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"-i ll~el ııöı; dağ devirir., binaenaleyh Cezaevlerimizin terbiyede kabul ettiği 
~ilnıi hürriyetle, azami derecede iyi muamele olarak tesbit edilmittir. 

lrnrah adaya giden heyet 
sabaha karşı döndü 

.. 
~dil . ~i" ; Y•, . . 

~ '. )'~ 'Vektıı Ş. Saraçoğıu nınhlcômlara herhangi bir istekleri ve şlliiyetlerl olup 

""' olmadı,iını sorarken ..• 

ellerini yıkarken 

Onat tarafın.dan yapılan davet üzerine 
İmralıya gitmişlerdir. 

lmralrda kurulan modern Cezaevi
nin memleket içinde ve memle'ket dı -

(Devamı 10 uncuda) 
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yıgıyor 
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1 Prag 2 (A. A.) - Lord Runciman heyetine dün Londradan, içinde 
İngilterede kullanılmakta olan son model gaz maskeleri bulunan bir sandık 
gönderilmiştir. , 
(Lord Runclman, malô.ın olduğu ilzere, Pragda Çek meselesini suJhen halletmek üzere iki tarafın arasını bolmağa çalı- · 

1 
şan İngiliz heyetinin reisidir. Bu sulh heye tine Londradan gönderilen zehlrli gaz mas k<'Jeri, ntziyctin Londrada nasıl mü-· 

taıea edildiğini anlatmak bakımından ne derece mıınld..'\r l) _ ı 
:••o•••••••a••••••••••-.. ••••••D••••••••n•..-•••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••llı11••ııııı .. ••••• ••--•••••••••••••••••~•••••••••••••••.--.•.--.••••••••• 
------_;.·---, Berlindeki. ecnebi mahfellere göre . 

Bu sabahki knza 

Bir kadın 
pencereden 
düşerek öldü 
Bu sabah Beyoğ1unda Ağacamii ya

nından Tarlabaşma inen cadde ıü.zerin· 
deki binalardan birinden gen~ bir kadın 
sokağa düşerek ölmüştür. 

O :gün taşındıkları ıbinamn pencere 
camlarını silen kadıncağız bir ara bi
tişikteki evin balkonunda kendi köp1:· 
ğini görmüş ve eğilerek bakmak iste
miştir. Bu sırada muvazenesini kay 
bedinı.:e pencereden aşağı uçmuş ve 
yoldan geçen bir yük arabasının üstüne 
çarpıp kaldırımlar ılizerine cansız seril
miştir. 

Ceset 'birkaç saat yol üzerinde Kal· 
mıştrr. 

@3 lYJ ~ lQı ın 

Gökten 
düşen 

koca 
Roman ilavemizi 

müvezzilerden isteyiniz 

Vüznıe 
müsabakamız 

yarın 

''anıhyor 
Tafsilatı spor sayfamızda 
Burada, müsaoakamıza iştirak eden 

Boğaziçi spor klübü yüzücülerinin re
ı;iml~rini neşrediyoruz. 

Almanya hadise 
çıkarmağa çahşıyor 

-· Yazısı 10 uncu sayfad.a -

27 Senedenberi 
lstanbulun . . 

görmediği sıCak ı 
Sade tayyareciler, paraştUçUler, tran

satlantikler, yarış otomobilleri, sporcu -

lar rekor kırmaz ya, hazan da tabiat re-
kor kırar ... Dün sıcaktan bunalan ve ter4 

j 

mometreye bakmak gafletinde bulunan 
vatandaşların gözleri faltaşı gibi açıldı. · 

İstanbul, 27 .senedenberi böyle müthiş ,, 

bir sıcak görmemişti: gölgede 37 dere- , ,.Jt* 

ce! 

Kandilli rasathanesi, 925 yılının eylü
lil içinde hararet derecesi 36,l i bulan 
sıcak bir günü daha hatırlatıyor .. 

Dondurmacılar, şerbetçiler, saatlerce, 
hararetlerini teskine uğraşan İstanbullu- { 

larla dolup taştı. Su .satan dükkanların 
önü hiç boş kalmadı. 

27 ytlm bu en. sıcak gününde, garib bir 
tesadüfle, Regaib kandili hemşerilerin 

imdadına yetişti ve köşo başlarına sı

ralanan "sebil,, fıçıları, sıcaktan dili da
mağı kuruyanlara sabahtan akşama ka
dar bardak bardak menba suyu sundu. 

Raft i!al-'l --· 
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Hatay 
ve R emaLizmJ 

1 azarı: Nizametlin Nazif 
Hatayda seçilen saylavlar bugün ilk 

defa olarak Hatay Millet Meclisi ha
linde toplandılar. Hatayda ya~ayanla
nn en geniş hürriyetle rey vererek hiç 
bir tazyik ve entrika mal-.sulil olmıyan 
bu meclisi kurmaları ile Hatayın bct
baht macerası nihayet buluyor ve Ha
taylı ıu anda kendi mukadderatına el 
koymu~ oluyor. 

Topal şeytanın bacağı kırıldı. Kö
tü talih bitti. Hatay, her gün saadetini 
•rttıracak bir talihe ulaşmıştır. Dün, 
istilanın ve en sefil ihtiı asların zinci
rine vurulmuş olan Hataylıya bugün 
dünyanın her tarafından imrenen göz
ler çevrilmiştir. H~rkes Hataylının hür 
ufu~dara dalışını seyrediyor. Artık 

Fr&nsız istilası yek. Artık Suriyeli 
teh::lidi yok. Hatay adı Türk çokluğu
nun insani ve medeni iradesi altında 
eko:ıo:nik ve kültürel inkişaflar vaad 
eden bir güzel istiklali ifade ediyor. 

Hatayın bu haline bakan bugünkü 
Tilrk nesilleri çok aamımi temenniler 
izhar etmektedirler. Biz, !!ataya asla 
yenl bir vilayet gözüyle bakmadık. Ha
tayın ne olduğunu bize Şefimiz anlat
tı. Hatayın ne olması lazımgddiğini 

dünya bizim Şefin irşadiyle sezdi. Ha
taylıdan istediğimiz ~ey, bugünkü gU
zel talihi kendisine bahı;eccn kudretin 
adını unutmamasr, nankör olmaması· 

dır. Bu yeni devlet sadece Atatürkün 
eseridir. 

Antakyalılara yıllarc:ı evvel söyledi· 
ği sözü tutan er, ne romantik kahra -
mandır. Hatay bu kahrc..mamn d~ha -
sından doğmuştur. Hatayın, her müs
takil devlet gibi her şeye, her harekete, 
her türlü temayüle hakkı vardır. Yal
nız bir şeye hakkı yoktur: 

Kendisini halkeden, siyasi dünyada 
ilk emekleyiılerini idar~ eden ve is
tikbalinin parlaklığını tebşir eden bü
yük adamı unutmağa. 

Hataylt, Atatürk sev~icini unuttuğu 
gün yeryüzünde istiklalinden ve her 
ıeyinden mahrum kalacağını unutma
malıdır. Biribirine zıd ::n: kadar kud -
retlerin karşı karşıya gl'çip diş bile • 
dikleri bir dünyada, kuvvetli devletle
rin bile istiklalden mahrum kalmak teh
likesine maruz bulundut,lcırı bu dünya
da Uç yUz bin kigilik bir insan ytğının.a 
en sağlam temelli yeni bir devlet kur
duran, istiktaı bahşeden ve bu istiklali 
cihana tasvip ettiren adam unutula
maz. 

Hatayın yeni tarihinde en bUyük 
kuvveti bu adama inanışı olacaktır. Bu 
cezbe Hataya en kudr~tli .C't'duya sa
hip olmak kadar büyük bir emniyet ve-

• recektir. Bu kahramana ınanı§ Hatay-
d-ki Türk çokluğunun inhilal etmeme
sine, Hatayın ebediyen Türk çok· 
luğu tarafından idare eJilir bir devlet 
olu§una imkan verecektir. 

Hataydald Türk çokluğu parçalan -
maktan kurtulmakla bu güzel eseri 
devam ettirebilir Yabancı ihtirasların 

en büyük hedefi daima Hataylı Türk 
blokunu parçalamak olacaktır. Ha
taylı Tilrk bu temayülleri bo§a çıkar
C!ıkça Tilrk adına layık olacak, devlet 
kurmak §erefine layrk ulacak, hür v~ 

mes'ud yaıamak imkanh:rına malik o
lacaktır. 

Hataylı Türk saylavi.ırı, ancak milli 
hasletlerine uygun bir ,. c. karla düne 
kadar yabancıya gönül l:ağlamış olan 
diğer azlıkları yeni devlete rfımedebi -
leceklerin.i unutmamalıdırlar. 
. Böylo bir vakarı, milli haslete uygun l 

bir vakarı, dünyanın her yerinde Türk J 
ancak, AtatUrke sevgi ve Kemalizme 
tam fntlba'lc ile elde edebilir. 

Nizameddin NAZiF 
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Asfalta çevr ilecek caddelc.Tin 

taşlarile 

Yeni yapı Jacak 
~oUar 

Belediye, iki senelik bir ar:falt yollar 

programile asfalta çevrilecek olan ve 

bu aene 507 bin lira sarfedik•.:ek bulu
nan caddeler yapılırken bit' taraftan da 

şehrin diğer yollarının tamir ve yeni
den yapılmağa olan ihtiy:ı;1amn gözö· 

nünde tutmuı ve yeni bir for:r.ül bul· 
muştur. 

Yeni yapılacak yollardan par~e taş· 
lan üzerine asfalt yapılmayıp beton 

asfalt yapılacak olanl.ıt' lan ııark~ taşla· 
rı sökülecektir. Bu parke ta§ları ile Be-

lediye bugün Arnavut kaldırımı He dö

ıenmit bulunan ikinci derecı::deki yollar 

dan bir kıımmı parkeye çevirmeği ve 
tagsızlıktan dolayı yapılamıyan arna-

vutkaldmmı halindeki diğer caddeleri 
de tamir ettirmeği kararlaştırmışt•r. Bu 
şekilde şehir yeni asfalt yollar kazanır
ken diğer taraftan ismi olup cismi bu
lunmıyan yollar da yenilenebilecektir. 

Vu r dda mode rn 
ziraati tamim 

Ziraat VekfJeti teşkilatında yapılan 

değişiklikler sırasında kurulması ta· 

karrür eden kol teşkilatına ait hazırlık
lar ilerlemiştir. Ağn k•:iltürel kalkınma 
kolu kelimelerinin ilk harflerinden mü· 
re&kep olan Ak kol teşkilat: merkezi 

Ankarada olarak kurulmaktadır. Bu teş· 
kilatnı kurulmasile, ayni zamanda te· 
sisi mukarrer bulur.an Akkol Bankın 

t emeli de atılmıı olmaktadır. 
Akkol teıkilatınm başlıca hedefi 

memlekette ziraati bugüniln modern 
ziraat şekline yükseltmek ve ·bunun i· 
çin de köylüniln ziraate müteallik bil· 
gilerini ilerletmek olı.•.:aktır. Bu arada 
devletin elinde bulunan büt:in vasıtalar
dan devlet çiftliklerinden, zirai kombi· 
nalardan, ziraat mekteplerinden istifade 
edilecek ve ziraat mektebi talbeleri köy· 
lere gitmeğe mecbur tutulacaktır. 

Akkol Bank ise zirai kalkmm..ı p!anı· 
nın mali tarafını ve işletme kısmını ik
ır.al edecektir. Bu arada zirai işletnıeler 

ve orman işletme idaresi rankaya ve· 
rilecektir. Bu suretle bu işler kendi ya
ğile kavrulur ve nihayet gelir temin e· 
der bir şekle sokulacaktır. 

Anba r larda hfrfken 
sahl bsfz «>şva 

Son zamanlarda Liman idaresi anbar 
ve antrepolarında birçok s;ıhips.iz eşya 
birikmiştir. Gümrük Başmüd;ırlüğü pek 
çeşitli olan b:.ı eşyayı satılığa çıkara

caktır. 

VIE IMllEIMllLIEl~IEfTIE) 

Eminönü - Eyüp 
bulvarı açıhyor 

ilk olarak hale kadar olan 
kısım açılacak 

Bundan sekiz ay evvel Valde hanının 
yıkılmasına başlanan Eminönü meyda
nının açılması işi ilk istimlak adasında 
yalnız Valde ham istimlak edilerek yı
kıldrktan sonra ikinci istimlak mmta· 
knsı olan Yeni cami önündeki ve Balık· 
pazarı tarafındaki adaya geçmiştir. Bu
rada Mısırçarşısı caddesi üzerinde bu· 
lunan ve arkadan Yen);ami helfilan 
yanma düşen büyük eski har:ın istim· 
laki yapılnuş ve derhal yıkılmasına baş
lanmıştır. 

Belediye EminönU meydanının açıl

ması işinin sıra ile gitmeğe imkan ol· 
madığt için istimlak sahası dahilinde 
bulunan herhang bir binanın istimlaki 

ikmal edilince derhal yıkmak kararın
dadır. 

Emnön:.i meydanının açılması, Emi
nönünden Eyübc kadar açılacak olan 
bliyilk bulvarın ba§langıcını te~kil et· 
tiğinden belediye imar bürosu Prost 
planına göre bu kısmın projesini hazır· 
lamıştır. Şimdi Valde hanının arsasında 
başlanmış olan ortası bahçeli ve iki ta
rafı caddeli büyü bulvar ve sahildeki 
rıhtım ilk olarak hale kadar bütün bina-

. lar istimlak edilerek uzatılacaktır. Esa· 
sen Belediye şimdiden Yemit vapur is· 
kelesi yakınından Unkapanmda Tekir
dağı iskelesine kadar çelik rıhtım yap· 
tırnuş bulunmaktadır. 

45 yaşında biri 
38 yaşındak i oğlunu 

bıçak ladı 
Hadiseye sebep, öveyi evladın 

eve para vermemesid r 
Bir para meselesinden dün gece bir 

yaralama vakaaı olmuttur. Bu hadise
nin kahramanları bir baba ile üvey o· 
ğuldur. 

Eyüpte Otakçılarda oturan ve Balat 
köprü inşaatında çalı~makta olan Hü· 
seyin Sait isminde kırk beslik bir adam 
ikinci defa evlenmiştir ve bu izdivaç do· 
layısile 38 yaşlarında bir uvey evlat 
sahibi olmuştur. 

Hüsamettin ismindeki bu adam da 
Feshanc fabrikasında ~alışmakta ~ al· 
dığı parayı yalnız kendisine yetiştire· 
bildiği i çin evine hiçbir yardımda bu
lunmamaktadır. Uvey baba ise oğlunun 
eve para vermemesinden dolayı fena 
halde kızmakta ve ikinci kansile evlen
diği gündenberi oğlu ile kavga etmek-

1 

Mareşal Diyarbak ırda 1 

Elauğ. 1 (A.A.) - .Marc~al Fevzi l 
Çakmak, beraberinde orgeneral Fah· 1 
rettin Altııy ve orgeneral Asım Gün.. 

dUz olduğu hnlde sant JO da hususi 
trenle Diyarbakıra hareket etmiştir. 

ii©lfll~@l1il alm~a 

maısaıD<eotdl~ 

tedir. 
İşte dün gece üvey baba ile oğul a

rasında yine para için kavga çıkmı§, 
Hüseyin, her hafta eve beş lira verme
sini Hüsamdtine söy cmi,se de üvey 
evlat bunu da her zamanki gibi reddet· 
miştir. 

Hüseyin bu ret cevabı karştSinda çok 
sinirlenmiş ~e hemen bıçağı ~kerek ü· 
vey oğlunun üzerine atılmıştır. Gözü 
dönen üvey baba bıçağı rastgele Hü
samettinin ... ,'.icuduna sokup çıkarmağa 

başlamıştır. Bu feci manzrrayı gören 
annenin feryadına polisler yetişmiı. ca
rih üvey babayı yakalamışlar, yaralıyı 
da hastaneye kaldırmışlardır. 

iş Hankus1 ikramiye
sin i hazananlar 

Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye iş 
Bankasının küçük cari hesaplar ara
rında tertip ettiği ikramiye keşidesi 

bugün yapılmış ve büyük ikramiyeleri 
§U numaralar kc:ızanmıştır: 

1.000 lirayi istanbulda 18947 hesap 
numaralı Ay~e ismet, 500 liralık ikra
miyeler: İstanbul.da 7 3172 numaral: 
Tarık ve Samsunda 3221 numaralı Mi
tat Recep. 

Doğru ·? 
d v•ı «tl• 
egı ''~ 

0ır 
Alkaycıa ın s 1 
ş n ka y et d a.~u ıılt o' 

Birkaç gün evvel KadrkoY ,Aı ~f 
d'leklefll" .fıl 

kuyucumuzun Akaydan 1 
1 

tJP' 
· · da ·ne kar~ tt: detmıştık. Bunu • yı 8ıı1' 

oturan bir baıka arkadaşımı~ .ık5f1 · bır r "' "Haber de Akaya daır . "' ı• " esırıl.. . 
çıktı. Okudum: Akay ldar . bİrill° 

. . hatinı o 
zaman için halkın ıstıra . . jıdeıı.. 

Pllnda i• edindiğini bildığı~ t e# 
:ır - • • uıtl 

pfü•1zlerin de düzelecegını ~ 

ve doğrusu çok sevindiın. 1.~ ~f. d"ntıl ı ~ .rflll 
Bu aralık, geç vakit .0 de cJI". 

bur olduğum cihetle 'bcnirtl 
yakan bir halden bahsedeyiı:rı. 1.1 ~~ 

Akşamları köprüden on doıc;: ,~sl' 
b • · · ur J\k3ı - ııôı!• eş seıennı yapan vap • ıııdJ 
. . . .. tli ••apurıar ?ııl 
rıya en ıyı ve sura y • .AS 

. cıaı~ı1 
Böyle olmasına rağmen d~:ı d~ .J!I 
vapur kalkması lazımgeldıği it~~ 

. .n1eldetı da yanaJır. Bır vapur c .. • ti 

iskeleyi tıklım tıklım doldura ~·~ 
d kik• tt' yolcuların çıkmasını on a ·çıııd' 

ilstüste, cehennemi bir sıkıntı 1 d'J 
dökerek bekler. ıı.e ol ,r 

Hattl dün akcım bakrruıd .. if~e e 
:ır- ·• U e» 'Ol 

Biraz geç kalmııtım. Kopr .,,ıı dl 
ye inen merdivenlere gelirk:~ııı ~ 
baktım. Hareket anında ç 1'açıı_-.Af 
susmuştu. Eh, dedim, vapu~ ~ 
Ben iskeleye geldiğim sıra 8 

01,ı.ı•ıJllb' 
bulunması lazım olan vapur r ,ef"t' 

'k eıerıP çıkarmamrıtı. Bu gccı m d ğıtı• 
nedir? Kaza vesaire olınJ. ! ? ~&' 
niçin ahaliye bu azap verilsı~ ııJll" 
Halkın huzuru ve ıel&ıne~~"'' 

bu hallerin bir çaresine bakı 

H ataV • 
rnecliS1 , 

le u el"D lUJ ın a ç a Dl v'
0 
t 

~ "ıe 
Bu içtimada ()e 

. e1' 
Helsl seçile" ıtJI" 

J3 ugtıtı 40J 
Antakya, 2 (Husus!) - uğıı ~ ee1 

yın fillen lstiklAline kavuŞt uıet rP ~ 
filhakika müstakil Hatay:ıD ııı ~t•ıJSl'' eJ' 

bugün ilk toplnntısmı )1lP:ı 9eÇil~er 
gUnkU lçtlmadıı devlet re )!illet JfPt 
tir. Halk partisince TUrklYeyrur s6 
lislnde Antalya sayla,·ı 'l'a .; 

namzet gösterm{fJtir. e ııetrf 
Halk pa.rtlsl bir beyanııaJJl 

tir. 

Sevdiği kadııı• 
yaraJad• ~ 

$lll'JI .. t1t' 
-a ııı >4' Bevazıdda HU.Seyinag tur&Xl J ot"' 

- da O u~ Cami sokak 28 nuınsra ods5ııı ' 
• bl.r .ıs., 

kızı Yaşar, a;rni evtn t.aJ'&rı.ııd ~ 
ra.n kunduracı Mehmet brça1'1• 
niln üzerine vurulan bir , ... 

mıştır. )"aşarı bel ~~ 
Kunduracı Mehmet. •• nı: b\11~ et~· 

dan r dil~ ' 
te, fakat genç kadın tc53 tP°"" • 
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bi {$' dma nail olamayınca .. ~ 
1'1" ıı · 

ğına santmıştır. dfl1 ı;~e >"1''1' 
Ağırca yaralı olan ka Mt1' d& 

nesine kaldırılmış, carlh 

l mıştır. 



,.et ıçinde 
şairler 

acı acı lf]d.yet etmesl
b&yledlr, b11)'Uk aanat

lclnde bırakır, 8'1rilndil-

Bjr balık Danimarka prensini 
denize sürükledi 1 

~llntlnlllerin canını ııkm11-
denııtıer; biz o eatrtn kıy- Londrada esrarengiz bir hAdlse 

tlt blUrdık, kltablarmı okur
bolca maqlı bir il ver-

ler de )'&Zl)armı dolgun 
lllç de aaruret içinde de

~ hll hareketlnln billbtıtUn 
rt var ... ,, 

Tabancanın patlayışında 
kasıt var mı ? 

'1& bu hlklye botuma gitti: dün. 
"1riıı ebilmeıi deiU ; pirle

,..... ,~ dllıerlnl bilmediiim için uer-

Kazaya sebep olan tabancanm sahibi vaktile, vurulan 
kadma ilanı aşk etmiş ve redle karşılanmış 

Sinema yıldızla • 
rmdaa Norma Şe

rerin halta olduğu 
bUdlrQmektedir. 

Hollvuddan ve
rilen bu habere gö
re artllt oldukça a
lır bir hutalıktan 
dolayı hutaneye 
kaldınlauttır. l'a. 
kat, Norma Şererin 
hutalJtmm De ol
dufu aöylenmlyor. 

IBdUenla ta!ıltlerlnden Hll Kaln mbe t 

Londradakl bir yaralama hldlıesl, u
zun müddettenberi esrarengizllğiİıi mu .. 
hafua etmektedir. 

V aka gayet garib bir ıekllde cereyan 
etmlftlr: 

Bir gece, kadmh erkekli beı altı kl§i 
bir evde toplanıyorlar ve bqlangıçta çok 
ei'•aoeli vakitler ~orlar. 

Bir aralık, ka~ bit kötecfe toplan-
llllf, konuşmaya dalmııtır. Erkekler de 
odanın diğer köşesinde konU1maktadır-

lar. Kadmlarm konuıtuklan mevzu her-
halde çok eğlencelidir: söyleyip söyleyip 
kahkahalaİ'la gülüyorlar. 

Bu sırada bir tabanca sesi igitlllyor ve 
bir çığlık kopuyor: erkeklerin bulunduğu 
k6feden bir tabanca aeıl patıamıe. 1ca -
dmlardan biri vurulm\lltUr. 

Kadın, ağıt ıurette yaralı olarak has
taneye kaldmlıyor. Tabancanm aahlbi de 
tevkif edillyor. 4t>iğer erkek ve kadınlar 
da tahit olarak mahkemeye aevkolunu
yor. 

Tabancanın l&hibi Stanll Korgan 11-
mlndeld bir adamdır ve arkadqlarma 
ptermek için tabancaamı çıkardJimı, i
çinde kortun olmadıtmı zannettlğlni ve 
kanttınrken kazara patladıtmı söylü -
yor. 

Diler erkekler de onun bu sözlerini 
tasdik ediyorlar. Fakat, kadmlar, Stan-

ll'niıı bu hareket.1!1de bir kast görüyor • 
lar, onun Mllll Aaplnvole ötedenberi bir 
kin bealedifial iddia ediyorlar. 
Adamın, hakikaten, teıebbillUne bir 

Artiltln huaual kiti Meıhur iki komik olan Lorelle Harol
bl de, doktorlar da nln artık beraber film çevlrml) ecekleri. 
hatalık hakkmda ı ni, Lorelln yerine Hardlye Harrl Lang
hiçblr ıey söyleme. don isminde bir komlitıı arkadqlık ede
mekte 11rar ediyor. celfni yumJllık. 
lar. Burada, Hardlnin yeni arkadaflYla be-

~llVUdda artiatlıı çok a- raber ilk çekilen reılmlerl görtıUlyor. 
• haırınnda pylalar do. Laııcdonla Hardl, beraber çevirecek-

leri bir filmin memıunu okuyorlar ••• 

kaza tekli vererek k&dmı öldtlrmek ilte
meıi lhtlmal dahilinde görülüyor. ÇUııkt1, 
bu ıUpheyi kuvvetlendirecek buı deWler 
de bulunmaktadır. Meıell o ıecekl top
lantıyı yapmağa arkadqlarmı tel"ik e
den Stanlldlr. Bir JU'&da otunıp konu • 
ıurken erkekleri ayn bir k6feye çeken 
yine odur. 

Sonra, erkeklerin anlattıtına göre, 
Stanll tabancuını hiç mllnuebetl olım
yan bir lll'ada çıkanmf ve l6sQ birden
bire bu bahaa çevlrmiftlr. 

Bütün bunlar 'belki hakikatte birer te
ıadüften ibarettir. Adamdan ıtıphe e -
dllmeseydl, belki bunlar hiç ıöse çarp
mıyacaktı. Fakat, IM$1le bir ıUphe ortaya 
çıkınca bunlar, o kanaati kuvvetlendir • 
meye yaramaktadır. 

Adamla kadm arumadkl kin melele
ılne gelince; bu, eakl bir qk macerası
dır. Alplnvol'u aeven Stanll, kocuı öl
dükten sonra kadınla evlenmek iltemif, 
fakat kadın razı olmaıaqtır. Bu redde
dilme t&r1111nda iuetlnefal Jmı1nue o • 
lan erkek, bunu hiç belli etmiyor ve o
nunla eüi81 gibi ahbablıjı devam etttrl
yor. 

Adamm aleyhlndeld ıUpheleri çtlrllten 
•ebeblerden biri bu4ar: lMallll.Yt o sOn 
WJ'a o saatae ~fJdlıım• t.eldE 
edeçek hiçbir bldile olmumitn'. 

Stanll Morgen ifadesinde, bunun tama
miyle bir kaza olduğunu, hiçbir kast bu
lunmadığını söylemektedir. Kadm, alır 
yaralı olduğu için henUa ifade verecek 
bir vaziyette değildir. Yalnıs, o ıece o
dada bulunanlardan Kuin Hibe timinde
ki genç kız, toplantı esııumda kadınla 

adamm blrlblrlerine tuhaf tuhaf bakıf
tıklarmı söylemektedir. 

Hldllenln bhklkatı devam etmektedir. 

Hadisede esrar 
var mıdır? 

Zehirli çikolata paketlerini 
gönderen kim? 

lngilteredeki w zehirli çikolata dava
sından bahsetmiıtik. Genç bir kadın. bir 
gün posta ile kendisine ıönderilen bir pa 
ket alıyor. Açıyor bakıyor: Büyük bir 
paket, en iyi marka çikolata. Merak e
diyor: Bu,. kimden ıelebilir? diye dü§il· 
nüyor. Nihayet, §ilphelen4ror ve yeme
den, tarudıiı bir adama gösteriyor. A· 
dam polise müracaat ediyor. Çikolatalar 
muayene ediliyor ve zehirli olduklan 
anlaşdıyor. 

Tahkikat neticesinde bu çikolatalan 
kadına tarugtığı ve konuştuğu adamm 
anne!inin gönderdili meydana çıkıyor. 

ihtiyar kadın oilunun bu kadınla evlen
me ine muanzdır ve buna mani olmak 
için bu suikaste teeebbüs etmiıtir. 

Muhakeme henilJ devam etmektedir. 
Fakat bugün ikinci bir hldise ortaya 

çıkmıştır: . . 
Bu davada §Bhit olarak dinlenen ve ih-

tiyar kadını itham edeJılerden biri olan 
misis Gabriyel Gregin kuma da böyle 
zehirli çikolata gönderilmiıtir •• 

Posta ile gönderilen bu çikolata paketi 
misis Greg alıyor. Ozerindekj adrese ba-
kıyor: Kmna gönderilmiş. Kadının km 
on üç, on dört yaşlanndadır. Kadın: 
"- Kımnm nasıl bir arkadap olabilir 

ki kendisine böyle, posta ile, çikolata 
göndersin?,, diye flfişünüyor. Aklma bu 
zehirli çikolta hAdisesi geliyor. 
Kadın bu ıüphesi üzerine, meseleyi po

lise haber veriyor, polla te çikolatayı tah 

Denizde müthiş bir 
boğuşma oldu 

Kopenhqda garlb bir hldi8e olm111, 
bir Danimarka prenalnl bir ton balığı de 
nüıe ıürtıklemlttlr ... 

Danimarka prensi Valdemar'm oğlu 

ve son kraliçe Alekaaııdranm kardep o
lan pren1 Akael bir ıtııı Kopenhag ci
varında balık avına çıkıyor. Bir aralık 

fırtma patlıyor ve prensin ıandalı devri
liyor. Denize dillen prens Akael, yüz -

meye ve tekrar ıandalı eline geçirmeye 

çahtırken kendlllni bir ton balığı yaka. 
lıyor. 

Preq.a, bir taraftan kendlllni balıktan 
kurtarmaya çalıprken, bir taraftan da 

aandalı yakalamap utrafıyor. Bir ara
lık sandalı eline ıeçlrlyor ve kendisini 

yukarı çekmeye muvaffak oluyor. Fakat 
tam bacafuiı sudan çıkaracağı sırada ba 

lık prensin paçumdan yakalıyor ve ıu
larm içine dofru çekiyor. 

Bir eliyle aandala yapqmıı olan prena 
Abel, diğer elindeki bO)'Uk bir zıptm

la balığı yakalayıp sudan dıpn çıkarma

ya ufralıyor. Bu mücadele yarım u.at 
kadar aUrüyor. Nihayet balık yakalanı 

yor. Prensin bu mücadelenin klrı ola· 
rak lahlle getlrdlfl balık SO kilo ağırlı. 
ğmdadır. 

.. 

..- Jstilthaldtki 1ımPlti'6ı "' Mflbrem bir ilıtiyaç olacak otan -,az •unltiinin 
tatbikat tecrübeleri her sahada görülmektedir. M ektePlerdt gaz maskeleri i
lı çall§Qn talebelerden, gaz maskesi ile iş gören amelelerden ıenra, bu ıtltildı 
banyo yapan kimseler de görüldü. Londradaki yüzme Tsavuzlanndan birinde 
ııçen ıün. gaz masktsi ilt bir yüzme müsabakası tertip tdilmil 111 bqlannda 

bu 6let oldulu haldt m çabulı ve iyi yüzmler ıtçı1miştir. 
Resimde, •üsabaleaya girm gaı maıktli yüzücüler görülüyor. 

--~-~---- .. - -
~tJA?Le 
Tashihi icap eden bir hata 

B İZ, ne bir devletin, ne ötekinin dahllt siyuetini ne de bir mterlnin 
harict siya.etini tebcil, takdis ve tenkit etmiyecek kadar dilrüat, a

çık bir siyaset takip ederiz. Gazetelerimizin buna aybn uyılatak berhanci 
bir kalem yiirlitüıü, doğrudan doğruya bu açık ve vazih siyaeetimizi balta
lamak demek olur. lçimiz~n hiçbir muharrir sanmayıs ki, bilerek. camianr 
zm bu makul siyasetine .ııt utırlar karalasın. 

Bu sabahki Cumhuriyet guetelinde bu kabilden bir yan ~e 
çarptı. Bu makalede: "Çekoslovakya diye bir devlet kat ettiler., , "Almanya 
elki kuvvet ve aatvetini kazanınca, gayet tabit olarak, Sildet dailarmda ka· 
lan Us buçuk milyon Almanı Çek boyundurutundan kurtarmayı dütündü. 
cibi cümkler var. Buna göre resmi bir Alman .cazetesinden yapılmıf tercUme 
olduğunda hiç 1liphe etmemek lhnngelir. Nalına mıhına ailtununda yer bul'" 
mut olması da bir yanlıflık eseri olaa gerek. 

Çekoslovak Cilmhuriyeti hmdmıetile de Almanya gibi doatlufumuz ye· 
rindedir. Birinde nasıl aefirimb mvoutaa diğerinde de 'VU'dır. Milnuebeti· 
miz normal ve hatti bu ilri devletle dostluk içindedir. Alman dostumuz lehine 

' Çekoslovak devletini bakkile üzebilecek bir yumm bir Türk guetesinde biı 
Türk muharririnin cün)ak yazısı ba1hğı ve imzam araama konulmuı aa bir 
hatadır. Umanz ki, mealekdapmız, hatalIDI taahih etmi1 bulunıwı 

Kalamış neden oturdu? 
D:ın, Adliye Vekillmhle birlikte tmrahya gittim. Maldm oldufu tızere 

Kalaımt vapuru, tmralmm kara ıulannda toprağa oturdu. Gemi ka1•htl1ktı. 
Mebualar vardı, pzeteciler doluydu. Herkes geminin, bayle tmrah karuula
nnda karaya oturmMUU bafka batk• sebeplerde aradı ve bunu beklenmiyen 
bir bldiae gibi tellkki etti. Bize göre lf, hiç de bCSyle delildir. Gemi, muaıeret 
ldabma riayet etmiı J\,U'Ml I)oryan gazeteli! llhip ve bqıamharriri Karauya 
ziyaretini iade etmittir. · 

lil ettiriyor. o zaman, bu çikolatanın da 
zehirli çikolata hldisesi geliyor. 
Şimdi, bunu kimin gönderdiği kalıyor. 

Bir ihtimale göre çikoltayı, aleyhinde şa 
hadette bulundu diye intikam almak 
maksadile gene o ihtiyar kadm gönder 
mi§tfr. Fakat, kadın mevkuf bulundulu 
na göre buna pek ihtimal verilmiyor. Fa 
kat, belki ba§kası vasrtasile göndertmit-

A 

tir deniyor. 
Diğer bir ihtimale göre de, bu ihtiyar 

kadının bu hi.disede hiçbir allkası yok
tur ve zehirli çikolatayı misis Gregin kr 
ıma ba§ka biri göndermiıJtir. Bunda da 
maksat, ilk dava esnasında adliyenin eQp 
besini ba3k& tarafa celbetmek ve zehirli 
çikolatalann ba~ tarafından gönde
rildili kanaatini verdirmek olabilir. 



• 

ı;ı Başvekil Celfil Bayar ile Hariciye 
Vekili Dr. Aras ve Umumi Müfettiş 
Tahsin Uzer Ankaraya gitmi-şlerdir. 

~ İtalya ile yeni ticaret anlaŞ'Il'lası 
için müzakerelere bugünlerde Anka -
rada başlanacaktır. Müzakerelere esas 
olacak olan İstanbul Türkofis raporu 
Ankaraya gönderilmiştir. 

:t- Yerli.mallar Pazarında malların 
maktu fiyatlarını gösteren etil:etler 
yapıştırılmıştır. Aynca bir fiyat ka
taloğu yapılarak memleketin her tara· 
fına gönderilecek ve sipariş alınacak • 
tır. 

~ Meccani leyli: talebe imtihanına 
dün başlanmıştır. imtihanlar daha iki 
gün devam edecektir. 
~ Maarif Vekfileti ecnebi ve azlrl: 

mekteplerinin kitaplarım tetkik etmek
tedir. 
~ İktısad Vekfileti Standardlaştırma 

başmütehassısı tayin olunan profesör 
Lihtenberger, rap~runu vermek üzere 
dün ~ehrimizden Ankaraya gitmiştir. 

'f. Orta mektep muallimliği için ilk 
mektep mualiimlerin'n imtihanlarına 
dün başlanmrştrr. Sözlü imtihanlar bir 
kaç p,ün süreeek, sonra yazrlr imtihan
lara baslanacaktrr. 
~ Bir mUd;:'lettenberi şehrimizde bu

lunan Brüks .. 1 ekimiz Cemal Hüsnü 
Vene1ik yolu ile bugün Belçikaya ha
reket edecektir. 
~ Ankara Halk Bankası ve Halk 

Sandığı gelecek rıfta r-cr.-s'rnle acrla· 
caktır. İstanbul P ~Ik Bankası da · bir 
müddet sonra f<>alfyete b:ıglayacnktır. 

~ Bu cı.v idnde Brüksclde toplanaca'k 
olan Mil1etlt-rnrası cerrahi konferansı • 
na ll'-mlek:t;.,..iz nam·na d05ent Ka • 
zım İsmail Gürkan iF.tirak edecektir, 
Po'rtor ayın 19 urr:ia Bı üksele gidecek
tir. 

,;. İktısat Fakültesir.de ikmal imti
h-ınbrı Pazı:ırtesi 17'lnfi L.eı:lavacak ve 
2 'i evlülfle b~tecektir. Fa'külted~ oro ~ 
fe~ör Röokeden arık kalan kürsüye 
A v·•stıırvnnın eski içtimai vardım nazı· 
rı Dobretsber,,.er dııvet edilmiştir. Pro 
fr-')r "'Vtn on be inde vazife:oine başla
y1~akt•r. 

,,. Eminönünde yıktırrlRcak c.Jan 
B .. k ııs hanını yıkmıva hiç bir müte
;ılıhiti te Pbhüs etmcrr.iş, beledive tara
fın:ian yıkılmasına karar verilmişti. 

Yalnız vıkılırken Cf'l.ilecck tahta 
Jlcr.Ce sokağı kan;ıvaca!!ı için vıkma 
i~ine etraftaki dükkanlar yıkıldıktan 
sonra başlanması kararlaştmlmıştrr. 

llfo DeğiştiriJecek ve yeniden konula
ca"t tramvay durakları tcsbit -edilmiş· 
tir. Planın tatbikine yakında ba lanı
la .. aktır. 

:;. Konservatuvar muallimi ve Kadı· 
köy Halkevi Orkestra sefi genç viyo
lonist İskender Ardan. İstanbul rad -
yosunda Kadıköv Halkcvi adına bir 
konser verecektir. 

c: Gemlikte sevdiği bir kızı kaçırmak 
isterken kızın annesini öldüren, teyze· 
sini yaralıyan ve kızı da kaçmımadan 
kendisi ka!farnk hilahara Heybeliada
da yakalanan Rauf, Bursa Ağır ceza 
mahkemesinı.;e idama mahkum edil· 
m.iştir. 

"' V.ilıyet dahilindeki kazalarda açıl
masına karar verilen hayvan seııgileri· 
nin .ikincisi dün Pendikte açılmıştır. 

DISARDA: 

•.Onuncu Nasyonal • Sosyalist kon
gresı, Nurcmbcrg'da 5 Eyülülde açıla
cak ve 12 Eylülde kapanacaktır. 

• Berlinde salahiyettar mahfeller, 
Von Papen'in zevcesinin döviz kanu -
nuna muhalif hareketinden dolayı tev
kif edildiğine dair verilen haberleri 
kat'iyetle tekzip etmektedirler. 

l'lo Dantzig nıakamları Alman evlen
me kanununu serbest şehirde tatbik et· 
meğe karar vermişlerdir. Bu kanun 
mucib:?ce ni~nlıların evlenme şartla • 
rrnr haız bulunduklarına dair bir c:lck
tor raporu almaları lazımr,elınektedir. 

_. Tayyareci Lindber"' ile karısı. tay. 
yare ıle saat 17 ,45 de Çekoslovalcyada 
Olomuk tayyare meydanına inmiştir. 

~ Enternasyonill sinema sergisi iU
ri!li, Vene.dikte toplanmış ve mlikafat
ları vermiştir. Büyük san'at mükafat -
tını Valt Dizneuin (Bcya7 Peri ve Ye
di Cüceler) canlı resim filmi almrstır. 
Musoli11i kut}asr, biri ft lman diğer İta!
yan olmak iizere, iki filıııe, maat'if ne
zareti kı•oasr da bir Fransız filmine 
verilmiştir. 

1
" Arabistan kralı İbtıisımudun 'kil • 

çük oğhl Emir Muhammed. dün I.ono
radan İsvi.-reye hareket etmiştir. E 
mirin bUvük karı"f'•İ Arabifit•n ve)iııh'Ji 
Londrad" bir miiddet daha kalacaktır. 
Velihat. Londrada dişlerini ıdavi ettir 
mektedir. 

• Japonyada müthi§ bir tavfun ol
muJ, 6550 evi ~u basmt'I. ~ 'kÇiorüvü 
dalgalar r,ötUrmüş, beş fabrih bacası 
dev,..llmlstfr. Mahsul r.arar görmll§tUr. 
'Bir ç.~k ölenler vardır. 
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Demirkoy iç!n aşağıda yazılı erı;al:hr alınacaktır. İsteklilerin belli günd-: 
Vizede tümen satın alma komisyonuna müracaatları. (345) (5999) 

Cinsi Kilo Mu. Be. Mu. T~. İhale günü saat Şekli 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

Zeytinyağ 4500 2925 220 26 • 9 - 938 11 
Fasu1ya 36000 7920 594 ,, ,, 16 
Patates 10000 1200 90 ,, ,, 11 

Nohut 20000 4000 300 ., ,, 10 .. 
Kuru üzüm 4000 
Petrol 15000 

1400 
3150 

105 
282 

• 

,, 
,, " .. 

11,30 
17 

" " 
" " 

Tüm b:rlikleri için aşağıda yazılı saman ayrı ayn açık eksithneye konul • 
muştur. 23 • 9 - 92.S cuma günü a§ağıda gösterHen ııaatlarda yapılacaktır. Talip 
olanların bildirile:ı gi.::n ve saatta Vizedeki satın alma komisyonuna muracaatları. 

(346) (6000) 
110 ton saat 10 Demirköy A. Tnlim 
46 ,, " 10,30 Babaeski 

" 
tJ " 

Vize ,, 46 
440 ,, ,, 

11 

15 Pınarhiaar garn:z.cnuna teslim 

J#. • • 

İslahiyedeki lutaat hayvanatı için 
654000 kilo arpa veya bu miktar yu. 
lafın kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Arpaya kırma ücreti de zam 
cdilere ·eksiltme esnasında arpa veya 
yulafa teklif edilen fiatlara nazaran 
biri ihale edilecektir. Şartnamesi tıs. 

tanbul, Ankara Lv. A.. ve lslahiyede 
Tuğay Sa. Al Ko. dadır. Muhammen 
tutarı 29430 lira ilk teminatı 2208 lira 
kapalı zarfla eksiltmesi 19---10-938 
pazartesi saat 16 da tsıahiyede Tuğay 
Sn. Al. Ko. da yapılacaktır. lsteklile. 
rin teklif mektuplarını belli günde sa. 
at 15 kadar !slahiyede Tugay Sa. Al. 
Ko. na venne!eri. (344) (5998) 

.. * • 
Buğdayı ciheti askeriyeden veril. 

mek üzere 900.000 kilo buğday üyUt.. 
me ve anbara nakli işinin kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 15750 lira olup muvakkat 
teminatı 1181 lira 25 kuru~tur. İha
lesi 26-9-938 pazartesi gtinU saat 
11 de Diyarbakır Lv. A Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır .Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün Ko. na müracaat 
etmeleri. isteklilerin eksiltme gün vt 
saatte teminatlarile ve muktazi vesa. 
ikle beraber D. Bakır Lv. A. Sa. Al. 
Ko. na müracaatları Ve ihale saatin
den bir saat evvel zarflarını Ko. na 
vermeleri. (349) (6003) 

• '* ... 
300 adet subay çadırı kapalı zarfla 

ekslltmeye kon.muştur Tahmin edilen 
bedeli 24000 lira olup ilk teminat pa
rası 1800 liradır. İhalesi 19-9-938 
pazartesi günün saat 15 dedir. Şartnlk 
meslni görmek için M. M. V. satınal
ma Ko. na müracaat etmeleri. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 ncU maddelerinde yazılı vesikalar. 
la birlikte ve teklif mektuplarım ihale 
gUn ve saatinden en geç bir saat ev
veline kadar Ankara.da M. M. v. Sa· 
tınalma Ko. na vermeleri. (353) 6007) 

"' • .. 1 
Beher kilosuna tahmin edilen fiat 

249 kuruş olan 17900 kilo yün çorap 1 
ipliği kapalı urfla ekfliltmeye konul~ 
mu§tur. İhalesi 20..-9-938 salı günU 
saat 11 dedir İlk teminat 33•3 lira
dır. Evsaf ve şartnameai 223 kuru§a 
M. M. V. satm alma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 Uncü maddele
rinde gösterilen vcsaikle teminat ve 
teklif mektuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evvel M. M. v. satm alma 
komisyonuna vermeleri. (341) (5987) 

• • • 
Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 

28 kur~ olan 80000 kutu muhtelif 
sebıe konservesi kapalı zarfla ekıllL 
meye konulmu~tur. İhalesi 22-9-...938 
per§embe günü saat 11 dedir. Evsaf 
ve ıartnamesl bedelsiz olarak M. M. 
V satm alma komisyonundan alınır. 

İlk teminat 1680 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde gösterilen vesa
ikle teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel M:. M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3-43) (5989) .. . . 
Edremit ve Bergama garnizonu ihti· 

yacı için 7600 'kilo sadeyağ kapalı zarf 
la satın alrnacaktır. Tahmin edilen be· 
deli 7220 liradır. aŞrtnamesini gör -
mek istiyenlerin heı gün komisyona 
müracaat edebilirler. Eksiltmesi 1 O -
9 • 938 gtinü saat 10 da. iştirak etmek 
istiyenlerin 541 lira 50 kuruş teminat 
mektuplarile birlikte teklif mektupları
nı muayyen saatten bir saat evvel Ed
remit Tüm Satın alma Ko. Rs. ne veril
mİ§ olmalıdır. 

(348) (6002) 

1(. •• 

Uşak garnizonunda inşa edilecek 
iki hangar kapalı ıarfla münakasaya 
konulmuş ve 22 • 8 • 938 günü saat 17 
de icra kılınan münakasaya talip çık· 
madığından 2490 sayılı konunun 40 
mcr maddesi mucibince iş pazarlığa ko 
nulmuıtur. Paz~rlrğr 10 - 9 -938 cu -
martcsi Eilnü eaat 16 dadır. Keşif tu

tarı 49115 lira 37 kuru~tur. Bu işe ait 
plan ve tartname ve projeler Manhada 

Tüm Sat. Al. Kc. da görülebilir. Şart
nameler 150 kuruş mukabilinde posta 
ile göndırilir. Pazarlığa iştirak ede· 
ceklcr teminatı muvakkateleriyle bir
lilcte pazarlığın icra kıhnacar,r belli 
olan sa.atta Manüıada Tüm. Satın alma 
komisyonuna mürac;aathm. Muvakkat 
teminatı 3638 lira Ci5 kuruştur. 

(350) (6004) 

~ .. 
Yah§ıhanda yaptırılacak olan altı 

adet depo inşaatına eksiltme günü talip 
çıkmadığından pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. Keşif bedeli 17252 füa 16 
klJruştur. Pazarlığı 5 • 9 - 938 pazar
tesi günü aaat 11 dedir. llk teminat 
1293 lira 92 kuruştur. Keşif ve şartna· 
meleri 87 kuruşa komisyondan alınır. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk teminat 
ve 2490 &ayılı k;µlunun 2 ve 3 üncü 
madcielerinde yazrlr belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitta M. M. V. sa
tınalma komisyonunda bulunm;ı.larr. 

(351) (6005) 

"' . . 
İhale günü talip çıkmayan Hayrebo· 

lu alayının 360 ton kuru otu açık ek
ıiltme ile uttn alınacaktır. ihalesi 
7 - 9 • 938 çarşamba günü saat 16 da
dır. Muhammen ~deli 9000 lira ilk 
temina.tı 6 7 S liradır. Şartnamesi her 
gün 'komisyonda görUlcbilir. İsteklile
rin ilk temlnatlariyle 2490 sayılı ka · 
nunun 2, S üncü madc!elerinde yarılı 

vealkalarlyle beraber ihale gUnU muay-

1 alyada Yahudileri~ 
tasfiyesine başlandı 

1919 dan sonra ltalyaya yeri~ 
miş Yahudiler memlekette 

çıkarılacak ~ 
Roma, 1 (A. A.) - Stefanl ajansı mesi için mecburidir. B&Zl ~ııılf 

bildiriyor: muriyetlcrde, otuz yaşını g rfi e 
Bu sabah Musolininin riyasetinde top- bekarlar, hiç bir suretle te 

lanan nazırlıır meclisi, ezçtimle §U ka- miyecektlr. ~ ç~~ 
rarları almıetır: Resmi ve hususi idarel F..ı. 

! . -"-~e orıu 1 kô.nunusani 1919 tarihinden sonra - kadınların nisbetı yuz.u . d• ç 
talyada, Libyada ve Oge mustemlekele· yecektir. Devlet id:ıreJerııı.r 
rinde ikamete ba§lıyan yahudi ırkına lar i,.in Uniforına mecburidl ' • 

~ 'til 
mensub yabancıların vaziyetleri aeağıda. İ · f 

Donanmamız znur6 ki tarzda tesbit olunmuştur: .. ~ır 
olıtıO"' 

Bu kararnamenin ne§ri tarihinden iti- Başta Yavuz zırhlunı7 . öilfl 
haren yabancı yahudilerln !telyada, Lib- torpido ve tahtelbahirlerıınıJıtlİttit· 
yada ve Ego müstemlekelerinde ikamet nımızdan !zmire hareket et tile, 

etmek Uzcre yerle§melerl memnudur. Donanma, sergi ınünaseb~tatl 
Bu karıırnameye göre, banka bir dine sa- gün lr.mir limanında kal~~ et• 1 
llk dnhi olsa her ikisi de yııhudl ana ve 1 senelik manenaya çıkmak ııı 
babadan doğan kimse, yahudidir. 1 kli- den ayrılacaktır. 
nunusani 1919 tarihinden sonra İtalyan __ __:. ________ _ 

tabiiyetine kabul edilmiş olan yabancı ya M ı s ı r , 
hudilerden, İtalyan tabiiyeti hukuku F'itı•stı·n budud&Jlltt'ı 
ıskat olunacaktır. Bu kararnamenin 

neşri tarihinde ltalyada, Libyada ve Asker sevl<B 
Ege müstemlekelerinde oturmakta o. ııunci d 
lan ve yahut ta ı k:.nunusani 1919 Ko.hire, ı (A. A.) - ııJl > )il 

tarihinden sonra buralarda ikamete bir istasyonun asiler wrafıııd~ 
başlamış bulun:ın Yahudi ırkına men. sı Uzerine, Mısır htikuuıct!, l a ~ 
sup yabancılar, bu kararnamenin neş· duduna asker sevkini ka~f :ıye _. ,ı; 
ri tarihinden itibaren altı ay zarfın. MıBir • Fflistinin hududu, ıit!l ıııııb 
da buraları tcrkedeceklerdir. Bu müd hiçbir zaman asker vasıtas1>'1e 
det zarfında bu mecburiyete tebaiyet , za edilmemişti. ~ 

ctrniyenler, müddetin hitamında hudut ı Bir ayda öJenler tD' ~ 
harici olunacaklardır. ı Kudils, ı (A. A.) - Ağus .,tf""~ 

Bekur memurlar bütün Filiıtinde makttJl d?~e: öl,ıı f ı 
Tasvip edılen diğer bir kararname. 1 almış olduğu yaraların tcsıril dall ı 

suııısr ye göre, evlenmiıı olmak, devlet me - selerin adedi 260 dır. dldit' 
murlarınm yüksek aerecelcre terfi cL l 1ngiliz, 193 U Arab, 48 i )."sbU 

t . "'" Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma ız ,.,, 
Nevralji, kmklık ve bütün ağrılannızı ~erhal lı~ 

icabında günde 3 kaşe almabilır· ~ 
~~· "':y;::::e::n=sa=a t:::t=a=L=:iı:-. l=e b=u::::r:::g=a::::z:-da;:::t;:üm==sa::::::;::t::::ın:;::al=-:=::Ed==r;::e::;;m::lt=t:::e :;T::il::;;m=. ;::S:;a.:::A~I. ltO· ;;.1) ( 

ma komisyonuna müracaatları. 
(352) (5006) .. • .. 

Edremit garnizonu ihtiyaı:ı için aaağı-
da yazılr erzaklar toptan veya peraken.. 
de olarak pazarlıkla satın alınacaktır. 

Talip olanların teminat akçelerile birlik· 

te :5-9-938 pazartesi gtinli saat 9 da 
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~ttiAa 
Pantelleria adası 
tahkim ediliyor! 

•taoya ,, sncnova lkaınaınaınıda 
~k(Ç1)eınnznn oır'll:a D<apasoınıa kDUDt 
"'4ı ..... d..~.lUJrmalkDa meşguı<dlur 
1& .\. - --.o. mudi olarak geçen bu yollar mUnakal.8.tı 
~tustoata Musolini Pantelleria ada- hiç de sekteye uğratmıyor. Akdeniz dün
' tahkimat tulerini te!tlg E!ttL Sa- yasındaki siyası ve cofrafl bir unsur an
'-~lacakara•ığmda Romadan kalkan cak tabü bir ınaniadır, bu d. bir boğaz. 
,lftı•l Öğleye doğru Pantellariaya lardır: Cebelüttank boğazı, Siçilya ka
\ıt ~ · Musolininin adada yeni yapılan nalı, Yunan adalan arasında bir geçit 
~~;e istasyonuna indiği söylendi. olan Otrant kanalı, Çanakkale ve Kara
~! gazetesine göre bu ada bugün deniz boğazlan, Kerç boğazı, SUveYI ka-

'ıı :ft:~llnıtş bir kuvvet,, halindedir. nalı. BUtün bunlar zamanunmn tarihinde 
s.~ tahkim edilmiş olmasında Akdenlzde nöbetçilik vazifesi görmUatllr. 
' bir §ey yoktur. ÇUnkU Lampe- Bunlar arasında en fula unutulanlar. 
~ ııı~lttan tahkim ~dllmi§ bulunuyor. dan birl eilphesiz ki SlçUya kanalıydı. 'l ddettenberi de Tunus yolcuları, Burası Akdenlzin iç kapısıdır ve Malta 
'~~geçerken, Pantelleriada "yukar. vasıtaslyle İngiltere burasını hem kon
bıı- raa ~ıya bUtUn dağ boyunca hUmınalı trol eder, hem de açık bulundurur. 
•ı (l) lı~et,, görüyorlardı. (E. Monro- lşte Musolinl, 18 Ağustos sabahı dün-
~ yanın gözlerini bu noktaya çevirmeye se-

~debı •• ten İtalya Siçllya kanalında beb oldu ve endişe uyandırdı. 
' ııı --ııı orta kapısına bir kilit vurmak- Kanalın en dar yeri ıimal nihayetin. 
\ıi':-UldUr. Bugün Akdenizi coğrafi de, Bon bumu ile Boeo burnu arasıdır. 
~~deki bUtUn kanşıklığt ile ele a- Buranın genişliği ancak lM kilometre
' l>ek fazla geniş olmamasına rağ- dir. Fakat ortasında, Tunustan 75 kilo
~deıılz ismi verilen deniz (daha metre uzakta Pantellarla ada.ar bulunur. 
~ ÇoJt bu deniz muamması) birlbtrin- Maltada, Lampedusa ve Linosa gibi, ka-
41ıı. ~ farklı unsurlardan müteşekkil- nalın cenub nlhayetindedlr. Malta, ~val. 
~llı:ellrıların arasında her nevi ve her yeler devrinde olduğu gibi, bugün de 
tıJıı Co~•evgi veya muhalefet vardır. Ta. Akdenizin bir bekçisi olacak vaziyette
l~lar l'afya da ispat ediyor ki, bu un- dir. 
' %k ınuhtelif aheng ve istikamet Pantellaria ve Linosa volkanik ara.zi-

tıı 9
lzni§Ur. lerdir. Julia Ferdinandea adası 13 tem-

~.baııit bir haritada bile görmek ka- muz 1831 de buradan ortaya çıknuş, ayni 
"1 ıı; .\ltdeniz birl ıarkta, diğeri garbda sene 28 te§rinievelde kaybolmuo, 1863 
':l~ ,~Ya a~Tılır. Denizi böyle iki par- temmuzunda tekrar denizin yüzüne yük. 
~ ~raıı da Siçflya kanalıdır. Garpta selm.i§, birkaç gUn sonra batmı!J ve o 'il( l8?nı lspanya, Fransa, ltalya ve noktada 1891 de denizaltı bir indifa ol -
~llıı ~lika çevirir. Fakat bu denizi de mu!jtur. 
~.ve Korsika adalan ikiye ayır- Pantellarianın 10 bin kadar nüfusu, 80 
~; ta • İtalya tarafında Tireniyen de- kilometre murabbalık bir meJsahal sathi
~e bötbde de Balear taknnadalannı t. yesi vardır. 836 metre yüksekliğindeki 
~ en deniz. Montanya Grande dağı ise Siçilya kana-
~11İıin şark havzası ıinıalde yalruz lı Uzerine hAkim güzel bir gözetleme 
~'it alar arasına sokulan körfezler 11.oktaıudır. 
.~ l El.ııiılerden ibarettir: bir tarafm- Fakat, adanın hiçbir tabii limanı yok. 
~Ya, diğer tarafmda Balkanlar tur ve burada büytik bir harb limanı te
' l .\driyatik; Adriyatiğtn methali sis edilemez. Yalnız adada bir göl var
~b~onıyen denizi. Bunla.rm ildsi de, dır ki burada donlz tayyarelerinin 

0
ban. 

'4 " ltoınadan ziyade Blzanaa vakm nabilcccği söyleniyor. Sahlllerinde de Ve • 
~11 ııedik cllmburlyetine aitti. yalnız tahtelbahirler durabilir. Bu suret. 

~~t ~ bu iı: deniz ve körfezler arasmda le Pantellariada bir hava istasyonu kur-
-ıe111ı· 

ı .. bo 1 bulunyor ki buradan Çanak- mak kabildir. 
~~ ~~ı. Marmara ve Karadeniz bo- İtalyan gazeteleri daha şimdiden Pan
'tılıl'adeniz ve Azak denizine yol açar- tellariayı yeni bir CebelUttarık sayıyor
~ in ııarkında da Suriye ve Mısır lar. Fakat ne de olsa burası Akdenizin 
~d Vardır. orta kapısına vurulan bir kilid mahiye • 

~de ~tıizd~ki bu karışık hususiyetler i- tindedir ve Silveyş - CebelUttarık yolu 
~ ba.:ı.serı coğrafyadan tabii coğrafya. Urerinde bulunmaktadır. Yani Fransa i
~'lııe 8Cd1Jlyormuş gibi bahsedilebilir. çin Cibutl, Madagaskar ve Hindiçinl yolu 
~I' ~Ve Avrupanm cenubundaki kör- nu, İngiltere için de bUtUn Hindistan ve 
:"'bl tgrihln her Mnnda blrÇ$ dev- Avustralya yolunu kapamaktadır. 

• !'ltttdeniz arazisi olmugtur. Slyast coğrafya, yanyana duran şu iki 
~ .Akdenlzln Avrupa sahilleri ne üssün geçireceği aafhalan dikkatle takip 
~"1, l'~tiJi çıkmtılıyıa, cenub sahil- edecektir: biri denizin hUrrlyetlnt mu-

' i .l\.frika kıyıları o kadar dilzdür haf aza eden bir liberal hüktlmetfn elin. 
' bUyük kUtle hallndedlr. deki Malta; diğeri Pantellarla ki, burada, 
~ 'beotliıtn cenub 11alıili şimal sahilin _ ltalyan hUkümetlnln ayni siyasi vaziyeti .:-t, beli coğrafya itibariyle farklıdır. ayni şekilde l;ullanıp kullanmıyacağını 
.. -"der ~~ cihetten büyük bir bütllnlük yakın bir istikbalde göreceğiz. 
''dır 1 0 da bir deniz ticaret yolu ol. Y. M. GoNet 
··~ • (1) Yazıda bu müşalıedeslnden bahso-
~ (~b~kdenizi bu şekilde tak.sim et- dilen E. l\lonroe "Siyasette Akdeniz., ese

lla llıtldir: Himnlde fç denizler, cenup- rlni yazmış olan lnglllz muharrlritlir. Ka
~~l!I •l!etıerarası bir yol. SUveyg ka- dm muharrirln bu eserinden muhtelli sa
~tı ~llrnasr ile bu yol Atlas Okyanu- ydanmmla okuyucolanmıza bshıııetmiş • 

derı· lnd okyanusuna, deniz ve Ja • tf.k. - HABER. 
~Itır lZlerine, BUyUk Okyanusa kadar 

'l'.. • 
) "l1hin 
~.il. a her devrinde bu bUyUk deniz 
~'Ilı~ ~<:an Tur, ve Kartnca gibi, onu 
ı~~ eıı:dllerfne tntfsar ettiren devlet
i.... lıtıt>a de bulunmuştur, hazan da, lngi
~Q'ltı •er~torıuğunun yaptığı gibi, gcml-

Sa Majeste kral Piyerin mektep hayatından iki enstantane ·rx işaretlisi kral Piyer) 

Piger 11 on beş yaşını bitiriyor 

Dünyanın en 
genç kralı 

Dost Vugosla\1yanoın kOçtüık Kıraoo,, boş zaman
Oaranı tayyare mcdeDDeırDUe C"1ırnamakBa geçnırnvor 
Müteveffa Kral Aleksandır, dostlarına oğlundan bahsederken, şimdiye kadar 

mektepte hiç bir arkadaşının Piyerin saçını çekmediğinden, kulak 
tozuna yumruk vurmadığından sızlanırdı 

1923 senesi 6 eylUIU. idi Yugoslavyanm 
Avusturya Alplanndan Tuna boylarına 

ve Macarlatan ovalarından Adriyatik kı
yılarına kadar uzanan geniş arazisi U. 
zerinde her tarafta kUleelerln çanları fa.. 
sılasız çalınıyor, genç Yugoslavyanm es. 
ki Sırp payitahtı Belgrad, Karageorgie
vlç hanedanının temadislnl temin edecek 
bir vellabtin doğumunu bUyUk şenlikler 
içinde tes'lde hazırlanıyordu. 

O tarlhtenberi aradan 15 aene geçmiş 
bulunuyor. BugUn dUnyanın en genç kra.. 
lr olan Plyer II, on beginci hayat bahan.. 
nın eşiğine adını atmıatır. Dost ve müt
tefikimiz Yugoslavyanm bu mesut gUnU
nü tebrik eder ve bunun saadet ve Her. 
lemeler içinde senelerce tekrarlanmasını 
dilerken genç kralın çocukluğu hakkında 
okuyucularımızı aydınlatmayı dUıUndUk. 

Kral P1yerin çocukluğu çok aıkı bir 
terbiye kontroıu altmda geçtl KUçUk 
prens, dört senelik ilk tahailinl hususi 
öğretmenlerden görürken, b;ıbam müte
veffa Kral Alekaandr onun çalıımalan ve 
ilerlemeleri ile pek yakından allkalanır
dz. Kral, prensin çal11malarmda kendi 
yaşındaki diğer çocuklardan hiçbir ıe. 
kilde ayn!mamasmı ister ve ona istisnai 
muameleler yapılmamasmı dalma mual
limlerine ihtar ederdi. 

Genç prens annesi lle 1ngillzce konuıı
mayı ldet etmtıtl, fakat babası ile her 
zaman Bırpça veya hırvatça konuşurdu. 
Bu dillerle beraber franaızca, almanca 
ve ruııça da öğrenmiye başlamıştı. Genel 
bilgiler arasında onun mlllt tarih ile 
memleket coğrafyasında kuvvetli olma. 
sına önem veriliyordu. 

Prens tahsilini saraydaki köşklerden 

birinde kurulan bir mektepte yapıyor, 

fakat umumi imtihanlannı resmi mek
teplerden birinde geçiriyordu. lmtihan
lan yapan mümeyyizlere çocuğa numa. 
ra vcrlllrken içtimai mevkii gözönUne 

getirilmemesi ve yalnız değerine göre not 
verilmesi tenbih edilirdi. 

MUteveffa kralın kendl eli ile yazıp 

hazırladığı bir levha, kUçük prensin ya
tağının başucunda asılı dururdu. Bu lev
lıada "Prensler de diğer çocuklar gibi ve 
<'nlar kadar çalıgıp bilgilerini arttırma. 

hdırlar ... diye yazılı idi. 
Kral Aleksandr, prensi, kuvvetli blr 

rıllll ilk tahsil aldıktan aonra, birkaç se- senesinde bir eylül alqamı kısa panta
ne için lngiltereye göndermeyi ve orada lonlu, sevimli esmer çehreli kibar bir 
bir İngiliz mektebinde yUksck tahsile çocuk, mUrebbllerinin refakatinde Lond. 
b.ızırlatmayı muvafık gBrmii3tU. Kral ranın Viktorya istasyonunda trenden inl
ofilunun böyle bir mektepte diğer talebe yor ve Surrey eyaletinin bir köıesinde, 
lle aynı muameleye tlbi kalarak arka.- Cobham'da Sandroyd Scbool'a gece ya

daıılarma ve genel bayata kanıımasmı tısı talebe olarak giriyordu. 
çok iteiyordu. Şimdi lngilterenln Berlln Fakat aradan ancak Uç hafta geçmiş. 
seflrl olan Sir Neville Henderson o sıra. ti ki 1934 senesi birinci tegrininln 9 un
larda memleketini Belgradda temsil edl- cu gUnU Marsllyadakl o maınm facia vu
yordu. sır Henderson kralın gabst dostu kua geldi ve böylece mektebinde arka. 
1di. Kral ona sık sık prensten bahseder daşlan arasında şen ve mesut gUlUşüp 
ve ıimdlye kadar hiçbir arkadagmm onun çalışan genç prens yetim kaldı. Vak'adruı 
saçlarından çekmemiş ve boks ederken telefonla haber alan mektep dlrektörU 
kulak tozuna yumruk indirmemiş olma- kUçUk preruıe bir ıey söylememeyi mü
sından elklyet ederdi. Bu sırada Pren.. nasip görmüııtü. Bu sırada Sctland Yard 
sin tahsilini tngiltercde bitirmesi arzu- mektebin etrafını sıkı bir polis kordonu 
sunda oldutunu anlatmııı ve onun fikrini ile çevirtiyor ve blr ıeyden haberi olma
aC1rmuııtu. • dan mektebinin umumi hayatı içinde son 

lşte bu temaslar neticesinde idi ki 1934 gecesini geçiren Aprupanm en genç 

Dost Yt1goslarıyanın l:iiçük kralı 

bUkUmdarmı muhafaza tedbirlerini alı. 
yordu. 

Ertesi sabah prens mutat zamanında 
uyandığı vakit, bUyUk annesinin onu 
Londrada beklediği blldlrllmi§tl. Prens 
çağınldığı yere gitmek üzere mektepten 
aynlırken bu defa kendisine tahsis edi
len otomobilin çok şahano oluşuna ve 
arabanın etrafını çeviren polis kordonu
nun fazlalığına dikkat bile etmemi5ti, o 
böyle merasime alışıktı, fakat otomobil 
neden yollardan bu kadar hızlı geçiyor. 
du? Hususiyle gazete kö;ıklerlne asılı 

afişl erin önUnden geçerken neden bun
l:ı.nn okunmasına imkln bıraknuyacak 

tedbirler almıyordu. lşte bu haller pren 
cin merakını uyandırmıg ve yanındaki 

mUrcbbilerine bazı sualler sormıya baş. 
lnmıştı . 

Nihayet onlar babasının bir kazaya 
uğradığını söylemek suretile zemini ha. 
zırlamak istediler. KUçUk prens, milliiki 
olduğu bliyUk annesi Kraliçe Marl ile 
birlikte Vlkto11•n istasyonuna geldiği va
kit mUthiş bir kalabalık ile dolu olması
na. rağmen bu koca kubbe altında bir 
mabet sUkfltu hUkUm sUrdüğUnU farke. 
dince derin bir hayrete dUgmUştil. BUyük 
nnnesinln elinden tutarak masumane bir 
tavırla ilerllyen vo bir şeyden haberi ol
mıyan çocuğun bu halini gören kadın. 

lardan birçoğu hıçkırıklarını tutamıyor 

ve "Zavallı çocuk ... ., diye mınldanıyor. 

tll htr estçe geçmelerine milsaade e
ta~'(at 11"'nlz olmuştur. Benrenk boğazına Eski lku ın~ 1U1 ıradaın Ameırnlkaıcdla sa!koz 

çD~ıneme mocdlasn ~ h' .\rrika dünyanın slyast ve ik. 
~ ~I :Yatına girdiği gtindenberi yeni 

ı "Usuıe gelmiştir. A\TUpa körfez-
' <\frik ~ tıl:ı ~tilt a sahilleri arasında şimal • 
ı lıııe~lt-~ı lllnetinde yeni yollar teessU.S 
~ ;·1ı mu 'l', Bu yollar bUyUk memleket
'rl:ı.r stenııekelerini blrlbtrlerine bağ 
"' ~eb' Avrııpanm kara ve deniz yolla 
"l~ ''IU • ı>ı-ıar ttarık - Silveyş yoluna rapte

t . 
'I •(at bu \:h ı:-ıt d Yollar bundan daha ziyade 
ıtq. bağı Unya:ıında yeni yollan blribl-

• arnak için vilcuda getirilmekte. 

-llıetıe 
l'llraaı bUvük rlPnh: \•nlıınA A-

kayılkDa geçeınDeır 
~. ERN AR HOBAR isminde bir ciZ\1t papazı ''Buz 
~ lar rahibi., ismile !Öhret kazanmıştır. Ömrünti 
arım en şimal noktasında geçiren bu papaz geçenlerde 
çok müşkül ve sıkıntılı bir seyahat yapmıştr. ı 

Hobar beraberine sekiz kişi alarak hayvan derisin
den yapılfış bir kayığa binmiş ve Alaskadan hareket 
ederek nehrin boğazını geçmiştir. 

Papaz bu suretle tarihten ewelki devirlerde ya~ıyan 

Ş~!P'~al 

V AŞAMAK çok gUç .. 1ktısat yapmak lazım. Binae
naleyh, eski kunduralnrınızı atmayınız. Onları 

ba§ınızın Ustünde taşıyacaksınız. 
GUlmeyiniz. Bu çok ciddi bir ı;ıeydir. Ve tabii, ilk 

maddeleri israf etmemeğe çalışan Almanyada yapıl-

A MER1KAN ticaret odaları birliği tarafından ha
zırlanan bir istatistik geçen sene altı milyar 

paket sakız sarfolunduğunu g5steriyor. 

mtştır. Birtaknn araştırmalardan sonra eski me5in par. Amcrikada çiğncnilen sakız bizim kullandığımız 

çalarım iplik haline getinnğc- ve tu iplikten görUnil~U sakız değildir. Bal ve 5ckcrle i3ba haline getirlJen kau. 
biraz kaba fa.icat çok hafü bir §apka ynpmağa muvaffak 

çuldan yapılır. Amerikada sakız çiğnemenin bu suretle in5anlann iptidai kayıklarile Asyadan Arnerikaya ge· olmuşlardır. 

çebileceklenni isbat etmek istemiştıir. Papazın seyahati =====================================::::=:- çoğalışı tiltiln sarfiyatının azalmasına scbeb olmuştur. 
bir hafta ı;ürmüş ve yolcular çok ıstırap çekmişlerdir. tır. Us ı;.O:in papazın geri gelmediğini gören Amerikan .. .. _ . . _ 
Çünkü papaz bu Eeyahat için üç günün kafi geleceğini hükOmeti bir yardım heyeti göndermicı \'C bu heyet Çunku sakız çlgnlyenler bılhassa az cıgara içmege çaba· 
düşünerek beraberine ancak Uç günlük yiyecek almıştı. papazla arkadaşlarını muhakkak bir ölümden kurtar- lıyan tiryakilerdir. 
nr. !J'İinrfpn c;nnr:ı <::ınrf:ılrf~ ~r.lJlc VP ~ILC:lttlıı haJılam,~._,Lu 



Mevsimin mo<Ja rengf f)eya7.'d:ın ~onr:ı. mavidir. t!~ııe ve 
salda, mavi müslinden yapılını~ güzel bir roh görüyorsunuz. 
Robun önünde, üzerinde bal petekleri şeklinde süsler bulunan 
bir şarp roba mümtaz bir güzellik ,·eriyor. Gümüş renkli bir 
çeşit kemerle sıkılan bel orta boylu bir kadını fülan boylu 
göstermeğe yarar. Bu modeli, boylarını kısa bulan bayanl:ııo 

çok beğeneceklerdir. 
Alttaki rob, üzeri mavi, pembe emprimelerden süsle• 

miş krem rengi müslinden yapılm1şlır. Etek yere dökülerek 
vUcuda zarif bir genişlik verir. Bolero mavi bir ,5eritle süsle· 
nir. Yalnız, boylarını kısa sanan bayanlar hu modeli beğen 

meklen sakınmalıdır. Çünkü boyu olduğundan daha kısa gös· 
lerir. 

Diğer resim, Cionıık renkli ipekliden balo elbisesidir. Etek 
;relpaze şekUnde pililerle süslüdür. Göğsündeki çiçekler kumaş 

lan kesilerek yapılmış \te rolfa aikilmfştlr'. '(Sen~ln ~n son 
modeli.) ayni çeşit çiçeklerle süslenmiş kap bu rob için zaru· 
ridir. 

Evinizi masrafsız süsliiJebilirsiniz 
'ayfiyden şehre .dönüyorsunuz .• Ta. 

.bit şehirdeki evde temizlik yaptınız, 

Mahzeni boşaltırken elinize eski iskem
leler geçti. Hasırları düşmüş, hezaran
ları kopmuı iskemleler •• Düşünüyorsu
nuz .. Bunları ne yapmalı? Aklınızdan 

ıu fikir geçiyor: Bunlan parçalatırım, 
kı§ın soba tutuşturmağa yarar. Sakm 
bu kararınızı tatbik etmeyiniz; yazık 

olur .. Bu sandalye taslakları size sonba. 
harın yağmur günlerinlde evde işsiz 

kaldığınız vakit güzel bir vakit geçir
me vesilesi verebilir. Bakınız nasıl= 

Evvela iskemlelerin tahtalarım bir 
gün bol s.G<lalı su ile iyice yıkarsınız. 
Eğer bu iskemleler cilalı yahut yağlı 
boya i!e o vakit suyun içerisine iki 
çorba kaşığı amonyak ilave edersiniz .. 
Bu suretle sandalyelerin tahta kısmı zeranlarr söküldü, boyandr, boyalan 1 
iyice temizlenmiş olur. kı..trudu. Artık iş size k:ıldı demek olu-

' yor .• Örgü işlerindeki maharetinizden 
B..ı teıni1Hk yapıldıktan sonra ister- istifade ederek bu sandalyeleri evinL 

seni.z tahtaları yağlı boya ile tekrar zin her odasına, hatta misafir kabul et. , 
boyatmak veya y~niden cilf.latmak ka- tiğiniz salona dahi konulabilecek bir 
biMir. hale getirmek ç.'.>k kolaydır. Yalnız iki 

Eğer evinizde kocanız, oğlunu:ı;, ya.. üç gününüzü örgüye hasretmek kafi .. 
hut boya işlerine meraklı bir akraba- Sandalyelerin üstüne ve arkasına ge-
nız, varsa bir tatil günü bu işi onlara çirilecek kısımlan öreceksiniz. 
yaptmnak hem kolay ve hem masrafsız Bu örgüleri örmek için (2 numaralı 
<lır. Sonra aile arasında da bir gün ge- şekle bakınız.) kalın pamuk ipliği ya-
dren eğlence olur. hut ince kınnap alırsınız. Bunları ken. 

İskt!mleler temiı:Jcndi, hasırları he- di renklerinde örmek mümkün olrluğu 

gibi istediğiniz renkte boyamak ta eli· 
nizdedir. Sabun boyalan ne güne durU
yor?. 

Sonra orta kalınlıkta iki örgü şişi 

alırsınız. Ve sık bir örgü ile icabına 

göre (25 - 35) santim eninde şeritler 

örmeğc başlarsınız. İster iseniz jerse 
örgü kullanabilirsiniz. (Bir sıra düz, 
bir sıra ters örgü) Her iskemle için 
biri üst, !diğeri arka olmak üzere tabii 
ik! şirit örccekı:iniz. Şiritlerin boyu 
iskemlelerin büyüklüğüne göre değişir. 
Oturulacak kısım için örülecek şeridin 
hoyu iskemlenin kenra1ramı kapayacak 

2 EYLUI; 

Seyahat notları 

Mersin bir Avru 
şehrinden farksı 
Mersin son on beş sene içinde büyük ve 

bir ticaret şehri halini almıştır 
Bir liman ve bir li ;e Mer 

bugün en büyük ihtiyacı 
Mersin, Torıos dağlariyle Akdeniz 

arasında ve İçel adiyle c:.nılan vilayetin 
merkezidir. Yeni olan şehrin ancak yüz 
senelik bir tarihi vardır. 

1 S sene evvel on üç bin nüfuslu biı· 
şehirken 927 de 21 ve sc-~1 tahrirde ise 
27 bin nüfus sayxlmıştxr. Bu miktarın 

yiizde sekseni Türk olup geriye kalam 
Arap, Rum, Yahudi ve ecnebUtlir. 

Şehirde beş bin hane, beş cami, üç 
kilise, dokuz otel, 13 lokanta, 2 sinema, 
1 plaj, 11 fabrika ve imalathane (İplik, 
pamuk, nebati yağ, sabun, un, buz, 
kereste, çivi, elektrik) bir soğuk hava 
deposu, 1 tüccar klübü vardır, 

Marsinde yaz ve kış 
Yaz mevsimi pek sıcak geçtiği cL 

hetle şehir halkı ıkısmen ve bilhassa 
çocuklu aileler Toroslarıdaki yaylalara 
giderler. Yaylalar içinde en büyükleri 
Gözne ve Fındıkpınarıdır. 1000 - 1200 
metre irtifada olan bu yaylaların hava ve 
suyu gayet hoştur. Şehir buralara o
tomobil yollariyle bağlıdır. 

Portakal ve mandarina bahçeleri 
miktar ve meaha itibariyle Cumhuri· 
yetten evvelkine nazaran iki misli faz
ladır. Yafa cinsi portakalları nefaset ve 
koku itibariyle rakipsizdir. Son iki se
nedenberi Almanyaya da gönderilmek· 
te ve rağbet görmektedir. 

Liman ihtiyacı 
Ticari sahada hissedilen en büyük 

ihtiyaç limandır. HükGmet bu ihtiyacı 
takdir ederek sekiz sene evvel bir pro
jo yaptırmışsa da keşfin 17,5 ımilyon 

lira gibi pek yüksek bir yekun arzet • 
mesi ve başka sahalarda başlanan ve 
ön plana alınan bazı işler .dolayı.siyle in.. 
şaata başlamak gecikmiştir. Halbuki. 
Mersin limanı açıktır ve bu yüzden her 
seno yüz binlerce liralık milli servet 
mahvolmaktadır. 

l 7 ,5 milyonluk liman büyük, hatt~ 
lüks sayılabilir. En acil ihtiyacı karşı
layacak derecede küçük de olsa bir li
mana şiddetle ihtiyaç vardır. 

Sıhhi vaziyet 
Şehirde bir hastahane, bir verem pa

viyonu, bir de emrazt zühreviye pavi
yonu ve dispanser vardır. 60 yataklı 
olan memleket hastahanesine bu sene 
büyük ve güzel bir paviyon ilave edil
miştir. 

Belediye dispanserinde 1 sertabib, 
1 dispanser tabibi, 1 çocuk mütehassxsı 
vardır. Dispanser günde vasati yetmiş 
hastayı parasız tedavi ve muayene eyle
mektedir. 

Mersinde yüksek bir içtimai hayat 
var. Nereye gitseniz, kiminle konuş -

boydan 10 - 12 santimetre uzun, arka 
kısma ait şirid ise arkalık ortasındaki 
mesafenin iki misli kadar uzun .c·lma
lıdır. Şiridin örgüsü bittikten sonra 
bir kaç düzüne kapsül alırsınız. Alaca
ğınız kapsülleri nalburdan ve yahut 
hurdavatçr dükkanlanndan, yahut ta 
çadırcılardan çadır kapsülü diye araya
caksınız. Bunlann ortası ip geçecek 
şekilde delik, yuvarlak madeni kapsüL 
leıtdir. 

Her sandalye için üçü oturulacak ye
re, üçil de sırt kısmına konulmak üze
re altı kapsül kullanılır. Bu kapsülleri 
örgünün ilmikleri arasından geçiriniz, 
ve balmumu sürülmüş iplik ile dikiniz. 
Ördüğünüz şeridin ön tarafındaki kın
nabı kapsüller arasından geçirir ve 
örgünün cinsine göre tıpkı korsenizi 
bağlar gibi gererek bağlarsınız. (3 nu. 
maralı şekle bakınız.) 

lskemleleriniz olmuştur. Güle güle 
kullanınız. 

Yazımızı okuduktan sonra sakın bu 
zor iştir, kim yapar demeyiniz. Bir de
fa başlayınız, göreceksiniz ki çocukla
ra varıncıya k::ı:lar evdekilerin hepsi a. 
laka:iar olacaklar ve size yardıma k:>. 
şacaklardır. 

sanız bu hayatın tam bir 
laştığmx, medeni bir şehir 
medeni insanlariyle karşı 
lunduğunuzu anlarsınız. 

her şey A vrupalaşmış. M 
ve tüccar, bütün halk ken 
ye ve yeniliğe öyle vermi 
yış tarzına öyle intibak 
Mersini bu noktadan da 
farksız addedebiliriz. 

Halkevinin rolü 
Bu kalkınmada Halkevi 

rol ve ona düşen hisse ha 
yüktür. Gayeye varmak u 
ğat ve enerji ile çalışan b 
muvaffak olmuş nazariyle 
Her şube üzerine düşen v 
mehal başarmak azminde 
rini vermekte ... Bununla b 
çok fayda verebilmesini te 
bina ve malzeme ihtiyaçla 
evvel giderilmesi tazımge 

hassa işaret etmek isteriz. 
Kültür hareketledi çok 

hirde bir ortaokul, on iki~ 
gece ticaret okulu vardır. 
nin ikinci mühim ihtiyacıdı 
niyet itibariyle çok ileri v 
verdir. Fakat ortamektebi 
kxsx mtalebenin mali vaıiy 
silini yapmak üzere diğer 
re kadar gitmeğe müsait d 

Mersin gibi hakikaten ile 
ni bir şehirde lise bulunma 
ve duyulan bir noksandır· 

* "' ,,. 
Mersin,bugünküçehresiy1 

rupa şehrinden hiç te far 
Hemen bütün caddeler açıl 
ve parke döşenmiş, .deniz iiı 
ni iskeleler, güzel bir plaj, 
hangar yapılmış, şehir bol ı 
kavuşturulmuş, ağaçlanıııı~ 

de güzel ve ımodern bir bi 
mekte bulunmuştur. 

Burada yaşayanlar öyle ı 
rum ki, Avrupa ve lstanbu 
hiçte aramazlar. Parkı, plaJ 
klübü, sazr, cazı, barı, sine 
rosu, mesireleri, nihayet 
çarşıları, otelleri, tren ve "'. 
bir şehirde bütün medeni ı 
temin edilebileceğinde şUph 

Mersinde hayat tstanbtıl 
pahalxdrr. Ufak bir rneınur 
herhalde refah içinde ya~ı 

·rı 
kat, bununla beraber, Mersı 
nin en pahalı bir şehri sayıl 
ğmr yorganına göre uıata_n 
da da sıkın tısız yaşamak 
cuttur. • 

Mersinde imar hareket~erı9 
bir hızla devam etmektedır. 
lediye reisliğine seçilen 'VC a 

e 
bugüne kadar muhafaza 
Mitat Toroğlu şehri bir ~ok. 

• ibtl 
re kavuşturmuş. umuını 
çoğunu sağlamıştır. ., 

~ıu .. 
Okuyucularıma Torog b'r 

yapılmış olan işlerin kısa 1 

nı vereyim: k"l 
800 bin lira sarfiyle 27 

1 
t 

lünde umumi kanalizasyorıt.a 
ınaı

asfalt, beton, parke -ve ztı 
clmak üzere 12162 metre .ıı_., 

. barıt-
yol yapılmıştır. Şehır ıntı~ 
ve imar planı ihale olun e 

buçuk senedenberi deva~a b 
. . • 285 bin tır su ınşaatı ıçın 

tır, t"S 
d J<arı .. 

Mersin çayından e en s 
süzülüp fiJitrede teaıiıJen olll 

• 111ııa ropları, klor gazı ile. 1 ktedir 
sonra şehre tevzi e.dılıne tiirli1 

31 bin lira sarfiyle ııer rJ.ıtc• 
. . • ıneıa 

muhtevı hır asrı "le 
1 caJarı ~. 

mutfak. soyunma 0 • bir pl•J 
vuzu g"bi tesicatı canıı ı 

A a.ptır l 
dern bir umumi hela Y cııtı 

~ açıan 
kaklar baştan başa a~ 11 • 



1 r aure8k y;ı~~;;;be~:eden 
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" geriliyor ? 
~ ~Son senelerde yapılan kürek yarış- tanırlar, hakiki bir sporcu gibi düşüne-

tiı ti~özUnıuze çarpan ve terakki de- rek bu işte kendilerinden çok daha yeni 
h"Q &Ilı e tedenni ettiğini gördüğümüz ve genç olan müptedilerin hakkını gas
dııı)1 bel ve temiz sporun gerilemesinde petmezler. 
ılel'ller~Unduğuna emin olduğumuz bazı Son yarışlarda nazarı dikkatimize çar-
li burada tazelemek istiyoruz. pan bir nokta daha var: yine beynelmi-

~~:eııenin Yart§lannda en fazla gö- lel nizamı1ameye uyularak bir çifte ya. 
bit"- Çarpan bir cihet var ki klübler rı§ları dümencisiz yapılıyor. Klüblcrimi
t... "'ll'ça Is zln ellerinde mevcut bir çifte sküler 
~""- 0 un hlisnilniyet göstermez v_e 

·~y0 dümencili olarak kürek çekilmek lizere 
" bıt n da kat'i bazı tedbirler almaz-
t.ı.. tidişte bir iki .sene sonra küreği hesab edilip yapılmış teknelerdir. Bun
·~ıııe lardan dümenci kaldırıldığı vakit tekne
~ ar r Yine bugiinkü kürekçiler ola • lerin kıç tarafı havaya kalkmakta, baş
~ilt eal.~rında tek bir yeni simaya te- lan suya batmaktadır. Bunun ise iki 

ı. dı•rniyecektir. 
~h edeJ' mühim mahzuru görülüyor: evvela yarış-
L ~l ıın: yarışlar müptediler, kı- !ar pupasına, yani rüzgarın estiği isti
~o~r .. ve ~ıdemliler olmak Uzere Uç kameto doğru yapıldığından rüzgar tek. 
'et l'a Uzeruıden yapılıyor. Müptedi- nenin havada kalan kıçını savurmakta., 
~l' l'J§ıyıa kıdemliler yarışı arasında kürekçi iki bin metroluk mesafenin mü-

111 haı~abir zaman olduğu için küreğe ye him bir kısmında tek kürek çekmek 
~~ tı:ıış heveslilerle, yaşı on yedi, on mecburiyetinde kalmaktadır. Bu yüzden 

~ llı~tasında olanlara tahsis edilmiş o. müstakim bir hat takib etmeğe imkan 
~llııj PlediJer yarışında, kıdemliler a- bulamıyan yarışçılar istcmiyerek biribir
~t~ı derece almış eski kürekçilerin lerine çapariz vermekte ve binnetice ha
~l'ab al'tnı görüyoruz. Bu kürekçiler, kemler müşkül mevkide kalmakta hem a. 
,21' Yarıştıkları genç ve acemi ço- rada itiraz sesleri yükselmekte, hem de 
til... '" dep küreği en kuvvetli çeken kürekçi değil, i" 'Gi ıw.. ar yerinde şöylo bir istihfaf 

6• t~a "'illan sonra, glineştc yanmaktan teknesini mümkün mertebe doğru sev. 

sı 
ı., §ıtıış k kedebilen, bazı çatışmalardan kolaylık-
·~"'"- • ararmış vücutlarından ter 
ı. ••"'11 la sıyrılan kürekçi kazanmaktadır. Bir 

~· "il' "e 
1 

adan kolayca yarışı kazanıyor 
>~,§in garibi bu muvazenesiz yarışı çifte yarışı ferdi kabiliyetlerin ölçüldü-

ıı! ~"ı lan zevkalryorlar, bu kıymetsiz ğü en mühim yarıştır. Oraya giren kü. 
k• ~ı.. "' e..ı- rekçiler ekseriya en seçme, en kuvvetli 
~ ıc 11..1a'"'1den adeta. gururlanıyorlar. r > •11 tın kilrekçilerdir. Binaenaleyh yapılacak seç 

e!el'lıı. bu hareketlerini, spor terbi- menin bu kabiliyetler arasrnda en iyi.sini 
trı~l~ 11~ksanlığına atfediyor ve kü- meydana koyacak bir şekilde olması IA-

~ ~iı-~ lStikbali namına acınıyoruz. zımdır. Dümencili yarışlar için yapılmış 
~ı it~ klUbün kıdemli kürekçilerini olan mevcut teknelerle yapılan dümenci
t~ eıtil> lllname kaçamaklarından istüa- siz yarışlardaysa maalesef bu seçme la
~~aba uydurarak müptedilerle yıklyle olamamaktadır. Bu günkü şerait 
~ gı is edindikleri bilhassa göze altında birinci gelmiş bir kürekçiye bir 
~ ~0:· nu klübler birkaç puvana ta. çifte kürekçilerinin en iyisidir demek 

~ ~k Yaptıkları bu hareketin bir pek zor olur. Federasyon ikinci bir ham-

( 

ıı 

~Ue 1Zlık olduğunu acaba müdrik le daha yaparak beynelmilel eb'adda ya
n... l' llıid' ., 
·ııılrnı ır · rış skülerini memlekete sokuncaya ka-
~ istinat ettikleri beynelmilel dar bir çifte yarışları dümencili olarak 
"<l!ldec1 entn bir maddesi var ki, bu yapılsa herhalde çok daha isabet edil. 
>t~ ( e kıdemli yarı.5ında Uç veya beş miş olur. 

>ıı.: •aıanzn.amış olanların kıdemli sa. Kürek yarışlarının diğer bir derdi de 1.ı~acat;.. 
e ... Yazılı. Bazı klübler bundan kürekçilerin hakemlerin illtarlarma la-

~~e?i.Yol~nu biliyorlar ve kıdemli kil- kayt bulunuşlarıdır. Deparda önde du -

~ diıı lllUptedilerlc yanştınyorlar. A· ran bir tekneye ancak yirmi kere tek
lıı 'l'tııletunek için iki, Uç saat olduğu rar edildiği vakit o teknımin kürekçileri 

~~otı. kUrekçiler kıdemU yarışına gi- adeta lf.ıtfcdiyorlarmış gibi nazla sıya e-
>o ı.""" v d' ı t'<Q>, e ekseriya orada da kazanı • ıyor ar. 

t. Hakem heyeti depar yerinde sıraya 
'\lı:le 

~.'" tıı}i kU k il . .
1 1 

gelmemekte ısrar eden bu gibi yarışçı-
~ "4l!ır.. .• re ç erın yenı er e ııyarış-
u "" nı. !arı üç ihtardan sonra diskalifye etmcği 
\. ~UJarn Up~ediler üzerinde uyandırdı- düstur ittihaz etse kendi işini bir hayli 
ı,, lllıd elı bilmeyiz yazmağa lüzum 
•q. it? li kolaylaştırmış olurdu. 
~.'atıat · ayatta her şey aşağı yukarı EMal NOGAN 
Ilı-~. ;· liepimlz ihtimaller üzerinde 
~bıırı akat kıdemlilerle yarışmak 
\ tıı:etinae kalan müptediler için 
~ ti bi~~Ubahs değildir. İnsanları her. 
~ ~eYec gaye peşinde koşturan, onla

' 'ııtı:ıışt~rı, ruh veren "ümid,, onlardan 
h.ı ·I her r. 4te yeni kilrekçiler yetişme
"llılell U §eyden fazla bu psikolojik se-
llllla Cri geliyor. 

,. l1z ıt· 
~ 'll'cı, b . 1 bundan sonra yapılacak ya-
~ ~~eı Uyuk, vesaiti bol klübler bey
~· (ıdelllz~rnnamenin bu semahatin -
~ bıel' 1111lı kürekçileri olmryan kilçilk 
~l ~ell~ ey hine istifadeye kalkışmazlar 
~'lllt \'e hYarışlarında daha iyi bir spor 
·~ (j avası ı V • ~ ltıd . Yaratır ar. e yıne uma. 
~e ern1ı kürekçiler senelerin kcn

Verdiğf kıdem ve tecrübeden u-

Düzeltme 
Evvelki günkü nüshamızda 

Yılmazla Nişantaşı spor klübünün yaptı
ğı müsabakaların birinci takımlar ara • 
sındaki maçı Harbiyeliİerln 3-1 kazan -
dıklan yazılmıştı. 

Nişantaşı spor klübünden bugün aldı
ğmıu bir mektupta o glinkü maçta genç 
takımlarmnı berabere kaldığı, B timle-
rinin 3.1 yenildiği ve birinci takımlar 

maçının, Harbiye Yılmaz gelmediği için 
yııpılmadtğı bildirilmektedir. 

GaTafasarn~· talmm 

• ·•••....., •n•-••••••n•••-•-•••••••••••••••n•-•--• • 
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HABER 
~U:::O S~@ır Daı ıro 

Müsabakası yarm 
yapılıyor 

Haberin 938 senesi yüzme şampiyon 
luğu müsabakaları yarın öğleden sonra 
Büyükderedeki Beyaz Park ylizme havu
zunda yapılacaktır. 

Memleketimizde ilk defa olarak 39 yil. 
zücüniln iştirakiyle Tarabyadan Modaya 
yüzme müsabakasını tertib ederek bu 
bliyük yarışı muvaffakıyetle başarmış o
lan gazetemiz yarın da senenin en güzel 
ve heyecanlı yüzme, atlama ve sutopu 
maçlarını yaptıracaktır. 

Tanınmış sporculara ve Türkiye şamp-i 
yonlarma malik Galatasaray ve Beykoz 
klüblorinden başka gayrlfedere teşek -

küllerden Boğaziçi, Moda Rıza paşa klüb
leriyle hiçbir klübe kaydolunmamış bir. 

çok amatörlerin kaydolunduklanmtzdan 
- bu karşılaşmalar resmi hakemler hu
zurunda yapılacağı için - yeni rekorlar 
beklenmektedir. 

Yarınki mUsabaka1amnna lştfl'ak eden 
\·e hiı;blr klübc mensub olmıyanlardan: 

(Yulmr(]an ııağdan itibaren) Cemil, Rifat, 
Fa.ruk, Necdet, Alttan l'C Gino\i ... 

Moda Rrza paşa 11por klübünUn Haber 
yü7.melcrinc szircct>k sporcularından bazı· 
larr, yukardan \·c ~ağdan ltlbaren: 
Musa, Gültckln, Uğur, Scrkls, Fethi, Ke-
mal ... 

İnglltcrcde yapılan kadm amatör atletler müsabnkasmda Mis Dorotl Odam ls'İnln· 
deki bu genç kız, 1,5 metre yültsck a~lamak esnasında mu,·azenesliıl kaybet· 

miıı ve düşmüştür. Fakat kazayı tehllkeslz atlAtinıştır • 

GençD lk açan en ide a l spor 

Denizcilik. 
Yazan; Dr. Rasim ADASAL 

Fırsat buldukça HABER sütunla- l 
rında bilhassa içtimai ve ruhi cepheler· 
.den incelemelerini yaptığım en faydalı 
ve sosyal sporlardan biri de muhakkak 
ki denizciliktir. Deniz sporu deyince. 
engin açık denizlerde olduğu kadar gü
neşli kumsal kıyılarında yapılan bJ.t~::ı 
bedeni faaliyetleri ve hareketleri de 
akla getirmelidir. Dünya üstündeki bil· 
tün medeni memleketlerin gençliğinin 
bedeni ve fikri inkişafı bakımından 

spora verdiği kıymet ölçüsü tamamile 
içtimai olduğuna göre, denizcilikte bu 
yüksek şart fazlasile mevcuttur. Gerçi 
futbol, boks veya güreş gibi sporlar 
zemane gençliğinin modaya tabi olarak 
çok rağbet gösterdikleri ve seyirlerine 
ne bahasına olursa olsun bol para bite 
döktükleri en modern sporlardır; ve 
bir futbol maçının geniş bir halk küt· 
lesinde yaratmıı olduğu müıbet veya 
menfi heyecanın mqerl olduğunda 

şüphe yoktur; ancak futbol veya boks 
en nihayet mahdut bir zümrenin yapa· 
bildiği bir nevi spordur. 

İş başında veya bir tehlike vukuun· 
tda bu gibi sporlann yardımcı ve kur· 
tancı rolleri mahduttur. Bir kavgada 

veya hakiki harplerde bir boksör yum
ruğunun veya bi.r futbclcü bacağının 

evvelden antrenman ile kazanılmış olan 
içtimai rolü ne olabilir? •• 

Yumruğa sıra gelinceye kadar za· 
manrmızın mihaniki sporlardan sayıl· 
ması 1.'.lzımgelen tabanca veya mitralyöz 
atışının hedefe isabet keyfiyeti işe ka· 
rışır. Dağ•.;ıhk ve binicilik gibi denizci· 
!iğin de her yerde ve her zaman içti· 
mai yardımları aşikardır. İyi kürek 
çekmek, maharetle bir kotrayı idare 
etmek spor zevki olduğu kadar her fır
satta işe yanyan ve icabında bir lokma 
ekmek de kazandıran içtimai sporlar· 

drr. Futboldan veya bokstan vareste o
labilir yani ömrümüz ır.üddetince lüzu· 
munu hissetmiyebiliriz; fakat yüzmek 
istisnasız olarak her insana ve hatta 
geniş boz kırlar ortasında derin bir de· 
re veya göl kıyısı bulabilen bir çöl be· 
devisine veya dağlıya dahi lazım olan 

bir spordur ve hayat ilk kaynağını sudan 

aldığına göre bu hareket ilk insanla be· 
raber başlamıştır. 

Geçen haf ta mevsimin en kızgın gün· 
terinden birinde tedbirsizliğimin bir 
cezası olarak floryada sığ bir yerden 
birdenbire derin bir çukura düşmüş

tüm; gerçi kendimi bir mtiddet deniz 
sathı üstünde tutabilecek kadar yüzme· 
sini biliyor.dunu fakat derin yerlerde 

yüzme acemisi idim. Maamafih bu nok· 
san spor antrenmanı bile imdadıma 

yetişen ve şu anda da hüviyetini bil· 
mediğim kurtarıcı gence kendimi teslim 
edinceye kwar beni boğulmaktan kur
tarmıştı. Şair Fikret: "Deniz kadın gi· 
bidir; hiç inanmak olmaz ha! .. ;, nus· 
rağile yalnız şiir ya.zmıyon ayni za· 
manda denize karşı daima silahlı bu· 
lunmak lazımgeldiğini ima ediyordu. 

Büyük Türkiye vatanı, cennet gibi 
yüksek dağlara ve şirin ovalara olduğu 
gibi ta Hopadan İskenderuna kadar u· 
zanan uzun kıyılara sinesini açan bir 
dünyadır. 

Biz ayni zamanda bir zamanlar açık 
ve dalgalı ummanlarda namıdar kumaıı 
danlarla donanmalar yüı:ılitmü§ ve u· 
zaktarda ülkeler fethetmiş ola~ gem:-.;i 
bir milletiz. Avrupa kıt'as.run birçok 
yerlerinde diğer milleq.ria.q.MJI tWe 
dar göllerde ~ de,. ••-lıııfll'iat1a 
hasret çekerek bir idiyojen mumu . ile 

araG · 1an en güzel denizler bütün .ar· 
zularnnıza açıktır. · Fransız edebiyatı· 
nın birçok §<llieserlerine ilham kaynağı 

ru teşkil eden Britanya balıkçılarına, 

yaz kış en azgın fırtınalarda yelken a· 
çan Karadeniz gemicilerini üstün bile 
tutmalıyız. 

Devlet büt:.in işlerde ve bütün spor • 
sahalarına olduğu gibi, ticari, tedafii 

ve zevk duyurucu bütün deniz teşkila· 
latrna verdiği ehemmiyet çok büyüktür 
ve daha dün Moda yarııtannda Başve· 
kiliınizin gençlikle olan en samimi te· 
masları bunun en veciz bir misalidir. 
Fakat deniz sporlarını heı vatandaş 

milli bir spor telakııti etmeli ve bir as

ker vatani hizmetinini ifa etmek için 
bir gemiye verildiği vakit bu işlerin 
hazırlıklı amatöı(i bulunmalıdır; çilnkü 
bunca zengin ve uzun deniz kıyılarına 
rağmc!1, denizlere olan rağbetin daha 
ziyade mahdut şehirlilere inhisar etti· 
ğini ve deniz hizmetine verilen bazı er· 
terin yüzmeyi talim mahiyetinde olarak 
ancak vapurlarda öğrendikle~ini görü· 
yoruz. 

Türk vatanının bütün müdafaa gc· 
çitleri deniz kıyılarına açılır; binaena· 
leyh en dar bir deniz parçasından bile 
mahrum olan Mz.car gibi milletlerin 
dünya olimpiyatlarında t..azandıkları 

deniz sporlan şampiyonluklarını takdir 
hislerile kıskanalım ve parlak Türk ta· 
rihinin hesapsız kahramanlık destanla· 
rına gemicilik destanını da bir an önce 
katalım . 

Doktor Rasim ADASAL 

,--· .. 
Haberin yarmkl y\izmeterine iştirak ed<'<'Cli ' 

serbest yüzüciller 
Mukadder, Faruk Necdet ve 11.uan 
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Mektupta, önce Mahmudun, sonra 
Selimin öldürüleceği bildiriliqordu 
Nezir ve yarınki saltanat dilıUncelerl 

l;:inde yol ala.o Cevrt. gittikçe sinen ka
ranlıim ve gecenin aUkfuıetini parçalı -
yan vahgl hayvan ıeslerlnin farkında 

bllo değildL 
Bir aralık Cevrlnin atı 8nUnden slyah 

bir tavvan atladı. Cevri birdenbire ke. 
mlklerine kadar titredi ve söylendi: 

- Hayırdır inpllah (1). 

Hissi kablelvuku. ne garib ve berba.d 
ıeyclir! karanlık adamakıllı çökmUo, bu 
korkusuz kadın pervasızca durmadan e
peyce yol almı~tı. Fakat, bir tUrlU tav- , 
pn aklmdan çıkmıyordu. Bir aralık ka
ranlıkların içinden kulağına bir aea ge
lir gibi oldu. 

Bu ses, Mabmudun, şehzade Mahmu -
dun canı yanarak çıkardığı bir feryada 
benziyordu. Cevrl durdu. TUyleri ürper. 
mlftL Mutlaka bu bir hayaldi. Netektm 
ne ıeı, ne de bir çıtırtı bile yoktu. U
zakta vakitsiz öten bir horoz sesinden 
başka gecenin yekpare gibi hissedilen 
ıeaalzllğini hiçbir aey bozmuyordu. 

J'akat Cevrinln biltiln neşesi birden 8'5-
nUvermlştı. Acaba bu bir şeametln hissi 
kablelvukuu muydu? 

Heybesinden bir el§e çıkardı ve pek 
ıevdiğl vo~dan bir kaç kadeh Ust üs
te içti. Tekrar atma atlıyarak, bir an ev. 
vel saraya varabilmek için ıUrdU. Zihni 
hep bu sesle meşguldü .• 

Ne garib, ne tuhııf bir gey! O kadar 
vazıh bir geldlde bağırmışU ki, sanki 
Mahmut oracıkta bir çalılık dibinde bo
ğaılanıyordu. 

Cevri, birkaç saat, tııgUn ve ainirlerl 
bozgun at aUrmUştU. Geç çıkan mehtab
dan latife.de ederek biraz oturmak iste
m.ı.gtt. Attan inerken yine ayni sesi duy
du. Yine Mahmut haylormı§tı. Bu ae!er 
Cevri gUldU ve eöylendi: 

- Kulağıma ıealer geliyor. Hakikaten 
saraylı bir cariye gibi, bir kadın gibi ge
ceden korkuyorum galiba! 

Fakat bu ses Malım.udun sesi, bu tztı
rap onun çok l.y1 bildiği keder ve tttırabı 
idi. Hayal olurdu, ama, iki defa UstUste 
tekerrür eder mi idi hiç? 

Cevrl yine kendi kendine cevap verdi: 
- Eder ya. eder ya. Bir defa sinir. 

ler bozulayazrnasm! 
Mutlaka, diye, düşünüyordu, Mahmut 

ve Selime bir ıey oldu. 
İnmekten va.zgeçti, doludizgin gidlyor

(lu. Tozu dumana. katarak gidiyordu. 
Gece onu eşkiyalar görıse, bir aeytan sa .. 
nıp Urkecekti. 

Atının nal aeJSleri uzak tepelere çarpa. 
rak birkaç de!a d<SnUp kulaklarını hır

palıyordu. Ah bir defa saraya gelebil
se, bir de!acık Mahmudunu ve Selimi 
gC>rebilseydi! 

Cevrlyl Uzen, ezen bu hlsaikablelvuku l 
boı değild.L Geçen sabah reisUlkUttap Re 
f!k E!endi bir kUçUk oğlan elinden mek
tup almıştı. Okuyunca. aklı yerinden oy
namış, hemen sarayı boylıyarak bir ve. 
aile ile gehzade Mahmuda mektupta ve
rilen haberi bildirmiş, o geceden itibaren 
tertibat almasını söylemişti. 

Mektupta, hazine kethUdası yoliyle 
Sultan Selim haremini beklcmeğe memur 
olarak alınan yeniçerinin, Selimin oda
sından geçerek önce Mahmudu, sonra Se. 
llm.i öldüreceği bildiriliyor ve tafsilat ve
rillyordu. 

Refik Efendi nazarı dikkati celbetme
mek için: 

- Sonra, dedi, achzadcm, bu mektu. 
bun nnsıl elime geçtiğini arzederim. Şim
dilik doğruluğuna inanarak ona göre mU
teyakkiz bulun. 

Şehz:ı.de Mahmut, hAdlseyi Selime bil. 
dirmek istememi§, gençliğin verdiği heye
canla kendisini eldUrmeğe gelecek gerirl 
tavuk boğazlar gibi gebertmeğe hazır

lanmıştı. Bu heyecan ona lezzet verecek 
ve uzun zamandanberl bunaldığı mah. 
bu.s hayatma biraz değteikllk katmış o
lacaktı. 

Önce şehzade aklmm erdiği kadar ha
zırlık yapmıştJ. Birkat geceliğinin içine 
pamuk doldurup bunu, kendi mutat ya_ 
tış vaziyetine göre yatağa yerle§Urdl. 
{tzerlno de yorganı çektL 

Hafif karanlıkta değil, belki aydınlık
ta bile farkedllemezdl Sanki Mahmut 
yatıyordu. 

Kendisi, kapmm yanmadki bUyUk çini 
aobanm arkasma çekildi ve duvara a.sıl
mJŞ bir ~rtUnUn altına gizlenip ıessizce 
bekledL 

Verilen habere nazaran herif suikastl 

bilhassa bu gece için hazırlamış bulunu. 
yordu. Padişah Mustafa Beylerbeyine 
göçmüş, iki gUn kadar orada kalmağa. k~ 
rnr vermiş, saray aşağı yukarı yan boş 
denilecek halde idL 

Katil veya katiller için bundan güzel 
bir fırsat ve iyi bir vak.it olamazdı. 

Mahmut, Selimin kapısını da bir itince 
açılacak ha.ide bırakmıştı. Selim için şim
dilik bir tehlike yoktu. Çilnktl mukarrer 
olan, C>nce .Mahmudun idamı idi. Herif 
Malım.udun kArmı tamam ettikten sonra 
kaçarken Selimi de bir hançer darbesile 
ademe gönderebilecektL 

Bir de Mahmudun ölümil ezher cihet 
lazn'.ndL Genç ve tehlikell olan buydu. 
Selim kalsa da no çıkardı, ihtiyar ve U. 
mltslzd.L 

Gece tamam çökm~, saray derin bir 
aessizliğe dilşmU15tU. 

Mahmut, ne kadar olsa henUz tecrUbe
ılz bir gençti. Dadılar, cariyeler, köleler 
elinde bUyUmUe, silah atmak, bıçak kul
lanmak için oUne bol fırsat geçmeml§tf. 
Binaenaleyh böyle bir hldise karşısında 
hiddetinden fazla mUteheyyiçtl. Bazu.. 
aundan baııka. gUvenl yoktu. 

Bazan saklandığı yerde bunalma his
sediyor, hemen fırlayıp derin bir nefes 
almak ihtiyacını duyuyordu. Fakat, ge
cenin epeyce ilerlemiş olduğunu dUşUne. 
rek biraz daha sabır ve tahammül gös
teriyordu. 

(Devamı Var) 

(1) IWi. DA1dl vasıtalan 6nttıulen ge
cen tavpn meo'am addedlllr. Ekseriyet
le 1IZ1lll gece yolculuğu yapan DOförler 
böyle bir halde yollarma devanı etmez, 
aabahı beklerler. 
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ve ıair evraklariyle birlikte ihale komis

( 6022) 

istanbul Emniyet 
Müdürlüğünden: 

Müdüriyet için azı 56250, çoğu 62500 kilo Meşe odunu alınması açık eksilt.. 
meye konulmuştur. Eksiltme 19-9-938 pazartesi günü saat 2 de yapıla.aktır. 

Odunun tamamının muhammen kıymeti 937 lira 50 kuruştur. 
Muvakkat teminat 70 lira 31 kuruş tur. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üze re mUdUriyet hesap memurluğuna, ek. 

siltıneye iştirak için ayni gün ve saatte V.ilıyet defterdarlığı muhaıebecillk dai· 
resinde kurulu komisyona müracaatları "6038., 

• .... ;., ' ~ •••• , f, • ; • ~. \ •• 

- Dostum, dedim, bu bir kırbaç değil, arkasında bir sırrmw 
saklamak istediğiniz bir paravana. . ' . . ..... 

Çeviren: 
' 

iN u ıru O Dallı 
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Yazan: R. Rober Dürna - 46 - Çevir~o: f · 
Muslanlik söylendi : ne ina~ 
adam ! Ağzından · söz alma 

kabil değil ... 
Benua ile Rokur bu mUddet zarfında 

hareketsiz kalmamışlardı. 
Fon Strammerin, otomobilinde bulunan 

eşyası, birer birer ve inceden inceye tet
kik edildi; fakat şUpheli bir §ey buluna
madı. Tahkikatın seyrinden gUnU günü
ne haberdar edilen kolonel Gero hA.disey 
le allkasmı ko.ybetmiş gibiydi. Yalnız a-

Zile bastı. Gelen polislere: ..... 

- Maznunu gC>tUrilnU:ı:. pedl· j 
i uzattı· Fon Strammer ellerin 

11 
çelerl taktılar. Ensesinden ~tl 
gibi sert bir tavırla Alınan :ı:a dl 
bakimi, sonra avukatı .seıaınla 
!islerin arasında dıuan çıktı· 

Milstantlk söyledi: 
rasıra : partuD 

- Aman, diyordu, Haymere dikkat e. - Ne inatçı adam! pasa ğıtlld 
din, kaçmnsm. 

Bir gUn Rokur teklif etti: 
- Ona gene telefon etsem? Pariste 1 

:rapayalnız kaldığını sanaro.k telfl.sa. dUıı
mesinde mahzur gömUyor musunuz? 

Kolonel maummalı bir tavırla. cevab 
verdi: 

- Benim istediğim de zaten onun te
llişa dtiıımesidir. Onun için sakın tele -
fon edeyim demeyin. 

iV 

- Suallerime cevab vermemekte de
mek elin ısrar ediyorsunuz? - .... 

- Size son defa olarak hatırlatmağt 
vazifem icabı telô.kkl ediyorum: sükütu
nuzla esasen fena olan vaziyetin.izi bUs. 
biltUn fenalaştırmaktasmız. 

Tevkifin.izi milteakip geı:en yirmi dört 
saat :ı:arfmda, kanun mucibince, lstlcva
bmızı yaptığım zamıın ancak isminizi 
bildirmekle iktlfıı ettlnlz. Bir avukat tut
manw teklif ettim, kabul etmediniz. 
Barodan biz bir avukat istedik. Metr Va
do Lanken gönderdiler. O da. ısrarlı aUkfl· 
tunuzda. devamm lehinizde oiınadığm1 al 
ze anlatmağa ça113tı. Nafile! 

Dördll.ncU defadır ki istintak ediliyor
sunuz. Fakat bu seferki son. lyi dUşU. 
nUnUz. Gene cevab vermezseniz doğru
dan doğruya cinayet mahkemesine sev .. 
kcdileceksinlz. Erna Flider isimli kadı• 
nı öldürmenizin sebebi nedir? 

Sen adliyesi istintak hfıkiıni M. Lede
gln bu aekilde hitab ettiği adam, ayak
ta, söylenilenleri hiç duymuyormuş gibi 
duruyordu. Bnşı dik, bakışları sert, mağ. 
rur bir tavırla mUstantiğe bakıyor, ce .. 
vah vermiyordu. 

Avukat müdahale etti: 
- Bır 15ey söyleyiniz m!Ssyö. Susma .. 

nız mana.sız!. 

Maznun, avukatına istihfafla baktı ve 
tekrar başını çevirili. 

Milstantik ısrar ediyordu: 
- MUdafaanız için bir aey söyliyecek 

misiniz? 

Odada kısa bir auknt oldu. Müstantik 
pek sinirliydi. Fakat bunu belli etmeme• 
ğe çalıııarak: 

- Pek !l&. Dedi. Mademki böyle isti· 
yorsunuz, siz bilirsiniz. 

zılı olan malümattan başka a 
almak kabil değil. Cinnycti işle" 
da. sualime "evet,, diye ce~-sb 
suretiyle dilsizleşti. 

Avukat: 

- Evet. Dedi. Bana da bir I~ 
mek istemedi. Hem bu iş do! 

11 
garib. Gayet gizli tutuluıastll1• 
zetecilere kat'iyyen havadiS tA 
aını öyle tenbih ettiler ki ade 
esrarı., diyeceğim geliyor. 

- Zaten öyle ... Ben de ioi gs. 
li tutmak emrini aldım. 

Telefon çaldı. lıiUstantik 
başladı: 

- Evet benim. Kiminle 
rum? 

- •• •ıf 

- Öyle mi"? evet cfendi.nı· 

- .... 
- Evet. Fakat gene a.ğzındatl 

alamadık. 

- .... 
- Hiçbir ~ey erendim. Tek 

bile söylemedi. - ..... 
- Yarın sa.at tam 15 de ınl? 

fendim, emrederler. O saatte 
telAkki etmek için ziyaretıertııd6 

nurum. Sebebini öğrenebilir' ıııU 
- . . . . ; 
- Huswıt surette mi aöyli1e 

ki efııdim, affediniz. 

- .... 
- Allahaısmarladık efendiJSS

M. Ledeg telefonu kapattı (1 

saniye ses çıkarmaksızın dU3tııı 
du. Avukatla istintak kô.tibi tP sf 

mişlerdl, faka! bir eey soramııd11 

yet hakim: 

- Yarın adliye nazırını ziyate
1 

bildiriliyor. Diye söze başJaclJ. 
hususi kalem mildUrU teıefoll e 
Strammerin bu gUnkU isticvnb~ 
da ma.Iiinıat istedL Nazırm d& 
işle al!kadar herhalde ... 

v 
~ f_;""' s - Anlaeıldı degll mi a.z ....... 

- Evet kolonel. 

lf-DHll tjtUJı::ım~~Wl~lmrJCE · 
tmı, para yerinde duruyor mu di_y · 11ip baktım. Çe]Cıll 
olduğunu görünce vUcudumu bu:ı: gful ~t. ter kapladı 

Yine bu hafta içinde bir §ey daha ke15fettlm: be " 
kadar gidip oradan mektup rlmor; bu.oları hiç gUpheslı 
maz yırtıyor, çUnkU 0 Jredar ancnıh tr.!erlnde bir şeY0~~ Kardeşçiğim, kendi kendime ettıı;lıevetler şe;-:-_i.tıere, b il 
ıere kırbaç yUzUnden çıkan kavga gilnil ..,\. .... ~,..rr- · uUtU 
rağmen, çıldırdım mı? ne oldu 1 bir giln o hızla post , 
derken ben de arknsmıı dUştUm. Mektubu alıp paras~ 1 
sonra beni görilnce Urperdi. Bana dik dik baktı, Fedelt&) 6 
la sUrdU • o kadar süratle gidiyordu ki tr'h•'l ,.,..,ınm ısnuP 

Bunun Uzerine baktım, bin uereden su getirdi, bir yalandan 
bir yala.na geçip beni ka.ndırmağa ~ıştı, fakat bunlarm içinden 
kendi de çıkamaz oldu; tırmanılacak bir duvar bulmak için yapma
dığı kalmıyordu ama hasmının ısran karş?Smda bir tur!U kurtula. 
madL Nihayet sözlerine kanmış gibi bir tavır takındım ama., bilir
ain ya! bu gibi kavgalarda lrulan daima birkaç kelime fazla s3yle
dlkten sonra susar. Zaten annemin bana sakmmamı kaç kere ten
bih ettiği hataya dUşmUştUm. Kıskançlığımı açıkça meydana vur
mak, Gaston'a harb ilin etmek demekti; artık o da kendini koru
mak için lhımgelen tedbirlere başvurabilecekti 

Kardei!çiğim, kıskançlık özU itibariyle budalaca, hoyratça bir 
histir. Bunu dtlşUnUp çektiğim ıatırabı belli etmemeğe, Gaston'un 
her hareketini takib etmeğe ve işin aslını öğrendikten sonra ondan 
ayrılmaia veya felA.ketime razı olmağa karar verdi~. Terbiyeli bir 
kadm için bundan başka yapılacak bir §ey yoktur. 

n var. Ben şimdiye kadar sadakatle sevilmeğe, perestiş edilmeğe 
altamıştım, f\yağmıı daha bu ateşe basmamıştım. lçimden: 

• · yon 
miz zaman ben bitkindim; halbuki, c;eır ;ilızns ıtııcl~ .h. 
olacak, vücutça hiçbir yorgunluk duymı)_ .... gı..... · ~ 
ton hiçbir şey söylemedi; zili çekti ve bekledi. Ben ölU 
deydim. Ya haklıydmı, ya haksızdım ama haklı da olsadl• 
olsam bir adamı böyle casus gibi takip etmek, Armand .. 
ri dö Şoliyö'ye yakı151r bir hareket değildi. Ben artık 
yatmm en pis, çamur gibi yerine dUemtlştUm; mahalle 

1 da aııağıydım, fahişelerle, aktrisletle, en terbiyesiz ınab 
Benden sakladığı nedir? şUphesiz sakladrğı bir şey var. Hem 

bir kadın meselesi. Acaba gençliğinde başından geçen ve şiındl u
tandıft bir qk mı? acaba ne? bu: "Acaba. ne?,, suali şimdi sanki 
her ıeyln tlıertnde ateşten harflerle yazılı. Havuzun bir ayna gi
bi parlıyan sularına, gökteki bulutlara. tavanhra, masaya, halılan
mm çiçeklerine, ağaçlara, her nereye baksam bu suali okuyorum. 
Gece uyurken bir ıes bana: "Acaba ne?,, diye bağmyor. 

O sabaht.anberi hayatımızda beni zalimce ezen bir muamm:ı. 
var; bir kadının kalbini parçahyacak ıJeylcrin en acısıyla kar§ıla~

tnn: sadaketinden emin olmadığımız, baltA. ihanet ettiğini blldiği
mlz btr crkeklo beraber yaşamak mecburiyeti! Karde~çlğim, bu ha
yat bir bakıma bir cehennem; bir bakıma da bunda counetin hatla. 

- Bir gün ıstırabın karanlık ve yakıcı sa.raylarına girmek mi 
istiyordun? diyorum. !ate! duan kabul edlldi, şeytanlarm pençesine 
dUştlin: yUrU, artık, betbaht! 

so Mayıa 
Şimdiye kadar zengin, tasasız sanatkarlar gibi kendini hiç sık

madan, aceie etmeden, eserinl adetA. ok§ıyarak yaz:ın Ga.ston, o 
gUndenbcri, kalemlerinden baııka geçinecekleri olmıyan muharrir
ler gibi çall§ıyor. lki tiyatro piyesini bitirmek için her gün dört sa.
at uğragryor. 

- Demek ki ona para llzım ! 

Bunu bana içimden bir ses haykırıyor. Halbuki hemen hiç 
masrafı yoktur; biz hiçbir şeyimizi biribiriınizden gizlemeyiz, onun 
çalışma odasında her çekmeyi açıp bakmnm, her köşeyi karı!'Jtır

mam istediğim anda kabildir. Bir yılda harcadığı ikl bin fraıagı 
bulmaz; bir çekmede de otuz bin frangı var ki bunu kendi biriktir
medi. Ne demek i.stediğımi anlıyorsun. Bir geco o uyurken kalk. 

olmu11tum. Bu ne bUyUk ıstırabdı ! 
Nihayet kapı açıldı; Gaston atını Esplre tesllm etti~ 

tim, bana kollarını uzatm115tı. Yine sessiz sadasız yUrU f 
mız yUz adını bana sanki yüz senelik cehennem hayaU 

4 
Her adımda adctA. gözle görUIUp elle tutulacak bln tUrlll t1 
rer alev gibi etrafımı sarıyor, ruhuma fellyordu; herbitl 
ka bir iğnesi, bagka bir zehrl vardı. ? 

Espir atları gC>tUrdUkten l50nra Gaston'u durdurd ıt 
baktım ve şimdi senin pek alıl gözC>nllne getirebileceğin b 
le, sağ elinde tuttuğu mektubu gC>stererek: 

- Ver de okuyayım, dedim 
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i~nç sık sık prensesin ziyaretine 
ardı. Bu sakin yu\'a birdenbire 
Sadun Alevin bütün varlığını 

.rıtıu~tu. O kadar ki artık, eski eğ
;en hiç hoşlanmıyordu. Boş va-
' e ralnız hayvanla dolaşmaktan 
1}'0rdu. Fakat gezeceği yerleri in
daha müşkülpesent olmuştu. Bir 

<ii ki artık bundan da sıkıldığını 

~et versin, bu sıralarda manevra-
• adı da bir haf talık csıkı ve mun

~.lı~~a sayesinde Sadun tabii ha
ıldı. Bundan sonra tam sekiz 

~ak, yemek, ha\·a almak, uyuk
\· c bunları tekrardan başka bir 
Pıtıadı. Ancak bunların sonunda, 

>:ııi tamamile zinde buldu. 
il? 1'irnurun evvelden haber verdiği 

enses, Saduna kitaplar vermi~ti. 
laınan, okumağa tahammül ede
Saaun bundan büyük bir zevk du
u. Bu değişmeden de çok mem-
Artık havailikten kurtulup cid

ltıeşguliyet devresine girdiğini dü
.ıtdu. Halbuki, asıl hoşuna giden 
Prensesle görüşebilmek, onun 
§eylerden konuşmak zevki oldu
ç hesaba katmıyordu. Bununla 
' bir gün etrafına biraz dikkatlice 

bütün arkadaşlarının çılgın 
ndiklerini, gezip tozduklarmı gö 
l'ldi kendine, neden prenses A

bu kadar sık gittiğini sordu. !çini 
: - Herhalde onu sıkıyorum da, 
lendi. Birdenbire kati kararını 
rensesin nezaketi~ fazla suiisti-
1tecekti. Kimse istemeden verdi
arla kalbi sıkışarak eline kağıdı 
ldı .Prensese kitaplannı da 
tı. Yazacağı mektubun cümle

tarlar, onları elinden geldiği ka
·e tatlı bir şekle sokmağa çah

·rdenbire aklına o günün at ya
ü olduğu geldi:Bugünü Platon 
prensesin yanında geçirmcğe 

.. ini de orada yemeğe söz ver 

bay prensesin köşküne girerken kapıda 5,28 12,H 15,55 18,41 20,18 3,41 

Platon kendisini karşıladı. Gözlerinde • 
lstanbul .t ncü icra Uemurlıığundan: 

alaylı bir pırıltı vardı. Sadunun keyfini :\luhittin tarafından Bayan Mesudeden 
kaçıracak bıir tarzda dudaklarını büke • borç alınan 4953 liranın ödenmemesinden 
rek: dolayı satılmasına karar ,·erilen Ye tama. 

- Dinle! dedi, ama, büyük sevinçler mına yeminli üç ehli Yukur tarafından 
tehlikeli olduğu için ayağını sıkı basma- (58000) lira kı) met takdir edilmiş olan 
lısın .. Kardeşimin aklına bir fikir gel- Merc:ında Vairei Jlarlıiye sokağında 25 
miş. Sen iyi bulacak mısın bilmem,. Pek kiitük, 2Gl ada, 25 parsel eski 11 yirmi 

hir defa 11 mükerrer, yeni 26 ili\ 42 No. 
iyi bulmıyacağmdan korkuyorum.. lG!H metre murahbaında allında 8 dükkfı-

Sadun sabırsızlan.dx: nı olan kırgir hanın 480 hisse itibarile 
- Söylesene, canım! "Kurander,,de du 48 hissesi açık artırma ile paraya çevri· 

ruyoruz, baksana! jıeccğinden mezkQr gayrimenkulün ev-
- Pekala, dostum; işte mesele: karde- saf v~ mesahasx aşağıda yazılıdır: 

şim ara bulmağı çok sever. lster ki, dün- Gayrinwıkıılün evsafı: Gayrimenkul tam 
yanın her tarafında tam bir sulh ve sü- k!ırgir olup cephesinde ve cadde üzerinde 
kün hüküm sürsün. Fakat, ne yazık ki allı dükkfın ve içinde müteaddit ouaları 

1 b k . I mii~temildir. 
bir tür Ü arışmalan müm i.ın o mıyan Zemirı kule: Cadde üzerindeki 26 numa. 
devletlerin ara~ına sulhu sokamayınca.. ralı dükkan u~tor kepenkli n zemini kıs. 

Genç teğmen gene sözünü kesti: men ahşap kısmen çimento olup senede 
- Daha ne kadar söyleneceksin böyle 480 lira getirmektedir. 

deli gibi?.. :!3 nuınnralı dükUn ustor kepenkli <>-
- Bitti, bitti.. Kardeşim bu sulh se- lup zemini tahta ve \•itrinleri müstecire 

verMğini yalnız fertler arasında tatbika 
mecbur kaldı. Bili)'ordu ki, yeğenin Na
zan ile sen, biribirinize harp ilan ederek 
ayrılmıştınız. Bunun için, sizi barıştır

mak işini üzerine almış. Bu maksatla da 
Nanayı at yarışlarına çağırmış .. 

Sadun Alev portmantoya bıraktığı şap 
kasını ve kayışını kaparak haykırdı: 

- Nana mı? !'\azan burada ha? 
- Burada içeride salonda. Haydi hem-

şiremi bekletme. Seni pmcerenin altın
dan geçerken görmü~tü. Bu kadar uzun 
konuşmamıza şaşmıştır . 

İrfan Timur ciddi durmak istemesine 
rağmen, keyifli , .e biraz da endişeli bir 
tavırla Sadunu adeta iterek, açık yeşil 

salona soktu. Hakikaten Nazan oradaydı. 
Kanapenin ortasına kurulmuş, üst tara

ait olmnk iizere senevi 480 lira kira getir. 
meklcdir. 

30 numaralı diikkiin ustor kepenkli ve 
:ı:enılni tahin olup ayda 28 lira kira getir
mekteılir. 32 numaralı han kapısıdır. 34 
numnralı dükkan ustor kepenkli ,.e came
kanlı olup zemini kara simendir. Ayda 25 
lirn kira ı-ıetirınekledlr. 38 numaralı dlik. 
kün nstor kepenkli um ini ahşap ve iki kı
sımlı olup senevi 450 lira kira getirmek-
tedir. • 

32 rııırııaralı hcınırı dalıill evsafı: 32 nu. 
maralı işbu hanın metlıalinde muYakkat 
surette yapılan c:ımekiinlı bir dükkan olup 
nyda :ıltı lira kira getirmektedir. lşhu ha. 

na çift kanatlı demir kapıdan girildikte 
zemini büyükçe Marsilyata şları ile dö
şeli üstü açık ve altında sarnıcı o
lan bir avlu üzerinde mermer bir 
havuz bir musluk ve etrafında <Kik· 
kan ve imalathane olarak müteaddit 

fını da eteğile kaplamıştı. l\llım gibi oıl:ıl:ır olm:ık ü1ere ıııerdh·en başlarında 
dik, heykel gibi hareketsiz, çorbasını ikişer gözlü lıelıilar ve hanın dört dılı üze. 
bekliycn bir çoctik gibi ciddi duruyordu. rinHe gezinti mnholleri ,.e koridorüzerinde 

oılıılnrı havidir. Avlu clohilindekf bir nu
Sanki görmemek için gözleri, işitmemek 

maralı dükkiinın zemini ahşap ,.e came-
için kulakları varmış gibi duran ve bu kanlı olup senede 120 lira kira ı;etirmek. 
sahne için seçilmiş olan dört beş misafıi~ tedir. 
bayan da bu güzel tabloyu çerçe\'eliyor iki numaralı rliikkan ayni evsaftadır. 3 
du. Bunlan tertip eden prenses Azfide numaralı diikkiın da ayda yedi lira getir. 

bir sevinçle yüzü gülerek, ken idi. Kendi kendine, iki eski nişanlının mektedir. 4 numaralı dükkan ayda 9 lira 
e: buluşmasile eğlenmeği tasarlamış ve 5 numaralı ayda 7 lira, 6 numaralı ayda 
tubu yarın gönderirim. ki, düşüncesini yapmıştı. 7 1ira, 7 numaralı ayda 7 lira kira ge-
sa son bir güzel gün daha t\'· Ga1ç adam, Azademn elini öperken al tirmektedir. 8, 9, 10 No .lr dükkanlar ha 
Yım. Mademki beni kendisi çak bir sesle: len hoştur. 11, 12, 13, numarnlt dükkAnlnr 

da senevi 270 lira kira :getirmektedir. 
gün onu sıkmyacağım demek- - Aman prenses, bunu hiç iyi yap-
kalabalıktır da .. Pek göze gö- madınız, dedi. 14, 15, 16 numaralı dükkanlar ayda o· 

Olur, biter. Prncses en aldırış etmiyen tavrile ce _ nar lir:ı kira getirmektedir. 17 numaralı 
evvel on bire doğru. genç su- vap verdi: CDc\'amr wr) merdiven başında helası olan dükkan 
--------------------------------ayda on be~ lira kira getirmektedir. 18 

levazım Amirliği satınalma komisyonu ilanları 

· lu dikimevi için dört adet 1 
eya Estman ra!rnli kesim r.ıa 

Birinci teşrln-938 pazarte
aat 15 de l'ophanede Le\ a· 
i satın alma komisyoanunda 
hne ile alınacaktır. Tahmin 
6 lira 40 kuruştur. tık temi. 
ra 98 kuruştur artname 

komisyondr•ıd ./u.cillebillr. 
': .. anuni vesikalarile bera
aatte komisyona gelmeleri. 

;.ı~b. Ne '>) 
• • • varın;ı ·-

. İst..., • dı "' •a.Zlm fımirliği-
Uessesat için 36300 kilo yaş 

938 çarşamba gijnü saat 
hanede İstanbul Levazım 
tın alm$' 1ro ..,;ı;vonunda pa. 
1 l'mli klirekçlle unin bedeli 

.,.,·~1• ·.~'tur. ıık teminatı 

kuruştur. Şartnamesi ko
örülebilir. İsteklilerin bel
nuni vesikalarile komisyo. 

(175) (6044) 
• 1(. :(. 

bir kiloluk termos 19 eylül 
si günü saat 15,30 da Top
nbul Levazım amirliği sa. 
misyonunda açık eksiltme 
tır. Tahmin bedeli beher 
ira ilk teminatı 252 buçuk 

ame ve numunesi komis
lcbilir. İsteklilerin kanuni 
beraber belli saatte komis 
eri. (176) (6045) . . :(. 
s ile bir adet hapis kam-

yonu 19 eylül 938 pazartesi günü saat 
15 te Tophanede İstanbul Levazım 

fi.mirliği satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Otobüsün tahmin bedeli 3500, kal!lyo. 
nun 2400 liradır. Her ikisinin ilk te
minatı 442 lira 50 kuruştur. Şartna

mesi komisyonda görülebilir. İstekli. 
lerin kanuni vesikalarile beraber tek
lif mektuplarını ihale san tinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(177) 6046) 

lstanbul Radyosu 
2 EYI.Cr. - 1938 Cl'MA 

18,30 dans mu~ikisi, (pltık), 18,50 kon
ferans, Selim Sırrı Tıırcan tarafından, 19, 
15 dans musikisi (plak), 19,30 konferans 
havacılık lıa\'n kurumu namına, Bchçel 
Kemal, l!l,55 Uorsa haberleri, 20 sooı ııra
rı, Granvic rıısalhancsinclen nnklen. Ye<lia 
Rıza Ye nrkarlaşları tar:ıCından Tiirk mu. 
sikisi ve halk şnrkıları, 20,10 lıa\'n rapor11j 
20,43 Ömer Hıza Doğrul tnrnhnclan nrapça 
sö~le,·, 21 sanı ny:ırı, orkc.qr:ı, 21,30 ~İ
hnl .\•;ını ,.e arkaclnşlıırı tar:ıfnd:ın Tiirk 
musikisi n• holk şarkıları, 22,10 ajans lıa
lıerlcri, 22,'.HI halk tiirkiileri ~:ılınn Sornkı 
Ye lıaynn Soynk, 22.~ıO son ı:ııhcrler \'e ·er
tesi ı:ünün programı, 23 saat ayarı, son. 
EU'Klll:S: 

l!l,p nıınwn Jın,·aınrı, 20,35 nlmanea 
şarkılar. 21,30 pi.ikin toı;k:ı opern!lı, ı 
m:nl.1,\': 

1!I oııcr:ı ve operet pnr~·rılnrı, 20 lıando, 
21.ı;; ır;eııfonik konser. 2:! , :ı;; tıa nr ınüzik,I 
23,30 C'O:ı:hnııt, 1: Sl•n•ıı:ıtlıı r. 1 
\'~\UŞO\',\: 

18 cazbant, 19, hafif m!\zik, 20 kon o;er, 
20,30 karışık kon~er, 23 ~C'nfoııik konser. 

numaralı dükkan halen boştur. 19 nu
maralı ayda 7, 20 numaralı ayda 8 lira 

kira getirmektedir. 21 numaralı o:.ikkan 
boştur. 22 numaralr dükkan cadde 
maralı dükkan da 34 numaralı dükkanla 
birlikten konturatlıdır. 

24 ırnmaralı dükkan ayda on lira kira 
~etirmektedir. 

B.u dükkanların cepheleri t.:ame· 
kanlı ve kanatlı demir kepenklidir. 
Hanın üst katında zemini asfalt 
bir taraça ve gezinti mahalli ile 
ikişer göz:•} iki helı vardır. 1 - 2 
numaralı odalar ayda on yedi lira kira 
getirmekte: 3, 4, S, 2, 23, 24 ve 25 
nuııı:ır:ılı iç içe gccilir odalar varılır. Ye l 
lıu kısım üzerincle H numaralı mahalde 
dahil olmak iizerc :ıyda altmış lira kira 
getirmektedir. Aynı kaıt:ı 6 num:ıralı oda 
nydn yedi lira, 7 numaralı oda arda sekiz 
lira 8 numaralı oda ayd:ı sekiz, 9 numara. 
1ı oda O) ıl:ı st•kiz lira, 10 numaralı oda 
ayıla dokuz lira. 11 numaralı oda ayda ı;e. 
kiz lira, 12 n11mnrnlı aydn allı lira, 13 
ııunınralı ayda nlJı lirn kira getirmektedir. 
1 ı num:ınılı oıla hnlen hoştur. 15 numaralı 
oda <l:ı hissedar Abrlügaffar otıırmakladır. 
1fi numaralı orla ayda on lira, 17 numaralı 
ayda on lirn, 18 numaralı ayda 11, 19 nıı
ınar:ılı ayıla on liro, 20 numaralı ayda se. 
kiz lir~ı, !?1 numaralı dokuz lira, 2G mı. 
ınarnlı yeıli lirn, 27 numaralı yedi lira, 28 
nuıııar;ılı yl'di lira, kira getirmektedir. 
29, 30 ııuınnralı oıla lar boştur, 31 nurna
r.ılı ocln sekiz lira, 32 numaralı hoştur. 33 
numar:ılı oda oyda sekiz lira, 3i nıımnralı 
lıoşlıır. 3:; nııın:ıralı oda ayd:ı dokuz lira 
:rn ıııııııur:ılı ayda :reeli lir:ı, 37 n11mar:ılt 

od:ıdu ııı:-ıl.ımhilıi vekili oıurm:ıktadır. 38 
nııııınr:ılı ocln nyfla sekiz, 39 numar:ılı ay. 
ıl:ı dokuz lira, 40 num:ırnlı hoştur. 41 No. 
ocla Sl'kiz lir:ı, 42 ::\o. h seki7 lira, 43 No. 
lı oıl ı sekiz lirn kir:ı ı.:elirııwkteclir . 

ı·munıi evsafı: Gayrimenkul !st:ınh.ulun 
eski hanları en-elden kArgir olarak inşa 

\'azan: Rahmi YAUJZ 
Taze lb>nr iFBCJan yumuşaklığında 
taınımıırn e~ttnğa deDnlkcalfllDn, Ayşe 
suO'\r=aıtrGıını kal~Dne yeırDceşmDş1eD. 

-71-
Sultan, b!r defa daha geriye baktı, ara 

banın içinde ayakta duran delikanlıyı 

bir defa daha süzdü. Sonra, iki büklüm 
espirlerin açtığı kupanın kapısından içe
ri daldı. Oteki kadınlar diğer arabalara 
doldular .. Sultan takımının arabası ha
rekete geçerken Davistin faytonu onları 
önlemiş; yanlanndan yürümüş, yola dü 
zülmüştü. 

Ayşe sultan sehzade Ziyaeddin efen 
dinin hemşiresiydi.. Babasının padişah 
oluşu, kız kardeşinin diktatör genç baş
kumandan vekilinin kansı bulunuşu Ay 
şe sultana hatırı sayılır bir mevki te
min etmiş, kadınlık çağının son günlerini 
yaşıyan muhteriz sultan kendini eğlen
celere kapmış koyuvermişti. 

Bugün Yeniköyde şehzade Burhaned
din efendinin sahilsarayında, yann Ka
dıköyünde Abdülkadir efendinfo köşkün 
de, iki gün Boğaziçinde kızkardeşi Naci
ye sultanın kö~künde eğlenceden eğlence· 
ye koşuyor, mahrumiyet içinde geçirdiği 
günlerin acısını çıkarmağa, felekten kam 
almağa uğraşıyordu. 

Kağıthane mevsiminin son eğlence gü 
nünden mahrum kalmağı istemiyen Ayşe 
sultan o gün Çağlayan köşküne inmiş, 

kendi saray takımile akşama kadar kas
rın mermer şeHUeli havuzunda, bahçesin 

de, sık ağaçlıklı serin gölgeliklerinde eğlen 
miş, öğleden sonra tekrar sarayına dö
nerken Davistin arabasile karşılaşmış, 
güzel delikanlının üstünde kalan gözleri 
kalbindeki ihtiras korunu körüklemiş, 
sultanın aklını fikrini perişan etmişti. 

Davistin faytonu, sultan takımlarının 

edilmiştir. l~saslı !IUrelle tamire mühtaçtır. 
Masalıa.u: l(i9.t metre murııbbnı olup 

hundan 1373 metre murabbaı bina ve 321 
metre muralıbaı üzerine açık nYlu mahal. 
Jidir. 

Yukarıda hudut evsaf vesairesi yazılı 

gayrimenkulün 480 hissede 48 hissesi acık 
artırmaya konmuş olup 3-10-38 tarihine 
rastlıyan pnzartcsi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Yenipostahanedeki dniremizde açık 
artırma ile snlılncnktır. Artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu t:ıkclirıle gn:yrimenkul en çok ar. 
tırann ihale eclilccck nksi tnkılircle en son 
artırnnın taahhüdü haki kalmak üzere ar. 
tırma on lıc5 gün miiddetlc temdit edile
rek 18-10-38 tarihine rastlıyan ı;nlı gU.. 
nii saat H den lG y:ı hdar yine daireıniz. 
de ikinci açık nrtırması y:ıpılacak ve bu 
ikinci artırmada da artırma bedeli mu. 
hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini 

bulmazsa borç 2280 num:ırnlı kanun hii
kümlerine göre heş müsavi tak~ilte öden. 
mek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin nrtırrun~a gir. 
mezden en-el muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetincle pey akçesi Yerme. 
leri veya millt bir bankanın teminat mek. 
tubunu ibraz etmeleri Hizımdır. Birikmiş 
Tergilerle helediyeye nit tenvirjye, tanzi
fiye ,.e delliiliye resimleri ve \':ıkıf icaresi 
sntış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik 
taviz bedeli miişteriye aittir. 2004 num:ı. 
ralı icr:ı iClfıs knnununun 12G ncı madde. 
sinin 4 iincü fıkrasında lıu gayrimenkul 
üzerinde ipotekli al:ıcnklılar ile diğer nla
kadarunın ve irtifak h:ıkkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair 
olun iddialarını hu i!Unın neşri tarihinden 
itibaren yirıni gün iı;-inde evrakı müsbite
leri ile lıildirmelcri icap eder. Aksi halde 
hakları tnpu sicili ile sahil olmadıkça sıı. 
lış bedelinin paylnşmasındnn lınriç kala
cakları ve clıılın fazla malumat almak is
tiycnlerin 10-10-38 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için açık lıulunduru. 
lacak olan artırma şartnamesi ile 34/1612 
numaralı dosyasına miiracnntları iliin o. 
hın ur. 

kupa ve landolannın arasından geçerken 
Ayşe sultanın ihtiras şimşeklerile parıl
dayan gözbebekleri arabanın arkasına 

takılını~. uzun uzun bakmıştı. 
Taze bir fidan yumuşakhf,-rında tahmin 

etti~i tüvana delikanlı Ayşe sultanın 

kalbine yerleşmişti. 
Sultan gözlerini önleri sıra koşan fay

tond2n a;ırmaksmn yanındaki başkal

fasile konuştu: 
- Mlhınev!. 
- Buyurun sultanım .• 
- Su önümüzdeki giden fa~ionu görü 

yor musun? 
- Evet sultanım. 
- Onun içinde bir delikanlrvar. -..... . 
- Sen onu takip et, bul, bana getiri 
- Na~ıl buradan ayrılıp peşine düşe-

yiın? .. 
- Şimdi ben Cevhere emir veririın ..• 

Sen inersin. Benim Çağlayan kasrında 

kalan broşumu almağa dönersin. Sana 
bir araba veririın yalnız ba~ına. Yanına 
bir k1z al, ağalardan kiınseyi bulundur
ma. Git o delikanlıyı bul. Konuş. Bu ak 
şanı mutlak bana getir.. Göre~in seni 
Mahmev ... 

Saray ve harem entrikalarının bilhas
sa gönül işlerindeki kısımlarında fevka
lMe ihtisas sahibi olan eski kurt, yaşlı 
kalfa biraz düşündü. Sonra: 

- Peki... dedi.. Sultanımın iradelerini 
hemen yerine getiririm. 

Dav:istin faytonu Kflğıthane kö}•ünün 
tahtaköprüsünü geçmiş; istihkam taburu 
karargfilıı kıtalarınm iki yanını çerçeve
ledikleri toprak yoldan 200 metre kadar 
yürümüş, sonra sağ tarafa sapını~ harap 
su bsakısı denilen mevldc -gelmiş dur 
muştu. 

Genç İngiliz, koca gün ziyan olduğu 
halde hfıHl bir iş göremeyişine çok üzü
lüyor, bir dakika evvel mühendis Ma
nuku bulmak, onunla görüşmek, istasyo 
nun basılış felaketini Öbrrenmek, yeni bir 
muhabere merkezi tesisi için yeni teşeb
büslere girişmek etrafında fikrini almak 
istiyordu. Araba harap su baskısında 

durunca Davist yere atladı. Cebinden 
kalem kağıt çıkardı. üzerine acele şu 
satırlan karaladı: 

Çanakkaleden, seferden döndüm. Si
zi görmek istiyorum. Arabada bekliyo
rum. Selamlar. 

AfJdullah 
Sonra kağıdı dürdü, büktü, arabacına 

uzattı ve lfıve etti: 
- Bu kağıdı al, şu karşıki karargaha 

götür. Orada zabit vekftli Manuk efen
diyi çağırt, ona ver. Gel! 
Arabacı, Yeşilköydenberi devam eden 

bir şey anlaşılmaz yolculuğun sonuna gel 
diklerini sandığı için memnun bir tavır
la kağıdı aldı. Müşterisinin söylediğini 
yapmağa koştu. Tabur karargahının ka
pısında bekliyen nöbetçi, arabacının is· 
tediği Manuk efendie haber göndertti. 
Çok geçmeden esmer benizli, ka,·i yapı
lı, 30-35 yaşlarında mavi çuha yakalı bir 
ihtiyat zabiti koşarak geldi. Nefere sert
çe sordu: 

- Beni arayan kim, nerede? 

Nefer kapının yanında duran arabacı-
yı gösterdi: 

- lşte bu adam efendim. 
lhtıiyat zabit arabacıya sokuldu: 
- O kağıdı sen mi getirdin? 

(Devamı nr) 

Deniz Lcvazı:m Satınalma· 
Komisyonu ilanları 

1-Tahmin edilen bedeli 7409 lira olan 2500 k·ilo çay 17 eylU.l 938 tarihL 
ne rasthyan cumartesi günü saat 11,30 da kapalı zarfla almamak üzere mü. 
naksaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 555 lira 68 kuruş olup sartnamcsi parasız olarak 
her gün komisyondan alınabilir. 

3 - !steklilerin 2490 sayılı kanunun tarüatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarının belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (6026). 
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lı adasında Piger ll on beş 
yaşını bitiriyor 

1 a r 1 a b I• r g u• • n _. Ba~tarafı 6 tndde 
lardı. Prens hakikati Pariste annesinin 

Baştarafı 1 incide 
§ında her gün bir parça daha artan şöh 
reti, davet edilenlerin hemen hepsini 
sabahleyin çok erkenden Kalamış va
puruna koşturmuştu. 

Vapur tam saat 8,20 .de hareket etti. 
Hava çok güzeldi. Kalamışın salonla -
rında teşekkül eden küçük küçük grup
ların muhaverelcrine kulak kabartmak 
adliyemizin bu güzel eserinden mem
leket münevverlerinin ne büyük bir 
gurur duyduklarını hissettiriyordu. 

Memleketteki Cezaevlerini rejimin 
insani ve medeni telakkilerine uygun 
bir şekle sokmakla Saracoğlunun mü
nevver m:.ıh itlerimizde ne derece u
mumi bir gizli temenniyi tahakkuk et
tirdiğini göze vuruyordu. 

Ortc:da, resmi ziyaretlerde mutad 
tekliften tekellüften eser gözükmiyor -
du. Gemide tamamiyle halkçı olan bir 
tenezzlih karakteri vardı. Vapur Kadı
köy ve İstanbul yakalannı geri.de ve 
Adaları iskele bordasında bırakıp, son 
sür'atla lmralı rotasında dümen tutar
ken Kalamış büfecisi Nazi f sandoviç -
terini ve güzel ko1rnlu çay bardaklarım 
dola~tırmağa ba§ladı. 

Bazan geminin baş tarafından neş' ~ 
li kahkahalar geliyor.du. Orada adli 
tıbbımızın büyük şöhreti saylav Saim 
hoca sivri zekasının bütün inceliklerini 
gl:Ssteriyor, biribirinden eğlenceli hika. 
yeler anlatıyordu. Alt kat salonda ba
ronun iki meşhur avukatı, Sadi Rıza 
ve Refik ağır ceza salonunda lmişlcr 
gibi en tumturaklı cümlelerini kulana
rak ceza psikolojisi etrafındaki kanaat
lerini şerhe ve biribirlerini ilzama ça
lışıyorlardı. 

Geminin alt katındaki lüks salonda 
ise saylavları bir grup teşkil etmişler, 
lmralının Amerikadaki güzel akislerin
den bahsediyorlardı. 

Bu grupta bulunan doktor Hilmi a
rasıra Çoruh saylavı Asım Usa yeni 
yazdığı bir destandan iki, Uç yliz be
yit dinletmeğe imkan buluyordu. 

Bir müddet sonra rilzgur kcsildi"7 
Herkes buzlu suya hücum etti. Bu sı
rada geminin en serin yerini saylav -

ların en tecriibelisi olan Nakinin keş
fettiği anlaşıldı. Saylav general ihsan, 
başrna toplanan ve askerlik hatıraları
etrafında anket yapan gazetecilerin 
suallerine cevap vermeğe çalışıyordu. 

Adli ye Yek ilinin beyanatı 
Saat ona doğru gazetecilerin ricası 

üzerine Saracoğlu Cumhuriyet adliye -
.&inin bu güzel eseri hakkında umumi 
bir beyanatta bulunmayı kabul etti 
ve §Unları söyledi: 

- Prensibimiz şudur: "Bize gelen 
a.damları bize geldiklerinden daha iyi 
veya daha az fena olarak cemiyete ia
de etmek.,, İstatistiklerimiz ve de
vamlı incelemelerimiz gösterdi ki biz 
de profesyonel mücrim yoktur. Irkı -
mızın güzel bir hususiyeti var: Bizde 
alçak insan yetişmiyor. Hırsız, mem
leketin !her tarafında fena adam ola -
rak tanınıyor ve Türk ne kadar berbat 
§artlar içine düşerse düşsün, hırsızlık 
yapmıyor. Biz de hırsız tesadüf en ce
miyetimize kanşmış ve zahiren bizden 
gibi gözlikebilmek talihine ulaşmış bir 
takım yabancılardan yetişiyor. Haki· 
ki Türk hırsızlık yapmıyCT. Suçluların 
hemen hepsi yaralama ve öldürmeden 
eeliyorlar .. 

Niçin yaralıyorlar? Neden öldürü -
yorlar? Zira, kendi içtimai ahlakınca 
bu hadiseyi kötü sanmıyor. Binaena
leyh hapishanelerimizi ıslc1h ederken 
prensib olarak şunu kabul ettik. Suç
lularımız ruban bozulmamış insanlar
dır. Eğer kanunlarımızın umumi kai
delerini memleketin umumi ahiakı ha
line sokabilirsek biz İsviçre ve Belçi
kadan daah az cUrlim işlenen bir mem
leket manzarası gösterebiliriz. Hapis
h:ınelerimiz memleketin tam bir ayna
sı addedilebilir. 

Biz çiftçisi bol bir memleketiz, 
mücrimlerimizin çoğunu da çiftçiler 
teşkil ediyor ve söylediğim gibi bun
larda fena bir hareket addetmedikleri 
için aralarındaki basit hadiseleri kanlı 

neticelere vardırıyorlar. Gene tetkikle
rimiz bize gösterdi ki Tiirk iyi muame
leden hoşlanıyor. Hakaret, tehdit, taz
yik, cebir Tilrklin psik.olojisine uymu
yor. Halk darbımesellerimizin hemen 

1 

hepsi iyi söz ve güzel muamelenin müs- ağzından öğrendi, bu faciaya bir türlil 
bet tesirlerini göze vurır.akta değil mi • inanmak istemiyor ve yanındakilere : 
dir?. "Neden yaptılar bunu, neden ... ,, diye bo-

yuna soruyordu. "Tatlı dil yılam yuvasından çıkarır.,, 
''GUzel söz dağ devirir., demez miyiz .. 
Türke güzel söz söyledin mi, Türk he
men dağı devirmeğe başlıyor. Binaen
aleyh Cezaevlerimizin terbiyede kabul 
ettiği esas, "azami hürriyetle azami 
derecede iyi muamele,, olarak tesbit e
dilmiştir. Geçen ilç yıl bu telakkimizin 
doğruluğunu izah ve iıbat ediyor. Bu 
adaya üç yıl önce 150 kişi ile gelmiJ • 

t ik. iŞmdi burada 786 adamımız var. im
ralinın eski defterlerdeki zirat husu
s:yetini tetkik ettik. Bu ada 2500 kişi 
barındırmış, zaman ile buraya bu kadar 
mahkum yerleştirmek mümkün ola
cak. Iste.dikleri her şeyi verdik. Şimdi 

göreceğiniz iki kolon teşekkül etti. 
Hayvan yetiştiriyorlar, balık tutuyor
lar, okuyor1ar, evlerindeki hayattan bir 
basamak yüksek bir refah içindedir -
ler. Adanın havası güzel olduğu için 
sıhhatleri yerindedir. Burasını yapma· 
ğa karar vermezden önce bir müfetti -
şimizi memlekette 200 hapishanede 
t etkikler yapmağa memur ettik. Scnra 
kendisini muhtelif Avrupa memleket
lerine gönderdik. Faraza Belçikada ta· 
nmmadan bir küçük cürüm işlettik. 

Hapse mahkum oldu ve Brüksel Ceza
evinde cezasını çekerek tetkiklerde bu
lundu. 

Aldığı neticelerden Belçika adliyesi 
bile istifade etti. İmralıdan aldığımız 

neticeler üzerine deral, Edirne, Zon
guldak ve İspartada üç yeni merkez 
açtık. Edirne pancar yetiştirecek. Zon 
guldakta amele müteahhidi vaziyetin -

deyiz. İsparta.da halıcılığı canlandır · 
maktayız. İmralı sadece soğan yetiş

tirecek. İmralıda balıkçılığın azami 
inkişafı olacağını da sanıyoruz. Bu yıl 

100 fıçı salamura yapabildiler. Adadı 

makineye gitmiyeceğiz. Yani bu hare· 
ketimizi asla ticari mahiyette bir istis
mar şekline vardırmıyacağız. Maksa -
dımız mücrimi içtimai hayatına uy
gun bir çalışmaya tC§vik etmek ve ona 
hemcinsini mümkün mertebe çok sev· 
dirmektir.,, 

Bu sırada gemi Imralıya yaklaşmış
tı. Üzerinde "Cezaevi - 1,, yazıh ve 
bütün mürettebatı mahkumlardan mü
rekelp bir motör bizi karşıladı ve on· 
tarın ldavuzluğu ile gemi sığlıklar ara
sından geçerek imralımn beton iske
lesine yanaştı. Mahkumlar, heyeti 
"yaşa!,, diye bağırarak ve alkışlayarak 
karJıladılar. Deniz ve güneş banyosu 
ile bronzlaşmış yüzlerinden sıhhat fı~ 
kıran bu vatandaşlar iki renk kumaştan 
yapılmış :tmralı üniforması giymiş
lerdi. Bir kenarda silahsız üç jandar 
ma dizilmişti. Ortada gardiyana benzer 
kimse gözükmliyordu. 

Evvela müsamere salonuna gidildi. 
Sonra yatakhaneler, kilerler, balık de· 
posu. soğan ve buğday ambarları gezil
di. Bu ilk merkezin arkasındaki dağa, 

mahkumlar "Atatiirk,, adını vermişler, 
onun yanından Meteburnuna doğru sı· 
ralanan diğer tepeler "İnönü,, "Çak
mak,, adlarını taşıyor. Vadide bir dere· 
ye Saracoğlunun adını vermişler. 

Kafilemiz mahkumların yedikleri 
yemekleri tetkik edince çok memnun 
oldular. Bunlar burada kollektif bir 
çiftlik sahibi gibi ya§ıyorlardı. 

MahkGmlar Adliye Vekilinin davet
Jilerini nasıl ağırlayacaklarını bilemi • 
ycrlardı. Davetliler konuştukları her 
mahkumun nazik tavırlarından ve gü
zel sözlerinden pek memnun oldular. 
Verilen ziyafetin listesi şudur• 

Pltıvlı kuzu, 
Patlıcan kız.:ırbnaaı , 
Domates ~lataaı, 
Yoğurd, 

Ozüm, incir, 
Kahve. 
Yemekten sonra adanın davul, Nr

nası kısa bir konser verdi. Bunu cidden 
kıymetli iki halk artistinin bir curacı 
ile bir kavalcının harikulade parçalan 
takip etti. 

Saat üçte Meteburnundaki ikinci is
tasyona hareket etti.le. Bu ista&yon bu 
yıl yapılmıştı. Yolda adanın zirai is· 
tatistikini öğrendik. Bu yıl 150 bin ki
le buğday ve 80 bin kilo •olan elde 
edilmiş. Karpuz, kavun, üzüm ve incir 

Fakat kilçilk prens gene; bir Kral ol
muştu. Üzerine yüklenen vazüenin ağır. 
lığını çabuk kavnynn yavru, memleketi
nin hudutları içine girerek ilk bilyük şe
hir olan Liubliana'da büyük merasimle 

, kar·ılandığı vakit ağırbaşlı ve yetişmiş 
bir insan vakarile bu tezahüratları pek 
iyi bilmişti. 

Plyer II, 1941 senesi 6 eylUllinde rUşte 
varıncaya kadar, amcası Prens Pol'un ri. 
yasetinde bir niyabet divanı krallık va
zifesini onun nnmına üaya başladıktan 

sonra Anne Kraliçe oğlunu lngiltereye 
mektebine dönerek orada bavlnmış oldu
ğu tahsiline devam etmesini çok arzu 
etmişti. Fakat memleketin yasası buna 
ınilsaade etmiyordu, ne kadar genç olur. 
sa olsun, milleti temsil eden Krabn uzun 
müddet vatan dışında kalmasına imkAn 
yoktu. Bu cihetle Piyer II o zamandnnbe
ri Belgradda sarayında tahsilini tamam
lamakta. ve memleketin en güzide lise 
öğretmenlerinden ders almaktadır. 

Kral, hergUn sabahları kırkar dakika. 
hk dört ders alır. Çok zeki ve çalışkan olan 

Kral öğretmenlerine sorduğu önemli sor
gularla ekseriyetle onları düııündürUr. 

Kralın el islerinde de mahareti vardır. 
Ufak tefek elektrik tamirleri yapar, boş 
~amanlarmı tayyare modelleri ile oyna
makla geçirir. Kendi eli ile kurduğu rad. 
yosu ile blitün istasyonları dinllyebilir. 
Bir gemiye bindiği vakit ilk ziyareti da
ima makine dalrcsinedir. 

Görillliyor ki Kral çok muntazam bir 
mesai hayatı içinde yetişmekte ve şid
detli zekası, ilme karşı derin alakası ve 
görüşlerindeki isabetli tezahürleri ile 
temeyyüz etmektedir. 

Bugün dost ve milttefik Yugoslav mU. 
letl genç krala ve hanedanı erk!nına bağ
lılıklarını bUylik eenlikler içinde bir ke
re da.ha. izhar ederler ve gene; Krala u. 
zun ömürler dilerlerken bu temennilere 
biz de yürekten iştirak eder, yalnız dost 
:ye mlittefiklerinin değil bUyiik küçUk 
bülUn dünya milletlerinin takdirlerini ka 
zanan Yugoslavya için umumi sulh yolun 
daki mesaisinde muvaffakıyetler dileriz. 

yalnız mahkumlar tarafından yenilmek 
üezere yetiştiriliyor. Adanın metrlık 

kaldığı zamanlarda bozulan zeytinlerin 
cinsleri ıslah edilmiş, bu yıl 40 bin kilo 
zeytin elde edilmiş. Çakmaktepesinde 
çam filizleri yeti;riliycr. Bunlarla A
tatürk tepesinden itibaren bütün adada 
ağaçlama işine başlanacak. 

İşte bu mühim varidat hesaplariyle 
meşgul olduğumuz sırada birdenbire 
"'Gaaaarrrt!,, diye bir ses i~dildi. De
niz o kadar güzeldi, ada bizi o kadar 
sevindirmişti ki, böyle bir zamanda 
Kalamış vapurunun bir sığlığa oturaca· 
ğı hiç birimizin aklına gelmiyordu. Fa· 
ltat hakikat bu idi: Oturmuştuk işte ... 

Gemiyi İdarenin İşletme Müdürü 
Nasuhi kaptan idare ediyordu. Baştan 
çifte demir atarak, pervaneleri bütün 
kuvvetiyle tornistana çalıştırarak bu 
vaziyetten lcurtulmak istedi. Fakat bu 

gayret uzun zaman bir fayda vermedi. 
Adada bizi karşılayan Bursa valisi 

Şefik derhal kurtarma çarelerini dil
şünmeğe başladı. Aklına gelen ilk ça
re Trak vapurunu çevirtmek oldu. 

Vapur İmralırun önünden saat altı
da geçecekti. Elde tek vasıta Cezaevi
nin motörü idi. Bu motör Adliye Ve· 
kili ile gazetecileri Mete iıtasycnuna 
çıkardıktan sonra Trakın rotasına doğ
ru yollandı. Fakat geç 'kalmıştı. Sür
ati müsait değil. Bu plan suya clüştü .. 

Bu sırada güneş gurup edi} ordu. 
Karacabey boğazı ile imralının ara

sındaki sakin deniz o kadar şiirli idi ki 
kimse geminin oturuşundan ıstırap duy 
muyordu. Mete İstasyonunda bize bol 
üzüm ve incir ikram edildi. Gece iler
ledikçe ay ışığı gurubun serptiği şiıri 
tamamladı. Derken uzakta bir dağın 

arkasında duman'lı bir kızıl ışık belirdi. 
Karacabey civarında ormanlar yanıyor
du. 

Bursa. valisinin gayreti ile yemeli: 
tedarik edildi. Mahkumlar ilk gittiği -
miz istasyonda bize bol balık ve ista
kozdan mürekkep bir akşam ziyafetf 
hazırlamışlardı. Vapur kımrldanama

dığı için bundan mahrum kaldık. Fa-

ran 
A 

iZ 
an 

u 
t ş"datı ~ 

Parls, 2 (A. A.) - Sabık Fransız baıs-ı 
vekili Leon Blüm, Berlinden Populcr ga

zetesine yazıyor: 
''Almanynnın Fransız hududunu her 

ne pahasına olursa olsun abluka nllına 

almak üzere yaptığı asi~eri hazırlıklara 

gece, gUndUz devam edilmektedir. Ren 
nehrinin sablllndcki bUtUn kasabalar as. 
keri kıt'alarla dolmuştur. Yollarda Al -
manyanın her tarafından gelen kamyon
lar harb malzemesi taşnnaktadır. lstih
kA.m işlerine faaliyetle devam edilmekte
dir. Kıt'alar şimdiki halde yalnız topra. 
ğı kazmakla meşguldilr. Son gilnler zar
fında birçok Almanlara motörleşme hak
kında risaleler dağıtılmıştır. Almanyanm 
ıılmalindeki kıt'alar sUartle Fransız hu -
duduna sevkcdtlmiştlr. Askeri sebebler
den dolayı Almnnyanın garbında ve ee. 
nubunda birçok yollardan geçilmesi me
nedilmiştir. 

Üç aylık mütareke 
Berlln, 2 (A. A.) - Burada elde edi

len malüınata göre Sildet delegeleri hü
küınetin milliyetler hakkındaki projesini 
reddetmemekle beraber bu projenin ka
bule şayan olmadığını beyan etmekte • 
dirler. Bundan, Südetlerin müzakerelerin 
inkıtaat uğramasını istemedikleri anla -
1111.maktadır. Berlinde Pragm yeni teklü
lerde bulunacağı ilmid edilmektedir. Bir 
Berlin menbaından verilen habere göre, 
hUkfımetin projesinde başlangıç olarak 
Uç aylık bir mUtareke teklif edilmekte
dir. Bu mUddet zarfında Çekoslovak ma
kamlarile SUdet şefleri vaziyeti vahim. 
leştirccek her türlU tedbirlerden içtinap 
edeceklerdir. 

Cevap kaçamal< lı olacakmış 
Paris, 2 (A. A.) - aatbuat, Çekoslo-

vak meselcsile meşgul olmağa devnm et
mektedir. 

Oeuvre gazetesinde Mm. Tabouls §Öyle 
yazıyor: 

"Berlinin ecnebi mahfellerl, Hitlerin 
müşavlrlerile ve Henlein ile Hodzanm ü
çüncü projesine verilecek olan cevabı 

milınkere ettiğine inanmamaktadırlar. 

Ecnebi mahfellere göre bu cevab, za
ten verilmiştir. Henlein'in Praga git • 
meden evvel lfızımgelen talimatı verdi
ği söylenmektedir. Pragda olduğu gibi 
Berlinde de verilecek cevabın menfi de· 
ğil, kaçamaklı olacağı tahmin edilmek -
tcdir. Berliuin ecnebi mahfellerinde ha
sıl olan kanante göre, Almanya, istedi. 
ği zaman müzakereleri inkıtaa uğratmnk 
ve bunun mes'uliyetini Çek!ere yilkle -
mck için muhtelif hadiseler çıkarmağa 
gittikçe artan bir ga~·retle çalışacaktır.,, 

Ilitlcrlc görüştü 
Prag, 1 (A.A.) - Henlayn, Hitler L 

le görü~mek üzere bu sabah Berchtes. 
gadene hareket etmiştir. 

Londra, ı (A.A.) - Salahiyettar 
membalardan bildirildiğine g0re, Hen 
!aynın, Hitleri ziyareti, Lord Runci
manın ricası üzerine lakarrur ettiril. 
miııtir.Henlaynın samimi sulh arzula. 
rından emin olan Lord Runciman, B. 
Hitlere bir mesaj götürmesini talep 
eylemiştir. Lord Runciman, Hitıerin 

halen yapılmakta olan müzakerelerin 
devamını tasvip eyliyeceğini ümit et
mektedir. 

Berlin, 1 (A.A.) - Saat 14 te Ber. 
tesgadene muvasalat eden Henlayn, 
derhal Obersalzberge giderek Hitlerln 
yanına girmiştir. Bu görlişmiye Hes 
ve Göring de iştirak etmişlerdir. Gö. 
rüşme hakkında hiç bir tebliğ neşre· 
dilmemiııtir. 

IIitler sulhtcn bahsediyor 
Paris, 2 (A.A.) - Jurnal gazetesi 

taşraya mahsus nüshasında Hitlerin 

kat söylediğimiz gibi vali Şefik ve 
merasimi idare eden adliye müfettişi 
bize bol tevzi edilen karnıyarık patlr -
candan ve s&.lata ile plavdan milrekkep 
bir akşam ziyafeti çektiler. Ne olduysa 
İstanbul Müddeimumisi Hikmet Ona· 
ta oldu. Müddeiumumimiz cidden fe
dakarane çalıştı. Bütün geceyi motör 
içinde sağa sola gidip bize yardım a
ramakla geçiren Hikmet Onatın aç 
kaldığı muhakkaktır. 

Gece ilerleyince meddücezir hadi· 
sesinin cilvesiyle sular çoğalınca ge
mi kendiliğinden yüzdü. Kal:ımış yol
cularınr gece yarısından sonra, saat 
Uçte köprüye döndürebildi. Bugün 
saat en ikiye kadar müddeiumumi Hik
met Onat İstanbula gelememişti. 

:(. 1(. 

sııastll 
Berchtesgaden mülakatı e tığı 
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dirde Avrupa mahvo~u.rdu~eıceıl' 
Belçika ve Fransa gıbı sn 
artık Bolşevikleşeceğ~ne in~ıcınd't 

Hitler iktısadı vazıyet ha eğe d 
devlet yalnız kendini düşün.: bit jjı 
ettiği ırı:iddetçe bu vaziyetı edre' 

kt de"arn . ocağı olarak kalma a le ıııı 
ni söylemiş meselenin anca~ 
kendi arzularile faal bir trde~ ~J 

d' e 
rejimi kabul ettikleri tak .
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lebileceğini ilave eyicmişur. ğıı::ıll 
!erin meşnı birer hata oldll 

dederek demiştir ki: ıniis:ııl:' 
"-Milletler her sabada ,; 
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teşriki mesai vücuda getı 

hdırlar. relt t' 
Hitler Fransadan bahsede 
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"- Biz ayni aileye nıensu tır'~ 

. A d ·1· ez ıbir ııa . , 
rız. ramız a sı ınm :airibl 
ğuran bir bağ mevcuttur. atcdit e 
kin bağlamaktan ziyade, t 

için birçok sebepler var~~~leritı 
Hitler netice olarak zıhı tıılesl 

nal - Sosyalizm'e intibak e ğ1111ıı 
urun bir sulha ihtiyaç oldll 
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• ~ Runci~ .ı Prag, 1 (A.A.) - . teblİğııtı 
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1 Yarınki Cumartesi günü oparlörlü - elektrikli 
71 ve 74: numaralı vapurla.rımız mutat lüks tenezzüh seferlerini yapacaklardır. 

Saat 14.30 da kalkan 74 de mükemmel alaturka. SAZ HEYETİ 
Saat 14.45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve CAZ ORKESTRASI 

:vardır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya pastahanesi tarafmdar 
:leruhte edilmi§tir. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arztı üzerine 71 de dans yeri sureti mahsusada büyUltülmüştür. 

Bilet ücretleri her iki vapur için 75 kuruştur 
• : ~ • J, ... .. • • • • .. ~ _., ' ' ~ 'I : - J .. ~ ı~ . : . ' ' .-6 . -. . . " . . ıiJıı h ' Müdürlüğünden: 

(ıf . !ıtU<illı; 
ıetlı! '1ltıııeye k Yet için azı 125 çoğu 150 ton yerli kok kömUrU ahnması açık ek. 

••• 
ot~ tltsu onulmuştur. 
uedi' ~ ltıUh tnı.e 19-Eylfıl-938 pazartesi günü saat ild~e yapılacaktır. Kömü-

m ·••••••••••••••••••• ··--•--.•n•••••-•••• ..... •--x• .... ···········•······· ················.··········-·-······ . ~::::::::::::==:=::: :::::::::::: :::::c=:u:r.::ı:-.:-::::: :: . EBki Şemsülmek~tip ...rl////f ::!i:lm!IFsu!!!:::::::mr:s:::r:=:==~= .. e=ıff!SiH:a::: ~ , •••• ı::t:::!..;ı;;; ____ _. •••••••••••• aflı•aalaı.:-•••• L 

~ 1ııte~~n bedeli 3150 lira muvak kat temlnatr 237 liradır. 
JJf ~eye .1flerın şartnaineyl görmek üzere MtldUrlyet hesap memurluğuna. ek. 
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.§tirak için de ayni gün ve saatte Vilayet Defterdarlığı muhasebcci-
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esuı.de kurulu komisyona mtlrac aa.tlarr. ''6037,, 
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ALMAN SANKT GEORG KIZ OKULU (Leyli ve nehari) 
tık, orta ve ticaret kısmıları 

Esas tedrisat Almanca. ve Tilrkçe olup ayrıca Fransızca ve İngilizce de öğretilir. 
-----· 

PAT 1 
~"~dış basur memelerinde, basur memelerin.in her tUrlli iltihaplarında, 

l'alıatıenmiş fistilllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

Kayıt muamelesi ağustosun 22 sinden itibaren saat 9-11 raddelerirdedir. 
İkmal imtihanları eylftlün 12 sin de başlar. 

Okulun açılışı 15 eylfildedir. 

daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 
,_...,_ Saraçhanebaşında Horhor caddesinde ~-m 

-1stanbu1 Emniyet 
KızH ı AYR·yr,~ 

Erkek . ,I L·sEs· Yatılı 1 1 Yatısı~ 
~·· Müdürlüğünden: 

;,!ı:ı. , ilk, orta, lise sımflarile fer ve edebiyat kollarım havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren başla1 

Arzt etlen t alebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 1 0 dan 17 ye kadar mUracaa 

~~~ a.Jı \.idiriyetimiz için azı 25000, çoğu 30000 kilo meşe cinsi mangal kömürü -
~ lh~llıasx açık _ eksiltmeye konulınu§ tur. 

fi a .Kabul olunur. !stiyenlere tarifname gönderilir. Telefon: 20530 

Dr. İrfan Kayra ~ ~,e 19 eylül 938 pazartesi günü saat ikide yapılacaktır. Mecmu bedeli 
~~ ~tt en bedeli 1500 lira teminatı mu vakkatesi 112 lira 50 kmuştur. isteklile
~ de tıanıcyi görmek üzere müdiriyet hesap memurluğuna, eksiltmeye iştirak 
~lllisı. alrni gün ve saatte vilayet defterdarlığı muhasebecilik dairesinde kurulu 

~ona . 
nıUracaatlan. (6039) 

Röntken mütehassısı: Her g1ln 
3 ten 7 ye kadar Belediye Bin
birdirek Nurleonker sokakta. As

Kültilr Bakanlığı lstaobul Erkek Terzllll 
Okulu DlrektUrJUğUndeo: 

Kayıt ve kabule devam edilmtktedlr. Bilgi için Divanyolundaki okula m 
racaat. 6019 

laner Apt. No. 8. 10 

~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~=========~==~~~~~T~e~le~f~on~:~22~4~80~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~!iE 

BURIDAN ~4 
-------------------------------------------------Ilı.:! ...... Marinyi'nin böyle bir şeye cüret 

~11cce ~ · 
gıni sanıyor muıun? 

,, - Görüyoraunuz adını da aiz söylii
ıOtsı.ı 
tes· . nuz. §evketmeap, bu haydut çe-
Vi~nı beni öldilrmeye gönderen Marin. 
.ı:. r. Katiller fazlasına cesaret .edeme-
"'4Cr B . 
hı · ana el kaldmnak cliretinde bu-
ii) llnıadılar. Fakat açlıktan, susuzluktan 

CCekt;- . b" '--- 'b" • °bqı .... sız, ır u=ır gı ı .{etıımemiş 

llnsaydxnınz. 

ltraı bir hayli hiddetlenmişti: 
lat- Enıin olsaydım Mııriniyi'yi yaka-
6.st:r, hJr zındana attrrırdım. Daha iyisi 
ta~ Iltdun. Evet ba§vekilim olmasına 
gıne 

ıı~. n astırırdım. Hem bana krallık 
tlar 

1
:csi olarak takdim ettiği Monfokon 
agacında " . tıı.ıtı alı.ıva bu anda, iktidanrun, nüfuzu-

hı.ı ..,, belki de hayat ve hürriyetinin 

dı.ığllteselede çok büyük bir ala.Icası ol. 
roı tınu sezdi. Fakat bir defa ittiham 

una 
ilet sapmıştı. Ne olursa olsun, sonu 

'Ye" ~llldx anrsa varsın devam etmesi Ja-

lliran .. 1 .. 
toPladx g.oz :nnı kapadı. Kendisini 
lllllht : Zihnınde kafasında çarpIJan 
ı~Şt: eiıt ınenfaatleri biribirleriyle kar§ı 
.,,. tch, :M"ar· ., ' h d b" "litt· ınyı yı ma ve e ilmek için 
tUtıd~~i feda etmesi Iazımgeldiğini dil. 
lehe u. Aşkiyle kinini yokladı. Kini ga-

!raldı 

de Qk~enı ~abasm: öldüreceğinden, hem 
·ıını k Ç urtaracağmdan emindi. 

run~~tesı daha düşünceli bir bale bü-
u. 

ta.~, Ş.evketrneap, dedi. Eğer hakil>ati 
İstiy •tııyıe söylemiş olsam, ölümümü 
llıek e~ Marinyi'nin beni niçin öldürt. 

ıtsed' ·· . - s·· ı gım anlatsam ... 
0 Yle ! Sana emrediyorum. 

<lr,'°; .. Şevketıncapl Marinyi'nin maksa
Ucud 

den b·· .. urnu ortadan kaldırarak, için-
ili de uyuk bir kin beslediği başka biri 

....._ rı:1ahv:!tmekti. 
l{ırnıniş o? Söyleyiniz kont 1 Yok-

sa en sadık şöv::ılyelerimden birini mi 
öldürmek istiyor. 

- Kimi zannediyorsunuz !Jevkctme
ap? 

- Ben ne bileyim 1 Belki de bana 
Navar krallığı tacını giydiren Ştiyon'u 
öldürtmek isteyordur. 

- Daha büyük biri şevketmeap 1 
- Sakm kardcıleriı:n olmasm 1 
- Daha büyük biri 1evk~tmeap 1 Ma-

rinyi eğer Kont dö Marşelle Kont dö 
Puvatiye'den birini öldürtmek isteaey· 
di bu hiyamtine göz yumardım. 

Kral, gizli düşüncelerinin k~ini an. 
hyarak sarardı. 

V aluva devam etti: 
- Çünkü o zaman tahtına geçmek 

nöbetini sabırsızlıkla bekliyen bu iki 
adamı ortadan kaldırmak için Marinyi
nin Allah tarafından gönderildiğine i-

narurdrmı Size daha büyük birini arayı 
nız diyorum 1 Sarardığmm görerek an
ladrğrnıza hükmediyorum. Evet şevket
meap o, sizi de mahvetmek istiyor. 
Marinyi'nin hareketleri doğrudan doğ. 

ruya sizi tehdittir. Şayet Büridan Ma
rinyi'nin aleti ise, Marinyi'nin de kar
deşlerinizin aleti olmadığrm 'kim temin 
eder? 

Lili birkaç dakika sustu. Bu susuşu, 
hiddetinden, bağırıp çağırmasından da
ha korkunçtu. Kalbine korku girmişti. 
Kardeşlerinin ihtiraslarına hiç şüphe 
yoktu. Bunların kendisini öldürtmek is. 
temeleri pek muhtemelldi. Marinyi, 
zevke eğlencelere, ııenliklere, harp ha
zırlığından ziyade düşkün olan genç 
kralın Şen sarayında, ölen Kral Güzel 
Filipin nüfuz ve dehşeti temsil eden 
biricik adamdr. O, Lfiinin babası tarafın 
dan tatbik edilen menfur istibdadı ya
şatmıya çalışıyordu. Olen kralın salta. 
nat devrinde geçen, kanlı fccayiin akis
leri bu adamın gözlerinde parladı. Ma
rinyi, önce kanlx ve meş'um bir mazinin 
hayalidir. Kral korkuyor, senelerden. 

BURIDAN 

----------------------------------------------------------~...-..... ---Bir an geldi ki, kulenin, bulunduğu 
kat kapkaranlık oldu. Hayretle etrafı· 
na bakındı. 

- Gece oluyor, dedi. Ne müthig bir 
gün geçirdim. Fakat müsterihim. Kral 
§imdi artık gelebilir. İstediği kadar ara
sın. Şimdi gözlerimin görmediği 'bu 
yerde o hiç bir şey bulamıyacııktır, Mar 
garit, seni ikinci defa kurtardım. Artık 
gidebilirim. Bakalım Büridanla karde
şimi bulabilir miyim?. 

Aşağı indi. Merdivenin son basama
ğına ayak bastığı sr.rada, zemin katın

daki .edanın askerler tarafından isil~ e
, dildiğini gördü. Kendisini gören bir a
dam: 

- İşte biri 1 - diye bağırdı. -Ya'kala 
yın .. Ötekilerde pek uzakta olmasa ge
rek.. Kuleyi arayın ötekilerini bulup 
getirin!... 

On asker, Filibin üzerine hücum etti. 
Hiç birine mukavemette bulunmadı. El 
leri, ayakları bağl::ındr . Kaldırılıp drşa

nya götüriildü ve kulenin kapısı önün
de bekliyen bir arabanın içine atıldı. 

Bir hayli dayak yemişti. Yüzü gözü 
kan içindeydi. Az sonra bayrldt. Nel 
kulesi baştan aşağı arandığı halde, baş
ka kimse bulunamadr. Müfreze kuman
danı buna rağmen ellerini sevinçle bL 
ribirine sürttü: 

- Birini yakaladım, - diye mırıl

dandı. - Halinden elbiselerinden bunun 
çete reisi olduğunu anlıyorum. Kra.. 
liçenin bana ıdavale ettiği işi hakkiyle 
yaptım. Bundan memnun olacak. 

of< :r- "' 
Filip ayıldığı zaman kendisinin 'ka

ranlık bir yerde bulunduğunu anladı .. 
Neredeydi?. Ayağa kalkmıya çalıştı. 

Muvaffak olamadı. Ayaklanna demir 
halkalar takılmış ve zincirlerle duvara 
bağlanmıştı. Eliyle duvarı yokladı. 

Duvardan kokmuş bir su sızıyordu. 

n;ri diri me.zara konulduğunu sandı .. 
Karanlıkta büyüyen gözleriyle etrafı 

araştırıyor, küçük bir ses i~itmiye ça-

lıııryordaı. Zihnine bir durgunluk gel
mişti. Zihni dağıldı. Deliliğin ilk ema
relerini tatıruya başladı. Bir kaç da
kika içinde, gözleri önünde bir takım 
hayaller görmiye başladı. O, bu ha • 
yallerin her bi,rini tanıyor ve onları 
çağırıyordu. 

Sonra mmldaruyor, arasıra bağrx

yordu: 
- Sen misin? Marinyi? Babamla 

annemin katili sen misin? Bana haka.. 
ret için, halime gülmek i~ geldin 
değil mi? Cesaret varsa yaklaş? Oof ... 
İşte Büridan. .Aziz dostum, .rica ede· 
rim, yat1dım et bana da bacaklanmı sı
kan, bana müthiş azap çektirten 1u 
halkaları çıkartalım. Ric~ ederimi Git· 
me Bü ridan. Gel! Gel Büridan .• Ne o, 
gidiyor musun? Artık dünyada dost. 
luk, kardeşlik, arkadaşlık namına bir 
şey kalmadı mı? Gotye 1 Bana neye 
hançerini göstererek tehdit ediyor • 
sun?. Ne yaptım sana? Onu sevldiğimi 
biliyorsun. Kurtardığım için bana ö. 
lünciye kadar darıldın mı? Ala.. Vur 
öyleyse.. Beni azaptan kurtaracağın 

için bilil.kis sana teşekkür ederim, He
le şu 6efil Bigoma bak 1. Gülüyor da .. 
Ne, Marinyi ile birlikte içki de içiyor. 
lar .. O, bu ne Marinyi, ne de Bigorn .• 
Melekler.. Bakınız hele.. Hiç bir in
san bu kadar saa!dete tahammül edebi. 
lir mi? 0 ... Evet, o ... Margarit.. Kol
larını açarak bana doğru geliyor .. 
Margarit geliyor. 

Filip zincir gürültüsü arasında diz 
çöktü.. 

HayaJler kaybolmuştu. Bu meş'um 
zmdanda yalnız, yalnız bir hayal kal. 
mrştt: Margaritin hayali .. Mrgrit .• 
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BOYUCO KARI 

Haşarat Yatağında bıraktığımız Bü
ridanla arkadaşlarının, ne oldu'lı:larnu 
öğrenmeden önce Nel kulesinde, sonra 
da Luvr sarayınıda kralla kont dö Va-
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 
dişleri niçin fırçalamak lazımdır. 

-Birinci sınır Operatör - - BÜYÜKDERE BEYAZ PARKTA 

fu~~!!~;J.~;~.i!:I ~ S Eylül cumartesi günü akşamı 
Çünkü unutmayınız k.: PAR~'~fs~!i~~:s1 

& 1 Münir N u ret tin v Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin difte

ri, bademcik, kızamık. cnfloenza, ve hat. 
ta zatürrieye yol açtıkları, iltihap yapan 

diş etlcrile köklerinse mide hummaıs, a 

pandisit, nevrasteni, sıtma ve romatizma 

yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız, 

ve sağlam dişler umumi vücut sağlığının 

en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh 

dişlerinizi hergün kabil olduğu kadar faz

la • taakal 3 defa - '"Radyolin,, diş macu 

nile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede

bilirsinb, ve etmelisiniz. Bu suretle mik. 

roplan imha ederek dişlerinizi korumuş 

olursunuz. 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ J;I 
estetik "yüz .. meme. kann buru~Uk- [

3 
Arkadaşları konseri 

luğu ve gençlik ameliyatı,. ~ 

(Nisaiye ve doğum mütehassısı>, ;;_~ Giiıuliiz saat on beşten itibaren 
• 

Muayene sabahlan M e c t ~ nen 
8 den 10 a kadar U 
Oğleden sonra ilcretlidir. Tel 44086 

Beyoğlu. Parmak!<apı, Rumeli han. 1 ................... 
HAB gazetesı 

ZA Yt - 933 tarihinde aldığım 
10/1631 No. ile kayıtlı Liman teske· 
remi kaybettim. Yenisini afacağımdan 
es!kisinin ıhükm:.i yoktur. M. Mehmet 

~ Yüzme yarışları 
F- i 
~Sabaha GREGOR' ~~ kadar un 
K-

L~ K 1 R B A L o s lJ 
si O 

==- '3 
Deniz harbi eğlenceleri. Duhuliye serbesttir. Tel: 32 - 43 
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son yeniU 
ile sabah, öğle ve akşam her.ıeınekt.en-1onra 

günde 3_defa_diş leı:inizi.fı(@laiJnız. 

o umbianın 
Ürgüplü Refik Başaran 
17 4 7 4 Tello Can 

Bay Rasih 13eşerin 
.... ~ 

.... . .. .. :.... • ~ f ~ : 1 ~ .. , {" \ ... : 

Mehmet Bey türküsü 17 4 7 3 Niğde ?1illi _halk şarkıl• 

Türk ~ntrasiti'nil 
ürgüplü aşık Mehmet 
17478 Hay~i~errr 

Habıbım ı 
Ben mı dedım sana 
Niğde karami 

17480 Güzel olasın 
Annem beni evlendir 
AI Salim türküsü 

kışa bırakma, yazdan al! 

TQnk Antrasiti'n i n .. 
kalori randımanı hiçbir vakit kok randımanile mukayese edilemez. Son 

tecrübelerin daha teyit ettiği hakikat: 

Urfalı Mehmet Şenses 
17 46 7 Dönb~~i c!_~nberi 

Yar yuregım 

17 4 81 Hatay şarkısı 
Ay gelin 

Bayan Suzan 

Tü~k Antrasiti'n in 
Kok'a nazaran yil2Jde ~::> faik buluduğu bir daha sabit oldu. 

Erzincanlı Esat Ertürk 
17 468 Har~imipatladım 

Ceylan 

17475 Geçen akşam • 
Aşkın o derin hasret• 

Bayan Sultan 
Satı§ me;kezi: Galata Yolcu Salonu karıısmda Tahir han 5 inci kat 

Telefon: 44915 117 4 7 7 Kaşla~ın başka ba~ka 
Şu daga aşam dedım 17479 Me~beri Cemıle 

222 B'ORIDAN ------.... --------------------------------------------------------luva arasında geçenleri anlatalım. 
Bigornun rehberliğiyle taş odanın 

kapısına kadar giden L\ii Hüten içeri 
ye girdi. 

Valuva, yeğeni kralın geldiğini gö. 
rünce sevinçle bağırarak ona doğTu 
koştu. Kral, kucakladı: 

- Sizi Haşarat Yatağından kurtar
mak için benim gelmem icap etti .• de
di. 

Valuva tıkanır gibi: 
.....- Oh Şevkctmeabl Yaşadığım müd

ldetçe hayatımı ve hürriyetimi size 
borçlu olduğumu unutmıyacağım .. Ha
yatım sizindir şevketmeab .. Onu iste
diğ,iniz gibi kullanabilirsiniz. 

Valuva bunları söyledikten sonra 
saatlerce çektiği korkunun asabın: 

bozmuş olmasından dolayı hıçkıra hıç

kıra ağlamıya başladı. 

Bu sırada gösterdiği minnettarlıkta 
ıamimi idi. 

Kralın kendisini kurtarmak için 
b izzat gelmesini kendisine karşı mu
habbetinin fazlalığına yoruyor ve se
viniyordu. 

O, yaradılışta dessastı. Bu gibi dü
§Üncelerin::le sabit kalamaz. Bu ancak 
k üçük bir zaman devam ederdi. Kralın 
kendisini kurtarmak için bizzat gel
mesinden sevinç duyduğu bu sırada 
Krala karşı nüfuzunun sandığından 

pek fazla olduğuna hükmediyor ve bu 
nüfuzun•dan ne gibi istifadeler elde e· 
debileceğini düşünüyordu. 

İlk anlardaki heyecan kayboJduktan 
ıonra : 

- Nel kulesinde bulunduğunuzu de
ğil mi? Bunu Lanselo Bigorn adında 
birinden öğrendim. 

Kont titredi. 
- Size benden Lanselo Bigorn bah

t etti öyle mi? Ne söyledi? Lanselo
d an sakınınız şevketmeap 1 O serseri-

Di~~di.J~ 
· - :Adam sende! Haklandaki düşün. 1 

cem hiç de sizinki gibi değil. istedi
ğimi söylettim kendisine. Yakalattım, 
Luvr'e getirttim ve korkuttum (Kral 
kontun nazarında vekarmı muhafaza 
etmek için yalan söylüyordu) Sizi bu 
kulede hapsettiğini itiraf ettirdim. 
Zaten o, layık olduğu cezayı sekecek 
önünde sayılı günleri var. 

Lanselo'nun yakalandığına ve ya
kında idam edileceğine kanaat getiren 
Valuva onun, Margaritin aşıkı bulun
duğu zamanlara dair bir pot kıramaya. 
cağına emin olarak fazla ısrarda bulun· 
madı. 

Kral: 
- Muhterem amca, dedi, bana şim

di böyle bir tilki gibi nasıl yakalandığı
nızı anlatınız? 

- Anlatayım. Fakat her şeyden 
önce havaya ihtiyacım var. Açlıktan da 
ölüyorum. 

- Açlıktan mı ölüyorsun? Ya ynvru 
domuz eti!.. 

- Yavru domuz eti mi? 

- Bigorn'nun ikram ettiği domuz 
eti. 

- Ne domuz eti şevketmeapl Benim 
bir şey gördüğüm yok. Yalnız küflen
miş, siyah bir ekmek parçası verdiler. 
Onların bana yemek vermeleri şöyle 

dursun, bilakis ben onlara gıda olacak
tım. 

-Nasıl! Az kaldı Bigorn'a sen mi 
gıda olacaktın? 

- Evet şevketmeap ! Bigorn'a. ve 
belki Odrio serserisine 1 Giyom Bur_ 
rask reziline! Sefiller beni zarla p:ıy
laştılar. 

- Ne diyorsun Landi panayır nclaki 
domuzları paylaştıkları gibi seni zarla 
mı ynplaştılar?. 

- Evet şevketmeap 1 Evvela başımı, 
sonra derimi, nihayet kaba etlerimi ..• 
Yani şunu söylemek isterim ki. 

Valuva hiddetinden 'kekeliyor. ne 

. . 
., , ' .::. \. 1 • \ JfJ,J :.., 

BURlDAN 2~ 
--------------------------------------------söylediğini bilmiyordu. Kahkahalarla 
gülen kralın karşısında alıklaşmıştı. 

- Şevketmeap, serserilerin yaptık
ları muamelede ben böyle gülünecel: 
bir şey bulmuyorum. 

Ömründe bu kadar güldüğünü hatır_ 
lamı yan kral: 

- Size henüz kazandan çıkanlıruş 
bir domuz muamelesi yaptılar ha! 

Valuva hiddetle cevap verdi: 
- Evet şevketmeap.. dedi, bir do

muz gibi. 
- Müsterih ol kahraman Vuluvam. 

ntikamın alınacak. Haydi gel 1 Heyecan 
tarımı 'hesaba lcatmadan domuz eti ve 
deri hikayesi son derece iştihamı açtı. 
Sana bir ziyafet vereyim. 

İkisi de yukarı çıkarak Nel kulesin. 
den ayrıldılar. Vakit çok erkendi. Böy
le olmasaydı, oradan geçenler, kralın 

halci katılırcasına güldüğünü Valuva
nın sapsarı kesildiğini görürlerdi. 

Yarım saat sonra kralla Valuva mü. 
k~'lef bir surette hazırlanan ve LUi'nin 
yavru domuz eti bulunmasını emrettiği 
sofraya oturdu1ar. 

Kral yemekte bulunanları mutat olan 
senyörlere: 

- Efendiler! Bu yemekte ne yiyece. 
ğimi sanıyorsunuz? diye sordu. 

Goşe dö Şatiyon: 
- Domuz yiyeceksiniz şevketmeapl 

diye cevap verdi. 
- Bilemediniz. Valuvayı yiyeceğim. 
Kral o kadar şiddetle gülmiye başla

dı ki Maletruva arkasına ufak fiske
lerle vurm ya başladı. 

Kral açıldı: 
- Teşekkür ederim Malctruva, de

di. 
Orada bulunanlar bu latifelerin, Va

luvanm gözde olduğuna mı yoksa f ela. 
ketine mi atam~t olabileceğini düşünü
yorlardı. 

Kral karnını doyurduğu zaman saat 
sabahın dokuzuna geliyordu. Valuva da 

/ 

midesini adamakıllı doldurmuştu. 11,. 
Lfıi senyörlere izin verdi. Sonra 

luvaya: d" b'-
- Şimdi yalnızız, dedi. aay ı raı• 

kalım anlat ... Konağında üç ynzden cJıO 
la muhafızın varken nasıl yakalan 
ve N el kulesine nasıl götürüldiln· ıcı• 

Valuva konağında geçen vak'ayt l3i" 
saca anlattı. Büridanla Lansclod re~ 
gorn"un karanlıktan istifade ~ ~e-Oi. 
kendisini nasıl yakaladıklarını soY . iıt. 
Fakat onların konağa nasıl ve 

ıııÇ 

geldiklerini sükutla geçti. 
Kral takdir eden bir sesle: ıdtcıı• 
- Muhakkak ki bu adamlar ba 

ten pek kahramanmış .. dedi. ereli S 
Valuva hiddetli bir s~le cevap v ıJ1t 

kabra111 
- Evet şevketmeap! Hem ferıa" 

hem de tehlikeli adamlar! işin e~ bi~ 
Sı bu adamların başında rnUtbl§ otı ~ 
müşevvik bulunmasıdır. Bunlar, orı eı:rıill 
linde altetirler. Beni mahvetmiye y 1<ıırş' 
eden kuduran, kralın amcacına ·r siıl 
dehşetli bir kin besleyen bu he1?: eti 

d k b
. .. . . . den sızı .. 

en sa ı ır muşavırınız ' ·,;de"' 
sadık ve en fedakar bir bCodenı 
mahrum bırakmak istiyor. 

1 Yavaş yavaş hiddetlenen kra 
5
: .. rı?·" 

d' or .. 
- Valuva kimden bahse ıy 

diye sordu. . ·rad~ 
·· ünlin 1 

Valuvanrn rengi ve yuz }lase-Oirı" 
değişti. Baskasırun kininden, ı«ka a$11 
den bahseden bu adam bu da 

1 
c bllrıı.1 

k!n ve hasedi kendisi duyuyord" J{ı1lıa 
nıor u. 

gizlemeye muvnffak olam·J el< )',,_ 
doğru eğildi. Dudakları titreyer 

vaş bir sesle: d ill1 dor• 
- Şevketmeap, dedi. J{ar eş a şiı:tıdl 

düncü Filipi mahvettikten sorırdaı:rıaı:· 
de sizi mahvetmek iste~~n ~erıoisı• 
Başka kimden bahsedecegııl1· ııırtiıt:• 

~urrı• .... 
ni göz altında bulundurdug dafl· VU 

w d w adaıtl ·ste• hgını ortaya çıkar ıgım sırıt ı 

d kal ltm3 r0e1 

cudumun da orta an bahset 
yen adamdan. Başka kimden 

mi istiyorsunuz? 


