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HİTLER9 BUGÜN SAAT İKİDE MOS
BET BİR CEVAP ALAMAZSA SEFER-
BE LİI' İLAN EDECEGİNİ BİLDİRDİ 

Londra, 28 "A.A.,, - Berlinden Röyter ajansına 

bildiriliyor: 

iyi haber alan Alman mahfilleri vaziyeti büyük bir 
ciddiyetle derpiş eylemektedirler. Zannedildiğine gö
re bugiin saat ikiye kadar Almanya, Çekoslovak hükU 
metinden müsait 'bir cevap almadığı takdirde memle
kette umumi seferberlik ilan edilecektir. 

Ecnebi gazete muhabirlerinin bir kısmı dün akşam 
Almanyadan hareket etmişlerdir • 

Berlindeki ecnbi kolonisinin azası süratle hükU
met merkezini terketmeğe hazırlanmaktadır. 

Berlin, 27 "A.A.,, Bugün Berlin sokaklarından 
garpten gelen ve cenubu şarki istikametinde giden mü
him motörlü lotaat geçmiştir. Bu geçiş, iki saatten faz
la sürmüştür. 

Londra, •·•A. A.,, - Bugün Bahriye Nezareti lngiliz 
ti.osunun seferber iğini ilan etnıişt:r 

Londra, 27 "A.A.,, - Başvekalette müzakereler 
vakit gece yarısına yaklaştığı halde hala fasılasız de
vam etmektedir. 

Hariciye nazırı Lord Halifaks ve Con Simon Baş
vekili akşam üzeri iki defa ziyaret etmişlerdir. Milli 
Müdafaa naztn lnskip de e2a Başvekili birkaç kere 
ziyaret etmiştir. 

şafından dominyonların haberdar edilmesi için de- . 
vamlı olarak müstemleke nezaretine maliimat vermek 
tedir. 

Genel kurmay reisi ile hava mareşalı da Başveka
lete davet edilmişlerdir. 

onC:lra, 27 "A.A.,, - Bugün şelırin La!ZI mühim nnk. 
Diğer taraftan hariciye nezareti hadiselerin inki- talarına hava müdafaa toplan yerleştirilmiştir. 

Sulh uğrunda son b~r gayret 
Berlin, 28 "A.A.,, - "Havas ajansının muhabiri · son bir gayret sarfedeceklerdir. 

bildiriyor:,, Rozvelt Bitlere yeni bir mesaj gönderdi 
Berlindeki ecnebi mahfillerinin kanaatine göre in- Vaşİngton, 28 "A.A.,, - Reisicumhur Ruzvelt 

giltere ile Fransa bugün Südet mıntakasmın tahliye sulh lehinde Hitlere yeni bir mesaj göndermiştir. ' 
plamnı tacil edecek tedbirler teklif etmek suretile,Ber Mesaj bugün matbuat mümessillerine tevdi edile· 
lin ile yapılan müzakerelerin inkıtaa uğramaması için cektir. -

İtalyan gazeteleri 
lngiltere ve Fransanın aldığı askeri 

tedbirlere ateş püskürüyorlar 
Soruyorf ar : 

•a ~u ©'levocetDeırnn, ınıacansec§Jeliil uza~ 
y~ırDer©le aOc§]o~a 'U:~@Jblırl<eır nlçDn 

ve ~im D<r;Dnc§JDr? ,, 
Sildh altına çağrılan Fransız ilztiyat kıtaatı efradı Majino Tıattına scvkeailmek üze re giderken aileleri ile vedala~·H•orlar. -

l~,~~:~:_;.:;~·;·;~~.~~~.~.~-~,:."J Çemberlayn yeni bir teşebbüsüll 
İngiltercde şıtedbiralmaktadırlar.Her yerdesığı- fayda vermı·yeceg\J ı• kanaatı•nde 
Londra, 27 CA.A.) _ Bütün mütekait naklar inşa edilmektedir. Parklarda ve a-

zabıta memurıan. mi hizmette iken mer çık arazide siperler kazılmaktadır. !kamet <e; e ık 1 <er D n 1b on c§J r a ~ e fF n r 1 : 
but olduk.lan polis komiserliklerine der- gfilılann muhafazasına dair talimatı ih- H •. , - l • • A 1 t 1 b • • k b 1 • 
hal müracaat emrini almışlardır. ti va eden risaleler dahiliye nezareti tara- u \ u m e 1 n J n m a n a e 1n1 a u edem 1 ye c e-
ParkJarda Siperler kazıltyor fmdan evlere dağıtılmaktadır. Binlerce g""' • • ,. \.. t ı b · ı . ..ı · d • G • • b b 1 t k • • I'" k 
Londra, 27 (A.A.) - Bütün memleket kişi gaz maske!!.,lmDaketvaa,miıaşellmı·nercık·dezele-ı ını Sara~ ıa e 1 ~ır 4 o e s nu u soy .1yece 

te sivil makamlar hava taarruzlarına kar- _. 
_... Yazısı 4 üncüde 

Be~lerteyi infil&~ı.n~ ameleler, elbiselerini söndürme!< için 
....... ~_,, ......... .,,~ .. ~~--

denize atıldılar 

' ~'" 
JJ~ 

~'lii\vl~ ·".J .,,~;,(i.ı.>'i!f...,_ ~ :s.,- ,... ··~ 
~ . • • ~ ~ ~~ıı-.~"t ~ · 

!?lerbey~nd~ tabanca m~ntarı ?~Pa1~ bir f~~rikacl~ d~11 akşam feci bir i~fildk oldu. işçilerden biri öldii ve 7 si çok ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Biitiitı Beylerbeyi 1ıalkına korkulu saatler geçirten t'e 
k çok aıle;ı mateme bogan hadıscmn lafsı/atı 4 ımcı' sayfamızdadır. Resımlerde, !la darp_a a Jıastancsine >._•atmlan avır •aralılar öriilmeklcdir. Yazısı 11 incide 

.. \ 
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Beyle1 belJİ 
faciası 

Yazan= Ni1:ımeddin N111if 
DUnUn en milhim hadisesi Südet!er

ac değil, İatanbulda cereyan etmi§tir. 
Bcylerbeğinde bir (fabrika) da 22 va.. 
tandaşımızın cehennemi alevler arasın
da kavrulmasını basit bir hadise ve bir 
kaza şeklinde izah etmek mü~ün de
lildir. 

Camlı köıkte tutuşan barut fıçıla

rını bir katil tesao:ifün kur:dakladığı. 
ru söyl~yememeliyiz. (Ne yapalım e
fendim; olmu~ işte 1) diyememeliyiz. 
Kata suretinde tevil etmekle faciala
rın ne acısını dindirebiliriz; ne de bu 
r.~vi faciawın tekerrü:i!üe mani ola
k:J.~-"~. 

Bir kere tunu kabul etmeliyiz ki, 
~tesadüf) denilen §ey menfi bir hadise 
öoğuruyorsa devamlı ihmalleri:nizin 
ve hatalarımızm e~ridir. Tesadüfün 
müsbet ve mesud neticeler vermesi de
vamlı dikkatlerimizin eseri olduğu gi
bl. 

Dün bir çok İstanbul ailelerini ma
teme ve hem' hepimizi insani bir a
zaba sokan Beylerbeyi hadisesi eğer 
bir tesadüfün eseri ise bu tesadilfün o 
müessesede önUne geçilmemiı ne gibi 
ihmallerin devamından doğmuş bir 
menhus evlad olduğunu incelemeliyiz. 

(Beylerl:ieyinde barut fıçıları tutuş. 
muı da ne olmuş efendim? 22 kişi ya· 
ralanmış, kıyamet kopmamış a .. ) deye
meyiz. Zira topu topu 33 kişi ~alıştı
ran bir müessesede 22 kişinin zarar 
görmils elması bu hıidisede?! yüzde 66 
zarar görülmü' olduğunu izah eder ki 
böyle bir nisbet makul insanlan ted
hişe müsaiddir. 

D:.işününüz bir kere, ya bu müesse
sede 1000 kişi çalışsaydı?Ne olacaktı? 
O zaman 666 kişi zarar görecekti. 

H usust işletmelerin yalnız kar ka
zanç peşinde k~mamalan icap ettiğini 
bir ferdi teşebbüste kann meşru adde
dilebilmesi için işletmenin mutlaka ka. 
nuni takyidlcrc uyğun bir ıekilde 
cereyan etmesi l!zımgcldiğini ban 

(fabrikatör) ]erimize iyice anlatmak 
için bu fırsattan da istifade etmeliyiz .• 
Endüstri müfettişlerinin memlekette 
mevcud hus:.ıst ınilessescleri bir parça 
dikkatle gözden geçirmeleri zamanı 
gelmiştir. Yan karğir veya tahta bir 
bina içinde barut fıçılarını yığıb (ela
b! nariye) imaline kalkr~mak için bu 
bay Fişek'c kim müsaade etmiştir? 

Bu işte zarar gören 22 vatand.aşı
mrza hu hadisenin basit bir Jôtife ol
dufunu söyleyemeyiz şüpheı.iz. Bilhas
sa konuşamıyacak derecede ağır vara
lı olan dokw:unun zararını kim ödeye
cek? •• 

• • • 
• • Beylerbeyi hadisesinin mesuliyetle

rını aram:ıJc ve bu mes:.ıliyetleri ı.:eza
landzrmakla iktifa etmeyip bu hadise
den a!ınan derslerle iç ticaret sahamız
daki muhtelit işletmeleri kanunlarımı
zın ;Şartlarına uydurrr.ak ibnal edile
nıi. • ·cek bir vazife olmuştur. 

Nizamed:Hn NAZiF -------
I\fpv:o t 

Glrrıın tüccarlarından bay Hasan Tab. 
sin GUrsoy'un refikası, İstanbul hurda 
demir tüccarlarından Adnan Tüfekçi oğ
lunun kaymvaldcsl lffet Gürsoyun ölU
mUnUn kırkıncı gUnü olan cuma gUnU öğ
le namaı:mdan sonra, Küçükmustafapaşa. 
da GUI camfinde mevlüdu olduğundaıı ak
raba ve ahbablarmın teurlflerl rica olu. 
nur. 

Balzkpazarı caddesindeki diikMnların istim1c1'l muamelesi tamamlanmış ve yıkıl ma!arı miileahlıit tarafuıd.ın yapılacnl: o laıılarw ilzalelcri yapılmıştır. Jıfoiye teşki· 
lalı ve temizlik işleri amelesi, enkazı i§ı yaramıyacak binaları yıkmağa deı:am etmektedir • 

$ IE IHI ii I~ il> IE VIE iMi IE iMi iL .IE I~ IE· ır T IE l 
Demiryol arı müdür- Orman kor.uvma 

1 .. ..,,, ·· · · b .. .. , b. Komutan,ıgı 
Yeni mektep 

kitapları 
Geleeek sene Jçin 
şimdiden huzırlığa 

ugu ıçın UYUK ır Teşkl!Ahn 1'u~ulması 

hl.na yapılaca'K ışı ııeruyor haşlandı '- Ormanlarrmu:ın her tUrlU tıı.hrlbden 
Geçen sene ders kltablarınm çok geç 

kalmasının verdiği tecrubelerıe bu sone Cumhuriyet bayramuıda temeli atılacak 
bu işe erken başlamış olan maarif veka-
leti, ilk Ve ortamektep kitaplarından son 0 •an bi 0 0 ·hl r mi 1 yon llr 8 ya ÇJ ~ 8C1t k 
ra lise kltablarının tabını da ikmal et- Nafia vekaleti, günden güne genişle- nafia vekaleti bütçesinden bu sene kıs-
mi§ ve satışa çıkarmı3tır. Bu suretle, mekte olan devlet dcmrtyollarının dima. men karşılanacağı için inşaata derhal 
bu sene ders yıJmın başlamasından ön. tuu teşkil eden devlet deıniryollan u - başlanması talaırrilr etmiştir. 
ce bütUn tahsil dereceleri için kitaplar mum müdilrlüğil binasının ihtiyaca k!Cl Ha.len, meydan, gazino ve bahçe kısım 
hazırlanmıı bulunmaktadır. Halbuki ge - gelmediğini görerek, yeni Ankara merkez lan yapılmakta olan büyük Ankara ga. 
çen sene bütün ders devresi boyunca garı yanındaki sahaya muazzam bir rmrn cilmburiyet bayramında küşat me
yurdun birçok yerindeki mektepler ted- devlet demiryollan umum mildürlilğU bi- rasimi yapıldığı zaman yeni devlet de
riaatı kltaps12 yapmak mecburiyetinde nası ln~a ettirmeğe karar vermi§tır. Bu mlryollan umum mUdürlUk blnasmm da 
ka.lmı3lardı. hususta tetkikler yapılmış ve Avrupada temel atma merasimJ yapılması takarrilr 

Maarif vekft.letl, aldığı tedbirler saye- bUytlk demlryollan merkezlerindeki mo- etmiştir. 

sinde elmdi her tarafa ilk ve ortamektep- dern te5lsatı havi bulunacak olan bu bl- YenJ bina, demlryollan işletmesinde 
lerln k1taplarmı g6ndenn!o bulunmakta- nanm keşifleri hazrrlanmıştııı. Bina bir mUesslr olan birc;ok yeni bulunmuş oto-
dır. milyon tUrk llrasma çıkacaktır. Bu par'1 matik tesisatı da havi olacaktır. 
v~rue~ bu ~ne kttab~~ ~~~. ~~.~~~~~~~~~~~-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

mal edildikten sonra, gelectık ııenekt mut- K d k' • 
~c~rı.t pr~g-rıunlarında ~apılacak değişik- • a r a a 1 
liğın, yenıden yaztlacak ders kltablarmm ı 
tesblti işine şlmdiden başlamış bulun -

sürat ~-\le
hastal~ğı vapur

lara da mı geçti 
Dün akşam bu yüzden iki şirket 
vapuru az daha çarpışıyorlardı 

maktadır. İlk olarak gelecek sene ilk - ya r 1 ş 
mekteplerin dört ve beşinci sınıflarında 
okutulacak olan aritmetik dersi için 
müfredat programına göre iki kitab ha
ztrlannınsı 1.§1 ic;ln bir müsabaka açılmış. 
tır. Bu mllsabakayı kazananın kitabı Uç 
sene müddetle okutulacak ve her sene 
müellifine biner lira \'erllecektir. 

---o---
Sebze hali 

binası 
lnşuat iki aya kadar 

tamamlanıyor 
Odunkapıda yeni yapılmak~ olan seb. 

ze hali binaemm OS8.8 inşaatı ikmal olun
mu§tur. Şimdi binanın teferrUat kısmı 

Ue meşgul olunmaktadır. Binanın sıva ve 
sairesi iki ay içinde ikmal edilecek ve 
ki~ bnşmda sebze toptancıları ha.le gir
miş olacaktır. 

Yeni halin yapılmaslyle İstanbul gibi 
bir şehir halkının yediği sebzelerin cad· 
delerde, kışın çamurlar, yazın tozlar a
rasına serilmiş bir vaziyette satılması 

nihayet önlenmiş olacaktır. 

Ö.Um 
Matbuat mUşavlrl Şekip Enginer! ile 

piyade yilzbagısı Edib Engineri'nin anne
si, re3sam Ali Sami Boyar'm ablası Hıısc-

nc Engineri uzun zamandır mliptela olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak dün akşam 
vefat ctmştir. Cenazesi bugün Bebekte 
Refah sokak 2 numaradan kaldırılacak. 
trr. 

Merhuma Allabtan rahmet diler, aile
sine derin tce88Urlcrlml.::l bildiririz. 

Dt!11lz Ticaret MildilrlUğUnün harekele 
geçmesini bek •lyoruz. 

Nedendir bilinemez. aon zamanlarda 
karada olsun denizde olsun nakliye va
srtaları arasında blr sürat ayrış1dır gidi
yor. Bu yüzden otomobil ve otobUs çar
pışma.lanyla vukua gelen facialarda bu 
süratln feci \'C acıklı neticelerini görüyo. 
ruz. Buna rağmen bu gidişin önüne geç
mek bir tilrlil mtimklin olmuyor. 

Biz, karadakllerin lSnUne geçilmesini 
isterken, bir de \'apurlann bu eilrat ve 
yarış hastalığına tutuldu;;unu duyuyo -
ruz. Bilhassa bu, liman içinde · işliyen 
vapurlarda oluyor. Karada otobüs ve o
tomoblllerin durak yerlerine biribirlcrin-

den evci yetişip mUşteri kapmak için yarış 
yaptıklarını biliyoruz. Fakat ayni mües
seseye bağlı ve böyle bir müşteri kap. 
mnk maksadiyle hareket ctmedıkleri 

muhakkak olan vapurlara ne oluyor aca
ba? 

Illriblrlerlnl geçmcği hlr şeref sanan 
kaptnnlar, Rebeblyot verect'kleri bir fa
cianın karnd:ı.kinden <'ok daha elim neti
celer verebileceğini düşlincmiyorlar mı? 

ır o ın\'l'co ırn a m c aı 
lh aııP> n s tiıl a ın ce <dl a 

Karadaki silrat ve yanşlarm l5nüne geçil 
ınesfni isterken, vapurlar ı arasında . baş 

gösteren bu gibi hAdiseler için oo deniz 
ticaret mUdilrlilğllnUn bir an e\n;el hare
kete geçmesini bekliyoruz. B:.ı mUnasc. 
betle bu yazımıza mevzu olan blr 
vakayı dn aşağıda al!kadarlarm dikkat 
nazarına koyuyoruz. 

Bu sn.hah matbaamıza gelen karUeri
mlzden aşağıda adres ve isimlerini yaz
dığımız zatlar, vapurlar arasmdııki su
rat ynrışlarının halkın bayatını hiçe ea
yarcasına, neltndar ternkki ettiğini slSy
lUyorlar. Ilize neşredilmek Uzere verdik. 
lerl ml'ktubu aynen koyuyoruz: 

''Haber gazetesine, 
27 eylül, yanJ diln akşam köprüden 

9,35 de hareket eden ve doğru Bebek 
ve Rumelihisarına uğrıyruı 75 numaralı 
vapurumuz, ArnavutköyUne doğru iler
lerken arnmızda tahminen 15 - 20 metre 
mes:ıfeyle ayni hizada giden 72 numa
ralı vapurla :rarışa başladılar. Vapuru -
muz çok kalabalıktı. Kadın erkek, herkes 
heyecan ürpertileri geçirirken, 72 numa
ralı vapur birdenbire dUmenini bizlm va. 

korunmaaı ve yeni orman kanununun ta-

mamlyle tatbllu için yeni kurulan orma:l 
koruma genel komutanlığı teokilltmın ik
maline çalıeılmaktadır. 

Komutanlık kadrosu için bug1ln ye· 
dek orduyu te§kll eden subaylar rUtbe

lerlye orduya alınarak istifade edilmek. 
tedir. 
Orman koruma genel komutanlığı elmdl 

eehrlmlzdc talimgfıh taburları tesisi i§iY· 
le meşgul bulunmaktadır. 

Harp tehlike!İ karşısında 

Sigortalar 
Harb tehlikesinin gittikçe artması ha

sebiyle, sigorta kumpanyaları harb rizi

kolarını yüzde iki ve becıten yüzde dört 

ve ona çıkarmışlardı. Hükiı.metlmizin bu 
vaziyeti kontrol etmek hakkında verdiği 

karardan sonra, dün bütU sigorta kum

panyaları mlldilrlerl, Milli ReasUrn.ns u

mum mUdilrU Refll Bayarın reisliğinde 

bir toplantı yapmışlardır. Verilen karar. 

lar arasmda, Çek ve Alman vapurlarıyla 

olacak sevkiyat için sigorta muıımelft.U 

yapılmaması da vardır. Bundan başka 

Tilrkiyedekl billiln sigorta acenteleri 

merkezlerinden müsaade almadan luırb, 

mayn ve torpil sigortaları yapamıyaca.k

lardır. Yalnız dahut hatlarda harb, mayn 

ve torpil sigortalan 10 santlmle ynpıla

bileeektfr. 

purun önllne kırdı. 'Maksadı geçmek o
lacaktı. BUtUn sUratlerlyle ilerıtyen vn
purlar bfribirine yaklaştılar ve stirünür
ceslne, gUçlUkle ayrılabildiler. Bu ınrnda 
feci bir kcz:ının vukua gelmesine ve 
cıfddelle çarpı§ıp parçalanmamıza ramak 
kalmışh. Ahali içinde bayılan, ayılan, 

slmid anyan kimselerle, çoluk çocuğun 

feryadı vapurun içini bir herclimerc ya
rattı. 

Vapurların kendilerine istikamet ve· 
rerek yarıı etmeleri belki eirket kap. 
tanlannın gururlarını 01t3ar. Fakat birl
blrlerin\n yolunu kesmek ve geçmek için 
süratle 20 metreden yakl:ışan ve bu ka.• 
dar canı hiçe sayarak biriblrlcrlnln ü
zerine delicesine ntılmnk hevesine dUşen 
kaptanlar, acaba herkesin canını ağzına 
getinnek anlC.hiyetini nereden alıyorlar? 
Ve bu hareketlerinden kimler mes'ul tu
tuluyor. İşte bu noktalan arouyor ve 
muhterem gazetenizle mes'ul makamların 
nazan dikkatlerini çekmenizi rica edlyo-
ruz.,. 

Çemberlitaş ka~ısmdıı yabancı diller 
ve rlyazlye okulu direktörü Ziya Çetin. 
kaya, Anadolukavağmda yedincl bölllk 
asteğmcnlerindcn Said, trf an, Recai, Ru
mclih!sarmda Fırın sokak numara 4 Os· 
man. Rumellhisarmda tüccardan Necib. 
RumeJthlsarmda Hamldlyede asteğmen 
Fahir. BUyUkdcre Tepe sokak numara 
22 Naci. Yeml!J, Yağ iskelesi tUccarla -
rmdan Mehmet Hilmi Altay. Beyoğlu po
Hs merkezi memurlarmdım 1872 FehnıL 
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Basit hakıkatler 
C> ÜNKÜ gazetelerde, Amerika Cilm. 

hurreisi Roosevelt'in Benes'e ve 
liitıer'e gönderdiği mektuptan parçalar . 
\'ardı, Doğrusu hiçbir satınnda öyle in
ce fikirler, kimsenin hatınna gelmiyecek 
SCSzler yok. Büyük Amerikan demokrasi
llltıin reisi en basit hakikatleri, sokakta 
l'asgeldiğiııiz herhangi bir adamın dü§Ün
d.üğü şeyleri söylüyor: bugiln açılacak 
llluharebenin şiddetinden bahsediyor ve 
dünyanın böyle bir felaketten kurtarxl
?ı:ııuırnı istiyor. 

Basit hakikatler ... Fakat bu gün o ha.
git hakikatlerden daha derin hiçbir şey 
Yok. Günlerdenberi korku içinde, bir an 
Parlıyan limitten sonra insanı daha şid. 
detıe kavrıyan bir korku içindeyiz. Her 
dakika: ''Acaba harb bir taraftan ba§la
dt llll?,, diyoruz. Yarının ne olacağından 
Elznin değiliz. 1914 ağustosunda vaziyet 
belki bugünkii kadar valıim değildi. Hiç 
0hnazsa o günlerde modern muharebenin 
ile olduğunu pek iyi anhyamamrştık ve 
Çok kimseler , bu işleri iyi bilir diye ta.nı
llanlar bile, ateşin dört beş a.y içinde sö
!ıUvereceğine kanidiler. Halbuki bugUn 
l'irminci asır muharebesinin, siperli, 
tanklı, tayyareli, boğucu gazli muharebe
lli.n ne demek olduğunu pek iyi biliyoruz. 

liudutlardan en uzak şehirlerde bulunan 
in.sanlar da kaçıp bir yere sğmmak ihti
Yacm.ı duyuyor. Yerden ateş fışkıracak, 
&'Ökten ateş .yağacak, bunun karşuımda, 
llıilyonlarla insanın başı üstünde dola.şan 
İilüm. tehlikesi karşısında korkmamağa 
f.ın.ıca.n var mr ? 

Biliyorum ki sulhün kurtulmasından 

Ulltit kalmamış değildir; yine biliyorum 
lü bugün harbi gerçekten istiyen bir tek 
ferd yoktur. Her tarafa. tehdid yağdı. 
?'anlar, şevkle, sevinçle ölüp öldüre
~eklerin1 ııöyliyenler bile harbi iste
?ı:ıiyor, milyonlarca insanın ölmesini !IÜ· 

~a karşılamıyor. Buglin hudutlarda a

teıı bagladıysa, yarın onun mes'ullerini 
aramak beyhudedir. Muharebelerin belki 
hiçbir zaman mes'ullerl olmamt§tır. Za
ten yirmi senedenberi Avrupa'nın çekti. 

fi ıst.rrabların bUyüR bir kHım1, Versailleıı 
Ztı.uahedesinl haıırlıyanlarm harb mes'u

liyeti diye bir §ey düşiinmliş olmala.n 
~ünden değil midir? Bugün sulh yeri
lle harbi tercih edtnler de buna. muztar 
kalmış insanla.rdrr. Biraz düşilnmemiz i
~iınizde onlara. karşı öfke değil, merha
lllet duymamız için katidir. 

BugUnlerde basit hakikatlerden, 

!toosevelt'in söylediklerinden başka söy
lenecek hiçbir şey i·oktur. Aman harb 
0hııasm ! ... Aman dünya bu felakete dil§. 
~esin! ... 

Nurullah ATAÇ 

Cibalide bir yağ 
.f abrikasz yandı 
t\[evler arasında kalan iki 
amele fabrikanın üst ka
tından itfaiye tarafından 

kurtarıldı 
Bugün sabaha karşr, Haliçte Cibali 

'lapur iskelesi yamndaki bt:.iyük bir ne. 
bati yağ fabrikası yanmış ve saat 10 
buçuğa kadar devam eden yanğm, fab
lika tamamen harap olduktan sonra 
tİiçlükle söndürülebi1miştir. 

Türk Yağ Limited şirketinin mab 
0 lan fabrika, vejetalin, bezir ve badem 
~ağlan ile daha bir çok nebati yağlar 
lrnal etmekte idi. 

Bu sabah saat 6.30 da fabrikanın üst 
katında uyuyan ameleler, koyu bir du
ttıan ve alev sütunları arasında korku 
ile uyanmışlardır. Bir kmnr her şeye 
tağtl'len merdivenlerden rnkağa fırlr
Yor ve fabrika da bütün gayretlere rağ 
Cereden imdad istiyorlar .. 

. Bu sırada itfaiye vaka yerine yeti
§t}'or, iki amele pencereden kurtarilı
Yor ve fabrika da b:.itün ayretlere rağ
?lı.en hemen hemen tamamen yanıyor. 

:Su sabah şirketin mümessili olan 
Oarnan Kavrakla konuştuk. Bize şu i-
2ahatı ve~di: 

-Fabrika 55 bin liraya sigortalı i
di. Bunun 50 bin lirası mallara aid, 5 
bin lirası da makinelere aiddi. 

lialbuki yalnız makinelerden 60-70 
hin liralık bir zararla karşılaşmış bulu. 
nıı:v-oruz. Almanyadan henüz getirtmi~ 

? 

Hitl~r, urnur1ıi harbe 
''gönüllü,, olarak gi.rnıiş 

lki meşhur 
dansoz arasında 

rekabet 

Alman lideri 
sıvası hayatta 

Nasıl muvaffak oldu? 
Bütün Atina ha lkı, düş
manlığa varan rekabetin 

dedikodusunu yapıyor 
Atinada iki meşhur dansöz arasındaki 

kavga yalnız ahaliyi değil, resmi sanat 
rnahafilini bile şiddetle al!kadar etmek· 
tedir. 

Aslen !talyan olan fakat Selanikte doğ
muş büyümüş bulunan matmazel Posella 
ki Yunanistarun en meşhur operet artist
lerinden biridir. Bilhassa son iki üç sene 
zarfında şöhreti bütün Yunanistana ya
yılmış, aşk maceraları da dillerde dolaş
maya başlamıştır.. Atinanm en büyük 
tiyatroları kendisini en zengin mukavele
lerle tut.maya çalışıyorlar, operet heyetleri 
onu kendi tröplerine almaya uğraşıyorlar. \ 

_Fakat günün birinde ortaya yeni bir ar
tist çıkıyor. Bir Rus dansözü olan Mat
mazel Mina Ravlovska büyük bir süratle ,, 
şöhret kazanmaya başlıyor. O derece ki, ~ 
Pozellaki adeta gölgede kalıyor. Ll.kin, f 
ortaya biribirine rakip artistler çıkarmak-
ta menfaat gören tiyatroculardan bazıları 
Pozellakiyi tutuyorlar ve onu daha meş· 
hur yapmaya çalı~ıyorlar. 

Bu suretle iki artist arasında §iddetli 
bir rekabet başlıyor. Bu rekabet sanat sa 
hasında kalsa iyi. Fakat, iki kadın biri· 
birlerine şahsan düşman oluyorlar. 

lşte, son vaka da bu düşmanlıktan çı
kıyor: 

Atina sanat aleminde büyük bir M.dise 
yapmaya niyet eden bir tiyatro, iki ar
tisti de bir oyunda sahneye çıkarmayı 

düşünüyor .. Şüphesiz ki, gerek Posellaki' 

nin, gerek Pavlovskarun hayranları da, 
aleyhtarları da bu oyuna gelecek ve piyes 
büyük bir rağbet görecek . 

Teklif evvela Posellakiye yapıhyor. O
peret artisti, hiç tereddüt etmeden peki 
diyor. Çünkü kendisinin muvaffak olaca
ğından emindir. Bil~kis, maharetini raki
bi ile yanyana göstererek ona üstünlüğü
nü herkesin önünde isbat edeceği için 
memnundur. 

Fakat, Pavlovskaya böyle bir karar ve
rildiği söylendiği zaman, dansöz: 

-Olmaz! diyor. Ben Pos~llakinin rol 
aldığı bir operette oynamam! 

Israr ediyorlar, fakat Rus dansözü 
kararından dönmüyor. 

Olabilir. Onun, sevmediği bir artistle be· 
raber rol almasını kimse zorla kabul et
tiremez. Fakat Pavlovska bununla kal· 
mıyor, SeJanikli operet artisti hakkında 
ileri geri söylemeye başlıyor. 

Bu sefer işe Posellakinin babası karışı
yor. Kraito Poselli sinirli bir adamdrr. 
Bir Rus dansözünün, kızma bazı yakışık 
almıyacak sözler söylemesine tahammül 
edemiyor, derhal gidiyor dansözle kavga 
ediyor. 

Bu kavga herhalde biraz şiddetli olmuş. 
Hatta Pavlovska adamdan "yahşiyane,. 
muuamele gördüğünü ileri sürerek mah
kemeye bile müracaat etmi~tir .. Diğer 

taraftan, operet artistinin babası da 
Pavlovskayı, kızına söylediği sözlerden 
dolayı mahkemeye vermitşir. 

iki artist araı:ıında kıskançlıkla başla
yan hadise şimdi bu şekilde mahkemeye 

dökülmüş bulunuyor. Hadise ile güzel 
sanatlar müdürü bizzat alakadar olmuş 
ve iki tarafı barıştırmaya teşebbüs et· 
miştir. Şimdiki halde hadisenin ne netice 
alacağı belli değildir . 

olduğumuz bir çok makineler harab ol
muştur. Sigortaya rağmen yanğmm e
sas zararı 70-80 bin lira kadardrr. 
Yanğmın sebebini biz de bilmiyoruz. 

Zabrta tahkikat yapmaktadır. 

Buglln dUnya siyasetine haklın oldu·ğu 

söylenebilecek bir adam olan Hltler, buıı.
dan on ıseklz ısene evvel Milnihteki :muha
lif bir ısiyaei tahrlkitçıdan baııka. bir ııeY: 
değildi. Bu kadar kıea bir zaman içinde 
bu kadar büyük bir mevki iggal etmit bir 
kim!leye tarihte rasgellnmediği söyleni -
yor. 

Bitler kimdir? Nereden gelmi§tir? Na. 
srl bir adamdır? Dü§üncelerl nelerdir? 
Bu kadar kısa. bir zamanda. nasıl muvaf
fak olmuştur? 

Bunlar bugün olduğu gibi, Hitler ikti
dar mevküne geldiği gündenberi sorulan 
suallerdir. Şimdiye kadar da Avrupa. dil
lerinde Hitler hakkında Kurt Ludek'in 
yazdığı "Bitleri nuıl tanıdım,, ismindeki 
eserden başka etraflı bir kitab ne~reclil
mediği kanaati umumidir. Ludek Hitleri, 
Nazi hareketinin ilk günlerindenberi ta
nrm11, onun hayatını kendi ağzından 

dinlemiştir. 

Kurt Ludek bugiln Hitler hakkında 

yazdığı bir yazıyla. da, Alman devlet re. 
isinin hayatını ve ~ahsiyetinl en esaslı 
noktalariyle hulasa ediyor. Yazmm bazı 
parçalarını alıyoruz: 

• • • 
İlköncelcri Hitler, etrafında. bulun~n 

bizler için, mazi.!ini bilmediğimiz meçhul 
bir kahramandan ibaretti. Biz yalnız onun 
Avusturyalı bir Alman olduğunu, bir ök

süz olarak ve cebinde be$ parast olma
dan Viyana.ya. geldiğini biliyorduk. Yal. 
ruz, içinde "bir gün bir adam olmak,, ar
zusu vardı. Viyanadan sonra da, asıl Al
manların arasında yaşamak için, Münihe 

gelmişti. 

Hitler 20 nisan 1889 da, Almanya hu
duduna yakın küçtik bir Avusturya kasa
bası olan Bravnavda doğmuştur. Hitler, 
iki Alman memleketi arasında doğmuş 
olmasını, bu iki parçayı birleı;ıtirmek için 
taliin kendisine verdiği bir mazhariyet 
telakki eder. 

Hitler.in a.nası Klara Pözl babasmm ü
çüncü karısıydı ve ondan 23 ya~ gençti. 
Hitlerln babası bulundukları kasabada. 
gümrük memuruydu ve oğlunu da memur 
yapmak istiyordu. Fakat Adolf, küçük 
yaştanberi sanata heves göstermi~ti. 

Çünkü o, istediğini yapmağı arzu eden, 
emir altında çalışamxyacak bir yaradılış. 
taydı. 

1903 de babası ölünce Adolf Hitler is
tediği mesleğe girebilmek için serbest 
kalmı§tr. O zaman H yaı§md&ydl ve anaıın 

I . 

onu yukarı A vusturyanm baş ııehrl olan 
Linıdeki ortımıektebe verdi. 

Mekteple muvaffak olamadığını, çalıe
kan bir talebe olmadığını Bitler bizzat 
kendisi de itiraf eder. On be§ on altı ya
uındayken, orta mektebi bitirmeden çı .. 
kan Hitler ertesi sene boa gezmiş, tem
bel tembel evde oturmuııtur. Anası, ölen 
kocasından aldığı ufak bir dul maa§ıyla 
igsiz oğlunu ve kendisini zor geçinclir ~ 
mektedir. Onun için, Adolfun, hiç olmaz~ 
sa, kendisinin heves ettiği meslekte ye .. 
tişmesine karar vermiştir. 

' 

' l 

Fakat Hitlerin gllzel sanatlar mekte - , 
bindeki talebeliği de 1907 de ve 1908 
de Viyana akademisine gönderdiği re • 
simlerinin reddedilmesiyle nihayete er
mişti. Mimart mektebine de, k&.fi derece
de tahsili olmadığı için giremiyordu. 

Bunun üzerine, Hitler, 1909 da, 20 ya
r;mda olarak, kendisine bir iş aramak ü
zere Viya.naya geliyor. !ıJı: aylarda ufak 
tefek işlerle ekmek parasını çıkarıyor. 

Sonra. bir ressamın yanma girerek kara. 
kalem ve suluboya resimler yapıp !at
maya başlıyor. 

Hitler Viyanada bu §erait altında., ha. 
zan karlı kl§ giinleri sokaklarda. serseri
yan e dolaııarak Uç sene yaşam:ı!J, bu mtid
det zarfında bir han odasında yatıp kalk
nuştrr. 

Hitler din ve mezheb itibariyle Roma 
katoliğidir. Fakat dindarlığı kuvvetli de
ğildi ve Viyanada yaşadıği müddet zar
fında, bilhassa son zamanlar, kiliseye hiç 
gittiği yoktu. 

Hitler az sonra Viya.nadan da ııoğumuş, 
orasını her ırktan insanların, yani yahu. 
clilerin bulunduğu bir yer saymaya. başla
ınıştr. 

1913 de MUnihe gelen Hitlerin 1914 
§ubatmda' askerliği gelmiş, fakat zayıf 

olduğu içi:n hizmete alınmamıştı. Yalnız, 
dört beş ay sonra umumi harb ilAn edil-

diği zaman Hitler Bavyera kralı Ludvige 
bir istida vererek gönüllü yazılmak iste
diğini bildiriyor; arzusu kabul ediliyor ve 
Hitler 1914 teşrinievvelinde piyade ne
feri olarak cepheye gidiyor. 

Hltler "Mücadelem,, isimli kitabında 

cephedeki h.a.yatmdan hiç bahsetmez. Bu 
gün anlatıldığına göre, kendisi cephe ku
mandanının yanında emirber ola.rak ça.. 
lışmış ve dolayısiyle siperlere girip çar
prşmamıştır. 

1916 teıırinicvvelinde yaralanıp bir 
tnliddet hastanede kıı.lu. Bitler, 1917 ııe-

Stratosfer 
re~or.u niçin 
kırılamıyor ? 
Lehlileı:in stratosfel'. rekorunu kır· 

ınak fu:~re lıazırlanclıklarx bildirilmif ti. 
Bu it için Lehistan yıldızı isminde bü... 

•yük bir balon hazırlanmış ve yapılaı.:ak 
ı tecrübeye meşhur stratosfer ilimi pro-
fesör Pikar da davet edilmişti. Fakat, 
profesör, kendisine rakip gördüğü bu 

/ teıebbüse kızmıı ve tecrübeye iştirak 
~ etmemeğe karar vemıi§ti. · 

Malumdur, ki Profesör Pikar balonla 
gökyüzünde 16 bin metreye kadar yük: 
selerek stratosfer tabakasına, yani ha
va bulunmayan tabakaya kati.ar çık

mıştı. Fakat, ondan sonraki bir tecrü.. 
bede baJonu yanmış, teşeb'oilsü yarr kal 
mıştı. Daha soru:a bir Am.:=rik:ın tayya
recisi ayni şekilde bir balonla 22 bin 
metreye kadar çrkarak profrsörün re

korunu büyük 'bir farkla kırdı. 
Bir lehli mühendis yaptığı Lehistan 

yıldrzI isimli balon ise bu rekoru en a 
p.ğr 2 bin met;c kırabilecek bir kabili· 
yettedir,. Bunu, 22 bin' metre rekorunu 
tesis etmiş olan 'Amerikalı tayYa.reei ve 
arkadaşlarr bizzat balonu muayene e.. 
<ıerek söylemiılerdir. . 

Fakat Lehistan yıldızı hazırlamp ta 
mam olduğu halde, maalesef rekoru kır 
mağ:a ~rkamıyor. Buna tl:ı sebe~ Çeko
slovakya. vaziyetidir. Ç·Jn~ü h:.Ionun 
rüzgara kapılarak, Lchistandan Çekos
Jovakf'l toprağı üzerine gesmesı iliti .. 
mali .vardır. Belki, hava vaziyeti icabı, 
balon yere inmek mecburiyetinde de ka 

lacaktır. Buğün Çekoslovakyada sefer
b_erlik ilin edildiği için bu tdk.1irde ba 
lon Çekoslovakya hükumeti tarafından 
müsadere, içindekiler tevkif edilt•.;ek 
:ve memleketlerine dönemiyeceklerdir. 

İşte, bınun için, stratosfer tecrübe
ıi şimdiliıt= geri bırakılmrştrr. 

nesi martında tekrar cepheye dönüyor. 
4 Ağustos 1918 de kendisine birinci rüt
be demir salib nişanı veriliyor. 

14 teşrinievvel 1918 de ~itler harbin 
son günlerinde zehirli gaz yutarak ve gö. 
zil kör bir hal alınış bir vaziyette yaralı 
olarak hastaneye kaldırılıyor. :Almanya
da. 9 teşrinisani isyanı çıktığı zaman o he 
nüz Pomerania hastanesindedir, 

13 teşrinisani 1913 de hastaneden çı
kıp terhd olunan Hitler tekrar Münibe 
geliyor. ~imdi vatansız bir adanı vaziye
tindedir. Çiinkü aslen Avusturyalıdır, ye

ni Alman cümhuriyet hükfımetl kendisi
ni A.lman tabiiyetine kabul etmemekte
dir. Fakat Avusturya hUkfl.meti de ona 
kendi vatandaşı unvanını vermiyor, çün. 
kil Hitler harbde Alman ordusunda çalı§
m1~tır. 

Fakat, resmen hiçbir hükumet tabii
yetinde olmıyan Hitler, 1920 ye kadar 
ordudan tahsisatmI ve iaşesini aıınıştır. 

Hitler, komünistlik hareketi bastırıl • 
dıkt&n birkaç gün sonra, 1 Mayıs 1919 
da. "Münihteki ikinci piyade alayındaki 
tahrikat hadiseleri hakkında tetkik ko -
misyonu,, azalrğina tayin ediliyor ve bu
nunla Hitlerin siyasi hayatı başlıyor, 

''Alman serbest partisi,, nin faaliyeti 
bakkmda rapor vermeye memur edilen 
Hitler bir giln Münihte tertib edilen bir 
mitinge iştirak ediyor. Burada söz söyli
yenlm-den biri, sonra.dan Nazi partisinin 
programını çizmiş olan Gotfrit Federdir. 

Hitler onun sözlerinin tesiri altında ka
hyor ve bu teşekkülün yalnız 6 azası bu
lunduğunu öğrenince yedinci aza olarak 
da kendisi yazılıyor. Sonra Hitler bu par
tinin en ileri geleni oluyor ve arkadaş
larmm başına geçiyor. 

Bundan sonra da. muhtelif mücadele
lerden ve hapislere girip çıktıktan son
ra, nihayet hükumeti eline geçiriyor ve 
Nazi idaresini kuruyor. 



1ÇERDE: 

• Bandırma hnllıııda l>cnizlııı.nk t:ırnfın· 
ifan büyük tcnıiliıt yapılarak vapur ücretle 
ri birinci mcvlı:i 400, il.inci 2H, ürfincü 
me'rki 150 kuruşa indirilmişlır. 

• Ünhtrsite rnsathane '"ehe) et ~rofc· 
sörlül'Jüne davet edilen prolcs1ir noztın· 
bug şehrimize gelmiş ve ,·:ızifcsinc Jıaşla· 
mışhr. 

• Toprak malısıılleri ofisinin kadroc;u 
tssdik edilmiştir. Ofisin rei fiğine eski h· 
tanbul ,·alisi Raşit tayin olunmuştur. 

• Pntarhksız satış knnununun 1ntbikl i· 
çfn dün ticaret odasında iki toplantı ya· 
pılmı~, ı;ıda ''c giyecek ruaclclcleri satanlar 
la görüşülerek esnafa m::ılinnııt verilmiştir. 

• Bulgaristan tarafından tertip olun:ın 
Balk:ınlarnrosı av müs:ıbalüısına Türkiye n" 
cıları da d:ıvt:t edilmiştir. 

• Halk bankası İstanbul şubC!iİ i~·in Lin:ı 
olarak postane caddcsindckı c ki Sana)i 
:te Maodln bankası kiralanmıştır. llanka 
cum.tıur.iyet bayramında ocıl:ıcaktır. Umum 
ıtılidür Ata tetklkatta 'bulımnınk üzere şelı· 
rimire ıclmtur . 

• .:&nknra borsası kurulduktan sonra ür 
sene müddetle lı."'Upatılon lstanbul lıors:ısı· 
nın 1ekrnr nçılınnsı için 1eşebhuslcr ~'1ıpıl· 
ma'kadır. Maliye '\'eı.filcti tetkikata bnşlıı 

mıJtır. 

• Alm1111:.ııda ynl>rlnn T:ıpurlartınızdıın 
ikisi daha limonımıza gelmek üı.crcdlr. 
Bnnlardan "~lnrakns,, Akdcııizdc hulunm:ıl> 
ladır. "'Etrüsk,, vnpuru dn Mersin scfcrınl 
Him 3·apmışlır. 

• Onh-crsllcde ClcrK!cre teşrlnic' \elin 7 
•inde bqlanacak "c ,)'eni ders cnesi :münıı· 
acbctile rektı>r Cemil Bil el bit nutuk söy· 
li;yecektir. 

• Sehir meclisi intih:ılrnt lııııır1ı'kl:ırı rn· 
tın biterek nam1ctler ill\n cdılcccktir • 

• Elelttn1t idaresi Silahtanığadnki bül ük 
tltktrik fabrikası ile Gıızhanedeki merkezi 
.biribirine balla:ran ana hattın inşasına baş 
Jamı~tır. Hat Gazhaneden Taksime, oradan 
J\urtulU$B kadar ~·crnltındnn geçecektir. 

ı ,. Alman me)'\"e miltchnssıslıırındnn \'o.· 
.kopğ 1etldkalta bnlunIWık üzere memlcke· 
llmiıe «elmiştir. Mütehassıs meyve ilırn.c 
btasyonlllrını .gc.zccck ''c tetkikat yııpncak
ıır. 

1 ,. İnhisarlar umum müdürlilğil, münasip 
!ifna bulunamadılh için henüz Ank:ır:ıyn 
nakledilememişti. Umum müdilrlük d~"Jn 

bir bina hulunmuftur •• 'akil Jşlnc ~·akında 
başlanacaktır. 

• Şimdiye kadar Acıbadcmde bulıın:ın 

İstanbul erkek ötrctmen okulunun Dul· 
mumcu cirtn~inde e\""{!Jce ehir l"Btı mek· 
tebl o'fnn bin a nakllı1e baflamruştır. 

• l>enl.zbank, bankanın muhtelif servis· 
Jerlnde kullanılıp eskilikleri ,.e ınasrufln· 
nnın yükseklili görülen .b:ızı semi, ınotör 
Ye romörlcörleri satmağa karnr ermiştir. 

• ilki .ıhıftadnn.bcrl Trakya mmtakası <ıa· 
bilinde tetkik ve tertiş se)·tthstlnde hulu· 
nan senc~al Kfıxım Dirik dün nkşanı lidir
ne:re dönmüştür. 

• Eyltıl nyı itinde sı'k sık 'Tckirdoğına ııe· 
len ecnell1 bnndırnh ıvnpurfarln y:ıbnncı 
mcmlekcl1crc 3000 ton 'kuşyemi \'C buMny 
ffırac edllmiJUr. 

DIŞARDA: 

• Gixodubovanın tayyaresi e\-vclki ı;ün 
kle bulunamamıştır. Araştırmalara dc,·nm c· 
~ilmektedir. 

• Sovyetler birlili komünist partisinin 
larihi ismindeki eserin tabına başlamıştır. 
Parti mcrl>cz 1rnmi1csinirı bir koınis~ onu 
tarıırından tanzim edilen hu eser ü milyon 
nilsha olarak intişar eder.ektir. 

• Cenevrcden İs\'Ct'C ()önmck'te olan Is· 
'W'et hadclye nuırı S:mdlcr Danimarka l1a· 
riciye nazm .Munclıii E.iyarct dnıişlir. 

• Kral Borls, ecnebi 01cmlekctlcrde J'llP· 
htı seyalıattcn dün Sofyayn dönmüştür. 

60 kişi 

zehirlendi! 
Müthiş bir yıtan tarafından 

•sın1arak öten devenjn 
etini yimişf er 

Kahirede altm~ ki§!, yedikleri bir de
\'e ethıden zehirlenmi§ler ve içlerinden 
döraü tilmU~tnr. Diğerleri hayatlarından 
endille edecek kadar ağır hasta o1arnk 

hdtanede yatmaktadır. 
Yapılan tahkikata garc, zehirlenme hii.

dJaealDhı mmnı blr deve eti yemekten 'i
leri gcldfği mıla~lm~. Derlıal 'kasap bu 1 
lunmq 'le :sattığı deve ctintn kalan par
çalan muayene edllnıl§tir. O zaman, dc
venm milmeden evvel hem de zChirll 

bir yrlannı mrma.sıyla 6IdüğU anlaşıl • 

--.ır. Cahil w blleklr lmsab, l5lmilş dc
ft)i kemnfl " elini satışa çıkarmıştır. 

Kasap tevkif edilmiş ve hakkında kanu
n! takibata ıe!rl§llmi!JUr. 

= R"ABER - ~mm pOetul 
:m 

A Bı;.104 NE !>EMEK?.. 
• POYl?4Z - DEMiJ? Aı.Dı 
---- ACABJ:J Ne vqR :~. '\" 

AVDINJDA 

EYv.tJH!ARTJI( Ml/H· 
VOL t.Ju K IJEMfk'I. 

Çemberlayn yeni bir teşebbüsünün fayda 
vermiyeceği kanaatinde 

Prag 2~ (Hu u n - Çek-Alman ger
ginliğı ~iddetını kaybetmi5 değildir. Çek
lerin Alman taleplerini niçin kabul etme
dikleri Ç.ck raı:lyo unda ızah edilmiştir. 

Buna göre muhtıra 19 eylul tarihli 
lngiliz · Fransız projesinin hudutlan pek 
fazla a mı tır .. 

Radyo bu muhtıranın açıkça mem
lc!:ctin ikttsadi mevcudiyeti aleyhi. 
ne müteveccih oldugunu beyan etmek. 
tedir. 

Bu muhtıranın kabulü halinde mem. 
leket, IIublondan v~ u1cmleketin zi _ 
rai sanayiine litım olan ormanların 
bir kısmından mahrum olacaktır. 

Münakalat hususuna gelince, bü. 
yük yollarla demiryollan şebekeleri . 
parçalanmış olacaktır. Diğer ta.raftan 
Çeko'1ovakya Elbc nehri üzerindeki 
antrepolarını ve Bratislava olan ınah.. 

reçlerini kaybedecektir. 
Nihayet Ç.ekoslovakya, askeri ibakım 

dan o suretle zaafa düıeocktir ki, 
arazisinin büyük bir kısmı, bilhassa 
Bohemya ile Mora,·ya Beran Al:ıuı~ 
yanın avucunun içine düşebilecek bir 
vaziyete girecektir. 

Çek gazeteleri, Hiticrin SerTun.ı etme· 
miş bulunduğuna müttefiktir. Ç~k hükQ
metini Abnan ışı ılmdat Polonya 
ve Macar ekallirctlcri işi de alakadar et· 
mekte ·c j Una etini :ı • 
lah Cöecek dostane bir hal çaresi 'bulmak 
üzere temasa ogiri~.miş hulunmah1adır. 

Londra cfirinin notası 
Çek hul"i'tınetınm Londra se!in Ma

zarık, geçen pazar günu, 1ngılız baricıre 
nazırı l:lalifa.-=sa hir ıno'ta tevdi etmiştir. 
Bunda, Mitler muhtm1smm, hükfuneti 
taratmdnn kabul l'dilemı~ec ~ini a;:ı ·ça 
sbylcmcktcdır. Londradan bılairildığine 

~bre notada ŞÔ) le d nılmel-."'tedir: 

Bu yeni ve eacldarane ta
lepler karşısın .... a hiikümetim 
en büyük mukavemeti gös
termek mecburiyetinde lrala
caktır. Biz ·de briyle yapaca
ğ~z. Allah bize yarchm ct
sın.,, 

Daha ileride notada Çe
koslovakyanın iki büyük <le· 
mokrasinin yardım?nı bekle
mekte <Olduğu kaydedilmek
tedir. 
Çcmbcı·la} nm nutku 
lngiliz Başvekili, aün radyoda Çck

Alm?.n ihtilafı yüD:inden. Avrcpanm 
yapüıgı !cna günleri ibir daha anlatmıı 
ve lngilterenin tavassutlariylc düşün
celerini izah etmiştir. Başvekil demiı
tir ki: 

Bizden uzak bir m m l~l~tte cıka.n 
bir .knvı;adan dolayı bizim siperler 
kazmamız. gu maskeleri takmaDllz 
hakikaten cok garip bir şey <Olur ... 
Sonra prensip illhnrlydc hallcdllmiş 

olan bir nizamm bir harp çıknnna
sı du imkfwsız gJbl gfü:ilktir. 

Çek lıükfırııctinin Alman muhtıra
sındaki şartları kabul cdeıncmcsJ se
beplerini peldl.Ul. anlıyorum. Bitlerle 
yaptığım konuşmalarann sonra fntı
bntm şudur l~i. eğer bize biraz vakit 
bırakılırsa, bir sureti tesviye bulmak 
1ın'ltl'nn t.asıl olaC'aktır ... 

Alrıranynya avdet ettiğim zaman 
.1ht1'3rln Sildet topraklarının konc:lisl
ne dorlınl lesl1minde \"C Alman kıtaa
tı ta1 afın'lan derhal lşgnlln<'!c 1srar 
etıtl~lni (;'örerek bkdenhlre hayret et 
tim. 

E\·velce alımın tcclblr1el'lc binaen, 
bu hattı hare"keU makul lnılmadıı-1-

011 söylemeliyim. Eğ'er bu hattı hn· 
reket, Çele hükumetinin vaatlerini 
infaz ,.~ mezkQr araziyi terk hu
susunda lI!tlerln dtrydugu herhangi 

bir şüpheden ileri geliyorsa lngilte-ı 
re lıükumetl nam1na Prağ hükumeti 
nin verdiği sözü cmföymföpyeeetataor 
bizim vaadimizin hiç bir t&rafta iıtill

faf cdilmiyeccgine eminim .. 
E~er blr şe)·e yarayacağını bilsem 

Hitlere ücUncü bir z1yarette bulun
malcta katlycn tereddüt etmem. Fa
kat bu anda tavassut sahasında fay. 
dalı olnrak !azla bir şey yapacağımt 
ümit et:ıiyorum.,, 

~ntıernasyonal ihU!Ular benim 
kfı.'busumdur. Eğer herhangi bir 
mmet olursa olsun dUnyaya cebir ve 
kuvvetle hl.kim olma.~a karar Terdl
ğlne ıkanJ olurum. ona katıı muka· 
vemetın lhımgeldlf;hıe ihUkmedenm. 
Hürriyete iman etmtş olan mnıetıe
rln böyle b1r tahaltlcUm altında yaşa
maaarı, bJr yaşayış değildir.,, 

Çemberlayn, btr barbe ;girişmeden 
evvel bUyllk davaların mevzuubahis 
oldutuna emin bulunmak llzımgel
dlğlni hatırlattıktan sonra, !nctıiz 
mmctınt hldJsclere azamt süktinetıe 
intizara davet etmiş ve s6zlerinl şöy
le bitirmiştir: 

"Harp başlamadığı müdd.,tçe onun 
önUnP. ı;teçmek Umldi me,·cuttur." 

Hitlerin R uu·elte Vf'rıdiği 

cev.up 
Çemberlaynın u'UrunCJan, Hftler file

rini:ie üçuncü bir rcsebbusün fayda ı..ıtr 
miyedıeği, bı.:nunla beraber harp ba~ama
dığma göre. harbin önüne geçilmesi 
ıhtimalinin heran :mevcut olduğu ma:uısı 
çıkmaktadır. 

Sulhu !kurtarmak için lrıgilte-reden son· 
ra b1r de Amerikanın tav:ıssuta teşebbüs 
edccc.ği haber.len de mevcuttur~ RUZ'\'cl
tin bundan birkaç gün C\"\'CI Hitlcrle n
ncşe birer mesaj yaptığı malUındur. Uit· 
ler Ruzveltin mesajına şu .cevabı vcnni§' 
tir: 
''- 25·9 da Amerika milleti adına çek· 

tiğiniz telgraf ta A vrupada zuhfu- eden 
anlaşma:zlık hakkındaki müzakereleri 
inkltaa qğnı.tmamak ve samimi mua· 

liha.ne \'C ~~pıcı bir ıckildc bir sure.ti 
hal aramak "9in müra.caatte bulundu· 
nuz. Bir A\Tupa harbinin önceden he
sap cdilcmiyecek ıncticelcri baklandaki 
ınütaleamza :i.§iirak eder ve civanmert 
makBadınızı takdir t?derJm. Bunun için 
bütün gayretlerime i!'ağmen hadi&e!e
rin bundan sonraki inkişafı muhaııe· 

mata müncer olduğu takdirde Alman 
milletinin ve hükiimetinin mcsuliyefr 
ni reddcdebılirfm ve etmeliyim. .dcv
zuubahis Südet meselesi hakkında bi· 
taraf bir hUkUm verebilmcx için, me
seleyi ihata eden ve onu tehlikeli bir 
hale .sokan hadiseleri mutlaka gözö· 
nünde tutmak l~ımdır. 

Dedikten sonra lhtilUm tarihçesini 'rap· 
mıs 'c neticede: 

:Muslihane bir tarzı halle varmaK i
çin son bir teşebbüs olarak 23 eylült'le 
Çcmbcrlayne vudiğim bir muhtırada 
daha evvel ne§redilmi3 olan cezri telt· · 
liflerde bulundum. Çek hükümeti Sü· 
det bölgesinin Almanyaya te.kini ka· 
bu iden sonra, bu muhUramdaki teklif. 
le yalnız bu Çek vaaainin süratle ve ha 
lisane bir surette tatbikini temine ma· 
tuf bulunuyordu. Me!clcnin hudusun· 
dan bugüne kadar olan bUtün seyrini 
tetkik ederseniz, Alman hükftmetinin 
hakikaten sabrr ve mu!lihane bir tar 
zr hal bulmak için sıı.mimt ariu göst~r 
diğini teslim edeceğinize kani bulunu· 
yorum. 

Bir Südet meselesinin ve hakikaten 
tahammül ~dilmez bir vaziyetin mevcu 
diyeti mt".!!luliyeti Aimanyaya ait de
ğildir. :Alakadar olan insanlarm kor 
.kan~ akıbetleri, 'bu meeelelerin ham-

nin hiçbir suretle gecikmesine imkiı.n 
bırakmamaktadır. Müzakereler yoluy· 
la hakkaniyetli bir tarzt hal tahakkuk 
ettirmek için bütün imkanlara Alman 
muhtırasında baş vurulmuştur. Çekos 
lovakya hiikfunetinin banşı veya harbi J 
istemesi meselesi Almanyaya değil, 

kendi ine ait bir iştir.,. 
Bundan da anlaşılıyor ki, IIitlcr. kara· 

nnda sabittir. O. Ç.Cmbetlayml' nutkun·• 
da i~arct dl.iği mühleti '"mniyecele de 
benziyor. 

Nitekim Çemberlayrun ntitku Almanya· 
da hüyiü bir te'hey~ıilçle karşılanmı~. 
Sira& mahliller. muhtırada tcbsir edilen 
müddetin birkaç gün uzatılıp uzatiJmı~-a· 
cağına imkan olup olmadığını tayin cdc
memek-tedirler:. 
Temas büsbütün kesilmi, 
değil 
lngilterenin tavassutunu büsbütün ke

SJ1mis telllii etmek de doğru say11maı . 
Hitlerle 30 dakika göril~üs olan Sir Ho
race \1ilson tayyare ile Londraya dön· 
rnüş, kendisini Londrada karşılıyan gaze
tecilere Hitlerle mühim bir gôrü~e yap
tığrnı,başvekiline arıedeceğini söyliyerek 
hemen başvekalete gitmiştir. 

Bu~ün Göbbels de nutuk 
eöyteyecek 
P-rcma_ganda .na.ıırı Göbbels. bugün ak-: 

fam saat 18 de ı;iyasi ''aziyet hakkında 
bir nutuk sôy1iyccektir. 

Bunda Çcmbcrlaynın nutkuna temas e· 
den cihetlerin bulunacağı tahmin edile· 
bilir. 

Çarpa,maıa .. 
Siyasi vaziyet bu §ekilde devam edip 

gitrer'ken Çek topraklarında Südctlerle 
Çekler, Ç.eklerle Lehler arasında tart>t.s· 
malarda bütün şiddetilc devam ctmel-1e, 
Çek tayrareleri Leh topraklan üıcrindf 
uçmaktadıt. Bunlara dair gelen telgraf· 
lar ıfUnlardır: 
Varşm·a. 27 (A.A.) - Pat ajan ı b.il· 

diriyor: 
Son günler zar!roda iic defa Çek 

-ıısked tayyareleri Lehistan hududu· 
nu geı;:miş!f'rdi. Dün aktıam beş Çek 
nsl\crt tayyaresi gene .buaudu gec-e
rck Leh toprakları ür.crlndE' tarassut.
ta bulunmuştur. Bu münasebetle 
iJ.1c.b hükumeti dUn 6ğlc>den sonTa Çe
koslovakya orta f'ltisi nezdinde ~id· 
detli clemarş yapmıştır. 

Maravska • Ostrava, 27 )<.A.'A.)' -
Pat ajansı 'b11dirlyor: 

Çekosıovakyada askere tıı.fmlan 

Leh11lerln ı.chJstnn hududunu gec· 
meleri hudutta birtok mtisademe.lere 
ge.bop olmaıktadrr. Dirt.ok lirı.hltle.r 

tevkH edilerek kıurşuna d1ı.llmiş ve· 
ya hapsed1Jmişlerfüa-. 

Klingenthal. '27 (A.A.) - ç.ek asker
leri dün akşam Alman toprakları 'il.zerine 
mitralyöz atc~i açmı~lardır. Hıtlkın Hit· 
lerin nutkunu dinlem0 k için topland~ı 

merdana ibirkaç mermi .dü~ü~ür. 
\".arşov.a, .27 (A..A.) - PJıt ajansı 

blldlriyor: 
Pazar gUnü Çekoslovak hudut mm· 

takasında Zu.mbark li6yünde Çek ko
rnilnistlerle klis.eden dtinınekte olan 
Polonyalı ııruplar arasında bir saat
ten fazla devam eden bir taııHşma 

olmuştur. 

Çekler "KBpek Polonynlrlar" a,·aze
leriyle Polonyalıların üıerltıe tntek 
ateşi ırıı:mışlardır. 'Bu 1lteşe Polonya
lıhı.r da mukabele etmişleı-dtr. 

mal\1mdur. ~'!acarların bu hucusta ç.eldd 
den ist~lerine Çek hükfımeti cevabını 
vermiş \'e bu Macaristanda hiç de bi 
karşılanmamıs-trr. Salfilliyettar mahfil· 
lerde şöyie söylenmektedir: 

"Prag hükumetinin beyan ettiği, "doS' 
tane müza!-,cre temayülleri,, ha~Tetle kat"' 
şılanmaktadır. Çünkü ç,ekoslovakyadild 
Macarlar mütemadiyen ve hfila bir takııll 
oyunlara maruz kalmaktadır. Diğer taraf 
tan çek 'Seferberliği ve Çek - Macar hudut 
mmtakasınm askeı1 i~gal altına clınmasJ 
hiç de bu gibi müzakereler için dostane 
hava yaratacak mahiyette değildir. 
Şurasını da unutmamak lazımdır ki çele 

hükfuneti ötedenberi kaçamaklı vaidlerde 
bulunmayı terviç edegelmiştir. Hele şiar' 
di Prag hükfunetinin bu tam barekettdl 
vazgeçeceğine pek ihtimal \'erilemez.,, 

Gene Macar matbuatı, Hitlerin nutktl· 
nu tahlil ederek, melhuz bir harbin bütütı 
mesuliretini Prag hükUmetine ~·üklemek• 
:t.eclir. 

Polouyada da hayret 

l\facar ekalliyetleri hakkındaki Buda· 
peşte hilktimetinin notasına Çekoslo,,#" 
)·atım \'erdiği cevap, Polonya .mabafiliıf 
de derin bir hayret uyandmmştır. Bida· 
yette bunun srhhatine ihtimal -..-.erilı:ncınif 
ti. Fakat resmen t~yyut in Pr3I 
hükfunetinin hala l\"azh·eti attlaınaK i te" 
mcdiI.ri kanaati hasıl olm~tur. 

V arşo\'1lda Çeklere karşı mücadele .et" 
mck üzere ~ olunan Polonya Jejiyon· 
lanoa şimdiye kadar }"etmis bin ÇekoslO" 
'·aky.alt Lehli kaydedilmiştir. Bugün öt 
leden sonra yeniden kayıt muamelesine 
ba~lanmıştır. 

Çek kronu artık Vat]O,·a borsasında 
tcsc.ı1 edilmemektedir. 

Hatay devlet 
rensı 

lskenderunda hara• 
retti tezabUratla 

karşıJandı 
tskcndorun, '27 (Hususi) - Hatay dev• 

Jet rclııi Tayfur .Sökmen, 1ııkende.nın• 
gelmiş ve hararctll merasimle kar§ılaU" 
mı~ '"e bUtün echir Hatay ba}Tak1anrıa 
dona.nır:ıIJtır. 

Belediye daireaino inmiş olan devlet 
reisi e'·velıi bir rcsmilrnbul yapmıı:. son
ra kabino ~tlma.m& .ti~·.aaet etmiJtlr· 
Tay!ur Sökmen gece Antakya>'ll dönmiil"' 
tür. 
Yffli adJiye te~lih 
A:nta'kya, 27 (A. :A.) - Adliye te.&ki

latı bir kanunla ı&.ğvedilmi~ ve yeniden 
mahltemeler 1curulmuıtur. l"eııi tepillta 
cöre, yıikok ma:hkemedcn bq'ka Anta"k~ 
yada ibir ağırcc.za tnahkemeai, asliye, 
hukuk ve ceza mUnfttil hiklmlıkleri '\"t! 
Kınlı:banda bir uliye lblldmliği ibdu ~ 
dilmlaUr. I'enl lılklm ve ımüdaelumumt· 
lild~ güılde adliyediler tayin edilmiş ve 
işe ba)lamı~lardır. Yük11elt ma'likemeniıı 
Antakyat:la ııahşmaın 11.'karrür etmiştir. 

Ordu nahi°yesi kaz:ı oldu 
Antakya, (Hıısuai) - Antakyaya Ubt 

Ordu nalıiyesl bir kanunla 'kll'Za haline 
ka1bedilmlftlr. Yakında Reyhaniye nalli· 
yasl de ayni rnuamcJQyc tabi tutulacak· 
tır. 

1 O Polon~alı yaralaumtf, bir ko· O N dd A 
mUnist ölmuş \'.e ır. 'k-0m1inist ae y.a- f. ecae İn taSaQUn 
ralanmı$tlr. SaNhlan .a,30 a lcadar ve akfam. 
Çeklerin MacarJara cevabı iları 17 .20 de Lilcli Tayyare Apr. 
fena kartılandı 2 nci daire Ne. 17. Olcuyuculan. 
Ç,Uleri m..-,gul eden i~er nasında bir mız~rı para 'a.lmu. Tel: 2395~ 

de Macar ekalliyetleri me!!elesi ()Jdrilu -
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flolıtiluı 

1938ve1914 
O zamanki hadisele· 

rin bugünkülerle 
mukayesesinden 
ahnacak dersler 

U Tu'du: 
Yanrıld hldlaelerl buıtınden haber 

vermeye çalıtacak değtUm. Tarih teker
leği Nazi dinamizmaaınm delice testrl 
altuıda öyle bir ıUratle dönüyor ki, biç ı 
bir tahmin yapma(lm lmklıu yok. lnsa-

nm sonradan tıa.yreı.te kalmaması ve 1-1 
cab ettiği zaman teJblr alabilmesi için 
bu hızın ku vveUnl tam olarak ölçmek lA. 

znndır. 

Fakat nuıl? mukayeseyle. 
Yirmi dört sene evvelini hatıriıyalmı. 

Avusturya - Macarlatan imparatorluğu, 1 
Berllnden teşvik görerek, Sırblatanda, 

slavtzme k&J'll bir harekete gtrlpyordu 
ki. bunu bugün Bohemyada, ayni dUgma
na k&J'31 bir panccrmanizmin giriştiği ha
rekete benzeteblllrb. 

1014 faciasının mes'ulleri kolay ve ça
buk kazanılacak bir zafer ümidiyle harbe 
girdiklerini eöyliyr. ı ak Almanyaya ka111 
kendilerini haklı güatermeğe çalıştıkları 

zaman, 1914 ağus ueunda harbe lngilte
renln. sonr:ı da Anl<Jrilı.anm i§tirak ede. 
ceğinl, Fl"'Lnt-anıc hu il.adar büyük bir a· 
sim ıöster~ eğlni :..hnsenln tahmin et -
memiş olJuğıınu ilı'ır ıUrdlller. 

l~boratuvardakı •:ıli~eba18ılar yaıulmq 

lardl. Dairelerdeki flt1ler dc.ğrq çıkma -
mıgtı. Aln:auyanır. Uml cıullerlndekl ıid
det, mlkl'l>l'koplarmm dt: ğeri, mütebu • 
s•slarmm çalıgması b03a ıttmlfti. Ondan 
sonra, bunu mazur göeterecek aebebler 
aranmaya ba~lantıı. 

1938 y.•ı:ında Prusya bUrolı:raal müea
bldleri, ~o.ıbın kararh.ı ıLı tahmin ve o
radaki CiJdr cereyanla.rmı iak&Ddll etme't 
için ne bUyUten bir adeee kuJJanmqlar
dır, ne de fiş doldurmaya kalkmışlardır. 
HAdiseler vazıh. latikametler sarih. Ya. 
pılan ihtarlar açık. Bunların yeni kayze
rln sözleri ve hllkillnetlnln kararları 11-
zerlndekl tesirlerini ıörmek lçiıı de, bu
günkü lngilb • Amerikan devlet adam
larmm isimleri yerine 1914 de ayni va
zifelerde bulunanların isimlerini koymak 
ve acaba il inci Vllhelm ve Bethmann 
Hollveg de bu sözleri ve bu hareketleri 
bu şekilde mi kartJlıyaeaklardı dlye sor. 
malt Widlr. Acaba onlar, hiç tereddlld 
etmeden barb mabedlniıı kapılarmı tek
rar kapıyacaklar mıydı? 

İhtarlarda biç de geç lı:alDlDUI defl]. 
dlr. Bugünkü katı andan altı ay ev\"el, 
24 martta. lngills bqveklll Slav devleti
ne kaf§ı bir hücum olursa .. muhtemeldir 
ki, oaı1 ihtillfla alikadar devletlerden 
maada, diğer devtetler de derhal harbe 
glrerülerdir. R:ı, bllha.. İngiltere Ue 
Fra.·Ha için muhakkaktır. Çilnktl bu lk1 
memle.ı:et uzun bır doatluk mtlııaaebatı 
ile, milşterel: sıkı menfaatlerle, ayni do
mo..crat hUrliyt:t idealleri ve bunları mu· 
haf aza etmek gayeıiyle blriblrlne bağlı. 
dır . ., dem13tL 
Beı ay sonra da, unuttuk unutmadık 

demesinler diye, 27 ağustosta lngillz 
bqvekll muavini Berline ''bu beyanatm 
halen mevcut oldufunu ve buna ne UA
ve edllecek, ne değffUrUecek bir nokta 
bulunmadığını., bildlrclL Arada geçen 
zaman zarfmda da lnıDtere, mahalline 
milfahldler gönderdikten sonra, tecrübe
ıl tetebblls husuaundakl aallhlyetl kadar 
bllytlk olan bir lordu, milteha.aem bir ren 
heyetiyle beraber, tehdid altuıcla bulu -
nan hükumet merkezine yolladı ve ona 
Slav ekseriyeti lh~ Alınan akalllyeU a. 
rasında bir anl&flD& teminlnl tecrübeye 
memur ettL 

Halbuki 1914 de Slr Edvard Grey ne 
b6yle bir teşebbllıe girişmeyi, ne bu ka
dar bllyUk mea'uliyE:tlerl Uzerlne almayı 
bir dakika bile dUıUnemezdL 

Kat'I an • 12 eyl61 - yaklqtıkc;a İngil

tere hUkQmeti Slav milletine k1i11J her 
hangi hücuma mini olmak ve Fransa .. 
razı biltllnlUğUnU tehdid eden bir tehll. 
lreyo mukavemet etmek hususundaki u
minda Almanyanın ıUpbe etmemesi i-

çin ne lbunıa yaptı. ı 
30 Afuatoa Salı ,Unll lngtllz kablneal 

hllk6metin Almanya elçlalyle beraber bh 
toplanU yapU ve HlUerln yolunu ay -
dmlatmak çarealnl aradı. 31 ağusw 

çarpmba gtlnü lord Hallfau Londrada 
Leh işgüderi ile, Slav tesanüdü hissin1 
uyandırmak için Duf Kuper'in albay Be
ke yaptığı teeebbllaü tekrar etti. 

11 eylQl pertembe günU İngiliz elçisi 
Alman hariciye nazın ile, Berlin clva
nndald evinde, uzun uzun görügtU. 2 ey. 
IQI cuma lord R unclman Henlaynı, dör -
dllncü proje)1 1:ötllrmek için Bitlere 
yolladı. Bu proje Hltlcrin taleblerl esa
sı dahilinde ve karar verilen fedaili • 
lıklarm ehemmiyetini göstermek maksa
dlyle bızzat Bitler lçln yapılmlfb. 

6 eylül salı gllnü İngiliz kabineai tek
rar toplandı ve Alman hUkfimetinin yo. 
lunu daha fazla aydml11tmak li.zım mı ve 
bu kabil mi diye tetkik ettL 'l eylQl çar
ıamba gUnU, ifçi birlikleri (Trade Vnl
oular) idare heyeti neırettiği uzun bir 
beyannameyle, blr Alman hücumuna 
ka111 mukavemet etıneye bütün ıarbm 
hazır olduğunu blldirdL 

Halbuki, 1914 de işçi birlikleri, blllkll 
Almanlarla Slavlar araamda bir hart. 
çıktığı takdirde lnıtıterenln bitaraf kal· 
maamı lltemitti. 

9 eylQJ cuma gilnQ, elçi Sir Nevll 
Henderson Alman hariciye nuın ile 
kırk bet dakika konuıup, HJtlerln vell
ahb sayılan zatla yemek yerken lfçi mu
halefet lideri radikal grup liderinden ev. 
vel harekete geçti ve bqvekille tam bir 
mutabakatta bulunduğunu bildirdi. 

Halbulı:I )'ine 19H te t..,ı pal"Ullnin 
parJJ.mento muhalefet grupu lideri ln
gilterenln bitaraf kalmasını latemi§tl. 

10 EylQJ cumartesi günü filoyu teksif 
emri icra olundu. On bir torplto ve mayn 
gemisi harb halinde hazır blr vaziyet al
dı. Londrada da hariciye nezareti dünya 
matbuatına bir nota tevdi ettirdi ki, bu 
nota her şeyi daha vazıh bir surette ay
dmlatmağa yaradı. 

Notada, "Çekoslovakyadaki akalllyet
ler meselesinden llrrl gelecek bir lhtlll
fa lngfltercnln de kanıımak ihtimali ol. 
duğunu .. bildiren elçi beyanatlarını hatır
lattıktan sonra ıunlar Ulve oll!nmakta
dır: 

"Buglln bu ihtimalin gözönUnde bıılun
durulmaaı elzemıifr. BilyUk Britanya, 
hiçbir şekilde, Fransanın arazi bütünlU
ğll tehlikede bulunan bir ihtilafa 1Aka)1 
kalamaz. Bu, bUyUk bir ehemmiyeti ha
iz bir noktadır ve Almanyanm bundan 
ıllphe etmemesi lbmıdır ... 

Bu ıekUde mrar ettikten sonra notadn 
İngiliz hUk6metlnln domlnyonlarla, 
Fransa ve Amerikan Birleşik devletleri. 
le sıkı temasta olduğu lllve ediliyordu. 
ŞUphesls ki, 11 eyl61 pazar gUnU, İn· 

gills kabinesi mütemadi celae halinde 
toplanırken ve bu toplantıya erk.lnıbar
blye eeflerinJ çağırırken Ruzvelt de A· 
merikan pzetecllerf ne bir nota tevdi e
diyordu. Bu notada da Uç bUr millet a
rumcla mUıterek bir cephe mevcut ol. 
madığı bildiriliyordu. Fakat bu lllzumsuz 
ve vakitsls tavzih yine Almanyaya ta . 
mamiyle emniyet vermeye yanyamazdı. 
Eğer Almanya 1914 de kat'l andan 

evvel, Avrupa lbtllAfiarlyle bu kadar 
fazla alllı:alı mevcut bulunduğunu, Al • 
man elyuetlnln bu kadar tenkld edlldl
finl görseydi n inci Vilhelmle Bethmann 
Hollveg harb çı?carm3kta daha fazla te
reddlld ederlerdL 

Hakikaten, bu kadar sarih ıözlPr, bu 
kadar açık harekE:tler karşısmda yanıl -
mak kabll midir! 4 haziranda Tennest:ee 
de, avukatlar blrlifi tonlantıamda Ame. 
rikan hariciye nazm Kordel Hull diyor 
ki: "milletin bitaraf kalmam emniyet ı. 

cin bir teminat değil, bllAkla emniyet • 
sizlik doğuracak bUyUk bir menbadır. Ta
mamen herkesten ayn kalmaya çalışmak 
bizi mUletler camiaanıdakl her- ttırJU nü
fuzdan mahrum bırakmakla kalmıyacak, 
blaat kendi fllertmlzl kontrol vuıtala-

HABER - ~kııım OC"ltan 

IME-SEL.Eİ 

Taksitle mal satan bazı mağazalar 

Malların büyük •• • 
uz.erıne 

zamlar mı yapıyorlar?! .. 
dünyada kullanılan taksit usullerinden Bütün 

başkasını 
Bugün, bütün dllnya iktmadiyatuıda, 

taksitli alışverl§e, büyük bir yer veril
mektedir. Avrupa ve Amerikada, pera
kende ticaretin hemen yüzde elllai tak· 
sitil al13verl1le yapılmaktadır. 

Tak1ıit uaultı, son zamanlarda bizde de 
birçok mUeSlefleler tarafmdan. tatbik e. 
dilmeye başlandı. Ve bu mUesseseler, 
sırf bu usulU tatbik ettiklerinden geniı 
mikyasta le yapmak ve para kazanmak 
imkanmı buldular. 

Taksitle alınan egya, elbette ki, pe~:n 
parayla alınan eşyadan biraz daha flat
lı oluyor. Buna kimsenin diyeceği yoktur 
ama, bazı müeascselerin taksit vaziyetin
den istifade edip açık bir lhtiklra bl
kııımalan, hem balkm, hem de lktıaadl
yatımızın zararına olacafmdan buna ıöz 
yummak imklnsızdır. 

EvvelA, bu satırlan yumamıza veılle 
olan bldiseyl anlatalmı: 
Yakın arkadqlarrmızdan biri, geçen

lerde henllz yedi sekiz yqmdald kızma 
bir pardösü almak istiyor. Kendlsl maae. 
11 bir memur. Yani her ay muayyen bir 
para alan lna.nlardan olduğundan dal
ma takallll alqverif ett.lğt ve avuç do
lusu para verdiği Beyoğlunun bOyQk 
mqazalarmdan blrlne gidip pardöaUyQ 
13 buçuk liraya alıyor. İtin bundan IOn
rasmı, arlradqımızm kendi alzmda:ı din
liyellm: 

''O akp.m eve gelince, kardeılmln de 
kendi çocuğuna, başka bir mağazadan 

peşin parayla, bizim kıza alman pardö
ıllnlln aynin!, hemen hemen yan flata, 

yani 7 buc:uk tiray:ı aldığını hayret ve 
teeullrle gördüm. Pard&slller ayni boy. 
da, kumaılar ayni kalite, dikit ayni bi
çim velhasıl her aey aynL Fakat flatlar 
bambagkaydı ... 
Mağazalann kapanma saati~ 

b. Buna rğamen hemen evden çıktmı, 

bizim pardösUyQ aldığımız bUyQk mağa
zaya koştum. direktörü buldum, vaziyeti 
teeısllrle kendisine söyledim. Mubatabun 
hiç tellş etmeden ve sıkılmadan, "hak
lı olabillrsln!z, ama bizde flat IXSytedlr,. 
diye lııl başından savmak istedi. Şiddetli 
ısrarım Uzerlneyıe, malı geri almak mec
b~rlyetlnde kaldı. Şu vaziyet bir nevi lh. 
Utar değil de nedir?! .•. ,. 
Ark3dqımrzın yerden göke kadar bak-

mw zayıflatacaktır. 
Nazır bundan sonra, hakka tecavtlzleri ~ 

ve taarruz hevesini ılddetle tenkld etti 
14 haziranda, Paristekl Amerikan klU. 

bQ önllnde, reli Nikolaa Murray Butler, 
hariciye nazırmm bu beyanatını aldı, l
uh ve tefsir etti. 16 Ağustosta Kordel 
Hun radyo ile verdiği bir nutukta "dev
letlerin dahili işlerine mlldahalelerl,, ve
rilen taahhUdierl bozmayı ılddetle ten • 
kld etti ve dedi ki: 

"'Hldlselerfn inkişafı gftnden gftne 
daha sarih bir ıckllde gösteriyor ki dUn
yanm başka yerlerinde olup bitenler bl. 
sim vaziyetimlze çok teelr etmektedir.,. 

18 ağwıtoata Kingstonda Kanada bah· 
rfye nezaretJ önllnde Ruzvelt bir Britan
ya domlnyonu olan "'Kanada topraklan 
başka bir imparatorluk tarafmdan teh
dld edilirse Amerikan mllletlnln uzak 
durmıyacağmr, temin etti. 

27 ağustosta, Brland - Kelloı misakı

nm onuncu yıldönUmU mUnasebetlle 
Kordel Hull Almanya ile Çekoslovakya 
da dahil olmak tartlyle 63 milletin ver. 
dlğl taahhlltlerl hatırlattı. 

1 EyUU: altı ıene mülga durduktan 
sonra Amerikanın Atlas okyanuau donan· 
ması tekrar teşkil edlldL 

Nihayet, katı Ana yaklaşan gttnler 
zarfında Amerikanın Avrupadakl elçile
ri: Londrada Kennedl, Berllnde Hugh 
Vllsoo, Parlıte Bulllt. Romada Fllips fa
aliyetlerini arttırddar, nutuklar eöyledi
ler, ziyaretlerini çoğalttılar. 

Sırbistan berinde tehlikenin dolaş -
makta oldufu 1914 de Amerika ve tn. 
ctıtere, bu teklJde hareket etaeıerdl p 

hoş göımek kabil değildir. 

Dllnyanm blrtolr 1er1erlnae. c1elfl afak tefek flY9t btltun bir evi da,lyeeeli en 
modern \'e Hlb el)'llar, taksitle alımr ve mliltcrbaln taksit için verceeil farlı 

pek udır 

ki var, taksitle fi yapan, bllhaaaa bUyUk 

i§ yapan bazı mağazalar, mallarına adet& 
yllzde elli, alt.mq derecealnde muazzam 
zamlar yapmaktan hiç çekinmemektedir. 
Halkm bir kısmı, peeln para veremiyecek 
vulyette olanlar bu vasiyeti bile bile 
kabul etmek mtırannda kalmaktadırlar. 

Diler bir kılmı halk, ise mağaza aatı
cılarmm göz boyayıcı, 6leri kartmncla 
farkına varmadan aldanmaktadırlar. 

Bu mağazalar, hiç ıUphe yok ki JmT. 
vetll bir rekabet karşıamcla kalsalar, bu 
gftnkU hattı hareketlerlnl derhal defit
tirmek mecburiyetinde olacaklardır. Fa
kat ne çare ki tabltle il yapmak, çok 
bUyUk sermayeye lhttyac gösterdiğinden, 
bugün flatları metru hadde iııdirecek 

böyle bir rekabet mevzuubahs olama • 
maktadır. Bizim en çok gayrltabU buldu
ğumuz noktaysa ıudur: 

Dllnyanm her tarafmcla, bir mal tak· 
ılUe alınarak, peşin flatmm tlzerlne tak· 
sltten mUtevelllt fark, açıkça illve edi
lir ve mll§teri de malı taksitle aldıft lçln 
nekadnr fazla para verdiğini blllr. Hal
buki bizde taksitle muamele yapan dllk. 
kA.nlardan bir kısmı, bambqka bir yol 
tutmuştur. MUııteriye taksit için lı:at'ty. 
yen fark almmadığı bltdlrllmekte, fakat 
diğer taraftan da, mnllarmm satış ftat-

lerl korkutur, harbe mlnl olurlardı. 1 
1938 aenesi 12 eylfilünde Almanya ve 

Almanyanm hakimi Uzerlnde bQtUn bun· 
1 

lar, Franlız etkin umumlyealnlıı bera
berlfğl ve slllhla mukabele hazırlıktan 
kadar bir tesir icra etmemlıtlr. Bir hl· 
dl.se çıkarmak fikri bir parmak gerileme
mlı, yaklaşma hareketleri lçiıı yapılan 

çal11malar bir ıaat bıra.kılmamqtır. 
.. . . 

12 Eyl61de, NUrembergde, kıt'alarm 

geçiıi, kuma, kUrek ve ılWılarm llalla. 
n111 ile, ıeref ve haysiyet bafnlmalany
la uyanan fizik, askeri ve dini bir heye
can içinde yeni imparator, Nazi lnclllnln 
yeni bir sayfamu okudu. BUtUn dllnya 
ela buna dlnledL 

Bitler, bUyUk bir dlnamlzma ve btl -
yt1k bir meharetle, tekrar etti kl mu
kaddes lmparatorluiwı Ren ve Brenner 
llserfnde yalım eulh lçln bekçilik ettifi· 
nJ eöyledlkten aonra. tabU hudutlardan 
içeri glrmJf, mllteaklbell tahkim edilen 
hudutlar arkasında ka1mll olan Slldetll 

ıarma. tablt muameleıl tızerine meenı 
ınırette illveıl gayrikabil zamlar yapmak 
tan bt'lyyen çekinmezler. late bu nok
tanın derhal önüne geçilmelidir ki, bfr. 
~k .,.tanclqlarm aJdanm111 önlenmlf 

olsmı." 

Otobüslerde 
Yolcuların arasında yedek 

lastikler ! 
Bu ıtltunlarda, epey evvel acı acı yas. 

mıetık. Şehrimizde leliyen otobüaler, bi
tap dDJı;,ada bu gibi natD wmtiditmda 
yedek llstiklerin arabalarm dıt tarafla
nncla, ya karuserln alt kısmında, yahut 
ela n.t lmmmda birer yeri olduğu halde, 
bllde, yedek IAstlk ve tekerlekler halkm 
oturacalt yerlerin arasında durmakta • 
dır. 

Gerek ethh!, gerekse insani balı:mıdaa 
aaçma ve bir dakika mQ.aaade edilmeli 
cals olmıyaıı bu noktaya. belediye nasıl 
olup ela hAlA müsamaha ediyor dofrum 
1&1mamak kabil defll. •. 

Blltlln otobllslere pmi1 ve ktaacık bir 
emirle önllne geçilebilecek bu lfl dU • 
seltmek için, daha fazla beklenmiyeceğl-
nl Umtd ediyoruz! ••• · 

akalliyetin1 ilhak edeceğini ilAn etti: 
"'Çekoslovakyada tazyik gören 3,5 ml1. 

yon Almanııa kurtulmasmı istiyorum!,, 
Bir Ud aaat sonra lı:anşıklık bqladı. 

Bunlara Prag örft idare lllın De muka
bele etU. Om idareye Henlayn, 13 ey161 

salı gttnll, 1aat 1 'l de neırettıtt bir Wtl. 
matomla karlılık vcrdL Bu UltJmatomun 

ela mllddeU ylrml llç saat sonra bitti. 
Prag hllk6ınetl'nln bu tiltlmatomu red

di llserfne, Çekoslovakyanm Seyı.lnku • 
artı mllzalı:ereleri keaU. 

Kırk aekls aaat eonra da lngW.z bqve

klll Bertheegadende bulunuyordu. 

hk Buda 
. 

Zayi kUpek 
VQcadu beyaz, bqt ılyah tUylQ Seter 

cbud bir av köpefl Uç gttn evvel Gala· 
taaaray civarında bybolmuttur. 

Bulan Tarlabap Triıe sokak 1 nu
maraya ptlrdiğl takdirde memnnu edi
lecektir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağnlannızı derhal keser. 

lcabmda giinde 3 kaşe alınabilir. 



HA'RER - AlcMm 1'64itım 

Gece tuvaletinizın qüzel olması ne· 
/ere tabidir 

Gece tu\'aletlerinin güzel oL'llası için 
ba5lıca dört şart vardır: 

1 - Kumaşın rengi güzel olmalıdır. 

Kumaşı seçerken cildinizin ve ::açlarını

zın rengini dü~ününüz. Moda olan renk
lu kafanıza, kati bir hüküm halinde yer
leşmiş olsun. Çünkü birçok moda renkler 
herkese gitmiyeb'ilir. Kumaşınızı almadan 
evvel ona bir defa günün ı~ığında, bir de
fa da elektrik ziyası altında bakınız. 

Çünkü penbe, açık mavi gibi bazı renkler 
güneş ışığında insana çok güzel görünür
Jcr. Fa~at elektrik ziyası altında donuk 
ve solgun gibi dururlar. 

2 - Kumaşınız iyi cinsten olmalıdır. 

Çok çabuk buruşan kwnaştan sakınmak 
gerektir. Buruşarak paçavraya dönmüş 

bir elbi~ ile bir kadın kat'iyyen şık gö
rünemez. 

3 - Elbise pek fazla süse boğulmuş ol· 
mamalıdır. Eğer robunuz siyahsa göğüs
te yahut kemerde suni bir çıçek, rengin 
hüznünü açmaya yarar. Dekupe Ye ge
çirme sü:.ler, en tabii süslerdir. 

4 - Biçimi vücudunuzun şekline uy
gun olmalıdır. 1 nce ve uzun bir genç ka
dınla. bir genç kızda geniş etekli, fakat 
sert kumaştan yapılmış bir rob çok gü
zel durur. Sağlam yapılı tombulca bir ka
dın böyle elbiselerden sakınmalıdır. 

Bu izahları okuduktan sonra verdiği· 

miz iki gece tuvaletine bakınız ve hangi
sinin size ciaha çok yakışacağını düşünü
nüz. Soldaki rob taftadandır. Göğsü dar· 
cadır. Etek uzundur. Omuzlan tamamen 
açıkta bırakan dekoltesi çift volanhdır. 
Volanlar önde kokard altında biti~mi~tir. 
Sağdaki rob da taftadır. Burada korsaj 

daha geniştir. Uzeri pilili başka bir parça 
göğse eklenmiştir. Kısa olan kollar hiri

biri üzerine konmuş üç parçadan rnürek keptir. Etek çok geniştir. 

M oda ve kürk 
Kış yaklaştıkça kürk meselesi moda A- ı 

lemini işgal etmeye başlıyor. Bu sene 
kürklerin eskisi kadar makbul tutulmı -
yacağmı iddia edenler oldu. Filhakika ta
mamiyle kürkten yapılmış mantolara, kı. 
sa paltolara, truvakarlara bu kı§ az te
sadU f edeceğimiz tahmin olunuyor. J.'a

knt, bu kürk moda aleminden elini ete. 
ğini çekmiş demek değildir. Şimdi kürk 
daha ziyade bir süs olarak kullanıla -
caktır. Hatta yalnız mantolan kısa pal
toları, truvakarları süslemekle kalnııya_ 
cak, kostüm tayyörleri, ceketleri, akşam 
tuvaletlerini de süsliyeeektir. 

Kürkün kış modasına süs olarak girişi 

ED<d!Dvelf\)Deırı ınasıu 
seçmaon? 

Eğer ~ık ve modaya uygun 
ka;rgusunda iseniz elbisenizin renginde 
eldi\ en seçiniz. :i\Iaron bir elbise ile yeşil, 
yeşil bir manto ile maron eldivenler kul· 
lanınız. 

Güderi eldivenler gün geçtikçe daha az 
l<'ullamlıyor. Sabah tuvaletlerile podösü
et eldivenler yahut renkli geyik derisi el
divenler kullanılıyor. Eldivenlerin se-

=-
killeri geniştir. lç taraflarında oyUlarak 
i~leruniş süsler vardır. Üstlerinde de üç 
~alı yıldızlar, yahut muvazi çizgiler ha
linde çizilmiş motifler bulunuyor. 

Gündüzün giyilen eldivenlerin konçlan 
çok uzundur. Bilek kısmı, elin üzerine 
üst kısmın akmaması maksadile çok sıkı 
yapılmıştır. Bu eldivenlerin oyma süsleri 
çok incedir. Gücdüz eldivenleri podösüet 
oğlak derisinden yapılıyor. Sabah eldi· 
veninin rengi yeşil, gri gibi açık olduğu 
halde gündüz giyilen eldivenlerin rengi 
kolu menek~e. zeytuni gibi koyu renkler
dir. 
Akşamları giyilen eldivenlerde garip 

renkler modadır. Kül rengi, lavanta çiçe· 
ği rengindeki eldi,·enler çok modadır. Bu 
eldıvenlerin üstieri karışık desenlerle, bro 
dedir. Buraya brode yaparken çiçeklerden 
tusfardan, dallardan ilham alınıyor. Ak
şam eldh•enleri için, elbise yapılan ku
maşlar kul!anılıyor. Hatta tafta eldi
venler bile vardır. 

iki ayn kumaştan yapılmış elbiselerin 
gördilğü rağbet üzerine kat'iyet kcsbet
mi§tir. Bu seme pek pahalı kürklerden 
manto yaptıran birkaç kadın bulunabi
lecek, fakat mühim bir ekseriyet kürkü 
yalnız süs olarak kullanmakla iktifa ede
cektir. Nadir olarak kürk manto yaptıra
cakların yaban kedisi ve pars derilerini 
tercih edecekleri tahmin olunuyor. 

Tilki derileri daima süs olacak ve man
toların kenarlarıyla yakalarını süsliye • ı 
cektir. Biribiri üzerine kruvaze olarak 

kapana~ kürk ya~alar çok modadır. Pa- J 
riste bırçok terzıhaneler kenarları tilki , 
derileriyle süslenmiş ince ipekli roblar ' 
yapmağa başlamışlardır. Bu roblarm ba
lolarda bile giyilebileceği söyleniyor. 

Fakat ipekli elbiselerde en çok makbul 

Bu güzel yünlü rob, her katlına çok ya
kışacak sade fakat çok zarif bir elbisedir. 
Yakasına ve kollarına kısa beyaz bir zıh 
geçirilmiştir. Kolu kısa yahut uzun olabi· 
lir. Kol kısa olursa 1,40 enindeki kumaş 
tan 2,25 uzun olursa 2,50 metre kafi ge· 
lir. 

olan kürk tezyinat siyah maymun kürk
leridir. Pariste yapılan bir ipekli robun 
omuzlarında, askeri ünüormaların apolet
lerine benziyen maymun derisinden süs
ler vardır. Bu kış uzun tüylü deriler de 
koyu renkler açıklara tercih ediliyor. 
Mantoların yakalarına, kol ve ccb kapak. 
]arına süs olarak konan tilki derileri da
ima koyu renklidir. 

Kuzu derisine, astragana, ermin kUrk
lerine daha ziyade sonbaharlık kısa ce
ketlerde ve truvakarlarda rasgeliniyor. 
Bunların kışla beraber gözden kaybola
cağını söylemek yanlL~ olmaz. 

Koyu renkli kürklerin moda oluşu bo
yacılık sanatinde mühim bir tekamüle se. 
beb olmuştur. Şimdi istenilen tonda ta
bii ve sabit olarak kllrklerin boyandığı 
da son haftanın moda mecmualarında gö
rünen havadislerdendir. 

Güzel olmak için 
Selb>(ğe vıvınaz 
Sonbahar sebze kürü yapmak için en 

müsait mevsimdir. Sebze yiyerek hem 
vücudunuzda birikmiş zehirleri dışarıya 
atmış, hem de güzelliğinizi muhafaza et
miş olursunuz. Fakat bu hususta bütün 
sebzeler ayni \0asıfları haiz değildirler. 

Burada size güzellik için fazla faydalı 

olan sebzelerden bahsedeceğim. 
Nohud, bezelye, taze ve kuru fasulye 

güzellik için en faydalı sebzelerdir. Bun. 
ları llirlli türlü pişirerek bir hafta mü
temadiyen yapabilirsiniz. Bir hafta, bu 
sebzelerden bıkacak kadar uzun bir za -
man değildir. Fakat cildinizi ı;ıeffaf bir 
hale getirmek için bu bir haftalık per -
hizin size çok yardımı olacaktır. 

Ispanak da güzellik bakımından çok 
faydalı bir sebzedir. Fakat karaciğerle
rinden ve böbreklerinden rahatsız olan
ların ispanak yemeleri sıhhatleri için 
muzırdır. Bu mahzuru dü§üncrck ispa • 
nak yemiyenler, marul ve hindibayı haş
ladıktan sonra üzerine bol sirke ve zey
tinyağı dökmek suretiyle hazırhyacak • 
lan salatadan istüade ederler. Bu suret
le haşlanmı!! marul ve hindiba salntnln
rı kanı temizler. Yüzdeki çilleri, sivilce. 
lcri, bunlara benziyen ve kan bozuklu • 
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Güzel E{öyceğiz 
He&"8 b akomdan çok ;:geıngnn0 f akat 

Sıtma, benzi kanh tek 
insan bırakmamış! 
Burad a m a hsul o kadar bol ki satılmıyor, atılıyor. De· 
niz, göl, çam ormanları, ılıca ve nihayetsiz yeşilliğiı: 
çevrelediği zengin Köyceğizi gözler i yuvalanna kaç· 
mış, sarı benizli insanlann dolaştığı bir sanatoryom ol· 

maktan kurtarm k lazımdır. 

Bir ikindi vakti, lnönü vapuru bizi, 1 
Ege denizinin bir kıyısına, Dalyan bo

ğazına bıraktı. 

Biraz sonra, Köyceğize giden bir rno
tördeyiz. Bir çay içinden içeriye uzanı
yoruz. Etraf yemyeşil, çamlık ve ağaçlık. 

Dağlarda ormanlar, gök kubbesinin a. 
çık mavi fonuna tirşe bir renk işlemiş. 
Dermansız bir suyun berrak sathında 

bir buçuk saattir, toprak yilzü görmeden 
yalnız yeşilin bin bir rengini gözlerimize 
içiro içire gidiyoruz. 

Renkler koyulaşıp, sular perde perde 

morlaşıyor. 

Belki akşam olmaktadır. 

Motör hafif bir kıvnntıdan sıyrılınca, 
zümrüt yeşil çamların arasında güneş, 

mahcub bir kızıllıkla görünüp gizleniyor, 
gizlenip görilnUyor. 

Motör çayı bırakıp göle girdi. 
Bu sefer, etrafta, suya eğilmiş sazlar .• 
Bana sazların arasında Ahmed Haşim 

konuşuyor gibi geliyor: 
"Aksam, gene ak5am, gene ak~ 
Göllerde bu dem bir kamı' olsam,, 
Bizde ses yok. Tabiat renk renk dile 

gelmiş ve biz de, gözlerimizle onu dinli· 
yoruz. 

Suların tirşe, mor, eflatun cünbüı;ıün
de gUneş, son kızıllığını eritip artık ta
mamen kayboldu. 

Şimdi, aralarından levent çamlar fış

kırmış irJ, büyük kayalar hep kızıl ren
ginde birer birer kar§mıtzlladır. 

· "Sular mı yandı, neden tunca benzi. 
yor mermer!,, 

Kararan yeşilde, moraran suda cevab 
arıyorum. 

"Bu bir lisanı hafiılir ki, ruha dolmak
ta, 

Kml ha\'alan seyret ki akşam olmak
ta., 

~ .. 
Bir işim için gittiğim Köyceğizi, öyle 

bir tabiat zenginliği ve öyle bir tabü ser- 1 
vet menbaı olarak gördüm ki, burada, 
birkaç gün daha fazladan kalıp lktısadi 

bir tetkik yapmağa enikonu kendimi 
mecbur addettim. 

İktıs:ıden ehemmiyeti tabü güzelliğin
den üstün olan Köyceğizin hududunu 
şöyle çizelim: Marmaris, Muğla, Acıpa
yam, Fethiye ve Ege denizi. 
Mesahası 2520 kilometre murabbaı. 
Son tahrire göre nüfusu 16287 yani 

beher kilometreye 6 buçuk insan düşü • 
yor. Coğrafi vaziyeti, dağlık, ormanlık, 
meralık ve alabildiğine düzlük. Kucnfın
da bir göl, önünde güzelim Ege denizi .. 
İklim, Anadolunun en sıcak iklimi. Muz 
yetiştiren bir iklim. 

Burada bir seyyah gözünün aradığını 

bol, bol bulabilir: ılıcaları ve asarı ati
kası bile eksik değil. 

Toprakta kuvvei inbatiye insanı hay
rete düşürüyor. Yere düşmüş kınk bir 
dal, hemen kök salıyor. Bir tarla, bir 

ğundan olan çirkinlikleri giderir. Dereo
tu güzclliği bozar. 

Az su içersinde haşlanmı§ sebzeler ya
hut (türlü) kadar cildi güzelleştiren hiç 
bir yemek yoktur. Bunları adeta muhte
lif nebatların şüa verici hassalarını top
lamış bir ilaç gibi kuJlanabilirsiniz. Ye. 
meklerinize bir sebze çorbasiln başlamak 
da pek faydalı bir ı;ıeydir. Sebze <;orbnsı 
için havuç, şalgam, prasa ve soğan kulla
nırsanız hem sıhhatiniz hem de taraveti
niz için çok iyi bir İ§ yapını!) olursunuz. 

Bamya, enginar ve lahana cildin gü
zelliğini bozan sebzelerdir. 

Amerikalılar, mısırın cildi çok güzel
leştirdiğini iddia ediyorlar. Son seneler 
içersindc bütün Amerikan kndmlar mısır 
yiyerek gUzelleşmcğe çalışıyorlar. Yal
nız Amerikalılar mısırı bizde olduğu gl. 

bi kocanile, hnşlıyarak yemiyiyorlar. Tane 
!erini ayıkladıktnn sonra hnşlıyorlnr. Bu 
haşlanmış mısır yemekten evvel salata 
halinde yeniliy-0r. 

mtıvsım e.ırnmeyınce, tanınmıyacak bir 
hale geliyor, deniyor. 
Toprağın üstü kadar altı da zengin: 

krom bulmak için hiç zahmet çekilmiyor. 
Serin bir çam dibinde, eşraftan bıii i

le, gözlerimiz öğle sıcağının buğuladığı 

tarlalarda, konuşuyoruz. Bana Köyceği
zin istihsal durumunu anlatıyor: 

- Köyceğizde neler yeti§mez ki •.• 
Hayvan zenginliği burada, yumurta, pey. 
nir, tereyağı, bal, balık ve balık yumur
tası mebzul miktarda istihsal edilir. Na -
renclyc fasilesinden portakal, limon, man 
dalin, boldur. Muz, istenildiği kadar yeti
ş~bilir. İklim imkiın veriyor. Ormanla -
rmdan külliyetli miktarda kereste alı • 
nabilir. 

Odun, odun kömürü, kereste, mahmu. 
ze, kekik yağı, çam kabuğu, siğala yağı 
şu gördüğün ormanların istibsalidir. Top· 
rak mahsullerini saymıyorum. Her tür • 
lUsU yetişiyor. Bu sene geniş mikyasta 
pamuk ekimi için teşebbüsler var. Bura· 
da bir dalyan var. Senevi 200 bin kilo 
balık süzebiliyor.,, 

Bu mn!Umata istatistiklerden çıkardı
ğım şu malümatı ekliyorum: 

Köyceğizin yabancı memleketlere 
ihracatı,, 937 yılına göre, 77,372 lira 
kıymetindedir. Bunun 25.300 lirası 

krom, 111867 lirası balrk, 7040 lirası ke 
reste, 1650 lirası odun, 30 bin lirası 
siğala yağına aittir. 

Kö;'1.:eglz Jkttsadl durumunun eiki 

sine nazaran gerilediği anlaşılıyor. 

Evvelce Yunan ve italyan adalarına ya 
pılan ihracat, şimdi bazı takyidat se
bebele durmuştur. Eskiden adalara ka
sablık hayvan, ham deri,. yumurta pey
nir, tere yağı,, bal, kavun karpuz, taze 
balrk, yumurtası, orman mahsulleri, ke
reste, odun kömürü, mısır darı, ak dan 
gübre, tavuk yemi gibi maddeler ihraç 
edilirdi. Bu :r:izden Köyceğizlilerin men 
faati büyüktü. 

Şimdi bu ihracat tamamen durmuş, 
ve köylünün menfeati eksilmiştir. 

İstihsal bol, fakat faydası yok. Sa· 
tılmıyor, atılıyor,, Balık alabildiğine 

ucuz, kavun karpuz para ile değil. Di
ğer mahsuller de öyle. 

Bu cömert verimli kazanın bundan 
'başka iki büyük derdi daha var: Sıtma 
ve nufus azlığı .. 

Burada, bitmez t-:ikenmez veriminde 
inatçı toprağın üstünde, insan, serpil
~ş bir avuç darı gibidir. Bu bir avuç 
ınsan ne yapsın? 

insan azlığından daha büyük bir dert 
rıtına ki, benzi kanlı tek insan bırak : 
mı>mış .. 

San benizlerde gözler, karanlık çukur
larına çekilmiş, sönük ve muztariptir. 
Kundakta, kucakta, ve tarla içlerinde 
çocuklar, yavrucuklar kimi ateşler için 

de yanıyor, kimi gitgide sararıp soluyo.r: 
Kö;-.. .:eğiz, sıtma mücad~le mıntakası 

n~ dahil olduğu için burada ne gibi ted 
bırler alındığı ve alınmakta olduğunu 
memurlardan öğrenmek istedim. 

-~ki_m.emurdan birinin izinli olduğunu, 
~~g~~~~ın d~ iki gündenberi göI':inmedi
gını ogrendtm. Bu mıntakaya kinin ve 
ilaç esirgen;'memış, fok<..~ ne fayda r. 
Düşünüyorum: Köyceğiz, Eğenin 

burnu dibinde bir kazadır. Sonra bu 
kaza, mücadele mıntasına dahildir. 
İçerisinde dört bucuk insan barınr 
yor. 

:(. .. 
Köyceğizden ayrılırken bana bir tepe 

gösterdiler. (Ölmezler) tepesi imiş. Bu
rada, ılıcalar, ümitsiz hastalara şifa ve
rirmiş. Onun için bu tepeye (Ölmezler) 
denmiş. 

Gözlerim kararan sularda; gene dU -
ı;ıUndüm: 

Şu güzelim yurd parçasına tabiat, bü
tün s:ınatını işlemiş. Hiçbir şeyini eksik 
etmemiş. Fakat biz ondan neleri esirgi-
yoruz. Nejad 
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Yazan: H. Rober Oüma - 7 2 - Çeviren: F. I< 
Otomobili nöbetleşe kullanarak 

Hat»aır'lın taıırlhl Romanı: 42 Yazan: DlklmDm 

Hiç Alemdar ve Çelebi qibi iki 
serdar bir arada olur muqda ? 

O halde aalta.Data Musta!adan gayri 
kimseyi bırakmamak llmngellyordu. Ebe 
Selim hançer ve kemend taraftarıydı. O
na kalırsa hemen bu gece bir taraftan 

Alcmdarm kln tamam edilirken, diğer 1 
taraftan da ıehzade ile Selimin kayıtlan 
görUlmeliydL HattA bu aralık ortalığa 

b!D türlü mel!net yayan Cevri kalfanm 
da hakkından gelivermeliydL 

Serdar zaten Alemdara da, Selime de, 
lılahmuda da, Cevriye de dit biliyordu. 
Bu ltibarla Çelebi paşa dalma ellerinde 
1&yılırdı. Şimdilik kaptanı derya SeydJ 
Ali paşa da lı bilir adamlardan biriydi 

Ebe Selim hemen ıerdan ekreme gide
rek bu mlUakereyl blldlrmeğe memur 
oldu. Nezir de sabah ta.fakla btınkln 

ıörerek Selimle ıehzadenln ldamma te
nıayülllnll hazırlryacalrtl. 

Vakıl lhndi hilnklr yanma gitseydi 
hem onu uykusuz bulacak ve lltediifne 
izin alabilecekti. 

Padlel1-h da tehlikeyi görmüyor defil
dl. Halkm, Alemdarm, Rumell askeri • 
n1ıı, Ruaçuklularm kendisinden h<>1lan • 
madıklarmı biliyordu. Biliyordu ama, 
1erdan ekrem kendialne, Alemdara el 
u.ıatılamıyacağmı, çUnkU ıevket ve aat
Yetlnln hUnkAra bile galip olduğunu a6y· 
lemlıtı. Kadere boyun eğmekten bqka 
yapa:ak bir ıey yoktu. Yaln11 ıebsade 
kardeşi ile Sellmlıı hakkından gelerek 
ealtanatta rakipelz kalmak mllmkllndU. 
Ama, tu sırada yıllardanbert saray tari
hinden kalkmlf olan böyle alçakça bir 
tedbire kalkıemanm bir de aksUllmell o. 
labUir. Belki kendlat de genç Osman gl. 
bl bir zlnclanda bofdurulablllrdL 

Yani .,.,,..Ue ~ ıntleterlh de
itldJ. SUÜerdenbert yanında Güren ra
kıslan yapan, padişaha mey sunup. hazin 
veys oynak köy prkılan aöyliyen Gtlı'. 

cU güzeli de pacllpbm bu durgunluğuna 
bir mana verememlft1 Hem kaç zaman
dır burada kaldığı ve bareme çırağ edil
diği halde, ne Refik efendiden, ne de on
lar marifetiyle bir talimat almamıştı. 

Peki ama, on'\ earay harenılne aldll'· 
maktaki maksatları neydi? İşte hUnklr 
onun kucağındaydı, ne latene yapabtllr. 
dl. Vakit, zaman, her oey mllsalttf. Fakat 
bir eey blldlrllmemtşti. Serbest ve hür 
alDjan GUrcU kımu baremin bofucu ba
yatı yormut ve bıktırmıştL Ne olacalraa 
bir an evvel olmab ve kend.18l de kavu
p.cağma kavupnahydı. 

Bir taraftan padf3ab tendi hayat w 
latlkball, aaltanatı etrafındaki tebllkele
ıt dllşllnllrken, dffer taraftan da GllrcU 
gtl.zell hemen ayni endlaelerle muzta • 
ıfptl. Her lklal de birer kenara oturdu. 
lar. 

Sultan lluata.fanm ta!asmda toplanan 

meçhuller, ilk defa onu alW bapıda, ka
vuğu kal'§ıamda, yarmı dllfllnen bir a.
dam haline getirm13 bulunuyordu. 

Selim ka) bolmuş, ve sonra na.eri oldu· 
ğu belll olmadan çıluvermleti. Bu Gilrcll 
kızı garib bir tesadüfle arabasının önü
ne çıkarak itte saray haremine alırirver. 
mlştL Ordu izin beklemeden gelm.1§, u
cakludan lkJ kişi Kabakçı vakaalyle Jt • 
bam olunarak idam edllmittl. Alemdar, 
ayak öperken padi§alım paylne yüa allr
mek gibi bir aevk.le değil, blllkil çekin-
gen davranmıştı. 

• 
• 

Rumeli askorlerlnln Denaadette bu • 
runlan Kafdağma çıkmJJtı. Ve bir ara
lık haber vertldfflne. göre, padlph kul
larmm meydanlardaki topluluklarmı al· 
IAbla dağıtmak gibi bqlanndan büytlk 
l§lere .lı:alkıımqlardJ. Kulluktan tekaUd 
bir bendeılnln aöyledlilne nazaran da 
halk dillnde "lluata!ayı latemezQkl,, a6z.. 
leri dolqıyormuo. Bunlar ne demekti? 
Sultan Muata!a bu iç yUzlerl anl•tılmas 
h!dlselerin kendi bqı etrafmda döndll. 
ğUnU artık talımJn edemlyecek kadar de
li değildL 

Hiç Alemdar ve Çelebi gibi iki serdar 
bir arada olur muydu? Alemdar sibi Tu
na boylarmı haraca kesen ve ferman 
dinlemlyen bir aerdar Kabakçıyı bir ka· 
bak gibi paUatıp geberten bu aeı dinle
mezin eerdarla atbqı blrllk çahp•asma 
lmkAn mı vardı? 

O serdar ki. Selimin padleahJtlı ~ 
nmda Alemdar pqayı .latfakal etmif ve 
onu gücendlrmlo. ordu bqma bizsat ge
çerek Edlrneye gltmle, Alemdar da Tu
na serdarlığına göçmUıttı. 

Yavq yavq lluatafanm )'isine lmP
ku ve endife çizgileri çöktU. Nihayet 
orduya güvenemez, 1araya gllvenemes, 
ıaİUma gU~emes. li&temtne ıuvene • 
mezse ne baltedebllirdJ? Hemetreat Eı. 
ma bUe kıea alW uzun saçıyla ona nui· 
hat etmek latememlf mlydl? 

8eybüllallm Topal Ata, Selimin kaybJ 

milnasebetlyle aehzade lıılahmutla konut
mağa gittiği zaman yakapaça edilip ka
pı dışarı kovulmamış mıydı? Mwstata pa
dişahtı ama kime? 

Hünklr tefekkUrllnll azrtm11, bqmı 

elleri arama alarak adamakıllı dalıp 

cıtml§U. 

Sonra çok mUh1m bir nokta daha var. 
dL DUnyaya IJÖhreti yayılan Fransa im· 
paratonınun elçlal Selimi himaye edi • 
Yordu. Demek k1 ecnebi devleUertp ken
disine itimadı yoktu. Mu8tafa birdenbire 
haykırdı: 

- Çık bre Gtlrctl kaltak dıp.rı ! Mer
can, Mercan! 

Kadının ödO patlam11tı. Padleaha ne 
olmuttu? Ne yapmqtı? Hemen dıpn 

fırladı. Mercan da ıözıerlnl uiufturarak 
lçerl girdi ve ayak öpttl: 

- HUnkArmı! 
- Çabuk bana eehzade Mabmutla, 

helll§lrem Esmayı çağır. 
- .Şimdi uyurlar padişah mı! 
Musta!a Mercana. giddetll bir tekme 

attı ve yakasmdan tutup birkaç defa a. 
ğaç silker gibi silkerek duvara doğru lt· 
tl. 

- Bre mel'un arab ! ... Ben hllnklr de. 
fil miyim? .. Ferman edeıim. Haydi, gel
mezlerse saçllll'Indan sürüyüp getirin! 

Mercan, padişahı gene cin bast.Jğmı sa

narak tedehhüşle dışarı fırladı ve hemen 
valide ketlıUdaama k<>otu. Heri! en tat. 
h uykusundaydı. 

Mercan, omuzlarından sanarak uyan
dırdığı kethUdanm aklı bqmdan gittiği. 
ne ehemmiyet bile vermlyerek nefee ne
feıe s3ylUyordu: 

- Padlph Mabmutla Esmayı stlrtlye
rek ~tirin diyor. Aman kethüda efendi. 
valldel zlpn bazreUerlne haber uçur. 
Bir facia olmam muhtemeldir. Padlplu 
yine cin bastı. 

Kethüda don gömlek fırladJ: 
- Ne dedln ağa. Hiç bu saatte vallde 

huaunuıa girilir mJ ! 
Mercan, bllA vaziyeti idrak edemfyen 

kethUdanm suratına dolu bir bardak ıu 
tarparak: 

- Uyan be gafll, dedi Padlpb nöbet 
geçlrlyor. Haydi, yoksa neuzilbllllh hiç. 
blrimlz at kalmayız! 

Kethüda ancak vahameti idrak edebU
mlt ve üzerine eöylece geçirdiği tal hır· 
kaıılyle, yalmayak koridora fırlayıp, va
Ud• oa • .ı... lrofıiiuıtu. 

Gece, her ayak eesl lot ve karanlık 

koridorlarda korkunç akisler yapıyon:lµ1 • 

BU te1ie birçok odalardan duyuldu, ka: 
falar kapı aralarından korkuyla koridor. 
1ara uaandı. Ylne ne vardı, ne oluyordu? 
Şöyle bir mnaterlb sabah namazına ka
dar uyumak saray halkına naaib olmıya
cü mıydı? 

Kimi entari, kimi hırka, kimi bir atkı 
De çıkını§, kadınlı, erkekli sarayWar' ko
ridorlarda heyecanla bir valide odasına, 
oradan bir bemılre odasına mekik doku
yan, gözleri dönmUı kan ter lçlnde kal. 
mq kethUda ile Mercandan bldlseyi öl· 
renmeye çalıeırlarken koridorun bqm. 
dan sultan Mustafanm boğazı yırtılırca· 
BJna haykırdığı duyuldu: 

- Bre Mercan! Hani ya latediklertm ! 
Herkes yerlerine kaç?Ştılar. Demek pa

dfeab geceyaııSından 110nra heP neden. 
1e klZillll ve birkaç kelle istiyordu. 

Başka ne latlyeblllrdi ! Böyle hiddetle ı 
haykın§mdan halka ne mana çıkanla -

(Devamı Yar) 

BJIW1111001:ij@ı:ıı H t ıs ı VE ı A S K• O M f N ı · •••• - Ne diyeceksin? 

bütün gece yol aldılar 
Menedeı IO!ede sUratle yoluna devam 

ederken Rokur neıeyle konutuyordu: 
- Pqtmden takip edenin ıfı bldutu. 

nuzu tahmin etml§tlm. Projektörlerle i
p.ret verince buna şüphem kalmadı. Fa· 
kat itiraf edeyim ki Velter "eller yuka
n!,, diye balırmca 1&1ırdmı ve kork
tum. Slzl bu kılıkta ve Velterle berat>-sr 
görecetımı aklıma bUe getlrmemlotJm. 
Bu elbiseyi nereden buldunuz? 

- Gayet basit! firari bir Alman po. 
Ualnln tlnlformaaı ... Pariate blzim tefkl. 
IAt için aaklamıetuıı. Gelirken ihtiyaten 
yanıma aldım. 

- Peki otomobil? 
- Tanımadınız mı 1 Size bir ıUrprb 

bazırladıfmıı söylemtetlm ya. Otomobtl 
dostumuz fon Strammerin Menedeli. .• 
Erna Fliderln öldUrUldUğtl gece ellmlze 
geçmişti. Partaten Almanyaya bu araba 
ile geldim. Hududdan bu araba sayeeln
de kolaylıkla geçtim. ÇUnkU bUttln ev 
rak, triptik klfıtlan arabada kalmıetı. 

- Bravo ton Strammere ! blzl dütlln· 
mllf. Eh, ıimdi nereye gidiyoruz! 

- Dosdoğru Friuısaya. .. Sen biraz dl. 
reblyona ıeç de ben eJblae delilJtire • 
ylm. 

· Benua yavqladı, direksiyonu Rokura 
verdi ve arabanın arka tarafma geçti. 
Üniformayı çıkaap atvll elblselerlni ıtY· 
di. Velterln ceblerlnl kanotırarak evra
kmı, sivil komiser hüviyet varak"8DU 
aldı. Velter tylle§mlştl. Fakat ağzı men
dille tıkalı olduğu lçln ses çıkaramıyordu. 
Benua onun lletiln.ll gene örttllkten eon
ra tekrar Rokurun yanma geçti. 

Otomobili nöbetleşe kullanarak btltUn 
gece yol aldılar. Sahaba kal'§l kUçilt bir 
hududa dofru Yoll~rma devam etWer. 
kasabada durarak benzin aldıktan sonra 
Frankfortu. Visbadenl geçmişlerdi. Saat 
ona doğru H•lnsrllk onnan yolunda Uer. 
!emeğe ba.,tadılar. 

Benua: 
-Yaklqıyonız Rolrur. Dedi. Bir çey· 

ret saat aonra Perl hudud karakoluna 
varacağız. Hudud orası. .. 

- Hududu nasıl geçeceğiz? 
- Sen arabayı kullan, geri kalan iet 

bana bırak. 

- Ne yapmak fikriııdesiııfz? 
- Bir tek çaremlz var: Cüret! 
-Yani? 
- Şimdi göreceksin. 
İlerde küçUk bir bina gaı'tlnmU11ttı. O· 

nllnde bir nöbetçi dolaşıyordu. Benua: 

- Yavaşla Rokur. DedL Geldik. 
Karakolun önUne gelmişlerdi, Benua &• 

rabadan aarkarnk nöbetçiye telaşlı ha-
reketlerle işaret etti: 

- Buraya gel Çabuk! 

Nöbetc;l 1atırdı. otomobile dofru bir 1· 
ki adun attı. Benua çok telllb görUnll • 
yordu. Nöbetçlnln yllzUne, Velterin hü· 
vtyet varakasmı uzattı: 

- Emniyeti umumiye memurlanym. 
Bir C&IU9 takip ediyoruz. Aman çabuk.
Bırakınız geçelim. 

Nöbetçi btıviyet varakumı ~rmnt. 

takat resmi farkedememiftl. Dikkatle 
bakmağı dllşllnmeden: 

- Baş Ustllne her komiser! dedi. Ta
lllnfz açık olsun. 

Rokur arabayı harekete geçfrdJ. Mer
sedes ileriye atıldı ve gözden kayboldu. 
Hudud muhafızı onlan gözleriyle takip 
etti. Bir mUcrtmı Fransız toprağında bi-

le takipten çeklnmlyen Berlin zabıta m• 
murlarmm cUretl göğaUnll iftiharla ta. 
barttı. 

Hudud lfaretl qılm.l§tı. Rokur batır
dı: 

- Fransa! 
lla\i llnlformah adamlar ellerinde tl

ftnk, Yollarını kesmiglerdJ: 
(Deftllll ftr) 

- nana bir tpe ver ve ~le pam. llUıtllJ1tl 

•-··~~WCFWM HALDUN S. 
- Bana ka1 ırsa, Seyfi Rıza. zengin, pnç, iyi aileden, iKilJar bir 

- Borcunun ödeneceğini sôyliyeceğim canımı 
XXII 

Bir akşam, tiyatro dön~U. prenses, eoyunurken yanında bulu-
'--~ u ~ /A. v o NJ gençtir. Mükemmel bir fabrikası da var •• 

Nana, gözlerini tavana dikerek. mmldanch: 
- Kaz beyinli herifin birli 

mn N~rdu: 
- Fabrikatör Seyfi Rızaya ne dedin, Allah askına? 
Genç kız. kayıtsız bir tavırla cevap verdi: 
- Ne diyeceğim? hiçi 
Sonra, daha alfil<a ile sordu: 
- O sana ne dedi? 
Prenses, gülerek cevap verdi: 
- Senin, kendisine söylediklerinden bir §eY anlayamadığını roy 

Jedi. 
Nazarun yQzQ gflldO. Biran beyaz dişleri göründü. Sonra ciddi· 

leşti; daha d<>lrusu, gene kayrtsu tavrını aldı. Biraz susruktan son· 
ra: 

- Ona, benimle evlenmek istiyecek kadar budalalığa bir mana 
veremediğimi söylemıştim. 

Prenses. gQ~ için kendini güç tutarak. sordu: 
- Demek adam sahihden evlenme teklif etti? 
- Evet .. Eğer söyledikleri -ni saygısızlık sandıysa teklifini anla· 

mmm demektir. Eğer lazchimJ zannettiyse ben Yanılmış oluyorum. 
Açık delil mi? 

Prenses, gülmekte devam ederek: 
- Pek değil! dedi. 
- Onun nutkundan daha karışık delildir, herhalde!. 
"Bayan Nazan, dedi, evlilik ba~tan mukaddes. ve mukaddes 

oldulu kadar borulması, kopmaSJ güçtür .. Bu, dünya çölünde oca· 
lmr silsliyecek Ye hayatını dolduracak bir ee bulan kimse bakild sa· 

K AÇ 1 R D 1 G_ I ·. K 1 Z 

-89-
adete emıiş demektir. Eler ben o kimse olabilseydim, kendimi bO· 
tün hayatnnca mesut sayardım." 

Prenses balırdı: 
- Yok Nana,! Sana bunu söylememiştir! 
- Kelime kelime ayni değilse de, aşağı yukan bun1an ~yledl. 

Fazla bir şey değiştirmedim. Görüyorsun ya ,bu kadar kapalı bir tek 
life başka türlü cevap veremezdim. 

- Fakat bana. isteğinin annen tarafından iyi karıılamp karv 
h\nmıyacağuu sordu. Demek ki iş ciddi! Annene bir mektup yaza· 
yım mı? 

- Hayır, hayır! uyuyan kediyi .• 
Prenses, sitemli bir tavırla pa~ını dudaklanna ko~: 
- Sus! dedi. 
Nana sözünü ke9ti, dedi ki: 
- Peki, bitirmem.. Görüyorsun ya, artık akıllandım: dlmleteri 

yanda bırakabiliyorum. Demek istediğim şuydu: Altı ~Y var ki, an· 
nemin azannı işitmedim. işitmek de istemem. Bunun için. benim 
akıllı prensesciğirnin yardımile, annemi İ§e karıştmnadan bir karar 
vermek istiyonun. 

- Yok canım, hiç kaa beyinli delil. 
Nana düzeltti: 

- Kaı palazı beyinli. öyle lae.. Bununla beraber, belki de pek 
fena bir adam delildir. 

Pıemes dedi ki: 
- Sevilen kimse fena oJmu. 
Nazan içini çekerek: 
- Dolnı. dedi, fakat ııevilen kiımıe bu olımyac:ak. 
Prenses. biraz hayretle Nanaya baktı. Genç im kızardı. ve tu-

v:ılet §ieelerile oynamala başladı. 
Prenses, saçtannm tuvaletini bitirir bitirmez, sordu: 
- Ey, Seyfi Rua hakkında ne karar veriyorsun? 
- Bitmiyorum .. 

Kıpkmnııı kesilerek, illve etti: 
- Kardeşine bir kere soracalnn. O doiru düşünür .. 
Prensesi kucaklıyarak, çıktı. 

Ertesi gün, Platon, yemek odasında dalgın bir tavırla aaara i-
çerken, kapı perdesinin arkasından Nana gözüktü. 

Prenses sokağa çıkmağa hazırlanıyordu. Vakit iyi seçilmiıtl. 
Platon gülümsiyerek dedi ki: 
-Aman Allahım, bu ne ciddt hal, yefenim? 

Platon. Sadun ile AzMenin nişa:lJandıktanndanberl, genç kıza, 
d~ıa az resmi davranıyor, ve lAtife yollu, ekseriya, "yeienim., diye 
hıtap ediyordu. (Devam var) 
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M. M. V. Deniz Merkez Sa.tın alına. komisyonu reisliğinden: 1 
1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 166 kalem tıbbi ecza ve malzeme 

6-10-938 tarihine rasthyan per§embe günü saat 15 de vekalet binasındaki 
kornisyonumuzda kapalı zarfla eksiltm::-ye konulmuştur. 

2 - !Ik teminatı 375 liradır. Şartnamesi parasız olarak her gün komisyon
dan alınır ve görüliir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin o gün belli saatten bir saat evveline 
kadar kanuni belge ve tekliflerini havi kapalı zarClarmı makbuz mukabilinde 
komisyon başkanlığına vermeleri. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

(3762) (6545) 

Lt>vazım Amirliği satınalma komisyonu ilanları 

500 adet kar gözlüğü 6-10-938 per
tiembe günil saat 11 de Tophanede İs. 
tanbul Levazım amirliği satınalma komis
Yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 175 lira, ilk tem:.natı 
26 lira 25 kuru§tur. Şartnamesi ve nü
xnunesi komisyonda görülebilir. 1steklile
rin kanuni vesikalnriyle beraber belli sa
atte komisyona gelmeleri. ( :?49) ( 6919) 

* ljC "' 

500 çift kar eldiveni 6 birinciteşrin 

9:}8 perşembe gilnü saat 15 de Tophane. 
<le Levazım amirli~i satınalma komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be
deli 950 lira, teminatı H2 buçuk liradır. 
Şartname ve nümuncsi komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni vcsikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelmele-
ri. (::!50) (6920) 

:/o * il(. 

500 adet kar başlığı 6-10-938 perşcm. 
be günil saat H,30 ela Tophanede İstan
bul levazım amirliği satınalma komisyo
O.unda pazarlıkla eksiltmesi yaptlacak -
tır. Tahmin bedeli 300 liradır. Teminatı 

45 liradır. Şartname ve nümunesi ko
tnisyonda görülebilir. 1steklilcrln kanuni 
Vefilkalariyle beraber belli saatte komis
Yona gelmeleri. (251) <6921) 

il(. •• 

Yedek 11ubay okulunda tamir edilecek 
elektrik teııisatı için 223 lira 49 kuruşluk 
elektrik malzemesi ·i-10-938 ııalı günü sa
at 11,30 da Tophanede levazım amirliği 
Satınalma komisyonunda pazarlıkla ek
Biltmcl'i yapılacaktır. Teminatı 33 lira 52 
kuruştur. fatcklilcrin belli saatte komis_ 
:Vona gelmeleri. (216) (6916) 

As. okullar için alınacak 8500 kilo ya
taklık yün 4-10-1938 salı günü saat 14 
te Tophanede Lv. A. St. Al. Ko. da pa
zarlıkla ek<.ıiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 6375 liradır. İlk teminatı 478 lira 
12 kuruştur. Şartnamesi ve niimunesi 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalmiyle beraber belli Matte Ko. na 
meleri. ( 6!)17) . . "' 

Tophane F111dıklıda birikmiş olan 
1220 kilo kadar ekmek kırıntısı ve ka. 
zıntısının pazarlıkla eksiltmesi 29-9 
938 perşembe günü saat 14,30 da Top. 
hanede Levazım amirliği satmalma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be. 
deli 15 lira 25 kuruştur. Teminatı 229 
kuruştur. ht~klilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. (230) (6665). 

• • * 
Nakliye ve motörlü birlikler okulun· 

da meYcut 10 adet köhneye ayrılmış Ber. 
!iye kamyonlarının açık arttırma ile sa
tışı 29-9-938 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede lo;tanbul JevaZlm amirliği sa· 
tınalma komisyonunda açık arttırma ile 
satılacaktır. Hepsinin bedeli 200 liradır. 

Teminatı 30 liradır. İsteklilerin belli sa. 
atte komisyona gelmeleri. (196) (6419) 

• • * 
Ordu sıhhiyesi için 250 adet lastik buz 

kesesi, 50 adet göz için lastik buz kesesi 
250 adet rnstik termefor, 1000 adet iriga
tör lastiği 29·9-938 perşembe günü saat 
15,30 da Tophanede İstanbul levazım 
amirll~i satmalına konıi!'yonunCJa açık ek 
siltme ile alın;.ıcaktır. Tahmin bedeli 
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~--- ._.,.. nt• ,.,,.., All••r ı • •• ..._,. 
5,51 12,05 15,25 17,59 19,30 4,15 

Lüzumlu 1 elel~nlat 
Yangın: 
!sınnbul için: 24222, Beyoğlu için: 

44(i1 ·1, l\aclıl.;öy için: ti0020. Üsküdar i
çin: ti0(i25. 

.. v~.şilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, 
Ruyukc!cre, Fenerhahçe, Kandilli, Eren
köy, Kart:ıl, Bii~ ükada, Heylıeli, BurlfAZ, 
Kınalı, için: Telefon mııhalıere nıenıu
runa y:ın~ın rlenırk kafidir. 
namı ıtfahe:-.ı: 22111 
Deniz itf:ıivc'li 3fi .. 20 
neyaııt 1-ııİcsi: 21!l!Jfj G:ılata yangın 

kulesi: 4001ill 
Sıhht imdat: 44998. l\tfıclcle-iıımumilik: 

22290. Emniyrt miirlürliij!ü: 24382. 
Neria \'ekiile!i lstanbul Elektrik l~lerl 

Umum Miirlürlüğü Beyoğlu: 44801 • lsıan. 
bul: 21378. 
t:ış: 4 09:18. Cibı.ıli: 20222. Nuro~manlye: 
21708. ('sküdar - Kadıköy: fi0773. 

llavaııaz i: btanhul: 2~ 378. Kadıköy: 
6Qi90. llt?l"Hjtlu: "4 fi42. 

1275 liradır. tık teminatı 95 lira 62 ku
ru5tur. Şartnamesi komisyonda görülebL 
lir. !stcklilerin kanuni \'esikalarile b'.:
likte belli saatte komisyona gelmeleri. 

,(197) (6420). 
• • • 

İstanbul Deniz yollama müdürlüğü em· 
rinde bulunan 20 No. lu hamule motö
rünün tamirinin açık eksiltmesi 11 - 10-
938 salı günü saat 14 de Levazım amir
liği satınalma komisyonunda yapılacak 
txr. Teknenin keşfi 880 lira 10 kuruş, 

ilk teminatı 66 liradır. Makinenin keş. 
fi 64 7 lira, ilk teminatı 4'8 lira 52 k\1 -

ruştur. Şartname ve keşfi kcmisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. {234) (5760) 

Ordu hastahaneleri için alınacak 

1000 adet yiln kazağın açık eksiltmesi 
11 - 10 - 938 salı günü saatt 14,30 da 
Tophanede İstanbul Levazım amirliği 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1600 liradır. İlk temi
natı 120 liradır. Şartnamesi ve nümune
si komisyonda görülebilir. isteklilerin 
lfanuni vesikalariyle beraber belli saatte 
k"misyona gelmc-leri. (238) (6764) 

lstanbul şubesinden 
İstanbul Liman f~letmer.ine aid Kuvvet motörü ile Sak:ı su vapuru 

ve Ejder Romorkö11;J hali hazırlarile ve oldukları yerde teslim ~artile pa... 
zarlzkla satrlacaktrr. Pazarlık 17-10-1938 günü saat 15 de Materyel Dai
remizde yapılacaktır. isteklilerin şeraiti anlamak üzere her gün ve pazar. 
lığa girmek üzere ıde yukarıda yazılı gün ve saatte Materycl Dairemiıze 
m:lracaatlarz 

lzmir ilave postası kaldırıldı 
İzmir Fuarı münasebetile İ6tanbuldan Per~mbe ve İzmirden Cuma 1 

günleri kalkmakta olan ilave İzmir sürat postası bu haftadan itibaren ya-
pılmıyacaktır. 

1 

BY ~ünk l\Jı 
RADYO 

28 EYLÜL - 1938 ÇARŞA..""IBA 
18,30 dans musikisi (plak), 19 konfe

rans, Fatih halkcvi namına, Reşat Ek· 
rem Koçu (Evliya Çelebi ile Bursa se-• yahati), 19,30 karışık musiki (plak) , 
19,55 borsa haberleri, 20 saat ayan, Nec 
mettin Rıza ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,40 
ajans haberleri, 20,47 Omer Rıza Doğ
rul taraf mdan arapça söylev, 21saat aya
rı orkestra, 21,30 Nezihe Uyar ve arka· 
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 22,10 hava raporu, 22,15 Da
rüttalirn musiki heyeti, Fahri Kopuz ve 
arkadaşları tarafından, 22,55 son haber
ler Ye ertesi günün programı, 23 saat a
yarı, istiklal marşı. son. 

Kadıköy ildncl ıalh hulmk hakimliğin. 
den: 

Ölen ve terekesine hakimliğimizce el
konulan Edibe Çınarın kıymetli ev eşyası 
1-10-938 cumartesi gilnil saat 14 den i
tibaren Kadıköy pazar yerinde açık art. 
tırma ııuretiyle !!atılacaktır. !steklilerin 
bu fır~atr kaçırmamaları ilan olunur. 

ZAYİ- 2018 numaralı Uman cüzdanı
mı zayi cllim. Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü yoklıır. 

l\aswıprrşa: Mcsril sokak 9-11 No. 
Al'-~rİ Davul 

BURIDAN 

,.. 

KABIZLIK 
Barsak, karaı..:i~er ve 
midenin kusurlu işle
mesi dem~ktir. Bu üç 
uzvun iyi işlemesini 

temin için muhakkak 
gece yatarb:n ve s~
bah aç karnına bir 
kahve kaşığı MAZON 
meyva tuzu alınız. 

Alınması ayet latif 
tesiri tabii ve kolaydır 

M azon meyva 
'fUZU 

nun ismi taklid edile
tbilir, fakat ne terkib, 
ne de tesiri taklid 

MAZON 
M E.YV'A T U ZU 
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---------------------------------------------------------------------ba_şvekilin ordusu bize hücum ederse 
çok kan dökülecek. Bu cür'etkar adam
ların acaba kaç tanesi sağ kalacak, bil
mem. diye mırıldandı. 

Yüzü daha ziya.de teessürle kaplan -
mıştı. Yumruklarını sıkıyor, gözlerin
den şimşekler çakıyordu. 

Büridan cevap verdi: 
- Bu katliamdan kurtulmak için bir 

sare vardır. Beni Marinyiye teslim edi· 
niz. Emin olunuz ki kralın askerleri 
derhal çekileceklerdir. Hans, derhal 
cevap vermedi. Derin bir düşünceye 

dalmıştı. şöyle düşünüyordu: 

- Evet, eğer bir adam benden daha 
ziya.de bir maharetle bu dilenciler or
dusunu sevkedebilse asillerin menfur 
'.cuvv(tlerine karşı ne heybetli bir kuv. 
Vl!'t çıkarmış olu•duk. 

Sonra ağır ağır Büridar\a doğru dön
c:u ~ 

- Sizi, dedi, buraya bir kardeş gibi 
kabul ettim. Si1e bir ev ver.el.im; bu"la 
mukabil bana bir hakaretle cevap veri
yor unuz. 

Hütidan titredi: 

Hans devam etti: 
- Siz gençsin:z. Zihniniz aşk tesııi 

altında peri~an. Bununla beraber baka· 
retinizde de alicenaplık var. Bir sürü 
dilenci ve kadınların hayatlarını kur
tarmak istiyorsunuz. Fakat şunu bili -
niz ki bu dilencilerle fahişelerden hiç 
biri bana teklif ettiğiniz alçaklıkla 

gağ kalmak istemezler. Artık bun.dan 
bahsetmiyclim. Bu gece büyük ve u
mumi bir meclis kurulacak. Bütün Ha
şarat Yatağı. Argo krallığı sakinleri 
önünde ben de size bir teklifte buluna- · 
cağım. 

Hans bunları söyledikten sonra Eü
ridanı hayret içinde bırakarak çıkıp - . . ,,. 

Bilriclan bugünü büyük bir azap ve 
cndi~e içinde geçirdi. Eğer yalnız olsay-

dı bir muharebe fikri onu çok sevindi
recekti.. Fakat şimdi Mirtiy ek yanın
daydı. 

Genç kızın ölmesi ihtimali Büriclanı 
titretiyor, elini ayağını kesiyordu. E
ı;asen aşk bir çok İ§ adamlarını ayı'i 

hale getirmemiş, bazan da yanlış yola 
sevketmemiş midir?. 
Akşam olunca Haşarat Yatağının et

rafın.da muharebe için sabırsızlanan 
ve bol şarapla kafaları tütsülenen kra
lın askerlerinin bağırıp çağırdıkları işi. 
diliyordu. 

Ortalık iyice kararınca, bir çok kü
çük sokaklara ayrılan üç esaslı sokak
tan yüzlerce kadın ve erkeğin oluk gi• 
bi Haşarat Yatağının göbeğine aktık
ları görüldü. tlç ate§ yakılmıştı. Her 
ateşin etrafına masalar ve sıralar ko • 
nulmuştur. Muhtelif yerlerde meş'alc
ler yakılmıştı. 

Her meş'alenin biraz gerisine bir fıçı 
konmuş. etraflarında kalabalık bir halk 
kl'itlesinin oturduğu masalara destiler, 
kupalar dizilmişti.. Ara sıra .dilenci
lerden biri kalkıp fıçının muslu • 
ğunu açıyor ve destiyi şarapla doldura· 
rak. oturduğu masaya getiriyor ve ma
sadakilere içki dağıtıyordu. 

Sıranın orta yerine dikilen bir mız
rağın ucuna kanlı bir et parçası asıl -
mıştr. Bu korkunç bayrağın bir kaç a
dım gerisine, boş frçılann üstüne ta~1-
talar konarak bir nevi kerevet yap:imış· 
tr. Meydanda Argo krallığının her ta
rafından gelen beş altı bin kişi toplan. 
mıştı. Buna rağmen gürültü yoktu. 

Herkes sükunetle oturuyor ve al~ak 
sesle konuşuyordu. Muhtelif ı:ümreıe
re ayrılan dilencilerin her zümresi ora
da mevcuttu. 

Birdenbire bütün gözler kerevete di. 
kildi ve sesler kesil.eli. 

Hans kerevetin üstüne çıkmıştr. 

Hans, etrafına bir göz gezdirdikten 
ıı;onra gür ve kuvvetli bir sesle §Öyle 
dedi : 

b:ri de izdivaç! iki katlımasraf alaca .. 
ğız .. 

- Lanıölo, ne ince fikirli adamsın 1 
Artık işe başlamaktan başka bir §ey 
kalmadı .. Valuva Mirtiyin, Büridanm 
elindeo lduğunu biliyor. Şimdi ona, Bü 
ridanın kendisi için yalnız muvaffak bir 
rakip değil, ayni zamanda yaşamau 

'kendisi için daimi bir tehlike teşkil e· 
den müthiş bir evlat oldu~unu 5öyle .. 
mek lazım .. Mirtiyi ona götürüp te; 
''Monseyör, Büridan öldü!.,, dcdiğimi:ı 
zaman nail olacağımız serveti düşün 1 

Bigorn ~ene: 
- Hnı haaan ! diye. anırmağa ba§la· 

dı. 

Malengr: 
- A .. Gene mi? dedi. 
- Bir ıey değil. SC'Vi:ıç .. Devım u, 

ıevgili arkada§ .. 
- Demek ayni fikirdeyiz öyle mi? 
- Ona ne şüphe t. 
Malengr ayağa kalktı. Sonra : 
- Evvela, dedi, ]iyonla ben gidip 

Valuvayı bulmalıyız. Gel Jiycn, Bigorn 
bi::i körlerle, topallarla, devlerle başı

mız derde uğramadan Haşarat Yatağın
dan çık:ırır ! .. 

Fakat Lansölo Bigornun yüzünü tet
kikten geri kalmıyan Jiyon soğuk bir 
ta vırla: 

- Biraz dur, dedi, ben gitmek iste
tt'liyorum. 

Bigorn gözlerini acuze kadının yü • 
züne dikti: 

- Vay, vay .. Bu da nesi?. 

Malcngr ise: 
- Deli mi oldun kadın? diye homur· 

dandı .. 
- İster deli, ister akıllı olayım. Git

miyorum .. Ne olacak mış? Ben o küçük 
Mirtiyi seviyorum! Onu ağlatmak iste
mem .. Dinle Malengr, ben bu suretle 
kazanılacak serveti istemiyorum. 

Malengr, hayretinden gözlerini fal
tışı gibi açarak : 

- Kan aklını bozuyor, diye mırıl -
dandı • 

Jiyon devam etti: 
- Ben bu ihanete iştirak edemem ,, 

Büridanm sevdiği kızla mes'ud olarak 
yaşamasını isterim! Bu iki genç aşıka 

kin güden Valuvadan nefret ediyo
rum!. 

Bigorn içinden: 
- Bu koca karı, sefil Malengrden da

ha tehlikeli! Seni sümüklüböcek seni... 
Hele dur, sırası gelsin, ben ~enin ka
fanı bir tekmede ezerim, diye düşündü. 

Malengr: 
- Bigorn, sen onu dinleme!. Biz işi

mize bakalım, diye bağırdı. 
}iyen cevap verdi: 
- Ben söyliyeceğimi söyledim. Eğer 

senyör Büridan da burada olsaydı, ken
disine: "Müteyakkız ol, seni öldürüp 
Mirtiyi elinden ı:.lmak istiyorlar!.,, der· 
dim. 

Malengr, alık alık Jiyona bakıyordu. 
Lansölo Bigorn ise: 

- Bu büycü cadı, maksadımı keşfet
ti, diye düşünüyordu. 

Nihayet her ikisine şöyle dedi: 
- Dostlarım, aranızda düşünce bir

liği olmadığını esefle görüyorum. Bun· 
dan dolayı kalbim paralanıyor. Biriniz 
burada kalmak ve Büridanı kurtarmak, 
diğeriniz kcnta koşmak istiyor. Şimdi 

ne yapmalİ?. 
Malengr atıldı: 
- }iyon kalsın 1 Ben yalnız başıma 

işi beceririm. Senin yardımınla her it 
yoluna girer, Bigorn 1 • 

Lansölo yeisle başınr salladı: 
- }iyonla evleneceğini baan söyle • 

memiş miydin?. 
- Evet, ne olmuş?. 
- Ben sizi biribirinizden ayıramam. 

Bu hal bana çok dokunur. A.deta uyku 
uyuyamam . 

Maleng hiddetle homurdandı : 
- Şeytan alsın Jiyonu 1 lstemem, 

bO§uyorum. 
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Edimode Tuğay bidikl,rinin ihtiyac. icin aşağ>da yauh olan S.deyal!< ek-ıl ş i r k e 1 i H a y r i yed e n 
.· -: KITAA.fi: İL~NLA:RI · '· 

siltmeğe konulmuştur. Şartnamesini görmek istiycnJcrin Edirncde Tu;ay satın il 
almc. kon isyonuna müracaat edebilirler. İsteklilerin belli gün ve r.aattcn bir saatl 
e\'vel komisyona müracaatları ve teklif zarflarmr, vermeleri. (473) (6913) 

Kilo Li. I • .ı. Li. Ku. 

Boğaziçi vapurlarına mahsus sonbahar tarifesi ilkteşrinin birinci cu-
martesi günü sabahrndan itibaren tatbik cdik•.:ektir. Tarifrler bu akıam· 
dan giıelerde satılacaictır. 

Xanm '450000 i\rdahanın 200000 ı 
kilo unlc\nnın l-.:ıpalr %arfla eksiltme
sinde talip çıkmadığından pazarlığı 

6-10-1938 perşembe günü saat 10 da 
Karsta Satınalm:ı kcmisyonunda yapı
~..:aktır. Karsın tahmin bedeli 58500 
liradır. lık tcmin::tı 417 5 liradır. Ar. 
dahanın tahmin bedeli yirmi sekiz bin 
lira, ilk teminatı 2100 liradır. Şartna· 
mesi Karsta görülebilir. İsteklilerin 
belJi saatte komisyona gl"lmcleri 

Cinsi Mikdan M. B. J. T. t. T. Saati Şekli 1 
Sadeyağı 13600 14320.80 1074.6 10-10-1938 11 Kapalı zarf -············ 

1{o ~ • 

Vize ve Babaeski garnizonunun samanları açık ek~iltme ile m:.inakanya ko. 
nulm:.ıştur. Eksiltmeleri 11-10-1938 salı giir.ü yapılac.lltır. Taliplerin bildirilen 
gün ve tı"'atte Vizede komisyonda hazır 'bulanmaları. (474) (6914). f 

(475) (6915) lstanbııl ~ Beledi" esi . ilanları . : · . ' .... . . - ~ .. 
Kilo Mu. B. Mu. T. Saati 

46000 552 41.40 16 Babaeski f • * • 
46000 345 26 15 Vize 

2000-2500 tane portatif çadırının kapa· 
Jı zarfla eksiltmesinde beherine verilen 
715 kuru~ 40 santim fiyat makamca paha 
lı görüldüğünden yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin tutan 
17885 lira olup ilk teminatı 1342 
liradır. Ekıiltmsi 30 - 9. 1938 cuma gü 
nil sut 13 de yapılacaktrr. Şartname ve 
nümunesi hergün komisyonda görülebi· 
lir. isteklilerin ihale saatinden en geç bir 
saat evveline kadar lranunf vesikalarla 
birlikte ve ilk teminat mektuplarını An· 
karada M.M. V. satmalma komisyonuna 
vermeleri. (401) (6410). 

• ... Scnclık mu.1ammen k.ra;ı ZCJtl lira olan Kagıdh<ınede Karaağa.c; ca :desi ı;oka· 
Diyarbakır birlikleri için döt pavyon in l 

~tı kapalı zarf usulile ek~iltmeye konul 
muştur. Eksiltme 30 ey!Ul 938 cuma günü 
saat 11 de Diyarbakır levazım amirliği sa 
tına!ma komisyonunda yapılacaktır. iki
sinin keşif bedeli 151564 hra 21 kuruştur. 
Jik te;ninatı 8827 lira 72 kuruştur. Diğer 
ikisinin bec!clı kesfi 740'24 lira 91 kuruş 
olup ilk temlnatı 4451 lira 25 kuruştur. 
Yapılacak pavyonların ihale bedelinin on 
üç bin lirası 938 mali senesinden ve kor 
muhasebesindeki tahsisattan ve müteba. 
ki kısmı da 939 mali yılı senesinde ödene· 
cek bonolara raptedileccktir. K~if ve pro 
jcleri on bir lira yirmi sekiz kuruş mu· 
kabilinde l\lilli Mudafaa V. nin emakin 
ina~Jt şubesinden alınabilir. Istekliler her 
gün mesai saatleri dahilinde keşünamc 

şartnameleri Diyarbakır levazım amirliğ 

satmatma komisyonunda görebilirler. Ek 
siltmcye girecekler beli gün ve saatte usu 
lü dJ.ircsinde hazırlarunış teklif mektup 
lanm ,.e bu işleri yapabileceklerine dair 
Xafia ,·ekfilcti talimatnamesine uygun 
vcsikalarHc birlikte bir saat evvel zarfla. 
nm komisyona vermeleri. (399) (6408) 

Erzurum garnizonu için 150.000 kı1o ğında ahır (İmrahor köşkü a}ırrlarr) tesl ·""' t~rihinden itibaren bir a ne müddf"*l• 
koyun veya sığır veya keçi eti kapalı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuşhır. Şartnamesi levazım mücJ.:.irlil
zarl usuhle satm alınacaktır. Tahmin be· ğünde cörülebilir. istekliler 15 liralık ilk teminat makbuz \-eya mektubile bcra
deli 45,000 lira ~ ilk teminatı 3.375 li· her 10-10.1938 pazartesi günü saat 14 bucukta daimi Encümende bu1un."11alrdır-

• • • 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 300 
~ olan 200.000 ila 402000 kilo san 
sabunlu kösele kapalı ıarfla eksiltmeye 
konulmustur. !halesi :n·I0·93S pazartesi 
günü saat 11 dedir. llk. teminatı 49930 
liradır. Şartnamesi 50 lira mukabilinde 
M.M.V. Satınalma komisyonundan alı· 
nır. Eksilbneye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 Ye 3 üncü maddelerindeki ve. 
saikle teminat \'e teklif mektuplarını iha· 
le saatinden m az bir saat evvel M.M.V. 
Satınalma komisyonuna vermeleri • 

(390) (6315) 

• • • 
s kunJf 29 santim rıat pahalı görUlen 

Pmarhlearm TlO ton yula!.r yeniden ek
llltme~ Jıonulm111tur. Eksiltmesi 18-10-
938 aaat 17 de kapalı zarfla yapılacak
tır. Muhammen bedeli 4.0,(25 lira, ilk te
minatı 3032 liradır. Zı.rflar sut 16 ya 
kadar almır. Taliplerin blldirilen gllıı Te 

ııaatte 'rııede Satın&ltruı. kmxiliıyanunda 

lıazır bulufimaları (451} (6758) 

• • • 
111,000 kilo fabrika unuruı teklif cdi· 

lcıı fiat gali görüldüğünden tekrar ka -
pah zarf usulile 10-10-938 Pazartesi gU
nil saat 10 da Beyt.Uımebap Satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. Muhammen be
deli 20.900 lira, ilk teminatı 1,551 lira
dır. tsteklilerln bolll gün ve tıa.atten bir 
saat evvel tekili mektuplarryla tabur aa
tınalma komisyonunda bulunmal r.ı. 

(450) (0757) 

BURTDAN 

radır. Şartnamesi Erzurumda levazım ar. {i) 6773 
amirliği satmalma komisyonunda para· 
sız alınabilir. Eksiltmesi 10· 10·938 pa· 
zartesi giinü saat 11 de yapılacaktır. Tek· 
lif mektupları ihale saatinden bir ~aat 

evvel satınalma komisyonuna vcrilmi~ o 
racaktır. Şartnamesinin 7 inci maddesin· 
de istenilen vesai!tle teklif mektupları 

birlikte komisyona verilmi' olacaktır. 
«'26) (6588) 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

57 kuruş olan 90,000 metre portatif çadır 
bezi kapalı zarf usulile mana.kasaya ko· 
nulmuştur. ihalesi 2 ikinciteşrin 938 çar· 
şamba günü saat 11 dedir. tlk teminatı 
4400 lira evsaf ve şartnamesi 257 kuruş 
mukabilinde l\t.M. vekaleti satınalma ko 
misyonundan alınır. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Aiıkarada Ml\-1. vek~· 
leti satınalma komisyonuna \'ermeleri. 

<393) (6341) 

• • • 
Esld§ehir T~·ya.re meydanında yaptı-

rılacak uçus yolu kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. Tahmin edilen bedeli 
283.870 lira olup llk teminat parası 

21290 lira 2.'5 kunı!)tur. Eksiltmesi 12 
lkteıırln 938 tarşamba gUnU saat l:i cd 
yapılacaktır. Şartnamesi 21 lira 30 kuruı, 

·: ~· . .l?i~l~t . p~~ıryôlları }11e~·~ima1J,lort'1 iş/f't""~ . 
, :~ ·,. : -.. , .. ~ .Umum iJa,.esi ilanla;,-.:. · · · 

• • 4 • • 

Muhammen bedeli 4289 lira 50 kuru§ olan Si3 adet yün battaniye 
8..10-1938 cumartesi g'Jnü ıaat 10.30 da Haydarpaıada gar binası içindcSci 
ntınalnu komİ$yonu tarafından açık dtsiltmc ile satın alınacaktır. 

Bu iJe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 321 lira 72 
kuruşluk muvakkat teminatlarile 'birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatJan lamndır. 

Bu işe aid ~artname Haydarpaşada gar binaımdaki komisyon tara-
frndan parasız olarak dağıtrlmaktdır. (6778), 

UROLOG OPERA TÖR 

Dr. Kemal Gütgönen 
Divanyolu. 119 da.ki muayenehanesini Cağaloğlu HiJiliahmer Cad

desi Pınar apartımanına nakletıni§tir. 1 Teşrinden ifibarcın t.astalarını 
burada kabul eder. . .................................. .. 

m.ukabllinde M. M. v . .atuı.alma l(omis-1 
yonundan nltnır. Eksiltmeye gtrecekle • 
rln 2490 l!!layıtı kanunun 2, 3 llncU madde· 

le.rinde hııtcnilen vcsaikle teminat ve 

BURIDAN 

teklif mektuplarını ihale ıUnündeu. 'D. 
ıeç bir ınat eweUne kadar Ank~rn~ ){. 
M. v. :Sattnalma lı:otntsyonuna ,.e eıe .. 
ıi. (440) (6673) 
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-------------------------------------------------------------------I.ans.ölo Biıorn: 
- Kabil değil, dedi, henüz evlenme. 

diniz ki boşanabilesiniz. 
Bi,ıorn bunları aöyliycrek kapıya 

doiru yürüdü. Malengr onun kolundan 
tutmak istedi. Fakat Bigorn: 

- Hayır, hayır! Sizin gibi iki nam· 
zedin biribirindcn ayrılmasından dofa· 
cak vicdan azabına tahammül edemem • 
Her ikiniz de burada kalacalwnız. Ne 
vakit uyupbilirseniı: bana söyleyiniz • 

Dedi ve Malengrin elinden kurtula -
rak dıprı fırladı. 

Simon Malengr, kapının dışandan 

aürmelendifini işiderek korkusundan 
tahta iskemlenin üstil."'le çöktü. Biraz 
aklr başına gelince Jiyona küfretme e 
baJl.adı. Gamlı ve düıünceJi bir halde 
duran Jiyoo hiç ıes çıkarmadı. Sadece 
ona: 

- Ah malı:! dedi. 
Malengr sordu: 
- Naaıl ahmak nu? 
- Bigornun bizi aldattığını a.nlama. 

"drn mı? Onun tamamiyle Büridanm sa· 
dık bir kölesi olduğunu görmedin mi? 
Farkında olmadın mı, herif bütün sır • 
larımııı ağımdan aldı ve bi.ıi de işte 
böyle hapsetti. 

Malengr korku ile mırıldandı: 
- Hapis mi etti? Ya .. Demek o ço

laklar, körler, cüceler filan .. 
- Hep onun adamları .. Onları git

memize mini olmak ve bizi buraya ge
tirmek için sokaklara koymuş! • 

Deh3C-tC diifcn Malengr: 
- Mahvolduk, diye mırıldandı. 
Jiyon: t 

- Hen Uz değil 1 cevabını verdi. 
-5-

MUHAREBEDEN BiR GECE 
EVVEL 

l!u vckayiden1 yani Büridanla Mir • 
iyin blribfrine kavu~masrndan ve Ma· 
fengrle ]iyonun Lansölo tarafından 

bapeedilmuin.den sonra üç cün geçmi§
ti .• 

Şimdi, okuyucularımızla beraber, 
Margaritin Nel kulesinin damına çık· 

tığı, Fılibin kan içinde ve dili kesik o. 
larak Tampl zmdanına nakledildiği g~ 
ceye döncceğiı. 

Büridanın sevgilisine kavuştuğu bu 
üç gün içinde Haşarat Yatağında garip 
bir vak'a oldu. lki aşığın biribirlerine 
kavuşmalarını müteakip geçen ilk gün 
pek saadetli oldu. İ!tisi de başlanndan 
gc;cnleri biribirlerine anlattılar. Bu • 
nu müteakip Büridan nişanlısını emin 
bir yere koymak istedi ve onu Parieten 
çıkannağı düşcndü. 

Fakat Giyomla Rı1ce civarındaki so• 
kaldan kontrol için gittikleri zaman 
Haşarat Yatağının her taraftan ınuha
ara altına alındığını ve çıkmak imkl· 

nı olmadığını gördüler. 

Bu haber Büridan için pek müthitti. 
Büridan geceyi oradan çıkabilecek bir 
yol aramakla geçirdi. Her yet"de çıkma 
teşebbüsünün akim kalacağını anladı: 

Hap.rat Yatağı çok sıkı niuhafa:r:a ve 
muhafaza altında idi. 

Bu muhasaranın sebebi neydi? 
Haşarat Yatağının hücuma uğra:ya • 

rak katliam yapılacağı kimsenin aklına 
gelmiyordu. Heıkes Büridanla rüfeka
sının teslim edilmesi isteneceğini ve 
imdiye kadar bir kac; defa vaki oldugu 

gibi, iste.dikleri adamlar verilme} ince 
de askerler:n ufak bir nümayiş 'yaparak 
çekilip gidecekleri tahmin olunuyor
du. 

Haşarat Yatağı sakin ve erzak da 
boldu. 

Büridan, Hansın kendi ikametine tah· 
sis ettiği evde yerleşmişti. Lanaöl.o Bi
gorn ile Rike ve Giyom binanın en alt 
katını i§gal ~diyorlardı. Büridan ile 
Gotye dö Net de birinci katta kalıiılar .. 
Mirtly çatı arasındaki temiz bir odaya 
konuldu. Bu suretle lcu: bir dereceye 
kadar Haıarat Yatağından tecrit edil
miş oluyordu. 

Bundan maada, her ihtimale ka11ı 

Ha~arat Yatağı ask-erler tarafından 
zaptedilse bile hücum edenl~r Mirtiyin 
yanına varmadan evvel evin evvel! ze
min katrnr, ıonra da birinci katr ellerine 
geçirmek Mecburiyetinde idiler. 

Su tertibat alındıktan sonra artık 

beklemekten başka yapılacak bir şey 

kalmam;t!tt. Büridan da eabrr11zlrk ve 
üzUntü içindeydi. 

Ertesi giln sabahleyin, Büridan Mir· 
tiyin uyanıp a§ağı inmesini beklediği 

s:ra.da Hans geldi. 
Büddan: 
-... Doıtjur uızım Hans.. Burada 

nıahpuı kald1ğımı~ a~uaıılıyor, dedi. 
H~ns .. hiç bir eeva.p vermeden Büri· 

danın elind•Jl tutartık cnu blltün Haşa· 
rat Yataf1na nazır olan pencerenin ya. 
nıa cötül'<lll 

Hana, o gece dilenciler mecli!ini 
toplamı§ 'e orada 11ru1 gelince öğre· 
ne~eğlmiı; hararetli milnkereler olmuı· 
tu. 

Büridant yakl~Jhrınca pencereyi aç
tı ve ona. dtıarı ıol tarafa bakmasmr 
ıöyledi. 

BUridan pencereden eğilerek baktr. 
Hans sordu: 
- Ne törüyoraunuz?. 
- Biribiri üstüne yrğrlmrı silahla!°" 

Clan, mrzra\(lartlan mürekekp bir dağ 

görüyorum. Bunlarla bizim kralın muh· 
taç olduğu iki alay askeri ~iJahlandır

mak mümkündilr. 
- Pcski daha ne görüyorsunuz ?. 
- Elli ka.dar kadın ... Gtn!;leri, ihti-

yarları, giizelJeri, ve çirkinleri var. Fa· 
kat hepsi de ayni iıte meıgul oluyorlar. 
~Evet Büridan .. Kılıçları siliyorlar. 

Jlv1rıraklann uçlarını sivriltiyorlar, han· 
çcrleri biliyorlar .. Şimdi ıaf tarafa ba. 
kınrz neler görüyorsunuz?. 

- Bu tarClfta yUz karlar kadın görü
yormn. Fakat uzakta iyice far'kcdeme. 
diğim bir i,te me~gul oluyorlar. 

- Evet Büridan .. Bu kadmlar n\alı· 

mı.z olan iki bin kadar oku, muaye11.cden 
geçiriyorlar. Kiriıterini değiıtiriyor -
lar, noksanlarını tamamlıyorlar. ön 
tarafımız.da neler görüyorsunuz?. 

- Önümüzdede ok yapıyorlar. U!rla· 
rına çelik geçiriyorlar .. Acayip ..• Aziz 
Hansım, harb mt edeceğiz?. 

- Galiba öyle ..• 
- Kiminlt? 
- Fransa kralının adamlariyle .. Bü-

tün Paris halkıyla .. Angerrand dö Ma
rİl'.\Yi de bu heybetli ordunun kumanda· 
nr .. 

Büri.dan: 
- }.tarlnyl ha! diye mmldandı ve 

Mirriyin babası diye dütündü .. 
Hans devam etti: 
- Bu anda Argo krallığımızı mu· 

hasara eden bu otduya ba1vclrilin k~
man.ck ettiği muhakkaktır. Bidmkiler
den bazıları onun yanına kadar yak
lattılar ve maksadını öğnndiJer. Bu a.. 
dam Haşarat Y.atağını mahvehnek i1-
tiyor. Şayet baJka bir maksadı- yokea ..• 

Bilridan bir an başını eğdi ve dütün· 
ceye daldr. Sonra vakarla batmı kaldı .. 
rarak Hansa cevap vcı:di: 

.....,. Haklmn.ı var. M~inyi bir fikre 
hiz~et o<li)'(U". Knldan daha nüfuılu 

ve ımıil\ olan bane.kilin uadetini 
lcerninn bir ~ek var: Jkn ya~ık~a 
Angerrand dö MarinYi mes"ıd olmıya• 
caktır. 

- Ey sonra?. 
- Marinyinln, ne kadar asker vana 

bu 'okaklara ytğmasr Hap.rat Yatağı .. 
na veya arkadaılanma karıı c!e~ldb. 

- Ya kime 'karısdır?. 
- Bana karpdır! '.Anzim Hanı. 
Düşünmek ıırasr Hansa gelmittl. 

f!aıin çohruine bir nevi hüıUn !Ö~ 
müıtü. Penc:erey~ doğru gidip Haıarat 
Yatağına baktı ve elini pencereye daya. 
yarak: 

-..... Şu gördü~ünüz ipşanlarırı Ol\ ~I 
ıeıudenheri kr~llU't;ytm. H~psintn l;le.· 
fJa fQvkallde enmiyetlcı-i vardır. Zğer 
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A.:;1°;;i;~"i~i';ş';~am;ıbi~;i~a;in· Harp 
sö~dürm~k-~cin_d~oizeatı.~dılar hazırı ık ı arı 

B~r amele o~du; 7 sı agır olmak uzere 
20 kişi yaralandı 

Dlln akşam Beylerbeyinde tabanca 
mantarı yapan bir fabrikada, bir kişinin 
61Umü ve 20 kişinin yarnlanmasiyle neti
celenen bir infil!i.k olmu§tur. 

Beylerbeyi havallsini bilyUk heyecanlı 
dU;,Uren bu hadise hakkında YE-rinde yap
tığnnız tahkikatın bUtUn tafsilô.tmı yazı

yoruz: 

rak Haydarpaşa bll!taneslne kaldırılmış
lardır. Bunlardan Hilmi bir mtiddet son
ra_ hayata gözlerini kapamıştır. 

Hastaneye kaldırılan ve 7 sinin yara
lan ağır olan 20 kişi şunlardır: 

İsmail kızı Handan, AH kızı A>"te, HU
seyin kızı Hanife, Selim oğlu HUımU, 

Hasan oğlu Murat, Mustafa oğlu İbra
him, İdris oğlu Hakkı, Sadık oğlu Abbas, 

Ari! oğlu Murat, Mehmet oğlu Hadi, 
SUleyınan oğlu Mehmet, KAmil oğlu Fey-

zi, Mehmet oğlu Feyzi, Salih oglu Silley
man, Hakkı Fiıek, Vasll oğlu Simon, 

Mehmet oğlu Haydar, Yusuf oğlu KA· 

zım, Abdullah oğlu Vaaıt. 

Yaralılar Beylerbeyll olduklarından bU

tUn havali matem içindedir. Beylerbeyinde, iskele caddesinde 22 
numaralı eski ve metruk bir gazino var· 
dır. Gazinonun UstU, birkaç mu.sevi ta
ra!mdan verilen sermayeyle ve Hakkı 
Fişek adında bir znt tarafından tabanca 
mantarı imal eden bir fabrika haline ko
nulmuştur, Fabrikayı kuran museviler, 
evvelce ayni oekilde 1stanbulda da bir 
fabrika lşletfrlerken her nedense ~onra
dan fabrikalarını Beylcrbııyine naklet -
mll}lcrdır. Fabrikanın Beylerbeyinde ça -

lışmaya başladığı bir sene içinde iki defa 
daha lnfilli.k olmuş, takat bunlar kUçUk 
esrarlarla atlatılmr§tır. 

Bir kadının yardımı ile 
rekor kıran tayyareci 
Son b:r uçuşta 50 metraden 

düşerek öldü 

Son gUnlere kadar yalnız tabanca 
mantarı yapan fabrika işini bil) Ultmek i
tin yeni teşebbüslere glrlşmi§tlr. İnhisar
lnr umum mUdllrlUğUne mUrocaat eden 
fabrika sahlbleri, Cumhuriyet bayramı i
çin 40.000 tane hava! Clşenk yapmağı ta 
nhbllt etmişler ve resmf makamlardan 
mllsande alroağı beklemeden izinsiz ola
rak da bundan bir haft:ı evvel fabrika· 
da yeni teş:dldt yaparak imalata başta
mııılardır. 

Fal'rlkad:ı evvelce dört amele çalışır

ken lt1lerin gen\§lemesi Uzerlne amele 
miktarı 39 u bulmuf'tur. Fakat ekserisi 
Beylerbeyli olan bu nmcleler bu i§in mü
tehassısı değildirler ve sırf ekmek para
larını kazanmak için çalışmaktadırlar. 

Fabrika sahlblerl de taahhUtlerini yf'ri 
ne getlmıck için mlltchnssıs amele nra
mn"';-ı va ·it bulanıamıs!ardır. 

Ih .kın ınüracaati 

Dört sen~lik 
tayyarecilik ha. 
yatında diğer ar
kadaşlarının bil· 
tün ömürleri tr.üd
detince kar§ılaş. 

rnadıklan tehlike· 
lere rastlayan ve 
bunların hepsini f 
atlatan uzun me· r~11~1~"1 
saf e pilotu Le ve- !J1 
l:n geçen gün uğ. .... .. ,.,, .. ıv 

radığı bir kazadn 1~1J~f41Jtl 
ölmii~tür. 1 

tngilterenin kra
liyet akademisi re· 
isi Vilyam Lev~

lin'in oğlu elan 
David Levelin'in 
kurl.ıan gittiği bu 
kaza çok ani ve 
f cci olmuştur: 

Pilot, muavini 

tK;~~..-... 

ile tayyareye bini- ı...~"-11"' 

yor ve havalanıyor. 
---~--

--·-

Dlğer taraftan, bu ııekilde patlayıcı 

mad:feler imaliylo uğraşan bir fabrika
nın mahalle arasında bulunmasını doğru 
bulınıynn Beylerbeyi halkı bir mazbata 
yapnrak nlAkadarlara mUracaıı.t etmişler 
ve fabrikanın tenha bir yere naklini is
t()mişlerdi. Fakat bu teşeLbUsten hlçhlr 
n c i"'c. a!mmnmıştır. 

Tayyare elli met-
re kadar yüksel· 

Olen tayyareci Levelin ve Mis Vindan 

ııfil!ik 
Fabrikanın son gilnlerde milsaadeslz 

bir şekilde havai figengi gibi daha teh
likeli maddelerin imaline başlaması ni -
hayet dun akşama kadar devam etmiş ve 
vukua gelen feci infilak bUtUn Beyler
beylileri mateme bllrtimUştUr. 

dikten sonra meydandakiler bir 
gürültü işit:yorlar ve tayyarenin d:.: ş -
tilğünü gorüyorlar. 

Etraftan koııuşanlar tayyarenin en· 
kazı altında Lcvelini ölü buluyorlar. 
Muavini henüz sağdır, fakat o da has
tahanede ölüyor. 

David Levelin, 1935 de kadın tay. 
yareci Cil Vin.dam ile beraber Kap -
lngilterc seferine çıkmış ve bu mesafe
yi 6,5 günde kat'ederek Emi Consonun 
rekorunu 18 saat 48 dakika farkla kır. 

mıştı. 
DUn akşam saat 17,30 raddelerinde fab 

rika imnldtmın en hrzlı bir zamanında bu
lunmak adır. Fnkat bu sırada nasıl oldu. 
fu anlagılamıyan bir sebebden bir ild a
melenin çalrştrğı yerdeki barutlar bir • 
danblre parlamış ve infilak etmlştır. A
lev fabrikadakilerin ne olduklarını anla
malarına meydan kalmadan diğer taral
lara da sirayet etmiş ve kıyıda köşede 

bulunan 70 kilo barut ve 2000 tane de 
hnva:i fişengi birdcnbir~ mUlhlş bir infl
llkln parlamıştır. 

Levelin iki g:ne evvel tayyare ile A
merikaya gitmlye te~ebbüs etmiş, fakat 
daha İngiltere üzerinde tayyaresi bir 
kazaya uğrayarc:.d: clduk;a ağır surette 

yaralanmıştı. Haftalarca hastahanede ka 
lan tayyareci, çıktıktan sonra Amerika 
seferinden vazg~çmiş, tekrar Lor..dra 

Müthiş lnfllü.kın ııcsini duyan bUttin 
Beylerbeyi balkı vo amele aileleri evle-
rinden fırlamışlar ve fabrikanın bulun
duğu yere doğru koşmağa başlamışlardır. 
Fabrika civarına gelenler çok acıklı sah
nele rle karşıla~mışlardır. Alevlerle tutu
ıan elbiseleriyle denize athyan, sokak 
ortasında yanan elbiı:elerlnl çıkarıp çırıl

çıplak kalan ve bu vaziyette alev alev tu
tu§muı saçları, yara bere içinde kalmış 
ytızlerlyle sokaklarda k.:ışuşnn kadın er
kek ameleler, halkı btiytik he~ecan ve ı 

teessUre dUşllrmilştUr. Bu acıklı Mdlsc 1 
bUtUn semti ve herkesi şaşırtmış, yara
lıları eczaneye taşıyan halk, doktorlarla ı 
berabe r çalışmııılardır. Beylerbeyi e('~
nesinde bir damla pamuk, eter ve ten- 1 

1 
lllrdiyot blla kalmamıetır. 

-

Atat:i~übl{~;:1kürü J 
Dil Bayrar.u memleketin her ta

rafında çcşkun tezahürat ile kut- 1! 
lulanmxştır. Başta Ankara olmak ii
zere, Sinop, Kütahya, Edirne, Tekir- 1 
dağ, Yalova, Diyarbakırda parla!< 
merasimler yapılrruıtır. 1 

Halkevlerinde yapılan toplantılar
da Dil inkılabımızın ehemmiyeti ve ff 
şumu}J hakkında konferanslar veril- H 
miş ve Ulu §ef Atatürke milletin it 
~U:cranı arzedilmi-ştir. ( 
Diğer taraftan kardet Hatayda da Jı) 

Dil Bayramı nihayetsiz bir sevinç 

iç:n'.le kutlulanmı<'.tır. ~I' 
Atatürkün tec:ekkürleri f 
lstanb:.:I; 27 (A. A.) - Riyaseti • 

cUmhur Umumi Katipliğinden: .1 Hadisenin ilk heyecanı biraz yatı~tıktan . 
Dil Bayramı münasebetile yurdun i 

sonra derhal ÜskUdar knymakamJığn:a her tarafından gelen ve vatandaşta.. , j 
telefon edilmiş vo lmdnd otomobili isten- 'l 

ı ti nn yüksek duyğularını bildiren tel- l 
m ş r. n d A ·· k '- ·· h • Bazı . 1 ...._ la ~ .-;...d gra1 ar an tatur pe~ m..ıte assıs ıı 

ame1e euu Yl.l't' n ÇOIL a6u ır. ri t la kkü J rl . ·ı ·1 ,ı 
rı. k lık h•dts .. "~ in . d d 'I o mu~ r ve teşe re nın 1 eti me- ı;l .o.ayma ıım ı:ı 0 )'l uı:;rcn C'l ım a i . . 1rı 
• bilinin t•"" lml ;ı;,ı f 1 ıı ne Anadolu A1anııtnt memur etmış- ,1, o.omo uu gc. yece6 ,n an am19 } 

1 
dl (·l 

. ! u ~ lli 
ve bir kamyon bularak göndermi§tır. Ya- 6$•:;;;;;• 0 (lEX300CXXXXXleoococxxxlı' 
ralılar çmlçıplak bu kamyona doldurula-

• Kap rekorunu kırmağa teşebbUı et-
mi§ti. 

Fakat, yolda hava ve makinedeki bir 
arıza yüzünden, rekor kırmaktan vaz
g~çmi~. sadece gidip gelmekle kalımı· 
tr. Ondan sonra bir kaç kere daha İn • 
giltere • Cenubi Amerika ıeferlerine 

çıkan tayyareci geçen sene Tamanika 
r,ölü civarında bir kazaya daha ulramıt 
fakat.yaralanma.dan kurtulmuıtu. 

Levelin evli idi ve 8 ya§mda bir oğlu 
vardır. Kadın tayyareci Cil Vindam ile 
rekor kırdıkları zaman kansından ay· 
nlacağı ve Cil ile evleneceği söylen • 
mit. fakat aslı çıkmamıştı. Bununla be· 
raber, Cil Vindam o nun en iyi arkadaşı 
olarak kalmııtır. Levclin bu rekoru kır· 
makta Cilin kendisine büyük bir yar. 
dımı olduğunu dalma söylemiştir. 

N ·-o ·-00 
~ 

aF- Baştarafı l incide 
rine gitmektedir. 35 milyon maske da· 
ğıtılmağa hazır bir haldedir. Tehlike 
esnasında mekteplerin tahliyesi için de 
tertibat alınmıştır. 

~'ransada 
Emaiyet tedbirleri alıyor 
Paris, 27 (A.A.) - Başvekil Daladye 

bu akşam matbuata aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

" - Buhranlı bu yeni günün aksanu size 
iki müşahedede bulunmak isterim: 

Dahili sahada bir kere daha ehemmi· 
yetle kaydederim ki, memlekette tam bir 
süktln hüküm sürmekteir. Millet soğuk 
kanlılığını muhafaza ediyor ve ittihazına 
mecbur kaldığımız emniyet tedbirleri tam 
bir intizamla tatbik olunuyor. 

Enternasyonal sahada, sulh yolundaki 
mücadele bitmiş değildir. Müzakereler 
devam ediyor. Bu müzakereler buglın de 
birçok hükOrnet merkezlerinde tebarüz 
etmiştir. Eski bir muharip sıfatile 

riyaset ettiğim hük<lmctin şeref içinde 
sulhu muhafaza için hiçbir imkanı ihm:ıl 
etmiyeceğini söylememe bilmem lüzum 
var mı. 
Bahriye nazırıyle görüşme 
Paris, 27 (A.A.) - Ba5vekil Daladye 

bugün öğleden sonra bahriye nazırile bir 
saatten fazla müzakerede bulunmuştur. 
Gazeteler altı sııhif e 
Paris, 27 (A.A.) - Fransız gazeteleri 

\-akayı dolaYisile bugiln azarnt altışar sa
hife olarak çıkrnağa karar vermişlerdir .. 

Reletkada 
6 Sınıf silah altma alındı 
Brüksel, 27 (A.A.) - Belçika, altı sı· 

nıfı silah altına davet etmiştir. 
Otobüslf!rc vaziyet 
Brü!csel, Zl (A.A.) - Ciheti askeriye 

Brükseldeki bütün otobüslere \'aziyet et
miştir. 

Hükumetin tebliği 
Brüksel 27 <A.A.) - Bugün öğleyin 

f evkalMe toplantı yapan Belçika kabi
nesi, saat 14 de da~ılmıştır. Toplantıdan 
sonra a5(lğıdaki tebliğ neşrolunmuştur: 

Hükfunet, evvelce ahnm1ş olan askeri 
ihtiyat tedbirlerini tamarnlamağa karar 
vermi~tir. Ordunun takviyesi emir olun
mu§tur. Bu kararın yeg~e saiki ernnl· 
yet ve sulh arzusudur. 

Hükfunet ayni zamanda vaziyetin ıa· 
rurt kıldı~ı bir taktm ekonomik mesele
leri de tetkik eylemi~tir. 

Kabine, cuma günü tekrar toplanacak· 
tır. 

Hudut muhafı larımn ihti-
yatları 
Brüksel, 27 (A.A.) - Belçika hükO.me

ti hudut muhafaza kttaatı ihtiyatlannı 

silah altma çağırmıstır. tndependance 
Belge gazete ine göre, salahiyettar ma· 
hafilc!e bir seferberlik değil bir ihtiyat ted 
biri mevıuubahs olduiu kaydedilmekte • 
dir. 

Kral vuiyeti tetkik etti 
Brüksel. 27 (A.A.) - Başvekil Spaak 

bu sabah Milll müdafaa nazırile genel 
kurmay reisini kabul etmiş ve milteaki· 
ben baş\•ekil ve nazır kral taraf mdan ka· 
bul edilmiş!erdir. Öğle vakti kabine top
lanarak be~·nelmilel vaziyeti ve bu vazi· 
yetin Belçika üzerindeki tesir Ye akisle
rini tetkik ttmi~tir. 

ilanı markada 
Bahriye efradının terhisi ge
ri bırakıldı 
Kopenhag, 27 (A.A.) - Danimarka 

bahriye ve sahil müdafaası efradından 

terhisleri zamanı gelenler, şimdilik sılfill 
altında ipka edileceklerdir. 

1 veçte 
Zabıta kuvvetlerini eferhcr 
yaptı 

Stokholm, Zl (A.A.) - lsveç, bütiln 
zabıta kuvvetler inin seferberliğini emret· 
miştir. 

Mezuniyette bulunan bütün zabıta me
murları 1 teşrinievvele kadar vazifeleri 
baı;ına mutlak surette döneceklerdir. 

" 
Kral hükumet merkezinden 
ayrılmayacak 
Stokholm, 27 (A.A.) - Kral siyasi va· 

ziyct dolayısile hükfunet rnerkeziuden 
katiren ayrılmamağa karar vermiı.tir. 

Holandada 
Lahay, 27 (A.A.) - Enternasyonal 

\'aziyet dolayısile Holanda hükOrneti hu· 
dud kıtaatmın takviyesine karar vermis· 
tir. 

Silah altında bulunan 
hali \'aziyetine getirilmiştir. 

kıtaat, harp 

A lmnnya seferberlf
ğlnl tekzip ediyor 
Bertin: 28 (A. A.) - Alman istih

barat bürosu bildiriyor: 
Londradan gelen bir haberde bugün 

ıaat 14 e kadar Prağ Alman muhtxra
axnı kabul etmediği takdi:de ayni saat
te Almanyada umumi seferberlik ilan 
edileceği bildirilmektedir. 

İyi haber alan Alman mahfellcri bu 
haberin doğru olmadığını beyan et-
mektedirler. o 

İtalyada tekzip ediyor 
Roma; 28 (A. A.) - 1tatyad\l umu

mf seferberlik il§n edildiğine dair ,;ene 
bi memleketlerde neşredilen haberler 
harbiye nezareti tarafmdan katiyetle 
tekzip edilmektedir. 

Roma; 28 (A. A.) - Resmen henUz 
biç bir askeri tedbire tevessill edilme. 
miı ise de bir çok subay ve mUtehaır
ııı, ferdi olarak çağırılmrşlardır. 
Diğer taraftan blitUn bankalara ecne 

bi döviz tevdiatını kesmeleri emrolun· 
muıtur. 

ltalyada asabiyet 

Ro ..... a, 27 (A. A.) - İtalyan gazete
leri, /:' ransanm ve lngilterenin temadi e
den askeri hazırlıklariyte meegul olmasa 
başlamıvtır. 

Giornale d'İtalia diyor ki: 
Bu tedbirler, gerginliği vahimleetlre

cek mahiyettedir. Hususiyle ki Çekosl0oo 
vak meselesiyle hiçbir alı\kası olmıyan 

mmtakalara da teşmil edilmls bulunuyor. 
EzcUmle Fransızlar Talyenln knra ve 
deniz hudutlarında askeri tedbirlere te
vessül ettikleri gibi İngiltere amirallığı 
ve harbiye nezareti, Akdenlzde ve Mı
sırda ciddt hazırlıklara tevessill etmiştir. 
Bütün bunlar bizi, bunların ne demek 
olduğunu sormağa acvketmektedlr. Ne 
maksatla ve ne fikirle bu tedbirlere te. 
ve.ssuı edilmiştir? 

Bugüne kndar bUtiln ftidallni muha
faza etmiş olan !tnlya, hiçbir asker! ted
bire tevessül etmemiş olan ltalyn bu sua
li açıkça sormakta tıımamiyle haklıdır. 1-
talya bu tedbirleri layık olduğu ehemmi· 
yet!e tetkik edecektir. 

.· . . 
• ~ > ..... 
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ı Fredo Kolonyası 
Limon çiçeği kolonya" h"ta olanla.a hoslahklan kalkonla<a hnyal, şita mir. Dmmi yükRk olan FREDO KOLONYASI Jn8'aj' 
için birincidir. Sinire, çarpıntıya, baygınlık \ 'O sinir hallerinde ruhu okşıyan latif bir kokusu vardır. BiH~mum ıtriyat, tuhafiye 

ma~azal:ınnda ve eczanelerde satılır. 
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•• 11111111 .. • a • a adyoli ( 
Çünkü o sizin hem dişi eri nizi hastalıklardan,hem (p 

~ paranızı yabancılara gitmek ten kurtarmıştır . 
.. ~ • wuz ... 

RAI)YOI.jiN 
Müstesna bir formülle ve azamı itina 

ile yapıldığı için yurdda ecnebi marnula· 
tının hakimiyetini ortadan kaldırmıştır. 
Kazandığı bu rağbet sebebile elde hiç 
stok bulundurmadığından da mütemadi· 
yen taze ihzar olunarak piyasaya çıkan· 
lır. 

Radyolin kullanınmz, sade dişlerinizi 

temizlemek, korumak ve güzelleştirmekle 
kalamazsınız, verdiğiniz para da kendi 
cebinizde kalmıs olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

l•-------
.~HA-ST-A-NE--LE-R •' N~EM 

MEKTEPLER, BANKALAR 

VAPUR iDARELERi, iSTASYON 
LAR, OTELLER, GAZiNOLAR 

elhasıl umumi helaları olan 
yerlerde 

PiS ve FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa intişar eden 

ve hastalıkların menbaı olan 
MİKROPLARI öldürmek için 

Amerikada hazırlanan 

"PURO,, lordan 
mutlaka apteshanelere asmalıdır. 

Apteshanelcre hafif ve hoş bir koku 
dağıtır ve bu dağıtma 6 ay devam 

eder. PURO alaturka ve alaf
ranga için ayrı ayrı 

yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

Mobilyalarınızı 
GOVELERDEN muhafaza ve çü
rümemesini istiyorsanız ayni za. 
manda eşyanızı da muhafaza etmek 
istiyorsanız yine bu fabrikanın 

gardroplar için yaptırdığı 

''Puro ıardan alınız ı 
" Cüzi bir masrafla hem mobilyanızı 

hem içindeki kıymetli eşyanızı 
GUVELERE karşı korumuş 

l)}ursunuz. 

----------------------------SıNEK, SlVRtStNEK, TAHTA. 
KURUSU, PiRE, HAMAM BöCE· 
CI, KARINCALARI. Amerikada 
birinci mallarla hazırlanmış ve diğer 
mümasilleri gibi fena kokmayan 

ve tesiri muhakfcak olan 

''PURO,, mayii 

Kur~un Kalem Fabrikasında her 
nevi kalem imal edilmektedir. 

Mümasil ecnebi kalemlerine çok 
laiktir, 

Fiatlan ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler : 
Süperyör 
Timsahlı 

301 • 2 

1205 
Not 

Mektepli 

Altı derece sertlikte 

En iyi cins 

Dağdelen 15 derece sertli~ 
1O11 Marangoz kalemi 
99 . Taşçı kalemi 

Kopya kalemleri: 
299 
701 - A 
701 - B 

Ulus 
Yumuşak 

Orta Sert 
701 - C Sert En iyi cins 
71 - A. B. C. tlç dereceli 
702 - A. B. C. D. E. Beı renkli 
702 - A. B. Mavi • kırmızı 
27 - A. B. C. D. E. Bet renkli 

iyi cinı 

1315 
1325 
1301 

Pasteller 
6 Renkli 

12 Renkli 
12 Renkli iyi cins 
24 Renkli iyi cins 

901 Kırmızı - Mavi 
Stabilli 12 Renkli iyi cins 

,, 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf üç renkli kalem 
311 Grafit ve renkli Minlcn 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tebeşir 
Çeşitlerimizi her kırtasiyeciden 

iı tiyebilirsiniz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
htanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade Han No. 1 • 2. kullanınız. Birinci mal olmakla 
beraber fiatı çok ucuzdur. 

Umumi deposu: M AZ ON ve 

BOT TON Ecza deposu Yeni. 
postahane arkası No. 47 
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