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Tas ajansına göre : 

Alman yanın 
hazırlandığı 
Silah fabri!<aları durmadan 

çahşıyor 

IHlöTIL~R 
Qevannamesile end:şeye düşen 
41ınanlan teskine mi uğraşıyor 

Henlayn NUremberi(C gitti 

11, 
'-...._ h, 10tıcrc1en lıattı Jıarckett l~ln d lrtktlf alırken (x l~arctıi zat llcnlayndır) 
ı .. ~ C.- Yazısı 10 tmrnda 
~, ~~~~~~-

'U;;·;;····i General 
Orta me:<tep ı Franko 
~\lal.im kadrosu: çeııdnecelk mı'? 

'Ye ~k~ra muhabirimiz ı Ta~!~in7.ı::.iA~uhabi'!;"';:;:~ 
~ let~ e~l değişen muallim- • General Franko'nun yakında iktidar 
\ lfl IS· 1 · · b. I d · · • dan çekilerek yerine tavauut tarafta-
- ~ ım erını 1 ırıyor. rı mutedil bir ıiyaıet adamının gele· 
~,~ısı 2 nci sayfamızda • ceğine dair dolaıan taYialar pek de 

~••••••••• • esassız değildir. 

4ntep ·civannda manevralar 
başla yor 

silihlı bir 
muhakkak 

tecavüze 
gibidir 

. 
Kazaya ağrıyan arabanm pa~alan: 1 n umaralal' arabanın ön kısmmm, 2 numara) ar arka kt!;mmm ,.e S numara kazaya se

bebiyet ,·eren otomobilin bulunduğu yeri gösteriyor. 

Atlkallpaşa - Malta faciası 

Sürat, yine · beş. çocuklu biı 
aileyi kimsesiz bıraktı 
Araba ikiye biçilerek 35 metre uzağ·a 

fırlayıp giderken 
Zavallı arabacı · 
Beyin Oslft yel'e 

yuvarlandı 

Hastahanede 
öldü 

Otomobil kazadan sonra 
ağaca çarpb hurdahaş 

oldu 
DUn akşam saat 8,5 - 9 arasında Edir

nekapıya yakın Malta ile Atikalipaşa a
rasında genç bir arabacmm :feci bir şe
kilde ölmesiyle neticelenen çok acıklı bir 
kaza olmuştur. 

Kazaya kurban giden Emin isminde 3Ş 
yaşlarında dinç, namuslu ve çalışkan bir 
arabacıdır. Emin Yemiş iskelesi arabacı- Arabayı pa~aladıktan sonra otomobilin kendisi ele bu acmacak ,·uıyetc girmı,tt. 

_... Devamı 4 üncüde (Kö~cde görülen ba~ otomobilin ~förü Arab Kimlldir.) 
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ATİK ALİ PAŞA -. 
0 00000:> 

Kazanın nasıl \-uktıa geldi ğinl n yertnl gösteren kroki 

HATAVIN 

Aras 
Mühim 

beyanatta 
bulundu 

«Avrupa kaynaşıyor, bu 
hale sulh denecek olursa 
bu daha bir hayli ·devam 
edecektir » 

,Ana yasası 
, J l\anun dün Halay Mecl sinde itllfaklu 

--: · liahul edildi """' . . . ,., ~ 
\ft1'c1um1uun <1Pğ~r11 kumanda ntan Dolu man<'\'Ta1armcla Jıarellttı 

gözden geçlrlrlerkcn _... l"n:m t ıincüdc 

Ana yasa 25 maddeden ibarettir , 
Ayoea . neşrediyoruz · ..-:Yazısı lO imcuda 

T~\'flk RUştil ı\ns 

W: Yazısı J O 1ıncıida 
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dladisefec, tiliicfec 

N-iiıemberg nut
k!ınu beklerken 

f azan: Nizameddın Nuıı 

Almanya hadiselerin hangi istikamet-
te inkişafını terviç ediyor; 

Sulha doğru mu? 
Harbe doğru mu? 
Bunu nazilerin lideri ve Ahr.anyanın 

"devlet reisi - Ba§vekil., i Hitlcrin bu 
günlerde söyliyeceği nutuktan veya 
nutuklardan öğrenebilecek miyiz? 

Alman nasyonal sosyalist partisinin 
yıllık kongresi Nlircmbergdc açılmış 

bulunuyor. Bu kongre milli mahiyeti 
haiz olmakla beraber dünyanın her ta
rafındaki "Nazi - Faşist,, tcşkilAtlar

dan murahhas heyetler gönderilmesi i
tibarile aynı zamanda beynelmilel bir 
manayı da göze vurmaktadır. Kömin
tern'in cihan kongreleri na!ıl dünyada
ki komünist hareketlerin kUfesine h!
kim bir beynelmilel ihtilal mekanizma· 
sı ise Nüremberg kongreleri de gittikçe 
böyle bir karakter almakta ve dünyanın 
her tarafındaki nazi, faşist ve antisemit 
hareketlerin direktif kaynağı olmakta 
ve faşist ihtilal tahrikatınm merkezi 
mekanizması halini almaktadır. Binae
naleyh Nürcmbcrgde nu~unu söyler
ken Hitler sadece Alman milletine de· 
ğil, aynı zamanda dünyanın muhtelif 
memleketlerinde kimi gizli, kimi kanu· 
ni çalışan nazi veya pronazi te~kilatla· 
ra da dayanmaktadır. 

Almanya siyast hareketlerinde daima 
lıarp~ bir: vasıf seziJmesfui ister gibi 
görünmesine rağmen Nüremberg kon
grelerinde her zaman sulhcu gözükmüı· 
tür. Hitler, nazi kongresinde asli harp 
taraftan olmamıştır. Öyle ki Nürem· 
berg adeta nazi sulhunun mihrabı gi
bidir. Acaba bu mihraptan Almanya 
bıidiselerin ilahına nasıl bir münacatta 
bulunacak? 

Çembertayn tarafından Sir Nevil 
Henderson vasıtasile bildirikn İngiliz 
noktai nazarının Almanya üzerinde na· 
sıl bir tesir icra ettiğini bu nutuktan 
öğrenebilecek miyiz? 

Moslı:ovaöaki Alman sefiri Grat fon 
Şulemburg'un Litvinof ile yaptığı "şah· 
si ve tamamilc gayri resmi., temastan 
alınan neticeleri Alman kaıargarunın 
nasıl mütalea ettiğini bu nutuktan öğ· 
renebilecek miyiz? 

Fransızların Majno hattı karşısında 
her g:.in bir parça daha kuvveti artın· 
lan Sigfrid müstahkem hattına Alman· 
yanın ne derece itimat ettiğini bu nu· 
tuktan anlıyabill•.:ek miyiz? 

Belki ... Belki de bu nutuktan hiçbir 
§ey anhyamiyacağız. Belki Hitler, Al· 
manyarun, Orta Avrupada tehditkar 
bir muamma halinde kalmasını tercih 
edecek. Bu takdirde Avrupa bir kat da· 
ha ~mniyetsiz bir hava içine girecek. 
Mılletler Cemiyetinin NJremberg nut 

ku::ldan dört giln sonr-a toplanacak olan 
tssamblesi de içinde bulunduğumuz siyasi 
mevsimin bir başka muamma~dır. A. 
caba silahlanma programlaMnr tatbik 

:den İngiltere ve demokra'.liyc azami mü 
zaherct vaadeden Amerika Millet· 
ler Cemiyetine paktın 16 mcı maddesi 
etrafındaki taahhütleri bundan sonra 
olsun baıarabilecek bir metanet ba!ı§e· 
debildi mi? 

Edebildiyse bu Nilrembergden gele· 
cek temenni veya tehditlerden ziyade 
harbin aleyhine ve sulhun lehine bir 
fikir verebilir, 

Vaziyet karanhl:tır. Karanlıktır ama 
harp pek uzak bir ihtimaldir. 

NIZAMETTIN NAZiF 

Oaktllo 
Tilrkçeyi gayet iyi ve seri şekilde vazan 

bir ıfııktllo b:ıy:ın iş arıyor. fstıye~lcrin 
Hııbenle daktilo rumuzuna t:ıhriren müra
caat ctmell'I'i .• 

profesör Akil Muhtarın reisliği altında topranılacak ve müzakerelere başlotıO· 
caktır. Bu akşam mmalılıaslar şeref ina Perrıpalasta bir akşam ziyafeti veril~. 
cek ve onu bir suvare takip edecektir. ( Rsimde, Romanyalı doktorlar, keti 
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/erini karş1lıyan Türk meslektaşları ara şında görı'!lüyor.) 

Balkanlat arası beşinci Tıp kongresi bugı'ln saat 11,30 da büyük merasim
le Vl' Sıhhiye vekaleti müsteşarı Asımın bir nutkıle açılmıştır. Müsteşardan 

soma Yıınan, Yugoslav ve Romanya heyet reisleri birer nutuk söylemişlerdir. 
Bu sabahki toplantıda murahhaslar biribirletile tamşarak husust görüşme

lerde bıdımmıt§lardır. Öğleden sonra Tiirkiye - Balkanlar arası Tıb birliği reisi ~~~~~~~~~~~~~--=~~~--~~~~~~~~~~~--___-/ 

( $ IE IHI ii I~ ID E v lE iMi IE iMi iL IE I~ IE l ır IE ) Doğru 

deijil miJ. 
Atatürk köp
rüsü inşaatı 

llubaların yerlerine 
konulmasına başlandı 

Atatürk köprÜ9:.inün, deniz üzerinde· 
ki in pat kısmı ve• dubaların yerlerine 
konulması i~i başladığından Haliçte 
bazı tertibat alınmasına lilzum görül· 
müştür. İstanbul Belediyesinin müra· 
caatı ilıerine liman reisliği Unkapanı 
Öl'l':.inde 200 metre murabbalık bir saha 
dahilinde seyrisefcri menetmi§tir. 

Köprünün inşaatı ilerledikçe bu saha 
Halicin ortasına doğru genişliyecektr. 
HaU.:in ortasına kadar dubalar sıralan· 
dıktan sonra bu taraf ıseyrisıcfere açı
lacak ve· Azapkapı önündeki kısımda 

ıeyrisef er menedilecelctir. 

Atatürk köprlisli inşıat grupu gimdi 
k8prüniln korkuluk ve llst kısımlarını 
Alm.lnyadan getirtmeğc başiamıştır. Bu 
kısımların montaj işleri de Balattaki 
atelyede yapılaı.:aktır. 

Belediye, Vali Muhittin Üstündağ 

Ankaradan dönünce Unkapanı meyda
nile Azapkapının evvelce yapılan plana 
uyıun bir ıekilde açılması işine baş· 
lryacaktır. 

Av(~ılar bayramı pa
zar gUnü yapılacak 
İstanbul avcılarının bayramı bu sene 

11 eylUl pazar günü AmbarJrda Çoban· 
çeşmede yapılacaktır. Avcılar birliği 

bunun için geniş bir program hazırla· 
ıruştır. O gün törene gelec-:k davetliler 
ve avı.:ılar, Küçükçekmeceden otobüs· 
lerle bayram yerine götürülecektir. Sa· 
at 11 de av açılış nutku ıöylenecek, 

merasimle bayrak çtkilec~ktir. Moütea· 
krben hep bir arada yemek yenecektir. 

Bundan sonra Baltrap plaklarına, sa· 
bit hedef üzerine, müteharrik yabando· 
muzu hıtdefi üzerine atış müsabakaları 
tertip edilecek ve kazananlara mükafat· 
lar verilecektir. ,,.,, 

--<>-

E rüsk 
Veni vapurumuz hu 

sabah ~eldi 
Deniz~olları için Almanyaya sipariş e· 

dilmiş olan Mersin hattı vapurlarından 
Etrüsk bu sabah saat 9,30 da limanımıza 
gelmiş ve Tophane açıklannda demirle
miştir. Oenizbank erkanı, Deniz ticaret 
müdürü gemiyi liman dışında motörle 
karşılamışlardır. Etrüsk 3500 tonluktur. 
Sürati 14 mildir. 10 gün sonra seferleri
ne başlayacaktır. Mersin hattı için de 
yeni bir tarife hazırlarunaktadır. 

-o-

Donanmamızın 
talimleri 

lzmir 6 (Husust) Donanmamız bir
lık talimleri için Akdenizc çıktı. Pa • 
zara kadar dönecektir. 

stanbulda be etliye 
seçimi hazırlıkları 

SeçicUerin listeleri yarın akşam 
mahallelerde asılacak 

İstanbul vilayetine bağlı kazalarda 
belediye intihabına ait hazırlıkların i
kinci kısmına başlanmıştır. Şehir dışın· 
da kalan kazalarda her mahallede seç
mek ve seçilmek haklarım haiz olanla
rın intihap listelerini tanzim edecek he
yetler seçilmiştir. Şehir dahilindeki ka· 
zalarda da aynı faaliyet baglamıgtır. Bu 
heyetler, yarın ak§ama kadar intihap 
listelerini tamamen tanzim etmi~ ola
caklardır. Seçici listesi yarın akşam bü· 
tün mahallelerde nsılt'.:ak ve ayın on 
beşine kadar asılı kalacaktır, Bu U.te· 
lere bir itirazı olanlar cetvellerin asılı 

bulunduğu müddetçe itirazlarını bildi· 
re bilecektir. 

Diğer taraftan OUmhuriyet Halk 
Partisi teşkilatı belediye seçimine büyilk 
bir faaliyetle hazırlanmaktadır. Parti· 

nin hazuhklan vilayetin bu yoldaki 
çalı§malariyle muvl'.!zi olarak yürümek· 
tedir. 

BiltUn kazalarda ve soy adları eaas 
tutularak tanzim edilen aile fipleri ik
mal cdilmi§tir. Esas defterlerin de bir 
an evvel ikmali için alakadarlara emir 
verilmiştir. 

Lise ve Ortamektep 
muallim kadrosu 

-· TtYI r&' 

o ııll' 
Uleli Genç Türk ıokağın~ ~e~ııl' 

marada oturan H. Unsaldan bir ııd' O' 

aldık. Okuyucumuz bu ınektub:ııııd~ 
turdukları ao'kağın bakıınsı:ı • 
tiki yet ederek ıunları yazıyor' yoll'' 

"- Haberde, yeni yapılacalc ,_,r,ıtl 
hakkında bir havadis okuduıP• 1' p1r 
çevrilecek yollardan arta kal.at~ ı1'itl" 
ke taşlariyle, Arnavut kaldırım ·~e'e~ · 
derecedeki yollar- parkeye çe'f/tlure~ 
mig. Bu satırları okuyunca !,bCliıl ' 
sızladı ve batınına Lalelinin ,o b'tl" 
de, günde en az üç yilz yilk. ar•JıiÇ ~ 
kamyon geçen yirmi metretık "Ge"~ 
dmmı bulururuyan toz derya51

111 cıd6' 
TUrk,, caddesi,, geldi. Bu .z:a'f/~ .. cıı ır 

"n ra••·· nin tamir edilecek sokaklar n 

mi bile anılmıyor. blr ç~P' 
Artık bir sokaktan ziyade ,ııı"' ' 

lilğe dönen, yağmurlu havada ç eÇuııs1 
dan, kurak havalarda toıdaJ\ g ...t "' 

• ediltıı-.,.. 
yen bu caddenin ya tarnır • ııiç r 
yahut ta, sokağın durumu ıle tol"l1' 
kışık olmryan "Genç Türk ..-
• • • d r.. • ·1 • böyıeee ı 
ısmının e.ıştın mesı ve o· 
kinlerinin manevi bir ıstıraptal1 
sun kurtarılması lbımdır !. " 

Yerleri değişen muallimlerin ihracat rne\f· 
isimlerini yazıyoruz simi için 1111• 

Ankara, 7 (Telefonla) - Orta okul \"e rem Su Ankara birinci ortaokul öAretmen Devlet deınirYO .ıı 
liselerde yapılan tayin ve nakil listesini liğlne, B:ılıkeslr Useslnden Kamil su An- 1 J il" 
bildiriyorum: kara Gaıi lisesi öğretmenliğine, hmir er- r J 0 d 8 t ed b f r 8 ıoSleti ,. 

Mersin ortaokul müdürü Rasim Sl\·as er· kek lisesinden Ömer Samsun lisesi ör.ret· N fıa Ve · öl t1 tktısat Vekaletiyle a ·ceflıı 
kek muallim müdürlüğüne, YozRat lisesi menll#inc, Konra bz öğretmen okulun· petl pıı'' 
müdür ıııua\'lni Fehmi :\'iğde orta mudfirlü dan Ruk!ye Albay lnönü orta öğretmenli· rasında yapılan temaslar ucJdl ( 

j:jüne, Sı\'as lisesi müdürü Omer Samsun füe ğine, Adana lisesinden Hidnyet Erenköy ihracat mevıiminin devamı :ası t•~~. 
si müdilrlü~üne, Adnna kız lisesinde Neıihe kız 11 e i felsefe öğrctmenliAine, Urfa or- Devlet Demiryollarında alı.O dbirıe 

Gelenbevi orta okuluna, Bursa lise~lnden tadan Arif İlmlr Karataş orta okuluna, rür eden fevkaHidc nakliyat te 4 
Mürıeza Bilecik lisesi müdürlü~ilne, At· Urfa ortadan S:ılilı Zeki Tarsus ortaya, Art nin tatbikıne başlanmıştır. rıJatd' .~ 
yon lisesi müdürü Sami Trabzon lisesi vin ortııd:ın llilnıi llakırkôy ortaya, Elbi~- Yeni tedbirlere göre, va,g:e t-1ı!':~ 
mücliirliiğüne; Eskişehir müdür mua\'ini tan ortadan Il:ıs:ın K:imil Adana ikinci o- saatten ibaret olan tahınil b

1 
... ı.tcı., 

Gnziııntcp lisesi tııüdürliiğünc, Samsun kuluna, Antıılyn fücsinden Rıza Günümar ti e r .. · f 
lise~i müdürü Ömer Sıtkı Kayseri lisesi Tire orta okulunn, Silifke ortadan lsmail mühletleri İktıısat Vekıle .. ::erUell ti'"' 
nılidürliığünc, Sıvas munllim mektebi mil· Hakkı Bingöl [zmir Karataş ortn okuluna, nıf ihraç iskelesi olarak ~o gaılJl~l'r 
dürü !\uman Afyon lisesi müdürHiğüne, Nnzilll ortadan Zahide Kadıköy ikinci or- darpaşa, Derince, tz~ır, ate .,e cJı tif· 
Ankara kız lisesi müdürü Samih Dursa li· tnya, Balıkesir lisesinden Cenab Refik Or- Mersin için azamı sekız ııa: .. cıiriJısıif, 11e 
sesi ınfidürlli~nne, Trabzon erkek orta mü· kun Cibnli ortayo, Uşak orladon Afife O· istasyonlarda da altı saate.... • uıer1 .. ıt 
diirü Niyazı Adapa:ı:arı orta okul müdür· zıın llocn orta okuluna, Elüzı~ ortn<lan Ali · 5aatJ cJJIV 
lüğUne: Akhısar ortaokul müdürü Haydar Elii_göz gelcnbcvl ortaya, Niğılc ortodnn Yalnız bu saatler ınesaı eteri .111e 
• ı k k .. Hulu" si O:ı;dı"nç Ileşı"kt"ş orla'"', Ad"na A. tertip edilmiı:tir. Yani gec .. tıer i~·1• ı•)\'a ı · ortao ·ul mııclürtüğüne ,Ne\'Şehir b .. .1•• " ıı sa" v 
orta müdürü Snbri Giiıel ndanıı birinci or- lisesinden Muhiddin E. Vefa füesine. değildir. Buna mukabil b~ . ııesSP e s 
ta okul mildiirliiğüne: !\luğla ortıı mildiirü Urfı:ı lisesinden Ş<:vkl noduroğlu Eren köy girt•.:ek öğle tatilleri da:tııl~a tilİ ist;cı· 
Mustafa Akhisar orlnyn, Çorlu orta mildürü kız lisesine, Nazilli ortadan İcliil Pıır lecektir. Büylik istasyonlar kadar ııı 
Adil Çııtolca ortııy:ı, Çnlıılca orta nıfidürü !zimt orta okuluna, Konya ortadan İhsan 1 on bU l:luda~ Burs:ı orla'-'a, Odemı'ş orlaclnn yon ara gelen her vag 0tacD1'tır• fi' 
Hüseyin Timuçin Çorlu orta müdürlüğü- t1 " d f d b ı lrnıŞ bil Tnhsin Cncel Penılik orıa,,a, ( sküdar fi· et zar ın a oşa tt fdare!li t ... i· 
ne, Afyon lisesi nıUdllr mua\'ini Fehmi " e r ç!inr.n orlııokul yıırdircklfırii 'Hilmi Soy- Devlet Demiryollarr tahliye _,_.. 
Berı:;nınu ortıı miidıirliiğüne, Kütahya lise· 1 ı Y tut, DeyoAlu orta ynrdireklörü İbrahim atler zarfında vagon ar ::cret 
sinden Nureduin \'ah·ac orta müdürlüğü· artı ıı 
ne, l\lalnlyu lisc~lnden Coşkun Mnrrlin orta Akdoğan, Tnksim orla yardireklöril Hsllo; yenlerden yüksek ınunı rısıııı 
okul ınüclürlüğüne, Kayseri lisesinden ls· Erkiner, Çnp:ı orta yardircklörü Fuat Er- caktır. iıYoJJ•,.uıı 

1 
k 

1 
• kon, Beşiktaş orta ~ ordlrektliril Malik Sn· İktısat V .. k~leti de pe::ııt•1''~..sı 

mo 1 II:ı kı Onnr Nevşe ur orta müılürlü· ya, Tğtlır orta ynrdirektörii Kndrl Sunsun '" c.ı ~.. ..... ı.. il'" 
11üııc. na~·t1urt orla okul müdüri'ı :'.'1.1", lıınut ı'hracat mevsım· ı" •arfın~ c•"' ı-; ,, " ayni okul müdfırHlklerlne, Pazar orta okul • . · atırı• 
Kemnl rr:ıbzon erkek ortn ıniidürlü11 iine, ·· tl 1 b'l esı· ıt".itl ts ynrdirektörü Jlilsnü Şannıın orta mndür· sura e yapı a ı m :s • 
Adana lıirlncl orla okul ınfidür mu:ıYint ktedır. lül!üne-, Ra!:im Dolmıın Knsımpaşa mildür. tedbirler tesbit etme - .~ 
Necmettin Dal•burl orln müdürlüğüne, An· tnğiine, Ahmet Cevat Sıırıknmış orın mü· ~,.,,, 
k:ır ı <'rkek füeo;i müdür mu:ınni Şeref diirlliğüne, Tımıullıı orln yardlrektl:iril 111ııııtı'llllfı''~ rJ 
Ercloğdu l\lcrsin ortn okul müdürlüğüne, Hilmi Zlyn Apak ayni okul müclürlüJ!iine, ıtııııu11111l!nnnımunıııınntnnııııt1ıı ' 
Sinop orln okulundan Avni Güral l\lu{;la Adana ikinci orta yıırdlrektörfı Kemal """ A 
orta müdürlü~üne, Gnzinntep lisesi müdfi- Güvene ayni okul "'Odfirlüğüne, Toknt or- B c· R ... ..,,, r,.,," 'g' 
rü lmnmedclln lst:ınlml erkek mualllm ,. .. tadan Ahmet Erkmr.n Kumkopı ortayn,A-

1
, .. (Ok 1"1' 

mektebi mfidürlüğünc, ::-;iğde ortadan Se)'· A a ,,. ·'fi" unpaz:ırı orlarl:ın llıısan Ramiz T:ıkslm or· Romanımız, mündtfCC ııl(lf'"'"' 
feddln lzmlr erkek lisesi ö~retmenllainc.j tıırn, Elhistan ort:ıdan Hiiseyin Avni Uzel ktl)'tlC 
Ankor:ı erkek lisesinden İhsan nyni liseı Rastomnu lisesine nııkil ve tayin e<l.ilmiş· layısile konulamadı; o 
mildürlüğfine, Balıkesir lisesinden ~fükcr- Jerdlr. - özür dileriz, 
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l!e~ata dait 
Noktalama 

meselesi 
~ F.:ş on gUn oluyor, dostumuz Nu
~. da reddin Artam, Ulus'ta "Noktala
tlUıeri n, Yanı bir yazıda noktaları, vir
d11, F' kullanma hUnerinden bahsediyor
ga8te 8.kat kendisi de bunun için bir kaide 
'l'lnlyor, sadece çoğu muharrirleri
teue ~u i§i iyi becerememesinden ııika
~eteı alıyordu. Dün gelen fransızca 
~ d erin birinde M. Femand Vandc
lap ~~~noktalama,, ya dair yeni bir ki
fııı gını haber verdikten sonra bu i
t,ekteplerde iyi öğretilmediğini, 
ilııer rnuharrirlerinin çoğunun da bu 

"ı. ., e Vakıf olmadıklannı söylüyor. 
''aıou1cı 
~I ' ~iyor, noktalama imladan e-
,e~etlıdir; çilnkU yanlı§ yazılmış bir 
tııa :; ne olduğu anlaıııhrsa da noktala 
~ :nlı§lan ve eksikleri ekseriya met
bfı. h anasını değiııtirir veya anlaşılmaz 

" aıe koyar 
veııı .,, 

tr~ e1t ki Türk muharrirleri gibi 
~orıı ~Uharrlrleri de noktalamayı bil
llıaıı~ l\tnıbilir? belki 1ngilizler, Ala
~ktn da ... Doğrusu onların bilmemesi, 
bit il• den ayıptır; çUnkU bizde ancak 

•ltd r. er anberi kullanılan noktalar, vir-
. ~ onlarda çok eskidenberi mevcut

~ıı:ıanı!rnıyorsam noktalamayı eıtvelil 
~ıı ~erıye mektebi icad etmiştir. 'en adar eskiliğe ve birçok kitaplara 

"4tn h A. Vrupah muharrirler noktala
~baba enuz hakkiyle öğrenemedilerııe 
lıtıı de U ~·alnız onlarda değil, biraz da 
tuueri ararnak lazımdır. ~oktaların, vir
teıerd ıı, noktalı vfrgUllerin, hatların ne
ııı~,e lcuUanılacağını öğrenmek kabil 
~U· bhernen cevab verebiliriz: Hayır; 

b 'il ll bir Uslfıp meselesidir ve, her 
~~~selesi gibi, şahsa göre değişir. M. 
·~ııd Vanderem bir zamanlar bazı S: Balrlerinin noktalamayı büsbütün 

' t it istediklerini, fakat bunun de
~ do~Cdiğlnf söylüyor. Devam etme-

tt a ru değil; çUnkU yeni Fransız şa
~l'I ~tasında da mısralarına o işaret
~'lııt'lştırrnıyanlar var. Bunlar, Ver
\.~~ nasihatine uyup fazla vuzuhtan 

istıycn sanatkArlardır. Kari, on
~ eserlerini okurken, sadece anla-

' :Ukellc! bir adam değildir; ma
~,t §asında kendisinin de bir hissesi 
>~ ta~ Yanı kari, okuduğu manzume
)~ hu istediğinden başka bir mana 
~ ;c:.kur. Bittabi bUsbUtiln ayrı bir 
~ r egı1, ancak blrtaknn küçUk ve 
l'ı .. 1 .. 

8
l'ltlar ... Noktalama bir vüzuh un

~ ~r· 
~ . .haı.1.,.' ~Özün manasını bir çenber içi-
~~rtr; halbuki bazı şairler sözün 

l l:ı~e a hudud olmamasını isterler. 

~~. haıd:0.ktnJama işi henüz pek iptidai 
~!~. h dır. Onu, Fransızlardan alıver
, her' Ilı albukı her dilin noktalaması 
'titr \ıharririnki gibi - kendine mah
~ı;111<~uu Ue huso!>i biriblrlnden ta
~ "1'11rtn ayn tıeyler değildir; her mu
~ llıiıııgöstercccğl hususiyetleri birta
~-r~e h esaslara irca etmek kabildir.) 
~ 'lıııeeıı?z kendine mahsua işaretler 
~~ar llll§tir; Fransızların kullandık-

11 01euer arasında, kendine hiçbir lil
~~ lllıyanları da almıştır. Mesela is-

~~l' l'abut sorgu noktası denilen 
~" eu ""' . t~~llatı · ... urkçcde istifham edatı kul-
~llde .. 13UCııamr cUmle yapılamaz; 
~ edat ne, nasıl, kim, mi., gibi istif-
' d.. Veya zamirlerinden biri bulu-
~ q, •• ,,. 

lıt O(ta!anı' i§aretlne ihtiyaç kalmaz. 
~t ıııllh ~ işi elbette mühim bir iştir. 

?ı t her arrıre göre değişmekle beraber 
~'"'cUe dilde umumi kaideleri bulunur. 
~ ~re~iz. tUrkçeye mahsus noktala

(aldeı l'inı tesbite ve bunlar için ma-
er kurmağa çahgmalıdırlar. 

Nurullah A TAÇ l 
~~l ı ı 
~ ı mUstemlekAt 
~)'e it n azırı 
)~ılldista ada~ henüz gelmemişti 
tıı1~ lle §e~~ g~tmek üzere bu sabah tay 
!!.,., ~ ttıu rımıze gelmesi beklenen tn· 
% llaıcı steınıekat nazırı Malkoln Mak
hıı 'tir, ~~t bire kadar Yeşilköye irune· 
• saate ~reşten gelen haberlere göre 

y~~inir af ar. ~radan da geçmediği biL 
Ültoyd. ll&ılız müstemlekat nazırını 

t1 ~kıe~ kalabalık bir karşılayıcı küt
>a~t huıu ektedir. Bu arada İngiliz sefi· 
k~'ilt"" nnıaktadır. 1ki tayyare ile se· 
"ı· '\.len n 
~e \'araca" aıınn öğleden sonra Yeşil 
~t ~e bir gı umulmaktadır. Nazır şeh· 

~ tı. gece kalacak ve yann Eskişe. 
. elan .. • . . • 

lır. a uzerındcn Hındıstana gı-
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? 

Bir köpek, 
arkasından 

ölen sahibinin 
gözyaşı döküyor! 

Hayvani cenazenin 
yanından ayırmak 

güç oldu 
Atina gazeteleri, sahibinin ölümüne ağlıyan bir köpeğin meraklı ve acıklı 

macerasını uzun uzun anlatıyorlar: 
Dik ismindeki bu köpek Yunanistanm eski Odesa konsolosu Yorgi Validisin 

yanından bir dakika ayrılmayan bir hayvanmış. Konsolos, Diki o kadar severmi~ 
ki bazan onun arzusu için kendi zevklerini {eda eder, köpek de sahibinin bu sev
gisine büyük bir sadakat gösterirmiş .. 

Fakat, köpeğin sahibinin ömrü vefa etmiyor ve Yorgi Validis geçen gün, kısa 
bir hastalıktan sonra ö~:iyor ... 

Hastalığı esnasında gece gündüz sahibinin başucunda bekliyen köpeği oda
dan çıkarmak istiyorlar. Fakat, hayvan çıkmamakta ısrar ediyor ve sahibinin ken
disini artık ok§amamasından endişe duyuyor. 

Dik, sahibinden sevgi görmeyince kendisi onu okşamak istiyor ve yatağa atı
lıyor, ölünün üzerindeki çar§afı açıp Yorginin elini yalamıya başlıyor. 

Hayvan bu elin kendisini daima okşamasına alışmıştır. Adamın cansız ko
lunu elleri ile tutarak kendi boynuna götürmeye çalışıyor. Fakat, kolun soğuk ol
duğunu ve kımıldamadığını görün:•e, adamın öldüğ-önü anlıyor ve inliyerek yata
ğın yanıbaşına yığılıyor ... Ağlamıya başlıyor. 

Oradakiler, bu acıklı sahne karşısında çok müteessir oluyorlar ve hayvanın 
başına toplanıyorlar. Dikin gözlerinden :hakikaten yaşlar akmaktadır. Köpeği sahi
binin yanından almaya kimse cesaret edemiyor. Hayvan, senelerce beraber yaşadı
ğı, seı.rdiği ve kendisini seven bu adamın ölüm döşeğinin yanında yatıyor ve inli
yerek gözyaşlan döküyor. 

Nihayet, cenazeyi kaldırabilmek i~in köpeği oradan uzaklaştırmak lazımgel

diğini anlıyorlar ve hayvanları koruma •.:emiyetine haber vererek Dik'i, kendisine 
zarar vermeden evden çıkarmak hususunda yardım istiyorlar. Cemiyetin adamları 
gelip, hayvana haflf bir ıuyku .ilacı veriyorlar ve Dik, bu uykusu esnasında sahibinin 
yanından uzaklaştırılıyor. 

Şimdi Yorgi Validis mezarında, sevgili köpeği de hayvanları koruma cemiye
tindeki kö§esinde istirahat etmektedir. Fakat köpeğin daima sahibini aradığını 

söylüyorlar. 

Bir Jngiliz 
romancısı 

Severek evlend iğ i 
karısından ayrıldı 

Meşrur İngiliz muharrirlerinden Cek 
Bilbo bir ay evvel evlendiği kan::ıından 

ayrılmıştır .. Muharrire göre, bu arrılma
nm sebebi karısının ailesinin kendi işle
rine karışmak istemesidir. Cek Bilbo bun 
dan beş haf ta evvel, mis Alzas Loren 
Drek ile tanışmıştı. Bir haf ta tanışıklık. 
tan sonra evlenen romancı, karısile ge
çinemiyeceğini ondan sonra anlamış ve 
bir ay zor geçinerek ayrılmıştır. Fakat 
henüz boşanmak için mahkemeye müra· 
caat etmemiştir. 

Cek Bilbo bulunduğu bir beyanatta , 
şöyle demiştir: 

- Karımı seviyordum, o da belli SC\i

yordu. Fakat, ailesinin bizim işlerimize 
karışması j~i bozdu. Şimdiki halde ayn 
yaşıyoruz. Karım isterse tekrar barışabi 
liriz.,, 

Hindlstanm ilk kadın na7.Trı Vijaya
lakşmi Pandit tn~•yarcsiylo lngiltcreye 
gitmiştir. Kadın nazırın bu Londra se -
yahati siyasi mahafilde ehemmiyetle kar 
şılanmıştır. Fakat Vijayalnkşmi, bulun - ı 
duğu bir beyanateta: 

- Londraya siyasetle değil, kendi sıh-

..... i.:l 
Kadınların giyiıımrlerinde j'Cni bir tarz 

olan bu lıtt'alet Amerikada, Floridada 
l\!illcllcrarası güzel sanatlar balosunda 
göriilmitştür. Annabel Larsen ismindeki 
bu kız, ressamlara modellik etliği için bu 
şekilde, vıicudımıt iki paletle örtmeyi mu
Mflk bulmuştllr. 

lıatiyle alakadar bir mesele için geldim, 
demi~tir. 

Kadın, Hindstanın sıhhat nazmdır. 

sultanı 
Kardeşinin lngillz kızıyla evlenmesine 

müsaade etti! 
P r e ns 

lb> D rr in !kite 
Malf=ilmut, nnşanDoslylle 
memDe!J(e'\Cali"'ile <dlönecek 

(dl \Yı~lQılfl) yaqpacak 
Bir Malayalı Müslüman prensin bir nikürcü olmasını bilfil<ls daha muvafık 

lngiliz kızını sevdiğini ve ağabeyisi sul
tanın müsaade etmemesine rağmen onun

.la evlenmeye karar yerdiğini yazmıştık. 

Bugün Singapurdan alman yeni haberle. 
re göre, prens Mahmudun aşk macerası 
mesut bir neticeye varmak üzeredir. Prcn 
sin ağabeyisi sultan Süleyman, kardeşi
nin 1ngilfa kızı ile evlenmesine müsaade 
etmiştir. 

Sultanın evvela şiddetle itiraz ettiği 
bir mesele hakkında nihayet rıza göster
mesinde annesinin ve üvey babasının te
şebbüsleri amil olmuştur. Sultan Süley
manla Prens Mahmudun annesi, babala. 
n öldükten sonra başkası ile evleruniştir 
ve sultanın üvey babası prens Muham
med Trenggann meclisi azası bulunmak· 
tadır. 

Prens Muhammed ileri fikirli bir adam
dır. ~arkın eski ve batıl itikatlarından 
kurtulmak, garba daha fazla yaklaşmak 
hususunda daima sultanla mücadele et
miş ve bu mücadelesinde hükümdarın 

annesi olan karısı oğlu üzerindeki nüfuzu 
ile, kendisine daima büyük yardımda bu. 
lunrnuştur. 

Prens 1\.lahmudun bir 1ngiliz kızı ile 
evlenmesini, memleketini garp medeniye
ti ile daha fazla temasa getirmek husu
sundaki faydası itibarile yok istiyen 
prens Muhammed sultanın buna itiraz 
ettiğini duyunca derhal bir taraftan ken
disi, diğer taraftan karısı sultan Süley· 
mana teşebbüste bulunmuşlardır. Bilhas. 
sa, prensin, ne olursa olsun, sevdiğim ln· 
giliz kızı ile evleneceğim diye son kara
rını vermesi üzcı1ine, itirazda ısrar etmi· 
ye lüzum olmadığmı sultana kabul et
tirmişlerdir . 
Diğer taraftan Mahmudun alacağı kı. 

zın asil bir aileden olmamasını da sultan 
izdivaca mani teşkil edecek bir nokta bu· 
turken, prensin üvey babası ile annesi 
bunda da bir mahzur olmadığını söyle· 
mişlerdıir. Çünkü kibirsiz gönülsüz bir ka
dın olan valide sultan ile demokrat bir 
devlet adamı olmak istiyen prens Mu· 
hammed gelinlerinin bir terzi km ve ma. 

bulmuşlardır. 

Prensin üvey babası, İngiliz kralmm 
tac giyme merasiminde bulunmak üzere 
Londraya geldiği zaman prens Mahmu
dun sevgilisini görmüştü. Yalnız o za
man prens bu kızla evlenmek istediğini 
söylemcmişdi. Çünkü o vakitler kızı yeni 
tanımıştı ve sevmekle beraber henüz ev
lenmeye karar vermemişti . Yalnız, üvey 
babasına onu bir arkadaşı olarak tanıt
mış, prens Muhammed de kızı pek be. 
ğenmiş, kok samimi bulmuştu. Prensle 
mis Coys geçen §ubat ayında nişanlan 
mışlardır. 

Londradan haber verildiğine göre, 
prens Mahmutla sevgilisi yakında, dü
i'.,rünlcrini yapmak üzere lngiltereden 
Trenggann'a hareket edeceklerdir. Dü
r,rünlerini bir şark havası içinde yaptıktan 
sonra prensle mis Coys tekrar Londraya 
gelmek nliyetindedirler. 

Trenggann sultanının, kardeşinin lngi
liz kızı ile evlenmesine müsaade verme. 
sinden sonra, !\.lahmut, prenslik ünvam
nı muhafaza etmektedir. Bu Unvanı ta
şıdığı müddetçe -saray kendisine ayda bi
zim paramızla 150 lira kadar bir maaş 
vermektedir. Pek fakir bir memleket olan 
Trenggann'da bu para büyük bfr sen·et
tir. 

Trenggann Malayanm en küçük ve sö
nük parçalarından biridir. Memlekette 
demiryolu yoktur, pek az muntazam yol 
vardır. Ahalinin çoğu yerlidir ve müstem 
leke memurları İngilizlerden başka he• 
men hiçbir Avrupalı yoktur. 

Amerika 
350 t ayyar e defi 
t opu sipariş etti 

Vaşington, 6 (A. A.) - Harbiye neza
reti, tnyyarclerc karşı müdafaa terti
batının takviyesi hususunda mesaisine 
devam ederek 350 tayyare defi topu si
pari~ etmiştir. Bu toplar, önümüzdeki iki 
sene zarfında teslim edilecektir. 

r--:--------..-----..--~------·~...__._....__,.....,_,.._....,_... _ _____ _....__..~.._awwwa_.._....., ___ ..._, 

I Jüısqele 

D ON gece. bir mil\·ezzi bana, Edimekapıda bir otomobil kazası olduğu
nu haber verdi. Üşenmedim. Oraya kadar gittim. Hadisenin nasıl re· 

reyan ettiğini, kazanın nasıl olduğunu görenlerden dinledim. Bir arabacı, yor
gun argın evine dönerken, bir görünür kazanın ku:-banı olmuş. geride kansı. 
nı ve b~ çocuğunu yapayalnız bırakmıştı.Kaldmmm bir köşesinde yığılı du. 
ran arabanın numarasını öğrenmek merakına düştüm: 

- Bunun numarası kaç acaba? - diye arandım. 

Oradakiler: 
- On tekerlekte .... dediler. 
Arabanın ön tarafına geçtim. Gülümscdik?r: 

- On tekerleği orada aramayınız, bulamazsmız. Hele şöyle uzaklara ba
kınız. lhtarında bulundular. 

Onlar bu ihtarlannda haklıydılar. Çünkü ön tekerlek arabanın arka kı~ 
mmdan en az otuz metre ilerideydi. Otomobil çarpar çarpmaz atlarla ön te-' 

kerleği arabanın arka kısmından ayırmış \ıe arka kısmı bu kadar bir mesafeye 
fırlatmıştı. Bu arada da zavallı arabacı bu parçaların tam ortasmda yere fır· 
lamış, başüstü yere düşmüştü. · 

Bir arabanın ön ve arka kISimlarını biribirinden ayırarak bu kadar mesa. 
feye fırlatacak bir süratin ne olabileceğini takdir güç bir şey değildir. Süratin 
önüne ~eçilmezsc bunun gibi kazalara daha çok zaman rastlanır. Allah hepi· 
mizi korusun. 

R 
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tÇERDE: 1 
• Ayın on beşinden sonra sinema ve ll· 

yntrolıırdn kış progrıımlnrı haşlııyııc ıRın· 

dan, yaz için tenziHit yapıbn tarireler )e· 
niden gözden geçirilip lıeledil e tarnrın · 
don tnsdlk cdilcı.-cl:tlr. Fiyatlar geçen se· 
neklne nazaran ~üzde yirmi nisbetincle 
aşağı olacaktır. 

• Oenfzbank (alırika \'C hU\'llZl:ır mÜuÜ· 
ril göriilen lüzum üzerine umumi müdüri
yet emrine alınmış ve Anknra)a çağrıl· 

mışl&r. Yeni mOdür CelAI \'nzl!cslne başla· 
mıştır. 

• Gümrük ve lnhisarhır vekaleti l'zun 
köprüde gümrük memurları için ilç bil} ük 
npıırtımıın ynıııırmııyn karar vermiştir. 

Apıırtımıınlar dcırt düırell olacnkhr. A":, rı

ca bekar memurlar için bir ev ynplmla· 
caktır. 

• Çocuk bahçeleri üzerindeki tetkikler 
ilerlemektedir. Komisyon dün gyQp tara· 
fını gezmiş ve bahçe olma} n müsait yer· 
leri tesbit etmiştir. 

• Vilayet tarafından terllp olunan ehli 
hayvan sergilerinin üı;üncüsü cumartesi 
günü Yalovada acılacnktır. 

- Bu sene memleketimize geçen yılla· 
ra nlsbetle tok se:n;ah ı::elmiştir. Gelecek 
sene, lstanbul • Edirne nsfalt l olunun bit 
mesi üzerine daha fazla seyyah gelecc[Ji 
ümit edilmektedir • 

• Ayın yirmi :ı;ckiziııdc yapılacak olnn 
nıırbaroc; ihtifoline donanma subay ,.e c· 
rafının iştirakine mOsaade edildiği genel 
kurmııy başkanlıAından alltkadarlııra bil· 
dirilmiştir • 

• Ne,-york sergisine gönderilecek tari· 
hl eser fotoğrafları ve kalıpları nlınmıştır. 
Müzeler müdürlüğü sergi heyeti ile tema
sa geçerek yakında bunlan Ameriknya 
gönderilecektir • ı 

• E'•kar idaresi, postane knrşısında yap
tınıca~ı bin'.l için b:ır.ı ağaçları kesmek hu 
ausunda belediyeden müsaade istemiştir. 

• \'anda hnfriynt yapan Arkeoloğ Lake 
şehrimize dönnı!iştür. Arkeolo~ Van kalesi 
aJtındn b:m tarihi binalar bulmuştur. 
• Ecnehl ,.e azlık mekteplerinde çalış:ın 

muallimlerin nıaıışlanna zam lBPılm:ısı 

tein geçen sene maarif ,·ekalell mektep 
müdürlerine bir tamim göndermişti. Ta· 
mime göre bu ene b:ızı hazırJıklnrdn bu· 
Junacaklar, Jtclccek seneden itibaren de 
biltcelerini bu zamlara göre tanzim ede
ceklerdir. 

• Gümrük idaresinin bir stalistiğine gö· 
re ağustos ayı zarfında 1stanbuldan 2723 
yolcu çıkmış, 2593 yolcu girmiştir. Giren 
ve cıkan yolcu yckOno 5316 dır. 

• Diln şehrimize Romanyalı mualllmler
dcn mürekkep 810 kişilik bir kafile gel· 
mlştir. "Misafirler bu akş:ım memleketleri· 
ne döneceklerdir • 

• Tetkik seyahati yapan umumi müfet
tişlik başınüş:ıvlri ~iznmetıln At:ıker hera 
berinde Adliye, sıhhat ve maliye müşavir 
!eri olduğu halde Erzurum.dan Karsa git· 
mişlerdir. 

• Erzurumda imar birli~inin getirdiği 
tehir oparlörleri denemeleri iyi sonuç ver 
miş ve mm·aHakiyelle neşri:rnt:ı başlanınış 
hr. 

• Dan sabaha karşı S,25 de Er:ıurumclıı 
şimalden ccnubıı doğru hafif bir yer sar
sıntısı olmuştur. Zayiat yoktur. 

DIŞARDA: 

• ~iyuz Kronlkl gazetesinin llerlinclen 
aldığı bir habere göre, eski A vusturyn 
kralcıları ikinci reisi ''e katolJk mektep· 
Jeri cemiyetinin reisi baron Lesser, Da· 
<'hau tecemmü kampında ölmfiştür. Baron 
Lesıer, 12 martta tevkif edilmiş ve tem· 
muza kadar Viyanada mevkuf tutulmuş· 

tur. Bilahare oradan mezkür 'kampa geti· 
rllmlıtır. 

• Brilkselde henüz mııltim olmıyan bazı 
ıeheblerden dolayı münaknl1lt ve posta, 
lelgrar ve telefon nazırı Mark, Administra
törii albay Pübllnin taarruzuna uiıramış 

hr. Mark, araya giren şoförü tarafından 

himaye edilmlştir. 
• Eski ispanya kralı on üçüncü Alfon· 

sun o~lu Kont Kavndonga bir otomolıil 
kazası neticesinde yaralanmış ve aldığı 
ynralnrın tesirlle Olmüştür. 

• 1rkçılık Hh:ısında alınan tedbirler 
cilmleslnden olan:ık ltalynn dahiliye nez:ı· 
relinden 10 yahudi yüksek memur vazire· 
!erinden uzaklaştırılmışlardır. 

• Milletler cemi.reli konseyine riyaset 
edecek olan lngllterenln yeni Zelanda 
yüksek komiseri diln akşam CenC\·reye 
hııreket etmiştir. 

• Bütün So\'yet Rıı~yada bu sene 3 n· 
~ustosa kııdnr biçilen ekin sıılı:ısı 

i3.700.000 hektardır. Du, bütün 19-38 pl!ı·
nının yüzde seksen dördüdür. 

• Lord Halifoks, Bulgar kralı Borisl zi· 
yarcı etmiştir. 

• Sovyet Rusrnnm 1938 senesi içtimai 
sigortalar bfitccsl altı milyar 323 milyon 
ruhlcrıı baliğ olmaktadır. 

... ·-··-············································: 
HAYf\T MI BU! i 

Roman 

IHla ~aısnm US 
Kitap halinde çıktı. 

1 fiatı 30 kuruş 
: Tevzi yeri: Ankara e:ıdc!. VAKiT 
: Yurdu, YAKIT Kitape.Y. . -. ...... -----·-····-.. ·············-· ..... 

HABER - j\lCsem ooıta9) _,/1 EYLuı; - _;::8 .-# 

Otomobil 
09"'" Baştarafı 1 incide 

larındandır. Üçü erkek ve ikisi kız olmak 
Uzere beş çocuğu ve bir de knrısı var
dır. Emin, bu kalabalık aile efradının 

ekmeğini knzanmak için her sabah er
kenden Şehremininde lbro.hlm çavuş ma
hallesinde, Odabaşı caddesindeki evin
den çıknr ve akşamlara kadar arabasile 
kö§e bucak dolaştıktan sonra hava kara
rırken karısının ve çoeuklannm yanına 

dönerdi. Senelerdenberi fakirane fakat 
sakin ve miltevazı bir hayat geçiren bu 
aile dilnkU kazayla kara bir mateme bl.\.
rilnmUştUr. 

Emin her zaman olduğu gibi dUn sabah 
da gece karalığında evinden çık.mı§ ve 
ayrılırken de içten gelen bir hisle ço -
cuklannı sıkı sıkı 15pmUıı ve karısına da 
veda etmiştir. 

Evinden doğru Yemiş iskelesine inen 
Emin akııama kadar birkaç i.s almış, §eh
rin muhtelif kö:Jelerine kadar uzanarak 
ailesinin bir gUnlUk ihtiyaçını temin ct
meğo çalı§mıştır. Nihayet ak§am Uzeri 
hava kararırken bu kadar çalışmasım 
kfı.fi görerek, bir an evvel çocuklarının 

vo karısının yanında bulunmak üzere e
vinin yolunu tutmuştur. Emin Şehremi
nindeki evine daha kestirme bir yol ol
duğu için Edlrneknpı caddesinden git
mektedir. 

DUn ak§am da Fatihi geçmiş ve Atik 
Ali paşaya doğnı ilerlemeğe başlamıştır. 
Tablatiyle caddenin sağ tarafından iler
lemektedir. Bilindiği Uzere Fat1hteıı E

dlrnekapıya giden bu caddenin ortasında 
ağaçlıklı bir yayakaldınmı btilurunakta
drr. Emin arabasiyle yoluna devam ede
rek nihayet Şehreminine giden Hırkalşe
rif sokağmm yolun k~ısma gel
m~tir. Yalnız bu yola girmek i
çin caddenin ortasında bulunan ağaçlıklı 
yaya kaldrımmın arasındaki geçitten 
geçmek ve diğer tıırafmdakl tramvay 
yolunu da a§lllak lazımdır. Emin iki ta
rafına bakarak kendisine mAnl olacak 
bir variyet görmediğinden arabııtmı a
ğaçlıklı kaldırımın geçidine doğru sur -
mUş ve araba da karşıdaki yola girmek 
için ilerlemeğe başlaml§tır. Fakat, e\ine 
bir an evvel vararak sabahtan alq~ama 

kadar hırpalanan, yorulan vileudunu din
lendirmekten ve ailesine kavuşmaktan 

başka bir ıey dlişünmiyen Eminin ken
dl.!!Ini bekliyen feci akıbetten haberi 
yoktur. 

Araba cadde ortasındaki ağaçlıklı kal
dırımların arasındaki geçitten geçerken 
Edirnekapı taratmdan da §Oför Arab KA.~ 
mil adında birisinin idaresindeki 2661 
numaralı otomobil mUthiş bir sUratle Fa
tihe doğru yol almaktadır. Arab Kamil, 
henüz altı aylık bir §ofördUr. Ve altı ay
dan evvel de sokakta kağıt ve susam 
helvası satıcılığı yapan bir adamdır. 

İşte bu helvacı çırağı bir tanıdığı şQför 
yamağının yardımiyle otomobil kullnn -
masrnı öğrenmiş ve bir de ehliyetname 
alabilmiştir. Fakat biı atlı ay içinde bun
dan bir müddet evvel de yine ayni yol U
zerlnde bir ağaca çarptığı söylenmekte
dir. 

t~te bu BOkilde bir şoförün idaresinde 
bulunan 2661 numaralı otomobil, sanki 
lılr yanş pistinde gidiyormu" gibi Edir
nekapı caddesinde uçmaktadır. Ve tabi· 
ati) le arabacı Emin de, meydanda 
olmıyan ve hatta gözUkmiyen bir 
otomobilin böyle uzun mesafeleri bir an
da aşarak önlinc çıkacağını aklından bi
le gcçirmemektodir. Fakat işte bu umul
mıyan b6.dlse mcydnna gelmiı.ı ve Emin 
nrabasiyle ağaçlıklı orta kaldırnnm geçi
dinden tramvay yoluna çıktığı anda yıl
dırım gibi kopup gelen Arab K!milin o
tomobili de sankl yerden biter gibi yolun 
Uzerinde gözUkmUştUr. Otomobilin gözük 
rnesiyle Eminin arabasına çarpması o 
kadar ıini olmuştur ki, zavallı Emin de
ğil arabasını hızlandırmağa, kendini top
lamnğa bile vakit bulamamıştır. Çarpış-

manm bu kadar şlddctll olması yllzUn
dcn arabanın arka kısmı iki tekerleğiyle 
beraber beygirlerden nynlmış ve iki te
kerlekli bu parça, içinde arabacı Emin de 
olduğu halde otomobilin gittiği istika -
metc doğru fırlamış ve 00 metre kadar 
sUrliklenerek tatlıcı Satıh'ın dükkfmı ö
nUnde yığılıp kaim.ıştır. Zavallı arabacı 

Eminse bu sürükleniş sırasında htıdlsc
nln olduğu yerden 20 metre kadar ötede 
bulunan elektrik direğinin yanma te
pesi Ustü dU§mllgtilr. 

Hadiseyi yapan otomobilse, mlithiş sU
rati yUzUnden çarpışma sırasında bile 
duramamış ve arabayı parçaladıktan 

sonra direksiyonun kıvrılmasıyla cadde
nin karşı tarafına doğru hızla yoluna de
vam etmi3tir. Fakat bu hareket şoför Ka 
milin kendini kaybetmesi yüzünden oto
mobilin kendi başına bir gitfüi olmu§, 
Ve bu ınmda orta kaldırnrıın geçitten 
sonra Maltaya doğru olan birinci a~acı
na da yıı.ndan çarpara~ bir arabayla yap. 
tığ? müsademede radaytör ve mctöl' kıs
mının tamamen parçalanmasından s ura 
bu defa da sol tnraf çamurlukları, basa
mak.lan ve yan kapılan tamamen hur
dahaş olmuştur. Fakat otomobil yine 
durmamıştır. 

Otomobilin mot5rU işlememesi -
ne rağmen mUthiş silrati hala hızını a
lamamıştır. Bu sırada ııoför Arab Kfımil 
biraz kendine gelir gibi olmuş ve direk
siyona yapI§nrak arabayı ağaçlar ara -
sından kurtarıp caddenin aksi tarafına. 
geçirerek kaçmak istemiştir. Ve bu su
retle orta kaldırrının Malta tarafındaki 
ağaçlarının arasından arabayı geçirmiş, 

Fakat burada artık, bir enkaz hali.De gelen 
otomobil de caddenin ortasına bir kUlçe 
halinde dökUIUp kalmıştır. Arab K!mll 
bu vazl,> eti görünce yakalanacağını an
ladığı için derhal kendini muhtelif yer
lerinden yaralanmasına rağmen yere 
atmış ve Mdi.senln vukua. geldiği sokak 
baııınm karvısmda ve caddenin öbür ta
rafındaki diğer sokağa saparak mahal
leler içine dalmak ve ortadan eavugmak 
istem{sUr. Fakat etraftan hAdiseyi ga. 
renler buna fmkAn vermemiııler ve po
lislerle halktan bazı kimseler arka!ın

dan koııarak Arab !{lmlli bu sokağın i
çinde yakalamışlardır. 

Hadisenin bu eekilde sona ermesin
den sonra caddenin diğer tarafmda yere 
dUgllp kalan Arabacı Eminin yanına gi

denler zavallı aile babasını bafmdan, 
kollarmdan ve göğsünden aldığı ağır ya-

ralarla hareketsiz görmUelerdlr. Derhal 
can kurtarana haber verllmfn, yaralı Gu
raba hastane.sine kaldmlml§, fakat yolda 
ölınilatur. 

Beş çocuk ve bir annenin sefil bir va
ziyette klınaeııiz kalmasına sebeb olan 
h{dlsc falli eoför tevkif edilml§ ve müd
deiumumilik tarafından tahkikata bae
lanmıştır. 

Antep (evresinde de mnnevraıara 
hazırlanıyor 

Kadınlarına varıocıya kadar asker olan AnteP 
bayram yapıyor ... . Si~ 

Anteb, 6 (A. A.) - Büyük Erkfmıhar Mareşal öğle yemegını itıcıdll'' 
biye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak bu sa- hnlk arasında ~ok neseli.!.e:"ıi '1 
bah beraberinde orgeneral Asım Glindliz, Mareşal, halkm gösterdıgı . teb.., 
korgeneral Galib Deniz olduğu halde Bi- bağlılık tezahürlerinden nıil 
rec~e gitmiş ve akşam tekrar şehrimize tirler. yJ.P": 
dönmUştUr. Mare3ali.D Blreclğe gideceği- Antep, 6 (A.A.) - Bura.de. " 
ni duyan civar köyler halkı kAmllen yol- cak manevraya iştirak ede~~e 1f 
lara dökU1mil§ler, Mareşala saygı ve sev- kıtaat §ehrimiz çe\Tesine ge~ 
gilerlni sunmuşlardır. tayin edılen ko.nakiarında <Jt&Y' l>ı 

Kati me
rlnl me§gul olmaktadırlar. Man~uyU~ ,, 

güne kadar başlanacaktır· geııf( 
Maktu fiyat kanunumuz kanıbarbiye reisimizin bur8Y~ 

hak:..ıııcia dikkate de«er bir ri dolayısile bayram yaPa.:1.~: ... 1' ed"t 
yazı neşretti zın sevınç en manevra . erile }1if r o 1 . 1 • ya ı5ıw- "' 

Yunanistanda çıkan Katimerini ga.. cek kıtaatın buraya ge~a \fa~ 
zetesi, Türkiyedeki maktu satııJ ka· J daha artmı§tir. Kadml halltJ• Jt~ 
nunu dolayısile bir yazı neşre~iştir. ' kadar asker olan Antep uıı ~ 

man Meh +,.·v· .. nnek on <r. 
Bu yazıda §Öyle deniyor: . me""'ıgı go . ;tıneı<td ~ 

"Türk gazetelerinin verdicri maIUma bıkatını yakından takıp gUfE'ııl 
ta göre, 1 eylUlden itibaren°Türk hal. 

1 
yak karşı sarsılmaz ina~ ~=c;ıd~· 

kı en bilyük bir eğlencesinden malı. te n-arlamak fırsatını u 

rum kalacaktır. Esasen şarki Avrupa 
milletleri de bunu eğlence addede.!!er
di. Yapılan bir kanunla pazarlık ya. 
sak edilmektedir. 

Türk gazeteleri bu kanunun çok wr 
tatbik olunacağını iddia etmektedirler 

Bunu biz yapmış olsaydık, Atina 
kadınları mal satın alamazlardı, çUn. 
kil pazarlık bizde de çok kökle§ml§tir. 
Tfirj{iyenin aldığı bu tedbir, medeni
yete doğru yeni bir adım te!ikil eder; 
ve bize örnek olması icap ettiğini de 
itiraf etmeliyiz . ., 

FitJstfn 
Altı kişi daha öldü 

KudUs, 6 (A.A.) - Bugün Filistinin 
muhtelif noktalarmda yapılan taan1.ız 
lar neticesinde iki Yahudi ve dört A. 
rap maktul dUşmUştUr. Teberiyede bir 
bakkal dükkanına girmiş olan dört sL 
lahlı Arap, dilkkfınm Yahudi sahibini 
öldilrmUşler ve iki mU§teriyi yarala -
mışlardır. 

Bu .Araplar, askerler tarafından ya. 
kal anmıştır. 

Emir AbdulJahın tavassutu 
Amman, 6 (A.A.) - Emtr Abdullah 

Filistin meselesini Arapların lehine 
halJetmek üzere tavassut teşebbüsleri· 
ne devam etmektedir. 

Emir, Filistin hududunda kamp kur 
muş olan kabilelerden tethişçilere yar 
dımda bulunmaktan imtina edecekte • 
rine mUteallik tahrirt bir taahhütname 
almıştır. 

Asllsız bir 
haber 1,, 

Fabrika ve bavoı ,.ı 
idaresinde su~st!ft 
yapıl aıış def{_I~ 1'~stı't. 
Bu sabah gazeteleıinden b~~~ 

§adaki fabrika ve havuzlar h tıni~tif· .. 
sız ve yanlış bir haber n~ ;daf#~ 

haber de, fabri.'ka ve havuzla '\"e tı3. 
de bazı yolsut.luklar old~ ııolıJ$l 

500.000 liralık bir de suiswnal 

duğu yazılıyordu. j.r' 
hi yet" )IS' 

Bu sabah Denizbankın ~~tta bı:.o
karundan yaptığmıız tabkılc ~ ör~11 
berin kat'iyyen doğru oıma~~aril ~e 
dik. Fabrika ve havuzlar. ınu 00111) Jt!" 
Denizbankın yeni te~ıı~::rıdefl llY'~ 
merkezde çalışmak (lzere l:. bf{1'1l \ıtl ..ti 
mıştır. Ve yeni teşkilAt ile fa eeJil~ 
vuzlann da ne şekilde idare _1 .. ~~' 

tdareJU"· P'·. 
henUz kararlapnanuıtır· dlieee~1 l ~ r 
vuzlnrın da ne şekilde idare eJ11u"•"~' (tll 
kararlaşmımıştır. ldıırenin ca1' ol~· 
zaman igin başında buluna al det ~ 
dairesi mühendislerinden Gel - de ı.i.t • "it! JI"' • .,. 

ka ve havuzlara ne müdür j§lef1,;: 
dür vekili olarak değil l~nı~rr.ei' ~,ıı 
müddet için idare ve. tetkı~e i' ,ııı~ 
sadile tayin eciilmfiştır. ld ,.oı•ıı 1111 

. 1 ,.eyıı ,sl' 
tahkik:ılla bir sulstıma c.11' 
dolııyıslle değildir. Yııpı~ıı 

... 

ve de~iıiklikler üzeriıld--
• •• • • I ~ ' • • • ' 

Vazı hane nakll t ·z,,ıa 
AliGalipYenerveıerilciM~hmetNu Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma~ı et• 

ri Çanga yazıhanelerini Vcyvoda hanı d hal J<e& 
s . 6 numaraya naklettiklerini ilin e- Nevralji, kınklık ve bütün ağrılannızı er 
derler. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ll'l!llll ["" il"aı~sım IH!ava 11<.ıuıırıumu menfaatane 4 ...... 
Verilece~ mevsiminT e~ .. b~yük 

8
müs

8
amerhesi • .f\latıırtı;. 

10 eylül CUMARTESi akşamı ah'Slm • a Ç0SI kısJJJ:ı 
HAM i YET ve Bestekar BiMEN ŞE1• 

~ F L i F L .A ve T R U S LJ,".ı"'~· 
~ İZZET bahçesinin yıldızı Z O Z O DALMAS, YUNAN ORKESTROSU PAL M ER O -1e p.-P.f. 
li İSPANYOL DANSLARI TRIOVOKS KEMİKSİZ MACAR ÜÇ KARDEŞLER tarafından VARYETE 1'f6 
~ BATİK, GARDEN BARIN MARUF AR:STLERt ve BİR ÇOK S°ORPR1ZLER: Ti: 43 
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Şehirden röportajlar : 

~~~~,a h~E~~.T.n~~h! ,~~.r~-ra l'aı ce~ınııa, garsonların giydikleri be- aapları yUzUnden biz adam başına yirmi ~!!~~=ı=~ı 
de 0~t 0lrnadığı için garsondan ziya- beşer, hatta otuz kuruşu bayılmış olduk. 
~ benı kl müşterilerden herhangi biri- Bu gibi yerlerde herke.sin görebileceği 
't-~ 1Yen adam mırıldana mırıldana yerlere asılması 19.zımgelen tasdiklı tari-

n hesapladı· feler yerine hfila bazı mal ve yer sahip-' tııı h.... • 
~be§! ""!i·· altmış beıı .. .retmiıı .. yet- leri göze çarpan yerlere koca koca lcv-
' N . halaria içilecek şeylerin fiatlarmı koyu-
Öııce ek Parası bunlar? yorlar ve masa, sandalye, su parası de-
' a UçUkden ba~ladı: nilen hava paralarını, yahut havadan ka 

, ıı::.~u! zanacakları paraların listelerini ise ga-
' 0 yet ufak bir çerçeve içinde ve en kU-
' l> n kahve.. çUk punto harflerle dükkanların içine 
, ~~~I ! saklıyor, başlan sıkılınca da bunu he -
, r;,: bes masa! men getirip mtişterinin göztlne dayıyor-
ta~eee? !ar. Sonra bu listelerdeki (beş sandalye, 
'l·. 0 ralarda memur aramaksa bir bir amsa 50 kuruş) diye yazılı olan pa

ç~dL r-·· • , S ,.,unkil garsona: rayı iki, hattA. bir sandalye işgal eden-
~r bu~n hele dur da ben gidip bir me- lere de adetA., zorla, yahut utandırarak ' 
"cı biı·ııp rneseJcyi ona danışayım! de- tatbika kalkışıyorlar. Hem, bu gibi ga
'-tabaı:0rtlum ki bu sefer de adam o yet bol ve bcda,·adan sulak yerlerde müş 

lı~nanyanın R n e 
yaptığı tahkiG~at ! 

rFıraınısn~Daıw a ını Mana ıno lh1at\tı ına m lYI ~a.ı~no '1atıPı Dan blYI 
tallFD!kDmaitaı ~OmaılfilDaır Sl~lFıra©J lfiıaı{Çto 

aıdloırnı veırmekte©JDrı 
Vaziyet, bir harp vukuunda Almanyanın Fransa hududundan taarruz etmek 

niyetinde of madığım gösteriyor 
Yazım: Sadık DUMAN 

('le b tn işi ağız kalabahğrna döke • tcriden alman su paralan da pek fuzuli 
, elki de: bir şeydir. Ortar!a Allahın oymuş oldu- .-. 

' llu d 'ıtorı 8 arn para vermeden savuşmak ğu derin bir oyuk, bu oyuktan bacak ka-
'ıl • dl"e b 1 1 ~ d il bır ~ eni elalem<ı karşı kepaze m ıgın a bir su tfı Nuh Nebidenbcrl dur 
lrıs1 akacaktı. madan şarıl şarıl akıyor. Kahvecinin, ga-

t kat illi istediği para;y-ı vermeliydim. zlnocunun bu hiç durmadan şarıl şarıl a-
faı.ı°nun istC'diği parada )-ine ufak kan su için hiç kimseye on paracık bile 

G, ~ atık daha vardı. ÇUnkU o, tarüe- vergi verdiği yok. Hayır sahibinin biri-
lı• landatye bir masa 50 kuruş yazı- si vaktiyle o oluğun ağzına bir de taştan 

ıı,ı. •ııe 
"Q il mucibince ha r eket etm<ıkllği- oluk yaptırmış ki gelen geçen rahat ra-
1 eırıı~gAldl;ını ! sl:iylcdiği halde biz- hat ve kana kana su içsin diye. Fakat 

• rı 

' .. eg ıstlyordu. Bu beş kuruş ne- o suyun etrafındaki ağaçlığı tutan adam 
k 11ıye 
~.1 Bordum. BPş kuruş dedi, siz~ bu su için kimseye on paracık vergi ver-

~. orı~ttırn, masad:ı karpuz man ye. mediği gibi ornya oturandan adamına 
'.tııı 1' arı temizledim, bardak filan ge. göre, be~er, onar kuruş su parası sızdı-
' I> tltrnr sordum: rryor. Halbuki orada bir sandalyeye otur-

\; Ilı~ ~ki, eııı beş olsun. On da kahve mayıp da açıktan desttlerini dolduran-
ne eş ... Beş de su yetmiş. Yetmiş lar kahveciye metelik onluğu bile ~er -

, ll 01UYor? miyorlar. VermC'zler, çUnkU alt tarafı 
' ş ~, de garson! Taşdeleıı değil bu, Rarakchk hiç ... Ru-
~ b"" tı rna!a gibi dört tuıesini sana meli yakasının kuyu suyuna bcnziyen 

·~(I 1/ 
~ı' flJı ersem alır mısın? kireçli suyu... Vakıa bu söylediğim su 
ı llur burada masa alıp satmryoruz. parasr olsun, pek fazla alınan mas:ı pa-

' 'l'ıJ .ada Yer satıyoruz . daha doğru- raı;ı olımn, bunlar atla deve değil, ufak 
('r· 'l> 1.re yor kiralıyoruz. tefek şeylerdir. Fakat sinek de ufaktır 
ekı ö 1 • b ~~ti Ye olsun! Uıkin adam başı- ama mıd • ulandırır dedikleri gibi, böy-

"~ kaç paradan ve kaç metre mu- le ufaktefck §eyler, bazan adamı o ka-
Son Alman mancı•ralarnıda sılınaklara giren ve bomba >'erleşliren maskeli askerler 

Q:~ kiralıyorsunuz? dar s inirlendiriyor ki, pazarı da, gezmesi 
'b il.dar ince hesaplara. aklım er - de, tozması da bani inso.nm burnundan 
hı. "ıı1ın' li "t ' • siz ı;ıimdi b:ına elll beş ku- ge yor. 
'l-ft a Parası vereceksiniz! o gün baktım, o dediğim pek meşhur 
' 'l' 111 

latffeniz? seyir yerine giden halktan deniz tarafı-
ıq, arır . 

· ernız de var, onu da getiri - na gitmeyip de kır tarafını tercih eden-

hıı:-- ~cred !erin dörtte üçü hep yerlere, tarlalara, 
-~'ıla b en getireceksiniz, tarifenin çalılar çırpılar arasına, kaldırımlar, toz

ij~ - · hkesfn gözil önünde asılı olma- ıar, topraklar üzerine, h~ttfı kızgın gU
~ "<11ıı do"· 
( ltrır gtl mi? halbuki burada asılı ncş altına serilmişler. yiyeceklerini. !çe-
l flatıa ede yalnız kahve, çay, gazoz, ceklerini hep oralarda yiyip içiyor, ve 
tele 11 Yazılı, bunda masadan, san- günlerini hep oralarda gec,:irmeğe çalışı-

~-l(ı"b: b_ahfs yok ! 1 d · d "4! .. " yor ar ı. Ne yapsın zavallılar, belkı e 
lıaııe gibi Yan kahve, yan ahçı, yarı önceleri, bu dediğim gölgelikte birkaç de-

' '.l'a Ye benzlyen yeri göstererek: fa bedavadan hava parasr vere vere ar-
' nu life Orada asılı! tık usanmış olacaklardı. 

ı ' o !'ada asıJı olacaktı ? 
~~ !'as Akşama doğru buradan dönerken ya-
l lıa,!ta ına aklım ermez. (Kendi gibi rmı saat kadar ııerdekl bir deniz kenarı 
~ ~ 1 tarsona seslenerek) tsm il be, gazinosunda oturduk \'e şaştık, kaldık. 

'il 1 <!aıt Cerden tarifeJi al, gel! 
t; ~il~~a sonra belediyece tasdikli ta
~ bfr ~e geldi ve ilk garson, parma

' lştc b neyi işaret etti: 
~terı.ı UYrun, masa elli beş! 

~ sa Ctı Yere baktım, şu yazılıydı: 
~' ı~1 hda!ye, bir masa: 50. 

Çünkü bu gazino, ç:ok temizdi. masaları, 
sandalyeleri hep muntazamdı. müşteri

ler hep kellifelli ve garsonlar, servis yo
lundaydı. Üstelik çalgı da vardı. Sonra 
burası fstanbulun en maruf sayfiyclcrin
dcn birinin deniz kenarında idi. Burada i
ki ki§i bir kahve, bir çay ve bir şişe su 

letJ0 atnıa dedim, biz iki k1~i ilci san-
lıt o Urd k ~ içtik, bir buçuk saat kadar da oturduk. 

~l t' nı u • Burada beş sandalye Giderken, burada bizden ne alsalar bc-
0ıı &.ne ~ elli yazıyor ki bu parayı 

l<!~ı : beş kişiden almanız 16.zım ! 
~ ~er arson atıldı: 
~ ~ ~ıı1' ikisi Yok... Masa başına otur~ 
~1 ... l'd 

. u rnutlaka em~; bayılacaksı-

~~ l>e1ı:ı 

ğenirsiniz? tamam: on yedi buçuk kurU!'J. 
O cavalacoz yerdeki o lahana turşusu 

neydi, bu canım, kibar yerdeki bu perhiz 
nedir? Anlıyabilene a~kolsun ! 

Oman Cemal KAYGILI 

Almanyanın harb.:: hazır bir halde 
hı.ılunduğunu iddiş edenlere inanılabi· 

lir mi? Alman ordusu bir harb4 girer
se şarkta ve garpta çok kuvvetli olan 
hasımlarla karşılaşması mukadder ol
duğu için bu harbın neticesi Alman 

larm hesa,larma ne derece ur.gun ola
bilir? Hala askerlik alemini düşündü

ren bu iki suale verilecek ilk cevap 
şudur: 

"En ufak tereddüde düşmeden der
hal kabul etmelidir ki bir harp Alman
yayı asla zayıf bulmıyacaktır .. , 

Zira, Almanya, harp san'atının bil -
tün inceliklerine uyıun bir tarzda ha
zırlanmııtır. 

1 - Hudutlarını mükemmel suret-
tahkmi etmiştir. 

2 - A vuaturyanın ilhakı ve Ren 
gayri askeri mmtakaunın işgali ile 
Stratejik vaziyette lehine mühim deği
şiklikler yapmıştır. 

3 - Memleketteki nakil vasıtaların· 

dan azami sür'atle istifade imkanlarını 
temin etmiş, kuvvetletini Şarktan Gar
ba. Garptan Şarka ve istediği noktaya 
en kısa zamanda taşımak için demir • 
yolları ve mükemmel otoatradlar yap-
mıştır. 

4 - Hava kuvvetleri, gerek vasıta -
ların sür'atı ile manevra kabiliyeti ba
kımından, gercl: harp kadrosundaki 
personelin kıymeti bakımından kor-

kunç bir kudret ifade etmektedir. 
5 - Deniz kuvvetlerinin 1914 - 1918 

harbından daha amansız bir surette 
bir denizaltı korsanlığına girişecekleri 
muhakkaktır. 

6 - Nazi idaresi Drdunun bütün 
kadrolarına yüksek bir gurur, nefse iti-
mat vermiştir. 

Velhasıl Almanya, harp şartları ne 
derece aleyhinde olursa olsun, dehhaş 
bir çelik leblebidir. U murni harpten 
aldığı ıdersi de, yani İtalyanın asl! iti· 
mat edilir bir müttefik olmadığını da 
unutmadığı için hazırlıklarını şu veya 
bu müttefikten yardım görebileceğini 

hesaba katmadan yapmıştır. 
~ ~ :(. 

Yeni yapılan demiryolları, otostrad
lar, ve bu yollar için yapılan aür'atlı 

lokomotifler, kamyonlar ve otobüsler, 
Alman ordusunun manevra kabiliyetini 
çok arttırmıştır. Almanya 1933 de 
otostrad yapmağa başlarken erkanı 

harbiye 5000 kilometrelik yolu kafi 
görmüştü. Bir müdıdct sonra otcetrad 
planı 7000 kilometreye çıkarıldı. Şim

di bu nevi yolların 12000 kilometre ol
ması kararlaştırılmış bulunuyor ki, 
bunun 2100 kilometresi nakliyata açıl-
mı,tır. 

Almanyayı şarktan garba, şimald~n 
cenuba kateden bu geniş yollar hu
dutlara yakın noktalarda bir çok tali 

yollardan mürekkep stratejik yol şe· 

\ 

bekelerine bağlanmıştır. HudutJa(a ya. 
kın Alman tcpraklarım örümcek ağı 

gibi ören bu )'.Ollar düşman toprakları
na ani akınları son derece kolaylaştır· 

maktadır. Bugün Avrupa/da en kısa za
manda muayyen bir noktaya en çok 
kuvvet sevketmek kudretine malik o

lan devlet Almanyadır. Erkanıharbiye 
şu anda betahsis Çekoslcvakya ve 
Fransa hudutlarında bu nevi talt yol 
şebekelerini kuvvetlendirmekle meş • 
guldür. 

Tahkimat cihetine gelince, Alman -
ya, Avusturyada eski Alman topt'ôlkla
rındaki tahkimat sistemine uygun bir 
faaliyet göstermeğe başlamıştır. Fran
sız - İspanyol hududunun Franko tara
fından işgal edilmiş olan kısmında, 

Fasta ve Cebelüttanğın etrafında da 
ayni prensiblerle tahkimat yapılmakta
dır. Fakat aszl mUhim tahkimat Ren· 
de devam ediyor. Fransızlann Majino 
hattına mukabil yapılan bu tahkimata 
Almanlar Sigfrid hattı adını vennek
tedirler. Civar vilayetler halkı Rene 
hükmedecek olan bu yeni askeri mın
takanın kurulmasında büyük bir f era
ğat ve fedakarlıkla çalıştırılmaktadır. 

Hemen herkes için angarya meeburi
dir. 

Tahkim edilen hat şarkta Ren nehri

(L1itfen sayfayı çeviriniz), 

·ııe oıt! :.,._~urada bir tek masanın elli 
....._ t.. llbl.lllU .. 

' <:ıu b· gostersene bana! 
\' ! öyı"dlr azizim, elli kuruştur 
~~ öııunıd . 

l~l ~" 11,.q._;ı ~, 1 ~~~ 1 .;; F,im ~iı 
loıı e~e nı ekı tarifeye fazla goz gez -
' 

0ıı1ı k CYdan bırakmadan öteki gar
Qı, t~ il apınca yollandı ve birinci gar-

11aı curn ~t tlı. Uzda bir atmaca gibi direl-

\~ l'ttfta be . 
!!r bt ledıye memuruna polise , r ş , 

'l L t:vı eJ.·t~r yoktu. 
Q11 arra . e et... )etrnış kuruşun garsoniye-
' "

1
Ct ~ !3erı b • Yedi eder. 

~~ ~1rıı 1Yaıeş kuruş ver kafi!. 
~~l'ı.~llllttık rrn. ~-etmiş beşi sulayıp ora
~t ~a ora· Yani biz iki kf~i yetmiş beş 
' 0tııl1ıl cıkta ancak yirmi dakika ka-

~aL Uş ve b' 
~- '~,,e 1 ırimtz de bir tek fin-
t~tı: b <;ıntştık. Bu anlaşılan şöyle 

t ev ı;; 
t eııı it andalye bir masa tarifeye 

~~ tırue , 
~ lllJ b 0 Uncn orada oturmak ı. 

~11~e1t~ısına ancak onar kuruş a!tnı
. l:Inlbuki oraj-ı tutan açık 

~a~~• •'---"~ ~__:~--~ 'iii:~, .. ~ ~·~•,e• ~~~ ... 
~meırn ~aıru ~<efi"'D«;Deırı 
~e '\'eayycS) ır<e©U n ık 

Geçen sene ayni istatistik yapıldığı vakit netice 
farklıydı. O vakit tayyareci olmak istiyenler 100 de 
41 di. 1926 Lindberg uçuşundan evvel tayyareci olmak 
hevesine kapılanlar yalnız ytizde UçtU. 

Kızlar arasında yapılan ayni anketin verdiği netice-
A MERİRADA tatil müddetini kamplarda geçiren 

6-12 yaşında binlerce çocuk arasında "bliyüdüğü

nüz vakit ne olmak istersiniz, diye bir anket yapılmıştır. 
lcre gelince: onlar arasında tayyareci olmak istiyenler 

Alınan cevablann tasnüi şu neticeyi vermiştir: çocuk-
yüzde yedidir. Kızların yilzde on dokuzu öğretmen, yüz-

ların yüzde 67 si tayyareci. yüzde on sekizi mühendis, 
yüzde yedisi bahriyeli, yüzde dördü kovboy olmak isti
yor. Bunların dışında kalan meslekleri istiyenlerin nıilc
tarı yUzde üçtlir. 

Bu neticeyi tabii görmek Itıznngelir. Çlinkil anket, 
Amerikalı tayyareci Hügcs'in dcvrialem seyahatini yap
tığı ve her gün gazetelerde resmi çıktığı bir sırada ya
pılmıştır. 

de $ekizi hastabakıcı, yüzde on biri doktor, yüzde on 
dördü sinema yıldızı olmak istiyor. 

Erkek çocuklar içinde sinema aktörü olmak isti
yen hemen he.men yok gibidir. Anketi yapanlar bunu da 
bu sırada sinema. aleminde tanınmış ve beğenilmiş bir 
erkek çocuk olmamasına atfediy?rlar. Halbuki Ccki Ko
gan sinemada çocuk rollerini oynadığı senelerde yaşıyan 
çocuklar sinema aktöril olmağı çok isterlermiş. 

~©©o©©© IK@jp>eğe &<arcı 
şu liilaır~ alÇoDaı~ak 

B UGÜN Buenos Ayresde 200.000 köpek var. Bir 

sene içersinde vasati olarak bu köpeklerin JSirdı

ğı adamların sayısı 10.000 i geçer. Hükumet bu vaziyet 
karşısında icab. eden t edbirlerin alınmasını Buenos Ay. 

res belediyesinden istemiştir. Belediye, köpeklerin han-

gl vasıtalarla ortadan kaldırılması hakkında tetldkatta 

bulunmak üzere bir komisyon seçmiştir. Bu komisyon-

da belediye azaları, doktorlar , kimyagerler, kurmay su

baylar vardır • 



ış'zk taglJÖr er ve mantplar 

Yirmi dört saat sonra havanın nasıl 
.clacağı kat'i olarak tayin e<lilemediği 
halde bir ırok alametlere bakarak kışın 

şiddetli olacağını evvelden haber ve -
renler çoktur. Bunlar gayet garip ala· 
metlere dayanarak hüküm verirler. 

Akasyalar yapraklarını yu'karıdan 

dökmeğe başladı, derler, kırlangıçlar 

vaktinden evvel toplanıyor, derler ve 
bizi korkunç bir kış ile tehdit ederler • 

Fakat tecrübeden doğan bu hüküm -
ler ekseriya yanlı§ çıkar. Bu yanlışlığa 
en ziyade sevinen kadın terzilerdir. 
Zira bu hükümler kat'i olduğu takdir -
de bütçeleri müsaait olan kadınlar ka
lın mantolar, ağır kürkler tedarik et -
mek için mağazalara koşacaklardır. 

Yalnız her bütçe böyle ağır masraf-

nin sol kıyısını takip etlerek Hayansa 
kadar gelmekte ve sonra kademeli bir 
tarzda Şarka yayılarak ,- ırtzburga da· 
yanmaktadır. Mayin nehri havzası baş
tanbaşa tahkimat mıntakasına .dahil
idir. Bundan sonra istihkamlar N ekar 
nehri mecrasınca zincirlenerek İsviç· 

reye kadar varmaktadır. 
Yeni Alman istihkamları gerek mu

kavemet ve gerek ateş kudretleri bakı
mından harikulfide birer eserdir. Al· 
man erkanıharbiyeı;i bu kaleleri muh
telif mıntakalara ayırıp numaralamış -
tır. Faraza bir numaralı mıntaka Fran
sız - Alman hu.dudunun en garptaki 
kısmında bulunuyor ki 10 kilometre 
derinliğindedir. İkinci mmtaka birinci -
den otuz kırk kilomc trc daha şarktadır. 
Renov - Strazburg arasında 45 kilo
metre tutan bir mıntaka, küçük küçük 
bir çok çelik ve beton kalelerden mürek 
keptir ki her kalede iki top, iki mitral 
yöı ve iki alev makinesi vardır. Mınta
kalar arasındaki boşluklar ise biribirin
den 150 metre aralıkla yerleştirilmiş 

daha küçük kaleciklerle doLdurulmuş· 
tur. Bütün bu l:alecikler yeraltı yolla· 
rivle ve ~sansörlerle biribirlerine bağ
lanmıştır. 

Alman topraklarına sivri bir müsel· 

j 
lara tahammül e<lemez. Kadınların 

mühim bir ekseriyeti elindeki az para 
ile bütün kış ihtiyaçlarını önlemek için 
inceden inceye hesaplara girişirler. Biı: 
bu çeşit kadınlan düşünüyor, ve onlara 
bu ince hesaplarında yardım etme'k is· 
tiyoruz. Onlara öyle örnekler vermek 
istiyoruz ki soğuk istediği kadar çok 
olsun veyahut bütün kış bir sonbahar 
itidali içerisinde geçsin, ayni elbiseyi 
kullanabileceklerdir. 

Bu modeller yağmurlu günlerde bile 
giyilebilir, yağmursuz ve kuru soğuk
larda da ... 

Biz, bütün sonbaharı, bütün kışı, ge· 
lecek bütün ilkbaharı bir tayyör ve 
bir manto ile geçirmek imkanlarını a
rıyoruz. Size inanılmıyacak bir şey gi-

les halinde dalan Alsas - Lörondeki 
Fransız tahkimatı Alman kumandanlı
ğını bilhassa düşündürmektedir. Bu 
müsellesin iki dıl'ı boyunca uzayan Al-

man topraklarında mütemadi bir aske· 
ri faaliyet hissedilmektedir. Sigfrtd 
hattı adı verilen ve Sardaki istihkam 

manzumesi ile bunun cenubunda Straz
burg - Markolshayim arasında uzayan 

tahkimatın Oberştayin - Kayzerlav -
temden cenuba doğru ve Nekar nehri 
mecras.nda bir kat daha kuvvetlendi -

rilmesi Almanların Sigfrid hattına he
nüz itimat edeme.diklerine delalet et 
mektedir ki bu da anck şöyle bir tefsi· 
re müsaittir: . 

'"Bir harp vukuunda Almanya, 
Fransa hudttdundan aslfi taarruz et
mek niyetinde değildir.,, 

Şark hudutlarında harbin talihi ne .c. 
lursa olsun Almanya hücum kadroları
n· Majino hattının kaleleri arasın.da 

öldürmek niyetinde değildir. Garp cep
hesinde Almanya mü::lafaada buluna
caktır. Yeni bir harpte düşmanlar, 

1914 - 18 harbının aksine olarak garp 
cephesinde değil, şark cephesinde koz
larını halledeceklerdir. 

Sadrk D UMAN 

bi görünen bu fikir, bir hayal değil bir 
\lakikattir. 

Şimdi evvela tayyörden işe başlıya -
lım: 

Kenarları kürklü, yahut kürksüz bir 

1 

tayyör bütün bu ihtiyaçlara tekabül e

debilir. Onu, kışın mutedil geçtiği se
neler,, bütün kış mantcya tercih ederek 
kullanır.ak mümkündür. Çünkü manto 
kadın şahsiyetini örter, bütün kadınla· 
ra biribirine çok benziyen bir şekil ve-
rir, halbuki tayj'örle her ka<lın kendi 
hüviyetinin bütün hususiyetlerini mey
dana vuracak bir tuvalet yapabilir. 

Sonra tayyör her çeşit elbisenin ü
zerine giyilebilir. Sabahleyin, hafif bir 
ev blüzunun üzerine tayyörünüzü gi· 
yerek sokağa çıkabilirsiniz. Öğleden 

sonra saten yahut kadife bir bltız üze
rine tayyör giyereke arkadaşlarınızı zi· 
yaret edebilirsiniz. 

En nihayet tayyörün altına soğuk ol· 
duğu vakit yün bir blCtz giymek te 
mümkündür. Halbuki manto öyle mi 
ya .. Mantonun altından mutlaka ağırca 
bir tuvalet görünmelidir. 
Yapacağımız bu tayyörün kumaşını 

seçmek en çok dikkat edilecek bir me
seledir. Bu kumaşı seçerken aşağı yu· 
karı bütün sene için tek bir tayyör 
yaptıracağınıza göre iktısadi fikirlere 
kapılmamalı, çok iyi bir kumaş seçme
lidır. 

Bu tayyöre evvela sık dokwımuş bir 
kumaş lazımdır. Zira sık dokunmuş 

kumaşlar hem hafif olur, lıem ısıtır. 

Sonra bu kumaşın uzun müddet daya· 
nabilmesi ve şekli bozmaması için sağ
lam olması da şarttır. 

Kışlık tayyörünüzün etek kısmınm 

kemer.den başlayarak diz kapaklarına 
kadar olan krsmı astarlı olmalıdır. As· 
tar için belki de size garip gelece'lı: bir 
tavsiyede bulunacağız. Bu astar iyi bir 
satenden yahut sağlam krep döşin
den yapılır. Bunu fazla bir masraf say· 
mayınız. Bu astarın bir çok faydaları 

vardır. Zira, astarlı eteklikler uzun za
man şeklini bozmaz. Uzun zaman otu
rulduğu halde elbisenin vücuda yapış
masına mani olur. Eteklik yürürken 
bacaklar arasında kıvrılmaz, bu suretle 
yürüyüş daha kolay olur. Nihayet kı· 
şın sıcak tutar. 

Bu tayyörün ceketi turva - Kar ka· 

Trakya'da kalkınma 

Yeni açı lan 
muvaffak oluyor -ıı~. 

Ancıhk, şarapçılık, tarım başı, nalbantlık , saQ 

kurslar 

zeytincilik kurslarından alınan neticeler tı-
J stan bula kavun karpuz sevk~Y01 

nz iki kooperati" idare ediY~ 
Edirne, (Hususi) - Arıcılık kursu 

bitti. Talebeye §Chadctameleri verilmiş, 
hepsi de köylerine sevinçle dönmüşler -
dir. 

Aralarında bulunan beş bayandan bi
rincisi Çanakkale vilayetinin Ayvacık ka
zasından olup annesile birlikte kurs için 
gelm~tir. 

Şarapçılık kursu umumi müfettişlik zi
raat müıınviri Şevket tarafından Tekir
dağ §arap fabrikasında açıldı. üç hafta 
sürecektir. Ders tatbikat parasızdır. 

Tnrnnbaşı kursları cumhuriyet bayra
mında bir seneyi dulduracak ve gençler 
kendi mıntakalo.rrna gideceklerdir. 

J badctJI <• 
Kursu bitirenlerln _ ae riJece~tif· lıf 

ziraat vekaletinden gonde _ ~d' 
- LiIJ1fn idBJ""'- . ~~ 

bu ustalar profesor ıdat6 tt; 
metli muallimler tarafın~~cıd ıcl 
maktadır, bunların köylerın ..!> 

yüktür. )~ 
Bilgisiz nalbantlar b~~ıarııı ~ ~:H 

pratik ve yeni bilgiler o~ dl}~ ııw~ 
tindedir. ÇiinkU bunlar çogal , 
sizlerin sanatlerino musaade ~ 
cektir. ssl~ ıl 

Trakynda bu sene ııçılan ~e .A 
cu kurlarından 95 kişi sıhhat~ 16 P~~ 
programına göre kurs görııı ç!et' 
muvaffakıyetle bitiren bU geıı ~ 
bölgelerine dağıtılmışlardtr· 

111 
y~ ,JJ 

OnilmüzdekJ seno 1939 iç Jt6r'~ 
Bunlar blr sene içinde aşıcılık, fidancı- açılacak ve sayısı artacaktır• ge'~e 
lık, bağcılık, stitçülük, arıcılık ve man - sıhhiye çantalarile dotıışan bU ıJI 
dırnlnrdn peynircilik ders ve tatbikatı gö rehberliği pek kıymetlidir· ~)-e ..il 

Ayni günde yeniden 50 köy genci tn
nmbaşı kursu okuluna gelmiş olacaktır. 

recek, köylilJer bunlardan çok fnydnla- Üç senedenberi Çanakkale \ ~61 r~, 
nacaklardır. zcytincllilı: kurslarından çık~tlf~.ır 

Trakyndn fenni nalband kursları Uçün !erinin sayısı bin iki yilı:U ytfll V'-1· 
eıcılık, budama, bakıcılık, ıe ıııu'~ 
ltklan gören bu gençlerin btll' :~ 
tnlyada ziraat vekateti heS

3getl'f 
görmUg çok çalışkan bir BStıŞ ,oe 

cU devresi Ziraat vekaletinin emrile ge
ne İstanbuldn Selimlycde kUçük hayva
nat sağlık memurları okulunda 40 ki§i 
ile açılmıştır. 

Çioede bir yangın 
Çine, (Hususi) - Kaznmıza bağlı 

Karpuzlu nahiyesinin merkezi olan De -
mircidere köyünde bir yangın çıkmııı ve 
dört dilkkan, bir kahve, bir han ve bir 
kooperatif binası yanmıştır. 

Yangın, nahiye müdürünün evine biti
şik olan terzi Osmnmn dükkanındnn 

çıkmıştır. Mevsim dolayısiyle halk bah
çelere göç etmiş olduğundan yangın bU
yümUştUr. Ancak halk bahçelerden ye
t.işlikten sonra ateş söndlirülebiJmiştir. 

~ 

Turgutluda Hopar lör 
tes;satı 

Turgutlu, (Hususi) - Belediye, ae
hirde hoparlör tesisatı yaptırmağı karar
laştırmıııtır. Hoparlör tcslsntı Cumhuri
yet bayramına kadar ikmal edilmiş bu· 
lunacak, §ehrin hühim bir ihtiyacını knr
şılıyacaktır. 

-<>---

Aydında bir ada m 
otomobil alt ı nda 

öldll 
Aydın, (Hususi) - Burada feci bir o

tomobil kazası olınu§tur. Şoför Babaca
nın idaresindeki su işlerine ait otomobil 
yanlı§ girdiği park karşısındaki sokaktan 
çıkarken Mehmet Tetik adında bir adn
mn çarparak nltına alnıı§ ve :Mehmet ba
şından aldığı yaralardan ölmüştür. Şo
för yakalanmıştır. 

dar uzun olur. Bu tayyörünüzü daha 
ağır bir hale getirmek isterseniz ke· 
narlarına kürk koyabilirsiniz. Bu küıik
leri, eski ve kullanmadığınız kür'klil 
mantonuzun kürkünün iyi kalmış par
çalarından seçerek ve keserek dikmek 
iktısadi bir !harekettir. Tilki .derisinin 
bu sene moda kürk olduğunu bu vesile 
ile hatırlatabiliriz. Bu suretle hazırla
nacak tayyör, kış için tabii koyu renkli 
olacaktır. Hatta siyah bir kumaştan ya 
pabilirsiniz. Siyahı sevmiy.orsanrz, la -
civerd, koyu yeşil, bu 5enenin moda 
renkleridir. 

Şimdi resmin sağ tarafındaki iki mo
dele bakınız. Birisi kürklü, diğeri ka· 
dife kenarlı iki tayyör örneği görüyor
sunuz. 

Mantolara gelince, onlardan bahset
mek için daha vaktimiz var. Yalnız rno 
dayı çok yakından takip ettiğimizden 

önümüzdeki kış için moda o!aı.:ağı çok 
kuvvetli tahmin edilen redingot manto
lardan da bir örnek veriyoruz. Soldaki 
modelde bu redingot mantcyu ve onun 
ıağmdaki iki modelde bu mantonun al· 
tına giyilecek rob örneklerini görüyor
sunuz. 

Uzunköprü karpuz kıı:vun ~ur· ~ 
ratifi seçim toplantısı yaP~~ r 

!ktısat vekll.letinin uıute rl o~sJ· 
bulunmuştur. Veklilet kotnlseu~a# 
mumi müfettişlik ckonotnl tn ~· 
fct Sezer bulunmu§tur. tı" ~oO 

n sa • .dıt' Karabiga karpuz kaVU ıaııı''..tJll 
tlfi de kurulmuş ve işe bs.Ş )~~t· 

Marmaranm bu iki satI3 dllıe~ r ~ 
!stanbuldakl satış işleıinl pet'tifl:} 
mak için anlaıımı§tır. BU k00 cBğı b 

• i.Il" a!:1' e~ lerde lktısat vekııtetın g1J111 
satış kooperatifleri birliğine ",,ırl" 
dahi karar almı§lardır. tifl bıır'.:J 

Uzunköprü satış koopera atl'uı ~ 
de Almanyaya vngonlıırla k 
rccektir. 

Bursad~a 
Şefta l i ma~su 

2 milyon kılo ~ 
sCl16~1 f 

Bursa, (Hususi) - :BU 0ıdJıl ıJf'1 
mahsulünün en berekeUl ıcoYde )~ıl 
Vakıf köyUdilr. Yalnız bU 000 Jd!O ~ 
şeftalilerden her gUn so, gnıı 00 d' 
bula sevkedilmek suretile :;o)'il ııııJıll 
eden bu sevkiyat soo.000 ~ 
tur. aJl!llııe ıo ~· 
Diğer mıntakalardaki ıı:ı uyoıı )I 

te bu sene Bursamızda 2 tn aııı16Jl'' J1. 
dnr §Cftali ye~tiği anlaŞ;,. ıııuıeıı 

Şeftali fiatıan da, bOll 
olarak çok ucuzdur. f Ol 
~btb 

Bir merkep s; ~ 
öldil.r~ Bit~~ 

Balıkesir, (Hususı) . ıııel'~tJf• 
Naipli köyUnde huylu bı~ •et ~..- oıtf' 
köylUnün ö!Umünc sebeb > t 0ğ!U S ~ 0' 

Naipli köyünden ~cbtn~e ge~ ~ 
man adında bir köylU, ee bltlere 
zere merkebinin uzcrin° fi J' 

çıkmıştır. ·ıtiktcll ~ 
Merkeb bir müddet gı i[tC 5S 

labildiğine koşmıığa ve ç sote~~ 
ba3lamıştır. ıuııaıı ıf" 

Merkebin Uzeriııdc bU ~ çstı!Jl" ~ 
huvlu ha""K-'ant durdurınsga ııı bir ç 

" "r e der 6f' 
muvaffak oıamaınıŞ v .... 1ştıf· _ ı!J ~ 

. çıılan,.. ~- ~· 
dUşerek kafası par uıuııaıı ı1L ıoıC' >ııt· 

Baygın bir haldC b dll il uşt 
lU hastaneye kııldırılııııŞS:den ı;ııı:ı 

k geçııı ~ 
ralann tesiriyle ço ıJ'' 

_o-- ,aııı 

Turgutlu kaY;'1 -~ 
deıl"lşt ıc•>~"ıı; 

T1ı1rgutlu, (Husust> -;.ld>'e ııı:ıt~~O' 
Adil özeJ~l terfian ı:n •erille ,.,,~ 
ğine tayin edilmiş v~ ) ıcaıllııııs' 
kaymakamı Salahnddın 
lunmugtur. 
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~ ~Vnıiyorum, ne yapayım. Siz, sa- , 
Nana., deyin bana, daha iyi .. 

llı~ Pekrua !burası hoşunuza gidiyor 
·Nana? 

Gent kı~. biran tereddüt etti: 
ıı; Evet.. §ey, hayır •. hoşuma gitmedi. 
oı ... _:esnıı .. Daima muntazam giyinmiş 

""'li!l{ ı · a.zun .• 
~Yakında etikettn hayata kanşacak

:ıa! Orası daha fena! 
~ ..... \Öyle mi? .. ama, oranın eğlenceleri 

'arl 

}'a~k .:iz! kendiniz de göreceksiniz 
ru .d E:~'\'elden hayallerinizi kırmam doğ 

eğıı.. Gördüğünüz zaman anlarsınız. 
}·~ İngiliz mürebbiyem de öyle söylü
biJl u .. İngiliz mürebbiyem olduğunu 

}'or muydunuz? 

ln::-
1
.liaYir, bilmiyordum. Ne derdi size, 

"' ız rn·· b . . ' ure bıyenız. 

~ Se,,·gi}i mis Büki'ciğim. Onun ka
<lizı. lUhaf kadm görmedim .. Tasavvur e
hi:' lJpuıun, sırık gibi bir boy, kuru 
~ SUrat.. Eskıi gibi duran yeni bir clbi
~rla kıvrılan ve bırakıldığı anda bo 
~·kabaran saçlar •• Vezü lavları gibi, 
!ar kıvrımlı, kırmızı, kocaman kulak. 
1ıt; l\~ak kıvrımlarından daha uzun, 
~·aı dı,ler .• Sevgili mis Büki, ne kadar 
~~ll'ıliydi; onu ne çok sevmi~tim, bilse-

buı' Bu sevimli rnahlCik sizde nekadar 
llndu? 

~~~ki Yaz. Annem onu yaz i!fin tutar
~ ıze ıngilizce ö~rrctecekti. Fakat o, 
~ ın~ihzcc öğreteceğine bende~ !~a~
oııa 0&renmeği kafasına yerl~tırrnıştı. 

bu, diplomat lisanım öğrettim. l Cabuk alerletti mi, bari ? 
auı bır kahkaha salıverdi: 

..... ~Üthjc:I .... ~· 
Neler öğrettiniz? 

~Fransız mürebbiyemin öğrettiği şar
' : "Küçük kırmızı takke,, ''bay kar. 
~ ~Ç{lk kuş .. gibi. Fakat bu şarkıla
~ telerini değiştirmiştim: "'Küçük 
~ ··il ''bay karga,, bestesi ile söylüyor, 
~!erken gözlerini semaya kaldmyor, 
~ .e bir tavır alıyordu .. Bu öyle ko
~hır nıanzaraydı ki, gülmemek için 
~ llni ıor tutardım. 

bu~ ana. o hali gozünün önüne gelerek, 
~ bır neıiesi olduğu zamanki ufacık 

l>ı haıanndan birini koyuverdi. 
...., <tto?· gülerek, dedi ki: 

ı~ rı.ııs Bül\linin yanınızda epey şeyler -"ellln 
f.ı Siz 1~ olduğunu anlıyorum. Fakat, 
~eneler öğretti acaba? 
,ana~ gülmesini keserek cevap verdi: 

"sir Öğrettikleri saymakla bitmez ki: 
lloıtı n.obin Gresi., manzumesi, Sos ve 
hır t>la ınanzara resimleri· ya~~ak bili 
ıı%1lıusunuz? hani, bütün kağıt karala
~~ SOnra, ekmek kmntısile karalar 
~" !atılıyor Oün'-·ada bundan tuhaf 

J ~·okı .. J 

'b:ıı._, 
'D ""ld. 

~ler aha: Ahlak, felsefe, İngilizce keli. 
l> •• 

~a~n, gülmemeğe çalı53rak, dedi ki: 
llı~eb Pey bir şey, doğrusu .. Ya fransız 

, bıyeniz? 
llıtzı ~: ihtilalci idi. Bana, Viktor Hügo· 
'il> e~U~l:zini, 89 senesinin ölmez ~re.n· 
ı ~ili oğretti. Bundan başka eskı file 
' de oğretti ama ben, hah işlemeği 
tahuıtS~k seviyorum. Şiirleri, prensipleri 
~d.lk avradım, Jirondenleri okuduk. 
llaııes· · Bunıar enfesti. Artık, hürriyet 
~ b ınden, kırmızı başlıklı ihtilfilciler-
~0~ka bir §eY düşürunüyordwn. 

llıasır k l'Velera de çok güzel yeıpardı. Ça
t1t, t.'ak olaıamaktaysa üzerine kimse yok. 
' k at, ~·azık ki, yanımızda uzun za· 
~eıtı alamadı. Annem, onun beni söı 
~ı; eı bır hale getırdiğini söyliyerek 

<>lZ1 g" , 13 . onderdi. 

1 'l\~ fıkir annenize nereden geldi? 
~lli Utebbiyem bana hürriyet prensip
~b~. a~ıladıktan sonra annem· niı-in ol-
ı~~llllu Sö ' • ~ 
"IQ nı )•lemecıen beni bir ~Y yapmak-
lb:.ı-"' enetr ~ · 
• ~ b ıgı zaman inadıma onu yap. 
b t • P aslanııştım. Fakat ne zaman bu 
~et ke;ı tatbık etsem, C\'İn ıçinde kı· 
, Y 0Pardı. 
~""' a lllürebbiveıriz bu gürültüler o· 
~.ne J ' 

~:"" Ua ~·apıyordu? 
t~geı~: ~nemin sözünü dinlemek 
haıarına, gını, ~ocuklanıı annelerine, ba-

nıuallımlerine gık demeden bo· 

yun eğmeğe mecbur olduklarını söylerdi. 
Israr edersem, bana ceza yapardı. O za. 
man, kendi kendime, "herhalde çeşit çe
şit prensipler var,, derdim. Kimnsi var ki, 
mürebbiyeler için iyi; bir kısmı da var ki, 
terbiye edilenlere daha uygun. Ben de 
karar \·erdim: Bir gün mürebbiye olacak 
olursam, bu prensiplerıi. istediğim tarafa 
çekip kullanacağım. 

Platon başını salladı: 
-Mükemmel! 
- Böyle olmakla beraber, o zaman-

danberi, nazariyatı sevmem. Kağıt üze
rinde işe yararlar ama, inatçı bir talebe
ye çatınca, o ölmez prensipler bir anda 
yıkılıverir. Böyle bir talebe ancak ceza 
ile yola getirilebilir. 

- Bravo! lşte pratik bir fikir! Bu ih. 
tilalci yanınızda nekadar bulundu? 

- lki sene. Gittiği zaman çok üzül
düm. Mürebbıyelerimizin en iyisiydi. Ya 
ni, nazariyeleri aklmdan çıktığı zaman, 
demek istiyorum. Prensipler kadıncağızı 
biraz ... 

Nana, işaret parmağının ucuyla güzel 
alnına hafifçe vurdu. Sonra devam etti: 

- Fakat, takdir edilecek bir kadın idi! 
Cömert bir kalbi, sonsuz bir merhameti 
vardı. Nesi varsa, bizim fakir köylülere 
dağıtırdı. Bunu yaptıran herhalde pren
ğpleri değildi. Onu, sonradan gelen Al
man mürebbiyemdcn çok SC\'erim. 

Platon, bu tat!ı gevezelikten çok hoş
lanmıştı. Geriye baktı. Kardeşi ile Sa. 
dun, hararetli konuşarak arkadan geliyor 
lardı. Platon, bu aralık düşünceye dalan 
Nanaya başını çe\irdi. Yava~a: 

- Ne düşünüyorsunuz? diye sordu. 
-Alman mürebbiyemi düşünüyordum. 

O da epey garipti. Büyük ağzı, diş yeri
ne bilgi ile doluydu. Bana öğrettiklerin
den aklımda şu kaldı: 

"Wallenstein, die baeber; leh habe 
genossen das irdische glück.,, 

Bana dört elle "şöman,. çaldınrdı. Fa 
kat bu, müthiş surette benim canımı sı· 
kardı. Annemle hesaplaşmak zamanı ge
lince ihtiyar bir yahudi kadar hırs göste. 
rirdi. Bu mürebbiyem de bana "rniyo· 
zonis,. çorbasını öğretmişti. 

Platon hayretle sordu: 
- Bu ism.i verdiğiniz sebze nedir? 
Nana ufak bir kahkaha ile cevap ver· 

di: 
- Nasıl bilmiyor musunuz? Belliki si

zin Alman mürebbiyeniz yokmuş! 
Bellisiz bir alayla gözünü kırparak an

lattı.: 

- Kalpten gelen güzel sözler, parlak 
fikirler, gökyüzünün sonsuz boşluğu, )11-

dızlar, ruhları sürükliyen melekler, kın
lan hayaller, sevinçler, vaıJ:ife sevgisi, dün 
rada olup bitenlere omuz silkme ... of!.. 

Nana sözlerini bir iç çekmesile bitir-
dikten sonra, sükunetle ilave etti: 

- lşte ''miyozonis,. çorbası! 
Platon: 
- Anladım, dedi, siz de, yanılmağa 

imkan bırakmıyacak kadar parlak bir be· 
l§gat \'ar. 

Nana, bu eğlenmeğe kızar gföi olarak, 
biran Platona baktı. Sonra, gülümsiyerek 
söıüne devam etti: 

- Hepsinden iyisi, Rus mürebbiyem
di. Fakat bu, yanunızda ancak üç gün 
durabildi. Kısa saçları, mavi gözleri var. 
dı. Bu mürebbiyem Nihlistti. Annem, o
nun masasının üzerinde "kuvvet ve mad
de., yi görünce: 

- Matmazel, bavulunuzu hazırlaya
b1lirsiniz! 

Diyerek kadıncağızı, gürültüsüz. patır
dısız sepetleyiverdi. Mavi gözlerde, bir 
daha görünmemek üzere, ufkumuzdan si. 
lindi. 

Platon, değeri kadar ihtimam görmi· 
yen bu parlak zekaya acıyarak: 

- Görüyorum ki, oldukça karışık bir 
tahsil görmüşsünüz, dedi. 

- Evet.. Fakat, pek de fena olmadı; 
çünkü muhakeme kabiliyetim arttı. 

Bu fikir genç yüzbaşıya o kadar ganip 
göründü ki kahkaha ile gülmeğe başladı. 
Bundan pek hoşlanmıyan Nana mini 
mini ellerini arkasına koydu. Bu fazla 
şen arkadaşının yüzünü daha iyi görebil· 
mek için başını yana eğdi: 

Sadun ile prenses Platonun neye gül· 
düğünü anlamak için hemen yaklaştılar. 
Sadun Alev sormağa lüzum görmedi. Ye-

HABER - Abam tXNlta9 
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Avrupada futbol 
şampiyonluk 

maçları 
Bizde lıii.lıi bir tek resmi futbol maçı 

yapılamadığı bu gilnlerde, hatta dört ba§ 
kllibün bu seneki karşılaşmalara girip 
giremlyeccği veyahut lik kar§ıla§mnla

rmın bir devre mi, yoksa iki devre mi o ... 
lacağt kat'i olarak bilinemezken, Avru
panın her tarafında şampiyonluk müsa
bakalarına evvelki haftadan itibaren baş
lanmıştır. Bu karşılaıımalarm bu haftaki 
neticeleri şunlardır: 

PARlSTE: 
Olimpik Lil - F. C. Antib 3-0 
Eksclsiyor ruba - lö Havr 3-3 
Rasing Ştrabzurg - F. c. Set 1-3 
F. C. Lens - F. C. Metz 2-1 
Olimpik Marsey - Rasing Paris 5-2 
F.C. Rube - Soşo 1-3 
F. C. Rucn - Askan 2-1 
S. C. Fives - Se. Etiyen 3-2 
BELÇİKADA: 

Viter Star - Standard Lütiş 0-0 
Ünion St. Gilluaz - Olimpik Şarlrııa 3-2 
Fogent - Meııeln 0-3 
F. C. Anvers - BrUge 3-1 
F. C. Boom - Bcrşo 3-2 
Lierşo • Daring 1-2 
F. c. Brügo - Anderleht 1,3 
ısvlçREDE : 

Grashoppers - Lüzern 3-1 
F. C. Bal • F. C. Şodöfon 2-2 
F. C. Biel - Lozan spor 1-1 
Servet - F.C. Grenşen 5-1 
F. C. r~ugnno - Yung Felovs 5-1 
Yung Boys • Nordştern 1-5 
MACARİSTANDA: 

Elektromoş - Zuglo 3-3 
Süerketaksi - Klspeşt 2-3 
Föbüs - llungaria 2-3 
Boçkay - Nemzeti 0·3 
Scged - Solnok 3-0 

Vsalgotamun - Budafok l-2 
ÇEKOSLOVAKYADA: 

Zideniçe - Naşol 1-1 
Sparta - Paradubist 8-3 
Pilsen • Lisen 21 
Batazlin - Kladno 3-4 
Merlş Ostrav - Prcsburg 3-2 

--0-

Tenis 
lsveç şampiyonluğu 

müsabakaları 
İsveç tenis şampiyonasının son netice

leri şunlardır: 
Erkekler arasında, Şröder Norleni 6-0, 

6-0, 6-2, muhtelltler arasında, Gulbrand
son - Landberg muhtcliti, Hallentom -
Langerbarg muhtelitini, 62, 1-6, 6-3, 
çift erkekler arasında, Garcl - Şröder çif 
ti, Martenson - Sörnnson çütine 6-4, 1-6 
9.7, 4-6, 97. 

Çift kadınlar arasında, Gulbrandson • 
Lagerberg çifti Kargren - Roger çiftini 
6-2, 6-1 yenmiştir. 

ğcnimn tavır ve hali kfüi derecede işi 
anlatıyordu. Sevinçle bağırdı: 

- Nana saçmalamış! Nihayet! sabah. 
tanberi bunu bekliyordum .• 

Nazarım karşılığı bir tabanca gibi pat
ladı: 

- Senin saçmaların bu kadar da bek-
lenmez! 

Platon, gülmesini güçlükle bitirerek: 
- Bravo! dedi, mat oldun, Sadun! 
Sadun, şapka elinde, Nazanm önünde 

derin bir sa)•gı ile eğiliyordu. Dedi ki: 
- Ustamı buldum! Pek sayın yeğe· 

nim, bugünden sonra, önünüzde silahla· 
rımı bırakıyorum. Artık mecaJim kalma. 
dı. Ak~amdanberi beni pek hırpaladınız .. 

Nana, bir kraliçe büyüklüğü ile başını 
kaldırarak: 

- Pekalfı! 
Dedi, sonra diğerlerine dönerek ilaYe 

etti: 
- Yeğenimin bu hareketi artık akıl· 

lanmağa başladığını gösteriyor. 
Açıklık bir yerde bulunuyorlardı. Ay 

yükselmiştı. lşığı o kadar parlaktı ki, 
Beyaz çakıllı kumların üzerinde, gözleri 
kamaştıran bir pırıltı yapıyordu. 

Prenses, kardeşinin yanına oturarak: 
- Ne güzrl bir gece! dedi. 

(DcYanu nr) 
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Avrupa atletizm 
• 

şampıyonası 

Finlandiyahlarla Almanlar birçok 
birincilik kazandı:ar 

Parlste yapılmakta olan Avrupa atle -
tizm §ampiyonasmm neticeleri şunlardır: 

100 metre Urnt kosusu (final) 
1 - Ozendorp (Hollanda) 10,5 saniye

de. 
2 - Mnriani (ltalyn) 10,6 saniyede. 
3 - Strandberg (İsveç) 10,6 saniye

de. 
4 - Von Beveren (Hollanda) 10,6 sa· 

niyede. 
5 - Sviney (Britnnya) 11 saniyede. 
6 - Mor§an (!s,içre) 11,2 saniyede. 
Sırıkla )iiksek atlama: 
ı - Suttcr (Almanya) 4,05 metre. 
2 - Ljungberg (İsveç) 4 metre. 
3 - Şnaydcr (Lehistan) 4 metre. 
4 - Romco (İtalya) 4 metre. 
5 - Raynikn (Finlandiya) 3,90 metre. 
Uzun atlama final: 
1 - Layııum (Almanya) 7,65 metre. 
2 - Maffi (İtalya) 7,61 metre. 
3 - Long (Almanyn) 7,56 metre. 
4 - Giyuritsa (Macaristan) 7,27 m. 
5 - Tomsalu (Estonya) 7,24 metre. 
6 - Breş (Britanya) 7,16 metre. 
Cirld final: 
1 - Jarvine n(Finlandiya) 76,77 m. 
2 - Nikkanen (Finlandiya) 76,75 m. 
3 - Varscgi (Macaristan) 72,78 m. 
4 - Sule (Estonya) 70,23 m. 
5 - A. İsak (Estonya) 70,23 m. 
6 - Jakob (İsveç) 68,58 metre. 
l 500 dömlfina1: 
ı - Mostert (Belçika) 3 dakika 57,6 

saniye. 
2 - Smarkama (Finlandiya) 3 dakika. 

57,8 saniye. 
3 - Vuderson (Brltanya) 3 dakika 

58,1 saniye. 
4 - Hogli.md (İsveç) 3 dakika 59,5 sa

niye. 

Yüzmede 11 dünya rckonına 
sahip genç kız 

R. Hveger 
Ven! bir dünya reko

ru tesis etti 
Danimarkalı yüzücü Bayan Rakgnhild 

Hvcgcr Kopenhag da yapılan yüzme ya
nşlarında 1000 yarda serbest yüzme;i 
12 dakika 36 saniyedo bitirrcrek yeni bir 
dilnya rekoru tesis etmiştir. 
Danimarkalı genç kız, bu suretle 300 

metreden itibaren on bir dilnya rekoru 
sahibidir. 

Amerikalı Bayan helen madison'da olan 
bu rekoru, iki hafta evvel beJçikalı fer
nandc karoen 13 dakika 3,2 saniye ile 
avrupaya geçirmiştir. 

Atletlerimiz 
Yugoslavyaya 

hareket ettiler 
Cumartesi günü Belgradda ba§lıyacak 

dokuzuncu Balkan oyunlarına iştirak e
decek Tilrk atletizm takımı dün akııam
ki konvansiyonel treniyle şehrimizden 

Yugoslavyaya müteveccihen hareket et
ti. 

Atletizm federasyonu reisi Vildan 
Aşirin riyaset ettiği kafilo Faik, Galib, 
Fikret, İrfan, Reccb, lbrahim, Halk, 
Jerfi, Melih, Yusuf, Şevki, Selim, Ce
mal, Zare, Yavru, Artin, Pulat, Hüsc,>in 
ve Göringdcn mürekkeptir. 

Flolaodlya 
gUreş takımı 

Bugi.:n rzmlrde mUsaba
ti arar yapıyor 

Geçen hafta Ankarada yaptıklan ikl 
müsabakada da Türk milli güreş takımı
na mağlöb olan Finlandiya güreşçileri 

dUn !zmire varm1şlardır. 
Misafir pehlivanlar ilk müsabakalarını 

lıugün fuar tiyatrosunda yapacaklardır. 

6 - Gua (Fransa) 4 dakika 1 Saniye. 
6 - Zipoll (İtalya) 
1500 metrenin ikinci dömifinali: 
1 - Bekkali (İtalya) 4 dakika 2 sa

niye. 
2 - Hartikka. (Finlandiya) 4 dakika 

23 saniye. 
3 - Alford (Britanya) 4 dakika 25 

saniye. 
4 - La}'.§tnam (Fransa) 4 dakika 31 

saniye. 
5 - Stanlsevski (Lehistan) 4 dakkia 

51 saniye. 

400 metrelik koşunun dömlfhıall: 
ı - Brovn (Britanya) 48,4 saniye. 
2 - Sörkol (Macaristan) 49,2 saniye. 
3 - Güstavson (İsveç) 49,8 saniye. 
4 - Misoni (İtalya) 50,3 saniye. 
5 - Mayer (İsviçre) 50,3 saniye. 
400 metrenin lklncl dömHlııaU: 
1 - Linhon (Almanya) 49,2 saniye. 
2 - Vadaş (Macaristan) 49,7 saniye, 
3 - Vahcnfcld (İsveç) 49,7 saniye. 
4 - Smet (Belçika) 50,4 saniye .• 
5 - Cerutti (Fransa) 550,6 saniye. 
6 .._ Pietersek (Yugoslavya) 51,3 sa-' 

niye. 

400 metrenin liçüncil döm.1.fiııall: 
ı -Tom.iSto (Finlandiya) 48,3 saniye. 
2 - Bnvmgarten (Hollanda) 48,3 sa-

niye. 
3 - Horsfal (Britanya) 49,5 saniye. 
4 - Bcrtolino (Fransa) 49,6 aanlye. 
5 - Ştayn (LUkııemburg) 51,2 88.Jliye. 
Gülle final: 
ı - Krck (Estonya) 15,83 metre. 
2- Şolko (Almanya) 15.59 metre. 
3 -- Volk (Almanya) 15,55 metre. 
4 - Berlund (Finlandiya) 15.07 m. 
5 - Berg (İsveç) 14,87 m. 
6 - Vitek (Çekoslovakya) 14,47 m. 
i\laraton koşusu: 
1 - Muinonen (Finlandiya) 2 saat 3T 

dakika 28,8. saniye. 
2 - Yarov (Bilyük Britanya) 2 aaat 

39 saniye. 
3 - Palme (İsveç) 2 saat 42 dakika 

13,6 saniye. 
4 - Valtispurger (Fransa) 2 ısaat -t4 

dakika 28 saniye. 
5 - Puş (Almanya) 2 saat 45 dakika 

8,8 saniye. 
6 - Berç (Almanya) 2 saat 45 daki

ka 21 saniye. 

50 kiJonıetre yüıilytl': 
ı - Vnytlok (Brltanya) 4 saat 41 da

kika 50 saniye. 
2 - Dil (Almanya) 4 saat 43 dakika 

54 saniye. 
3 - Bnın (Norveç) 4 saat 44 dakika. 

55 saniye. 
4 - Blayvays (Almanya) 4 saat 45 

dakika 24 saniye. 
1 

5 - Meastri (İtalya) 4 saat 53 daki
ka 56 saniye. 

G - Segcrstrom (!sveç) 4 saat 58 da• 
kika 3 saniye. 

Alman milli takımı 
Po on ya maçı ı çın 

hazırlanıyor 

Berlin, 5 (A. A.) - Lehistan mllll 
futbol tşkımıyla Alman milli takımı ara
sında 18 eylfilde Kemnits'de yapılacak 
olnn karşılaşmada Alman milli takımı, 

Jakob, Regensburg, Janes, Münzcnberg, 
Goldbruner, Kitzinger, Lehner, Şön, 

Gav§el, Honeman, Peserden teşkil edi
lecektir. 

Bu kadro önUmtlzdeki haftalar zarfm
da Uç enternasyonal karşılaşma yaparü 
esaslı bir imtihan geçireceği gözönünde 
tutulmak suretiyle hazırlanmıştır. Lehll
lerle yaılacak maçtan sonra 25 eylnlde 
Bükre§te Romanya milli takımıyla maG 

yapılacaktır. Bu iki maçtan sonra, Al· 
man milli tnkımı, Bulgar kralmm jfibi
lesi mUnasebetile 2 ilkteşrinde Bulgar. 
milli takımyla karşılaşmak Uzere Sor • 
yaya gidecektir. 
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Va;ığaıli'i1: DB<DmDm 

dişler-ini qıcırdatarak haq
Mucize bu Hünkarım ... 

Selim, 
kırdı: 

Mucize gösterdin ! 
Selim bunları gözlerini hafif kapıya- dL Yumruklan kısılıp hayretle Sellınln dil. Meğer Hızır bildiğimiz gibi değil, bir 

rak düşUndü ve galiba biraz da kendin- yUzüne daldı. 
den geçti. Uyku tatlı bir bahar rüzgan Ayran, simsiyah bir ıu halinde rası;el
gibi vUcudunu lezzetle ürperterek yayı- dlği hıyar parçalarını ve maydanoz yap
lıyordu. Birden Mustafanın korkunç hay- raklarını sUrüyerek, Selimin yüzünden, 
kırışıyla yerinden fırladı. elbiselerine ve yere akarken altından 

- Bre menhus Arnb. Huzurumda bir pembe derili bir insan yUzU sıntıyordu. 
8UtçU katırı gibi ne uyuklarsm? Gönlilm Selim hiddetinden katılmL'.1 bir haldeydi. 
gülmek, eğlenmek diler. Kalk §uracıkta Mustafa yerinden fırladı. Seliın de iki 
cacık var. Bunu al yllzilne çal. Uykun ge- adını geri çekilip kapıya yakm durdu. 
çer. 

lştc şimdi çmgnr kopacak ve saray alt 
Ust olacak, bir çuval incir berbnd bir ha
le gelecekti. 

Anber durdu. HUnkAr yerinden bir las
tik top gibi fırlayıp saat masasının üze
rinde Ustu kapnlı duran altın klseyi ya
kalayıp ve korkung kahkahalar savura
rak bağırdı: 

- l§ıklan söndür. Pencereden sabah 
J§ıklan girerken senin de kara yUzUnde 
mehtab tuırı. ettireceğim. Anber kimbllir 
cacıklı yUıUn ne gUlilnç olacak! 

Mustafa adamakıllı eapıtmıgtı. 
dan aalyuı sakallarına SIZI}'or, 
gittikçe donuklaşıyordu. 

Ağzın

gözlerl 

Belki bir kase cacığı yUzüne yemek, bu 
kadar zelil hale dUşmekten beter sayıla
mazdı. Selim için. Fakat, siynh mürek
kep sulu cacık karşısında sıztp hakikaten 
Sellmln yUzilnde şafak atacaktı. Ne yap
sın ki hlinkfm bu mecnunane hareketin
den vazgeçirsin?! 

Selim bir an fçin her ıeyi unutmuııtu. 
llUnktınn eline hUcum edip k!seyl yere 
fırlatamazdı. ÇUnkU padişahtı bu. YüzU
ııU yerdeki cacığa sUrdllrUp yine zevkini 
yerine getirecekti. 

Mustafa tekrar haykırdı: 
- Yaklna? 
Yaklaştı Selim. Ve Mustafa elindeki 

kAseyi sarsıp Selimin yUzUne fırlattı. Yo
ğurt, hıyar parçalan Sellmln gözlerin\, 
yUzUnU örtmüş, kudurmug bir insan gibi 
dönen gözlerinin, alevlenen yUzllnUn a
teşi pıhtılaşan ayranı bUsbUtn eritip yll
zünde sızdırmıştı. Koluna gözlerini sildi. 
Mustafa gözlerini yummuş, kasıklarını 

tutnrak patlayıncaya kadar gülUyordu. 
- Bak aynaya Anber, bak aynaya! 
Ve sedir altından çıkardığı bir keseyi 

göğsUne attı: 

- Al Anber, ömrU hUmayunuma dua 
ot ve ... 

Mustafa. sözUnU biUrememi§tl. Gözleri 
• 

büyüdü. Göğsü yavaş yavaş şişirilen bir 
koyun postu gibi kabardı. Saçlan dikil-

Mustafa, yere damlıyan yoğurda parmak 
çnldı ve hayretle baktı, pencereye tutu
nup tekrar baktı. Korkmuş vo bUyilmüş 
gözlerini Selime çevirdi, gUncşin hafü 
ve berrak ışığı da yavaş yavaş odaya sü
zUlUyordu. Mustafa titrlyerek sordu: 

- Sen iblis misin, nesin? 
Sellin d~Ierlni gıcırdatarak haykırdı: 
- Mucize bu hllnklrım... Mucize gös-

terdin! 
Mustafa duvarda asılı hançerine el a

tıp haykırdı: 

- Asıl mucizem şimdi! 
Selim kendinden geçmişti. Fırladı ve 

Mustafanm koluna şiddetli bir muşta in
dirdi. Göğsüne de bir tekme savurdu. 

- Hızırdan kork, zındık, abdessiz 
hilnklr! 

Mustafa boğazlanıyor gibi haykırırken 
Selim de koridorlardan sUratle koşarak 
ve önUne gelene çarpıp canını ağzma 

getirecek kadar tedhi§ ederek dairesi
ne girdi. Hemen 80yunup yıkandı ve An
beri giydirip: 

- İdare et. Mustafayla yUz yUze gel
dim! 

Diye ouadan itti. 

Mustafnnm odasına cariyeler, haroma
ğalan, saray lıalkr, Mercan, Anber ko
şuııtuıar. Herkeste bir dehşet hfi.sıl ol • 
muştu: 

- Pad~ahm odasından bir hortlak 
çıktı! 

- Ervahı habise Uşilı;ıtU. 

- Bir hayal mi neydi, nekadar kor-
kunçtu yarabbi! 

Diyenlerin hesabı yoktu. Seli.mi öyle 
acaib haliyle görüp de ürkmemek, kork
mamak, böyle dUşUnmemek mUmkün de
ğildi. 

Padişahı koltuklayıp kaldırdılar. Ma -
sanın önUnde simsiyah vo aralarında 

beyaz lekeler bulunan koyu bir mnyie 
takılan gözler, garib bir anl~amazlık 
içinde biriblrine bakıştılar, HUnkltr hay
kırıyordu: 

- Anber nerede? bana HlZll' görUn· 

hmzırmış! 

Biraz evvel koridordan korkunç bir 
heybetle kaybolan hayali görenler pa -
dlşaha hak verdiler, ama, bilmlyenler 
hayretteydiler. 

Mustafa, ba§ına toplannn kalabalık i
çinde bilhassa bir kadına gözlerini dik
miş, hayretle balta kalmış, sanki başın
dan geçenleri unutuvermişti. Bulunanlar 
da dönüp baktılar. Bu Cevri knlfaydı. Yü
zü hUa pembe pembe idi. Melçl ve mU
kedderdi 

Cevri, saraya gelir gelmez hemen kı
yafetini değiştirerek Mahır.udun odasına 
koştu. Onu yatağında uyur bulmuş, çok 
yorgun ve dalgın, soluk yüzle yatan 
Mahmudun başından kimbillr neler geç
tiğini dUştlnmilş, üzülmUştU. Selim de se
dir Uzcıinde baygın bir haldeydi. Derin 
derin nefes almakta ve f;iiddetle horul
damaktaydı. Onları uyandırmağa kıya -
mamış ve haremden kopup koridorlarda 
korkunç akisler yapan Mustafanın sesi
ne doğru koşmuştu. 

Sultan Mustafa hayretle ve gözlerini 
kırpıştırarak sordu: 

- Sen neredeydin? 
Cevri, ahmak değildi. Her tedbiri yol

da dllşünmUştU. Etrafına baltarak sanki 
halvet ister gibi boynunu bUktU ve hUn
k§.n cevabsız bıraktı. 

Mustafa birdenbire Anbere döndU, 
kalktı, W. yambaı.ıma kadar giderek, 
şişte çevrilen bir kebab gibi, ağayı evir
di, çevirdi ve elini dudaklarında tilkrilk
lcyip yanaklannıı ııUrdü. 

(Devamı nr) 

- Evet bayan ikisini de 
gene yapıştırdım! 

kırdım ama 

ı1111•rnrJm1EOOB1rn!l@rnt11ır;ı.mooD11•11•• ~ ••••• J .. • • • • ~' ' --~; ııı. ...... •• ·-' •• 

"Tapılırcasma se\ildiğim bir zamanda ölUyonım; daha ne !ate
rtm ? ... Bundan sonra bir tek arzum olabilir: emirlerini belki biraz 
ihmal ettiğim Tann'ya kendimi affettirmek. Şimdi gönlümün bUtiln 
a§kıyla ona doğru atılıyorum ve ondan, o iki meleğe bir gün bent 
cennette kavuşturmasını nfyaz ediyorum. Onlar olmazsa cennet de 
bana ~l gibi mız gelir. 

Yazan: R. Rober Düma - 51 - Çeviren: IF• t<• 
Fon Stıammer irkildi, hücuma 
ağrıyan bir insan sevki tabiisile 
eli arabanın kapısına uzandı. 

uıııııe 
- Elbfsolerlmlzi değiştireceğiz. Be - yan bir insan sevkitablisi.yle dilŞ f~t 

den eli arabanın kapısma. uzan~dıl'1· 
ötekiler ondan daha atik da' dCll tıı· 
biri boynuna sarıldı, diğeri eııcri11.oJlllSer 
tarak onu zorla yerine oturttu. 1i 

nim Unüormar:ıı giyince buradan mtlste
rlhane çıkmz. Sağa. sapıp koridorda di
rektörün yanına gidiyormuş gibi ilerle
yiniz. Yolu biliyorsunuz. Kaskctlniztn 
viziyerini gözlerinize doğru indirinlz. 
Tarassut klübesinin önUnden geçerken 
nöbetçi gardiyana. ahbabca "merhaba!" 
dlye seslenirsiniz. Şimdi nöbet değişti, 
vazifeniz bitti. Evinize yemeğe gidiyor • 
sunuz. Anladınız mı? Gardiyan rolünde 
olduğunuzu unutmayınız. Acele etmeyi -
nlz; kaçar gibi görUnmemek lft.zım .. 

Rokur söylendi: ar&1' ~-
- Bu sUratle arabadan atl!Y., çP' 

fanızı patlatmak mı istlyorsunut · 
luğun !Uzumu yok! f'oll sı· 

Otomobil sUratle gidiyordu. b~ıe.r 
rammer mUtevekkilAne yerinde 
ken Bcnua §oföre seslendi: ~8ğtlld&' 

- Almanya sefaretine ... Lil ao 
Fon Strammere döndü: ..ıtıııe1' il' 
- Sanırnn ki siz de ora)'B b• 

Nöbetçi klübesini geçince camlı kapı
yı açar, kubbell bir methale girersiniz. 
Kapıcı kapıyı açınca sokaktasınız. Gene tiyordunuz? 9C~ 
sakin ve yavaş yilrUyerek sağ tarafa Alman zabiti dudaklarını JS~ıı!irot' 
doğru Uerlcrslniz. YUz adım kadar öte- çıkarmadı. Benua ve Rokur gül 
de bir otomobil bekliyeccktlr. İçinde dost IardL . aııııı• ~ 
lar var. Anladmz, değil mi? Otomobil Alman sefareti biilıtııPn" •· 

elini kırar- metre mesafec~ durdu. BenuB Fon Strnmmer gardiyanın 
casına sıktı. 

- Anladım. Fakat siz? 
- Siz bana baltmnym. O tarafı da dU-

çarak: 
- Buyurun. Dedi. Serbestsinlı- rsb•)'I 
Fon Strammer ses çıkarınadan a 

eUnUldU. Siz yalnız kendinizle me3gul o- terketti. 
lun. Haydi glmdi elbiselerimizi değiı,ıti - Benua devam ediyordu: J3ol']J.11d8 

relim. Çabuk! - Gilzel bir firar değil JJli 
1 tşŞıııl5 

Fon Strammer gardiyanın elbiselerini bunu btlsmar edebllirseniı ytıııındldeıı 
giydi Gardiyan: terfi etmeniz muhakkak. Sizi e 

- Mükemmel! dedi. Gidebilirsiniz her tebrik ederim. k.ııı1ı~ 
baron. Talllniz açık olsun! Fon Strammer bu isthZ& pe cef'~ 

Alman casusu hücreden çıktı. Ağır a- sapsan kesildi. lnce bir ısuıu:a bllısııı' 
ğır yürüyerek uzaklaştı. vermek istedi, mUnasib bir eet 

Her eey gardiyanın tarifi dairesinde ymca bir tehdid savurdu: 1 J3e11111' 
cereyan etti. Fon Strammer hiçbir müş- - Tekrar görUşe<:eğiz ytııbsŞ 
killle kaI'§ılaşmadan kendisini sokakta Buna emin olunuz. aıiı ~· 
buldu. Nlhnyet tekrar hUrrlycUni elde· - Ben de öyle umuyorunı JıS)ıt!~ 

sııe 
etmi!jti. Oradan koşar adımla uzaklaşmak dnşım. O zamana inttza.ren 
arzuslylc fçi titriyordu, fakat kendisine yolculuklar temenni ederiJn. 
ha.kim oldu; gene ağır ağır Ucrllyerek Şof6re döndU: 
aağa saptı ,yilz adım kadar Y\lnldU. _,.. l!ı).ydi gidelim artık. tdl· J 

Otomobil bekliyordu. Yakla§tıkça. ya • f!hatle I' J· 
vaşça tşUyen motörünUn sesi kulaklarına Bir dakika sonra bir bap tıı•ıı 
daha vazıh gelmekteydi. Dört metre me- yanı sinirli sinirli Alman sef: doP'' 
safe kalınca fon Strammer kendini tu- Din kapısmı çalıyordu. saat 
tamadı, bir hamlede otomobile atladı ve du. 11 

vıu itıtı' araba derhal hareket etti. n:ıerl '" ttft' 
Alman zabiti, arabanın dip tarafında YUzba§ı Benua, fon sıranı OO~rt' 

oturan tanımadığı iki kişiye karşı stra- sefaretine bıraktıktan sonra <6 

pontene oturmuştu. Almanca olarak ae- retti: pn\1~ 
vinçle söylendi; - Mot Pike ı.vönUsllnC·" 

- Kurtuldum! teşekkür ederim dost- sokağı önünde ben tneceğiJJl~ıııcJ ~O' 
Janm ! teşekkür ederim! Otomobil bildirilen adrese 

Muhatablarmdan biri: miser Rokurla vedalaştı: dJlı· "fsl1° 
- Bon~uar mUlazim fon Strammer. - Şimdilik Allahaısı:narl~ı. 

Dedi. Sizinle tan?ştığtma memnun oldum. saat dokuzda nezarette bulu ıot· 
Eğildi ve müstehzi blr eda Ue devam - Hayhay yUZba§Ull· :golollele tıl-

etti: - Sizden bir rlcaın var. ~ 
- Kendimi tnkdim etmeme mUeaade- fen telef on edin. Evinin ntınl ) 

nW dilerim: yUzbaşt Benua ! liyorsunuz değil mi? DQl)Dmt l1flf ~ 
Fon Strammer irldldl, hUcuma uğrı- ( .,,,,,,. 

•11U••~ooommt!lmlaDEL!lıınam?Jrall &ın· 
nu kabul buyursun. . kerıd~ııVetl' 

Bunlan söylerken sesinde hiçbir caliyet yoktu, tcbe~ O 
"(ne mahkfım bir adanı bildiği belllydl. Yüzil, Luiz'in ıdaurıı>-ot'· 
ne tebessümlerle cevab veriyor; bunlar yalnız bent 

8 ~· 
da Luiz kadar cesaret gösteriyor. , ııııdi rı<>'.ş&e 

Luiz vaftiz oğlunu görmek istedi ama Arınan xn V rtli1' etJll 
ta olmasına çok memnunum; Luiz ona fazla bir c5ıne "Hiçbir kadın beni kendine örnek edinmeğe kalkmamı, betbaht 

olur. Benini hnlim bir istisna idi. Dtlnyada Felipe'lere, Gaston'la
ra tesadüf etmek i.mk!nsızdır; bunun için cemiyet hayatı, izdiva-
cın o.ıska dayanmasını istememekle tabiatın kanununa da uymug o-

Çeviren: iN lYI trlYI O Dalhl 
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kalkardı, ben de sıkılırdım. ıl> 
Allahaısmarladık, dostum. ısfıll gtlJJ )?' 

25 Ağo&tos (onUJl ·ddet ~ 61' 
ATAÇ 

luyor. Evet, kadm zayıf bir mahlfıktur, nlkth altma girerken ira-
desini kocasına feda etmelidir; buna mukabil koca.1mm da ona hod
gii.ınlığı !eda etmesi 18.znndır. Kadınların bu son zamanlardaki fer
yadları, isyanları, iddialan, hep birer budalalıktır; bu yüzden bir
çok filosoflann bize çocuk demekte yerden göke kadar haklan var-

' dır.,, 

Bildiğim o tadlı sesi ile bu sözlerine devam etti; ağzında en mnkul 
§eyler en zarif bir ifadeye bUrUnUyordu. Nihayet Gaston geldi; 
yengesiyle iki çocuk, lngilfz dadı da beraberdi; onları getirmesini 
Lulz rica etmiş. !ki çocuğu göstererek: 

- İşte benim güzel cellil.dlarım, dedi. Ama yanılmakta da hak
sız mıymışım? amcalarına tıpkı benzemiyorlar mı? 

Eltisine son derece iltifat etti; köşkU kendi evi bilmesini rica 
etti ; onu tam Şoliyö hanedanına layık bir surette ağırladı. 

Ben de hemen dük dö ŞoUyö ile dUşese, dük dö Retore'ye, dtlk 
dö Lönonkur'a ve Madlen'e mektup yazdım. İyi etınl§im. Ertesi gün 
Lulz son derece yorgun ve mecalsizdi; gezmeğe çıkamadı; yatağın
dan ancak akşam yeme/;-1 için kalktı. Madlen dö Lönonkur lle Ud 
kard~l. annesi, akeıım Uzeri köşke geldiler. Lulz'in Gaston'a var
... üzerine ailesi lle arasrnda bir soğukluk hAsıl olm111; artık o da 
unutuldu. O akıamdanberl Luiz'ln lki kardegi, babası her sabah at
la gelip hatır eoruyorlar; iki dUscs de akşamlan köşkte geçiriyor
lar. öıtım insanları blriblrlerlnden ayırdığı kadar da blrleımelerl
ne hizmet ediyor; bayağı ihtirasları, nahvctleri l!usturuyor. Luiz-

in letafeti, zekbı, sohbeti, hassasiyeti hlll harikulade. Kendisini 
me~hur eden ince zevkini son dakikasına kadar gösterecek; Pari.s'in 
kraliçeleri ara.smda sayılmasına hizmet eden zarafetinin hazineleri
ni bize son dakikasına kadar serpecek. Bir daha kalkmamak üzere 
yatağa düşeceği giln bana, o sırf kendine mahsus olan tebessümU 
ile: 

it. 

- Ben tabutumda da gilzel olmak isterim! demigti. 

Oda9mda hastalığın izi görUlmUyor: euruplar, haplar, hepsi Bak. 

ltimadmı kazanmış olan Sevr papasına geçen giln: 
- Benim ölüm Um güzel oluyor, değil mt? dedi. 
Onun bu son günlerinden, birer hasis gibi istüade etmek istiyo

ruz. Gaston da bUtün bu endişeleri, yürekler acısı hakikatleri 
görüp anladı; gerçi o da cesaret gösteriyor ama yüreğinden yara
landığı belli: o da karısının arkasından dayanamayıp öiUrse hiç !lBI· 
mamalı. DUn bana havuz ba§mda yeğenlerini gezdiren yengesini 
göstererek: 

- Ben bu iki çocuğa babalık etmeğe mecburum, dedL Gerçi 
bu dUnyadan gitmek için hiçbir eey yapmıyacağmı ama sizden bir 
ricam var: onlara ikinci bir ana olacağınızı vaadedin. Anneleri de, 
i>C'n de Kont dö l'Estorad'ı onların vasisi tayin edeceğiz, lCltfen bu• 

DUn akeam Luiz, ateeten kendini kaybedip bir ~U ill931119t ,.o· 
tadı; fakat bu hezeyan gerçekten zarifti. Elbette, zc sesle i~ ıfı'' 
le budalalar gibi, burjualar gibi çıldırmaz. SönUk bir ııavalal' !Jllt· 
ca olarak Puritıınl, Somnambula, Mo!>e operalarınd~~rdu1'; ııe~11,,ıı 
rıldandı. Biz hepimiz yatağın etrafında sessiz durtl) unt<U tulı ıııtJ 
.zln, hatta dilk dö Retore'nin, gözlerimiz yaear~ı, ~rordu! 0 rdJ· 
vUcuttan uçmaltta olduğu bclliydL Arttk bizi gortl'l tctnf etl '"" ': 
seste, ilühi bir tatWı~ olan o seste, bütiln hayat.m1:iı beil ıtııld 95ıoll' 

!htizar hali gece baeladı. Sabahleyin yedide 0 tstcôl, G ,ııll' 
biraz kuvvet bulmuştu, pencerenin önUne oturınakbilcce~c~I 
un elini tuttu ... Sonra, dostum, bu yeryüzünde garc vır gtııı G~' 
leklcrin en gilzeli.ndep ancak ruhsuz bir ceset kaldl· ri )'oıctu~uııW 
papas gelip rluasmı etmişti; Gaston'un bundan babCyuınağa ı 01'1'' 
ton, o müthiş ayin icra edildiği sırada biraz yatIP udi!! duıı.sfll6, t>ll' 
U. Luiz ölUrken bana, frnnsızca olarak Do PrOf1ln n ıca~ı,!fll r'' 
mamı istemişti· kendisi için yarattığı o gUzel tabiatı ıcoJtU~ 

' edb·or. 
nu dinerken s5zleri kendi de zihninden tekrar ordU· ,iD' 
nrnda diz çökmüş olan kocasının da ellerini sıkıY ıs .4i"

4
e ~t" 

t<ef eııl l~1'l•(tıııl 
Yüreğim paramparça oldu. Onu bir kere de ).ll ! çoC 

dUm; bembeyaz olmuş, mor mor lekeler de va: knt11cı getit'• 
ı:örmek istiyorum! çocuklarımı! çocuklarınıt ban 

SON 



4lır Bir kız, anasmı boğdu ... 
~ :ı~ mahkemesinin, lot ve ru- ı O, sade, mendilini gözlerine bastır· 
6-ı: orıd:>rlannda biriken insan yı- mıt, kesik hıçkırıklarla ıarsılarak ağ· 
' Ceu lıyordu. 
~ Yor, geliyor 1. Birdenbire sustu. Batını dikti. Ev-
'~ duyar duymaz öyle bir çÖ•'.Ü- veli arkasındaki üst üste yığılmıt ka • 
\ ~li ki .. Ba1lar, hep, ıeıin gel- labalığa, localardan sarkan insanlara 
~ Çevrildi: lki ıüngülü jan- baktı .. 
~ 0~tasında genç mi, ihtiyar mı Kıpkırmızı olmuştu. Hiddetle aolu-
' -itçıltnıi,, en bir kadın yürü • yordu. Son:-a birdenbire bağırdı: 

\tıı. • - Onu niçin mi boğdum, onu niçin 
it~ ll&lerce • C"i i5ıı ınaanın meraktan açılmı1 mi öldürdüm, reis bey? • 
~~de adım atan bu elleri ke- Gözlerini açıp kapıyor, başını iki 
'",'."llcliı •ne kadar halsiz, ne kadar tarafta sallıyor, ellerini biribirine kenet 
,. leyerek, parmaklarını çıtlatıyordu, 

t;__•~ruıturuy.c-rdu: Herkes biraz daha yaklaımağa uğ-
~?. raıtı. Locadakiler biraz daha sarktı .. 
~ati ne?. Reis, eı:ni kulağına götürerek biraz t, ~.bir kö1esinde gürüldiy.: - daha eğil.:i .. 
~ buyük sobanın karıııında Koridorda uzayıp giden ayak ta· 
~: Ceçen ihtiyar bir müba1ir, kırtıları ... 
--~duyun~ ayağa kalktı. Yır · · Yağmur, bardaktan bopnırcasına 
~.~ içindeki yaylan fırlayan yağıy-;r, uzun tarakalarla gök gürlü -
.._~ e koltuğun üzerine çıktı. yordu •• 
~ Uğu!turarak, iki ıüngülünün • • • 
'~Uru:;en bu bitik kılıklı ka- - Onu niçin boğdum? .. Oooh, reis 
~ tle baktı ve tanıdı: bey .. Onu size anlatabilecek miyim? .. 
~ )f,lnıı boğazlıyan fahitel.. Ve, siz bu tüyler ürpertici faciayı din-

-...._-tQ q ~keme ulonunda bir kay • leyebilecek misiniz?. 
~ ltr til kadının muhakemeıini Kendimi bildiğim zaman, on iki yaı· 
.. ~ 

1 
clı. Yüzlerce insan, anasını tarında, dal gibi ince, sarı benizli bir 

\ ~'lıruıti. En dip localara varın- çocuktum. 
~~·hıncahınç doluydu. Ni1antaıında otururduk. Evimiz üç L." kapısında, zayıf bileklerini katlı, duvarlan sarmaıiklarla örtülü 

S
s L.. denıir kelepçesi çözüldükten bir evdi. Fakat bu m:nimini eve ne ka-

._d·ıı b' ' ) · ıraz daha serbest yürU - dar giren çıkan vardı 1 •• 
....... •kat, üzerine dikilen &özler Şimdi hat:ramı yokluyorum da, itte 

--~ıttti. ~ ~ he~i birbir gözümün önünde canlanı-
~-' Dıcvkiine ıeçip tahta kana- yor: 
·,"'Gır. gibi kendini bırakırken ağ- Katmer gerdanlı, enli kaılı, kırmızı 
,, tt yanaklı, çok tiıman bir Behice halam 
... ~f bir kadındı. Omuzlann - vardı. Sokaktan geçenlerin baılannı 
~~ e aark.ın kumral 1açlanrun döndürtecek kadar gevrek kahkahalar 
~ 1 henüz bozu?mamııtı. Aila- atan Nudiye teyzemi; kimi ıüzgün, 
~6ı kapaklan titmiı, iri yeıil kimi çapkın bakl.Jlı Nurhayat, Afife, 

kan dolmuıtu. i Smaıı ablalanmı iyi batubyorum. 
1. ıutr, kahverenp lpeklfalnln 

>tt dan ıörilnen beyaz teninde Erkeklere gelince: "° ı Saçı ba•ı ag· armı• kıranta bir adam .. 
• r Uklar vardı. :ı :ı 

2... ' Şevket amcam ... '""it ı. • ." • • • • • • qtfplerl yerlerine geçmitler _ Küçük bir hanım kız gibi gözlerini, 
~ dudaklannı 00yuyan bir küçük bey: 

~. il en ucundaki camh kapı 1,. Umi ağabeyim ... 
~ buıWr aiyah bıyıklı genç mild Daha bir sürü erkek: Kimi amcam, 

':' hızlı adımlarla yürüyerek kimi ağabeyim .... 
t&.. ' sıktı, ayakta bekledi. Bi- Annem güzel blr kadındı. Onu o ka-
lıt .en ö d ı k da dar severdim ki 1 .. Ben doğmadan ölen iL...,... n e re s, ar a ualar 

11~rı. içeri girdiler. zavallı babamın sevgisini ona venni§· 

~ •u.~nıuı, ayağa 'kalkmııtı. 
~-nr:ıoven yatmurdan, uzaktan 
\......~ 

1 
diyen gök gürültüsünden, 

~erteımeğe çalıpnların ayak 
ıL den batka ıee yoktu. 
,..._ )'e. 

""dıı tine oturunca, dinleyiciler '•e reis sordu: 
\ ne?. 

~.rıltJı 'ri b' . .. ;:.~ • ı ır Jandarma, kana pe-
b..~ kadını dürttU: 
~ •rataı. 

& ~ cenç kadın dr...fruldu •• 
\ '!'ele:trden kaldırdı. Baıını hafif· 

' ,treJc alnına dö1cillen 11~an-
lfı ttı: ' 

~etı .. 

botd 
~~!un yer nereli?. 

~'ha'""'· 
!ı;; kaç?. 

'-li ilci Y&tındayım. 
• llıiıin, bekir mı?. , .. 

.• btıı' kun?. 
~- .. 

~.)o, •Uauyorıun?. 
.,. dt Cllndu. Sallanıyordu. Par-
.,._, hndı. 

~eli, hükındaki evrak oku· 

~' Uaı dibinde, lotlufa gömül
~ >'tlzıu bir zabıt kitibi evrakı 

t.~ '1llınuı. dinliyordu. 
t;" dinledi 'd ··1 ., tt, . n egı mı .. 
~ l'eaı bey .. 

~ botmuısun.•. Ne di-
•. ?t. • 

~· 
bııtıı anamu bolar mı l 

tim. 
Hemen her dakika onun dizinin di-

binde, bulunmak, bir kedi yavrusu gi
bi okıanmak isterdim. Fakat niçin bil
mem, o biraz ha1indi. Annemi günlerce 
görmediğim olurdu. Hizmetçimiz Gül
fidan kalfayla, evin en ıssız b~r odasın· 
da yatıp kalkardım. 

Nice uzun geceler, sabahlara kadar 
hıçkırarak "anne, anne,, diye sayıkla· 
dım da kimse arayıp sormadı .. 

Rei• bey, leyleğin attığı ıon yaYru 

gibi bir 1eydim ben .. 
Hiç unutmam, bir sabah, ortalık he· 

nUz aydınlanırken uyandım. Gülfidan 
horul horul uyuyordu. 

Annemi kaç gündür görmemi1tim. 
Kafamda ansızın bir §im1ek çaktı: O
nu gider yatak odasında görürüm. de· 
dim, iıter dövsün, iıter azarlasın .. U
murumda değil ... 

Hiç t:.kırtı yapmadan karyoladan in· 
dim. Çıplak ayaklanmın ucuna basarak 
odadan çıktım. 
Yavaı yavaı. sofayı yürüdüm. Mer· 

divenleri indim. Annemin kapısı ara
lıktı. Gıcırdatmadan, arasından sıynl
dım. 

Açık kalan pancurdan odaya esmer 
bir aydınlık dolmu~tu. Gözlerim karyo· 
laya gidince durakladım: Annemin ya
nında, dağnık saçlı bir erkek yatıyor

du! 

Birdenbire içim öyle Ur tuhaf ol.du ' 
ki 1. Dudaklarım titredi. Burnum sızla
dı. Az kalsın hngür hüngür ağlayacak· 

tım. Dar kaçtım. Fakat, nasıl clc!u bil-
mioyrum, gal:ba hızla kap:ya çarptım, 
annem uyandı ve beni görclU. 

_ - Sonu yarın -

• • 
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Lüzumlu 1 elelonlar 
Yangın: 
lstanbul için: 24222, Beyoğlu için: 

446'4, Kadıköy için: 60020, Cskildar i
çin: 60625. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabya, 
Büyükdere, Fenerbahçe, Kandilli, Eren· 
köy, Kartal, Büyükacla, Heybeli, Burgaz, 
Kınalı, için: Telefon muhabere memu
runa yangın demek kafidir. 

Rami ilfaiye~i: 22i1 ı 
Deniz itfaiyesi :m .. :!O 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın 

kulesi: 40060 
Sıhhi imdııt: 44998. Müddeiumumilik: 

22290. Emniyrt müdürlüğü: 24382. 
Nefiıı \'ekiıleli lstanhul Elektrik İşleri 

Umum Müdürlüğü Beyoğlu: 44801 _ lstan_ 
bul: 24378. 

Sular idaresi: Beyolılu: 44783. Beşik· 
taş: 40938. Cihali: 20222. Nurosmanlye: 
21708. Osküdıır • Kadıköy: 60773. 

Havaııazi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 
60790. Beyo~Uu: 44642. 
T aksı Otomobili istemek 

için 
Beyojtlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 

31i • 101. l'udıköy ciheti GOH7. 
Denızyolları 
İstanbul acenteliAi: 22740. Karakôy: 

42362. 
P:ızartesl Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bandırma. 
Salı Tophaneden 9,SO lımıt, 16,30 Mu· 

danya. 19 K:ırahign, 20 Bandırma, Gala· 
tadan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mer
sin. 

c,:ıırşamba Tophaneden 16,30 MudanyA, 
20 Bandırma, Sirkeciden ıs Ayvalık, 18 
Bartın . 

Perşembe Tophaneden 9,30 Jzmıt, 16,~0 
Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 12 
Karadcni1_ 

Cuınarlesl Tophaneden 14 Mudanya. 20 
Bandırma, Sirkeciden ıs Ayvalık, ıs 
Bartın. 

Pazartesi Tophaneden 91mroz, 9,30 lz. 
mil, G:ılat:ırlan 8,30 Mudanya, 10,30 İzmir 
Sür. 12 Karadeniz. 22,30 Mudanya • 
Müzeler 

Ayasofya, Roma • nızanıı, Yunan eser
leri ve Çinili Köşk, Askeri Müze ve sarnıç 
lar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi müze. 

( nu müzeler hergün saat 10 dan 16 ya 
kadar uçıktır.) 

Tiirk ,.e lı;IAm eııerlerl mllzesi: Pazar
tesiılen h:ışka her1rün saat 10 dan 16 ya 
k:ıılar Ye <:ıınıa 1rünlcri 16 dan 17 ye ka
dar açıktır. 
Topkapı Müzesi: Hergün saat 13 ten 16 

ya kadar açıktır. 

f. ':mleket D11ı Deniz. 
Seferleri 

Romanya vapurları: Cumartesi günleri 
13 ele Köstcnceye: S:ılı günleri 18 de Pi· 
re, Beyrut, lskenderiye. 

lınlyan vapurları: Cuma günleri saat 10 
dn Pire, Brendizl, \'enedik, Triyeste, 

Sirkeci İstasyon MüdürlilJtü Telefon 
230i9. 
. ~ •;rupa Hattı 

SempJon ekııoresl hergün Sirkeciden 
saat 22 de kıılkıır ve . Avrupadan geleni 
sant 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 

Kon,·ansiyonel 20,30 da kalkar, 10,20 
de ı;ıelir. • 

Edirne posta•n: Hergün saat 8,SO de 
hareket edt>r, 19,33 de gelir. 
Anadolu hattı 

Hergün harel;et eden şlmendlferlt>r: 
Saat S de Konya, 9 da Ankara. 15,15 de 

Diyarh:ıkır ve Samsun, 15,30 da Eskişe
hir, 19,10 da Ankara ekspresi. 20 de A
dapazarı. 

Bu trenlerden saat 9 da hareket eden 
Ankara muhtelitl pazıırteıd, çarşamba 
ve cuma ııünleri Haleb ve J\lusula kadar 
sefor etmektedir. 

MONAKASALAR: 
Hayclarp:ı~nda yapılacak kısmı azamı 

demir fevkani geçld köprüsünün inşası ka. 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Bu inşaatın keşif bedeli 461,000 liradır. 
İstekliler bu işe ait şartname ,.e sair evrakı 
De,·let Demıryollarının Ankara, Haydar
paşa Sirkeci ''ezııelerinden 23 lira mukabi 
linıle alabilirler. 

Eksiltme 10.9·938 tarihinde cumartesi 
günü sa:ıt 12 de Ankarada Devlet Demir 
yolları yol '1airesinde merkez birinci ko· 
misyonunda yapılacaktır. 
GE<;EN SENE Bl 'GIJN ~'E OLDU? 

• Profesör Afet, tayyare ile Bükreşten 
döndü. 

lstanbul Radyosu 
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18,30 dans musikisi (plak), 19 konferans 
Eminönü halkevi namına Dr. Hilmi Ziya, 
tiken (Efsanelerde Türk tefekkürü), 19,30 
dans musikisi pliik), 19,55 borsa haberleri 
20 saat ayarı, Gram·iç rasathanesinden 
naklen Faidc Yıltlız ,.e arkadaşları tara· 
fınrlan Türk musikisi ve halk şarkıları, 20, 
40 h:ıva raporu, 20.43 Ümcr Rıza Do#rul 
tarafından ıırapçn söylev, 21 Şan Dcclriye 
Tüzün, Stüdyo orkestrası, refakatile, 21,30 
Nezihe l'ynr ' 'e arkadaşları tarafından 
Tiirk musikisi ve halk şarkıları, 22,10 Da· 
riiıtnliın musiki heyeti, Fahri ve arkadaş. 
l:ırı, 22,50, aj:ıns haherlcri, ertesi günün 
pro~r:ımı, 23 s:ıııl ay:ırı, son. 
Bl'KUEŞ: 

19 ptrık, 20,05 radyo orkestrası, 21,20 
piyano \ ' C keman konseri, 21,50 kabara 
plakları, 22,45 kare konser, 
Bl.JIMl'EŞ1'E: 

19, çifte piyano, 20 radyo fantezisi, 22, 
10 rad:ro orkestrası, 23 ·cazbant, 24,10 si· 

\'azan: Rahmi YAUJZ 
Bir hafta sonra, şehrin göbeOln· 
de yeni bDır gazu t:eısız merkezi 

kurulmuş bulunuyordu 
-76-

Gibi manasız sözler söylüyordu. Davist 
devam etti: 

- Donanma kumandanı Alınan amira 
li Şoson paşanın acaip emirleri .. Nelere 
sebeb olmuyor!.. Donanmanın karakol 
gemilerine emir verilmiş, yolda rastgel· 
dikleri her türlü motör, yelkenli, mavna 
hatta kayıkları çeviriyorlar, arama yapı· 
yorlar, hazan bu aramalar saatlerce sü
rüyor, birçok defalar da yolumuzdan a· 
lıkonulduğumuz yetmiyormuş gibi falan 
limana gönderiliyor, filan iskeleye sev. 
kediliyoruz. 

Bütün bunlar zaman geçirtiyor. işleri· 
mizi, seyir hatlarımızı, seyir müddetleri· 
mizi altüst ediyor. Onun için bir Bandır
ma seferi en az (5) gün sürüyor. 

Sultan devamlı (Vah .. vah) lanna fasr 
la verdi.. Kadehlerin sayısı sekizi, onu 
bulmuş, ikisinin hafif tertip başları dön. 
müştü. 

Ertesi sabah erkenden lhlamur kasrın
dan ayrılan Davist, Ayşe sultanın sık sık 
buluşma tekliflerlıt koz tutarak amiral 
Şosonu baltalatacak tertibat almış, kendi 
işlerini kolaylaştıracak vaitlerle yola çık. 
mıştı. 

Saat 10 a dolru Taksime, Ayaspaşa· 

daki köşküne gelen genç adam bir gün 
evvel tenbih ettiği telsiz mühendisi Ma· 
nuku orada buldu. Beraberce evden çık
tılar. Doğru pe~be pazarına indiler. 
Orada mr yağ mağazasının üst katma 
çıktılar. DükkAn sahibinin hazırladığı 

kuytu bir odada oturdular. 

Odada biribiri üzerine yığılmış küçük 
tahta sandıklar görülüyor, üzerindeki İn
gilizce yazılardan bunların makine aksa. 
mı olduğu anlaşılıyordu. Davist dükkftn 
sahibine: 

- Biz burada yalım kalacalu, kimse 
yukarı çıkmasın! 

Diye yaptığı tenbihden sonra Manuk 
sandıklan gösterdi: 

- lşte, yeni kuracağımız telsizin bil· 
tün malzemesi burada hazır ... 

- Evet.. görüyorum. 
- Şimdi bunları kuracaksınız! 

Mühendis sual dolu gözlerle genç a· 
mirine baktı: 

- Nereye kuracağım? 
-Buraya! .. 
Manuk gözlerini odanın her tarafında 

gemrdi. Kalktı, pencereye yaklaştı dı. 
şanya, Halicin bulanık sularına baktı .. 
Sonra döndü yerine oturdu ve itiraz etti: 

- Burada telsiz tesisatı yapılmaz! 
- Neden? 
- Evveli. piyasa yeri sayılan bir nok-

tada bulunduğu için nazan dikkati celbe 
der. Makine gürültüsü, vakitli vakitsiz 
dinamolann çalışmaları, gidip gelenler i. 
§İ çabucak meydana çıkartır. 

- Oralanna sen kanşna .. Yalnız lir 
istasyon kurulmak için burası fennt ev
safa malik değilse onu söyle ... 

- istasyon her tarafta kurulabilir .. 
Teknik mahzur yoktur. Yalnız bu ileri 
sürdüğüm itiraz, ve size anlattıklanm tak 
tik kısımlara taallfik eden izahattır. 

- Onlan ben dü~'jnürüm. Şimdi siz sür 
atle burada tesisat vücuda genrin. 

- Tesisat için işçilere lüzum var. 
- Onları ne zaman isterseniz buraya, 

emrinize gönderirim. 
- O halde bana müsaade edin. Şimdi 

tabura döneyim. Uç gün izjn aldıktan 
sonra tekrar buraya gelip 'şe başlıyayım. 

- Olur .. istasyon ne zaman hazır bu· 
lunur? 

Manuk biraz düşündü kendi kendine 
bazı hesaplar yaptı. Neticeyi genç üstü
nüne bildirdi. 

- Bir hafta sonra faaliyete hazırdır. 
- Biraz geç .. 

gan orkestrası, 
IJERLIN· 

19 şarkılı konser, 20 radyo orkestrası, 
22,30 küçük orkestra, 23,30 harir müzik ve 
cazbant, 1: serenatlar. 

- Daha evvel olmasına imkAn yok! 
- Yann sabah, saat (9) da burada 

emrinize verilecek 9 işçiyi bulacaksınız .• 
- Teşekkür ederim . 
- Allahaısmarladık Manuk. 
- Güle güle mister Davist. 
Davist perşembe pazarındaki yağcı 

dükkanından ayrlıdı. Yeniden Palmere 
muktazi hamueJyi hazırlamak üzere faa. 
liyete geçti. 

Bir hafta sonra, Büyükderede basılan 
istasyonun yerine §ehrin göbeğinde ku· 
rulan yeni bir telsiz merkezi, Davistin 
emrindeki gizli teşkilatın istihbaratım 
dört bir tarafa yetiştirmeğe başladı • 

Teodor Brodeyin 
Mudanya taarruzu 

E 13 Y ç,iıkule önlerinde Pelengiderya· 
yı da bir torJido ile suyun dibine indir
dikten sonra Marmaraya doğru tanziın 
ettiği rota üzerinde ilerlemeğe, provasmı 
da Bursanın iskelesi olan ve bu ilk Os
manlı payitahtı ile son Osmanlı payitah. 
tı arasındaki Denizyolunu kesmek için 
tertibat almağa koyulmuştu. Gemimn 
harita kamarasında, masa başında bari· 
talara göz gezdiren süvari §unu tasarlı· 
yordu 

B 7 ile hemen buluşmak, birlikte Mu
danyaya varmak, Mudanya iskelesini to
pa tutmak, torpido ile tahrip etmek, Mu. 
danya Bursa tren hattmın Mudanya kıs· 
mıru da topla işe yaramaz bir hale koy· 
duktan sonra gizli üsse doğrulmak, ora
YI temin ettikten sonra korkusuzca Mar
marada cirit oynamak, Osmanlı iç deni. 
zini cehennem gölüne çevirecek her tür
lü tahrip ve tethiş vasıtalarına baş vu· 
rarak lstanbulla Çanakkalenin denis it
tisal yolunu kesmek .. 

Bu, söylenişte kolay fakat tatbikte 
binbir zorlukla karşılaşılacak bir harp 
plim icl. 

B 7, Brodey tstanbul limanın~ gürül. 
tU kopanrken Danca koyuna girmiı ora 
da gizlenmiş, emaneti mukaddeseyi An· 
karaya götürmeğe memur tren katanru 
beklemiş, onu topa tutmuş, müteakiben 
denize açılmış, Brodeyi aramağa ba§la· 
mıştı. 

lki tahtelbahir ayni istikamette ilerli
yorlar, liribirlerinden haberleri olma. 
dığı halde yol alıyorlardı. 

Brodey tasarlayışmı bitirip de artık 
hareketi idereye başladığı sırada akşam 
oluyor, bir günlük macera ve 1stanbul li· 
rnanındaki korkulu anlar nihayete ermiı 
bulunuyordu. 
Gunıb ile beraber E 13 suyun yüzüne 

çıkmağa hazırlanırken preskop başında 
ufku seyreden başgedikli süvariye seslen 
di: 

- Hello, kapiten! 
-Ne var. 
- Ufukta bir yelkenli görünüyor .. 
-Dur ... ben de bakayım.. 

Brodey atetin ba~ına geçti. Başgedikli· 
nin haber verdiği yelkenliyi gözlerile a· 
radı, buldu .. Uzakta. kararan suların ü. 
zerinde boz bir gölge halinde ilerliyen 
yelkenli, armasını donatmı~ pupasına al
dığı rüzgarla suyun üzerinde kayıyor, 

kendisini gözetliyen bu gizli düşmanmm 
E 13 ün farkında olmadan yürüyordu. 
Brodeyin dudaklarında hain bir tebea 
süm çerçevelendi. İngiliz süvarisi gatll 
yelkenliye bir gece baskım yapmak için 
icap eden kumandaları verdi. Torpido
lar hazırlandı. E 13 geminin bordasına 
amud bir seyir hattı üzerinde yelkenliye 
doğru yola koyuldu. 

Mesafe her dakika liraz daha azalı a. 
zala 5 gomineye kadar indi. O zaman Bro 
deyin yelkenliye bakan gözleri hayretle 
irileştiler. Süvari gemiyi tanımıştı. Bu, 
kıçında dalgalanan Osmanlı bayraima 
rağmen kendi adamlarının, konsolos Pal· 
merin Sancaktar yelkenlisiydi. 

Tahtelbahir derhal suyun üzeri.ne çık-
l'ARSOVA: 

19,10 keman ve piyano konseri, 20 şarkı tı • 
lar., 20,30 varyete konseri, 22,10 Şopen • 
muzlğl, 23 plAk. 

(Devamı var) 
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Halayın ana yasası Çekoslovakya 
1 • 

meselesı 
Jd blll _.. 

mensup yirmi bin A.za ue l uerltı bf' 
liscinln önUnde Vngner, gi 
yannameslnl okumuştur. 

Antakya, 7 (A.A.) - Anadolu ajansının 
husust muhabiri bildiriyor: 

Hatay Millet Meclisi dün 6r;ledcn evvel· 
ki toplantısında Halayın anayasa konunu 
iıtifııkfa kabul edilmiştir. Anıı1n anın metni 
şudur: 

Fasıl bir - Esas hükümler 
MADDE: 1 - H:ıtoy, dahili işlerinde tnm 

bir istiklAli haiz Türk ekseri)•etlne milstenil 
ve cumhuriyet rejimi ile idare olunan nyrı 

ve müstakil bir varlık teşkil eden bir dev. 
lettir . 

l\IADDE: 2 - Hat:ıy de,·lelinin merkezi 
Antnkyadır. 

MADDE: 3 - Halayın bütün ''atandaşları 
kanun muvııcchesinde müsavi ve ırk, dil, 
din forkı, glizetilmck~izin n~·ni medeni ve 
siyn,ı haklara sahip ,.e hilft lsllımn konuna 
riayt'tle nıiıkclleflirler. 

:Fasıl iki • Teşrii kuvvet 
MADDE: 4 -Teşrii kuv,·et Hatny halkı 

namına Hata) Millet l\leclisl farafınclen kul
lanılır. llntny l\IHlet Meclisi hıızırlnnacak 
mahsus kanuna tevfikan dürt senelik bir 
müddei için intihap edilir, kırk azalık tek 
bir he)'ellir. Arıcak meclisin tııtfl zam:ının-

lan sonra mccli in tnsvihine nrzedllmck şar 
tile hükQmet muvakk~ı kanun yapmak sn· 
JAhlyctlni haizdir. 

l\IADDE: 5 - Kanunlar \'az'ı için ilk te
~ebhfis Hatay Millet l\leclisi nzıısına ve ic
ra kuv\·etinc aittir. Ma:ıınafih masrafl:ır ilı 
tiyarını müstelzim olıın yahut vergiler ih
dasına tadiline veya ipkasrna müteallik bu 
Junan kanunlar vaz'ı leşchhüsü, yalnız ic. 
ra kunetine aittir. 

MADDE: G - Bir knnun:ı müstenit olma
'dıkça hiçbir \'ersi ihdas \'eyn tahsil olun
mıyaceğı slbl bir istlkrııı da okdolunamaz. 
lcro kuvveti her sene gelecek sene için hir 
bütçe kanunu projesilc bir mali mu,·a:ı.enc 
kanunu IAyihası tcsbit edecektir. Meclis 
tarafından kabul ve tasdik edilmemiş olan 
hiçbir mnsrar sene içinde yapılmaz. Her 
sene mııliycnin !\onunda o senenin kati he. 
saplan bir konunla mfiteşekkil bir he:retçe 
tetkik edildikten sonra Meclise arzolunur. 

lo.rı blld ihmal icra ettirmelle mecburdur. 
MADDE: 17 - Millet meclisine kar§ı 

mcsul bir icra meclisi teşkil olunur. Bu 
meclis bir reis ile seçcce~i en çok dorl 
azadan iharellir. icra meclisi reisi Hnt:ıy 
deYlcl reisı tarafından sctilir. 

l\IADDE: 18 - lcre kuv\'cllerinin teşck· 
kili suretleri ve vazife ''e mesuliyetlerl 
ayrıca bir knnnııla tcsbit olunur. 
Fasıl dört • Adli kuvvet 
l\IADUE: 19 - Adil kU\'VCt kanunen mü-

teşekkil mahkemeler tarnfından Hatay 
halkı namına icra olunur. Azası Hntay dcY 
Jet reisi tarafından mansup bir yüksek 
muhkeme bulunur, bu aza muayyen ahval 
\'e sıırcl!c ancak Hatay devlet reisi tarafın 
dan yüksek mahkemen in diğer hfıkimlcrı. 
ııln reyi alındıktan ı;onrn m:lolunabilir . 

MADDE: 20 - Yük ek mahkeme Hain· 
yan bütün mahkemelerinin kıırarl:ırın:ı 

karşı yeniden tetkik hnk ve snliıhiyetiyle 
kanunun kendisine tcfyiz eylediği di~cr ,.a 
zHeleri de ıra eder. lcrn nıeclisi :rüksek 
ml!hkcme ile di~er mahkemelerin karar ve 
IH\rnlarını infaz ettirmekle mükelleftir. 
Adli kuvvetin lrnrnrlnrı bnşkn lıithiı kuv
''et tnrahndıın tetkik \'C)'O tadil oluna. 
mnz. 

MADDE: 21 - Yüksek mahkeme ile di· 
ğer mnhkcmelcr kanunlarının cınaynsayn 
uysun olup olmadığının tetkikine selAhi:ret 
Ji de~ildi r. 

Fasıl beş • müteferrik hü
kümler 
MADDE: 22 - Hala)' vntandaşlarının 

memleketlere se~ahati için bir Hatay pa
saportu ıhdas olunacaktır. 

MADDE: 23 - Halayın niznm ,.e nsayi_ 
şlnln muhafazasını temin için 1.500 kişiyi 
tccııvilz etmiyecek polis ve jandarma kuv
vetlPri leşkil olunacaktır. 

MADDE: 2-t - Hu kanun neşri tadhin· 
den itibaren muteberdir. 

lıL\DDE: 25 - Du kanunun hükümleri. 
ni icra meclisi yerine getirir . 

.MADDE: 7 - Knnunlar ve kararlar adi ---------------
ekseriyetle kabul YC ittihaz olunur. Nisb1 
ekseriyet Mecelisi teşkil eden nzanın yarı· 
sıdır. 

MADDE: 8 - Mebuslar Hııtay lillel mec 
llsine lltfhnk ettiklerinde şu şekilde tahlif 
olunurJıır.: Vatan ıre milletin s:ındel ,.e se 
ıamctlnc ve milletin bilaknydO şart haki. 
miyctine mugayir bir ı;uye ıaldp ctmlycce 
~ime ve cumhuriyet es:ısl:ınn:ı sed:ıkatten 
ayrılm1yaenğıa namusum üzerine söz ve-
rlrlm. 

NAUDE: 9 - Hiçbir mebus l\Jillet Mec· 
llsi dahilindeki rey ,.e mütıılealorının ve 
belanatının Meclis har1cinde irat ve izha. 
rından dolayı mesul de#ildir. Gerek inti
habından enci ve gerek sonra oleyhint' 
cürOm isnat olunan Jılr mebusun mnznu
nen isticvabı veya tevkifi veyahut muh:ı. 
kemesinin icrası heyeti umumiyenin ka
rarına bağlıdır. Cinai cürmllme~hut bun· 
don müstesnadır. Ancak bu t:ıkdlrc'!c ma_ 
kamı nldt meclisi derhal haberdar etmek
le mükelleftir. Bir mebusun intihabından 
H\'el veya sonra nle~·bfne sadır olmuş ce
zai bir büküm infaz•, mebusluk müddeti_ 
nin hitamına talik olunur. l\lebusluk müd
'deti esnasında müruru zaman cereyan el· 
meı.. 

blADDE; ıo - Talil esnasında HntB\ 
'devlet reisi veya Millet Meclisi reisi ın. 
zum görür~e meclisi içtlmaa dıı,·eı edebi
lir. Millet Meclisi içtimaı senede dört av-
dan d6n olamaz. • 

MADim: 11 - Meclis müzakeratı aleni 
'dlr.Ye harfiyen ne1rolunur.Feknt dahill nİ 
zamnamcde münderiç ışt"ralte tevfikan l\fec 
Jis hurt celseler dahi nktcrlebilir.Hııf! cebe 
ler m.h:ııl>ernlının neşri ınc('lisln karorın:ı 
ba~lıdır. 

Fuıl üç - icra kuvveti 
MADDE: 12 - İcra kun·ctl Hatay 

namına Hntııy devlet reisi ile bir icra mec 
llsl tarafından kullanılır. . 

MADDE: 13 - Hatay devlet rebl. )lillet 
meclisi tarafınrlnn bı;ş sene müddellc inti
hap olunur. Devlet reisi inlihııbJ nkohin 
de mecfü hıızunında şu suretle ~·emin e
der.: Devlet reisi sıartlle müstakil Hata~ 
devletinin kanunlarına cümhuriyet e~ııs_ 
!arına rla1·et ,.c bunlıırı nıüdaraa, Hatay 
vatonda~larının saadetine odikane ve bü
tan kun·cllmle mesai sarfcdcccğime ve Ha 
tay hnlkının emniyetine IC\'eccfih edecek 
her tehlikeyi kemali şiddetle men, Hain 
yın ~an ve şerefini vikaye ve ilı1ya ve 
deruhte ettiğim \'azifcnln lcnbma ncfslrı:ıi 
hasretmekteıı a:yrılmıyacaaıma namusum 
üzerine söz '·eririm. 

MADDE: 14 - Pevlet reisi, kanunen 
mu~orrah l tıdut dahilinde af hakkını isti
mal eder, arfı umumi oncnk bir kanun i 
le hahşoluııur. • 

MADDE: 15 - Hata:r Millet Meclisince 
knlıul edilen kanunların hepsi dın·let reisi 
tarafından isdar olunur Ye hiç bir kanun 
lsdıırından enel mcriyete setemez. lla-
tay l\llllet meclisi tarafından kohul olu 
nen bir kanun lsdorını Hatay de,·Jet ı·eisİ 
bu kabul tarihinden itibaren bir ay zarfın 
da taJik ve o kanunun arzını faydalı gör
dü~ü mü14hazasile bernber yeniden tel. 
kik olunmasını meclisten istiyebllir. Yeni 
den müzakerat anc:ık inde tarihinden bir 
•Y !!Onra Ttıkubulnbillr. Devlet reisi kanu· 
nu bu ikinci müzakere e~nasında kabul e. 
dilecek surette aynen isdara mecburdur. 

MADDE: 16 - Hatay devlet reisi icra 
meclisinin reyi üzerine millet meclisini 
fcshccfehilir. flöyle lılr halde yeni intihap. 

Rüstü 
it 

mühim 
Aras'ın 
beyanatı 

lzmir, 7 (HususI) - Şehrim.izde bu
lunmakta olan Hariciye Vekili Tevfik 
Rüıstü Ara8 ve refakatindeki zevat dün 
saat 16 da lzmir vapuru ile lstanbula 
hareket etmiştir. 

Hartciye veklllmlz hareketinden evvele 

bulunduğu beyanatta tzmirl bu defa çok 
§en ve sevimli bulduğunu, sergiyi haki
katen bir peri masalma benzettiğini i
şaret etmiş, harici siyaset ve Hatay me. 
selesi hakkmda da ısu mUhim sözleri söy
lemiştir: 

"Hatay, istiklalinin temeli sayılan Mil
let Meclisine ka\'U§tu. Kıymetli arkada· 
ısınıız oradıı devlet reisi oldu. Hataym ta
mamiyetinin kafili olan Türkiye ve 
Fransanm orada mesai te1ıriklıtin ve 
Türk - Fransız askerlerinin Halayda vU
cudüniln Hatay iı;in faydalı olduğu gö
rtlldü • .A!ayif, Türk ekseriyetinin, akal· 
liyetlerle ahengi, başka memleketler için 
gıpta edilecek hale geldi. §imdi orada ar. 
tık yapılacak iıt bu vaziyetin tesbiU ve 
müstakil Hatay idaresinin Hatay halkı
nın en mes'ut bir hayata ula§tırılması i
(;in tabii olan faaliyetin temin ve teııhl
lldir. 

Hariciye vekilimiz dünya siyası vaziye· 
tine geçerek orta A vrupanın kaynq
ınnkta olduğunu, eğer bu bale sulh de
necek olursa sulhün daha hayli devam 
edeceğini "böyle bir cihanm içinde Tfir. 

kiyenin "Tunadan Hind hudutlarma ka
dar !asılasız devam eden yüz milyondan 
fazla bir dost kiltlesi ortasında bir sulh 
ve ilerleme adası halinde,, bulunduğunu 
söylemiştir. 

Doktor Araıı sözlerine devamla demiş-. 
tir ki: 

"Silahların umumi bir anla§mayla ten
kis ve tahdidi için her oeyden evvel si
lah hltiyacmı azaltmalıdır. BUyUk harbin 
nekadar me~ele hallettiğini bilmem. Fa
kat tevlid ettiği meselelerin sulh yolu ile 
halli çaresi bulunmaklndrr ki harbin önil ı 
nlmabllir. Millet'er arasında emniyet ço
ğalır ''e diğer taraftan bütün devletle· 
rin azim ve faaliyetle girl5Ukleri silah
lanma rekabeti bir müddet sonra orada· 
ki kuvvet münasebetlerini sabit btr hale 
getirir. O vakit belki siltıhlanma ihtiyacı 
yanında siUi.hlnn hep birlikte ~altma ve 
tahdid etme ihtiyacı başgöstcrcbllir.,, 

Hariciye vekilimiz Fransa ile olan va
ziyetimiz hakkında da uunları söylemiş
tir: 

"EylUl başına talik edilmiş olan Tür
kiye • SuriJ e ve Ha.tay hududu, iyi kom
§Uluk muahedesinin akdi müzakeresi ls. 
tanbulda son defa görUııtUğüm Fransız 
büyük elçisile aramızda anlaşılarak bi-

Berlin, 7 (Husust) - Nurenbergde 
Nasyonal - Sosyalistlerin kongresinde 
Vngner tarafından okunan Hitlerln be
yannamesi (bu beyannamenin tafsilatı 

yazının l50nundadır) siyast mahafile gö
re, Almanyanın hiçbir surette, takib et
mekte olduğu yoldan dönmiyeceğinin bir 
ifadesidir. 

Nurembergde toplanmış halk arasında 
l.se bu beyanname oöyle tefsir edlliyor: 

HiUer, halk tarafından gösterllmeğe 

haulanrın endişelere covab veriyor. o. 
nu, askeri tedbirlerle ve SUdetler mese
lesinde hiçbir tavizde bulunmıyaeağnıı 

sBylcmekle temin etmek istiyor. 
Bütün Alman matbuatı Nüremberg 

kongresinin açılışına uzun makaleler 
tahsis etm:'ktedir. 

Matbuat bilhassa büyük Cermen tm· 
paratorluğu alametlerinin Nüremberg 
§atosuna iade edilmiJ olmasının ehem
miyetini tebarüz ettirmektedir. 

Bcrliner Tageblat, diyor ki: 
"Büyük Cermen imparatorluğu ala· 

nıetl-:ırinin Nüremberg'e avdet etmİ§ ol· 
ması, münferit Alman devletleri tari· 
hinin cllcdiyen kapannu§ olduğunu gös 
terir. Oçüncü Reich, eski İmparatıoı·lu
ğun inh:tatını mucip olan teferrüt te
mayüllerini~ kat'i olarak tasfiye etmiş· 
tir. Hitlcr, Cennen milletinin ıosyal 

birliiini nasıl kat'i olarak temin etti i.se 
büyük Almanyanm toprak birliğini ve 
devlet kudretini de Öylece baıanm§tır.,, 

Alman donanması manevra• 
lııra başladı 

Berlin, 6 (A.A.) - Ordu kurmay: 
reisi general Bekin ve diğer bazı yük. 
sek ı;ubayların istifa ettiğine dair bu 
sabah ecnebi memleketlerde çıkan ha
berleri, harbiye nezareti katiyen tek _ 
zip ~etmektedir. General Bek, kıtaatın 
teftişile mesguldür. 
Diğer taraf tan harbiye nezareti §i. 

mal denizindeki donanma manevrala· 
rının tehir edildiği haberini de tek. 
zip eylemektedir. Bu manevralara bu 
sabah başlanmıştır. 
İht yatların talim müddeti 
uzatıldı 

Berlin, 6 (A.A.) - Salahiyettar ma. 
hafilden bildirildiğine göre, 45 yaşın· 
dan aşağı olup da henüz nekcrlik hi7... 
metini yapmamış olan ihtiyatlar, ev. 
velce tesbit edildiği gibi iki ay değil, 
üç ay askerlik yapacaklardır. Alman
yada hususi kıtaat halinde teşkil edıl. 
mlş bulwıan Urtibat kuvvetleri ise 4 
aylık bir hizmete tabi tutulacaklardır. 
. lhtiyatların talim müddetinin bu 
suretle uzatılmış olmasına sebep ola. 
rak iki ayın kafi gelemiycccği ileri sü 
rülmcktedir. 

Silah f ahrikalorında 
madi faaliyet 

müte-

Bcrlin, 6 (A.A.) Havas ajansı bil. 
diriyor: 

Alman silah endüstrisi tam randı • 
manı ile çalışmaktadır. Fabrikaların 
ekEerisi sekizer saat çalışan Uç ekip 
halinde mütemadt faaliyette bulun • 
maktadır. 

SHiıh endustrisi ile alakadar diğer 
bazı fabrikalar mesela Pansıman leva 
zımr imalathaneleri hususi siparişleri 
eiiçlüklc temin edebiliyorlar. 

Almanlar, Fransanın tedbir
lerine şaşıyorlar 
Berlia, 6 (A.A.) - D. N. B. Ajan

sı, Fransı:z: ihtiyatlarının silah altına 

çağrılmış olduğuna dair Havas Ajansı 
tarafından yapılan tebliğ hakkında aşa

ğıdaki tebliği ne§retmektedir: 
''Fransanın bizim garp hudutlarımız

da tevessül ettiği tedbirler, şayanı hay
rettir. Hususiyle ki, bu babtaki tebliğ 

rinciteşrin başına tehir edilml§tir. 
Ankarada son defa imzn edilen Türk -

Fransız :ır.uahedesile henüz mer'i olan i
yi kom§uluk muahedesi yeni bir mUddet. 
le temdid edilmi§ olduğu cihetle bu ar
zcttiğlm tehirden hudud münasebatınm 

muztarib (l}maması lıizımgelir. Şu kayıd
la ki bu mer'i ahkama her iki taraf ta.
mamile riayet etmelidir.,, 

Hariciye vekilimiz bugUn saat 16 da 
§ehrimize gelerek, Milletler Cemiyeti A· 

aynı zamanda umumi vaziyette hisıedi· 
lir bir salah eseri bulunduğunu da yaz· 
maktadır. 

Almanya, her kim olursa olsun mü
dafaasını temin etmek için icabedı:n 
tedbirlere tevessül etmek yolundaki hak 
kına asla itiraz etmemi§tir. Bittabi Ma· 
jino hattı da böyledir. 

Almanya da her ihtimale karşı koy
mak iç:n aynı hakkı ileri sürebileceğin· 
den, garp hududunda mlimasil mUda· 
faa tedbirlerine tevessUl eylemiştir. 

Nasıl Almanya Fransanm ihtiyat ted 
birlerini kendisine karşı doğrudan doğ
ruya bir tehdit mahiyetinde tefsir et
miyorsa, Fransa dahi Almanyanın te· 
vessül eylediği tedbirleri 'kendine karşı 
tevcih -edilmiş bir tehdit suretinde te· 
lakki edemez. Binaenaleyh Hadisatın i· 
cabettirdiği çerçeveyi aşan bütün tedbir 
leri Fransa geri alırsa fena etmez. 

Londra, 6 (A.A.) - İngiliz matbu· 
atı, Fransız ihtiyat askerlerinin sefer
berliğine büyük bir ehemmiyet verme
mektedir. 

Niyüz Kr~nikl ve Deyli Meyi gaze· 
teleri, bu tedbirin yeni bir harp tehlik.~ 
si teşkil etmedi~i kanaatindedir. 

Almanya, Yugoslav ve Ro
menlerin bitaraflığını temine 
uğraşıyor 

Ce~vre, 6 (A.A.) - Tass Ajansın
dan: 

Çekoslovakyaya kar~x silahlı bir te· 
cavüz hazırlıyan Alman faşistliği bu 
pl4nxn tahakkukunu kolaylaştıracak 

şartları hazırlamak için büyük bir dip· 
lomatik faaliyet göstermek~edir. 

Alman faşistliği bu cümJeden olarak 
Yugoslavyanın ve Romanyanm bita
raflığınx temine çalışıyor. Belgrad ve 
Bükreşteki Alman mümessilleri eon 
günlerde bu iki memleket ricali ile rw 
kı temasta bulunuyorlar. 

İsviçre gazetelerine göre, Alman dip 
Jomatları Romanya ile Yug05Javyanın 
Alman - · Ç.ck ihtilUına karışmamaları 
isin bu iki memleket hükumetleri üze· 
rinde ~iddetli tazyik yapmaktadırlar. 

Çekoslovakyada 

Hükumetin yeni teklifleri 

Prag, 6 (A. A.) - Röyter bildiriyor: 
İ)i malumat alan mnha!ilden öğrenil

diğine göre, Çekoslovak hükfımetlnln 

Südot Almanlarma yaptığı yeni teklifler 
§U Uç esasa day&nmaktadır: 

1 - Südetlerin toprak muhtariyetini 
tanımak. 

2 - Südetlere tam bir statü mUsava
tını tanımak. 

3 - Keza tam bir dil muhtariyetini 
tanımak. 

Bu noktalar Henlaynm Uzerinde ıs. 
rar ettiği prensipleri tatmin etmemek· 
tedir. Henlayn, teferruat hakkında mü 
zakerelere girişmeden evvel bizzat ken 
di prensiplerini tamamile kabulünde 
ısrar etmektedir. 

Ortada hakikat olan bir şey varsa, 
o da,bütün tethi§ ve tazyiklere rağ • 
men Südet Almanlarının kendi mın • 
takalarIJi,da müessir bir tarzda teşki· 
lfıt vücude getirmiş olmalarıdır. Hat. 
ta bir .kabine denebilecek teşekkUI de 
yaratmışlardır. 

Almanların hücum kıtalan modelin. 
de kuvvetli bir polis te§kilatı da yap· 
mı§lardır. Bütün nakil vasıtaları tes. 
cil edilmil}tir. ta ki, parti icabında bun 
ları kullanabilsin. 

Prag, 6 (A.A.) - Hodza, bu sa· 

bah Gvatkini k::ı~ul etmiştir. Başvekil, 
muhatabma dünkü nazırlnr meclisi mü 
zak2rrleri hakkında malumat vermiş· 
lir. Hodza, öğleden sonra Südet heye. 
tinin reisi Bund'u kabul edecek ve ken 
dısine hükumetin dUnkU nazırlar mec.. 
lislnde tanzim edilmiş olan kati teklif· 
lermi tevdi edecektir. 

Umumiyetle Prag hükumeti tarafın 
dan yapılan fedakarlıkların ehemmiye 
tıne binaen Südetlerin bu teklifleri 
reddetmeleri ihtimalinin tasavvuru 
pek o kadar kolay olmadığı mütaleası 
serdedilmektedir. 

Hitlerin beyannamesi 
samble toplantısında bulunmak üzere, Nuremberg, 6 (A.A.) - Du sabah 
Cenevıeye hareket cJeccktlr. bUyilk kongre salonunda partiye 

\"llstlll" 

Hitler. beyannamesinde~ ~i: 
ya hakkında ezeUmle dfYO 

ıar•' 
BUyilk Almanya :ilk def~st;rı1ot· 

.LTurembergde kendisini g lUğllllıı!I 
Eğer eski Cermen tınpare.tor 

811 
şeb· 

ala.metleri bize bu eski .Alıll .. bllou 
yor!" r 

rlne iade edilmiş bulunu trlP "e 
n get 4• 

altı buçuk milyon Atına. un ııur• 
miştlr. Bu Almanlar bUS t>OtllO 

ttrntıin ııı· fikren ve ruhen mille 111 bil 
erkek ve krıdınlariylc birleşlll • 

•tar 
nuyor. ıınPar .• ııı 

Avusturyanın, Alınan eV'aıetv;t 
luğunun bu eski hudut t 0tııı 
tekrar imparatorluğa avde ı11uıeOI' 
bize önümUzdekt sene fcln 
mim vazifeler yUklenıektedir·ıurr'6J 

,A -vuS tJ9 
Siyasi bakımından Atı ' 

nasyonal - sosyalist teşkl~ıtabııır· 
itibariyle tamamlanmış sın tıır1'' 

}.. vne rtl' 
Ekonomile bakımdan urdll J 

nın Alınanyanın hayatıuıı. ösıertıl' 
mnsı da sürntll tcrakkfler g 

<'' 
tedlr. 0ıııl~ J• 

Hıtler, Atmanyanr::ı ekO:ı ııd ıı0 
ziyetinden bahsederek cid "e b11'° 
sandan muztarip olduğunu 111e 1~ 
Jarın da umumiyet ttibıtf ışçilt' 

di.ıstrl ır 
noksanı ve bilhassa en ışt · 
nln azhğı olduğunu knydetttl ,,ııı•4' 

feV" ı• 
Hitler bu sene ekinin 

1 
edııııı 

' ha ~ 
bereketli olduğunu ve it ltuııs 

k 5tO J" 
bulunan muazzam erzo. birço1' 

11 
ldve edilirse Almanranın 0rtııd• 
neler lçin iaşesi endişesinin 
kalktığın ısöylemiştlr. 

srrt' 
Anın il ıı· 

Bitler, dört senelik pl b11şıııd1r', 
edilecek neticeler vernıeğ~ınatı pıı ır 
nı beyan ettikten sonra. A. lt uzel'e ,r 
sına mu bir kıymet '\'(fille d& ti! 
tihsalln artırılması ıuzurnull 
eylemiş ve <lcmlştlr :ki: lf 

bşt1ııftl ~· 
Dll.nya ekonomi ınunas~ eı~1 

k s tırJll ,.l' 
tlkbalde ne olacağını e 15t1?19 

ıııeuer 1' ır 
ktm yoktur. Eğer ın b"etıllc 1,. 
lerlnl artıracak yerde nıa bir şef 0 

11
• 

Uyorlarsa bu, felAketll 6eıı da~ 
lik yUzilll ıef 

caktır. Mübadelestz ınaenıı i· 
ya ticareti ölecektir. 

13 ı;;olloııı~, 
bir milletin bizzat kcnd~:deı:ı 6 
ne sahip bulunması bU ~ ıttadıt°' 
bUyük bir ehemmiyet aıına. ~~ 

ı ı;;etle t· 
eııı e ıt' 

Hltler, demokrat Ill 
1 

ıeıı1' 1~ı 
de,·let adamlarını şiddet ~ 616ıeıtl 1 r 
miş ve Almanyanın otıırŞ öyıetxlıet 
müdafaa ederek şunıa.rı s ti 

oıı' 
eı;;otı ıJI' 

Bundan böyle AJaıanl 0ıttı•~8 ~ı· 
diğer memleketlere tlı.b .;\rtı1' oı· 
başlıbaşına yaşayabillr. ·ıAll' gli:şı-
manyaya karşı abluka 

51
• oııı ..rtı' 

"cssır ,- ı 
mliştür. Bu silAh ınu .01 01all u-e' 
Dizim ekonomimize hAIO eıJJ" 
sek karar şudur: ı.uııetin 
her şeyin üstilndedlr. ""l 

(1' lo"' 

kOJlOtıl 1•ff' 
Binaenaleyh, kendi e 10pra1' 1~· . t ana ..,111 

cudiyetimızi bizza tllle,,.... 11. 
t illin e mızda tamamlyle e dedir t!C' 

ta.kdff t•" ruridir. Ancak bu ıJlCJl 1ıııı' yanın J>ıl 
ordu, heran Alman ıund11 
rini kuvvetli himayesi a ıııll 
durabilir. lttlaııt• oıı 

Müteakıben JI(tler. ~ adeti ~l 
k ııtııs ,.re 

gerek siy~scıtcn. gere uğU de 6c5ı 
ferit vaziyette buıund ış ~e 1ıe' öyıern ,.ıe 
hitam bulduğunu 6 tii de 
olarak büyük ve kU''~etif· 
ı.nzandığını iltn·c atın ş tetıl1' 

h·•di (e 
)"a••" ti 

Bitler, Bolşevik '°'6 t oıdı.Jtntı ;(" 
A Illevcu 11U' 1 t kclerlnln hAl uyü1' ,-at , 

ismini zikretmeden b n} - f!O~l .. J; 
·on.. t)' " 

rupa devletinin nns) uı.ınıııtl 1.1ıılfe' 
devleti dilşünceıerıne Jllelll0 

dolnY1 
tırak ettiğinden 

1 tini beyan eyleilllştlf· ... ,.llıı 
p t' 

zıyııcıe ,.seııc 
Almanyamn daha ınUll .;ıct\e 

oınllt 11a,,.... ..16' 
vaziyetine ve ekon be>·all .,, v 

bU Jel.. ıl' 
!erine inhisar Efden ~101ıııı il ıı:ı 

1 
Hl tıer, Ayusturyanın nıı. flbrı1'1ıı401-1 
klilmekslzin anavata ğundıııı ıştJf• 
vaffakıyet hasıl old~• cade etıil 
derin memnuni:retını 1 

1 
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stanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
~ a.nkanuz ihtiyacı için elllıer metre mikibı tik ağa\:ı ve mavunları satın 
l'et nctktır. Ehad ve evsafı hakkında malfunat almak iç.in Bankamız Matet'"' 
icada aireaine müracaat edilmesi ve tekliflerin en geç 25. 9. 938 tarihine 

...,._r.,ın..;ezkQr Daireye verilmesi ilan olunur. 1 
~:::::::: .......... ı ............. _ 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
2 

okulu Müdürlüğünden: 
~-7 ve 8 inci sınıflarımız ile aynca donanmaya gedikli er olarak orta okul 
' ka~ aJı~caktır. Killtilr orta okull annı bütünleme sınavlarının sonu olmak 
2...7 illcjt rnuddeti eylCıl nihayetine kadar devam edecektir. 

ı... de bu sınıfa girmek için bu sene 1 inci sınıfa geçmiş olmak, 8 inci sınıfa girmek 
~ Ortao Sene 8 inci sınıfa geçmiş bulunmak şarttır. Gedikli er olmak i~n bu se· 

a.._7 . kul mezunu olmak veya lise talebesi bulunmak lazımdır. 
~S ınci ~ınıf için yaş 13 bitmiş 17 bitmemiş, 8 inci sınıf için 14 bitmiş 18 
lı. 4, 0 Gecııkli er için 15 bitmiş 19 bitmemiş olması lazımdır. 
"Ilı l\a~ l<ul parasız ve yatılıdır. Her ay bir miktar maaş da verilir. Müracaatçı

-........_ ıınpaaşda okul müdürlüğüne baş vurmaları. (6110) ----- -----~~~~~-~~~--~~~~~~~~~~~ 
"' ." . <> ~. • . - . 

• > ···ıs'l'AWBUL : HARlcf ·'"ASKERt· ~·. ·~ 

\~ 
" .... ·· KITAATI İL.A.NLARI . 

~Utnenırıe bağlı Dcmırköy ve Vı zt gamızonları bulgur ihtiyacı eksiltmeye 
~rı~Ur. ~ksiltmelcr 21 ·9·938 çarşan ba günü saat l l de )'apılacaktır. Taliple· 
~, e~ g?n \'C saatte Vizede satına! ma komisyonuna mütacaatları • E\'saf ve 
~rını gormek istiyenlerin hergün komisyona müracaatları. (369). (6154), 
\~ U l\I. Bedeli Mu.Te. Saat Cins 

. , 

~i 7 4 70 560 11 Bulgar 
rköy 11350 777 16 Bulgar 

'· "' "' ~ 'ize . 
e ~ilrnızonu yağ ihtiyacı açık eksilt-'ı. 

' tu1/1Ulınuştur. Eksiltmesi :.!0·9·938 
~·U ~anı 16 da yapılacaktır. Mu... 

"• ~ beJeli 9,400 liradır. muvakkat 
\e ~ 705 lira. Taliplerin gö:ıterilen 
Oıı.~tte Vizede tüm satmalma ko. 
··"11C1a hazır bulunmalar· 

(367) ,ul53) 

~ . "'. 
atı r.a koy Hd. Alayının 12 ton sade· 
· . ı~' za, fla eksiltmeye konulmuş-

( tellıi nımen bedeli 12,600 liradır. 
~:t 945 liradır. İhalesi 27-9-938 
~~ 17 de yapılacaktır. :fal.iplerin 
~~"ltin ve saatte Vizede komisyo-

... ~Uarı . (377) (6180) 
\>ııe • • • • 

edilmez. Zarfların küşadında plan ve ke
~i lleri tadil mahiyetindeki teklrner kabul 
edilmez. (361) <6147) 

Beher kilosuna tahmin edilen fiat 
249 kuruş olan 17900 kilo yün çorap 
ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. İhalesi 20-9-938 salı günü 
saat 11 dedir 1lk teminat 3343 lira-
dır. Evsaf ve şartnamesi 223 kuruşa 
M. M. V. satın alma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayrlı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel M. M. v. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (341) (5987) 

• • • \ ~ı~·ade alayının 2,600 kilo şehri. 
~~~~siltmeye konulmu5tur. Eksilt Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 
iı;~38 saat 11 de yapılacaktır. 28 kuruş olan 80000 kutu muhtelif 
~ ıq_ l' ~ bedeli 650 lira ilk teminatı sebze konservesi kapalı zarfla eksilt. 
\'' alıplerin gösterilen gün ve saat· meye konulmuştur. İhalesi 22-9-938 
~r ~skeri satınalma komisyonun· perşembe günü saat 11 dedir. Evsaf 

lunmalan. <3i5) (6181) ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. 
~.~ . "" • • V satın ıılmn komisyonundan alınır. 
~ ~lltt kılo un kapalı zarfla eksiltme. llk teminat 1680 liradır. Eksiltmeye 
t: laıı1~UŞtur. İhalesi 23·9·938 saat 16 gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

laı ıle aeak.tır. Buna aü fartname ve 3 üncü maddelerinde gcstcrilen vcsa-
1~ laksıt mikdarlarmı gösterir cet· ikle teminat \'C teklif mektuplarını 

·o buı levazım funirliği satınalma ihale saatinden bir saat evvel M. M. 
ı 2a~a görebilirler. Muhammen V. satın alma komisyonuna ''ermeleri. 
llrııst lıira. tik teminatı 217.: lira (343) (5989) 
~a~r. Isteklilerin kanuni vesikala

t r tekliflerini ihale saatindn 
illi ;·ve1 Kildste Dağ alayı satına!. 

~ ~0nuna vermeleri. (373) (6179) 

~ ~ale rn~c:ta.hke~ mevki birliklerı 
t ~ &ar · lb..~'lnuı aJ kapalı zarf usulile eksiltme 
~ ttı rtı~stur. İhalesi 22·9.938 per
>:ı.."'11 ~U .~t ı 7 de Çanakkalcde müs 
~te\kı satınalma komisyonunda 
~ ~ liJ.a ~· Bir garajın keşif bedeli 
~9 1'9 kuruş olup muvakl:at temi· 

"""tilrahn 
1.ra 30 kuruştur. Yaptırılacak 

~~ ~ ınaşata ait plful, keşif, tediye 
~ l\.rık Uın ve f ennt ve hususf fartna· 

'~ıııal ara \'c Istanbul le,·azım amir 
'tıevk~a komisyonunda ve müstah· 

~ l'r. ~r.satınalma komisyonunda gö. 
~ b r an vesaireye füh-e edilmek ü· 

ta:-a1·a . eti . k 
1 \' aıt tc ye şartnamesı e 
'tanbuıe ternel tafsilat plli.nı Ankara 
'}'ntıu lcva::ım ar.ıi, liğı satınalma 
da rtıütıa Ronderilmi~tir. Ve bir nüs· 
Cırıurıda lahkem mevki satınalma ko· 
. ~~ılı I· ahknnuJmu~tur. !"tekMlerin 

~-cq~ 1 i •anurıda yazılı , esikalarla bı.: 
ıı..~ clctirll'luv~ffakiyetle yapmış oldu!;:· 

t 'e \~ ıka ve nafia \eka!etinin 
'.it tf'tn ll'luteahhıtl6k ve ikalarile mu. 
't}·a ~natı } atndıklarına dair mak· 
1 'tı anka mektuplarilc beraber 

'
11 tarııa'P'.arını ha,·i kapalı ve mü· 

~:"'be~ 1ha1c günü olan 2z.g..9~s 
llııı._ l'rıtı ta;ı~~ saat 16 ya kadar Ça=ı::ık 
ı.~ "'ak~ ın~vki ":ıtıl"'alma komic:· 

ır. l>o~ ınukabilindP teslim ectll· 
ada olan gecikmeler kabul 

* • ... 
lslahiyedeki kıtaat hayvanatı için 

654000 kilo arpa veya bu miktar yu. 
lafın kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Arpayn kırma ücreti de zam 
edilerek eksiltme esnasında arpa veya 
yulafa teklif edilen Ciatlara nazaran 
biri ihale edilecektir. Şartnamesi ls_ 
tanbul. Ankara Lv. A. ve lslahiyede 
Tuğay Sa. Al Ko. dadır. Muhammen 
tutarı 29430 lira ilk teminatı 2208 lira 
kapalı zarfla eksiltmesi 19-10-938 
pazartesi saat 16 da İslahiyede Tuğay 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 1steklile. 
rin teklif mektuplarını belli günde sa. 
at ı 5 kadar fslahiycde Tugay Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (344) (5998) 

~ .... 
Buğdayı ciheti askeriyeden veril. 

mek üzere 900.000 kilo buğday üyüt. 
me ve anbara nakli işinin kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. Muham· 
men bedeli 15750 lira olup muvakkat 
teminatı 1181 lira. 25 kuruştur. İha
lesi 26-9-9l}S pazartesi günü saat 
11 de Diyazbnkır Lv. A Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır .Şartnamesini görmek ı 
istiycnlerin her gün Ko. na mUracaat 
etme'crl. rsteklilerln eksiltme gi1n w 1 

~aatte tem~nıı.tlarilc ve muktazi vcsa. j' 

tkle bernb~r D. Bakır Lv. A. Sa. Al. 
Ko. mı müracaatları Ve ihale saatin- 1 
den bir s~at evvel zaı flarmı Ko. na 1 
vermeleri. (3l9) (6003) İ 

••• 
300 adet subay çadırı kapalJ zarfla 

HABER - ~lisam ooıtut 

sun uz 
Çünkü vücudunuzda lü· 
zumsuz yoğ toplanıyor. 

Ye rahatsız oluyorsu· 
nuz. Munınıomon tesiri 
kolay ve tnlıil olnn l\IA· 
ZON' alınız. Ayni zaman 

da varsa 

larınız, ktır:ıciğerleriniz 

daha muntazam işliye· 

cektir. IIAZIMSIZI.IK 
Ye EKŞtLtGI gidererek 
vllcudunuzdn ferahlık 
hi~sedecek iştihanız ,.e 
sıhhatiniz düzelecek Ye 
daima nc~ell ve zinde 

oltıcaksınız. 

MAZON 
ME.YV'ATU.ZU 

1 
Levazım Amirliği ..,;,;-alma ı 

komisyona i.li.nları 

500 adet bir kiloluk termos 19 eylUl 
938 pazartesi gUnU saat 15,30 da Top
hanede İstanbul Levazım !mirliği sa. 
tın alına komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli beher 
adedi yedi lira ilk teminatı 262 buçuk 
liradır. Şartname ve numunesi komis. 
yonda görUlebllir. İsteklilerin kanunt 
vesikalarile beraber belli saatte komis 
yona gelmeleri. (176) (6045) .,. ,,. . 

... , ........... ~ ............ .. 
Istanbul Tramvay 

Şirketinden: 
• 

İstanbul Tramvay eirketi, 1938-1939 mektep senesi zarfında tramva~· 
hatlarında tenzWlth tarife ile seyahat etmek hakkını bah§eyleyen kartla . 
rın kaydına 12 eylül 1938 tarihinden itibaren baelıyacağını mektep ve 
Üniversite talebelerine ilA.n eyler. 

Alikadarlar, pazar ve bayram gUnlerl hariç olmak üzere her gUn: 
Saat 8,30 dan 12 ye ve 13,30 dan 17,30 a kadar. 

Cumartesi günleri saat 8.30 dan 13 e kadar mUsbit evraklarile bera.. 
ber Galatada Söğüt sokağında (Tünel arkasında) hareket kalemine mUra. 
caat edeblllrler. 

DlREKTÖRLOK 

ADDIATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 
Uğrayacatlan umanJaı Vapurlarm isimleri Haretet gD.nlerı 

Pire, Brindiai. Ven edik F. GRDIA...'\"'I 
Trieıte PALESTINA 

Bütlln Avrupa için ekspres trenleri F. GRil\IAl\"'I 
Ue tellki ederler. • PALESTIXA. 

Pire, Napoll, Manilya, Cenon 
Fenlcla 
Meran o 
Campldogllo 

Kanla, Sellnik, Goloı, Pire, Patrta. Dlana 
Ayuranda, Brindiıi, Ankona, Venedit Abbazia 

Trleate 

9/9 
16/9 
23/D 
30/9 

8/9 
22/D 
6/10 

15/9 
99/9 

Isco 8/9 
Sellnik, Midilli, bmiı, Pire, Kalam.at&. Albano 22/9 

Patras, Brindiıi, Venedik, Trieate \Tcsta 6/10 

Mcrano 7/9 
Albano 9/9 
Abbazla 14/9 

' 

Baatı7 de 

lllı&t 17 d• 

eaat ıa de 

Bir otobüs ile bir adet hapis kam- Burgu. Vıma, K<Sttence QuJrlnale 98/9 S&at17de 

yonu 19 eylül 938 pazartesi günü saat Campidogllo 21 / 9 
15 tc Tophanede İstanbul Levazım Vesta 23/0 
amirliği satın alma komisyonunda Fcnicla l>/10 

~~~fla~~~~y~a~~~~--------------~D~l_M_a _______ 1_2~;~1~0 ___ _ 
Otobüsün tahmin bedeli 3500, kamyo. Herano '1 /9 
nun 2400 liradır. Her ikisinin ilk te- Abbaz.la 14/9 

minatı 442 lira 50 kuru12tur. Şartna· Sulina, Kalas, lbrail Campidoglio 21 /9 Saat l7 de 
mesi komisyonda görülebilir. İstekli. Qntrlnale 28/0 
lerln kanuni vesikalarile beraber tek- Fenicla IS/10 

l9/10 lif mektuplarım ihale saatinden bir sa- Diana 
at evvel komisyona vermeleri. 

(177) 6046) 
• • • 

İdareleri 1 stanbul levaznn funirliğine 
bağlı müessesat için 180 ton meşe k(). 
mürünün kapalı zarfla eksiltmesine talip 
çıkmadığından 8 eyh11 938 perşembe gü
nü saat 14 de Tophanede İstanbul leva
zım amirliği satmalma komıisyonunda 

pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 8100 lira, ilk teminatı 607 
buçuk liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalari· 
le beraber belit saatte komisyona gelme· 
teri. (179) (6096) 

••• 
Bir No. lu dikimevi için 9,607 kilo çin

ko levha 8·9·938 perşembe günü saat 14, 
30 da Tophanede levazım amirliği satın 
alma komisyonunda pazarlıkla alınacak· 
tır. Tahmin bedelQ 2305 lira 68 kuruş, ilk 1 

teminatı 345 lira 85 kuruıtur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalarile beraber bel· 
li saatte komisyona gelmeleri. 

(177) <6094) 
• • • 

1 No. lu Dikimevi için 96,860 adet bü· 
yük kopça 229, 382 adet küçük kopça 
10.9·938 cumartesi günü saat 11,30 da 
Tophanede levazım amirliği satınalma 

komisyonu rei~liğinde pazarlıkla eksilt· 
me"i yapılacal:tır. isteklilerin belli gün l 
,·c saatte komisyona gelmeleri. 

(180) (6182) 

eks:ltmcye konmu~tur Tahmin edilen 
bede~i 24000 lira olup ilk teminat pa
rası ısno liradır. ihalesi 19-9-938 
pazartesi günün saat 15 dedir. Şartna. 
mesini görmek için M. M. V. satınal
ma Ko. na müracaat etmeleri. Eksilt· 
meye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2. 3 ncü maddelerinde yazılı vesikalar. 
la birlilite ve teklif mektuplarını ihale 
giln ve saatinden en geç bir saat ev
\'Cline kadar Ankarada ?ıI. M. v. Sa· 
tınalm:ı Ko. na vermeleri. (353) 6007) 

Kumpanyamız Venedik tarikile Parls ve Lonöra fçln, gayet tenzil edil-
miş fiyatlarla, birleşmiş biletler ita e der. • 

Fazla malömat almak için Gala tada Mumhane Şarap iskelesi 15·17-
141 "ADRfATlCA" Umumt Acentalı ğına (Tel. 44877-8·9) ve Beyoğlunda 
Galatasaray civarında Yolcu Dairesi ne (Tel. 44G86) müracaat olunur. 

Deniz · Levazu'l'1 . Satınalma 
. Komisyonu ·. ilanları 

1 -Tahmin edilen bedeli 7409 lira olan 2500 kilo çay 17 eylfıl 938 tarihine 
rastlıyan cumartesi gUnU saat 11,30 da kapalı zarfla alınmak üzere mUnaka. 
saya konulmuştur. 

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

3 - bteklilerinin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını belli gün Ye saatten bir saat evveline kadar Ka 
sımpaşada bulunan komisyon başkanlı ğına vermeleri. (6026) 

.. . 
• ~ • .. " •• ,. . f ....... ) • 

Istanbul Belediyesi :~JlaııJııı·ı 
Beher metre burabbaına 15 lira bedel tahmin edilen Çırçır yangın yerinde eski 

Dülgerzade yeni Sofular mahallesinin Macar kardeşler soka~nda yeni 43·1 N. lı 
24 inci adada 7,30 metre yüzlü, 53,50 metre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere a· 
çık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdilrlüğünde görülebilir. İstekli 
!er 60 lira 18 kuruşluk ilk teminat mak buz veya mektubile beraber 9.9-938 cuma 
günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3736) 

()smanlye Heledlyeslnden: 
Osmaniye Kasabasının Nafia Vekaletinden musaddak idro elektrik tesisatının 

tutan olan 135037) lira (95) kuruştan yalnız (7242) liralık merkez santral bi
nasının inşa ettirileceğinden isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerin 
de yazılı \'esankle birlikte belediyemize müracaatı ve lstaqbuldan bu i~ girişmek is· 
tiyenlerin ''Galata Karaköy Palas 6. ıncı kat No. 13 de elektrik mühendisi Hamdi 
Arı Elde .. keşifnameyi görebilecekleri ilan olunur. (5954) 

istanbu1 Emniyet 
Müdürlüğünden: 

Müdiriyetimiz için azı 25000, çoğu 30000 kilo meşe cinsi mangal kömilrU -
nün alınması açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 19 eylül 938 pazartesi günü saat ikide yapılacaktır. Mecmu bedeli 
muham.-nen bedeli 1500 lira teminatı muvakh."1ltesi 112 lira 50 kuruştur. isteklile
rin şartnameyi görmek üzere müdiriyet hc:>ap memurluğuna, eksilt:neyc iştirak 

için de ayni gün ve saatte vilayet defterdarlığı muhasebecilik dairesinde kurulu 
komisyona müracaatları. (6039). 
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Günün 24 saatinde hasta 

Bat ağnlanna karıı 

G iPi 
Kaıelerini kUJJanını:z. 

GRIPlN: Bütiin ağn, sızı ve san· 

cılan keser. 

GRIPlN: En şiddetli baı ve diı 
ağnlannı ıüratle din· 

dirir. 
GRIPlN: Nezle, grip ve roma· 

tizmaya karıı çok 
müessirdir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. 

TAKLiTLERiNOEN SA.KiNiNiZ 

... Bu akşam S U A D 1 Y E PU\.hnda ~ 

1 M CJ Nv~ ~kadatları ~nser~ O N 1 

Bu yeni ve 

ıihramiz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

Si •• oz 
Pudra renklerinde 

inkilap yaptı 

Artık sizi yaşınızdan fazla ih
tiyarlamış gösteren vı yüzünüzde 
"Pltikalar,. halinde yapışan adi 
pudraları bırakınız ve bir güzellik 

1 
mütehassısının dediklerini oku· 
yımuı: ·-----------

1 

On kadın da dokuzu tenlerine U)'· 

mryan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri suni "makyaj görmüş., bir şe
kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlamış görünürler. Yeni icat e-
dilen §ayanı hayret "Chromoscope .. 
makinesi, pudra renklerinde bir ınkı· 
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile §Üphe edeceğiniz 
nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi if§a etmiştir, ki. bu, Tokalon 
milessesesi kimyagerleri:ıe bir ı;ok ta. 
bit renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imkıinını \'ermiştir. Artık yüzü. 
nüzde plakalar halinde yapışan adi 
pudralara nlhnvet vPriniı ve hııgiin. 

den Tokalon pudrasını sihramiz rerık· 
!erini tecrübe ediniz. Yüzünüzün biı 
tarafına bir renk ve diğer tarafına da 
başka renk bir pudra sürünüz ve cil· 
dinize hangisi daha uygun geldiğin • 

görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak 
cazip, sehhar ve adeta tahit bir gü 
7.f'llik temin eniniz 

rınımmnım m ft 1 ıııımııııııııt m il 1 ıııınıımı m ııımnıunııııJlllllll 1 ~llllıımıJJ1' 

e BAY ANLA-RIN l 
nazarı dikkatine: 

Satın aldığınız T okalon kremi ·azalarının 
büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize 

•-•ı iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, --. 
ayni zamanda kıymettar mükafatları hu· 

- lunan Tokalan müsal:akasına İştirak hak·, 1 kını veren bir bilet takdim edecektir. 
~:ııııı 11tı11111 ıııı 1ll!ll11t1• ıııuı 11 uıın ıı ı ı ıın ııı ıı n m nııuunıın ııı ııınınııntmııııı.:., 

1 

HABER - ~1C.$am postut 'I EYLUt; - 1~ 

Büyükdere Bevazpark'ta c:;; 
v a ları konser 

SABAHA 
Deniz 

Direktörlüğünden 
1 - ilk, orta ve lise kıınnlanna yablı ve yatısız, kız vo erkek talebe kaydına baılanmııtır. 

• • 
2 - Bu yıl yeniden az talebe almacağmdan mektebe girmek istiyenler bir an evvel müracaat etmelidirl~ 
3 - Eski talebe eylülün onuncu gÜnün e kadar gerek mektupla, gerek mektebe baı vurarak kaydını ye 

Eıki talebenin. eylülün onundan sonra yapacaklan müracaat kabul edil miyecektir. 
eytiiliiıl 4 - Sekizinci ve on birinci sınıflana bütünleme ve engel ımavlan eylülün birinde diğer sınıfların 

sinde baıhyacakhr. 

S - lateyenlere mektebin kayıt §U'tlarmı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası • Telefon: 

i i KT i O A Re 
KA~f;I 
• 
1 

fabletlerı tier eczanede arayınız. • Posta t<utusu 1 z5;; HormoJJln 

~ ~ ae ••••• .............................. 
. ,. 
! 14 Eylül ÇA~ŞAMIBA Günü çıkıyor ! 
• • 
i 938 esim i a ta i 
• • • • 
: 32 • 4~ sayfa içindıe bilhassa kadınlan alakadar edecek yazıları, en güzel hiwe_ve : 
• • • romanlan ihtiva ettikten başka • • • 
: 1000 kelime ile ; • • 5 Kendi kendine İtalyanca i 
• k .. • derslerini vermiye baıhyacaktır, bu dersler ayn bir kitap .ıekline sokulabilece • 
• • • tarzda nel"edilecektir. • 
• • : Bütün minaıile tam ve dolgun bir mecmua olmak hedefini güden : 

: 1938 RESIMLt HAFTA mecmuaımı : 
• • : Yalnız S Kuruşa satınalabileceksintz ; 
• • : Şimdiden bayilerinize ıipariı ediniz. : . .. 
• 1938 RESIMLl HAFTAYA ilin vermek arzu edenler • • • : lstanbul Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin lren lıan Bürosuna müracaat : 
• t l.d. l • • eme ı ır er. ••• 

·············································~····················· 

LI~ 
- . Atasag 
Dr. Necaeddın "e ~ 
Saba 'kadar /.r 

istanbul Emniyet 
Müdürlüğünden: 

hlan 8,30 a . 'fa1Y're t1ı1' 
lan 17 ,20 de Ulelı Ol<llyııcll s3 
2 nci daire Ne. ı 7. 'fel: z39 

m•zdan para atma~ 

rerzl 
Vavuz sez~~.,,s1ıı• 

Müdüriyet için azı 125 c;oğu 150 ton yerli kok kömürü alınması açık ek. 1 Parla Kadın. gr~~oııı,.1•·0,f' 
siltmeye konulmuştur. 1 Akademilerinde.O. ,~!~pı :ı.ıS 

Eksiltme 19-Eylfıl-938 pazartesi günü saat ikide yapılacaktır. Kömü- Beyoğlu·Paro:ıa" 
rün muhammen bedeli 3150 lira muvakkat teminatı 237 liradır. ret apartmıanı ı. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ilzere Müdüriyet hesap memurluğuna, ek.!11..;;ıı:=~----......
siltmeye iştirak için de ayni gün ve saatte Vilayet Defterdarlı_ğr muhasebeci· 
lik dairesinde kurulu komisyona müracaatları, "'6037,, 


