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1 •• •• 7 aonulJOTLar Fransadaki lngiiizler memlekeleiı ine 
Pragda geceleri ışık 

yakmak yasak edildi 
Her an Alman şehri bombardıman etmelerinden korkuluyor 

Çember /aynin beganah: . 
''Bitler işi silaha 

4 A 

Barbaros ihtifali 
çok parlak oldu . 

Merasim sırasında mezarın UslDnde dolaşan 
bir tayyare filosu, denize çelenkler allı 

r 

dökmemeli;, 
" MDzakere yoluyla Sftdet topraklarının Almanyaya devrini 
tekefftll ve taahhtıt ederiz. Fakat nutkunda bild i rdiği gibi bu 

toprakları zorla almağa kalkışırsa kan dUkftlmeslne 
mani olunamıyacaktır,, 

1 giltere ve Belçikada da 
kısmi seferberlik yapıldı 
n~D Diterrefil n li1I 
telbUüğü: 

Çekoslovakyaya taarruz edilirse 

J 

· lngiltere, Fransa ve Sovyetlerle 

• :'!ıı... • 
" Bar1taro11111 mezamııa konulmak here çeJenlcJer taımıror .... 

(Yazm 2 incid•) 

Büyük Türk ·amiralının 

zaferini hatırlarken .. 
Yazan• Nizameddin Nazil 

(2 iı.ei aaJfa. s inci ıatundı" 

beraber yardıma koşacaktır 
Prag, 27 "A.A.,, Prag mütemadiyen hava müda

faa hazırlıklan yapmaktadır. Şehrin etrafındaki ıırt· 
lara bataryalar ve toplar yerle§tirilmittir. Ak§&ID so
kaklarda zifiri bir karanlık vardır. Devriyeler pencere 
lerden ıtık aızmamaıma, arabalarda fener yakılma
ma8ına nezaret etmektedirler. 

Birkaç hava meydanı harekete hazır bir halde bu
lundunılan avcı tayyareleri ile doludur. Projektörler 
arada sırada havayı araıtırmaktadırlar. 

Silahsız m ·•dafaa ihtiyaçlan için bütün doktorlar 
ve tıbbiye talebesi seferber edilmiştir.Halk sükünetini 
muh1l faza etmekte ve disipline tamamile riayet etmek 
tedir. 

iaşe nezareti kuruldu 
Pra~, 27 "A.A.,, - Röyter ajansı muhabirindenı 

(Devamı 8 Dcıda) 

Çek tabih-etine ıeçerek Çek orduaun
... büyük bir kumanclanlık mnkii alaa 

Pnid.ıki Fnıma .-.; ~ 
azan ndan General Fote 

Hitler 
diqorki: 

icabında bDtDn dDnya 
ile harbe gireriz 1 

... y a.nn 5 incidı 
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dladiselec, tiflicfec 

lngillerede kısmi 
sef eı berlik 
Yazan~ Niznmeddin Nazif 

Mussolini, dün, Veronada 47 bin 
karagöınlekli karşısında söyled~ği nut. 

ku şu cümlelerle bitirdi: 
"- Sulh yollariyle bir hal tar:nna 

ulaşmak için önümüzde bir kaç gün 
daha vardır. Fakat bu hal tarzı buluna· 
mazsa bir anlaşmazlığın önüne geç • 
mek insan kudretinin üstünde bir iş 
olacaktır.,. 

Gene diln, bu s<>zterin radyo ile 
dünyanin her tarafına yayılmasından 
bir kaç saat sonra Hitler, Berlinde 
Spor sarayında irad ettiği büyük nut
ku ıöyle bir neticeye bağlıyordu: 

••- Tekliflerimin mahiyeti çok ba
alttir. Ahalaai Alman olan ve Alman • 
yaya iltihak etmek isiyten arazi, der
hal lılmany.ıya ilhak v .:!ecektir. FL 
kat Bene§ bir veya iki milyon Almam 
koVlll< ğa muvaflak .:ıdt ğL zaman de

ğil, derhal hemen şimdi......... En 
büyük kısmı Almanlarla mesklln 
olan bu arazi Alman hakimiyeti altına 
girmelidir. Hududu kat'i olarak tesbit 
etmek işini bu mıntakanın sfildnlerine 
bırakıyorum. tlkteşrin ayının birinci 
gUnU Bcneş bu topraklan bize vere • 
cektir ... Alman milletine şunu söylemek 
isterim ki Slidet Almanlariyle meskiln 
terim ki Sildet Almanlariyle meskful 
araziden yana sabnm artrk tükenmi!I . 
tir. Hiç bir şey bizim kararımızı de
ğiştiremez. Bu anda azmimizi ilan e· 
diyoru.%. Bu azmimiz her müşkülden 

ve her tehlikeden daha kuvvetlidir • 
Her müşküle ve her tehlikeye galebe 
çalacaktır.,. 

Nutku radyo ile dinliyordum. Hit
Jerin son cümleleri büyük bir dinleyici 
yığmmın alkı§lan ve haykırıştan ile 
kulaklanmdan silinirken şöyle düşün.. 
C!Um: 

"Godcsberg .de Çemberlayn ile Al
manya tefi arasında cereyan ettiğini 

bildiğimiı: konuşmaların arbk gizli 
kapaklı bir tarafı kalmasına imkan 
yok. İngiltere Hitlerin bu sözlerinden 
ıonra bütün tereddütlerinden sıynlıp 
dünya efkan umumiyesi müvacehesin
de (Bilhassa dış poliitkalann1 Fransa 
ile İngilterenin müşterek müzahereti -
ne dayamış olan milletler efkan umu
miyesi müvacchesin.de) sarih bir tavır 
takınmağa mecbur olacaktır . ., 

Nitekim bir ıaat sonra Londradan 
parça parça haberler gelmeğe başk.
dt. ilk telgraf "kralın reisliği altında 
has meclisin toplandığını., bildirdi. 
ikinci telgraf ''Çemberlaynm. u.zun sü
ren bir kabine toplantismda bulun
duğunu,, öğretti. 'tlçüncü telgraf 
"Parisle Londra arasında .devamlı te. 
maslar yapıldığından bahsetti ve saba
hın tam saat dördünde Anadolu Ajan· 
eı Londra muhabirinden aldığı şu iki 
mühim haberci tebliğ etti: 

1 - "Hava ve sahil müdafaası ef
rad ve subayları silah altına çağrıl • 
mıştır. ,. 

2 - "'HükClmet gerek, ihtiyat tay
yareciliğin müdafaa kuvvetlerini ge# 
rek ihtiyat filoların ve Londrayr tay
yare hücumlarına karşı müdafaa ede· 
cek, balon barajlarının seferberliğini 
emretmiştir . ., 

Anadolu Ajansının Londra muha -
blri, İngiliz resmi mahfillerince u
mumi bir seferberlik mevzuu bahsedil
ınediğini bildirmek dikkatini göster
miş bulunuyorsa da telgrafların bildir
diği "askeri hazırlık., fngilterede a:ıa 
vatan müdafaa kadrosunun tamamiyle 
silah attma almmı§ bulunduğunu i'!a.h 
etmektedir. 

Belki ıu anda, İngiltere, impamtor
tuk mikyasında seferberlik ilan etmiş 

- - - - -- - - ~ --~ 
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Bu sa'bah yapılan Barbaros lhtlfallnıJen Od intiba: Merasime IJf:ltak eden denhı IDtalarmdan biri ve bttytlk Tttrk denlzclsln in mezarmda toplanan kalabalık. (Yamı 

bu sayfamızda.dır.) 

( SIEIHlül~l()E VIE IMllEIMILIEKETTIE] 

Barbaros i ifali 
Şoförlerin 
şikayeti 

Otomobil ıasti k lerl 
çUrük ve pahalı ••• 
Şoförler son zamanlarda yeniden o

tomobil lfıstiklerinin pahalılığından ııikA.

yet etmeğe bıı.şlamrşlardır. Bu arada l!s· 
tiklerin çürüklüğü de ileri sürlilmekte. 
dir. 

İddialara göre, otomobil I!stiklerlnin 
fiatlan iki sene evveline nisp~tle yU.z

de otu.z artmıştır. Bu artışa sebeb de o
tomobil lastiği acentelerinin aralarında 
anlaşmalarıdır. Eskiden muhtelif marka
ların acenteliğini yapanlar bu 1§.stfklerl 
ayrı ayn fiatlarda satarlar ve arala • 
rmda rekabet yaparak fiatlarr indlrlrler
d!. Halbuki bugUn hemen bUtlln marka 
otomobiJ Utstikiert her yerde ayni fla· 
ta satılmaktadır. Aynca evvelce uzun 
müddet dayanan lAstiklerln yeni eşleri 

kısa bir zamanda çatlamakta ve eski • 
mektcdlr. 

Bu vaziyete sebeb gene acentelerin 
tstanbula, fabrikalarda kalan stok ve es. 
kimlş mallarr getirtmeleridir. Bunun en 
bilytlk delili, yeni alınan bir otomobilde
ki llstOtlerln, buradan alman eşlerin • 
den daha fazla dayanmasıdrr. 

Şoförler bu noktalar için alakadarlara 
yeniden başvuracaklar ve bu hususta 
tedbirler alınmasını lstiyeceklerdir. 

lzmirde l1en 
kazası 

Marşandiz, direzine çarptı~ 
bir amele öldü 

İzmir; 26 - Bugün burada feci bir 
kaza olmuş, Mersinli ile Salhane arasın 
da, bir marşandiz, dctniryolu amelesi 
direzinine çarpmıştır. Müsademe ne· 
ticesinde direzin 150 metre kadar sil
rüklenmi~, amele Mehmed aldığı yara
ların tesirile ölmJ.ştür. 

sayılmaz, fakat Britanya kralhğt bir 
tecavl!.::ü karşılamağa hazırlanmış va
ziyettedir. 

İngiliz anavatanının bu tedbirlere 
001 vurması, L it tıkte~rinde, Hitlerin 
Orta Avrupada dilediği gibi hareket 
etmesine tngilterenin asla muvafakat 
emiyteceğ:ne delildir. 

O halde ne o'acak?. 
H;ırp mı?. 

Eniptidai mantık ve en çapraşrk aklı 

bile: bu vaziye tkarşısmda bir emri- ı 
va.<ie kalkışılmamasmı amirdi~. 

Nizamcd:lin NAZiF 

Bu sabahki merasim 
çok parlak oldu 

Vleraslm sırasında mezarın UstUnde dolaşan 
bir tayyare filosu denize çelenkler attı 

Barbaros ihtifali, büyük Türk d~nizcisin:.r. ~erefiyle mütenasip ola· 
rak bu sabah yapıldı. Yüzlerce halkın hzu bulunr.luğu merasime, başta 

üniversiteliler olduğu halde Yedek Subay Okulu, Deniz Harp Okulu, 
Deriz Ticaret Mektebi, Deniz ve Kara Askeri liseleri, Dni.z Gedikli Er
baş Okulu, Dniz Erat Talim taburu, Parti ~ekküllcri iştirak ettiler •• 

M.erasime saa 10 u beş geçe, me.zarda mevki olan Deniz Lfoesinden 
iki manganm ve Deniz miiLikasmın İ"Htiklal marçını terennümiyle baş

landı Bu ·.ırada Hamidiye kruvazörü tarafından 19 pare top atıldı ve 
limandaki bütün vapurlar selam düdükleri çaldılar. 

İki :r.anga asker havaya ate~ etti ve büyü'k tlenizciniıı ruhunu taziz 
için bir dal..ıka susuldu. 

Bunu mi.teakip nuh;klar ae>y;t>ndi ve Barbarosun hay;ı.tı anlatıldı. 

Mehter +aktm1, eski den•z harp bestelerin.den parçalar çaldı. Meushu 
esnasında bir tayyare filosu taraı111dan denize çelenkler ctı;dı. 

Bv gece, büti'n rest:ıt dairelcı t§ıklarla dom:.tılaca::, J'arp gemileri, 
gec~ yarısına karl:ır projt-ktörle:le Earbarosun mezarını ve ~ehri aydın. 

}atacaklardır • 

Dil bayramı her 
tarafta hararetle 

kutlulandı 
Dil Kurumu Genel Sekreteri tarafından radyoda 

bir Konferans verildi 
26 eylül dil bayramı dün memleke

tin her tarafında hararetle kutlulan
mıt ,Halkevlerinde bu münasebetle 
toplantılar yapı~m.ıştır. Dil Kurumu 

genel sekreteri İbrahim Necmi Dilmen 
tarafından radyoda bir kon:ferans veril
miştir. Genel <Jekreter,sözlerinde bilhas 
sa demiştir ki: 

" Önümiizdeki yıl içinde coğrafya, 
kozmoğrafya, tarih ve etnografya, filo
zofı ve ps:kolcji, edebiyat, ,hukuk terir. 
leri broşürler halinde öğretmenlerin 

mütalea ve denemelerine sunulacaktır 

İlk ve orta öğretim terimlerinin ar
kası alındrktan ve gelecek ro:italealara 

ve yapılacak incelemelere göre gerekli 

6:.izeltme ve eklemeler de tal'l".amlandrk 

tan sonra hepsi bir (terimler dergi
si) nde toplanacaktır. 

T©>!ill'lt@lfil ~mca 
ve \YJ'4fl}(Y no~©o 

Bütün bu toplanan ve üzerinde ça
li~akta olan ve varlıkları, dilimizin 

şimdiye kadar bilinmemiş olan hakiki 
mahiyeti üzerinde yeni ve mühim bir 
kanaat uyandırmıştır." 

" Önümüzdeki yıllarda teorimizin e
saslarını ve verimleriniA vrupa dillerile 
de ne§.l'eoerek ve arsıulusal dil toplan
tılarında anlatarak, Türk milli dehasm 

dan doğan bu bü}~:ık hakikati dünya
ya tanrtmağa muvaffak olacağımızı u
muyoruz. 

Bütün bu 'başarıları ve bütün yerına 

bağlı bu iimidleri,Türk dilciliği,milli de 

hayı aziz şahsiyetinde tophyan Ulu 
Önder Ataa:.irke borcludur. 

Dil bayramımızı kutlarken, onun bü
tün Türklüğün sevgilisi olc..n yüksek 
varlığına en derin saygı ve şükranlan-

mızı sunar, ulu Tanndan Ona sıhhat, 

afiyet, saadet ve muvaffakiyet dolu u
zun öm'.lrler dilerim." 

Preveze 
~ltlıydJ~ T«Jırk: 

amDıraıOunan za'ffe• 
ıroının lfilatıır nark®n=D 

Yazan: Nizameddin Nazif 

BugUn dilnyanm en hassas old~ iki 
bam teli var: 
ı - Orta Avrupa (Tuna havzası). 

2 - Akdeniz. 
DUnyanm harbıı, sulhe, sefalete, refa· 

ha, medeniyete, barabiye sevki bu iki 
bamteline dokunmanın şekline bakar. 
Bu iki sahada belirecek en ufak blr san
cının blitlin dünyaya ne mtlz'iç oe mllz. 
min bir azab yaydığını, yal.nı:z yakın ta
rihin sayısız misalleri değil, son Uç yt· 

1m her hAcijgesl açıkça göstermiştir. 
Japonya ne derece dinamik olursa. ol

sun, Amerika ne derece medeni bir kud. 
ret ifade ederse etsin dUnya.nm siyast si 
nırt ve muasır medeniyetin çarran kalbi 
b!IA A 'lfrllpadadır. Bu kalbin durmamaııı 
için, Tuna havzasında inBanlarm meşru 

mUU haklarını tecavü.zden masun hisse· 
debllmeleri ve Akdenlzle Akdenlzin kıyı· 
larmda herhangi bir siyasi ihtlraem ka. 
sırga.lanmaması llzmıdtr. 

Bunun dsı Hd yolu vardır~ 

1 - Ya anlaşarak, insanlaşarak mUşte· 
rek bir emniyet kurmak. 

2 - Y~ut, ne derece meşru ve ma
kul olursa ol.sun, milletlerin, UlkUleştir
diklert emelleri ve ihtirasları, çok kud. 
retli bir eğemenliğin çizdiği çerçevelere 
uygun bir tarzda tatmine razı olmaları. 

BugUn dUnyanm bu iki mUh.l.m cümlei 
asabiyesinde bu iki gekilden birinin tat
bilt kabiliyeti gösterebildiği iddia edile
mez. Halbuk biz TtiTkler tam ik.J buçuk 
asır hem orta A vrupaya, hem Akdenl
ze bu imkAııı baheetmişizdir. Evvel! L 
kinci ııekU kurmuş, sonra birinci şekle 
yükselmişi.zdir. Son çağda, bizden başk& 
hiçbir millet böyle bir mucizeyi göstere
memietir ve gösteremlyecektir. Zira bl~ 
zim savlet devrimizdeki yüksek psikolo
jik malzememiz muasır "dinamik,, lerin 
hiçbirinde yoktur. Biz orta Avrupada bu 
slhrl göstermeğe tam dört buçuk aııır 

evvel başladık ve ayni tılmnı tam dört 
asrr evvel Akdenlzin dalgalarma da fır. 
tattık. 

BugUn bir milletin, kahramanhk hUvi· 
yeti dünyada en ufak bir itirazla kıırşı
bruntynn, ınu Amiral Hayredd.ine saygı 
sunmast bundandır. 

Barbarosun Prevezede kazandığı za
fer, ne bir Salamin, ne bir Tra.falgar, ne 
bir Çuşima, ne bir İskajeraktır. Dört a
sırdanberi hiçbir denlz harbi Pereve.zenin 
galibine kazandırdığı şöhreti bahşede· 

memi§tlr. Zira bütün bu deniz harbleri hep 
birer kara harbinin yedek kuvveti ol
muştur. Halbuki Prevezeslyle muzaffer 
Ulu Amiral Hayreddin, Türklüğün Niğ
boludan, Karatavuk ovasından, İstanbul, 
Belgrad ve Buda ile Viyananm ilk surla. 
rmm zaptmdıınbcri karalardaki hallni 
da.lgalanmaktan kurtarmış, Türk ege
menliğini Sebteden Elarişe, Bağdad ve 
Tebrizden Kefeye, Hocabey'e, lskcnde~ 
randan Mataban burnuna, Venedik ve 
Triy<'steye, Civitavekyaya, Meslnayıı, 

Nis, Marsilya ve Barsclona'ya kadar ya
yıp pekleştirmlştlr. 

Böyle bir ınu Amiralm büyük zaferini 
dört asır sonra hatırlarken en muhte. 
şcm bir TUrkUn ahdrnda yaşadığımızı dU
şilnmek ne gurur verici, blr milleti ne 
Allahlaştırıcı bir mevhibedir. Evet, bi.z, 
kudreti en engin ırkın oğullanyız! Mut. 
laka, mutlaka ..• 

Nizamccldln Nazif 
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A KTÖRÜ tiyatronun en mUbi.nı un
suru saymanın nekadar tehlikeli 

olduğunu anlamak için sinemayı düşün. 

ınek kafidir. Ekseriya esere göre aktör 
aramaktan ziyade aktöre göre eser ta
savvur edildiğini görüyoruz; halta birta
kım. meşhur romanlardan alınan filmler
de başlıca ealııslarm lıü\iycti, aktörün 
arzusuna göre değiştiriliyor. Bu, yalnız 
elnemada böyle değildir. Mesela Fransız 
tiyatrosu uzun zaman Saralı Bcrnhardt
ın ve Lucien Coquelin, Guitry gibi bir iki 
sanatkarın sultası altına girdi ve bütün 
ınulıarrirler, onların oynıyabilcccği, on • 
ların meziyetlerini en çok belirtecek pi. 
Ycsler yazmağa başladılar. Bu eserlerin 
çoğu çabucak malwoluvcrdi. 

İsmail Hakkı Ballacıoğlu bu itiraza 
ccvab vermiş; aktörleri üç kısma ayırı
:ror: 

1, Kendi §alısiyctlcrinden çıkamıyan 

ve lıayatt:t neyseler s:ıhne üzerinde o o
lan aktörler; 

2, Piyesteki şahıslara keneli ke.riIIerl
ne göre birer hü\'iyet Yerenler; 

3, piyesin istPdi~i şahsiyete girebilen
elr. 

O halde diyebilir ki: "Ben, liyalronun 
ozU aktör olduğunu söylcrkC'n ancak pi
yesin iıılcdiği şahsiyete ~irebilcn aktörü 
kasdettim; zaten ötekileri hiç de beğen. 
ıııediğimi, hatta tiyatro için muzır say
dığımı açıkça bildirdim.,, Doğrudur. Fa
kat bir kere onun Jstcdi~i gibi aktör yal
ıuz bizde değil, bütün dünyada azdır; 

piyesin iııtcdiği şahsiyete girmiycnlrr, 
piyesi anlamıığa ça1ışmnyrp keyiflerine 
göre oynıynnlar hem daha çoktur, hem 
de ekseriya balkın alkışladıkları onlar
dır. Seyircilerin büyük bir kısmı, sine
ına~·a olduğu gibi tiyatroya da piyes gör. 
tneğe değil, bilhassa falan aktörü se)·re
giderlcr. Bu yüzden aktör kendi chem
ıniyctinc fazla kanaat getirir ve piyesi 
de, muharriri de hiçe saymağa başlar. 

Zaten İsmail H::ıkkı Baltacıoğlu'nun, 

piyesin istediği şahsiyete girebilen ak
tör hakkında söylediklerinden başka bir 
netice çıkarabiliriz. Sözlerini aynen ah

l'Orum: "Bu neYi aktörler temsile ne 
s;Unrlelik no de herhangi şahsiyetle dc
ğıl, piyesin istediği şahsiycllc girerler. 
Bunun için mutad olan şahsiyetlerinden 
soyunup yeni ve orijinal bir şahsiyet ha. 
linclc kendilerini yeni baştan yaralırla.r. 
Asıl aktör budur. Gcrçe>k aktör orkcs
tral bir ruh taşıyan insandı!'; işi hiç dur
madan §alısiyet dcğifjtirmck. me\'zua ''C 

kahramana mutlak sureti e tcmC'ssül C't
nıcktir.11 

Aktörün iyisi me\'zua Ye kahramana 
ınutıa.k surette temessül edrnsc tiyatro
nun asıl ehemmiyetli unsuru, özU aktör 
değil, eserdir. B"n de buna varmak is
tiyordum. 

Tiyatronun bir basit değil, bir mürek. 
kcb olduğunu söylemiştim; bunun için 
sadece piyesin ehemmiyetli olduğunu id
dia edecek değilim. Fakat öyle zannedi
:rorum ki tiyatronun özü piyes olduğunu 
söylemek, daha hayırlıdır. Hem muhar
riri, hem de aktörü mesleki daha iyi an
lamağa, mC'slcke daha çok hürmet gös
lermcğo davet eder. 

Herhalde piyes, aktörden evveldir. Biz. 
de aktör yctiştiktım sonra bir tiyatro e

debiyatı ,·ücut bulacak değil, bila
kis tiyatro edebiyatı ''ücut bulduktan 
sonra iyi aktör yetişecektir. 

Nurullah ATAÇ 

~an <9'l n o @l'teş; u 
S©zDe ır ~~vue~or" 

Gandi aylarca süren bir sükuttan 
lonra geçen gün tekrar Hindistan mil
letine hitap etmiş ve ateşli sözler söy
lemiştir. Kendisinin hasta olduğu ve 
attık siyasetten çekileceği hakkındaki 
tayialar bu suretle tekzip edilmiş bulu
tıuyor. 

Gandi, Hindistan meclisinde verdi
ği bu son nutkunda memleketin as!teri 
kuvvetinin inkişafı }:izumundan bah
•ctmiş ve buna da bazı merhalelerle ni 
hayct erişileceğini söylemiştir. 

Hindistanın milll şefi, memleket İsti. 
la edilirse ne yapılacağı hakkındaki 
•uale şu cevabı vermiştir : 

- İstiklal ateşi ile yanan, bu uğur
da kendilerini !edaya hazır on milyon 
genç toplıyabilirim. Bu kudret karşı
•ında rla hic 'bir düşman duramaz. Der-
haı istila fikrinden vaz geçer. • 

s 

? 

Hasta anasını, ıztıraptan 

öldürdü! • • kurtarmak ıçın 
• • 
Olünün saçlarını taramış 

ve yatağa yatırmış 
Katll Oğ°=JID 

12 seoedirıztırap çekiyordu, diyor, 
esasen kendisini öldürmemi ben-
den bizzat annem istedi \ 1 su~ ortakları ka"dın • Anasıı~ı öldürmilıı olmakla suçlu bir 

adam mahkemede: 
- Kendisi istedi de onun için öldür

düm, diyor .. 

Suçlu Con Valler Smit ismlndo, 29 
yaşında bir izci şefidir ve asıl yazüesi a. 
nıkat katipliğidir. Genç, babasından ay

rı olarak annesiyle beraber yaşamakta
dır. Geçen ayın 26 smda, çahştığı yer
den çıkmştır. 

Ertesi pazar günü Con Smit polis ka
rakoluna gelerek: 

- Annemi öldürdüm ... Beni tevkif e
din. Kadın senelerdenberi hastaydı. Artık 
acı çekmiyecck, diyor. 

Polis memurları genci tevkif ediyor. 
lar ve onunla beraber eve geliyorlar. Ka
til oğul, öldürdüğü anasını polislere gös
teriyor: • 

Kadın yııtakta yatmaktadır. Boğazın

dan akan kanlar gömleğinin üzerinde 
pıhtılaşmıştır. Con izahat veriyor: 

- Annemi evvela yıkadım... Sonra 
saçlarını taradım, ördüm. Yatağa yatır
dım ... 

- Peki, bu cin:ıyeti niçin iş1cdin ? 

- Annemi ıstıraptan kurtarmak için. 
Bugün hiçbir nedamet duymuyorum. Bi-

lakis memnunum. Kadıncağız 12 sene. 
dir ıstırab çekiyordu. Artık bundan kur-
tuldu... • 

"Es:-ı.~en kendisini öldürmemi benden 

Cinayet 
iô.boraluvarı ! 

Senede 10 bin cloayet 
fenni usullerle 

meydana çıkarılıyor ı 

Bugünkü fen cinayet işlerinde de poli
sin büyük bir yardımcısı haline gelmiştir. 
Öyle ki, en esrarengiz cinayetler ancak 
fenni usuller ve bunları bilen mütehas
~ııslar tarafından ortaya çıkarılmaktadır. 

Parmak izi, ruhi müşahedeler, "düşün
celeri ve heyecanı okuyan makine,, gibi 
aletler fennin adliye emrine seferber et
tiği yni bilgi ve vasıtalardır. 

Yapılan bir istatistiğe göro senede 10 
bin cinayet bu fenni usullar sayesinde 
meydana çıkarılmaktadır. lngilterenin 
Birmingam, Nothingcn ve Kardif gibi 
bazı şehirlerinde cinayet tetkikatı labo. 
ratuvarları vardır ve bunlar cçrarengiz 
cinayetleri halle çalışmakta ve bu usul
Jcri daha fazla terakkiye ulnştırmaya 
uğraşmakt:ıdır. 1ngiltcrenin daha bir -
çok şehirlC'rinde de bu gibi müesseseler 
ı:tçılmasına karar verilmiştir. 

Cinayet lelkikalı müessesclC'l'inden bi
ri son nC'şrcttiği bir raporda hükumetin 
bazı kararlar almasını istemektedir. Bu
na göre: 

1 - Suç işliycn çocuklar üzerinde JiC. 

niş ruhi tetkikler yapılması, parmak iz
lerinin ve fotoğraflarınm alınarak dosya
ya konulması. 

2 - Bazı cinayrt VC'ya polis \'akalan
nın, halkın ruhiyatı üzerinde fena tesir 
''<'mıemrsi için gazrtelerdc neşrolun • 
masının men'i lazımdır. 

Ayni raporda bilhassa bazı gazetele. 
rin cinR.yetleri lüzumundan fazla heye
can):\ anlattrklarr, hadiseyi biiytilttükle
r f, bunfarın f Pnıı nPtice ''erdi;:i ileri sü
rtilcrck önüne geçilmesi istenilmektedir. 

bizzat o istemişti... Sabahleyin 7,5 da 
uyandım. O da uyanıktı. Akaa.mdanberi 
gözünü kırpmadığını söyledi, "artık ta -
hammUI edecek hallın yok., dedi ve ağ. 

lamağa başladı: 

"Böyle uykusuz geceler geçireceğime 

ölsem daha i)i! bugün kendimi öldüre
ceğim! beni öldür!., diyordu. 

Bundan sonra kadın mut.hiş bir ıstırab 
içinde kıvranmaya başlıyor, saçını başını 
yoluyor, tırnaklariyle yüzUnü gBzilnU. 
parçalıyor ve kendini boğacak hareket
lerde bulunarak oğluna: 

- Öldür beni! öldür beni! diye yal. 
varıyor. 

İşte, kendisinin söylediğine göre, Con 
annesinin bu haline dayanamamış Ye der 
hal usturasını eline almış, boğazındaki 

bir dam:1rı keserek öldürmüştür. 

Kadmın vasiyetnamesi bulunmuş ve a
çılmıştır. Connu annesi bunda: 

"Yegane arzum cenaze merasimimde 
annemin de bulunması ve güllerimln Pe
titor koyunda denize atılmasıdır,, diyor. 

Kadın, vasiyetnamesini 26 ağustosta 

yazmıştır. Bu suretle ertesi gün muhak
kak ölmek istediği anlaşılıyor. Mahke -· 
meye göre, Con da annesini öldürmeye 
- gerek onun arzusuyla, gerek kendi dil. 
şüncesiyle - o gün karar vermiş ve çalış
tığı yerden çıkmrştrr. Bundan başka, va
siyetnameyi de Con annesinin ağzından 
kendi Pliyle yazmış, yalnız imzayı kadın 
kendisi atmıştır. 

Bu cinayet bütün İngiltere halkını he
yecnn:ı vermiştir. Bundnn evYel de, ıs. 

tır:ıb çekmesin diye hasta çocuklarını ve 
ya annelerini öldüren bazı kimseler gö
rillmüş, fakat bıt kadar feciine raslan -
mamıştI. 

Con hakkrnda mahkemenin yakında 

vereceği karıı.r merakla beklenmektedir. 
Birçok kimseler gencin hafif bir cezaya 

çarpılmasını istiyorlar. Çünkil Con Smit 
in ruban muvazenesini de kaybettiği an
laşılmaktadır. 

. ---<>- = 

lngilterede 
krallık 

varyete tiyatrosu 
yeniden açılıyor 

İngilterede krallık varyete tiyatro
su on seneden sonra ilk defa olarak tcş
rinisaninin 9 unda açılacak ve ilk gc:t.;e 
temsilde kralla kraliçe de bulunacak
tır. 

Bu, İngiltere için büyük bir hadise 
teşkil etmektedir. Çünkü, sarayın hima 
yesi altında ve krala izafe edilmiş bulu
nan bu varyete tiyatrosu büyük bir sa
nat m:.iesscscsidir. 1928 de tiyatronun 

faaliyeti tatil edildiği zaman büyük bir 
teessür duyulmuştu. Bugün de krallık 
varyete tiyatrosunun tekrar açılması 
herkesi o kadar sevindirmiştir. 

Yalnız, ilk geceki temsilin radyo ile 
neşri arzusu kabul edilmemiştir. Çün
kü yapılan hesaplara göre, temsil rad
yo ile ne§rcdilirse, tiyatronun kaybe
deceği müşteri adedi pek fazladır ve 
bu 100 bin İngiliz lirası gibi bir zarara 
sebeb olacaktır. 

Temsil çok l•:iyük masrafla vücuda 
getirildiği için, böyle bir zarara göz 
yumulmamış ve varyetenin radyo ilc
ne~rcdilmcmcsinc karar verilmiştir. 

.,J 

Fransada şimdiye 
kadar görülmemiş 
bir dolandırıcıhk ! 

"Paranızı bu kutunun içine koyacaksr- r 

nu ... şu kolu çevireceksiniz. Kutunun ka 
pağım açtığınız zaman, içine ne kadar 1 

para koydunuzsa onun iki mislini alacak
sınız .. ., 

Bunu söyliyenlcr kendilerini mühendis 
diye tanıtan iki açık gözdür. Paralannı 
deve yapmak için müracaat etlikleri a
dam da bir Fransız fabrikatörünün miras 
yedi oğludur. 

Adam belki bu sözlere inanmıyacak- 1 

tır. Fakat iki "mühendis., kendisine evve
la büyük bir iş için müracaat ediyorlar: 

- Sizinle ortak olalım. Siz bize yüz 

bin lira verin. Bir iki ay sonunda bu pa· 
rayı çıkarırsınız, diyorlar. 

Fabrikatörün oğlu, kendisinde bu kadar 
para olmadığını, ancak elli bin lira kadar 
verebileceği söylüyor. O zaman mühcn· 
disler: 

- Kolayı var, diyorlar. Bizim icadımız 
olan bir aletle bu elli bin lirayı yüz bin 
lira yapabilirsiniz. Parayı bu k'utunun 
içine koyacak~mız. lki misli olarak ala
caksınız. Bu parayı bankaya teminat aç 
çesi olarak yatıracağımız için kimse sah· 
te oldubrunun farkına yarmaz .. 
Dolandırıcılar zengin Fransız gencinin 

önünde bu sihirli kutunun bir de tecrübe
sini yapıyorlar: Kutuyu açıyorlar, içine 
kendi ceplerinden bir be~ yüz franklık pa
ra koyuyorlar. Kapa~rını kapatıyorlar. 

Kutunun kolunu çeviriyorlar, tekrar açı
yorlar: İçinden bu sefer iki tane beş yüz 
franklık çıkıyor! 

Bu güzel tecrübeden hevese gelen genç, 
derhal elli bin lirayı kutuya koyup 100 

bin lira yapmak istiyor! Fakat paraları 
iki misline çıkarmak için eYclcki kutuya 
götürdüklerini söyliyen iki nrkadaş bir 
daha görünmüyorlar. 

Fransız fabrikatörünün oğlu, Lui Sa· 
yak ye Lui Hayos isimleri ile tanıdığı bu 
adamları bulmak üzere polise müracaat 

ediyor. Fakat o zaman, bunları birer sah· 
tekfır olduğu, o isimde ve o adreste böyle 
kimse bulunmadığı anlaşılıyor. 

Aradan aylar gcktikten sonra bunlar 
ve diğer bir arkada~ları Paı io:te yakalanı· 

yor. Dolandmcılarm muhakemesine ya· 
kında başlanacaktır .• 

Bir 
c asus mu 
1ngilteredc, memlekete pasaportsuz 

girmiş bir Alman tevkif edilmiştir. 

Yan Borgen isminde ve 36 yaşında
ki bu Almanın üzerinde 43 kişinin i· 

sim ve adresi bulunmuştur. Bunlar 1n 
gilterenin muhtelif şehirlerinde oturan 
Almanlardır. 

Borgen bir İngiliz gibi ingilizcc ko
nuşmaktadır. Kendisi 13 ağustosta 111-
giltereye geldiğini söylemektedir. Ken 
disinin dediğine göre, !ngiltereye iş a
ramak için gelmiştir. 

Bir casus olmasından şüphe edilen 
Yan Borgen nezaret altına alınmıştır 
ve •Üzerinde adresJcri bulunan Alman
lar hakkında da tahkikata geçilmi§tir. 

)_ ...... _____________ ··----------~------------------------
1ıasrµle 

~{y)(g,\re O'\tUın mesano 
O ONY ~:'IN is.te.memekte. müttefik old~ğu harp, nihayet patlamara doğ· 

ru gıdıy,:-r. Sın•rler gergın. O kadar kı onun, bu gerginliğe tahammül e· 
edebileceği ~üpheli. Sükuna muhtaç olanlar, sinirleri bu hale gelmişle!"i te~kine 
çalı~ıroılar: "Yapma} mız, etmeyiniz!,, diyorlar. Ama bu laf ta kalıyor. Kim· 
senin tir şey yapacağı rok. Kimse biribirile ağız kavgasına başlayanlar arası
na girmekten kaçmıyor.İngiltere tecrübesini yaptı. Ellerinde birer de bıçak tut 
l~~:ann. görünce çekinmekten kendini abmadı. Herhangi bir patlak kar~ısm· 
Ja. zayıf gördüğ(iııe yardımı tasarlıyarak ~eri çekildi. 

I~ n;;ıttı.. Şimdıki halde çeı~esi kuvyetli taraf boğırıyor ... Yalnız cluşıııaııı· 
na de~:ı, ona yardrma gdcceklere de ders verir gibi haykırıyor: Ilana hücuma 
geçecehler kar~ılannda bir blok göreceklerdir! 

J3u taraf kararını \·ermiş, Şimdi bir tesrinie\'\ elde kararını tathik ıne\·kiine 
geçirecek.Ne olacak? Diğer tar:-ıf harekete mani olmaya kalkan•a f<'lakct .. 

I~in bu mertebeye gddi!!;ini gôrenlerde, i;i bu mertebeye getirenlerden çok 
heyecan var. ~e yaptıklarını, ne yapacaklarım bilmiyorlar. İlk yapılan iş sefer 
bertik hazırlrkları,. Çek ve Almanyadan sonra ~ırasile Fransa, Belçika, Yugos· 
lavy". Romanya, i\ihayet İngiltere ... 

Amcrikaya gelifü'<', 'o da heyecanından ne yaptığını bilmiyor o
bcak. (;erı,:i m:itearrız hikayesinin ne olduğunu biliriz. Tayinde mü~hiilala uğ· 
raımsıncln yerden g<.i~c kadar hrıklıdır. Çek ve Almanya liderlerine bilmem ka 
çar bin kelimelik t·~I~r:ıflar çekerek sükun tavsiye~iııde buluıımu~. 

Baııa kalıri=a Hm:\'C~lt hunu böyle yapacağına, iki telgraf yckOnu tavsiye 
kclinwicrini bir ktığıda topla~·arak bunu iki taraftan yalnız hirine gönderseydi 
belki daha iyi olurdu. Kime diyeceksiniz, onu da siz tayin edin!.. 

R 



iÇt:RDE: 
• Siyasal Bilgiler okuluna girme im

tihanı yüksek muallim mektebinde 

d:in başlamıştır. 
• Önümlizdeki ders yılında şehri

mizin 24 teftiı mzntakasmda vazife gö 
rccek milfetti§lere a.iıd liste vekalet ta
rafından tasdik edilerek maarif mü
dUrlüğüne gönderilmiştir. 

• Muamele vergisinden muaf tutu
lan esnafın listesi vekiller heyeti ta
rafından tasdik edilmiştir. 

• Gayri m:ibadiller komisyonunun 
taıfiycsine devam olunmaktadır. Bu a
rada aatı§ komisyonunun tasfiye mu
amelesi bitmiştir. 

• Çekoslovakyadan bazı sanayi ve ti-
1.:Uet milesscseleri memleketimize gel
.dlek için müracaat etmiştir1Bu müraca 
atlar allkadar makamlarca tedkik olun 

maktadır. 
• Çorap fabrikatörleri aro.sında bir 

kooperatif kurulmasına karar verile
rek mukavele iktısad vekaletine gön
derilmiştir. :{oopcratifin nizamnamesi 
vekiletten gelmiştir. Çorapçı;ar bugün 
bu hw;usta görüşmek üzere bir top
lantı yapacaklardır. 

• İran transit eşyası için dcnirz ti
caret ve limanlar umum müdürlüğü 
ambar ve hamaliye hizmetlerinde yüz
de 30 tenzi11t yapılmasına karar vcr

miıtir. 
• İzmir gümrüklerinde tedkikat ya

pan gümrük umum mliölrU Mahmud 
Nedim dün ıehrimize gelmil ve . lstan 
bul gUınrUklcrinde tedkikata başlamı~ 
tır. 

• EaJd nhtun şirketi merkezi olan 
binanın yıkılarak yerine biiyUk bir 
ciimrük binası yapılması tekarrür et
miıtir. 

• Kaptan ve makinistler cemiyeti u
mum! heyeti toplantrsı,, ekseriyet ol· 
madığmdan dün yapılamamıştır. 

• Haliç aahillerinde Belediye 
tarafından otobüs işletilmeye başla
nınca vapurlara lilzum kalm.ıyacağı 

göz önJnde bulundurularak, vapur şir 
ketinin vaziyeti hakkında bir an evvel 
karar vedlmesl istenilmektedir. 
DI~ARDA: 

' • İtalyada Pozzoreale yakmmda vu
Jiua gelen bir tren kazası ceticesindc 
&ekis kiJI ölınüı. yirmi kişi yaralan
nuıtır. 

• Bulgar kralı Borla Berlinden So!-
1tya gtderken naib prens Polu ziyaret 
etmek Uzere Belgradda kalmıştır. 

Bir sandal 
devrildi 

Denize dökülen iki 
kardeşten biri 

boğuldu 
Erenköyiinde Altıntarlada 83 numa

rada oturan Da.rüşşafaka mektebi tale
belerinden Necip oğlu Feridun ile kar 
deJi Ekrem .andalla Adaya giderler
ken ant olarak ~kan frrtınaya tutul
mu1lar ve bu yüzden sandal devrilmiş
tir. 

Feridun yUzerek Fener.bahçedeki ak 
tarma an.barına çıkmı~ fakat kardeşi ka
Clar tyl yUzme bilmiyen Ekrem 'boğul
muı. yapılan araştırmalara rağmen ce
sedi bulunamamıştır. 

Bir dıvar ~Ul<tD, dHrl 
amele yaralandı 

Eminönüde Belediye taraf mda yıktı
nlmakta olan bir binanın duvarı ö:in 
birdenbire çökmli-ı orada çalışrr.akta ~ 
lan temizlik işleri amelesinden Hüse
yin oğlu Mehmed ellerinden, Abdlir. 
rahman oğlu Hüseyin ile Ali oğlu HU
aeyin de ba~larından yaralanmılardır. 

Ameleden Emin oğlu Yusuf toprak 
yığmr altında kaldığından yarası tehli
kelidir. Kendisi ılhhi imdat otomobili 
ile Cemthpaşa hastahanesine kaldırıl
mrıtrr. 

--<>--
Başından yaraıandı 

Nl}8lltaşında Vali konağı caddesinde 
Yunuı Nadinin yaptırmakta olduğu bi
nada çalışan amelelerden Cideli Ali oğ
lu Mustafa, evvelki gün binanın alt ka· 
tmda çatrımakta iken llst kattan o:ışen 
bir tahtanın başına isabeti ile yaralan· 
mıı va tedavi edilmek Uzere Amerikan 
ha~tabanesinc kaldırılmı~tır. 

Sey 
. ,. 
çın 

Gümrükler Vekaleti 
bir broşür çıka~dı 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti; 

ı TUrkiyeye gelen ve Türkiyeden ecne
bi melketlere giden seyyah ve yolcu
ları gümrük kontrolu hakkında aydın· 
latmak, beraberlerin.de getirebilecekle
ri gümrük resminden muaf eşya ve 
dövizler ile ithal veya ihracı yasak, 
veya glimrük resmine tabi veya izin 
almağa bağlı e§ya ve dövizlerin ma. 
hiyet ve miktarları hususunda tenvir 
etmek üzere Türkçe, Fransızca, 1ngi
liz .. e, Almanca, İspanyolca dilleri U· 
zerine tertip edilmiş resimli ''Yolcu· 
lara Bilgi,, isimli bir broşür çıkarmr~
tır. 

Bunlardan .ccnebl ülkelerdeki kon • · 
solosluklarımızla, Türkofis teşkilatına 
lüzumu kallar yolladığ gibi, vapur, 
tren seyyah ncentelcrine de yolculara 
be.dava dnğamak üzere gönderilmi~ • 
tir. 

Yangına karsı .. • 

Demiryolları cıva
rında tertibat 

alın yor 

Tren yolları civarında lokomotifler• 
den sıçnyan kmlcımlarla sık sık yan. 
gmlar çıktığı görülerek bu hususta alA
kadarlnrcn yeni tedbliler nlmmnsı lllzum· 
lu görUlmüetUr. 

Bilhassa Bakırköy ve Yeşllköy clvnr. 
lnrmda demiryollan keruırlan !azla ot
luktur. Buralarda bugüne kadar alınan 
tedbirler kat'I bir netice vermemiştir. 

Bu ta.mflnrda bazı fabrikaların da bulu· 
nu~u işe fazla ehemmiyet verdirmekte .. 
dir. Bunun içtn demiryollan civarları al 
t~ar metre genişlikte otlardan tama • 
men temizlenecek ve ayrıca bu mesafe
lerden sonra da bUytlk hendekler kazıla
caktır. 

Yalnı::ı: son bir iki ay içinde bu civar. 
da trenlerden sıçnyan kıvılcmılardan Uç 
yangın çıkmıştır. Devlet dcmiryollan i
daresi bu tedbirleri Anadolu banliyösü 
clvnrındıı dıı tatbik edecektir. 

D niz Bank 
müesseseleri 
Bir bina dahillnde 
top u hale geliyor 

Denizbankta yapılacak yeni teııkiliıt 

dolayıslyle Akay ve Denizyollan idare· 
terinin de blrtcııtirilmest tasavvur edil
miştL Haber nldığmma göre bu iki idare 
gelecek yıl başından itibaren blrleşnılıı 

olacaklardır. Mali ve idari hesaplar dola. 
yıslyle bundan evvel birleşmeye tnıkftn 

görülmemektedir. 

Ayni zamanda bütün deniz müessese
lerinin Deoizbank İstanbul şubesinde ve 
ch'nnnda toplanmaları kararlaşmıştı. Bu· 
nun için yeni ııcne başında Denlzyollan 
idaresi de Dcnizbnnk binasına tnııınaco.k 
ve bnnkanm bazı şubeleri yeni inşa C· 

dilmckte olan yolcu salonu binasına ge. 
çecelttlr. Bu orada neşriyat kısmı yolcu
lıırlcı ve kendi snlııısmda olan diğer f:J· 
!erle yakındnn nlnkndar olmak üzere 
yolcu salonunda hususi bir yer işgal e
decektir. Böylelikle bUtlin deniz mUes. 
scseleri bir nrnya gelm~ olacııklardır. 

HABER - :a.JCsam l'OS'Dt 

Pazarlıks z satış kanunu 
esnafa anlatılıyor 

rıcaret odasında mühim bir toplantı yapıl· 
dı; iç 'f[~aret Umum MUdürU izahat verdi 

DUn Tit4ret Odasında cıtihim bir 
toplantı yapılmış, pazarlıksız &atıf kaun 

nu etrafında görüşülmü~tür. lç Tica -
ret umum müdürünün, Ankara ve 
İstanbul belediyeleri iktısat müdüc
leriııin, esnaf teıekkülleriniıı büyük 
t~carcthane dırektörlerinio hazır bu • 
lundı.ığıı top'antıyı Ticard Odası u· 
cumt katip vrkı;i Galip Bahtiyar &fi

mış, M.~ıntaz Re~in pazarlıksız aatıı 

kanunu haklunJa izahat vereceğ:ni 

bildinni~tir. 

!s; Ticaret umum miidüril, kanunu 
töyle anlatmıştır: k 

"- Pazarlık.su.: a&tı§ta. perakende 
fiatlar, etiketler kaynı.ak suretiyle ilin 
olunacaktır. Pazarlıksız satIJ demek, 
işte böyle etiketle ilan olunan fiatlar· 
dan no daha ucuza, ne de daha fazla· 
ya mal satmamak demektir. Bunun ak
sini yapanlar, yani ya etiket koynu .. 
yan, yahut da etiket koymalarına rağ
men pazarlık yapanlar, kanunda yazr 
lı cezalarla cezalandırılır. 

Etiketlere yazılacak fiyatlan her 
aatıcı bizzat kendisi ve dilediği &ibi 
tayin edecektir. 

Binaenaleyh ayni cinsten ve ayn 
kıymette bir mala bir dükkancının elli 
kuru§, diğerinin 100 kuruşluk etiket 
koyması kabildir. Buna kimse mil.da • 
bale etmiyccektir. Fakat satıcılar ara
sındaki rekabette zaten bu fiat farkma 

dayanacaktır. Kim daha ucuz, yani 
müşteri için elverilşli fiyat kor.sa ı, 

yapacak odur. Ancak, bazı maddeler 
vardır ki onlara hük6metçe veya be· 
lediyece azamt fiyat konulmuştur. 

Bunların üzerine konulacak tcik~tler .. 
deki fiyatlar, bittabi bu azamt fiyatı 

geçemez • ., 
Kararnamenin ilk adımda pazarlrk • 

mz aatrı mecburiyeti altına aldığı mil.. 
essesclcrin başında gıda maddelerini 
perakende utan mUesseıeler gelmek
tedir. 

Biltiln kasaplar, sakat~lar, sucuk, 
pastırffiilcılar, sebzeciler, süt, yoğurt 

yumurta gibi yiyecekler, ıatan dükk~n 
lar, bakkallar, 6U ve maden ıuyu satan 
dükkanlar bu arada sayılabilir. Bu 
saydığım dükkinlar bütün pera. 
kende &atışlarda. mallarına etiket koy
maya ve pazarlıksız satı' yapmağa 

mecburdur. 

Perakende gıda maddeleri satan dük 
k1nlardan, kasaplardan, P.katçılardan, 
bakkal ve emsali dükkanlardan sonra, 
perakende meyva ve sebze satan dük
k~nlar da k4milen ve bütün satı~lan 
itibariyle kararnamenin çerçcves!ne 
girmiıtir. Şimdilik balıkçı dükkanlan 
istiıiıa edilmiştir. 

Fakat taze halık, mesela, bakkal ve· 
ya sebzeci dükkanlannda k4milcn ve 
ya ıebıeei dükkanlannda satıldığı tak 
dirde bu satışlar kararname bükümleri· 

ne tabidir. 

Gıda maddelerinden batka. yakıl· 

mağa mahsuı odun., ağaç kömürü, taş 
kömürü, linyit, sömikok, kok ve brl • 
ketler aatııların.a da puarlıksız aatış 

mecburiyeti konmaktadır. Burada bir 
hususiyet gözümüze çarpıyor: Mahru· 
kat üzerine etiket korunak mecburiyeti 
yol.."tur. Bu dükkanlarda ,fiatlar, ası. 
lacak bir levha ile il!n edilecektir. 

Het' nevi hazır elbiseler, yani b.· 
dın, erkek veya çocuklar için olsun her 
nct-1 kundu:-alar, terlikler, sizmeler. 

tam lastik veya yan lbtik ayakka.. 

bıların perakende aa.tı,ıan etiket kor 
mak sureti; le ve pazarlıksız yapıla<.:ak 
tır. 

Bunlardan başka keza kadın, erkek 
ve ç<:>cuklar için ber nevi hazır elbiae. 
ler, paltolar, roblar, mantolar, muşam· 
balar ve emsali giyecekler ve her cins 
hazır f<ipk.ılar keza pazarlıksız aatıı 
kanunu hükümleri dahilinde satılacak
tır ... 

Tramvay Şi .. ~eti 
asarrufa başladı! 

Geceleri tramvaylardaki lam
baların ancak yarısı · yaC<ı:ıyor 
Tramvay ılrkeU bundan bir müddet !ardaki bütün elektrikleri yakmağa mcc 

evvel nafia vekAletine mUracaat etmif 

ve kendisinin sarfettlği elektrikten bir 
miktar flat tenzUAU istemişti Veklletee 

tnblatlyle bu eekllde bir istisna yapıla. 
mıyacağı için bu teklife red cevabı ver- ı 
mlştl. ' 

Tramvay elrketl bu vaziyet karşısmda 
elektrik 8arfiyatmı azaltmak ve mUmkUn 

olduğu kndar aı cereyan kullanmak için 
birçok çarelere başvurmaktadır. Bulduğu 
çarelerden biri de, tramvay arabalarınm 

lclndekl lô.mbalardan yammı geceleri 
yakmamak usulildUr. Son günlerde tram· 

\ııy arabaları geceleri, içinde yanan an
cak iki veya Uç limba ile adetA yarı ka. 

bur tutulacaktır. 

ZAYl 
26-9-938 gilnil otlfus twcremJ ve 

29.9·938 e kadar muteber o.lan lz.mtr fu. 
arı tren blletimJ zayi ettim. Yenilerini 
alacağun, bllkUmlert yoktur. Bulanlarm 
fatanbul 743 posta kutuıruM göndermele-
ri. Yuef 
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Pragdan dönen 
lngiliz tebaası 

Çekoslovakyada bü
yük bir sükônet 

büküm sürdilğUnO 
on latıyorla r 

lugUlz bUkümetlnln, Çekoslovakyadald 
tebaasının derhal memleketi tcrketmesi· 
nl bildbnesl llzerlne, ilk kafile olarak 
Pragdan Londraya 14 kişi gelmi§tir. 

Bunlarm ekserisi sefaret ve konsolos. 
luk erkanı aUesldlr ve Londradn bllytlk 
bir kalnbalık tarafından karşılıu}mıştır. 

Pragdan gelen İngilizler derhal Lon. 
dralıların birçok sualleriyle arşılatmIŞ• 
lardtr: 

- Pmgda vaziyet nasıl? Çekler muba· 
rebo edecekler mi? memleket kanıımre, 
doğru mu? 

Bu endişeli suallere Pragdan gelen ln
gillzler sUkünetle cevab vermişlerdir: 

- Biz Pragdan aynldığmıız zaman se. 
hlr gayet eaktndi ... Kat'I§ıkhk çıktığı, kan 
dökilldUğll yalandır. Yalntt, nUmaylşler 
oluyor, ondnn ibaret. 

Pragdan gelenlerden birl de ~unlan 

anlatmıştır: 

- Almanyaya geldiğimiz ıaman Ko
lonyada iyi karşılandık. Almanlar da bizo 
derhal, Prgdaki vaziyeti sordular. Biz de 
oldu~ gibi ısöyledik. Orada sUkftnet hU
kUm sUrdUğUnll, halkın sakin olduğunu 
anlattık. Biraz hayret ettiler. 

Praganın atğer tngiliz nllelerlnl al
maya Londradan yeni tayyareler gön
derllmi§tlr. 

_.,. \ • • • • 1 •• - "' ...... ;- :~ ~ 

" ....... :. ........... ;,,,~ ('..;.,.. .... ,..,. f· ' 
"- • ""' • <f ~r~ı• •. -..-,.\, ~ . 

ranlık bir halde sefer etmektedirler. 

Halkın kondüktörlere yapt.:ğı şiklyetler
de, lAmbalann bozuk olduğu cevabı ve
rilmektedir. 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal l<eser. 

Şirketin bu hareketini haber alan na.. 
fla. şirketler komlserll~ badiııe hakkm • 
da 'tahkikata başlamı~lır. Şirket araba-

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
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Hitler ateş püskürüyor? 
öDIKte~rrölfi1ülfi1 lbörrölfi1~<e ~ltJJ~{@}t 
it©IP>lrc§1 k.0c§11FO lfi1 O ©l0c§.l~©lğO~ 
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Bertin. 26 (A.A.) - D. N. B. ajan 
sı tebliğ ediyor 

Saat 20,15 te Hitler daha 1933 ten 
ewel iktidara gelmek için yaptığı 
rnücadeleler sırasında en buhranlı an 
la.rda nutuklarım söylemiş olduğu spor 
sarayına gelmiştir. 

Spor sarayı dolup taşıyordu. Hitler 
coşkun tezahüratla karşılandı. 

Göbbels, toplantıyı açarak bu ta 
rihl anda Alman milletinin kütle ha 
!inde .şefi etrafında toplandığım söy_ 
lem iştir. 

Bunu müteakip Hitler kürsüye çık
mış ve a§ağıdaki nutkunu söylemfş_ 

tir: 
"- Geçen 22 eubnttn, Ray§tag mebus

lannnı önünde, ilk defa olarak bir 
prensip talebini mevzuu bahsettim. 
Bu ta.lep. hiç bir münaka~a gctlirmez 
mahiyettedir. 

Millet benim o sözlerimi işitti ve 
anladı. Fakat bir devlet adamı anla
mamıştı. O adam bertaraf edildi ve o 
zamanki va:ıdimi yerine getirdim. 

İkinci defa olarak bu ayni prensip
ten Nürembcrg kongresinde bahseL 
tim. MHlet yeniden o söz!erimi işitti 

ve anladı. 
Bugiln yeniden milletimin karşı. 

sına çıkıyorum ve mücadelemizin bü
yük devirlerinde o?duğu gibi ona doğ_ 
rudan doğruya hitap ediyorum. Bu. 
nun ne ccmek olduğunu siz bilirsiniz. 

DUaya b iç şüphe etmesin ki, şu an
da söz söyliycn Filhrer değildir. Söz 
söyliyen Alman milletinin bizzat ken
disidir. Eğer ben Alman milleti na
mına şu anda süz söylüyorsam ağzım
dan çık:ın l:er sözün bütün milletimin 
dilşUndiiğantin ve duyduğunun tam ve 
mutlak bir ifadesi olduğunu bildiğim 
içindir. Daf)ka devlet adamlarının ia. 
ayn! vaziyette olup olmadıklarını dU.. 
§Unmeleri fena olmaz. 

Çek meselesi değil Bene' 
meselesi 
Son aylar içinde. son haftalar için_ 

de bizi pek ziyade m~gul eden mese
:Zelerl hepiniz blllyorsunuz. Bu Çekos
lovak meselesi olmaktan ziyade bizzat 
Beneş meselesidir. Bu isim, bu anda 
milyonlarca insanı yeise veya kırılmaz 
bir azme sevkeden keyfiyeti nefsinde 
toplamnktadrr.,, 

Alman bıırici siyasetinin he
defieri 
(Hltler bundruı sonra Almanyanın ha

rici ~iyascthıln bedeClerlnl izah etmiş, 

Vcrsıı.y nıuahedcslnlo Almanyayı nasıl 

czdlğ:nı anlatmış, büyük de,·letlerlo an. 
laşmak tesebbllslcrlne glrlştiğinl, fakat 
f.ekllfi rfnln hep rcddolundoğunu iddia 
etmlJ \"C şöyle de,·am ctmi)tir:) 

"- Tam iki sene btitiln bu red ce
Taplnrınn katlandıktan sonra, niha
yet Alman ordusunun en mliteka.mu 
bir hale getirilmesini emrettim. Bu· 
gün alenen llAn ediyorum: Şimdiye 

kadar dUnynnın hiç görmediği bir sl
lAhlıınma yaptık. Beş seno miltema
dlyen sllfıblnndık. llu maksatla mll
yarlar ve mtıynrlar aarfettlk. Alman 

milleti busun şunu bilsin ld, yeni or
dunun en mUtektı.mll eila.hıarla mü
cehhez olmasına itina gösterdim. 
Dostum Görlng'e, Alman topraklarını 
aklı beşerin alnbfleceği her türlü ta
arruzlardan masun bulunduracak 
bir haya tcşkHAtı vUcuda getirmesi
ni emrettim. Jşte bu suretle Alman 
milletinin bııı:ün iftihar edebileceği 
ve bUtün dünyanın da kendisini gös
terdiği vnklt hilrmet edeceği bir or
du yarattık. Dünya Uzerinde mevcut 
olabilecek en miltekflmll hava mUda· 
faasını ve gene tanklara karşı E>n 
mUteltftmll mUdnfaa tertibatı vUcuda 
getlrdllc. · 

Lchistanla nnl:ı~m~ 
Bununla beraber siyasi sahada yine si. 

19.hlnnn tahdidi ve silahsızlanma siyase
U:ıe devam ettim. Filen bir sulh slyaııe
tl takfb ettfm. HaTiedıtcmez gibi görUncn 
ıncseleterln halline c;ahştrm. Bütün bunla
rı sulh yoluyla ve hatta ağır fcdakftrlık
lara katlanarak başarmağa uğraştım. 

ÇünkU, nihayet ben de bir eski m.uharl. 
biın ve harbin ne demek olduğunu bili
rim. Alman milletini böyle bir şeyden 
vikaye etmek istiyordum. Bütün mesele
leri kat'iyyen sulh yolu ile halletmek az
mi ile blriblrl ardından ele aldım. Böy
lelikle, aralarında asırlık bir düşmanlığın 
doğması tehlikesi bulunan Polonya • Al
manya meselesine de bir hal sureti bul
muş oldum. Ben böyle bir lnkl§afı önle
mek istedim. Bir sene geçince, on sene
Uk muvakkat blr devre için bir anlaşma 
imzaladım. Bu anlaşma, her tUrlil ihtilA.f 
hnkanrnı bertaraf ediyordu. Ve hepimiz, 
şuna kanilz ki, bu anlaşma istikbalde de 
ild memleket arasındaki mUnasebetlerin 
tamamen sulh içinde cereyannıa yardan 
edecektir. ÇünkU ortadaki meselel'3r, 
bundan sekiz sene sonra bugünklinden 
başka tlirIU olmıyacaklardır. Birlbirl
mlzden bir şey beklemiyoruz. Anlıyoruz 
ki ortada iki millt"t vardrr, bunlar ~
yacaktrr ve biri diğerini yok etmek ar
zusunda değildir . ., 

(Hltlor tn~Jtert>yle Almanya ara.~ın· 
dald clcnlz "lıthlan an?a..,111Mmı anlat
tıktan •ı>nra tııGzü Fıanaaya get·rerelr 
'onlıın aöyl<'mlştlr:) 

Fakat, ba§ka bir tarıtit.a datıa da 
ileri gittim. Sar arazisinin Rayb~:ı av
detinden hemen aonra, Fransaya artık 
aramızda hiçbir ihtilaf kalmadığuu 

söyled:m. Alaace - lo - Raine'in artık 
bizim için mevcut olmadığını söyle -
dim. Biz hepimiz, Franaa ile harp d

mck iste:niyoruz. On.dan bir şey, ama 
hiç cir §ey istemiyoruz. (Çok kuvvetli 
alkışlar.) 

Berfin - Roma mihveri 
· ila kat'i ve geri alınmaz feragat key 

fiyetini bildirdikten aC\nra, ötekilere 
göre halli dalıa kolay olan bir meseleyi 
haile t vessü1 cttirıı. Bu meselenin hal
li kolayJr. 

Çünkü İtalya ile Alr.ıanyanrn dün
yayı görüşlerinin ayni olu~u. karıılık
lı bir anlaş'Ila iç!n daha iyi bir mesnet 
teşkil ediyordu Şüphesi?., bu mesele -
nin hallin.:feu :nütevellld ~refin ancak 
bir kısmı: bana aittir. ÇUnkil bugün 
İta!yanın mLıitndtf'ratmı idare eden ve 
bu milletin kendi!ine r.l<!lik olmakla 
iftihar edebileccgi büyük adam, iki 
millet arasındaki iyi bir anlaşmanın e
hemmiyetini anlamış bulunuyordu. Ve 
bu şerefin diğer kısmı ona aittir. (Şid
detli alkıılar.) 

lki bilyük millet arasındaki bu iyi 
anlaşma §İmdi hakikaten samimi bir iş 
birliğine inkılap etıni~. bir mihver ta
hakkulc lo!t :r!ımiştir .. lki millet, hayati 
görüş sahasında ve siyarette biribirle
rine sarsılmaz bir dosluktla bağlıdır -
lar. (Şiddetli alkrılar). 

Bu işde de, memleketimin m~nfa.a
tine en uygun ~ekilde hareket cttT'ğim 
kanaatiyle, tek ve kat'i bir adım attım. 
Çünkü bizim fildrlerimize hakim olan 
her ~ey, netice itibarile bütün milleti· 
mizin menfaatidir. Ve bu menfaat her 
şeyden önı;:e, sulh içinde çalı~abilmek 
keyfiyctind: mUndemiçt:r. 

Almanya dışındaki Almanlar 
" iki mesele daha hallclun:r.aksızın kal 
mıştı ve bunlardan yana kaydi ihti=azi 
clermeyan etmek mccburiyclındeydim: 
On r.l:lyon Aıman Raybş hudutlarının 
dışında, tama~en Alman olan toprak
larda yaııyordu ve b~ toprakların Ea
kinleri, Almanyaya avdeti istiyorl:ırdı. 
Bıı "on milyon,. .kamı, az ~ey değildir. 
Bu rakam, Fransaruı mecmuu nüfusu
nun dör.te biri d:m.ektir. Fransa kırk 
sene mlicl.:letle Als<ıce • Loraine'de bir 
kaç milyo,, Frı:ınsızclan nasıl vazgeçme
dıy:oe, bizim de '1cım Allaha kar§ı, hem 
kullara lcarşı. bu en milyon Almanın 
Rayhş'a ıltilıaY. etmelerini istemiye 
h:ı'd:ımız vardı. (Ş:.ddetli alkışlar.) 

Çekoslovak ya meselt>si 
lios• larım; 
Bununla beraber bir had vardır. Bu 

hadde herhangi bir şeye feragat ede. 
mey:.ı. Çünki.ı o taınan bunu bir zaaf 
i:dak:ti ejerler. Ben kendi hesabıma ek 
seriya feragatte h• :unurum. Fakat bu· 
rada daha ileri gidemiyeceğim. 

Zaten Avusturyadaki pilebisit benim 
ne kadar haklı olduğumu göstermiştir. 
Biz §imdi halledilmesi lazım eclen ""~ 
muhakk:ı.k halledilecek olan son mese
leler karşısın.dayız. (Sürekli alkışlar.) 

Avrupa.da üzerinde hak iddia etti -
ğim yegane arazi budur. Fakat bu öyle 
bir hak iddiasıdır ki, bundan asla vaz
geçmem ve eğer Allah isterse, bunu mu 
vaffakıyetle başaracağım. (Sürekli al
kışlar.) 

<< Beneşin yalanı!)) 
lşte, bir kaç kelime ile bu meselenin 

hikayesi: 
1918 de, Orta Avrupayı "milletler 

kendi haklarına kendileri hakim., iddia 
lannı temin etmek vesilesiyle parça 
parça yırttılar. Bu milletlerin tarihle
rini ve menşelerini, onların milli eıınel
lerini ve ekonomik zaruretlerini naza
n dikkate alma.dan Orta Avrupayı A
tom'lara irca ettiler ve mesela ÇekOS- 1 

lovakya gibi yeni devletler halk ettiler. 
Bu devletin hayatı bir yalarıla baı

lar ve bu yalanrn faili Bcneıtir. Bu 
Beneştir ki, Versailea gitmiş, ve Çe
koslovak isminde bir millet mevcut 
olduğunu hikaye etmiştir. (Gülmeler). 
O kendi mahdut vatan.daşlannın ade· 
dini daha fazla göstermek ve istekle
rine daha büyük bir bünye vermek için 
bu yalanı icat etmek zorunda ,eli. 

Bu suretle Çekler, Bene~ vasıtasiyle 
Slovakyayı ilhak etmeğe başladılar. 

Bu devlet yaşayamaz bir halde oldu -
ğur..rl~n. basit bir surette üç buçuk mil· 
yon Almanı sonra bir milyon Macarı, 
dalfa sonra Karpat Ukranyalılanr.ı ve 
sonra da bir kaç yfuı bin Lchliyi ilhak 
ettiler. 

Ba milletlerin kendi kendilerini ida.. 
re etmek hakkı ile tam bir tezad halin· 
del~ir. 

Şimdi ıirinle konuşurken, zulüm al
tın ınliyen bütün bu millet parçalarını 
da nazan dikka~ alıyorum. Fakat bil
hassa, Alman vatanaaşlarımm bak ve 
taleplerini müdafaa ediyorum. 

E-ene!, Çekoslovayyayı yalanla do -
~urcluğu zaman. bunun idare şeklini 

fsvi:;re kantonlarını model ittihaz ede· 
rek organize etımği vadeyleınişti. Be.. 
ne§in bu kantona! idareyi nasıl tahak· 
kuk ettirdiğini hepimiz biliyoruz: ön· 
ce bir tedhiş rejimi tatbik ederek işe 
ba9ladı. Almanlar daha o zaman.dan 
bu §iddet rejimine karıı protettoda bu
lunmuşlardı. 

Fakat bir kaç yaylnn ateşi onların 

hakkından geldi. O zamandanberi de 
bir imha harbi başladı. Çekcslovakya
nın ''muslihane tekamül,, senelerin -
den takriben altı yüz bin Alman, Çe
koslovakyayı terk mecburiyetin.de kal· 
dılar. 

Çünkü böyle yapmasalardı, açlıktan 
ölcckclredi. 1918 den 1938 e 'kadar o
lan bütiin inkişaf, bir tek niyeti vazi
hen gösterdi. Beneş Çekoslovakyada
ki Alman unsurları yavaş yavaş imha 
etmeğe karar :vermişti ve bir dereceye 
kadar bunda muvaffak ta oldu. 

« Çekoslovak ya Alman yaya 
karşı hareket ediyor! » 
Bir taraftan da, bu devletin oyna

ması icap eden h:.kiki rol gittikçe be
dihi bir hal alıyordu: Çe1coslovakya • 
nın, Almanya ya yapılacak bir taarruzda 
hareket üssü ittihaz edilmek üzere ku
rulduğu artık gizlenemiyordu. Bolşe

vizm hareketini garbi Avnıpaya doğ

ru teşmil etmek için oraya yerleşti. Fa 
kat işin asıl g;nip tarafı, ırki bi.r ekal
liyet tarafından idare edilm bu dev
letin, memleketin sakini olan diğer 

na3yonalistleri, günün birinde kendi 
ırk kardeşleriyle harp etmek mecburi
yetinde bırakacak olan bir siyaset taki
bine zorlamış olmasıdır. Başka ırktan 

olan insanları günün birinde kendi 
kardeşlerine silah atmağa icbar etmek 
kadar korkunç bir ıey yotur. Avustur
yayı i~gal ettiğimiz zaman ilk i~im, 

Çeklerin Alman ordusunda askerlik 
yapmağa mecbur tutulmamalarını em 
retınek oldu. 

Böylelikle Çeklerin kalbinde mane· 
vi bir çarpışma husulilnü bertaraf et
miş oluyorclu. Fakat Beneşin memle
ketinde nasyonalistlerin akibeti çok 
feci oldu. Ben yalnız Almanlardan 
bahsetmek istiyorum. 

İşsizlik orada çok vahim bir hale 
gelmişti. 

A?t:k Almanlar çubuk sahibi bile o
lamıyorlar. Böyle bir hal daha ne kadar 
zaman C:( vam edebilir? Alman yanın bir 
köşesinde bir vatan haini hapsedildiği 
veya d e v 1 e t e hakaretler sa
vuran birisi n e z a r e t altına a
lın:.hğı zaman, İngiltere ve Amerikada 
büyül: bir ga.lyan başlıyor. Fakat yUz
biıılerc~ kişi f'Vlerinden kovulduğu, on 
l;inlerc~ kı~i oldii. üldüğü zaman demolc 
ratla.ırı kı:ı \.;ile kıpırdamıyor. B:z on 
tarın n~ h2k'r insanlar otdukli\nnı öğ
re:ıclik. 

Yaşadığım . z devre içinde, Sildet hal 
kının korkunç vnz;yetini anlıyan bir ~ek 
büyük devlet ve bir tek adam var: O 
da büyük dostumuz Belito Musolini
dir .• Şiddetli alkı~lar • Onun bu hare· 
ketini unutamıyacağız ve eğer günün 
birinde Italya için de böyle bir vaziyet 
zühur ederse Alman milletininkarşt

sına çıkarak, ondan da aynı tavn tann 
masını istiyeeeğim. Ve o zamanken<!ini 
müdafaa edecek olan iki millet değıl, 
iki milletten mürekkep bir tek blok vü 
cut bulacaktır. 

22 şubatta Rayştağda vaziyetin de
ği§mesi icabettiğini söylemiştim. Be
ne~ de filhakika metodunu deği§tirdi: 
Fesihlere, memnuiyetlere, mlisaderc • 
tere ilah ... karar verdi. Hiç kimse in • 
kıir edemez ki blitün bu zaman zar • 
fında, Çekleri bütlin tahriklerine ve 
bilhassa . 1 Mayıstaki tahrike rağmen 

biz Almanlar büyük bir sabır göster -
dik. 

Bundan sonraki hadiseleri biliyonu
nuz: Bize karşı beynelmilel iğrenç bir 
kin ve iftira mücadelesi: açıldı. Çekle
rin son daldkada bu istibdat rejiminin · 
devam edemiycccğini kabul eyliyecek
lerini daima ümid ediyordum .. 

Fakat Beneş, Fransa ve İngiltere, 

ve bilhassa Sovyet Rusya tarafmdan 
himaye olunduğunu hissediyordu. O
nun için işlerine gelmiyen kimseler hak 
kın.da yeni kurşuna dizme emirleri, tev 
kifler ve hapis kararlariyle bize cevap 
verdi. Nihayet taleplerimi Nüremberg
de serdettim. 

Bunlar çok vazihti: Cumhur reisi 
Vilsonun da bundan yirmi sene önce 
yaptığı vaid mucibince, Çekoslovakya· 
da bulunan üç buçuk milyon Almanın 

kendi mukadderatlarına hakim olmak 
hakkını elde etmeleri icabettiğini söy
ledim. Beneş· ·, buna da ayni şekilde, 
yani yeni ölüler, yeni tevkifler ilah ... 
ile cevap verdi. Onun fikrince, Alman 
unsurlar kaçmıya b:ışlryacaklardı. 

Çemberlaynle m üzakere!er 
Sonradan İngiltere ortaya çıktı. Bi-

zim gimcli mümkün gördüğümüz yegan,. 
hal suretini Çemberlayna açıkça anlat
tım. Ve bizim Alman zihniyetinin bir 

vasfının da hehangi bir vaziyete bü
yük bir sabırla uzun müddet katlanr 
mak olduğunu, fakat bir an gelince sab 
rımızın tükendiğini, hiç bir şüpheye 

mahal kalmıyacak şekilde, izah ettim ... 
(Şiddetli alkışlar). 

İngiltere ve Almanya, mümkün o
lan tek hal surtieni yani Alman arazi
sinin Rayfa verilmesi keyfiyetini Çe· 
koslovakyaya bildirdiler. Bu kararlar 
alındığı esnada Beneşle yapılan gö
rü~mclmJe neler söylendiğini bugün 
iy:ce biliyoruz. Fakat Beneı bu arada 
gene yeni bir kaçamak yolu buldu: 
Bu arazinin verilmesi icapettiğini 'ka· 
bul eyledi. Fakat hakikatta hiç b!r ara
zi vermiyor, Almanları evlerinden ko -
vuyor. 

«Bu oyuna nihayet vermeli!» 
Bu oyuna nihayet vermek zamanı 

gelmiştir. Çekler şu anda koskoca 
mıntnkalarr boşaltıyorlar, şehirleri 

ve köyleri ateşe veriyorlar, Alman o
lan herkesi ve her şeyi gazlar ve bom 

• 

balarla imhaya çalışıyorlar. Sonra da 
bu Bay Benes Prağda oturmuş ve İn
giltere tıe Fransaya güvenerek başı
na hiç bir fel!ket gelmlyeceğine ka
naat getirmiştir. Binaenaleyh, arka
daşlarım, açık blr lisan kullanmak 
zamanı gelmiştir. (Şiddetli alkışlar). 

Herhangi bir kimse bizim göster· 
diğlmlz sabrı gösterirse, bizim harp 
istediğimiz fddJa olunamaz. ÇUnkil 
netice itibariyle, vaziyet nedir? Be
nes y~di milyon Çek'in başındadır. 

Halbuki burada, benim karşımda 

yetmiş milyonluk bir millet var. ln
glltore hUkümetine, son ve kat'ı Al
man teklftlnl bildiren bir muhtıra 

verdim. Bu muhtıra, B. Benes'ln e
sasen vaadettlği noktanın tahakku· 
kundan başka bir şey değildir. 

Tekliflerimin mahiyeti çok 
basittir. Ahalisi Alman 
olan ve Almanyaya iltihak 
etmek iatiyen arazi, derhal 
Almanyaya ilhak edilecek 
tir. Fakat Beneş bir veya iki 
milyon Almanı koğmağa mu 
vaffak olduğu zaman değil, 
derhal, hemen şimdi.. "Şid
detli alkıtlar.,, 

~ekoıılovakyadak1 lisan va
ziyetini dakik bir surette nazarı dik .. 
kate alan bir hudut tllfihap ettim. 
Bununla beraber Benese göre daha 
munslflm ve mallk olduğumuz kuv· 
vet ve kudretten istifade etmek iste
miyorum. Onun iı;in her şeyden önce 
en bllyilk kısmı Almanların meskun 
olan bu arazinin Alman htlklmiyetl 
altına konulncağını söyledim. Fakat 
aududu kat'l olarak tesblt etmek işi· 
nt, bu mıntakanın sakinlerine bıra· 
kıyorum. 

BencJ, Çeklerin bu topraklan terk
edeıniyeceğini söylüyor. Demek ki Al· 
manyanın talepleri hukukan kabul edl 
lccek ve fakat gene Çekler memleketi 
nılüm altmda inletmekte devam ~de· 
cektir. Oyle mi zannediyor Yirmi 
sene sonra artık Beneşin hakikati gör
meğe mecbur edilmesini istedim . 

Ukteşrinin birinde Beneş 
bu toprakları bize verecek· 
tir. 

B. Beneş dilnyanm kendisine yar
dım edeceğini umuyor. Kendisi de, 
diplomatları da ümitlerini böyle bir 
müdahaleye bağladıklarını gizle.mi -
yarlar. Çemberlaynin istifa mecbu .. 
riyetinde kalacağını, Daladiyenin or
tadan kaybolacağını Um.it ediyorlar. 
Beneş ve hempalnn ümitlerini Sov. 

yet Rusyaya da istinat ettiriyorlar 
ve daima, taahhütlerinden kurtula
caklarını aanıyorlar. 

Benim bir tek cevabım var: İki a· 
dam biribiryle karsı karşıyadır: Bir 
tarafta B. Beneş, diğer tarafta da A
doll Hitler. Biz biribirimize benzeml
yen iki şahısız. Beneş umumi Harp 
esnasında dünyayı dolaşırken ben na.. 
muslu bir Alman askeri sıfatile va4 
zif emi yaptım. Bugün de bu adamın 
karşısma. milletimin bir askeri sıfa.. 
tile yeniden dikiliyorum. l Şiddetli al
kıılar.) 

Fakat Alman milletine §U· 

nu da beyan etmek isterim 
ki, Südet Almanlarile meı· 
kün araziden yana aabrım 
artık tükenmi~tir. "Gayet şid 
detli alkı,Iar,, 

Ben, Beneşe bir teklif yaptım ve 
nten bu teklif, onun kabul ettikte 
rinden baıka bir şey ihiva tetmiyor • 

Şu halde Benes şimdi harp 
veya sulh hakkında karar ver 
mek mevkiindedir. Ya be
nim teklifimi kabul ederek 
Almanlara hürriyet verecek
tir. Yahut da biz oraya gidip 
bu hürriyeti bizzat alacağız. 

Dünya efkarı umumivcsİ· 
(Littfen sayfayı çe\1rlolz) 
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Avrupada son vaziyet 
_.. Ba~taraf• 1 incidı 

ÇekoJlovak hükiimeti, ahalinin ve ordunun İa§esi
:n~ temin işi ile meşgul olacak yeni bir nezaret ihdas et
mi~tir. 

l 
- Milli müdafaayı alakadar eden mühim sanayide 

çalışan amelenin mecburi hizmetleri hakkında bir ka
rarname isdar edilmiştir. 

Berlinden gelen tehditler 
Berlin, 27 "A.A.,, Havas ajansının muhabiri bildi-

ri yer: . 
Gazeteler Hitlerin nu~~un Almanyanın kuvve-

ti'nden ve Südetler meselesinin derhal halledilmesi lü
zuı•ıundan bahseden kısımlarını ehemmiyetle kaydet-
mektedirler. 

Berliner Tageblatt diyor ki: · 
"Artık bekleyemeyiz ve beklememeliyiz. Dünya

mn şimdiye kadar görmediği ş~k~lde ıilahlanmı§ olan 
bir millet Hitlerin arkasından gıdıyor.,, 

Londra, 26 (A. A.) - HUkfunet, ge
rek ihtiyat tayyareciliğin müdafaa kuv. 
yetlerinl, gerek harb ihtiyat filolarmm 
ye Londrayı tayyare hUcumlarma karvı 
mUdafaa edecek balon barajlarının ae
ferberıtğini ilin etmiştir. 

İhtiyat bombardıman kuvvetleri henUz 
ıeferber edilmemiştir. 

Harbiye nezareU, hava ve sahil mUda
fauı efrad ve ıubaylarmı silA.h altına 

çağıran bir emirname neşretmiştir. Res
m.t mahfillerde umumt bir seferberliğin 
bahla mevzuu olmadığı tasrih edilmekte
dir. 

İ&§e nezaretinin emriyle bütün !ngfl
terede havayicl zaruriye tlıerlne bugUn. 
C!en itibaren narh konulm.ııştur. Bu ted
bir, şimdlllk l:S giln içindir. 

Parisio tahliyesi 
Paris, 27 - Htikfunet Parlsteki sivil 

halkı tahliye etmek için llznngelen ted
birleri almıştır. Cumartesi ve Pazar gU

nU Paristen, Fransanm le; vllA.yetıerine 

doğru sefer harici trenler tahrik edile
cektir. Sivil ahaliden istiyenler, bu tren
lerle gidebileceklerdir. 

Ayrıca, hava hUcumlarma karvı ko. 
runmak içln, yalnız Pariste 43 bln yeral
tJ mahzeninin hazır olduğu bildirilmek
tedir. 

Fransadakl İngilizleri de kendi memle
ketlerine nakletmek için, Londradan bir 
kaç vapur bugün Havr'e gelecektir. 

Askeri müzakereler 
Londra, 27 - Fransız Genel Kurmay 

Reisi General Gamelen dUn burada Fran
sız - İngiliz görUşmelerine iştirak etmiş. 

ne gayet açık bir şey söyle
mek İstiyoruz: Cihan harbi
nin devam ettiği dört buçuk 
sene ile siyasi hayatımın u -
zun seneleri zarfında ben hiç 
bir zaman korkaklık göster
medim. "Şiddetli alkışlar,, 
Bugün de ilk asker olarak 
milletimin basına geçiyo
rum. Arkam aıra da bütün 
bir millet yürüyor. Dünya şu 
nu bilmelidir: Bugnkü Al
manya1 1918 Almanyasm
dan çok farklıdır. "Heyecan 
lı alkışlar.,,, 
Şu anda Alman milleti benimle ta

mamen birlik olarak yürümektedir. Be 
nim irademin kendi iradesi olduğunu, 
istikbalinin ve mukadderatının benim 
ellerimde en mukaddu, bir emanet 
~bi durduğunu hissediyor. Şimdi sar
sılmaz azmimi tek bir nefer gibi Al • 
manyanın fethine çıktığım zamanki 
mücadele devrindeki o azmimi, ehem
miyetle kaydetmek isterim: 

Hiç bir vakit teşebbüsümUn muvaf
fakıyetinden ve kat'i zaferden ıüphe 
etmedim. Etrafımda o zaman bir avuç 
cesur erkek ve kadın toplamıştım. Be· 
nimle ayni yolu yaptılar. Şimdi de biL 
tiln Alman milletinden benim arkama 
dizilmesini istiyorum. (Coıkun teza 
hUrler.) 

Bu anda azmimizi il!n ediyoruz. Bu 
azmimiz her müıkülden ve her tehli
keden daha kuvvetlidir. Ve binaena· 
leyh her müıküle ve her tehlikeye ga. 
lebe çalacaktır. Hiç bir ıey bizim karan 
mm deği§tiremez. Bay Bene, intınap 
etsin.,, 

(Uzun allaılar, emret 1 Seni atkip e· 
diyonul avauleri.).. ı 

Ur. Generalin bu mnnkerelere iştiraki 
evvelce mukarrer değildi Kendisinin 
"husuııt ba.zı ialişareler için,, mUzakere
lerde bulunmasına 11on dakikada lüzum 
görUlmUş ve general Londraya tayyare 
ile gelmiştir. 

General Gam.elen siyası mUzakereler
de bulunduktan baı;ka 1ngillz genel kur
may reisi ve diğer tngntz askerl 3efleri
le ve Çemberlayn, İngiliz mlllt mUda!aa 
nazırıyla da görUşmUştUr. 

General Gamelen saat 18 de tayyarey. 
le Parlse dönmUştUr. 

Çekoslovakya 
ikmal edildi 

seferberliği 

Londra, 27 - Pragdan gelen haberle
re göre Çekoslovakyada ııe!erberllk ik
mal edilmiştir. Röyter muhabirinin bil
dirdiğine göre Çekler memleketlerini 
elddetle mUdafaaya karar verm13 bulun
maktadırlar. Sivillere gaz maskeleri da
ğıtılmıştır. Halk Prag sokaklarında gaz 

maskeleriyle dolaşıyor. 
Almanya, Amerika ve İtalya elçilikle. 

rinin memurları Pragdan ayrılmak için 
hUk{lmetlerinden emir almışlardır. 

Romanya da 
BUkrcş. 26 (A. A.) - Kral Karol St

nayada kabinenin toplarıJnasma riyaset 
etmiştir. Bu toplantıda genel kurmay re
isi general Yonesko da hazır bulunmu3-
tur. 

Belçikada kısmi seferberlik 
Brüksel, 26 (A. A.) - Kabine, bugUn 

toplanarak enternasyonal vaziyeti tetkik 
etmiş ve şimdiye kadar Belçikada alın
mış olan askert tedbirleri tamamlamağa 
karar vermiştir. Motörlze krt'alarla is
tlhkA.m kıtaatı seferber edilmiştir. 

• • • 
Londra, 27 (A.A.)" - Çemberlayn, dün 

akşam matbuata aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur:. 

" - Hitlerin nutkunu okudum. Sulhu 
kurtarmak için sarf ettiğim gayretlere, 
yaptığı telmihlerden dolayı mütehassis 
oldum. Bu gayretlerime devam edece
ğim. Çünkü harbi istemiyen Avrupa mil· 
letlerinin, üzerinde gayet geniş bir §ekilde 
itilrıf edilerek halledilen bir mesele yüzün 
den kanlı bir kavgaya girişmelerini hiç 
mantık kabul etmez. Hitlerin yapılan va
adin yerine getirileceğine inanmadığı 
anlaşılıyor. Halbuki bu vaat doğrudan 
doğruya Alman hükOmetine değil ayni za· 
manda İngiliz ve Fransız hükOmetlerine 
de yapılmıştır. Bu vaadin sadakatle ve 
tamamile yerine getirilmesinden kendimi 
zi manen mesul addettiğimizi söyliyebili
rim. 

Alman hükOmeti devir ~rtlannm kuv
vetle değil müzakere yolu ile halledilmesi· 
ni kabul ettiği takdirde bu vaadin makul 
bir şekilde mümkün olan en kısa bir za· 
manda yerine getirilecelini taahhüt et· 
mcğe hazırız. Alman devlet reİ$İnin bu tek 
lifi red etmiyeceğini kuvvetle ümit edi· 
yorum. Bu teklif Almanyada kabul edil· 
diğim zaman hakim olan dostluk zihniye· 
tile yapılmıştır. Eğer kabul edilirse kan 
d6külrnesine mahal kalmadan Südct Al· 
manlannın Almanya ile birleşmeleri hu· 
susunda Almanya tarafından izhar edilen 
arzu yerine getirilmi~ olacakhr ... 
Fran~ız nazırları döndü 
Paris, 27 - Başvekil Daladiye ile ha

riciye nazın Bone dün öğleden sonraya 
kadar lngiliz nazırlarile görü5tükten son· 
ra saat 15 de Londradan tayyare ile ha· 
reket ederek 16,37 de Parise vasıl olmu~ 
lardır. • 

Başvekil Daladiye do~c:a harbiye ne
zaretine ve Bone de hariciyeye gitmi~tir. 
Bitlere son teklif 
Londra, 27 - lngiliz Başvekili diln 

ö~leye kadar Fransız nazırlarile görüş· 
müş ve onların da muvafakatile Hitlere 
şahst bir mesaj gönderme~e karar vermiş 
tir .. Bu, sulhu kurtarmak üzere son bir 
gayret ve teşebbüstür. Bu mesaj lngil~ 
hariciye nezareti müşavirlerinden Sır 
Horas Vilson tarafından tayyare ile Ber
line götilrülmüştür. Vi!son saat 15,35 de 
Berlin tayyare meydanına inmiş, saat 17 
de lngilterenin Bedin sefiri Henderson 
oldu~ halde Alman başvekalet dairesine 
giderek mesajı Hitlere tevdi etmiştir: 

Vilson bugün Hitlerin cevabını hamılen 
Berlinden tayyare ile Londraya hareket 
edecektir. 
Çemberlayın Hitlere bu mesajla yaptI

lı tekliflerini dün akşamki beyanatile i· 
zah etmiştir. 

Fransız - İngiliz anlaşma9ı 
Londra, 27 - Çemberlayn sabahleyin 

lngiliz nazırlarile görüştükten. so~ dün 
saat 12,35 de şu tebliğ neşredılmiştır: 

"Bu sabah lngiliz ve Fransız nazırları 
arasında yeniden yapılan bir toplantı ne
ticesinde bütün noktalarda tam bir itilaf 
hasıl olmu~tur .• 
Kral seyahatini tehir etti 
Londra, 27 - Fransız nazırlarının ha· 

reketinden sonra İngiliz kabinesi tekrar 
toplanmıştır. Kabine toplantıs.mdan son
ra başvekil Çemerlayn kralı zıyaret ede
rek, enternasyonal vaziyet hakkında uzun 
boylu izahat vermiştir. 

Bugün Glaskova gitmesi evvelce karar 
Iaştmlmış olan kral, Çemberlaynm tav
siyesi üzerine bu seyahatini tehir etn;U,
tir. Kralı hadiselerin inkişafına intizaren 
Londrada kalacaktır. 

İngiliz parlamentosu yarmld çarşamba 
günü fevkalade olarak toplanacaktır. 

Resmi tebliğ . . • 
Akşam üstü Londrada hancıye neza-

reti tarafından neşrolunan yan resmt 
bir tebli~de beyan olundu~a göre, İn
giliz başvekilinin bütün gayretine rağmen 
~er Almanyanın Çekoslovakyaya karsı 
tecavüzü vaki olursa, bunun ant neticesi 
Fransanm da Çekoslovakyanın yardımı· 
na koşması olacak ve İngiltere ile Sovy~t 
Rusya hiç şüphesiz Fransanın tarafım il
tizam edecektir. 

Bu beyanatta ısunlar ilA.ve olunmakta· 

dır: 
"Bu büyük faciayı önlemek için henüz 

vakit gecikmemiştir. Biltün milletlerin :ıer 
best müzakere tarikiyle bir hal suretıne 
varılmasında ısrar edilmesi için de henüz 
vakit vardır.,, 

Bu tebliğ Hitlerin nutkundan evvel 
neşredilmiştir. Bu tebli~in Hitlerin nutku 
ile alfil<.adar olmadığı, bunun yalnız sabah 
leyin yapılan İngiliz • Fransız göril~me
lerinin ve Sovyet hükOmeti ile olan temas 
larm neticesi olduğu tasrih edilmektedir. 

Bitlerin nutkunu tetkik 
Çemberlayn saat 22 de Hitlerin nutku

nun ilk hülasasını tetkik etmek üzere ka
bine arkadaşlarını başvekalete toplantı· 
ya davet etmiştir. 

Ayni saatte kral da Bukingham sara· 
yında krallık meclisini toplamış bulunu
yordu. 

Hitlerin nutkunun hülAsasını tetkik e
den siyast mahfillerde intiba müsait de
ğildir. Bunların tahminlerine göre Hitler. 
Fransız • lngiliz teklifleriyle kendisinin 
muhtırası arasında tesis ettiği rabıtalara 
dair husust bir takım meseleler ortaya 
atmıştır. 

«Ya harp, ya sulh!» 
Derlln, 26 (A.A.) - D. ~. B. Ajan

sı, neşrettiği bir notta, Fransız ve 
İngiliz matbuatına şiddetle hucum et
mekte ve Alman muhtırasına karşı 

Çekoslovakyanın itirazlarına. muza.
baret gösterdiklerinden dolayı, bu 
gazeteleri tahttye eylemektedir. 

D. N. B. diyor kl: 
Alman tekllflerl katidir. Meseleyi 

kesip ntmak Prağ hUk{lmetlne aittir: 
Ya sulh, ya harp. 

Musollninln 
nutku 

yeni 

Roma, 27 -Musolinl dUn de Veronada 
bir nutuk söylemiştir. "Siyah gömlekli
ler,, e hitab eden Musolini ezcUmle DÖY· 
le demiştir: 

"- Çcmberlaynm Çek meselesini 
ıulh yoluyla hal için yaptığı 

rayretleri teall.m ve takdir etmek lL 

Ruzveltin sulh 
teklifine cevaplar 
verilmeğe başlandı 
Almanyanın gayrı resmi cevabı" Amerika, 
Avrupa işlerine karışmamalı,, şeklindedir 

Prag, 27 (Radyo) - Cumhurreisi Be. ı 
neş, Ruzveltin mektubuna cevab vererek 
Çek hilkfunetinin ihti13.fı ıulhen halle 
ha.zır olduğunu, bundan evvel de bu ga
yeyle bazı !edakArhğı göze alarak tek
lifte blunduğunu, bunları bugUn yine 
yapabileceğlnl blldl.rmiş, Çekoslovakya· 
hükfunetinln, teşekkillUnden~rl Millet
ler cemiyeti m.Lsakma, Briyan • Kellog 

· mtııakm.a ve diğer bUtUn anlB!Jmalarma 
sadık kaldığını, bUtUn bunların da ken
dlııinln nekadar aulh taraftan olduğunu 
iııpat edeceğini UA.ve etmıştir. 

Beneı, Amerikan cUmhurreisine mek
tubundan dolayı teoekkUrlerlni de bildir
miştir. 

lngilterenin cevabı 
Londra, 26 (A. A.) - Çemberlayn 

Ruzveltin mesajına verdiği cevapta, İn
giliz hükfunetinin bu mUhim mesajı aUk
ranla karoıladığmı bildirdikten sonra, 

bu v&hlm anlar her devlet adam.mm 
meseleleri azam.t bir itina ile tetkik et
mesi llzımgeldlğini. BUyük Britanya 
hükfunetinin bugUnkU mU§kUlleri ıulh 

yoluyla bertaraf etmek için elinden gele
ni yapacağını ve bu mUzakerelerde ta. 
vassuta devam edeceğini bUdl.rmiştir. 

Fraasanın cevabı 
Londra, 26 (A. A.) - Ruzveltin me-

11ajına Fransız hükfunetinfn eevabmı Da
ladye bugUn öğleden sonra Vqingtona 
gönderm13tir. 

Fransa, Amerikan noktaJnasarl.arma 
kat'l olara kiştlrak etmektedir. 

Almanyanın cevabı: «Sen ka• 
rışma! » 
Berlin, 26 (A. A.) - Havaa ajanm mu

habirinden: Ruzveltln Hitlere vaki mtı
racaatma dolaymlyle cevab veren Cor
respondanco Diplomat!que et polltlque 

Amerika ga.zetelerlnin Avrupa hldl.eele. 
ri hakkmdaki mntaıealarmı lf.ddetlo ten

Jdd etmekte ve bu gazeteleri "Cenn.aıı.
Iığm men!atleri aleyhine bir ruhi halet 
ihdasına,, ve aşiklr surette bir harbe ... 
beblyet vermeğe çal~a mualıase et-
·mektedir~ 

'.Alman hariciye ncuretinin organı olan 
bu gazete, Amerika mahafllinin zuhur e
decek bir ihtllA.fta maddeten menfaatle. 

rl oldufu miltaleasındadır. Bu gazete, 
Amerikalılara Monroe kaldeslnl hatJrlat
makta ve kendilerinden Avrupa talerine 
karışmamalarını istemektedir. 

Amerikan kabinesinin içtima 
Vaşington, 26 (A. A.) - ReleicUmhur 

Ruzvclt, yarın için kabineyi fevkaltde 
içtiınaa davet etlniştlr. 

Macar ve Leh akalli-
yetleri meselesi 

Leh akalliyetleri Çek jandarmalarile 
müsademeler yapıyorlar 

Var§ova, 26 (A.A.). -Alman Ajanaı 
bildiriyor: 

Karvin maden havzasında Lehli iı· 
çilere karşı Çek tethişinin artması il· 
zerine Olsa ovasında Teşen bölgesinde 
vaziyet gittikçe daha vahim bir ıekil 
almaktadır. Pat Ajansının bir haberine 
göre, Çekoslovakyadaki Leh grupunun 
şefi doktor Volf ikametgahında göz bap 
sine alınmıştır. l 

Mü~ademeler 
Varşova, 26 (A. A.) - Pat ajaruınım 

Çekoslovakyadaki Polonya mmtakasm
dan aldığı bir habere göre, Zebridovice 
civarında Çekoslovakyadan Polonyaya 
geçmek istıyen kuvvetli bir Polonyalı 

grup, bil!ihtar bir Çek jandarma mUfre-

zımdtr. Alman muhtırası, Londrada 
tasvib edilen hatlardan u.zak.laşma

maktadır. Çekler yalnız kendi kuvvet. 

!erine güvendikleri takdirde, netice
sinde şüphe olmiyan bir ihtilafa gir. 
menin zahmete değmiyeceğini her. 
kesten evvel teslim edeceklerdir. AL 
man, Macar, Leh olarak üç cephesi 
olan mesele tam şekilde halledilmelL 
dir. Muslihane bir tarzı hal bulmak 
için önümüzde bir kaç gün daha var. 
dır. Bu tarzı hal bulunmazsa, bir an.. 
laşmazlığm önüne geçmek insan kud. 
retinin üstünde bir iş olacaktır. 

Anlaşır.azlık ruhur ettiği takdirde ise 
aı1.:ak ilk anda mevziileştirilebilir. Av
rupanın prağ'm kokmu~ yumurtasını 

pişirmek için bizzat kendisini yakmak 
istemiyeceğini hala zannetmekteyim. 

Versayda, Kurulan Avrupa ekseriya 
fahişcoğrafi ve tarihi hatalarla kurul
muştur. Bu A vrupanın akibeti bu hafta 
belli olacaktır. Bu hafta yeni bir Avru.. 
panın ortaya çıkması Ulzımdrr. Herkes 
i~in adalet ve milletler arasında uzlaı
ma Avrupası. 

Siyah gömlekliler, biz 'bu yeni Avru.. 
parun taraftarıyız. 

"İhtilaf, bizim işin içine doğrudan 
doğruya girmemizi icab edecek bir ma.. 
hiyet aldığı takdirde asla tereddüd et.. 
meyeceğiz. hiç bir tereddüde de r-üsaa 
de etmi~~ğiz.,, 

Roma'ya dönmekte olan mussolini, 
Hitlerin nutkunu hususi treninde din 
lemiıtir. bütün ltalyada nutuk ibüyük 
bir aI1ka ilo karfılannuıtır. 

l zeslnin mitralyöz ate§ine uğram.IJtır~ 

Polonyalılar, jandarma mU!rezesine hll
cum ederek jandarmaların büyUk bir k.11-
mnım alllhlarn.ı ellerinden almıolardır. 

Birçok lSlll ve yaralı vardır. 

Çekoslovakyamn cevabı 

-Varvova, 26 (Pat ajamsı) - Çekoeto. 
vakyanm Polonya metallbatm& cevabı bu 
gün bir memuru mahsusla Pragdan bu
raya gelmtgtir. Tayyareyle gelen bu ce
vabı Çekoslovakya elçisi Polonya reiııi

cUmhuruna tevdi etJniştfr. Cevabm tev
dilnden l!onra Polonya hariciye nazın 

Bek, relsicUmhur tarafından kabul edil
miştir. 

Polonya notasına ÇekOBlovakyanm bu 
gUn tevdi ettiği cevab, müsbet hiçbir ,ey 
ihtiva etmemektedir. Bu cevab, evvelki 
vaidlerden bir nevi kurtulmak teıebbUııll 
olarak telft.kki edilebilir. 

.Macaristana cevap 
Budapegte, 26 (A. A.) - Macar ajan. 

sının bildirdiğine göre, Çekoslovakya ha
riciye nazm, Macarlstanm. Çekoslovak
yadaki Macar akalliyetlerine dair 22 
eyltllde yapml§ olduğu teşebbUııe cevab 
vermiştir. 

Çekoslovakya hariciye nazırı, Fra.nl!& 

ve !ngiıtereyle yapılmakta olan mUzake
relerin baş!ta bir zeminde cereyan etti
ğini bildirmekte ve maamafih Macar ta
lebini dostane bir tarzda mtlıakereye a. 
made olduğunu beyan eylemektedir. 

Sa!Ahfyettar Macar mabafilinde, bu 
cevabın Macar talebine uygun olmadığı 
kaydedilmektedir. 

1988 
Resimli Hafta 

Mecmuasının 

2 ıncı sayısı 

çaktı 
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Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir 1 
Bilumum eczanelerde bulunur. U 
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yapılacak Arsenal, lsviçre milli takımını 

Boksör muvaffak Meh- "' 
medin defisini kabul etti magluo etti AKAY iş etmesinden~ 

Adalar ve Anadolu kıyısından dönüş göç naktiyatl 
Adala.rd.a.ıı ve Ana.dolu kı:yısmd.en şehirdeki evlere kada.r göç i§lerlle ilk 

baharda yazlığa giderken yapıldığı gibi Antalya Umumt Nakliyat TU.rk 
Anonim Şirketi tarafından kolay ve ehven een,itle yapılacaktır. 

Bir büyük parçanın nakil ücreti yUz yirmi kuruştur. Milra.caat yeri 
Şirketin bUtUn şube ve teşkilA.tı. 

ı e'Pfntı 24220 23801 

Nafia Vekôlelinden: 
13 birinciteşrin 938 per§elllbe günü sa at 15 de Ankarada V ek!let binasmda Mal 

ume müdürlüğü odasında toplanan malze me eksiltme komisyonunda 1880 lira mu· 
hammen bedelli 10 adet mühendis ve 12 adet mahruti çadmn açık eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminat 141 lirachr. Boksör Muvaffalı: 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedel Biz olarak Ankarada malzeme müdürlülün 
den alınabilir. Memleketlmizlıı en tanmmıa bo~rll 

Klryako ve Yorgo ara.smda bir mUsaba
lsteklilerin, şartnamesinde yazılı vesa lk ile birlikte ayni gün ve ayni saatte mez- ka tertib edllmigtir. 

k1ır komisyonda bulunmaları taznndır <3984) <6864) TarllıJ. hentb kat'! olarak teısbit edil-

t'itan\ıul : Beledi" esi llaııları : . 

' 
Tamır atölyesine lüzumu oıan ve 1150 lira bedel tahmin edılen bu tane kaynak 

makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde göriile
bilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 86 lira 25 kuruşluk ilk temi· 
nat makbuz veya mektubiie beraber 29-9- 938 perşembe günü saat 14 buçukta Daim! 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) {6369) 

Çocukları kurtarma yurduna lüzumu o lan ve beher metresine 22 kuruş bedel tah· 
min edilen 3400 metre Amerikan bezi açık eksiltmeye konulmuştur. Bezin nfim.unesi 
le §3rtnamesi levazım müdürlüğünde görü 1ebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesika ve 56 lira 10 kuruşluk ilk te minat makbuz veya mektubile beraber 
29-9-938 perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

{!.) (6367) 

Usk.üdar topu sicil muhafızlığından: Üsküdar Ahmet çelebi mahallesinde eski 
Türbe sokağında eski 2 numaralı Seyhülis ıam Mmgad Yahya Ef. medrese arsasmm 
341 tarihli ve 605 numaralı evkaf bütçe ka nununun dördüncü maddesi hükmüne tev
fikan husust idare adına tesciJi İstanbul vilayetinden talep edilmiştir. Bu medrese 
arsasının tapu sicillinde kaydı olmadığın dan 1515 numaralı kanunun hükmüne tev 
fikan tarihi ilandan itibaren on gün sonra mahallinde tahkikat ve keşif yapılarak hu 
aust idare namına tescili derdest bulundu ğundan bu yerin tasdikile alakadar olanla
mı tahkikat gilnü olarak tayin olunan 4 teş rinievvel 938 salı günü öğleden evvel ya 
mahallinde veyahut 2673-1941 dosya No. sile muhafızlığmııza müracaatları ilan o
lunur. (6889) 

Senelik muhammen kirası 36 lira olan Eyüpte büyük cemi mahallesinde Büyük· 
cami sokağında 31 numarada Ebussuut e fendi mektebi senesi mayıs sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırma günün de isteklisi bulunmadığından pazarlığa 
çevrilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 2 lira 70 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 3· 10-938 pazartesi günü saat 
14 buçukta Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (6520) 

Deniz Levazım Satınalma 
,;.: 

Komisyonu · ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli 17232 lira 60 kuruş oltln 154.000 kilo nohut 
13 Teırinievvel 938 tarihine rastlayan perıembe günil aaat 11.30 da kapalı 
nrfla ahnmak üzıere münakasaya konul muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 45 kuruı olup gartnamesi her gUn k°'" 
ı:nlsyondaıı alınabilir • 

S - İsteklilerin 2490 saydı kanun un tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli giln ve saatten bir saat evveline 'kıadar 

Kasnnpaşa.da bulunan komisyon başkanlrğma vermeleri. (6788) 

Boyoğlu Halk Pvinde 
dersler 

Beyoğlu Halkevinden: 
1 - Evimizin Halle dersleri ve !kurs

lar §uhesine kayıd muamelesi başla
DlIŞtrr. 30-9-1938 tarihine kadar devam 

ed~ktir. 

2 - (Pazar hariç) her gUn saat 
18.30 dan 20 ye kadar, cumartesi gün· 
im saat 14 den 18 e kadar kayıd ya· 
pılmaktadtr. 

3 - Yeni kaydolurıacaklar nilfus 
~anı ve iki veU.ka fotoçafı ile, es1cl 

ZA YI 
Banka ve' sair yerlerde kullandığım 

tet'bik mülwümü 26-9-1938 de zayi et· 
tim. Yenisini alacağım hükmü yoktur. 

Zehra 

müdavimler Evimizden evvelce almıt 
oldukları hüviyet varakalarile müra
caat etmeleri lazımdır. 

4 - Şimdilik Türkçe, İngilizce, 
Fransızca, Almanca tercüme usulü, 
Fransızca literatUr ve diksiyon, dikit 
şapka ve çiçıÜçllik dersleri verilmek
tedir. 

memekle beraber 4t tqrlnlevvelde Ta.k
ılm stadmda yapılması aşağı yukarı ta
tarrtır etmig gibidir. Ayni boksörlerin 
geçen seneki heyecanlı karşılaşmalan 

Yorgonun galibiyetiyle nlhayetlenmiatl. 
Bu entereııan maçı mU.nasebetiyle ,• 

gUn birçok kar§ılaşmalar da yapilacakt.Jr, 
Bunlardan birinin de geçenlerde gazete. 
miz vasrtasiyle 63 kilodaki yumruk.çula
ra meydan okuyan Mehmed.ln defisin! 
kabul eden Muvaffakla olmuı kuvvetle 
muhtemeldir. 

Boksör Muvaffak, bize gt5nderdlğ1 bir 
mektupla Mehmed.ln deflsinl kabul etti
ğ.lni bildirmekte ve mfisabakanm ııa.rtla
I'Illl kararla§tlrmak Uzere kendi.sinin bu 
günlerde Taksim stadnıa. mUracae.t etme
lin! rica etmektedir. 

Beynelmilel profesyoneller 
arasında 

Hoks maçları 
Almanyanm DUsseldor! eehrlnde pro

fesyoneller arasında tertib edilen enter
nasyonal boks turnuasmda. Almanya ağır 
ııklet Amo KISblin Ue Kanadalı boksör 
Al Delaney ka.rııılaşmı§tır. 

12 ravunt olarak tertib edilen bu maç 
ta, Kanadalı boksör Delaney, Alınan 

pmpi.yonuna çok fallı: döğilşerek puan 
hesabiyle gallb gelmiııtlr. 

Avrupa yan ağır boka pmpiyonu A
dolt Hoyzer de Britanyalı boksör Bob 
Skalleyi sayı hesabiyle mağlftb etmJ§tir. 
Britanyalı, yedinci ve onuncu ravntlar-

da birçok defalar yere yuvarlanmı11tır. 
Ağır ııkletler arasında yapılan ikinci 

blr kargıla§mada Alman Selle, Brltanyalı 
Norm.an Balnes'i on ravuntluk bir karşı. 
lqmada ıayı hesabiyle yenm.lştlr. 

Bisiklet 
Yeni bir dünya rekoru 
Aınsterdam, 26 (A. A.) - Mils ve Pol 

admdaki İngiliz bisikletçileri tarafından 
Tandem bisikletiyle bir kilometre Uze. 
rlnden arete deparla 1 dakika 11,2 aa
niye olarak tesis edilmiş olan dünya re
korunu Hollandalı Smlts ile Derken, 1 
dakika 8,6 ııaniyeye indirmeğe muvaf • 
fak olmuşlardır. 

Almanyadaki müsabakalarda 
Dünya birincis mağlGp o'du 

Nllrnberg, 26 (A. A.) - Pazar gU

nU burada yapılan enternasyonal bisiklet 
yanı;ılarlyle bu yılm bisiklet sezonu eona 
ermiştir. Pistte yapılan bu yarışlarda 

Belçikalı koşucu Şerens hastalığı dola. 
yısiyle maalesef iştirak edememiştir 

Muhteliff mUsabakalar Uzerinde tertıö 
edJlmiş olan bu mUsabakalarda Alman 
~ampiyonu Rişter dünya 3ampiyonu Van 
Vlyeyi maf 11).b etınişUr. 

Avrupanm muhtelif memleketlerinde İTALYADAı 

yapılmakta olan futbol §mplyonluk maç. 
larmm bu haftaki neticeleri ııunlardır 

1NG1LTEBEDEı 

Araehv - Aatonvill& 0-0 
Birmlngham - Preston N ordhend 1-3 

Blokpol • Griı:n.sbltovn s.1 
Brentford - Sunderland 2-3 
Derbi Kounti • Stoke lft ti-O 
HudeI'8fleld Tovn • Everton S-0 
Layçeııter ıiti - Bolton Vauderers 0-0 
Liverpol - Lida Utaytid 8-0 
Mançester Unaytld - Çelzea 5.1 
Mldlesburg - .Karlton Atletik 4-0 
Port.ııımut - Volverhampton Vaderera 1-0 

FRANSADAı 

Olimpik Maney • Ekaelııiyor Rube ~S 

F'. C. Soşo - F. C. Antlb 3-0 
F. C. Ruen - Ruing Lem 5-0 
A. S. Kan - U Bavr 1.1 
RM!ng Rube - F. c. Set 3-1 
Ra!'!lng Parla - Sen Etlyen 0-4 

Beynelmilel otomobil 
federasyonu 

939 senesi 
müsabakalarını 

tesbit etti 
Parlate toplanml§ ole.ıı otomobil fede

rasyonunun spor komisyonu uzun mUna
kaşalardan ııonra, öıı.Umüzde aene içinde 
yapılacak yariilarm proıramnu teııbit 

et.mi§tır. 

"Grand epröv., tertibinde yedi büyük 
yarı~ vardır. Bir yıllık bir faıııladan 

ııonra, tekrar yaptlması mukarrer olan 
Monako bUyti.k ı:nilk!fatı tehir ecillmit
tlr. TeJJbit edilen program ~udur: 

2 SonkAnun 1939 da cenub! .A!rlka bU· 
yük mllk.A.fatı. 

30 Mayıs 1939 da İndianapolla bUyUk 
mUWatı. 

4 haziran 1939 da Romanyada Feleac 
dağ yanalan. 

25 Haziran 1939 da Fransa BUyUk mll.. 
k!fatt. 

23 Temmuz 1939 da Alınanya bUyUk 
mllkAfatı. 

20 Ağustol 1939 da İsviçre bilyUk mU
ktüatL 

9 Eyl{U 1939 da İngiltere turist mükA .. 
fatı. 

8 ttkteşrin 1939 da Rlo de Janelro bU
yUk mUk!fatl. 

v 

Atlettzm 
Beynelm tel kupa 

müsa tıo kaları 
Parlste Piyer Giyu kupası için k:Ulpler 

arasmda yapılmakta olan atletizm enter
nasyonal kat'§ılaşması: bu yıl da tekrar
lanmış ve Kolonyanın A. S. V. klUbU 
geçen yıl kazanmış olduğu kupayı mu
hafaz etmiştir. Kolonyalı atletler, 70 pu

anla birinciliği, Parisln C. A,. S. G. klll
bU 65 puvanla ikinciliği, 41,5 puvanla 
Stad Fran.se UçilncUlüğU, 32 puvanlıı. Ra
slng klüb dördtinclllUğil, 28 puvanla s. 
A. S. G. beşinciliği, 23 puvanla O. A. C. 
Parl!! altrnCilığrnı almıştır. 

Devamlı bir surette yağmış olan yağ
mura rağmen, Jan Buin stadında 4.000 
Nylrcl mBabaka.lan takib 11bı:ı.latir. 

F. C. Liverno • Ayae 4:-3 

F. C. Bolonya - F. C. Bari 2-1 
Lazio Roma - Genua 93 0-1 
F. C. Milano - F. C. Napoll o_o 
Sampierdarena - A. S. Roma 3-2 

Juveıı.tus Torlno - F. C. Modena 1-1 
F. C. Trieste • F. V. Lucea 2-1 

BELÇtKADAı 

Anderleht - Lierıe 2-1 
Vite Star - F. C. Boom 4.-1 
Olimpik Şarlnıa - Darlns 3.0 
Berııo - F.C. Anvenı 3-0 

F. c. ?ııle11eln - F. C. Brtı,gge 3-2 
Standard Ltltb • Ünlon ııen GJlnaz: 5-0 

C. S. Brtlgge - F. C. Gent 1-0 

tsvtÇRE: 
Yung Fellova - Noratern 1-1 

F. C. Biel - Groshoppera O.O 
Yung Boya Benı - Lozan ıpor 1-1 
F. C. Bol - F. C. LUzern 4-1 
Servet • F. C. Şod1Sfon 2-0 

Lugano - F'. C. Grenşen 1-1 
Londra, 26 (A. A.) - İngiliz ve İr

landa liglerinin seçme takımları arasında 
Bel!aııtta yapılan karşılaşma, !ngilizle
rln 8-2 galibiyetiyle neticeleıımi§tir. 

Arsenal, İsviçrelileri yendi 
Londra, 26 (A. A.) - !rlandadan av. 

det etmekte olan İsviçre mllll takmıı 
Londrada Arııenal ile ka?'§ılll§IDIUtJr. ln
glllz profesyonelleri İsviçre mll1f takımı
m 3-2 mağlO.b etm.i§Jerdir. 

Rusya kupasını 
Spartak takımı 

kazandı 
Sovyet R1111ya k:upaaı ismi &ltmd& ya .. 

pılan kupa maçlarmm finalinde, Mosko
vanın Spartak takımı, Elektrik. takmımı 
2-0 mağUib ederek, kupayı kazanm11tır. 

Norveç takımı 
İngiltere ile yapacağı maç için 

Mütemadiyen hazırlanıyor! 
Bu sene İngiltere milll takımıyla kar· 

~Ila.şacalt olan Norveç milll takımı, bu 
mUsabaka için çok sıkı bir d!slplin altm. 

da çalışarak hazırlanmaktadır. 
Memleketin en iYi oyuncularmdan 30 

tanesinin iştirakiyle kuruları kampta Vl
yanalı meşhur Eckardt'ın ıı.eza.retlnde 

idman yapan Norveç milll takımı, Dani
marka mllll talmnmdan eonra Osloda 
bir de Polonya milli takımıyla Jta.rvılaşa
caktı:r. Ve bundan sonra lfm.alll sporcu
lar İngill:z1erin tarşmmda ıenenin en 
zorlu m.açııu yapmak \bere Liverpole gi

deceklerdir. 

Tenis 
Amerika şampiyonası 
Birkaç günlük bir tehirden aonra A

merika tenw §amplyonasma döml final 
maçlariyle tekrar başlanmıştJr. !nforest 
Hills'de başlanmış olan bu maçlarda tek. 
ler arasındaki ka.I'§Ila.şmada, Mako, Da
vis kupası maçlarında Avustralyayı tem
ııil etmiş olan Bromvişi 6-3, '1-5, 6-4 mağ. 
10.b etmiş ve Vud'u 6-3, 6-3, 6.3 mağlıib 
etmiş olan Budge ile karşıla§lllak üzere 
finale kalmı§tır. Kadmlar arasında ya
pılan karşılaşmada, Fabya.n, Allıl Marbeli 
5-7, 7.5, 7-5 mağlübiyet.ten ııonra Avus
tralyalı Vlııe ile karşılagmak Uzere fina-
le kalmıştır. 

• • • 
Viya.nada enternasyonal ten.la turnua.. 

eı, bir kar~tlaşma mlistesna, pazar günü 

sona erıniştir. 
Tekler arasmda yapılan maı,:larda, 

Menzel, HaM Rejeli 6-4, 2-6, 2.6, 2-6 
mağlftb etmiştir. MeMel, Deker ile bir
likte, Rede! - Henkel çiftini 2.6, 4-6, 6-0 
mağlüb ederek çiftler arasındaki mUBa
bakayı da kazanmıştır. 

Çift kadınlar arasmda yapılan karşı .. 
Iaşmalarda, Valter - Krigs !;ifti. Kepel 
Haydman çiftini 6_2, 4-6, 7-5 maflftb e
derek turnua pllbl 01.mıışlardır. 
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IHlabeır'nn taa-Dlni ~omaına: 411 

"Maazallah görülürsek kellemin 
gittiği gündür. Hiç böqle 

tedbir mi olur ·7,, 
- Ne oldu molla, neye karar verdiniz? 
- Altm istiyor ıeyhllli.slfim efcndL 
- Nekadar! 
- Bin kadar. 
- Böyle gece vakti bu kadar azim bir 

serveti devşirmek a llşkUl ve belki mu
haldir. Kendisi istediğimiz işi Ua eyle
sin, kitaba yemin ederim ki yarın gönlil. 

nU ho~ ederiz. 
Şim,!fictk nerededir? 
- Alemdar konağı yanmdald tUrbe 

arkasmda bize muntazırdır. 

ŞeyhUllslA.m birdenbire yerinden fırla
dı: 

- Sizin aklmız mı yok behey ahmak
lar!. Hiç gece vakti ben Alemdar semti
ne gldebllir miyim? Ya maazallah görU -
lQraek kellemin gittiği gUndUr. Hiç böyle 
tedbir m.1 olur? 

- Tell§ etme efendi hazretleri. Baş
ka nice tedbir alıp da kapıyı açtırablllrlz? 
Siz de haneye girip Alemdar paşayla 
padişah ~ etrafmda görU~cceksinlz, biz 
de girip L,ınıızt yoluna koyacağız. 

- Ye muvaffak olameuıanız! 
- Size ne? 

ŞeyhUlialA.m Ataullah bu çok mU~kill 
vaziyet karvısında ter dökUyordu. Öyle 
)'&, Alemdar evine gece vakti ancak ken. 
cli.s1 gibi ricalden biri belki girebilJrdi. 
Bu kadar etrafında tedbir alDllllJf bir ko
nağa bir llr.1 halktan softanm girmesine 
imkd.rı olur muydu hiç? 

Eğer bu gece işi bltlrmemf3 olursa ya

nn k!rının tamam edilmesi muhtemeldi. 
Topal Ata. lbll.se pabucunu ters giydiren 
bir zorba da kendisiydL Ama, dinsizin 
hakkından iman.sız gelir kabilinden bu
nun da hakkından Alemdar geleceğe 

benziyordu. SelJmln hal'lnde belki en bU
yUk rol onun olmuştu, oimdi Alemdar, 
Mustafa aleyhtarı bir sergerde ve ser
dardı. HIQ Sellin aleyhtarı "eyhUIU>llnıa 
nıll5alt davranır mıydı? 

ŞeybUllalAmı bir nokta daha d!lşfindU. 
rUyordu. Giıce vakti derin uykusunda o
lan Alemdarı nasıl mUhim bir ııebeble u
yandırmalıydı? Padişaha ait bir aey söy
lese bile ne diyecekti? 

Bir an içinde, ne olursa olsun, diye bu 
herifle beraber çıkmağa ve gltmeğe k.&
rar verdi. Tam bu sırada bUyUk kapı şid
detle çalmdı. Her ikisi de dinlediler. Ka. 
pı acele acele ve üst Usta birkaç defa 
daha çalındı. Evin içinde U§aklar da da-

ıaıııınarnrraıım 
Subayı kaçırdığ- kız 1 m 
lrfan Timur, küskün bir tavırla: 

bil olmak Uzere Ata ve arkadaşı molladan 
baııkn klmsecll:ler uyanık değildL 
Şeyhllslfun merdivenleri sllratle çıka

rak kapıya ko:ıtu ve dıannyıı açılan kU
çlik p ence reyi aralık ederek bu saatte 
gelenin kim olduğunu görmek istedl. A. 
yok s esini duyan dışardokl zaten garib 
Arab şivesiyle kendini belli etmişti. Bu 
Abdliltcttahtı. 

Ata efendi de pencere aralrğmdan onu 
g5rmüştU. Hnyrctle sordu: 

- Ağa, bu saatte burada işin ne! 

Abdülfettah nefes negeseydl. Derin 
Abdülfettah nefes 

vab verdi: 
nefeseydi Derin 

- Hele aç efendi, aç. Çok yorgunum. 
Şöyle bir dinlendikten sonra arzederim. 

Şeybülislft.m kapıyı açtı. Filhakika A
rab haremağası çok yorgundu. Hemen 
bir kenara yığılarak çıkardığı pe§temal 
bUyüklUğünde mendiliyle terleriıU ıılldl. 

Ata merak içindeydi: 

- Ne o ağa, pek mi mUstacel umur 
var? 

- Çok mllstacel değil m.1 ıeyb efen
di? Alemdarın kılıcından hlc;bfrimlz boy
numuzu kurtaramayız. Bir tedbir edip 
serdarı onun aleyhine t~vlk etmek ve 
acele işim.izi görmek gerektir diye Nezir 
ile tedbir ettik. 

- Nasıl tedbir ağa? 

- Hazır İstanbula gelmf3 ve ellınize 
dUşmUş olan Refik efendiyle r ısçuk A.
yanını hemen idam edip geri kalan A. 
lemdarla Ramlzin kayıtlarını görmek ko. 
tay olur. 

- Buna izni hfimayun istihsali ge -
rektir ağa efendi! 

- lgte serdan Ekrem Çelebi paşayı 
bu ciheto meylettirmek için el birliği 
yapmak kararındayız. (1) 

ŞeyhlllislA.m kendi hazırladtğı plft.nı Ab 
dUlfettaha anlatmakta mahzur görmedi 
ve dedi ki: 

- t§in padişah falan tarafı yoktur. 
Kendi işlmlzı kendimiz görmek ve bu işe 
kimseyi milrlahale ettirn1emck daha ev
li blttariktir. Ben her gcyi düşilnilp ha
zırladım. Sen de bizimle gel. Her gey ha
zırlanmıştır. Serdar mel'un Alemdarın 

kellesi bize bin altına mal olacaktır, a. 
ma allahlialeın pek kısa zamanda devşir
mek mümkündür. Tek bu bcliyeden Mllın 
kalalım. 

Abdiilfcttah daha durendiş g5rUndll: 

- Bu 9aramn ödenmesini sen mi istiyorsun? dedi. 
- Ben sana güveniyorum. Bana ne kadar para verebilirsin? 
- Sana mı? Bu parayı Sadur.a vereceksin değil mi? Eğer kabul 

erse, alçakfann alçağı olduğunu isbat etmiş olarak! 
- Hiç de değil! lnsan kansından her~y alabilir. 
- Kam:mdan mı? 

- Ya, dedi, bu sil!hlı Rumeli askeri
nin önilne nasıl geçeriz? 

- Orduyu hUmayun benUZ terhis e
dilmeınl§tir. Serdara da haber uçurup 
orduyu bir kıyama hazır bulundururuz. 

Bir ~tan da hUnkArdan bir ferman 
rsdıır ettirip Anadolu eşkıyasını tenkil 
bclıanesiyle bir sefer hazırlatıp blleUm
le asker kuvvetlerini oraya sevkettiririz. 
Böylece Dersaadette yine meydan boş 
kalır. 

Ocakluyu teşvik ederek !yandan ka
lanları da katil ve idam ettirmeğe ·saye
deriz. 

Siz de ağa, kaptanı derya olursunuz, 
biz de malı:amnnızda istiklal Uzere kalı
nz. Ne dersiniz'! (2) 

Abdülfettah böylece ve ne kolaylıkla 
kaptanı derya olacaktı! Ahmak zenci pey
nir gemisini yUrUtilvermi§, kafasında 

derhal kAğıttan 11atolar kurmuş, ııervet. 
ler hayal edivermiş. Ataullahm bu dahi
yane fikirlerine ağzmm suyu akmıştı. 

Artrk durulacak vakit değildi. Aşağıdaki 
herifi yanlarına alarak yavaşça evden 
çıkWar ve Alemdar konağına doğru bin 
bir ihtiyatla ilerlediler. 

Zenci Nezir ağa AbdUJfcttahı geyhUlis
ltma gönderdikten sonra kendi harem 
dairesine gcçml§ ve Alemdarın katli ha. 
berini alır al.mal: sultan Selim. ile şehza
de Mahmudun imhası için tedbirler dU
ıUnmUg, Ebe Selimi bularak uzun mUd -
det ba{f başa konuamU§tu. 

Alemdar idam edilince elbet de Ru. 
mcll askeri bir paniğe uğrıyacaktı. Ordu
yu hUmayun da yer yer kıyama karşı ta. 
arruza geçecek ve belki birkaç gUn ls
tanbulda yUz binlerce baş kesilecekti. 
Bu kıyam esnumda mUseııruı ve kavi 
Rumeli askerinin bitkin, yorgun orduyu 
hümayuna galebe çalması miimkUndU. Bu 
takdirde saltanat meselesi birinci iş o -
turdu. Rumeli askeri Rusçuk Ayanmm 
teşvik ve terbiyesiyle Mustafa ealtana -
tından memnun değildiler. Selimi lclft.s
ları bir zaruret olurdu. 

(Devamı nr) 

(1) F11hakllca scrdan ckrcm bu clhete 
temayill gösterml3 \'e pıu:Jlsahtan izin ls
temıstJr. Tarihi Ce,·det (sayfa: 251) 

(2) Kaptam derya Scydl AD pa.,anm 

azlolnnarak yerine Fettahın taylnJ padi
şaha arzolnnmuşsa da valde sultanın de- j 
l&Jcttyle bu 15 geri kalmı,tır. (TarlhJ l 
Vevdct, sayfa !34). 

• 

-38-
Prensese dönerek: 

21 EYLÜL - 1938 
:J 

Çeviren: IF. K. Yazan: R. Rober Düma - 7 ı 

"Yetişmeğe bak. 
gidiqor. Son 

Rüzgar gibi 
sü1 ô.ti ver.,, 

- Teıekkllr ederim. Sen işine bak. 
Ben kendi kendime sarmağa çalışının.. Be 
nim mendilim kandan ıırsıklam oldu. 

• ~ . 
Maksm atölyesinde general fon Rog

vfç NikolU baygın bulmuş, kapı eşiğinde 
onu kucaklıyarak divana yatırmıştı. So
ğuk suyla ıslattığı bir havlu ile genç ka
dmm şakaklarını uğuşturmu§, birkaç yu
dum konyak içirmek Uzere dişlerini ara
lama~a çalışmıştı. Ellerine vuruyor ve 
Noeli hafifçe sarsarak sesleniyordu: 

- Madmazel! Madmazel! neniz var? 
Ne oldu? 

Tabanca sesi onu olduğu yerde sıçrat. 
tı. Noeli bırakarak kapıya koştu ve ba
ğırdı: 

- Kim var orada'! Ne oluyor? 
Ccvab yoktu. Bir an duraladı. Sonra 

merdivenlerden aşağı fırladı. Koridoru 
koşarak geçti ve yazıhaneye girdi. Bir 
yandan da bağırıyordu: 

- Velter! Vclter! ne var? ne oluyor? 
IAboratuvara girdiği zaman her ge;>1 

anladı. Kasanuı içi, maeanm Ustu boşal- \ 
mıştL 

Blr koltuğa çöktU. Bayılmak derecele
rine gehnlştl BUyUk bir gayret sarfede
rek doğruldu ve telefona koştu: 

- Poli.s ! bana çabuk poli.s verin! 

Arkasmdan bir ses söyleniyordu: 
- Ek.se!Ans emirlerinizi bekliyorum. 

Bent komiser Vclter gönderdl Kendisi 
haydudun peşini otomobille takip ediyor. 

Fon Rogviç telefonu yere fırlatarak 
bağırdı: 

- Telefonu kesml.şler! 
D5ndll ve Velterln gönderdiği polisi o 

zaman gördü. Biraz evvelki sözlerini 1-
§itmemi:ıti. Tabanca.sına sarılarak bağır. 
dı: 

- Kimsin? ne istiyorsun 1 

Polis sözlerini tekrar etti. Generale 
bildiklerini anlattı. Esasen bildiği bir 

eey de pek yoktu. General onu dinledi. 
Fakat hAlA şaşkındı, polise cümlelerini 
tekrar ettiriyor, söylediklerini anlamaz 
gibi yilzUne bakıyordu. Birden aklına 
geldi: 

- Çabuk yukarıya koşun. Atölyede 
bir kadın olacak. Tevkif edin. Evet, bir 
kadın .•• Ne duruyorsunuz? koşun! Ça _ 
buk! 

Polis koştu ve iki dakika sonra g~rl 
geldi: 

- Atölyede kinı!e yok ekselAn.s ! 

X.'{ 

- Dikkat delikanlı! Bir motoslklet 
gördün mti önümUzde .•• 

- Gördüm. 

- SUr öyleyse ..• Yetlşmeğe balı:. RUz
gtır gibi gidiyor herif. Son sUrati ver. 

Otomobilin sUratinf gösteren ibre tit
redi ve sonra 100 ze, 105 e, ve 110 a sı~ 

radı. Mersedes goee üzerinde uçuyordu. 
- Gayret! Yakalıyoruz! 
- Bitterfelde yaklaştık galiba. .• 
- Oraya varmadan önce yet.fşmeğe 

çalı§. Şehir içinde yan sokaklara saparak 
elim.izden kaçması ihtimali vardır. Hal. 
buki burada dUz oosedt'I kaçamaz. 

Bravo yetişiyoruz. Herül tanıdım, lflte 
sırtında bohçası.. 

Durmasını işaret et delikanlı. •• 
Mersedesln ıoförU kllk.sona bastı. 

Sonra üç defa projektörü yakıp söndür
dü. 

Yelter bağırdı: 
- Biraz yavaşla. Herife çarpmıyalım. 
Mersedes yavaşladı. Tam zamanıydı. 

ÇUnkU motosikletli adam da yavnola
mış ve frene basarak yol kenarmdr 
durmugtu. Mersedes de durdu. Velter a , 
rabadan sarkarak haykırdı: 

- Eller yukarı! 
Firart itaat etti. Elleri havada d5ndU. 

Otomobilin projektörlerinden kamll.§an 

gözlerini kırpştırarak onlara baktı. 

Velter Mersedes kullanan polise em· 
retti: 

- Tabancanı çek. Kımıldarsa ateş et! 
Kapılan açtılar. Velter soldan, polis 

sağdan aşağı indiler. Velter Rokurun ü
zerine koştu. Polis lsc, tabancası elinde, 
onu takip ettL Alman sivil komiseri ce. 
binden bir kelepçe çıkardı: 

- Ellerini uzat! 

Rokur itaat ettJ. Velter ona doğru e
ğildi ve tam bu esnada bir ses işitildi: 

- Yardım et Rokur! 
Mersedesin şoförlilğUnQ yapan Alınan 

polis!, arkadan Velterln Uzerine atılnıış, 
gırtlağını sıkıyordu. Rokur yetişti, Al • 
man komiserinin çenesine indirdiği bir 
yumrukla onu yere aerdl; Velter bayıl. 
mıştı. 

- Nakavt oldu yüzbaşım! 
Rokurla Benua el sıkıgWar. 

Benua: 

- Haydi 111 baema ! dedi. 
Velterl arabaya götUrdUler. 
- Takım dolabında ip olacak. Rokur 

tpl getirdi. Alman polisini sımsıkı bağla
dılar. 

- ÜstiinU de kurutalım da mlsnfirimlz 
U5Umesin. Hem gelen geçenin dikkatini 
çekmemiş olur. 

- Bohçan nerede Rokur? 

- Motöriin yanında l~aldL Yolda bana 
epey zahmet verdi, pek kocaman ... 

- Epey ağırmış. 

- Vaktim. olmadığı için generalin 
lAboratuvarmda elime ne geçtf5ree boh
çaya tıktım da ondan ... 

- MotarU ne yapacağız! 
- Benzin deposunu ate~le ve haydi 

yola çıkalım. 

(Denunı var) 
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lamı hususıle genç subayların budalalıklarını dü~ünüyordu. 
.. J?ostunun kendisini gönneğe gelişi hiç de hoşuna gitmedi. Cünkü 
ikıncı bir azarlamaya daha hedef olacağını umuyordu. 

Bunun için, Platon içeri girerken: 
- ~~: yardı~m dokunup dokunmıyac:al:'Illt anlamağa geldim. 
Dedıgı zaman, Sadun Alev bundan bir şey anlayamadı. Sadece: 
- Teşekkür ederim, dedi. 
Platon, iki elini arkadaşına uzataark, dedi ki: lrfan Timur. büsbütün kendinden geçerek, b'r koltuğa yığıldı. 

ana hftll başını bir yana eğik, onu bir ne'i endi~e ile süzüyordu. 
ardnna toz.un kalmadan kendine geleceğini görerek alaylı bir gü· 

üşle güldü. Fakat o kadar hafif ki, buna hürmetsizce bit gülüş de
ezdi. 

- Eğer bay Platon ile uyu~azsak, bmi çağır, sana yardun 
ederim. 

- ~ana o kadar sert davranmakla haksızlık ettiğimi görüyo
rum. Bana daı ılmadın değil mi? 

- Vay! söyledi mi? 

Prenses b~~ını kaldırarak: 
- Evet, kansı! dedi, onun kadar asil, onun kadar cömert onun 

adar ... 
Platon dayanaınryarak ayağa kalktı. 
- Saf bir kalb kadar münasebetsiz bir şey olamaz! diye bağırdı. 
Sonra, dikkatle yüzüne baktığı Nazana dönerek: 
- BBu sizi güldüruyor, değil mi? Akıllı bir kadının, tamiri ka· 

il olrruyan bir çılgınlık yapması gülünç, değil mi? 
Nazan, sert bir sesle cevap verdi: 
- Benim gülünç bulduğum bu değil .• 
-Ya ne? 
-Sizi 
-Ben mi? Ne için acaba? 
- Çünkü, siz ne olduğunu bilmeden ı.,zıyorsunuz da ondan! Ak 

başında bir adamın, yeldeğimıenine karşı koymağa kalkışması ka 
gülünç bir §eY olamaz. 
Nana, bir reverans yap:ırak ilave etti: 
- Fakat ben küçücük bir kızdan başka bir ~Y değilim. 

!\azan, Platonu birkat daha sinirlendiren bir azametle odadan· 
çıktı .. 

Platon kardeşine, sitemli bir sesle, çıkıştı.: 
- Demek benden sakladığın bir sım Nanaya söyliyebiliyorc;unl 
- Ona ben bir şey c;öylemedim. Ama, biliyorsun ya, ne ~eytan 

kızdır o! hemen anlayıveıdi. 

- Sadun Alevin böyle çirkin bir şey yapamıyacağını. 
- Pekı o yapmamış da kim yapmış, öyle ise? 
- Sana ~öyle.:nedi mi? 
- Yoo! bir saattenbcri, o, Nana ve sen beni şa~kma dömfür-

dilnüz. 
- O halde dostum, sen de Nana kadar bir feraset göstermeğe 

çalış. ÇUnkü ben bir şey söylememeği vaadettim. 
Bir saat sonra, Platon kardeşile tamamile ayni fikirde olarak, 

prensesin evinden çıkıyordu. Kardeşinin, para namına nesi varsa, 
hep3ini yanına almıştı. Kendi evine de uğrayıp. para çekmecesini 
altüst etti. Ve vakit kaybetmeden Sadun Alevin evine kotu. 

Sadun Alev, son mOracaatlarile yorgun dümü, ve meyus bir 
halde e\ine henüz gelmişti. Kanapcye uzanmış, umumiyetle insan· 

- Hayır, fakat ~n anladrm. Kardeş için yapılamryacak hiçbir 
şey yoktur. İşte portföyGm .... .İçinde bu menhus işi kapatacak kadar 
para \'ardrr. zannederim .. 

_Sadun dostunun boynuna sanldı ve bu sefer karşılık gördü. Ko 
nu~a"ıilecck bir hale gelince h3vkırdı: 

Platon gurur! acevap \'~rdi: 
- Ah, kardeşin ne yüksek kadm biliyor musun? 
- Ben söylemi~tim ya. dünyada bir eşi yoktur diye! 
Sadun basını sallıyarak: 
- Ben ona l ~yık değilim, dedi, bilmiyorum nasıl razı oldu. 
Platon cevap verdi: 
- Senden çok fenalan Yar ... Ben, senin eniştem olmanla iftihar 

ederim .. Fakat evvela şu işimizi halledelim. 
iki dost haşhaşa verdiler. Hesaplar yaptılar. Her şey yoluna 

girince, Platon ayağa kalktı. Dedi ki: 
- Şimdi albaya gidiyorum. Herhalde, adamcağu: beni görünce 

memnun olacak. 
Sadun korkarak sordu: 

(Devamı var) 
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Rey veren ölü 
Yazan: Yaroslav Haşek 

Mezarlıklar bürosı.. son günlerde şu 1 
hadi&e ile meşguldü. Bele.diye seçimle· 
rinden takriben on beş ı,:pn evvel me- ı 
zarlıklar bürosuna Edvard Demus is-

i mindcki tuccarın dul karısı Madam 
mu:ı müracaat etmiş ve kocasının me· 
zarında büyük bir çatlak peyda oldu
ğunu ılcri sürerek şikayetlerde bulun
muştu. 

Kadının bu müracaatı üzerine yapı
lan tetkikat sonunda, hakikaten De
musun mezarında, sebebi pek de ma. 
lüm olmıyan büyük bir yarık olduğu 

tcslıit edileli. 
Kocasının mezarını bu halde gör -

d.,kten sonra evine dönen ma<lam De-
• mus pek perişan bir haldeydi. Kafası 

mütemadiyen kocasiylc meşguldü, O, 
ne kadar dürüst, ne kadar temiz, ne 
kadar intizamı sever bir a<lamdı !. Me· 
zarının bu halde olduğunu görseydi, 
kimbilir neler söylerdi!. 

Sağlığında, kocasının mağazasında 

ne büyi.ık bir intizam hüküm sürerdi 1 
Bir defasında sarhoşun birine yanlı~

lıkla (Çünkü rakı şişesi krndi yerine 
konmamıştı.) raltı yerine sirke ruhıt 

verdiği zaıııan, derl:al mağazasının ar
kasında bulunan odasına girmiş ve bit· 
tezkere yazarak arta Y.alan sirke ruhu· 
nu dibine kadaı- :çmi~ti. 

Tezkere, fevi<a!a·Je enerjik bir yaz! 
ile yazılmıştı, lçinde de şunlar vardı: 

"Ben intizamnzlığı iıiç sevmem. Bunun 
itinde, namuslu bir insan sıfatiyle, bu 
dunyadan kendi gönül rizamla ayrıl • 
mağa karar verdim.,, 

Bu, on beş küsur sene evvel cereyan 
etmişti .. işte Mösyö Demus o zaman. 
danberi, altıncı mıntaka mezarlığında 

gömülü bulunmaktadır. 
Madam Demus acılarını biraz olsun 

dökmek için, kocasının mezarının ne 
halde bulunduğunu komşusuna uzun u
zun anlattı. 

Komşusu bu anlatılan şeyleri dik
katle dinledikten sonra: 

- Komşucuğum, dedi. korkmayınız. 
Fakat, bazı rivayetlere göre bir ölünün 
mezarında çatlaklar, yarıklar peyda ol· 
dumu, bu, ölünün tekrar dünya yüzüne 
dönmek istediğine delalet edermiş .. 
Ben bile, tekrar dünyaya dönen bir 
terzinın hikayesini okumuştum, Gene 
bir gün bana şöyle bir hikaye anlat
mışlar<lı: 

Almanyada, galiba Saksonyada, bir 
müzikaeı varmış .. Herif günün birinde 
ölmüş .. Epey bir zaman sonra bilmem, 
neden icap etmiş, herifin mezarını aç
tıkları zaman muzikacıyı mezarında 

bulam3mışlar. Bunu işiden muzikacının 
kansı, derhal gazetelere bir ilan vere
rek, kocasının şurada burada dolaşıp 
&cfahet yapmasından ise, eve dönmesi· 
nin daha iyi olacağını yazmış.. Çok 
geçmeden müzikacı karısına cevap 
vermiş .. Ve karısına büyük postahane 
yaıunda randevu vermiş .. Kadın, yanına 
bir kaç sivil polis alarak, tayin edilen 
ııaatte randevu yerine gitmiş.. Herifi 
tevkif ettikleri zaman, bunun hiç te ka. 
rının kocası olmadığını, tamamen ya
bancı bir adam olduğunu, 2nlamışlar .. 
Görüyorsun ya, komşucuğum, dünya· 
da ne tuhaf şeyler oluyor.. Maamafih 
&İz korkmayınız! .. Bütün bu anlattığım 
şeyler nihayet birer rivayettir. 
Komşusunun anlattığı bu korkunç 

hikayeler, esasen sinirleri bozulmuş 0 -

lan Madam Dcmusu büsbütün çileden 
çıkardı. Kadıncağız, geceyi tek başına 
geçiremiyeceğini anladı. Bir diğer 

komşusuna giderek kızları Klaranın bu 
gece kendisiyle beraber kalmasını rica 
etti. 

Komşusu. tıpkı ödünç şeker ve ya. 
hut tuz verir gibi kızıfu bu i!ecelik 
madam Demusa ödünç verdi. 

Klara fevkalade korkmuş ve ürkmü!j 
bir halde Madam Demusa ~eldi. Çünkü 
kardeşi, şaka olsun diye ona, berabe -
rinde biraz rakı götürmesini, bu'suret
le merhum Demus ken.dilerini ziyaret 
ettiği ~aman ona ikram etmelerini söy
lemişti. 

Klara kardeşinin bu sözlerini ciddiye 
almı§, ve madam Demusun evine gelir 
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Çeviren: Frah Ferruh 
gelmez, evde rakı bulunup bulunmadı. 
dığını sormuştu. 

Madam Demusla Klara, herhangi bir 
hadise elmasını bekliyer,ek bütün ge
ceyi, büyük bir korku içinde, uykusuz 
geçirdiler. Maamafih hiçbir hadise ol· 
madan sabahı ettiler. Sadece akşamdan 
lamba şişesi kırılmış, gece yarısına 
doğru da gardrop gıcırclamış, sokakta 
bir köpek ulumuş, ve sorhoşun biri de, 
yüksek sesle: 

"Benim güzel Baruşkam,, .. şarkısını 
söylemişti. 

Ancak, ortalık aydınlandıktan sonra, 
uyuyabildiler ve öğleye doğru da 
şiddetli bir kapı çalınışı ile uyandılar .. 

Çabucak giyinip kapıyı açtılar. içeri. 
ye iki adam girerek Mösyö Demusun 
evde olup olma<lığım sordu .• 

Madam Demus istavroz çıkararak, 

kocasının on beş sene evvel ölmüş bu
lunduğunu söylcui. 

Gelenlerden birisi: 
- Bunun hiç ehemmiyeti yok, de

di. Siz de çok iyi bilirsiniz ki madam, 
şayet kocanız sağ olsaydı, kendisine 
düşen vazifeyi yapmakta bir an tered
düt etmezdi. Kocanız hayatta iken 
"Genç Çekler partisi,, nin hararet!i bir 
taraftarı idi. Binaenaleyh şimdi de ha
yatta olsaydı mutlaka bizimle beraber 
olur, ve seçiciler de- reyini bize verir -
di. Yakında size üçüncü mıntakadan 

seçim kartı gelecek. Siz, H'ıtfen bize 
vekalet hazırlayınız! Biz tekrar geldi· 
ğimiz zaman seçim kartı ile beraber ve
kaleti alır ve kocanızın yerine reyimi
zi veririz .. 

Esasen kocanız ölümünden biraz ev
vel, bizlerle k.>nuşmuş, ve öldüğü t ak· 
dirde bu gibi meselelerde, onun karısı 
ve tabii vekili olmanız sıfatiyle, size da· 
ima güvenebileceğimizi söylemişti ... 

Gelen adamlar, Madam Demusun c. 
lini öptükten sonra oradan ayrıldılar • 
Ayni gün öğleden sonra, mösyö Demus 
namına, eve bir seçim kartı bırakıldı. 

Kadın kartı da aldıktan sonra büs
bütün pirelendi: 

- Her halde burada bir iş var! .. 

Diye düşündü ve derhal kocasının 
mezarına yollandı .. Oraya vardığı za
man büyük bir dehşetle, mezarın üs· 
tündeki yarığın büyümüş olduğunu 

farket ti. O akşamı da yalnız geçiremi. 
yeceğini anladı. Bu defa da Klaramn 
annesine ba~ vurarak Klaranın ve Kla
ranın küçük kardeşi Boguslovun kendi· 
sinde gecelemeleri için kadından müsa· 
ade rica etti.. 

Fakat gece yarısından önce Boguslo
vu evden kovmak mecburiyetinde kal
dılar •. Çünkü 'Boguslov <ve gelir gel· 
mez, kapıları çalmağa ve: 

- O .. Hoş geldiniz, mösyö Demus ! .. 

Diyerek türlü türlü şeytanlıklar yap· 
mış, karyolaların altına \ saklanarak 
gi'ı.ra, mezar seslerini takEd ederek bo
ğuk boğuk haykırmağa başlamıştı. 

iki kadın, biitün geceyi büyük bir 
korku içinde geçirdiler. Sabahleyin, bir 
gün önce gelen ayni iki adam tekrar 
geldi. Uzun uzun "Genç Çekler parti
si,, nden bahsederek seçim kartını aldr 
lar ve mösyö Demus namına rey ver
mek salahiyetini haiz olduklarını ka
dına temin etmeğe başladılar. Bir çok 
saçma sapan şeyler söylediler. Hatta 
içlerinden bir tanesi, bizzat mösyö De
musun rey vereceğini ima etmek iste· 
di. 

Kadıncağız: 

- Fakat nasıl olur? Kocam öleli on 
b~ş sene oluyor! diyerek itiraz etmek 
istediyse de sözünü dinletemedi. Ge· 
lenler: 

- Madam, müsterih olunuz, diye o. 
nu temine kalkıJtılar ! Bundan bir fe
nalık çıkmaz. Siz bu hareketinizle, ko· 
canızın sevdiği bir partinin kazanması
na yardım etmiş olacaksınız. 

İki adam, madam Dcmusu büyük 
bir heyecan içinde bırakarak evden ay. 
rıldılar. Kadın öğle yemeğinden son
ra tekrar kocasının mezarım ziyaret 
etmek ihtiyacını duydu, Fakat odaya 
heyecanı büsbütün arttı. Çünkü meza • 

' 

Yan11ın : 
htanhul için: 24222, BeyoAlu için : 

44614, Kn<lıköy için: li0020 Üsküdar i-
çin: li0li25. ' 
_Y~şilköy, !lakırkl!y, Bchek, Tarabya, 

Buyukdere, h~nerhahçe Knndillı Eren· 
k.öy, Ka!·t~I, B~yfiknıla, 

0

Jleyheli, 'nıırgnz, 
Kın:ılı, ıçııı: 1elcfon ıııulı:ı!Jere mcnıu
runn y:ınııın ılenıek kMiılir. 

Hami ılfııilesı: 22il 1 
Uenlz itfaiyesi 36 •• 20 
llc.r:ız ı I lrnleıı;i: 21 !l!Hl. G:ılata yanıın 

kulesi: 40U:iU 
Sıhhi ıııııl:ıt: 449911. MUıldciumıımilik: 

222!HI. Enı niye! mfırlürliiAü: 24 382. 
Nefia \'ckiileti lst:ınlıul Elektrik işleri 

Umum Miidürlüğü Beyoğlu: 44801 • lstan. 
bul: 213711. 
t:ı~: 409:18. Cihali: 20222. Nııro~maniye: 
21708. Csküılar - K:ıclıkiiy: fi0ii3. 

H:ıv:ııı:ızi: lst:ınlıul: 24378. Kadıköy· 
(i0r9U. Jleyo~lu: •HIH2. • 

T a ksi Otomobili i stemek 
i çin 

Sul:ır fdare~I: Beyo.iUıı: 44783. Beşik• 
Uc)o~lu l'ılıeli: 49Ulil. Bebek cıhetı: 

31i • HH. Kadıköy ciheti 60H7. 

Denizyolları 
ht:ınbul ııcenlelllU: 227"0. Karaklly: 

4231i2. 
Pazarle~ı Tophaneden 16,30 Mudanya 

20 B:ınılırına. ' 
S:ıh Tophaneden 9,:'IO lzmit, 16,30 Mu· 

cl:ınya. 19 K:ırahiııa, 20 nandırma, Gala
t:ıcJ:ın 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mer
sin. 

<;:ırş:ınıha Toph:ıncılen 16,30 Mud:ıny:ı 
20 Baııdırrıı:ı. Sirkeciılen Hı Ay,·nlık, ıs 
Harlın. • 

Perşembe Tophaneden 9,30 lzmit, 16,:?0 
Mııclaııyıı, 20 Bnndırına, Gnlat:ıdan 12 
K:ıradeni:r.. 

Cıırn:ırtcsi Toph:ıneılen 14 Mudanya 20 
n:ıııclırıııa. Sirkeciden 15 AyYalık, . ıs 
Bartın. 

J>ııuırlcsi Toph:ıııeılen 91nıroz 9 30 fz. 
mil, G:ıl:ıl:ııl:ın s.:rn Murl:ınva, to' 30' lznıir 
Sür. 12 K:ıraclen iz. 22,30 ~hıcJ:ı~ya. 
M üzeler 

Ay:ısofyn, Roma • nızans, Yunan eser
leri Ye Çinili Köşk, Askeri Müze ve sarnıç 
l:ır, Tıenret ''C S:ın:ıyi Müzesi, Sıhhi müze. 

C Bu miiıelcr lıergiin saat 10 dan 16 ya 
k:ıcl:ır 11\·ıklır.) 

Tiirk ,.e h!ı"ıııı r~rrlerl müzesi: Puar
tcsiıleıı h:ısk:ı herııiin Hnt 10 d:ın 16 ya 
kadar ve Cuına ııünleri 16 dan 17 ye ka
dar nçıkl ır. 
Topkapı Müusi: llcrgün sa:ıt 13 ten 16 

ya katlar ııçıklır. 

ff " emleket Dışı Deniz 
Seferler! 

Ronı:ınya vapurları: Cıım:ırlcsl ııünlcri 
13 ele Köslcnce;>e; Salı günleri 18 de Pi
re. Beyruı, lskcnılcriye. 

lı:ıly:ın v:ıpurl:ırı: Cuma ııünleri :ı;:ı:ıt 10 
d:ı Pire, Brenclir.i, \'enedik, Triyeslc, 

Sirkeci lst:ısyon Alüdürlüf;ü Telefon 
230i9. 

/. vrupa Hattı 
Seınrılon cksorc~i hergün Sirkech1en 

s:ı:ıt 22 de kalkar ve A \'rup:ııl:ın ııclenl 
sa:ıı 7.25 le Sirkcclve 11111\':ıs:ıl:ıı eder. 

Koıwansiyoncl 20,30 da kalk:ır, 10.20 
de ıırlir. 

Eılirııe po~l:ısı: Herşıün saat 8,50 de 
h:ırek~I cdrr. 19,33 de gelir. 
A nadolu hattı 

Jler11ün h:ırekel eden şimendiferler: 
Sani Sele Kony:ı, 9 da Anknr:ı. 15,15 ele 

Diy:ırlıakır Ye S:ıınsun. 15,30 d:ı fü;kişe· 
hir, 19.10 da Ank:ıra ekspresi. 20 de A
d:ıırnz:ırı. 

Ru trenlerden s:ı:ıt 9 da hareket eden 
Aıık:ırrı ınulılcliti par.:ırtesi, ç:ırş:ınıh:ı 
,.e cuma fliinlcri ll:ıleb \'e Musula kad:ır 
ısefrr Plıneklcdir. 

MONAKASALAR: 
Haydarpaşa Nürnune hastanesine rn

zım olan 500 kilo net idrofil pamuk açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28-9-
ms çarşamba günii saat 14.30 da Cağat· 
o~lunda Sıhhat \'e içtimai mua\'enet mü· 
dürlü~ü bina!;ında kurulu komi!;yonda ya 
pılacaktır. :Muhammen fiyatı: Beher ki· 
Jo·u 150 kuru~lur. 
(a·:<.,:EN SE~E Bl!GfiN NE OLDU? 

Başvekil ,·ekili Celal Bayann meclis top 
)andığı vakit vekalet makamına getiril· 
mcc;i takarrür C'tti. 

rm üstündeki yarık, adamakıllı büyü • 
müştü. 

Kadın, yarığın mütemadiyen büyü • 
mekte olduğunu görünce, kocasının 

mutlaka dünyaya geri gelmek istediği -
ne kat'iyyetle kanaat getirdi. 

Eve dönünce, kapıcı kadından, koca· 
sının bu akşam kendisinde kalmasına 

izin vermesini rica etti. Kapıcı, gece 
ikiye kadar bira almak üzere bir kaç 
defa sokağa çıktı. Ve mü tema.diyen bi· 
ra içti .. Saat üçten itibaren de ölüler 
hakkında öyle korkunç hikayeler an. 
!attı ki, korkudan madam Demusun 
da, Klaranın da saçları dimdik oldu. 

Bütün bir hafta bu minval üzere geç· 
ti. Kapıcının burnu kızarmağa başla· 
dı Bütün mahalle halkı, geceleri ma. 
dc.m Desmusu korkutmakla vakit geçir· 
di. Bu arada seçim yapıldı. Gazeteler 
Pragın Libniya mıntakasında, bundan 
on be~ sene evvel ölen tüccar Demusun 

-- - - . - - - -~ -- ~---------·- -- --
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YAli/Z 
Amoın
~Sl(E!ar 

\'azan: Rahmı 
"Havamoz zehlrDeınlyoıra 

yal!< cııeponaıro <dleD~nmDş, 
yayDO ıyor 

-96-
Ka5ara kapağındaki zabit, Tritonun 

süvarisi Ojen Klavye idi. Gemi, o sabah 
Boğaza doğru gelirken Mürefte önlerinde 
türhiıılerde anza olduğu süvariye haber 
verilmiş, çarkçıbaşı lzidorun bütün uğ· 
raşmaları boşa çıkmış, çok geçmeden iki 
türbin de staper etmiş, gemi de batma 
tehiikesi başgöstermişti. Sürnri süratle 
işe müdahale lüzumunu duymuş, çarkçı 
başı}'l yanına çağırmış sormuştu: 

- Tamire irnk;in yok mu yüzbaşı? 

Pos bıyıklı 45 lik çarkçıbaşı, ellerini ü· 
rnitsizlikle iki tarafına açmış, cevap ver
mişti: 

- Smil broken kırıldı. Değiştirmekten 
başka hiçbir ŞC)' yapılamaz. 

- Peki, bizde yedek mil var mı? 
- Ne gezer! .. Hiçbir yerden de tedarik 

edemeyiz. 
- Ne olacak şimdi? 

Çarkçıbaşı gözlerini yumdu, açtı, son· 
ra dua okuyormuş gibi ağır ve ıçın ıçın 
sızlayan bir sesle felaketin üst tarafını 
anlattı: 

- Şu andan itibaren makine muattal
dır. Gemi ile bizim yani mürettebatın 
mukadderatı size mevdu bulunuyor. Ne 
yapılac.ığını takdir etmcl\: de sizin vazi
feniz .. lş bu kadarla bitmiyor kapiten. 
Dahası var: Geminin haYası da zehirle· 
niyor. 

Kapiten Klavye, çarkçıbaşının pos bı· 
yıklarında dolaşan dalgın bakışlarım 
karşısındakinin gözbcbcklcrine dikti. Hay 
retten irileşen gözlcrile acaip bir tavır al
dı. Acele sordu: 

-Ne olmuş? Geminin hm·ası mr zehir
leniyor? 

Çarkçıbaşı ternş göstermeden anlattı: 

· - Evet kapite9. Havamız zehirleni· 
yor. Amonyak depoları delinmiş, gazlar 
her tarafa yayılıyor. Bunları tamir et· 
mek te uzun zamana muhtaç. Bizim atöl· 
yede yapılmaları da ayrıca zorluk vere· 
cek bir iş. 

- Hava çok mu bozulmuş? 
- ikinci süvariden bozulma miktarını 

tahkik edebilirsiniz. Yalnız manga ile ma 
kineyi amonyaklı ha,·a kapladı. Zor te
neffüs ediliyor. Bu hal ancak yarım saat 
daha devam edebilir. 

Süvari adamakıllı afallamı~tı. Felaket 
felaket üzerine geliyordu. Makine bozul
muş, gemi seyirden kalmış, üstelik amon
yak depolan da delinmiş, suyun altında 

gizlenmek kabiliyeti de böylece bitmişti. 

Hiç olmazsa geceye kadar beklemek, 
karanlıkta su~·un üstüne çıkmak esir 
düşmek tehlikesini bertaraf edebilirdi. Fa 
kat bu tasavvur da şimdilik ortadan kallc 
mış bulunuyordu. 

Süvari şa~kmhkla ne yapacağını bil
miyor, bir türlü karar veremiyordu. Ye
rinden kalktı, preskopun başına geçti, et· 
rafı tetkik için adescyi sağa sola çevir
rneğe başladı. Sahil hemen iki mil kadar 
uzaktaydı .. Preskopta Şarköy iskelesi ta· 
mamen görünüyor, yana~<ın iri şalopelere 
hamalların çuval taşıdır,rı da f arkedili· 
yordu. Klavye can sıkıntısı ile aletin ba
şından kalktı. Çaresizlikle bunalan ruhu· 
na bir parça olsun ferahlık vermek için 

yerine rey vermeğe teşebbüs eden bi· 
risinin tevkif edildiğini yazdılar. Fa
kat bu a.dam kaçtığı için hüviyetini tcs· 

bit etmek imkanı olamadı. Madam De· 
mus bütün bu havadisleri okuduğu za. 
man istavroz çıkarmağa ve hüngür hün. 
gür ağlamağa başladı. 

Bu andan itibaren altıncı mıntaka 

mezarlığının ziyaretçileri gayet hazin 
bir manzaranın şahidi olmağa başladı -

tar .. Her gün öğleden sonra Edva:-J 
Demusun mezarına siyahlar giyinmiş 

bir kadın geliyor, diz çöküyor ve ~an. 
gür hüngür ağlayarak: 

- Et:vard, diye söyleniyordu, ma· 
demki mezarından kalkıp belediye se· 
çimlerine iştirak ettin ve mösyö Filip 
i;in rey verdin, ne ti~yc evine dön':llü
yorsun? Bu senin yaptığın hiç te iyi 
bir §ey değil!. Karıcığım üzme, evine 
gel, Edvard ! .. 

bir kurtuluş yolu aramak, bulmak için 
prpınıyordu. Kapı vuruldu. Kla\ re ümit 
siz bakışlannı tahtclbahirin dar kapı ına 
dikti, seJendi: 

- Buyurun! 
lçeriye ikinci SÜ\'ari girdi. Halinde bil· 

yük bir tehlike karşısında bulunan in
sanların şuursuz tela~lığı görülüyor, beti 
benzi kül gibi bir renk tac;ıvordu. Sü\41· 
rinin yanma geldi, selam ;,e~di, konu~tu: 

- Kapiten, mangada durulamıyacak 

hale geldik. Mürettebat zehirli hava yü· 
zündcn yerlere serildiler. Depolar patla· 
mış, amonyak gazı etrafa yayılıyor. l la\'a 
deği~tirmemiz lazım .. 

Süvari en yakın rnadununun isteğine 

uyar bir tavırla ağır ağır başmı salladı: 
- Evet .. Hava değiştireceğiz .. Ama han 

gi şart altında biliyor musun? 
lkinci omuzlarını silkti: 
- Hangi şart altında olursa olsun .• 

Evvelıl hayatım}ZI muhafaza etmek için 
kayıtsız ve şartsız hava değiştirmeğe ih• 
tiyacımız var. 

lkinci süvarinin aralık bıraktığı kama· 
ra kapısından gazlar süvarinin bölmesine 
de dolmağa başladı. 
Sarı renkli bir bulut yavaş yavaş tek· 

mil kamarayı kaplıyor, göz yaşartan, 

genzi tnmalayan bir koku ha\'anm zehir 
lendiğini gösteriyordu. 

Artık beklemeğe, tahammüle vakit kal· 
mamıştı. Süratle suyun üzerine çıkmak, 
havnyı değiştirmek kap ediyordu . 

Klavye ikincinin omuzuna elini koydu; 
mırıldandı: 

- Hiç bir kurtuluş ümidimiz yok. Düş· 
man sahiline iki mil mesafedeyiz. Suyun 
üzerine çıkar çıkmaz sahilden gbrülece· 
ğiz. Eğer orada bir kıta varsa ateşe ma· 
ruz kalacağız. Hiç bir kuwet yoksa o za
man telgraflar işliyecek, en yakın donan· 
ma kısmına haber verilecek. Yakalanaca· 
ğız. Fakat ne yapalım. Ömrümüzü birkaç 

· saat daha uzatmak, belki de bir kutuluş 
ümidi bulmak için bunu yapacağız.! 

Klavye, karşısında zehirlenen kani le ter 
içinde kalan ikinci süvariyi bıraktı. Kapı· 
yı açtı, koridora seslendi: 

- Haydi çocukl~ .• donkilcr i~lcsin!. 
lsa yardımcımız olsun, yukarıya, SU) un 
üzerine çıkıyoruz. 

Donkiler mürettebatın son gayretleri 
ile ve el kuvveti sayesinde harekete gcti· 
rildi. Hafif gümbürtülerle Triton ağır a· 
ğır yukarıya yükseldi, denizin yüzüne 
çıktı .. Derhal kapaklar açıldı. Mürettebat 
kendilerini gü\·erteye attılar, bol taze ve 
serin hava ile sık sık teneffüse ba~ladılar. 
Saf hava, kanlan zehirlenen Fransız de· 
nizcilerine iksir gibi tesir etti. Biraz son 
ra bütün mürettebat eski zindeliklerini 
kazandılar. Fakat, ) eni ve mühim bir leh 
like, süvari Ojen Klavyenin daha deni· 
zin dibinde iken rnkuuna ihtimal Yerdiği 
hadise kendini göstermede gecikmedi. Tah 
telbahirin sudan çıkı~mı Şarkoy i"kelesin 
de çalışanlar hayret ve dehşetle gördü 
ler. tık hareketin herkesin elindeki jc;i bı· 
rakıp kaçması oldu. Şarköyde panik~ b:ıy 
!adı. Herkes avazı çıktığı kadar bağırı· 
yor. 

- Düşman tahtelbahiri.. Tahtelbahir 
geldi .. Iskele önünde duruyor. ~e !eri et
rafı sarıyordu. 

(Dc\amı \ar) 

RADYO 

27 EYLÜL - 1938 SALI 
18,30 d:ıııs musikisi (pl[ık), 1!l Konfe 

r:ıns, Eminönü h:ılke\ i ıınmın:ı, Llif Naci 
(ll:ılk ve resim), l!l,30 K:ır.ıclcııi:ı: g rr i, 
Jlüsc~ in Dilıiver, 19,55 Bors:ı lı:ılı 1 rı,. 
20 sn:ıı :ıy:ırı, Suz:ın Ye nrk:ıd:ışları tnrnfın 
dan Tiirk musikisi ve lı:ılk ş:ırkıl:ırı, 20,40 
Ajans h:ılıcrleri, 20,47 Oıner Ilız:ı Doğrul 
t:ır:ıfmd:ııı :ır:ııı~·a sö~ Jc,, 21 sa:ıı ::ı) arı, 

orkc~lrn, 2 l,30 Ccın:ıl K iıııil ve nrk:ııl:ı~l:ırı 
tnr:ıfıııd:ın Türk ınu-;ikisi \e halk s:ırkıl:ırı 
2,10 hnv:ı raporu, 22,13 r:ısıl s:ız Jır.\eli, O 
ku:r:ınl:ır lbr:ılıim l yı:ıın, Ali Hüllıul. Bel 
ııı.ı, 22,55 Son lı:ılıcrlcr \'C ertesi Jıunun 
programı, 23 saat :ıy:ırı, istiklfıl marşı son. 



Gaziantep garnizonu ihtıyao için aşa ğıda cins ve mıktarları yazılı beş kalem 
mak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş tur. Eksiltme 6 10-938 perşembe gunü saat 
9-10-11 dedir. Eksiltmeye girmek istlyen ler :.anuni vesika olarak banka mektubu 
veya maliye makbuzlarile hizalarındaki gün ve saatlerden bir saat evvel komisyo· 
na müracaatları. Şartnamesini gönnek isti }'enler ihale gününden bir gün evveline 
kadar hergün Gaziantepte levazım dairesin de okuyabilmeleri için gelmeleri. 

(416) (6561) 
Cinsi Miktarı Mu.Be. Mu. Te. İhalegün Saat Şekli 

Kilo Li. Ku. Li. Ku. 
Sadeyal 13800 12495 90 937 19 6/10/938 9 kapalı zarf 
Pirinç 25200 6579 00 493 00 .. " .. 
Ekmek pi:Irmesi 558200 7647 34 373 55 .. 10 .. 
Odun 1063000 15413 50 1156 00 •• .. .. 
SruTh."Un 4155S2 6108 14 485 11 " .. .. ... . . 
TQm birliklerinin ihtiyacı olan 4 ka lem erzaka teklif edilen fiyatlar Korca pa· 

G3lı görüldüğünden aşağıda yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla yeniden milnaka· 
saSJ yapılacaktır. Şartnameyi okumak isti yen!er hergün, münakasaya iştirak edecek
forln 2490 sayılı kanunun 2·3 üncü mad delerinde yazılı vesikalarla beraber belli 
eün ve saatte Lüleburgaz Tfun satınalma komisyonuna müracaatları. (425) (6570) 

Cinsi Miktan M.Bedeli Mu. Teminatı Eksiltme şekli 

Bulgur 
Pirinç 
Kuru Qzüm 

Sabun 

Kilo Lira Lira Ku. 
112200 13464 1009 80 K. Z. 
103400 24816 1861 20 .. 

40700 8954 671 55 .. 

21100 7385 557 87,5 " 
• • • 

4/10/938 
7/ 10/ 1938 
4/10/1938 

5 •. 

15 
16 
17 

A~da yazıtı sadeyağ hizalannda yazılı tarihlerde kapalı zarfla eksilt· 
mesi yapılacaktır. İsteklilerin kanunt \'esikalarile beraer teklif mektup~arm1 
ihale saatinden bir saat ewel Niğdede Tüm satmalma komisyonuna vermele

\. 
ri. (448) (6711) 

Kilo Mu.Be. 
10520 11505 

3770 3958 
7600 8080 

Ek.Sek. 
K.7.arf 
K.Zarf 
K.Zarf 

Cinsi 
Sadeyağ 

Sade~-ağ 
Sadeyağ 

Tarih Saat 
6/10/1938 15 

6/10/ 1938 15 
6/10/1938 15 

Nere için 
Niğde 

Bor 
Yozgat 

• • • 
2000 adet battaniye kapalı mrfla ek

ıUtmeye konulmuutur. Hepsinin tutarı 

18000 Ura olup Uk teminat 1350 liradır. 
Eksiltmesi 12-10-938 çarı;ıamba günil sa
at 16 da yapılacaktır. Şartnn.me evsaf ve 
11Umunesl her gUn komisyonda görUleb1-
lll'. t.teldllerln lhnle gUnU ihale saatin • 

den behemehal blr saat evvel kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı vesaikte birlikte 
Ankarada M. M. V. sntmalma komlsyo -
ntına teklif mektuplannı vermelerl 

(449) (6712) 

• • • 
Balıkesir Çayırhisar mevkiinde yapıla· 

cak olan 2 adet top hangarı ile 5 adet cep 
hanelik kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
mu,tur. ihalesi 3·10-938 pazartesi gü· 
nQ saat 16 da Balıkesir Kor satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
58145 lira 18 kuru~tan ibaret olan bu 
ina,atm birinci k~if, plan temel hafri· 
yatını gösteren tafsilat resmi umumi ve 
fennt prt.name ve ~ Balıkesir satmal· 
ma komisyonu ile Izmir, Ankara ve Istan 
bul levazım amirliklerinde görülebilir. 
llk teminatı 4157 lira 26 kUruştur. Talip 
lerin kanunun 2,3 üncü maddelerindeki 
belgelerle birlikte ihaleden bir saat ev· 
vtline kadar teklif mektuplarynı komis
yona vermeleri. (415) (6560) 

• • • 
Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 

S00.000 kilo arpanın kapalı zari usulıle 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Kon 
yada Kor, lstanbul, Ankara, levazım a
mirlikleri satınalma komisyonlarmdadır. 
İstekliler şartnameyi komisyonlarda oku· 
yabllirler. lşbu 500 bin kiJo arpanın mu. 
hammen tutan 22000 liradır. Şartname
sindeki yilıde 25 miktar fazlası da dahil 
oldulu halde ilk teminatı 2062 lira 50 
kuru§ , eksiltme 1·10-938 cumartesi gü· 
nQ saat 11 de Konyada Kor satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 
l.10-938 cumartesi günü saat 10 da tek· 
lif mektuplarını Konyada Kor satınalma 
komisyonuna vermeleri. Arpa ve yulafa 
teklif edilen fiyatlar aynı olduğu takdir
de yulaf. ve gene arpa fiyatı ~-ulaftan pa· 
halı olursa gene yulaf, muakeveleye bağ· 

!anacaktır. Arpa fiyatı yulaf fiyatından 
ucuz olursa arpa mukaveleye bağlana· 

caktır. (396). (6344) 
~ . . . 

K~if bedeli 107501 lira 45 kuruştan 

ibaret Kütahyada in~ edilecek iki top 
hangarı ile üç cephanelik kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur, ihalesi 3·1()-938 
pazartesi günQ Balıkesir Kor satmalma 
Ko. da saat 11 de yapılacaktır. ilk temi· 
natı 6625 lira 8 kunı~ur. Bu işe ait plan, 
ke,if .fenn! §3rtname ve umumi şartname 
ile eki ve temel hafriyat tafsilat resmi 
Ankara. tstanbul ve lzmir levazım amir-
1111 satınalma komisyonlannda görülebi· 
Ur. Taliplerin kanunun 2·3 üncü madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte ihaleden 
bir saat evvel teklif mektuplarmı komis-
;[ona vermeleri. .(418) (6563) 

KllUkte de yapılacak iki pavyon bir 
tavla bir mutb:ıb kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 5784.2 liradır. 
Muvakkat teminatı 4338 liradır. İstekli_ 

ter bu işe aft keşif plfı.n ve şartnamelerini 
M.uğlada Askert lnşnat Komisyonundan 
Uç Ura mukabillnde alablllrlcr. lstlyenlc.. 
re gönderilir. Tekllf mektuplan 10.10. 
938 pazartesi gUnU snat 14 de Muğlada 
Aekerf Satınnlmn Komisyonuna gönderil.. 
m~ olmahdır. İhale 10-10-938 pazar. 
test glinU saat 15 de Muğlada Aekert 
Satınalma komUıyonu tarafından yapıla. 

caktır. 1stcklilerln bu tşl yapabHec klc.. 

rine dnlr M. ll.. Vek8.lctl İnşaat dairesin. 
den mus:ıddak vcslkalarmı ihale gUnUn. 
den beıı gUn evvel komisyona gönderme.. 
lerl. ( 445) (6708) 

• • • 
Akşehirdeki kıtaatın ihtiyacı olan 

150.000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Şartnamesi Konyada kor, ls· 
tanbul, Ankara levazım funirlikleri satın· 
alma ko. da görülebilır. Muhammen tu· 
tan 16500 lıradır. Şartnamedeki yilzdc 
25 miktar fazlas da dahil olduğu hale.le 
ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. Ek· 
siltme 3· 10 938 pazartesi günü saat 11 de 
Konyada kor satınalma Ko. da yapıla· 
caktır. İstekliler 3· 10-938 pazartesi günG 
saat 10 a kadar teklif mektuplarını Kon 
yada Kor satınalma komisyonuna verme
leri. <424) (6569) 

• • • 
Hep ine 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 nümuneler komisyonda görülebi 
lir. ilk teminat 1185 buçuk liradır. Eksilt. 
meye girecekler kanunt teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif mektupla· 
nnı el{siltme saatinden behemehal bir sa· 
at evveline kadar Ankarada l\l M. Vcka· 
Jeti satmalma komisyonuna verıneleri. 

(395) (6343) 
"' .. 

Konyadaki kıtaatm ihtiyacı olan, 
1.210,000 kılo buğday öğütmesinin kapa· 
h zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Konrada Kor, İstanbul. An· 
kara levazım fi.mirlikleri S3tınalma ko
misyonlanndadır. İstekliler ~artnamevi 
Ko. tarda okuyabilirler. Işbu 1210000 ki· 
lo buğday öğütmesınin muhammen tutan 
24200 üradır. Şartnamesindeki yüzde 25 
miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 2268 lira 75 kuruştur. Eksiltme 
3 birinciteşrin 938 pazartesi günü saat 
15 de Konyada Kor satmalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Istekliler 3 birinci· 
teşrin 938 pazartesi günO saat 14 e ka· 
dar te]slif mektuplarını Konyada Kor sa· 
tmalma komisyonu başkanlığına vere· 
ceklerdir. (406) (6415). 

Bodrumdn yapılacak fkf Jl!l\<)'On bir 
tnvla bir mutbah kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. Kcıılf bedeli 65.840 liradır. , 
Muvakkat teminatı 4.938 liradır. lstek!L 
ler bu \~~ ait keşif plan ve şartnamE>lerini 
Muğlnda Askort inşaat Komi~yonundan 

Uç lira mukabilinde alabilirler. tstlyenle. 
re göndcrntr. Tekli! mektuplan 10.10. 
938 pazıırtesi günü saat 14 de Muğlada 
Sntmalma Komisyonu tarafından yapıla. 
caktır. İsteklilerin bu işi yapabilecekle .. 
rlne dntr M. M. Vek~leU İnşaat Da.lre. 
elndcn musaddak vesikalarını thale gU. 

nUndon beş giln evvel komisyon3 gön. 
dermelcrl lfızımdtr. ( 444) ( 6707) 

• • • 
Demirköy garnizonunun seksen ton st· 

ğır eti ihtiyacı kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. Eksiltmesi 10-10·938 
pazartesi günü saat 17 de yapılacaktır. 

Zarflar saat 16 ya kadar kabul olunur. 
Muhammen bedeli 17600 liradrr. tık te
minatı 1320 liradır. Taliplerin gün ve sa 
atte Vize satınahna komisyonu binasında 
hazır bulunmalan, evsaf ve hususi ~rt
lan gönnek istiyen hergün komisyona 
milracaat edebilirler. (413) (6538) 

• • • 
Konyadakl kıtaatm ihti~-acı ol:ın 

645000 kilo unun kapalı zari usulile ek· 
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi Kon· 
}-ada Kor. t tanbul. Ankara h:'''a.Ztm A· 
mirlikleri rntmalma komisyonJarındadu. 
İstekliler şartnameyi komisyonlarda o. 
kuyabilirler. işbu 6·t5 bin kilo unur. nıu· 
hammen tutarı 70950 liradır. Şartname

sindeki yüzde 25 miktar fazlası da dahil 
olduğu halde ilk teminatı 6653 lira 50 ku· 
ruştur. Eksiltme 3· 10.938 pazartesi gil· 
nü saat l l de Konyada Kor satınalrna ko 
misyonunda yapılacaktır. istekliler 
3· 10·938 pazartesi günü saat ona kadar 
teklif mektuplarını Konyara V. Kor sa· 
tmalma komisyon ba~kanlığma verecek. 
lerdir. (404) (6413). 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

285 kuruş olan 7000 metre matra kıhfltğı 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. Eksiltmesi 4·10·938 salı günü saat 
1 1 de }'apılacaktır. Şartnamesi hergün 
M .l\1.V. satmalma komisyonunda görü· 
lebilir. tık teminatı 1496 lira 25 kuruş· 
tur. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2·3 üncil maddelerinde gösteri· 
len vesaikle ilk teminat ve teklif mek· 
tuplannı eksiltme saatinden en az bir 
saat evveline kadar Ankarada 1\1.M. Ve· 
kaleli satınalma komisyonuna \'ermeleri. 

(414) (6559) 

• • • 
Beher çiftine tahmin edilen fiyat 

550 kuru~ olan 250.000 il! 337.400 çift 
erat kundurası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 10 tlktcşrin 938 
pazartesi günU saat 11 dedir. tık te
min.at 69,421 lira.dır. Evsaf ve şartna • 

mcsi 50 lira mukabilinde M. M. Veki· 
lcti Satınalma Komisyonundan alınır •. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ,3 üncü maddelerinde göste • 
rilcn vesaikle ve teminat mektublannı 
ihale saatinden bir saat evvel Ankarada 
M. M. Vekfileti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (439) (6672) 

• • • 
Samsun garnizonunda bulunan birlik· 

lcrin ihtiyacı olan 350.000 kilo un kapalı 
ıarfla eksiltmeye konulmuştur. Bedeli 
45,500 lira. ilk teminatı, 3.412 lira 50 
kuruştur. ihalesi 5 birinciteşrin 938 c;ar
~mba günü saat 10 da Tümen binasın· 
daki komisyonda yapılacaktır. htektile
rin aşrtnamcyi görmek ve almak üzere 
hergün eksiltmeye gireceklerin belli edi· 
len günde müracaatlan ve saat dokuzda 
zarflarını Ko. B:a~kanlığına vermeleri. 

(417) (656~) 

• • • 
Kolordu lçln alınacak 200 ton kok kö

milril knpalı zarfla eksiltmeye konul • 
muştur. Tahmin edilen bedel 4800 Ura 
ve llk pey parası 360 liradır. Eksiltme 13 
teşrinievvel 938 perşembe günU aaat 16 
da Çorluda Kor satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek l!ıtiyenler htr 
gün 1stanbul Levazım Anıirllğt satı

nalmıı ve Çorludn kor satmalma komis
yonunda görUleblllr. İstekliler kanunun 
2 ve 3 Uncu maddelerindeki belgeleri ve 
ilk teminat makbuzu ve banka mektup- 1 
lariyle birlikte kanunun tarlfatma ve ı 
l}arlnamesindekl ııcraite uygun ve nok
sansız olarak ya.ıacaklan teklif mektup. 

I'~ • . . -'! .,_ 91' • • 
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Güzellik ve sıhhat • • 
ıçın ilk şart 

:J 

Sabah, öğfe ve akşam her yemekten sonra 
KulDanma~tnır 

RADYOLIN DİŞLERİ, Ui~lt>r çelırel 1 
Gtt:bzeDBeştftrftra 

RADYOLIN DiŞLERi, Dişler mfdeyl 
sa~Damlaştıırır. 

RADYOLtN ditleri temizler ve padatır, mikroplan yüzde ~ ölC:ü

rür. Dit dlerini bealiyerek baıtalanmalanna mani olur. 
Ağız kokusunu keur. Sab.-ıh, öğle ve akşam her yemekten 

r.onra RADYOLIN 

•••••••••mm••••:m:z:==:s:ııcısm:: *' as w '*' ''ff* ıpc;ı 

Koz, le:ırlkek, Ge<e.eD, ~lÜJlYIS®O 

Yuca ülkü liseleri 
Kayıt muamelesloe baş1anmıştır iste
yeo~ere izahname l{Önderilir. (Çorşıka

l'iyutro t•addesi, ·reıeron (20019) 
- , . .. ,.ı.;r ... 

lannt ba\•I kapalı uırflnrmı eksiltme sa
atinden bi.r aaat evvel komisyona ver -
meleri. {246} {6882) 

~ . . 
Beher metresine tahmin edilen flıı.t 

80 lrnrut olan 1 500.000 ua 2.350.000 
metre portnllf çadır bezi kapalı zarf u
euliyle mUnakasaya konulmuştur. lhaJc-
111 14-11-938 Pazartesi gUnü aaat 11 de
dir. l!k teminat 70270 Urcıdır. Evsaf ve 
earlnıı.mesl elli Ura mukab1lu.de M. M. 
Vekaleti rntınalrua k->.nıa.ronundan alı. 

nır. 8ksiltmı:-ye l,"U'C ;-'1' lt.nn 2490 sn yı
lı luuunun 2-~ neli uıudılelı•rtndekl vcaıı.

lkle teminat {e tekıır mektuplarını lha· 
le ~ııtınden ~o az bit ı.aat ev\'CI Ank.8.· 

radll M. ~l. Voklletl Satınalma koml8yo. 
nuna v!rmelerl. l'\()S') (6841) 

• • • 
2884ôt kilo lsplrto mahlOlu bçnzln k~· 

pııh zarfla eksiltmeye kouulmuctur. Be

her kilosunıı 26 kuru~ ftat tahmin edll
ml~tlr. Eluıiltme11I 1'·10.938 cuma günll 
saat 11 dedir. Şartnamesi komisyonda 

görUlebilir. tik temlnııt M2~ liradır. Ek· 
siltmeye gireceklorin ilk teminat ''e 
2490 sayılı kanunu 2 \'e 3 Uneü madde. 
!erinde yazılı belgelerle btrllkte lhtıle

eaatlndcn behemehal bir saat evveline 
kadar zarflnrını Anknraua M. M. V. Sa
tm:ılaııı komisyonuna vermeleri. 

(·159) (6842) 

• • • 
Beher adedine tahmin edilen fiat 350 

kunıı~ olnn 15.000 UA 20.000 ad«.>d k.Ulın 

kapalı zarf usullyle mUıiaka.saya konul. 
muotur. İhalesi 17-10-938 pazartesi gU

nU saat 11 dedir. llk teminat 4750 Ura 
evsaf ve şartnamesi 350 kuruş mukabi

linde M. M. V. St. Al. Ko. dan almır. 
Ekslltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2.3 ncU maddelerindeki vesallde 
teminat ve tektir mektuplarmı ihale sa
atl.nden bir tıaat evvel ıto. na vfl!rmele-
rL (6815) 

t, , ., ... ···~··.·,. f' f " "'•,· ... · 

Beher adedine tahmin edilen fiat s::;o 
kuruş olan 20.000 118 30.000 adet kilim 
kapalı zarf usuıtyle münaknsaya konul -
muştur. lhnlesl 15-10-938 Cumartesi gU. 
oU saat 11 dedir. llktenıiııau 6.200 il· 
radır. Evsaf ve şartnamesi 495 kurue mu 
knbillnde M. M. Vekaleti Satmalma ko

aıisyonundnn alınır. Eksilt.r:ıeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve. 
saikle teminat \•e teklif mektuplarını i
hale aaatlnden bir snat evvel M. M. Ve
kaleti S:ıtınaJma komisyonuna vermele-
ri. ( 465) (6848) 

• • • 
Milli.s, Küllük, Bodrum garnhonlan 

ihtiyacı 13650 kilo sade yağı kapalı ıarf 
usulü Ue H-10 938 gilnU eaat 16 da ek. 
eiltmeye konulmuştur. Muhammen bede-

li 13984 lira ilk teminatı 1048 liradır. ta
tekliler Ucaret odasından alacakları tJ • 
carct vcslkalannı komisyona ibraz ede. 

ceklerdir. lsteklller ihale eaaUnden blr 
snat evvel teklif mektuplarını MllAsta a· 
lay sntınalma Ko. na vermiş olacaklar
dır. Milas, Bodrum !tide yağlan ayn ay

rı eartname Ue ihale edileceği gibi bir 
istekliye ihale edilebilecektir. Arzu e • 
denler Ko. dan parasız şartname aln.bl .. 
lirler. (6884) 

• • • 
Kırklareli tümen birlikleri için 40 ton 

sade yağı yeniden kapah zarf usuıu ne 
münakasaya konulmuştur. Beher klloeu. 
nuo muhammen fiııu 111 kuruş olup Uk 
teminatı 3330 liradır. İhalesi 13 L te§rin 
938 perşembe gUnfi saat 16 dadır. 1stek
lllerln şartnamesini her glln tllmen sa
tınalma Ko. da göreblllrler. Taliplerin 
kanunun 2, 3 cU maddelerindeki vesaikle 
teminat mektuplarını havi zarflarını bel
ll gün ve E:ıattcn en a7. bir s..-ıat evveli
ne kadar Kırklarelinde tilmen sntnınlma 
Kona vermeleri. (6883) 
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lstanbul Belediyesinden: 
Pazarlıksıa aatıı mecburiyeti bükmdaJd 3489 numaralı kanunun tat

biW suretine daiı olu!J 15 - Eylül - 1938 tarihli resmi putede çıkan 9527 
numaralı kararname &'1rcti, işbu kararnamenin on döııdüncli maddesi hük
müne tevfikan a!akaciadarca bilinmek üzere ilin olunur. (6826) 

Pazarlıksız satıı mecburiyeti hakkın~ 
dakl 8489 numaralı kanunun tatbJkl 

suretine dair kaı ar 
KARARNAME No. 9627 

Madde l - Ankara, iatanuul ve tamir tehirleri Belediye budutlan 
it'nde, a~ağıda yaı:ıl1 maudclcrin perakende ticaretinde, 3489 numaralı ka.. 
nun il" işbu kararname hükümlerine tevfi'kan, pa.;arlıkaız aatıı mecburidir: 

: ) KeıilmiJ kauj>lık hayvan etleri ve ukatlan, kümes hayvanı ct-
lc.ri (piımemiı) her nevi •ucuk ve putırmalar, 

2 ) ·ı aze yumurta, s·jt yogurt, tereyağı ve aadeyai, kaymak ve peynir· 
lcı ve lı"Jnlan satan :lHkkanbrda aatılan diier maddeler, 

3 ) Kapalı kaplaı için.~~ satılan her nevi menba ve maden •ulan, 
4 ) )"aş sebze ve rney\·alar, bunlan satan dukkinlaroa satılan sair 

maddeler, 
5 ) Her nevi bakkaliye maddeleri Ye bakkal dilkkin ve mağuaların-

da s;ıtı9u arzedilen salı: cııaddcler, . 
fi > Mahrukat a:aldclıi olarak odun, aiaç kömürü, maden kömürü, 

lliıyit, antrasit, sömikok ve bn"'ketJer, 
7 ) Her nevi hu:r ayakkaplar ve ayakkabıcı dükkanlarında satılan 

111.ir huır eşya, 
ti ) Her nevi bazı: 111pkalar ve ppkacı dUWn •e mağazalannda sa

t:lan hazır eıya, 
g ) Her nevi hazır elbiseler ve hazır elbiseci du1ckan ve mağazalann· 

d~ satılan sair her nevi hazır eşya, 
l O } Her nevi manifatura eşya ve maddeleri ve manfaturacı mağaza

Jannda satılan sair e;ya, 
11 ) Her nevi kumaşlar ve kumaıçı mağazalarında aatılan Mir 

eşya (ter?iJerin, kendi dükkanlarında dikilmek üzere bulundurduktan ve 
te::ıir ettikleri kumaılar ve elbise malzemeai hariç.) 

12 ) Her nevi tuhafiye eşyası ve tuhafiye mağualannda aatıta arze
dilen sair eşya ve ma".ldeler. 

13 ) Her nevi halı v~ kil~ler ve bahc1 dükkanlannda aatılan Mir 
eıya. 

14 ) Turistik cıya satan antikacı dükkan ve mağualannda satım ar-
zedilen her nevi eşya ve nuıJdeler. :. 

Macide 2 - Jıbu lraramame hilkilmleri, dükkan, mağua, depo gibi 
sabit satış yerlerinde y:ıpılan perakende aatıılara tatbik olunur. Aıağlda 
yazılı satışlar bu hlı1cümlere tabi delildir: 

A - Seyyar satıcılık (sokak veya meydanlarda durularak veya dola
şılarak yaplıan satışlar). 

B - Müstahsillerin mallannı aeyyar ıurette aatmalan. 
C - :Muayyen veya ı~yri muayyen gilnlerde sokak veıya meydanlar

.ıa kurulan pazar yerlerinde • dilkkln ve mağazalar hari~incle _ yapılan 
perakenJe satışlar. 

Madde 3 - Ayni samanda hem ıopeaa ("1& ,an toptan) ve hem ~ 
rakende ıatıı yapan dllk1cln n mafanlat, perakende satışları için bu ka
rarname hükümlerine tabidirler. 

Ancak, tUccar ve etnafm kendi dWddnlannda aatılmak üzere yuka.. 
ndaki fıkrada yuılı mafualardan yapacaldan milbayaat perakende 
aayılmu. 

4 - Bu 1caramame tatbikatı balwnmdan; toptancı, yarı toptancı 
ptrakended, •eyyar .a~cı ve puar yeri satıcılarının vasıflannm ve birin
c:i maddede yanlı ticaret 1ube}eriyle eşya ve madde gruplarının tefrildndo 
tereddüt hasıl olduğu takd:rde, mahaııt Belediye encümeni, ticaret odasr 
nr:ı mütalcasmı almak ııuretiyle, keyfiyeti bir karara bağlar. 

lif.adde 5 - A) Birinci maddede yarılı eıya ve maddelerle ayni madde 
de bahsi geç.en dükkan ve: mağazalarda ıatılan sair mevada fiatı gös.~erir 
etiket konur. Bu etiketler, malın mahiyetine ve ticari usul ve adetlere gö. 
re, malı!l veya ayni fiattaki mal gruplannm üzerine konma1c, bunlara 
herhangi bir bağ ile raptedilmek. asılmalr-., bir sopaya, sehpaya takılmak 
gibı suretlerle kullanıltr. 

Ancak, etiketlerin müşterilerce iyice g8rUlobilecek ve hangi mala ait 
ise ona talllluku aarahatle b.:lli olacak ıur~tte konması lizımcbr. 

B - Esasen üzerin1e fiatı yazılmıı olarak kapalı kap veya ambılajlar 
içinde satışa arzedilen (!skiler, tUtOn paketleri iWr ıibi) mallar Uaerine 
aynca etiket konulmau mecburi deiiJclir. 

C - Mahrukat maddelerini atan dOkkln vı depolarda, bu mallann 
fiatlan bir levhaya yuıla....t, bu inha dükkln nya deponun miltterilerce 
iyi 18rWebilccek bir tarafma udır. Bu levhadan mıadı, mallar üzerinı 
aynca etiket konmaıı caı.dlr. 

D - Birinci madc!ede yuıh yiyecek ve içecek maddeltri utan dtlk
kinlarda, ayni samanda, clilkktnda iıtibllk ecUlmek O.re · aatIJ yapıldılı 
takdirde, bu suretle yapılan satqlann fiatlan bir lnbaya yuılarak bu 
levha aatıı yerinin milıterileree iyi 18rillebiJecek bit tarafına aaıbr. 

Bunlar lıaricinde kaLln •t:Jtlarda mala etiket koJmak mecburiyeti 
bakidir 

E - Fiat ve enalm ağaç, 'karton ftJ& IDldm pbl madc.'c~erden yapd
mıı rakam ve harflerle de beyanı cabd!r. 

Madde 6 - Etiketlerin murabba, mUatadJ, mOllU• veya daire gibi 
muntazam bir ıekilde keallmi~ olma11 lbımdır. 

Bunların, mUıterilen:e ıörillmete kifayet ..Secek MlyWdilktıe olması, 
etiket llzerindeJd f!at rtkamJannm ve bu kararname,. &are yuılması mec
burt olan ballerde evsafa mUtcıaUik kelimelerin okunaklı, muntazam, k!fl 
bUyi.ıkliikte, ba§ka ra~m ve kelimelere lltimaa mahal vermiyecek surette 
yazılmı§ c.Jmasr şarttır. 

Etiketlere fiat; lira, kuruı. para kelimeleri veya T. L. Kf. Pr. remizle. 
ri ile birlikte yazılır. 

Madde 7 - A) Sütten ır.ı2mul yağlann Eiat ~tiketlerine, erltilmemi• 
yağlar için "Te~yağ,, Vt' eritilmiş yağlar için "sadeyağ . , kelimeleri ilave 
o tmur. 

Bundan başka mer'i kanun ve niza:nlar mucibince, menedllmemiı o
!an boyalar vasıtasiyle tabii rengi değiştirilmiş yallann etiketine "boyalı,. 
karıştmlması menedilmem:ş oitan nebati ve aair hayvant yağlar ve yabancı 
maddelerle kanştk ya~lar:n etiketine ''Kanıılr,, içine - tuzdan ba§ka - ya
bancı hiçbir madde karıştmlmamıı olan saf yağlann etiketine de •'halis,, 
Wme1erf h!ve ec!mr. 

Hl ·:t•lı n lranpk '-ağların •tdmaaı menedl1mlt o1an mahallerde blJt\
mı.:n yaflann etiketleri üzerine, nevine g!Sre (tereyal) veya (udeyal) 
yuılmüla f .tifa olunur ve bu acıı.r, içine - tu hariç .olarak- yabancı hiç 

HABER - Aksam aoetut 11 

• Kiki ŞemaWmekltip ~ 

YATILI Okullar Güneşi YATISIZ 

Ana - ilk - Orta n btanbulun en eakl Ye ciddi azel okuludur. 
İİİ Yuva - ilk . Orta kısımlara hergiln yatılı, yatısız kız ve erkek talebe yuılır. LeyU için çok uhhl bir im tık kıaım dördüncü ve beşinci sınıflarda Fransızca, Orta kısımda Fransuca, tn&ilizce, Almanca 
di11m;::mm·:::ır.x:::::::::;;iii::i=::m;;:::::::n Beıiktaı • Yıldız - Tel· 42282 u 1111::111 :::.ua:::::n:: ...... :ı::a:L-.uı::::::::: • • 

soauk 

Ronıatlzma 
Lumbago 
Siyatik ve 

algınllklannı iyi eder 

bit nı:ıhle kanıtınlmamıı olan saf yağı ifade eder. 
B, Zeytinden elde edilip de, içine sair bil umum nebati ve gayri ne

bat! yallar kanıtırılmamq olan yemeklik ı:eytinyağlanrun etiketine 
(halli zeytlnyatz); aair yağlarla kanftnılmış olan yıc.meklik zeytinyaiMıt
rmm etiketine (k·.rıpk zcytir•ya~ı) kelimeleri yv.•lır. 

Yemeklik k:.r.,tık z:ytlnyal• utıp menedilrrl~ olan mahallerde ye
meklik ıeytlnyığlarmm etiketleri üzerine (Zeytinyağı) yuılmalda iktifa 
olw:wr ve bı.ı :icl. !1.ine zeyt!r. taıı.eaiı:dcn elde edilen Y"-&d.11 ııyri bcrhanci 
bir yal kanttırdmamıt olan balla nytinyağbnnı Uacle eder. 

Gıda maddesi olmaktan bq'ka ıuretle istimal edilmek Uzere atılan 
zeytinyağlan etiketine ban&i istimale mahsus olduğu ytııltt. 

C) Yafb tanelerdea elde edilen yallarm etiketlerine, fiattan bq1ıa 

(luaamyatz), {pamukyatz), (haJlıaıyalt) ilah gibi cinsleri de yuıhr. 

Vejetalin ve Margarin yaf!an baklanda da ayni hüküm caridir. 

D) Kapah kaplar ve damacanalar içinde satılan menba sularuun (Tq.. 
d~en, Karakulak, Çene) ve maden ıularmın da (K.arahisar, Kisama) gibl 
nevilerini ciSıteren bir etiket tite ve damacanalar üzerine yapıştırılı1'. 

E) - Kuaphk bayvar. etleri Uıerlne konacak eti~tlere fiattan, bat
b etin, (Ku%U, koyur, ke~i, dana, .sığır, domuz) gibi cinsleri koyun eti 
etiketlerine de koyun etinin (Karaman, Kıvrrcık, Dağlıç) gibi nevileri de 
yazılacaktır. 

F) Bu kararname hükümlerine g8re etikete ilavesi icapeden eV11af't, 
kapalı kap ve ambalajlan üzerinde esasen yazılı olarak satıp arzedilen 
mallarda, bu evsafın aync:. ilim mecburi değildir. 

Madde 8 - A.) Etiketler veya kararnamede yazılı sair vaaıtalarla 
milıterilerin, ittillma vuolwwa perakende fiat, peıln ntıı fiatıcbr. 

B) Taksitle satııtar için aynca flat tatbik edildiği takdirde, di.kıeder 
TUrtaıiyle beyan olunan fiatlara yapılacak sam miktan veya takaltti fiat 
matuada aulacak bir levha De veya maim edketine yazılmak nretiy1a 
mlltterilerln ittillma konur. 

C) Bir malın kilo., adet, illh clbi satıı vahidi f iatı ile çuftl, tcnıekeı, 
veya dilaine lWı fiatlan farklı olduiu takdirde, keyfiyet bir levha ile veya 
etiket betine yuılmak ıuretlyle mUıterilerin ittilAına konur. 

Madde 9 - A.) Hem toptan (veya yan toptan) ve hem perakende 
.. ııı yapan dilk'kln ve mağazalarda, mUıterile.rce iyice görünür bir mahal
le metni aptıda yanlı bir le\4Ja aaıbr: 

.......... •trtlannm puarlılambr.,, 
B) Yalım perakende aatıı yapıp da tattığı mallann tamamı bu ka· 

ramame ile puarhkıu aatı:1 usulüne tlbi tutulmuı olan dükklıl n mata.. 
ı:alarda mllfterilerce iyi ır;6rünllr bir mahaıte metni apğıda ya.zıh bir levha 
uılır: 

•sarada panrldraa .. tlt JllPlm.., 
Madde 10 - Bu kararnamenin birinci maddesinde aayıJmamıt olan 

ticaret ıubelerlnden, kendi rizuiyle pa:s.ulıbız utıı yapmağı 'kabul eden 
dUkkAn ve mafazalar, 9 ur.cu maddede yazılı ıelrilde bir levha asmak •u· 
retiyle 3489 numaralı kanun ile işbu kararname hilkUmlerine tlbi olurlar. 

Madde 11 - Belediye idareleri 3489 numaralı kanuna göre mahk\tm 
oian tacirlerin ıicilioi hıtac~ktır. Bu maksatla, baklanda zabıt varakası tu
tulmuı olan her tacire Mr n, tahsiı edilerek bu fite tacirin hüviyetine, tica· 
rl ikametEahınl ve nev'i tlca.retine müteall:k malQmattan batka zabıt va
rakasınm tarih ve nure.ara!ı, zabıt varak<ısınm tutulmasını icap ettirmi1 
olan suç tertip olunan cezanm nev'i cezanın kat'iyet kesbeltiği tarih ve 
llizumlu ~örülecek sair malumat dercedilir. 

Ma::lde 12 - Alakacl:\r Belediyelerce, 3489 numaralı kanun bilküm
lerlne tevfikan yapılacak takibata mahsus olmak üzere maksada U)'IUD 

tckHd-e tertip edilmi, hususi rabıt varakalan kuDamlır. 

Madde 13 - tktrnt Vekaleti, lüıum g<SrdllğU takdln!~ muayyen 
mallar etiketlerinin sekil, -eb:ıd ve kont1lma suretini tayin eder. 

Madde 14 - Bu kararname, alakadar belediyelerce mahallr gazeteler
le negredileecktir • 

' 
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ı-..m AmlrBAl Satmalma ı 

. Komllyoaa 1'8na.n _ 

Bel kemeri yapmak üzere Z80 kilo 
ruıan kaıele 28-9 938 çartunba gU· 
nil aut ıs de Tophanede Iatanbul Le
nmn Amirliği aatmalma lı:omityonun. 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 1400 liradır. tik teminatı 
105 liradır. Şartnamesi ve numunesi ko. 
miıyenda ıarUlebilir. tateklilerin kamı. 
nl vcailı:alarile beraber belli uatte ko
mlayoaa ,.ımeleri. (228) (6663) 

••• 
110 ton Lanmarin k&nilrO 28 - 9 • 

Hl prpmba ıtmtl tqt 15,30 da TOP" 
hanede !at. Lv. A. St. AL Ko. da pa
ırarlıkla aJınacaktn'. Tahmin bedeli 4185 
liradır. Teminatı 627 lira 75 kuruştur. 

lateldllerln kanuni velikalariyle bera • 
ber belli aaatte Ko. na gelmeleri 

(237) (6763) 

• • • 
Harb Ab4emlll eratı lçln bee ton 

sade yalnım IÇık eblltmesi 11-10-938 
alı stınn saat 15 de Topbsnede levamn 
lmlrUll atmıJma komllyonunda yapıla
caktır. Tahmlll bedeli t7t50 lira, ilk te. 
mlnatJ 3M Ura 8T kunqtur. Şartnamell 
komt.yonda cGrtlleblllr. ı.teklllerlo ka • 
nnl •ealblarlJle beraber belll saatte 
komllyona plmelerL ( t68) (6881) 

o__. len mem1ll'hllmdu: 
Mahçu.z ve aatıpna karar verilen MI 

lira tahmin bedelli ev eeyasmm ilk açık 
arttırmuı Betktqta blrbıcl akaretlerde 
19 No. h evin önUnde 30-9-938 cuma gtl· 
nll 111t 10 dan U e tadar yapıJacalr. 
ytlsde '15 muhammen bedel verllmedlil 
takc!lrde ikinci arttırmanm 5-10.938 car
pmba g1lnU ayni saat ve yerde yapıla-
calı Dln olunur. (V. P. 2632) 

ZATI 'IA8DIKNAME 
KandDll llseli OD blrbıci l1lllf tudUnıa. 

mem zayi olmqtur. Yenisini çıkaraca • 
fundan dlferlnln hntmn kalmamqt:ır. 

Bale Bo*1oi .(V. P. --~ 



mevsimin en 

911 

• • 

mobilyeli Radyo 

hadisesidir. 

Filhakika RCA yeni ahizeler serisinde, öyle §ayanı hayret faikiyet noktaları mevcutturki, behemehal bir mu
kayese yapılması lazım gelir. 

Radyo sahasında her türlü malzemeyi imal eden dünyanın en büyük fabrikası olan RCA, 1939 senesl lc;lrt 
tam~mile eısiz radyolar vücude getirmi§tir. 

Bu derece makul bir fiatla ahizenin mekanizmasında bu derece tekamül getirildiği §İmdiye ka~cu 9örülme
mi1 bir hadireclir 

Artık badema herkes hakiki bir RCA radyo iktisap edebilecektir. 

Bir ae bu derecede bir güzellik hiç görülmemiıtir. Krome çubuklar, lüks &ir tarıda boyanmıı lciymetn oytna· 
lar, gayet cazibeli, zarif ve _çok modern bir ıaheser teıkil ediyor. 

Hepsi alternatif cereyan ile tağdiye edilmek Üzere, takdim ediren 11 c;eıit ıaheser arasında evinjzi süsliye· 
cek ahizeyi behemehal intihap edeceksiniL 

Bu mucizeleri görmeğe geliniz ve bundan dolayı kendi kendinizi tebrik edini~ 

.,NIAGARA" 
modeli 
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