmo. Sultan sökUn e~ti. PadL 
şah Mustafa iki crunl arasında l:nlınıı.ı bir 
binamaz gibi sersemleşmiş, ne yapllcağan 
şaşırmıştı. Esmaya ayağa kalkıp buyur 
etseydi, bu vaziyetini nasıl izah ede. 
cek, bu kadmla bol bol sohbete nasıl va. 
kit bulacaktı. Belki Eema da Mustafa'llll 
kara gözleri için gelmiş değildi. Her halde 
mUhim bir işi olmak IAz:mıdı. 
Haremağalan geri geri çekildiler. Esma 

Sultan ilk defa hUnkA.r huzurunda hare. 
mağalarma çıkıştı: 

- Kara yUzlU habbler, ıevketın kar. 
deeimlzl baştan çıkarmak için elblrllğt 

uğraşıyorsunuz. Nimet gözUnüzo dursun. 
Defolun. Şevkellft Ue biraz yalnızca men. 
veret etmek isterim. 

GUrcll kadın ayağa kalk:mq, bir hUn. 
kira, bir Esmaya bakıyordu. Ne yapaca. 
ğmı gaşırmıo bir haldeydi. Bu kadma da 
çakUp yer öpmek lAzun mı idi, yoksa yine 
eDBe.aine bir muşta yiyecek mlydt? F..aıa.. 
nacağı parayı bu kadar mll§kWA.t ile a. 
lacağmı bilseydi, bu işe gfrmczdJ, ama, 
işte bir defa il i3ten geçm.1§ bulunnyor. 
du. Simdi ro1nnn lyt ~'BPm&Z8a para. ser. 
vet, ikbal yerine bUtUn ailesinin k6kUne 
kibrit suyu döklllecektl. Gizli cemiyet a. 
damlan şaka götUrmezlerdl. Bir bir tallın 
ettiklerini tatbik §arttı. Kadın Esmaya 
da diz çökllp yeri öptll. 

Esma GUrcUye yiyecek gfül bakıyor, 
bazan hünkara dönUp onun afallamış yU.. 
2Unde kendisine kaıııı derin bir ldn ve 
gayzlni sezerek bu kadmı param p3rça 
etmek istiyordu. 

Esma GllrcU dllberine yaklnştı, onu 
evirdi çevirdi, baştan aşağl}·a kadar cıUz.. 
dil ve göğsünden iterek arka.<1mdakl urf. 
yelerine haykırdı: 

- Bu kadmı odamo. alınız. ŞevkeUQ. 

dan dönünce onunla do. bir gizlice göril§. 
mek isterim. 

Mustafa bu zamana kadar tstifinl boz. 

Esma Mustııfanm tA yanma ko.dar ya. 
vaş yavaş yUrUdU ve gözlerinin içine göz. 
lerinl dikerek birkaç dakika ho.yret ve 
dehşetle baktı ve cariyelerine dönerek: 

- Haydi kızlar, beni yalnız bıra'km. 
Dedi ve onlar daha çıkmadan o da çıl. 

gma benzer bir ho.ykrrtşla padişaha. ce. 
vap verdi: 

- Ben ne harem uşağı, ne do Benin 
cariyenim. Ben hemşirenhn, senin 
ko.dar A.r perdesini yırtmamı§, kimse 
Benin kadar taallftkatma böyle kem dll 
u.zatmamt§tır. Fermanını orduya dinle. 
teydin! 

Padi,ah yUzU gözü morarmı:v, gtrtlafı 
sıkılm~glbl bağırmı§tı: 

- Çık dışarı Esma, ellinden bir kaza 
çıkartacaksın! 

GUrcll gU.ıell bu muzhikeyi hayretler 
içinde seyredi~ordu. Meğer padişah deni. 
len, meğer Barny denilen, meğer sultan 
denilen ve efaaneler gibi bağlanılan bu 
mukaddesat ne rezalet imiş! 

Esmo. htçkınklarmı tutamadı ve bir koL 
tuk üzerine düşerek sayıklar gibi haykıra 
haykıra söylendi: 

- Celliit satın, sen gibi, bir karde§ten 
yektir. !fte saltanat haysiyetini yerlere 
dllşUrdUn. Ne duruıırun .... 

Fakat birdenbire Esma sustu. Padişah 
donup kaldı. Birbiri arkasma pat. 
lıyan top sarayı 8al'SDll§, bUtUn 
saray halkını odalarından dışarı uğrat. 

mıgtI. Hemen arkası kesllmlyen top ses. 
lerlnden halk Urkerek evlerine, dUkkln. 
!arma kapanmışlardı. Acaba Moskof ge. 
mlleri !stanbulu mu vuruyordu? Yoksa 
yine bir kıyam mı vardı'? 

Acaba orduyu hilmayun pad15aha Asi 
olup Dersaadct Uzerlne mi yUrUmUetU? 
Sultan Mustafanm böyle bir geyden ha. 

beri yoktu. Hiç bu kadar mühim btr hftdi. I 
ae olur da padişahtan saklanır mıydı? 

Demek kendisine haber verilmemesi mu. 
vafık görillen bir iş ve bu igin içinde de 
bir kötUlük vardı. 

Padi'ah kapıya koşarak açtı ve kort. 
dorda heyeco.nlı heyecanlı görüşenlere 

haykırdı: 

(Devamı nr) 

- Kardesimin yanından ayrıldığın zaman, gel beni bul; seni 

Yazan: R. Rober Düma - 67 - Çeviren: Fa t<• 
Rokur, gizlice sivil komiserin 

odasına girerek tabancasındaki 
sar jö, Ü değiş lirdi 

- Merak etmeyin. Ben gidecek yer lete gitmek istiyormuş gibi ilerledi. f'~ 
bulurum. kat sağda ikinci kapı önUndc durdu. J{s. 

- Öğrenemez miyim? 
- Buradaki muhabirlerimizden birinin 

evindeyim. Adamcağız bize malfJmat ve-. 
riyor ame, görUnUşte halis bir nazldir. 
Sırtımda gördüğün de onun üniforması .• 

- Cumartesiden evvel sizi nerede gö. 
receğim? 

- Hiçbir yerde... Buluşmamu: doğru 
değil. 

- Bir şey hakkında size haber vermek 
icab ederse? 

- Böyle bir vaziyet hiç olmamalı. Ben 
burada olmasaydım, siz mll§kUlü tek ba
ı.ımıza halledecek değil miydiniz? beni 
burada yok farzcdersintz. Cumartesiye 
kadar ben ortadan yok olacağım. Fakat 
o akşamm saat sekiz buçuE;'llndo.n itibo.
ren ben generalin evinin civarında bulu- • 
nacağım. Beni o sırada. görmeğe teşeb. • 
bUa etmeyin, dikkati çekmemek gerek ••• 
Yalnız biliniz ki, ben icabmda mlldaha
leye hazır olarak oradayım. 

Adlon oteline yaklaemııılardı. Benua 

durdu: 1 
- Ayrılalım. Haydi Allahaısmarladrk. 

xvm 
- Bravo Ni.kol! 
Maks Fon Rogviç piyanoya. yaklaştı ve 

Noel Servinylnin ellerini alarak hararet.. 
le öptU .. 

- Sesiniz btr harika! Ne güzel tagan
nl ediyorsunuz? 

Noel bir giilllmseyi.,le teşekkUr etti. 
Piyanonun başından kalkarak Rokurun 
yanında divana oturdu. 

Onların yanına gelen Maka saatine ba. 
karak: 

- Yedi olmuş. Dedi. Porto ııaatl ... Si· 
ze bizzat ben hizmet edeceğim. ÇUnkU 
metrdotellmiz bu saatte bttlunınaz. tııte
diğinlz kadar çalınız, cevab yoktur. 

Noel: 

1 

- Hayatını bir makine gibi tanzim et
miş olan adamdan bahsediyorsunuz gali. : 
ba. Bize daha evvel bahsettiğiniz metr
dotel mi? 

- Evet. Saat yedide odasına çekilir. 
Banyo edip çamaş1r ve elbise değiştir. 
dikten sonra aşağı iner. Babam nereden 
bulmua bu adamı bilmem. 

Maks porto f}işesinl çıkarını~, kadeh. 
leri bir tepsi Uzcrino diziyordu. Komiser 
satine bako.rak : 

- Bir dakika müsaade Maka. dedi. 
Noelle birkaç dakika olsun yalnız kal 

mak dUnUncesiJe Maks sevinerek cevap 
verdi: 

- Rica ederim dostum. 
Rokur dıııarı çıktı. Koridorda elP.ktriğl 

yaktı ve ayo.klarmm ucuna basarak tuvn.. 

pıyı açıp girdi. . 
Velterin odasında yatak üzerinde sf\il 

komiserin elbiseleri duruyordu. Ceplertnl 
da boşaltmıe, para cUzdanını, ufaklık J>B
ra c;antasmı, anahtarları, mendilini ve bir 
rovelvori yatağın üzerine koymU§tU. :ı;en
d.isl eiındi banyoda idi. 

Rokur revolveri aldı, narjörUnü çıkardl 
ve yerine kendi cebinden çıkardığı btıŞ.. 
kabir earjörU taktı. öteki earjörü cebL 
ne koyarak yine ayaklarınm uçlarına b!l~ 
sa b:ısa dl§art çıktı. Makala Noelin ~·anı.. 
na döndü. 

Maks onları ertesi gece için ısupeye ça
ğırıyordu. Onlar nazlanıyorlardı. ~ak9 

uırar ettl: 
- Beni öyle sevindireceksiniz ki ... ~~ 

de yalnız olacağız. Annem ve kardeşle• 
rim her hafto. olduğu gıöl gitmiş 01acıı1'
lar. Babamla biz yo.lnızız. Babo.m da ço1' 
sevinecek. Sa.at dokuzda sofraya otUJ11-' 
r\1%, Çilnkü babam geç vakitlere kacıat' 
llboratuvarmda çalışıyor. Ama siz saııt 
sekizde mutlaka gelmelisiniz. DokU~ 
kadar gevezelik ederiz. 

Haydi Nikoll. Rica ederim peki de! 
Rokur, nihayet kabul etti: 
- Peki Yarm akaam sant sekizde bU. 

radaYJ%. 
- Te5ekkUr ederim Lwsyen... Ni1t01 

Rica ederim beni bekletme .... Yarın a.Jc§S. 

ma kadar sensiz koca btr gUn gcçlreccğiJll! 
dllşUnerek bana acı ... 

- Yarın öğleden evvel biraz doln?' 
cağım. İşiniz yoksa Adlona uğrayıp bCııJ 
alır ml!mtz? 

- Ne saadet NikoL TeoekkUr ode~ 
Maks sevinç içinde dostlarını kapıya ~a. 

dar uğurladı. 
• • • 

Erteat .sabah Rokur, Noelin Maksls. bt. 
raber sokağa çıkm.ı§ olmasmdan tstıfadl! 
ederek Maksm sabık sevgillal model ~ 
ziyarete gitti. Daha evvel telefon edere~ 
gelmek istediğini blldirmi§, genç kadın: 

- Bekliyorum. Diye cevnp vern:ıi§t1 
Nerelerde kaldm. Artık beni hiç araıtıl
yorsun. 

Komiser girdiği zaman genç kadm ııA.. 
lA yatakta idi. Onu görUnce yorgo.nınt U. 
zerinden iterek portakal rengi ipek pij~ 
masınm bUyilk btr cömertllkle nçık bırn1'
tığı esmer vUcudunu meydana çıkardJ· 

- Gel sevgilim. 
Komiser yatak ucuna oturarak: 
- Sakla bakayım ıunlan ! diye §ilk' 

ettL Yôksa uslu duramam! 
- Çok gevezelik edecek değilsin )'il! 

Seni öyle 3zlcdlm ki ... Uifla vnkil geçir .. 
mek istemiyorum. 

~•H••~rJJ:JrE !JlllZHIClDI!I!JL!lilllm! 1:31lü11 il it 
evimde bekliyorum. 

Sadun Alev, 
- Pekau\, dfdi, bir iki saate kadar gelirim. 

,~~UBiAVDN : 
Ellerile sıkı sıkı koltuğun kenarlarını tuttu. Sonra birden bütün ,;ı· 
cudu gevşedi; kendini kaybetti. t 

Sadun prensesin ellerini eline aldı. Sıcak dudaklanm bu harelt; 
siz kalan yumuşak ellerin üzerinde gezdirdi. Oğu~turmağa başlıı · 
Birisini çağırmak aklına gelmiyordu. Yardım etmek için de ol~ 
bir üçüncü şahsı fazla buluyordu. Birkaç saniye sonra, prenses ke11• 
dine geldi. Sadun; prensesin gözlerini açtığını görünce, emniyet ve 

Sadun tramvaya binerek uzaklaştı. Platon arkasından baktı. O
muzlarını silkti. Taksime doğru ağır ağır yürümeğe başladı. 

Sadun Alev, prensesin merdivenlerini bir nefeste tırmandı. Teh· 
likeli vaziyetleri alnı açık karşılayan kimselerdendi. 

Şimdiye kadar hiç girmediği çalışma odasına alındı. Gün kara· 
nyordu. Adeta siyah gibi görünen koyu yeşil kumaş kaplanını~ 
geniş odayı güzel bir abajur içine konmuş tekbir ampul aydınlatıyor 
du. Bu hafif loşluk içinde göze daha fazla çarpan, prensesin yüzün· 
deki solgunluk Sadunu pek müteheyyiç etti. Bu vakadan haberi ola· 
ca~ ummuyordu, fakat artık geri dönmeğe vakit kalmamıştı. 

Prenses, elini uzatmadan: · 
- Oturunuz Bay Sadun Alev, dedi. 
Sadun itaat etti. 
Prenses söze başladı: 
- Doğrudan doğruya mevzua giriyorum: Bana kumar oynatt•· 

~zı ve mühim miktarda bir para kaybettiğinizi söylediler .. 
Sadun Alev başiyle tasdik etti. 
- Ve derhal ödeyemiyeceğ"niz kadar bir para, değil mi? 
Sadun, tamamiyle kendine Mkim bir sesle cevap verdi: 
- Müsaade ediniz, prenses .. yarına kadar lftzmı olan parayı 

bulacağımı ümit ediyorum. 
- f:min misiniz? 
Gene adam yerdeki halıya bakarak cevap verdi: 
- Hiçbir şeyden emin olunmaz! 
- Muvaffak olamadığınız takdirde artık alayınızda kalam1Y3· 

cağmızı, belki de bu şerefli mesleğinizden istifa etmek mecburiye· 

.-. K Açı R D ı 6 · ı ~ ·_K ı Z . 

-84-
tinde kalacağınızı biliyor musunuz? 

Sadun, prensesi sinirlendiren bir soğuk kanlılıkla: 
- Muhtemeldir, dedi. 

Prenses ağır bir sesle: 
- Bu filtlbet sizi hiç müteessir etmiyor gibi görünüyor, dedi. 

Genç adam, ''korkmayın, mühim bir §ey değil!,, manasına gele· 
bilen mübhem bir hareket yaptı. 

Prenses dikkatle ona bakıyordu. Tatlı bir sesle: 
- Bay Sadun Alev, dedi, beni çok müteessir ettiniz. · 
Sadun prensesin önilnde büyük bir hürmetle eğildi. 

Genç kadın sözüne devam etti: 
- Sizin hakkmızda o kadar yüksek bir fikrim vardı, sizi, her

kesin o kadar üstünde tasavvur ediyordum ki .. halbuki, siz, bizim 
do:;tumuz olan siz, adi bir macera ile kendinizi lekelediniz. Sizi, bir .. 
evde görmüşler .. 

Evin mahiyetini söylemeğe cesaret edemiyordu. Zaten buna 
da vakit bulamadı. Sadun birden ayağa sıçramıştı. 

- Kim demiş onu? diye bağırdı. Yalan söylemişler! 
Prenses iki defa, güçlükle, nefes aldı .. Yüzü daha ziyade sarardı. 

rici bir sesle: ·r 
- Yalan söylemişler, diye tekrarladı, öyle adt bir muhite g~ 

mek alçaldığında bulunmadım .. Bilhassa, bildiğiniz meseleden .. bı~ 
zat size söylediğim ~eyden sonra ... hayır, dünyada hiçbir kiJI1Sffl1 

beni yalancılık ve riyakarlıkla itlıam etmeğe hakkı yoktur. . . e 
Azade eliyle bir harekette bulundu. Sadun bu eli ellerinin ıçJll 

aldı. Prenses ona doğru eğilerek, tehalükle sordu: 
- Oynamadınız da, değil mi? 
Sadun, elini alnından geçirdi. Ezgin bir tavırla: 
- Bana bir şey sormayın, dedi, inanın sözüme! cevap vereınetıl 
Prenses yalvaran bir sesle ısrar etti: 
- Ben cevap vermenizi istiyorum! Oynamadınız mı? . ol' 
Sadun, kendi tarafından gözlerinin cevap vermesine ınanı 

mak için iki eliyle yüztinü kapadı. 
Azade ani bir kanaatle gözleri parbyarak: .1 
- Oynayan siz değildiniz; bir başkasıydı. Söyleyin, söyleyin, sı 

oynamadığınızı söyleyin! 
Sadun yalan söyliyemedi. tstemiye istemiye: 
- Hayır, dedi, ben oynamadım. ·r-
Prcnses sevincinden kendisine hakim olamıyarak, iki elifli bl 

den ona uzattı. 
- Ah, zaten ben emindim! diye bağırdı. 

(D6"8.mJ "t&d 
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Kadın işi değil! 

Kimııe farlmu. varmadan a.kşam c;a
n yavaş yavaı bir aile mecliııine tahav
\>Ui etti. Şen ve ıişman Len amca ala. 
ka ile sordu : 

- Demiııdcnberi ıoracağım, fakat 
fırsat bulamıyorum. Kuzum sizin Nata· 
ta nerede? Görünürlerde yok?. 

Evin sahibesi, Klovdiya Vasilyevna, 
elini sallıyarak: 

- Hiç sormayın, dedi, derdimiz bü
}'Uk •• Nataşa bugünlerde mektebini bi
tirdi.. 

- Listeyi mi?. 
- -Evet, liseyi .. Şimdi kızcağızın 

derdi büyük .. Mesele şu ki: Ne ben, ne 
de babası, şimdi kızı nereye, hangi mek. 
tcbe vereceğimizi bir türlü kararlaştı • 
tııznıyoruz. Aksi gibi kız da bu ıene 
birincilikle mektepten çı'ktı. Binaena
leyh, imtihana falan lüzum kalmadan 
istediği mektebe girmek hakkını haiz .. 

Yani sizin anlayacağınız, şimdi Nataşa 
lÇin bütün kapılar nçık .• 

Leva amca düşünceli bir eda ile: 
- Evet, diye söylendi, hakikaten 

bugUnUn gençleri önün.de her kapı açık 
tır, 

klavdiya Vasilyevna, bir daha elini 
'alladı ve ağlar gibi bir sesle: 

- İşte felaket burada ya, dedi.. Ya 
kızcağız kendine iyi bir kapı scçemez
!e?, 

Ailesini kcrkutmak ve hayrete düşür. 
lllek hususunda fevkalade usta olan ai
'rıinın Uşterek yeğeni Nikolay gözlerini 
llçarak: 

' 

- Bence, dedi, Nataşa tayyareci ol
llıalıdır. Vakia biraz tehlikeli bir mes· 
le'kür ama, fevkalade caziptir. 

Yaşlr olmasına rağmen kendini be. 
lendirmek illetinden bir türlü kurtula
bııyan Adelaid hala, ufacık aynasına 
bir göz attıktan .sonra: 

- Uçmak, dedi, kadın işi değildir. 
l-ler hadiseyi büyütmek ve fecaatini 

llrttırmak hastalığına müptelA olan A· 
dclaid halanın ablası Sera(ima Spiridov
ııa: 

- Daha geçenlerde, dedi, tanıdığım 
bir tayyareci düştü de, parça parça ol. 
du. 

Alaycı Nikolay, kadıncağızın sözünü 
keserek: 

- Hala, dedi, bu hangi tanıdık tay
hrcci?. 

- Canım Nikolay, sözümü kesme, 
'l'ayyareci başka, benim tanıdığım baş· 
ita. Ben bunlan biribirine karıştırdım. 
\'anı §Unu demt.k istiyorum ki, bana 
bunu anlatan bir tanıdığımdır. On· 
ların sayfiyeleri civarında bir tayyare 
Zllty<lanı varmış ta. tanıdığım, bir tay_ 
)arcnin düştüğünü görmü~.. Zavallı 
ta}'yareci de henüz pek gençmiş 1 An -
ta.le 53 yaşındaymış .. 
h "":- O, maşallah, bu senin tayyareci, 
akikaten pek gençmiş. hala?. 

it - Canım genç olan tayyareci değil, 
0tnşum .. Gene yanlış söyledim., Ney -

~'·· Adamcağızı hastahaneye götürmÜ}
d~r .. Yalnız kulağını on dört yerinden 
d1krnişlcr .. lşte tayyareciliğin sonu bu. 
Ur. 

Leva amca biraz düşün.dükten sonra: 

. - Peki, dedi, şu halde Nataş.,yı han· 
tı tı1esleğe vermeli?. 

}{ata anın annesi içini çekerek: 

ik - Bilmem ki, diye söylendi, acaba 
ı..tısatçı yapsak nasıl olur? Tehlikesi.ı 
vır • ış ... 
k - Faka tiktısatçılık kadın işi değil 

1, 

:Nikolay atıldı: 
t - Neden kadın işi .değilmiş?. Ku . 
,~I>ta veyahut bir denizaltı gemisinde 

0nomistlik yaparsa, o başka .. 
}> Scrafima Spiridovna kulaklarını tıka· 
arak. 

lll;- A~an ri.ca erlerim !'1ikolay bağır. 
'i • dcdı. Benım ckonomıst bir ahbabım 
b~r .. Adamcağıza bilmem ne hakkınd:ı 
tı..ır Plan tertip etmesini emretmişler .. 
bf darncağız uzun uğraşmalard2n s-::nra 

li" r>lln tertip ~tmiş .• Fakat gel gele • 
lı~ heııl!pta iki milyon rublelik bir yan-

ı Şlık yııpmı, .. Şimdi bu iki milyon rub
cy· 1 herifin maaşından kesmesinler mi? 

Yazan : V. Ardov 
Orada hazır bulunanlar gülümsiye

rek ve inanmamazlıkla biribirlerine 
baktılar. Yalnız Nikolay büyük bir he· 

yecanla: 
- O .. Herif yaşadı deseniz e, diye 

söylendi.. En aşağı üç yüz sene borç 
ödeyecek .. Tabii borcunu ödeyebilmesi 
için üç yüz sene muntazaman ona ma. 
aş verecekler. Adamcağızın ayda 500 
ruble aldığını farzedelim .. Keııdisinden 
yüzde 50 den fazla kesilcmiyeceğine 

göre. 

Leva amca öfkeli bir sesle: 
- Bıra'k şu manasız hesaplan, dedi.. 

Acaba Nataşayı kimyaker yapsak na· 

sıl olur?. 
- Kimya falan da kadın işi değil ki .. 
Nikolay: 
- Müsaade edin, diye itiraza koyul

du. Şayet kimyakerliğin satı' kısmında 
çalışacak olursa .. 

Serafima Spiridovna, Nikolayın eö. 
:ı:ünü keserek: · 

- Müsaade et, Ni'kolay, dedi, kimya
kerlik deyip geçmeyin. Benim tanıdr
ğım bir kızcağız var .. Yavrucuk henüz 
49 ya§ında .. Geçtnlerde entarilerinden 
birini boyatmak üzere kimyevi bir bc
yahancye girmiş.. Fena bir kimyevi 
kokudan mıdır, nedir, kızcağızı 4Ji.
hıçkmktır tutmuş .. Ilıçkırda hıçkır .... 
Kocası, biraz su iç geçer demi, ..• 

Leva amca ellerini kaldırarak: 

- Bütün bunları anladık ama, Sera
fima Spiri<lovna, fakat ~u Nataşayı ne
reye yerleştirsek?. 

- Acaba onu ziraatçi yapsak nasıl 

olur?. 
- Oh rica ederim, kimyevi gübre • 

lerlc uğraşmak kadın işimi ya?. 

- Aman rica ederim Adelaid h~ 
kimyevi gübrelerin hepsi de ayni de. 
ğildir ki .. Mesela bunların zehirli olan

ları var .• 

- Aman Nikolay, sen de .. Hep işin 
alayındasın! Kuzum Klovdiya, sen kx4 
zında şu veya bu mesleğe karşı herhan
gi bir temayül görmüyor musun?. Me
sela güzel san'atlara karşı?. 

- Nataşada mı? Bilmemki ne di· 
yeyim? Mesela elleriyle hareketler ya. 
parak iyi şiir okur .. 

- Gördün mü işte .. Onu artist ya
parız .. Hem de tam kadın İ§i .. Artistli. 
ğin içinde esasen kadınlık mündemiç -
tir. 

Nikclay gene kendini tutamadı: 
- Bana sorarsanız yegane kıymetli 

artist sirk artistidir. MeseHi benim ta. 
nıdığım bir sirk artisti var ki aslanları 
yıldırtmakla şöhret kazanm.1tzr. 
"Hinli" ismindeki diş macuniyle her 
gün aslanlarının dişlerini fırçalar. 

- Yalan söyleme Nikolay J Bakın 
ben size bir artistin hikayesini anlata -
yım dil ... 

- Ahpabınız değil mi, Serafima ha. 
la?. 

- Ne? Hayır benim ahpabım değil.. 
Fakat ahbaplarımın ahpabı .. işte ah -
pablarımın ahpabı olan bu artist. bir 
gün ahpablarımın evinde bir oda kirala. 
mış .. Bu arti:ıt sessiz, sadasız, kendi 
halinde bir adamcağızmış .. Gelmiş oda
sına yerleşmiş .. Hiç gürültü, patırdı 

yapma1mış; yalnız ara sıra flüt çalar -
mış. Bir gece saat 3 raddelerinde ah· 
pablarımın odalarını çalarak: "Affe • 
dersiniz, demiş, sakın sizin odaya bir 

yılan girmiş olmasın?. Çünkü benim yı
lanlarımdan bir tnncsi kayıp ta.,., Ev 
sahipleri büyük bir dehşet içinde: "Ne 

yılanr, nasıl yılan? diye sormuşlar . 
Siz de yılanın i§i ne?,, Birde ne bak • 
sınlar: Karyolalarının altında koca • 
man bir }'ılan durmuyor mu? Hem alel

ade yılan olsa bir şey de~il.. Bir bcğa 
yılanı .. Hatta boğa yılanı da değil, bir 

engerek yılanı .. Hntta engerek yılanı da 
değil. .. 

- Hala, rica ederim, bırakın şu yılan 
hikayesini.. Biz şimdi yılandan değil, 

fakat Nataşadan bahs::~ıyoruz .. Acaba 
onu öğretmen yapsak nasıl olur? . 

- Oğretmeıılik te kadın işi değil ki.. 

- Ne?. öğretmenlik ka.dın işi mi 
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Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 
htanbııl için: 24222, Beyoğlu için: 

HGU, K:ıdıköy için: 00020, Üsküdar f. 
çln: 60625. 

Yeşilklly, Bakırköy, Bebek, Tarabya, 
Ililyükdere, 1-'encrbahçe, Kandilli, Eren· 
köy, Iüırt:ıl, füiyUknll:ı, lfoyheli, Ilurgaz, 
Kınıılı, için: Tl•lcfoıı nııılıalıere meınu· 
runn yangın demek k!Hi<lir. 

Hami itfoiyesi: 2:!711 
Deniz itfaiyesi 36 •• 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galnta yangın 

kulesi: 40000 
Sıhhi iınd:ıt: 44998. Mliddehımumillk: 

222!10. Emniyet mlidürlüğü: 24382. 
Xcfin \'ekiıleli lstrınhul Eleklrik işleri 

Umum l\Iiidürlilğü Beyoğlu: 44801 _ Istan_ 
bul: 24378. 

Sular İdaresi: Beyo~lu: 4'783. Beşik· 
ta~: 40938. Cihnli: 20222. Nuro~mnniye: 
21708. l'sküd:ır - Ktıdıköy: G07i3. 

lln,·:ııı:ızi: İslanhul: 24378. Kadıköy: 
60i!lU. Beyo~lu: 44642. 
Taksi Otomobili I stemek 

için 
Beyo~lu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 

31} • 101. Kadıköy ciheti 60447. 
Denizyolları 

lstnnbul aeentellAI: 22740. KarnkOy: 
42362. 

P:ız:ırte~ı Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Tlnndırm:ı. 

Salı Tophaneden 9,SO lımlt, 16,30 Mu• 
dany:ı. 19 Karalıiga, 20 Bnndırmıı, Gala
tad:ın 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 l\ler· 
sin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
llartın. 

Prrşcmhe Toph:ın.eden 9,30 Izmft, rn,:rn 
Mııd:ınya, 20 Il:ındırmn, Galatadnn 12 
Karadeniz. 

Cuınnrtesf Tophaneden 14 Mudanya. 20 
D:ındırma. Sirkeciden 15 Aynlık, 18 
Dnrıın. 

Pa:r.nrtcsi Tophaneden 9Imroz, 9,30 lz. 
mit, Cl:ıl:ıt:ıd:ııı s.:ıo Mudanya, 10,30 lzmir 
Siir. 12 K:ıru<lcniz, 22,30 Muclnnya. 
Müzeler 

Ayasoryn, Roma - nızans, Yunan eser
leri n Çinili Köşk, Askeri 1\lilze ve sarnıç 
lar. Ticaret ve Snn:ıyl 1\Iüzesi, Sıhhi müze. 

(Bu müzeler lıergiln saat 10 dan lG ya 
kndnr nçıklır.) 

Tiirk ve lsl:im eserleri mfizesi: Pazar
tesiden ba~ka hcrgün saat 10 dnn 16 yn 
kadar ,.c Cuma günleri 16 dan 17 ye kn
d:ır atıktır. 
Topknpı Milzesi: HergOn saat 13 ten 16 

ya kadar açıktır. 

il" em/ eket Dışı Deniz 
Seferleri 

Romanya ~apurl:ırı: Cumartesi gilnlerI 
13 de Küsleneeyc: .Salı günleri 18 de Pi
re. Bcyrııt, İskeııderlye. 

1 l:ılyan vapurları: <:ııma günleri saat 10 
da Pire, Brendizi, \'enerlik, Triyeste, 

Sirkeci İstasyon 1\Iüdürlüılü Telefon 
23079. 
Avrupa Hattı 

Semplon ekspresi hergün Sirkeciden 
sa:ıt 22 de knlknr ve A vrupadan geleni 
sant 7.25 le :-iirkcclye muvasnl:ıt eder. 

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

IMirne poslım: Hergün ~nal 8,50 de 
hareket eder, l !l,33 de gelir. 
Anadolu hattı 

llersün hnrel\et eden şimcndirerler: 
Saat S de Konya, 9 dn Ankara, 15,15 de 

Diyarhnkır ,.e S:ımsıın, 15,30 da Esklşe• 
hir, l!l,10 <la Ankarn ekspresi, 20 de A· 
d:ıpaz:ırı. 

Bu trenlerden sa:ıl 9 da hareket eden 
Ankara muhteliti pn7.artesi, çnrşanıha 
,.c cuma J:Ünlcri ll:ıleb Ye l\1usula katlar 
serer etmektedir. 

MUNAKASALAR: 
lnhisarl:ır idaresinin şartname ve pro 

lesi nıucihincc G~ızinnteı> lı:ırut deposunda 
y:ıptırılnc:ık hekçi eYi in'la:ıtı ,.e depo :ıra 
7.lsinin telörgü ile çeYrilınesl işi 25-8-
!l:lS t:ırilıincle ilınlc cılilcrııl'diğinılen yeni 
ılcn ve pazarlık ııstıli!e eksiltmeye lrnnınıış 
tur. Keşif lıcdcli hekçi evinin 18G4,9G Iir:ı, 
tclürgii işinin 248,2G lira ki cem:ın 2113,22 
lirtı ve 11111,·akkat teminatı 158,49 liradır. 
Eksiltme 24- !l-!138 tarihine rastlıyan cu 
mart esi günü s:ı:ıt 11 de l\nbatn'iln ]c, azım 
ve nıiilınr:ı:ıt .şulıe~i :ılım koınisyoımncl:ı 

y:ıpıl:ıeaktır. 

GEÇEN SENE BUGÜN NE OLDU? 
Tıınu<>tn lınly:ınlarııı çıkardıi;ı h:ııli'ie do 

J:ıyısile Fr:ıns:ı, lt:ılyndan tnrziyc istedi. 

değil?. Rica ederim! .. 
- Hayır, değil.. Vakia eskiden mu. 

allimclik kadın işiydi. Fakat şimdi bir 
karış çocukların her şeyi bildikleri şu 

devirde öğretmenlik kadın işi değildir. 
Aile efradı hctraretli hararetli konu

şurlarken kapı açıldı. İçeriye Nataşa 

girdi. Odadakilerin hepsi hemen hemen 

hep b:r ağızdoın: 
- Ha. işte Nataşa geld\, diye haykır· 

dılar. Biz iki r.aattir onun hakkında 

çene patlatıyoruz .. 
- Nataşa, gel seni öpeyim .. 
- Nataşa. ç:tbuk söyle. ne olmak is-

tiyorsun? Hangi mektebe girmeğe ni. 

yetin var?. 

- O Leva amca, siz sualinizde geç 

9 

\'azan: Rahml t ALJJZ 
En"eır {Paşa aco IQ)@.l~oŞ)Uo l9> ır 
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- Peki.. Bundan iki hafta kadar evvel 
donanmanız Karadenizde üç Osmanlı 
transporunu yakalamı~tı. Onlar Odesa· 
ya mı getirildi, Sıvastopola mı götiırüldü. 

- Nereye götürüldüklerini bilmiyo
rum. Odesanın son bombardımanından 

bir gün evvel amiral Kolçak Kagol kru· 
vazörile Odesaya gelmişti. Karaya bir 
kaç yüz kişilik Türk esiri çıkardr. Bunla
rın esir edilen Osmanlı nakliye gemileri 
kaptan ve mürettebatile bu gemilerle nak 
!edilen ordu cfrad ve subaylarından iba· 
ret olduğunu öğrendik. Bütün bildiklerim 

bu. 
Şoson dilşilndil .. Gözlerini yere eMi.. 

Sağ eliyle bıyıklarım yolar gibi burdu, 
mütereddit iHh·e etti: 

- Gemiler batmlmışlar demek? .. 
- Bilmiyorum amiralim. Bunu sorma· 

ğa, öğrenmeğe vak.it bulamadık. Çünkü 
ertesi gün hususi bir trenle Moskovaya 
sevkedildiler.O akşam da Türk donanması 
Odesayı ikinci defa topa tuttu. Bombardı 
manın şiddeti bize her şeyi unuttur

muştu. 

- Odesa bombardımanında amiral 
Kolçak orada mıydı? 

- Evet •. Biz karakol yapıyorduk. Ka· 
ğol kruvazörü de limanda duruyordu. 
Amiral karada, Odesa valisinin yanınday 
dı. Bombardımandan sonra Sıvastopola 

döndü. 
- Deniz yoluyla mı döndü? 
- Hayır, kendisi erkfınıharbiycsile 

karadan, trenle gitti. Kağol da ~ahil bo· 
yunu tak.ip ederek döndü. 

- Türk esirleri şimdi neredeler? 
- Moskovaya gönderildiği resmi teb· 

liğde vardı, oradan da Sibiryadaki üsera 
garnizonuna scvkedilmişlerdi. 

Amiral Şoson Aleksiyeviçten sonra 
geminin çarkçıba~ısı, topçu kaptanını se 

yir mühendisini de sorgudan geçirdi. 
Hepsi söz birliği etmişler gibi aşağı yu· 
karı ayni şeyleri söylüyorlardı. Şoson 

j!;i anladı. Artık burada yapılacak bir iş 
kalmamıştı. Yavuz, esir Dinaper mürette
batile birlikte Istanbula döndü. 

Yavuz Karadeniz boğazından geçip de 
tstinyeye geldiği, demir mahalline funda 
ettiği sırada umumi karargahtan gelen 
bir emirle amiral Şoson Harbiye nezareti
ne da\·ct edildi. Ba~kumanclan vekili ta· 
rafından istenildiğini öğrenen Alman ami 
rali Dinapcri batınşım bir rnm·af f::ı.kiyet 
sayarak adeta mağrur bir tavırla istimbo
ta atladı, doğruca Sirkeciye geldi. Ora
dan otomobille Harbiye nezaretine çıktı. 
Enver paşa barut kesilmitşi.. Bütün hid
deti üzerinde toplandığı Alman amiralini 
Osmanlı donanması kumandanını sabır

sızlıkla bekliyor, amirali hailaına&ra. bir 

iyi azarladıktan sonra azline emir venne

ğc hazırlanıyordu. 

ri girdi. Son muvaf!akiyetin verdiği se
vinçle yüzü gülüyor, hafif bir tebe~~um· 

le gözleri ışıklanıyordu. Enver paşa bü· 
yük odanın orta yerinde, bir eli arka ın· 
da öteki eli belindeki kendi icadı han e
rin kabza-.mda, duruyordu. Yüzü sert L>ir 
ifadeyle asılmış, çatık kaşlan bu ifad yi 
arttıran bir şekil alını~tı. Şoson pacaya 
yaklaştı. Önüne gelince selam verdi, dur
du, anlattı: 

- Beni istetmişsiniz. Şimdi Karadeniz 
den döndüm. Beraberimdeki Rus c irle
rile lstinyeye geldim. Emrinizi öğren· 
dim. Ziyaretinize koştum. 

Enver paşa acır bakışlı bir istihkarla 
gözlerini amiralin üzerinde dolaştırdı. 
Beceriksizliğine kanaat getirdiği bu ya· 
bancr denizciyi baştan ayağa süzdü. Son· 
ra ağır a&'Ir, kelimeleri çiğner gibi konus
tu: 

-Karadenizde ne işiniz vardı? 
- Hamidiyeden bir telsiz aldım. Sinop 

önlerinde Rus donanması tarafından kıs
tırılmış, yardıma koştum. 

- Rus donanmasile karşılaştınız mı? 

- Ben muharebeye yeti~emedim. Ha· 
midiye onların önünden kaçmış, Ere~lide 
buldum gemiyi.. Rus donanmasını ta· 
k.ibe koyuldum. Dün sabah Sinop eh arın 
da Dinaper isimli bir Rus destroyerini 
yakaladım. Bize ateş açtı. Mukabele et· 
tim, batırdım. Mürettebatı da esir ettim. 
Birazdan raporu umumi karargaha ve
receğim. 

Şoson sustu. Paşayı hiddetli bulu ·ıe, 
odaya girerken takındığı mağrur ve mu· 
tebessim tavrını kaybetmiş, henüz :\1u· 
danya bombardımanından da haberi ol· 
madığı için bu hiddetin menbaını keneli 
kendine araştınnış, bir türlü bulamamış· 
tı. Enver paşa, amiralin sözü biter bit· 
mez ayni muhkır tavırla konuştu: 

- Mudanya bombardımanından habe· 
riniz var mı? 
Şoson hemen vaziyeti kavradı: 

- Mudanya bombardımanı mı? .. 
Ben burada yokken olmuştur bu iş! 

- Evet, sizin Karadenize hareketini• 
zin ertesi günü .. Yani evvelki gün .. 

- Henüz hadiseyi bilmiyorum. Öğrenir 
size süratle rapor veririm. 

Enver pasa amiralin sözünü kesti: 
- Lüzumu yok .. Senden evvel raporu 

aldık .. Ben rapor yerine sizin buraya gel 
rneden evvel istifanızı göndereceğinizi 
ummuştum. Fakat şaşılacak bir sıkılmaz
lıkla buraya gelmek cürctini de gosterdi

niz .• 
Şosonun gururu da tebessümü de bir

denbire silinmişti. Alman amirali bas
kumandanın bu hakaret dolu sözlerile 
neye uğradığını şaşınnış, rengi mosmor 

kesilmiş, kekelemişti: 

- Emrinizi yerine getirdim .• 
Paşa, asabi adımlarla odasında dolaşır· --------------

ken kapı vuruldu. lçcriye yaver Mümtaz 
bey gireli. Kumandanı selamladı, anlattı: 

- Donanma kumandanı gelmiş paş~m .. 
Zatıdcvletinizi görmek istiyor .. 

- Ben çağırtmıştım .. gelsin.! 
Mümtaz bey tekrar lnımandanım se

lamladı, odadan çıktı, bir dakika geçme
den kapı tekrar vuruldu. Genç başku· 
ınan<bn \"ekili seslendi: 

- Gel!.. 
Açılan kapıdan kolları bir kanş sınna· 

Iı laciyert ünifom1a!;ilc amiral Şoson içc-

kaldınız!. Ben me'ktebe girdim bile ... 
- Nasıl girdin?. 

- Ne zaman?. 

- Nereye? • 
- Hangi mektebe? • 
- Dugün girdim. 1dro • aviya mü -

hendis mektebine girdim. 

- Bu da ne demek?. 
- Yani deniz tayyareciliği mühen-

dis mektebine .. 
- Adelaid hala, bu kadın işi mi?. 
- Şeytan bilir .. Eskiden böyle bir 

meslek yoktu ki... 
- Fakat eskiden böyle kızlar da yek. 

tu., 
Rusçadan çeviren: 

Fcrnh FERRUH 

ı,stanbul Radyosu 
23 EYLOI. - 1938 CCMA 

18,30 d:ıns musikisi, {plak), 19 konre 
r:ıns: Selim Sırrı Tarc:ın (Gençlerde k:ırak 
ter tcrhil esi), 19,30 D:ıns musikisi (pliik), 
10,55 horır;a hnbcrlcri, :!O S:ıat ny:ırı, Gr:ın 

vic r:ıs:ıllınnesinden n:ıl,len, Yedin Rıza ve 
arkad::ışları t:ır:ıfrndan Tıırk musikisi ve 
lı:ılk şarkıları, 20,40 Aj:ıns h:ıhcrlcri, 20,4 7 
Onıer Hıza Do~rııl tarafından ıır:ıpç::ı öy 
Iev, 21 ır;nnt n:rnrı, orkestra, 21,30 Settar 
Körmııkçü ,.c s:ız eserleri, Tanlııırl Hefik 
Şemseddin ve ark:ıılnşl:ırı, 22,10 h:ı~a rapo 
rıı, 22,13 K:ıdıköy h:ılkcYi nrınıııın, 1\lnndo 
lin ko,·::ırlcrt konseri, Ziya A:rdın J\:ııı ida 
resinde, 22,50 son 1ınlıerler ''C ertcc;i SÜ 
nün progr:ıını, 23 sııat oj:ırı, İ'itıkl:ıl marşı 

son. 
nGIWES: 

l5,1j harir müzik, 21 operadan temsil 
n:ıkli, 

BE!ll.IN: 
1 'l,30 Yııı:oslav d:ın'<lan ve ş:ırl,ıl:ırı, 19 

hando. 20 operet 'c film miiıiiH (plikla), 
21, 10 Mozar re'iitali, 21 ,30 radyo oı kcstrnsı 
22,30 r:ıdl o orkesırası, 23 hafif müzik, 23, 
4j r:ıdl o orl,estı :ısı, 
\'JWŞO\',\: 

18, eazb:ınt, 10,10 lriyo 'konseri, 20 şarkı 
lı kono;er, 20,30 radyo o'"l;ec;traır;ı, 23 r:ıd~ o 
orkestr:ısı, 

(Dcrnmı 'ar) 
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ç e k o s 1 o vak ya-da Hıt;~ONKaöda 
kabine değişti MÜLAKAT 

_.. Baştarafı 1 incide 
olursan ben mahvolmıyacağım, beni 
terkedecek olursan sen mahvolacak

em.'' 
Halk bu suretle mUttefikl Çe)rnslovak-

yayı terk ve onun parçalanmasını Hitle
Te teklif eden Fransayı telmih etmiştir. 

Hodza kabinesi dUn değişmiştir. Yeni 
kabineyi Çeklerin milli kahramanların • 
dan blrl olan general Sirovi kurmuştur. 

Yeni Baş,·ekil kimdir ? 
Çek ordusunun umum müfettişi olan 

~eneral Slrovi, çok dcğcrll bir kumandan 
olup şöhretini bilhassa harbi umumi sı. 
ralarmda kazanmış ve Çcklerce hakiki 
bir kahraman sayıldığı gibi ecnebi ordu
lar erkanından birçoklarının da hayran
lığım celbetmiştir. 

Filhakika general Sirovl, Rus ihtilali 
baelar başlamaz, Karpatlardaki Çek ala
yının başında, kahramanca harbcdcrek 
yalnız biltün Rusyayı değil, Sibiryayı da 
katet.mi3 ve Vladivostoka dayanmıııtır. 

Bu eayanı hayret yürüyliııü esnasında 
yaptığı yUzlerce harbin birinde yüzUn
den yaralanan Slrovl o zamandanberl sol 
gözUnU ılyah bir sargıyla bağlamaktadır. 

General Mittelhauser'in Fransız askeri 
heyeti ba~ında Praga geldiği sıralarda, 
Çek ordusunun crkfı.nıhnrbiye reisi bulu. 
nan general Sirovi Fransız askeri mc· 
todlarmı §iddetto tenkid eden biriydi. 

Sirovl faal bir insan, hakiki bir asker
dir. 

Yeni kahine 
Yeni kabine, memurlardan ve teknisi

yenlerden mUrckkeb olup siyasi faaliyeti 
yUzündcn ~öhret kazanmııı hiç kimse 
yoktur. Bu sebebdcn dolayı siyasi bir 
komite, parl!mento ile hük\ımet arasın
da irtibatı temin edecektir. Resmi bir sı. 
fatı haiz olmıyan bu komite, Hodzanın ri. 
yueU albnda hükfunet koalisyonunun 
bütün fırkalarmm mUmessillcrini bir a
raya toplıyacaktır. Krofta yeni kabinede 
hariciye nazmdır. 
Beneşio nutku 
Çek ReisicUmhuru Benc3 radyoda bir 

'lrUtuk söyliyerek ezeilmle demiştir kl: 

·- Bu tarihi anda hissiyata kapılmı
yaltm. Biz hareketimizi vaziyete uy
durduk. Şimdi bu vaziyetin inkişa
fını takip ediyorum, zira bütun vazi
yetler icln plAnım mevcuttur. Her

kesle anlaşmayı :istiyoruz ve buna bi
naen bUtun komşularla ve Fransa ve 

lnglltere He tam bir uzlaşma temini
n i istiyoruz. Milletimizin soğukkan
lılığı ve fikir muvazenesi müsellem
d ir. B u mnıet milcadele ıtı.zım oldu-

tunu b111yor. Politikamız sağlam

dır ve bunu vaziyete uyduracağız. 

Dllşmanlarımız dağılmamızı kollu

yorlar . Kuvvetimizi israf etpıiyoruz. 
ÇQn~n ona ihtiyacımız olacaktır. Ara
mızda birleşmiş olarak Avrupa. buh
ranından şerefimizle cıkacağız." 

Nümayişler 
Bratislavada Çekoslovak ittihadı lehin· 

de bUyilk bir nümayiş tertib edilmiş ve 
Slovak te§ckkUllerlnin mümessilleri Çe
koslovak birliğinin hiçbir uzlaşmaya mil
racaat edilmeden idamesi lazmıgeldiğine 
karar vermişlerdir. 

Bir tekzip 
Alman radyosu, Sovyct Rusya komü. 

n.lst partisi erkanından yedi zatın Çekos
Iovakyaya gelmiş ve dün akııam Prag ko· 
mnnl!t part.isile görüşmeler yapmı§ ol
duklarmı haber vermektedir. 

Çcteka ajansına bu haberi kat'i surette 
tekzib etmesi için Pragda salahiyettar 
mahafil tarafından mezuniyet verilmiş
tir. 

Kısmi moratoryom 
Çeteka ajansı tediyata moratoryom i

ll n edileceği hakkındaki haberin tama. 
mile doğru olmauığmı bildirmektedir. 
Moratoryom yalnız 21 eylülde Çek vatan-

aaılarının elinde bulunan mevduata §8· 

mil olacaktır. Moratoryomun hiçbir veç
bile ecnebilere ait tediyata şilmulü yok
tur. 

Tehlike mi görüldü ? 
lngııtere elçiliği, Pr.ıgdan ayrılmak ar

zusunda olan kadın memurlar için husu. 
il bir tayyare tahsis etıni~tir. 

«Bolşevik kabinesi!» 
Berlln, 23 - Çekoslo\'akyada cereyan 

eden dahill \'akalar, Alman matbuatını 

Saat 11 de yeniden 
görüşmeğe başladdar 

Şcp • Eger §chrindc Almanlar tarafımlan yağma cdHen bir Çek mağazası 

Godcsbcrg görüıımelerinden ziyade meş
gul etmcktudir. 

Londrada ingiliz başvekili 
aleyhine nümayişler yaplldı . 

Londra, 23 - Ba§vekil Çemberlayn, I hadiseler zuhuru halinde müzakerelert~ 
dündenberi Almanyada Godesberg şch- il inkıtaa uğraması muhatarası mevcuttu! 
rinde Hitlerle müzakerede bulunmakta. İngiliz nazırları bugün Godesbergdetl 
dır. Çcmberlayn Çekoslovakyadaki Sü gelen ilk raporu tetkik etmek üzere toP 
det mıntakasımn Almanyaya ilhakına lanm1şlardır. 
Fransa, 1n.giltere ve Çekoslovakyanm Bu hususta hiçbir malUmat atınaın"' 
muvafakat ettiğini bildirmiştir. Bu plii- nuştır. 
na göre Çekoslovakyanın Südet mınt.ı... Godesbengten gelen haberlere gö~e, 

Gazeteler, yeni Çekoslovak kabinesini 
"Bolşevik bir harb kabinesi., telakki et
mektedirler. 

arasına bomba atını~ ve bir çok kim. 
seler yarahınmıştır. Bunun üzerinfl 
Südet jimnastleri mütearrızlann Uze 
rine atılmışlardır. İki taraftan ölü ve 
yaralı vardır. 

katarından uzakta bulunan ve bu itibar- bugün sat 11 de Dreesen otelinde I.J.it. 
la Almanyaya ilhak edilmesi mümkün ler ile yapılacak mülakata intizaren çetı' 
otamıyan yerlerdeki Almanlar da Südet berlayn'in etrafındakiler bu sabah er• 

mıntakasına nakledilecek, Südetlerdeki kenden kalkmışlardır. 
Alman ohruyan ahali buralara gidecek, Godesberg ve Dreesen otellerinin pe!i 

Südctler harebete geçtiler 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman istih. 

barat bürosu, Egerden almı~ olduğu 
a§ağıdaki haberi neşretmektedir: 
Çarşamba - perşembe gecesi ve bu. 

gün sabahleyin Südet Almanları, Çek 
lisanile mütekellim halkın sakin olduk. 
tarı arazi hududuna kadar olan yer
lerde intizam ve asayiş hidematını el. 
lerine almışlardır. Südet Almanlar, 
henüz Çek teşkilatı ile mesai birliği. 
ne devam etmektedirler. 

Südet arazisindeki ne~e ve sevincin 
tavsifi gayri kabildir. Evlerin cephelc. 

rinde gamalı haçlı bayraklar dalgalan

maktadır. 

Südetler, kurtulmalarına tekaddüm 
eden son saatlerde nümune teşkil e. 
debilece'k bir sükun ve intizam dahi
linde hareket etmişlerdir. 

Çek janoarma ve polisleri artık 
hemen hemen hiç meydana çıkmamak. 
tadırlar. 

Alman ajausmın iddiaları 
Baerenstein, 22 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor; 
Veipert ahalisi bura halkile mütesa
nit olarak sevinç tezahüratı tertip et. 
tiği sırada bir Çek memuru halkın 

Bir Çekoslovak vapuru 
kaçıraldı 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Tunada 
işleyen "O. M. 21" Çekoslovak vapu
ru, dUn öğleden sonra tayfası tara
fından Macar sahillerine getirilerek 
Macar makamntma teslim edilmiş ve 
tnyta da Macar topraklarına lnmlş

tır. 

Çekler tebliyeye başlamışlar 
Budape§te, 22 (A. A.) - Çek hudu

dundan gelen haberler Çeklerin doğu 

ccnub topraklarını tahliyeye başladıkla
rını bildirmektedir. 

Çckoslovakyadan kaçanlar 
Varşova, 22 (A. A.) - Lehistan top· 

raklarına geçen SUdet ve diğer akalli. 
yetler mensuplarının adedi artıyor. Olsa 
nehrinin kıyılaı ı kuvvetli müfrezclerle 
tutulmuştur. Bununla beraber milltcciler 
zaman zaman hududu gcçmeğo muvaf· 
fak oluyorlar. 

Dün sabah saat 4,30 da Olsa üzerinde
ki şimendifer köprüsü yakininde bir mn
sadcme vukubulmuştur. Leh topraklarına 
ulaşmak istlyen bir Çek kUçük zabitilc 
birkaç asker ağır surette yaralanmış
lardır. 

Ingiltere, Lehistan 
ve Macaristanın 

taleple rini reddetti 

yani ahali mübadelesi yapılacaktır. cerelerinden sabahın ilk ışıklarına ıad•' 
Müzakerelere bugün de devam edil. elektrik ziyalan sızmakta idi. BundaJı 

mektedir. Mülakatın bu akşam bitmesi da diln akşam Hitler ile ÇembcrJayn ~ 
muhtemeldir. rasında yapılan mlakattan sonra çok ç'" 

Godesbergden Havas Ajansının bildir- lışılnuş olduğu anlatılmaktadır. . 
diğine göre, alin öğleden sonra vuku. Dün akşam İngiliz Başvekilinin aıı· 
bulan mülakat hakkında büyük bir ketu- metinden sonra Hitlcr, Dreesen oteliı\
miyet gösterilmektedir. de akşam yemeğini Himmlcr, Von Fi~ 

Zannedildiğine göre, Çembcrlayn, Al. benrop ve Goebbels ile birlikte ycmiıtıt· 
manlarm müzakereleri tehlikeye düşüre· Çemherlayn Peterebrg otelindeki oda5aı 
cek her türlü askeri teşebbüslerin ve Ma dan dışarı çıkmamışır. 
car ve Polonyalı akalliyetlerin sakin bu- Londrada Çcmbcrlayn 
Jundukları mıntakalarda esasen nazik o. aleyhinde nümayişler 
lan vaziyeti büsbiltün milşkül bir şekle Londra, 23 (A. A.) _ Birkaç bi~ Jtfşl 
sokabilecek her türlü diplomatik faali- dün ak§am Vhitehall'de Çek meııelesiıılJı 
yetin önüne geçmesi iç.in Hitleri tazyik halli projesi aleyhinde nüma;i§ ;apınrY 
etmiştir. !ardır. lnzıbat ser.isi memurları nuınayit• 

Çemberlayn'ın bu nokta hakkında te. çilerin baş\•ckalete girmelerine mani ol• 
minat alıp almamış olduğu henüz malum mu!llardır. Saat 20.30 da nümayişçiler bit 
değildir. Bizzat Hitlcrin Çekoslovakya- ağızdan: "Çeklere yardım edelim, Çe%11-
da son hadiseler yüzünden tevellüt et. berlayn istüa etmelidir,. diye milkertır 
mesi muhtemel kargaşalıkların ve hükiı ren bağırml§lardır. 
metin istifasının doğuracağı aksülamel- "Dünya ııulh toplantısı,, cemiyeti bııl' 
terin vahim neticelerine Çemberlayn'ın vekalet civanna yilz kadar nöbetçi diJ'e' 
nazarı dikkatini celbetmi§ olduğu söylen rck gcco gündüz halka risaleler dıııtt• 
mcktedir. İ§te Çemberlayn, bu noktaya mağa karar verml!ltir. 
telmih etmiştir. Saat 22 ye doğru nUmayişçilerill jO 

Bu vadide Prağ hükumetine tebliğat- bin ki§i kadar oldukları tahmin edl.lnıc~· 
ta bulunulması muhtemeldir. Şu halde teydi. 
hudutların taldidindcn ibaret naz.ik bir ------------------~ ............ -

Çı lgınca mesele karşısında bulunulmuyor, belki 

Bulgaristan 
F ranko lh üklOı· 
metnnı r esmen 

tan ı ~ ı 
Alicante, 22 (A. A.) - Bu sabahki 

Olkoy bombardımanı 20 kiljinin ölmesine 
ve 100 kadar kimsenin yaralanmasına 
scbeb olmuetur. 31 ev harap olmue, İl!· 

bir aşk 
_.- Bac:taraf ı 5 incitll 

nacağın pa~ayı sana b~n şimdi getirdifi1-'. 
Bundan sonra gençliğin, sanatin, her ~ 
yin benim ... 

Dansöz: 

Fakat her lki memleke tle Çekoslovakya 
aleyhindeki nümayişler de vam ediyor 
L-0ndra, 22 (A.A.) - Deyli Telegraf 

gazetesi, Lord Halifaksın Lehistan ve 
Macaristanın Çekoslovakyadaki bu iki 
memlekete ait ekalliyetler hakkındaki 
isteklerine menfi cevap vrdiğini ve bu. 
nun daha sonra belki mümkün olacağı 
m:.italaasını bildirdiğini yazıyor. 

yişlerae bulunmuı ve Polonyalılarla 

, veç - Norveç haııtanesi hasara uğramıı
tır. BlitUn ölen ve yaralananlar Eivil 
halktandır. 

- Çocuk! diyordu. Büyük bir ço~ 
luk eltin! Yaptığın işin ne kadar tehlil<~; 
olduğunu biliyor musun? Sen benİJ1l •1 

1 
tikbalimi temin değil, bilakis mah\rettıtl· 
Hem benim, hem kendi istikbalini! 

Bu sırada polisler kapıyı vurdular. LıS' 
lo derhal yerinden sıçradı. Kapıya kO!t.~ 
Fakat açmak için değil, arkasından kıh 

Lebistanın notası 
Varşova, 22 (A.A.) - Pat ajansı 

tebliğ ediyor: Polonyanın Prag orta 
elçisi Çekoslcvak hariciye nezaretine 
bir nota vererek, hükumetinin Alman 
ekalliyetlerine yapılacak muamelenin 
aynen Polonya ekalliyctlerine yapıla. 
cağı ilmi.dini izhar etmiştir. 

Notada. vaziyetteki de<7;şiklik do • 
layısile Çckoslovakyadaki Polonya e. 
kalliyetlerine dair 1925 te aktedilmiş 

olan Polonya • Çek mukavelesinin 
artık tatbik eclilemiyeceği ve binaen. 
aleyh Pclonyanın mezkur mukaveleyi 
feshettiği de bildirilmektedir. 

Macaristamo notası 
Budapeşte, 22 (A.A.) - Macari$. 

tanın Prağ sefiri, bu.gün B. Kroftaya 
bir nota vererek Macar akalliyeti hak
kında da S:.idetli Almanlara yapılan mua 
u"lenin aynının yapılmasını istemİ§tir. 

Lebistauda nümayişler 
Vnrşova, 23 (A.A.) - Cieszyn Silez

yasının Polonyaya ilhakı lehinde diin 
on binlerce kişi sokaklarda n•:.imayiş 

~P~~ud~ l 
Çekoslovak elçiliği önünde halk nüma. 

Ciezsyn Silezyasmın Polonyaya Uhakı. 
nı istemiştir. 

Birkaç gündcnbcri polis müfrezele. 
rinin muhafazası altında bulunan el. 
!iİliğe hiçbir taarruz olmamıştır. 

Ayni zamanda ha11c, Macar elçiliği 

önünde de muhabbet tezahüratında bu. 
lunmuştur. 

l\lacaristauda nümayişler 
Budapeşte, 22 (A.A.) - Dün akşam 

bütün Maı.:aristanda bundan yirmi sene 
evvel Çekoslovakyaya ilhak edilen Ma
car topraklarının iadesi için büyük te.za. 
hürat yapılmıştır. 

Budapeştedeki tezahürler~ iki yüz bin 
ki~iden fazla iştirak etmiş. ve Peskopoi 
Zadravetz bir nutuk söyliyerek halkın 
şiddetli ve vJrekli alkışları arasında bu 
toprakların iadesini istemiştir. 

Gençlik cemiyetleri murahhası da 
söylediği bir nutukta. Macar gençliğinin 
emir alır almaz hareicete geçmeğe ha.zır 
bulunduğunu bütün düoyaca bilinmesi 
Jazımgeldiğini kaydetmiştir. 

Ukrauynlıların talebi 
Cenevre 22 (A.A.) - Ukranya mat-

buat bürosu tebliğ ediyor: ~ 

Eski Ukranya milli hük(ımetinin reisi, 
Hitlere, Nevil Çemberlayn, Mussolini 
ve Daladiyeye bir telgraf göndererek 
Karpattaki Ukranyalı halka da Çekoslo. 
vakyadaki diğer milletlerin istifade c
d.eceği hakların verilmesini rica etmi§- ı 

tır. J 

Ccbelüttarık, 22 (A. A.) - Franko 
kıt'alarına mcnsub takriben 6000 kişi pa

zar günü havan topları, mitralyözler, 
bombalar ve cephane yüklü iki bUyUk 
nakliyo gemisiyle Algesiraıı'dan Ceutaya 
hareket etmiştir. 

İçi ruıker yüklü gemiler bugün arka 
arkaya limandan gitmektedirler. Tetuan 
ile Tunca arasındaki hududun 18 cyliıl • 

den itibaren kapandığı söylenmektedir. 
Ccutada bilyilk bir heyecan hüküm sür
düğü bildirilmektedir. 

Bilbao, 22 (A. A.) - Milliyetperver 
kuvvetlerin harekatı semereli bir suret

te ilerlemektedir. Hükümet kıtaatı son 
gUnlerde Ebrc'nin sağ kıyısında kilomet· 
relerce derinlikte mühim tahkimat ve 

yeraltı irtibatları yapmıştı. Milliyctper
varler buraya nüfuza muvaffak olmuş • 
lardır. Düıımıın garnizonunun bir kısmı 

teslim olmağa mecbur kalmı§tır. Tayya. 
re ve toplarımız mütemadiyen düşman 

mevzilerini bombalamaktadır. 
Sofya, 22 (A. A.) - Bulgaristan, ge

neral Frankonun hüklımetlni resmen ta-
nımıştır. 

Bir tebliğl:e deniliyor ki: 

"lki hilkümet arasında rıktedilen anlaş
ma, iki memleketin karı}ılıklı olarak dip
lomatik heyet şeflerine mahsus haklar-

1 
dan i:ıtüade eden umumi ajanlar tayin 
edeceklerini derpiş eylemektedir.,. 

olr,,'"RiCt shrdl etaoi etao ctanio b 

lemek için. . .. 
Dışardaki polisler kapının kilitıendı~\ 

ni görünce, şiddetle vurmağa başladıl3 
ve komiser: 

- Kapıyı açın~ diye seslendi. Yo1'~ 
kırar gireriz.. ~ 

Polislere kapıyı açan dansöz oldu. ~ıt' 
lo odanın bir kö5esine çekilmiş, şa~1' <f 
şaşkkın onlara bakıyordu. Paralar da . 
danın ortasında bir yığın halinde dııfll 
yordu. c'.j 

Komiser La lonun ellerine kelepÇ · 
vururken memurlara: ,. 

- Paralan toplayın ve kadını da W 
kif edin, dedi. 

---~~------~~---~------~--_...,,.,., 
Bir çocuk boğu ldO 
Kurbağltderede Ali Ferruh soıc•1' 

altı numaralı evde oturan dokuz Y'' 
şında ve onuncu ilkmektebine gide11 

Kemal balık tqtarken, sele kapılarıl' 
boğulmuştur. Ceset aranmaktadır. 

-··" ··•··············································· 
HA Y·AT MI BU! 

Romnn 

~aısnm 
Kitap halinde ÇJkb. 

Fiaı 30 kuruş 
1 Te\-zi yeri: Ankara ca.dd. V A1'1 
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1 - Tahmin dilen beddı 8760 Ura olan 87600 kilo ekmek 24 Eylül 
938 tarihine rastlayan cumartesi günU saat 12,30 da kapalı zarfla alınmak 
üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 657 lira olup şartnamesi her gün komisyon
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 nıyıh kanunun tarifatI dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat ev· 
veline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (6211) 

••• 

HAnER - ~ postur 

1 
Levazım Amirliği Satıoalma ı 

Komisyonu İlanları 
~-----=----------~[ 

Bel kemeri yapmak üzere 280 kilo 
rugan kösele 28-9-938 çarşamba gü
nü saat 15 de Tophanede Istanbul Le
vazım amirliği satınalma komisyonun. 
da pazarlıkla e'ksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1400 liradır. tık teminatı 
105 liradır. Şartnamesi ve numunesi ko
misycnda görülebilir. isteklilerin kanµ. 
ni vesikalarile beraber belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (228) (5663) 

"' * • 

ıı 

ISTANBUL HARiCi ASKERi , 
KITAA Ti iLANLARI 

Cinsi mıktan Mu.B. Ilk T. Gün Saat Şekli 

Kilo Lira L.K. 
Un 598000 62790 4389.50 27/ 9/ 938 ıs Kapalı zarf 
Bulgur 60000 5400 405. 27/9/ 938 16 .. 
Kuru fasulya 57600 5184 388.80 27/ 9/ 938 17 .. 
Sadeyağ 18000 16200 1215 26/ 9/ 938 15 .. 
Pirinç 48000 10080 756. 26/ 9/ 938 15 " 

Yulaf 476000 19040 1428 26/ 9/ 938 15 .. 

1 - Tahmin edilen bedeli 2242 lira elan 20.000 kilo süt 24 Eylül 938 
tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11,30 da açık eksiltme suretile 
alınmak üzere münakasaya konulmu§tur. 

Levazım Eşya ve Techizat anbarı 

için on ton çenber 28 - 9 - 938 çarşam
ba günü saat 14 de Tophanede Levazım 
amirliği satınalma komisyonunda pa -
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1900 lira, ilk teminatı 142 bu· 
çuk liradır. Şartname ve nümunesi ko. 
misyonda g'örülcbilir. İsteklilerin ka -
nuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (210) (6633) 

Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarı ve mu
bammen bedeli ve muvakkat terninatlarile ihale günü ve şekli ve saati yanlı iaşe 

maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konul du. Eksiltme Mersin Askeri satmalma ko. 
misyonu tarafından yapılacaktır. Zarflar ayni günde açılış saatıi.nden bir saat ev
veline kadar kabul edilir. 

Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler askert satınalma komisyonunda me,·cut 
olan şartnameleri her zaman görebilirler. (376) (6223) 

2 - Muvakkat teminatı 168 lira 15 kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilindeki vesikaları 

hamil olarak belli gün \"C saatta Kasımpa§ada bulunan komisyon başkan

lığına müracaatları. (6212) . . "' 
• • • 

• • • 
zartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Tek
lif mektuplan ihale saatinden bir saat 
evvel satınalma komisyonuna verilmi§ o
lacaktır. Şartnamesinin 7 inci maddesin
de istenilen vesaikle teklif mektuplan 
birlikte komisyona verilmiş olacaktır. 

M. M. V. Deniz Merkez Satmalma Komisyonu Reisliğinden: 
1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 166 kalem tıbbı ecza ve malzeme 

_
0 -10-938 tarihine rastltyan per§embe günü saat 11 de Vekalet binasındaki ko
lllisyonumuzda kapJ.lı · ·"a eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 37 5 liradır. Şartnamesi parasız olarak her g:.iıı komisyon
dan alınır ve görülür. 

3 - Eksiltmeye ..,ek iıtiyenlenn o gün belli saatten bir saat evveline ka-
Uar kanuni belge ve tekliflerini havi kapalı zarflarını makbuz mukaoiiinde komis. 
!-'on başkanlığına Hrmeleri. Postada vaki gı:t.;ikmeler kabul edilmez. (3762) 

Levazım eşya ve teçhizat anbarı için 
alınacak 2000 kilo çivinin pazarlıkla ek
siltmesi 28 - 9 - 938 çarşamba güns saat 
14,30 da Tophanede Le•razım amirliği 

satınalma kcmisyonunda yapılacaktır . 
Tahmin bedeli 320 lira teminatı 48 li
radır. Şartname ve nümunesi komisyon
da görülebilir. isteklilerin kanunt vesL 
kalariyle beraber belli saatte komisyo
na gelmeleri. (211) (6634) 

Erzurum garnizonu için 150.000 kilo 
koyun veya sığır veya keçi eti kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. Tahmin be
deli 45 ,000 lira ve ilk teminatı 3,375 li
radır. Şartnamesi Erzurumda levazım 

amirliği satınalma komisyonunda para· 
sız alınabilir. Eksiltmesi 10-10·938 pa· 

Tophanede ista~ul Levazım amirliği 

satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1600 liradır. tık temi
natı 120 liradır. Şartnamesi ve nümune· 
si komisyonda görülebilir. ~teklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (238) (6764) 

lf. • lf. 

310 tan Lavemarin kömürü 28 - 9 • 
938 çarşamba gürıü saat 15,30 da Top· 
hanede lst. Lv. A. St. Al. Kc. da pa
zarlı!cla alınacaktır. Tahmin bedeli 4185 
liradır. Teminatı 627 lira 7 5 kuruştur. 

İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera -
her belli saatte Ko. na gelmeleri 

(426) (6588) : 
• • • 

İzmir müstahkem mevki Askeri basta· 
nesi için 36,000 kilo kesilmiş koyun eti 
ihalesi kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. İhalesi 4-10-938 salı günü saat 
16 da lzmir müstahkem mevki satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edi
len tutan 15,480 lira, ilk teminatı 1161 
liradır. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. İstekliler ticaret odasında kayıtlı ol
duklanna dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. Eksiltmeye iştirak ede
cekler 2i90 sayılı kanunun 2,3 üncü mad 
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larile teminat ve teklif mektupla.mu iha· 
le saatinden en az bir saat evvel komis
yona vermiş bulunacaklardır. 

* • * • İstanbul Deniz yollama müdürlüğü em-

s~n. lil, mu ~amıneıı kırası 2500 lira Oldlı Karaağaç mües::.c::.atmda sıhhi 
Ve fenni şartları haiz zemin üzerinde kurulmuş i§kembe, baş ve paça temiz
leme mahalli üç sene m:.iddtle kiraya verilmek üzere kapalı zarfla artırmaya 
konulmuştur. Artırma 30-9-938 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende 
Yapılacaktır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde göı-;.ilebilir. istekliler 2490 
rıumaralı kanunda yazılı vesika ve 562 lira 50 kuruş ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektuplannı havi kapah zarflannı yukarda 
Yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Eı1.:ümene vermelidirler. Bu saatten 
!onra verilecek zarflar kabul olunm3z. (6431) 

rinde bulunan 20 No. lu hamule motö
rünün tamirinin açık eksiltmesi 11 - 10-
938 salı günü saat 14 de Levazım Amir
liği satınalma komisyonunda yapılacak 
tır. Teknenin ke§fi 880 lira 10 kuruş, 

ilk teminatı 66 liradır. Makinenin keş. 
fi 647 Jira, ilk teminatı 48 lira 52 ku -
ruştur. Şartname ve keşfi kcmisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. (234) (6760) 

(237) (6763) 
"' . ,,. (427) C6589)j 

• • • 
Ordu hastahaneleri için alınacak 

1000 adet yün kazağın açık e1ı:siltmesi 
11 - 10 - 938 !"alı günü sa3.tt 14,30 da 

Fenerbabçe harbiye aktarma anha • 
rında mevcut 97 çift eski fotin 3-0 - 9-
938 cuma günü saat 15 de Tophanede . 
İst. Lv. A. St. Al. Ko. da pazarlıkla sa 
tılacaktır. Tahmin bedeli 970 kuruı • 
tur. Fotinler anbarda görülebilir. fst~k
lilerin belli saatte Ko. na gelmeleri . 

(235) (2761) 

OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Ttp Fakültesi ikinci Cmalıı 

Kliniği Doçenti 
IstiklAl Caddesi Elhamra Apar .. 
tımanı No. 15ıl9 Telefon: 35~99 -

28(, RfTRTOAN BüR!DAN 277 ·----------------------------------hiç böyle görmemiştim .. Bırakınız lıc. 

ni.. Gecikmemem lazım .. Hemen yapıl
ması icap eden mühim bir işim var. 

- Kraliçenin bir emri değil mi?. 
Kendisini toplayan Juana: 
-Şüphesiz kraliçe, dedi, hanımı. 

mız. Siz de onun emirlerini belki yüz
lerce defa yerine getirmediniz mi ? .. 
Luvrda, demin siz bulunsaydınız şüphe 
yok ki sizi tercih eder, sizi gönderirdi. 

- Pekala .. Emrini şimdi de yapmıya 
hazırım .. 

Mabelin maksadı, kraliçenin işine 

sekte vermekti. 
- Kabil değil.. Bırakınız da gide _ 

yim ... 
Mabet, genç kızın bileklerini daha z.:

yade sıktr. 
- Ben de geçip gitmek için bir çok 

yalvardım .. Redle mukabele gördüm ... 
Şimdi sana: "Oeçemiyeceksin, gidemi. 
yeceksin !.,. demek sırası bende .. 

- A ! Delirdiniz mi yoksa .. Size em
rinrin hemen yapılması icap ettiğini 

söyledim. Yoluma mani olduğunuzu 

kraliçe duyarsa sizin için fena olur .... 
Ohh .. canımı acrtıyorsunuz, bırakınız e. 
timi? 

- Kağıdı bana veriniz! . 
- Ancak canımı alabilirsin ı. 
- Demek bu ka.dar mühim öyle mi? .. 

Haydi Juana tatlılıkla ver, yoksa .. 

juana acı acı bağırarak etrafına ba. 
kındı . S:: kak tenhaydı. Mabel, deliye 
dön ·nüştü .. Gözlerinden sanki ateş fış. 
kırıyordu. Belki de öldüreLilirdi. 

Mademki oğlu ölecekti, onda öL1ür· 
ınek hiss!nden başka bir şey buluna. 
mazdı. Juananm bir bileğini bıraktı .. 
Serbest kalan eliyle belindeki hançeri 
çekti.. 

Korkudan bayılacak bir hale gelen 
Jııana: 

- Demek beni öldüreceksiniz? diye 
•ordu. 

Bir saniye svnra. hançer kızın göğ -
süne inecekti.. Bu sırada Juana koy - ı l 

lIL.ndarı çıkdrdıgı iki kağıdı Mabele u· 
Zdttı. Mabel bunları alırken genç kız 
da elınden kurtularak koşa koşa kaçtı. 

Mabet, kağıtlar elinde, ı_;özleri kaçan 
Juanada bir müddet kaldı . 

- öldürmeliydim. Hepsinden inti • 
kam almalıyım 1 diye homurdandı. 

Sonra kağıtlara baktı. 
- Galiba, dedi bir betbahta göndr· 

rilen aşk mektubu .. Zavallı genci bu 
giınlü!-. kurtarmış sayılırım. 

Büridana ait olrruyan §eylere lakayt
tı. Kağıtları yere attı ve ağır ağır yürü· 
miye başladı. 

Sonra durdu .. Geri döndü. 
- Bu gencin adını öğrenmeliyim ··• 

Belki tamamiyle kurtarırım.. Şimdiye 

kadar götürdüğüm aşk mektuplarının 

sahibine işi önceden haber vermiş el. 
saydım, bir çoklarını kurtarmış bulu • 
nurdum. 

Eğilerek kağıtları yerden aldı. Bun • 
lardan birini açtı. Gözler :ne, kralın 

mührüyle "Kral Liii,, imzası ilişti... O
kudu, sonra : "Hamilinin her yerden 
geçmesine dair ruhsatname,. diye mı _ 
rıldarıdı . 

Solgun çehresi kızardı. 
- Geçmek ruhsatnamesi 1 iyi ama ne 

reden geçmek? Juana nereye gidiyor -
du. Belki ikinci kağıttan anlamak kabil 
olur. 

Öteki k5ğıdı da açıp okudu. Vücudu 
sevinçle titredi.. Diz çökerek: 

- Allahıma çok şükür 1 diye bağır.dt. 
Bu kağıt Margaritin Büridana yaz • 

dı /t ı ve Juananın Haşarat Yatağına 

götürmiye memur olduğu kağıttı. 

-4-

JtYONLA MALENGR ROYA MI 

GöRDOLER? 

Ha§arat Yatağındayız.. Buradaki 
arkadaşların kimlerden ibaret olduğunu 
biliyoruz. Bunlardan biri, kendisini u· 
zun zamandır anasız babasız sanan, 
sonradan bir babası bulunduğunu daha 

ıv1orarc:n yüzünue, agzıııın kıpkırmı· 

zı 0lduğu görülüyordu. 
O dakikada bu ağızdan bir et parça· 

Sl c.lüştü .. 
Filip dö Nel, Margarit dö Bürgony'yi 

ele vermemek için dişleriyle dilini kes
mişti. 

Hemen bayılarak sırtüstü yeıe düş-

tü .. 
Valuva kralın dairesine çıktıkları za-

man krala: 
- Şevketroeab 1 - dedi..- Ben bu ada· 

mı itiraf ettirmeyi bilirim. Ona, bunu 
ya yazıyla, yahut ta şifahen söylete -
ceğim .• Yalnız müsaade ediniz de ken
disini Tampl zmdaruna nakletsinler. 

- Peki Valuval •. 
Bir kaç dakika sonra, hala baygın bir 

halde bulunan Filip bir arabaya kon -
muş ve Tample nakledilmiş bulunuyor

du .. 
O zaman, kont dö Valuva kendi ken· 

dine: 
- Margarit, artık bana hiç bir şey 

yapamazsın .. Elimde aleyhinde kulla_ 
nabileceğiro müthiş bir silah var 1 - diye 
mırıldandı. 

Mahpus, emin biı yere konduktan 
sonra, K ent, Haşarat Yatağına yapıla
cak hücumda bulunmak üzere hareket 
etti. 

Kral Lüi de atına binmiye hazırla -
nıyordu. Luvrdan çıkamazdan önce 
kraliçenin uyuyup uyumadığını sordur
du. Onun, işittiği gürültülerden endişe· 
lenerek ibadet odasına çekildiğini öğ -
renince oraya gitti. 

Margarit daireye daha yeni girmişti. 
Strajildonun kendisini tatmin eden 

anlattık!arı şeylerin tesirinden kurtula
mamıştı. Hala titriyordu. 

Bu yüzden kralı, biraz neş'eli bir yüz 
le karşıladı . 

Kral askeri hareketleri bir eğlence 

gibi telakik eden bir adamdı. Kraliçeye 
Haşarat Yatağının zapt ve yağma edile 
ceğini bildirerek, onu Büridanla arka-

uaşıarınm asılmalarını seyre çağırdı. 
Margarit .sarararak: 
- Şevketmeab, dedi, beni affedini.% .• 

Nihayet bir kadınım .• Böyle acıklı man· 
zaralar beni çok müteessir e.der . .Bura
rada kalmayı, sizin için dua etmeyi ter
cih ederim. 

Lili, karısını iştiyakla kolları arasın
da sıktı: 

- Evet, dedi, siz kadınların en ulvi· 
sisiniz .. Sizin gibi bir meleği sevdiğim 
için çok mes'udum. Allaha ısmarlad(k:. 
Bir kaç saate kadar bu sefil asilerin 
telef edildiklerini gelip size haber ve· 
rebileceğimden eminim. 

- Allah sizi muhafaza etsin haşmet. 
penah!. 

Lfü gitti .. 
Margaritegelince, baygınlıklar geçi

riyordu. Ne kralı, ne Filip dö Neli, ne 
de Mabelin tehdidini düşünüyordu. 

Deli gibiydi .. 
- Fena 1 Fena 1 Büridan ölecek ••• 1 

Onu artık hiç bir mucize kurtaramu. 
Bir ümit daha var. - diye mırıldaruyor
du. 

Masası başına oturarak asabiyetle 
şu satırları yazmıya başladı: 

"Büridan, Son defa olarak söylüyo -
dum: Kurtulmak foter misin?. Zengin 
olmak, şan ve şeref içinde yaşamak is
ter misin? Sana Nel kulesinde söyledik 
lerimi hatırla! .. Sana o zaman neler 
va.ad etmiştim .. Ayni vaadları tekrarlı· 
yr:ırum. Bir kaç saate kadar öleceksin .• 
Vakit pek kıymetlidir. İstersen sana 
gönderdiğim kadına "Evet!.,, demek • 
liğin kafidir .. İşin alt tarafını bana br.. 
ri\k !.,, 

Margarit, yazdığı bu mektubu imza
lamadan katladı. 

Sonra bir konsola gi.derek bir çek • 
mece çekti. Burada da, kralm mübriyle 
mühürlenmiş, imzasını taşıyan bir çok 
kağıt vardı. Bunlardan birini alarak 
imzanın üst tarafına : 

1'Hamilinin, miiınanaat görmeden, 
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PA 
lç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlil iltihaplarında, 

cerahatlenmie fistilllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

Muhammen bedelı 4289 lira 50 kuruş olan 373 adet yün battaniye 
S-10-938 cumartesi günU saat 10..,30 da Haydarpaşa gar nası içindeki 
ısatmalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 321 Ura 72 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar ko-
misyona milracaatlan lazımdır. • 

Bu i§e alt ıartnameler Haydrapaşada gar binasındaki komisyon ta. 

rafından parası.z olarak dağıtılmaktadır. {6778) 

Muhammen bedeli 3750 lira olup 6 -10-938 tarihinde eksiltmesi yapı 
lacağı ilan edilmiı olan galvanize rakamlı işaret çivisine ait eksiltme görU. 
len lüzum Uzerine feshedilmi§tir. (15779) 

_ ................................. -...... :::ita: .......... ._. .... = 
Biçki ve Dikiş Yurdu ~ 

MUd'UrU ı A nna Peçaropulo il 
Srlçuk ~içki Okulundan diplomalı ve lise mezuııll Ef 

Maarifçfl muıaddak diploma verilir. il 

iYi BiR . 
Mi DE 

tyi bir hazım, sıhhat 
ve neşe demektir. 
MiDE ve ha.zmını.z 

muntazaman MA. 
ZON almakla düzel· 
tilir. M 1 D E ve 
BARSA KLARl 
boşaltır. HAZL!vt • 

SiZLiK ve EKŞi. 

LIGl giderir, vilcuda 

ferahlık verir. Alması 

gayet latif, tesiri ta· 

bit, kolay, ~ararsız ve 
kat'idir. 

MEYVATUZU 

--------Oı~ Satılık den iz motörü olanlara ı 
Asgari 10 mil silr'ate malik tekne-

~•• •• • •• · - L -·' • • • • . . -· .. '" ... - . -
Sabah, öğle ve ak§am her yemekten sonra günde 3 defa 

dişleri niçin fırçalamak lazımdır • 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin difte-

ri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve hat. 

ta zatürrieye yol açtıktan, iltihap yapan 

diş etlerile köklerinse mide hummaıs, a 
pandisit, nevrasteni, sıtma ve romatizma 

yaptığı fen nen anlasılmıştır. Temiz ağız, 
ve sağlam dişler umumi vücut sağlığının 

en birinci şartı olmuştur. Binaenaltyh 

dişlerinizi hergün kabil olduğu kadar faz. 

la • ıaakal 3 defa • '"Radyolin,, diş macu 

nile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede
bilirsiniz, ve etmelisiniz. Bu suretle mik

rop! an imha ederek dişlerinizi korumuş 
olursunuz. 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa di~ler.inizi fırçala\Y.11llz. 

: ~ ' .; \, 

.... j • - .. 

)··.~ .... '·'; . , .. · I 
• ı. • t •• - •• . -·~... . . . 

Mektep kitaplarınızı 
kadar kayıt muamelesi yapılır. siyle birlikte bir deniz motörU olup-

M tebe pazardan başka heı' gün t 9 dan 17 ye 1 
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------------------~~---------------------------------------------geçirilmesi ıçın müsaadenamedir.,, 
cümlesini yazdı. 

Scnra gümüş çekiçle zile vurdu. 
İçeriye Juana girdi. 
Juana hala sapsarıydı. Biribirini mü

teakip Şüpcni, Filibi, kralı ziyareti 
kendisini sarsmıştı. Kralla Filip arasın· 
da geçenlerden henil.z hiç bir haber ala. 
mamı§tı. Mahpusun Tample götürül • 
düğünü bile bilmiyordu. 

Kraliçe: 
- Juana, dedi, şu tezkereyi al ve 

göğsünde sakla ı.. 
Genç kız, cevap vermeden itaat etti. 
- Şimdi de, kralın imzaladığı şu 

müsaade kağıdını al.. Bu kağıtla Ha -
varat Yatağı etrafındaki asker zinci· 
rinden geçebilirsin. Orada Jan Bürida. 
nı bulacaksm. GöğsUn koydugun kağı· 
dı kendisine verecek ve söyliyeceklerini 
aynen bana bildireceksin •• Juana t Haşa· 
rat Yatağına güneş doğmadan giremez
aen ben mahvolurum. Haydi, durma, ça. 
buk git .. 

Juana derhal uzaklaştı. 
Bu kız, kraliçeyi derin bir muhabbet

le seviyordu. 
-3-

MORUR TEZKERESi 
Mabelin, Nel kulesi altında, kendi· 

sini bekliyen adamın 'kulağına bir kaç 
söz söyledikten sonra, uzaklaştığını bi· 
Jiycruz. Adamın başına geleni de gör. 
dük .. O, Strajildonun iki hançer dar -
besine hedef olmu§ ve belki ihmal ese
ri, belki de Strajildonun kraliçeye 
süra'tle haber yetiştirebilmek fikriyle 
nehir kenarında bırakılmıştı. 

Mabelin bu faciadan haberi yoktu ... 
O Sen nehrini geçerek BUridanı göre· 
bilmek, Haşarat Yatağına girebilmek 
için son bir teşebbüste bulunmrya git. 
mİ§tİ.. 

Kraliçeye ı;öylediği gibi, Haşarat 

Yatağını muhasara eden askerler ara-
5ndan ı:~cmek is,in$ J?lin.. ı:; gece 
tfi~~1fl,,MIC<te ~~01.,M~ 

Her yerden redle mukabele görmüş, 
yeise düşmüş, nasıl hareket etmesi la -
zım geldiğini kraliçeden 6ormak Uzere 
önce Luvr sarayına, sonra da Nd ku
lesine gittiğini görmüştük. 

Mabel, Nel kulesinden çıktığı zaman 
daha ümitsizdi. 
Oğlunu kurtarmak için hiç bir çare 

mevcut değildi. Son defa bile göremi .. 
yecekti. 

Sevkitabiiyle gene Haşarat Yatağına 
yaklaşıyordu. İlerledikçe askerlerin 
Haşarat Yatağına hücuma hazırlandık
larını seziyordu. Başım kaldırdı. Gök 
yüzü aydınlanmak üzereydi. 

ilerledi. Bulunduğu sokak askerler 
tarafından kesilmişti. Orada gördüğü 

bir zabit Mabcli titretti. Bu Joruva 
dö Malestruvaydı. 

Yüz adım ileride sokak bir meydana 
ulaşıyordu ki buradan ötesi, şimdi ka· 
ranlıklara gömülmüş duran yer, Haşa· 
rat Yatağından başka bir yer değildi • 

Mabet: 
- Yavrum orada .. Şimdi sağ... Bir 

saat sonra ölmüş bulunacak, diye mınL 
dandı. 

Askerlerden biri: 
- Yanaşma 1 diye bağırdı. 
Mabet yeisin kendisine verdiği ce .. 

saretle atıldı: 
- Senyör Malestruva 1 Beni dinleyi· 

niz. Ben kraliçe tarafından geliyorum. 
Askerler mızraklannı uzattılar. Bun· 

]ardan biri, kadının omuzunu yırttı. 

Yara acısını duymadı. Kendisine doğru 
gelen kumandana korkunç bakışlarla 

bakıyordu. Zabit: 
- Kraliçe tarafından mı geliyorsu .

nuz?. 
- Evet .. Hayır! .. Size hakikati cıöy

Jiyeceğim. Beni dinleyiniz, muhterem 
senyörilm .• Beni tanıdınız değil mi?. 

- Seni evvelce gördüğümü zannedl· 
yorum 

- Beni kraliçenin yanında görmU§
tünüz .. Ben onun nedimesi Mabe~ 

.. 
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--------------------------------------------------------------..... --Cesur bir asker olan Malestruva, o 
devirdeki adamlar gibi batıl itikatlara 
inanırdı. O biliyordu ki Mabel, kraliçe. 
nin yalnız mahremi esran değil, ayni 
zamanda habis ruhlarla daima temasta 
bulunan bir kadındır. 

Mabcl elini tutmak istediği 11rada 
:zabitin: 

- Dokundurma bana elini! dediği 
işitildi .. 

- Dokunmam, fakat beni dinleyint.z • 
Siz saray mensuplan arasında en merd 
ve en ~licenap birisisiniz. Bana merha· 
met edeceğinizi sanırım. 

Mabet istirham eden, yalvaran bir 
tavır takınmıştı. Askerler bu hali hay. 
retle seyrediyorlardı. 

- Ne istiyorsun?. 
- Basit birşey .• Haşarat Yatağına 

girmeme müsaadenizi.. Bundan size en 
küçük bir zarar gelmez .• Katliamda bir 
kadının da ölmesi ehemmiyeni.z bir 
geydir. 

Malestruva başını salladı. Askerlere 
yaklaşmalarını işaret etti. 

Il:alestruva başını salladı. Askerlere 
.yaklaşmalannı işaret etti. 

Bu işaret Mabet için hayırlı bir işa· 
ret değildi. Bunun farkındaydı. 

- Demek, dedi, si.z de bana merha. 
met etmeyiceksiniz, öyle mi? Size her 
§eyi söylemeliyim. Farzediniz ki 6iz, 
bu Haşarat Yatağın.dasınız. Bu askerler 
sizi ot minderlere bağlıyarak yakmak 
üzeredirler. Anneniz de ölilmünilzdcn 
evvel sizi son defa görmek istemiştir. 

Malestruva titredi: 
- Görilyorum ki şefkat damarlarınrz 

kaynamıya başladı, aziz senyör. işte 

ben bir anneyim. Oğlum da orada .. Kü
çüklüğündenberi kendisini ancak iki 
defa gördüğüm oğlum orada .. Omrümü 
onun için ağlamakla tükettim.. Sizden 
istediğim §ey büyük bir lCltuf mu ki? 
istediğim ne? Oğlumla beraber ölmek. 
Bana merhamet ediniz, monsenyör. 

Malestruva mUteessir olmuştu: 

- Oğlunun adın ne?. - diye scrdu .. 
- Büridan. •• 
Bu ismi söyler söylemez fena yaptı

ğını düşündü. Söylememeliydi •• Asker .. 
lerin bu ismi tekrar ettiklerini i§itti "' 
Söylediğine tekrar nadim oldu. 

Malestruva: 
- Askerler l Şu kadını geriye defe

diniz! emrini verdi. 
Beş altı asker, Mabelin üstilne atı ~ 

larak emrini yerine getirdiler. 
Mabel: 
- Allah lanet etsin, diye bağırdı ... 

Kahrol.. Haşarat Yatağındaki 11erseri
lerin kılıçları altında can ver. 

Malestruva sarardı. Yeni bir emir 
vermek üzereydi. Fakat Mabet, itile 
kakıla uzaklaştmlmıştı. 

Mabel, oradan uzaklaştıktan eonra 
meyus, ne yapacağını bilmeden dolaştı. 
Bir aralık kendisini Fruva dö Mantcl 
sokağındaki dö Net konağı önünde buL 
du. 
Oğluna ilk defa burada yaklaşmıı , 

onu Margaritin inine sürükliyecek söz
leri burada söylemişti .. tki eliyle yilzU.. 
nü kapayarak ağlamıya başladı. 

Yanından birinin geçer gibi olduğu• 
nu hissetti. Bakınca en adım ilerisinde 
hızlı hızlı yürüyen bir genç kı.z gördil. 
Onu tanımıştı: kendi kendine: 

- Juana, dedi. Acaba hangi alçakça 
iş için bu saatte gidiyor?. 

Onu görmesi, her an Margaritten in.. 
tikam almayı düşünen bu kadını se
vindirmişti. 

O yalnız Margariti değil, Margarite 
büyük bir bağlılıkla hizmet edenleri de 
Strajildoyu, Juanayı da mahvetmek is. 
ti yordu. 

Juana yaklaşınca Mabet, birdenbire 
genç kızın bileklerinden tutarak sıktı , 

Kinli bir gülilşle: 
- Juana, dedi, nereye gidiyorsun. 

böyle? Fahişenin ayağına dü§ecek han
gi betbahtı aramıya gidiyorsun?. 

- Oh beni korkutuyorsunuz.. SW 
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saati çalmıebr.,. denilmektedir. 

dl b Bu itibarla buı laıUis ~ ı 
• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim11 hia ectileceifaden tlphe eclllmebedlr,. 

- , 938 dn blldlrdlli Teçhile 1 WlometN .... 

Resim li Hafta ==~=:. "::. ı.:1: 
Yarm. lldul DJmml tımılll IDla mtnL hemmlyet atfedilmekte idi. 

B11 1tPJ, Stldet memlebtlnla Al. 
slleıtme tealllla etDafJJI • .....,_ı manyaya faded b)B)Ctlala latlllıtl le. 

RESiMLi HAFTA rumm prantlll olmak .... Almaa.t 
.BlrlDcl ..,..... Ml7lk lllı .... ,.. tarafından talep edDmft ldl. ŞU.. 

dl buı ldmleler, mfbakereJerln teldr •es•er olm•emı, tam bir "ev ~ 

Beı karafla aiıl lam bir lıaf la mep 
edebilir, aual mmanda e11lalı için aldı
lını:, 111Ucaelt f l11allı e11 ili mecmuaları
na lhlilJQç oa.ıermeı. 

edllmetlnl bBJle bJr tedbirin BerllDl 
tatmin eclemiyeceilm delD addetmelr. 
tedirler. PaJrat blltlln banlar, intiba. 
ta m..ıt mahakemelerdfr. Ba el.. 
hetl kaydetmek mn1thncffr. 

'lllraJalUllar ft 'ftZlfelerlnl SUdet1l lll&llJada "Çek hududu Gr.ıerlnde ki. oldulu •• bundan atesin• &fdilemlye. Göııibma ld ... bnqla 38 
.AJmulara devretmltlenUr. Battl in Zlttav'm brpmıda bir Stlclet lr4. celi bildlriJmit. Almanyanm Mbrl ba.. •Jfa dolclana süze1, NDkli Wr 

ç.ek ukerlerl Sadedi ll•tll
ıa1er1e çarplflyor 

Oat ukerleri ele k111aJuma çektlml• Jll alevler içinde yamnaktadJr... reklt lcrumdan çekinmesi lltenmiftl. kapak içiade Wr ..._ .....,,_,,, 
ler w llWılarmı teaUm etmiflerdlr. "Çek ukerlerl Almanya arazisi da- Bitlerin taleplerinde sok ileri citmea llllı ______ ... __ _ 

l'ab.t bu ,eni Çek hllkOmetinln h lJlndeJd Alman hudut mubaflzlarma tıserinedir kl ÇemberJaynm mWlba 
brduia bir tuzaktlr. OiJeden m da &tel acmıtlardu'. D&t çocuk b&. tehire lOnm 11Srdtıp ve Wtlere bir 
lat9 SlldetU Almanlar tiddetJl top buı Alman ukerl Vtbe) Aymıwı mektupla mllracaat ederek bu taleple. 
IMlerlle bayramlanm Jmda bırak. itte bu tekDde Alman arul8l dahL riııden 't'Uleçmelini blldirdill tümfn 
llUllardJr. Çek Jlll'hJı otomohtllerl Si- .llnde bir Cet kurpnuyla ölmu,ttlr.,. ediliyor. 
dit mmtakumdıJd leblr. halJa ve • • • llmdi mnele turadadır: 
k1Jtere htlcmn etmteJer, aokaldarda Londra, 23 - lncWs BapeJdll Bitler vereceli cevapta taleplerinde 
.at. bdm. çocuk rut pldlklertne Çemberlayıı ile Hitledn buıtın mt on mar mı edecek, yokla Çemherlaynln 
ate eetmele baeJamıtlardır. Cesur köy birde Oodnberg.de mlUAata dnam et. tftliflerini b.bu1 edecek midlr1 Beler. 
il ve lgller alellcele barlbdlar kur. melen mubrrerdL Resmen blldlrildilfne 1e mllzakerelere tekrar batJanacü, et. 
llllla tetebbUa etmlelene de mubve.. 16re, bu mlllüat pydmuayyen bir sa. mene tncWs bqveklllnln aulhu kur. 
.. mllmldln olamunı, hepel mm~ mana tehir edilmiıtir. armak Uzere &frdiği zahmet, ÇekOllo. 
letdlr. Kulıarebeler blltlln geee devam Saat 11,30 da Oodeıberıdekl tnıma ftkyamn yaptılı feclaktrhk bap &ide 
ttmfltlr.,. heyeti, appdald tebllll nqretmlıtlr ı cık ft tnıiltere ile Fransa daha bir 

.A••n aıjan8D!m W>lljl ,_ı Çek "'Çemberlayıı. Bitlere bir mektup g&ı.. hafta evvel verdikleri a&de durduJda. 
8lpe1dJI General Slrovl'yl bu b.ııh dermlttlr. Bitler, bu mektuba cevap n taktirde Almanya Çekoalovakyacla 
~ bilerek tertip etmekle itham ftNCektlr. ukeıt bir mildahaleye ıidfince Çe. 
~. Alman ajanmna gGre. pnera1 Blnaenlleyh ba ubah aktl mukarrer 'koalovınanm siWıla JUdnnma kop. 

O* elmm1an bu hareketini oJan içtima, muahhar bir tarihe hıra. catdardır. 
lllwt lllterDuyoııall emri berine lalmqtır . ., AjaallD verdiil mal4mat 
till'ttp etmlftlr. ÇemberJayn otelinde bbmttır. KIL Londra, 23 (A.A.) - Havu a)amı 

l!m• .. - mlhtvüetJe 8L akerelere devam edilip edilmlıecell muhabiriDclell • 

Bitler - Çemberlayıı mUJ.lbtmm te. 
hlr edilmiı oldutuna ve 18rilpleledn 
lncWs bapeldlinba mektubuna Bitler 
tarafından verilecek cevapta IODI'& 

batJanacatma dair ille vakti Oodea. 
bereden celmlı olan haberler derin bir 
heyecan tnllt etmlftlr. 

Londrmun siyasi mahafllinde Alman. 
yanın metalibaa baklanda birçok tah. 
mfnler yapılmaktadır. Hattl buı kim -
.eler, bu metalibatm Çekoalova'kyanm 
biJkune ortadan bllnnumı iltlhdaf 
derecemde ileri citmekte oldup mu.. 
taleeamdadırlar. 

Diğer bazı kimseler, AlmanJIDID 
metalibatmı bu derece Uerl ı8tlımlmit 
olduluau tem'n etmeb:dlrler. 

Umumiyetle Alman orduımmn Bit. 
ler tarafından bnaılmıı diplomasi sa. 
fednhı bir seyliDl teıJdl edecek bir 
lt-:al hareketine t.etwll ......- ter. 

Alch. 23 (A. A.) - Çek kıtaatı ... 
abalı erkenden sttclet llllldallatanm 
JeDiden laaJe ............. Ba btaata 
Çek • Alman h1idudaD& .... Deri..,. 
rebtl, l'ranwabaad'a tablbela 800 
metre~ lıcDm tab'IJ9 latua 
g&ıdermekte olaD .-ıt 8Udlt Ja-.. 
tı tarafmdan tevkif ....... 

Parlat.e eadlfe 
Parla. 23 -~ ..... 

llDdm baglln pim haberler .ı,ul 
mi.lıfellerde bllJlk bir .... 'ft..,... 
can uyaadlrmılbr • 

• Jnum htMmett llUU'Dlda 0-. 
barı ndllAhtı lklncl....,. ....... 
pblcllr • 

AJman ........_ p Ql1mlılo 

ftk)'8da tetekklll -- lalttmetl 1* 
Bo)fevlk htıtemetldlr, Nal putbıbdla 
..-nt plleteld olan nDdee BeolUm 
yeni bqftkU general SlnıriDln bir ... 
nebi lletl ol4ulmm w binama~ 
bapekUHp plm.mln,....,,., '* 
tdllııtt.lklletlllfnl ~ 
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- Dış siqasa 

Fransa 
ve 

ÇekOStOVakya 
tngıliz Baıvekili Çemberlayn, Fran- . 

ıız Başvekili Daladiye ve Hariciye Ve. 
kili Bone ile anlaştıktan sonra Hitler 
ile ikinci mülakatını yapmak üzere dün 
Almanyaya gitmiştir. İngiliz ve Fran· 
aız devlet adanılan arasındaki görüı • 
meden sonra neşredilen bir tebliğde 

Çe.kcslovak meselesi üzerinde tam bir 
anlaşmıya varıldığı bildirilmişti. Bun. 
dan Çemberlaynın Daladiye ve Boneyi 
kendi noktai nazarını kabule imale et· 
tiği istidlal edilebilir 

Yani Fransa, Ingilterenin tazyikiyle 
Çe'koslovakyayı feda ediyor. Çekoslo • 
vakyanın enternasyonal vaziyeti bala. 
mından bunun ehemmiyeti meydanda· 
dır. Fakat daha ehemmiyetli olan nok
ta, Çekoslovakya ile Fransa arasındaki 

ittifakın feshi üzerine meydana gele • 
cek olan yeni vaziyetttir. Filhakika bu, 
yalnız bir ittifakın feshi değil, bütÜn 
Fransız dış pclitikasında yeni bir ori • 
yantasiyon manasına delalet edebilir. 

Fransa ile Çekoslovakya arasmdaki 
Jttifak, sağ cenah partilerin eseriydi. 

Polonya, Romanya ve Yugoslavya ile 
aıağı yukan ayni seneler içinde imza
lanan bu ittifak o zaman Fransa.da sol 
cenah partilerinin tenkitlerine hede{ 
olmuştu. ÇUnkU sol cenah part=•-.. , bu 
ittifakları, pek ziyade taraf tak- otduk -
lan kollektif hanı sistemi ile telif ka
bul etmez mahiyette telakki etmişler. 

dl. 

Bir çc'ldan da bu yUzden Fransanın 
bir harbe sUrüklencceğinden korku • 
yorlardı. Ancak bu, Almanyanın Orta 
Avrupada bir kuvvet olarak belirmesin 
den evvel sol cenah zUmrelerinin taıı -
dıklan bir kanaatti. 

Almanya kuvvetlendikten ve İtalya. 
yı da beraber alarak kollektif barış sis· 
temine karşı muvaffaktyetli bir taarru
za geçtikten sonra Fransanın orta Av. 
rupa devletleriyle yaptığı ittifaklar me· 
selesi etrafındaki kanaatler de değişti. 
Fransadaki sağ cenah zümreler, Hit-

lerde ve Musolini de komünistliğe karşı 
birer mlicahid sıfatını görerek, faşist 
devletlerle anlaşmak siyasetini takip 
~tmiye başladılar. Dörtler diktatorası 

aiyaseti adı verilen bu cereyan üzerine 
bu defa sol cenah zümreler, Orta Av. 
rupa ittifaklannın şiddetli taraftarları 

olmuılardır. Diğer taraftan, sağları 

temsil eden Flanden, Fransanın Maji· 
no hattının arkasına çekilmesini ve Al
manyayı şarkta serbest bırakmasını 

tavsiye etmiye başlamıştır. 

Avusturyanın, Almanyaya iltihakın • 
danbcri, sağ cenah partilerine mensup 
olan gazeteler, Çekoslovakya aleyhinde 
tiddetli neıriyat yapmaktaydılar. Gerçi 
Fransız milletinin kahir ekseriyeti bu 
siyasete taraftar değildir. Çünkü Bis· 

markın, Sedanı kazanması için önce 
hazırlık olmak üzere Sadovayı yaptığı
nı hatırlarlar. Ve eğer Almanya, Çe. 
koslovakyaya karşı hodbehod taarruza 
geçmiı olsaydı, sağ ve sol, bütün Fran· 
aa, Çeklerin yardımına koşacaktı. 

Fakat Almanya dcğrudan doğruya 

taarruza geçmekten çekinmiştir. Ve 
Çekoslovakya nam ve hesabına fedakar 
lık yaparak Almanya ile anlaşmak ta. 
raftarları blr mUddettenberi Daladiye
yi tazyik etmekteydiler. Şimdiye ka. 
dar bu cereyana karşı mukavemet eden 
Daladlye, h!diselerin dikte ettiği za • 
ruret ve fngilterenin de tazyiki lcarşr. 
s~~ bu ei~seti tnkip etmek mecbu • 
:Wi:. ~ .. 
r~~nde kat:nııtır. 
..... --. . • A.Ş.E~ 

Evvelki gUn vefat caen tzmir me. 
busu general Kazım lntıncın cenazesi 
dll.iı bUyUk mcrnsimle kaldırılmı&tır. 
Merhum son günlerde Ccrrahpaşa 
hastanesinde tedavi edilmekte idi. 

Dlll\ Vali ve Belediye Reisi 
.Muhittin Üstündağ, İstanbul kuman
dam general Halis Bıyıktay, Emniyet 
mUdUrU Salih Kılıç, bazı saylavlar ve 

generaller, merhumun bir çok dostla. 
rı hnııto.ncyc gitmişlerdir. Sa.at on bir. 
do l but top nrnbllsı Uzerltıe korunu&, 
Ba vcldl Octnı Bay:ı.r, Kamutay b:ış.. 
kanlığı. Dahiliye Vekili ve Parti G<?. 
ncl sekreteri Şükrü Kaya. Sabiha 
Gökçen adına gönderilen çelenklerle 
diğer çelenkler önde olarak alay te. 
şekkill etmiştir. 

Bir kıta asker alny sancağı ne bir 
kıta polis müfrezesi de törcndo bu
lunmuş, cenaze nlnyı F'nllh cnmiine 
gitmiş. orada nnmnz kılındıktan son. 
ra tabut cenaze arabasına naklolu. 
narak Edirnekapıdaki Şehitliğe götü
rülerek defnedilmiştir. 

Merhum. 1881 de Dlyarbakırda doğ. 
muş, Harbiyedl'n erkanıharp znbiti 

!.' EYt.'CI: - 1938 

çıkarak orduda uzun mUddet btzmet 
ctml!'i, ve muhtelif ktlmandafilıklarda 
temııyUı etmietl. TekaUt olduktn.n son 
ra blr mUcldot Snmsun valitlğl ac yn. 
pan merhum general, fzmirden saylav 
seçilmıı:.ti. Merhum ilk matbuat umum 
müdürlüğü vazifesini de yapmıştır. 

Kendisine Tanrıdan rahmet diler \'C 

ailesine taziyetlcrlmizi sunarız. 

~ IE IHI ii l~ I[) IE VIE lMllE lMltL IE I~ lE l T lE ~ l 
Tan sile 

gönderiiecek 
Gençler 

Bu st--ne ~emen 5 1 
kişidir 

HUkOmet, bu yıl devlet hesabına tah

silde bulunmak Uzere yabancı memleket
lere gönderilecek gençlerin miktarını ve 
bu gençlerden nrıınacak evsafı tesblt et
miştir. llk defa geçen sene tatb!k edilen 
bu toplu usul neticesinde bu sene bUtUn 
vckB.letlerln muhtelif ecnebi memleket. 
tere göndereceği talebe miktarı 51 dlr. 
Bunların iklsl kimya mUhendhıllği, ikis.i 
hldrogta.fı, on beşi ln§aat, elektrik, 

makine ve mensucat mUhendlsllğı, Udsl 
Türk ve İslam sanatı, biri etnoloji, biri 
Altay dilleri, blrl kUUlphanocillk, biri 
lengtistik, iklsl mimar arkeolog, ikisi mi· 
marlık, on beei maliye ve lktısat \"e bcııt 
de hukuk tahsiline gidecektir. 

Gençlerin otuz biri Almanya, ve geri 
kalanlan da İngiltere, Fransa, İtalya, 
Belçika ve İsviçreye gönderileceklerdir. 

Bu gençler liselerin son Uç sene mezun
ları arasından İstanbul ve Ankarada ya
pılan lmtihanlardıı seçileceklerdir. Mali
ye ve iktısat tahsiline gidenlerin hukuk 

içtimai facialardan 

13 yaşında eroinci 
ve 15 yaşında yanke· 

sici iki eocuk 
13 yaıında Nimet isminde bir kız 

eroin içmek ve satmaktan suçlu olarak 
yakalanmış ve müddeiumumiliğe teslim 
edilmiştir. Babasının sabıkalı bir ka... 
çak~ı olduğu anlaşılan Nimet, babasının 
teşvikiyle bu yola düşmüş bulunmak • 
tadır. 

Kızcağız müddeiumumilikte verdiği 
ifadede su~unu ikar etmiı ve demiştir 
ki: 

"- Ben eroin içmem. Kaçakçılık ta 
yapmam. Bana iftira ediyorlar.,, · 

Halbuki iki gün evvel ikinci §Ubc 

kaçakçılık bürosu memurları, yaptık

ları cürmümeşhutta, Nimet işaretli pa· 
ralarla eroin satarken yakalanmııtır. 

Babası kendisi eroin satmamakta ve 
küçük kızı vasıtasiyle isteyenlere sat .. 
tırmaktadır. 

Diğer taraftan pclis 15 yaşında Bıır 

han isminde bir de yankesici yakala • 
mıştır. Burhan Bcyoğlunda bir kmn 
cebinden üç lira çalarken ele geçmi' • 
ti:::-. 

Burhan mahkemede verdiği ifadde 
şöyle demiştir : 

"-Babam ve annem öldüler. Kim. 
sesiz kaldım. Şurada burada çırak ola· 
rak çalışıyordum. Son günlerde hiç hir 
i§ bulamaını§, işsiz kalınıştım. Karnım 

a;tı. h""'kmek alacak bile param yoktu. 
Bugün Tepcbaşında bir adamın kızı~& 
para verdiğini, onun da yan cebine 
koyduğunu gördüm. Ve bu ite teşeb .. 
büs ettim. Sonra beni yakaladılar. Bu, 
benim ilk işlediğim suçtur. Bir kere 
§eytana uydum . ., 

Mahkeme Bürhanı 1,5 ay hapse mah 
kQm ederek tevkifhaneye göndermit • 
tir. 

mezunu olması eart olarak konulmuııtur. 

Posta -;;moru Balık pazarı 
Pos~aid!~ı~~~~~postalşlerln· dük kftnla rı nı ı tfaiye 

de istihdam edlleeek memurları bundan 

sonra stajyer olnrak almağa ve bunlnrm 1 y 1 k m a g"" a b a ş 1 a d l 
bir stnj devresinde yeti~tirildikten sonra • 
asıl memurluğa geçmelerine karar ver. , 
miştlr. Bu suretlo posta ve telgraf işle· 
rinde tam intizam temin olunacak ve mu
haberat kısmı gibi ihtisasa muhtaç olan 
.işlerde en kuvveUl elemanlar yetiştir • 
mek mUmkUn olacaktır. 

Yeni stajyerlerin alınması için gelecek 
ayın sonunda bllrUk bir imtihan yapıla
caktır. 

Nafia Vekilinin 
beyanatı 

zmlr su, t ramvay ve 
elektrik şirketleri 

Nalan ahnuc3k 
İzmir, 23 - Nafıa Vekili Ali Çetin -

kaya, yanında şoseler reisi Talip, sular 
umum müdürü Salfıhaddin, idari müşa· 
vir Bürhan Akın, Devlet Dcmiryolları 
İdaresi yollar reisi Ertuğrul Kemal, 
hareket reisi muavini Ferid ve hususi 
kalem müdürü Ubeyd bulunduğu hal· 

İki gUndenbert belediye meclisi kara
ı-fyle gelip geçmeğe kapaWmJ§ olan ve 
knldırunları sökülen Balıkpazarı caddesi 
esnafı buradaki ticıırethanelerinl surat-

de dün saat 16,20 de ~ehrimize gelmiı 
ve Alsancak is.tasycnun.da merasimle 
karşılanını§tır. 

Nafıa Vekili bu sırada kendisiyle 
görUşen gazetecilere şu beyanatta bu· 
lunmugtur: 
"- İzmirdeki, ııu, tramvay ve elek.. 

trlk şirketluinin htikumetçe satın alın· 
ması hep birlil:te halledile<".1.ktir. MU· 
sait ilk fırsatta kendilerini müzakereye 
davet edeceğim. 

Izmir ve civarındaki sulama iglerini 
de tetk:k edeceğim . İzmir vilayetinde 
yapılacak turistik yollar için de vilayet 
erkaniyle temaslar yaparak bu yolda 
kararlar alacağız., 

Ton'ltoın amca 
balnç ava~ 

le tahliyeye ba§laınııılardır. Esnafa be
lediyece verilen son mühlet de bugUn tn· 
mnm olmaktadır. Dün Bahkpazarından 

göç işi görülmeğe değer bir manzara 
teşkil ediyordu. 

Belediyece verilen karar mucibince it. 
falya yıkıcı bölUğU efradı bu günden i
tibaren Balıkpazarmdakl bina.lan sırayla 
yıkmağa başlamıştır. Bir kısmı binaları 

ise yıkıcılar yıkacaktır. İtfaiyeye temiz
lik amelesi yardım edecektir. Belediyenin 
böyle hareket etmesine sebeb, yıkıcıla· 
nn belediyenin istediği sUratle binalarm 

enkazını yerinden kaldırmağa yanaııma
nıalarıdır. Halbuki nafia vek!lcU dokuz 
aydanberi yalnız Valide hanının yıkılma
siyle ve eski bir hanında yıkılmağa bag. 
lamaslyle kalan Eminönü meydanının a
çılmnsı iıı!nin süratle ikmalini belediye
den istemiştir. Belediye fen heyeti kad
rosunun kısmı azamı birkaç giindenberi 
bu saha Uzerinde çalışmaktadır. Kış bas
tırmadan Balıkpazarı kısmının tamamen 
kaldırılacağı kıınaati vardır. 

Şehi' Mecr si 
azaları 

Parti namzctJerl 
tesblt edildi 

Halk partisi tarafından belediye intl· 
babalı için gösterilecek namzeUerin li!· 
tesl hnzırlanmı§tır. Bu listede ismi o
lanlardan bir krsmı verilen haberlere gö· 
re ıun tardır: 

Banka müdürlerinden CelAl Dlkmt.n. 
Ekrem U5aklıgil, Beyoğlu Halke\i Re~l 
Ekrem, Şişli Halkevi reisi Halld Kitap. 
çı, İg bankasından Zahid, tUccarda.n Fa· 
ruki, Halk partisi üskUdar kaza baııkant 
ılacid, Şehir Mecllsl eski azalarından 
Beykozlu ressam Süruri, KAznn Şinasi 
Dersan, Bayan Meliha Avni, Öğretmen 
Bayan Kıymet, eski orman umum mudil· 
rU 'l evflk, Doktor !hsan Sami, ashabı 
enıliı.ktcn Nazif Kazını Erad, Şehir mec· 
liei eski azalarından Suad Karacsman, 
tUccardan Murad Furton, Bayan Uıhlka, 
Rau.rt Manyas, Fatih Halkevi reisi Sırrı 
Enver, Eminönü halkevi başkanı Agah 
Sım Levend. 

'ki saatte 
yakalanan hır sız 

Evvelki gece Be -
bekte lstikUil cad • 
desinde İnııtrah so -
kağında bir ecnebi 
ye ait 50 numaralı 

Markuti isimli köıı -
ke hırsız girınlş ve 
gramofon, dürbUn, 
elbise, ve gUmUıı ta.. 
knnlan ile bazı ktY • 

metli e!Jyalar çala rak aavuşmu3tur. 
Hadise gece yan smda.n sonra vukua 

gelmiş ve sonradan yapılan tahkikattan 
anlaşıldığına göre, hırsa köşkUn arka.. 
ıındaki bahçeye ve buradan da ağaca 
tırmanmak surctue balkona çıkarak pen. 
ccreden lçerl girmlttir. 

Kögkte yatanlardan blrl geceyansı Ust 
kattan bir gUrUltU duymu--.a da bun• 
ehemmiyet vermemiş fakat aabahleylo 
uyananlar kôııkUn içini altUst bulmuşlar
dır. Hadise derhal polise haber verilın.11 
ve ikinci ııube tkincl kısan memurları 

tahkikata ba§lamışlardır. Mcmurlıır fatll 
tamamen meçhul olan bu hırsızlık vakası. 
nı bir iki saat gibi kısa bir zamanda ay. 
dmlatmağa muvaffak olmuşlardır. Şeh
rin her tarafına yayılan shil memurlar. 
dna biri Unkapanmda sabıkalı hırsızlar. 
dan Raşit oğlu Şaklrl elinde bazı paket. 
lerle dolaşırken görmUıı ve takibe ba§la. 
mıştır. Şakir o civarda bir dilkkana gir. 
ml.ş vo paketleri açarak göstermeğe ba"· 
lamıştır. Sabıkalıyı takip etmekte olan 
memur paketten çıkan eııyaları görUnee 
csrarcngi% hadisenin failini bulduğunu 

anlamrıtır. 

ÇünkU paketten Bebekteki köşkten çs. 

lrnan dUrbUn, giimU~ takımları çıkmIŞ

t.ır. Bunun Uzertne memur derhal Şaklrl 
yakalamııı ve cşyalarile birlikte mUdUrf .. 
yete getirmiştir. Aynı zamanda kendisi
ne haber verilen ecnebi de davet cdilJnlŞ 
ve gece köşkUnden çalınan eşyalartnı 

karvısrnda gören bu zat ha}Tetten kendi. 
sini alamamıştır. Çalman ea.valar talllR· 
mt>n bulunmuatur. 
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de.cı'lata dait ---------------F ık i r adamı ve ? 
demokrasi I A Ü 

~~::;:;~~,;:=~=: 1COCUCiUNU TEDRIC uL ME 
~ettiği sanılan meseleler hakkında M AH KOM EDEN ANA ~llııdUklerJni aöylemekten kaçınmıyor-
la • lienı de bunu sadece gazete ıUtun- B •• d b , 

l'lllda \eya kJtab aayfalarmda aöyle- h .,, ır 
:ekle kalınıyorlar, içlerinde devlet veya az ır i ıg ı U CIU n On U a '1J Q 
li«ntnet reislerine mektupla, telgrafla harbin önüne .,, 

Yün kraliçesi 
lngilterenin en ıyı yün 

elbise yapan kadını :lltacaat ~P= "Şöyle yapmaıuımız, böy- kere fo··reb 1· ı1· qor f 
etznellsıniz,, diyenler var. • 
~lert geçiyor mu? ta\"tılyelerine, na- . . • 

llbauerıne kulak asılıyor mu? ... Bu su- Çocuğunu tedrici ölüme ıilrüklemek cürmünden dolayı hır lnıiliz ka-
'ller.ı evet diye cevab vermelı: kabil de- dırurun muhakeme edildiğini ya.muıtık: Rebeka Burman ismindeki bu ka-
tlı lllna bunun bir faydMı olduğu mu- dının kocası ölmJıtUr ve Corc isminde bir oğlu vardır. Çocuk bu.giln 11 ya-
~ak; sanat ve fikir, bayatın dtımda şındadır. Fakat kadın, kendisini çok sevdiği için, fazla ihtimam alt~da. ~U-
btt faaliyet olmaktan kurtuluyor. Geçen yUtmil§. ne oynamak için eokağa veya bahçeye çıkartmıştır, ne de evın ıçın-
"ııe, oldukça tanmmış bir 6aırimizJn ya- d~ oynamasına müsaade etmiıtir. 
'lllda, İspanya dahili harbinden babsedl- Oğlunu hemen hemen hiç yataktan dışan çıkarmayan bu kadın onu 
~l"lluk: "Ya! fspanyada harb mi var?,, mektebe de göndermemiıtir. Çd.:uk, yan aptal vaziyettedir ve adeta kötU-
~l Bunu, zannederim mahıımı yapıyor- remdUr. . 

«ıı; elbette o boğuşmayı duymuştu; fa- Muhakeme neticesinde kadın censız kurtuluyor, fakat oğlu kendısin. 
~t btr Franınz şairinin eöyledlği gibi: den aynlarak bir çocuk bakımevine yazılıyor. Lakin kadına belki en bUyük 
°'tbedt olmıyan bUtlln ıııeylt>rln ne <!hem- bir ceza baıka taraftan verllmit oluyor: 
llıl:reu var ki? ..... demek istiyordu. Böyle Misis Rebeka'ya oğlunu ancak ayda bir kere, o da ilti saat olmak Uzece 
dııttıncn, harbler çıkmasını, birtakım "fa- görmek müsaadesini veriyorlar. Kadın bundan tabit çok pkAyetçidi.r. Fa~ 
llt., lere ezl\'('t edilmesini ehemmlveUılz kat endişesi en fazla, oğluna kendisi kadar dikkat edemiyeceklerl diltiln. 
'-nıı ealr ~e fllosof gUnden gllne ·azalı- cesinden gelmektedir. Önce, kendisinin oğluna tatbik ettiği ya1ama tekli 
>'ıır. çok muvafıktır. ÇUnkU Corc çolı: narin bir çct.:uktur. Yu~:ırse, oynaru. yo-
"e 1Dlf de milletleri harbe teıvik eden 
ı Ya ıulhUn korunma!lına çalışan mUte· 
~ltlr ve ııanalkfır yok değildi; fske 
"lllllar birkaç klşid~n ibaretti. Bugünse 
~ dtırıYanm her tarafında demlyecefm • 

ttın demokratik memleketlerde birçok 
~ adamlan dUşUndüklerinl eöytuyor-
1.- ·devlet adamlarına ve bütün vatandaş
~ l'a lcabul ettirmryl' çalışıyorlar. ~anat
lıı tla filosof fildişi kulsden çıkıp agora'ya 
d dl Paul Vale!")' gibi şimdiye kadar gün
Ilı 11 1t ahval ve hadisatın dışında dUşOn
~e alışmış adamlar bile, mesell 
Ilı sa sulh f!!tlyor gıbl, bir beyanname 
lhfvetinde kitablara iştirak ediyor. 

at Suna ancak demokrasilerde lmltl!ı var; 

11 
eıu ınPml~etler fikir \•e sanat adamı
~ reyini bıldirme1Jlne müsaade etmiyor. 

lann de\'let adanılan talrt de, fikir 
'danıuıı da sadece l&ltanatlan zamanı
~~lr sUsU, ciddi işlere kartımağa hakkı 
te~ bir adam sayıyorlar. Bir rtvaye
~~re meşhur Fransız eafrl Racine, kral 

Uncu Loula'nln huzurunda, tebeaıım 
::ahından bahsedecek olmue; hükUm
lııt hemen kqlarmr çatmq ve eair çıt. 
'1 t.n ııonra: "Bu adam deha sahibidir 

e nazır olmak mı ister?,, demlf. De

~kraut idarelerde - deha sahibi oltun 
~rıı - fikir ve sanat adamlarma 
tlıı llıleketln halinden bahsetmek, mflle-

hlaıertne tercUman olmak hakkı ve
~:Vor. HattA bu onun için bir vazl!e sa
~or. Demokrasiler flkfr ve 1anat •· 

~!arına hUrmet ediyor, onlara bOyük 
t llıevkl veriyor. 

~tına rağmen birtakım mOnevverlerin 
~ oltraaıye düşman olduklan, flklrleri
t.,_ ~Ylemek hakkmı vermlyen idare 
~rma taraftarlık ettikleri gözUktl!:;· Banlar - içlerinde değerli adamlar 
Jtt ııfunu da biliyorum • uşaklığı efendi
«.' tercih eden insanlardır. Bunun için 

eeerıerlndekl gtlzelliklere rağmen, 

~ kOçUktUrlcr. Bir Goethe olsalar 
,,,_e bir Shelley, bir Milton olamazlar; 
~ için birtakım güzel ıekWer ya. 
~tan da daha esaah bUytlklllkler 

lıııdufunu anlıyamazlar. 

'-------~~---N_u._ru_l_lah __ A_T_A_Ç~ 

4t/anfik sahille
~·,.inde ka ·ırga 

1tçok şehirler su altında 
kaldı; insanlar öldü 

"?(evyork, 22 (A. A.) - Bee gUndür 
~tlatıtik sahilinde ıiddetll fırtına ve yağ
t l'lar hUkUm ıUrmile ve Meksika kör
'tiııde buna lnıimam ederek 100 kilo • 

~e sUratle esen bir rtızgfır bUtUn r 

'ultede bl.\yük haearnta aebeb olmuştur. , 
ttın deniz mUnakal4tı durmuştur. Bir
~ ıeblr ve köyler su altında kalm11tır. , 
~orkJa daha elmaldekl eehlrler ara· 

'llıd 1 !!ar' IXıOnakalA.t keıllmiltlr. BugUne ka· ı 
lln~._kasırgalar yüzUnden 300 kişinin öl
lı~ Ye 10 bin ailenin yersiz kurdsuz 
~tlı tesblt edilmiştir. 
~ lfaa.r..t milyonlarca dolara yllbelnıiş

. ltasırp Kanada)-a doğru ilerlemek. 

lngUterede kadın, erkek herkes Lon
dranm imdadına çağnlıyor ve gUnlcrden. 
beri devam eden bu davete her glln bin
lerce klfl koauyor. Bilhaua harbin, ne
feslJıl blsııettlrecek kadar yaklaıtığı bu 
gUnlerde Londranın artık pek mllatakbel 
aayılmıyan imdadına lı:otanlar da çofal
mqt.ır. 

lqilterede kadın erkek bir milyon kt-
eldeD mllrekkeb bir "slvll hava ordusu,, 
teıkillne başlandığını yazmıştık. Daha 
1anra, "hava hUcumlarına karvı kadınlar 
bfrlifl,. nln kuruldufundan da bahsettik. 
Bu birliğin propagandut için hazırlanan 
bir afiıe yanlqlıkla bir Alman kızmm 

resmi çWlml§tl. Ru anlaşılınca o milyon
larca a!lş yırtılmış, yakılmış, yerine ln. 
giliz kadmını en iyi temsil edebilir diye 
seçilen bir kızın resmiyle yeni afişler 

yapılmıştı. 

Mla Barbara Kereav ismindeki bu kız 
İngiliz kadınını yalnız çehresiyle, afişle
re konulan tt!mlyle temsil etmeyi kendi
si için kA.fl görmemiş, İngiliz kadmlannm 
hava mUdafaası ve hava ordusuna karvı 
gösterdikleri alikaya da lştlrnk etmiştir. 
Bugün Mis Barbara da slvll ba\•a muha· 
faza ordusu efradmdandır ve ilk tayya. 
re tecrUbelcrini muvaffakıyetle başar

mıl]!tır. 

Bugün sivil hava muhafaza ordusunda 
taliın görmüı, 45 bin kişi bulunmaktadır. 
Halbuki, geçen sene o zamanki hava bU
cumlanna karşı müdafaa yardımcı kuv. 
vetlerlnde sivil halk 20·25 bin kadardı. 
Bu suretle, fngllterenin hava tehlikeleri
ne karşı mUdafaaama hazırlanmıt sivil 
halk bu sene iki misli artmış bulunuyor. 

Bu 40 binin yansmdan fazlası Londra 
mıntakasmm müdafaa teşkilltmdadır. 

Diğerleri de ekseriyetle Bançeıster, Bir
mlnpm, Şeflld gibi bUyUk sana}1 ıehlr
Jerlndedlr. 

Talim gören sivil halk, askeri tatbika
ta da t.Abl tutulmaktadır. Bunlardan yeni 
bataryalar teşkil edilmiş ve hava hücum
larma karşı mUdafaa ategl egzersizlerine 
bqlanm13tır. Sivil müdafaa tegkilA.tı ba
taryalarında 7 santimlik yeni toplar ve
rilmiştir. 

Londra mıntakası hava mUdafaa teşkl. 
latı reisi Mister Herbert Monison, Çe- , 
koslo\·akya meselesi mUnascbetiyle Av
rupa vaziyetinin birdenbire karıştığı bu 
son günlerde Londra halkına hitaben bir 
nutuk söylemiş ve halkı teşkilata yardı
ma tekrar davet etmiştir. 

?.li!ıter Morlaon bu nutkunda diyor ki: 
"Hava hUcumlarına karşı tedbirler tee

kilitı kurulduğundanberi, yani geçen se
nedenberi Londra halkı çok bilyilk faali. 
yet göstermiştir. 

Gerek ben, gerek diğer akadaşlarım 
vatandaşları bu teşkillta her an davet 
ettik ve h"r an yeni taleblerlo karşılaş
tık, her gUn yil~lcrce ki~! teşkllAta ~ a
zrttfr. 

rulı:r, 81Ur ..• 
Mahkeme karan vel'dikten aonra bir ay geçmiı ve kadın ilk defa olarak 

geçen gUn oflunu iki aut fçln görmUttür. 
Kadm, çocufunun hutanedetd yatağı baıına alınmış ve kendisile lco. 

nuımuma miluade edilmiıtir. Oğlunu, boynuna sanlrp öpen Misiı Rebeka 
onu kendiıinden ayıranlara a8ylenm11, oğlunun hayatından endiıe ettiğini Birçok Avrupa mcmleketlerlnde her 

19yln bir kraliçesini çıkarmaya bqladı
lar: tiyle kJ, kraliçelerden kraliçe beğen 
aözUnUn bunda kullanılmaın tam yerin
de olur! 

ileri •:lrerek tiklyette bulunmuıtur. 
Corcun anası haıtaneden çıkarken kendisfte g6rUten bir gazeteciye 

dert yanrnıı, ıunlan ı8yleml§tir: 
- Vakıa oğlum memnun olduğunu söylüyor. Fakat inanmam. Dünyada 

bir insana anası kadar kimse iyi bakamaz. Sonra, ben kendisinden uzak b~ 
lunduğum gündenberi oğlumun nq'esi kaçını§. Bir çocuğun annesi daima 

Şimdi 1ngilterede bir de yün kraliçeli 
ıeçildl Glaskov sergisinde yUn ve yUn
lU etya Banayllnin propagandasını yapa
cak olan bu "kraliçe., 20 yavmda ve Mod 
Klerk isminde bir genç kızdır. Kraliçe en 
iyi yünlU elblae giyen ve bu lrum~tan 
en tyt elbiseler yapmasını bilen bir ka
dm olarak seçilmiş ve kendisine bu ilin 
kraliçeliği unvanı verilmletir. 

yanında bulunmalıdır ..• 
Bundan batka. onu ayda bir gün, hem de iki saat pi lı:ıu bir zaman 

görmeye beni mahk1lm ediyorlar. Bu da bir anaya ve evlAdına yapılacak en 
bUyiik ifkencedir .. ,, 

Kadının çocuğunu hakikaten ıevdiğine §'Jphe eden yoktur. Fakat Rcbe. 
ka kendi fikrine öyle kuvvetli inanmrı bir kadın ki, çocuğunu ~tıl bir hayata 
mahkQm etmenin mahzurlanru haIA anlamamı§tır ve Corc kendisine iade 
edilse yine onu yataktan dıpn sıkarmıyacaft. oynamasına, mektebe gi~ Mla KIP•"' Glallkov eerglahu!e yUn111 

elbiseleı_. birer birer giyerek Uzerlnde 
teşhir ettikten sonra, teırlnlsanide Lon. 
drada açılacak olan "Kadm sergisi,, nde 
de yeni moda yUnlll kumq elblaelerl hal
ka tanıtacaktır. 

sine mmi olacağı muhakkaktır. 
Halbuki çocuk, bakım yurduna gireli bir ay içinde Uç, dört kilo almtt

tır. Corc, on bir yaşında olduğu llalde, artık mektebe de batlatnlJ bulunuyor. 

nUllUye ihtiyacımız var. Bllhuıa bugUn, 
Londranın mUdafaa teşkllltında, yangı
na k&111 müdafaa tertibatı ile seyyar 
kadm imdad kolu kadrosunda açık bulu
nuyor. 

Fakat, yeni gönüllUlerle bu açıklarm 

derhal kapanacağından eminim. Londra 
halkı şimdiye kadar bu hu1118ta bilyük 
bir canlılık göstermlt, ve gerek hUkO
met, gerek dahiliye nazırlığı tarafından 
takdirle karşılanmıştır. 

Son günlerde Londra mildafaa teılı:llA

tınm faaliyeti hakkında hUkQmete tekrar 
malümat verdim .. Ve aakerf bir toplantı. 
da da seferberlik halinde bizlm teşklll
tm nasıl çall§acağını kararlaştırdık, plln
Jarı hazırladık . ., .. 

Hava müdafaa te§kilAtında kadınlara 

olduğu gibi çocuklara da birçok leler düı
mektedJr. Onun için, İngiliz mekteplertn
dekl talebeler de mUdafaa tegkilltmm 

kUçük gönüllUierl olarak çalışacaklardır. 
Leçesterde bUtUn mekteplerdeki çocukla 
nn ailelerine birer fiş gönderilerek ge. 
nff bir anket yapılmıgtır. Bu fişteki su

allere çocuk velilerinin vereceği cevaba 
göre, çocukların ne gibi l§lerde kullaru
lablleceğl tesbit olunacak, ondan sonra 
küçük gönüllUier de hava müdafaa kurs
ları görmeye başlıyacaklardır. 
• 

İngiliz sanayiinde birçok fabrikalar 
faaliyetlerini hava hücumlarına karşı mU
dafa tertib~tı iletlerine haaretml§lerdlr. 

Bu arada her gUn binlerce gaz mukesi 
yapılıp tngilterenin her tarafına ııevke
dilerek halka dağıtılmaktadır. Yalnız Bir 

mingam mmtakasmda bir milyon kişiye 
gaz maskesi dağıtmak JizımgelmektedJr. 

Havadan bombardımana karşı müdafaa 
tertibatında bUyUk rolU olan kum tor • 

baları da her gUn vagonlarla sevkedil
mektedlr. Son gilnlerde Londraya yeni
den yarım milyon kum torbuı getirile
rek dağıtılmıştır. 

Bu suretle İngiltere hilkümoti harb 
tehlikesini uzaklll§tınrken, harb ihtlma -
Uni bir an aklından çıkarmıyor ve harbi 
her glln olabilecek bir ihtimal gibi göre
rek faal bir §ekildc mUdafaasına hazır. 

Araplarla ingi
lizler çarpıştılar 
Dört Arap öldü, bir lngiliz 

askeri yaralandı 
Kudüs, 22 (A.A.) - Diln &raplarla 

tnıiliz asker ve polisi arasında Tiberiu 
civannda mlihim bir mllaademe vuku 
bulmuıtur. Araplar evvell çekilerek 
takviye almışlar sonra yeni bir mil.sa
deme daha olmuıtur. 

Resmi bir tebliğe göre dört arap öl. 
müıtür. Ramel civannda iki arap ve 
bir yahudi cesedi bulunmuıtur. 

Gazede bir Ingiliz neferi ağır suret
te yaralanmııtır. Resmi bir tebliğe gö· 
re, araplar sen günlerdeki tevkifatı pro
testo için Hayfada umumi grev illn et. 
mitlerdir. 

Casus 
CevahDrcıvan 

Abdülhamid zamanında Er
meni Hmçak ibtilil komiteıi
nin ihtilal teıeb'.>üıü naııl °"" 
taya çıktı?. 

Abdülhamidin casusu Cevahirciyan 
ihtilil teşcbbüsilnil bUtiln delillerile 
ortaya çıkardığı halde neden mah· 
kQm oldu?. 
Yirmiye yakın kitinin idam ve mü
ebbet kürek, ıürgUn cenlarlyle ce
zalandınlmasını ıebep olan yalı:ın 
tarihin bu heyecanlı ihtilll hareketi
ni HABER'de okuyacaksınız. 

-~r 1w-------~------------......-....-------------------------- .....__. 

KOçQklerımnz 

K İMSEL! ve kimsesiz küçUklerimlzden bahsetmek istiyorum. Handial
gazetelarlm!zde siz de okuyacaksınız. Eminim ki aWn de yüreğiniz 

sızlıyacak. Bu kUçUklere ne oluyor, ahlAklan nasıl bozuluyor, önüne g~emea 
miyiz - diye. 

13 yaşmda bir kız çocuğu eroin kaçakçılığı ve eroin kullanmak suçun
dan; 15 yaşında bir erkek çocuk da hırsızlıktan yakalanmıı, ik.lsi de adllye
yo verilnıİ§. Erkek çocuk bir buçuk aylık mahktlmiyet hülmıUnü bile ;)1ye. 
rek hapishaneye gönderilmff. 

13 y:ıemda bir kız çocuğunun eroin kullanması ve kaçakçılık yapması 

insana garlb görUnUyor. 15 yqmda sabıkalı damgasını yiyen blr çocuğun 

hali i::sana UzgOnlUk veriyor. 
13 yqmdald bir kız çocuğunun eroin kaçakçılığını değil, eroin adını bil. 

memesi icab eder. Mllddelumumllikte sorguya çekildiği zaman: 
- Ben eroin de içmem, kaçakçılık da yapmam! 
Demesi, eroinin ve kaçakçılığın ıı.e oldufunu bildiğine bir işarettir. 
Erkeğe gelince, o da hırsızlığını fena blr iş olduğunu bildiği halde tole-

J 

mJştir. 

Bunlar bu cürümlerini kim.sesiz ve muht:ıç olduklarından dolayı mı yap. 
mı§lardır? Böyleyse hadise bize, içtimai teekilltımızda bUyUk bir eblklfii 
hatırlatmalı, kimsesiz çocuktan sıyanet edecek bir müessese vilcuda getir
meye teşvik <ıtmnlidir. Yok, sırf ahlak bozukluğundan ileri geliyorsa yfçe 
Uzerinde durulacak bir mesele ka~ıBmdayız demektir. 

R 



Triko bir ceket 
nasıl örülür ? 

Fantezi triko ceketler hem çok ~ık 
tir, hem de çok modadır. Bu ceketler 
her yerde giyilebilir. Biçimleri artık 
klasik bir hal almıştır. Bu aonbahann 
triko ceketleri biraı; uzuncadır. Bu u. 
z:unluk cnlara daha ağır bir manzara 
veriyor. Resmini gördüğünüz triko ce
ket, yine buradaki 9emada gördüğünüz 
örgü ile örülmüştür. Tabii bu örgt:iye 
tavukayağı denildiğini bilirsiniz. Aşa.. 
ğıdaki izahatı oktirsanız aynı örgüyü, 
gayet kolaylıkla giz de yapabilirsiniz. 

Kullaorlacak renkler 
Bu ceketler i'ki renkten örülür. YaL 

nu renklerin çok göze çarpan cinsten 
olması lazımdır. Mesela gri ile koyu 
kahverengi, tıoluk penbe ile deniz ma. 
visl gibi renkler biribirine çok uygun 
gider. Kezalik kahverengi ile yeşil, ye
til ile siyah da çok gü.zel olur. Bu ce
keti giyerken, onu teşkil eden iki renk. 
ten kcyusunun renginde bir eteklik 
geymek de icap eder. 

Malzeme 
Her renkten 200 gram yiln, 3-0 nu. 

maralı bir §iıt, elbiseye gidecek renkte 
3 büyük 6 küçük düğme.. 

Örgü tarzı 
Birınci sıra koyu renkli ipten olmalc 

üzere önden örülür. ikinci aıta. arkadan 
ters örülür. 2 ilmik ko~ 6 ilmik açık, 
2 koyu 6 açık ... üçüncü ııra önden ve 
düz örülür. Renkli ilmiklerin taksimi 
tıpkı ikinci sıra gibiçlir. 4 ncü sıra ar-
kadan ve ters, 5 nci aıra önden ve düz, 
örülür. 6 ncı sırayı örerken (arkadan 
ters) 6 ilmik koyu, 2 açık 6 koyu, 2 a
çık olarak devam edilecektir. 7 nci sıra 
(önden) 8 nci sıra (arka.dan) g ncu sr~ 
ra (önden) aynı sayıda ve renkte ıl. 
miklcrden teşekkül edecektir. Bundan 
sonra üç ııra üzerine ikişer ilmik çıka 
rarak (şemaya bakınız) 6 ilmik koyu, 
2 açık olarak ôrülecektir. Sonra arka.. 
dan ters örgü il~ 2 açık 6 koyu olara'k 
örgüye devam edilir. Bu şekilde örülen 
örgüde en ilmiğin genişliği 3,5 santim 
yapar. 

Ölçüsü ı 
Aşağıda anlatacağımız fügU tarzı 42 

beden içindir. Bundan daha yukarı olan 

1 
Faydalı bilmfer 1 ~e~enlerde ~er numara için arkada 14 

• '"" onun her bır parçasında her kolda 7 

• Gümüş takımlarını kararmadan kul- il°:1ik arttırmalı. Ceketin boyunu 3, 4 san 

lanmak için onları senede bir defa süde tım uzatmal.tdır. 
batırıp çıkarmak ve bir müddet bırak-
tıktan sonra yıkamak çok faydalıdır. Örgü 
•Açık renkli bir fötr kumaş yahut fötr Arka: Başlarken 118 ilmikten başlar. 

ppka üzerindeki lekeyi çıkartmak için Evvela 3 sıra düz renkten jerse örgü ö
kesme şekerle oğmak kafidir. rülür, so~ra asıl örgünün yukarıda an

• Süte su katılıp katilmamış olduğunu lattığnmz birinci sırasına geçilir. Ve bu 
anlamak çok kolaydır. Bir yorgan iğnesi· mradan itibaren tavukayağı örgü baş. 

i'" ~ • ni iyice temizledikten sonra sütün içerisi lar. Aşağıdu iti.haren 6 santimetre ör. 
'"1'fte batırır ve ~ekersiniz. Eğer süt safsa gü örlilünc., •• .:r üç santimetrede bir il
yavaş yavaş iğnenin uzunluğunca akar ve mik azaltılır. 12 santimetreden itibaren 
i~nenin ucunda bir damla kalır. Eğer süt 3 santimetre örülür. Sonra, her iki ta~ 
suyla karı~ıksa hızlı hızlı akar, ve iğnenin raftan evvela dört, sonra üç, daha sonra 
ucunda bir damla kalmaz. iki defa iki ve Uç defa birer ilmik eksil. 

• Bir şişeden yahut herhangi bir kap- tilir. 4 santimetre düz örülür. 2 defa 
tan petrol çıkarmak isterseniz, içerisine birer ilmik arttırılır. 53 santimetrede 
kahve telvesi koyunuz. Yalnız kahve tel- her taraftan altışar ilmik düşürerek o. 
vesinin susuz olması şarttır. tki gün onu muzlar teşekkül eder. Bu düşürüş 7 dc
o halde bırakınız. Sonra soğuk suyla yı- fa tekerrür eder. 
karsınız. Şayet koku kalırsa ayni işi bir On (sağ taraf): 42 ilmik ile başlanır. 
defa daha tekrar etmek lazımdır. Sağdan evvela 6 sonra beş ilmik arttı-

* Yaldızlı çerçeveleri temizlemek için rdarak örülür. Daha sonra 3, 3 .defa iki 
iki yumurtanın beyazını köpürünceye ve altı defa birer örgü arttmlır. Sonra 
'kadar çarpmalı. İçerisine yC\rım kaşık düz örülür Ve aşağıdan 19 santim de 
çamaşır suyu ilave etmeli. ~erçeveleri ilik yeri 4 ilmik eksiltilir, buna muka. 
yumı,ışak bir fırçayı bu mahlfıle batı. bil ondan sonraki sırada 4 ilmik arttm-
rarak silmeli. Fazla pislenmiş yerlerini lır. 
birkaç defa silmek icap eder. Sonra ku- Sol tarafta 6 santimetre düz örgüden 
TUlamadan bı:rakmalı. ıonra her iki santimetrede birer fügü 

_ • Çamaşır ve ipekliler üzerindeki ter arttırılır. Sonra arkanın kenar hatların. 
lekelerini çıkarmak için ılık su içerisine da olduğu gibi her santimetrede 14 de. 
birkaç damla amonyak damlatılır, son. fa tekerrür etmek şartile birer ilmik ar-
ra lekeler bu amonyaklı su ile ıslatılırsa tar. Kol yerlerine gelince evvela 7, son 
kurna~ eski rengini alır. ra 5, sonra 2, daha sonra da iki defa bi 

• Bir parça su içerisine bcycndiğiniz rcr ilmik azaltılır. 3 defa her iki santi. 
bir esanstan bir iki damla damlatınız. metrede birer ilmik arttrrmak üzere 4 
Çamaşırınızı ütülemeden evvel bu ko_ santimetre düz örülür. Yaka için aşa-
kulu suya bir ııünger batırınız. ütüle. ğrdan 41 santimden itibaren eksiltme~ 
yeceğiniz çamaşırx bu süngerle siliniz. ler başlar. Her üç sırada bir defa birer 
Du wuıc:tle ütüle11miı çamaşulan gi ilmik eksiltilir ve bu 25 defa tekerrür 
yerscntz vücudunuzun harareti karşı. eder. Omuzlar arkada olduğu için azaL 
smda güzel bir koku intiaşr eder. tıhr. Sol tarafı örerken ilikler hesaba 

• Lahnayı veyahut karnebahan hat- katılmaz. 
larken ortalığa kötü bir koku yayılır. Kollar: 58 ilmikle başlar. 3 sıra jer. 
Lahnayı haşlıyacağınız suya yumurta se örülür. Sonra tavukayağı örgünün 
büyüklüğünde bir parça ekmek içi at- birinci ıması başlar. Bu örgüye on san-
mak bu kokuya mani olur. timetre devam <:lunur. Sonra her ke. 

• Tentene yıkamağa gelmez, büzü. nardan her iki santimetreye 18 defa bi-
lUr ,derler. Halbuki bu zan yanlıştır. rer ilmik arttırılır. Aşağıdan 48 santim 
Tentene çok güzel yıkanır. Yalnız yı~ örülünce her kenardan 2 ilmik eksilti. 
kandıktan sonra süte batırmak ve süt. lir, sonra bu eksiltme birer örgüye iner. 
ten. çıkardıktan sonra ütülemek lazım- On sekiz defa her iki sırada birer örgü 
drr. Bu, tenteneyi sertleştirir. Ve eski eksiltilir. Sonra 16 defa her sırada bir 
re~~ini tamamile iade eder. örgü eksiltilir. Kalan örgüler kapatılır. 

*limonları uzun zaman çürümeden Cepler: Küçük cep için 14 ilmikle 
ve küflenme.den saklamak mümkün. başlanır. Her iki sırada 1 ilmik arttırıl-
dür. Limonlar içerisinde su dolu bir el mak üzere 10 sıra örülür. Sonra düz 
tasında bırakdrrsa ne çürür, ne küfle- olarak örgüye devam olunur. A~ağıdan 
nir. Yalnız iki günde bir eularmr de. 7 santimde örgü kapatılır. Aşağrdaki 
ği§tirm()k lazımdır. Su limonların üstü iki cep 18 ilmikten başlanır. Tıpkı kü. 
ne kadar çıkmalı ve el tası geniş bir çük eep gibi l>rülür. Örülen kısmın bo 
tabak ile kapanmı§ clmalrdır. yu 9 santimetre clunca örgü kapatılır. 

* 1 Karnebaharm haşlanırken bembe. 
yaz kalmasını istersenir, karnebahan 
hqladıfmu suya birll ailt il.ive edlııi!l. 

Birleştirme 
ÖrUlen parçalan tarıalne _ . cınfımclf. 
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Faınıtezl 

Yazın kullandığımız torba biçimi, yahut 
renkli kumaşlardan örgü çantalara artık 
veda ediyoruz. Yeni çantalar b~ok ee. 
killerdedir. Gündüz kullanılacak çantalar 
timsah derisi veya alelade deriden yapıl
nuş çantalardır. Bu çantalarda tezyinat 
olarak zarif deliklerden yapılmış sular, 
bakır kakmalar, yahut maden rakamlar 
kul1anılıyor. 

Bu çantalar gene Zıplerle kapanıyor. 

Fakat Zıp'm görünmemesi tercih edildi
ğinden kabartma yerleri deri gericilerle 
gizleniyor. Fakat akşam çaylan için 
kullanılan çantalar başkadır. Sabahleyin 
kullanılan çantalar büyükçe, akşam kul • 
!anılan çantalar küçüktür. 
Akşam çantaları için podösllet diğer 

derilere tercih ediliyor. Akşam çantala • 
rına muhtelif §ekiller veriliyor. HattA 
Parisin moda mağazalarında biçimi iti _ 
bariyle dilenci keşkiilünü hatırlatan çan .. 
talara dahi rasgelinmiştir. 

Gece çantaları, akşam çantalarından 

daha küçüktür. Bunlara. ancak bir men. 
dil, bir pudra kutusu ve dudak ruju sığa
bilir. Bu çantalar üzerinde gümüş kak _ 
malar çok modadır. Akşam için ~eri çan. 
talar kullanıldığı gibi kadifeden yapıl • 
mış kilçük torba şeklindeki çantalar da 
kullanılıyor. Fakat mevsimin en yeni 
modası tamamen madeni çantalardır. Bun 
lar Fransada yeni piyasaya çıktığı için 
henüz memleketimize gelmemiştir. Hayli 
pahalı olduğunu kataloglardan öğrendi -
ğiıııiz bu çantaların memleketimizde ta
ammüm edib etnılycceğinl şimdiden kes
tirmek mümkün değildir. 

ve Uzerine ıslak bir bez sererek ütüle
meli. Omuzlan, kenarlar, kolları dik. 
meli. Makine dikiş.i el dikişinden daha 
iyidir. Dikiş yerlerini büyük bir ütü ile 
ezmeli. Önünün kenarlarına yine elde 
örülmüş bir şerit geçirmeli. Bu şeridi 
makine ile içeriden dikmeli. Her kolda 
küçük bir pili yapmalı ve üzerine üçer 
düğme dikmeli. Cep yerlerini keserek 
üzerine cepleri ,eçirmeli. Ve tekrar U.. 
tülmel.L 
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a&t.JıJ::~ , •• :. 
Güly~ğı ihracatımıı 

gittikçe inkişaf ediyor 
Isparta gülyağlan bütün cihan piyasalarmda sağlarıı 

bir mevki almıştır. Fakat fiatlan diğer piyasalara 
uygun seviyelerde tutmak lazım 

ve eaklye nazaran daha ful& ,cnt~ 
idhallne başlamıştır. 

laparta, (Hususi) - Memleketlmlzd• ı 
gtllyağı istihsal!t ve ihracatı son yıllarda 
inkişaf etmeğe bqlamıgtır. 

GUlyafı, blltUn ıtriyat levazmıı istihm. 
ratnıda kullanıldığından, birçok memle. 
ketler gillyağı sanayii kurmayı dene~ 
ler, fakat tecrübelerden iyi netice ala. 
mamış1ardır.1yi vasıfta ve fazla miktarda 
giilyağı yet.i§tlrme §artları, bilhassa A. 
nadoluda ve kısmen de Bulgaristanda 
toplanm.q bulunmaktadır. Bulgaristan 
bu milsait vaziyetten istifade etmiş, gilL 
yağı ihtiyacı:ıı,ı temin ettikten başka, bir~ 
çok memleketlere de ihracatını mühim 
miktarda artırmı!'ltl. 

Memleketimizde de cidden netli o~ 
gl1l m..ahsulU ile aynı derecede deleı" 
gtllyağı fstlhsalltmı artırmak ıuret.1111 
bllyUk faydalar temin etmek pek 111~ 
kUndür. Memleketlmlzin bilhaua ıeJttlı 
miz ve havallsi gtillerinlıı nefaııeti ~ 
meşhurdu. Bu kıymetli mahsultın :ınU}l~ 
lhraç maddelerimiz arumda yer atrn-''°' 
çalışılmaktadır. 

Almanya piyasası son zamanlarda ~ 
gtllyağlarına da rağbet göstermefe ıı"' 
lamıştır. 937 yılı içinde TllrktyedeJ1 ~ 
manyaya 18.000 mark kıymetinde ıoO .ı. 
lo glilyağı ihraç edilmiştir. Bu yıl ihl"c'

GUlyağı ihracatı bilhassa eskidenber:l tm 500 kiloyu bulacağı tahm1n edilrııeW-
BulgarLstan için mllhlm bir gelir temin tedir. Cihan piyasası, Türk güty.al~ 
etmekte idi. Fakat cihan harbi sonların. kalite itibarile Bulgar gUlyağlarJJl~ 
da gUlyağı fiyatlarmm yüksekliği yU. çok UstUn bulunmaktadır. Fakat Buıgtl 
zünden bu ihracat ehemmiyetli nisbette gUlyağlan Türk gülyağlarma n~ 
azalmıştır. Bir kilogram gülyağı istihsal daha ucuz olduğundan sUrU.m sahalatf ~ 
için tahminen 4000 kilo gille ihtiyaç oldu.. bu ımretle daha gen1' bulunmaktşdlf' 
ğundan gülyağı da tabiatlle pahalıya ııa.. Gülyağcılrğmıızın ihracat sahumda tı>-ıı 
tılmaktadır. Evvelce gülyağlarmm mü. olduğu ehemmtyetl alabilmesi bfr'ILS dJ 
him bir kısmını Fransız sanayli satm alı. ftyatlarm yabancı memleketler ply~1" 
yordu. Fakat !lon yıllarda Almanya da, nna uygun seviyelerde bulunmasUe •" 
Bulgaristanla mllnasebetlerlni artırm11 bil olacaktır. 
~~~~---~~~~~~~_:_~~~~------------------_./ 

Çukurovti'da bu yıl 
milyonlarca zarar var 

200 Bin balyeyi bulacağı tahmin edilen pamuk 
mahsulü 60 bin balyeyi aşmayacak mı ? 
Adanalılar bu kötü netice ... 

sebeplerinin tetkikini istiyorlar 
Adana, (Husust) - Adana gazeteleri' VekMeti bereketsizliğin sebeplerini .fll' 

Çukurova çiftçisinin vaziyeti hakkında tırmalı ve bundaki kusurun ]dn:ıe ,ıc 
uzun boylu neşriyat yapıyorlar. "Yeni A_ olduğunu incelemeli ve bu fena vaı11ed 
dana,, gazetesi bu vaziyeti göyle a.nlatı. önlemeye gayret etmeU, diğer taraf•~ 
yor: llı:tısat Vekfiletl pamuk §efliğl çok cid~ 

llı:i ay evvel pamuk fidanlarının göster_ harekete geçerek fiyatlar üzerinde afi" 
diği düzgünlük, mahsullerin bereketli o_ tırmalar yapmalı ve bu tehlikeden ~ 
lacağına dair kuvvetli kanaatler verdi ve çiyi kurtarmak çaresini bulmalıdır. 
bu itibarla da herkes istikbalinden Um.ide ~ 
düştü ve buna güvenerek de teşkiIA.tını İzmir'de 
takviye etti. Tarlasını bu iman bızryla B 1. • • • k b. h ,. r 
makinelere verdi, na.dasını yaptı. Toprağı. uyu 1 r ş e 
nı karıştırdı. Gelecek senenin ekim sa.. t ı · 1 hasmı hazırladı. Bütiln bu işleri idrak e. 0 e 1 ya p 1 1 y 0 r 
deceğt pamuk mahsulünün bereketine ve ~--'- •4

" .ı.zmır, (Hususi) - İzmir belediyeSJ.I'"'" 
değer fiyatla 1Jattlmasma bağlı Um.itlerle beş senelik imar planına dahil bul~ 
başardı. ve kordonda, §İmdild aehir gazinosu 1" 
Diğer taraftan ticaret odaıııı da bunu rinde in k lan bir ote!Jı şası mu arrer o ıe 

resmt tahmin vesikalarile teyit etti ve ntn inşasına önlimilzdeki mevsiınde bd' 
mahsulün 200 bin balyayı bulacağını neo- lanacaktrr. Belediye reisi, lzmire geleCeJ 
retti. BiltUn bu görüş ve tahminler çok turistler için yeni otel gazino ve relto" 

parlak ve ümitli yUrUdil ve bu Umidin rarun 939 senesinde ikmali için çal~ 
verdiği neşeden doğan ga.yret Çukurova. tadır. / 

nm hayırlı hlzmetkArlarmı blltün heyeca... Büyllk eehir otell 140 yataklı 0ıacı): ~ 
nile işletti. 400.000 liraya mal olacaktır. Yer:l, ,ı.tı100 

Vaktaki nıal:•.ıl yetl§tt. toplanmağa ki ısehir gazinosunun bulunduğu yerOJI' 
başlandr. Evvelki bereket Umidi de suya Bu otelin, gazino ve restoranın plln 'fi 
düştü. Alınan neticeler tahminlerin yan_ maketini yapan güzel sanatlar akadeıııJ" 
lışhğmı isbat etti. profesörlerinden Arif Hikmet maked ' 

Bugün işitildiğine g~re ticaret odası tirerek belediye fen heyeti önünde lı>" 
tahmin memurlarmr ve daha bu işe alL etmiştir. 

kah zevatı tophyarak tahmin derecesL Belediye reisinin başkanlığında toPW 
nin esaslı bir rakama bağlanması Uze_ nan belediye inşaat heyeti maket ve "' 
rinde incelemeler yapmağa mecburiyet van projeyi tetkik ederek muvdlk bııl' 
hissetmiştir. Son alman netice ve karar mu<>tur lnşa edile k bir t 11 --tıııl .,, . ce §e o e..., .,...-. 
(30) bin balya klevland ve o kadar da Tilrkiyenin değil, Balkanların bile en f" 
yeril pamuğu miktarındadır. zel, müferrah, konforlu oteli olacaktır• 
Eğer bu tahmin böyle çıkarss Çukur. Şehir oteli be§ katlı olacak ve 140 <f'' 
ova toprağiyle uğraşanların zararı mil tağı bulunacaktır. Otelin her oddı;ııı!' 
yonlan aşar. Toprağa döktllğü paranın banyo ve geniş bir balkon sıcak suytl c" 
yarısı bile ellne geçmez. mi olacaktır. Otelin bir b~hçe gazfnoetıJ'; 

İşte bu bereketsizliğe ilA.ve olan fiyat dan maada, beşinci katı:n nzer:lnde bit d 
dUşükIUğü ve aynı zamanda yağ_ geniş teras gazinosu bulunacaktır. otelJıJ 
murun erken başlamaslle pamu • lokantası orta katında olacak tıdnci 1'ot' 
fu berbat ~tmesl ve bu yüzden de fiyat dona rastlıyan arka kısmm~ bir ~ 
dUşUklüğil hesaba katılırsa çiftçinin çok küçUk: lokantası, dUkkA.nları berber ttJ" 
mUşkUl vaziyette kalacağına hiç şüphe fazasını havi olacaktır. Ad~tA bir .,:ol' 
edilmemelidir. Memlekette her ı.ııene top_ toryum şeklini alacak olan bu oteliıı 1'~ 
raktan milyonlarca lira çıkararak altm. blnezonu hallo1unmak üzeredir. 
lar doğuran ve yapan çiftçinin bu kBtU Şehir oteli, İzmlre gelecek tur.l!tıerJıJ 
haline el uzatmak ve onun derdinin der. istifadesine arzediiecektir Bu mttesseııtı' • ıt' 

tnanını dtlşilnmek ~nlerlnde olduğu_ yt belediye işletecek ve fia.tleri ıs.Yet 
•usu unutınamaJrym. Bir taraftan. ıdn.at mıs ol&cakta 
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- Lokantada gördUğUm yemeklerin 
hlçblıislni göztlm tutmayınca yağda iki 
yumurta istedim. On bee dakika kSdar 
sonra garson yağda plşirllm~ blr tek 
yumurta getirerek özUr diledi: 

- Affedershm. Blr tane yumurta • 
blml§tI. 
Yumurtayı yemek tıureydlm ki yu -

ınurtanm beyazı üzerinde gördüğüm san 
lekeler dikkatimi ç.ektf: 

- Garson, bunlar ne? 
Garson izahat verdi: 
-· ~vvela iki yumurta kırmıştık. Fa. 

kat baktık ki biri bozuk, onu çıkardık. 
Bağırdım, yumurtayı yemiyeceğiml 

Bayledim. Garson alıp götUrdU ve biraz 
sonra abçıyla geri döndU. Ahçı milt.hia 
hiddetliydi; yüzüme bağırdı: 

- Size blr tane yumurta pişirebil
mek iı;in altı tane günlUk yumurta kır
mıştım, içinden bu sağlam çıktı ve siz bu
na rağmen memnun görünmüyorsunuz. 

ı 

- Ttll f.;1'ftrplntcrt alıyorum. Ayaı;mıa 
tıpatıp geldl. 

- Pardon bayan; ayağU117dald lskar
plnlcrln kutusudur. 

Terakki 
Ormanda lkt tavşan arasında: 
- Yahu, bWm komaunun kızı ne ol

.:1..ı? 

- O nldı yUrUdU maşnllnh ! Hayatta 
mt!Va!Cak oldu, elmdl Beyoğlu mağaza. 
larmdan birinde sansarı 

Polis (liı)mf~f're)' - 'Bu nılam bir elek

trik direğinin arknsma glzlcnml~ti! 
- lngiliz karikatürU -

ıre1n1ıo~e 
- Diln başımdan bir kaza geçtl. Ölüm 

tehlikesi atlattım. 
- Ne oldu? 
- Sıva yaparken otuz metrelik bir 

merdivenden dUştUm. 

- Maşallah bir şey olmamışsın? 
Nasıl oldu bu mucize? 

- Otuz metrelik merdivenin birinci 
basamağından dU§tUm de ondan-

.. 

ltffttyc nercrt - Bayan 1 baYJtn ı t! te:;le 
eynuyorud 

- lnglliz karikatUrU -

.. 

- Bulunduğu yl'rfn ctrafmı boyadık. 
Ne yaııalım, çolı mühim adam, nMd ona 
"çchll" diyebilirdik! 

ı~rr sene hapns 
Avukatına vaadetmiştl: 

- Beni bir sene hapisle kurtarırsan 
ımna 500 lira var. 

Dava başladı, devam etti ve maznunun 
filhakika blr sene hapsine karar veril
di. Avukat, milekkilini hapishane hücre
sinde ziyaret etU. 

Mahktlm: 
- HeşekkUr ederim. Dedi. Bea yUz 

lirayı hak ettiniz. Oğluma gu kflğıtla 

m!lracaat ederek parayı alırsuu:. 
A \'Ukat cevab verdi: 
- Hakikaten parayı ha.le ettim. Çok 

uğraştım doğrusu. Delil olmadığı için be
raet edecektiniz, arzunuzu yerine geti • 
rip sizi bir sene hapse mahktlm ettir -
mek için akla karayı seçtim! 

t . 

,. 
- Ne! bu ynsta hüta ~·ürlimcslnl bll

mlyor musunuz? 

~nDet!< 
Çileği tarlasında ilk defa görUyordu. 

Çıtkınldım, dünyaden haberi yok biridir. 
Tarlada çalışan adamlardan birinin yap. 
tığı işl hayretle seyrettikten sonra me • 
rakını yenemlyerek sordu: 

- Çileklere ne koyuyorsunuz? 
- Gllbre. 
- Gübre mi? 
- Evet, beygir gübresi. .. 
- Siz çileğe gUbre mi korsunuz? 
- Evet. 
Yüzünü istikrahla buruşturdu. 

Bay kerli - Sev~lllm, balaymım ge
çirccei,-imiz ~nnaryıı adal.ı rında kim bilir 
bizi ne ziynfetlcr bekliyor? 

- Felemenk karlkatUrU -

Ameırakan 
fakıraısu 

Bob, rom ve Conni isimli Uç İngiliz. 

üç viski bardağı karşısında, dUşUnc ı• 

dalmışlardı. Uzaktan bir otomobil motörü 
gürültüsü işitildi, sonra uzaklaştı ve kay
boldu. 

Aradan bir saat geçti. Bob mırıldan -
dı: 

- Ford motl5rll olduğu bellL 
Bir saat geçti. 
rllJm ıtıra.z ettJ: 

- Havır Şf"vrole! 

Bir saat geçti. 
Connt ayağa kalkarak el>ylendl: 

- MUnakqaya devam edecekseniz ben 
et~orum. 

HABER - Alttam 009!8• 

ikinci küme 
lik maçları 

ikinci kümenin musabakalanna d~ 
• birinci kümede olduğu gibi - 2 teıriru 
evvelde başlancr.:aktır. On iki klübün 
ıştirak ettiği ve iki devre olarak yapıla· 
cak olan bu lik fikstllrünil tanzim etmek 
üzere dün akşam klilp murahhaslan mm 
takada toplanmrş ve programı §Öylec• 
tesbit etmişlerdir: 

BİRİNCİ HAFTA 
Anadoluhisa.r - Fener Yılmaz 
Beylerbeyi - Anadolu 
Kasımpaşa - Galata Gençler 

İKİNCİ HAFTA 
Boğaziçispor - Eyüp 
Ortaköy - Altınordu 

Karagümrük - Davutpaşa 

ÜÇÜNCÜ HAFTA 
Karagümrük - Anadolu 
Anadoluhisar - Davutpa1a 
Kasımpaşa - Eyüp 

DÖRDÜNCÜ HAFTA 
Ortaköy - Galta Gençler 
Beylerbeyi - Fener Yılmu 
Boğaziçispor - Altınordu 

BEŞİNCİ HAFTA 
Kasımpaşa - Altınordu 

Anadoluhisar - Anadolu 
Karagümrük - Beylerbeyi 

ALTINCI HAFTA 
Davutpaşa - Fener Yılmas 
Boğaziçispor - Ortaköy 
Eyüp - Galata Gençler 

YEDİNCİ HAFTA 
Kasımpaşa - Ortaköy 
Anadoluhisar - Beylerbeyi 
Anadolu - Davutpaşa 

SEKİZİNCİ HAFTA 
Karagiimrü.k - Fener Yıl.amas 
Altınordu - Eyilp 
Boğaziçispor - Galata Gençler 

DOKUZUNCU HAI<TA 
Kasımpaşa - Boğaziçispor 
Anadolu - Fener YıJma.s 
Anadoluhisar - KaragrJmrillı: 

ONUNCU HAFTA 
Beylerbeyi - Davutpap 
Altınordu - Galata Gençler 
Ortaköy - Eyüp 

Tenis maçları 
T. S. K. İstanbul Bölgesi tenis Ajan. 

lığından: 

Geçen hafta yağmur dolayısile tehir 
edilen klUplerarası tenis milsabakalan.. 
na bu cumartesi ve pazar &ünleri de. 
vam edilc.4.:ektir. ı 

Program: 
24-9 cumartesi ıaat 14 de Fener

fıahçe • Güne} karşılaşması, Güne1 kort 
larında, 

25-9 pazar saat 9,30 da Fenerbah
çe • Güneı karııtaıması Fenerbahçe 
kortlarında, 

1-10 Cumartesi saat 14 de Gilne1 -
T. Dağcılık karşılaşması GUneı kortla. 
rmda, 

2-10 pazar saat 9,30 da Ganeı T. 
Dağcılık karşılaşması T. Dağcılık kort
larında. 

Klüpler takımlannı hazırlayıp cuma 
günU akşamına kadar Ajanlığa verme. 
lerl rica olunur. 

Duhuliye serbesttir. 

r 

--

Yavuz futbol takımı 
Y dman:arı 3 - 2 yendi 

Yamanları mallup eden 

İzmir <hususi) - Pazar günü Alsan· 
cak sahası zevkli ve heyecanlı oyunlara 
sahne oldu. Limanımızda bulunan şanlı 
Yavuzumuzun futbol takımı da Yaman
lar spor takımı ile karşılaştı. Ve zevkle 
seyredilen güzel bir oyundan sonra Ya· 
vuz takımı 3·2 galip olarak sa.hadan ay· 
nldı. Bu oyunun umwni manzarasını göz 
önüne getirecek olursak su neticeye vara· 
cağız. Yavuz takımı antrenmansız olma· 
sma rağmen şuurlu oynadı. Ve birinci 
devrede rüzg!r aleyhine oyruyan Yaman· 
lar takımını vole paslarla tamamile yor-

Esli işe hl r his k let
çller in! n turo~sl 

Eskişehir, (Hutusi) Bölgemize 
mensup Uç bisikletli genç 1550 kilo .. 
metre tutacak bUyük bir ywt gezisine 
çıkmışlardı. Hasan Demircioğlu,. Em -
rullah Gilrel ve Faruk Bilinli adında
ki bu üç genç Kütahya ve Afyona uğ
ramışlar, oradan Uşak'a geçmişlerdir. 
Gençler İzmir, Alaşehir, İzmir, Ber
gama, Balıkesir, Bursaya da uğnya -
caklar ve gezilerini tamamlamıı ola -
caklardır. " 

Eskişehirli gençler uğradıkları yer
lerde gençlik ve spor teşekkülleriyle 
temas etmekte ve büyü'k dostluk gör-
mektedirler. Bu seyahat sporcular için 
çok istifadeli olmaktadır. 

Resmimizde bu üç müteşebbis bf • 
sikletçi görillmektedir. 

YavrlZun futbol takımt 

du. Ve bu suretle Yamanlar ikind devre
de rüzg!rla beraber oynadıkları halde 
Yavuz gençlen rakıplerine fazla akın ) ap 
tırmadılar. Bilakis muntazam ve serı a• 
kmlarla rakip takımın müdataasıru ka.1~· 
tırdılar ve 1-0 mağlup vaziyetınden kur
tularak yimu dakıka zarfında 3-1 galıp 
vazıyete geçtıler. Yamanlılar ancak oyu· 
nun son dakikalarında biraz gayret g1JS'" 
terdıler ve bır gol daha atmakla Iru%1U• 
biyetJemu tahfiı ettıler,. Yamanlar taAr 
mına gelınce: bırincı devrede ruzgar aıeY, 
hıne oynamasına rağmen güzel oyıradl 

ve devreyı 1-0 galıp olarak bıtırdi. lkıııd 
devrede de antrenmansılzlık yüzüncıen 

bütün hatları bocaladı ve ;r~ttan ıstua• 
de etmesıni bilen Yavuz ..akımı pi.u ı.ır 
sm ve güzel bır galibiyet bzalıdı. Bu o
yunu ıdare eden bölge kc..JDI Mustafa 
halkevlen maçlanndl ~i'-nüş olduğu tec 
rube $3}esı~ bazı haKemlerımıze u..ı• 

mwıe tt!Şkıl c::dt:Cek bu ıdare go:.terdL 
Takımlar §U kadro ıle oynadılar: 
Yavuz: Ali, Cemal, Feyzı, Bilal, Fethi, 

Nuri, Envn, Ilak~ Adnan, Kamil, Kr 
nan. 

Yamanlar: Mazhar, l1111tks, Hasan, Ali 
Sül6yman, Ahmet, llyas, Asım, Hidayet, 
Rıdvan, Hikmet. 

Süıeymaul. t bın 
28 inci yııd611 O rn O 
Bu hafta merasimle tes'it 

edilecek 
Süleymaniyo Spor K.lübü Baıluınh• 

itndan: 
Klübümliziln 28 net yı!dönilmllnU. 

kutlama merasimi 25--9-938 pazar 
günü saat 12,30 da Veznecilerde Ünf. 
versitc eczanesi karşısındaki klüp mer· 
kezinde yapılaı.:aktır. 

Aynı gün saat 15 de klübllırüzlln yen! 
yaptırmış olduğu Şehteminindeld r.taci 
açılacaktır. 

Bu münasebetle matbuat futbol tala. 
mile klübümüz mütekait futbol takımı 
arasmda saat 15,30 da bir musabaka ve 
Galatasaray birinci futbol takim.ile k}a
bilmüz birinci fut bol takımı arasında 

saat 16,30 da bir musabaka icra celile.. 
cektir. 

Dikkat: (Stat Şehremini tramvay te. 
vakkuf mahallinin uğındı hastane ei.. 
hetine giden parke cadde üzerinde ve 
tramvay tevakkuf mahalline ild daki
kalık mesafededir.) J 

Pazar gı'itıü Bakır köyde, köyün 1ıalkevi tarafından tertip edilen yüzme mQsabaka lan bQyllk bir intizam içiridı yapılm11ı.r. 
Resmimizdı bu kar~malarda nıuvattaki yelli neticeler almala muvafLak olan Barul fÜCÜ ~ ia~anllın Soitll ._ 
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l .f>oYRA~ GEMISit-tnS 
HER t<FS 8.tı 

"' Şehrimizdeki blitiln ilk tedrisat I 
müesseselerinin ilk te§rinin üçünde ted. ı 

risata baılamaları hususundaki karar 
hilafına olarak bazı Ermeni ve M uıevi 1 

mektepletinin eylüJ:.in on beşinde ders-- l 
lere başladı.klan görülmüş ve bu mek
teplerin mes'ulleri hakkında takibata 
geçilmiştir. 

* Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Şükrii Kayanm yeni inşa edilen 
Halkevi binasmm açılma merasiminde 
bulunmak Ü.Zere bugünlerde Kastamo. 
nuya gidct.:eği haber verilmektedir. 
· • Milll Müdafaa Vekili Kizım Özalp 
tehrimize gelmiştir. 

• Beynelmilel Ticaret Odasr Reld 
Mr. Vataon ile refakatindeki zevat An-
karadan ıehrimi.ze tlönmJşlerdir. 

* On ay evvel Cibalide nişanlısı Hali.. 
deyi iki yerinden ve araya giren HU
ıamettin isminde birini de bir yerinden 
yaralayan Mehmet clün 8 sene 53 gUn 
afrr hapse mahkum olmuştur. 

* Kemerburgaz nahiyesinde hayvan 
ıcrgiai dUn Belediye Reisi muavinlerin.. 
den Ruhi tarafından açılmıştır. 

* GUmliikler Umum MUdürü Mahmut 
Nedim teftiş için İzmire gitmiştir. 

* EtrUık vapuru Mersine ilk seferini 
bu ayın 27 sinde yapacaktır. 
*Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı Prof. 
~fet diin Edebiyat Fakültesinde tarih 
ıubesinin imtihanlarında bulunmuştur. 

* Standart Oylin Zarli vapuru dün 
mı yüzünden Kanlıcada Hayri kaptani.n 
yalısının nhturuna çarpmıJ, nhtmıı yık.. 
mıı ve binada da bazı hasar yapmıştır. 

• Üsküdar fakirlere yardrm kurumu 
cemiyet manevi §8.hs!yetinin Partiye 
bağlanmasına karar vermi1, nizamname 
bu şekilde tadil olunmuştur. 

* Sultanahmette Şehit Mehmetpaf! 
camiinin tamirine başlanmıştır. 

* Belediye, menba sulan kaplalınm 
alrmda bulunan kapsüller için yeni bir 
tip seçmiştir. İnce alminyomdan olan 
bu yeni tip elle açılabilir ıekildedir. 
Bunlardan iki buçuk milyon adet hazır· 
lanmaktadrr. ::ı 
DIŞARDA: 

* Koburıg'da babası Kral Fero•-ııda 
yaptığı ziyaretten dönen Bulgar ~rah 
Boris dUn Stissedcn Berline gitmiştir. 
Kral iataayonda müsteşar Vörm.an, Pro. 
tokoldan başkonsolos Şubert, Bulgaris
tan orta elçisi Draganof ve diğer zevat 
tarafından karşılanmıştır. 

* !taıyada beynelmilel Bari !}&l'k fu.. 
an dün akşam kapanmıştır. 

* Mısır Harbiye Nazın bugiln Lond
radan hareket edecektir. 

* Arjantinde hllkumet biitün muvaz.. 
zaf ve ihtiyat orduyu doğrudan doğ
ruya hükumetin idaresi altına alan ve 
harp halinde kadtnl:ır için 18 yasından 
ve erkekler için de 16 ya§ından itiba.. 
ren askerlik hizmeti ihdas eden bir ka
nun llyilasıru Meclise vermiştir. -
ovunda kavqa 

12 Yaşında bir kız 11 
yaşmdaki arkadaşını 

taşla yaraladı 
Fatihte 12 yaıında küçük bir kız 11 

ya§Indaki bir erkek arkadaşını ta~la ba· 
tından yarala01Iştır: · 

Zeyrek caddesinde 8 numarada otu • 
ran Mustafa oğlu 11 yaşlarında Haş
met ile ayni sokakta oturan 12 ya§la. 
nnda Vahide iki mahalle arka • 
daşı.drr. Bu iki 'küçük daima sokakta 
•beraber oynarlar. Dün gene sokakta bu
luşan bu iki yaramaz, oyunları e.ana.sm
da biribirlerine kızmış olacaklar ki kav. 
gaya başlamışlar ve Haşmet Vahideyi 
dövmeğe başlamıştır. 

Fakat gözü kararan Vahide de bir an 
Haşmetin elinden kurtularak yerden 
büyük bir taı kapmış ve Haşmetin ka
fasına atarak onu kanlar içinde yere yu
varlamışb:r. Haşmetin feryadına ko • 
tanlar derhal tedavi altına almışlar.dır. 
Kilçlik carih hakkında tahkikat yapıl • 
maktadır. 

Bir amele toprak aftmda 
kaldı 

Dün Erenköyünde bir amele tcprak 
altında kalarak ağır surette yaralanınıı· 
tır. 

l..WA A'/f .. 
t-iıN SAFtU·l~ 
ıt.E "'1 EŞ· 

( GUL.Dı.l) 

Kaderin çok garip 
bir cilvesi 

lstan bul - Edirne yolundaki otobüs kaza· . 
smda ölen dişçi, bir hafta evvel bize ayni 
yolda vukua gelen bir otomobil kazasım 
haber vermiş ve süratten acı acı şikayet 
etmişti 

IKaıtEa'1a sebebDyet verdiği iddia 
e~no~ıru 1MHYISUSt<O>it©lm@~IBDn sahDbG 

tevkDf e>DlYln<dlu 
İki gün evvel, İstanbul· Edirne yo. 

tunda çok feci bir kaza oL-:mış, devril~n 
bir otobüste bulunan 22 yolcudan biri 
ölrnUJ, diğerleri Je yaralanmışlardı. 

Kazada ölen, Edimekaprda di!J do'k

torluğu yapan Ubeyddir. Hadiseden 
sonra ilk gelen haberde ölilnün ismi Ke
mal diye bildirilmiş~ fakat aonradan bu 
isim yanlı§lığı dilzeltilmi§tir. 

Bu feci kazaya kurban giden doktcr, 
gazetemizin daimt karilerindendi. Ve 
bu acıklı ölümü bize garip bir tesadüfü 
hatırlatmıştır: 

Doktor tlbey.d, sr'ksık bazı İ§leri için 
Edirneye gidip gelmektedir. Evvelki 
hafta salı glinii de Edirneden İstanbula 
dönerken yolda bir kazanın falıidi ol. 
muıtur. Bu h!disc, gazetemizde o za· 
man yazdığımız gibi, peynir yüklü bir 
kamyonun bir virajda yolun kenarında
ki hendeğe dü§C::ek devrilmesidir, Bu
nu gören ve yaralı §OförU bizzat kendi 
otomGbiline alarak Silivriye 'kadar getL 
ren doktor, o gün hemen bize telefon 
etmiı, ve kaqılaftığı bu vak'ayı bildi • 
rerek, otomobil ve otobilslerin bu yol· 
daki ıtir'atlerinden de acı acı tikAyet 
etmitti. 

Garip ve acıklı tesadüfe bakın ki, 
doktcr bu hlldisenin cereyan ettiği sa· 
h günilnden tam bir hafta sonra - ve 
gene sah günü • hemen hemen ayni 
mevkic yakın bir yerde sür'at ylizlin· 
den ileri gelen feci otobiis kazasına 

kurban gitmiş bulunuyor. Buna ancak, 
kaderin garip bir cilvesi demekten ken· 
dimi::i alamıyoruz. 

Diğer taraftan otobüs kazası etrafm. 

namındaki amele toprak ve duvarın 

çökmesiyle 2,5 metre derinliğindeki 

çukurda gömülü kalmıştır. Etraftan 
yetişenler Koçoyu baygın bir halde di• 
ri diri gömüldUğil bu m~zardan çıkar • 
mrşlar ve derhal Haydarpaşa nümune 
hastahanesine göndermişlerdir. 

Bir kumarhane basıldı 
Dün gece saat 23,30 da Beyoğlunda 

Koloğlu sokağında bir kumarhane ba· 
ıtlmı§tır. 

Kumarhane olarak işletilen yer, bu 
sokakta Sabit isminde birinin evidir 
Burada en me~ur sabıkalı kumarbaz " 
1ann her gece toplanarak oyun oyna • 
dıklarmı haber alan ikinci şube UçilncU 
lasrm memurları bir müddettenbcri ta• 
rassuda başlamışlardır. Nihayet dün 
gece evin kumarbazlarla dolduğu bir 
zanmanda ani bir baskın yapılmış ve o• 
yun oynanan salona giren memurlar orı 
talığın kumar levazım.ı ve paralarla do
lu olduğunu görmüşlerdir. 

Oyun masası altında iki büyük ta • 
banca bulunmuştur. Suç üzeri yakala • 
nan kumarbazlar Hasanaki, Boğos, Ha· 
mid, Abdurrahman, HilsnU, Oıma0t 

Manc.k ve Mehmet isimlerinde ıeklz 

kişidir. Ortada 200 liraya yakın para 
bulunmu§, ayrıca kumarbazlann Uze " 
rinde de mühim para ve kumar aletleri 
ıdihur etmi,tir. 

da Edirne müddciumwnUiği ehemmi • 
yetli tetkikat yapmaktadır. 21 yaralı • 
dan altının ağır yaralı olduğu anlaşıl
mıştır. 

Müddeiumumilik kazaya sebep olaii 
hususi otomobilin sahibi Mecdi Seleni 
tevkif etmiştir. Yaralı olan otobUs şo. 

förU de isticvap edilmektedir. Kaza h~ 
men bütün Trakya havalisinde heyecan 
uyandrmuştrr. 

HS.dise sırasında, otobüsUn arka te
kerleğine çarparak kazaya sebebiyet 
verdiği iddia edilen husust otomobilde 
bulunan Kaznn tlrgüplü şunlan söyle· 
mektedir. 
"- Benim bulunduğum husus? oto. 

mobili Selen Şirketi müdürü Mecdi Se· 
len idare ediyordu. Yanımızda bir de 
nıijfetti,1 :vardı. Otobüs bize Çekmece -
de yetişti. Biz Silivride bir müddet 
durduk. O yoluna dC'Vam etti. Bir müd
det sonra biz tekrar ona yetişerek geç
tik. Fakat ikinci defa gene Çorluda 
durduğumuz zaman otobUs gene bizi 
geçti.. Biz hareket ettikten sonra yo.tda 
tekrar kaI'§ılaşttk. Ve onu geçerek iter· 
ledi'k. Lilleburgaza yakla§ırken au al
mak için gene durmuştuk ki otobüs büz 
bir daha geçti.. Arkadan yetiştiğimi% 

zaman yol istedilt, verdi. Fakat biz ge.. 
çerken otobüsün ön tekerleği bizim ar
ka tekerleğe çarptı. Yüz metre ileride 
yoldan çıkmak suretiyle durdu'k. Bu 
çarpışma neticesinde otobils devril· 
mişti.,, 

Dün Kültür Direktörlü
ğünde bir toplantı yapıldı 

Dün kültür direktörlüğünde lise ve 
ona okul direktörleri bir toplantı yap
mışlar ve bu senenin sınıf ve talebe va.. 
ziyetleri etrafında görüşmüşlerdir. 

Bu ııene lise ve orta okul smıflanruıı 
normal bir ıekilde olmasına bilhassa 
ehemmiyet verilmektedir. 

yakalamışlardır. Bu kaçakçı, Mustafa 
kolundaki esans şişeleri ile bilhassa a· 
melelerin çok bulunduğu muhitlerde 
dolaşmakta ve bunlara gizlice esrar ve 
eroin satmaktadır. Dün de memurlar, 
Mustafayı bu civardaki bir fabrika ame
lelerine esrar satarken yakalamışlar • 
dxr. Yapılan araştırmada Mustafanm 
pantalon, ceket ve yelek ceplerinde 20 
paket esrar ve eroin bulunmuştur . 

Kamyon fa tramvay şarpıştı 
Bu sabah Fatihten gelmekte olan 144 

numaralı Harbiye • Fatih tramvayına 
Beyazıt elektrik idaresi önünde 4106 
numaralı kum taşıyan bir kamyon çarp 
mı,, tramvayın kapı demirleri kopmuş· 
tur. 

Mahkum olan hırsız ! 

Erenköyünde Bağdat caddesinde Kö· 
ıelecl sokağında oturan Muş saylavı 

ŞükriinUn bahçesirı.den denize açrlmak
ta olan su yolunda çalııan usta Koço 

Bir zehir satrcısr yakalandı 

ı Kaçakçılık bür~su memurları diln 
Kazlı~eımede bir seyyar :ıehir satıcısı 

Şehrin muhtelif semtlerinde ve bil. 
hassa Beyoğlu civarında bir çok hırsız
lık yapan ve son defa Sabrinin apartı
manmdan fincan zarfları ile terzi Fran. 
çeskonun dilkkanmdan Utülcmek baha· 
nesiyle bir iki pantalon çalan Akif is· 
tninde bir hırsız, dördlincü asliye ceza 
mahkemesi tarafından 3 ay hapse, iki 
ay emniyet! umumiye nezareti altında 
bulundurulmağa mahkt\m edilmittir. 

Tehlikeli binalarda 
oturanlar belediyece 
evlerinden çıkarıhyor 
Böylece yağmur ve fırtınalarda 
kazaların önüne geçilmiş olacak 

Son yağmurlar ve fırtına. esnaemda 
eehrin muhtelit yerlerinde bazı hara.b 
binalar yıkılml§ ve işin fenası insanca da 

zayiat verilmiştir. TeessUfe ışaya.n olan 
bu hal az çok yağan bir yağmur ve kuv

vetlice bir fntmadan sonra birçok def"i: 
lar görülmektedir. · 

Belediye teşkilatı bu gibi maiU inhi -
dam veya muhtelif sebeıblerlc tehlikeli 
bfnalara dalınt aekilde dlkkat etmek va
zifesiyle mUkellef bulunmakta ve bu gi

bi yerler yıktırılmaktaysa da son hA.di • 
ıelerd.en sonra r.ıehlrde l!lıkı bir tarama 
yapıl.ms.sı ve en ufak bir tehlike görlllen 

yerlerln tahliyesi için tebligat yapılması· 
m ve sonra da tahliyesi cihetine gidil. 
mest belediye §Ubelerlne bildirilmiştir. 

Bunun tızerine §ehirde yeniden sıkı bir 
kontrol yapılmağa ba3lanmıa ve birçok 

tehlikeli ' binalar için bir hafta mUhlet 
verilmlştlr. 

Tehlikeli görillen binaların derhal tah· 
llye edilmesi sayesinde eon ftrtma ve 
yağmurlarda Beyaııdda yıkılan eski bir 
konakta büyük bir fa'!larun önllne geçil· 
miştir. Oda oda kiraya verilen bu konak
ta tahliye edJHnceye kadar elll nUfus 
vardı. 

pMemur ve müstahdem• 

1 Bir muhas;b~~~:r.ı?.~ bir depo me. ı 
munı, bir telefoncu ve bir bUro gars<>· 

nuna ihtiyaç vardır. lstiyenlerin muh· 

1 
tasar tercümeihalleri, tahsil derecele
ri, ve bir adet fotoğraflarile !stanbu' 

743 posta kutusuna mfuoacaatlart. 
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Taksim Belediye Bahçesi Alaturka kısmmda 
ili 

Film 
yıldızı FLIFLA ve 

TR USU 
Muvaffakiyetle devam ediyor. Tel. 43776 

ISTANBUL HARiCi ASKERi 
KITAATI İLANLARI 

Hepsine 15,780 lira fiyat tahmin edi. 
len 90 adet kablo arka tezkeresi 800 kab· 
lo dolabı 100 adet çevirecek kolu ve 50 
çift kablo askı tertibatından ibaret dört 
kalem muhabere malzemesi kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 
30-9-938 cuma günü saat 11 dedir. Şart· 
name ve nilmuneler komisyonda görülebi 
lir. llk teminat 1185 buçuk liradır. Eksilt. 
meye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif mektupla· 
nnı eksiltme saatinden behemehal bir sa
at evveline kadar Ankarada M.M. VekA· 
leti satmalma komisyonuna vermeleri. 

(395) (6343) 

• • • 
Eskişehir Tayyare meydanında yaptı

rılacak uçuf yolu kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. Tahmin edilen bedeli 
283,870 lira olup ilk teminat parası 

21290 lira 25 kuruştur. Eksiltmesi 12 
ilkteşrln 938 çarşamba günü saat 15 ed 
yapılacaktır. Şartnamesi 21 lira 30 kuruş 
mukabilinde M. M. V. satmalma komis
yonundan aJrnır. Eksiltmeye glrccekle -
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncü madde
lerinde istenilen vesalkle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale gUnürde"n en 
geç bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. Satmalma komisyonuna vermele-
ri. ( 44.0) ( 6673) 

• • * 
5 kuruş 29 santim fiat pahalı görUlen 

Prnarhisarm 770 ton yulafı yeniden ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 18-10· 
938 saat 17 de kapalı zarfla yapılacak
tır. Muhammen bedeli 40,425 lira, ilk te
minatı 3032 Uraclır. Zarflar saat 1p ya 
kadar alınır. Taliplerin bildirilen gUn ve 
saatte Vizede Satmalma komisyonunda ; 
hazır bulunmaları (451) (6758) J 

111,000 kilo fabrika ununa teklif edl· 
len fint gali görUldUğUnden tekrar ka • 
palı ısrf usulile 10·10-938 Pazarteal gil· 
nil Mat 10 da BeytU§3ebap Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Muhammen be

deli 20.900 lira, ilk temlnatI 1,1581 lira· 
dır. lsteklllerin belU gün ve eaatten bir 
saat evvel teklif mektuplarıyla tabur M

tnıalma komir.yonunda bulunmaları. 
(450) (6757) 

• • • 

Hepsine tahmin edilen fiat 20.000 lira 
olan Ankarada Umum sıhhiye deposunda 
yaptırılacak harp paketi lmalAtha.nesi 
makina ve tesisatı işi kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 9-11-938 
çarşamba gUnll saat 15 de Ankarada M· 
M. V. satmalma komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminat 1500 lira olup şart
namesi M. M. V. eatmalma komisyonun

da görtileblllr. Eksiltmeye glreceklerln 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 i.incü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme ııa· 
atinden en az blr saat evveline kader 
Anka.rada M. M. V. Satmalma komisyo-
nuna vermeleri. (443) (6706) 

• • • 
2000 adet battaniye kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuıtur. Hepıinln tutarı 

18000 lira olup ilk teminat 1350 liradır • 
Eksiltmesi 12-10-938 çarşamba gUnU aa
at 16 da yapılacaktır. Şartname eVB&f ve 
nilmunesi her gUn komisyonda g8rUiebl· 
lir. !ateklilerin ihale gUnU ihale saatin • 

den behemehal blr saat evvel kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı vesaikle birlikte 
Ankarada 11. M. V. satrnalma komlsyo -
nuna teklif mektuplarını vermeleri. 

("9) (8712), 



Le•azım Amirliği Satınalma 

Komiıyoou hanları 

Cinsi 

ISTANBUJ, HARİCi ASKEH1 . 
KITAA1'1 İLANLAHI 

mıktan Mu.B. llk T. Gün Saat Şekli 

1 - Tahmin dilen bedc.b 8760 lira olan 87600 kilo ekme'k 24 Eylül 
938 tarihine raıtlayan cumartesi gUnU saat 12,!0 da kapalı zarfla alınmak 
Uıere münakasaya konulmuştur. 

Bel kemeri yapmak üzere 280 kilo 
~gan kösele 28-9-938 çarıamba gU
nii saat 15 d~ Tophanede Istanbul Le
vamn &mirliği satınalma komiıyonun. 
da pazarlıkla e'ksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1400 liradır. tık teminatı 
105 liradır. Şartnamesi ve numunesi ko
misycnda görWebilir. İsteklilerin kanu. 
ni vcaikalarile beraber belli saatte ko· 

Kilo 
Un 598000 
Bulgur 60000 
Kuru farulya 57600 

Lira 
62790 

5400 
sısı 

L.K. 
4389.50 'Zl/91938 15 Kapalı ıarf 

405. Zl/9/918 16 " 388.80 'l:T/9/938 17 2 - Muvakkat teminatı 657 lira olup prtnamesi her giln komisyon
dan paraaıa olarak ahnabilir. 

Sadeyağ 

Pirinç 
18000 16200 

48000 10080 

H 

1215 26/9/938 15 .. 
756. 26/9/938 15 

3 - lıteklilerln 2490 5ıytlı kanunun tarlfatı dahilinde tanzim ede
Ccklerl kapalı teklif mektuplanm en g~ belU gün ve saatten bir saat ev· 

.. 
Yulaf 476000 1 19040 1428 26/9/938 15 H 

Mersin gamiıonwıdaki lataatın ihd yacı olan yukarda cins ve miktarı ve mu· 
bammen bedeli ve muvakkat temJnatlarile ihale günü ve §ekli ve saati yazılı ia~ 
maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konul du. Eksiltme Mersin Askeı1 satmalma ko. 
misyonu tarafından yapılacaktır. Zarflar ayni günde açılış saatinden bir saat ev
veline kadar kabul edilir. 

Yeline kadar komiıyon ba9kanlığına vermeleri. (6211) 
misyona gelmeleri. (228) (6663) 

• • • • • • 
1 - Tahmin edilen bedeli 2242 Ura elan 20.000 kilo ıüt 24 Eylül g38 

tarihine raıtlayan cumartesi glinü Hat 11,30 da açık eksiltme suretile 
alınmak üzere milnakaaaya konulmuıtur. 

Levazım Eıya ve Techizat anban 
için on ton çenber 28 • 9 - g38 çarpm
ba günü saat 14 de Tophanede Levazım 
Amirliği aatınalma komisyonunda pa • 
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1900 lira, ilk teminatı 142 bu
çuk lira.dır. Şartname ve nlimunesi ko. 
misyonda görWebilir. isteklilerin ka • 
nuni vesikalarile beraber belli saatte 
komiıyona gelmeleri. (210) (6633) 

Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler askeı1 satınalma komisyonunda mevrut 
olan şartnameleri her zaman görebilirler. (376) (6223) 

2 - Muvakkat teminatı 168 lira 15 ku~ı olup prtn.amesi her giln 
'koınlıyondan param olarak alınabilir. 

3 - bteklilerin z4go sayılı kanunun tarifatı dahilindeki vesikaları 

hlnıil olarak belll gUn ve autta Kasımpapda bulunan komisyon batkan
lrfına milracaatlan. (6212) 

• • • 
• • • 

• • • 
ıartesi günü saat 11 de yapJlacakbr. Tek· 
lif mektuplan ihale saatinden bir saat 
evvel satınalma komisyonuna ftrilmiı o
lacaktır. Şartnamesinin 7 inci maddesin· 
de istenilen vesaikle teklif mektuplan 
birlikte komisyona verilmiı ollcakbr. t.f. M. V. Denia Merka Satmalma Komiı)'Ollu Reislitinclen: 

..._ l - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 166 kalem tıbbı ecza ve malzeme 
ltıfal0-93s tarihine rastlıyan perıembe gUnU saat 11 de Vekllet binaaındaki ko. 

Yonumuzda kapalı • ·"a eksiltmeye konulmuıtur. 

~ 2 - İlk teminatı 375 liradır. Şartnamesi parasız olarak her gün komisyon· 
ılınır ve görülilr. 

'ar a - ltkılltmeyt -,ek iıtlyınlıtın o ıun belli IUtttn bir saat evveline ka
tı>ıı lranunf btlıe " tekliflerini havi kapah ıarflarını makbuz mu~caulllnde lcomis. 

bttkanhlrnı ormeı.rt. Pottada vaki rtt.:lkmeler kabul edilmer. (3762) 

Levazım eıya ve teçhizat anhan için 
alınacak 2000 kilo çivinin pazarlıkla ek
siltmesi 28 • 9 • 938 çarşamba güns saat 
14,30 da Tophanede Levazım amirliği 
satınalma kcmisyonunda yapılacaktır . 
Tahmin bedeli 320 lira teminatı 48 Ji· 
radır. Şartname ve numunesi komisyon
da görülebilir. bteklilerin kanuni vesi
kalariyle beraber belli saatte komisyo· 
na gelmeleri. (211) (6634) 

Erzurum garnizonu için 150.000 kilo 1 
koyun veya sığır veya keçi eti kapalı 
zarf usulile satm alınacaktır. Tahmin be
deli 45,000 lira ve ilk teminatı 3,375 li
radır. Şartnamesi Enurumda levanın 
ımirliği satmalına komisyonunda para· 
sız alınabilir. Eksiltmesi 10-1()-938 pa-

Tophanede İstanbul Levazım amirliği 

satrnalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1600 liradır. tlk temi
natı 120 liradır. Şartnameai ve nümune· 
si komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (238) (6764) 

• • • 
310 ton Lavemarin kömürü 28 - g • 

g38 çarpm'ba günü uat 15,30 da Top· 
hanede Iat. Lv. A. St. Al. Kc. da pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 4185 
liradır. Teminatı 627 lira 75 kuruıtur. 

lateklilerin kanuni velikalariyle bera • 
ber belli saatte Ko. na ıetmeleri 

(426) <6588X 
• • • 

lzmir müstahkem mevki Askeri hasta
nesi için 36,000 kilo kesilmiı koyun eti 
ihalesi kapalı zarfla eksiltmeye konul" 
mU§tur. İhalesi 4-lo-938 salı gQnil saat 
16 da İzmir müstahkem mevki aatmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edi· 
len tutan 15,480 Ura, ilk teminab 1161 
liradır. Şartnamesi komisyonda g~rWebi· 
lir. istekliler ticaret odasmda kayıtlı ol· 
duklanna dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. Eksiltmeye iltirak ede
cekler 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad 
delerinde ve prtnamesinde yazüı vesika· 
Jarile teminat ve teklif mektuplamu iha• 
le saatinden en az bir saat evvel kamil" 
yona vermiş bulunacaklardır. 

• • • 
İstanbul Deniz yollama mildllrlüğU em· 

İstanbul Belediyesi ·,İJ8nları 
'• . ... . ~ 

S n hk mu lammen kırası 2500 lira olan Karaağaç mü~seı::atında sıhhi 
~e fenni tartları hab zemin iberinde kurul mut lpembe, bat ve paça temb-
1' lftc mahalli üç sene ınJddtle kiraya •eritmek üzere kapalı zarfla artırmaya 

rinde bulunan 20 No. lu hamule motö· 
rünlln tamirinin açık ekailtmesi 11. 10· 
938 salı ıunu saat 14 de lAvuun lmir· 
liğl utınalma komltyonunda yapılacak 
tır. Teknenin 'kqfi 880 lira 1 O kurut, 
ilk teminatı 66 liradır. Makinenin ket
ft 647 lira, ilk teminatı 48 lira 52 ku • 
ruıtur. Şartname ve keıfi kcmisyonda 
cörülebilir. bteklilerin belli saatte ko
misyona ıelmeleri. (234) (6760) 

(237) (6763) 

• • • {427) <6589)1 

OPERATOR 

• • • 

0nulmuıtur. Artırma 30--9 938 cuma gilnU aut 15 de Daimi Encümende 
hprJacaJrtır. ŞartnameaJ levazım mildürlüfilnde göı\llebllir. istekliler 24go 
111lnıaralı kanunda yazılı •nika ve 562 lira 50 kuruı ilk teminat makbuz 
•tya melrtublle beraber teklif mektuplannı havi kapalı ıarflannı yukarda 
~ı gilndı aaat 14 de kadar Daimf Er1.:Umene vermelidirler. Bu saatten 
Onra verilecek zarflar kabul oh:nmu. (6431) ... 

Ordu baatahaneleri için alınacak 

1000 adet yUn kazağın açık eksiltme.al 
11 • 10. 938 rah j:!Ünü !altt 14.30 da 

Fenerbahçe harbiye aktarma anba -
rında mevcut 97 çift eski fotin 30 • 9-
938 cuma gilnü saat 15 de Tophanede 
tat. Lv. A. St. Al. Ko. da pazarlıkla sa 
tıJacaktır. Tahmin bedeli 970 kuaıt • 
tur. Potinler anbarda görillebilir. lıtek
lilerin belli saatte Ko. na gelmeleri . 

(235) (2761) 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tı/> Foküllui W1ıri Cmoil 

Klinili Do,mti 
lstiklll Caddesi Elhamra Apar • 
tımanı No. 15119 Telefon: 35.99 

2SC. RURTOAN 

-----------------------------------------------------------------hiç böyle cörmemittim.. Bırakınız be 
ni.. Gecikmemem lhım.. Hemen yapıl
ması icap eden mühim bir itim var. 

- Kraliçenin bir emri defil mi?. 
Kendisini toplayan Juana: 
--ŞUphesiz kraliçe, dedi, hanımı. 

ınız. Siz de onun emirlerini belki y\i.ı
lerce defa yerine getirmedini% mi ? .. 
Luvrda, demin siz buluntaydınız ıüphe 
Yok kı siri tercih eder, sizi gönderirdi. 

- Pekill .. Emrini timdi de yapmıya 
hazınm .. 

Mabelin maksadı, kraliçenin iıine 

•ekte vermekti. 
- Kabil defil .. Bırakınız da gide • 

yim ... 
Mabel. genç kızın bileklerini daha zi

Ylde ııktt. 
- Ben de geçip gitmek için bir çok 

Yalvardım .. Rcdle mukabele gördjlm ... 
Şimdi sana: "Geçemiyeceksin, gidemi. 
Yeeeklln ! . ., demek arraaı bende •. 

- A 1 Delirdiniz mi yoku .. Size em
rinrin hemen yapılmuı icap ettiğini 
16ylcdim. Yoluma mini olduğunuzu 

kraliçe duyarsa sizin için fena olur .... 
Ohh .. canımı acıtıyorsunuz, bırakınız e
limi? 

- Klğıdı bana veriniz ! . 
- Ancak canrmı alabilirsin 1. 
- Demek bu kadar mühim öyle mi? .. 

Haydi juana tatlılıkta ver, yoksa .. 

Juana acı acı bağırarak ttrafına ba. 
lcındı. S:kak tenhaydı. Mabet, deliye 
d6nmüttü.. Gözlerinden sanki ateı fış. 
kırıyordu. Belki de öldürebilirdi. 

Mademki o&lu ölecekti, onda öldür· 
!Jıelc bininden batka bir ıey buluna. 
ftlazdı. Juananın bir biletini bıraktı .. 
Serbest kalan eliyle belindeki hançeri 
Çekti .. 

Korkudan bayılacak bir hale ıelen 

Jtıana: 
- Demek beni öldUrecekıiniz? diye 

tordu. 
Bir Ani1e- ı.mra. hançer kızın göl -

•Wıe inecekti.. Bu arada Juana koy - t 1 

u.ınJ:ın çık3rdı&ı iki kağıdı Mabele u· 
zattı. Mabel bunları alırken genç kız 
da ehnden kurtularak kop kota kaçtı. 

Mabel, kağıtlar elinde, gözleri kaçan 
Juınada bir müddet kaldı . 

- öldürmeliydim. Hepsinden inti • 
kam almalıyım 1 diye homurdandı. 

Sonra klğıtlara baktı. 
- Galiba, dedi bir betbahta gönde· 

rilen aık mektubu .. Zavallı genci bu 
günlük kurtarmıı sayılırım. 

Bilridana ait olmıyan ıeylere lakayt
tı. Klğıtlan yere attı ve ağır atır yürü
miye bıtladı. 

Sonra durdu.. Geri döndü. 
- Bu gencin adını öğrenmeliyim •• , 

Belki tamamiyle kurtanrım.. Şimdiye 

kadar götürdüğüm qk mektuplarının 

sahibine iti önceden haber venniı el. 
saydım, bir çoklannı kurtarmıı bulu • 
nurdum. 

Efilerek klğıtlan yerden aldı. Bun • 
Jardan birini açtı. Gözlerine, kralın 

mührüyle "Kral L\ti,, imzası iliıti ... O
kudu, sonra: "Hamilinin her yerden 
geçmesine dair ruhsatname,, diye mı _ 
rrldan.dı . 

Solgun çehresi kızardı. 
- Geçmek ruhsatnamesi 1 tyi ama ne 

reden geçmek? Juana nereye gidiyor -
du. Belki ikinci kağıttan anlamak kabil 
olur. 

öteki ka~ıdı da açıp okudu. Vücudu 
sevinçle titredi.. Diz çökerek: 

- Allahıma çok ıükür f diye bağmiı. 
Bu kağıt Margaritin Büridana yaz _ 

dı~ı ve Juananın Haprat Yatağına 

götürmiye memur olduğu klfıttr. 

-4-
JIYONLA MALENGR RUYA MI 

GöRDULER? 

Hıtarat Yatalmdayız.. Buradaki 
arkadaılann kimlerden ibaret olduğunu 
biliyoruz. Bunlardan biri, kendisini u· 
run zamandır anaaıa babaaız saMn. 
sonradan bir baban bulunduiunu daha 

m 

BURtDA.N 

ıwıoraran yü:z:unue, agzınm kıpkınnı· 
zı oJ.duğu &örülüyordu. 

O dakikada bu ağızdan bir et parça· 
il düttil .. 

Filip dö Net, Margarit dö Bürgony'yi 
ele vermemek için diıleriyle dilini kes
mişti. 

Hemen bayılarak sırtüstii yere düı

tU .. 
Valuva kralın dairesine çıktıklan z~ 

man krala: 
- Şevketmeab 1 - dedi .. - Ben bu ada· 

mı itiraf ettirmeyi bilirim. Ona, bunu 
ya yazıyla, yahut ta tifahen aöylete -
ceğim .. Yalnız müsaade ediniz de ken· 
diıini Tampl zındamna nakletsinler. 

- Peki Valuval •• 
Bir kaç dakika ıonra, hali baygın bir 

halde bulunan Filip bir arabaya kon -
muı ve Tample nakledilmit bulunuyor
du .. 

o zaman, kont dö vaıuva kendi ken· 
dine: 

- Margarit, artık bana hiç bir fCY 
yapamazsın .. Elimde aleyhinde kulla. 
n3bileceğim mUthiı bir silah var 1 - diye 
mmldandı. 

Mahpus, emin bir yere konduktan 
sonra, Kent, Haprat Yatağına yapıla· 
cak hücumda bulunmak üzere hareket 
etti. 

Kral Lui de atına binmiye huırla -
nıyordu. Luvrdan çıkamazdan önce 
kraliçenin uyuyup uyumadığını sordur
du. Onun, iıittiği giirültülerden endiıe· 
lenerek ibadet odasına çekildi&ini öğ • 
renince oraya &itti. 

Margarit daireye daha yeni girmiıti. 
Strajildonun kendisini tatmin eden 

anlattık!an ıeylerin tesirinden kurtula
mamııtı. Hila titriyordu. 

Bu yüzden kralı, biraz neı'eli bir yüz 

le brtıladı • 
Kral askeri hareketleri bir eilence 

gibi telakik eden bir adamdı. Kraliçevt 
Hatarat Yatağının .zapt ve yatma edile 
celfni bildirerek, onu BUridanla arka· 

da§l&nnın asılmalarını seyre çağırdı. 
Margarit aarararak: 
- Şevketmeab, dedi, beni affedinis .• 

Nihayet bir 'kadınım •• Böyle acıklı maıı· 
zaralar beni çok müteenir eder. Bura· 
rada kalmayt, sizin için dua etmeyi ter. 
cih ederim. 

LQi, kansını iıtiyakla kollan araam
da aıktı: 

- Evet, dedi, ab kadınlamı en uı.i· 
ıisiniz.. Sizin gibi bir meleği aevdillm 
için çok mes'udum. Allaha ısmarlad(k. 
Bir kaç saate kadar bu 9efil hileriıa 

telef edildiklerini gelip me haber ..... 
rebileceğiınden eminim. 

- Allah ıizi muhafaza etlin bqmet. 
penahl. 

LOi 1itti .• 
Margaritegellncc, bayımhklar ıeçi

riyordu. Ne 'kralı, ne Filip dö Neli, ne 
de Mabelin tehdidini dUtünUyordu. 

Deli &ibiydi .• 
- Fena 1 Fena 1 Bllridan ölecek .... 

Onu artık hiç bir mucize kurtaramu. 
Bir limit daha var. - diye mınldamyor
du. 

Masası batma oturarak asabiyetle 
ıu satırları yazmıya batladı: 

''Büridan, Son defa olarak IÖylilyo • 
dum: Kurtulmak ister misin?. Zensm 
olmak, pn ve ıeref içinde yapmak is
ter misin? Sana Nel kulesinde söyledik 
terimi hatırla!.. Sana o zaman neler 
vaad etmiıtim .. Ayni vaadlan tekrarlı
Y"rum. Bir kaç saate kadar ölece'bin .• 
Vakit pek kıymetlidir. bteraen aana 
gönderdi tim kadına .. Evet! • ., demek • 
liğin kafidir .. tpn alt tarafını bana br. 
rakı.;, 

Margarit, yudığı bu mektubu imsa
lamadan katladı. 

Sonra bir konsola pclerek bir çek • 
mece çekti. Burada da, kralın mühriyle 
mUhilrlenmiı. imzumı tqıyan bir çok 
kllrt vardı. Bunlardan birini alarak 
imzanın Uıt tarafına : 

''Hlmllinln, mGmauat c&medea, 
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p A T 1 
lç ve ~ basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihaplarında, 

eerahatlenmls fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakıyetle '3ifayı temin eder. 

PwW '. f':e,,n!'.!J.ql(~iı · ye _L!mf1~{~~·1!~~~~~tlJ 
. ·. ·:--:. · .... ~ Umum ıdaresı ılôn_lar~· _ .· : .. . :-/' 

Muhammen bedeli 4289 lira 50 kuru§ olan 373 adet yün battaniye 
&-10-938 cumarteıi günU saat 10,.,30 da Haydarpaşa gar binası i~deki 

tmalma komisyonu tarafından açrk eksiltme ile satın alınacaktır. 
Bu i§e girmek i!tiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 321 lira '12 

kuru§luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
miıyona mUracaatlan l!zımdır. 

Bu iıe alt ıartnameler Haydrapa§ada gar binasındaki _komisyon ta.. 
rdmdan parasız olarak dağrtılma.ktadır. (6778) 

Muhammen bedeli 3750 lira olup 6 -10-938 tarihinde eksiltmesi yapı 
lacağı iJln edilmiı olan galvanize rakamlı işaret çivisine ait eksiltme g5rU. 
1~ lilrum U.rerine feshedihniıtir. (6719) 

•====::::::::::::::::::::::::::m::::::::m:=:=u="m"=n=nısm:sm1111ım::::1a: U 

iYi BiR 
Mi DE 

İyi bir hazınl, ııhhat 
ve neşe demektir. 
MlDE ve hazmını.z 

muntazaman MA.. 
ZON almakla düzel· 
tilir. M l D E ve 
BARSA KLARI 
boşaltır. HAZL\1 • 

SiZLiK ve EKŞi. 

LiGi giderir, vUcuda 

ferahlık verir. Alması 

gayet lS.tif, tesiri ta.· 

bil, kolay, zararsız ve 
kat'idir. 

Sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra gÜnde 3 defi! 
dişleri niçin fırçalamak lazımdır. 

Çünkü unutmayınız k . : 
Bakımsızlıktan çürüyen <işlerin difte-

ri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve hat.. 
ta zatürrieye yol açtıktan, iltihap yapan 

di§ etlerile köklerinse mide hummaıs, a 

pandisit, ne~steni, sıtma ve romatizma 

yaptığı f ennen anlaşılmıştır. Temiz ~. 
ve sağlam dişler umumi vücut sağlığının 

en birinci §artı olmuştur. Binaenah:yh 

dişlerinizi hergün kabil olduğu kadar faz. 

la • lbkal 3 defa • '"Radyolin,, diş macu 

nile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede

bilirsinaz, ve etmelisiniz. Bu suretle mik.. 

roplan imha ederek dişlerinizi korumuş 
olursunuz. 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten gon ra 
aii!J,de 3 d efa dis ler,iaizi fırçal~mz. 

ME.Y'V'A TUZU 
Biçki ve Dikiş Yurdu 

....... j •• .. • : • • 

."'r... . 1 • 'lı· ~ ., 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ MUdUrU ı Anna Peçaropulo 1 

St>Jçuk Biçki Okulundan diplOll1Blı Ye lise mezunuı !il 
Mnari.fçe muaaddak diploma Yerilir. 

Mc*tebe pazardan batka her gün aaat 9 dan 17 y. 
kadar ayıt muamelesi yapılır. 

Adres: Beyoflu Bostancaıı No. 23. 

.. ~ 
I
Satılık den iz motörü olanlara ı 
Asgari 10 mil ıilr'ate malik tekne
siyle birlikte bir deniz mot8rl1 olup-

1 ta ıatmak lstiyenlerin aon fiyatla 
İstanbul posta. kutusu '143 adresine 
bildirmeleri • 

Mektep kita arını0zı VA iT URD 
..... ...... Mün.ipbey 111>art. clalre 3. 
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-----------------------------------------------------------------ıeçirilmcsi ıçın milsaadenamedir.,, 
cümlesini yazdı. 

Semra gümil§ çekiçle .zile vurdu. 
içeriye Juana ıirdi. 
Juana hali sapsarıydı. Biribirini mU

tcakip Şüpeni, Filibi, kralı siyareti 
kendisini sarlllllftı. Kralla Fijip arasın· 
da geçenlerden henüz hiç bir haber ala. 
maınııu. Mahpuıun Tample götürlil -
düğünü bile bilmiyordu. 

Kraliçe: 
- Juana, dedi, ıu tezkueyi al ye 

göğsilnde sakla!.. 
Genç 'laz, cevap vermeden itaat etti. 
- Şimdi de, kralın imzaladıfı fU 

milsaade kağıdını al.. Bu kağıtla Ha • 
§arat Yatağı etrafındaki asker zinci· 
rinden geçebilirsin. Orada Jan Bürida. 
nı bulaca'ksrn. Göğsün koydugun kağı· 
dı kendisine verecek ve söyliyeceklerini 
aynen bana bildireceksin .• Juana 1 Hil§a· 
rat Yatağına güneı doğmadan giremez· 
acn ben mahvolunım. Haydi, durma, ç2. 
buk git •• 

Juana derhal uzaklaştı. 
Bu kız, kraliçeyi derin bir muhabbet

le seviyordu. 
-3-

MORUR TEZKERESi 
Mabelin, Nel kulesi altında, kendi· 

sini bekliyen adamın kulağına bir kaç 
aöz söyledikten sonra, uzaklaştığını bi· 
liycruz. Adamın başına geleni de gör. 
dük .. O, Strajildonun iki hançer dar -
besine hedef olmuş ve belki ihmal ese· 
ri, belki de Strajildonun kraliçeye 
üra'tle haber yetiştirebilmek fikriyle 

nehir kenarında bırakrlmıştı. 
Mabelin bu faciadan haberi yoktu ... 

O Sen nehrini geçerek Büridaru göre· 
bilmek, Haşarat Yatağına girebilmek 
!çin son bir teşebbüste bulunnuya git. 
mişti .. 

Kraliçeye söylediği gibi, Haşarat 

Yatağını muhasara eden askerler ara
l'™lan r:"111ek için~ 2ilit- ::; gece 
~~~·~ GamlCtaiı:"olazNnnps. 

Her yerden redle mukabele görmUJ, 
yeise düşmüş, nasıl hareket etmesi la -
.zım geldiğini kraliçeden eormak üzere 
önce Luvr sarayına, ııonra da Ncl ku· 
lesine gittiğini görmüştük. 

Mabel, Nel kulesinden çıktılı .zaman 
daha ümitsizdi. 
Oğlunu 'kurtarmak için hiç bir çar 

mevcut değildi. Son defa bile göremi .. 
yecekti. 

Sevkitabiiyle gene Ha~rat Yatağına 
yaklaşıyordu. İlerledikçe askerlerin 
Haıarat Yatağına hücuma hazırlandık
larını seziyordu. Başrru kaldrrdı. Gök 
yüzü aydrnlanmak i.izereydi. 

İlerledi. Bulunduğu sokak askerler 
tarafrndan kesilmişti. Orada gördüğil 

bir zabit Mabeli titretti. Bu Joruva 
dö Malestruvaydı. 

Yüz adım ileride sckak bir meydana 
ulaşıyordu ki buradan ötcısi, §İmdi ka· 
ranlıklara gömülmü§ duran yer, Ha~a
rat Yatağından baıka bir yer değildi. 

Mabel: 
- Yavrum orada .. Şimdi sağ... Bir 

saat sonra ölmüş bulunacak, diye nurıl
dandı. 

Askerlerden biri: 
- Yanaşma t diye bağırdı. 
Mabel yeisin kendisine verdiği ce .. 

saretle atıldı: 
- Senyör Malestruva! Beni dinleyi· 

nlz. Ben kraliçe tarafından geliyorum. 
Askerler mızraklarını uzattılar. Bun

lardan biri, kadının omuzunu yırttı. 

Yara acısını duymadı. Kendisine doğru 
gelen kumandana korkunç bakrşlarla 

bakıyordu. Zabit: 
- Kraliçe tarafından mı geliyorsu .. 

nuz?. 
- Evet .. Hayır! .. Size hakikati söy

liyeceğim. Beni dinleyiniz, muhterem 
senyörüm .. Beni tanıdınrz değil mi?. 

- Seni evvelce gördüğümü zanncdi· 
yorum 

- Beni kraliçenin yanında görmliş· 
tUııiY- Ben onun wi m esi ll4abelinı. 
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-------------------------------------------------------------.--Ceıur bir asker olan Malestruva, o 
devirdeki adamar ıibi batıl itikatlara 
inanırdı. O biliyordu ki Mabel, kraliçe. 
nin yalnız mahremi esran değil, ayni 
ı:amanda habiı ruhlarla daima temaıta 
bulunan bir kadındır. 

Mabel elini tutmak istedifl sırada 

.ıı:abitin: 

- Dokundurma bana elini 1 dediği 
ltitildl.. 

- Dokunmam, fakat beni dinleyiniz • 
Siz saray menıuplan arasında en merd 
ve en ilicenap birisisiniz. Bana merha· 
met edeceğinizi sanırım. 

Mabel istirham eden, yalvaran bir 
tavır takınmıştı. Askerler bu hali bay. 
retle seyrediyorlardı. 

- Ne istiyorsun?. 
- Basit bir§ey •• Haşarat Yatağına 

girmeme milsaadenizi.. Bundan eize en 
küçük bir zarar gelmez .. Katliamda bir 
kadının da ölmesi ehemmiyetsiz bir 
§eydir. 

Malestruva başını salladı. Askerlere 
yaklaşmalannı işaret etti. 

Malestruva başrnr salladı. Askerlere 
yaklaşmalannı işaret etti. 

Bu işaret Mabel için hayırlı bir i§a· 
ret değildi. Bunun farkrndaydı. 

- Demek, dedi, siz de bana merha
met etmeyiceksini.z, öyle mi? Size her 
§eyi söylemeliyim. Farzediniz ki siz, 
bu Haşarat Yatağrndasınız. Bu askerler 
sizi ot minderlere bağhyarak yakmak 
üzeredirler. Anneniz de ölümünüzden 
evvel sizi son defa görmek istemiştir. 

Malestruva titredi: 
- Görilyorum ki şefkat damarlarınız 

kaynamıya başladı, aziz senyör. İşte 

ben bir anneyim. Oğlum da orada .. Kil
çüldüğündenberi kendisini ancak iki 
defa gördüğüm oğlum orada .. Ömrümü 
onun için ağlamakla tükettim.. Sizden 
istediğim gey büyük bir ıatuf mu ki? 
istediğim ne? Oğlumla beraber ölmek. 
Bana merhamet ediniz, monsenyör. 

Maleatruva müteeuir olmugtu: 

- O~lunwı adın ne?. - diye scrdu.. 
- Büridan. .• 
Bu iami söyler söylemez fena yapb

~ını dilşündU. Söylememeliydi.. Asker
lerin bu iımi tekrar ettiklerini ititti ., 
Söylediğine tekrar nadim oldu. 

Maleıtruva: 

- Askerler 1 Şu kadım geriye defe-
diniz 1 emrini verdi. 

Beı altı aıker, Mabelin Uatilne atı .. 
larak emrini yerine getirdiler. 

Mabet: 
- Allah llnet etsin, diye bağırdı ... 

Kahrol .. Haşarat Yatağrndaki ıeraeD

lerin kılıçları altında can ver. 
Malestruva sarardı. Yeni bir emir 

vermek üzereydi. Fakat Mabel, itile 
kakıla uzaklaştınlmı§b. 

Mabel, oradan uzakla§tıktan ıonra 

meyus, ne yapacağını bilmeden dolaıtı. 
Bir aralık kendisini Fruva dö Mantel 
sokağındaki dö Nel konağı önünde buL 
du. 
Oğluna ilk defa burada yaklaımıı ' 

onu Margaritin inine sürükliyecek sös
leri !burada söylemişti .. tki eliyle yü.zO.. 
nil kapayarak ağlamıya başladı. 
Yanından birinin geçer gibi oldu~ 

nu hissetti. Bakınca en adım ilerisinde 
hızlı hrzlı yilrüyen bir genç kız gördU. 
Onu tanımıştı; kendi kendine: 

- Juana, dedi. Acaba hangi alçakç& 
it için bu saatte gidiyor?. 

Onu görmesi, her an Margaritten in
tikam almayı düşilnen bu kadını so
vin.dirmişti. 

O yalnız Margariti değil, 'Margarite 
büyük bir bağhlrkla hizmet edenleri dı 
Strajildoyu, Juanayı da mahvetmek ı ... 
ti yordu. 

Juana yaklaşınca Mabet, birdenbire 
genç kızrn bileklerinden tutarak ırktı ' 

Kinli bir gillil~le: . 
- Juana, dedi, nereye gidiyorsun. 

böyle? Fahişenin ayağına dü§ecek ban .. 
gi betbahtı aranuya gidiyorsun?. 

- Oh hem korkutu;r.ommus.ıı IMtG 


