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Çekoslovakyanındır ! 
ne karar verecek ? 
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~ Par s, 30 - Prağ an Çekos~ovakyamn resmi aj ansı Çetekanın bildirdiğine ~ 
5 göre Çek Nazır.ar Meclisi saat 10 da (Türkiye saatile 11 de) toplanarak Münih 5 
5 anlaşmasını tetkike başlamıştır. müzakereler devam etmektedir ! 
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Münib konferansında 
.... i :ı -...,-- ' w "if • j .. . 

Fransa, lngiltere ve ltalya tarafindan 

Hitlerin 
kabul 

istekleri -c 
edildi · 

Südet araz~si yarından itibaren 
on gün içinde tedricen 

Almanyaya geçecek 
0.1.1)1) 1 . 

o 
Ti A 

Çckoslonkya meselesinde son 
yaziyetıeri gösteren harita 

Noktalan ~izgilcrle i5aret edilen yerlerin Fransız - İngiliz planı ilo Almanyaya \'e rilmesi kabul edilmişti. Ahnan mulıtırası 

ise Uhakm oklarla işaret edilen mmtakalara kadar teşmilini istemişti. Münih konferansında. bn son şekle yakın bir 
hudad tayin eclilmiştir. 

Bir kısım arazide de ı 
~=-;,,:.:.~ 

En geç lklneiteşrln sonuna kadar 

Plebisit yapılacak 
Çemberlayn 

Bugün Hitlerle bir 
daha görüşecek 

Londra, 30 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin bildirdiğine göre Çembcr
layn Hitlerden hususi bir mülakat ta
lep etmiştir. Mülakatın bu sabah sa
at 11.30 (Türkiye saatile 12,30) da 
yapılacağı söylcnmektetlir. İngiltere 
Başvekili Alman devlet reisi ile birlik
te hali hazırdaki başlıca müşkülleri 

halletmek imkanlarını ara~tırc:.caktır. 

Çemberlayn öğle yemeğin-'·, sonra 
M•:inihten har"1·"t edecektir. 

Musolioi italyaya döndü 
Berlin, 30 (A.A.) - Mt•!.!:.Olini ile 

Kont Ciano Almanyada 14 saat kal
dıktan sonra saat 1.40 ta Münihten 

hareket etmişlerdir. İstasyonda Hitler, 
Göring ve diğer bazı zevat tarafından 
_ğurlanmışlardır. Hariciye nezaretinin 
protokol şefi Baron V on Doemberg, 
İtalyan Başvekilini hududa kadar teş
yi etmiştir. 

Tehlike atlatıldı 
Londra, 30 - Çekoslovakya ihtila

fı, Münih konferansında Almanyanın 

istekleri kabul edilmek suretiyle halle
dilmiş ve böylece günlerdenberi Av
rupa üzerine çöken tehlike bulutlan 
.dağılmıştır. 

Münihte dört başvekil arasındaki 

(Devamı 6 ncıda) 

1938 
Resim14 haf ta 
~ lQı (fi}©{Qı $al'1'DSD 
Bütün kadınları alakadar eden y:ı.· 

zıları, biçki, dikiş modelleri, güzellik 
reçeteleri, aşk ve zahlta Jıilmyeleriylc, 
renkli, ş·k bir kapak içinde çrkmışbr. 

36 sayfa 
5 Kuruş 

Hünth konfrtansı Çeko~lovüyanm arad ~hef:modJ-·lo ""'"'"lenıni~. fakat Av. 
rupada bir~ok arazinin bu hale gelmesinin önüne ge~miştir 

Japon ordusunun 
lngiliz aleyhdarhğı 

bir nazırı değiştirtti 
Ordunun tazyıki üzerine Hariciye 

Nazırı istifa elti 

ç :nde Japon harekatı ise müte~ 
maai hezımet ere uğramaktadır 

Londra, 30 - Çin harbi dolayısiyle 

Japon kabinesinde çok mühim bir ihtilaf 
çıktığı Tokyodan gelen haberlerden an
laşılmaktadır. Bu ihtilaf yüzünden Japon 
hariciye nazırı general Ugaki ile hari
ciye nezaretinin siyasi müşavirlerinden 
ikisi istifa etmişlerdir. 
Başvekil prens Konoye bu sabah impa

rator tarafından kabul edilmiştir. Prens 
imparatora general Ugakinin istifaname
sini vermiştir. İmparator, prens Konoye
yi generalin yerine hariciye ve müstem_ 
lekat nazırlıklarına tayin etmi!'ltir. 

İhtilaf, Çin harbi işleriyle meşgul ol
mak üzere doğrudan doğruya başvekale
te merbut olarak teşkil edilen biironun 
saiahiyctleri meselesinden çıkmıştrr. Sa
bık hariciye nazırı böyle bir büro teşki
line muhalütir. Halbuki böyle bir teşek
külü ordu istemektedir. Başvekil bu va. 

ziyette hariciye nazırını fedaya mecbur 
kalmıştır. 

Yan resmi bir tebliğde, Japon ha
rici siyasetinin katiyen değişmiye
ceği ve hükumetin antikomintern si. 
yasetine ve Çine karşr şiddetli ve a
zimkar hattı hareket takibi siyasetine 
sadık kalacağı bildirilmektedir. 

Fakat Tokyoda ecnebi siyasi mahafil
(Devamı 6 ncıda) 

\' AR•N SA HAH 
Kurun GAZETEsı 

almayı ihmal etmeyiniz : 
iki ilavesiyle 24 sayfa 

birçok fcfriknlı, değerli ynzılar 

3 kuruşa 
--....-- ~ -- ~,,_,, ,,_.__. 

Belediye secimi 
yarın başlıyor 

C. H. P. namzetlerini tesbit 
ve ilan e t; 

İstanbul umumi meclisi için uza seçimi 
yarın ba~lıyac:ıktır. Vihlyetin her tara
fında hazırlık tamamlanmıştır. 

Parti, aza namzetlerini tcsbit etmiştir. 

Namzetlerin isimleri şunlardır: 
ADAI .. ı\R İLÇESİ 

Asli aznhklara: Avni Yağız (avukat),. 

.-: Devamı 4 iincı7de " 



. i~JIBABEB 
AKŞ A M P OSTAS I 
Solt/61 "" ,.,_,,:~·ol l.:üdüri. 

He"an ~~sı,.-, us 
I DA F E ,; v ! ı ıııu.D..ıl Ankara c addesi 
!'cıaı. lt'•- ı "•-114. T•lırr•I od-'I lolophl llADl!:I 

Ye·ı ı,ıerl-.telefonu: 23872 
ıcı .. ·o .. .. : 24370 
11ııl" •• : 2033 5 

• Al\ O N E,. ŞARTLAR l 
• -.A Ti,..,.. ~ ,,... • ., 

~"""''" ı.•ocı ıı.. ı.ı•• "'· " . .,.... ,.. . ····· . , evıtlo toe 101 • 
' ev••" ııt ıoe • 

Zırai 
kalkınma 

Mili seferberliği 
Z raat Bankasının 

ikrazları 42 milyonu 
&!;ili 

Ziraat Vekaleti, köy kalkınması ve 
s:irat kalkınma milli seferberliğinde 
malt plftn için mevcut qıembalan tet.. 
kik ve tespit ettirmektedir. Birinci köy 
ve ıiraattc kalkınma kongre inin tc;>

lantı baı:ırhklarını yaptığı sırada aktU
el bir değed olan bu teapit Jfi, zirat 
kalkınma için elde mevcut mali im. 
kinlarla temlni lUzumlu olanlar hak
kında vhıh fikir verecek mahiyette-

ctir. 
Yapılan tetkikte, evvel!, nUfuıumu. 

zun köy ve ıehir bUnycsi Uzerlne tak• 
almi esas tutulmuf, köyler nilf uslarını 
gö:-e gruplara ayrılmııtır. Ba rakamla
ra göre vıısatt köy 22 karekilomctre ve 
nUfuıu 354 tUr. 

Mali plAn için, umumi bütçelerde 
Ziraat Veklletine ayrılmış olan mik. 
tar hesaplanmıştır. Meşrutiyet ve 
cumhuriyet devirlerine alt rakamlar, 
ayn ayn mukayese edilmektedir. Bu 
rakamlara göre, 325 senesinde bütçe 
yekunu olan 30.359.545 liradan ziraate 
ayrılan miktar 345.496 liradır kt, u
mumt b~tçeye olan nisbeti 1.13 tür.
Diğer seneler ıu seyri takip etmi§tir: 
1326 da bUtçe yckQnu 32.997.721 lira 
ve ziraate ayrılan l.19 nisbetinde 
495.843 lira: 1327 de bütçe yektinu 
36.223.181 lira, ziraate ayr.lan 381.940 
lira: 1328 de bütçe yeklınu 33.997.392 
lira ve ziraate aynlan 1.30 nisbetin-
de olarak 442.076 lira; 1330 da biltçc 
yekQnu 34.012.003 lira ve zira; e ay. 
nlan bütçenin 1.17 ıi; 1331 de biltçe 
yekQnu 35.657.545 lira ve ziraate ay
rılan bütçe yek\tnu 1.06 sına tekabül 
etmek Uıere 3n.986 lira, 1332 de büt
çe yekQnu 39. 724.720 lira ve ziraate 
aynlan bütçe yekununun 1.18 zine te
kabUl etmek üzere 469.869 lira, 1333 
te bütçe yekCtnu 53.304.511 lira ve zi. 
raate aynlan b:.itçe yekQnunun yüzde 
2.5:3 ti olmak Uzere 1.377.5Gf> lira: 1334 
te bütçe yekunu 51.969.711 lira ve zi
raatc aynlan yekClnun yütde 3.04 dil. 
ne tekabül etmek il.zere 1.582.889 lira
dır. 

Meşrutiyet devrinde, b:itse keyunu. 
nun en fada yUzde 3.04 dünU bulan 
bu miktarlar, yalmz ziraat işlerine 
değil: ziraat, orman1 madenler ve ti
caret itlerine tahs:ıı olu:ı::-uştur. Bu 
itıöarla, yalnız ziraate aynlmıı ve 
harcanmxı olanı tesbit etmek müm
Jcün olamamı~ttr. 

Cümhuriyet yıllannda: 

CUmhurlyette, 925 b:.itçcsinden 938 
mali yılı bütçesine kadar ziraat ve ik. 
tısat teşkilatına aynlrruş olan para
lar, ıu seyri takip etmiştir: 
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Pazarl•ksı~ satış 
yarın başlıyor 

-----------------~---------------
lstaobul vilayeti dahilinde 

Avlanması ya-
sak hayvanlar 

Karaca, sUIUn ve kek· 
Uk iki sene mUddetlt' 

avlaoılmıyacak 
İstanbul avcılar ve atıcılar Birli

ğinden: 

28. 9. 1938 tarihinde toplanmıt o
lan İstanbul vi!aycti av komisyonu, 
viliyet dahilinde nesli pek azalmış o
lan yerli av hayvanlarından karaca, 
eJlUn ve kekliğin iki sene mUddetle 
avlanılmamasına karar verml§tir. Bu 
karar Ziraat Veklletlne billlh il diği gi
:bl av kanununun tatbikatJyle vazıtc:. 

dar bulunan jandarma, polis, rüsumat 
idaresi ve saireye de tebliğ olunmug
tur. 

Vilayet av komisyonlarınca veril
mi§ olan kararlar tebliği tarihinden 
itibaren mer'i olduğundan, vilayeti. 
miz huduttan dahilinde I. Birincitcş
rln 1938 tarhinden itibaren .Karaca, sü
lün ve keklik avı ve bu gfüi av hay
vanlarının satışı menedilmiş bulun
maktadır, 

Bundan başka, diğer vi'alctlerden 
damız:lık keklik ve sUlUn ile bunların 
yumurtaları getirtilerek vilayetimizde 
tesis edilecek olan av hayvanları ü
retme yerlerine salıverilecek ve bu su. 
retle yerl: av hayvanlarının çoğaltılma. 
ama çalı§ılaı.:aktır. 

Birliğimiz. mensuplarını ve biltün 
avcı arkadaştan bu karardan haberdar 
ederken milli servetlerimizden biri 
olan av hayvanlanmııın himayesi ve 
dolayısile avcılığın ilerileyip yayılma· 
sı maksatlariyle ittihaz edilmiş olan 
bu memnuiyet kararının tarr.amii tatbi. 
kinde kendilerini birinci der ecede va
zifedar bilmeV!rini ve buna riayet 
etmiyenleri gördUkleri takdirde en kı
sa zamanda Birliğimizi veya kanunun 
tatb!kiyle ilgili hUkCtmet memurlarım 
haberdar etmeyi bir memleket borcu 
olarak telakki etmlcrini rica eder. 

riyle olan nisbetleri ile beraber tes
bit edilmiştir: 62 vilayetirr.izde 193 7 
bütçe yekflnlan 20.661.320 lira ve zi
raatte ayrı1mı~ olan miktar da 798.260 

lirndır. 

Ayrıca ticaret odalan bi!tçe rakam. 
lariyte. bu rakamlardan ziraat i§leri
ne ayrdmr§ olan miktarlar arasında 
mukayeaeler yapılmaktadır. 1937 de 
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Hangi ·esnaf buna 
mecbur? 

Eyirılden itibaren merlyet mevkllne 
glrmig bulunan 3489 numaralı pazarlıksız 
sntıg mecburiyetine alt kanun, bu kanu
nun verdiği sallhlyete istinaden bUkfl -
metçe çıkanlan kararname bUkUmlcrl 

dairesinde yann sabahtan itibaren An
kara ve lzmlrle §ehrlmizde tatbik cdU. 
meğe başlanacaktır. 

Alıcıyla sntıcı arasmda eınnlyetslzliğin 
bir ifadesi olan pazarlığı yann sabnhtan 
itibaren kaldıracak olan esnaf ~unlnrdır: 

Gıda. maddeleri satan esnaf: Kasap -
tar, b~ ve paçacılar, mcyva ve scbı:e 

sıı.tnnlnr, bakkallar, sucular, slltçlllor, 
yoğurtçular, yağcılar ve sair gıda madde
lerini satanlar ..• 

Tuhafiyeciler: metre ile kuınao salan· 
hır manlfaturncılnr .. 

Antikacılar, kehribar işleri yapanlar, 
kakmacılar. 

A~ kkabıcılar, terlikçiler ve emsali 
maddelerin satışlarım yapanlar. 

Pazarlıksız satış kanununa dair karar
name yalnız dUkMn ve mağaza dr.hllin. 

de yapılan münhasıran perakende sal~
lar için mer'idir. Seyyar esnafla toptan
cılar bundan istisna edilmiştir. Hem ha· 
zır, hem de ısmarlama i§ yapan mağaza. 
ların siparie Uzer:ine olan 13lerlndo pn. 
z:arlık yapabilecek, fakat hazır sntısla -
rmda pazarlık olmıyacaktır. 

Pazarlıksız ımtışta her malın Uzerlııde 
behemehal maim cinsini ve flatmı gös
teren blr etiket bulunacaktır. Fakat U· 

fak maddelerin fint etiketleri kutulan ve 
ya merbut oldukları mukavvaları lizerlne 
yapı§tırtla caktır. 

Yiyecek, içecek, _giyecek, '.)-akııcak 

maddeleri ile tuhafiye eşyası ve kumag
lardan maada her nevi hah, kilim sauv. 
larlyle turistik e~ya satan antikacı dllk
k!i.nlarındakl perakende satıelar da pa -
zarlıksızlık satıv mecburiyetine alınmış
tır. 

Pazarlıkm satış mecburiyetinde olmı· 
yan mağazalardan da fstfycnler pazarlık. 
sız satış yapablloccklerdir. Bu yerlerin 
bUyük bir "burnda pazarlıksız satış yapı
lır., le\•hası nsmalan kafidir. 

Donanmamız 
37 ge nç subay 

namzedi kazandı 
Heybeli deniz harb okulunu bitiren 

87 genç subaymıız:a dUn merasimle dip
lomaları vcrllmişUr. 

DSBtanbaea donanan mektep binasında 
98.at 15 te ba§lıyan mera.simde, İstanbul 
komııtanı general Halis Bıyıktayla kala
balık bir davetli kUUesl hazır bulunnıu§
tıır. Deniz harb okulu ve deniz lisesi ko. 
mulruu albay İhsan Özel, lstanbul deniz 
komutanı albay Mehmet, deniz gedikli 
erba3 hazırlama orta okulu mUdllrU yar
bay Nedimle diğer deniz z:abltlerl, husust 
vapurla gelen davetlileri nhtmıda kar
Gllamışlardır. 

lstiklat maııımrn çalınnuunndan sonra 
gene subaylar, önlerlnde bayraklan oldu
ğu halde maıııı hep blr ağızdan tekrar et
mlşl:?r ve müteakiben de diplomaların 

tevzllne geçll.mlşUr. Bu arada okul ko-

mutanı Türk bayrağmm §Crefi hakkında 
gllzel bir nutuk s8yleınl!J ve arkasından 
mezun subaylar dörder kişiUk kafileler 
halinde aııd içmi11lerdir. Dlplomnlann 
verilmesinden sonra da okul komutanı 

albay İhsan Özel, mezunlardan Sedad 
Çiner ve İstanbul komutanı Halis Bıyık. 
tny tarafından nutuklar &öylcnml~ ve 
mezun talebelerin bir geçit resmi ile 
merasime nihayet verllmlştlr. Merasim
den eonrn dnvetliler hazırlanan büfede 
izaz edilml§lerdlr. 

Deniz harb mektebin! b!Uren 37 genç 
subay §uolardır: 

GÜVERTE Sll'•Hı;ı. 
459 Faik Talug birinci, 464 Cnvid Bengisu 
421 Ali Faik T11lbaş, 455 Orhan Turoğlu, 
440 Nazmi Erkan, 430 Enver Güven, 457 
Rauf Baykal, 420 Sabri Çelcbloğlu, 429 
Kemal Tayfun, 437 Nnci Artun, 425 Mu
z:nffer Alpaylı, 35!l Bahri Akalın, 304 İh
san Metiner, 306 Fethl Kunt, 422 AbdUl-

BasvekLin 
• 

tetkikleri 
llUn \'lerkez ı~ank a
sında meş~·u l o ıd u 

Y.alova.dan §ehrimize dönen Bagve -
kil Celal Bayar dUn Cumhuriyet Mer
kez: Bankasını ziyaret etmiş ve bir 
müddet meşgul olarak müdürlerden 
bazı izahat almı§tır. 

Celal Bayar bu arada 1ç Ticaret U • 
mum Müdürü Mürr.taz Re'kle İstan

bul Ticaret Odası umumi katibi Ce
vat Düzenliyi de kabul ederek gör:iş· 
müştür. 

Öğleden sonra BUyUkac:!aya giden 
Cem Bayar akşam Uzeri tekr~r §Chri • 
mtzc d6nmU tUr. 

o 

Ağaçtan düşen 
çocuk 

ihmal yüzünden dün 
Öldü 

Bir hafta evvel incir ağacından dil· 
gerek ayağ.ndan yaralanan 11 ya~la

rmda bir çocuk kaldırıldığı Haydarpa· 
şa Nilmune hastahanesinde ölmüştür. 

Bu çocuk üskUdarda Sellimi Ali ma· 
hallesinde Şetaret sokağında 3 numara 
ela oturan Zaharyadır. Bir haf ta ka· 
dar evvel bir tarla içinde incir ağacm· 
dan yere düşen Zaharyan evinde "tc· 
davi,. edilmiş ve doktora bile gösteril
memiştir. 

Fakat aradan bir kaç gün geçtikten 
sonra çocuğun yualanan sol bacağ: 
birdenbire gişmiş ve ailecıi telaşa dUgc· 
rek Haydarpaşa Nümune haatahancsi
ne kaldımı§larsa da iş işten geçtiği 

için bütUn tedavilere rağmen Zahar -
yan diln hastahanede ölmüştür. 

kadir Ergin, 426 Necatı Pınar, 307 Nus
ret Erduran, 418 Kemal Akkan, 400 Ah. 
mcd Sonıgık, 434 Rasim üte, 447 Sa.lfı.
haddin Ozlç, 424 Şemseddin Yumlu. 

MAKİNE SINIFI 
443 Fikret Dengiz ikinci, 4M Sedad 

Çiner, 415 Naşid Öngören, 462 Mansur 
B:ırlas, 466 Raşid Metel, 446 Mazlum 
Tunçay, 404 Şeref Soykut. 417 Zafer Al
tay, 4613 Fikret Basat, 427 Turgud Kayn, 
409 Adnan Özer, 406 Mustafa Akman, 
310 Adnan Haksesll, 413 Şahab Kaygu
lu, 366 Tahir İlki. 

---0-----
fUrk llil Kurumunun 

t eşek kUrlerl 

1925 te 6.555.421; l 926 da 3.852.790; 
1927 de 3.727 .268; 1928 de 4.934.523; 
1929 da 8.351.904: 1930 da 13.326.534; 
1931 de 8.515.280; 1932 de 3.973.691: 
1933 te 4.487.611; 1934 te 4.987.617: 
1935 te 5.079.251; 1936 da 8.040.830; 
1937 de 6.112.962 ve 1938 ı:e 7.143.700 
lira... Cümhuriyette ziraat ve il:tısat 
işlerine umumi biltçeye göre en çok 
paranın ayrıldığı sene 1930 dur. 1930 ' 
da bütçemizin yekunu 222.646.523 lira -,--------------

T<Q>n'\Con amcaı 
tav'1aı ır e c n 

İstanbul, 29 (A.A.) .- Türk Dil 
Kurumu genel sekreterliğinden: ve ziraat iktısat işlerine ayrılan para 

da 13.326.534 lira idi. 
Tetkik edilmekte olan mılli kay

naklar arasında, hususi idarelerin zi. 
raat işlerine ayırmış oldukları mik
tarlar ve bunların davr-"'';ta oldu
ğu kanunt mevzuat ta tetkik edilmek. 
tedir. 

Bu ırada vilB.yelerin 1937 malt se
nesinde ziraat i;lerine ayırmış olduk- \ 
lan yck\tnlar; hususi idare bUtçele-

26 eylüldeki altınt.:ı dil bayramı dola
yııile ilbaylıklar ve ilçebaylıklarla u. 
ray başkanlıklanncfan ve CUrnhuriyct 
Halk Partisi ve halkevi .Urkütlerile bir 
çok dilscv~rlerdcn gelen kutlama teJ. 
graf ve yaz:ılarından dolayı Tilrk Dil 
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"Acaba kimden 
aldı?,, 

I 
• KtDE bir muharrirlerimizin cahil-
i .llğinden ılki.yet edildiğini duyar

smız: "Efendim, okumuyorlar ki! .•. Ne 
geçmif asırların eserlerini biliyorlar, ne 
de zamanımızın verdiklerini. Çoğunun 

dünyada olup bitenlerden de haberleri 
yok. Her ıeyi kendi karihalarmdan uy
durmağa kallr,ıyor, akrllarma esen bin 
yıllık saçmaları yeni fikir sanarak yazı. 
yorlar.,, 

Fakat okumak da bir kabahat sayılı
yor. Sakın sizi elinizde bir iki kitapla 
görmesinler! şüphe hazır: "Yazıyor, ya
zıyor ama yazdıkları acaba kendisinin 
mi? boyuna tUrlil tUrlU kitaplar, mecmu
alar, gazeteler kanştınyor; yazılarını 

onlardan aşırmadığrnr kim ispat eder?,, 
Geçen gtln bir gençle konuşuyordum; 

bir muharrirden bahsettik. "Yazılarmı a
rasıra ben de okuyorum, dedi ; birçok 
ıeyler söylilyor. İçlerinde doğru bulduk. 
larmı, alakamı uyandıranlar da var. Fa
kat bütün o fikirlerin, kendinin olduğu
nu zannetmiyorum. Bir yerden alıyor a
ma bilmem nereden ... ,, O muharrir be
nim yakın arkadaşlanmdandır: belki de 
benimle konuşan gencin onun hakkında: 
"Yazılan içinde doğru bulduklarım, ali.. 
kamı uyandıranlar da var, demeııi sade 
bunun içindir. Terbiyeli adam, arkadaş
larımdan birini bilsbUttln meziyetsiz bul
duğunu açıkça söylerse benim incinece
ğimi aanmııtır. 

"Sevdiğim bir arkadaştır ama doğru. 
su yazılarından pek hoşlanmam. Belki 
bazı fikirlerini okuduğu kitaplardan, 
mecmualardan alıyordur; kabil. Fakat 
buna bilerek yaptığrnr zannetmem. Oku. 
duldarmdan kendini de ikna etmq olan
lar da bulunabilir. Bunlar o kadar içine 
işler, kendi kanaati olur ki onlan baııka 
birinin yazısında okuduğunu, bqka birin
den duyduğunu bile unutur,, dedim. 

Biliyorum ki o genç, bu hususta söyle
diklerimi sadece bir arkadaşın müdafaası 
diye dinledi ve hiç dofni bulmadı. ıraıiat 
onun ıtUphesinin sebebi bUsbtltUn baıtka
dır. Bir gün tiyatroda hayli bayafI bir 
vodvil seyretmiştim, bir taraftan tercü
me veya adapte değilmiı. Yerli olınam 
bir kıymet vermiyordu. Son perde ka
pandıktan sonra o vodvili oynıyan aktör
lerden birini gördllm. "Muharrir bunu 
kendi yazdığını söylilyor ama inanmıyo
rum, adapte olacak, dedi. Sen hiç böyle 
bir şey hatırlıyor musun?., 

lıte biz mütemadiyen bu zihniyette
)'iz: bayağı bir vodvili bile, arkadaşımm 
tadsız yazılarını bile kendi kendimize 
becerebilmemize imkln vermiyoruz. tçt. 
mlzde müthiş bir "aşağılık duygusu" 
var. Kendimizi fazla hakir .görllyoruz. 
O genç, arkadaşımın yazılarını bir A vru
palı imzaSI ile okuaaydı onların öteden 
beriden çırpııtırma olması lmklnmı ba
tırma bile getirmezdi. Niçin? Avrupalı 
muharrir kitab, gazete okumaz mı? .•• 
Bunu söylemez; bilakis onun bizlerden 
Çok fazla okuduğunu, bizlere nispetle bir 
allime oldufwıu &öyler. Fakat ona em
niyeti vardır: o "yaratıcı" dır, fikirler o
nun malı olabilir. Bizim malımız olamaz: 
en bayağı vodvilin bile, yalan yanlış fi
kirlerle yaztlmıg kilçilk bir ma • 
kalenin bile bizim kalemimizden çıktığı. 
lla inanamazlar. 

Bu zihniyetle mücadele için ne yapma
lı bilmem. Fakat bizim en bUyük dertle
rimizden biri hiç ıüphesiz ki bu zthniyet
tır1 birlbfJ'imize hürmetimiz olmadıkça, 
her Tnrk muharririnin yazısını frenkçe 
bir kitaptan qrnlmı§ sanmakta devam 
ettikçe edebiyatımızın yükselıneslne tm. 
kin yoktur. 

B ir 

tıstı 

Nurullah ATAÇ 

sınama ar-

Sinema artistlerinden Erol Flin'in 
ağır hasta olduğu haber '"eritmektedir. 
Artist boğumdan muztariptir ve Ho
livuttaki bir hasaneye kaldınlmııtır. 

"°1 Flin'iD kamı Lili Damita tn
cllterede bulunmakta idi. Kocasının 
hastahlz kendisine telsiz telgrafla bil
dirilmlt ve artist derhal Amerikaya 
hare.ket etmiftlr. 

? 

En büyük transatıanti·k 

Londrada açılan "Sııç, güzellik sergt. 
81,l nde Lb"a Del V alez lsııı:dndeld iiu ~ 
panyol kızı "Sevimlilik kraliçesi., seçil
miştir. Lfya'nm tam bir saç ve çehre gü. 
zelliğine misal olacağmda bUttln hakem 
beyetl müttefiktir. 

ispanyada müt
hiş bir tren kazası 

Geçen pazartesi gün:ı biri Napoli
de, diğeri Bars:lonada ild tren kaza· 
sı olmuş, ve italyadakinde 10 kişi, İs· 
panyadakinde 50 kişi ölmüş, birinci.. 
sinde 20, diğerinde 200 ki§i yaralan· 
nuştır. 

İspanyadaki kaza Barselonanın 25 
kiiometre cenubunda iki yolcu treninin 
çarpı§maıı ile vukua gelmi§tir. Kaza
nın sebebi, bir makaşın yanlıı açılma.. 
ısıdr. Kaza mahallinde varalılan kur
tarmak, vagonları kaldırmak için dört 
be§ saat uğraşılmıı, yarahlann bir ka
çı da hastaneye taşınırken yolda ölerek 
ölenlerin adedi 50 yi bulmuştur. 

İtalyadaki kaza Napoli ile Roma a. 
rasndaki elektrikli tren hattında ol
muş ve iki vagon parçalanmıştır. Ölen 
en kişinin dördü Alman seyyahrdır. 

"Kuin Elizabet,, bir ylll 
sonra tamamlanacak 

Dehşet saçan 
gaz bombaları 

\Yeni ordularm en mühim 
harp vasıtasıdır 1 

1934 eylfı.lUnde 
İngilizlerin yeni bil 
yUk transatlantik 
vapuru denize indi-
rildiği zaman mera. 
simi valide kraliçe 
Meri yapmış ve ge
miye kendi ismini 
vermişti. 

"Kuin Meri,, den 
dört sene sonra bu 
gUn de daha büyük 
bir vapur denize in
dirllmig ve ayın 27 
sinde yapılan bu 
merasimde İngilte

re kraliçesi de ge
miye kendi ismini 
vermiştir: 

.Ellıab~ tezgibt,jll 

Bugünkü harplerin en ... ·yük tehli· 
kesini teşkil eden zehirli gazlar ilk 
defa olarak Umumi Harpte, 1915 se. 
neıi 22 ağustosunda, sabahleyin saat 
5 te Almanlar tarafından kullanılmıt
tı. 

, Darıya harp tarihinde ilk defa ola.. 
rak kullanılan bu gaz bombasmdaki 
.madde o zaman için sadece klordu.c 
Sonra bombalara diğer gazlar da ko
nulmuştu. Bugün ise müstakbel biı:. 
harp için hazırlanan c:ı~~:ı. müthiı bom• 
Lalar icat edilmiı bulunuyor. 

İngilizler zehirli gaz bombalarını 
Almanlardan bir sene sonra, 1916 tem· 
muzunda kullanmışlardır. 

Milletlerarası Kızılhaç teıkilitı ze
clıirli ıazuı kullanılmasına man,\ olmak 
için Milletler Cemiyetir · bir toplantı 
yapmı§, fakat bunun önüne ,geçilemi
yeceğine karar vererek dağılnugtır, 
Hakikaten, yeni ordularda .zehirli ga.z. 
l:ır mühim bir harp vasıtası olarak ka· 
bul ediliyor ve bütün askeri rüesa bun.. 
da müttefiktir. Meseli, general Lu-

sonra inııaatı su u. 
zerinde ve havuzda 
yapılacak olan "Ku
in Elizabet,. gerek 
boy, gerek sürat i
tibariyle dünyanın 

en bilyilk ve en se-
ri vapurudur. \ 
. "Kuin Elizabet,, Yeni transatlantlifn 8ç demiri bulunmaktadır. tlç 
m boyu 314 metre • dnclrlerl ba. muazzam yıimı teıldl ediyor 

/ 

dendorf son kitabında düşmanın mu
' kavemetini kırmak için .zehirli gazla

demlrbı f nn kullanılma11 tavsiyesinde bulun· 
muı. Marqal Foı da askeri bir kitaba 
yazdığı baflangıçta zehirli gazların L dir ve "Kuin Meri,, 

den 4 metre uzundur. Yeni vapur, 851 
bin tondur, halbuki diğeri 81,235 tonili
toluktur. Fransızların "~ormandi,, sl i
se 83,5 tondur 313 metre 75 santim bo
yundadır. 

"Kuin Elizabet,, İngilizlerin bUyUk ve 
en eski gemi kumpanyası olan Kunard 
Vayt Star (Beyaz yıldız) ıirketinlndir. 

En kUçUğU 14 bin ton olınak tızere· on 
sekiz gemiSi mevcut bulunan şirket yeni 

vapuruyla gemilerinin adedini on dokuza 
çıkarmaktadır. Yine tezgihlara konul • 
muş olan yeni "Mauretania,. vapuru eir
ketin 20 inci gemisi olacaktır. 

"Beyaz yıldı::,, şirketinin ilk vapurları, 
1850 senelerinde fırtınalı denizlere açı· 

Iabilmek cesaretini g&ıteren 3.4 bin ton
luk gemilerdi. Bunlarda hem buhar ma
kinesi vardı, hem de yelken kullamlırdı. 
Tahta gemileri bırakarak ilk demir va
purlan yapan da bu girket olınuıtur ve 
on dokuzuncu asrın ortalarında efrketin 
"'Lukanla., ismindeki vapuru Atlas Ok
yanusu rekorunu kırmıştı. 

Bugtln Türk ticaret filosundan çUrüğe 
çıkarılmış bulunan "GUlcemal,, vapuru da 
girketin 1874 te yapılan vapurlarmdan 
biridir. O zamanki "Cermanik,, olan bu 
vapurda Avrupa - Amerika rekorunu 
kırmıştı. 

Bundan sonra kumpanyanm ''Maure
tania,, "Macestik" ve ''Britanik,, vapur. 
lan da ayni rekoru larmı11Iar ve uzun 
mtlddet rekoru ellerinde bulundurm111 -
!ardır. 

"Kuin Elizabet,, bundan evvelki ·~utn 
Meri,, ile ayni tiptedir. Yalnız, onun Uç 
bacası olduğu halde yeni vapurun iki ba
cası vardır. Buna mukabil yeni geminin 
baıı tarafmda, biri cephesinde olmak n. 
zere Uç demiri bulunuyor. "Kilin Meri,, 
ninse iki demiri vardı. 

Ticaret gemilerinde tatbiki lç1n uzun 
mUddettenberl tecrilbe edilen su borulu 
kazanlar ·~uın Elizabet,, e de konul. 
muştur. Bu kazanlar "Kilin Meri,, de de 
tecrübe edilmiş ve iyi neticeler alınmış
tır. Yalnız, her iki vapurda, sefer yap. 
madıklan mtlddet zarfmda geminin ihti
yacı olan sıcak suyu ve elektrik kuvveti
ni elde etmek için aynca diğer cins ka
zanlar vardır. Diğer taraftan. yeni bir 
tertibatla, son yapılan vapurda su boru
lu kazanların adedini 24 den 12 ye indi
rerek yan misli azaltmak kabil olın111 • 
tur. 

leride atacağı mühim rolü daha çok 
evvelinden tahmin etmiıti. 

Bugün, kıztlhaç te11kilatı gibi, bil .. 
tün memleketlerin ordu erkim da müı· 
takbel bir harpten z.ehirli gazların kal. 
dmlamıyacağı hususunda kananaat 
beslemektedirler. 
Tarihte kimya harbi 

Zehirli gazlann değilse bile, kim
yevi maddelerin mu::arebe vasıtası o
larak kullanıldığım tarihin çok eski 
devirlerinde de görüyoruz. Romalılar 
ve eski Yunanlılar zehirli gazların ilk 
tatbikatı sayılabilecek usulleri muha.. 
re'belerinde kullamrlardı. 

Meseli Romalılar bir muhasarada 
kendilerine mukavemet eden düpan
lanm teslim olmaya mecbur etmek için 
duman kullanmıtlardır. Dördüncü a
Sirda baflanuı olan Sekltuı Yulius Af.. 
rikanuı kitabelerinde Romaldann 
harpte zehire müracaat ettiklerini ya
zar. SCkstus'a göre Romalılar bu ze
hirlerle düımanlarınm yalnız yiyecek. 
lenni değil, teneffüs edecekleri havayı 
bile zehirlediklerini ilave etmektedir4 

Şüphesiz ki, havanm zehirlenmesi için 
zehirleyici maddenin bir buhar halin
de havaya kanıtmlmaaı lizımdır. Bu 
da, bir nevi zehirli gazdan batka bir 
teY olamaz ... 

On. Uçünı.:U asırda meıhur "gre
(Liitfen sayfayı çeviriniz) 

re kadar daha az yer işgal etmektedir. 
"Kuin Elizabet,, te yolcularm istiraha

ti için de yeni tesisat yaptllDl§tır. Vapu
run biltün kamaralarında hararet, mcak 
ve soğuk hava cereyanlarıyla sabit dere
cede muhafaza edilmektedir. 

Kain EUzal>et transatlantlğlnl yapan kumpanyanın Uk vaput'larmclan bll"l ele 
bizim "Giilccmal,, dlr. Burada, 18'74 de 3apdan lC Cenunik adı verllm. ''Gtllce
mal,, Jn ilk 11e11elerine ait bir 1'eBll1l görUşonanaz. 

Geminin makine aksamı da tahdid e
dilmiştir. Vapur 4 'KU1n Meri,, den büyük 
olduiu halde makine ımm.ı ondall 80 m.et-

"Kuln Ellzabet,, fn inşaatı bir •ene da. 
ha devam edecek ve tecrllbelerinden son 
ra1940 da İngiltere • Amerika seferleri
ne bafhyacaktır. 



ııı C:lınhuriyet bayramı -şenlikleri 
için Sarayburnu ve Şemsipasada yapı
!hm renkli elektrik tesisatının su ha. 
vw:ları tamamlanmış, elektrik ve su 
cereyanı yollarının inşnsına ba§lanmı~

:tır. 

a:ı Şehircilik mutehassısı Prost bir 
müddet evvel gittiği Karabükten şeh
rimize dönmüş, Kadıköy ve Üsküdar 
civarlarının nazı:n planları üzerinde 
~lışmaya başlamıştır. 

* Bu ay başında gelmesi beklenen 
bir çok sen clı kafılelcri ı.vrup:ıdaki 

vaziyet üzerine sey..Uıatlerini ,geri bı

nkmxşlıırdır. Kış mevsiminde b;r :çok 
seyyahların gclm5i bcklerur-ektedir. 

'* Posta, telgraf ve telefon umum 
m:idürlüf;;ü posta mem.ı:-11 :yeti~tirmek 
üzere imtihnnla stajy·cr a!:n:ıya l:arar 
vermiştir. !mtihnnlar ayın onunda ya
pılacaktır. 

ıcı Sergi münasebetile ıhöe:s edilen 
İzmir ilave seferleri kaldırılmıştır. 

Gümrük ve İnhisarlar maddelerin
delci kaçakçılıkları haber verenlerin ik. 
ramiyclerinin daha muntazam bir şe
kilde ödenmesi için bir kanun layihası 
hazırlanmaktadır. 

Maarif Vekaletinin bir kararına 
göre, bu yıl zam görecek öğretmenle
rin teftişi sene içinde ve kısa bir za
manda bitirilecektir. Bu .. ene 500 e 
yakın öğretmen zam görecektir. 

• İstanbul ilk tedrisat müfettişliği
ne Balıkesirden Muzaffer tayin edil
miştir. 

* Mekteplerdeki fakir çocuklara yar 
dnn billiği dün senelik toplantısını ya. 
parak birliğin cemiyet haline konul
ması kabul ve yeni idaı e heyeti seçil
miştir. 

* Nevyork ser.gisine gönderilecek 
basma eserlerin seçme i,.i ile Topka. 
pı müzsinde bir heyet cah~maya baş
lamıştır. Sergideki Tür'; komiseri Su
at Şakir de yakında şehrimize gelerek 
sergiye gidecek escrlrin hazırlanması. 
na nezaret edecektir. 

"' Türk - 1 ta1yan t~;aret anlaşması 
müzakereleri yakında bitecekt\r. Dün 
tali komiteler ve Türk M!yeti birer top 
Jantı yapmışlardır. 

* Denizli merkez ve mülhakatında 
belediye seçimlerine ait pArti yokla
maları dıJn yapılmış ve namzetler tes. 
pit ve ilan edilmiştir. 

* Bu sene yurdun her tarnfındaki li. 
selerden 48 er kişilik izci kafileleri Cüm 
huriyet bayramı m:inasebetile Ankara
ya gideceklerdir. Bütün izciler ayın 21 
ir.cle Ankarada bulunmuş olacaklardır. 

~ Sıhhat vekaleti bu ders senesi için 
Ankara tıb fakiiltesi te;Jkilatmı geni~let
meğC' karar vermiştir. FakUlteyc doğınn 
ve nls:ıiye klinikleri ilave edilecektir. 
DIŞARDA: 

* Fransız hariciye nazırı Bonne 
dün Pariste İspanya hariciye nazrı 
Delvayo'yıı kabul etmiştir. 

Bonne müteakiben Çekoslovakya -
nın Paris orta elçisi ile görüşmüştür. 

~ Yunanistanr Milletler Ce:niycti a. 
samble:;inde te'Ilsil etmiş olan hariciye 
müste~arı Mavrudis, dün Atinaya dön
müştı:ir. 

~ Fransada l:raliyct taraftarı ''Ac
tlon Française" gazetesi aleyhinde kı
tale tahrik it'·amile bir tahkikat açmış 
olan Sein adliyesinin vermiş olduğu 
talimata tevfikan mczkQr gazete, dün 
sabah polis tarafından müsadere edil
miştir. 

jua" ate .. inin ordı•lar arasına nasıl bir 
deh.et .. ,,,.~.·ı r:ıl ... rıi···. 13.ı da. düş. 
man ordusuna karşı atılan ve içind~ 

kükürt1':i maddeler bulunan bir nevi 
bombadır. Bu ateşi su ile söndürmek 
kabil değildi ve düştüğü yeri yaka
rak, neşrettiği kül •:irtlü dumanlarla et
rafrn1akileri boğarak uzun müddet ek. 
vam ederdi. Grcjua ate!;ini söndürmek 
i"'İ'l üzerine ya sirke. "a iclrar, yahut 
ta kum dökmek 1'7ızımdı. 

Tarihlerin yazdığına göre grejua a
teşini haçlılar Kudüsü muhasara esna
!ıında kullanmışlardır. !stam tarihcilc. 
ri bundan nefretle bahsederler ve düş
manlann, Arap cesaretine k2r~ı a!lcak 
böyle zehirli maddelerle kar~ı koya
bilmeve r .. lı• .. ·' ı •nnı s;; .. ı~·I•r. 

Fen o~kerlik e mr inde 
On be inci asırdan itibaren ren. as. 

kerlik uhasma da yardım etmeye hat
l:ımı~ ve yeni silahlar icat edilmiştir. 

On dördüncü asrın büyük fizik ve 

' err w i 
anli asının 

Ilı raziar ı 42 mll)·o n u 
a~tı 
(Ila~ tnrafı 2 incide) 

ticaret odalannır. bütçe yekfınlan 

741.355 liradır. 
Vil.J} etlerin ayırmış oldukları pa

ralarla, yapmaları meşrut olan ziraat 
işleri arasında nümune ve tecrübe 
çiftlik ve tarlalan ve fidanlıl:lariyle 
çütlik mektepleri. damızlık hay. 
vanları. ziraat fıletleri depoları kurul
ması, toprak mahsulleri ve ehli hay. 
vnnlar sergi ve müsabakaları açmak; 
at yarışları yapmak, mahsullerin cin.._ 
~ini ıslah etmek ve vilayet iklimine 
müsnit yeni mahsuller yetiştirmek için 
parasız tohum ve fidanlar dağıt

mak, ziraat merkezi olan mahallerde 
umumun faydal:mabileccği hasat, har
man ve kalbur makineleri ve sair §. 

Jetleri çiftçilere temin etmek, ziraat 
müzeleri ve yardım şirketleri kur
mak, orman yetiştirmeğe müsait ma
hallerde orman yetiştirmek ve yaban. 
cı ağaçları aşılıyarak verimli bir ha
le getirmek gibi işler vardır. 

MiJii kredi müesseseleri ve ziraat 
Ziraat seferberliğinde mali plan 

membaları mevzuu tetkik edilirken, 
en mUhim nokta olarak, milli kredi 
milessesele ·nin iş hacımlcrl gözden 
geçirilmiştir: 1924 senesinde 
21.532.538 liralık avans, borç. cari he
sap ve her türlü ikraz muameleleri yap
mr§ olan milli kredi mü~sseseleri bu 
sahadaki iş miktarlarını 193 7 senesin
de 129.064.238 liraya kadar yükselt· 
miştir. Bu arada Ziraat Bankası ta. 
rafından son senede yapılmış olan zi
rai ikrazın yekunu 42.979.293 lirayı 
bulmuştur. 14 sene içinde bu yardım 
şu şekilde bir yükselme kaydetmiş

tir: 1924 de 16.400.562: 1925 te 
15.546.272;1926 da 16.294.211;1927 de 
17.124531;1928 de 29.046.429;1929 da 
25.880.987 ;1930 da 37.881.939;1932 de 
25.483.827; 1933 te 21.497.493;1934 tc 
20.451.i44 ;1935 te 19.954.477 ;1936 da 
44.958.720 ve 1937 de 42.979.293 lira .• 

Ziraat Eanhsının diğer ikrazları. 

na göre yalnız çiftçiye yapmış oldu
ğu yardım, son senede l 29.064.238 li
ra olan ticari plasmanının 42.979.293 
li~ası zirai ikrazlara ayrılmak suretiy. 
le yjzde 33.30 zunu bulmaktadır. Zi
rai ikrazlar umum ikrazlar içinde en 
yüksek haddini bulduğu sene 1924 
tür. 1924 te 21.532.538 lira olan u. 
mumi ikrazın 16.400.562 lirası; yani 
ylizde 76. 17 sini çiftçiye verilen para
lar teşkil etmekte idi. 

Birinci köy ve ziraat kalkınma kon. 
gresinin meşgul ol.:ı.;ağı mevzular için 
döküman mahiyetinde hazırlanan 
bu tetkik, ziraat ve köy işlerine sarfe
dilmekte olan muhtelif bü~çe rakam. 
larrnı ve bunların dayandığı kanun hü
kümlerini de ihtiva etme!~tedir. 

kimya::ısı Laypniç tc düsman ordusu 
arasına fena hokulu dumanlar saçacak 
bir bomba yapmayı dü~ünm:.iştü. 

Fnl!at, on beşinci Lui harplerde ze
hirli ve boğucu duman gibi şeylerin 
kullrnılmasına şiddetle itiraz etmiş ve 
bu usullerin ortaclıon \:aldırılm:ısrnda 

amil omuştur. Kral, o zamana kadar 
gizli tutuh:n grejua ate~.inin sırrını öğ. 
rendikten sonra onu derhal tahrip et
mi•tir. 

l inci Napolyrn'la 3 üncii Napolyon 
da kendilerine teklif edilen kimyevi 
harp maddelerini reddetmişler, bu u
sulü kuJlanmak istememiş!erdir. 

Rus - Japon harbinde de boğucu 
gazlar kullanıldığı görülmUş; fakat faz. 
la tesirli ~tice alınmamıştır. 
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Trabzon - ıran 
transit yolu 

Nakliyat vasıtaları 
bir misli arttırıldı c. • • 

v 
e 

ian 

yor 
tesbit e ını 

e t4 
Nafia vekô.leti dartte üç kmmt fkmaI 

edllmis olan Trabzon - Erzurum" Kızıl. 
dlzc lrnn transit 3•olunda nakliyat i~i 1. 
çin yeni bir program haztrlamıutır. Bu 
programla lran transit yolunda bugUn ar 
tık ihtiyaca kafi gelmemcğc başlıyan o
tobUs ve kamyonların mevcudu bir misli 
nrttrnlacaktır. Bu suretle bu yolda 48 
kamyon ve 16 otobUs ayni zamanda sefer 
yapacaktır. 

Baştaraf ı 1 imide 
Knztm Şinasi Dersan {Akşam matbaa r 
müdürü). 

Ycılrk u.nlıklnr:ı: Halit Camcı (a\'U· 

Jcat), lsmııil Hakkı Sızmazoğlu (cezacı). 
HAJ\IRl\Ü\' lLÇF t 

Asli nznlıl.lnrn: Selim Bil'ol (tUccar), 
l\lchınr.t Sipahioğlu (tüccar). 

l'cılrk az:ı.lıld:ı.ın: AbdUlkadir Erdo· 
ğan (avukat), Hilmi Naili Barlo (tilccnr) 

JmŞiH.T<\Ş lLÇt::St 
Asli nz:ılıld:ı.rn: Ahmet Arü Eyicil (a. 

vukat), lhsnn Namık Poroy (ashabı em
lakten), Etem Akif Battalgil (Doktor), 
Abdlilkadir Ziya Karamürsel (avukat). 

l'eclcJc nzıılıldnrn: Cavid (DarU;:~afaka 
mUdilr muavini), Ferit (n"-uknt), Ahmed 
Altıntntılar (SUtçU), Bn)an Kıymet. (Mu
allim). 

lll-:\'HOZ iLÇJ-:. t 
A 1i azahldanı: Mehmet Ali Gökçen (es 

kl umumi meclis au!!ı), Ferit Erlnnl (ec
zacı). Cevdet Fahri Nomer (avukat),. 

l'edclc nuılıklııra: Atıf Tiryaldoğlu (e
mekli), Asaf Akant (Şirketihayriyc ka. 
tfbi umumisi), Hüseyin KöktUrk (Bey
koz spor ktubU başkanı). 

BEYOGLU İLÇESİ 
A Ji azalıltlara: Ekrem Tur (Kibrit in

hisınr.ı ki cnel mUl'cttişi.) Tevfik TUrc

gUn (eski Şehremini), Hakkıye Emin 
Koral (İlkönkurul Uyesi), Hasan Hulki 
Ozan (Kimyager), Mithat N..mli (Tüc
cıı.r), Suphl Artcl (emekli), Kfunll Nay. 
man (tüccar). Falde Escnfüıl (Jlyönkurul 
üyesi), Mustnfa Faik A!}km (emekli), A
ziz Ak (lllstlk ıılrkcU müdürU), Ahmet 
Faruki (ıtriyatçı), Mustafa Şevket Kunt 
(Avukat), Murat Fortun (tüccar), Zahit 
Oral (İş bankası memurlarından), Hasıı:ı 
Fehmi Taner <emekli), Tevfik Amir Ko
r.amaz (cshabr cmliıkten), Nazif Kazını 
Erat (eslıabı emlakten), Hamdi Rasim 
BUtUn (Balıkçılar cemiyeti reisi.) 

ye eski heyeti fenniye müdürü). Necib 
SerdcngcQtl (ecza tilccan), Cemalettin 
I<"'nul Erten (nvukat), Bican Bağcıoğlu 

(emekli), Sırrı Enver Batur (avukat), 
Halil Hilmi Uyguner (avukat), Tevfik 
Artaç (eski orman müdürU). Rıfkı Ton
sir (sigortacı), Sami Sönmez (komisyon
cu), Meliha Avni Sezen (muallim, mu • 
harrir}, Alacddin Kunt ( ı!arangozlar ce· 
miycti reisi), Dr. Refik MUnir Kesklngil. 

l'cdck nznlıklııra: Rü§tU Dlkturk (sa
nayi mUhendlsi), Ziya Emin İnn.kur (kim
ya mUhcndisi), Abdullah TatktaB (Yedi
kule hııvagazi fabrika mUdilrU). Sedat 
Bilyilk Aksoy (Hayriye lisesi mUdüril), 
Mehmet Çetin (Bahriyeden emekli), Cc· 
lül Feyyaz (nvuknt), HUsnll Yalçın (ko. 
mlsyoncu), İsmail Srtkı Bilgfc (komisyon 
cu), Yusuf Sllrer (bahçıvanlar ccmlyeU 
umum! kft.tibi), Omcr lpe'lt (tuccar), En
ver Altay (Cibali konserve fabrikasmda 
ustnbnşr), Sudi Otyakmaz (emekli subay) 

KADIKÖY İLÇE.Si 
A li ııu.lıklanı: Naci Ali Mornlı ( csha· 

bı emlfıkten), Rcsnt Başkaya (emekli 
yarbay), Haydar Uzel (emekli blnbaeı), 
Cemil Cem (ressam). 

Ycdel' nzalıklara: Bayan Resmiye E
rel (general Hakkı Şinasi C§i), Bayan 
Makbule Esad ("'enoral EMd ~i), Sırn 

G. Atam.er (avukat). Ali Ruşen İlirlB (e
mekli albay). 

SARIYER tı.ÇESt 
Asli azıılr.lilara: Sadi Özden (muallim)', 

Doktor Ali Turhan, Tevfik Amca ( csbabI 
emlaktan), Ferit Hamal (esnaf murakıbı) 

\'cdck azalıldara : Fuat Kösernif (eski 
cemiyeti belediye azası), Az.mi Varol (e
meldi subay), lsm.a.il Hakkı CantUrk (e. 
mckli subay), Asını Çalika (emekll vali) 

tJSKÜDAR lJ,ÇESl 
Asli nınlıklara: Faruk Dereli (a.vukat) 

Macit Oktar (nvukat), Celal Arslangiray 
(cer.acı), Muharrem Naili Akdoğ (avukat) 

Ycdclc nınhklııra: Cc!At Kocaer (avu
kat), Dilara Doğanct, Hasan Tahsin Ya
sar (Kasap), Yusuf Tanka~'tl (bakkal). 

Motosiklet kazasında 
yaralanar ak UldU 
Evvelki gün bir motosiklet kazasın· 

da yaralanarak Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılan Salamon dün ölmÜ§tÜr. Ce· 
set otosi için Morga kaldırılmış, müd
deiumumilik hadise hakkında clı.cmmi
yetle tahkikata başlamıştır. 

Yolun icablarına göre seçilmiş olan bu 
kamyonlar ikişer tonluk, otobüsler 13 er 
kişiliktir. Haftada üç defa bududdnn ve 
Trabzondan karşılıklı seferler yapılmak· 
tadır. 

Transit ~·olu, Trabzon - Güm~bane -
Bayburd _ Erzurum - Karakösc - Diya
din - Kızıldlzo • Tebriz ve Tahran hattı• 
nı tnklp etmektedir. Bunu 642 kilomet
resi memleket.imiz dahilinde, 925 kilo· 
metresi de !ran topraklnrındadır. Bunun 
için hUkfunetlmlz gibi mUtekabllen lran 
bUkQmcti de balta'b.1. inkişafı nazarı dik. 
kate alarak yeni terUbat almaktadır. Bu 
suretle kardeş !ranm nakliyatt Avrupa• 
ya en kısa. yoldan en kolay bir şekilde 
yapılabilecektir. 

Den·z Ticaret 
filomuz 
kad osu 

Yeni elemarılarla &üratle 
takviye edilecek 

Denizbank, mütemadiyen. çoğalan ve 
daha da çoğalacak deniz Ucaret filomuz 
için artık Bankanın elindeki mevcut mü
tehassıs elemanlar kAfi gelmediğinden 
deniz ticareti filomuzun kadrosunu yeni 
elemanlarla tnın;yo ctmcğe karar ver -
miştir. 

İlk olarak, son wkubulan terfilerden 
sonra münhal bulunan Uçüncll kaptanlık· 
lar için tıcilen be12 UçUncU kaptan alına• 
caktır. Bu beş tiçüncU kaptan bir hafta 
içinde kadroya iltihak etmiş olacaktır. 

Bundan sonra deniz ticaret momuıuıı 
kadrosu gemilerimizin artışx nispetinde 
yeni elemanlarla takviye edilecektir. Bu. 
nun için deniz ticareti mektebi mezunla• 
rı kdfi golmlyeceği gibi, denlı: harb fi104 
sundan nyrılm~ elemanlar da kafi dere
cede bulunacağı şfipheli g5rlllmektedir. 

Yeni gemilerimiz tamamen geldikten 
sonrı dahi eski gemiler satılmıyacak ve 
bunlnrdan istifade edilmekte devam edi

lecektir. Bunlarm satılmaması bnzı ba
knnlardan memleket menfaatlerine uy. 
gun görUtınoktcdir. ~ 

l'edcJ' az:ıhklnrn: Suat Knraosman 
(tUccar), Nuri Zorel (tUcear), Esat Ce
mal Paker (cshabı emlakten), Nail Say
dan (eczacı), Hayri Akyilz (nakliyeci), 
Mehmet Rc~ad ElgUn (emekli), Mustafa. 
Hakkı Nalçacı Eraslan (kimyager), Ba. 
yan Fikret Celile Onuralp (doktor), Mü
fit Saner (eski mülltiye müfetti§i), lsma
fl Memduh Altnr (eski hariciye memur
larmrlan), Bayan Saime Senogel, Kaptan 
Tahsin Doğsunlar (esnaftan), SaUl.had • 
din (manifaturacılar cemiyeti reisi), Sil
reyya Kadri GUr (doktor), İsmet Somf'.r 
(eczacı), Feyzi Cin (eczacı), Hayri Çav. 
dar (Moda terzihanesi sahibi), Mehmet 
Eraslan (loknntacı). 

F.l'VB iLÇESt r .. . . . . . . . . - . 
BUGCJN 

Asli n1--ıhklnm: Nuri Dağdelen (fabri
katör ve mUbcndls) Hacı Littfi Ula (in
hisarlar eski başmUdllril). 

Yedcl· ıız:ıhkhı.ra: l1es'\ıt Naziki (Ay. 
vansnrny değirmeni mildürU), Riza Ba
yındtr (Fcsbane fabrikasında ustabaııı). 

El\IİN'ÜNU tLÇESt 
.'\Asli nznlı!darn: Doktor Ali Riza Ata
soy, Esad J::kcmcn (avukat), Ra§lt Gök
dcmlr (emniyet snndığı murak1b1), Rc
fllm Hulusi Behçet (eski uınumt mecll.s 
nzneı), R fik Ahmed Sevengil (muharrir) 
S~laml İzzet Sedes (muharrir), Receb 
Havlucu (tüccar). Ekrem Uşaklıgil (mu
harrir). 

Ycd<'k 01.!llıkl!mı.: lbrnhtm Snbir, Dok. 
tor lhsnn Snmi, Agah Srm Levend (Eml
nönU Halkevi baııkanr), Kemal Kalmık 
(kamun baeknnı), İsmail Safa (muhase
beci), :Muınffcr Baysal (emekli maliye 
mUıteşarı), Şnklr Memilc (fırıncı). Bayan 
Raufi :Manyas <Rauft Manyas eşi). 

FATİH lLÇESt 

A<;li az~ılıld:ır:ı: Cevdet Kunter (beledi- ' 

Saray S i oeınmn ~ ~ 
Şhırley Temple 

A 

RAXDOI.F SCOTI' n GLORİA 

STUART ile beraber en parlak 

temsJU olan 

LIÇESI 
Fransızca sözlü Filmde 

m , heyecan \'e nefis lolaı'la gtizcl delrorlar fllınl. 
Uiiveten: Düyük Deniz J{ bnıma.nı Barbaros lh tUnU, yapılan biltiln mera :im ve 
-c-smiı:eı:Jdl<'rİ \ 'C Çcmherlayn - B itler müllkatr 
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~.-ofıtifuı f Me:liE:Lltl 

lngi terenin alma ı Beylerbeyindeki 
ıazımge en 3 ders • r·ı.4 k .. bb.bl . ı...au. .ı,..ı ............ , lnsiliz hWalmetiıdn pllnmdakl Ü 10 1 a 10 muse 1 erı 
!Wea Kias Hol "Sadq Piktr 1 tamdan biri olarak tnıilterenin Jcrıi 

r1a1,, c1a ,_.,. Wr _ ... ..., ç.ıcOllovüya budutıamu teminatı al· Adlı' v~ idrıri en şiddetli ceıaia,ıa tecııqe '°" ı.aıa....ı. ...,...... --• tına alacalı .CS1lendi. ., 
Lonclra ........... llıawııeai An'anevt tnpu. styuctJ&\.den bu ... edı•lmelı• Jlr---.. 
lizımplen ~ elen ol ....... 11 ı... kilde aynlmak tehlikeli ve c!ell bU ıı.- U 
nt .-.. balen .. teldl4e an- rekett:r. t-·ehlr lıalnde barut fabr''4 at ı \'Rhşmasına mDıaade etmek 
la_.: Ntpnt Çünldl tnctıterenin denil ~ 'W .1Crftd1C-

Şu anda, biru ıeriye babnalr 81· lnanttl, ,.ııu. Orta AYTilprAl biJya• kabahatlerin bllrD. ur 
renmemh IAzımgelen 4enlırt derhal uta bir faalifet ifa edebilir ve nlha,et
görürm. Buglin artık açık konu9ma'k tt, tnıUterenin de Franunın ıcçen 
zamanı ıelmitt:r. Denler ve oalan te· haftaki YUiyetine dilpnek teblikuf 
Jit eden mlaalleri tıınlardır ı nrdır. 

Den ı: Derı 3: 
Deınokrullerin dUıı,. tiyuetindt DUnya .ıyued ıiWıb •• aefubeı 

bUSfll bırakma1an •• kenclUerbıe karp halde harbe hanr bulunan mllletlır ta
oJduklan sibl, baflca milletlere karp rafından lclart olununa. lnıflterenln, 
da namuslu hareket etmeleri lh mdıı. ırkaa nda bir beyo elblanl Ue bu 

Birinci millll: k&Yıaya prmeaJ tehllkell, beild dt uı. 
Nilremberı konferanar dttam ıttiii ı-uaauadur. 

hafta anaımda, •• ondan evvel'kl ıUn Blrlnd mlul: 
lerde de, tnıflb bUJramed, Hitlu, Or- Almanya teklifini, bOttln milleti il· 
ta Anupada1cl gayelerine ulapnalr için lthJanclıtdıktan ıcnra ileri ıUnnllf fe 

kunete milracaat ederee. YUlJOt bu tUWln arkuına bir bu~uk mllJOft
nt olur d;ye endipde bulıa11u1ordu. luk bir orduyu dayaauft ondan eonta. 
Londranm remıl ınabafJlısde a~kça dlina:yaya, ne yapacatım 11S1ltm11tlr. 
.aylenditine cöre Mitlerin etrafım tn- lldnd mla1. 
lfltere bu vaıiyet1' hiç bir fi)' yapmu Bu anda LebiltU".ın da aJlll milaU 
diyen adamlar çevirmi§ti. Buna ise- tatblb kallanaJr Clure oldulu 18rWU.. 
riııe Sir Con Saymon·a Laalrk'.da bir yor. 
nutuk .erdirdiler ve baıvümn Avam NBTtCB: 
Kamaraımdaki ıöılerinl teyid ettirdi· HtOn umlmiyıtimlslt temenni tae· 
ler. ril 1d batvekU Almaııya11 tiktat jldlp 
De! i.indeki ln1il11 ıefırıne C:t, Alınanyı ~il saman, Alman,anın Jnmret ta.. 
NJ4ba m~racaat e .. erH, bunun fena nı t1mall ile arul iıtill etmek slyuetlntn 
ticeler dotu abilecej'ni Rlbbtntropa artık aona ermlf oldulu baklanda tn-
aöylemek vaıifeai verildi. ci1U mUletlnı delb ıetlratn .• 

O.Sen ulı ceceai buhran ea Wd 
devrellni buldu & Pr&1 htık6meti, !ııp. ------------
lb • Fraıuı plinını kabul etmemlttl .. 
fa;cat, bunun U.ıerin• Franaa Ut ln
ciltero Çeklere b:r Ultimatom ılndtr
diler, 

Fran11z Haridye num, buı arka • 
datlan ile beraber, m.'uJl19tlerinl aul
lıtimal etmekle itham olunmaktaar. 
Bunun,,..._. ..... ~- •lllf 
yerirfm. 

Fakat bqiln acaba fUll& ln•nabm 
nu? Fran .. , Çekotlovakya lfbule H~ 
lert, cerrah muaYinllll ederken. tn· 
ptere de Klorform kukla=ak lfln1 mi 
cBrmllftür ?. 

tktncr misal: 
Bir kaç hafta evvel "Tıyıals,. ıue

teıl baımableslıade, tehcliddt Wan • 
malda kuvvete müracaat etmenfn bir 
bliSf oldupdan büaediyordu. ~en 
sah cUnU ile, a,al ıuete ~nlan yu 
dı· 

Sulla muahedclorl tııorlnde tüllf 
olunan dellfildlkhr, eler UDHunl blr 
kabullt 'karpluunl, kunete ıaUruaat 
olunmadan dolillJdlk ,.pıaa1s .....
nm ıu.eı blr m1u1ı olacak 'ff tıunu 
kunetlcndlrecokdr • ., 

UsOncU misal: 
12 Temmuada Franua Baf'ffldli 

!Öyle dedi: 
••çekoalovakyaya kup olan taah· 

lılltleriaü mukaddeatlr •• boluJ&. 
ma " 

A kerllt• davet 

' - Kaclıkly yabucı •••Wıı .. 
Wadtla: lu!Mmlı Jt 1sa1 Uildlclat, 
..,... laı•latt dahWDd• bulunin 
~"1ıcıJardan 316-la ;j3 (dıhil) do. 

1 - Hl-332 (dabll) clopmlala
rm topçu, .Uvarl. latihlslm. •ahabe.. 
re, nakliye .. clbl iki ıeneHk hlnnete 
dbl eratı. 

3 - Deniz, ban, gümNk, muhafa
... ormaa koruma, harp eanayil, Jan· 
darma IUUflarnun 316- fli 333 (da
hil) dolumuna kadar olanlan. Birin· 
cltepin 038 de uJrıre ctsnderilecekler
dlr. 

4 - Deniz •e jandarma umfından 
olanlar 14 blm.:ltqrln Hl de, diler 
umf1ar 25 bfriııcltqrln 931 ctınllad• 
11Ykedllecelderdfr. 

S - JltUl Ytrmtk latlyenlerbı a 
delltrl bucGnterdeıs bir ,un enellne 
bdar kabul edileceflndtn allkadarla· 
nn buna ıare huırlanmuı, ve yokla
malannı ,.ptırmak Uıırt llh. ,... 
ttmbt. aımartt1l sUnlerl ıubeye pı. 
iMieri ilin olunu.-. 

ı., ıwı evvtl. Seylel'be)'iade, altı va
tandquı ba)'&tma mal olu ve 8 vatan· 
dap ııcıklı bir ıurette yaralanarak bu. 
tane kötderiAde bılemelllae )'ol acu. 
bllyUk ve ytlrekler paroala,yroa bir facia 
oldu. 

Bu faclanm taflUltıaı .... ı. dtlmla
nnda oJnayanlu, llte bll'QN tü•ann ,. e 
makamlarm btıytlk ınem'ullyetlerl olduğ :ı 
na htıkmetmekte elbetteki tereddtld etm 
miflerdir, 

lılea ullerln bqmda, blQ tlphe yok kl, 
Beylerbe)"I fabl'Ucumı lfJetealer plmtk· 
tedlr ... 

Yapılan •ahk•katlardan anlaph,or ki, 
bu fabrikada ılındlye kadar tldll fa1>rlb 
lstanbuldaykcn, Q~ de Beylerbeyinde ba 
lmıdufu ınralarda ohnü ..... tam bel 
lnftllk nnbalmuttur. 

Oldukoa hatif atıatılaa d8tt taftllktaa 
IODn, artık ba fabrlbyı, •in bir kontrol 
altına a1ıDM tc1n. allkadaı1al', acaba 
beyte 10D ff fecl bir IDfilUma daha iDi 

meydan bulmaamı beklemitlerdir. Dotnı· 
111 ••emamak lrabll delil! ... 

iter ıe)'dlb enet, clOtbWecek mtaıle 
fQdm •.• 

Gu. beuhi 8lbl, baruta UIU'Ul çok 
claba ebemml)'etll• patlayıcı Ye )'&b:ı 
maddelerle dolu 4epolaft ieldr dl
tıaa Qlbnmt oldalainu balo, bOJle bir 
baiUt turlJraldlll telalr ortumda oatal. 
muma nalll lllllladi e&Dlftlr! 

lCneJ1d sbktl lntllüta. bitin 8e>'l•r-
bt)'IDID kil ol••••• uoü tlladQftla 
11111 bir lltfu sayeslD4e b1IO ollınuatv. 
E er teaadtlf flltdml etmeeeydl de faefa 
':ıll&M.ill~fp•'ll r _..... *" l b 

............... 
den b.ymakamhla flklyet etmıtUr. V.. 
kat bil ıllrlyet ned DH hiçbir netle ver. 
memlftlr. Ya bana ne demeU?! .. 
~ ıenltln bu iti ,. .... 

kat'lyyea. mOlalt olmadJtı, barut fl)erl1a 
ufrqan bitin 111ıeue1elerde daima &111 
ayn htcrelerd• caı.tmuı mutac!ken, 
Beylerbeyi fabrllwmda. bit'- anaeJenJiı 

boa ve tek bir lllODda cahltıklan " 
,.tmll ldlGYI' yalan barutun da. her aa 
parlaınala ve patlamaia mtlheyya bir 
ftSl7Jtte acıtt& durdutu, IGylencUJı:oe, 
ht•nm blllbQtla alnlrleııecetı pUyor_ 

Vltellk bu bdar aakat bir itte. acemi 
amıleala 41 calJttırdmJI otmuı, ba 

bir Uuul 
t 

te IDldfaf ...._ baDdaa * me1'111 °" Aa,.ala. bldllealn maddi lllbebblb-
laoakb merak edl,_.t! lerlnl tldd•tle teedye edecetlne ıtıphe ......... cal•····· ........ Irat~. Yoktur. 
yea ehil olmadıll'an balcle, w ini vul• l'abt. itin bir de manevi mu'ull ... 
JetlD.4• o malaltte bWDmemeal pyrlb- rl ftl'dlr ld, allbdar matamtama da, 
bU oldalan& sere, beyle bir facia olma- bun1an lclart cesaJarla tecsl19 etmeleri. 
dan ene! iti tabmln etmek 'ff &tlmek nl beklemeınlS' leab eder-
o civar IMlilVı.rmm, bilJla• abıtum • Patıa)'ICI maddelerle alralan bir mtl-
Wı vulflll dtlU ml1dl t Kaldı ld bltb eaetenlD, tehir ortumda cal111nema 
BeylerblyWlt'ln ,._ ,akıla IOyledlll ıt• nalll •• ilim mllaacle etmJtttr? 
bl lala ..... teoebbll ...... QOll da. • Beylerbe)tl gibi dar bir muhitte ..... 
da eneı. mantar fUrlblmda fttek yap- \felce bet altı ameleyle ~- bbl-
maCa ll•'Jntan fabrika uhllılerl. ~ denblre amele adedini bet altı mllll Utı-
pceter, ba ba'ftl f1tek1eıt. fabrUwml tnn .,. ıtoe1erl de bava! fllek •tll teo-
&allnd' deals kenamıda qva,a atautıar rlbtlerl ,,_... fabrtbmil bu p.yrltabl 
" muhtelit tecrlbeler ~. Ve ~o mmtüa memurlarmm nud o-
ba tecrQbeler di Mlttla .., ıa.aı tara· lap da auan dlkb.tlDI eelbetmemlltlr! 
f1ıldaQ Plı1lldlltl stbl. ..ıı Nan .,. .. raftıllr ,..ra11ıaıdaa ,....... ........ Balkm flld.1etta• qtn ehemmlJet w. 
bıta memarlan tantJadla da elHttl d- rilmtalltlr? 
rtlllaQftlr. O,le111 fa111tbam fU P7rl ........ remtnl 1 Bltla bmllu' W dlllllate almmall 
tabii plJl1I t&rll, nlgln nuan dlkbtl f Dabul var: lftylencQlne sGre halk bir ft ıeall bir ldaıt tüldbta slrllllme11. 
eelbetmemlf!!. nıubata pJU'ak tabrlbnm tebUblertD. dlr. HABDOI 

21 BylUldı, __. uat 2,15 de Jl'na. 
us hUJnlmetl Prap. Çekoe!Oftkya 
Londre pllnmı kabul etmene, Pran • 
aupn, taahhlltlerlnl Ua etmfyecelhd 
alylllyor. Ondan bir lld 1Ut ""1 
Jl'ranaıa bapeldll JPramanın ne olurp 
olsun Çekoslovakya:rı tehdit tcleıııiyr 
qllnl MSylemltti. 

Dört gQn soren 
CIQOQn 

J'Uat oocuıana ebeft1Dl ~ .... 
tarlblal ,,_.. .... ~ ... bltla ........... 
........... ,.,, kmlar, JalDdlJer ktdmlt. ... 1U9b 
flallarl ••• .-ı .... cdrUdmll ~ ... 
fttllllr beled119 dalrl9lacltD .... dutb •l'lat lltmlt
..... yemefe, lgmefe, tlleameie k~. Yal. 

Dl•çılerın sevıım 
dlll memleket 

Dert 2: 
SlWıb kuvvete dayanauyaa hiç bir 

ılyaal taahühtte bulunulamaa. 
Birinci ınil31 ; 
1938 Mayısında FrMsıs kabinesin • 

den 09 ı1Uıra, Hltler ÇeJIWovakya,a 
t:aamq edene, Pranaa talhbOtlerlnl 
tutmıyacaktır, demi9tim. Derhal itiraz 
ettiler. O Aman palan 18yledlm: 
"- Alıalnyanın ç-.ı~yıı 

bıtı olan emeline ancak Almaa,ayı 
mall(lp ederek mini olabOlnials. BU· 
nun lgla dı Aımaya11 lyal atmtnla 
lizımdlr. 

"Halbuki Fransa kencHalne bir mel 
ce olan lılajhıo batt:nı terkotml70Cek
tlr " l'raDlıslar ,.ınıs keJıdf uadle. 
rİllin lalkllllnl •ubafua itin lllr
lcr.,. 

tklnci ndşal: 

M ACA.RlSTANDA Keüeaet bıablı1111cla emlü 
ve ÜU' l&lübl •tlllba bir &41111111 ollu olan Dek 

PoJm çok cbel " çok Hncta ıltantm lılarl Deblae 
Ut beraber medeat IPl'Ablaftllı ~ bete nlk&b 
muıuruınıJt brtıaaıa odanıttJr. 

Tabii iki Dltqb ,..... dellldtr • ..,,.... elb1M
lerlnJ giymlf, bir ... )Ula akra"-• et c1oet ela ben
Mrdlr. Beledl1e clalnılbdD ceall dElh aalon11 tpe at
.. )'tre dtıpaa bir ı.Ne hmeallnat ~udur. Beds" 
ntte tgenlnd•- l'8at bu lll'lda AUr&h memura Mat 
bir .... ~u lldlva• lsumaea ~ .01. 
Jt3'IMt lıem ıalfanldarda, laım dl tlawt1Ue1'4e 1ıofl 
flll ,... ndl)"Or. 

llYltnmhla ~ •bibi lıulttlrı llarl 
OD altı NIQdadJr. JMenebUmels IQll ~ bnanaıaa 
.... adliye ..ır&J•tlaılla ....... @ull -~ 
tbaılldlr. HalbUI mü ....... ...,.. bir .. klir* 
~ 

.. al1tnbl awlratı - ................. .. 
lludapefteye ,..ııanmlPA'. 

~· " ee-u lld ıaa 11na1t. --- illa aa
~ n .... Jdar tekrar beledbe dalrelflae ...,. 
nnıım. fakat bin lıllıdmm reJmecUllnl FSıUnce ı.oymı
ıan blklt '" d&un"1aı tekrir 111af•t IDfrutma .... 
f1U oturmat1U'4n'. Nihayet o sQlı Olten beri beldaea. 
illa ............... aljcl ... IOfra ..... kil .. itil. 
dlrlJmtttlp, 

DerUI ... ....,. ....,..., ptt•mlf, ve allr&la Ute- • 
W•...,. tebar -- ftlM ""dlmlttlr. O.. 
..... .. ..,., ... Dd ...... alleDID tanlanu .,. 
IUNt&e larl ..... llat ..... eclea bdDol bir .... .......... ~ 

ODiar .............. 

AZl memleketlerde llalbl bop8a lltmb'ta tıe. 
• metlKlır ftı'dlr. ~ ı.ıı- 1ıa 

mtmleketia idare merklll olaa llelllqfonta ....._ 

,_ .. ıek de dllllllldtr. Hm aeı ~ 1aem 4•,.. 
ra ftl'lllels J'lnlandl,.ıün pek feea lıldcletJeDıUrlyof. 

Ona ... dllcDen olu bo ... bir ttlrll ...... 
,...tmular. J>ltglleı ba Met lrarllllDcla Wıer lıara Jllli. 
ta J&P"'ll'ar w pua ~ etl1lılDla talat,.. 
le Nlatlerlnl bir ı..- laalllldt b&aelerlala daftdan. 

- ~- Ba ıı.teı.e ""1ıa .............. ... 
•• ,.m .... cUtaDen -.ı-r. ....... taldıaırlrı-
flDID bitin blldl 19'0 4-~ J&lldttalıı • 
beıaeJmlle lollm~ ..... , ...... ldg .... ... ,.. .. ,.. ..................... .. 
~ MltlD ~ .......... ~ ..... 
• ._ ı'aıan1a~.._....r. 



Leh • Çek hududunda 

Hadiseler 
Devam ediyor 

Lehistanın bir hudut karakoluna 
Çekler ateş açmışlar 

Varşova, 29 (A.A.) - Bütün mem
lekette Çekoslovakyadaki Polonya 

mıntakasının kayıtsız ve §artsız olarak 
Polonyaya ilhakı lehinde muazzam 
tezahürat devam etmektedir. 

Bu nuntakanın kurtarılması için 

teşkil edilen gönüllü latalanna halk 
kütle halinde yazılmaktadır. 

Hudut hadisesi 
Varşova, 29 (A.A.) - Bir. Polon 

ya hudut muhafızı dün bir Çek kurıu. 

nu ile öldürülmüştür. Gorna - Lesna 
Polonya hudut karakoluna kaqı Çek.. 
ler ateş açmışlardır. 

Hariciye nezareti, Çekoslovakya 

elçiliği nezdinde şiddetli bir protc.s. 
toda bulunmuştur. 

Askeri hareket 
Varşova, 29 (A.A.) - D. N . B. 
Pozenden buraya gelen haberlere gö

re, Çekoslovakya hududu istikametin. 
de Polonya askeri kıtaatının hare. 

ketleri görülmektedir. Şimaldeki gar
nizonların cenup hududuna sevkedildi. 
ği zannediliyor. 

Japon ordusu 
kabineyi 

değ i ştirtti 
_... Baştarafı 1 indde 

C!e beyan olunduğuna göre, J aponyanın 
enterncısyonal siyasette bugüne kadar 
gösterdiğ-1. itidnl Ugaklnin istifası ile en 
faal uzuvlarından birini kaybctmi11 olu
yor. Bu istifanın Japonyanın garb dev -
Jetleriyle ve bilhassa !ngiltereyle olan 
mlinasebatına fena akisler yapacağı tah
min ediliyor. 
Harbiye nezaretinin tebliği 
Tokyo, 29 (A.A.) - Japon harbi. 

ye nezareti tarafından neşredilen bir 
tebliğde hariciye nazınrun istifa
smm çok derin sebeplere istinat ettiği, 
hariciye nazırının İngiliz büyük elçi. 

si ile yaptığı müzakerelerin ordu ta. 
rafından istenen siyasete katiyen 
uygun 

1 
olmadığı ve Çin işleri bürosu-

nun da !bunun için doğrudan doğruya 
başvekile merbut olarak teşkil edil. 
diği bildirilmektedir. 

Harp veziyeti 
Londra, 30 - Uzak §arktan gelen ha

berler harb vaziyetinin Çinliler lehinde 

inkişaf ettiğini ve Japonlarm taarruzla. 

rmda muvaffak olamadıklarını bildiriyor. 
• Nanchang yolunda Çinliler, Chuchl
cpanı istirdat etmişlerdir. Japonların 

bircok taarruzları kendilerine ağır 

zayiat Yerdirmek suretiyle tar dedll -
miştlr. 

Mahulling mıntaknsında Çin kuv • 
vetlerl, üç yoldan bir mukabtl taar -
ruz icra etmişler, blrcok tepeleri iş -

gal etmek ve cenubu şarkt istikame

tinde ilerlemek suretiyle hayli terak
ki etmişlerdir. 

Yangçe nehri boyunca Çinliler dü!fQlan 
gemilerine yolu kapamışlardır. 

Son üç gün zarfında düşmanın bu 
mıntakadaki zayiatının 2000 kişiye ba. 

• liğ olduğu tahmin edilmektedir. Ja -
ponlar Çinlilerin mukabil taarruzlarını 

ileri hareketini abluka etmek için ye. 
niden zehirli gazlar istimaline mü -
racaat etmişlerdir. 

Tienchiachen mıntakasında harekat 
icra etmekte olan Japon kuvvetle · 
ri, bir fırka mıktarında olup Sungsha. 
kounun Çinliler tarafından işgali ü
zerine hattı ricatleri kesilmiştir. 

Vusuehden itibaren garp istikame 
tine doğru ilerlemekte olan Japon 1 
kolu da Hsiangshan ve Lotoshanda tev. 
kif edilmiştir. 

Honanın şarkında Shangchengden i
tibaren cenup istikametinde ilerlemeğe 
teşebbüs etmiş olan Japon kuvveti, 
Shavoda abloka edilmiştir. Bu cephe 
de Jap?nlar, yeniden zehirli gazlar kul. 

Bu nakliya t dolayısile normal Ji. 
mendif er nakliyatında arızalar olmuş
tur. 

Çekoslovakya cevap ver medi 
Varşova, 29 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafilde beyan olunduğuna göre, Çe. 

'koslovakyanın Polonya hükumetine 

memnuniyeti mucip bir cevap verdi. 
ği ve iki memleket arasındaki ihtila
fın bertaraf olduğu hakkında birçok 

ecnebi mcmlekctlerde...iıkanlan ha • 

berlerin doğru olmadığı anlaşılmakta. 

dır. 

Çekoslovakya henüz Polonyanın mü 
talebatma cevap vermemiştir. Bu şa

yiaların hangi maksatlarla çıkarıldı. 
ğı bellidir. 

Polonya hükQmeti, Prağ ile olan 
münasebatıru realist ve vakıalara müs
tenit bir tarzda tanzim edecektir. 

Münih 29 (A.A.) - Siyasi mahafil· 
de dolaşan bir rivayete göre, Polonya 
ve Macaristan kendi ekelliyetlerini 
Plebisitsiz alacaklardır. 

Beylerbeyi fa
ciası kurbanları 

Ölen lşçller altıyı 
buldu 

Beylerbeyi faclasmın kurbanları git
tikçe artmaktadır. Bunlar, düne kadar 
Uç ki§iyken, bu sabah altıyı bulmuştur. 

Hastanede bütün tedavi ve tedbirlere 
rağmen Mehmet oğlu Sefer, Mehmet oğ
lu Hakkı ve Ali kızı A)o'§e de dün akşam 
ölmllşlerdir. 

ÜskUdar mUddeiumumtliğl tahkikat i· 
§iyle ehemmiyetle me§gul olmaktadır. 

-----0---

Filistin 
hadiseleri 

Eylt\lde 359 kişi 
llldUrDldD 

Kudüs, 30 (A.A.) - "Palestin Post" 
gazetesinin bildirdiğine göre, eylül a· 

yı içinde 246 sı asi olmak üzere 359 
kişi ölmüş, 174 ıkişi yaralanmıştır. İn

gilizlerin zayiatı asker ve polis olmak 
üzere 8 ölü ve 36 yaralıdan ibarettir. 

---o--
Hariciye Veklllmlz 

Belgradda 
Belgrat, 29 (A.A.) - Türkiye hari

ciye Vekili Rüştü Aras, C'enevredcn 

yann sabah buraya gelecek ve bütün 
gün burada kalarak Stoyadinoviç ile 
görüşecektir. 

-<>-• 

Denizden bir ceset 
çıkarıldı 

D ün akşam Karaköy de Deniz Tica· 
ret müdürlüğü önünde denizden bir 
ceset çıkarılmıştır. Cesedi gören, li-

man nöbetçi kaptanlarından Sıdkıdır. 

Zabıtaya haber vermesi üzerine ceset 
denizden nhtmı üzerine çıkarılmış ve 
üzerinde yapılan araştırmada, Çiçekpa· 
zannda 32, 34 numaralı Alber Jiyon 
biraderlerin mağazasında çalışmakta 

olan hamal Hasan olduğu anlaşılmış • 
tır. 

Banyo mevsimi geçtiğin.den ve üze
rinde elbiseleri de bulunmasından hA· 
dise şüpheli ve esrarengiz görülmek· 
tedir. 

Müddeiumumi muavinlerinden Nu
reddin tahkikata başlamıştır. 

!anmışlardır. Fakat Çinlilerin mevzile
rinde değişiklik olmamıştır. 

Loshan civarında şiddetli muhare 
beler devam etmektedir. 

HABER - Abam 001tBm 90 E'YLUL - 1938 

Münib konferansı 
(Ba§taraf ı l inci de) 

müzakereler gece yarısındnn sonraya 
kadar sürmüş, sabaha karşı saat ikide 
neşredilen resmi tebliğle anlaşmanın 

esaslan ilan olunumuştur. 
Anlaşma uerhal Çekoslovakya hü. 

kumetine tebliğ edilmiştir. Prag hü
kumetinin bunu kabul etmeğe mecbur 
kalacağı muhakkak gibidir. Röyter A· 
janııırun Prağdan aldığt bir habere gö
re Çek hükumeti bazı ihtirazi kayıtlar 
ileri sürmek tasavurun.dadır. 

Dünkü müzakereler nasıl oldu? 
Fransız ve İngiliz Başvekilleri öğle. 

ye doğru Münihe vasıl olduktan sonra 
dairelerine çekilmişlerdir. 

Saat 12,30 da Fuehrebau'da topla. 
nan Hitler, Musolini, Çemberlayn ve 
Daladiye şuradan buradan konuşarak 

soğuk büfede kahvaltı etmişlerdir. 
Bu esnada Çemberlaynin Ciano ile 

Dala.diyenin Göring ile, Musolininin 
Daladiye ve Çemberlayn ile, ve niha. 
yet Hitlcr ile diğer devlet adamlarının 
ayak üzeri müsafahalarda buluncuk
lan tesbit edilmiştir. 

Konferans tam saat 12,45 de başla. 
II)ıştır. Müzakereler 14,45 e kadar de. 
vam etmiş ve muhtelif heyeti murah 
basalar ögle yemeklerini kendi apar
t;manlarında yemek üzere konferans 
salonundan ayrılmışlardır. 

Bu Konferansta Alman hariciye na. 
zırı Von Ribbentrop, İtalya hariciye 
nazın Kont Ciano ve Fransa hariciye 
genel sekreteri Legcr de hazır bulun. 
muşlardır. 

İlk konferansta umumi mii
zakcrc 
Hitler, süratle bir tarzı tesviyenin 

bulunması ve Prağ hükumetini artık 

katiyen beklemeksizin vaadlerini ye • 
rine getirmesi lüzumunu beyan et
miştir. 

Müteakiben Çemberlayn, sonra 
Daladiye ve nihayet Musolini, bu me. 
sele hakkında hükQmetlerinin noktai 
nazarlarını bildirmişlerdir. 

Haber alındığına göre, Musolini, :ts. 
panyol dahili harbini de mevzuubah
setmiş, ve hatta bütün ecnebi gönül. 
lülcrin geri alınmasınt teklif etmiş. 

tir. 
Çemberlayn ve Daladiye öğle ye

meklerim dairelerinde yemişler, Hit· 
lerel Musolini ise yemekte beraber bu· 
lunmuşlardır. 

Heyeti murahhasalar öğle yemtjtini 
yedikten sonra 6aat 16,30 da Fuehrer. 
bau'da tekrar toplanarak müzakerelere 
devam etmişlerdir. 

İkinci konferans saat 20,30 da hey· 
eti murahhasalann aH:şam yemeğini ye· 
meleri için muvakkaten tatil edilmiştir. 

Konferans akşam yemeğinden sonra 
saat 22 de tekrar toplanmış ve gece 
yansından sonra 1,30 a kadar sürmüş· 
t ür. 

Anlaşmanın esasları 
Saat 2 de aşağıdaki nihai resmi tob. 

liğ neşredilmiştir: 
0Perşembc günü öğleyin Alman, t
Perşembe günü öğleyin Alman, İ

talyan, Fransız ve İngiliz hükCımet 
reisleri tarafından başlanan müzake • 
reler bitmiştir. 

Alınan kararlar derhal Çek hükume
tine tebliğ olunmuştur. 

29 eylül 1938 tarihin.de Münihte Al. 
manya, İngiltere, Fransa ve İtalya a. 
rasında aktolunan anlaşma aşağıdaki 

hususatı derpiş eder: 

Almanya, Büyük Britanya, Fransa 
ve İtalya, Alman - Südet arazısının 
terki hususunda prensip itibarile ak • 
tolunan anlaşmayı nazarı itibara ala. 
rak mezkur terk keyfiyetinin aşağıda
ki şartları ve usulleri üzerinde muta. 
bık kalmışlardır. Ve kendilerinin fer. 
den ayrı ayrı bu anlaşmanın tatbiki 
garantisinden mesut tuttuklarını be
yan ederler: 

1 - Tahliye 1 teşrinievvelde başla. 
yacaktır. 

2 - Büyük Britanya, Fransa ve t. 
tal ya tahliyenin 1 O teşrinievvele ka • 
dar vukubulacağı ve bilhassa hiçbir 
tesisatın tahribata uğramaksızın bunun 
ifa edileceği hususunda mutabık ke!. 
mışlardır. Çekoslovakya hükumeti 
mezkur tesisatın tahribata uğramaksı. 
zın tahliyenin yapılmasından mes'ul. 
dür. 

3 - Tahliye usulleri, Almanya, Bü
yük Britanya, Fransa, İtalya ve Çe. 

koslovakyanın mümessillerinden mü
rekkep enternasyonal bir komisyon 
t~rafından teferrüattiyle tesbit edile· 
cektir. 

4 - Alınan nuntakasırun Alman 
kıtaatı tarafından merhalelerle işgali 

1 teşrinievvclde başlayacaktır. 
Merbut haritada gösterilen dört mm. 

takanın Alman kıtaatı tarafından iş

gali şu sıra ile yapılacaktır. Bir numa. 
ralı mıntaka l ve 2 tcşrinievveldc, i
ki numaralı mıntaka 2 ve 3 teşriniev

veldc, üç numaralı mıntaka 3, 4 ve S 
teşrinievvelde, dört numaralı mıntaka 
6 ve 7 tcşrinievvelde işgal olunacaktır. 
Diğer rnıntakalar mezkur· cr.ternasyo
nal d:omisyon tarafından derhal tesbit 
olunacak ve 10 tc~rinievvele kadar iş. 
gal edilecektir. 

Illtlcr cacluc-.i olnrnl• drjfüfirilmi_şfir 

S - Uçünc:i fıkrada zikredilen en
ternasyonal komisyon plebisitin yapı. 
lacağı mıiıtakaları tesbit edecektir. Bu 
mıntakalar plebisitin hitamına kadar 
enternasyonal te_§ekküiler tarafından 
işgal olunacaktır. 

Bu komisyon keza Sarda yapılan 

plebisitin usullerine istinat edecek o
lan mezkQr plebisitin usullerini de tes. 
bit edecektir. 

Yine bu komisyon plebisitin de ta
rihini tesbit eyliyecektir. Maamafih, 
bu tarih teşrinisaniden muahhar olarak 
tesbit olunamaz. 

6 - Hudutların kati tahdidi enter. 
nasyonal komisyon tarafından yapıla
caktır. 

Bu komisyonun, plebisitsiz olarak 
terkedilecek olan mıntakalarına ait ır. 
ki ahkamda istisnai ahvale münhasır 

kalmak üzere ehemmiyetsiz tadilatın 

ifasını dört devlete tavsiyeye hakkı 
vardır. 

7 - Terkedilen mıntakalar halkının 
girmesi ve çıkması için bir hakkıhr 

yar derpiş edilir. 
Bu hak'kıhıyar işbu anlaşmanın ak

dini takip eden altı ay içinde ifa olu
nacaktır. Bir Alman - Çek komisyonu 
hakkıhıyann teferrüatını tanzim e· 
dccck, halkın mübadelesi usullerini 
derpiş eyliyecek ve bu mübadeleden 
mütevellit meseleleri tanzim eyliye
cektir. 

8 - Çekoslovak hükumeti, kendi 
askeri ve polis teşkilatında bulunup da 
bu teşkilattan ayrılmak isteyen bütün 
Südet almanlarını dört hafta için.de 
terhis edecektir. 

Çekoslovak hükumeti, siyasi curum. 
terden dolayı ceza geçirmekte olan 
bütün Südet Alm~n mevkuflarını dört 
hafta içinde tahliye edecektir. 

ı"dunzam deklarasyon: 
Dört devlet hüklımet reisleri Çekos

lovakya<laki polonyalı ve Macar ekal • 
liyetleri meselesini alakadar hükfünet
lcr üç ay içinde mutabık kalmadıkları 
takdirde, dört devlet hükümct reisleri 
arasında yeni bir konferansın mevzu 

nu teşkil edeceğim beyan ederler. 
Münih 29 eylül 1938 

Munzam protokol: 
Büyült Britanya ve Fransa hük\i

metleri, Çekoslovak devletinin yeni 
hudutlarının sebebiyet verilmemiş bir 
taarruza karşı enternasyonal garanti
sine dair olan ve 19 eylül tarihli İngi· 

liz • Fransız tel:liflerinin altıncı fıkra. 
sında münderiç bulunan keyfiyeti esas 
ittihaz ederek bu anlaşmayı imzala
mışlardır. 

Polonyalı ve Macar ekalliyetleri me· 
selesi halledilir edilmez, Almanya ve 
İtalya da Çekoslovakyaya garanti ve
receklerdir. 

Münih, 29 eylül 1938 
Munzam deklarasyon: 
Dört hükQmct reisleri, anlaşmada 

derpiş olunan komisyonun Alman ha. 
riciye nazırı ile Berlindeki İngiliz, 

Fransız ve İtalyan büyük elçilerinden 
mürekkep olacağı hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

Munzam deklarasyon: 
Arazi terkinden doğacak bütün 

meseleler enternasyonal komisyonun 
salahiyetleri cümlesindendir. 

Münih 29 eylül 1938 

A.skeri tedbirler 
Prag, 30 - Hususi eşhasa benzin 

satılması dünden itibaren yasak edilmiş
tir. Benzini yalnız doktorlarla milli mUda
fna için çalışan sanayi erbabı satınalabi
lcceklerdir. 

Çek radyosu, evvelki akşam henUz hiz
mete allnmcımı;ı bütün sporcuları asker
lik dairelerine müracaata davet etmiş. 
tir. 

Keza radyolar Bcncşin general Sirovy
yi ayni zamanda yliksek ekonomi konse
~i baı;ıkanlığma tayin ettiğini bildirmek
tedirler. 

BUUln Çek matbuatı, Çek-Alman hudu
dunda hususi kıtaatla hücum kıtaatı yeri
ne muntazam kıtaatın ikame edilmiş ol
masını memnuniyetle karşılamaktadır. 

J...ondranın tahliye planı neş
redildi 
Londra, 29 (A.A.) - Dahlltye ne

zareti bir harp takdirinde şehrin sl
vJI hnlktan tahliyesi için bir plAn neş 
retmiştir. 

Fakir halkın bUtUn sevk, ibate ve 
laşcslnt hükumet deruhte etmekte
dir. 

Şehirden ayrılacaklara adam ba
şına kırk sekiz saatlik erzakları da 
verilecektir. 

Fransa da 
Paris, 29 (A. A.) - Resmi ceride, harp 

halinde milletin ve milli .nüdafaanm ten
sikine müteallik bir kar.:.rmune neşret -
miııtir. 11 temmuz 1938 tarihli kanunda 
derpiş edilmiş olan tedbirlerin ittihaz ve 
tatbikine bu suretle mezuniyet veril
mektedir. 11 temmuz kanunu, mmi mü. 
dafaa teşkilatının umumi prensiplerini \'B 

askeri ve sivil makamatın gerek nskert 
harekata, gerek arazinin müdafansma 
mUteallik olan salıihiyetıerini tesbit et
mektedir. 18 yaşındım yukarı olan kim
seler, bilhassa memurlarla mütekaidler 
askere davet edilebileceklerdir. 

Holandada 
Amsterdam, 29 (A. A.) - Bugün için 

yapılması mukarrer kısmi seferberlik mu 
vakkaten t ehir edilmiştir. 

1\lüsa<lcre edilen Alman vapuru 
Nevyork, 29 (A. A.) - "Restarline,, 

kumpanyasınn ait Vesterland yolcu vapu
ru, Asor'a giderek orada Berlinin emir
lerini beklemek üzere bugün buradan 
hareket etmek Uzercyken vnpur tevkif 
edilmiştir. Bunun sebebi, mczkfir vapu
run bir milyon yUz elli bin dolo.ra ipotek
li olması ve kumpanyanın da bu paranın 
faizini alakadar bankaya henüz tediye et
memiş olmasıdır. 

Alfıkadar banka vapurun bir ihtilfı.f 

takdirinde müsaderesinden veya yolda 
batınlmasını;Inn korktuğunu söylemiştir. 

ile S9bahf öğ e ve a şam 
l Ier yemekten sonra mutazaman dişlerinizi fırçalayımz. 
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' ı _ Levazım Amirli[,ri satmalma komisyonu ilanları 
Dörtyüz dört bin yedi yüz adet beyaz Piyade satış okulu, .Maltepe ve Bursa 

Mki ve boz renkte makara ıpliği 13· l O- askeri liseleri için üçer adet çamaşır yı. 
938 perşembe günü saat 16 da Tophane- kama sıkma, ve ütüleme makineleri 
de lstanbul levazım funirliği satınalma 1·11·938 salı günü saat 15,30 da Topha· 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltme!:ı nede lstanbul levazım funirliği satına\· 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli ma komısyonunda kapalı zarfla eksiltme· 
30352 lira 50 kuruş, ilk teminatı 2276 si yapılacaktır. Oç makineye Istanbul i· 
lira 44 kuruştur. çin 4300. Bursa için 4700 lira fiyat tah. 

Şartname ve nümuneleri komisyonda min edilmıştir. tık teminatı 007 lira 50 
görülebilir. lsteklilerin kanuni \'esikala· kuru'ştur. Şartname komisyonda görülebi· 
tile beraber teklif mektuplarını ihale sa· lir. Isteklilerin kanuni vesikalarile birlik· 
atinden bir saat ev\'el komisyona verme- te teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
leri. (236) (6762) saat evvel komisyona vermeleri. 

(6466) • • • 
Ordu Sıhhiycsi için be§ bin adet 

Cblorure n•ethyl açık eksiltmeye ile 
3 Birinciteşrin 938 pazartesi günü saat 
14,30 da Tophanede lstanbul Levazım 
Amirliği Satmalma Komisyonunca alı. 
nacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 27 50 
lira, ilk teminatı 206 lira 25 kuruştur. 

Şartnamesi Ko. da görülebilir. İstekli 
lcrin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(204) (6512) 

• • * 
Ordu Sıhhiyesi için 14 çeşit ilacın ka· 

palı zarfla eksiltmesi 3 Birinciteşin 
938 pazartesi günü saat 15,30 da Top· 
ancde Levazım amili ği Satınalma Ko. 
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 7890 lira, ilk teminatı 

591 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko . 
misyonda görülebilir. Her kalem için 
ayn fiyat vermek mecburi.dir. tsteklile 
rin L:anuni vesikalariyle beraber tek 
Uf rockU:i:llarını ihale saatinden bir saat 
evvel lrm'ı-iııyoııa vermeleri. 

(205) (6513) 

* * • 
H'lrclerl tst::ınbul Levazım amirliği 

ııc bağlı. oıUct~~at için alınacak 180 
ton me!e k\Sır.füiinün kapalı zarfla ek. 
ıiltmcsi 1 Birlnciteşrin 938 cumartesi 
ıUn saat 11,30 da Tophanedle Levazım 
Amirliği satınalma komisyonunda yapı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 9,450 lira, ilk 
teminatı 708 lira 75 kuruştur. ~artna • 
mesi komisyonda görülebilir. İste'klile· 
rin kanuni vesikalariyle beraber teklH 
mektuplarını ihale saat:nden bir saat 
evvel komisycna vermeleri 

(206) (6514) 

• • • 
Ordu f'lıhhlyesi için alınacak Ankara 

teslim 16 çeşit ilacm açık eksiltmesi 12-
10.938 çarşamba gilnü saat 14,15 do Top
hanede İst. Lv. A. St. Al. Ko. da yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4464 li
radır. İlk teminatı 334 lira 80 kuruştur. 
Şartnamesi Ko. da görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalariyle beraber belli S3· 

atte Ko. na gelmeleri. (239) (6765) 

"' . "' 
Ordu Sıhhiyesi için altı çeşit müs· 

tahzar arr ılün açık eksiltmesi 5 - 10· 
938 çarşamba günü saat 14 de Topha. 
nede Levazım amirliği satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin tab 
min bedeli 1760 lira. ilk teminatı 132 
liradl:-. Şartnamesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarilc 
beraber belli saatte komisyona gelmele. 
lerL (209) (6632) 

:(. * q. 

Ordu Sıhhiyesi için üç çeşit vazelin 
ve Lanolinin açık eksiltmesi 5 • 10 · 938 
çarşamba günü saat 14,30 da Tophane
de levazım amirliği satınalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Hepsinin bedeli 
2200 lira, ilk teminatı 165 liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İstek. 
lilerin kanuni vesikalariyle beraber belli 
saatte kcmisyona. gelmeleri • 

(216) (6639) 
:[. ı;: :[. 

it- • lf. 

Ordu sıhhiyesi için alınacak beş çeşit 
;eJium emlahı 3 Birinciteşrin 938 pazar 
tesi günü saat 15 de Tophanede Lv. 
A. Satın alma Ko. da açık e'k5iltmc ile 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2131 lira 50 kuru§ ilk teminatı 159 lira 
86 kuruştur. Şartnamesi Kc. da görüle
bilir Isteklilerin kanuni vesikalarla be. 
raber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(203) (6511) 
• • * 

Ordu sıhhiyesi için alınacak 6 çeşit 
spesi) al yerli malı ilacın açık eksiltmesi 
12·10-938 çarşamba günü saat 15 de Top 
hanede le\'azım fimirliği satmalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah· 
min bedeli 1760 lira, ilk teminatı 132 li· 
rndır. Şartnamesi komisyonda görülebi· 
lir.Jsteklilerin kanuni vesikalarile bera· 
bcr belli saatte komisyona gelmeleri. 

(240) (6766) 
• • • 

Ordu sıhhiyesi için 6 çesit uyusturucu 
ilacın açık eksiltmesi 12·10·938 çarşam· 
ba günü saat 14,30 Tophanede İstanbul 
levazım amirliği satınalma komisyonun· 
da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2230 liradır. llk teminatı 167 lira 25 ku· 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanuni ,·esikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

<241) (6767) 
• • • 

Ordu bıhhiyesi için 250 adet Türk 
ve Kızılay Bayrağı ve tabut örtüsü.. 
nün pazarlıkla eks!ltm~si 4-10-938 
salı günll saat 15,30 da Tophanede İs
tanbul Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 912 lira 50 kuruştur. Te 
minatı 136 lira 87 kuruştur. Şartna

mesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile beraber belli sa 
atte komisyona gelmeleri. (255) (7017) 

. it- • ~ 

Bir yapraktan dört yaprağa kadar 
muhtelif ebadda alınacak 1029 adet 
Türk Bayrağının Pazarlıkla eksiltmesi 
4-10-938 salı günü saat 15 de Top
hanede İstanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Hep. 
sinin tahmin bedeli 4305 lira 5 kuru~
tur. İlk teminatı 645 lira 76 kuruştur. 
Şartname ve nümı.:ncsi komisyonda gö 
rülebilir. İsteklilerin belli saatte ka
nuni vesikalarile beraber komisyona 
gelmeleri. (257) (7019) . .... 

400 metre çanta ara bezi 6-10-
938 perşembe g(inü saat 15,30 da Top
hanede İst. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
2200 lira teminatı 330 liradır. Şart. 
name ve nümunesi Ko. da görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(7018) 

• • • 
Ordu sıhhiyesi için 36 kilo 750 gram 

digalen 18-10- 938 sah gi..inü saat 14 
de Tophanede İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2817 lira 50 kuruştur. İlk te
minatı 211 lira 31 kuruştur. Şartna
mesi ko. da görülebilir. İsteklilerin ka. 
nuni vesikalarile birlikte belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (6867) 

:(. • oy; 
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Lik maçları başlarken 
Oynanacak oıunlardan vaziyet ne olacak? 

natmak zaruretini doğuracağı için hattı 
bu şekılde çıkarmak mümkün olamıya· 

caktır. Hüsnünün eksikliği muhakkak mü 
dafaada kendini hissettirecektir. Umumi
yet itibarile Hüsnü ve Serefin iltihakile 
Beşiktaşm eski kuvvetini elde etmesi ka
bildir. Fakat Besiktaşa da Fenerbahı;eye 
olduğu gibi bir iki forvet oyuncusu lfizım 
dır. 

Birçok ihtilaf \"e dedikodulardan sonra! 
lik maçları nihayet bu pazar günü baş
lıyor. 

lkinci defa çekilmesine mecburiyet ha· 
sıl olan fikstür ile daha ilk haftaya, maç· 
lann en mühimlerinden biri isabet et· 
miş oluyor. Hiç şüphe yok ki bu ilk haf· 
ta, bütün takımların bu mevsimdeki kuv
vetlerini ve alacakları dereceyi aşağı yu· 
karı tesbit ve tahmin cttirmeğe fırsat 

verecektir. Kümenin başında gelen bazı\ 
takımların yaptıkları antrenman maç· 
ları, bunların asıl kuvvetlerini ifade et· 
mekten uzaktrr. Bütün takımların, yuka· 
nda da söylediğimiz gibi esas kuvvetleri 
bu pazar kendim gösterecektir. 

Ilk hafta mat;tımnın ne netice verebile
(f~ini tahmin ederken, takımların vazi· 
yctlerini de bir gözden geçirmek hiç de 
fena olmaz. 

l• cneroahçc - Bcşıktaş 
Hattanın en enteresan ve mü· 

him temasını yapacak olan Fenerbahçe • 
Beşiktaş takımlarından başlıyalım. 

Fenerbahı;e, uzun müddettenberi mcv· 
sim için muntazaman çalışmakta ve ha· 
zırlanmaktadır. Takımı sahada görmedi· 
ğimiz halde duyduğumuza göre geçen se
neki kadroda hemen hiçbir değişiklik yok 
gibidir. Geçen hafta lstanbpulsporu yedi 
sıfır yenmesi sanlfici\'ertlilerin bu mevsi· 
rne çok kuvvetli bir şekilde girdiklerini is· 
bat etmez. Çünkü, bizce geçen sene hayli 
zayıf bir mevcudiyet gösteren Istanbul· 
spor takımının bu yılki kuvveti de meç-

mirliği satmalma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 4750 lira, ilk te-
minatı 334 lira 87 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanu
n! vesikalariyle beraber belli saatte ko-
misyona gelmeleri. ( 468) (6881) 

• • • 
Bir No: Iu dildmcvi için dört adet 

Malmin veya Estman eakuli kesim maki
nesi 17 Birinclteşrin 938 pazartesi günU 
saat 15 de Tophanede levazım amirliği 
snt:malma komisyonunda açık eksiltme i
le alınacaktır. Tahmin bedeU 1386 lira 40 
kuruştur. tık teminat 103 Ilra 98 kuruş
tur. Şartname ve resimleri komisyonda. 
görülebilir. lsteklilerin kanuni vesikaln
riyle beraber belli saatte komisyona gel-
meleri. (171) (6040) 

• * • 
5000 çift yemeni 7-10-938 cuma 

günü saat 15,30 Tophanede İstanbul 

Levazım amirliği satınalma komisyo· 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 9500 liradır. İlk 
teminatı 712 lira 50 kuruştur. Şartna. 
me ve numunesi komisyonda görülebi. 
lir. İsteklilerin belli günde ve saatte ko. 
misyona gelmeleri. (233) (6668) 

"' .. 
30,000 kilo kalın ve yumuşak çenber 

ve 30,000 adet balya tokası 7-10-938 
cuma günü saat 15 de Tophanede 
İstanbul Levazım amirliği satınlma ko· 
misyonunda kapalı zarfla eksilmesi ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
5790 lira, ilk teminatı 434 lira 25 ku. 
ruştur. Şartname ve numunesi komis • 
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona gel. 
meleri. (232) (6667) 

• • • 

hQldür. Onun jçin bir takımın mechUI 
kuvvetteki diğer bir takımla yaptığı bir 
maç ve elde ettiği netice onun k-uvvetine 
misal gösterilemez. 

Fenerbahçe takımında, bu yılda diğer 

senelerden fazla bir mevcudiyet göstere
cek bir ilerleme yoktur. Maamafih Yasa· 
rın iltihakile müdafaa hattı kuvvetlenmiş 
ise de, takımın senelerdenberi aksayan 
muhacim hattı gene eski vaziyetini mu· 

1 
hafaza etmektedir. Niyazinin de çekilme· ı 
sinden sonra bu hattın yegane elemanı 
olarak Fih.Tet kalmıştır. Diğer oyuncular 
günü gününe uymıyan, teknikten \'e ener 
jiden mahrum mevcudiyetlcrile bu hattı , 

fazla itimat edilemiyecek bir hale sok· 
maktadırlar. 

Naci, Şaban, Ali Rıza, zaman zaman 
çok muvaff akiyetli maçlar )'Clpmaktadır
lar. Fakat dediğimiz gibi bu mu\'Clffaki· 
yetler beklenen neticenin belki ancak yüz· 
de onunu teşkil etmektedir. Onun için 
Fenerbahçenin tam itimat edilir bir takım 
haline gelmesi forYet hattında en az üç 
oyuncunun değiştirilmesile kabil olur. 
Takımın muavin hattı muhakkak gene 

en h"Uwetli bir tarafıdır. Reşat, Angeli· 
dis, Esattan mürekkep bu hat, oyuncu· 
lannm formunda bulunmaları takdirinde 
bu mevsimde diğer takımlardaki hatlar
dan daha büyük işler görecektir. 

Müdafaa hattı da Yaşarın iltihakile kuv 
vet!enmişdir. Yalnız Yaşarın yanında Fa· 
zılın oynayıp aynamıyacağı meçh(lldür. 
Oynadığı takdirde batın lmvveti muhak· 
kak ki daha ziyade artmış olacaktır, Çok 
atılgan ve enerjik olan bu iki oyuncudan 
birisinin daha ziyade idareli ve emniyetli 
oynayabilmesi bu hattı zor geçilir bir hale 
sokabilir. Fakat işte Fener mfühfaa o· 
yunculannm ikisi de bütün meziyetlerine 
rağmen yalnız bu cihetten mahrumdur
lar. 

Urnwniyet itibarile Fenerbahçenin ge
ı;en seneki muvaffakiyetsizliklerine nisbet 
le bu yıl daha ziyade kendisini göstere· 
ceği muhakkaktır. Yalnız bunun pek faz 
la ileri olmıyacağım da tahmin etmek 
kabildir. 
Beşiktaş takımı ise malUın hadiseler 

dolayısile mevsime hiç de iyi bir vaziyette 
girememektedir. Takım, Hüsnü ve Şeref· 
ten başka bütün elemanlarının tam olma 
sına rağmen, antrenmansızlık yüzünden 
üzerindeki ümitleri azaltmaktadır. Bir 
zamanlar, çok kuvvetli bir manzara gös
teren Beşiktaş fon·et hattı bugün artık ta· 
rihe karışmış bir vaziyettedir. lki açıklar 
Eşref ye Hayati eski formlarım tamamen 
kaybetmişlerdir. Bu sebebten Şctcfın 
eksikliği kendisini çok hissettirecektir ... 
Son zamanlarda nedense ortada gözükmi· 
yen Rıdvamn tekrar yerini alıp almıyaca· 
ğı da meçhCıldür. Beşiktaşın fon"Ct hattın 
d~ da yalnız bir Hakkı vardır denilebilir. 
Takımın bazan düzelir gibi olan bazan 

kendini hiç hissettinniyen muavin hattı da 
i~tikrannı bir türlü bulamryan tarafıdır. 
Bu hattın muhakkak en h"Un·etli şekli Fa· 
ruk. Feyzi, Rıfatdır. Fakat Hüsnünün ol· 
maması herhalde Faruku müdafaada oy-

Fener - Beşiktaş maçı 
ne netice '\'erebilir"! 
Futbol maçlarının neticelerini kati su· 

rette tahmin etmeğe imkan olmadığını 
söylemeğe lüzum yoktur. Bilhassa dört 
beş aylık tatil devresinden sonra takım· 
ların kuvvetini iyice bilmeden bunu yap· 
mak daha zordur. Fakat aşağı yukarı ay· 
ni kuvvette bulunan tak-ımlar için aşağı 
yukarı kati olmasa da bir tahmin yapıla· 
bilir. 

Biz, bazı kimseler gibi Fenerbahçenin 
katı va fazla gol farklı bir galibiyet kaza· 
nacaf;rına ihtimal vermiyoruz. Beşiktaş 
tak"1lllı ç.alışmamı5 olmasına rağmen 
Fenerbahçede olmıyan enerjiye maliktir. 
Hemen bütün oyuncuları semtlerine mah 
sus bir alllganlıkla oynarlar. Bu vaziyet 
te takımın iyi hazırlanmış olmasına rağ· 
men Fenerbahı;e karsısında mağh1biyeti 
öyle kolay kabul edeceği söylenemez. Bu· 
nun için maç neticesi bir çak kimselerin 
düşüncelerine uygun çıkmazsa hiç de hay 
ret etmemelidir. Ve bu arada zorun bazı 
kereler tekniği yendiği de akla getirilme· 

· lidir. 
Güneş • Bevkoz 
Pazar günü Fenerbahçe stadında Fe

nerbahçe • Beşiktaş maçı oynanırken Tak 
sim stadında da oldukça mühim maçlar 
cereyan edecektir. Bu arada bilhassa Gü· 
neş • Beykoz karşılaşması çok dikkate 
çarpan bir maçtır. 

Geçen yılın milli küme şampiyonu Gü· 
neş yaptığı antrenman maçlarında ıuç de 
ümit verecek bir varlık gösterememiştir. 
Fakat bütün bunlara rağmen, yüksek kl§.s 
oyuncularile hemen bütün hatları ayni 
h-uvvette bulunan Güneş, bu yıl da gene 
üstünde en itimat gösterilecek bir takım· 
dır. Ve birkaç maçta formunu buldutru 
takdirde de geçen seneki muvaffakiyetini 
tekrar etmesi lazımdır. 

Fakat Güneşin ilk maçını geçen yıl bü· 
yük muvaff akiyetler gösteren Beykoz
la yapması, seyircilere hayli meraklı ve 
heyecanlı bir karşılaşın aseyrettirecektir. 
Geçen seneki formunu muhafaza ettiğini 
zannettiğimiz Beykoz, herhalde milli kü
me şampiyonuna hayli tehlikeli dakikalar 
yaşatacaktır. 

Bundan ba§ka Taksimde, Galatasaray 
tstanbulspor maçı da ''ardır. 

Diğer maçlar 
Bu maçlardan başka Şeref stadında da 

Vefa • Hilal ve Süleyrnaniye • Topkapı 
karşıla~an vardır. Kümenin ikinci 
plfuunda kalan bu takımlar da yapacak· 
lan bu maçlarla, bize bu mevsim küme 
önündeki takımlar üzerinde ne gibi tesiI"' 
ler yapabileceklerini göstereceklerdir. 

Sabahaddin AYGEN 

Mektepıerımizde spor teşkilatı 
yapılacak 

ve 
Ordu sıhhiyesi için alıruıcak İstanbul 

teslbn 16 çeşit nacın açık ılssiltmesi 12· 
10-938 çarşamba günU saat 14 de Topha
nede tst. Lv. St. Al. Ko. da yapılaenktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 4464 liradır. 11k 
teminatı 334 iira 80 kuruştur. Şartnamesi 

Ko. da görülebilir. 1steklilerin kanuni ve. ı 
ıikalariyle birlikte belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (242) (6768) 

q. ... q. 

Ordu sıhhiyesi için 19 çeşit kimyevi ila 
cın açık eksiltmesi 5 • 10 · 938 çarşam. 

ba günü saat 15 de Tophanede levazım 
amirliği satınalma ko!""'!Sy"n" rı 1

1 vanr· 
lacaktır. Hepsinin tah :n tıc :~ı. 2?2 ı 
lira, ilk teminatı 166 lira 57 kun ştur. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. İs. 
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

Ordu sıhhlyesi için alınacak 23 çeııit 
tıbbi iliicm kapalı zarfla eksiltmesi 13-10-
938 pcrşer ' "' glinU saat 15,30 da Topha
nede !stanbul levazım fıınlrliği satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 6699 liradır. İlk teminatı 502 
lira 42 kuruştur. Şartname.si komisyonda 
görülebilir. l steltlilerin kanuni vcsikala- 1 

8800 kilo salça 7-10-938 cuma gü 
nü saat 14,30 Tophanede İstanbul Le
vazım amirliği satınalma komisycnunda 
c1çık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2200 liradır. İlk teminatı 165 li.. 
ra1ır. Şartnamesi komisyonda görüle. 
bilir. lsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte komisyona gelme. 
leri. (231) (6666) 

Ordu sıhhiyesi için alınacak 22 çesit 
tıbbi ilacın kapalı zarfla eksiltmesi 
13· 10-938 peı]embe günü saat 15 de 
Tophanede Istanbul levazım amirliği sa· 
tın .... 1m1 komi~yonun"la \'Clpılacaktır. Hep 
c;;ı "'ın ,., m•o hedeli 9031 lira ilk temi· 
natı 681 lira 7 kurustur. Şartnamesi ko- · 
misyonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
,·esikalarile birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat eYvel komisyona 
vermeleri. _(244). _(6770)~ 

Talebeler 
Bundan sonra spor klüplerine 

giremiyecekler 
Ankara, 30 -Maarif Vekaleti Orta, Lise ve Yüksek mekteplerde spor 

büroları te§kilinc karar vermİ§ ve bunun için ıde bir nizamname hazırlaıro 
ğa bışlamışbr. Bu nizamname ile 17 ya~ mı bitİnni§ bütün kız ve erkek tnle 

bderin ıpor yapmaları mecburi olacektır. Yapılacak sporlar nrasınd 1 
futbol da vardır ve kızlar eh futbol oynayabileceklerdir. 

1 217) (6640) 

1\ 

lf'ri. 
'' ·: ona v ç ..... c. 

Harp a1mdeml<-i <.'ratı için beş ton sa- ı 
de yağının açık eksiltmesi 11-10-938 sair 
günü saat 15 de Tophanede levazım fi-

Nizamnamenin en mühim maddelerinden biri, spor büroları te§kilin 
den sonra mektep talebelerinin hariçteki te§ekküllerc girmekten mened· 

leceğinc dair olanıdır. 
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Şeqtan Kethüdanın karşısında 
Abdülfettah kekeliqordu 

Hep dağıldılar. Bu dağdağa bitti. Fa· ı 

kat tabesabah ne padişah, ne valide, ne ı 
Esma sultan, ne şehzade, ne Scllın ve ne 
de bu lşl bilen Mcrcnnla kethllda uyudu
lar. 

Gariptir kl bu hô.dlseden küçük bir sır 
bile şayi olmamı§tı. Yoksa kilffar ordu
Jan bu perl.~ltktan istifade ederek 
Osmanlı imp:ı.ratorluğunu harita Uzcrin
den kaldırmağa s:ıldu'trlardı. Ordusu pe. 
rişan, rlcall pe~ıın. san:.y perlşan ve 
hcrbirl ba§ka havada bir devlet, karşısın 
da fare gözliyen kedi gibi kUffar orduln
rma lokma oluverirdi. 

Sarayda sahte bri sükunet teessüs et. 
ml3tL Ama, bu defa da Alemdar konagı 
etrafında için için bir hA.discnin alevlen
mekte olduğu unutulmamalıdır. Düşman 
uyumaz. Topal Ata Abdülfcttnh Alemda
rm behemehal bu gece kftrm.ı tamam et
ıııeğe karar vermişlerdi. 

Ata. Fettah ve yanlanndakl molla blrl
blrinln onar metre kndar arkasından yU

rUyerck kendilerini kimseye belll etme. 
meğe çalışıyorlardı. Alemdar konağına 

yıı.klıışırken molla, diğerlerinin önüne ge
cerek hızlandı vo bir dar sokağa saptı. 

ŞeyhUllıslam ile Abdülfettah bir köşeye 
alnerck beklediler. 

Molla, yanmda keçe kUlAhlı biriyle d8n 
afi. Ata, bu adıımı bir yerde görmüştU, a
zna, pek iyi hatırhyamıyor, daha doğrusu 
bu kıyafeti altında te§hiB edemiyordu. 

Herif topal Atayı pek l1A tanım~tı. 
- ŞeyhUJlslAm efendi. Dedi. Bu para~, 

ben alacak değUlm. Benim cenabı bariye 
ıükilr akçeye lbtiyacım yoktur. Ancak 
Alemdarm kellesine bin san azdır bile. 
Bu saatte tedarik mfiteasslr olduğu !cin 
mollayı size gönderdim. 

ŞeyhUUslAm da, Abdülfettah da bu se
li tanıyorlardı. Gecenin karanlığında ko
nuııanm sarih bir eekllde te§hlsine im -
kAn bulamıyorlardı. Abdlll!ettah sordu: 

- Sen kimlerdensin ağa. lş g6rdUğU. 
mUzU, Derde talUf için tanımak gerektir. 

- Ben ne taltlf, ne de tanınmak lste
ıim Fettah nğa. Şimdi bu gibi mnhnlslz 
s6%lcrln zemin ve zamanı değildir. Vakit 
geçiyor. Siz ııöylc kapıya yaklnşm. Kapı 
açılınca blrlnlz yere eğtlln. Biz anlartt. 
Uat tarafını bize bırakınız. Yalnız k.npı
)'J kapamamak 1A.%ımgelir. 

Abdutfettah geride, Ata ~nde, Alemdar 
konağına yaklaştılar. ŞeyhUllslamın fmnkJ 
kalbi yerinden ftrlıyacaktı. Her ne pa
hasına olursa olsun bu işe nmıetmf~ bu
lunmruınydı, buracıkta vazgeçip d6necek 
ve mUtevekkilane kader ve tallın! bekli -
yecektL Şimdi devlethnnestnc girerek 
hud'a ve demeyle bagmı keıseceklerl a. 

••••• 

dam, uyurken bile binlerce uyanık insa
na bedeldi. 

ŞeyhUU.slA.ın tercddUd içindeyken Fet
tah bir hamlede kapının tokmağını yaka
ladı ve eiddetle çaldı. Artık emrivaki ol
muştu. ŞeyhUI&.slAm kendine çeki düzen 

vererek bekledi. Bir daha çaldılar, bir 
daha çaldılar. 
Kapıyı köse açtı, gcccdcnberl yalnız 

§ekerlcmeyle vakit geçirerek işlerin 

tcdvlrl için tedbirler ittihaz etmekle meş 
gul olan köse kethüda Ahmet efendi, gey. 
hlilislam ile Abdillfettnh nğnnin bu gece 
ziyaretini manidar bulmug, fakat, nklma 
bir suikast lhtinınli gelmemlştL Gelemez
di de. En fazla sanılabilirdi ki geyhUlls
lfun kendi mevki ve bayatı için Alem
dara lblo.sa gelml§tlr. Abdülfettah g{ıya 
pabucunu bnglar gibi eğilirken köse sor
du: 

- Maeallab efendi ha..'"t'etlerl. Böyle 
gece vakti Tann misafiri olmaz ama, her 
halde mühimce bir matlabmız olmak ge. 
rektir. DevletlQ paııa tstirahattedirler. 
Sabahı beklemeyip acele buyurmakta ne · 
gibi bir maksat mevcuttur? 

Ataullah efendi kekeliyordu. K~ımn
dnkl adam §Öhretl Aleme yaytlmış geytan 
zckiUı bir kethildaydı. İşte tesadüf aksi
liği buna derlerdi. Maahaza tali yUzlcrt
ne ın1 gUIUyordu, neydi. Köse kendi sur 
llne kendi cevab verdi: 

- DcvletJQ pll§anm dalnlzo bildirdiği. 
ne g~re, sizinle hiçbir alıp vereceği yok
tur. Merak buyurmayq) istirahat eylesey
dinlz. Fakat bir defa arzedelim. İnşallah 
kabul buyururlar, biz de ecrine nail olu
ruz. 
ŞcyhUlislam sevinçle cevab verdi: 
- Em~furn11ah Kettıuda Ahmet e

fendi.. Ecriniz üzerimizden eksik olma· 
sın. Biz umuru diniye ile meşgul padi§ah 
ve efendilerimizin hademesi sayılırız. 

Kethüda içeriden ışık getirmeğe gitti. 
AbtnlCettah kapıyı kapalı gibi görünecek 
tarzda aralıkladı ve gayet ağır adımlarla 
merdivene doğru yürüdü. Ata efendi de 
kendisini takip etti. 
Arabın gözlerinin içi gülüyordu. Köse 

Ahmet efendi zeki bir adam olabilirdi, a
ma hiç Abdülf ettahın perendesinden at· 
layabilir miydi? 

Köse ışık getirirken özfir diliyordu: 
- Affedersiniz efendim. Gece teşrifiniz 

mukarrer olmadığı için hazırlıksız bulun· 
duk. Sizi intizarda koyduk. Buyurun e
fendim, şöyle buyurun. 

Ve Kethüda Alemdara i§i arzetme~e I 
gitmişti. Abdülfettah, Atanın kula~ma 

eğilerek: 1 
- Köseye de aman vermemek gerektir. 

Am:ın, ben onunla mukayyet olurken siz 

Nananm yilzünde öyle bir değişiklik gördü ki sözünün sonunu ge
tiremedi. 

Nana, iri, masum gözlerini Platonun yüzüne dikerek, kalbinin 
bütün temizliğiyle sordu: 

- O halde bana gayet akıllı bir koca l!zım öyle mi? 
Platon güç bir vaziyette kalarak, ce\'ap vcnnecli
Nana, devam etti: 
- Bu şartla evlenebilir miyim? 

kelfunı idare buyurursuz. 
Alemdar paşa, misafirlerini çok beklet· 

medi. Omuzlarında kürklü bir hrrka ayak 
lamıda deriden bumu kıvrık bir · pabuc 
başında bir gece külfilu ile birkaç adun 
kapıya yaklaşarak Şeyhülislfunı ve Ab
dülfettahı karşıladı ve sordu: 

- Ziyaretiniz, inşallah bir kara haber 
de~ildir ya? 
Şeyhülisl!m eteklerken cevap verdi. 
- Ona yakın devlctlQ paşa. Allah öm· 

rü devletini cfzun etsin. Deraliyeye vüsu· 
lunuzla umum halk be}•ninde olduğu gibi 
ocaklQ nezdinde de bir huzur ve sükOn 
teessils etti. Teşrifi kudumunuz vaktinde 
ufku darüssaltanada binti Saidiekber o· 
lan burcu kavis sekizinci derecede tali 
idi. 

- Memnun oldum Şeyhülislfun efen· 
di. Elimizden geldiği kadar din ve devlet 
i~ine nizam vermek padişahımızı. saltana· 
tı mütegallibe elinden tahlis etmcğe gay· 
ret edeceğiz. 

Hele şöyle buyurup esbabı teşrifinizi 

dinli yelim. 
Şeyhislam topal Ata, bu mukaddimeyi 

yaparken Abdülfettahın hayretinden dili 
tutulmuştu. Meğer şu topal şeyh ama da 
kurnaz bir herifti. Serdar Alemdan, yıl· 
dızlann §Öyle böyle oluşu ile o kadar 
meth ve sena etmiş oldu ki paşa hakika· 
ten memnuniyet duydu. 

Kahve içtiler. Abdillfettahm zihnini 
köse tırmalıyordu. Şimdi onlar çıkacak· 
lar ve kalanlar da Alemdarın hakkından 
geleceklerdi. Fakat köse kalırsa onun ze
kfismdan bu ziyaretin man::sı kaçmazdı. 
Bu t.:ıkdirde va5ata olup Alemdarı katlet· 
tirdiler, diye Şeyhislfun ile Abdülfettahı 
tefe ko}•durur ve belki de Alemdar adam· 
la.'1na Hezarpare ettirirdi. Bu ciheti ev
\'elden düşünmediklerine kınyor ve ısim· 
di ne yapacağım şaşırmış bir halde ne 
konuşulanı, ne de içtiği kahvenin lezzeti
ni anlıyordu. 
ŞeyhülisHim dedi ki: 
- Serdarı ekrcm, devletlunun ikbal ve 

§()hreti karşısında idbare uğramış bulun· 
maktan milteazzi ve kederlidir. Musa pa 
şa ile elbirliği edip önce Rumeli askerini 
kmp geçirmek ve sonra da maazallah siz· 
leri idam etmek gayesir.de oldukları mes-
muumuz olmu~tur. Makamı serdarı ekre· 
mide istiklal üzere bulunup. her türlil 
ağlardan münezzeh kalmak daiycsindedir 
ler. 

(DC\"aMI \ıt.r) 
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Genç kız hfila kımıldamanuftı. 
Prensesin sesi işitildi: 

Benua, Do':'otelji sap :orı çehresi, 
bitkiıı haiigıe görünce 

endişeye düştü 
Muka?Ter gUnde mfibadelo yapıldı. 

Velterl Alsas hududuna götürmüş olan 
Fransız polisleri Dorote Şmlti Strazburg 
gıırmda Kchl'de~ gelen trenden iner in
mez teslim aldılar. Zavallı kızm ilk sözü: 

- Yüzbaşı Benua? 
Diye sormak oldu. 
- Sid Parlste bekliyor matnuı.%el. 

Benua, Doroteyi sapsan çehresi, bitkin 
haliyle görünce endişeye dUştil. 

- Çok yorgun görünüyorsun sevgi
n.ın. 

- Heyecıuıdan ve sevinçten olacak. 
Seni görUnce 6yle sevindim ki... Sonra 
orada nz mı keder çektim. 

- Hrundolsun bunlar geçti artık. 
KUçUk apartmıanlarmda onları soğuk 

yemeklerden tertib edilrnlş bir ziyafet 
sofrası bekliyordu. Yüzbaşı her ta.nırı çl. 
çeklerle donatmıştı. Dorotc ellerini çır

parak bir çocuk sevinciyle söylendi: • 
- Aman ne gUzel ! Mön:elbcrgdckl o

dcımı sen geleceğin geceler silsledlğim 
gibi yapmışsm. 

Sevinçten sarhoş bir baldo, oradan o
raya koıuyor ,gülüyor, ağlıyor ve ikide· 
birde Benuanın boynuna aarı1-.yordu. Fa. 
kat nekadar değl§J!Uı,ı, nekadar tanınmaz 
bir balo gelmişti? Benuanın M6rzelberg
de tanıdığı sılıhatll, ve gUrbUz kızm blr 
gölgCl!l gibiydi ııimdl ... 

Erkenden yattılar. 

Gece yarısından biraz sonra Benua u
yandı. Metresi ya.naklarını, saçlarını ok. 
§UYOrdu. Bcnua genç kadının ellerinin 
gayritabii hararetiyle uyanmı§tı. Elek -
trlği yaktı. 

- N on var sevgilim! 
Yaatığa yaslıınmıg ole.n Dorotcnfn ren

gi kireç gibi olmuştu. Kesik kesik: 
- Bilmem. Dedi. Kendimi iyi bl.sset • 

mlyorum. Uyandırdığım için beni affet. 
Bir mazeret olarak Uave etti: 
- Çok fenayım. 

- Sevgilim! 
Yilzbaşı yataktan kalktı. 

-Nen var? 

- Baemı dönUyor. Gözlerim karanyor. 
Beynim ba§mım içinden fırlıyacakmış gi

bi ... Çok fenay.rm. 
Başını, Benuanm koluna dayrunI{ltı. 
- Dorote! ... Dorote! 
Sl>zlertni gUç!Uklo işitiyor gibi idi. 

Cevab vermek istedi, dudakları oynadı, 
fakat hiçbir ses çıkaramadı. Benua tele
fona ko§tu: 

• - Allo! 123.96 Segtlr'yl veriniz. 
Benua, çocukluk arkadn§t bir askerl 

doktora telefon ediyordu. Bu doktor Do
rotcnin cvinln birkaç yüz metre 6teslnde 
Boske av8nUsUndc oturmaktaydı, 

-Allo! 
- ..... 
- Sen mi.sin dostum? ben Benua ... Ri

ca ederim gel. Çok çabuk gel! - .... 
- Hayır ben değil, karmı •.• Evet .. O

nun evine gelmeni rica ediyorum. Kler 
sokağı l>O numara Uçilncü kat. - .... 

- Teşekkfir ederim. Aman çabuk! 
On bee dakika sonra doktor geldi. 

Hasta biraz lylleşmiş gibiydi Doktor o. 
nun elini eline alarak nabzını saydı, bir 
uey söylemeden baktı. 

- Benua, si%! geceyansı rahatsız et
mekle hata etti. Şimdi hemen hemen hiç 
tstırab çekmiyorum. 

- F.stağfurullab! merak edilecek bir 
cıey yok ama, gelmişken slzl bir muaye
ne edeyim. 

Bonua ayakta, doktorun muayenesini 
seyrediyordu. Kalbini mlithiş bir amb 
kemlrmekteydl. Zavallı Dorote ne balo 
gelmişti? Biraz evvel, aşk esnasmda o
nu çok daha sıhhatli gördüğünü sanıyor
du. "Zavallı kızcağız!,, diye içinden a
cıdı. "Ona ne yaptılar da bu hale gel. 
dl?,, 

Genç kadmm kolunda gördUğil ktrmn::ı 
bir leke doktorun dikkatini çek~tt. 

Parmağım o noktaya basarak sordu: 
- Bu nedir? size enjek!lyon mu yap

War? Ne zaman ve niçin? 

- Hapl.ııhaneden çıkmazdan llnce._ Za 
yxtladığım için kuvvetlendirmek üzere 
Uç gUnde blr enjeksiyon l"apryorlardı. 

Fakat bu enjekslyonlan kalçamdan yap
maktaydılar. 

- PokJ bunu! 

- Bunu her mmanklnden b3...§ka bit 
doktor yaptı; ötekllerden başka türlü ve 
daha bUyUk bir enjektörle .•• 

-Ne zaman? 
- Berlinden hareketimden f]d saat 

lince... Çok acıdı. 

-Ya? 

Doktor, manidar bir tavırla başmı sal
ladı. Hastanın g6zlerini, ağzını dlkkatle 
muayene etti. Sonra kalb darabanıru say. 
dı. Nihayet: 

- Merak edilecek bir şey yok ma.dma
zel. Dedi. Tehlikeli değil. Çok zail' dUg
mUgsilnUz, birkaç gUne kadar dUzcllrsl
nlz. 

Be."lua, arkadn.,mm yalan söylcdlğinl 

hlssct.ınl§tl. Onun pe§inden koridora çık
tı. Doktor onun ellerlnl tuttu: 

- Cesaret dostum! 
TereddUd etti, 15onra korkunç teııhlsinJ 

bildirdi: 
- 'Omlt yok! 

._illla•~~rE1"1Ill11ID!J1!SınID8Ei!ICIIDllill111111 
hlın deği~me gözünden kaçmazdı. 

Sadunun gözüne ise Azadeden başka bir ~ey gözükmüyordu. 
Platona gelince, bu filozof genç, \•icdanmm felsefesile pcnçeley 

mekten başka bir şey görmeğe vakit bulamıyor, ve beynini kemiren 
endişelerle vicdanı arasındaki bu amansız savaşta, endiselerln kuv
veti gittikçe artıyordu. 

Bayan Seniha Muhtarın evine geldikleri akşam, hepsi birden 
§imçiiye kadar farkına varmadıkları hakikatle karşılastılar. Naza· 
nın annesinin, merakla dolu sesi hepsinin gözlerini açtı; 

- Aman yarabbi! ne kad:ır zayıflamışsın Nana, hasta mısın? 
Odada bulunan on çift göz, kıpkımıın kesilen Nazana Ç'.?vrildi. 

Birdenbire Tokatliyandaki ziyafet sofrası, Sadun Ale\in hfl<are
si bütün menhus hatıralar Platonun gözünün ön\ınden geçti .. Ne
eesi kaçtı. Sert bir tavırla: 

- Vaziyete göre! dedi, herkes kendini bilir. Siz de, vicdanınız 
ne diyorsa onu yapın! 

- Nana, neredesin canım? Yağmur kesildi, çıkıyoruz. Nananm, heyecandan penbeleşen yüzüne geçici bir parlaklık geldi. 

Başka bir söz sö~·lemeden, yemek salonundan çıktı. 
Nisan güneşinin altın panltısı kaybolmuş; bir sağanak, pence

releri kamçılıyordu. Nana yerinden kımıldadı. Büyük salon hemen 
hemen karanlık gibiydi. Sert b'r rüzgarın ı:Urüklediği büyiik kara 
bulutlann arasından sızan zayıf ışığın da girmesine perdele .. mani 
oluyordu. 

Genç kızın yanaklarına bir damla yaş yuvarlandı. Bunu bir i
kindsi takip etti. lnci gibi taneler sık şık dü~Qyor ve leylak rengi el
bisesinin göğsünde hafif bir iz bırakarak kayboluyordu. 

Biraz sonra, yağmur bulutu geçip giderek, dolu ve tahribatını 
başka yere götilrdii. Yemek salonuna donuk ve sarı bir ziya girdi. 
Pencereden, semanın yeniden mavileştiği g~rüldil. Salondaki biltün 
gttmOş, maaen ve kristal takımlar, Nananm biraz evvel ~eker kırdı· 
ğı bıçak, yeniden perdelerin arasından sızan güneşin ışığı altında pı· 
nldıyorlardı. · 

Sinek geldi, örtünün üzerine kondu .. 

Azfi1e, kapıdan girerken, Nana başka bir kapıdan kayboldu. 
Bir dakika sonra, ş::tpkasım, eldivenini giymiş, hazırlanmış olarak 
geldi.. ağladığım kimseye sezdirmedi. 

İlkbahar ilerliyordu. Annesi, Narıayı gönnek istiyor.du. Prenses 
Nanayı, keneli evlenmelerinden evvel, annesine götürmcğe söz ver· 
mişti. Çünkü karıkoca, halaylarını seyahatle gc;irmcği kararlaştır
mışlardı. I\ananın annesi, her üçünü, düğünden evvel şekiz gün kal· 
mak üzere evine davet etmiş; Nazanın ısrarları üzerine, Prenses bu 
daveti kabul etmişti. 

Nana çok mahzundu. Boynunu bükerek: 
- Ben, sensiz orada ne yapanmQ deyip duruyordu. 
Prenses de : 
- Gel~ kış gene geleceksin, cevabmr \·eriyordu. 
Bunun üzerine Nana, ümitsiz bir tavırla başım sallıyordu. 
On sekiz yaşında olan kim~eıer için, gelecek kış demek, balığın 

kavağa çıktığını beklemek demektir. 
Nisan başlanndanberi, Nazan çok deği~işti. Eğer prenses. ev

lerune hazırlıklarile meşgul olmasaydı, herhalde bu kadar ant ve mO· 

Sen olmak istiyen bır sesle I 
- Allalun hikmeti, anneciğim! dedi. Fakat sesi, bir hıçkırık i· 

cinde ı:öndü. Bahçeye kaçtı. 
Bayan Seniha Muhtar, Prensesin misafirperYerliğ:ine karşı biraz 

yersiz olan ilk sözlerini hafifletmek isteğile 
- Sizden ayrıldığından hcrhalcle çok üzü!üyor, dedi. 
Prenses düşünerek, ağır ağır, cevap verdi: 
- Evet .. Fakat bu ilzilntünün o kadar kuwetli olşcağını san· 

marn .. Öyle olsa, bırakmazdım .. BunurJa beraer zannetmem ki •• 
Nazanm büyük kız kardeşlerinden biri atıldı 
- Biraz da evinde oturmağa alışsın. Biz hiç evimizden ayrılma· 

dık. Ve bu da, sıhhatimizin turp gibi olmasına engel olınıyor. 
Platon, bu sözleri söylıyen km, hiç de tatlı olmıyan bir bakı§la 

yukarıdan aşağı süzdü. ve arkasını döndü. 
- Zavallı kuşcağız, diye dü~ündü, kafesin kapısı üzerine kapa· 

r.ıp kanadını kıracak .• 
(De\'amı nr) 



30EYLUL-1938 

Bir macera adam1. .. 
Büy:ik Adanın en büyük otellerin

den birine lımirden yeni gelmiı olan 
bayan Şahendenin yatak odası kapısı 

0 sabah erkenden çalındı. 
lçeri giren oda hizmetçisi, yabancı 

bir erkeğin,. çok hayati b!r mesele L 
ç:n Ren<lisini görmek iste~iğini,. ve ~u 
k:ıdar erken olmasına ragmen çok ıs
rar etmekte olduğunu haber verdi. 

Bayan Şahende., aynanın önünde, 
yüzünün ilk rötu~unu yaparken, uza
tılan kart vizite bir göz attı. Evvela 
hayrette kaldı. Sonra biraz merak sai
k:ııile ve biraz d:ı vahim bir vaka ola. 
Hleceğini dü , .. nerek birdenbire kara
rını verdi. D:rhal ü-erine sabahlığını 
g!yerek, ziyaretçinin i~:ri alınmasını 
emretti. 

YaJancı adam içeri r.:rince kibar bir 
reverans yaptı ve ken::li:ıhıi takdim et-

ti: 
- Rtt.:ai Tezel. 
Ve kendisine gösterilen yere otur

duktan sonra iJ,h•e etti: 
- Kart vizitimden de anladığınız 

veçhile Hukuk mezunlarındanım. Fa
kat, işlerimin fena gitmesi,ailevi bazı 
felaketler, yazıhanemi kapatıp başka 

bir iş aramağa beni mecbur etti. 
Kadın: 

- Eğer bir it istemek için gcldinizse 
İzmirde bulunan kocama müracaat et
menizi tavsiye ederim. Diyerek ıözü
nü keıti. 

Recai başiJe menfi pir i~aret yaptı: 
- 1-!ayır, bayan, timdi bir vazifem var 

artık, dedi. Ve bu vazifem dolayısile 

ıizi böyle erkenden rahatsız etmek mec 
buriyetinde kaldım. 

Şahende hayretle: 
- Ne münasebet? demekten kendini 

alamadı. 

Adam ınü9kil mevkide kalmrı ıibi 
bir: tavır takındı: 

- Şimdi meseleyi ılze arzedeceğim. 
Kocanız bay Şemsi, hususi surette, beni 
hizmetinize tayin etti. Daha doğrusu 
lıtanbulda kalacağınız müddetçe ıizi 
her tehlikeden korumak vazifesini ba
na yü1cledi. 

Şahende birdenbire fenalaşmıştı. Hiı 
aedilir derecede titreke bir 11esle ko
nuıtu: 

- Fakat, ıize verilen bir gizli işi bu 
tekilde açığa vurmakla aı.:emilik etmit 
olmuyor musunuz? Bunu gelip bana 
1ıöylemenizi çok çocukça buluyorum, 
doğrusu! .. 

Erkek ciddileıti: 
- Bayan, ö:in akpm gördüğüm şey, 

mahvınrza aebeb olacak kadar ağır bir 
itham olabilir sanırım. 

Kadının beti benzi kül kesildi. Ken. 
disini müdafaa etmek için bir tek ıöz 
bulamıyordu. Bitki;ıJ>ir haMe yerinden 
kalktı: biraz hava a1mak, kendine gel
mek için pencereyi açtr. Derin derin 
içini çekerek bir kaç dakika o vaziyet 
te kaldı. Sonra bUyük bir ciddiyetle ar
kasına dönüp: 

- SükCıtunuzun bedeli nedir? Ne ka 
dar istiyorsunuz? diye baykırdr. Adam 
kızğm bir tavırla: 

- Bayan benim eski bir avukat oldu
iumu ve buraya bir şantaj yapmak için 
relmediğimi anlamanızı isterim, c!edi. 

- Peki buraya ne için geldiniz? Ne 
istiyorsunuz Benden? .. 

- Size yardım etmek, Sizin yardı. 
m:nıza koımak için geldim, muhterem 
bayan! . Mesleğim hazan karakterimle 
tezad teşkil ediyor. Eğer korumakla 
mükellef olduğum kadının böyle ilahi 
bir güzelliğe sa~ip oldu~un:.ı bilseydim, 
bu iıi üzerime almazdım. Uele kocanı
zın beni peıinizle takmakla boıanmak 
için bir ip ucu aradığını hisseder gibi 
olduktan sonra r.. 

Zavallı kadrn hıçkm!d.mnı zabte~e
m'edi: 

- Ne yapayım~ Ne yapayım? Bana 
'ardım ediniz!. Kurtarınız beni bu azab 
dan Allah a~kına ! .. 

- Eğer dün gece görclo:lğümü unut
mam llzım geliyorsa, derhal buradan 
hareket etmeniz, hiç kimseye haber 
•e~den gitmeniz icap eder. Belki an 

cak bu ıartla itler yoluna girebilir. 
- Buradan gitmek, Nihadı görme-

Nakleden: Mecdi Enön 
den gitmek mi? Fakat bu benim için çok 
elim bir şey olur ..• 

- Yegine hal çaresi budur. Tehlike
li bir maceraperest, bir dolandırıcı, bir 
namus hırsızından başka bir şey olıru. 
yan 0 adamdan sizi kurtarmak için baş
ka hiç bir çare düşünemiyorum. Anh
yormuıunuz? Ba~ka çare yok. 

- Nihad mı bir maceraperest, dolan 
dmcı ve namus hırsızı? Fakat bu bü
yük bir iftiradan başka bir tey değil. 
dir!.. 

Diye kadın şiddetle reddetti: 
- Maalesef söylediklerim doğru 

dur. Ve ben bunu size bildirmek vazi
fesilc mükellef olduğum isin ıstırap 
duyuyorum. Dün gece sizin odanızdan 
henüz çıkmıştı ki onunla karşılaştım. 
Konuşmamız kısa sürdü. Ve inkara bi
le sapmadı. Fakat, artık buradan çok 
uzakta bulunuyor. Adaletin eline dü~ 
memek içln ortadan kayboldu. · 

Şahendenin korkudan gözleri fal taşı 
gibi açılmıştı. Her hecesi bir tokmak 
gibi beynini sarsan bu sözleri dinliycr
du: 

- Bense onu erkeklerin en iyisi, 
en temizi sanmıştım! Ne büy:ik suku. 
tu hayal yarabbi! .. 

- O evveli kadınları a!?kla tuzağı
na düşüren ve sonra paralarını yeyip 
bitiren ı.:insinden bir adamdır. Mücev
heratınız arasında bir eksik olup olma
dığına bakmanızı rica ederim. 
Kadın derhal masa üzerinde duran • mücavherat kutur.una koşt:.ı, açtı. He. 

yecandan titreyen ellerile hepsini yok· 
ladı. Ve biraz aakinletti: 
- Allaha çok tükür, her 1ey yerinde. 
tıte yüzükler, pırlanta küpelerim, bile 
ziklerim, ve ... 

Kutunun alt gözünü açar açmaz bir 
f eryad kopardı: 

- Elmaı pantantifim yok! Çahn
mıı !.. 

Recai hemen yanma koştu : 
- Gördünüz m:i? Haklı değil mi 

imifim? 
Dedi. 

- Ah alçak herif 1 Fakat onu sat. 
mağa vakıt bulamıyacak 1 Çabuk poli
ıe haber verelim 1 

Kadın telefona koşunca aJam mani 
olmak istedi: 

- Aman, rica ederim .. Kendinize ge 
liniz, Bayan. Delilik etmeyiniz 1 •• 

Şimdi bay Nihadı ya!talamak zor, 
belki de imkansızdır. Ya<alandığını da 
farz~tıek elimize ne geçer? Pantantif 
artık yerini bulmuştur. Bu şekildeki 

kibar hırsızlar yapacaklarını evvelden 
kararlaıtırırlar. Netice ne olacak? Her 
§eyi poliıe söylemeniz icap edecek. Ta 

bii beni de hakikati söylemek mecbu
riyetinde bırakacaksınız. Hakikaten a. 
damın plinr çok müthiş .. diyecek yok. 

Fakat., artık müct.vherinizi düşünme
yiniz. Olan olmuştur. Sonra, dün gece 
olanların da bir sır kalması için to:.ikiıt 
etmekten başka çare yok! .. 

- Fakat, kocam ... Pantantifimi kay
bettiğimi öğrendiği zaman ne yapaca
ğım? 

- Kocanıza, meseli bur;ıda canını. 
zın sıkıldığını, İzmire döneceğinizi yazı 
nız. Vapurun güvertesinde parmaklığa 
dayan~'? denize bakarken kıymetli mü 
cevher:nız dü~ebilir. Ufak bir feryad, 

>:ol.cuların naz~rı dikkatini çekmeğe ki 
fıdır. Bana gelince, sırrınızı daima giz 

1i tutacağım. Sonra, dünkü vakadan ha 
berdar cluıum sırf bir tesadüf eseridir. 
Çünk-:.i benim vazifeye bugün başlamam 
lbımdı. Dünkü meseleyi görmemiş ol
makla vazifemi suiistimal etmiş sayıl
mam. 

Bayan Şahendc biraz sukünet bul. 
muştu. Biraz d~ünC:ı:.ikten sonra : 

- Doğru söylüyorsunuz, yapacak 
başka hiç bir şey yok, diye hak verdi, 
yine taliim varmıı ki ıizin gibi bir a
dam önüm~ çıktı da beni uçuruma yu
varlanmaktan kurtardı. 

Bu iyiliğinizi hiç unutam!yacafım. 
Ve ıamimi bir tavırla ac!ama elini 

uzattı. Recai: 
- Vazifem artık bitmiş ceme~ttir. 

diyerek uzatılan eli hürmetle öptük· 
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Lüzumlu 1 etetonlar 
Yangın: 
lstıınlıul için: 24222, Beyoğlu için: 

4-1611, l\:ıılıköy için: ti002U. l'sküdar l· 
ç in: tiO!i:!j, 

\'eşılköy, llnkırköy, Uehek, Tarahya, 
Düyükdere. Feııerhahçe, Kıınılillı, Eren· 
köy, Knrıal, Hu) ıılrnıla, He) lıclı, Burı.:az, 
Kınıılı. i\·ın: Telefon muhabere meıııu· 
runa )nnı.:ın demek k:Hıılır. 
Hamı ılf:ıl\csı: 22ill 
Denız ıtr:ıı)esı :rn .. 20 
Hcyazıl kıılr~ı: 219!Hi C.:ılala yangın 

lmlt•c;i: 40(1 ,ilJ 
Sıhhi ımdııl: 44998. l\lııılılciuınumilik: 

222!10. Eııınıyı•I ııırnlürhıf;ii: 2"382. 
Ncfıa \"cJ,fılrli lsı:ınlıul Elektrik işleri 

Umum Müdürlüğü Beyoğlu: 44801 • lstan. 
bul: 24378. 
tıı~: 409:Jlt Cibali: 20222. Nurosmanlye: 
21708. ('ı;kiidar . K:ıılıköy: ti0i73. 

11:1\'aı.:azı: lstanhııl: 243i8. Kadıköy: 
60i9U. Bcvoıtlu: 441i42. 

1 aksı Utomobili istemek 
için 

Sular lcl:ıre!lf: OeyoAlu: 44783. Beşik• 
11.!\o~lıı <"lhctı: .HJ:ı:u. Bclıl'k cıhell: 

31i • 101. Kadıköy ciheti 6U.U7. 

Oenızyolları 
ht:ınbııl acenteliiti: 22740. KıırnklSy: 

42:11i:!. 
Pazıırlesl Tophaneden 16,30 l\Judnnya, 

20 Bııııılırmıı. 
S.ılı To:ılı:ıneılen 9,30 lzmil, 16,30 Mu· 

dıııı) ıı. 19 Kıırahıı.:ıı. 20 Bandırma, Gala
t:ıdan 12 Kııradcniz, Sirkeciden 10 Mer
sin. 

<,::ırşıımh:ı Tophaneden 16,30 l\tudanyıı, 
20 Baııılırına, Sirkeciden 15 A)·valık, ıs 
Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lzmit, 16,30 

l\Juılanra. 20 llnndırmn, Galatadan 12 
Kar:ıılcııız. 

Cuınıırlcsl Tophanerlen 14 Mudanya. 20 
B:ıııclırınn, Sirkeciden 15 Ayvalık, ıs 
Barlın. 

Pazarlesl Toph:ıneılen 9lmroı, 9,30 iz. 
mit, G:ılal:ırlıın S,30 Mud:ınya, 10,30 lzmır 
Sür. 12 Kııradeniz, 22.30 Mudanıa. 

Müzeler 
A\·ac;oF)a, Jloma • Rlzan!I, Yunan eser-

leri 'e f,;inılı Köşk, Askeri 1\1 ve sarnıç 
lar. Tıcırcl 'e Sana) 1 l\liıze!I .ahi müze. 

( llu mtizeler herŞJün sa'l 1 dan 16 ya 
koclar açıktır.) 

Turk ,.e lsl:im e~erlerl müzesi: Pıızar
tcsıılcn lı.ışk:ı lıergıin sıı:ıt 10 dnn 16 ya 
kndar \'e Cuma günleri 1ll dan 17 ye ka. 
dar açıktır. 

Toııkııpı !\füzesi: Hergün saat 13 ten 16 
ya kadar açıktır. 

flf'?mleket D:ıı Deniz 
Sel erleri 

llom:ınya \'Opurl:ırı: Cumartesi günleri 
13 de Köslen<'c)e: Salı gilnleri 18 de Pi· 
re, Be) rut, hkenıleriye. 

lı:ıh·nn "ııpurlnrı: Cuma günleri s:ıal 10 
da Pire, Brcndizi, \"cnedik, Triyeste, 
Sırked İstasyon l\ludurlüAü Telefon 

23079. 

Anadolu hattı 
Hergiin hareket eden şlmendiFerler: 
Saat ıs de Konya, 9 da Ankııra. 15,15 de 

Diyarhnkır \'e Samsun, 15,30 da Eski$e· 
hir, 19.10 da Ankara ekspresi, 20 de A· 
dıııı:ız:ırı. 

Bu trenlerden saat 9 d:ı hareket eden 
Aııkıırn nıııhtcliti pazartesi, çıırşaıııhıı 
ve cuın:ı 11ünleri Hııleb \'e l\lusula kadar 
sefer etmektedir. 
/~ vrupa Hattı 
Scınrılon eksoresl hergün Sirkeciden 

s:ıat 22 de kıılknr "e A "rup:ıdan geleni 
sn:ıl 7.25 le Sirkeriye muvasalat eder. 

Kom-.ınsiyonel 20,30 da kalkar, 10.20 
de Relir. 

Edirne posl:ıoıı: Hcrgün saat 8,50 de 
hareket rdı·r. 19.33 de gelir. 

MlINAKASALAR: 
Jııhis:ırlar idaresinin Ya,·şan hızl:ısında 

şaı1namc \'C projesi mucibince yaptırılacak 
revir • doktor e-ı ile ilkmcklep binası inşa· 
alı her iki iş lıirdeıı kııpah zarr usulile ek
sillıııere konulmuştur. Keşif bedeli re\ irin 
7238.25 lira \'e ilkıneklep bin.uının 
10~i5.52 Jirn ki heyeti uıııuıniyesi 17713 77 
kuruş ,.e mm·ıı\\k:ıt tenıiııcılı 1328.M liradır. 
Eksiltme 3-9-938 tarihine rastllyan pazar
tesi günü sanı 11 <le Knh:ıtaşla levnzım ve 
mübaya:ıl şubesindeki alını komisyonunda 
)'apılal·aktır. 

G1':<,:E~ SENE Bl TGON NE OLDU? 
Yetmiş y:ışınd:ı1d Mısırlı TeYrik Nesim 

paşa 17 yaşında \'i) analı bir kızla e' lendi. 

ten sonra, derin bir reverans yaptı ve 

odadan çıktı. 

Ayni günJn ak~amı Beyoğlunun i
kinci ıınıf bir otelinde Recai bir ka
dınla şöyle konuşuyordu: 

- Şu elmasları görüyor musun? 
Taşların büyüklüğü nasıl? Bu sabah, 
bü)•:ik Adada Şahende adında bir bayan 
hediye etti. 

Sabahki vakayı dinliyen kadın: 
- Peki, Nihad denilen adam sana 

mücevheri nasıl oldu da verdi? diye 
sordu: 

- Sen de amma saf sın ha! Zavallı 
Nihad dünyanın en iyi adamıdır. Kadı 
na maceraperestin birisidir diye ben 
tanıttım. Çünkü bir daha onunla gö
::i•~mesini istemiyordum. Zaten o da a 
ni bir iş dolayisile o sabah erkenden 
Toroı ekıprelile Ankaraya hareket et• 

\'azan: Rahmi tAtilZ 
ŞaOcıoeıar 1 s dakikada denı_ .. 
CJeUcı morettelbat:ı tamamen 

devşlrdDDer., döndüler •• 
- 98-

- Bana bak, iyi mesafe tayin edin; 
isabet istiyorum!. 
Yarhisarın toplan ikinci, üçüncü sal· 

volarmı da yaptılar. lki ateş arasında sü· 
vari Hıza kaptana rapor edildi: 

- Jskele bordamızda torpido izleri 
var! .(1) 

Kaptan yerinden fırladı, aşağı güverte
ye, başgüverte topçularının yanına koş· 
tu. Ateşi top başından bizzat idareye ba3 
ladı, üçüncü salvo derhal tesirini göster
di; tahtelbahirin kasara kapağına çarpan 
parçalanan bir mermi, kasara kapağını 

kapak ağzında duran ikinci kaptanla bir 
lilde müthiş bir gürültü ile denize yuvar
ladı. Tahtelbahirin işi tamamlanmıştı. 

lkisi Boğazda batan Fransız tahtelba
hirlerinden Marmaraya girmeğe muvaf
fak olan üçüncüsü de nihayet bir arıza 
yüzünden dalma kabiliyetini kaybetmiş 
hareketten kalmış, Türk destroyeri Yar
hisann bir mermisi ile denizin derinlikle
rine gömülmeğe mahkQm olmuştu. 
Fransız tahtelbahiri aldığı yara ile san 

cak bordasına yaslandı, ufacık tekne ca· 
navar ağzı gibi korkunç bir açılışla ikiye 
ayrılan su kütlesinin ortasında kayboldu. 
Triton mürettebatı suya dökülmüşlerdi. 
Yarhisar ate,i kesti, mayna ettiği iki şa· 
lopeyi suda çırpınan düşman denizcileri· 
ni toplamağa gönderdi. Rıza kaptan şalo· 
peler denizdekileri toplarken yeni bir ü· 
züntüye kapıldı. 

Niçin tahtebahiri topa tutarak batır 

mıştı? Onu yakalasa, arkasına takıp da 
tstanbula getirse, Halice çektirse muvaf · 
fakiyeti şimdikinden 10 defa daha fazla 
alkışlanacaktr. Bu noktaya fikri takıldı· 
ğı Hüşman talitelbahirini batıran Yarhi· 
sar süvarisinin kalbinde bir üzüntü kımıl 
danıyor, bu kımıldanış muvaffakiyetten 
duyacaı hazzı bertaraf ediyordu. 
Şalopeler 15 dakikada denizdeki müret· 

t~batı tamamen devşirdiler, döndüler, ge
miye geldiler, mata(oralara takılan şalo
peler yerlerine a~ıldı. Esirler Yarhisann 
güverte ine çıkarıldılar. Süvari yanlarına 
indi, esir c:afını gözden geçirdi. 
Başta, batan düşman sefinesinin süva· 

risi kapiten Ojen Klaviye duruyor.yanın 
da çarkçıbaşı lzidor bulunuycrdu. Bun· 
dan sonra mürettebattan sağ kalan altı ki 
§i sırada mevki alıyordu. En nihayette de 
iki rakip gedikli Etyen Şamo ile torpido
cu Piyer bulunuyorlardı. 
Altmdiş Rıza kaptan süvariye yaklaş

tı. İngilizce sordu: 
- Geminizin ismi neydi? 
Sırsıklam üstü başı ile tuhaf bir vazj

yette duran ve çeneleri biribirine vuran 
Fransız yüzbaşısı karşrsında!<i muvaffak 
Türk süvarisine korku ile baktı, cevap 
verdi: 

-Triton, kumandan! 
- Nereden geliyordunuz, r.ereye gidi· 

yordunuz? .• 
- Hiçbir taraftan gelmiyordum. 25 gün 

evvel Mannaraya girmiştik. Cevelan ya· 
pıyorduk. 

- Niçin suyun üstüne çıktınız? 
- Sefinemizin su altında kalma kabi· 

liyeti kaybolduğu için! 
- Peki.. Marmarada daha başka talı· 

telbahir var mı? 

miıti. Bir kaç gün Adada göv:ikmiye. 
tekti. 

- Peki amma, pantantifi nasıl eli
ne geçirdin? 

- Kadın pencerenin önüne gidip da 
kik11arca kendine gclmeğe çalııtığı ıı
rada, ben de mücevharat kutusunda e
lime tesadüf eden alt gözünü çektim ve 
kıymetli pantantifi cebime aktardım. 

- Bu mücevher yerine bol para is
teseydin, daha iyi olmaz miydi? 

- Fakat, hiç bir zaman kiidından o 
m:.icevherin bana temin edeceği kadar 
para koparamazdırn. Kocasından iste
mesini beldcsem belki bir tüphe uyan
dırırdım. Halbuki şimdi artık kadm be
nim planımdan başka türlii hareket e. 
demiyecektir. Ve Milcevherin\çalındı
ğından kimse haberdar olmı,ff.:aktır. 

Anladın mıP 

Klavye buna ce~apvermedi. Durdu, bot 
bakışlarını yanında bir sıra UŞtil eden ar
kadaşlarında gezdirdi, su tu: 
Rıza kaptan ayni süali top gürültilsir 

nü andıran bir sesle tekrarladı: 
- Söylesene kapiten sizden başka ka;. 

tahtelbahir var? .. 
Klavye sükiktta ısrar eliyordu. Rua 

kaptan sorgusunu değiştirdi: 
- Bandırmayı topa tutan tahtelbabi• 

rin arasında sizde var mıydınız? 
Bu sefer scrgu smı.sı Klavyeye ~ 

ti. Kendisinin esir oluşuna karşılık rakiP. 
saydığı İngiliz arkadaşlannın gene~ 
Türk şehrini topa tutuşunu kı~ 
Kalbinde parlayan ve yakıcı bir ~ 
damarlarını, sinirlerini biranda saıu 
kıskançlığın alevi, içinde bulunduiu h&4 
cil vaziyeti biran için unuttu, ka~:SIDda
ki ha.kim tavırlı, muvaffak ve muzaffet 
Türk kaptanına sordu: 

- Bandırma topa mı bituldu? 
- Evet.. Bu sabah! .. 
Klavye ellerini açtı, 6nce dua eder gibi 

bir tavır aldı, sonra ~ollan mafsallartD'i 
dan kmlrruşcasına bj.r halsizliklf 
nna düştü. mmldandJ . 

- Tanrı, sevdiği kôl\.arma ı 
vermeli! .• 

Sonra birdenbire~ 
kızaran gözleri ışıklandı, ~-am eUil 

- Sorgunuza devam edin 
Bütün bildiklerimi anlata~! .. 
Çarkçı lzidor dirseğiyle süvan{nin böl'

rüne şiddetle vurdu. "Ne yap~n~, 
demek istiyen kinli bir bakışla iktk an ıf· 
tas eden amirini süzdü, müretteı..tı da 
hayretle süvarilerine baktılar. Rıza 1 ~ 
tan sualini yapı~tırdı: 

- Kaç tahtelbahir girdi Marmaraya ' 
- Dört tane kapiten! Hepimiz 17 tah 

telbahirdik. Geçide yaklaştığımız ilk ar 
larda iki arkadaşımız topçulamm tara
fından batırıldı. Diğerleri ne oldular bil• 
miyorum. 4 tahtelbahir Marmaraya aiP 
dik. Komodorumu.z İngiliz yüzbapsr Te
odor Brodeyin verdiği direktiflerle h...
kete başladık. Yaptıklarımızı anl libml 
yok, hepsini biliyorsunuz! 

Klavyenin sözü buraya gelince, daha ilk 
dakikalardanberi süvarisini ters bir bakıt 
la seyreden çarkçıbaşı yerinden fJrladı. 
Klavyenin boğazına sarıldı, avazı çdd:I'" 
ğı kadar bağırmağa başladı: 

- Hain, rezil, memlek~ düpam .. S.. 
fil .. 
Rıza kaptan derhal müdahale etti, de

mir bazulu Türk bahriyelileri bu pos br 
yıklı yaşlı adamın üzerine atıldılar,_.. 
lukla kollarım süvarinin boğumdan ayır
dılar.. Klavyenin rengi, bolazı sıkunar 
tan mosmor olmuş, boğulmasma bir 111. 
kalmamıştı. 

Rıza kaptan, karşısında cüret edilen 1m 
hale adamakıllı içerlemişti, kollan 1-brio 
yeliler tarafından tut~ lzidora yaldar 
tı, sağ elini bütün genişliiile açarak bet 
parmağını çarkçıbaşının suratına yeder 
tirdi, gökgürültüsünü andıran ve ... etrr 
f ındakilerin gözlerinde şimşek çaktJran 
bu to!cat lzidorun fl)clmı çabuk ~ 
getirtti, Türk süvarisi emir verdi: 

- Atın bu keratayı apiıya, bir de 
pranga vurun, kömür kıracak! 

(Deftlllı ftl') 

(1) Torpido alıldılı za11Um gill"li idfo 
kametle suyun üzerindı lıarJO kabarttlıM 
rından ibaret bir iz lnraktr. Dlflİıril« 
buna torpido izi derler. R.Y. 

Bu günkQ 
RADYO 
30 EYLÜL 1938 CUMA 

18,30 dans musikisi (plAl, 19 30 konf .. 
raın Selim Sırrı Tarcan, (köylü k rdeflerl-
miz), 19,30 Snns gecesi, Te hm' Tan-
buri Omer ve A,ık Osman 19,55 ı... 
bcrleri, 20 saat ayarı, Vedia Rıza ve arka
daşları tarafından Türk musıkisı Ye halk 
şarkıları, 20,40 Ajans h bcrlerı, 20,47 O.... 
Rız:ı Doilrul ıar:ıfındnfl rapta söyleT, 21 
s:ıat a):ırı, orkestra, 21,30 Suat Gun, Ye 81 
eserleri, Refik Şemseddin, ve nrkaıaıııus.· 
22,10 Hava nıporu, 22,13 Darlitlalim mast
ki heıeli, Fahri Kopuz ve arkada lan 
rından, 22,55 son haberler, ve erle _. 

ltftWN11lJo 23 IHl •Yll'I. 
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iSTANBUL H . .\RICi 1 ASK,ERi - -... 
KITAATI İLANLARI - . 

Gaziantep garnizon birliklerinin mukaveleye bağlanacak aşağıda cins ve 
mitarlan ile ihale gün ve saatleri ilk teminatları, muhammen bedelleri yazılı dört 
kalem erzak kapalı zarfla ihalesi yapıJacaktır. İhale günü olan 1 - 1 O · 938 gününe 
bd:ır prtnamelerini görmek istiyenler bedelsiz olarak her gün komisyonumuza mü· 
racaattaokuyabilirler. isteklilerin kanuni şerait dahilinde rnaJiye makbuzu veya 
banka mektupları ile 1 - 10 - 938 günü saat 9 da Gaziantep satın alma komisyonuna 
aeimeleri. (407 (6506) 

Cinsi Miktarı tık teminatı 

Kilo L. K. 
NJ>a 825000 2109 94 

Un 415000 3735 00 
Sığır eti 17 5000 2781 44 
Kuru ot 575000 1776 75 

• 
Cinsi Miktarı Mu. Tu. 

Kilo 
Fabrika unu 200.000 27,000 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

ihale gün ve saati 

28122 50 1 - 10 - 938 S. 9 kapalı zarf 
49800 00 ,. .. " 

,, 
35752 50 ,, 10 ,, 

" 23690 00 .. 10 
" .. 

• • 
tik Te. İhale T. saati 

2025 3-10-938 13 

Birecik hudut Tb. eratı ihtiyacı için mukaveleye bağlanacak olan yukarda cins 
,e miktarı ve ihale günü yazılı 200.000 ki lo fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu~tur. İstekliler evsaf ve şartname sinı görmek üzere kışlada Tb. karargahın· 
;:la satınalma komisyonuna müracaat ede bilirler. İstekliler muayyen saatten bir saat 
ltVel teklif mektuplarile temınatlannı ve ya banka mektuplarını makbuz mukabilin 
ite komisyon reisliğine makbuz mukabılin de vermeleri. Posta ile teklif mektubu 
803tıdermek istiyenler 2490 sayılı kanuna uygun olması muayyen. saatten evvel ko· 
misy~-onda bulunmak üzere postaya verilmesi. Postada teahhürden mesuliyet ka· 
bul ('?dilmez. Şartnameler komisyondan parasız olarak alınabilir. (397) (6345) 

'ı.. • • • 
A~ii}da yazılı sadeyağ hizalarında yazılı tarihlerde kapalı zarfla eksilt· 

mesi yapı ~h"icaktır. 1steklilerin kanuni vesikalarile beraer teklif mektuplarım 
ihale saatin,8~en bir saat evvel Niğdedc Tüın satınalrna komisyonuna vermele

ri. (448) (67 ı~l) 
Kilo Mtıer·Be. Ek.Sek. Cinsi Tarih Saat Nere için 

Nığde 

Bor 
10520 l 15tei05 K.Zarf Sadeyağ 6/10/1938 15 

tt=reıı 1ı.t sno 39r ps KZarf 

leyhülisllı7600 "'Oq,gta K.Zarf 
SadE>yağ 6/10/1938 15 

Sadeyağ 6/10/1938 15 Yozgat 

•· erek be&ıtıu.ı.t• • • • 
Pınl'lr" •. sar ga~ uzonunun 79 ton sı-

lır eti kapalı z, arfla eksiltmeye konul. 
muştur. Eksi~ emesi 17-10-938 ve 
aaat 17 de )fapılacaktır. Muhammen 
bedeli 193 5,. .> lira, ilk teminatı 14 52 li-

' radır. Melı .tuplar saat 16 ya kadar ka. 
' bul olum;~:-. Taliplerin bildirilen gün ve 

aaatte .,~lizede Askeri Satınalma Ko
snisyor ıuna müracaatları ilan clunur. 

. (437) (6670) 

• • • 
. "İzmir Müstahkem Mevki hastanesi 

l~in 36000 kilo kesilmiş koyun eti iha. 
lesi kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. İhalesi 7-10-938 cuma gü. 

nü saat 16 da bmir Müstahkem Mev
ki Satmalma Komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin edilen tutan 15480 lira, 

ilk teminatı 1161 liradır. Şartnamesi ko. 
misyonda görülebilir. İstekliler Ticaret 
odasında kayıtlı olduklarına dair vni. 
ka ;ıöstt:rmek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye i§tirak edecekler 2490 sayı. 

h .kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ve 
prtnamesinde yazılı vesikalarile temi
nat ve teklif mcktuplamu ihale aaatin
aen en az bir saat evvel komisyona ver. 
mit bulunacaldacdır. 

(438) (6611) 

,,. . . 
Bodrumda yapılacak iki pavyon bir 

tavla bir mutbah kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 65.840 liradır. 

Kunkkat temkıatı 4.938 lira<iır. htekIL 
ler bu işe ait kegü plan ve ıtartnamelerini 
Kuflada Askeri lnpat Komisyonundan 
Uç lira mukabilinde alabilirler. lstiyenle. 
re gönderilir. Teklif mektuıMan 10.10. 
938 pazaıtesi günii saat 14 de Muğlada 
J3at:malma Kami.syonu tarafmdan yapda.. 
caktır. İstcldilerin bu işi yape.bilecekle. 
rfne- dair M. M. Vekileti 1.npat Daire. 

ıinden musaddak vesikaJannı ihale gil.. 
nllnden beş gün evvel komisyona gün. 
~ermeleri lazımdır. ( 444) (6707) 

• • • 
KIIWrte de yapdacak iki pavyon bir 

tavta bir mutbah kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 57842 liradır. 
'.Muvakkat teminatı 4338 liradır. lıtekli. 
ler bu işe ait ke§if .plan ve şartnamelerini 
Muğlada Atıkeri İnşaat Komisyonundan 

nç lira mukabilinde alabili.rler. lstiyenle. 
re g5nderlllr. Teklif mektuplan 10.10_ 
938 pazartesi g1mü saat 1' de Uuğıada 
.Al!ıke:rf Satmalma Komisyonuna göndeTil.. 

m1I olmalıatr. !hale 10-10-938 pazar. 
test ıtlnil saat 15 de Muğlada Askeri 
Satmal:aıa komisyonu ta.rafından yapıla.. 
cıaktır. lateklllerin bu 1şl yapabilecekl«>.. 
rfne atr il. M. Ve'kileti tnıaat dairesin.. 
den mundaa'k vesikalarım ihale giiırlin. 
den beş gUıı evvel 'komisyona gönderme.. 

Kırklareli tümen birlikleri için 40 ton 
sade yağı yeniden kapalı zarf usuıu ile 
münakasaya konulmuştur. Beher kilosu. 
nun muhammen fiatı 111 kuruş olup ilk 
tcmi!lah 3330 liradır. 1halcsi 20 I. teşrin 
938 perşembe günü saat 16 dadır. lstek
ijlcrin şartnamesini her gün Ulmen sa:.. 
tmalma Ko. da görebilirler. Taliplerin 
kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesaikle 
teminat mektuplarını havi zarflarını bel
li ,gün :ve saatten en a.z bir aaat evvel1-

ne kadar Kırklarelinde tümen satmalma 
Kona vermeleri. (6883) 

• • • 
Ordu sıhbiyesi için alınacak 23 çeşit 

tıbbi ilacrn kapalı zarfla eksiltmesi 13-10 
- 938 perşembe günü saat 15.30 da topha 
nede tstanbu1 levazım amirliği satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin talı 
min bedeli 6699 liradır. tık teminatı 502 
lira 42 kuruştur. Şartnamesi komi<:yonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona verme· 
leri. (243) (6769) 

lf. •• 

Hepsine tahmin edilen fiyat 211,992 
lira 50 kurıq olan l 0004 ton lavamarin 
kömürü ve 2,529 ton sömikok kömürü 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konul. 
muştur. İhale5i 6 - 10. 938 perıembe 
günü saat 11 dcdit. nır teminatı 11,849 
lira 63 kuruştur. Evsaf ve prtnamesi 
10 lira 60 kuruş mukabilinde M. M. Ve
kaleti Satmalma Kon'ıisycnundan alı
nır. EksiJtmeye girecekJerin 2490 sayı. 

1r kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma komisyonuna vermeJeri. 

(428) (6590) 
• • * 

Kayseri Tayyare fabrikasında bir mon 
taj atölyesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
87:69 !ıra 20 kuruş ve ilk teminatı 5618 
lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 14·10-938 
cuma günü saat 15 te Ankarada vekalet 
satınalma komisyonunda kapalı zarfla 
rapdacaktır. Şartnamesi 438 kuruş mu
kabilinde alınabildiği gibi keşif proje ve 
resimleri hergün komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye girecekler kanunun 2.3 mad· 
delerinde }"azılı vesikalarla birlikte kanu· 
ni teklii \~ teminat mektuplarını ihale 
saatiııden bir saat evveline kadar komis· 
yona venneleri. ( 454) ( 6796) , 

• • • 
yerli ubı:ikalar mamulatından ve 

beher adedine tahmin edilen fiatı 180 
kuruı olan 10,000 tane bardaklı ve kı
lıflı .alomi.nyom matra kapalı zarf us.u
lli ile satın alınacaktır. Eksiltme 20 -
I. Tepin - 938 perıemtıe günü saat 
11.39 -da An.karada M. M. V. satm al
ma .Ke. da yadd.:aktır. İlk teminatı, 
13.50 • ame ve nllmuaeai .. 

her gün öğleden sonra M. M. V. sa. 

al Ko. da görülür. Eksiltmeye gire
cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya. 
zılı beJgelerle birlikte teklif mektup
larını eksiltme saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. Rs. Termeleri . 

• • •• (7021) 

Kor merkez birJikleri ıçın 120 ton 
kuru ot alınacaktır. İhalesi 14-10-
938 cuma günü saat 15 "Cle Çorluda 
Kor karargahında yapılacaktır. ilk pey 
parası 225 lira olup şartname ve ev
safını görmek isteyenler her gün İst. 
Lv. A • sa. al. Ko. da görebilirler. 
Talipler kanunun 2-3 cü maddelerin
deki belgelerle birlikte belli gün ve sa
atte Çorluda Kor. sa. al. Ko. na gel
meleri. (6972) 

• • • 
İslahiyedeki kıtaatın ihtiyacı olan 

532.000 kilo kuru ota istekli çıkma

dığından ikin-i pazarlığı 12-10-938 
çar§amba günü saat 15.30 da yapıla
caktır . .Muhammen tutarı 28305 lira 
ilk teminatı 2123 liradır. Şartnamesi 
Ankara. İst. Lv. Am. Sa. AJ. Ko. da 
ve İslihiye Tuğ. Sa. Al. K.J da görü
lebilir. İsteklilerin vaktinde Ko. da bu
lunmalan. (7023) 

• • • 
İslfilıiyedeki krtaatın ihtiyacı olan 

19,700 kilo sade yağınm ikinci pa
zarlığı 12-10-938 çarşamba güna 
saat 15.30 da yapılacaktır. Mu
hammen tutan 18.715 lira, ilk 
teminatı 1404 liradır. Şartname
si Ankara 1st. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da 
Ye İslahiyede Tuğ. Sa. Al. Ko. dadır. 
İsteklilerin vaktind.e Ko. da bulunma
ları. (7022) 

• • • 
İsla!ıiyedeki kıtaatın ihtiyacı olan 

{701000) kilo unun ikinci pazarlığı 
12-10-938 çar~ba günü saat 15,30 
da yapılacaktır. Muhammen tutarı 
94635 lira ilk teminatı 5981 liradır. 
Şartnamesi Ankara: ist. Lv. Am. Sa. 
Al. Ko. da ve 1alahiyede Tuğ. Sa. Al. 
Ko. da görülebilir. İsteklilerin vak
tinde Ko. da bulunmaları. (7020) 

• • * 
Kağızman garnizonu için 800.000 kilo 

arpa kapalı zarfla yeniden eksiltmeye 
koI1D1U§tar. Muhammen bedeli 32.000 li
ra ve ilk teminatı 2400 Jiradır. İhalesi 

1 1. inci teırln 938 cuma gtlnU saat 11 
de Ağrıda Ko. Da yapılacaktır. Şartna
mesi komisyonda göriileblllr. lateklilerin 
teklif mektuplarım ihale gilnll saat 10 
a kadar YenDtt olacaklardır. llk teminat 

• 
ve kanunun emrettiği vesikalarla iııtek· ı 
lilerin müracaatlan. (431) (6627) 

• • • 
Beher tanesine tahmin edilen fiat 84 1 

kuruş olan 35.000 adet çıpJak anlminyom 
matara kapalı zarfla eksiltmeye konmuş. 
tur. ihalesi 19-10-938 çarşamba gü
nü saat 11 dedir. İlk teminatı 2205.lira. 
dır. Evsaf ve şartnamesi 150 kuruı mu
kabilinde M. M. V. Satın alma komisyo. 
nunda alınır. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde. 
lcrindekl vesaikle teminat ve tekli! mek
tuplarnu ihale saatinden en az bir Baat 
evvel M. M. V. Satın alma komisyonuna 
vermeJerl. (337) (5983) 

• • • 
Eşkişehirde 300 yataklı bir hava has· 

tanesi yaptırılacaktır. Keşil bedeli 99276 
lira 10 kuru_ş ve ilk teminatı 6214 liradır. 
ihalesi 15-10-938 cumartesi günü saat 11 
de vekalet satınalma Ko. da kapalı zarfla 
yapılacaktır. 

Şartnamesi 4'f7 kuruş mukabilin· 

938 çar§amba günü saat 10 da ihalesi 
yapılacaktır. İsteklilerin usulüne tevfi· 
kan teklif zarflarını muayyen günde iha
leden bir saat evvel Kona vermeleri. 

.(6850). 

• •• 
Viranşehirdeki Askerl birlik için 

174.000 kilo askert evsaftaki un kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmU§tur. 13-lo-938 
perşembe günü saat 11. de Viran~irde 

birlik satınalma komisyonunda yapıla· 
caktır. Unun muhammen fiyatı 11 kuru~ 

95 santim, bedeli 20.793 lira, ilk teminatı, 
1,559 lira 48 kuruştur. Şartnamesi ko-

misyonda istekliler tarafından almabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2·3 ünc(l 
madd"erindeki vesaikle teminat ve tek· 
lif mektuplarım ihale saatinden bir sa .. 
at evvel komisyona vermeleri. 

(4fı6) (6849) 

dt Ko. dan alınabilir. isteklilerin belli ı•••••• •-:ı:m•---
~aatten bir saat evveline kadar kanuD'" Or. Hafız Cemal 
da nuılı vesikalarla teklif ve ilk teminat 
mektuplarını I~o na vtrmelerL (68i0) . ,,. . 

Bergamadaki birlikler için 315 ton 
yulaf kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
edilen bedeli 16537 lira SO kuruıtur. 

nk teminatı 1240 lira 30 kuruştur. Ek
siltmesi 10 • 10 - 938 günü saat 11 de· 

dir. İsteklilerin teminat mektuplariy1e 
birlikte teklif mektuplarını Edremitte 
Tüm Satınalma komisyonuna verme -
leri. (464) (6847) 

• • • 

Dahiliye mütehaaaıaı. btanbul 
Divan yolu. No. l 04, Tel: 22398 

OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp FakülteJi ikinci Cerrahı 

Klinifi Doçenti 
İstiklal Caddesi Elhamra Apar, 
tnnanı No. l5ı19 Telefon: 35-99 

ı , rz• 
Yavuz Sezen 

Parla Kadın. Erkek Terzilik 
Akademilerinden diplomalı. 

Beyoğlu·Parmakkapı 113 G&J'
ret apartımanı ı. 

Edremit ve Ayvalıktaki birliklerin 
ihtiyacı için 430 ton yulaf kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 2257 5 
liradır. ilk teminatı 1693 lira 12 ku
ruştur. Eksiltmesi 10 - 10 • 938 günü 
saat 9 da.dır. iştirak edecek taliplerin 
teminat mektuplariyle birlikte teklif 
mektuplarını muayyen saatten bir saat 
evvel Edremitte Tüm satınalma komi.a· ••••••••••••••• .. 
yonuna vermeleri. (463) (6846) 

• • • 
Diyarbakır garnizonu birlikleri hay· 

vanatı için 660.000 kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeye konularak münakasası 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 26,400 lira 
ilk teminatı 1980 liradır. İsteklilerin her 

Gez Hekimi 
llr. ŞftkrU Ertan 

Cataıoııu Nuruosmaıılye cad. No. ı 
Tet 22564 (Dr. Osmaıı Şerefettin 

ıpartnnaru 

gün evsaf ve şartnamesini Diyarbakır Ilı•••••••••••• .. 
Lv. A. S. AL Ko. da görülebilir. 12-10-
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Nafia VekAletinden: • i!llfiiL"!IBi!!lill ~ Eaki Şemıülmekltip ~ ..:J.!IBllllllE lf 

13 blrinciteşrin 938 perıeımbe günO sa at 15 de Ankarada Vekllet binasında Mal 
zeme mildürlüğQ odasında toplanan ma1ze me ekSiltme komisyonunda 1880 lira mu
hammen bedelli 10 adet mühendis ve 12 adet mahruti çadınn açık eksiltmesi yapıla· 

1 YAT•LI OkullA~~ .. k!!!~eşi YAT•s•z 

1 Yu .. • nk - Orta lqsımlara ~::::;:.: ;:!. ~~~~er::~ ta~:!",~':',j.,. Leyıı ıçın çok ..ııııı bir bbıaclır. 
l~f ilk kıırm d8rdUncü n bqlncl ımıflarda Fransızca, Orta kısımda Franaızca, İngilizce, Almanca deraleri vardır. • 

Willlil!!:1imlilrcllftllJfi!iilre:I Betlktaı: Yıldız • Tel: 42282 &i!fill&iiiiiiliif:HllililliBllli 
caktJr. 

Muvakkat teminat 141 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrilatı bedel siz olarak Ankarada malzeme mOdilrlOlün 
den alınabilir. 

isteklilerin. şartnamesinde yanlı vesa ili: ile birlikte ayni gün ve ayni saatte me:ı· 
kQr komisyonda bulunmaları lhmıdır. (3984) <6864), 

l'ı lı lı: 1 ı' ( ' 1 ' 1 .ıı 1 ıı• ~ ıı '" 
IJ jl 1 

1 1!1111 1 ·I 1 il 1 İı lı' ıı : 'ıll [ı 1 il 1 .ı 

östftkDAD nnsesn 
Direktörlüğünden • • 11~1111-ırwww 

Türk Hava Kurumu 1 - ilk. ortan lise laumlanna yabh ye yabua, im Ye erkek talebe kaJ"dme batlanmııtır. 
2 - isteyenlere mektcııbin ka11t prtlınnı bildiren tarifname parasız ıönclerilir. 

BüYüK PiYANGOSU 
15 mcı keflde: 11 :lirlndteırln 938 dedir 

Büyük ikramiye 200.0JO liradır. 
Bundan batka: 40.000, 25.000, 20.000, 16.000, 10.000 liralık ikn

miyelerle (&0.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır, 

,. 11 ,.ııı ı:ıı 1 11ııı 1 ·ı· 1 11 '' ı:ıı. 11 1 ! ,ıı, 1
1 1, ,ı 111' , ·,ı:·"lil'ı'·liı' ııı, 1 1l\i"':ı"ıı1::·": 1 :' 1 ' 

. ı' ''ı ıı'· . ·1l"i1lı111 l :ı·11!: 1 ılıtılıı ,,ı ılıııl 'ılll"ı' ı\11 dl l ı 1 ll!ı 1 ,l1ı1 1 ,ı .'lıı "'' 1 "' 
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"
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......................... - ..... _. ... n 

OENIZBANK 
....-er ~~ 

(Veni) vapur•arın Handırma birinci v~ 
ikinci mevki Oeretlnde tenzllAt 

tatanbulla Bandıtma anumıd& gilndUs p08t&larmı )'apmakta olan (Yeni) va· 
purlarm birinci ve tktncl mevki tıcretlertnde 5 llkteırln 1938 tarihine mnsa
cll! çarşamba g11nlinden itibaren mUhlm tezlllt yapıJmıvtır. 

Nakliye verglsile pul paraaı dahli ohnak tızere büinci mevkide seyahat edE 
cek yolculardan (387) kul'Uf yerine (300) kurtıt ve ikinci mevkide seyahat e. 
decek yolculardan (244) tunıı Yerine (150) kurut Geret almıcaktır. ................................... 
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içinden Mirtlyi galeyana getiren bu ce 
sarettcn titriyordu. 

Genç kız bu sırada: 
- Büridan, dedi,, ınademki ıen mu

harebe edt-.:ekain, ben de yanıııda bulu. 
nacağ:m. Muharebeden ve sana gelecek 
tehliked~n ben de hiuemi isterim. Sen 
de beni bundan mahrum etro~k hakkmı 
haiz değilsin. ÇUnkU birlikte öleceğiz. 

Büridan bu sözlerden ldtta ga§yol
ı:ııuıtu. 

- Ben aerıerilerln kralı olduium i
çin keneli keııclimden ifreniyorum. Böy 
le bir km kurtarmak ve onunla beraber 
öylmeği ise alçaklık telakki ediyorum, 
diye d•:işündü ve: 

- Mirtiy, sevğilim, diye aeslendl. 
Bu meselede göstereceğin caaaret boni, 
yalnız başıma hareket etmeğe' bırak

maktan ibaret olmalıdır. Eier bizi bir 
ıey kurtarabilirse, eğer, buradan aağ 
çıkmak i~in bir ümidimiz varta, ona ben 
teıebbüı etmeliyim, yalnız ben, mucil;e 
nevinden bir ite cUret edebilirim. 
Eğer muharebe esnasında yanımda 

ıen bulunursan, her ikimiz için lilüm 
muhakkaktır. 

Mirtiy meyusane batını salladı, kol
larını Büridanm boynuna dohyarak: 

- Kumandan Büridan, btni bir kü
çüle lwzannettiğin, mahçup ve titrek 
gördüğün için böyle söylUyoraun. Fa
kat, aldandığını söylemekliğlme mil· 
saade et... Bilri.:ian, seni asl! rahataız 
etmeden yanında bulunacağım, tıpkı 

muharebe etmek istiyen diğer kadınlar 
gibi hareket edeceğim, diye mınldan.. 
dı. 

Mirtly'in bu kahramanca ıözleri Bilri 
danı titretti. O hAll devam ediyordu: 

- Senin !f&nında, pent.;erem<!en tne· 
§Cilelerin aydınlığında geçtilılerinl gör· 
düğılm kadınlar cibi. Büridan r Bu ka. 
-1ar. meydanın nihayetinde duran bir 
yılın hançerin yanına gelip de her biri 
bir tane aldığı zaman ne kadar mUthit 
idller. Ben de onlar gibi yapacatım t 
Ben de ıeni mUdafoı etmeie veyahud &-

liirsen cesedinin Uıtünde kenJimi oldür 
meğe ya.ayacak silahı alacağım. 

IJ:iridan, sükunet ve ıoğukkanlıhğı
ıu muhafaza etmek için pek ziyade ceb
ri nefes ediyordu. 
- Mlrtiyciğim, bu kadınlar muharebe 
ye gitmekle, senin ım.ruz kalacağın teh
likelerle kartıllfmıt olımyacaklardır. 
diye cevap verdi. 

- Ben onlardan fula ne cibl tehli· 
kelerle karıılaıabillrim ~ .. 

BUridan bir an tereddUd ttti. Sonr• 
çok heyecanlı bir sesle: 

- Mirtiy dedl, Eğer ıen muharel>eye 
gelirsen ve göğüs göğüse bir mO.:adele 
arasmcla hançerinle birini vurursan, 
belki de öldıllrdUtUn adamın baban ol
dutunu dehıet içinde göreceksin. 

Genç kız sapsan kesildi,. bir lca; &· 

dım geri çekilerek yUzUnU iki eliyle ka 
padı, BUridan onun i;in için afi.adılını 
gördü. 
O vakit An.gerrand dö Marlnyinin kızı 
nın elini tuttu ve onu odasına g8t.Jrdü. 
Orada Mirtiy diz çökerek duaya başla 
dığı bir aırada Büridan, arlcadaıları:ıın 
toplandıfı apğıki odaya indi. Fakat, 
arkada~1arına, dilenciler ve ıerseriler 

hükumetinin mlihim tahaiyetlerincen 
olan kral Hana ile dük Dötiln. dük De
jipt ve bazı diğer kontlar, tiberdarlar 
ve saire iltihak etmi§$crdi. ğ 

!Xiridan: 
- Mademki beni kumandan tayin et 

tiniz ve siz de benim muavinlerimsi
- niz, Şİf!ldl, bir meclisi harb kuralım. 

Dedi. 

• • • 
Bu geceyi takip eden günler, . Fran

şer sokafı cihetinde yapdan hazırlık. 
lar ile geçti Sen-Suör ve Aplyetcr ıo .. 
kaklan tahkim edildi, barikadlar yapıL 
dı. Ve bu siperler mahsurların aylarca 
mukavemetine yarayacak bir ıekilde 
hazırlandı. 

Kurulan harb mecliıinde Bliridan pll 
nrnr izah etmlt ve en eaaalr aobk olan 

Adreı: Şehzadebaşı Polis karakolu arkaıı .Telefon: 22534 

-•ı• ............. . 
Deniz' L~vazım ·satinalma· 

Komisyonu ilanları 

ı - 13-9-938 tarihinde kapalı zarfla yapılan miinakasasmda teklif olunan 
fiyat yüksek gör:otildUğiindcn 4-tlkteşrin-938 tarihine rastlıyan salı günü ... 
at 14.30 da pazarlıkla eksiltmeye konulan 49470 adet amputun tahmin edilen 
bedeli "14853.06'' liradır. 

2 - Muvakkat teminatı (1113) lira (98) kuruş olup p.rtnamesi her gün ko-
misyondan para'Uz olarak alınabilir. 

3 - İateklilerln 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilindeki vesikalarla birlikte 
belli gün ve saatte Kasımpa'2da bulunan Komisyon Ba§kanlığına mUracaatları. 

(6993) 

Devlet De~~,.yoll~iı ve Liman/~ 
-----~: · .. . "Um-Um- idaresi ilô.nları -

~ ~ . . . 

Muhammen bedeli 3750 lira olan 300000 adet (galvanize) rakamlı işaret 
çivisi 10.10.938 pazartesi günü saat 10.30 da Haydarpaşada Gar binası için· 
deki satmalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu i~ ginnek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik \'e 281 lira 25 ku· 
ruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günU saatine kadar komisyo
na milracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafın-
dan parasız olarak da~lmaktadır. <6813) 

BURtDAN 289 

----------.------------------------..:...--------------------------- Argo krallığı sak:ı:ıteri 1 Kavasla- işkencelerle eğlendiren 'bu adamlaı: 
nnuzla memurlarımız bu gece sizlere hakkındaki fikrin nedir? 
mühim bir teklifte bulunacağımı haber Büridan, Lanselo Bigom, Ciiyo~ 
vermişlerdir. Teklifim ıudur: Kralın Rike ve Gotye kerevetin altında duru-
askerleri bizlerden hiç birine fenalık yorlardı. 
etmek istemiyorlar. Askerlerin kuman- Lanselo BUrldana: 
dasını eline almış olan Başvekil An- - Cevap veriniz, monsenyör dö Va.. 
g'rrand dö Marinyinin bile bize iltica luva 1 dedi. 

Büridan: eden BUridan adında birini ya'lcalamak. 
tan baıka bir maksadı yoktur. Eğer Jan 
BUridan, Marlnyiye teslim edilirse, bu
raya hücum vaki olmıyacak ve biz de 
malik olduğumuz imtiyazları muhafaza 
edeceğiz. Binaenaleyh buraya devriye
ler mUdiirUnü çağınp Jan Bilridam tea· 
lim etmeğl teklif ediyorum. 

Hanı sustu. Bu sözleri elemli bir 
ıUkut karııladı. Haşarat Kralı ilave 
etti: 

- Bu fikrime iştirak edenler ayağa 
kalksınlar 1 • 

Meydanda beı altı bi~ kişi vardı, de
mittik. Bu adamlar, hırsızlar, yankesi
ciler, dilencilcrdi. Kadınların da bir 
kısmı fuht ile, diğer bir kısmı da hır
sızlıkla geçiniyorlardı. Buna rağmen 

Hans sözünü b:tirince altı bin ki§ilik 
büyük bir halk yığını arasından yalnız 
Uç kişi ayağa kalktı. 

Fakat bunların da kalkmalariyle can· 
sız olarak yere serilmeleri bir oldu. 
Bunların mensup oldukları grupların 

her birinde kısa bir gürültü koptu. 

Sonra bu guruplann her bfrinden beı 
altı kiti ayrılarak cesedleri aldılar ve 
üç c;etode üç ayrr ana yola saparak ha
tarat yatağını muhasara oden kral as
kerlerinin ilk hattına yaklaştılar ve ce 
ıedleri aWclapn askerlerin önüne fır. 
Jatıp geri döndüler. 

O vakit Hana gilr bir sesle BUrida· 
na hitap etti: 

- ]an Bürldan 1 Bu yersiz, yurdıuz, 
ltikad11~. kanunsuz, ipten kazıktan 

kaçkın, asdmağa ve lfkenee tekerleği· 
ne bağlarımağa lAyik, halla çektikleri 

• 

- Vereceğim, dedi, evet... Valu.. 
varun oğlu ve Fransa krahnm amca H· 

desi olan ben, kendileri hakkında ne 
fikirde bulunduğumu ,,u .erserilere 
s6yliyeceğim. 

BUridan heınen kerevetin Ustüne çik 
tı. Halk ~inde meraklı fısılda§malar 
oldu. BUrldan ismi masadan masaya 
dolaştı ve sonra yine sükun avdet etti. 

Biiridan &':ır ve kuvvetli bir Hale 
sordu: 

-Argo kraliyeti mensuptan! Beni 
refakatinize kabul ediyor musunuz? 

Evveli boğuk bir alkış koptu. Son
ra bu velvele yavaş yavaş yllkseldi, gök 
gürültüsü gibi etrafa aks-etti. Uzaklar
da evlerine kapanmış ol:ı.n Parisllleri 
titretti. Kral askerlerinin nöbetçileri
nin: 

- Silih başına 1 
Diye bağırdıktan ititilcli. 
Fakat, yavaş yavaı süktlt yine av. 

det etti. 
BUrldan sözlerin devam etti: 
- f ıte Argo kralına cevabım. Ser

seriler, fahişeler ipten kazıktan kaçan 
yersiz yurdsuz, ltikadsız, kanunsuz a• 
damlar; ben Fransa kralını pek yakın
dan gardüm ve kendisinin korkak ve 
alçak olduğunu anladım. Kralın amca. 
11 monseny6r kont dö Valuvayı yakın
dan g8rö3m. Onu pek fena bir ~m 
budum. Baıvekil Angerrand dö Marin
yiyl yakından gl:SrdUm ve onu vahti ve 
%alim buldum. Fransa kraliçesi Marga
rit dö Burgonyyi pek yakından gör
dilm, kendisini çon alçak ve liayasu: 
buldum. Bu anda yakında 8\eceğim i
çin ee'Viııen elli bin Parisli var. ÇUnktl 



il Papuyan 
Yanmalar, mide ağiWtanm. 4 c&nhl\achnlara günde 

=ı=t usulij1e biçki ve dtiı 
ve lftayda Maarifçe 

muaddlik l>loma erir. Ferik6y Tc
pejlstil 116 No. PaJUYU •J>8fbmam. 

' DOKTOR ÇIPRUT ~ 
cli7• " z~,.. miteh••1111 
B:yoll11 Yerli Mallar Puan 

latrpsmda Posta 80kalz k8feainde 

~n, e'llfi eğritiler, 
ttıide ağırhğr ve ye. 
melderden sonra bü
tün vücudde hisse
.dilen çö"Jdintii ve a
ğırhk. Ne iıkence 1 Bu 
hallerin kat'ı çaresi 
ve tesiri tabil olan 

Sabah, öğle ve akpm her yemekten sonra günde 3 deh 
dişleri nicin fırçalamak lazımdır. 

Çünkij unqtmayınız ld: 
Bakımsızlıktan Ç(lrüyen l§lerln ctifte

ri, bademcik, kızamık, enffoenza, ve hat. 
ta -zatürrieye yol açtıkları, iltihap yapan -.Meymnet apırtımaı.u. Tel: 43353 

1 

r. Necaeddin Atasagun 

MAZON alınu:. Ayni~ 
zamanda KABIZLI • 
GI defeder. EKŞlLtK 
ve YANMALARI gi· 
dererek vücude ferah· 
bk verir. 

diş et1$rile köklerinse mide hummaıs, a 
pandisit, nevrasteni, sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız. 

ve sağlam dişler umumt vücut sağlığının 

en birinci şartı olmU§tur. Binaenal~ 
dişlerinizi hergün kabil Olduğu kadar faz. 

Eıi i)i dııı 
Daldeltn 15 dere_ce iertlikte 
1011 Marangoz Q,lemi 
99 Taıçı kalemi 

Sabahlan 8,30 a kadar ve akpm. 
latİ 17 ,20 de Ulell Tayyare Apr. 
J. hct difre No. 17. Okuyuculan-
llllriall para almaz. Tel: 23953 

Kopya kalepı l*l: 
299 Ulua 
701-AJ ~ 
{01 - B Otta Stıı 
701 - C Se11 P.lı iyi cins 

ıcadık<Sy ikinci ıulh hukuk hlkim
lilindeıi: 

Ölen ve terekeahıe blJdmlillmiz~ 
ellrıonulaıı Edibe Çmann kıymetli ev 
qyasr 1-10-938 '--umartesi ıgiinil ... 
at· 14 ten itıöarm Katlıköy pazar ye
ıiİde •çık arttırma auretile .atılacak
tır. tıtıeklilerin bu fı~tr kaçmnama
lan ilin olunur. 

la • lAakal 3 defa • '"Raeyolin,. di~ macu 
nile fırçalryarak sıhhatinizi garanti ede
bilirsiıiz, ve etmelisiniz. Bu suretle mik.. • 
roplan imha ederek di~lerinizi korumu~ 
olursunuz. 

71 -A. B. C. lf.I. dereceli 
702 - A. B. C. D. a Beı renkli 
702 - A. B. Mayj • 1Gnmzı MAZON 

ile sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra 
~de 3 defa dis ı .... ;_,izj çalaY1nız. 

- A. B. C. D. E. :Jet renkli 
i)i cins 

Pasteller 
G Renkij 

1a Renldl 

MZY'VATUZU' 

• CafaloğJunda Molla Fenari Caddesinde -----:• 

Yeni Nesil ilk Okulu 
uoı 12 Re~ iyi cinı 

24 Renkli iyi clnı Teclriaatrn ciddiyeti, ıçocuklara verilen aırt ve husust bir terbiye sistemi 
ile emsali arasında tema}l'Uz eden ve gösterdiği mııvaffakıyetler dolayısile 
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..UryJlilqıde birlC§Cn alçaklığa, zulme 
~dimi müdatfa ettiğim için ölü

liıllllllk6m edilmiı bulunuyorum.20bin 
tadar Pariali ae ıu anda beni hükQme
te teslim etrDeği tahaY}-W ediyorlar. 

kiUeme ısara mükifatr kondu. 
mtıhterem bir mabl\ik ya

yam insanlık kınunun yük.. 
eek tabakala~ aradım. Seraeriler, ip. 
t1:11 llanktaıı kurtulma adainlar, bunu 

• içiril!de ~dum l 
Orada .topJaıümi olanlar. Büridaıun 
aöZlerlni layıkiyle aıılaımyorlardı. 

J'akat, ~ bir gururla koltuklan ka 
banyordU. Jıuıılar seraeri idi!er. Fakat, 
misafire bUrmet, zayıflara yardım .gibi 
fi.ikak ve insant hisleri, ,bütün kötü
Jülderine nğınen, ruhlarının derinlik
le~ tap taze yapyordu. Onların 1-

p.Jadıkları nokta, Büridanm ken
=ıbetmeai idi. Onlar için Bil~ 

riclan kendilerinin de mücadelede bu
lundukları bütün kuvvetlere, krala, 
Bafvekile, ıehreminine karşı duran bir 
,adamdı ... 

Alti bin kişilik saflar araanda, BU.. 
8anm ıözterile uyandırdığı bir mem

nuniyet velvelesi koptu. 
l!lilridan, kerevetin il%erinde ve Han

aın yanında bekliyordu. 
Ketevetin dibinde Lanıelo Bicorn 

yanındaki arkadatlanna: 
- 1ıte, dedi. Serıedleıen bir Valuva 

adet Faka~ Allah hakkı için bu Valıı
vaya büyük bir terefdr. 

Hana bir işaretle herkesi susturdu 
ve yhıe yüksek bir sesle : 

- Argolu4J; l dedi. Mademki Büri. 
danla ar&4aprmı teslim etmek iıte
miybrıuataz. O halde kendinizi m:ida
faa etmeif düıünmeliainiz. Belki hap
rat yatağı istila edilecek. Sizler kral 
hükllmetine meydan okuy9rıunuz. Bat 
vekile, Şehreminine ilim harb ediyorsu 
nu. 

lenerller, J.,uvr saraymm bilyük sa 
lpnunda toplanan senyörlerin bağu-•n gibi": 

- Harb 1 Harb l diye bağırdılar. 
Fahiteler: 
- Şehremini ve çavuılar gebersin 1 · 
diye haykmıtrlar. 
Dilenciler: 
- Marinyi ile Valuva ipe çekilıin l 

nidalariyle etrafı inlettiler. 

Hanı, bUtün bu patırdılara hikim o
lan bir seıle : 

- Pek ill, diye bağırdı. Harb ol
ıun 1 Fakat, bu hiç birimizin bilmediği 
yeni bir harbdir. 

Biz ıokak muharebelerini biliriz. Pu.. 
su kurmağr biliriz; Wdn muntazam 
muharebeyi bilmeyiz. Argo krah olan 
ben, bize bir kumandan limn olduğu
nu IÖyliyorum .• Argo kralı olan ben de, 
imtiyazlanmm daha asırlarca yapta• 
cak bir muvaffakiyeti bize kazandıra
cak böyle bir kumaıuJana itaat edece. 
ğ.m. 

Dük Dejipt: 
-Evet, evet f Bir kumandan lazım 1 

Ben de itaat edeceğim 1 dedi. 

Dük Dötün: 
- Bizi sevk ve idare edecek bir ku· 

mandan lizım olduğuna ben de kani
im ! diye taadik etti. 

Bu iki dük, dilenci ve serserilerin iki 
ayn gurubunun tef1eri ictiler .. 
Hanı: 
- Diiklar, kontlar, tiberdarlar, ka

vaslar, argolular, diye bağırdı. 1ıte o 
kumandan Jan Büridandır. 

Bir an içinde her taraftan: 
- Hurra! Humı Hurra! Yaıaan 

kumandan BUridan f .. 
Sesleri yUkıeldi. Patırdı o kadar W 

yüktit ki civar /manastırlardan bura 
ıerlierilerin Pariıe hücum ettilini .._ 
mıflar feliket çantan çalmağa ba,ı. 
mıpardı. 

Bigorn: 
- İfte, dostum Sen-0.ıtq ~~ 

nim için dua ediyor .•. diye aCSyi6di. 
Gotye Adeta coınıuıtu; heyecanla ha., 
~: 

BURtDAN 

- Yemin ederim iki, Maıinyi hapı 
yutacakL. 

Giyomla, Rlke iıe: 
- Hareli harbe! diye haykırdılar. 
Masalardaki blltiln seneriler ayağa 

kalktılar. Bilrldanın %ilmi alt ıllat ol
muıtu. (Senerilein kumandam) deli
kanlı bu nılitbft kelimeyi •endi kendi· 
ne tekrar ediyor ve tüyleri ürperiyor. 
du. Buna rağmen (Hayır) diyemiyor
du. Kendisini bir anda lıaydudlann re
isi yapan bu garip kumandanlığı kabul 
edecekti. 
- Mirtlyl Senin için, seni kurtarmak 

için, her ıeyi kabul edeceğim. diye mı· 
nldandı 

Delikanlr bunlan dütünUrken Hana. 
belindeki hançeri ~kti ye bunu bir ne 
vi kumandanlık ipreti olarak Bi.irida.. 
nm eline verdi. 

Biiridan, gayn ihtiyari eliyle han
çerin kabzeaiııi sıktı ve namlusu, mc
şalelerin :ıpğmda parladı. 

O vakit, dilenciler, ejipsi~nler, ser 
ıerilet uzun kollar teşkil ederek kere
vetin önünden bir sel gibi g~çtiler. 

Hepsinin korkunç ve iğrenç Bimala
:rı ateş saçıyordu. Alay bir t~raftan yil
rüyor,. bir taraftan da: 

- Hurra! Hurra! Hurral Yqasm 
kumandan Bari.dan 1 diye bağnpyor-
du. ğ 

Büridan evine dönmüıtU, artık müt
hit heyecanı ıük6n bulmuştu. !.fağru
rane bir tebessümle: 

- Serseri efendilerin kumandanı r. 
diye söylendi. Niçin olmiyayım? Kra.. 
hn senyörleri, şövalyeleri nediıj Gü
zel elbiseli ve biraz sırmalt set_scriler 
değil mi? Param olmadığı bir gecede 
Bigorn bana adam soymağı teklif ct
mifti; ben de onun kulaklarını kesmek 
iıtemiıtim... • 

Biran sustu ve elini alnma götare
nk daha heyecanlı bir tekilde devam 
etü: 

- Mirtiyi kurtarD141kl .. Onu ne baba 
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ama oluna olsun kurtarmak ı .. Bir he. 
kim olmak ve Mösyö Ariatoteleae fet.
tefe okutmak istiyorum. lgte yine he. 
kimimi Fakat, aeneriliktm mmm bü; 
hekim.. Ben, bir ıeraeri ı .. 

Son kelimeleri mınlclamrken bir 
kahkaha kopardı, AJ'go kra1mm verdi· 
ği aitim .muayene etti. 

- Mirti)'i kurtarmak r Eğer kurtar-
mağa muvaffak olamazlana bana ku
mandanhğıma ve derı;ıetime -ııipno ol
mak üzere verilen 'bk eUAhJa i.tmdimi 
öldürmek. Ey :Mitiyl HDİll ~ atümi 
ıöze aldım, artık bqka ne dUJilne bili· 
rim ki? .. 

Böyle söyliyerek, Gotiye ile mıOfte.. 
reken iığal ettikleri odanm bpılDll it
ti ve donuk bir .zlyamn ıpğt altında ken. 
dini bddiyen Mirtiyi ~ 

Kız mpnbattıın ~· koıtu. 
Delikanh onu ko~ arasında 

ıaktı. Kız titriyordq: 
- Btiridan, ee,.nım.. diye a(;ylendi. 

Bu tehdid aeslcri, PPttlerin aydrnh
pda toplanan koHnıııç adamlar ne o
luyor? Hepsbıi yukardan g6rdiim ve i. 
ıittim de soma ap.iı indim. 

Büridan aqğukkanhhkla cevap ver-
di: 

- Seni korkutacak bir ıey yok; fa
kat odandan indiiine iyi mnedin. 

- Korkacak bir ıey yok öyle mi, 
Hayır, 'ben hiç bir ıeyden•korkmam., 
Fakat, her ıeyi ipttim BUridan; ıen 
muharebe edeceksin. Kralm aakerleri 
burayı muhasara etmi§ler, seni yabJa.. 
mak istiyorlar r .. 

- Evet, öyle! Mademki ititmiıain 
bizi tehdid eden tehlikeyi senden uk1a 
mağa Iiizum görmem .•• 

- Bir tehlike mi! Sevgilim; benim 
için tek tehlike senden aynlmaktır. Bu 
sırada bizim için en mtlthiı bir feWcet 
birlikte olmamızdır. SözUme emin olurı 
ben birlikte ölmeği senden aynb'81& 
tercih ederim. 

Büridan, kendisine bu sözleri söyll
yen cilzel kızı.iıtiyakla seyretti.:.ırakat. 


