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Bu sualin cevabı n.ihayet yarın 
kadar verilmiş olacak akşama 

~;,.. 
.. Jt' . ~ 

' .. 11'11!_.. ~ • ~~ .. 
11 "'anevraları deı•am ediyor. Çckosloı•akyanan yoptılı tekliflere t'erilecck cevap ile Almanya bıt ma'1et'raları 1ıakiki bir 1ıarbe mukaddime olmak üzere tertip edip etmediğini meydana vuracaktır. 

lngi• teren·n tavsiyesile fadakar.ığın azami haddine g~ tıere .< 

Çekler ·Kanton taksimatını kabul ettiler 

lt;,lt, 
~~fetgallen'de Henlayn '(ortada .X işaretli) ilt berabtr "' 

Hatay Başvekili 
bugün Meclis 

huzuruna çıkıyor 
Kahine azasını 

Meclise takdim 
ederek beyanna
mesini okuyacak 

Antakya, 5 {A.A.) - Anadolu ajansı· 
run hususl muhabiri bildiriyor: 

llk Hatay kabinesini teşkile bugüne 
kadar Hatay valiliğini yapmakta olan 
doktor Abdurrahman Melek memur edil. 
miştir. 

Başvekil yarın (bugün) mrclis kaqısı· 
na ~ıkarak Yert kabineyi takdim edecek 
ve beyannamesini okuyacaktır. Doktor 

~ lJsvanıa ıo uncuda 

Bu teklife razı olmazsa · 

.ff a rp mesuliyeti 
Almanyay~ 

raci ol a ·c: .. a.k · 
' 

Umumt harptenberl Avrupa en karışık . MDnlerlnl yaşıyor l · 

F 1r el n sa <dl el k o s ·liili1 ô . 

seferlb~1ro n k 
nuan edüDdn 

Doium komedyallM oynayan bayan 

"N.,, nın aiabeyiıi Kerim 

~ Yazısı 10 uncuda 

Lnhusa komedy11!llnın oyn.ıtndığı ev •• ' \ , ......... -.. ·-··-·········--·-.. -······ .. ······-······················-------· 
1 

Lobuta evinde ıeı-betl• lcaynabJımı, eğlentiler tertip olanmat-. Ea 

uuk hnnnlaman hec!iycler, tebrikler yaimıı ...• Fakat •• iki aün ftftl pollı 
i kapıya dayanmca .••. (Bu enteresan hSdisenin tafsi11tını bqinci sayfammia 
l 
İ bulacaksınız). , 
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Z!adiselec, fikiclec 
wz 

fi arp olacak mı ? 
f azan: Niıarneddin Nazif 

Harp olursa Almanyamn tekbaşma 
kal:ıcağı anlaşılıyor. Umumi vaziyet 
müphemliğini muhafaza ederken 1dev
letler hususi vaziyetlerini birer birer 
tes:..:te başladılar. Çekoslovakya ta -

arruza uğradığı takdirde Fransanın, 

Romanyanın, Sovyet Rusya ile Yugos· 
]avyamn derakap mütecavize karşı ha

reket edeceklerinden §Üphe edilemez. 
Acaba Südet davasından çıkacak bir 
harpte Çekoslovakya ile müttefikleri

nin ve müzahirlerinin karşısında dil! -
man olarak göreceğimiz kuvvet Al· 
manyamx olacak, Roma - Berlin mih
veri mi, Antı'"kcmintem pakt mı?. ı 

İtalya, zevahiri muhafaza ederek 
Alman noktai nazarlannı mudafaa e
der gibi görünmekte ise de Berlinin 

kat'i adımla ermeydanına çıktığı an· 
.da Romada ''müslihane bir itidal,. baı 

göstereceğine muhakkak nazariyle ba~ 
kılıyor. Almanya silahlarını İspanya

da tecrübe ettikten sonra ne derece 

kendine güvenmeğe başlamışsa İtalya· 
da Habeş ve İspanyol maceralannda 

'kudretini tükettikten .sonra, o derece 
ihtiyatlı bir yola sapmak lüzumunu 
duymuştur. 

Italyanın, bundan böyle Habeşistan
da, hatta Eritre, Somali ve Trablus-

• 
garbta tutunabilmesi için bulabildiği 
tek çare İngiltereye kendini beğendi • 

rebilmesidir. Bu devlet zahirdeki bü· 
tlin dik kafahlıklanna rağmen son 
dört yılda yaptığı muhtelif clir'etleri 

Londrada affettirmek imkanlarını araş . 

tırmaktadır. Almanyanın Orta Avru
pada girişeceği bir harp ttaıyaya bu 
fırsatını bahşetmiş olacaktır. Binanen
aleyh İtalyanın harbin olmasını iste • 
mesi, kendisini 1ngiltereye beğendire
bilecek bir fırsatın zühurunu istemesi 
suretinde kabul edilmelidir. 

Roma - Berlin mihverinden Berlin 
siyasileri için büyük bir hayır bekle
mek doğru olmıyacağı meydandadır. 

Roma • Berlin mihveri ktmıldanamadı
ğı takdiroe Roma - Berlin - Tokyo 
müsellesi de felce uğramış demektir. 
Zira Japonyanın bütün ümidi İngiliz 

ve Fransız donanmalarının şimal de. 
nizinden, Battıktan ve Akdenizden ay
rılamamasında idi. 

İtalyanın tngiltereye temayülü, Ak
denizdeki kuvvetlerin olduğu gibi U
zak Şarka naklini ve Amerikan donan
masiyle müştereken Japon deniz kuv· 

vetlerinin imhası imkanlarını doğura -
caktrr. Böyle bir felaket karşısında kal
mamak için Japonyanın önün.de tek ça
re vardır: 

Soviyet Rusyaya taarruza kalkma· 
mü .. 
Eğer Japonya, durbin hareket edip 

kendi milli siyasasının tamamiyle zıd
dına olan böyle bir "hareketsizliğe 

saplanıp kalırsa,, şüphesiz büyük bir 
fırsat kaybetmiş olacak, Avrupadaki 
harp bitince galiplerin ilk işi Pasifik -
ten Japon eğemenliğini kaldırmak ola· 
caktır. Tokyodaki askeri hızbın böyle 
bir istikbali görmediğini iddia milm· 
kün değildir. Bu takdirde ne <:lacak ?. 
Japonya hangi hareket tarzını "ehveni 
ger,, acidedecek?. 

Bu suale cevap vermiyeceğiz... Zi
ra; dünyanın her tarafı için tahminler· 
de bulunmak kabildir. fakat Uzak 
Şark, biıim mantığımıza uygun sabit 
hiç bir vahidi otmıyan bir ba§ka diln· 
ya., dır. 

~ * ~ 

Romanyanrn aldığı tavır, Bük- 1 

) 6 EYLUJ; -~ 

Beş·ncı açılıyor • 
ongresı ın 

Balkanlar arası beşinci Tıp kongresi yarın sabah Ytldız sarayı merasim 
sulonunda açılacaktır. Kongreye Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugos· 
lavya hekimleri iştirak edecektir. Yugoslav murahhasları bu sabalıki Kon· 
vansiyonelle §ehrimize gelmişler ve Sirkeci zarında hekimlerimiz tarafından 
karşılanmtşttr. Resimlerde, bugün geun Yugoslav hekimleri, karşılayıcıları 

arasında görı"ılmektedir. 

Romanya murahhasları bugün ölledcn sonra, Yunan mmahhasları yarın 

...... -=-""":ı"l-".l't 

geleceklerdir. . · ',.. · · d'lef 
Kongrenin rıtznamesinde Balkanlar arası sıhlınt işleri, malarj•a ve '~zr 

batı hastalıklarla miicadele meseleleri vardır. Murahhaslar bll mevzular ~ıf· 
rinde tetkiklerini bildirecekler ve ııakalara dair raporla11nı okuyacakl~T cek 
Balkanlı murahhaslar şerefine yarın akşam Perapalasta bir ziyafet ı~cr: e .. Jll 
ve bunu bir suvare takip edecektir. Kongrenin mesaisi cumartesi gıaııl 0 

üzeri tamamlanmış olacaktır. ____,,,,,. 

I~ 
Galata yolcu 

salonu 
Cumhuriyet bayra
mına kadar tamam

lanabilecek mrl 

Tramvay Şirke 
yılbaşına kad 

• 1 Kız kaçırl119 
yüzünde~111 

Bir genç Uldii, 
kişi yaraıao:!,1b..-: 

Kııraköyle Tophane arasında inşa e
dilmekte olan yolcu salonunun Cumhuri
yet bayramına kadar bitirilmesine çalı
şılmaktadır. Fakat bazı sebebler dolayı
siyle inş~ata geç başlandığı için 29 teş
rinlevvele kadar binanın tamamlanma
ması ihtimali de vardır. Buna rağmen 
harici kısımların bUyUk bir kısmı ikmııl 
edilmiştir. Dahili kısım için muhafaza 
ve gümrük idareleri biribirleriyle temas-
lar yapmaktadırlar. Bilhassa salonun alt 
kısmı muayene için ayrılacak ve vapur
lardan çıkacak yokularm egyalarını kon
trol etmek Uzere burada asri tesisat bu
lunacaktır. Yolcular ne kadar kalabalık 
olursa olsun, bunların salonda vakit kay
betmemeleri için hususi tertibat alına
cak ve muayene memurları adedi de faz
la olacaktır. Salonun inııası tamamlan
dıktan sonra polis beşinci §ube mUdürlil
ğü de buraya geçeceğinden, Tophanede
ki şimdiki yolcu salonu yıkılacaktrr. Bu
rada yeni bir antrepo yaptlması düşünül
düğü gibi bir meydan halinde muhafnza
BI dn ileri sürillmektedir. Maamafih Mum 
hane antrepolarının bir devamı olarak 
Denizyollan binasına kadar uzun bir an
trepo daha in!ia edilmesi mukarrer bu
lunmaktadır. 

Yolcu salonunun tamamlanmasından 

sonra binanın 8nUne konacak AtatUrk 
bUslU için yakında bir mUımbnkn açıla
caktır. Bu mUsabakanm beynelmilel 
mahiyette olmaeı dUşünülmektedir. 

reşin petrollarını tehdit eden teh
likeyi nihayet anladığına dctalet cıdi -
yor. Macaristanın Almanya ile müşte
rek bir maceraya katılması üzerine 
Yugoslavyanm da harbe gireceği söy
lendiğine göre Balkan paktının müstak
bel harbe seyirci olamıyacağı neticele·. 
rine de varılabilir. 

Fakat harp olacak mı?. 
Almanyada Naziliğin bir parça da 

şuur, akıl ve mantık manasına geldiği
ni kabul etmemek Alman zekasını pek 
berbat bir şekilde mahkilm etmek de -
mek olur ki bu bir insafstzlıktır. 

Hayır ... Harp olmıyacakl. 
Nizameddin NAZiF 

( 
-":) . \ 
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afıaya g·eçeee 
Sa ın alma müzakerelerine bu 

ay başlanması kararlaştı 
Tramvay ve Tünel Şirketlerinin sa

tın alınma müzakerelerine bu ay içind~ 
başlanacaktır. Nafıa Vekaleti bu iş için 
hazırlıklarım tadıamlaımş gibidir. Mü
zakerelerin çok uzun sürmiyeceği ve 
yılbaşında bu iki şirloetin de hükume· 
timize geçmiş bulunacağr muhakkak 
görülmektedir. Bilhassa Tünel Şirketi 

esasen imtiyaz mukavelesine riayet et
mediği için satın ahnması bir gün me
selesidir. 

Şirket mukavelede yazılı olduğu hal-

!Hlaı "~ aırpaı şada 

s·r otomobiı 
kazası oldu 
Uç kişi yaralandı 

Diln gece saat 10,30 da Haydarpaşada 
üç kişinin muhtelif yerlerinden yaralan· 
rnasile neticelenen bir otomobil kazası ol
rnu~tur. 

Zahire tüccarlarından Sabri Erenkö· 
yünde Bağdat caddesinde 310 numarada 
oturmaktadır. Dün akşam hususi otomo. 
biline binmiş ,·e Refik isminde bir arka· 
daşile beraber Haydarpaşaya gitmi~tir. 
Maksadı Toros trenile gelmekte olan Ali 
isminde bir arkadaşını karşılamaktır. Ni· 
hay.et Haydarpaşaya gelmişler ve tren
den çıkan Ali ile oğlu Mehmet Aliyi de 
otomobile alarak tekrar Erenköyüne ha· 
rcket etmişlerdir. Otomobil Haydarpa. 
şadan Kadıköyc doğru süratle gitmek· 
tcyken Sabri yolun kenarında Devlet De
miryollanna ait demirleri görmemiş ve 
otomobil müthiş bir hızla bu demirlere 
çarpmı~tır. Çarpışmanın ~ddctinden ara
banın önü tamamen parçalanmış ve Re· 
fik, Ali ve Mehmet Ali b:ışlarından yara. 
)anarak Haydarpaşa ·numune hastane!'ine 
kaldırılmışlardır. Bilhassa tren seyaha· 
tinden yeni dönen Alinin başındaki yara
sı çok ağırdır. 

ır~ıntoını amca ... 
nan <dlaO~nınOu~o 

l 
de bütün teşebbüslere rağmen Galata
da yapacağı üç katlı binayı inşa etme -
mi§tir. Bundan bir kaç ay evvel bütün 
mcı:ele erin halledilmesin~._ rağmen, 
şirket; binayı yapmaktan ,sarfı nazar ct
miı ve bütün tesisatını Nafıa Vekaleti
ne 8atmağı kabul etmiştir. Elektrik 
Şirketinin alınmasından sonra Tram -
vay şirketi de ayni teklifte bulundu -
ğundan Vekfi.letçe bu yolda hazırlık· 

lara başlanmıştır. Aldığımız haberlere 
göre Nafıa Vekaleti şimdiden bu iki 
ıirketi satın almıg sayarak bilhaesa 
tramvay şebekeleri ile arabalar üzerin
ıde mühim ıslahat projeleri hazırlamak· 
tadır . 

Bir kadın dostunun 
boynunu kesti 

Ankara, 5 (Hususi) - Bugün sa
at 14,30 da Cihan lokantası önünde bir 
kavga olmu§ uın~mi kadınlardan Kas
tamonulu Hüsniye adında bir kadın, 

Koçhisarlı Tevfik oğlu Hasam yarala. 
mıştır. H!dise şöyle olmuştur: 

Hasan yanında bir kadınla yemek 
yedikten sonra lokantadan çıkmış yol
da giderken karşısına dostu olduğu 
anlatılan Hüsniye çıkmıştır. Hüsniye 
kıskançlık hissi kabararak bu hale da
yanamamış, Hasanr elindeki sustalı ile 
boynun.Can ağır su~ette yaralamıştır • 
Yaralı hastahaneye kaldmlmış, Hüsni
ye tevkif edilmiştir. 

Boğazlçiode b l r 
sandal ballı 

Dün Boğaziçinde İstinye ile Yeniköy 
arasında bir sandal batmıştır. 
Yağkapanı sandalcılann.:ian İnebolu

lu Salih dün sandalına kavun ve kar· 
puz doldurmuş ve Boğaziçine götür -
mek üzere yola ~~!cmıştır. Fakat ts
tinyeyi geçtikten biraz sonra, bir va
purun dalgası ağız ağızına yüklü olan 
sandalı devirmiştir. Denize düşen Sa
lih civardaki balık~ılar tarafından 

güçlükle kurtarılmı~tır .. , 

İzmir, 5 - Cumaovası JJU&e)~_.ı 
kanlı bir bMise olmuştur. . de fi'., 
minde biri köyden Ayşe iSınill dit· ~ 

ekte ,. 
iki yaşlarında bir kızı sevın .,.erııı.J' 
likanh kızı kaçrmağa karar eıı~ bll' 

J.YU yanına iki arkadaşını alarak ~tlt· 
lunduğu tiltUn çardağına. gitJJl ~ 

le gcııÇ ~· 
Gcccyarısı mUtecavizler 1 ~ . ı.8rdeŞ ~il!' 

~nnesi"vo kızın iki erkek " Jt~ Y 

da Upi bir boğu§ma olıxnıştur• .~er~ 
- ··ı il" di& ft1! deıılerinden Musta.fe. o ın 11 ' cıe Ilı' 

deşl ağır yaralarunı§tır. J.Yff
0 /~' 

- kfSl yJY yaralıdır. Miltecnvizlerdcn i 

ml§tır. ~ 

lzmir şaraP 
fabrikası ~ 

• ın.daıı ı f 
İnhisarlar tdaresı taraf oJJSI uf. 

de kurulması kararlaştırılıtılf ı.ıııııı4 
1
• 

rap fabrikaeının inşasına bat ... ~~ 
·ıne .. IJ'r 

Fabrikanın gelecek mevsı ıeıı b 
mamlanmasx için lazırnge 
tedbirler alınmıştır. ıe ~ 

la aıııe •" 
Bunun için inşaatta faz; debi it!t' ıı 

şacak ve kıt zamanında Jı•~" t 
• • .. ..a unın ,,.Al 

devam olunması ıçın :r ıı• ,,.r~ 
bozmasına kadar kaparun8

51 
gele' ,.j· 

"kanısı tir 
edilecektir. tdare fabrı datl ,oıı 

1
• 

sene çalışmağa başlamasın kır''~~~ 
yasaya yeni çe~it şaraplar çı kaliteıe"ıı~ 
nca bugünkü şarapların t.tJf· ~~ı' 

. · 1 81acaı- tıt1 yiı'kseltecek tedbır er 15 ge 
··teııass irin Fransadan bir ınu 

.:ı ·r 
cektir. 1' 1'e~11 

ı gere i•"" 
Bu şarap mütehassıs ·katırı ..:ıe' 

· fabrt eV" 
dağ, ve gerekse tz:rnır raP J1 ~ 
salatınm arttınlınasr ...,e şal riflitl 

t<aJitC e ıctıf ' 
rinin çoğaltılarak, alışncJ .. ~ 
seltilmesi hususlarında ~ btiJc•":s 

·r fa li'r 
Ayni zamanda tz;rnı ~i)'et Sfr 

modern tesisatiyle gar~P sncl•td 
lan ucuzlatılabiJir&e pı~~it· ~ 

d. ·ıeceı>• 
lar da yeniden in ırı ralı1 r' 

. ·yasaıda dıf• 
idarenin gaycsı .pı "'alııı'sı -J'ıı' 

ne şarap sürümUniln ço~ı.ı ıcaM'. e ~·· 
. . .. 1 ·· oldug 9ııt nun ıçın mum tun ·rı·ı~ 

getı 
ve iyi şarap meydana 
hşrlacaktır • 

~eı;ııt 
Hariciye 1 0 t ıtilf 

Yar 1 n ge 1 .~ te'tfıl' adtı' 
. . ,e}tılı _..f 1'• 1 

lzmir 5 - Harıcı:re ~ .. t11.IJP"_:ttı tı• 
' • cı)'C uw d~~ .,ıe 

tü Aras yanında Hart . ,;ııı ol tlt"' 
..-ıPJ1C10b • 13rf ~11· 

Numan Rıfat Menı:, .. ~ 
1 

ıı> ) tst..,. 
ld · •c b3Z ııftl de şehrimize ge ı v (bı.ıalt~ 

hulundu. Yarın akşaJll 
bula hareket edecektir. 

)'),. 
• 
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~~ata dait 
8i,. sanatkarın 
geç;,.diği buhran 
~ :~I./u\"IMIZIN hiç §Üphe.siz en 
~rıı UyUk sanatkarlarından biri olan 
tır r e Chaplfn bir buhran geçiriyor; 
l't ~nsız gazetecisinin söylediğine gö
lt belki Şarıo filmleri çevirmekten, hat-
0 ~ Blnenıadan büsbütün vazgeçmiş. 
ı. ~l: kl nıeehur incecik bastonunu bi

'eıı ıı~ 0 gazeteciye hediye etmiş. 
';·o hıç kirnseyLe görllşmeyip evinde 
~ d;• nıernlekctinin ve dünyanın iş-

' d. §UnUyorrnuş. 
'e:alincelerinden ne çıkacak, kesti
~l'atırı Selkı Charlie Chaplln siyaset 
"ıı e; girmek ister, belki de dünyayı 
' ııı~ek, hoşlanmadığı cereyanlcıra 'h Cadeleye girişmek ister. Bun- ı 
1n lletıerısı kabildir ve bence hepsinin de 
d~ b~~lerı olabilir. Çünkü Chaplin sa
hi: filo 1 &UldilrmUş bir sanatkar değil, 
~ılıı ıa Softur. Bütün filmlerinde bugü -
t~. vaı1ı ferdinin ıstırabını söylerdi. 
t ıye k 
~lıılltl adar bize insan oğlunun za-
ll~i vaıını, gUnden güne ~iddetlenen 
'r e iktısadi te§ckklillerin fordi ne 
l~ 'Zı!iğini anlattı. Bugün müşahcde-'t :dece anlatmakl:ı, onlan yalnız 
~ ~lif:erlcri yaratmak için kullanmak
t.ıt( tııyu ed~rniyor. C:-taplin'in gönlünde 
4:J:d!Jt. k bır merhamet hissi olduğunu 
~tı J'a~fakat şimdiye kadar bu merha
~dı lı bir ilham kaynağı olarak kul
! e @Ö .~cıu ki bundan sonra onu öfke 
tl'lnı l 

1
Yecck; insan oğlunun çektik

~ anlat 
~ önu lllakJn kalmryacak, o ıstıra-
0~toy•rıe geçmcğe çalışacak, o da, 
l'~ l1rı buhranına vardı. 
~ dlıtL ~ gazetecisine söyledikleri için
\~ "-atı k 

~:İıl'in çe en bir nokta daha var. 
~ lldığı §inıdiye kadar birkaç defa , 
il~ btr lnallimdur; aldığı kadınları bo
Cı, Uı:ııdı :Yenisiyle aile kurmağa çalışır-
~ ~e it 0 k~~mların halini de düşünü

' z h enduııne vardıkları için hayat
~~'ıc. 'ıc./1 lrlediklerini söylüyormuş. De-

. CbapUn kendini de tenkide ba"-
~ ·:tın y 

.. ~da.na ı~ dış dlemde gördüğU fena-

~ rla. Ilı ~eını •• kendi içinde buldukların
~ lld Ulrnege başlamış. Kendisini it
~ ~e hecek, Kim bilir? belki de dUnya-

~'I Uhassa ferdin uğradığı fellkette 
tıctı~in do bir mes'uliyeU bulunduğu 
~ ~~l:tı e \'aracak. 

h~ elfnıfzdo olmıyan fenalıklarda 
~'e hlr nıeıı'uliyetimiz bulunduğunu 
~ıı11, k garib bir histir. Bazı kimse-

~ ~!))~ederim insanların en bUyUk, 
b~ l)ıellf:rfnde görUIUr. Bir nadmm, ba-
1.4 'a;t auerını de, hatta hayatını da 
~ ~1 arak, kendisiyle hiçbir cihetten 
~alııı, ~lrn 1Yan bir haksızlığa isyan et
~n \olllJe ~ı kimseler, sadece gururla, 
t.. rıer ' §öhreto ermek arzusu ile izah 
.'<\' • l:ıe 
~ lıljl. nce kahramanlığın esası bu 
t~ıllıer~t hissidir. Onu duyan adamlar, 

llıe · " . ~ .. "" la • Sana ne?,, denmeslnı anlı-
~lıat;· O haksızlığın, o gadrin kendi 

1~ler, ~ti YtlzUnden ileri geldiğine ka
. 'llııde1tı kadar insanla§mış, yani yer 
tı.:ql'ılır her insanla o kadar bir ol
~~ dıı ki her ıstırabı kendi nefisle
~-~ ltcYdUklan gibi gaddarlığın hicabı-
~.""a lldUert · ~ il RU nde duyarlar. lsa'nın, ın-
~:gı hu n~hlarından temizlemek için 
td~a 1hıssın bir timsali değil midir? 
L~f&.tdrı ar, C\'Jiya tar bu hissi duyan 
r:q tlığa :rı çıkar. Kahramanlığa ve ev
~abli:ı der ~·oldaıı erilebilir, Charlie 
~ erte 0 na, Tolstoy gibi, sanat yo

Yor. 

Nurullah ATAÇ 

~Q 
~Qk bDır ya'ltDaı 

q~ ~ltıı nyaı~n 
1ltıı ~&şacaıKıaır 

)a) ngıu 
~~1 den· z, 70 tonluk bir yatla, dün-
ı. lard,. 

12
den dolaşmıya çıkmıştır. 

""t ~ "'l'I bi . 
~t tiit ~ rı olan eski bahriyeli dok-
~ I" ilrkua bulunduğu bir beya· 

~' ll o;-ıe diyor: 
) en al 1. 

'" il~ b' e iiide bir adamım. Alelade 
"'-ı· ın 
-~otı.ılll. erek alelade bir ceyahata 
l-' < ne .., :Sunda herkesi heyecana ve 
~ a~ ar?. 

) t •• tile de ol3 k'· "k b' l d .. ı:ı,. 'lilhat· a uçu ır yat a un 
•, l p k 
t:ı e alelade karşılanmı-

Ct~itı~lor .., 
~ l'ittıar c arkadaşı ''Stanella,, ismin 
ı ta. 1 ıle d" · · k ı~t~ ~ı.l\ }'ap unya seyahatını şar · 
~~ en 1\ acaklar ve evvela ingil-

öl.lı11darıtneril:aya giderek, P anama 
gc~i;> Tahiti, Borneu, Bali, 

HABEH - Aksam oostan / 3 

77 sene süren çılgınca 
bir aşktan sonra ... 

Bir kedi katili 
Bir ay hapse mahkum 

oldu ! 
lugilt<?rede bir kediyi çok vahşiyane 

bir şekilde öldürmekten dolayı bir adam 
bir ay ağır hapse mahküm olmuştur. 

Harri Lord i:;mindeki bu adam hak· 
kında bu hüküm gıyabında verilmiştir. 
:\Iahkeme:.le, şahitler Harri Lordun ke
diyi çok canavarca öldürdüğünü söyle
r:1işbrdir: 

Şahitlerden biri adamın, kediyi kuyru. 
ğundan tutarak sallayıp sallayıp yere 
fırlattığım ve sonra üzerine bir tekme 
\·urarak kalasını ezdiğini görmüştür. 

Harri Lord ewelii. yaptığım inkar et
miş: 

- Bir şeyden haberim yok! Kediyi ben 
öldürmedim! demiştıir. 

Fakat, görenlerin bulunduğunu anla
yınca itiraf etmiş: 

- E\'et, ben öldürdüm, ne olacak? de
mi~tir. Kedinin ne yaptığım bir görsey· 
diniz siz de öldürürdünüz ... 

Kedinin suçu, Harrinin anlattığına. gö. 
re, dünyaya ikıi yavru getirip onları bı
rakarak gitmektir. za,•allı yanuların bu 
haline acıyan (!) adam, onların annesine 
Wyle bir şiddetli ceza \'ermiştir . 

ıs nır ka~a ~® 

gaıırap ırıı etncesn 

iki kadın, müşterek en bir 
çift ayakkabı kull.anıycr! 

On senedenberi 1ngilterede iki kadın 
bir çift ayakkabıyı müşterek olarak 
kullanmaktadırlar. Çür.kü bunların ilı:i

side birer bacaklarını, bir kaza.da kay
betmişlerdir. Yalnız, tesadüf eğer tabir 
caizse, ken:lilerir.e biraz yard•m etmiş
tir: 

Misis Perrinin ka:rnda sağ ayağı kı
rılmıştır, . misis Sutton sol bacağını 

kaybetmiştir. Ayni araba kazasından 
sonra birer bacaktan mahrum kalan bu 
iki kadın ,iyi olup hastahaneden çıktık
tan sonra ayakkabı hususunda evvela 

müşkülat çekmişlerdir. Çünkü hiçbir kıın 
d:.ıra mağazası bir sikarpinin tekini ver
memiştir. 

Bunun üzerine iki kadın bir çare bu 
luyorlar : Beraber bir kundura m.:.ğa
zasına giderek i\!is:nin de beğen::lik -
leri bir çift iskarpin alıyorlar ve bunun 
sağ tekini misis P crri, sol tekini de 
mis Sutt-::n giyiyor. 

Her iki kaıdın da hemen hemen ayni 
yaştadırlar : Biri 33, diğeri ~2. Fakat 
ayni numara ayakkabı giyiyorlar. Bu 
cihett en hiç şikfıyetlcri yoktur. 

işin garip tarafı pdL!r ki, iki kadın 
ayakkaplarını ayni zamanda eksit:yor· 
lar, bu cihetten de aralarında hiç ihtiliif 
çıkmıyor • 

O n scne::lcnberi ayni şekilde ayak
kabı alıp giyen bu iki kadın iskarpin-

lerini paras:nı sıra ile ver;r.ektedirler. Sor. 
defa olarak bir çift ayakkabıyı Misis 
Perri almış ve bir tekini arkada~ır.a 

vererek ıdiğer tekini kendisi giymiştir. 

Bulgar kralı Londrada 
Londra, 5 (A.A.) - Bulgar kral ve 

kraliçesi saat 16,40 da buraya gelmiş
lerdir. 

Lor.c?ra, 5 (.A.) - Bulgar kral ve 
kraliçesinin yakındıı Ealmoralda bir 
kaç gun İngiltere kral ve kraliçesi 
nezdiııde misafir kalacakları haber ve 
rilmP.ictedir. Bulgar hükümdarlarının 
ziyareti tamamile hususi mahiyette. 
dir. 

Singapur, Kolombo yolu ile Afrikay::ı 

gelecekler, Süveyş kanalı ve Akdeniz
den geçerek 1ngiltcreyc döneceklerdir. 

Kadın 96, erkek 105 
lJDŞında evlendiler ! 

6 liraya satılan 

çocuk 
I 

Lehistanda Yan Çayskovski isminde 105 ya~ındaki bir adam, 96 ya~mda
ki bir kadınla evlenerek dünyada en ya~lı evlenmek rekorunu kırmı~tır .. 

Bir şefkatsiz ana, Lond

rada muhakeme ediliyor 

Yüz bc~lik bu ihtiyarın evlendiği kadın 77 senelik sevgilisidir ... 
Yan Çayskovsk:i bundan 77 sene evvel, yirmi sekiz yaşında iken bir kadını 

seviyor. Kadın 19 yaşındadır. Fakat bir sene ene! evlenmiştir .. Yan Sevgi. 
lisinin kocasından ayrılmasını bekliyor. .. Fakat seneler geçiyor, kadına nis
b~tle hayli ya~lı olan adam ne ölüyor, ne de karısını boşuyor ... Londrada yedi yaşındaki çocuğunu 

1 İngiliz lirasına (6 liraya) satan bir 
ka;dının muhakemesi görülmektedir. 

lki aşık için bu beklenilen gün rıihayet son senelerde geliyor. Bugün de 
Yan ile 77 senel~k sevgilisi, Lehistanda, bulundukları Kampinoz şehrinde ev

leniyorlar ... Düğünlerinde bütün kasaba halkı çalıp oynamıştır. Yeni evlile
rin bundan sonra mesut bir hayat yaşıyacakları ümit olunuyor! .. 

Hannah Tomas ismindeki kadın, ço-
cuğunu satmadığını iddia ediyor : 

Londrada heyecan 
uyandıran cinayet 

davası 

- Ben oğlumu satmış değilim, di
yor. Büyüyüp terbiye edilmesi için 
başkalarına verdim. Aİdığım 1 İngiliz 
lirası .da onların bana hediye olarak 
ve11oikleri bir paradır. 

Kadının, çocuğunu verdiği kimseler 
iyi bir aile olsa bu iddia kabul edilebi· 
lir. Fakat kadın çocuğunu bir aileye 
değil öteberi alıp satmakla geçinen adam 
lardan birine vermiştir. 

Bir kadın, aşığının yardımile 
kocasını zehirlem iş 

Erik ismindeki çocuk kadının ken
.di çocuğudur, fakat şimdiki kocası 
çocuğun üvey babasıdır. Bununla be
raber, kadını bu hareketine kocasının 

teşvik etmediği anlaşılmıştır. Bir başka adamla 1 
bir olup kocasını 

zehirliyen bir kadı. 

nın muhakemesi 
Londrada here • 
canla takip edilmek 
tcdir. 
Bıir müddet evvel 
buna benzer bir da
va daha görülmüş, 

aşıkına, kocasını 

öldürmek için yar. 
dım etmiş olan bir kadın serbest bırakı· 
!arak, adam hapse mahkfun olmuştu. Fa. 

kat, efkarı umumiye kadını da suçlu bu

luyor ve serbe:ıt bırakılmasına itiraz e
diyordu. 

Son cinayette ise, gerek kadın, gerek 
dostu henüz şüphe altındadır ve cina. 
yetleri katiyetle tesbit edilememiştir. 

Oldürülen mister Fransis Niyuland is
minde, orta yaşlı bir adamdır. Bir gün 

38 yaşlarındaki kamı Elsi H.oz Ye arka· 
da5larından 29 yaşında bir ~enç olan 
13ud' ile beraber C\'ınde yemek yiyor ve 

viski içiyorlar. Yemekten kalktıktan son. 
ra adamın midesinde dehşetli bir sancı 

başlıyor \"e derhal hastaneye kaldırılıyor. 
Fakat Fransis ~iyuland'ın hayatını kur
tarmak kabil almıyor, ertesi gün ölüyor. 

:t\Iuayene neticesinde adall!ın zehirlen. 
diği anlaşılıyor. Fakat adamı öldüren 
zehirin yemeklerden birine tesadüfen ka
rısmıc;; olmasına ihtimal nrilemiyor. Çün • J 

kü, bir kere, bu zehrin ancak birisi tara
fından yrmeklcre kasden karıştırılmış ol
ması lazımıclmektedir: ikincisi, zehir 

yemeklerden birine konulmuş olc;;a, onu 
yiyen hep inin birden ölmesi icap ederdi. 

En kunetli bir ihtimale göre, zehir, 
adamın kamı veya arkadaşı tarafından, 

vjski bardağının içine konulmu~tur. 
Zehfri, bardakları hazırlayıp masaya 

getirirken kadının koymuş olmak ihtima 
li daha fazladır. 

1\tister Niyuland hastanede öldüğü za
man derhal karısından ve o gün beraber 
yemek yediği Bud'dan §Üphe ediliyor ve 
haklarında .tevkif karan veriliyor. 

O gün Fransisin kansı sabahleyin has
taneye uğramış, kocasının vaziyetinin 
tehlikeli olduğunu gördüğü halde: 

- Ben şimdi gelirim, diye çıkmış git
miştir. 

Kadın gittikten bir müddet sonra a
dam ölüyor. Polis memurları Elsi Rozu 
evinde tevkif etmişlerdir. 

Ayni saatte Bud da evinde tevkif edi
liyor. Polisler kendisini te\'kife geldikle. 
ri zaman Bud: 

- Anlıyorum, diyor. Sonra, böyle bir 
~eyin kendisinden şüphe edilmesine hay
ret ve teessüf ettiğini söylüyor. 

Zehirleme cinayetinin davasına, Lon
dranın o semtteki rnahkem~inde başlan
mıştır. lşin garip tarafı şudur ki, bu mah 
kemecle 34 seneclenberi hiçbir cinayet da-

)-- -- -
Jıas<µLe 

_...,, 

Kadının, eski kocasından olan bir 
de kızı vardır. Hannah Tomas, bu ço -
cukların kendileri için büyük bir yıkım 

olduğunu ' b:slemekten aciz bulun· 
duklarınr, hiç olmazsa birini birisine ev 
lathk olarak verip kurtulmak istediğini 
fakat, verldiği adamın kim olduğunu 

pek iyi bilmediğini söylemiştir. 

Çocuğu kadından 1 İngiliz lirasına 
almış olan adam onu götürüp baıkasr
na devretmiştir. Erik bugij.n bulunmuş 
ve ailesine teslim olunmuştur. 

vası görülmemiştir ve o zamandanberi 
ilk defa bu mahkemede bir cinayet da. 
vasma bu hadisenin muhakemesi ile ba~ 
lanmıştır. 

!-. Iahkcmede gerek kadın, gerek erkek 
suçsuz olduklarım, mister Niyulandın 

zehirlenmesinden kendilerinin hiçbir ka
bahatleri bulunmadığını söylemişlerdir . 

Muhakeme, bazı hususun tevsiki için 
11ir ay sonraya bırakılmıştır. 

- - -· .. 

Haır~ @Daccaı n< mu? 

O RTA Avrupa, Cmumi harpten sonra şüphe yok ki bugünkü kadar ka. 
rışık ve tehlikeli bir yüz göstermedi. Bu zamana kadar bir çok varta 

atlattı. Onlarla bugünkü vaziyeti karşılaştırırsak, bu vartalardan harp çık-
ma:nası o yaziyetlerin herhalde bugünkü kadar tehlikeli olmayışından ileri 
geldiği anlaşılır. Bugün böyle mi? nerdeee! ... Buna rağmen siyasilerimizden 
bir kısmı Almanyanın bir harp çıkmasına sebebiyet verecek kadar dü~üncesiz 
olmadığını işaret ederek umumi efkm yatıştırmaya çalışıyorlar. Fakat ben, 
siyasi olmadı&rım için olacak hali hiç de onlar gıibi göremiyorum. 

Nürcmberg·dc hakim olan şu kanaate bakınız: 
"Vaz geçcmiyeceğimiz bir şey için bizimle harbetmek caniyane bir hare

h."et olur ... 
Bu söze göre Çek meselesinden ,·azgeçemiyecek olan Almanyadır. Bu yüz 

den harbcdecek olan da başkası. Bu Almanların her şeyden evvel akıllarını 

O\'nattıklarma n~rettir, ki korkulur. Vazgeçemiyeceği bir şey için ancak vaz-
g~çemirccek harhcder, başkası değil... 1 

l\:D mD(QID ~esmek c9lalha 
c91@~ ıru © DlYlr 

G AZETELEHt gözden geçirirken bir çift ayakkabı ile iki İngiliz kadını. 
nın idare ettiğini görerek, dünya kadınları arasında tasarruf fikrinin 

kök salmaya başladığını sandım ve sevind~m. Yazıyı tamamile okuyunca an-
ladım ki bu kadınlar sakattırlar. Biri sağ biri de sol ayağını kaybetmiştir. Bu 
yüzden ortaklaşa bir çift ayakkabı satıQ almakta \'e teker teker kullnrnakta
dır. 

Süs, zarafet ve Modanın erkek bütçesini tahrip etmemesi için bütün ka
dınların ayni vaziyette bulunrnalannı temenni etmek canavarlık, kadınların 
ayaklarını kesecek yerde ümidi kesmek daha doğru olur. 

.. 
1 
R 
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tÇERDE: 

• Mn:ırlf Yeknlctlnin l cnl hir karnrınn 

göre, orta okullarda hichir muallime haf. 
lada 24 saatten fozln ders okutturulmı.ra
cakt1r. T~lebe.rc haftalık ders saati de 181 
olarak tcsbit edilmiştir. 

• Mckteplcı deki himaye heyetinin bu sc· 
ne 15 l.ıin çocuk iaşe ve diğer lüzumlu eşya 
temin edeceği tahmin edilmektedir. 

• Orta mekteplerde haftada bir gün zehir 
Ji gazlardan korunma hakkında konferans. 
lar verilecektir. 

• Ilir Alman şirketi memleketimizde 
muhtelif maden aramak icin ticaret oda
sına mürncnntle bulunmuş ve tavassut is
temiştir. 

• Yun:ınistnnl:ı y:ıpılncak olan yeni Uca 
ret nnlnşmnsı icin )'nkındn Atin:ıd:ı müzn
kcrcJerc b:ışlanılacaktır. Müzakerelerde hü
klımelimizi Alina elcimizin başkanlığında 
TürkoCıs reisi Ilurhan Zihni, Merkez ban. 
:kasından Cabir, Türkofis Balkan devlet
leri masası şefi Hnsandnn mürekkep bir 
he.ret temsil edecektir. 

• Liselerde bir Jınfl:ıdanhcrl devam c· 1 

den ikmal imtihanları .rn.-ın nihayet bula. 
cak, 9 e} llılde de olgunluk imtihanları Jı:ış
lıy:ıc:ıktır. 

• İlkmcktcplere bu sene 931 doğumlular 
alınncaklır. 

• Adliyenin bir a) d:ınberi de,·:ım eden 
ya:ı: talili dün bitmiştir. Tatil dolayısile 

kapalı bulunnn bütün mahkemeler bu sa
bah saat 10 da ' ·azifelerine b:ışl:ımışlar. 
dır. 

• iktisat veklilclinln Alm:ınyadan getirt
tiği zeytincilik mütehassısı tetkiklerde bu· 
lunmak üzere Bursayn gitmiştir . 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında günde 3 kase alınabilir. 
.. 

· ,1,, · .ISTANBU·L HARiCi ASKERi 
_:- . · . · KITAATI İLANLARI . . 

Kıt ası Cinsi Miktarı M. Bedel 1. Te. Ek. Şe. Tarih Saat 
ton lira lira 

Babaeski SV.A. Yulaf 720 3!1280 2656 Kapalı 22-9·938 15 
Top. TB. Yulaf 360 17280 1336,50 Kapalı 22·9.938 15 
Yukarda yazılı Tüm biıliklerinin yulaflanna ihale günü talip çıkmadığından 

• Belediye seçinılerl iciıı hazırlanan 

defterlerin t:ınzimi l.ıitmck ü:ı:eredir. Se. 
timcilerin isimleri ayın on lıeşind<!ıı sonra 
mahallerine osıl:ıc:ık, allı gün zarfında her 
kes defterleri sözden geçirerek teşriniev
velde seçimler haşlı.racaktır. Tşrinievvelin 
yirmisinde şehir meclisi azaları seçilmiş 
olacaktır. 

tekrnr isteklıler1İn 2490 sayılı kanunun 2·3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla birlik
te ihale glinü ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Lüleburgaz
da Tüm. satınalma komisyonuna vermeleri. (365) (6151) 

• Balıkpazarı caddesinde istimllık edilen 
binalardan üçünün daha yıkılmasına dün 
başlanmıştır. 

• Atatürk köprüsünün inşaatı ilerlemek 
tedir. Köprünün dubaları konulmuş, üst 
kısmın inşasına bn~lanmıştır. Köprünün 
gelecek nğustosa kadar bitirilmesine ça· 
lışılmakladır. 

• Mütekait, eytam ve aramilin üç ay_ 
lık ma:ışl:ırının \'eritmesine dünden itiba
ren başlanmıştır. 

• Ayın on beşinden ltlharcn dairelerde 
kış mesai saati b:ışlıyacnktır. l\Iemur1nr 
sa:ıt 9 da fş ba~ı, 12 de bir saat talil ve 
17 de paydos yapacaklardır. 

• Denizbank müesseselerinin b:ızısında 
tdart değişiklik yapılmasına lüzum gö· 
rülmfiş, hu arada Denl:ı:.rolları ile Akny 1. 
darelerinin birleştirilmesine karıır veril
miştir. Deniı:yolları müdürü Almanyada 
yeni gemiler ve otelcilik mektebi hakkın· 
da tetkiklerde bulunmaktadır. 

• Yi.rannd:ıki nillcllernrası şehir çöp iş
leri kongresinden dönen murahhaslarımız 
Almanya, Fransa ve Jtaly:ıda hava gazi ile 
fşliyen olohfisler hakkınd:ı tetkiklerde hu· 
lunncnl<lardır. Bu tarz otobüslerin ıncmle. 
kelimlı.dc de işletilmesi faydalı görlilmck 
tedir. 

• Sirkeci meydanının açılmasına devam 
edilmektedir. ::\leytl:ın, cumhuriyet bayra
mına kadar açılmış olacaktır. 

• Denlıbıınk kendisine bağlı bütün mil· 
esseselerin memurları için deniz hastanesi 
ismile bir sıhhat yurdu kurmıııta karar Yer 
mlştir. Bumda bOIUn memurlorın ted:l\'lsi 
bedava yapılacaktır. 

DIŞARDA: 

• Hol:ında kraliçesi Yilhelmin saltıınntı 

nın ellinci yıldonümü münasebetilc dört 
beygir tarafından çekilmekte olan bir sal. 
tanat rıralı:ısile mutantan merasimle Ams
terdam şehrine girmi,tır. Krnliçe hOtıın 
gfizergtıhta halk tarafından ~lddetlc alkış· 
lanmıştır. Saat 16 da kralice Vllhelmln, 
saraya vasıl olmuş ve ı>rcnr.cs Jülyana ve 
prens Bernhar ile birlikte balkon<l:ı görün. 
müştür. · 

• Parlsu:ır g:ııetcsi, dram muharrirlerin 
den Hanrl Bernşta:rn'in vaktlle Dilcenln 
kendisine vermiş olduğu Sen Moris ve Li'ı
z:ır nlş:ınının rozetJni l\lusoliniye iade et
miş olduğunu lı:ıber vermektedir. Muhar. 
rir, göndermiş olduilu tclgrafd:ı son zaman 
larda lt:ılyada ı·:ıhudilerc karşı olınmış o
lan tedbirlHI protesto etmel:tcdir. 

• Tas ajansı, Lih·lnofun Cene,Teye ha 
reket elmiş olduğunu h:ıber vermektedir. 

VL!!~csDaYyada 

Krahn doğum 
yıldönümü 

DDn bUyUk şenlikler 
yapıldı 

Belgrnd, 5 (A. A.) - Bütün memle-
"'et, bugün kral lkincl Piyerln doğumunun 

on altıncı yıldönUmllnU tes'id etmekte -
dir. Bu akşam, Belgradda bir fener ala
yı tertib edilmiş vo Belgrad şehri adeta 

# 

peri masallarındaki şenliklerin manzarn-
smı arzctmi§tir. 

Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 
670000 kilo kuruot 22·8·938 günü yapı· 
lan kapalı zarfla eksiltmesine teklif edi. 
len fiyat M.M. Vekfı.letince pahalı görül
du&riinden 31 ·8·938 çarşamba gününden 
itibaren bir ay içinde pazarlığa bırakıl· 
mıştır. llk pazarlık 12.9-938 pazartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. Şartnamesi 
Konyada Kor ve lstanbul leyaznn amir· 
liği satınalma komisyoıılanndadır. lstek
laler §artnameyi komisyonda görebilirler. 
Muhammen tutarı (24120) lira, ilk temi
natı 3080 lira 25 kuru~tur. lstekliler 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddesindeki 
vesikalarla sahnalma komisyonunda bu 
lunmaları. (360) {6093) 

~ . :[.. 
Konyadaki kıtaatın için 120,000 kilo 

sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. Şartnamesi Kor. lst. Ankara. 
levazım funirliği satmalma kom5syonun
da okunabilir .. lşbu 120.000 kilo sığır e. 
tinin muhammen tutarı 24000 liradır. 

Şartnamesindeki yüzde yirmi beş fazlası 
da dahil olduğu halde ilk teminatı 2250 
liradır. Eksiltme 23-9·938 cuma gunu 
saat 11 dedir. Konyada Kor. satınalma 
Ko, da yapılacaktır. İstkliler 23·9-938 
cuma günO saat 10 a kadar teklif meh."tup 
tarını Konyada Kor satınalma komisyo-

nuna verecekler yahut göndereceklerdir. 
Bu saatten sonra verilen veya gönderilen 

mektuplar kabul edilmiyecektir. Saat a· 
yarı Kor saatile yapılacaktır. 2490 sayılı 
kanunun hükümlerine ve bilhassa 32 inci 
maddesine uygun olmıyan mektupların 

sahipleri eksiltmeye j~tirak ettıirilmiyecek 
tir. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad 

delerindeki istenilen vesaikle beraber 
müracaatları. (363) (6149) 

• • • 
Konyadaki kıtaatın ihtiya~ı için 60000 

kilo koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. ŞartnameSj Kor lst. Anka· 
ra Lev. Amir. satmalma Ko.lanndadır. 

Tümen birlikleri için 220 ton tutu~tur. 
ma odunu açık eksiltme usulile 19·9·938 
pazartesi günü saat 15,30 da Çatalcada 
Tüm Satmalma komisyonunda münaka
sası yapılacaktır. İlk teminatı (206} lira 
25 kuruştur. Şaftnamesi hergün görüle. 
bilir. lstekmerin belli gün ve saatte ilk 
teminatlralic birlikte komisyona müraca· 
atları. <362) (6148) 

.y. • • 

40,000 .kilo srğırnti satın alınacaktır. 
Kapalı zarfla clrniltmesi 3·10-938 pazar. 
tesi günü saat 15,30 yapılacaktrr. Mham· 1 
men tutarı 8,000 liradır. llk teminatı 600 
liradır. Şartnamesi komisyonda göriilebi. 
Jir. lstekllilerin ilk teminat IDakbuz \ ey,ı 
mektubile 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla beral>er 
ihale günü belli saatten bir saat evveline 
kadar kapalı zarflarını Giresonda Askeri 
Satmalma komisyonuna vermeleri. 

(371) (6156) 
• • • 

Gireson garnizonu ihtiyacı olan 380,000 
kilo odun satın alınacaktır. Kapalı zarf· 
Ja ihalesi 5 birinciteşrin 938 çal"§arnba 
günü saat 15,30 da yapılacaktır. Muham 
men tutan 5206 lira, ilk teminatı 381 li· 
radır. Sartnamesi komisyonda görülebi. 
lir. lsteklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalarla be
raber ihale günü belli saatten bir saat 
evveline kadar kapalı zarflarile Gireson· 
da alay satınaıma komisyonuna müra
caatları. (372) (6157) 

• • • 
Beher tanesine tahmin edilen fiat 850 

kuruş olan 20.000 adet battaniye kapalı 
zarf usulilc mUnaka!!aya konmuştur. t 
halesi 19-9-938 pazartesi günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 9750 liradır. Ev• 
saf ve eartnamesl 850 kuruş Jl\ukabilin· 
de M. M. V. Satın alma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa. 
yılı kanunun 2, 3 lincil maddelerinde gös-

l steklilcrin <.:artnarnesini komisyonlarda terilen vcsaikle teminat \ e teklif mek-

görebilirler. işbu 60.000 kilo koyun eti
nin muhammen tutan 19,500 liradır. 
Şartnamedeki yüzde yinni beş miktar faz 

tuplarmı ihnlo saatinden en az qir ~at 
evvel M. M. V. Satın alma komisyonuna 
vermeleri. (335) (~981) 

lası da dahil olduğu halde ilk teminatı • • • 
1827 lfradır. Eksiltme 23·9·938 cuma Kırklareli Tümen birlikleri eratının 

günü saat 10 da Konyada Kor satmalma kapalı zarfla eksiltmeye konulan 160 ton 
komisyonunda )'apılacaktır. t steklilerin bulgur 20.7·938 tarihinde ihalesi yapılmış 
23·9-93B cuma günü saat 9 a kadar teklif ise de makamdan muayyen müddet zar· 
mektuplarım Konyada Kor satmalma ko f ında emıir alınmadığından müteahhidi 
misyonuna venneleri. Ve bu saatten son· istinkaf etmiştir. Bu geçen müddet zar· 
ra verilen veya gönderilen mektuplar ka· fında Tümen ihtiyacı için pazarlıkla sa
bul edilmiyecektir. Saat ayarı Kor daire tın alman miktar tenzil edilerek bakiye 
saatile yap.lacaktır. 2490 sayılı kanunun kalan 130.000 kilo bulgur yeniden kapalı 
hükümlerine ve bilhassa 32 ino,i maddesi. zarfla eksiltmeye konmuştur. Beher kilo-

ne uygun olmıyan mektupların &ahipleri sunun muhammen fiyatı 14 kuruş olup 
eksiltmeye itşirak ettirilmiyeceklerdir. ilk teminatı 1365 aradır. İhalesi 24.9·938 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad- perşembe günü saat 11 dedir. İstekliler 
ddcrindeki istenilen vesai!de beraber mü 1 şartnamesini hergün Tümen satımılrna 
racat etmeleri. (370) (6155), koır.isyonunda görebilirler. Taliplerin 

M. M. Vekôlell Deniz MUsetşarhğıod•01 

Mimar Alınacak,, 
Marmara Ossüb:ı.hri ve Kocaeli mllstahkem mevki komutanlı~ 

lira ücretli bir mimarlık münhaldir. Taliplerin Ankarada Deniz JXl ıc. '111 
levazım şubesine. tsta.nbulda Deniz K. lığına ve !rmitte de adı g:: A 
müracaatları. (5991) ~ 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
ı - Ankara Br1' ek ve Kız Kollejterl' 

Cemiyetin Ankarada Kız ve Erkeklere öz Uğü ayrı binalarda_!~ 
vardır. Her iki kısmın dersane ve yatakhaneleri ayrıdır. Re~ 

denkliği KUltUr Bakanlığınca kabu 1 edilmi§tir. 
Yabancı dil ingilizcedir. Yukarı sınıflarda almanca veya 

b:risi ihtiyari olacaktır. _4 
Her iki kısım için gündüz ve yatılıi öğTenicl alınma kaydına. ba,şl~~ 
GiindUz ve yatılı öğreniciler için a lmacak yıllık ücret aşağ:d& 
miştir. 

GündüzcU öğreniciden Yatılı öğreniciden 
Okul dereceleri alınacak ücret alınacak ücret 
Ana kısmı 60 , Bunun yatılı kısmı yoktur, 
tık kısmı 60 225 Lira 
Orta kısım 80 250 Lira 
Lise kısmı 100 275 Lira ~ ~ 

Yeniden girenlerle eski öğrenfcilerden beeer lira kaydiye ve 
sit peşin alınır. 

2 - Bursa Kız Lisesi ... 
1911 

Buraya gündüz ve yatılı öğrenici kaydına. başlanmıştır. Gund~ ~ 
da 35 ve yatılı için yılda 18.5., lira ücret ve beter lira kaY~ 

Her iki okulda sınıflara. en çok (4.0) öğrenici alma.ca.ğm~ ~ • 
geç kalanlara yer kalmamıştır denildiği zaman güoenilmemesı .~ b'f tf1 
gi edinmek istiyenlerin Okul Dlrekt.örlüklerine sözle veya yaz.ıle 
mala.rı rica olunur. (5777) ~"" 

.~----------------------~~------~~ Levazım Amirliği satınalma komisyonu jjjııJarl ~ 

Bir otobüs ile bir adet hapis kam~ İdareleri lstanbul Lev;;:0 ~~ 
yonu 19 eylül 938 pazartesi günü saat ne bağlı mUessesat için ,oıail ~-""' 
~5 .te.!.ophanede İstanbul. Leva.znn Uzüm 7-9--938 çarşaınba ~f' 
amırlıgı satın ~ima ~omısyonunda 14 de Tophanede tstan~ul ~~ 
kapalı zarfla eksıltmesı yapılacal:tır. imi li v• tm alma konıiBY()ll l*'.. 
Otobüsün tahmin bedeli 3500, kamyo. lrklgı sal __ ,_. ... ~~ 

2400 1. d H "k" . . 'Ik t zarı a a mal,;&Aw.o• "" nun ıra ır. er ı ısmm ı e- . tur. :nJC :,,,ı ,.. 
minatı 442 lira. 50 kuruştur. Şa.rtna- 4900 lır& 50 kurU§ rtJIP'~ .. tJ 
mesi komisyonda görülebilir. lstekli. 367 lira 54 kuruştur. şa ,,; 
lerin kanuni vesikalarile beraber tek- misyonda görillebilir. t~ )oSP'" 
lif mektuplarını ihale saatinden bir sa.- 1i saatte ka.nunt vesikal ~) 
at evvel komisyona. vermeleri. na. gelmeleri. (l 7l5) ( 

(177) 6046) 

Havr Korumanvn \ 
teşekkUrO 

Türk hava kurumu İstanbul fubesin. 
den: 

Di\"anyolunda Kızılay çocuklar okuma 
yurdu bitişiğinde 218 numaralı Toros ~üt 
\'C pastancsi sahibi malülgazi Ekrem Er
türk şuhemfıe milracaet ederek her ayın 
ikinci siiııii salış hasılatını kunımumuza 

Ye üçüncü günü huılntını da kimsesiz ço
cuklar yuı duna lcberrü etmcği taahhüt et. 
miş olcluAundan kurumumuz kendisine bil
lı:ı.s~a teşekkür eder. 

Bir tayin 
Osküdar müd.deiumumiliği başldtibi 

Ferid, terfian Beıiktaş nikah memur
luğuna tayin edilmiştir. Çalışkan ve 
eski bir hukuçu olan Feridi tebrik eder 
ve yeni vazifesinde muvaffakıyetler 

dileriz. 

kanunun 2,3 üncü maddelerindeki vesaik 

ile teminat mektuplarını ha\"İ zarflarrnı 

belli gün ve saatten en az bir saat evveli· 
ne kadar Tümen satınalma komisyonuna 
vermeleri. (364) (6150) 

~ . ~ 
Adanadaki birliklerin ihtf yacı ıçın 

360000 kilo ekmeklik un mukaveleye bağ 
!anacaktır. Muhammen tutan 43200 lira· 
dır. Cnun ~artnamesi hergün Tilin satın 
alma komisyonunda görülebilir .. Eksilt· 
me 2.~·9-938 cuma gtinü saat 16 da kapa· 
lı zarfla Adana Tümen karargahındaki 
satınalma komisyonunda yapılacaktrr. 
İlk teminatı 3240 liradır. Talipler teklif 

JaponyadS 
tayfun 1111eıı· 

Deniz solarınıll fi'' 
mile birçok d~ ..ı1ı 

harap ol ,.,,,t,t.,,. 
Tokyo, 5 (A. A.) - ~:[11)1 ~' 

Ozaka ve Kobe ınıntaa J/'taçl-1 ~ 
den Tayfun patlamı§tır. ,';,tıJf· % 
müş ve birçok damlar uçıJl ~t, ~ 
fih lnaanca ı;iındiye kadar bUtil'i ~ 

.. erinde "' fi Tayfunun yolu uz uruJıll 

ve vapur seferleri durd ~ 
tepler kapatıımlitır. ş~ob.P 4J'. 

Tokyo, 5 (A. A.) - lJJ!• 1~, 
bat iera etmi§ olan 'l'a~ .,.,.-~ 
zhıe ve Kobe Ue Yokoh~. 'P'....JI' 
ponyanın merkezine ~ıı-C ~,-; 
korkulduğundan as ,ısı..-- ; 
Fakat birçok evler, de~~~ 
mu ile Ozakanm ~ ~ , 6..11 
tında kalmııtır. NUf~ ıtl~·~~ 
Şikoku adasında b~ tlr• ~~ P" 
gi ölmügtilr. 8 kili gaı~de blW' 
olmuştur. Kagava. dalı 
seler kaybolmuatur· ~ 

.uı',.; 
le -~., mektuplarını en az ih3·erıııi' -Al~ 

saat evvel komisy~na ~ odBsı;;oı ~ 
lardır. Taliplerin tı.care ,.eSi~ıııtı IJ"' 
yet olduklarına da.ı~ne JcO)~ 
mektuplannın ~rısı 
dır. (366) <6152)~ 



,. 
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130 sene evven inanılmayacak bir vak'a 

Yazı makinesi bir aşk 
G nıacerasından doğdu 

enç bir şair, anadan doğma kör sevgilisinin yazı 
Ya2abilmesini temin için bu makineyi icat etmişti 

Şehremininde .oynanan 
bir lohusa komedyası! 

~. 130 sene evvel güzel bir yaz 
Ci\'arnı' bir ?ciikanlı ltalyada Aza §ehri 
dıı, l<oı da Vkyareciyo plajında dolaşıyor 
~ tuğu altında bir kitap, elinde bir 
da dllru kaıern olan bu adam arada srra
llııu~or, hatınna gelen bir filcri 
~~.Sa tan korkuyormuş gibi notlar alı· 
~lrd~a. Yoluna devam ediyordu. 
~I nbı~e ~omuzuna dokunan bir el de. 
,;{1 düşunccsinden uyandırdı: 

l\ııeg ~da yalnız basına ne yapıyorsun 
~la ;:.no? :'e kadar da dalgınsın, üç 

Cer. -lendım. üçünü de işitmedin! 
ır _ .ç cevap vermedi. 
'\llrlo. 

~tl ~· 1:ıt1ındeki bu adam arkadaşı olan 
dıı: •1no';•a garip garip baktı ,.e sor· 

'D~ 
llıı Ilı? O&nJsunu söyle, bana, yoksa 5~ık 

!Kaırosonın mulhakkalk çocuk doğuırmasalfllo ns~e'1eın 
yapmak istiyordu. Ne yapsın? Onun ke· 
derini avutacak bir iş bulmak lazım. De. 
likanlı bu sırada odanın bir köşesinle iş
lemiyen bir saat gördü. Derhal beyninde 
bir şimşek çaktı. Graçyaya yazı yazmak 
için bir imkan verecek çareyi bulmuştur. 

lt?>Rır adam nasıD kandıralmak ls'lteırnmlş ve Dş 
nasal fiyasko vermiş? 

Lohusa evinde şerbetler kaynatılmış, eğlentiler tertip olunmuş ... En uzak 
hısımlardan hediyeler, tebrikler yağmış ... Fakat. .. iki gün evvel birdenbire 

Sabaha kadar çalıştı. Saat kadranı ü
zeri :ıde rakamlar yerine kabarık bir al· 
fabe yazdı. Her harfin ucunda bir zen· 

polis kapıya dayanınca ... 
Bir romancıya mevzu olacak kadar en

teresan bir vaka ... Öyle bir vaka ki, onu 

herek vardı. Bu zenbereğin öbür ucun. zevkle okutabilmek için hiç de bir ro
da da gene ayni harf rabtedilmişti. Zen· mancının kuvvetli muhayyilesine muhtaç 
bereğin öteki ucuna bir kağıt geçiriliyor, değiliz. Vakanın kahramanlarından, va-
harflere bir taarftan basılırken kağıt çe- kayla yakından uzaktan al!Iiadar kim-
kiliyor ve satırlar yazılıyordu. sel erden dinlediklerimizi; hA.disenin ce-

Birkaç hafta sonra Pellegrino, Graçya reyan ettiği iğrl büğrU 1.stanbul sokağı
yı görmek istiyor \'e 5evdiği kıza ilk yazı nr, birkaç keskin görü3le anlatacağız .... 
makinesni veriyordu. Genç kör bu maki· Hadiseye içtimai bir gözle bakmak da 
neyi kullanmağı öğrendi. mümkündUr ... Bu basit "trajedi,, nin bag 

larla süslenmiştir... Bayan "N ... ,, kuca
ğında çocuğuyla, başında al kordellsı i
le, bir kö~ede oturmakta ve konukomşu
nun tebriklerini hafif bir gUltimsemeyle 
karşılamaktadır .. 

BütUn bir semt halkının şüphe ve hay
retle işba haline gelmiş l \1 alan, artık 
bir tek muammanın dtiğilmtinü çözmekle 
meşguldür: 

Bu işte bir pire yeniği var ... Var ama, 
nasıl meydana çıkarmalı? .. 

Bu enteresan hAdiseyi meydana çıka
ran ve bayan "N ... ., nln foyasını yüzüne 
vuran kimdir? ... Onu uzakta ve yaban
cıların arasında aramanın manası yok.,. 
Bu, ayni mahallenin bir başka so~ağmda 
oturan Kerimin karısıdır. Kerim, bayan 
"N ... ., nin ağabeysidir ... Bu, uzun boylu, 
ellilik, Ustu başı eski, bitik halli bir a
dam,.. Bize §unları anlatıyor: 

Graçya bu ilk yazı makinesini ölünce. artisti vaziyetinde bulunan kadını ma-
' \ilah sakl ve kadar kullandı ve ölürken Pcllegrino' zur görmemiz ihtimali de vardır ... 'l' 3.:ınt... J 

~ beıi~Yd.~ haydi benden gizleme .. Gün- nun oğluna hediye etti. Bu aile, mak1ine· Ne olursa olsun ... Biz, vakaya geçiyo-

Ocağa vurulan eerbet tencereleri dur
madan fıkırdıyor ... Kordelalarla slislil ci
cili bicili surahiler, en uzak bildiklere bi
le lohusa gerbetl. yetl§tlriyor ... 12 numa
ralı evden, geceyanlarma kadar ud, 
gramofon, prkı, gazel sesleri yükseli
yor ... 

- Kız kardeşim, bundan yirmi iki se
ne evve, "H ... ,, ile evlendi. "N ... ,, bir a
meliyattan sonra kısır kalmıştı. Bunu 
"H ... ,, dan başka hepimiz biliyorduk ... 
Kocası, muhakkak çocuk istiyordu. Ni
hayet dokuz ay evvel, " N ... " bir gebelik
tir tutturdu ... Kocasından uzak kalmalar, 
ag ermeler.. filA.n... "H .. " gebelik nedir 
bilmez.. Külhanlık bilmez ... Hemşire na
hif zalf bir kadın ... Gebe olup olmadığını 
anlamak çok mümkün. O, bunun da kola
yını bulmuş ... Nereden tedarik ettiyse, 
bir hap ele geçirmiş... Öyle bir hap ki, 
yutunca kamı üd dağı gibi üfürüyor! ... 

tı.ır~~ Yuz defa Floram.alı ailenin 0 . yi mukaddes bir hatıra gibi ~aklamakta- ruz. Önce, yeri tarif edelim: Şehremi -
~ b·ı· kcı~\ün önünden ge;tiğini her· dır. ninde tramvaydan ininiz. Şehremini 
~l}'or. Halkevinin tam kaf3ll!mdaki yolun niha-

~ ç tair sırrının meydana çıktığını ,pıar.•m•••••••••••~ yeti, sizi Karabag mahallesine çıkanr ... 
~ııı s!· .üert dökecek birisini bulduğu i. Eğer yürüyorsanız, gözlerinlzl dört 

..... ~\indi. Ve cevap verdi: Dudaklarınızın açmağa, ayağınızı dikkatle basmağa mec-

Aile, yeni bir uzva kavuşmaktan doğan 
sevincini eğlentilerle izharda haklıdır ... 

1:.\'et b bursunuz. Her an, bozuk kaldmmlarm 
~ohd • u saatlerde Graçra Fontanı Gü ıı·ğ · · 'b · k ,, ~ a ot~ruvor. l"zaktan onun gülü· ze ı ını ve cazı esını arttırma. hain bir çelmesiyle yüzükoyun yere ka-

Derken efendim, en uzak hısımlar -
dan, tebriklere terdifen hediyeler sökUn 
etmeğe başlıyor... Lohusa evi, artık 

mevlUda hazırlanmaktadır. 

" "I; .; ıçınJOLIFA.\1rujlarınrkullanrnrz k h bl k r.. Yte:Iirorum. Bu, kız berıi çıldırtı- 11anma , toza, ya ut çamura u anma 

'Pak-.t b ·u - u Floransalı kız çok tuhaf 
., ı _u ... li•ç r almz gezmiyor, bütUn ge· 
!tıa b_' a·aoa ile yapıyor. Ve yanında 
, li ıtı ')ı bulunuror .. 

" ~ "rhaldc benim kendisini ne kadar 
~ i~·~ ' a:llamıştır. Acaba o da bel'W 
, .nu? 

ı\ıi . 
~a zırn .. Boyle tanımadığın bir kız 
"l!~11 il tutu~mak akıllıca bir iş değil 
~ .. -·· Ewela onun hakkında maltı· 
~~na. 

!Itır ~tino ortahalli bir ailenin çocuğu. 
1~ P'a~rlere henüz çok meşhur olmamış· 
>ar. ~~t arkadaşlannın ağzında dolaşı
~'rıti. s!a~ı~ düşündü. Arkadaşına hak 
S~ıği kızın kim olduğunu sorup 
~ b başladı. Fakat çok bir ~Y 
~ İ. Şehirde bu Floransah aileYİ 

-:.11ıa}' rı tanıyan kimse yok gibiydi. · 

21\ıı> ~ir sabah şair,Graçya için bir 
~ bek rl~dı.Sabahleyin k~kün kapı 
~ ~. aledı .. Çıkan ~izmetçi kadına 
~ ~ mektubu hızmetçi kıza uzat. 
lth:_llÇU hanıma verilmesini rica etti. 
~ ~i acır gibi delikanlıya baktı w: 
~~Ude zahmet, yavrum, deci. 
' ~ size cevap verm.iyecektir. 
k~ lii fakirim diye mi? 
~.bir ç ~ değil.. Fontani ailesi geri fi
~ ı:!,' değilcir. Onlar kıılannın sa
~ §efden Ostün tutarlar. Fakat 
' ~· . Size cevap verenıez. 
~' ~· Sôylesenize cannn niçin? .. 
it~ kadın cevap vermedi. Koşar 
~~tı. 
~~·den hayır olma>1nca uşağın 
~~ 'rn.~caat edildi.. Uşak, bah· 
~llıı. ,~?ılınde, delikanlının mektup
~· 1 şiirlerini kıza vermeği va. 

~~ 
~ ~~tuplann hepsi cevapsız kal· 
>a..._ ... }'en l' 1 bıkmadı, usanmadı. Müte
~e l' %. Nihayet bir gün bir erkek 
~''ltı> ,_<lıılrnış bir mektup aldı .. Bu 
"lt~~endj · 
l\;:~~ sı?e bahçedeki paviyonda 

~Üc.lanl verıyordu. 
Q,..:~titti. 1 Yarı kızgın, yarı meraklı 

'~~ küçm. \..._ ~~nlı ~ bir taş sıraya oturmuş· 
~U .. ılerlerken krnn hareketsiz 
. ~ kıı ıordü. 
~ Cor(i Söze &öyle başladı: 
~ıa~:rsunuz ya, hiznM'tçinin !ize. 
~ lillde 

1~,_,cevap veremiyeceğimi 
Slkatıı1 'IQKJCı varmış değil mi? 
~. tözı~ ~IZin uzaktan çok derin gö
'Cql'riilı~ne baktı; hakikati anlamış. 
~ 1Yart: 

'-t.· . ıavaı1 
~c:."~t .. A 1 Graçya kör! dedi. 
\ lan ha llad~n doğma körüm. Ka

' llıtını ~ lı:çbir şeyi bilmem. Gün-
41 t.~(ll'~ası1 görmiyorsam aşkı da 

'> 'i ~rurn ... 
~· kadar konu,tular ve 90Ml 

~. (' •. lttk itle 
""'it ltecı . ~ bir halde evine dön· 

erlıydt. Sevgilisi için bir şey 

Son moda renk!eı:·ı var. Sıhhicfü"' 

Dudakları bozmaz 

Havadar, kontorıu. ucuz, hususi 1 
hastahane 

Şişli cerrahi kliniği sahibi ve 
operatörü 

Birinci (; A F EH Par isten 1 
11ımf Mezun 
operatör TA YV AR 
Umumi, cerrahi, dimağ, sirir ve es 

etik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. 
dın, doğum mütehassısı. 

Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 
tor hastalarma yüzde 30 tenzilat. 
Şişli meydanı No. 201, Telef :35.261 

tehlikesine maruzsunuz ... "Çamur mu?,, 
diye şaşıyor ve gülUyorsunuz ha?! .. İlk 
bakışta haklı gibi görünüyorsunuz: göl
gede 37 dereceye çıkan bir sıcaktan son
ra çamur mu kalır? Fakat ... hatırlatalım 
ki, Şehreminindesiniz ..• Ve, çarpuk çur
puk evlerinin bütUn çirkefini sokağa bo· 
şalttığı Karabag mahallesinde yürilyor-
sun uz ... 
"Eğer yürüyorsanız ... ., dedik ama, bag

ka türlü düşünmeğe imkan yok ki! ... O 
bozuk kaldırımları aşacak bir babayeğit, 
yahut bir mlraayedl tofar glSsterebllir 
misiniz'! 
Sağa sapınız.. . Sola kıvrılınız... Sırt 

sırta istiflenmiş teneke damlı evcikler ... 
Yalınayak, bag açık dolaşan çocuklar ... 
takunyalı kızlar ... 

İşte "Tlryakl,, sokağı ... lgte 12 numa
ralı ev .. Seyyar iyi sucu "H .... ,, nm evi. 

Bu muhitte iki katlı olan tek ev, odur .. 
Basık kapısının eglğinde koskocaman 

ve paslı bir at nalı çivilidir. Öyle bir at 
nah ki, kökleşmiş batıl bir inanıgın hilA.
fına olarak, bu basit ve küçük aileye u
ğur değil, uğursuzluk getirmiştir ... 

• 
Bu sah sabahı yataklarından kalkan 

bütün bir semt halkı, inanılmıyacak bir 
haberle dona kalıyor: iyi sucu "H ... , nm 
karısı "N ... ,, 22 seneden sonra nur to
pu gibi bir erkek çocuk dünyaya getir
miştir. 

Ve, bu ilk sinyalla, dedikodu zembere
ği bir anda boganıyor: 

"H ... ,, 48 yaşında bir adamdır .. Bayan 
"N .. " da aşağı yukarı ayni ya§ta. İ§in tu
hafı şurada ki, bayanın kISırhğı "tevatU
ren gayidlr !,.. 

Lohusa evinde hümmah bir faaliyet 
vardır. 

Odaların en büyüğüne geniş bir karyo
la kurulmuş, atlas yorganlarla, yastık-

-------

Adının evvelinde, müseccel bir soy a
dı gibi "UfürUkçU.. lakabını tagıyan ba
yan Hatice, kapı kapı dolaşıyor ve do
ğumda ard ebeliği yaptığını, yavrunun 
sevimliliğini, gürbüzlüğUnU anlata anla
ta bitiremiyor ... 

Ve, lohuaa evinin en civcivli bir akga
mmda kapı acı acı vuruluyor... Gelen, 
bir polis memurudur. 

- Çocuğu almağa geldim! ... Küçüğü 
veriniz! ... 

Mahallede 12 numaralı evi arıyan po
lis memuru, zaten işkllli bulunan pek 

çok meraklıyı pe§inde sllrUklemiş, Tir
yaki sokağına getirmiştir. Bunların ara
sında, ev entarisinin üzerine pelerinini 
çenelerinden düğümlemiş kadınlar, ye -
menilf ihtiyarlar, takunyalı kızlar vardır. 
Memurun sözlerini i§itir işitmez, bu ka
labalıktan bir hayret çığlığı kopuyor .• 

Dünyaya geleli daha birkaç gUnU geç
miyen küçük "Tayyar'' m yakasına po
lisin el atmasını hangi hadise lcab et
tirmiştir? bu her şeyden bihaber "sub
yan", öteki dünyadan nasıl bir suçla 
müttehem olarak gelmiştir? 

Pek az sonra her şey anlaşılıyor: ba
yan "N .... " nin doğumu, karısından be
hemehal bir çocuk istiyen bay "H ... ., a 
kaf3ı mahirane oynanmış bir komedya
dır. Doğuran, kırk beşlik "N ... ., değil, 

Altmdİ§ Sabahat isminde bir genç kızdır. 
Küçük Tayyar, üfürükçü Hatice hanımın 
dela.Ietiyle ve anası kandınlmak sureti
le Haseki hastanesinden alınmış, Şetire
mininin Tiryaki sokağına getirilmiştir. 

Altındiş Sabahat, çocuğuna kavuşuyor. 
Lohusa hanım, saçlarındaki kırmw kor
dela renginde bir yüzle, stiklilm püklilm 
karyolasından iniyor ... 

Lohusa döşeği sessiz sadasız toplanı
yor ve polis tahkikat açıyor .. 

HulAsa bir sabah blr de baktık ki, ba
yan hem11lrenin kucağında nur topu gibi 
bir oğlan ••• A, a ... üstümüze iyilik sağ
lık ... Refika cariyeniz çarşafı sırtına ge
çirince haydi sokağa... Aradı, taradı; 

sordu, soruşturdu ve öğrendi... Bakmız 
nasıl.., 

Bakınız nasıl ... 
Bayan ''N ... " kısır olduğuna göre, çocu

ğun bir yerden alındığı muhakkak ... Ne
reden alınabilir? İlk hatıra gelen isim 
"DarUlAceze,, dir ... Bayan görilmce, Şiş
liye •eflrtiyor ... Mllesaese, her istJyene 
sellemehilsseldm çocuk veren bir yer 
değildir... Oradan çocuk almak, usule, 
merasime tabi bir iştir... Bayan "N ... ,. 
buraya başvurmuş, fakat formalitedekl 
mllşkillit karşısında başka bir hal sureti 
araml§tJr ... 

Görümce, çocuğun buradan alınmadı
ğını iyice tesbit eder etmez, Haseki ka
dın hastanesinin yolunu tutuyor ... Haki
katen aldanmamıştır ... Bir tesadüf, genç 
bri kızı karşll!ma çıkarıyor. Bu, minimini 
"Tayyar" m asıl anası, Altmdiş Sabaha
tin t1 kendisidir ... 

Genç kız, ihtiyar kadına derdini dök
mekte gecikmiyor: fakir ve kimsesizlcr
mi.ş ... Doğurmak üzere yattığı hastanede 
Hatice isminde bir kadınla tanışmış ... 
Hatice, doğuracağı çocuğuna birkaç lira 
mukabillde bakmayı teklif etmiş... An
laşmışlar... Küçük doğar doğmaz, sarılıp 
sarmalanmış ... Hatice, genç kıza bir de 
adres vermiş: Fatihte Akarcada 8 nu
marada. 

Sabahat, Fatihte beyhude yere aran
mış, taranmış ... Adres uydurmadır. Ço
cuk, Fatihe değil, Şehreminine götilrUl
müg \'O bayan "N ... " nin lohusa yatağı
na yerleştirilmiştir! 

Bayan görllmce: 
~ Deııamı 10 uncuda 

-~-------·--- ·· ·"-----· 
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G EÇENLERDFJ hu sütunlarda Fransada bisiklet 
bolluğundan bahsetmiştim. Son haftaların A

merikan gazeteleri bisikletlerin Amerikada da çoğaldı
ğını haber vererek motörler diyarında insan kuvvetile 
yürüyen bisikletin bu kadar taammüm edişine şaşıyor
lar. 

B lR senedenberl İngilterenin Mançester limanın- o OKTOR Şultz isminde bir Amerikalı, insanlar ve 
da bir İspanyol vapuru bekleyip duruyor. İngiliz maymunlar üzerinde yaptığı birçok mllşahedeler

mahkemesi bu geminin milliyetçilere mi, yoksa hükfı- den sonra zekamn kafatası üzerinde bulunan kılların sa
metçUere mi ait olduğuna karar verecek. yISıyla allkadar olduğu neticesine varmıştır. Bu dokto. 

Geminin tayf ~lan boş durmaktan hoşlanmıyan in- run yaptığı tetkiklere göre maymunların en ahmak cinsi 
sanlardır. Vakit geçsin diye geminin güvertesine top- olan Aktüslerin kafatasının bir santimetre murabbaı 

Amerikada bisikleti çoğaltan sebebler tamamen rak taşımışlar ve gemiyi bostan haline koymuşlardır. Uzerinde 4083 kıl, en zekisi olan Jibonlarda 2030 kıl, 

iktısadtdir. Amerikada benzin fiatlan yıldan yıla yükse- Şimdi geminin güvertesinde patates, hıyar, soğan, sala- l11san kafatasmm bir santimetre murabbaında 312 kıl 

llyor, otomobil fiatlan da bir iki sene evvelki ucuzluğu- talık ekiliyor. vardır. Doktor bu suretle yapılan istatistiklere dayana
nu muhafaza edemedi. Birkaç sene evvel kelepir otomo- Kaptan bu garib bahçeyi görrneğe gelenlere eğer rak zekfınm saç sayısıyla mak\ıscn mütenasib olduğunu 
biller satılırken buoları amele adeta kapışırdı. Bugiln A- İngiliz mahkemesinin karan daha gecilı:ecek olursa ge- iddia ediyor. 
merikada işine otomobille giden amelenin sayısı çok ek- misine UzUm ve zeytin ağacı dikeceğini söylüyormuş. Amerikalı bu doktorun kegfi doğruysa çıplak kafa
ıUmlntir. ----- hlar çok sevinecekler, fakat bUtUn beyaz ırk mensupları 

Amerikan amelesi işinden daima uzakta oturur. nun için Amerikada satılan bisikletlerin sayısı 1932 de Uztileceklerdir. Çünkü beyazların kafatasmda bulunan 
Artk it baışına otomobille gidemeyince daha ucuz ve da- 200,000 den ibaretken, 1937 de hemen hemen yedi mis- 312 kıla mukabil zencilerde 297 ve Çinlilerde 128 kıl 
ha pratik bir nakil vasıtası aradı ve bisikleti buldu. O- linf, yani bir milyon Uç yUz bini buldu. vardır. 
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AJur karcJI masa 8rttı U - Ketenden 38 X 28 snnllmctr"! 

cb'adıııd: bir C:ı.;rt köRc kesiniz. Yani keseceğiniz parçanın u

zunluğu 38 santim, eni do 28 santim olsun. Kcnnrmdan ık; 

iplik çekerek yanın santimlik bir kcnnr baskısı çiziniz ve bu 

baskıya istinat ederek ince iplikten Udi Ajurla kenarlnn işle

yiniz. Ayni şekilde ajur karelerin kenarında basit ikişer ajur 

çizgisi ieleylniz. Her köşede kenar ajurundnn l ,5 santimetre 
mesafede 5 santimlik küçük bir ajur işleyiniz. Hunun için de 
her iki tarnftan 2 ip aralıkla dörder iplik ı:ckiniz. Ilu murab-

/ 
balann ajur motifleri Feston ipliklerle B' Bl, B2 gldlp geliş-
leriyle işlenir. 

Orta~ı njur ına a örtü ü - 38 X 50 cb'adında keten ke
silir. 1 santimetrelik bir kenar baskısı çizilir. Kenardan beş 
iplik mesafeden itibaren 2 defa dörder iplik çekilecek. Kenar 
ajurlar gittikçe kısalacak ve merdiven basamakları manzara
sını alacaktır. Örtünün tam ortasında !) X 27 eb'admda, 3 ip
lik fasılayla, dörder iplik çekilerek iki sıra ajur yapılacaktır. 
Ondan sonra göbek işlenir. Göbek ajurlan A, A-1 istikametin
de gidip gelişlerle fazla sıkmadan örtilür. 

Semsi'lder v.e moda 

Katlanınca el ça tasına sı~abilecek 
şems qe er qapılzqor 

İnsan hayatta 
neşeli olmak için 
hiç bir fırsatı ka
çırmamalıdır. Açık 

renk elbise neşe -
nin ifadesi sayılı -
yor .. Kadınların ko
yu renkli kumaş . 
lnrdan kaçmnlan 
bunu bildikleri için. 

Son baharda yap 
raklann kızardığı. 

gökyüzünün simsi
yah bulutlarla ör
ttildüğU mağmum 

gUnlerde tabii açık 
renk elbiselerle do
laşılmaz. Yalnız, 

koyu renklf elbise 
leri açmak için ('li-

nizde birçok vasıtalar vardır. Bu gün bu 
msıtaların yalnız ikisinden bahsedecc -
giz: şarpa ve şemsiye. 

Yakın vakitlere kadar şemsiye ve şar
pnlnrm mchnkkak elbiseyle ayni renkte 
olması mutlak bir moda kaidesiydi. Hal
buki yukarda yazdığımız sebebden dola
yı kadının ince zevki bu modayı kırdı. 

Ifoyu renk elbiselerle açık, açık renk el
biselerle l:o~ u şemsiyeler kullanılmağa 
başladı. Bugünün modn.sındn hakim olan 
kaide şudur: şemsiye ... e şarpanm elbi
seyle ayni renkte olması şart değildir ... 
Yalnız ş<1msiyc ve şarpa hor ikis1 müm
kün olduğu kadar ayni kumaştan ve bi
ribırine çok yakın renkte 'Olmalıdır. Son
baharda kullanılmağn başlıyan şemsiye 

renklerinin göst<'rdiği örneklere bakn
rnk şimdiden hiıkmilmüzti verebiliyoruz. 

1 
ÔnUmüzdcki kı m kullanıln<'ak R<'msiye- ı 

ler göze çarpan renklerde ve emprime 
olacaktır. Japonlann çok eski zamanlar
daııberi kullandıkları şemsiyeler gibi. 

Son haftanın moda mecmuaları, bize, 
Parisin en tanınmış şemsiye mağazasının 
bu kış için hazırladığı bir kadın şemsi
yesinin örneğini getirdi. Bu şemsiye ko
yu renkli, hnttil. siyah ipekli zemin üze
rinde çok renkli emprimeler bulunan a
ğır Lake kumaştan yapılmıştır. Sapı sa
de bir yuvarlaktır. Bu yuvarlağın üzeri 
kıı mızı ve siyah kertenkele derisi ile ör
tülmüştür. 

Bu şemsiye tabii çok pahalı olacak. Fa
kat modeli aldığrmız mecmua buna ben
zetllcrek daha ucuzlarının, her keseye 
verişli de yapılacağını söyliycrek bu 
şemsiyeyi alamıyacak olanların yüreği

ne su serpiyor. 
Bu çe~it 11rımsiyc>lı>rle kultanılncak ıınr-
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Eğe mektupları 

Çine kazası 
baştanbaşa değişiyor 

İki yeni baraj zengin ve ço~ 
verimli Çine ovasını sulayac~1 h 

Bu mınlakada kalkınma ve re1a 
seviyesi gittikçe 1JÜkse/i1JO' tıDr 

Aydın, (Hususi) - llimizde en çok ı üzere lazım olan demir bOrular sa 
zeytnyağı Çinede yetişir. Yıllık istihsali lmmıştır. ç3rııııt· 
iki milyon kilodan fazladır. Bu yıl zey- Kasaba içinde yaz kı~ bat~ ~~rt1111~· 
tinyağı mahsulü geçen seneden hem da- dan kurtulmıyan bir cadde k~d eıdıtı"" 
ha bereketli ve hem de daha nefistir. yor. Kasabanın esaslı bir §ekıl ·eııaıırla: 

Ç. • 1 · · · 1 k ·· projesı ·~dr 933 yılındaki suğuklardan ıne zeytın erı tesısatı yapı ma ı.ızere . go•· 
çok zarar görmüştü. Birçok ağaç- rnış Naria Vekaletinin tasdikınc 

Iar yandı ve kurudu. Fakat çalışkan Çi- rilmi§tir. ~ ~ıen iıtI' 
ncliler, imar ve tamire çok ehemmiyet Pazar günleri çar§ı içinde gorllzarı ) ' 
verdiklerinden bu zararı telafi ettiler. hamı önlemek üzere Zahir~ ~3 tal> edı • 

Çinede bilhassa karpuzlu nahiyesinde nındal 120 metrelik bir yer ıstilllalıflacV 
halk fenni imar ve tamire de ba'jlamıştır. miştir. Zahire pazarı buraya·e ,-e :t 
Hemen bütün köylüler zeytinlerinin bir bugünkü zahire pazarı da ıneY' 
kısmını, mütehassısın gösterdiği §ekilde zecilere tah b olunacaktır. rı1aıı ' 
budamışlar ve imar etmişlerdir. Çine belediyec:i mevcud ha ·ne~ 1 

Çine ileçesinin tütünü de meşhurdur. bir şekilde ıslah cttim1ektedir. çı edere• 
· ıicar 

Geçen yıl istihsali 500 bin kilo idi bu yıl kurumu bir otel ve gaziı:o 15 'le t~ 
350 bin kilo tütün alınmıştır. Fakat bu dahili ve vekfıletinin cmrı ,·cçhı ıte ~ 

• c:ıırc .... ı· 
yılkıi. tütünler kalite itibariyle geçen se- ettirmiştir. Hava kurumu bU ~ ill eıw 
nekinden çok yüksektir. kendi ine bir gelir kaynağı 1~~111ıı geCf 

Kuraktan bu yıl hububat istihc:ali de ve hem de birçok tütün tüccar :ı 1 ,. t 
· b · · · bir ote eksik olmu.~tur. Duna mukabıl c:e ze ve lcr Çınede yatacak temız . . 

mey\ e çok boldur ayni zamanda geçen racak gazino vücüde getirm·~tır·· 
sen~den ;ok para etmektedir. Mezbaha ihtiyacı Jıiıtl 1 

Çinenin yağ ve tütünden onra hayva- ). alnız <;menin bugün en ın~i ııı•ll 
ncılığı mz~urdur. Eğe bölgesinde ilk yacı m:!zbahadır. Belediye ~ec bUdct 

kuzu Çine ovalarında yetişir. En iyi ka- nun için tahsis ettiıYi 800 ıır.ı. t:ızl• ı 
saplık danalar Çinede çıkar. Çünku Çine ta::;dih:inde çıkarıldığından, grtır .. ıı ol· 
köylüleri. sığırlarını ba)ı boş, kendi hal- le bu yıl c;ıne mezbahasının telll· 
lcrine bırakmazlar. Sütten ayrılan elana- atılmalıdır. )1ıl' b 
ları kazığa alırlar ve beslerler. Danalar Çınede partıj ve henüz alU a al:ıt1 
geliştikten ve semizledikten sonra paza- hayatı olan l ralke\•inin çalı~~eı 11rl1• 

ra çekerler. Bu sebepten Çine danaları \erimlid::-. Bütün gençlik ,·e ınuıııııd '3 
Yunanistanda ve l\ lalta adac:mda çok tu .. !kil ı·o ~.Jilf. lıalkc\ inde vazife almı'i u • ~t-s\1'§"~ 1r 
tulur ve aranır. lışıyotlar. Çine kTZilar \'e ç(J\:~~ d ıı~ 

Bu yıl kac;aplık ha)'\·anlar geçen yıl- kurumlarının çah-;maları nzerı 
dan çok para ettiğinden ~öyliı memnun mak gerektir. 

1 
fcl!t;e~ 

dur. Kızılay kurumu öz Anado u. · ııctJl 
Garganh harajl 
Çinede Garaganlı burunda yapılması 

kararlaştırılan büyük barajın Muğlanın 
J(ayırh mc,·kiine kaldırılması Çinelileri 
çok se\ indirmiştir ... Bu suretle hem Çine 
ovası kurtulmuş ve hem de barajdan su 
lama imkanı hasıl olacaktır. Çiftlik bur 
nuna yapıla•.;c:k i.n:iııci barajla ıia 
çarlı ve Söke O\ al arı sulanacakl1r. 

İktisaıli kalkınma 

Ko 

l\tahsuli.in para etme~i Çinedc iktısadi 
gcnişlcmeği ve ticari kalkınmayı da iler
letmektedir. 20 kadar seyyar manifatu
racı devam eden karpuzlu nahiyesinin 
pazarında, bir seyyar manifaturacının 
günde 500 liradan fazla alış veriş ettiği
ne şahid oldum. Bu hususta Çine ilçe
ba)'ı bana şunları söyledi.: 

- Kazanın umumi vaziyetinde halkın 
refah ve inkişafa doğru şayanı memnu
niyet hatve attığına en büyük delil, fazla 
takip yapılmadığı halde vergi hasılatın 
da görülen büyük artmadır .. 

Devlet ve hususi muha~ebe gelirlerin
deki bu fazlalık belediye tahsilatmda da 
görülmektedir. 12.024 lira olarak tahmin 
edilen 937 yılı belediye büdçesi 13.300 
lira tahsilatla kapatılmıştır. 

Su tc i ahnııı tamiri 
Çine belediyesini idare eden genç ve 

enerjik eller bu gelir fazlasiyle kasaba 
nm birçok ihtiyaçlarını başarıyorlar. Su 
yollarını esaslı bir surette tamir ettirmek 

ııalarda ayni kumaştan yapılıyor. Tabii 
§arpaların yapılacağı kumaş Lake de -
ğildir. Önümüzdeki kış kullnnılacnk şar
palar büyük bir mendil §eklinde dört kö-

k 1\1 tıı' 
deler.ini yardım hususunda ço kdrıııtlıır# 
ler almıştır. Çocuk ec:!~cm~u ikİ ı-~,aır 
yıl 200 çocuk giydirmı~tır. ~ı ÇOl'"':-tı 
şimdiye kadar seksen yoksul suınufle'" 
nu süt ana ı tutarak diplomalı b!l~ıı~ 
bir kabile olan kızılar kuruı:Il~ti~Jrııı:· 
nın kontrolünde baktınnış ,,e) 

t . ıeıı 
ır,. . ~c:ance 
llçebayın bu husu"takı du> ır 

de bildırmek isterim: 5011 ı~, 
"Kasabada çocuk doğumll . def~y 

. t btf ııJl'e' 
larda şayanı memnunıye ·adar Jl..-...d' 
çoğalmaktadır. 3-7 yaşına k. file}~~ 
nin sosyal yardım hizmetlert getl~ 

· · vücııda ~=.. hır çocuk bakım yen 
1 

\·1n, , ..ııııı· 
ve burada belediyenin, kızı 3,: )~ı.: .. trrcr- ... _ı.r v 
esirgeme kurumunun mu~ 

1 
,·c sııv .. 

lariyle, çocuklar içlin fay~a 1 rttı·•' 
yer temin ctmeği düşünuro fi' 

ıhhi vnzi yet . ndir· tJ ,-c 
Çinedc sıhhi durum çok !~di s1-t' 

yıllar hekimsiz kalan Çine ~1 ~tur· Jl ıııır 
imanlı bir doktora ka~~~~ıı1dll ~ 
vinin köycülük şubesinın ): ,,e fed ~ 
nan bu genç tam bfr f erag~ ıe ,,e ~ 
hkla bütün ilçenin sıhhatıY ruJUl' 
kalkınmasiyle bıkmadan. yo 
madan uf;rraşıyor. • 1 t t>'r 
Kö)·lcr<le vapıfaıı ıŞ ~ de de '" 

J k .. ),ıerın ıııP 
Imar hareketi Çine 0 1;eıi ~ 

lamış, karpuzlu nahire ın~eri ) r1t11"' 
tarihi Alinda şehrini~ hata zgt' )'e ~ 
kurulan Demirci köyunde pa ı.-tı!dlrı gô" 
deki rardaklar ve barakalar...., , erıcr , 

:.- tazaı•·. r 
esnafa ayrı ayrı 'e mun urılf111ftı • , 
terilerck dükkanlar yaP ı:.ı ~~ 

decCb' ,,JY -- uırı e tc" , 
lann daha çok tnnının ıç!Jl ~~ 

·ycıcr e' f• şe olacaktır. Bu sarpayı açık havalı giln- luyor. Bu çeşit §CII151 ·n bet tıl ,0tll 
lcrdc bir kr:ıvnt gibi kullanmak mümkün vaııanlar bu aemsiyclerı ııuril> uııd8 

• s _ 0ne 5ı J~ 
olduğu gibi, yağmurlu gilnlerde, bpkı de kullruıılnbileccglni ıcı:ıd[ll . g öo> · 
Hintli kadınların başlarını sardıkları şe- Bize kalırsa bu rcklatn ıur· ~tıl ~ 
kilde saçları arkadan örtecek bir tnrzda ııcmslyenin kıymetini ~. tıı.şıtıl9 

·~·c)ı ..,. 
bağlamak milmkUndür. mevsimde ayni şemsı,, ~CV" 

"bfdir. iJcft ıJ~ Bu sene moda ecmsiyeler arasında n- olacak kadın yok gı 5 dcll 0ııt; 
dctiı muşamba manzarasında fakat şef- İngiltcredeysc Ton - pu tJÇ ~o• C' 

f f 1 • • k 1 · ı sı· .. ·elcı·ı· pek beg~eııi'-'orlnt•r -ıı59,ıııe~~ a , ıususı ıpe ten yap1 mış şemsıyc ere J " rı~ 
si)'el e ıııe ıııı 

de rnsgeliniyor. Bu şemsiyeler de göze mazisi olan bu ı;ıem • :raıı:st eöC 
çarpan renklerdedir. Bilhassa ate§ renk- peyce taammüm etnliŞ, jıtgiltef il <" 
li ş~msiyelcr çok beğeniliyor. Bu şemsi- timizdc görilnmemi~tir· ·et fltl! dl'r ıı· 

El gıı) !(l' 
yelerin sapı ucu kıvrık bambo kamışın- şemsiyelerin bu sen ·recel< 
dan yapılıyor. Fiatları nğır ipekli şcınsi- katlanınca el çantasınıı gı 
Y<'l"rC' nnznran çok ucuz olduğu icin hun fnk örnekleri ynpılrt1I!lt~r· 
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"'-'ıaıe::R•ın Aşk ve ıı-ıııs Romanı: 20 

Güreş birinciliği JzmfrJI sporcular bağırıyor: 

Musahakaıarı 12 Milli küme kaldırılmamalı 
8 Nakleden: Haldun S. Kip 
~ ~sırada Modaya yaklaşmışlardı. Bir 1 - Ben de, kendi kendime bunu soru-
ını, ~~ burunu kıvrıldılar. Güneş bat· yordum, yeğenim. 

Ey 10.1 de buşh yor 
T. S. K. Jstanbul Bölgesi Güre5 Ajan

lığından: 

Yapılmakta oıan 11Ege liki,, bile Ege 
gençli§inin bir milli küme&ıidir 

~n~nı ~oğan ayın cılız ışığı denizin - Öyleyse ben söyliyeyim: Sıizin eli
ı\bt .. e tıtrclc bir yılan yolu çizmişti. nizden hiçbir iş ~elmiyormuş. insan deni· 
J<ra~.agır ilerlediler. Koyda demirlediler. ze atlar, bir kolla yüzer de kayığını sa
daııa a, kotranın yedeğinde bulunan san- hile getirir. Siz bu basit şeyi bile yapa
~ tıkacaklardı. Misafirler, iki seferde madıruz. Yazık size! 
~ Çıkanldılar. Son sefere prenses, Bu alaya sinirlenen Sadun: 
~ ' lr.fan ve Sadun kalrm~lardı. Rıh· - Çok teşekkür ederim, yeğenim, de· 
'&eldiler. Sadun kürekte olduğu için di; o eğlence sizin olsun! sıra;;ız banyo
~aı;ı n hen_ıe~ karaya fırlıyarak prensesle !ardan hiç hoşlanmam! .. 
~aıan rıa elını uzattı, prenses evvel çıktı. Prenses araya girdi: 
~ Sada !;ıkmağa hazırlanıyordu. Bu a· - Haydi bakalun, çocuklar, ka\·ga et
l!lta""'- dun yanlış bir hareketle küreği meyin! Her dakika sizi ban5tırrnak mı 
~- ... ıuzdan çıkarnuştı. lazım? 

dı~·a~_n. gözlerinde acaip bir pırıltı ışıl Nazan atıldı: 

1 - Bölge güreş brinciliği müsabaka
larına 12-9-1938 pazartesi gilnü başlana
caktır. 

2 - :Milsabakalar SüleymanJye klübU 
salonunda yapılacaktır. 

3 - Sıkletlerde bir kilo tolerans ve
rilmi~tir. 

4 - Müsabakalara saat sekizde baş
lanacak, tartı saat 5-6 arasında yapıla
caktır. 

5 - Milsabakalara her klUpten her 
sıklette iki güreşçi kabul olunacaktır. 

J..:,.~cııt, tatlı bir sesle sordu:_ Yüzmek - Bizi barıştırmak mı? İmkanı yok! 
~lllf ın· . 
~ ısın Yeğenim? Biz doğuştan dargınız. Jiıiçbir zaman an· 

ij~ra; Çocukluk zamanından kalma bir laşamadık, zaten .. 

6 - Müsabakalara milli takıma dahil 
Hüse)in, Kenan, Olcay, Yaşar Arıkan, 

Yusuf Yener, Saim Arıkan, Adnan, 
Mustafa Çakmak, Mehmet Çoban girmi
yeceklerdir. Geçen seneki milli küme m1"itabakalartndan: Galatasaray • Muhaftıgücü 

nv.ıçından bir enstantane 

~'ğ' ~ıkla yeğenine "sen .. diye söz söy Sadunun gözlerinden yeğenininkilere 
ttıı ;;1n farkına vararak, hepsini güldü· gizli bir istihza kıvılcımı uçtu. Nazan bir 
&. ..... ır cid.diyet ve daha ağır bir sesle, denbire kızardı. Yalana düşman olan ta-

Atletizm 
takımımız 

Memleketimizde iki senedir yapılmak- aleyhtar olmalarında ne kadar haklı ol• 
la olan ııe bazı ufak tef ek noksan ı·e lıa- dı1klamıı göstermektedir: 

:"l'lnıın b biatınm seYkile ilaYe etti: \'erı.,._ ~ ır cevap vermesine meydan 
·"ICClen, tekrarladı: - Yani, uzun zaman anlaşamayız .. 
' 't'Uznı 1 !atonun başı yeniden ağrırnağa baş-
Sactu • ek bilir misiniz yeğenim? ladı. 

~tğj n,. ıskarmoza takmağa uğraştığı Eve döndüler. 
ltır~ elınde tutarak "ne dernek isti· 
~·t·,· &İbi bir hayreti~ yeğeninfo yüzüne -Xlll-

Yemek yeneli bir saat oluyor; konuş· 

: ~."et .Yeğenim, dedi. neye sordunuz? malan artık durulmağa başlıyordu. Pren 
-.ıuna ses, mehtapta bir gezinti yapmağı teklif 

~ ı görürsünüz. etti. Bu, hemen kabul edildi. Bir müddet 

Bu akşam hareket 
ediyor 

Cumartesi günil Belgradda başhyacak l 
olan dokuzuncu Balkan oyunlarına işti· 

rak edecek atletlerimiz bu nk!5amki tren
le hareket edeceklerdir. 

Kafileye atletizm feedrasyonu reisi 
Vildan Aşir riyaset etmektedir. 

talara rağmen gerek sporcular ve gerekse Sanki spor hareketleri birbirini kova. 
klüp/er içitı lıiç de f a:ydasız olmadığı gi- lıyor .. Sanki baş döndüren bir faaliyet 
bi lzmir, Ankara t•e lstanbulım spor me içinde bunalıyoruz. Sanki eenebı takım. 
raklılamıın da heyecanlarım arttıran ların biri gelip 'biri gidiyor .. Sanki bütiin 
milli küme müsabakalarının bıı seneden bu azametli ( 1) faaliyet atletizme bir 
itibaren ltiğvına fııtbol federasyonunca sed, güreşe bir hail, denizciliğe bis.ıklete 
karar ı•erilmişti. Memleketimizde futbo- bir engel, ne bileyim futbola bir gerileme 
liin terakkisine medar olan bu kiimeni11 sebebi imiş .gıöi timdi de milli kümeyi 
kaldırılması onunla alökadar sporcu, yok etmek istiyoruz. İzmirin biricik s· 
kliipçü ve klüp taraflarlarile merak- por hareketini yaratan milli küme ... 
lılan miileessir etti. Bu sada eğer Ankara veya İstanbul. 

be~ bir sıçrayışta, Platonun uzattı- gezindikten sonra, !scanbuldan gelen rni
~U}'tuğutrnadan kayıktan dışarı fırladı. safirleri vapura kadar geçirip uğl\rlayan 

Ctitue nun .et~afmda dönen .bir kedi çe- prensesle kardeşi, Nazan ve Sadun Alev, 
~taı:ıa tevrıldı, Sadunun elınden küre- başbaşa kaldıkları zaman tekrar, Moda 
ltl !'ak, bütün kuvvetile sandalı açığa koyunun ağaçlıklı yolunda, kö)klerin bah 

Sarsın . çelerinden taşıp havayı dolduran nefis 

- Fe-Slavya 
rençvaroş 

Merkezi aYrupa kupası finalinde 

berabere kaldılar 
Prag, 5 (A. A.) - Merkezi Avrupa 

kupası finaline kalmış olan Slavya ile 
Ferençvaroş Macar taknnı arasında ya
pılnn maç 2-2 berabcrllklc neticelenmiş
tir. 

Bu lıoşrıutsuzluk, yal111z milli ki'111eni1ı dan yükselseydi bir dereceye kadar ma 
iki senedir birinciliğini elinde tutan Is- zur gö~:ilebilirdi. Çünkü onlann kulüp· 
tanbul takımlarını ve ikinci vaziyette o- leri, stadlan. paralan, elemanlan. vaaı. 
lan Ankaralıları değil; kiimenin sonuncu talan ve nihayet bapner ve koruyucu 
su ola1ı lznıirlilerde bile gözüküyor. muhitleri vardır. Fakat İztnirden yani 

!stanbulla Ankaraya mütemadiyen fut ancak milli küme maçlan dolayısiyle 
bolcu_ hem de en iyi müdafi oyuncıı- biraz spor hareketi görebilen fu tchrin 
Zarı _ kaptırmakta olatı /zmirliler bıı futbol ajanından böyle bir tasvip aada· 
ziyanlarmdan ziyade bugün milli küme- sının yüksel~eğini doğrusu dü1Unemez; 
nin kaldırılmasıtıdan şikayetçidirler. Son elim bile, milli küme, Ankara ve latan. 
haftanın /zmir gazetelerinden birinde çı buldan evvel izmirin menfaatinedir. 
kan ve aynen aşağıya geçirdilimiz satır millt kümeyi onlardan evet ve ziyade 
lar 1 zmirli sporcuların bıı yrni karara biz istemiştik. 

' tı ile Sadun sandalın dibine yu- çiçek kokularını içlerine çekerek, yürü
Cq( }'llınıştı., Eğer sevkitabiile, oturula- meğe, başladılar. 
~tt.~ ... sanlmasayclı, denize yuvarlana· Platon, Nazarım yanında, önden gidi· 
~ %&uk kanlılığını kaybetmeden aya yordu. Nazan, şu anda, hiç semıediği ye 
~'a.....ıt~ Küreğin tekini aradı. Fakat 0 ğeninden mümkün olduğu kadar uzak bu 
~~ın yana yatmasile iskannozdan lunmak istiyordu. 
~1~~ denize düşmüştü. Sadun elleri· Bir müddet sessiz yürüdükten sonra 
' ştUrdu, acıklı nazarlarla sahile Platon dedi ki: 
~to - Bayan Nazan, (Moda) YJ nasıl bu-
'~ n haykırdı luyorsunuz? 

~il? }l·e: o? Geceyi denizde mi geçirecek· - Çok güzel. Fakat. eğer düşüncenin 
Sad~ lllandolin ister misin? değişmesini istemiyorsanız bana "Na-
' Se cevap verdi : zan .. , hem de bayan "Nazan,, demeyin. 

' iy~ bana bir romorkör göndersen Doğduğum zaman bana bu çirkin adı tak 
~' Yaparsın! mışlarsa kabahat bende değil ya .. Hem. 

~Sevi~ başını biraz yana eğmiş, göz- anlamıyorum, niçin, bana danışmadan 
~?"d Cle parlayarak, marifetini seyre- taktıkları bir adı ille taşımağa beni rnec· 

1.~~· :alnız prenses, Sadunun haline bur ediyorlar? 
Uyotıa;~u • Diğerleri kahkahalarla gü· Platon, nezaketle cevap \·erdi 
~ton 1• - Bu çirkin }jr isim değil ki .• 

Baltık memleketleri 
turnuvası 

Riga, 5 (A. A.) - Estonya, Litvanya, 
Letonya olmak üzere Uç Baltık memle
keti ara!mda yapılacak olan futbol tur· 
nuvasrna başlanmıştır. 

Estonay Litvanyayı 3-1, Lctonya Lit
vanyayı 2-1 mağl\ıb etmiştir. Bugün Es
tonya - Letonya mnçı yapılacaktır. 

Tashih 
Diln çıkan kürek mukavemet yanşı 

yazımızdıı denizcilik ajanının ismi Beh -
zad olacakken bir tertib hatasıyla "Hik· 
met., olarak çıkmıştır. Bu yanlışlıktan 

layı özUr dileriz. 

Klüp değiştiren 
futbolclller 

Bu scnckl futbol mtlsabakalarmda ba. 
zı tanmmı§ oyunculan yeni klüplcrde gö· 
receğiz. 

Klüb değiştirenler arasında Gnileşe 

intisab eden 1stanbulsporlu Aziz: müdde
tini bitirmi§tir. MuhafızgUcUnün eski ka· 
lecisi Fuat da 1stanbula tayin edildiği i
çin Galatasaray klUbUne, gayrüedere -
lerden Şişlinin en enerjik oyuncusu ve 
Mikrob ismiyle anılan Jira)T da Beykoz 
kllibüne girmişlerdir. ~UııUıı. ~aı~na bakıyor ve baktıkça, (Dcnmı \'ar) 

t ~ile çbır §ey saklamadzğrru,bu kı- :;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::;;:;:;:;:;.--
~%fliu. aten ~ocuk olduğuna inanışı ar
~: l<endı kendine ~yle düşünüyor· 

~~bini !;arptırabilecek olan bir a-
Mıkroblardan korulJan vitamin 

~ ~İist Yle alay etmesine imkan yok .. 
ıq() tlin~lı~ın son derecesi olurdu. Bulaşık hastalıkların asıl 
b:,_ bir a~la güneşte durmaktan ba~m- sebebı, şüphesiz, mikroplar-
~~lrı ' .. vardı. lçinde yavaş y~·aş dır. Fakat bir mikrop girdiği 
~~ SUpıı~fe1~ unutturan bir sevinç gir vücudun içinde istediği gibi 
tı~Slıy0 rı azaldıkça, başının ağrısı da yayılıp çoğalamaz. Vücudun 

~hiSse~~u. Birdenbire kendisini tüy mikroplara karşı türlü türlü 
ı. 

liı ..... ~~t'suı b müdafaa vasıtaları vardır. 
~~!enen ir akı~ uyarak, gittikçe açığa Mikrop müdafaa vasıtaların -
t~::UC tesa b.~ biricik gezinticiyi yedeğine dan hepsini kırarak vücudu 
~~Q dufen hiçbir sandal da ortada yendikten sonra tesirini yapa· 
~'lın [?rdu. Nihayet Sadunun aklına ilir. 

Ilı, bitjst?deki tahtalar geldi. Bunlar- Bu miidafaa vasıtalarının en 
~bir sağ~ tıkararak kürek gibi eline al- mühia:lerinden biri .de A 

Yazan : Dr. G. A. 
bilecekler demektir. Verem mikropları da en ziyade tenef
füs ycluyl:ı girerek teneffüs cihazında yerleştikleri ıçın 

vücud A vitamininden uzunca bir zaman mahrum kalınca 

bu h:ıstalığın gelmesi de kolaylaşır. 
A vitamininin bu işi pek mühim olmakla beraber, 

onun vücudumuzda gör.düğü işler bundan ibaret değildir. 
Vücudumuzda o vitaminden bulunmayınca kan sulanır, 
kansızliıc gelir, barsaklann kuvveti azalır. Fakat hareket
leri çoğalır. Bundan dolayı da barsaklardan giren bulaş.ık 
hastahk mikroplan daha kolay yerleşirler, 

·~ ı!'<uıct an bir ,soldan denize daldıra- vitaminijfr. insanın yedikleri arasında bu vitaminden ka-
~~lact~ Çarklı gibi, sandalı yürütme· fi derecede bulunur da, vücut ondan mahrum kalmazsa erir. 

l'i lta~~et, b' kendisini herhangi mikroplu ve bulaşık hastalığa karşı da- Daha ı;onra yediği yemeklerdeki fosfatları da erite-

Bunc?an başka, o vitamin.den mahrum kalan vücud 
yediği a?.otlu yemeklerden istifade edemez, zayıflar, kilo
su azalır. Zayıf bir kimseye istediğiniz kadar et yediriniz, 
A vitamini olmazsa, şişmanlatamazsmız, aksine, gittikçe 

~' ın müşkülatla ve karadakile ha iyi nıücfafaa eder. mez, b•Jnl.'lr birikir, böbl"Ckler.dc fosfat taşlan hasıl olur. 
\~;vtaıar~arla güldüren bir çok acaip Bu vitamin, vücudumuzdaki uzuvlardan bir çoğunun Bunl:ırda.'l daha mühim: A vitaminininden mahrum 
~le. i lteı a,. çağanoz gibi yanyan gi- satıhlarının üzerinde ince zarların iyi beslenmesini temin kalan vücud, kadm olsun, erkek olsun, kısır kalır. çocuğu 
bu bildi. ;nın biraz yakınına kadar so- eder. A vitamini bu işi görmeğe yetişecek kadar bulunursa olmaz. 

t dlJhu :at, muntazam küreklerle iyi beslcne:ı o zarlar kendilerini müdafaa ederler. Bu vi- Yediklerimiz de A vitamini eksilince vücud kırk gün 
~İğinct Ürüst sandal yanaştırmasını taminl~ Leslenen uzuvlarımız da başda teneffüs cihazı ola· kadar, eskiden kalmış vitaminlerle kendini idare eder. Son. 
fı)~ !larıct en, e~indeki garip fıletle, bu rak, ağzımız.da salya guddeleri, barsaklar, idrar y.clu, bir ra vit:ı.mi:ıdt:r. mahrum kalmanın alametleri birer birer mey 
~ ~ l'erct~1 ~1~. türlü yanaştıramıyor, de, gözümilzdür. Mikroplara açık bulunan uzuvlarımız da dana çıkar: Göz yaşları kurur. iyi, diyeceksiniz. İnsan ağ-
tGr lon donup duruyordu. Bu sıra· bunlar olduğunu hatmnıza getirirseniz, A vitaminı'n'ın ne- ı k ku 1 k · la ,_T · d k ~-~ Sa•dsandalın baş tarafında bir ip ama tın rtu ur. Fa ·at goz yaş n e~l)ı ınce göz e u-
~h~ una b den d:>layl insanı mikroplara karşı müdafaa ettiğini kolay- rur, nihayet görmez olur. 
tıı., "'I i"1·ı.,, unu atması için bağırdı. ı 
"it ., ~ -.cun Pi ca an a:'Sınız: O zaman ortada salgm bir hastalık varsa bu vitamin-

tıı._- Sah ·aı u atona attı. Ve bu su- K 1 k k d'f • "b ~~ -...IQ Yana ın • ızamı , ı terı gı i en korkun!r bulaşık hasta- den mahrum kalan insanın ona bula~masımn çok ihtimali 
~ tı~~- ~abildi. Sadun, karaya tıklar ağızdan, burundan, yani teneffüs yollarından gı're"" d ,.. 1 h 1 k b l b'l b k 'k 1 k ~aını~ct. lazımgelen saygı ile yeğe- • var ır ..... a gın asta ı u unmasa ı e aı a mı rop ar e -
' ~ ı Na 

1 
.lk . ter. Bir rivayete göre kara hümm:ı .da gene teneffüs yoliyle sik olmazlar. Onun için vitaminden mahrum kalan adamın 

" d · zan omuz annı sı tı.: 1 • ~'ili a kal gırer. Böyle olmasa da barsaktan girer. Teneffüs yollarının ağzında, boğazında, derisinde çıbanlar çıkar. 
Sa.. ~ladın mamzın neyi isbat et· ı ve bar~klann ince zarları o vitaminden mahrtım kalarak B "' · • · · d h b"' "k 1" kl • · d' '"11\tn rıı... tı mı? diye sordu. u ..... vıtrunınının a a uyu uzumu çocu ar ıçın ııi' 

-rap~crdi: .. i~y·i~b•es•l~~n•e•m•'•em ... iş•le•r•se .. b•u•h•a•s•ta•h•ğ~ıı•ı•h•e•ps•i•k•o•l•ay•c•a•y•e•ı•·le•ş•e-..... r.ak•a•t•o•n•t .• c.a .. so•'y•l•em .. eg.ye .. b•u•gu.·n.._y.er._k.al~ma .. d.ı ............. . 

Herkes kalksıiı dese bile biz: ltalsm, 
diye bağırmalıyız. 

MiIU kümeyi niçin kaldmnak istiyor· 
lar. Çilnküı 

''Türk futbolunun ilerlemesine mini 
olmuşta ondan! ... 

Milli kümenin, Türle futbolunu ilerle. 
mekten mcnettiğini iddia etmek §Öyle 
dursun düşünmek bile futboldan anla' 
mamak olur. 

O halde prof esyonetliği açığa vuruyo. 
ruz diye mi onu lağvetmek istiyoruz. 
Eğer endişe, lzmirden oyuı1.:u ayar

tılmak düşüncesine dayanıyorsa artık 
üzerinde durulmağa değmiyecek bir ba. 
histir bu .. Çünkü timdi olduğu gibi tı: 
mir evvelce de aynı vaziyet karJımnda 
idi. Ve şimdiden sonra da İzmir bir U. 
niversite şehri oluncaya kadar vaziyetin 
değiimes.ine imkan görülmiyor. 

Milli kümeyi kaldıralrm diyenler ilk 
önce Türk futbolunun kuvvet ve kudre· 
tini temsil eden üç büyük bölgenin fut. 
bolu için daha faydalı bir spor hareketi 
bulmalıdırlar. Böyle bir şey var mı? di' 
ye soranlara: 

- lşt~ size iki devreli 1ik maçlan ... 
Dara ne istiyorsunuz? diyorlar. 

Öyle ya daha ne istiyoruz? 
Senede otuz buçuk lira gelir getiren 

ve oruz bir kişi tarafından ıeyredilen 
ma:ı!ar ... Fakat bu vaziyet bmirde eu. 
sen mevcuttur. 

Millı kümeye girmek gayesi olmadı· 

ğı gün İzmir futbolu büsbütün sönecek. 
tir ... 

Milli kümeye girmek gayesi hem ida' 
reciler, hem de oyuncular i_çin daimi bir 
teşvik vasıtasıdır. Milli lı.{ime maçlan di 
ğer spor hareketlerine mini olacağına 
ve mali -.:ephede kulilplerin vaziyetlerini 
kurtardığına göre aleyhinde bulunmak 
değil, üzerinde münakaşa etmek zaittir. 
Yeni bedeni terbiye teşkilatı faaliyete 
geçsin ... kulüpler eleman ve şehir stad" 
yum bolluğuna kavuşsun, bir .atletizm 

. gününde binlerce genç koşup zıplaam .. 
Lik maslarıdan ba~ alamıyalr:n da o za· 
man milli kümeyi kaldırmağı dü~nelim. 
Şu günlerde yapılmakta olan ve fay

dası iiterinde ittif alc edilerek her sene 
yapılmasına karar verilen (Ege tiki) 
Ege gençliğinin bir nevi milli küme mac 
lan değil midir. 

MEHMET ALI ORAL 
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'' Anber, sen bana _bu gece çok 
defişmiş fÖ,.ünüqorsun ! ,, 

- Hele gir odamda beni gözle. Se -
ninle devlet umuru üzerinde görüşmek 
isterim. 

!ete bu olmamıştı. Bu saatte devlet u
muru mu görüulllilrdü? Bu mudhlkenln 
bir faciaya dönmesi milınkUndU. Ya pa
dL,ah Selimi taıuyıverlrse, o zaman hal 
neye varacaktı kimbilir? 

Belki derdini anlatıncaya kadar kelle 
elden gidecektl Kaçsa, hUnkarm irade
sine itaatsizlik suçundan ne olursa biça
re, günahsız Anbere olacaktı. Halbuki 
Arabm Selime yaptığı bn bUyilk iyiliğe 
b5yle mukabele hiç de doğru olmazdı. 

Sultan Mustafa çok bekletmedi. Yine 
uçkurları elinde odaya girdi. Sellin, ar
knsmdan girip yer öptü. 

-Anber! 
- ,Sultanım! 

- Sen bana bu gece çok değişmi3 gö-
rUnUyorsun. 

- Padişahımın bUsnU nazarı. 
J - Öyle değil. Galiba çok içip yem.i§

sin ki blr gece içinde göbek bağlamış -
sın! 

Selimin tüyleri ürperdi. Acaba Musta
fa işin farkına mı vamıt§ll? biraz tered
dlldle cevab vermişU: 

- Sayei şahanenlnzde hUnkirun, 
- Rengin de parlıyor, Anber. Meğer 

sen simsiyah derin altmda bir aktan gü
zel adamm135ın. Hele §öyle yanmıa yak
laş! 

Selim, her tUrlü neticeye hazırlanmış
tı. Zaten artık çaresizdi de. Belli ki 
Mustafa işi anlamıştı. Maahaza Sellin yi

ne ihityatı elinden bırakmaksızın bir a
dım attı. Bir buçuk, iki yıl önceye kadar 
kendi huzurunda çökenler gibi, boynunu 
eğip diz çöktü. 

- Anber. Enderun ricali müteld§i bir 
haldedirler. Ocaklınm olanca namwı ve 
ltiban zail olduğundan eekv& ederler. 
Deraliyeden cebren mahpus almak em
salsiz bir vak.ni garibe ve emniyeti umu
miyeyi selbedeeek ve yeniçeri ocağının 

namusuna halel getirecek bir keyfiyeti 
acibe değil midir? 

Sellin, bundan hiçbir şey anlamamıştı. 
Vakayr bilmiyordu ki cevab verebilsin. 
Maahaza sual genişti. Ve Selim rahatça 
düşünüp konuşabilirdi. ÇünkU bu hasbı
hal, Mustafanm kendisinden şüphe et
mediğini gösteriyordu. Cevabını gecik -
tirmedi: 

- Öyledir eevketlOm. 
Selime bu hal ne glran geliyordu? Ya

landan da olsa, sahte de olna, bir maksa
dı mahsusla da yapılmış bulunsa, dllne 
kadar Devleti Aliycnin cihanşUmul taç 

ve tahtında padişahlık eden Selim gibi 
namdar ve hükümdara Mustafa önünde 
bir Arab u5ağı gibi diz çöküp ba§ salla
mak ne hazin bir mukadderattı! 

Mustafa izah etti: 
- Macar kaleli Abdülkerimle kafadar

ları habisler çardağa gelerek ve elli al
tı neferatı ile blrle§erek baş yasakçı Ha
san ağanm delruetlyle ağa kapısma gidip 
"mahpustan getirdik,, hilesiyle kapıyı 

açtırıp Karakulak Abdullahı ve zindan ı 
yazıcısını sille tokat başynsakçı odasında 
tevkif etmişler. (1) 

Benden başyasakçı Hasanla Macar ka
lell Abdülkerim ve refiklerinin idamla 
ibreti enam edilmeleri hakkmda ferman 
dilerler. GözUme uyku girmez oldu. BlgU
nah iseler lamı ve günahkft.r oluruz. Sen 
ne dersin Anber? 

Selim, için için gülmilştil. Mustafayı 

birkaç insanın kellesi değil, bir memle
ketin, bir mllletin kanı bile tutmazdı. Ne
tekim kendi neydf, ecdadı da neydiler'! 
adam öldürmek, öldürtmek boğdurmak 
onlar için azab mıydı? 

İçki ve karmakarışık mezelerle mide
si, ve bağırsakları bozulan mecnunun uy
kusu gelir miydi hiç Fakat sureti haktan 
görünerek halüeliğini ispat edecek hissi
yat izhar etmek ldzımgelirdi. ·Yoksa ne 
bigilnahların kafalan uçurulmuş, gırt • 

lakları yağlı kemendler içinde sıkılıp mo
rartılmı!J, evler, hanUmanlar kapatılmı§
tI. Bunlar için lsım ve gUnahktır olına
mı11tı da uimdi mi aklı başına gelmişti! 
Halbuki onun en fazla akıldan mahrum 
olduğu zamnnlan §imdiydi. 

Fakat Selimden de fikir danııro-ordu. 
Bir şey söylemek gerekti. Bir şözüxle 
padişahı birçok kanlar dökmeğe sevke -
debillrdi. Selimin de gönlilnde millete 
kareı bir dUşmanlık yaşıyordu. O millet 
ki kendisini hal'etmi~ ve bu kepaze hale 
dilşOrmüstü. O halde ne çıkardı, ne olur
du. Varsın birkaç yeniçerinin, blrkaç in
sanın daha kafası kopsun! 

Mustafa da, kendisi de, ecdadı da za
ten birer cellAddan başka bir §ey miydi
ler? 

- Hünkarım, dedi, sen l'lemsin. A
hadmasa ibreti müessire olınak üzere i
damları caizdir diye haklrane dUşUnU -
rüm. 

Bu iş bitti. Hasan, Abdülkerim ve ar
kada§ları idam olunacaklardı. 
• Selim artık huzurdan azad edileceğini 

ıanıyordu. Yorgun, bitab, uykusuzdu. 
Gözleri ka§IUJYor ve kapanıyordu. Bur
nunda yatağı tUtUyordu, 

Sabah ışıklan sö:tmeğe mi başlamıştı, 

neydi, perde aralarmdan hafif ve ıilik 
bir ışık odaya yayılıyordu. Saray kori
dorlarında ayak sesleri bile duyulmak -
taydı. Hfll! hilnk!r Anberle söyleşmek
te ve işi tatlı tarafına intikal cttirmeğe 
çalışmaktaydı. Hakikaten bu gece Mus
tafa bUsbUttin gayritabit bir haldeydi. 
Sordu: 

- Selim efendi ne halde Anber? 

Bu sualde derin bir istihfaf ve istihza 
tahkir ve tezlil vardı veyahut Selime 
böyle gelim§tl. Halbuki hakikaten Selim 
işte kareısmda boyanmış, acaib ve peri
şan haldeydi. 

- Ömrü hümayununa duahandır sul
tanım. 

- Yalan, Arab oğlu. Selim hünkar ol
mak diler, Ama, saltanatım, art.ık köh
neleşmiş dişlerine sert gelir, ha Anber?! 

Mustafa hiçbir zaman bu kadar kin ve 
gayzla Selim hakkında konuemnmıa de
nilebilir. Bilir miydi ki kareısındaki Se
lim efendidir. 

Selimin izzetinefsi parçalanıyordu. Bir 
saniye içinde bu sultam kan içinde ye
re sermesi mUmkilndü. Halbuki Fransa 
elçisi Sebastiyen ona vakar, temkin ve 
intizar tavsiye etmişti. Bu neticeyi adam
larmm hazırlamasını beklemek daha !
kilane bir hareketti. Uyku sersemliği ile 
bir pot kırmamak için cebrinefs ediyor. 
du. Fakat bu milnasebetle padişahm Mah 
mut hakkındaki fikrini öğrenmenin tam 
zamanıydı: 

- ŞevketlUnı, dedi, Selim ihtiyardır. 
Şehzade Mahmuttan başka, tac ve tahta 
veliaht sarayda bir ferd kalmadı. Kaç 
yıldır ki şevketltimun hareminden bir be
§aretl hamt duyulmadı. 

Mustafa dişlerini gıcırdatarak söylen
di: 

- Kabahat bende mi? hepsi kısır. Dll
şilndUğün doğru ağa. Mahmut delikanlı
dır. Ecdadı izammuz gibi ellinlzi taall1l
kat kanma bulamamak dileriz, ama, bu 
gidiş, bizi de korkarız ki böyle müessif 
bir akıbete götilrür. 

O halde MaJımutıa uğraşan kimdi? 
Mustafa onu öldürmek için henilz bir şey 
dUşünmemiş demekti. 

(Devamı Var) 
(1) Tarihi cc,·dct. Cildi salls, sayfa 

242. Bu tıldise İstanbulda mfsli görülme
miş bir nkadır. Yeniçeri ocağı bu yüz
den me\-zli bir Jhttlalo kadar varnu~tı. 
Zorbalar mahpus k~ırmışlar ,.e buna. 
mukabil ellerine geçenleri hapsetmlşler

dJ. Tarihi Cevdette, Nalmada, Asımda u-
21Ul tafsllü.t ,·ardır. 
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Yzaan: R. Rober Düma - 50 - Çeviren: f ıı 
Gardiyanın gizlice Stramrner'e. 

uzattığı kô.ğıtta şunlar gazıJıg~~ 
Cesaret! Kurtuluş saati yakın~ 

Alman zabiti olduğu yerd~ şıp d& • 
lki elini uzatarak duvara. yak :ıııi' gibi 
yandı. Ensesine bir tokmak YJtlU)-ordU 
sersemlemişti. Şakakları zon 

.._ Neden iki güne kadar? 
- Çilnkü teşkilattaki mütehassısımı

za imzayı taklid edebilmesi iı:in biraz va
kit vermeliyiz. Sonra ayni cins klğıdı 

bulmak da zamana ihtiyaç gösteren bir Alnından ter bo§anmıştı. :-ş!lı ~-
Birkaç dakika böyle duvara~ gel4~ 

\'ll dı. Sonra yavaş yavaş aklı ba u. ~· 
Fon Strammerin son defa istintak ha- ümitsizliğinden eser kalınsftlış ~ ı · 

fa· 

kimi huzuruna çıktığı günUn üzerinden yetine tekrar kavuşacaktı. J3C) ğa t>tf' 
bir hafta geçmi;:ı bulunuyor. Sante hapis- çindc bir sliril hayaller koşuşıııa -·" JıJ' 
hanesinin 12 numaralı hücresinde Alman 
zabiti söz söylemek grevino devam edi
yor. Artık avukatını da hücresino kabul 
etmemeğe karar verdiğine göre avuka
tm ona ne faydası dokunabilir? Gardi -
yanlar karşısında sakin ve müsterih gö
rünmesine rağmen manen bitkin bir hal
dedir. Fakat bu, işlediği katil dolayısile 
vicdan azabı duymasından ileri gelmiyor. 
Hayır, o emirle öldürmüş, vazifesini yap
mıştır. Benuayı da öldüremediğine pek 
üzülüyor. Onu öldilrmeğe muvaffak ol -
saydı cinayet mahkemesine çıkarılacağı 
için bu kadar teessür duymazdı. 

• anıısı, •~ ;s· 
ladı: Parls ... Bertin .•• Niş JaJll~ 
va, hUrriyet! Bu hayalleri )·aka blf tcP 

i inde, _,.d• 
terml§çesine hUcreslnin ç ıııaJI,.... 
peşinde koşan çılgın bir köpe1' 

lığıyla dolaşmağa koyuldu. !3fdCıı.! ~ 
Biraz sonra heyecanı geçti. _,ıı, Vo' 

;;..na sCfU' 1111' 
ruhi yorgunluğu onu yata&~ • ••ı;tl'"' 

§ÜndU. Göğsil iftiharla kabardı· 8dsı:"' 
deki arkadaşları ne harikuıAde J>ıı!' 

di}Ct• 
lar!,, Onu akıbetine terketıne dete eU 
tarmak için imkAnsızlıkla ınuca 
yor ve muvaffak oluyorlar· uJalldlo 

Bir aralık sevinci §üpbCY18
47 

b şu~ 
"Bu k!ğıt bir tuzak oıınasın • ., bit 1ıl' 
casuelarda ve polislerde altıncı 
hnlindcdir. blf ptf 
Ayağa kalktı. Knğıdı, gözlertıı~-a ıet· 

• n uıa 9· tevsiz dikkati vererek UZU ııdL 

kik etti. "Hayır! eUpheleri ye~ııııııJI,,. 
ğıt, yazı makinesinin harfleri J<ullaıııJ" 
kerl istihbarat teşkilatındıı ıııusıe

ratlıı ... do 
Hayır! kUrek mahkümları arasında ya- cinstendi. Hele imza? Gene 

1 
te o r 

ıamağa o tahammül edemJyecektir. Gi- ar imzasını nasıl tanımazdı'! fi ~ 

Evet, cinayet mahkemesi ••• Fon Stram
merin bilhassa bu gUcUne gidiyor. Adi 
bir katil gibi giyotin makinesine götUrül
mek veya kürek mahkfımla.rx arasında 

yaşamağa mecbur olmak onun tüylerini 
'1rpertiyor. Ölümden korkusu yok, f& -
kat Myle bir ölümü kendisine yakı§tıra
tnamaktadır. 

yotinin satmnı tercih ediyor. Canilerle 
beraber yavaş yavaş ölüm, Erna Flide
tin damarlarındaki kan damlaları mlkta-

Sevinçle, taabbild edercesine 50ıı tlf 
dudaklarına götilrerek öptU ,,e rÇtl ~ 
defa göz gezdirdikten sonra P~p )1itfl1· 

v ç·ımeP ~"'' rmca saatler sürecek bir haleti ihtizar ça yırtarak agzma attı. lı:ı·- rs'w-
giyotinle ölmekten bin kere daha acı! "Fransızla,r isterlerse geliP 
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Fakat vatanperverliğine, vazife hissi- Bir şey bulamazlar.,, ~·ı!I 
nin kuvvetine rağmen ölüme razı olamı- Fon Strammer, Erna Flidc~,t ~ 
yor. gUnUndenberl ilk defa o gece ~ .. ~ ~r, 

· t efl""" tJ.C 
sakin bir uyku uyudu. Faka , .. rta 

Akşam oldu, gardiyan neredeyse hüc- dakika...- ..Aıı-
onun için asırlar süren J.b'Ol" 

reye gelecektir. Fon Strammer kendine ~ l}er ~e 

ı:ekl dilzen verdi, bitkinliğini farketme- geçti. Vakit nekadar ngtr ~ g !
Gen,. zabit sabırsızdı. Gard!) • ,.~ .. tl'J 0 

meleri lil.zım. ._ ~·F 
Mavi üniformalı adam içeri girdi. Fa- saatini heyecanla bekliyordu· dcJ1 ~ 

kat bu seferki gardiyan değil. Neden bu du, gelen giden yok. "Acaba ~~orda b 

d uı.. · k · eli ? diyan gelmivor ?,, Nihayet ıco .. nsJI~ a am ona g umsıycre ışaret e yor. ~ bit - ~ 

Neden parmağını dudaklanna götUrüp ayak sesi duyuldu. Kapıda ~el~ > tı· 
susmasmı işaretledikten sonra avucuna 
bir kağıt sıkıştırıyor? 

Gardiyan bir kelime söylemeden çe
kildi, kapıyı kilitllyerek uzaklaştı. Fon 
Strammer kağıdı açtı, okudu: 

"Cesaretr dostlannız slzl unutmadı· 

lar. Kurtuluş saati yakındır. Size bu IW
ğıdı verecek olan adama körükörtlne ria-

sesi gıcrrdadı. Bir akşaın e otıır&~ 
gardiyan içeri girdi. Alnı.anca 
sıldadı : aıııl"~· 

rfnli iyi _ _..,,,. 
- Her baron. Sözle . kati J"' JJ' 
Fon Strammerin bUtUn dik ]'ııl,-

lnrında teksif edilmişti; o and~ olll1"ııf' 
rmdnn başka uzuvlarında baY' 
tu sanki ... Dinledi: ,,.r> 

(DC~ yet ediniz. ~~ret?,, 

"Moritz,, ----

Şu bildiğin kUçUk mektubu alıp yanımda doktorlarla Vil.d'Av
rı,'ye koştuğumdanl.ıeri o dilber kndmın yanından ayrılmadım; bu
nun için sana da mektup yazruıuıdım; tam on beş gecedir uyumak
srzm onun başıucundaynn. 

·- f.m · · ~~Wtmlt!llrrJ~O~ıı ~~ 
- . ..,...m1.. "Fakat görüyorum ki onu betbaht ettim. Ben aelt ıı:endiJJll de 

tuzağa dU!itUm; tutulduğuna sinirlenen bir geyik gib~ ilJl··· ııet11,.,. 
ğuyorum; sana meral derdim, fakat asıl meral beIUJ11~ gonlflJl{l ıı· 
vaha! bir meral! .•• Benim yersiz kıskançlıklarım onun rıJJlB)-etp· 
ralıyor, ona 1stırab çektiriyordu. Fakat her kıskançlık ktI~ı 
kayd! ile kar§ılanır; ben, şüphelerimin onu ıtıkaYt bıt1l 

Buraya geldiğim zaman onu Gaston'la beraber buldum; güzeldi, 
sUslUydU, gillUyordu, bahtiyar gözUkUyordu. Ne kahramanca, ne 
ulvi bir yalan! bu ild gilzel çocuk birlbirlerine her §e~i söylemL!ıler. 

·Ben de, bir an, Gaston gibi, aldandım; fakat Lulz elimi sıkıp yavaş
ça: 

- Aman ona belli etme, dedi, ben ölmek üzereyim. 
Elinin ateş gibı, yanaklnrmtn al al olduğunu görünce buz ke

sildim. İhtiyatlı ha.rE:ket ettiğime iy:l etmişim. Doktorlara biraz 
ağaçlar altında gezinmelerini, bonlm kendilerini çağırtacağımı söy
lemiştim. Luiz Gaston :a 

- Sen blzl biraz yalnız bırak, dedi Beş senedir biribirini gör
miy~n iki kadmm anlatılacak çok şeyleri bulunur; Rene de bana 
klmbilir neler söyliyecektir. 

G:ıston çıktıktan sonra Luit boynuma aWdı, artık gözyaşların• 
da tutamıyordu. 

- Nen var? dedim. Herhalde ben sana Paris'in en büyük he
kimiyle en bUyUk cerrahını getirdim; Biyanşon da geldi; hepsi dört 
kişi. 

- Beni kurtnrabilirlerse, artık iş işten geçmediyse gelsinler! 
dedi. Beni ölüme sUrükliyen his, §imdi do yaşamak arzusunu ve
riyor. 

- Ne oldu? ne yaptın? dedim. 
- Birkaç gün içinde kendimi son dereceden verem ettim. 
- Nnsıl yaptın? 

- Gece iyice terliyor, sonra da havuzun başına, kırağ altına 
gidiyorum. Gsston beni sadece nezle oldu sanıyor; ama ölilyorum. 

- Sen onu hele Paris'e gl>nder; ben de gidip hekimleri getire. 
yiın, dedim. 

Sonra bir deli gibi, onları bıraktığım yere koııtum. 

Çeviren: 1N1 y ırlYI O Dalhl 
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Hekimler gelip baktılar, aralarında' konuştular; bu filim adam
ların hiçbirinin ağzmdan ümitbahş bir söz çıkmadı; hepsi de Luiz'in 
ancak yaprak dökümllne kadar yaşıyabileceğini söylUyorlar. Zaten 
göğsil zayıfmış, vereme istidadı varmış; gerçi daha uzun mUddet 
yaşıyabilırmiş ama lıirl.aç gtin içinde hastalığı, önUne geçilmez bir 
hale koynıuş. 

Hekinılerin pek doğru olduğu anlaşılan bu sözlerini işitince 

neler hissettiğimi anlatacak değilim. Bilirsin ki ben kendi benli
ğimle yaşadığım kadar Luiz'in benliği ile de y:ı.şnrdmı. Vurulmuga 
döndüm; doktorları kapıya kadar yolcu etmek bile aklıma gelmedi. 
YUzlim gözya§ları içinde, uzun mUddet elemli, acı dUşUncelere dal
mı§ım. Bu uyuşukluktan ilfıht bir sesle uyandım; Luiz elini omu. 
zuma dayamış: 

- Hiçbir ümid yok, değil mi? dedi. 
Beni oturduğum yerden kaldırıp küçük salonuna götürdU; yal

varır gibi bir bakışla: 
- Artık yanımdan ayrılma, emi! dedi; etrafımda keder, yeis 

görmek istemiyorum; hele ona hiçbir şeyi belli etmemek l!znn; 
bu da elimden gelir, kendimde kUi derece kuvvet hissediyorum. 
Gencim; gücllm kuvvetim yerinde, ayakta öleceğim ... Hiçbir şik!ye
tim yok, ben zaten hep böyle ölmcği isterdim: otuz yaoımda, genç
ken, güzelken, birden ve tamamiyle ölınek! ... 

dUğnın gUn, hiç §llphesiz ölUrdllm. lf 
Jd d{ltl)~ ,~ 

"Ben hayattan arzumu aldım. Öyle insanlar vardır be11'l ~dol' 
!erine altml§ yıl nezaret etmişlerdir ama asımı ara~U)'0rd111 ~1' 
bile yaşamamışlardır.; ben Uıe gerçi otuzumda gö . liı:t1rflJ!ltııl df' 
rusu altmış yıllık aşk hayatı yneadım. Bunun içindir k~s,Ston jçl1' 
le bitmesi daba hayırlı ... Hem benim için, beın do ~tf 
ha hayırlı... . ıctı eıı!JI' 

"Sana gelince, iş deği~iyor; sen, seni seven b~sııırı 9 

kaybediyorsun, bu acmm tesellisi olamaz. Bu evde ~ ettfll 
benim için ağlaman doğru olur.,, teşıcll 

Bir müddet sustu; ben onu ancak gözyMlarıının ~ 
tUI arasından görebiliyordum; sonra devam etti: . derf çı1'• ıı ııı· 

- Benim ölilmUmdcn, dedi, bir hıssa, acı bır • cın teıı'r~,,.,. 
kabil. Benim korseli alimim in hakkı vnrmıa: tzdh ıı ııstl bir tlsl'' 
tlras olamnz, hatta a§k da olamaz. Senin gil~el ı.•e gnn b~ tıııl,ıı 
tın var; sen doğru yolunda yilrildiln ve Lul'yı her defCce)'i 
fazın sevdin; halbuki bir kadın aile hayatına. son ksillt• 6111ıı1 
bir ateşle başlarsa bu ateş, giln geçtikçe artaın&Zı fe aJJld!J d• ~D· 

. iki d< il• eıı . "Ben ikı defa da yanlış yol tuttum; her Un}~ e~ 
gelip, etleri dü§Yntiş eliyle saadetimi tokatladı. D 01, en s )·o•· 
en fedakar erkeğini elimden aldı; şimdi beni en g~ i1'4yet.iJ1'1' ıU' 

. Fakat O -0t<fe u li, en şair ruhlu bir kocanın elınden alıyor. . en ) -of• oıı 
çUnkU bir seferinde ruhun, bir seferinde de şekh~ıııı oııı> ifi'Jôeıı 
zelliğini tanımış oldum. Felipc'nin ruhu vücudun~ }l lli1' bırı:,,) 
değiştiriyordu; Ga.ston'da ise gönül, zekA ve gil;~e",,ııu 
Us tün. 



Deli mukallidi 
&ııet 
~ kieesi önUnde sıra bekllyenler, 
~'Cır e dalnuı kocaman bir kırkayak 
~ ~ kımıldıyorlardı. 
,, ş tuıı lle elindeki bavulu yere 

'flu Utihin: 
~ Yrun bakalım, dedi, gel de işin 
' ~ Trenin kalkmasına ancak 
'l 'lıııatıı a var, halbuki henUz daha 
' l§ların sayısı yUzU buluyor. 
~ len bir tavırla ayağı dibinde 
~etli <>lan kimbllir kime ait bavula 
'~lr tekme indirerek: 
~ oı.., a, dedi, sen işine bak.. Biz 
ta~'lllıııtı bilet alırız. Ben öyle bir uıul 
~ ~kik~ bunun sayesinde hiç sıra 
''lllltt aı~~Cfe lUzum kalmadan bilet. 

' !lıı -..-ız. 
,, rıa.ıı usulmUı bakalım? L' cevap verecek yerde, karnmı 
~ l'enku ve kirli duvara sürtme
~ lCasketinl Uç defa yere vurdu. 

' k:arnıakanıık bir manzara ver
'- t- ~: 

\ "tte bö \ ~141 . Yle, dedi. Şimdi sen beni, 
· "' CötUrür gibi bilet ki§esine gö. 
~~ d lflya akıl hastanesinden kaç. 
ıı.." tliyhn ... Sen de, hastanenin a
'~eUp götUrUnceye kadar, beni 
~ Ya ınernursun ! .. Anladm mı? 
~ ,. tUkürUklerini çenesinden a. 
~'l'ıı )il l'ak tuhaf bir yUrUyUşle kişeye 
,~ ~U. Hemen hemen ta klşenin 
~ •okulunca, dU3Unceye dal

'fıt' ~Y ~ırkayak, harekete geldi: 
~.:.~' itr! .. Hey arkadaı sıraya 
"°t otl canımız yok mu? Ananın a
'-~u •en misin? 
~ S!iteden itibaren beşinci o. 

"' htr ta olanın kulağına eğilerek 
"ıt' ~eda ile.: 
\...~etı: bana merhum Navuhodno
'-~~tl .. Bilmem siz merhum Na
~ u tanır mısmuı '!. Hani canmı 
ı. ~ 8abu hUkUmdarlannd&n Bal. 
~· ~efeni olan NavuhodnOBOr? lı
\~ ~bir &Un demfeti ki: "Bu dün-"!. e11. ve bendenbaşka kimsecik. ' ... '~' koşa koşa arkadqı -
fa:~ telen Şutihin, kl§eden itiba-
~ e.s~<>larak durmakta olan adama 

~to~ : 
''~mı. rica ederim bunun söy. 
~ --~e ehemmiyet vermeyiniz, dedi. 

~· haata.ı.r; akıl baıtamdır. Ya-

': etı, •onunda durmuı olan bir 

~~Qıl., 
~ °"Utı. .' diye tekrarladı. Fakat ne 
~lltl ' deliler de sıra beklemlye 

>...~~ar. 
C" ~av8.f yavaı, bu sözleri söyli. 
~: Yaklaprak elini okeamağa 

11t'lf, d 
~ llll:!dJn1z, ne dediniz? dedi .. Yani 

' 'ltU sııı hastaneden ne zaman ta-
~~~r? Sizin deli gömleğiniz ne-

~ ~~ hitap edilen ııranm aonun. 
~~birkaç adım geriledi. Suptaov 

'te hı lr canlılıkla bUtUn sıra bek-

~ ' lap ederek: • 
~ ~ b~ın. dedi, toreodor olmam 

\;, ltaııe~ ladece boğalarla döğUşU. 
~ ere ehemmiyet bile ver. 

~ '1,~l!'aııın diğer tarafma geçe-

~ lıaıı iki kiainin kolundan tuttu 
\' ~ d at vermeğe girifti: 
~ ..... -.. tlldi . 
,. ·."'ildi d r. DUn tımarhaneden kaç-
~ 'il ' farkına varmadan onu tek 
ı.~ ey • 
~ ~k rı e ıötünneğe çalıeıyorum .. 
~ 'kettca. ederim herifi kızdıracak 
\ ~ ' 

8 bulunmayın!. Kendisini 
'1'fo11 ,:adıtnn için hastaneye bi
~ bekli efe imkln bulamıyorum. 
~ıı ~etı.ler, korku lle Suptsov'o 
~ '~ ladılar.. Diğer taraftan, 
,~lttı rı:ı1Yerı, yeni bir llsttk gibi 

"' ~°ta ;:.dayan birisi, sıradan ayrı
\ 0~ hoşa bir tarafa gitti. 
\ tıı~lııl'Jıı durmuyor, ve kişeye ya. 

l'lll delı burnu dibine sokularak en

~' tde taltııtıerl yapıyordu. 
'ıı .. 'l'ıpkriın karnıma dikkat ediniz!. 

~llye/ lahici karın. Size doğru
Utı nıt? Karnım ıu lne ka. 

Yazan: V. Ardov 
dar sahici bir karın idi. Fakat eu andan 
itibaren Kafkas kayası oldu .. 

Suptsov, saçmalarına devam ediyordu: 
- Bana herkes niçin hürmet ediyor, 

biliyor musunuz? diyordu. Çünkü ben 
istediğim yere, istediğim bir uzaklığa 

tükürebilirim. Mesela, arkadaş, s!ze ka
dar tüküreyim mi? 

Kendisinden bilet istemek için hiçbir 
elin uzanmadığını hayretle gören kişe 

memuru kadın, delikten başını uzatarak: 
- Bilet almıyor musununz? diye sor

du. 
Suptsov, gu.ya burasının bir kişe oldu. 

ğunu henüz görmüş gibi yaparak biletçi 
kadına doğru döndU ve: 

- Burası bilet kişesi mi, dedi? Şu 

halde lntfen bana yedinci veyahut se
kizinci sırada olmak üzere, Del . ctoy 
için Uç bilet veriniz!. 

- Vatandaş, burası şimendifer kişe. 

sidir. Şaka yapmamanızı rica ederim. 
Suptsov eliyle alnını uğuşturdu. MUt

hiş bir fikri faaliyeti ifade etmek ister 
gibi alnını kırıştırarak: 

- Şu halde, dedi, Briyansk'a kadar 
iki tane UçUncU mevki bileti veriniz!. 

Sıra bekliyenlerden bir kısmı söylen
meğe başladı: 

- Herü deli mC'li ama, nihayet ken. 
dfsine lazım olan şeyi pekala akıl etti .. 

Suptsov, kendisine uzatılan blletlcri 
ve paranın kusurunu dikkatle avucuna 
aldı. Paralan ihtimamla saydı. Noksan 
verilen iki kapiğin tamamlanmasını is
tedi. Ve gülerek kişeden ayrılırken, ki
ıenln yanında durmakta olan yolculardan 
birinin karnına parmağile dokundu: 

- Kardeş, dedi, bu seninki işkembe 

mi, yoksa kaya mı? ha? Heh, heb, heh! 
Karnına dokunulan adam, korku ile 

karnını geri çekti. 
lkl arkadaş işlerini bitirerek ıevinçU 

bir halde Peruna doğru ilerlerlerken, 
Suptsov, omuzuna dokunulduğunu hisset.. 
ti. Başını çevirdi. Arkasında, imdadı sıh
hi tegkilatınm iki mcmurile, sıradan ko
ıa koıa ayrılan dizlyeri parlak kasketli 
adam duruyordu. Dlziycri parlak kasket. 
ll adam, nefes nefese: 

- lıte, dedi.. deli budur. Babil'den fa
lan bahsediyor, daha bir takım saçmalar 
aavuruyordu. 
İmdadı sıhhi memurlarının kıskaç gi. 

bl ellerinden sıyrılmağa çalışan Suptsov 
akradaşına hitap ederek: 

- Şutibin, diyordu, bu da nesi? (son. 
ra memurlara hitap ederek) vatandaşlar 
ben akıllıyım.. Ben mahsus deli taklidi 
yaptım .. Şaka olsun diye Babil'den bah
settim .. Yoksa ben sizden de akıllıyım .. 

Şutihin de arkadaşının sözlerini tasdik 
etti: 

-Evet, evet, arkadqım tam akıllı bir 
adamdır. Onun aklından hiçbir zoru yok .. 

Parlak diziyerli adam bilgiç bir tavırla: 
- Arkadqlar, dedi, siz onun söyledik

lerine ehemmiyet vermeyiniz! Onu he. 
men götUrUnUz!. ÇünkU biltiln deliler a
kıllı olduklarını iddia ederler. Onun için 
ıiz durmadan onu götUrünUz!. 

Sıhhiye memurları, parlak diziyerli a
dama dik dik bakarak: 

- Sanki biz bunu bilmiyor muyuz? 
dediler .. 

Ve, etraflarına biriken balkı dağıtarak 
Subtsov'u "can kurtaran., a doğru sUrük
lemiye başladılar .. 

Bu arada lokomotif keskin bir düdük 
çaldı ve şimendifer hareket etti. 

Casus 
Cavahnrcnvaın 

Abdülhamid zama:unda Er· 
meni Hınçak ihtilal komiteıi
nin ihtilal let~'lüıü naııl. o•
taya çıkb?. 

Abdülhamidin casusu Cevahirciyan 
ihtilal teşebbüsünü bütün delillerilc 
crtaya çıkardığı halde neden mah
kum oldu?. 

Yirmiye yakın kişinin idam ve mü
ebbet kürek. sürgün cezalariyle ce
zalandırılmasına sebep olan yakın 
tarihin bu heyecanlı ihtilal hareketi
ni HABER'de okuyacaksınız. 

, ... 
illeri: l3j7 - Heeep: 10 
Dıldırcın fırtınası 

ll'at.aa dlteı Ullrwlt Allfll"' f•t• ._. 
5,32 12,12 15,50 ı8,3j 20,11 3,48 

Lüzumlu T elelonlo.r 
Yangın: 
lstanhul için: 24222, Beyoğlu için: 

44ül4, Knılıküy için: ü0020, Osküdar l· 
çin: ü0625. 

Yeşilküy, Bakırköy, Dehek, Tarobya, 
Büyükdere, Fenerlıalıçe, Knndllli, Eren· 
köy, Karini, Biiyiikadn, Heybeli, Rurgıız, 
Kın:ılı, i~iıı: Telefon ıııuhalıere memu
runa ynn~ın demek kiıfiılir. 

Hami itfaiyesi: 22711 
Deniz ilfai) csı 31i • • :!O 
Beyazıt kule.si: 21996. Galata yangın 

kıı lesi: 4 nouu 
Sıhht lnıılot: 4499lt Mihlıleiıımumilik: 

22290. Enın iyrl nıi"ııliirliiAü: 24382. 
1\efia \'ekfıleti htanlıııl Elektrik İşleri 

Umum ~Hidiirlüğii Beyoğlu: 44801 _ 1sıan. 
lrnl: 24378. 

Sular İdaresi: OeyoAlu: 44783. Beşik· 
taş: 40938. Cibali: 20222. Nıırosmaniye: 
21i08. ('sküclar - Knılıköy: li0773. 

lfarn!(azi: ht:ınlıııl: 24378. K:ıdıköy: 
60790. BcyoAlıı: 44642. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

BeyojUu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 
36 - 101. Kadıköy ciheti 60447. 

Denizyolları 
İstanbul ocenleliltl: 22740. Koraköy: 

4231i:!. 
Pazartesi Tophaneden ı6,30 Mudanya, 

20 B:ındırm:ı. 
Salı Toph:ıneden 9,30 lzmit, 16,30 Mu

danya. 19 Karalıiga, 20 Bandırma, Gala· 
tadan ı2 Karadeniz, Sirkeciden ıo Mer
sin. 

Çıırşarnho Tophaneden ı6,30 l\fudany:ı, 
20 Bıındırınıı. Sirkeciden ıs Ayvalık, ıs 
Bartın. 

Perşembe Tophaneden 9,30 bmit, 16,:m 
l\lııdanya. 20 Bandırma, Galatadan 12 
Karadeniz. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mudanya. 20 
Bandırma. Sirkeciden ıs Aynlık, ıs 
Barlın. 

Pazıırlesi Tophaneden 9f mroz, 9,30 iz. 
mit, G:ıhıt:ıdan S,30 Mudanya, 10,30 İzmir 
Sür. 12 Kora den iz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Ay:ı~ofyn, noma . Hizan~. Yunan eser

leri \'C Çinili Köşk, Askeri l\lüze ve sarnıç 
lor. Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi müze. 

(Ilu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya 
kadar açJl.:.tır.) 

'!'ürk ve lslüm eserleri müze.ı;i: Pazar
tesiden bnşka hergün sont 10 dan 16 ya 
kndar ,.e Cuma günleri ı6 dıın ı7 ye ka
dar açıktır. 

Top kapı Müzesi: Hergün saat ı3 ten 1G 
ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz 
Sel erleri 

nomıınya vapurları: Cumartesi günleri 
13 de Köstenccye; Salı günleri 18 de Pi
re. Beyrut. lskenderiye. 

ltolyan vapurları: Cuma gfinlerl saat 10 
do Pire, llreıHlizi, \'cnedik, Triyeste, 

Sirkeci İstasyon l\lüdürlüiıil Telefon 
230i9. 

11vrupa Haltı 
Semplon eksoresi hergiln Sirkeciden 

saat 22 de kalkar ve A,·rupadan geleni 
saat 7 .2j le Sirkeciye muvasalat eder. 

Konvnnııiyonel 20,30 da kalkar, ıo.20 
de gelir. 

Edirne postao;ı: Hergün saat 8,50 de 
hareket edC'r, 19.33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Herı:ıün hnreket eılen şimendiferlrr: 
Saat S de Konyn, 9 da Ankara. 15.15 de 

Diyarhakır ,.e Sıımsun, 15.30 da Eskişe· 
hir, 19,10 da Ankııra ekı;presi, 20 de A· 
dapaııırı. 

Bu trenlerden ııoat 9 da hareket eden 
Ank:ıra ınuhlelili pazartesi, çarşnnıhn 
ve cum:ı ııiinleri Halctı ve Musula kadar 
sefer etmekteclir. 

MONAKASALAR: 

lnhlsarlar iılııresi için şartnıımesi muci
bince 500 kilo sabun pazarlıkla satın alına· 
caktır. Paznrlık 10- 9- 938 tarihine r11st 
laynn cuın :ırlesl ııiiııli saat 10 da Kaba
taşta le\'nzırn \'e rnühayoat şubesindeki a· 
lım komisyonunda yapılacaktır. 

GEÇEN SE:\E Bt 'GÜN NE OLDU? 
• .Mançuko askeri Jııponyaya karşı isyan 

eltiler. 

lstanbul Radyosu 

6 EYLC'L - 1938 SAI.l 

18,30 D:ıns musikisi (plfık), 19 Konfe
rans, Eıııinönii h:ılke\'İ namına, muııllim ı 

lbrahirn Kongar (.:\lckleplercle disiplin ı 
mesclt>si), tıı ,:;5 Borsa hnherleri 20 saat a
y:ırı, <iran\'iç r:ı ·aıh:ıne~inılen nııklen, Su
zan YC nrkndnş l:ırı lnrnfınılan Türk musi
kisi '"e halk şarkıl:ırı, 20,40 h:ırn raporu, 
20,43 Ömer llızn Doğrul tıırafınılan nr:ıp~·a 
siiyle,·. 21 s:ı:ıl ny:ırı, orkestra, 21,30 Cemal 
Kilıııil \'e :ırk:ıdnşları tarnfınılnn Tiirk mu 
sikisi ve h:ılk şnrkılıırı, 22,10 Git:ır solo 
Flnr<ler. 22,50 Ajans haberleri, ertesi gü
nün programı, 23 saat ayarı. son. 

_JI 

\'azan: Rahmi t AtiJZ 
Ayşe suntan, ıınuamuır kasrında 
bDır lhlairta kalma~ DçDıro Padişah 
babaso1n1C2'laı11i1 n~nn ~opaırabDldl 
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- Evet sultanım .. lsmi Abdullah bey. 

Galiba o da bakışlarınızdan bir mana 
sezmiş olacak .. Arabasını Herdeki çayır
lıkta durdurmuş; yere inmiş, oradaki as
kerlerin zabitile konuşuyordu. İşaret et
tim. Elimi salladım. Geldi.. iradenizi 
tebliğ ettim: "Ayşe sultan aliyüş<jan (!) 
hazretler\ sizi görmüşler; pek beğenmiş
ler .. lrade buyurdular .. Sizi huzurlarına 
kabul edecekler!., dedim ... Gül yanakları 
birer al canfes gibi kızardı .. sıkıldı .. önü· 
ne baktı. Çok toy ve çok kibar bir deli
kaıılı sultanım .. 

l\Iahınev, burada sözüne ara verdi .. 
Kendisini dinliyen sultanın üzerinde an
lattık!armın meydana getirdiği tesiri gör 
mek ister gibi gözlerini Ayşe sultanın 

yüzünde gezdirdi. Sultan, Da\'iste ait ma 
h1matı biranda almak, öğrenmek istiyen 
bir isticalle Mahınevi konuşmağa icbar 
etti: 

- Ey .. Devam etsene .. ne dedi? nece
vap verdi?.. 

- Iradenizi can ve başüstüne! diye kar 
şıladı sultanım. 

- Abdullah beyi bu akşam getinnek 
için çok uğraştım. Razı olmadı. "Sultan 
efendimizin huzurlarına çıkmak için ha
zırlıklı değilim .. Arzı ihtıiram ettiğimi 
bildirin. Yann akşam iradelerini yerine 
getireceğimi kendilerine arzedin!,, dedi. 

- Acaba neden gelmek istemedi? .. 
Korktu mu dersin Mahınev? .. 

- Korkmadıysa bile biraz içi titremiş
tir sultanım .. Ama asıl sebeb hazırlıksız 
olmasıdır. Kğıthane dönüşü sultanımın 
huzuruna çıkmağı münasip görmeyişi de 
güzelliği kadar fevkalade olan nezaketi· 
nin bir nişanı .. 

- Peki .. yarın akşam gelecek mi? 
- Gelecekler sultanım .. 
- Nerede bulacaksın onu? 
- Yarın akşam araba ile Maçkada bek 

Iiyeceğim yatsıya doğru Maçka tarafın
dan gelecekler .. Araba ile; irade edeceği
niz yere getireceğim! 

Ay§e sultanın heyecanı biıaz yatışmış
tı .. Maamafih gene içinde bir şüphe var. 

dı. Bu tesirle sordu: 
- Ya gelmezse Mahınev? .. 
- Gelmez olur mu hiç sultanım .. Böy 

le ayaklarına gelen bir devleti tepecek 
kadar gögüsüz bir insan değil.. O kadar 
nazik, o kadar terbiyeli, o kadar tatlı söh

betli bir zat ki .. 
- P~ki kimin nesiymiş? 
- Kaptanmış efendim .. 
- Ne kaptanı? 
- Gemi kaptanı imiş sultanım .. Ça· 

nakkale isminde bir vapurları varmış, 

Aman sevsinler .. Ne şeker kaptan .. 
Hiç de benzemi~·or değil mi Mahmev .. 

- Öyle sultanım .. 
- Yarın akşam nereye götürelim der-

sin bu del~kanlıyı? 
Mahınev düşündü, taşındı, bir türlü 

karar veremedi. 
- Siz bilirsiniz sultanım .. Nereye irade 

buyurursanız oraya götürünüz. 

- Ihlamur köşküne götürsek? ne der. 
. ') 
sın ... 

- lyi olur .. Orası, yeşil ve ağaçlıklı 
koruların ortasında tam bir gönül yuva· 

sıdır ama .. 
- Ey .. devam etsene .. Aması ne olu-

yor? .. 
- Sultanım, oraşı şevketli babanızın 

teferrücgahlarıdır da .. 
- Olsun .. Ben izin alırım .. Bugün şev

ket!Q babamı gönnek için haber göndere
ceğim. Sen, oraya gidecek saray takımı. 
nı seç .. Dikkat et, boşboğazlardan kim
se bulunmasın! .. Yarın ben gündüzden
oraya giderim. Sen de gece güzel delikan 
lıyı alır getirirsin! 
Ayşe sultan bu emri verdikten sonra 

babası ihtiyar şevketluye, halk ve hüku
met tarafından (Pamuk baba) adı veri 
len padişah Beşinci Mehmede haber 
göndermiş; huzuruna çıkmış. ıhlamur 

kasrında bir hafta kalmak için müsaade 
istemiş, izin koparmıştı. 

O geceyi Ayşe sultan hemen hemen 
uykusuz geçirdi.. Gözlerini yumar yum. 

• 
maz Davistin hayalile karşılaşıyordu. 

Bir günde, bir görünüşte bu kadar de· 
rin bir ihtirasla alevlenecek bir gönül, 
normal sayılmaz, sayılamazdı. Fakat, 
"Sultan gönlü., şımanklığm verdiği aca
ip bir cüretle bu çeşit garip, tuhaf vaka
ları gayet tabii sayar, aykırı görmezdi. 
Ayşe sultan o gün ikindi üzeri ıhla

mur kasn hümayununa gitmiş, kendi ta· 
kımile birlikte oraya yerleşmiş, sabırsız
lıkla akşam olmasını beklemeğe koyul
muştu. 

Mahınev, akşam üstü daha gün karar. 
madan Ayşe sultan saray seyislerinden 
Ferhat ağaya araba hazırlatmış, gurupla 
beraber yola çıkmıştı. Muhteris sultan 
Ihlamur kasrında arabanın dönüşünü 

bekliyor; Davistin gelmemesi ihtimali 
karşısında kalbinde bir şüphe bir tereddüt 
calandıkça içinin sıkıntısını etrafında 

fır dönen saraylılara çıkışmakla gideri
yordu.,, 

Davist ile Mahmevi getiren araba kas
rın dutluk tarafındaki büyük kapısından 
girince Ayşe sultan pencereye koştu. A· 
rabadan inen Mahınev ile şık ve tertemiz 
kıyafetli Davisti gördü. lçi ferahladı. 

Biraz sonra genç ve güzel lngiliz dön. 
mesi ile Osmanlı sarayının muhteris sul 
tanlanndan biri, birincisi karşı karşıya 
gelmişler; lhlamur kasrının mükellef 
dekorlu bilyük salonunda biribirlerinin 
elini sıkmışlar; Mahınevin dilbazlığı ile 
çabucak yüzgöz olmuşlar; samimi bir ha
va içinde mutena bir içki sofrasının ba· 
şında sohbete girişmişlerdi. 

Ayşe sultan, Da\isti seçme, güzel bir 
erkek diye mütalea ediyor. Sü
zülen gözlerini delikanlının ölçülü hat· 
larla süslü yüzünde gezdiriyordu. 

Davistc gelince; o da, sultanı teshir e. 
dişini nasıl bir bağlama haline koyacağı· 

nı ve bundan en yakın istifade şeklini, 

sistemini düşünüyor, bu gaye etrafındaki 
teferrüatı tasarlamakla meşgul bulunu· 
yordu. Sultan, sessizliği bozmak i~in 

konuştu: 

-Abdullah bey! · 
- Emret sultanımı 
- Kaç günde bir sefere çıkıyorsunuz? 
Davist, inci dişlerini dudaklarının ara

sından çıkartan bir gülücükle ko
nuşuyordu: 

- Belli olmuyor efendim .. Yüke, yol. 
cuya, hülasa işe göre değişiyor .. 

- Sefer kaç gün sürüyor? 
- 3·5 gün efendim. 

Daha ilk bakışlarının ilk saatlerinde bu 
kadar a~ılacak kadar ahbab olmaları Da
vistte derin bir hayret meydana getiriyor 

du. 
Delikanlı kendi istifadesini daha ilk 

fırsatta temin etmek için sözün bu mevzu 
etrafında büyümesini, yürümesini, ilerle
mesini lüzumlu görüyordu. Söze devam 

etti: 
- Seferin uzun sürmesi yolun uzaklı-

ğından değil sade! .. 
- Gittiğiniz yerde mi kalıyorsunuz? 
- Evet ama .. Kendi arzumuz.la değilt 
- Nasıl.. Yoksa her iskelede bir evi-

niz mi var? 
- Hadiseler ... Hadiselerin sebeb oldu· 

ğu gecikmeler seferi uzatıyor. 
- Hareketi tanzim etmek sizin eliniz. 

de değil mi? 
- Şimdilik değil! 
Davist sözünü istediği mecraya sok

muştu. Sultanın "neden,. diye soru~ kar 
şısında yüzüne can sıkıntısı gösteren bir 
mana verdi. Anlattı: 

- Evvela gemilerimiz iskele ve liman· 
lar kumandanlığı tarafından istenildili 
zaman alınıyor, ve istenilen yere gönde
riliyor. Bu bir! .. Sonra yolda çektiğimiz 
zorluklar ... 

Ayşe sultan Davisti alaka ile dinliyor; 
o, üzüntülü noktalan izah ederken yüzü· 
ne acımanın ifadesini canlandıran 
bir mana vermcğe çalışıyor; dudaklarını 
bükerek tıpkı bir çocuğu okşarken konu
şan bir kadın edagile: 

- Vah .. var .. 
(Devamı var) 
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Zehir kaçakçısı bir 
kadın yakalandı 

Pcnbe ismindeki bu kadın evini zehir 
deposu haline getirmiş 

ikinci şube kaçakçılık bürosu me

murları dün beyaz zehir kaçakçclığı 

yapan bir kadını yakalamışlardır. Bu 

kadın kaçakçı, Fenerde oturmakta.dır, 

ismi Pembedir. Pembenin evini bir ze
hir deposu haline getirerek gizli su-

rette kaçakçılık yaptığı haber alınmış 

ve bir müddettenberi tarassuda başlan

mıştır. Nihayet dün evin kapısını çalan 
memurlar Pembenin kapıyı açmaması-

1 
na rağmen zorla eve girmişler ve yap
tıkları araştırmaaa bahçede toprak al
tında saklı mühim miktarda esrar 
ve eroin bulmuşlardır. Pembe yaka · 
lanmış ve bu zehirleri nereden bulduğu 
ve ne suretle sattığı hakkında tahki
kata başlanmıştır. 

Bundan başka t.tsküıdarda Hüseyin 
isminde birisinin üzerinde yapılan araş
tırmada da bir miktar eroin bulunmu~-
tur. 

Hatay Başvekili 
meclis huzurunda 

_... Baştarafı 1 incide 
Abdurrahman Meleğin kabineyi şu suret· 
le teşkil edeceği zannedilmektedir: 

i:svekil. dahiliye, hariciye, müdafaa 
nezaretlerini bizzat üzerine alacak, adli
ye nezaretıine Cemil Yurtman, iktisat, 
maliye, gümrük nezaretlerine Cemal Ba· 
ki, Nafia ve ziraat nezaretlerine Kemal 
Alper, maarif ve sıhhat nezaretlerine Ah 
met Faik Türkmen getirileceklerdir. 

Nezaretler müste§arlıklarına da şun. 
Iann getirileceği tahmin edilmektedir: 

Müdafaa için İnayet l\Iursaloğlu, hari· 
ciye için posta telgraf müfetti~liği uhde
sinde baki kalmak üzere Besim Tecer, Ad 
!iye için Feyzi Atahan, Nafia için mü
hendis Ki~şiyan, ziraat için l\lahmut 
Ka\rvas. maliye için Huri Rad, iktisat i
çin Celfü Akkuş, Maarif içıin Mardiros, 
sıhhat için doktor Sıtkı Osman. 
Tashih 
Ankara, 5 {A.A.) - Hatay hükumeti 

rebi ekselans Tayfur Sökmen tarafından 

çeldlmi:; olan ,.e 4.9 tarihinde ne~redilen 
telgrafın metninde bir sehiv bulunduğu 
görülmüş olduğundan ayni telgrafı arzı 
itizar ederek tekrar dercediyoruz. 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye cumhuriyeti başkam 

Ankara 
''Hatay l\Iillet Meclısi tarafından bu

gün Hatay reisicumhurluğuna seçildiği

mı ve bu vazıifeyi ifaya ba,Iadığımı yük
sek huzurunuza arzeylemekle şerefleni· 
rim. 

Türkiyenin Ulu Onderi tarafından gös 
terilen yük!iek alaka ve yardım sayesinde 
istiklalfoe kavu~muş olan Hataym U
lu ~efi Atatürke ve büyük Türk milleti· 
ne karşı beslediği minnet ve şükran ve 
bağhlnk hislerini bu vesile ile ~ arzet· 
melde son derece bahtiyarım. 

Vazifemin ifası sıra~rnda yüksek alaka 
ve ir~atlarımzm esirgenmemesi dileğile 
candan bağlılığımı ve sonsuz saygılarımı 
sunarım.,, 

Halk Bankası 
dün An karada acıldı 

Banka, küçük esnafa kredi 
vermek gayesile kurulmuştur 

Ankara, 5 - Halk Bankası 

ve Ankara Halk sandTğrnın açılış me. 
rasimi bu gün yapılmıştır. 

Banka idare meclisi reisi Muvaffak 
lşmen bu vesile ile söylediği bir nu. 
tukta, Kemalist rejimin yur.fon eko
~omi cihazına bu gün mütevazi fa. 
kat mütevazi olduğu kadar manalı 

ve lüzumlu bir kredi müessesesi daha 
ilave etmiş bulunduğunu işaret etmiş. 
tir. 

İktisat Vekilinin sözleri 
Muvaffak İşmeni müteakıp Ekono· 

mi Bakanı Şakir "Kesebir de §unları 
söylemiştir: 

"- Halk Bankası İdare Meclisi reisi 
nin ~imdi dinlediğiniz sözleri, banka. 
mn deruhte etmek Uzere buruıtduğu 
vazifeler hakkında kafi bir fikir ver
mİ!f bulunmaktadır. 

Halk Bankası, bilhassa küçük escı'l.. 
fa kredi temin eylemek vazifesini üze. 
rine almış olarak doğuyor ve bu mil· 
essese memleketin her tarafında tesis 
edeceği halk sandıkları ile küçük tL 
caret erbabının küçük kredi ihtiva:•mı 
karşıhyacaktır. • 

Şilide isyan 
Uolverslte binası 
Asilerin işgalinde 
Santiyago dö Şili, 5 (A.A.) - Bu· 

gün burada bir isyan harketi vukua 
gelmiştir. Bir takını eşhastan nıürek -
kep grup, amele sigortaları sandığı bi
nasında tahassün etmiştir. 

Diğer bir grubu da ünivarsiteye hü· 
cum ederek içeri girmiş ve kapanmıştır. 
Miltearnzlar, askerler üzerine ateş aç
mışlar ve bunlardan birini öldürmüş -
Jer ve bir çoltlanru da yaralamışlardır. 
Asiler tarafından bu 11uretle işgal eidil· 
miş olan iki bina, as'kert kuvvet tara -
fından sarılmıştır. 

Gerek payitahtta ve gerek memleke
tin her tarafında asayiş yerindedir. 

Ankara Halk Sandığını müteatcıp 

lstanbulda da bir sandık açılacak ve 
onu takiben de lilzum görülecek her 
merkezde birbirini takiben diğerleri 

açılmış bulunacaktır. 

Atatürk 
günü 

Slvasta büyilk me
rasimle kutlulandı 

Sivas, 5 (A.A.} - Ulu Önderin Sı

vası şereflendirdiği günün yıldönümü 
olan dünkü dört eylül, şehrimiz için 
en kutsal bir bayram olduğundan ken-

disine istiklcil tarihimizde çok şerefli 

sayfalar ayrılmış olan lisemiz önünde 

binlerce halkın iştirakiyle yapılan top 
Jantı.da çok heyecanlı nutuklar söyle-

nerek yaşan.tan günün ehemmiyeti te
barüz ettirilmiş ve bir geçit resmi ya· 
pılmıştır. 

Bugünün şerefine lisedeki Sıvas kon 
gresi salonu ve gen.e lis<'deki ,Atamızın 
yattığı 8 oda açık bırakılmış ve gece 

yarılarına kadar halk, bu uğurlu yer
leri ziyaret etmiştir. Gece Halkevinde 

büyük bir balo verildiği gibi bayrak -
lada ve bol ışıklarla süsunen Sıvasın 

umumi meydan ve caddelerinde eğlen
celer tertip edilmiş ve halk geç \"'akit· 

tere kadar bu güzel günü ncş'e içinde 
yaşamıştır. 

Donanmamız 
IEge(d)e 

talim yapıyor 
İzmir, 5 - Limanunızda bulunan do

ııanmamız talimler yapmak üzere bu sa
bah denize açtlmı§tır. 9 eylfilde tekrar 
limanımıza dönecektir. 

_.,/HABER - '.Akşam posfast 

Çekler kanton taksima
tına razı olduıar 

Paris, 6 - Çekoslovakya. meselesi, 
Prag hükümetinin sulbü korumak için 
yaptığı fedakarlıklarla yeni bir safhaya 
girmi;:ı bulunmaktadır. Filhakika Prag -
dan gelen haberlere göre Çek hükume
ti Südetli Almanlara yeni bir teklif ver
miştir. Bu teklife Südetlilerin geçen ha
ziranda Karlsbadda toplanarak kararlaş
tırdıkları sekiz noktada SUdetlileri he -
men hemen tamamiyle tatmin etmekte
dir. 

Südctler Karlsba.d teklülerinde Çe. 
ko:ılovakyanm Slovaklar, Almanlar ve 
Çeklerden mürekkep Uç ayrı bölilme ay-
rılmasmı, her bölümün muhtar olmasmı, 
teşkilfltı esasiyenin buna göre tadil edil-
mesini istemişlerdi. 

Her kısmı dahili idarede tamamiyle 
serbest olacak, munzam vergiler almak 
salahiyeti bulunacaktır. 

Havas ajansına göre Pragda dün yeni 
teklifleri hazırlıyan nazırlar meclisi top
lantısından sonra ne~redilen tebliğ fev
kalade mühimdir. Südetlere yapılacak 

yeni teklüler kat't olarak tavsü edil -
mektedir. Bunun ehemmiyetini anlamak 
için şunları hatırlamak lazmıdır: Runci-
manm Hi~lcre yaptığı mliracaatin ccva-
bmı Henlayn, Runciman'ın muavinine 
bildirmesini müteakip Runciman Çekos-
lovak reisicüml1uru Beneşle görüşmüş 

ve nihayet Beneş de mezkfır kabine top-
lantısına riyaset etmiştir. 

Binaenaleyh, eğer İngiliz tavsiyelerini 
Prag hükumeti hiçe ı:ıaymadıysa öyle de
nebilir ki, Çekoslovakya hükumeti biz
zat Runcimanın tasvib ettiği teklülerde 
bulunmaktadır. Esasen Runcimanın tas -
vib ettiği tekliflerde daha ziyade ileri 
gidemiyeceğini alenen beyan etmiştir. 

Şimdi bilinmesi lii.zımgelen bir nokta 
varsa o da, son gizli mlikalemelerde her· 
baldo kendilerine mufassal olarak bildi-
rilmiş olan bu teklüleri Südet Almanla
rının kabul edip etmiyecekleridir. Eğer 
kabul ederlerse Avrupa bir uzlaşmanm 
arüesinde bulunuyor demektir. Eğer ka
bul etmezlerse kuvvete müracaata yol 
açılmı~ olacaktır. 

Bazı işaretlere bakılırsa bu tekliflerin 
kabul edileceğine hükmetmek liznndır. 
Südetler Karlsbadda tesbit ettikleri se-
kiz noktadan hiçbirini feda etmiyecek -
lerini beyan etmiş olduklarına nazaran, 
Çekler bütün fedakarlığı yüklenmişler 

demektir. 
Bugün bükfımet ve Südet mümessille-

ri arasında bir toplantı yapılması ve mez 
kiır teklülerin onlara. resmen tebliğ e-
dilmesi ve muvafakatlerinin alınması 

bekleniyor. Yarın da kat't ve sarih bir 
tebliğin ncşrolunması muhtemeldir. 

Londrada kanaat 
Londra, 6 (A. A.) - Prag hükumeti

nin dün akşamki tebliği gazetelerde ilk 
yeri tutmaktadır. 

Gece geç: vakit alındığı için hakkında 
tefsiratta bulunu!amamıştır. Fakat Prag 
daki husu.si muhabirlerden gelen tel -
graflarm İngiliz efkarı umumi.> esme 
verdiği intiba şudur kl, Çekoslovakya -
ntn yeni teklifleri son hadde kadar git-
miştir. Ve daha ilersi bizzat devletin b3-
kasmı tehlikeye koyar. Bu tekliflerin 

reddi, red mesuliye tini üzerine alacak 
olanları, bütiin dünya efkarı umumiyesi 
ve hatta hadiselere istinaden muhakeme 
yürütebilecek bir takım Almanlar önün
de harbi kasdcn istemek mevkilnde bı
rakacaktır. 

Kanton taksimatı 
Paris, 6 (A. A.) - Gazeteler, Çekos

lovak meselesini ve bilhassa dün inti~ar 
eden Çek tebliğini uzun uzadıya mevzu
bahs eylemektedir. 

"Övr,, gazetesi diyor ki: 

Çekoslovak hükumeti memleketin 
kanton taksimatına uğramasmı kabul et
mekle tavizin ı::ıon haddine kadar git -

miştir. Almanlar tarafından ise Pragla 
anlaşmak hususunda açık bir hüsnüniyet 
gösteriliyor. 

Fransada kısmi seferberlik 
Paris, 5 <A.A.) - Havas bildiriyor: 
Enternasyonal vazıiyet dolaYJsile ve Al 

manyanm şimali şarki hududunda teves· 
stil ettiği mühim tedbirlerin, asker ve 
levazım mevcudunu takviye etmesi neti. 
re:i olarak hükQmet bir takım emniyet 
tedbirlerine müracaat etmek mecburiye
tinde kalmıştır. Bu suretle ve bilhassa 
mevkiıi müstahke.me kıtaatmı tam rnev· 

cutlu kılmak için ihtiyatlar silAh altına ı 
çağrılmıştır. 

Mezunlar - subay ve efrat - derhal 
garnizonlarına dönmek emrini almı~lar
dır. Görülliyor ki bütün b utedbirler za
ruri tedbirlerdir. Ve eflc~.n umumiyeyi 
endişeye düşürmemelidir. Esasen soğuk 
kanlılık sulhün muhafazasının esaslı un. 
surudur, Diğer taraftan da son gelen ha
berlere nazaran umumt va1Jiyet mahsQs 
bir salaha do~ru gitmektedir. 
Romanya harbe bitaraf 
kalamaz 

-. ~ teıebbil 
nan mıntakalan iıgal etı:nege 
e~ecektir. 

Amerikamn alakası . "dt. rı>' 
ga,rıcır · 

Vaşington 5 (A.A.) - iyttill' 
zm Hull, merkezi Avrupa. ~sıııü· 
yakından takip edebilmek ıçiıı , 
yeti esnasında da Vaşingtorlc!JD 
laşmıyacaktır. • __ 1ı:eti 
Lehistanın kat'i ~ 
meçhul . bit ftl'IP' 
Var§Ova, 5 (A.A.} - tyı ~ 

hadan bildirildiğine göre ı:;ek, e'f f 
ba günü Berlin tarikiyle cenc\ff~ 
decek ve Berlinde bir ka.ç ~tdilıl ~ 
tır. Berlirideki Polonya aefırı, 
ile bir kaç saat görüşmüştür· 
Nuremberg kongresi t ıo.sJ 
Berlin, 5 (A.A.} -Hitler~. 

de Milnihten Nutemberge '· bil~ 
de Romanya bitaraf kalamaz. Onun Nasyonal _ Sosyalist partisiıılll 
yerl Fransanın, Ingilterenin ve Ame. _ ·-"" 

BUkreş, 5 (A.A.) - Havas Ajan.. 
sından: Bugünkü enternasyonal vazi. 
yette, Romanyanın hattı hareketi, a
lA.kadar makamatça şöyle tesbit edil
mektedir: 

~Yrupada umumt bir lhtila.t halin-

senelik kC1'\gresi açıltnıftll'·. ~-• 
rlkanın yanındadır. Bunun sel.lebl Hitler, Nuremberg belediye • ...it' 
yalnız an'ane ve şükran hif!st değil, d -"yle '1ıf-' 

de kabul edildiği esna a r 
ayni zamanda merkezi Avrupa statü· tir: •• tt 
konun muhafazasında menfaati olu- . . snUıtl~ 
şudur. 0-Fırka kongreaının t ~ 

Filhakika, bu hattı hareket sene· seneye ait işler için bize kuvııe fi'~ 
lerdenberi tesblt edilmiş bulunmak- meıi lazımdır. ilk defa otaralctları 6r 
tadır. Bu cihet parla.mento müzake· hw:lud eyaleti Almanya hududi~ ?:' 
relerinde muhtelif hüktlmetlerln hiline girmiJ bulunuyor. l{en na'-' 

kongrede milmessilleri bulu ·: .~ 
programlannda ve bilhasea Kral Ka- ıar fo!P:. 
roli!n beyanatında açık bir lfa.deslnl Nürembergde binalar ve tat~· 
bulmuştur. 

kuvvet ve azametini ifade e riJ2İS' rıt 
İmparatorluk tacı müce~herl~--nY'ııs' 

Buna muarız olan ve Almanya ve remberge dönmesi, yenı ~~· 
İtalya. ile ittifak istiyen yegAne te. kuvvet ve uametinin retnJ11P di"'·M~ 
şekktil "Demir mqhafızl:ır" Roman· Almanlar me!nliyeti §İlll 
yayı şimdi idare etmekte olan 
rejimin ~iddetli hareketiyle ortadan kabul etmiyorlar Ar~ 
kaldmlmıştır. Paris, S (A.A.) - ııa;as . 

N .. b d k' b birınden • ..1 Esasen Romanya efkA.rıumumlye. ur.~m erg e 1 mt: a . eıııberl Y 

si, Almanyaya müsait bir cereyan ha· Sudetler mesclesı, Nür e"le'J~ 
· d h ·· • urette ıı1 Aı sıl etmek ve bir harp takdirinde hiç gresın c enuz resmı s bUtUı' J" 

değilse Romanyanrn bitaraflığını te- edilmi~ değildir. Maart".afih edı1""; 
mln eylemek için Berlin tarafından rüşmelerde bu meseleye tt:ı1as ,ıel' 
yapılan propagandalara asla kapıl. tedir. Siyast fırka reislcrindc:~u !P; 
mamıştır. milis efradına kadar herkes, 'tafPP 

Romanya. halk kitleleri her gün leden bahsediyor. Şöyle bir ta 

biraz daha iyi anlıyor ki, Alman ge- lcr işidilmektedir: ~·1~ 
nlşleme hareketi Romanya hududun. "Hitler, muharebe yaproı:Y;~ll ıı'1" 
da durmıyacaktır. Binaenaleyh Ro- kat Almanya, Almanya hU ine ıt-~ 
manya, nasyonal - sosyalist Almanya cindeki Almanların e:ı:ilınes e_af'f' 
ile Sovyet Rusya arasında. harp sa. 
hası olmaktansa Çekoslovakyamn 
müdafaasına yardım ederse daha iyi 
olacaktır. 

Romany~nın Çekoslovakyaya mU

zaharetl yalnız 1921 Romanya - Çe. 
koslovakya ittifakı ve Cenevrede im
zalanan 16/2/1933 KUçilk Antant 
paktı dahilinde temin edimiş bulun· 
muyor. Ayni zamanda iki memleket 
arasında çok sıkı iktısadt ve asker! 
teşriki mesat vardır. Bu elbet her 
iki devlete de büyük bir harp kudreti 
vermekte ve bunların hudutlarını 

melhuz harbin ilk harekAt sahasın-

dan oldukı;a uzak bulundurmakta. 
dır. 

Şurası muhakkak ki, Çekoslovak
yaya karşı herhangi bir teca\iiz tak.. 
dirinde Romanya diğer devletlerle 
birlikte harekete geçmekte gecikmi. 
yecektir. 

Diğer taraftan Macaristanın Çe
keslovakyaya yapılacak tecavüze i~. 

tiraki ve hatta. Alman ordularının 

Macaristandan geçerek Çekoslovak
yanın Slovak hudutlarına yürümesi. 
ne seyirci kalması takdirinde, Küçtik 
Antant paktı kendiliğinden lşllye

cektlr. 

Japonlar 
edecekler 

fırsattan istifade 

Tientsin, 5 (A.A.) - imtiyaz mın
takalarmı terketmelerl hakkında Japon 
lara verilen emir üzerine Japonlarla kü
çük Japon firmaları teıdricen İngiliz ve 
Fransız imtiyaz mıntakalarını terket-

meğe başlamYşlardır. Bu mıntakalarda
ki ecnebller arasında sükılnet hüküm 

sürmekte ise de bunlar Japoo makam
larının istihzaamiz muamelelerine he -

def olmaktadtrlar. Japonya namına söz 
söylemeğe salal;ıiyettar bir zatın ge -
çende söylediği gibi bura.da çıkan bü-

yük bir Çin gazetesi de Avrupada bir 
harp vukua geldiği takıdirde Japonya
nın Almanya V-' İtalya ile akdettiği iti-

laflar mucibince harbe iştirak edece
ğini yazmaktadır. Bu takdirde Japon
ya ecnebilerin kontrolü altın.da bulu -

ber' 
maha etmiyccek ve onları . 

d ktlf· d' başvurarak müdafaa e e~e ınektC ite U. 
Harpten arasıra bahsedıl _ . ..ıt ıs1 

k" uııtı.ı- ııe'' bundan maksat aşağıda 1 rıcrinl 
lahazayı ileri sürerek harp 

1 
,.., 

taraf etmektir: . . eyi ~-~ 
Vazgeçmiyeceğimız bit f ...,e1' ır 
k . b" • nıeııev- ır 11" ku ettırmekten ızı . aııe b 

bize karşı harp etmek canıY 

reket c.Jur. ~ 

lnanılmagaca 
bir vak'a

5 
;,..;J' 

_.. Baştarofı 

_ Gel benimle, kızını! 
11 
rııeı4~ 

Diyor. Ve, Şehremini Po~yıee" !U 
yolunu tutuyorlar. Mesele 
ko veriyor. rt9 

• ,,. • dit lı" r 
Bütün bu olan eeyler hak"~et -6~ 

"N · düa'un' dilğilDU• 11 ~ t-... ,, nın ne ., iıı!J-.. 1 

diğini elbet merak e.d~arak tıP' ~ 
lohusa hikayesini kati 0 bS)'Iİ ı;etnr~ 
m.iyor. O, daha ziyade, ağa a1' jçllJ ~ 
kendisini kocasından ayırtJXl tJii tı~ , 
behane ve aebebler .. ic~~ ~ola~ ~.P 
da duruyor: işsiz gu~su .ıwı- b, 
sucu "H,_,, nm ayagı.nJll ~e~ ,.,, 

,, 1'fıP-" _.:fi.il 
kabuguv koymak ve .-,IS ~I• STI"' . 1'•""" 
ci kocasından kalan iki dJt ı ~-
gelip oturmak sevd~d:;eıeri. t)'P~ 

Bütün bu lohusa hi.1' ıarJll.111 ,.ı 
cesiyle ağabeysinin b30 . ,Jll,ı jr 
çıkmaktadır. Bayan ''N'··1··_·:..ı •. o .,.~ 

Ü 
. ·· ;;vor aı.... .., .-.o~ 

_ nycde surun...., di)·ot ·ptJ' 
tanbula ben getırttiD1 :ııetiJle 
onlara ben baktıın... Gö ~ 96' 
dursun._ :ıı.ardeti . , 

Bayan "N .• ,, nin klZ 
1 
4e~ 

betleri ge~iriyor: rnınJ.ıl dlb 
- Onları getiren ge ar' .,,. 

seydl de gelemez olaY::;du~ edl1°1 , 
Diye, koyu koyu b • 411,, 

• • , ıe 
. . dit ,., ç 

Oyun, eski bir aılepjll bt~i 1f- ~ 
liğini tem.in baknnındall~ .. j$\ffııı ~ 
lakki edilebilirdi. ı\nca · elJ114eıı 

hile jle 
Sabahatin çocuğu 
olmasaydı! ..• 

o 

' 



~YL'UL-1938 HA SER - 'Ak•m noetu1 it......__. _.,. Saraçhanebaşında Horhor caddesinde ~-~ 
'§3 ...... ha1ı .. "l , og e ve akıam her yemekten sonra günde 3 defa Kız HAYR.YE L·sEs· Yabh 

Erkek , 1 1 1 Yatısız dişleri niçin fırçalamak lazımdır. 

aatt Çünkü unutmayınız ki: 
~ \.._ Irnsızlıktan çürüyen di~erin difte
' V<tdeın . 

.l..na, ilk, orta, lise smıflarile fer ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
Arzı eden t alebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gUn saat 10 dan 17 ye tt ıa ~ . cik, kızamık, enfloenza, ve hat-

~ etı tu.:neye yol açllklan, iltihap yapan 
erııe k''kl . . h llaııct· . o erınse mıde um.maıs, a 

l'apt ~ıt, nevrasteni, sıtma ve romatizma 

\'c ıgı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız. 
~ll sağb· :arn dişler umumi vücut sağlığının 

ırın · (jj01 . cı şartı olmuştur. Binaenaleyh 
terıni . h 

la • 1~ ıı ergün kabil olduğu kadar faz. 

niıe 
1 
aka! 3 defa - '''Radyolin .. diş macu 

bi!irs~r~ahyaraıc sıhhatinizi garanti ede· 
toı>I ıruz, ve etmelisiniz. Bu suretle mik.. 

olur:n i.ınha ederek dişlerinizi korumu~ 
Untıı. 

- l<.abu1 olunur. t stiyenlere tarüname gönderilir. Telefon: 20530 

... ~:::::;:::::::=:::::::::::::::::-::::::::~===r.==:x111ııııııı... 
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inı Ok il G. ;;;; ihi YATILI u . ar üneşi :YATISIZ mi 
~ ~ m. Ana - ilk - Orta ım 
~ -!!f 1stanbulun en eski ve ciddi özel okuludur. fö1 
f:! Yuva - llk - Orta 'lmıımla.ra hergün yatılr, yatısız kız ve erkek talebe yazılır. Leyli için çok sıhht bir binadır. iiii 
!Sil ilk kısım dördüncü ve beşinci srruflarda Fransızca, Orta kısımda Fransızca, İngilizce, Almanca dersleri vardır. ;m 
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ım yatılı Boğaziçi Liseleri yatısız g 
~!$i Ana srnlfı ile ilk kısım en yeni ve modem tesisat ile Bebekte eski Fransız Sen Jozef mektebi binaımda, orta ve f:i5 

1 lise sınıftan Arnavutköyünde tramvay caddesin.de Çifte Saraylarda kız ve erkekler için ayrı dairelerde. Her gün 55!5 
saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idaresine müracaat edilebilir. İateyenlere UÜ 

·::11:::::::::::::::::::::1:: .. ::::::·::··;:: tarifname gönderilir 36 210 Telefon :::::::::::::-::-::::=!•:::•••!JI!::~--··· !:::::::::::::::::::1e:::::::::w:::::::!::IE::: · · · • ::::!::.::::::5::ii:::m!fti:::::!5!i!:diii!:ii 

UIT1RA İLANI 

ile sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dis lerinbi fırçalayınız. 

"Beton yallara mahsus kaplama lev
haları sureti imali,, hakkındaki icat için 
sanayi Müdiriyeti umumiyesinden istih
sal edilmiş olan 22-7-1936 tarih ve 2170 
numaralı ihtira beratı bu kere ferağ ve
yahut icara verileceğinden mezkür ihti
raı satmalmak veya isticar etmek arzu
sunda bulunan zevatın Galatada, T~ptas 
hanında 18 numarada mukim Bay Teo
dor K. Sinanidiae müracaat etmeleri. 

D~vıet De_~·ı ryol l~rı -~~ iim'an10,rı -- l~f rtme -.. 
· . · Umum idaresi' .i/ô.nları.. ·. : 

J • • • 

~-~~~~~~~-
~ d 1 r ne Nafia Müdilrlilğlinden: 

~it~ 10~~~dirne bölge sanat okulunda yapxlacak 5369 lira 54 kuruşluk tamirat 
2 eş gün müddetle açık eksiltme ye konulmuştur • 

~t ı....' l3u ı· 't k iltm · k ı · · h A f A 

llITİRA İLANI 

Fevkalade nakfiyat mevsimi sebebi le 3 birinciteşrin 938 tarihinden itiba. 
ren ikinci bir iş'ara kadar vagonların 24 saatteıı. ibaret olan ta.hm.il ve tahli. 
ye mühletleri Haydarpaşa, Derince, 1z mir, Samsun ve Mersinde 8 mesai saa· 
tine ve diğer istasyonlarda da 6 mes ai saatine indirilmiştir. 

öğle tatili saatleri mesai saati say ılır. Bu mühletler dahilinde tahmil ve.. 
ya tahliye edilmiyen vagonlar Şomaj licretine tabi tutulacaktır. 

Sayın alakadarlardan münakalatm süratıe yapılabilmesi için lüzum görü. 
len bu tedbirlere imtisal eylemeleri ri ca olunur. (6126) 

~' "'1Yı şe ~ı e s e şartnamesı, mu ave e proJesı. ususı, ennı şartna· 

?ıoruı 11.dırJık ışleri genel şartnamesi, keşif evrakı Edirne Nafıa müdürlüğün-
3 Cbilir. 

~ Odil~ liu işin ihalesi 20 Eylül salı günü saat 15 te Edirne Nafıa müdürlü-
1nd 

1 , ~ , a ~apılacaktır • 
kgıdak· ll:ksıltmeye girebilmek için 403 liralık muvakkat teminat vermek ve 
~ A. 1 

'lesikalan ibraz etmek lazım dır. 
'it~' Nafıa Vekaletinden veya E:l irne Nafıa müdürlüğün.den bu işe girmek 

~ l'ltı:ıış ehliyet vesikası. 
:--.... 938 1 ( 1 yı ma ait Ticaret vesika sı, 61 2) 

"Yol ve sair satıhlar, inşaat malzeme
si, bloklar ve levhalar misillü sair mevad 
imalatı ve ıslahatı., hakkında -
ki icat i!jin sanayi müdüriyeti umumiye
sinden istihsal edilmiş olan 1-9-1936 ta
rih ve 2219 numaralı ihtiraı satmalmak 
veya isticar etmek arzusunda bulunan 
zevatın Galatada, Taptas hanında 18 nu
marada mukim bay Teodor K. Sinanidi-

Muhammen bedeli 2040 lira olan 2 veya 4 numaralı Dize1 veya Benzin 
motörlü 4 adet -santiırifüj tulumba 22 - 9 - 938 perşembe günü saat 15 te Haydar
paşada gar binasındaki satmalma komis yonu tarafından kapalı zarfla usulü ile 
sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 153 liralık mu
vakkat teminatlarını ve teklif mektuplarım muhtevi zarflarını eksiltme günü 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri lazundır , 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 
parasız ola.rak dağxtılmaktadrr. (6140) • se milracaat etmeleri. 

BORfDAN ~ 
içind .. e_n_ti_. t .. r.iy_c_n_M_a.rg•a•r-it_: ________ L_u_v_r ... a_g_e ... ti·r-ttı-. m-.-Y-a-ta_k_o_d_a_m_a_b_i .. ti-şı-]~-

t 
... _ hük~meti kurtarmak, ihaneti odaya kapattım. Bilirsiniz ki bu oda -

ec . 
t ~1Ye etme'k.. Beni korkutuyorsunuz, dan çıkmak imkan haricindedir. Tren-
'"'kettneabl. kavel .eda kapısmm önüne nöbetçiler 

tı - N"c çare ki beni bütün gün sizden k:>ydu .. Madam, biliyor musunuz ne 
Q ~alt bulunmıya mecbur eden şey buy- oldu? Bunu kat'iyyen bulamazsınız .. 
ğ tı. İltifatıma, ~evcccühlerime boğdu - - Beni korkutuyorsunuz şevketme-
ç~~ 8efilln biri meğer benim ölümüme ab !.. 

§ıyorrnuş.. - Korkmakta haklısınız .. Ben bih'ı 

\· - Şevketmeab .. Böyle bir alçaklığa cesurluğumla öğün.düğüm halde kork-
•nı teşebbüı etmi§?. tum l Odaya girdikleri zamanda büyü· 

lt \la.ıu'la ile verdikleri karart düşünen cü kadının orada bulunmadığım gör -
taı: 

re ...... :Sunu da vakti geldiği zaman öğ-
nece, . . M . C . . d a k ({Sınız, argant. anının a mı 

,~1 Ça söylemek saati gelmedi. tr-ı 
ltı Ylel'ldiği gün cezasını da ~ekmiş bu-

llaca"ktır. 

tt\ - Demek böyle §eyler de .cluyor
b~§? Bana evvelce de bir ihanetten 

Setıni§tiniz ! 
l\hıı hüzür.le kmşan kral: 

lta.; E\ret, _ dedi. • O zam.an ısize bir 
ı:la. ında.n, bana ihanet e.den bir kadın
);ı~ ba.b.setm.iş ve bunu bulmak için 

~tınınızı istemiştim. 
~il argarit içinde fazlalaşan üzüntüye 

tır koyarak . 

lı:c~ Ben hiç 
0

bir ~ey bulamadım şev· 
L' ~<lb, - dedi. 
?ı.1 Ut bir kaç saniye düşündü. 

da argarit göz ucuyla kralı kontr.ol
tit~ ıterj kalmıY.ordu. Bu şen simanın 
h.id~ Çe hüzünleştiğini gör.dü ve kralın 

l. ~e~Jenrniye başladığ · nı anladı. 
Uı: 

t§i - Felakefo bakın 
q .. "l'dınlatacak kadın 
~n kayboldu. 

ki, - dedi. - bu 
da bugün göz-

- Na.arı kayboldu, şevketmeab?. 
lı:a.-d 1'aınpıe hapsettir.diğim büyücü 

ırı. 

trar 
telt: ıçe tebessümünü güç zaptcde -

-N ....., S asıl kayboldu? Sonra ... 
trıe ... 

1 
onraar bul Kendisini "ihanet., 

Q" es· · · 1 ıçın sorguya çekrnek istedim .. 

müşler .. 
Kraliçe hakikaten korkuyormuş gibi 

görtinmiye çalışarak : 
- Bu düşünülemiyecek bir şey!. 

dedi. 
- Müsterih olunuz, Margarit~iğim, 

korkmayınız. Ben buradayım. Sizi mü
dafaa için şeytanlarla boğuşabilirim ... 
İşte böyle .. Büyücü kadın sırra kadem 
bastı .. 

- Doğrusu çok garip bir hadise ..• 
Bu, doğrudan doğruya şeytanların ne 
kadar kuvvetli olduklannı gösterir. 
Din kitaplarında da buna dair sarahat 
var. 

- Bunu .din kitaplarında okudunuz 
mu? O halde büyücü kadını şeytanla
rın kaçırdığına inanmalı. Fa'lcat onun 
kaçışı beni büyük bir üzüntü içinde hı~ 
raktı. 

Kendisi için pek hayırlı olmıyan bu 
konuşma sırasında Margarit, bütün 

gayretini renk vermemeye sadetti: 
- Ni~in üzülüyorsunuz?. 
- İhaneti öğrenemedim .. Gene bu 

gece bana ihanet eden kadının admt 
bilen adamı da kaçırdım. Onu da az kal
sın yakalıyordum. 

- Kim bu adam?. 
- Size aslanlı bahçede fenalık eden, 

aıncam Valuvayı kaçırmak cür'etini 
gösteren serseri. Bereket ki a.mcamr 
kurtardım. 

Kalbi şiddetle çarpımya 

Margarit: 
başlryan 
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Mabelin muhtemel görtdüğü, fakat 

kendisince imkansız olan bu hadisenin 
bakikata çevrilmesini istiyordu. 

Demek Büridan, kraliçenin zevciyle 
temas edince sihir bozulacaktı. 

Bir nevi utangaçlıkla sordu: 
- Eksirin öldürücü tesiri kaybolun

ca aşk doğuran kuvveti de kaybolur 
mu?. 

- Tabii madam .. O zaman intihap 
ettiğiniz adama eksirden tekrar içiririz. 
Ben Büri!danın kralla konuşarak eksi
rin bozulacağına kani değilim. Çünkü 
Büridanm kralla konuşmasına imkan 
yoktur. Büri.dan bence ölmemişse can 
çekişmektedir. Bugünlerde kollarını 

uzatarak sizi çağıracaktır. 
Kraliçe titriyordu. 
Mabel: 
- Kurtuldun oğlum, diyordu. Bu al

çak fahişe ,seni ölmüş zannettiği müd -
detçe, onun öLdürücü aşkından uzak ka
lacaksın! Fakat oğlum Jan ne oldu? Nel 

kulesinden döndüğüm zamandanberl ne
ler geçti. - diye düşündü ve yüksek 
sesle: 

- Kıymetli kraliçem .. Büridanın ö · 
leccği zamanda yanında bulunmak 
sizin için pek kolay.dır. Elbette onu 
yakalatmışsrruzdır?. Şüphesiz Luvrun 
zmdanlarından birindedir. 

- Demek hiç bir şeyden haberin 
yok. Onların kaçtıklarını bilmiyor mu
sun? Beni az kaldı Nel kulesinde öldü
rec eklerdi. Filiplc Gotye de yaşıyorlar. 
Beni aslanlanma parçalatmak istiyor -
lardı. Valuvayı yakaladdar. 

Maskesi altında yüzü sararan Ma
bel : 

- Valuvayı yakaladılar mı? Büridan 
Valuvayı neye yakalasın! Yoksa Mir -
tiy için mi? • diye düş.ündü. Ve sonra 
sordu: 

- Hiç bir !ley bilmiyorum Madam. 
Ben N el kulooinden çıkarken bir sürü 
asker tarafından yakalanarak Tapml 
zmdanına götürüldüm. Orada benim 

büyücülükle itham edildiğimi söyledi
ler. Beni bizzat kral gelerek sorguya 
çekti. 

Margarit üzüntü ile sordu: 
-- Bir şey söylemedin değil mi?. 
- N c söyleyebilirdim 1 Geceleyin 

zındannnm kaprsının birdenbire açıldı
ğını duydum. Size Tamplıde bulundu
ğumu, kralın Nel kulesinden şüphelen
diğini, tarassutta bulundurduğunu ha
ber vermeyi düşünüyorum. 

- Evet, evet, bu muhakkak .. Onun 
şüphelendiğini biliyorum. Beni, sen 
kurtarabilirsin Mabel, ancak sen kur
tarabilirsin! .. 

- Bir şeyden kıorkmayımz! Neyse, 
anlattığım gibi beni zrndandan aldılar~ 
kralın odasına getirdiler. Sonra da giz
li odaya koydular. Güneş doğarken o
dun yığının üzerine konacak ve yakı -
lacaktım .. Allabıma sığındığım zaman 
siz geldiniz .. Lakin ... 

- Lakin ne? .. Söyle .. ben.den ne is
tersen söyle .... Mabel bana ihanet etti
ğini düşünerek ölümünü istiyordum ... 
Fakat sana tekrar kavuştuğum için 
şimdi çok sevinçliyim. 

Mabet, onun bu sözleriyle üzerindeki 
tesirinin derecesini anlamıştı. Oğlunun 
sağ olduğunu Bigorndan öğrendiği za-

• 
man kraliçeye karşı düşmanlığı dur .. 
gunluğa uğramrştı. • 

Fakat bu kin ve düşmanlığı hala var
dı. 

Büridanı kurtarmak, onu himaye et
mek ihtiyacı kinini gizlemeyi icap etti· 
riycr, kraliçenin yanında 'kalmasını lü
zumlu kılıyordu. 

- Madam, Lq.nsölo Bigornun ne ol
duğunu söyler misiniz?. 

- Bana şehremini Pressi onu affet
tiğinizi söyledi. Bunu niçin yaptın?. 

- Ona karşı ne istersem o şekilde 
hareket edecek değil miydim? . 

- Sizi muahaze için söylemiyorum, 
fakat onu niçin serbest. bıraktınız, ne-
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ye öldürtme<liniz? Merhamet mi et
tin? 

- Hayır .. Onunla konuştuktan son
ra bu adamrn bir gün size faydası do
kunabileceğini anladım. Serbest bı

raktırmamın s~bebi bu .. 
- Ala .. Fakat Valuvayı tutup '.kaçı

ran Bigorn, gene kralı götüreTek onu 
k:.ırtaran Bigorndur. Acaba neden?. 
Bunları niçin yaptı? işte bunu anla
yamıyorum. 

- Bunları: ben size öğrenirim kı:-a
liçem .. Burada bulunrpadığım sıra.eh 

ibir hayli garip vak'alann geçtiğini gö
rüyorum. Tehdit edildiğinizi biliya. 
rum. Tam vaktinde kurtulmu~um .. Si· 
zi kurtarmıya salışmak lazım... Ben 
§imdi gidip malumat almıya uğraş:ıyım. 
Eğer kral, y:ı Valuva ve ya!ıut bir 
başkası size beni sorarsa üç gündenbe
ri dairenizden hiç bir yere aynlmadığı
anr, eskisi gibi baş oda hizmetçisi va
zifesini gördüğümü söylersiniz. 

M a b e 1 , kraliçeyi hem em-
niyete, hem endişeye düşüren bu 
sözleri söyledikten sonra süra'tle git -
ti. Endişesi, Mabelin söylediklerinin 
şüpheleriyle uygun gelişinden, emni -
yeti de bir çok zaman tecrübe ettiği 

zekasından doğmuştu. 

Mabel endişe duydu. Bu endişe ele 
Büridanın Valuvayı kaçırmasınıa se -
bebini an!amamasındandı. Düşünüyor
d~. Valuva yeminine rağmen Mirtiyi 
kaçırdı da bunu Bürida:ı öğrendi mi ? 
Mirtiyi kurt.ırmak için ımi bu işi yap· 
tı? Kiminle ve nasıl? Biitün bu sualle -
re cevap veremediği için üzülüyor ve 
titriyordu. 

Mabel kraliçenin tlairesinden çıkar -
ken, kend~sinin orada bı!lunduğunu 

herkese göstermek için resmi kapıdan 
· çıkmıştı. 

Kapıda birini beklermis tesirini ve
ren bir askere rastladı. Sert bir sesle: 

- Senin burada ne işin var? · cliye 
sordu • 

Asker korkuyla geri çekildi: 
- Kraliçe h;ızrctlerini bekliyorum! 

dedi. 

Herkes Mabelin, kraliçenin sadık bir 
hizmetçisi, son derece nüfuz sahibi ol
duğunu bilirdi. 

Bilgileri yalnız bundan da ibaret 
kalmazdı. Onun 'kraliçenin emirlerini 
askerlere tebliğ eden yegane kadın ol
duğunu, Luvrda pek dindar bir kadın 
olınamakla maruf bulunduğunu da 

• biliyorlardı. 
- Kraliçeden ne istiyorsun'! - diye 

sordu. • Kendisi yorgundur, bugün da· 
iresinden çıkmıyacak .. 

Asker küçük bir paket göstererek: 
- Bunu kendilerine verecektim, -

dedi. 
Mabel paketi askerin elinden kaptı: 
- Ben veririm, dedi. 

Asker yüzünü ekşitti 
- Canım ... - dedi. 
- Canım da ne?. 
- Kraliçe hazretleri bunun için ba-

na bir mükafat verecekti. Bu paketi 
veren bana öyle söyledi! • 

- Pekala .. Sen gene layık olduğun 
mükafatı görürsün. Haydi git, kimdir 
sana bu paketi veren?. 

- Adının Filip dö Nel olduğunu 

söyledi. 

Mabel düşündü. Sonra ceplerini 'ka· 
rıştırarak çıkardığı iki üç gümüş para
yı askerin eline sıkıştırdı. 

Asker yüzünü ekşiterek: 
- Paketi veren daha cömertmiş .. -

diye mırıldandı. 
- Bunu ben veriyorum .. Kraliçe da 

ha fazlasını verir. Fakat yanılıp da 
sakın bu işe dair başka birine bir şey 
söylemeyesin, o zaman kraliçenin ve • 
receği başK:a şey olur. 

- Ne olur? 
- Sağlam bir ip! .. 
- Günah çıkarttığım papasa hile 

söylemem. 

BURlD:A~ ../~ 
-------------------------""'.~vatıı~ 

Mabet, Luvr<lan çıkınca paketi aç· Nel kulesinde neler olmuştu? 'p ecJi• 
tı. ile kapandıklan odada neler tertı 

- iki zümrüt .. Margaritin manto
sundaki zümrütler .. 

Zihninden bu yeni düşünceyi muvak· 
kat bir zaman için kovarak, sebepleri 
sonra anlamıya bırakarak onları kese
eine yerleştirdi ve !nnosan mezarlığı 
yanındaki perili eve doğru hızlı a~ım • 
hrla yürüdü. 
ı Az sonra evde bulunuyordu. 

Yu\tarı çıkarak: 

- Mirtiy! - diye seslendi, 
Cevabtnr alamadı. 
Mabel, evi yukarıdan aşağıya dolaş· 

tı. Üzüntü ve hiddetle tekrar: 
- Mirtiy ! • diye bağırdı. 

Hakikati anlamıştı. Mirtiy perili 
~vde değildi. 

Düşünmiye başladı: Valuvaya i\lan
makla budalalık etmişti. Sefil herif 
ke.1disini alıp götürdü'kten sonra kızı 

da cılıp götürmüştü. Bu muhakkaktı .. 
Gözleriyle görmüş gibi biliyordu. Talih 
baba ile oğlu biribirleriyle uğraştırıyor
du. 

Zavallı Jan .. Mirtiyi delicesine se
ven Jan .. Valuvaya oğlun sağ demiş ol· 
saydı acaba ne yapardı?. 

Bigornun bu hakikati Valuvaya söy
lediğini bilmiyordu. Bu hakikatin kon
ta nasıl ve ne zaman söylendiğini bil
miş <:lsaydı acaba Mabel ne yapardı? 
Valuvanın bunu nasıl telakki ettiğini 

öğrenseydi ne yapardı?. 
Mabel gerçi Valuvayı pek fena bir 

adam olarak tanıyordu. FaK:at o ne ka· 
dar fena olursa olsun oğluna kucağmı 
açacağında en küçük bir tereddüt gös
termiyordu. 

Mabel kalbinde büyük bir ümit taşı
yordu. 

* "' I/! 

Bu sırada Luvrda saatler geçiyor, 
Margarit haber almak için her an Ju
anayı kralı gözetlcmiye gönderiyordu. 
Kral ne yapıyordu? Ne söyJüyorldu? 

yorlardı. .. ariıttl-
Kral, yalnız Angerrand do ?t{ ?ıı(at" 

yi mahvetmek için çareler. arıyor, 
gariti hiç düşünmüyordu. . usteril' 

Saat dörde doğru,. kralıçe ın şla jçC

olmıya başlamıştı ki Juana tela 

riye girdi: dedi· 
_ Madam, kral geliy~r! - edi· ı-Je: 
Margarit hiç bir şey soylem öretceY' 

men pencere yanına gider7k batl•dt' 
bir eline alarak iplik bUkınıye .• 

Kapıdaki nöbetçinin gür sesı;çıııı'' 
- Kral geliyor, krala yol 

diye bağırdı. ki 11aıile 
Kral Lüi, içeriye her zaman ı;ruııce 

girdi. Margariti iplik bUker ~mii b~ 
dudaklarında bir saadet tebd

5 
yte 1>1Y 

lirdi ve onu baygın baygın se 

ladı. . bir ta"1t"' 
Margarit, sakin, milsterıh aııııı1ttf' 

la sandalyesinin arkasına daf :ıa d• 
Latif sesiyle hafiften bir §ar 
söylüyordu • 1 0tııtılf 

Kralın gözleri yaşardı. ~.as~eteıııııir 
tu da, bu Uitif mahlukta?. !.~~alıifC re~ 
ti ve Nel kulesinde gördugu .. ,. -~ 

d "'unu saııv:ı·ıı : .• 
minin Margarite ait ol ug r enin e 1 

tr. Yavaşça yaklaşarak k1"B ıç , 
d .. .. ·yte· 

en tutup. optu.. b' hayret 5es~A111 
Margarıt mes ut ır ·ı sııiSl"' 
- Ah! Şevketmeab 51 yotdıJdl' 

Gündüz geleceğinizi hiç umm~ .. aıs: 
Sizi o kadar az görüyorum. lik bii 

k • in ıp yorsunuz ya eğlenme ıç . 
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yorum. 't 
• aff d. . :Margllfl ·. 1':01' - Benı e ınız .d ·r 1..tf , • aı v• fi' 

kralların hükumet işlerıne f ııuı:d• ıs 
endışelerimiz vardır. Etr~~u~1'~, 
adetten başka bir ~ey bt otttr _ 
blimecburiye meyus ve betb~ ttS1e • 
Sevmek istedigyimiz zaman _

11 
.. ıııU~ 

• aı....-.. , t.iJ " 
mive, sevmek !stediğirnıZ z '· <1e » t: 

• ·• · · · ·· · · d'nteme,.. .f'.iY vıueıımızın sozlennı 1 ti tC"' 
kumcf kurt1rrnak için jhane 

ye rnccbur olurur, 


