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Çek erin sulh uqrundaki f edakô.rlıklarına raqmen 

an ar müzakereleri kestiler . 
.. F sa üç· sınıfı daha 

silah altına aldı 
Af man politikasının bir uzlaşmaya 

yanaşmak niyetinde olmadığı sanılıyor 

• • arp gemısı 
imal denizinde 

manevra yapıyor 
ııı~~ t.ondra, 8 - İngiliz Ana vatan filosu nn mensup bllyük kUçUk altmış harp ge
' açık denizde atış taliml~rl yapmak n zere §imali İskoçyaya hareket {etml§tir. 

e\'talıır allı hafta devam edecektir. 

)IUt ~hnaı denizinde yapılacak bu mnnev ralara beynelmilel vaziyet dolayısUe bU

........................................................ 

Fransanın 
ihtiyat 

tedbirleri 
Paris, 7 - Fr:ınsada ihtiyat efradın . 

silah al tına alınması devam etmckt<!· i 
dir. Sımdilik 931,33 ve 36 sınıflan ~ 
seferber edilmi~tir.Bu efrat Majino isi 
tihkfunlanna ve hudutlardaki diğer i 

İ garnizonlara, gönderilmektedir. Diğer ~ 
i taraftaI]. bir müdd~ttenberi grev yapan i 
S Marsilya,Dok ameleleri de silah altı- : 
~ na alınmışlardır. Bu tedbirlerle grevi 
İ de :sona emüş bulunmakiadır. i 

'-~----..····· ............... i 

~enunlyet verilmektedir. 

llata.yda. bükllmet 
1 

Pı·ogramının esası ı 
l{ ı· .. .d. em a 1 z m re J 1 m 1 1 r Alman manevralarında sun't sis bıılutu 

altında bir rical 
Hat y bayrağının ilk defa 

~ çek ll i şl münasebeti le ıııııııııuuıınıııııııııııııııınııııııu1111ıııımıııııınıııııııııı 

11~hraman or umuza Hatay Bugünkü sayımız 
b''•ec is"nin se am ve muhab- 1 S 
~tleri n in tebı ; ğ ~ne karar veri di 

lürıt~ara. 7 (A.A. - Reisicümhur Ata- Türkiye CllınhuriycU Büyük Şefi Ke. Sah. f e d ,.,· r 
!:arıı ;,:atay Millet Meclisi Reisi Abdül. mal Ataturko: 

t~ rkınen arasında aşağıdak1 tclg. ''Milli idealinin ilk tezahürU olıı.rak ftD nnııım 
~ edilmistir: Devamı 14 üncüde 

ııuııııınnıım uııını 1uııınımnıın 

F=ı rya treninde bu 
snabah ir vagon yandı 

lng·ı~z 

müs emleke 
Nazırı ~;~hah Çekmeceden 10,10 da hareket itfaiyenın yardımilc ateş söndürülmüş· 

e &eld·~~uınaralı banliyö treni Y cdikulc- tür.lki vagonun da fü;t kısımları tamamen 
~İttrıi~rıgı zaman bir yangın tehlikesi ge- yanmı~tır. Hadisenin sebebi henüz anla
~a ~· ır. Tren l stasyona girdi~ zaman şılamamıştır. Bundan bir müddet C\'Yel 
e..ı111~.n tncmurlan lokomotiften sonm bu şekilde bir hadise daha Sirkeci ga· Hlndlstnııa gitmek üzere Londrac!an 
t kı 1 

gelen ikinci me\'ki bir vagonun nnda olmu§ \'e gene bir banliyö ,-agonu tayyare ile hareket eden İngiliz milstem_ 
1'<1u·, trıının tutu~tuğunJ \'e yanmakta yanznıştı. Alakadarlar bu yanınnlann lo· Ickli.t nnzın Mıılkolm .Mnkdonald bugUn 
<r:,e~:.ınu &ormü~ler \"C derhal itfaiyeye komotif kmlcımlanndan olamıyacağı snat birde Yeşilköyc inmiştir. Nn. 

Hu ~ün tayyare 
He şe . rım : ze geldi 

• 'ize\·erzni lcrdir. Hariçten bağrı~ma- çünkü bunlar için vagonlarda korkuluk 
1 da t~ı~e hadiseyi öğrenen tren rokula- bulunduğunu söylemektedirler. Bu yan

ı: 1 tini··~ 'e heyecan geçirerek keır- gınlann, sıcaktan kuruyan \'e ge,·rekle· 
llu 81 'a&onlardan aşağı atmışlardır. şen vagon tahtalarına köprülerden atı- şilköye gelen bir telsizde nnzırm oradan 

ita ıncı~~da alevler tutuşan vagonun ar- lan cigaralann düsmeai yüzünden çıktı- hareket ettiği haber verilmiş ve bunun 
l'a)·Gt et ulunan diğer bir \'agona da si- ğı zan!1cdilmektedir. Vagonlar ayrıldık· tizerine vaziyet alakadarlara bildirilerek 
tlft.ı der;:Şlir. Yanmakta olan bu iki va- tan sonra katar biraz teahhürle yoluna nazırın knrııılnnması için Ycşilköyde ha.. 

zınn dün gelmemesinden sonra nncak 
yarın Yeşilköyo varabileceği ri\'ayetlcri 
çıkmışsa dn s~ot 10,30 dn BUkrcştcn Ye-

l katardan anrtılmı; Ye gelen deYam etmiş \'C. Sirkeciye gelmiştir • ~ Devamı 3 iinciida 

Alman nzanevıolarında l:ücum mı'ifrezcsinc mensup osleerler 

A man tayyarele • 
1 

Çek ara.zisi 
üzerinde uçuyorlar· 
oravskada A manlarla Çekler 
arasında bir çarpışma . oldu · 

Paris, 8 - Çekoslovakya meselesi, 1 rada Südct partisi bir tebliğ neşrcde .. 
Çek hükumetinin Südetli Almanlara rek müzakerelere devam edilemiyece-
yaptığı tekliflerden sonra vahim ma- · ğini bildirmiştir. ' ı 

hiyetini kaybetti sanılmışken dün yeni. Tebliğde buna sebep olarak ileri ~il-
den eski karışık ve tehlikeli şekline rüleri hadise ışudur: 

dönmüştür. Filhakika Çek.-:>Slovakya, Osirava ·- Moravskada sllililr olarak 
Südetli Almanlara muhtariyet verilme· huduttan· geçmek istiyen 53 Alman 
sine razı olmuş, onların iki ay evVel tevkif edilmiştir. ı>2 Alman da gizli si
ilefi sürdükleri taleplerin hemen heı>; • lah taşıdıktan riçin yakalanmı§lardır. 

sini kabul etmişti. Şimdi bu esaslar da~ Alman mebuslar bu hadise dolayıs~ 
bilinde Perağ hükumetiyle Südetliler le müddeiumumi ile gürü§tükleri cuia-
arasında müzakereler yapılarak tefer - da sokakta bir arbede olmuş; · auvari 
rüat tesbit edilecekti. Fakat işte bu sr- Devamı 4 ünci2de 

Dün lstanbulda beş 
otomobil kazası oldu 

çocuk oJmak ikisi •• uzere 
yar ah altı 

. 
var 

Eeşiktastaki kozayı :yapan otomobil. 
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Hatay devleti 
Hatay devleti kurulmuştur. Cenu 

türkl.erinin milli kı.ırtulu~ davasında· 

ki feragat ve fedakarlığını hakkiyl 
tems:l eden sayın Tayfur Sökmen, ik 
gündenberi, yeni devletin reisidir. 

p 

e 
i 

r Müstakil Hatay büyük bir eserdi 
ve Atatürk'an yirminci asır tarihin 
şeref veren milli ve insani eserleri a 
rasında, minnet ve hayranlıkla daim 

e 
. 
a 

hatırlanacaktır. 

Müstakil Hatay, ora halkının hak 
ve hürriyet dfivasını hallede:ı siyasi bi 
zafer olduktan 1:-aşka, Türkiye ile kom 
§USU Suriye ve dostu Fransa'nın mu 
nasebetlerine huzur ve istikrar veren 
bir sulh hizmeti telakki edilmek lazım 
gelir. Ban ihtiraslar, menfaatler vey 
kötü niyetler bir takım kimse ve züm 
relere, bugün için bu hizmetin kıymeti 

ni düşündürm.iyebilir. Fakat dün muh 
telif unsurları temsil eden hatiplerin 
bu sütunlarda neşrettiğimiz nutuklar 
gösteriyor ki, hakikı alakadarlar, bü 
tün fesat ve tahriklere rağmen, hakik 
vaziyeti tamamen takdir etmektedirler 

r 
. 
-
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-. 
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BugilnkU rejim, Hatay ahalisinin bir 
lıakkı olduğu kadar, ona kurtuluş mü 
cadelesinin siperlerinde ıeref sözünlı 

vcrmiı olan Türkiye inkılipçılarmm 

vazifesi idi. Hatay, senelerdenberi, A 
tatürk evlitlannın kalbinde bir yara 
gibi kanıyor ve acısıru, ancak, reise ve 

-

. 

• onun kadar ve irader.ine olan sarsılmaz 
imanrmrzı teskin edebiliyordu. Atatürk 
Kamutay'ın son 2 senelik aç.ıhş nutuk
larında, Türkiye ve Hatay halkına bu
günkü m:.işterek bayramı tebşir etmişti 

Yeni devletin kurulu§ safhası, Ha
tay ~allanın &iyas.i olgunluğuna delil 
teşkil eden bir sükun ve nizam !hali i
çinde geçti. Gerek hükumetin teşkilin
de, gerclc siyasi hayatın gelecek inki
şaflarında aynı tesanüdün hüJt,:inı sil· 
receğine §Üphc yoktur. Hatay istiklali
nin garantileri sağlamdır, emindir. Fa
kat yeni rejimin !huzur ve saadet devri 
olmasının tek garantisi, hatayhların i· 
rade ve idaresinden ibarettir. 
Her türlü menfaatlerin üsKinde Ha

tay'm emniyet, hürriyet ve refahı: İşte 
;bütün işlerin tanziminde istifade edile
ı..:ek olan düstur ve disiplin! 

Seneler s:iren çetin ve ııcr tecrübe, 
kurtuluı mücadelesinin ne kadar paha
lıya mal olduğunu gösterdiği kadar, is· 
tiklil müdafaasının her türlü fedakar
lıklara değer olduğunu hataylı kardeş· 

terimize öğretmiştir. Onlar bu tecrübe
nin derslerinden yalnız kendileri istifa
de etmekle kalmıyacaklar, milli hürri· 
yetlerin müdafaası hususunda örnek 
hizmeti göreceklerdir. 

Kardeş Hatay·m yeni ba~lıyan siyasi 
hayatındaki muvaffakiyet haberlerini 
almak ve bu g'ilzel ülkenin inıa ve um· 
ranmı temin eden say ve faaliyetleri ta· 
kip etmek, hududun bu tarafında yaşı
yan on yedi milyon Türk vatandaşı i
çin daimi bir haz menbaı olacaktır. 

F.R.ATAY 

Atatürk ün 
• • • 

annesı ıçın 
lzmlrde abide 

t nşesı na başlanıyor 
İzmir, 7 - Atatilrkiln anneleri Bayan 

Zilbeyde namına Kareıyaka Soğukkuyu. 
da bir lbide in§ası kararlaşml§tı. Onu. 
mUzdeki hafta bu Abidenin yapılmasına 
başlanacaktır. Abidenin etrafı geniş bir 
park ve çam ormanı haline getirllecek.. 
tir. 

A vlwıunda BUyilk Türk Anasının me
zan bulunan Salihpa3a camU yerinde de 
Tilrk mimarisi tarzında modern bir cami 
inııasma karar verilıni§tf.r. 

1, 
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/ HABER - ~Mm~ 

Aplış celsesi diin profesör Akil Mıelıtarın reisliğinde yapılan beşinci Bal· 
kan Tıp kongresi dıvam ediyor. Dün öğleden sonraki toplantılar ilmi mevzu
lara tahsis edilmiştir. Bıt toplar.tıda malarya ile miicadele mcvzuıma dair lıer 
komite namına hazırlanan raporları l'ıman delegasyonu namına doktor Li· 
vatas, Rumen delegasyonu namına doktor lvaniç ve Türk delegasyonu na· 

mma profesör Teııfik Sağlam rıkııyarak alkışlanmışlardır. Kongre bıı sobalı 
onda tekrar toplanmıştır. 

• Deniz.volları namına Almanyaya ısmarlanmış olan vapurlammzdotı 
''Etrüsk,.iin limanımıza geldiğini dün j•azmıştık. Burada yeni vapıırt1rnıa: 
bir resmini görii,vorsımıu. "Etrüsk .. 3500 tonluktur. 136.269 lngiliz lirası 
mal olm11ştur. Bu tipte üç ıınpurumuz daha yaptırılacaktır. ... ---------- ---------------------- ·----·~~ 
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Orta mektep 
muallimliği 

rallp,erln şifahi imti
hanları bugün 

yapılıyor 
Orta mektep muallim kadrosundaki 

noksanlık dolayısUe lise mezunları ara
sından seçilecek yardımcı muallimler için 
açılan imtihanlara başlanmı§tır. 

Riyaziye zUmreslnln tahriri imtihanla. 
rmdan sonra eifahi imtihanları bugün 
yapılmaktadır. Tarih ve coğrafya ve ede· 
biyat gruplarının ıııifahi imtihanlarına da 
bu sabah ba§l&nmıştır. 

Orta mektep yardımcı muallimlik im. 
tlhanına 600 genç girmektedir. Üniver. 
site profesörleri tarafından imtihanları 

yapılan bu li!'le mezunları imtihanlarda 
muvaffak oldukları takdirde altı ay müd 
detle yardımcı muallim olarak çalışacak. 
lardır. 

Bu mllddetin ikmalinden sonra yardım. 
cı muallimler orta tedrisat kadrosunda 
asli muallim olarak ve 25 lira asli maa§la 
tayin edileceklerdir. 

Orta mektep muallim kadrosuna ye· 
ııiden iltihak edecek bu gençlerle çok 
bo§luğu olan kadronun münhalleri epey 
azalacaktır. 

Eren köy 
Lisesinde 

2500 llra çalındığı 
doğru değil 

l 

Bugünkü Son Posta gazetesi, Erenköy 
Kız Lisesinin kasasından 2500 lira ça· 
ındığını ve ilç gündenberi yapılan tahkL 
katta da bu esrarengiz işin failinin bir 
türlü yakalanmadığını yazıyordu. 

Verllen resmt malfımata göre, Eren. 
köy Kız Lisesinde bir hırsızlık vak'ası 

yoktur, yalnız mektebin vezne defterle. 
rinde yapılan kontroller sırasında 2500 
iralık bir açık görülmUa ve bunun Uzeri. l 

ne tahkikata baelanmıatır. Bir hesap 
yanlışlığı olması da muhtemel olan bu 
hMise Uzerinde tetkikler yapılmaktadır. 
Henilz kat'i bir netice elde edilmiş de· 
ğildir. 

tlallçte bir sandal 
battı 

r 
d 

DUn akşam snat 18 de bir motör Ha. 
ıçte Yemiş iskelesi açıklarında bir san. 
alı batırmıştır. 

Niyazi kaptanın idaresindeki motör 

s 
b 
n 
l 

Yemiş iskelesi önlerinde içinde Zeki, 
afiye, ve Ahmet isimlerinde Uç kişi 

ulunan 5976 numaralı Hasanm sandalı. 
a çarpmış ve batırmıştır. Denize dökil
en sandal yolcuları etraftan yetişen 

sandalcılar tarafından kurtarılmıştır. 

Çocuklar için oyun 
bahçeleri ve 

deniz hamamları 
Kaymakamlar münasip gör

dükleri yerleri rapor arla 
belediye ye bildirdiler 

Şehrin muhtelif yerlerinde, milmkUn 
olan her yerden istifade ederek çocuk 
bahçeleri ve deniz hamamlan vUcude 

getirmek için yapılan tetkiklerin ilk kıs. 

mı sona ermiştir. Bu tetkikler, Vali Mu. 

hlttin ÜstUndağm reisliği altında Şehir 

Meclisi salonunda. . yapılan toplantıdan 

sonra kaymakamlar ve Parti teşkllltı 

tarafmdan yapılmakta idi. Tetkiklerin 

sonunda, her kaymakam çocuk bahçesi 

umumi bahçeler ve deniz hamamları için 

mıntakası dahilinde müsait olan meydan
lar ile sahil parçalarını göstermiştir. Bu 
raporlar Belediye Reis!iğine verilmiştir. 

Üulversltede ikmal 
imtihanları 

Üniversitede ikmal imtihanlarına bag· 
lanmıştır. İmtihanlar bu ay nihayetind~ 

bitecektir. Dennere ise sonteşrinln Uk 

~nU merasimle bqlanacaktır. Yalnız, 

her sene mutat olduğu Uzere Tıp fakUL 

tesl son staj sınıfında tedrisat ve tatbL 
kata başlanmış bulunmaktadır. 

Üniversitede ilk olarak ikmal imtihan
larına fen fakültesinde başlanmıgtır. E. 

debiyat fakUlteslnde ayın on beşinde ik· 
mallere başlanacaktır. 

Emniyet sandığı 
şubeleri 

Emniyet Sandığının ilk olarak Kadı. 

köyünde kurmağa karar verdiği şube 

Cilmhuriyet bayramında merasimle açr,. 
lacaktır. 

Sandık, diğer birçok yerlerde şube 
açmak Uzerc tetkikler yapmaktadır. Ka

dıköy §Ubcsi bir tecrübe mahiyetinde o. 
lacaktrr. 

ı?'PO tDıryakDsn 

Belediye rei<11iği bir heyet teşkil ede. 
rek tcsbit olunan yerleri tetkike memur 
etmiştir. Be§iktaş kazasından işe başlı· 

yan heyet birer birer bütün kazaları ge. 
zerck tetkiklerini yapacaktır. 

Belediye, hiç değilse her nahiye dahi. 
llnde bir çocuk bahçesi, bir umu.mi bahçe 
ve sahili olan kazalarda da deniz hama
mı vilcude getirmek kararındadır. Heye. 
tin tetkiklerini mUteakip bu iş program· 
laıltırılacak ve gelecek sene bütçesine 
geniş tahsisat konulacaktır. 

istanbul limanı 
• • 
ıçın 

Yeni bir nizamname 
hazırloıuyor 

lktısat Vekaletince hazırlanan yeni 
İstanbul limanı nizamnamesi projesini 
tetkik etmek Uzere teşckkill eden komis
yon Deniz Ticareti Müdürlüğünde devam 

etmekte olan faaliyetini bitirmek tize. 
redir. Bu suretle iki aydır tize· 
de meşgul olunan nizamname tekcmmUI 
etmiıı olacaktır. 

Yeni İstanbul limanı nizamnamesi çok 
eski bir tarihte yapılmış olan nizamna.. 
meyi ve ondan sonra muhtelif kararlarla 
buna yapılmış olan ilaveleri yeni bir şe. 
kilde toplamaktadır. Bu suretle İstanbul 

limanında. liman işleri, emniyet, gUmrük 
muhafaza, seyrilseferin tanzimi bakım· 

larmdan yepyeni usullerle kolaylıkla 

tanzim edilebilecektir. ÇUnkU eıılti nizam. 
name ve ona yapılan HA.veler bugünkü 
ihtiyacı kareılamadıkt.an başka içinden çı 
kılmaz bir halde de bulunuyordu. 

Komisyon nizamname projesi üzerinde 
bazı tadiller yapılmasına lUzu.m görmUş 

bu tadiller hakkında Deniz Ticareti Mü. 
dürlüğü, Denizbank, Emniyet MUdürIUğil 
gümrük ve gümrük muhafaza bqmil. 
dülüklerinin noktai nazarlarmr ayrı ayn 
tesbit edilmiştir. Bunlar proje ile birlikte 
VekA.lete gönderilecektir. 

Doğru 

deiil mi!. 
dl" Kadıköy beıe 

yesıının ınasar• 
dlk~atıne 

r· 
Kadıköylü bir okuyncumoz yaır1" ~ 
"Burasmm en iıılek yolları. bllb ~o· 

bir noktada birleşirler: Altıyol Jı1• ,ıı& 
da, Üsküdar ve Bostancı traJJl"8>' dB 
hatları da burada ayrılır. tıııni.nden ıçti· 
belll olduğu gibi altı mUhlın yoluJl bil • 
ma mahalli olan bu dar meydanda. rt'' 

...ı .. de 
ha.ıısa gUnUn kalabalık saatleı.... 8ığ· 
lruıan seyril!efer müşkUlatı hesaba tO"' 

·bir 0 
maz. Yakın bir zamanda, hususı cJı• 
mobilin, tramvaydan inen bir ıtadıtl dtll 

zı, gözlerimin öntinde on be§ ıııetrtl ut• 
·;;.fni 11& 

fazla, kanlar içinde silrükledıı:t .. -
1 

ol· 
l ıjb 

ladıkça en ufak bir nizama dah rııcıı 
mıyan bu kliçilk meydandan geçen de• 

Urpermeler duyarım. Her Kadık8Y1 
_, 

ıu sebeblerden doğan tehlikelerin 
ııer ~ı 

tehdidindedir: .çJ) 
e)'•.,. 

1 - Tramvaylar için kapalı " 
hiçbir durak (perron) yoktur. ~ti 

2 - Daha diln yine otoına~ 
tertibatmm boıu.kluğuna ve va ,_ıııt 

arabalardan inerek rayları aç~ğtn;er '(9 

oldum. Bu hal ıık sık tekerrilt erltl'ı 
ekseriya ata.balar yanltl hatta gil'l .. 

ık r ••· hazan da bu sebeble yoldan ç a .,, 

3 - Yazın, semtin bir sayrh'8 ~ıı· 
ve ayni zamanda bir sayfiye uğr8 •>~ 

tl ınde 
lunması (ki bu, vapur saa er d,rııı 

raııı\'ll,1 
istikamette hareket eden t 1erf1' 

çokluğuyla sabittir); kı§m ırıeıı.t:~ıı.b'' 
vaziyeU dolayısiyle aehrln bUtilJl }liÇ 01· 

lığına geçit olan Aitıyol ağzındad t>ll' i· 
mazaa gUnUn kalabalık saatlerin e t>fl'. 
"aret memunı bulunduruııııası ~1" 
ret halini almııtır. Bu yokluğun bB' 

btereııı 
rını sık sık tatmaktansa, ınu rU oıi"' 
lediyenln, diğerleri gibi, ınah'11 
dan kaldırmasını bekleriz.,, 

Zehirli bDceğlO 
ısırdığı kadıJJ d"sto1· 

Dün Şehremininde garip bir;! b~ ~ 
muş, iki gün evvel cinsi ıneÇh ısıı tıır 

d 1sıf1 bllc" 
cek tarafından bacağın ~ ·..oıe~ . ' 
kadının vücudu birden!>ıre ~1" t"rıt#tı 

• h3.5 '": .. tt' 
larnrş ve hasta derhal Hasek1 dlfl şeıır 
kaldınlmı~tır. Hastalanan k~ de 0ttlfllıı 
mininde Seyit Omer maha1Jesı~ ;1'i giİ11 

. ecr Nurı>re <:)" 
36 ya~larmda .Nurıy ır. . enbire bB ıı· 
evvel evinde otururken bı~rilJilceğe bt? • 
ğında bir acı duymuş ve 0 8nJ~1~. 
. b. böc ... . od nın tabts .Jııt1 
zıyen ır egın a .. üştiir· l" • 

rına dalarak kaçtığını gorIJ'.1 t vefl11!. ·re . ~ 
ye- bu hadiseye pek ~h~1~1 yerı 
miş ve yalnız 00ccğın ısır 
-ft'•l "k . . f c0fırll 
l!l<U\. a 1 tıra etmı~ ır. . ·ten - .*ıı 

F 
. . .. geÇtık ..kflCllb. akat aradan ıkı gun 

11
1.gu• c 

na ı- • ' 
diln sabah yatağında u):~. 1:ıissetttl~ ~ı' 
vücudunda bir gayritab~.ılik ~ştill"· J3 jr· 
her tarafının şiştiğini gorf11t1 tttıel'tedtlc 

d •aıtl e dfl • seri surette artmakta e\ k~u, , c 
Kadının feryadına evdek!1~r i ııas#· 
!ar \'e hir otomobille KurıyeY 
_kaldırmışlardır. 
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:!~{lata dalı! 

Anlamak 
hakkında 

~enı bir sanat eserini veya cereya. 
lııan anıaznadıklarından bahsedenler onun 
lıı aaıılığını veya lUzumııuzluğunu de
ıa' kendilerinin itiyatları dışında bir 
bö ~t göstermek hıtemediklerini - yahut 

Yle bl» l . d •. i 
'°Yı 44 eey el erınden gelme igın -
Deyt eın1ş olurlar. Kolaylıkla anladığımız 
de er 2aten ötedcnberi bildiğimiz, biz. 
ı.e mevcut olan ~eylerdir; bunun için 
~ r •• 
llıe 

1 
Yeni,. nin bize önce karanlık gözilk. 

dıho tabiidir. Sizi birdenbire hiç tanıma
tord·~ bir yere götürseler, etrafınızda 
haı Uklerinizl, nerede olduğunuzu dcr
doıa;nı~~· oranın yollarında kolaylıkla 
~ abılırnıisiniz? "Yeni., eserde ta
~:;adık memleketler gibidir; elbette 

fi' ancıyı şaşırtır. 
lerı akat bazı insanların, ilk defa gittik. 
tehb lllernlekette de hiı; ı;aşırmadıkları, 
ka ~l'Slz gezdikleri halde yine yol!arda 
dr/ lınadıkları söylenir. Bazı kimı:;eler 
la3;ardır, yeni eserler karşısında böyle I 
~~ 1flllazıar, ancak tatlı bir hayret du. 
.. r ar. 

:(. "' "' nir F 
tıı l'ansız şairi, Paııl Volcry, man· 

ıııeıe · ''o• rını anlamadıklarını söyliyenlere: 
ıo 'UınaYin, diyor; bir kitabı kapamak 

r bir . ? 
tı §ey mı . ., 

de·~ bakışta ona hak vermemek kabil 
gu: hı·,. ki h · · · · k llıa!( ,. mse Pr ~aırın cserını o u-

bo la rnUkellef değildir; anlamıyorsa, 
\"e §~~tıınıyorsa kitabı kapatsın, zevkine 
a~ ikrt itiyatlarına daha uygun olanları 
"'\Sın. 

li'ak bak at biraz: düşününce aairi o kadar 
~alı bulmuyoruz; çilnkil "anlamıyan,. 
•e tn da eöyle dUısünUyor: "1ote bir e. 

r k' ~lU 1 birçok kimseler gi.lzel olduğunu 
'lı:ı Yor; güzel eserlerden ben de zevk ı 
lltt ak isterim. Bunun için bu kitabı ka. 
buıllrnıyorum. Onu kapatmak ya gilzcl 
ı~ anların yanıldığını, hatt! yalan söy. 
)aııı iltlennı iddia etmek, yahut benim an
~~ktan aciz olduğumu itiraf ~tmektir. 
tıııa arın ikisi de işime gelmiyor. GüzcJ'l 

ıarınr diyebildiğim kimselerin yanıldık
bıı 1

• Yalan söylediklerini ileri sürsem 
hak:alnız onlara değil, kendime de bir 
~ ret olur; çilnkU birçok hususlarda 
t't~b de onlar gibi dü§ündüm, onların 
'ıııa l!tliğinl kabul ettim. Bu sefer de 
~ tnağa, onlarm aldığı zevki almağa 
}3~Yorum. Kitabı kapatamam ..• ,, 

lteıı llleın "anlamıyan,, adam gerçekten 
lııu ~! kendine böyle bir şey söylüyor 
ita · F'akat her halde çoğu zaman kitabı 

Pataın 
tııı ıyor; uzun zaman onunla me§. 

oıu"o ı d" . • •~ı . ,, r, a ay e ıyor; o escrın mana. 
tgını " ~e anlıyanlara., da kabul ettirmi. 

lttihtalıııryor, nihayet onları tasallufla 
tıııı.aın ediyor. "Siz, diyor, korkuyorsu
dil·' herkes sizin için anlame'<lı diyecek 
b~ e korkuyorsunuz. Bu eserde bir mana 
den gijz~lJik bulma~ız cesaretsizliğiniz~ 

'''i gelıyor. Samimi olun! ... ,, 
~tab enı,, eseri anlamadığını söyliyen, 

tlıel'lı: kaııa~zyan adamdan ümidimi kes. 
lla~ .~nu ıkna etmek, güzelliği ve ma. 
'1, al gostermek kabildir. Zaten bnğırma
lte.ı:ıd~'Y etnıesl, hatta küfürler savurması 

:sinde bi ·· ı · ~'t:ı r gun an ıyabılmesi için la-
d;.1geıen hüsnü.niyet'in _ belki de ken 
~ııe -

~tı:ıan rağmen • bulunduğunu gösterir. 
lar . ı gelir, o da anlar, hiç olmazsa an
" gfbi g·· Ü c:ıı.,., oz kür, yani tasallufa razı olur 
~~un . · 

llıltııı içındir ki anlamıyan adamı• sn 
der~.etine, samimiyetsizliğini tercih e: 

Nurullah ATAO 

"-------~~~~--
1 n g iliz 

'lıüstemJeke 
nazırı 

~ırlıkı 09'"'" Baştara/ı 1 incide 
Ilı lle ar. Yapılnuştır. İngiliz ııefııret erkL 
~t!§Ulcöbırçok kimseler !nglliz nazırım 
bu g Yde karşılamışlardır. Makdonald 
~iti eceyı §ehri.mizde geçirecek ve yarın 
~'ha~ehır, Adana yoliyle Hindistan ııe-
~ ine devam edecektir. 

'~ Çift :rnotörlll iki tayyare fle ııe
lteııdı fllınektedir. Tayyarenin birinde 
h. t!l ve d". • "'lllun ıgennde maiyetindeki zevat 

maktadır. -

HABER - AQıım aoıtuı 

Görülnıenıiş bir 
tayyare kazası 

1"' 

Dünyanın en çok 

istenilen çocuğu' 

Küçük Elizabetin acıkh 
macerası 

,.. - _,, h "'"" 
,. 

1 L~ndr~ - üzerinde u-1 
çarken düşen bir 
tayyare yedi kişinin 
ölümüne, 24 kişinin 
de yaralanmasına 

set~~ olmuştur.Tay 

yare bô.r e\'i kıs -
men yıkmış ve di-

ğer bir ev, kaza ne. 

ticcsinde ate_ş alan 
...._._-.. tayyarenin alevle • 

ri altında kalarak 
Tayyarenin ilk öl- yanmıştır. Tayya· 

diirrliiğii çocuk renin öldürdüğü ye-
di kişiden Qçü ço • 

cuktur. Tayyare düştüğü zaman sokakta 
oynamakta olan bir çocuk kazanın ilk 
knrilanı olmuştur. 

K:ıza Londranın şimal taraflarındaki 

ufak bir mahallede \'ukua gelmiştir. O 
sırada evlerinde rahat rahat oturanlar 
birdenbire başlarının üzerinde bir tay· 
yare uğultusu duymuşlardır. Pencereden 
bakmağa vakit kalmadan müthiş bir gü
rültü kopmuş ve e\'ler sarsrlmıştrr. l\fa· 
halle bir saniyede çığlıklarla inlemiş, her 
kes evden dışarı fırlamıştır. Bu sırada 

yıkrlan evlerden toz bulutu, tutuşan ev· 
den de yangın dumanlan her tarafı kap_ 
lamıştır .. 

Tayyarenin düşüşü çoli garip olmuştur. 
Evvela bir evin damına çarparak orasını 
yıkmış Ye yola düşmüştür. Fakat, bura
dan bir top gibi sıçrayan tayyare karşıki 
e\'in damına çıkmış, orada alev alarak 
tutuşmuş ve evde yangın çıkarmıştır. 

Yıkılan ilk evde o anda 28 kişi toplan
mış hulunuyordu. Günlerden pazar oldu. 
ğu için, ailenin bütün akraba ve taaııa
katı o gün orada toplanmış ve saat on i· 

kide yemek yemeğe oturmuşlardı .. Tay· 
yare evin damına çarpıp üst kısmım 

yıktığı zaman, bu 28 kişilik aile çöken 
tayanın altında kalıyorlar. Bunlardan I 
18 yaşında bir erkek çocukla babası der· 
hal ölüyor. Anneleri ile diğer bir çocuk 

da kaldmldıklan hastanede ölüyorlar. 
Tayyare, damına sıçradığı evde de iki 

kişiyi öldürüyor. Tayyare, evin damına 

!;arptığı esr.ada benzin tenekeleri ateş a_ 
!arak parlaımş \'e bir yangın kunda~rı ha· 

!ine gelmiştir. Ev, derhal ates almış ve 
içindekilerden biri ateşler altında kala· 
rak yanmıştır. Pilot da bu yangında ya-
narak ölmü~tür. 

Tayyare, e\'in üzerinde, yalnız motör 
aksamından ibaret kalarak aşağı yuvar! 
alnınış ve bahçeye düşmüştör. 
Kazanın neden ileri geldiği henüz an· 

laşrlamamıştır. Pilot 20 yaşında bir genç· 
tir \'e askeri tayyare mektebi talebesin· 

ôendir. O gün, bir uçu~ talimfo'den sonra, 
tayyaresi ile karargaha dönmekte iken bu 
kazaya uğramıştır. 

ÇoclYllk feDcBne 
lkaırşo 

Yeniden çelik ciğerler 
hazırlamyor 

"Çocuk felci., denilen hastalık K.-
merikadan ve İngiltcr.cdcn sonra H<r 
landada da tehlike göstcrmiye başla

mıştır. Ekseriya çocuklara ve gençlere 

arız olan bu hastalık akciğerleri ke
mirmektedir, on.dan sonra hastayı, ya
şatmak için "çelik ciğer., denilen ma
kine içine koymak lazımdır. 

Amerikada geçen sene bu hastalık 

had devresine gelmiş ve haftalarca 
mektepler kapatılmıştı. Bu sene de 
bir kaç aydanberi İngilterede çocuk 
felcine sıksık tesadüf edilmektedir. Bü· 
tün İngiltere.de altı tane olan çelik ci
ğerler kullanılmıştır. Yeni den hastalığa 
tutulanlar için fabrikalara yeni Çf'lik 
ciğerler ısmarlanmıştır. 

Bugün Laheyden bildirildiğine göre 

' Üç haftalık bir çocuk bugün "dünya. 
nm en çek istenilen çocuğu,, ismini taşı· 

J maktadır. Bu, aslında, belki dünyanın en 
bedbaht çocuğudur. Çünkü, doğduğu za· 
man babası bir müddet evvel ölmüş \·e 

t annesi genç yaşında dul kalmış bulunu· 
yordu. 

Elizabet An ismindeki bu kız çocuğu
, mm daha dünyaya gözlerini açmadan ev. 

ve1 ba5layan macerası hak!i.katen çok a· 
cıklıdır. 

Çocuğun annesi uzun müddettenberi 
bir gençle sevi~miştir. Fakat evlenmele· 
rine imkan bulamamışlardır. Çü~ü de
likanlı hem fakirdir, hem hastadır. Gen· 
cin hastalığı nihayet çok vahim bir hal 
alıyor ve kendisini hastaneye yatırıyor. 

lar. 
O zaman, sevgilisi kendisini yalnız bı· 

rakamıyor, ayni hastaneye hastabakıc 

yazılarak, gence bakmağa ba5hror. 
Hastanede bu iki gence herkes acı· 

makta ve hürmet etmektedir. Çünkü, on· 
la;ı karı koca olarak birleştirecek "me

t sut bir hadise,, de haber verilmiştir ve 
' dünyaya gelecek çocukları beklenmekte. 
l dir .• 

Fakat, adama. ÇOCU~'Unu görmek nasip 
l olmıyor ve genç yaşta gözlerini hayata 
f • yumuyor. 

Ondan birkaç gün sonra da kadın, Eli· 
zabeti dünyaya getiriyor. Bir hastahane 
köşesinin sahne olduğu bu acıklı hadise 

bütün l ngilterede derhal alaka ile karşı· 
tanıyor ve her taraftan, bi&-are anneye 
yardım teklifleri başlıyor. Bunların hep· 
si çocuğu yanlarına almak ve annesine 
muay-;en bir miktar aylık bağlamak ar
zusundadırlar. 

Babasız çocuğa ana baba olmak isti. 
yenlerin adedi bin beş yüzü bulmuştur. 

Çocuğun annesi bu teklifleri birer birer 
tetkike muktedir olmadığı için bu işi 
bulunduğu hastane idaresinden rica et· 
mi§tir. Nihayet hastane, küçük Elizabete 
ana baha olacak aileyi seçmis ve diğer 
bin beş yüz kişinih ümitleri suya düş· 
müştür. 

Çocuk yeni ailesine teslim edilmiş ve 
istirahate muhtaç olan annesi tebdilihava 
ya gönderilmiştir. , ... ~ "" . · ,... ,....... ... 

Holandada da çocuk felci vak'aları gö- göstermesi Almanyada da endiıe uyan 
rülmiye başlamış ve son günlerde has- dınruştır. Alman hükumeti, o mınta -
talık artmıştır • kadaki çoeukların hudud civarına git-

Holandada çocuk felci salgınının baş melcrini yasak -ctmigtir. 

Hem günah çıkart.yor _ _ _ ___ .... _______ --------· r 

hem de günah işliyor! l.?Uıs~ 
Bir hizmetçi kız, günahlarım çıkaran papaza 

ücretini verebilmek için hırsızlık etmiş 
Londrada çalıştığı e\'den gümü~ takımlarını çalmakla suçlu bir hizmetçi 

kız, mahkemede, bu iŞi bir papazın hatırı için yaptığını söylemiştir ... 
Meri Yang isminde ve 24 yaşında olan bu hizmetçi kız macerasını şöyle 

anlatıyor: 

- Gümüş takımlarını çaldun, itiraf ediyorum. Fakat kendim için değil, 
rahip Raver baba için ... Gümüş takımlarını sattıktan sonra aldığım parayı ol
duğu gibi götürüp ona verdim ... 

''Rah\p benim günahlarımı çıkarırdı Ye bana çok iyi muamele ederdi. Ben 
de sık ~ık gider kendisini görürdüm. Benden para istediği yoktu. Fakat, ken· 
disine karsı borçlu olduğumu hissederdim.Nihayet gümüş takunlarını çalıp 

satarak aldıbrım parayı ona vermeyi düşündüm ... 
"Bundan sonra Paver babaya bir müddet gitmedim. O zaman, adam 

göndermiş, beni aratmış. Fakat gelen adamları yanında çalıştığun bayan eve 
almamış, koğmu~ ... 

"Bir gün ben kendim kalktım rahibi görmeye gittim. Fakat kilisede bu. 
lamaciım. Ondan sonra, kendisini tanıyan mister 1Iuirhid'e gittim, beni ra
hibe götürmesini rica ettim. O da, birkaç gün ewel beni kendisinfo aradığını 
söyledi. 

"Fakat bu adam beni yalnız bir yere götürdü ve orada üzerime saldırdı. 

Kendimi müdafaa edemedim ... 
''Şimdi karnımda bu günahımın cezasını taşıyorum. Yakında anne ola· 

cabrım. Gerek bu adamdan, gerek onu teş\·ik eden papazdan şik5.yetçiyim. Ben 
de hırsızlığım için her cezaya razıyım. Yalnız, gümüş takımları sattığım yer
den bulunsun, sahiplerine iade edilsin.,, 

Mahkeme rahibin ve diğer adamın celbine karar vermiştir. 

Llndlb>eır~'ln ÇelkcsDovakya 
seyahati 

Y E~t Matbuat kanunumuz siyasi olan ve siyasi bulunrnıyan gazeteleri
mizi ayırır. Siyasi olanları beş bin liralık bir teminat göstermiye mec

burdur. Han~ gazeteler siyasidir? hangileri değildir? Bu ayn meseledir. Hiç 
kimse bunu yazih surette tayin edemez. Çünkü dünyada hiçbir mesele ve hiç 
bir me\'zu yoktur ki bunlara düpedüz bakılmayıp yandan, arkadan veya kuş· 
bakışı bir nazar atfedildiği zamanda siyasi bir yüz göstermemiş bulunsun. 

Velhasıl gazetelerimizin siyasi olup olmıyanları ayırd e~lemiyecek ve 
ihtilafın ancak bir mahkeme kararile halledilmesi icap edecek bir zamanda 
bulunuyoruz. Böylece dünya yüzünde siyasi olmıyan ve siyasi telakki edile. 
miyecek bir mesele mevcut bulunmadığı bir sırada he~z neden birer bakı· 
ma siyasi olmıyahm? · 

Bakınız, bugüne kadar herkesin rütbeli tayyareci bildiği Lindbergin bile 
Avrupa seyahatini siyasi mahiyette telakki eden gazeteler var. Lindbergfo 
Bcneşle konuşması; Beneş'in Lindbergdep sonra Lord Runciman'ı telefonla 
çağırması ve onunla da bir hayli müddet başba~ bulunması biribirile alaka· 
lı görülüyor ve Lindberg'e siyasi bir hüviyet verdiriyor. 

Lindber:g'in Praga uğramasını siyasi bir mahiyette gören gazeteler, siyasi 
olan ve siyasi olmıyanlan ayırmanın imka.nsızlığı karşısında pek de haksız 

sayılmazlar. Yalnız bunu, bence, ticari mahiyette telakki etmek daha doğru 
olur. Unutulmasın ki Lindberg sun'i kalb imal etmişti. Onun bu 5eyahatinde 
Çek ekabirine imal ettiği bu kalblerden birer tane !;atmış bulunmac:.ı daha çok 
muhtemeldir. Çek büyüklerinin, - böyle bir zamanda - böyle birer kalbe 
ihtiyaçları olabileceği reddedilemiyecek bir hakikattir. 

R 
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• Sıhhiye vekili doktor Hulıhi Al:ıt:ış 

diın An!rnrnd:ın şehrimize gelmiştir. 
• Tupr:ık mahsulleri ofisi l:muın mlidil· 

rO Harnz:ı O mnn, birkaç gün CV\Cl gittiği 
Ankarudan dün şehrimize gelmiştir. Ofisin 
htanlrnl ~ulıc.,inin 10 e}llıle do~ru işe bıış
lnşnmnsı muhtemeldir. 

• Denlzlı:ınk idaresinin henüz ''ektılete 
bildirilmemiş olan yeni sene kadrosu in· 
mamlaıunnk üzeredir. Yeni knuroya göre 
memurlar 40, 80 ''c 100 11'rnılan fazın maaş 
nlnnlnr olmak üzere üç s1111f:ı ayı ılınıştır. 

• E ki :riiz p:ırıılıkl:ırın da kaldırılın ısı· 
na kurur \'erilmiştır. Diğer tarnrınn Durp
hnnede yeul beş ve on kuruşlukların lınsıl
nınsınn devam edllmektedır. 

• Çıımlıcııdııki Prcvıınloryonııı iline ol:ı· 
rnk bu sene bir de samıtoryom l:lPılınış· 
tır. Prevnntoryoın nıüdürli Zeki iki mil· 
essesenin işleri hnkkında izahat vermek 
üzere Ankaraya gitmiştir. 

• Liselerde ınczuni) et ikrnnl ımtihnnları 
bugün bitecek ve ynrınclan itıbnren olgun 
Juk iıntih:ınlnrınu Jı:ışlnnacaktır. Olgunluk 

imtihanları 17 eylule kadur sürecekhr. 
• Yüksek tedrısnt umum miidiirii Cc,·at 

Ünh-crsitenin açılışında lıulunnıak üzere 
b•ıgun Ank:ıradan şehrimize gelmiştir. 

• Demir çulmk \'e kere lelerin elli kilo· 
)'U seçmemek şartı ile el ıır:ıbnlnrı ile tnşı
nnbilcccği hakkında belediyece korur \'eril 
miştir .. 

• Cni\'ersiledc dün, rektör Dilsclin bnş
knnlığın<l:ı yapılan bir toplantuln tıılehc 

ve tedris vnziyctı lınkkınrln sörüşülmüş YC 

yeni sene için bir rırogrıım lı:ızırl:ırımıştır. 
• Çöplerin fenni bir şekilde )nkılması 

!cin bir Çekoslovak firmnsı belediyeye mii 
racnnı clr.ıişlir. Teklif belediye t:ırafındnn 
tetkik ecl ilmektedir. 

• htnnhul belediye biltcesi tasc.llkten 
gelmiştir. BiHçcnin masrnf faslında \'ekli
lct tnrufınd:ın b:ızı tenzilul yopılm~,' ı:.;e· 
r.en senet!cn kıılmıı bazı işlerin bitirilmesi 
lcin de \"aridnt kı~mı ftı7.lnl:ıştırılmışlır. 

• ilk tedrisat rnmıllimlcrlnin mesken be
delleri için helciliyc bütcec;inc 98 bin lir:ı 
konulmuş \'C bu p:ıronın tevzii için lıeletli· 
yeye emir \'crilmfşıir. Tcvziaıa yakında 

başlanılncal,tır. 

DIŞARDA: 

• Mehslbda hüUıınel tarufındnn islim
Jllk edilen ecnebi petrol kumpanynlarının 
bida.}el mahkeme i k:ı"-1rı ale.} hindeki mü 
racn;ıtını MI mahkeme .reddetmiştir. 
Bu suretle biılııycı mnhkcıncsinin kollektif 
kontr:ıtların feshi 'c kunıpanJoraın nme
lcye mühim tazminat vermesi hakkındaki 
knrnrı kutiyet kcshetmiş oluyor. 

• Marsilya Jlınnn amelesi patronların ve 
mesai nezaretinin son tekliflerini reddet· 
tiğinden resmi gazele, lılnrsılya lim:ınının 
askeri idare nllınn konulduğu lıakkındn hir 
emirnıımc neşretmıştlr. I.lmnn nmelesi se
ferber edilecek ve harp c~nasınclaki IC'şki
lı'itn müleallfk kanuna li'ıbi kılınııcııktır .. 

• Amerikalı tayyareci Meri! ve Ailen 
dün.rıı mukavemet rekorunu hnfH bir tny
ynre "ile L:ırmışl:ırdır. Bu ı:ınareciler ha· 
vnd:ı JOG ş:ınt tiç dakika ve on snniye kııl· 
rnışlar.dır. Ancak hu müddetin lıilamıncla 
cebri hir iniş ynpınıık mecburiyetinde kııl 
rlıklarınünn h.uckcl noktnlıırına ineme· 
mişlcrdlr. Halbuki niz:ımnnme mucibince 
oraya a\·•lcı etmeleri lıizırndı. Binaenaleyh 
rekorun resmen tescil edilip cdilmil eceğl 
belli değildır. 

• Doktorları fcliıket şeklini ıılnn salsın 
hastalıklar z:ımonındn veya ''ııkuu takdi
rinde muavin hnstnncl..rde hizmet ctrııeğc 
davet eden bir muhtıra bugünlerde Alnınn 
kadınları nnmına Derlindcki alakadarlurn 
lc\'di edilecektir. 

•>Rusya tınparatorluk lınnednnınn men· 
mp Romıınoflnrdnn iiç kişiye İngiliz ,.n 
t:ındaşlını sıfatı verilmiştir. Bunlar Çnr 
Nikol:ının kız knrucşi Grnn düşes Kscnya· 
nın tor111ılar~ prenş Aleksıındr, preus Mi· 
şel ve prenses Ksenyndır. 

• Geçen p:ıznr günü muhtelif kozaJnr ne-
ticesinde Amcrikad:ı 39G kişi ölmiişliir. 
Bunların iieı yüzü otbmobil kazasından 
müteycJlitUr. 

NE OLV"r'O~Svı•l? 
SEiNOE MI 

~tı~TASıN? 
' :::::_'( 
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Çek. 
Baştarafı 1 incide 

zabıta müdahale etmek mecburiyetinde 
kıılmıştır. Bu karışıklık esnasında nü -
mayişçi Almanlar arasına karışan Sü
detli Alman mebuslar.dan May (Südet 
partisine göre) yüzüne bir kırbaç ye
miş, diğer bir Alman mebusu da muha
hz kıtaatın kumandanı tarafından du
vara doğru sürüklenip gotürülmüştilr. 

Çek Başvekili Hodza, hükilmctin 
yeni tekliflerini almak üzere Südct par
tisi mümessillerinin gelmelerini bey -
hude yere beklemiştir. Südct partisi -
nin tebliği neşre.dilince vaziyet anlaşıl
mıştır. Parti tebliğinde hükumetin tek

liflerini müzakerelere esas ittihaz edile
bilecek mahiyette bulmakta, fakat Mo
ravska h§.disclcrinin hükilmctin artık 

vaziyete hakim clamadığını açıkça 

gösterdiğini bildirmekte, bu sebeple 
müzakereleri ikıtaa uğratmak zaru -
retini duyduğunu ilan etmektedir. 

Binnet!ce, hcrşey, Südetler fırkasının 

hükumete verdiği cevabı mümkün merte· 
be tehir etmek istediğini göstermekte ve 
bu tabiyrnin gayesi Bitlerin Çekoslovak 
ya hakkında irat etmesine intizar olu
nan nutkundan evvel bir karar verilmesi 
nin önüne geçmek olup olmadığı suale 
şayan görülme:•tedir. 

Huduclu geçen Alman 
tayyareleri 
Dığer taraftan Çcteka ajansı şu tebliği 

ne., retmiştir: 
"5 cy!Olde saat 14 de bir Alman tayya· 

resi, Hernidvorist istikametinde Çek arzi. 
si üzerinde uçmu~tur. Tayyare, Listmal· 
dov, Frontali ve Kaplis nahiyeleri üzerin 
de bir cevelan yapmış \'e sonra Çeko~o
vak arazisini terkctmiştır. 

7 eylUlde saat 9 da beş Alman tayyare
si, Çeko~lovak arazisi üzerinde uçmuştur. 
Uçma tarzlarına bakılırsa bunlar askeri 
tayyarelerdir ... 

N lirembcrgdeki ecnebilere 
göre 
Niirembcrg 8 - Bır toplantı yapan ec

nebi siyasi müşahitler vaziyeti çok cid. 
di telakki etmel~tcdirler. Hitlerin şimdi· 
ki tahkimat hakkında sarih imaları ec
nebi siyasi mahafüli mühim endişl:'lere 
se\ ketmektedir. Bu mahafıle göre, mü· 
himmat ımalfıtınm te:.rii Alman politika
sının bir uzlaşmaya yana~mıyacağına 

bir delıl addedilmektedir. 
Na7.İ konöı·esinde 
Herlin, 8 - Nüremb~rg kongresi de. 

vam ediyor. Hıtler, dün öğleden sonra 
nasyoııal ssoyaJıist kongresinde hazır bu
lunmuş olan ecnebi dıplomatlar şerefi· 
ne bir ziyafet vermiştir. 

Hcnlayn von Hibbctnrop ile uzun uza· 
dıya görüşmüştür. Fakat ev\'elce Ilitleri 
görüp görmemiş olduğu malG.m değildir. 
Herhalde llanlaynın Pragda neşrolun· 
muş olan teklifleri hamil olmadığı bura 
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Satılmak üzere l\lezat İşleri Müdürlü ğu frılı şubesine Atıf Top Al tarafından 
bırakılan bir adet Uşak halısı ilan tarihin den itibaren on beş gün zarfında sahibi 
müracaat etmediği takdirde satıalcaktır. (B) (6191) 

.y. l(o 1/-

ese kağıdı.!§ ... _, 
Yapılabilecek kağıtlar 

lstaobul Belediyesinden : 
Y"?t:t• ''c lhaı.ıh ikağJtlarrn &<ese kağıdı o!arnk 1kullanılmaır.as?na .clnir 

olan 3517 sayılı bnunun lbirinci ır..adde$İnin i~cinci fıkrasınm sonunda 

"neşri ruhuıt abna{!:ı bağlı ın.atbualardan yapılan kese k.ağıtlan hakkında 
yu~ fıkra hükmü tatbik olunmaz,. denilmesine göre b-.ı kanun 
hükmiinüa gazete ve mecmuaı.,.. !amil olmndığı alakadarlarca ~lin:nclc 
Üz.:re ilan olunur. ............................................. 

HABER - Ak§am postast 

meselesi 
da temin olunmaktadır. Bu tekliflere 
Nürembergte kabulu gayrikabil nazarilel 
bakılmaktadır. Ve tereddütsüz olarak 
reddcdılmektedir. 

Bitlerin sö leri 
E\ürcmbergın (:teppclinfcld) meyda

nında dün iş sentsine mensup 40.000 mi. 
lisci Hitlerin önünde büyük bir geçıt res
mi }'apmıstır. Bunların bıni Avusturya· 
lıdır. Ve ilk defa olarak böyle bir geçit 
resmine iştirak etmektedir. 

Milisler Hülere sedakat yeminlerini 
tekrarlamışlar ve müteakiben Hitler de 
bir nutuk söylemiştir. 
"- Sizin kazma ve kürekleriniz Alman 

yanın müdafaasını 'e istiklalini temin e
diyor. Bu kazma ve kürekler yeni top
raklar yaratıyor ve bizim eski arazimizi 
teminat altına alıyor. Her tarafta §imali 
§arkide, cenupta ve hatta garpta Alınan. 
yanın emniyetini temin eyliyor.,, 

Hitler, bu sözleri tehditkar bir lisanla 
söylemi§tir. 
Nürenberg'e giden mebus 
Berlin, 7 (A.A.) - Südetli Alman me· 

buslarmdan Kundm Nürcmberge git· 
mek üzere Pragdan hareket etrrrlş oldu
ğu istihbar edilmi~tir. Mumaileyhin Çek· 
oslovak hükfunetinin tekliflerini hamil ol 
duğu söylenmektedir. Kendisinin yalnız 
Han\ayn ile değıil ayni zamanda Hitler 
ve Ribbentrop ile görü~ceğı rivayet edil. 
me'~tedir. 

Tnymisin gnrip bir teklifi 
Londra, 7 (A.A.) - Times gazetesi, 

Südet Almanları meselesini tetkik ederek 
şöyle diyor: 

Ortada bazı mahafilce iyi karşılanan 
bir proje vardır. Bu proje de şudur: Ec
nebi bir halle tarafından meskun bulu· 
nan ve bu halkın bağiı olduğu millete mü 
cavir bulunan toprağı terketnıek suretile 
Çekos:ovakyayı daha insicamlı ve bina· 
enaleyh daha sağlam bir devlet haline 
koymak.. Prag hükfüneti, bu projeyi tet· 
kik ederse daha iyi etmez mi? 
Çekoslovakyanın insicamlı bir dc\'let 

haline gelmek suretile elde edeceği fay. 
dalar, Südet mmtakalarmın ziyamdan 
doğacak zararları pekala telafi edebilir ... 

İngiltcrenin resmi tekzibi 
Londı-d, 7 (A.A.) - Hariciye nezareti 

tebliğ ediyor: 
''Bu sabah Taymis gazetesi tarafından 

neşredilen ve Çekoslovak hükfunetinin 
halihazırda yapmış olduğu teklifler yeri
ne kendi arazisinde sakin ecncöilerden 
bir kısmının bulundukları yerlerin terki. 
ne dair olan teklif hiç bir suretle İngil
tere hükUmetinin noktai nazarını temsil 
etmemektedir ... 

Pariste temaslar 
Paris. 7 (A.A.) - Hariciye nazın Bo

ne, Amerika büyük elçisini ve sonra Yu-
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gene karıştı 
nanistan ve Çekoslovalq•a elçiliklerini 
ve nihayet lngiltere büyük elçisini kabul 
etmiş ve ke11dilerile uzun uzadıya görü~· 
rnüştür. 

Tnymis, Bitlerin şahsi dos
tunun gazetesidir 
Londra, 8 - Taymisin makalesi do

layısiyle Fransa sefiri Korben, tngi
Jiz hariciye nezaretine giderek Lord 

Halifaksla görüşmüştür. Lord Hali -
faks tngiJterenin Çekoslovakya mese
lesine dair noktai nazarında bir değişik-

Otomobil 
Diln şehrimizde altı kişinin yaralan. • 

mns::3 neticelenen beş otomobil kazası 
olmuştur: 

Bunlardan blrl Çatalca yolunda vultua 
gelmiştir. 

Bu kazayı yapan otomobllln eoförU 
Deli Şilkrll adında birisidir. Kendisi ver. 
dlği ifadede dörc defa Bakırköy hastane_ 
.sine hasta sıfatilc girip çıktığını söyle
ll'.iştir. 

İşte bu şoför bir müddet evvel yen! 
bir otomobil almı!j ve çalışmağa baela· 
mıştır. 

Şilkril dün yanma Tekirdağmda kuru 
kahvecilik yapan Hakkı isminde birini 

de almış ve otomobile binerek Edirneye 
gitmek üzere uehrimizden ayrılmı§lar. 

dır. 

Bu iki kafadnr Floryaya geldikleri za· 
man seyahatlerini daha keyifli bir su
rette yapmak için otomobilden inmi~ler 
ve bir tarafta oturarak rakı içmişler, 

sonra denize girmişlerdir. Rakıyı fazla 
kaçırmış olan iki arkado.ş serin sular i· 
çlnde bile kendilerine gelememiş ola_ 

caklar ki denizden çıktıktan sonra ma
yolarile otomobile binerek seyahatlerine 
öylece devam etmiye başlamışlardır. 

Fakat keniii söylediğine göre dört de· 
fa timarhaneye girip çıkan Deli Şükrü 
rakıyı ela çekince bilsblitlin kendini kay. 
bettlğinden otomobili tam delice bir sil
ratle sürmiyc başlamış ve Harnmidere, 
civarında bir virajı dönerken araba şo· 
sadan dı§nn fırlamış ve yol kenarındaki 

hendeklere çarparak dört takla atıp 

devrilmiştir. 

Hfıdiseyi görenlerin jandarmaya haber 
vermesi üzerine ağır surette yaralanan 
Şükrü ve Hakkı lstnnbula getirilmiş ve 
Gureba hastanesine ~·atmlmışlardır. 

Beşiktaştoki kaza 
lkincl kaza Beşiktaııta olmuş \'e bir 

genç kızın bacağının kırılması ve vUcu.. 
dünün de muhtelif yerlerinden yara_ 

lanmasile neticelenmiştir. 

Kazayı yapan otomobil 0125 numaralı 
akıl hastanesine ait otomobildir, 

lik olmadığını temin etmiştir. {s:ııf· 
'Bir resmi tebliğde bir gaze~ rıad:r 

nin zikredilmesi tngilteredc pek ıeb' 
görülen hadiselerdendir. Bu sefer esi 
1. v d T . . . . . zı·kredılr.11 
ıg e aymısın ısmının rıııt~ 

hadiseye verilen ehemmiyeti göste 

tedir. a.ft•fl 
Taymis gazetesi Alman tar µordı 

Lor.el Rotermerin gazetcsidi.r. 13u bııaıı 
Hitleriıı şahsi dostudur. Hıtler . ıeriıı· 
fikirlerini bu gazetenin muharrır •er· ·r eC. den Vard Prays vasıtasiyle ~ 

kazaları 
.ıJcıa;· 

Otomobil Be§iktaş karakoıunıı ) çttc1' 
tığı bir sırada karşıdan ka~JYS ge~rı &" 

istlyen tiltUn amclesinden birkM 
8 

)11;. 

rasmda, birdenbire önUne çıkan 1 '\l~r· 
larrnda Emlneye çarpmıştır. yere~ 1' \'e 

lanan Eminenin bir: bacağı kırı~;tır. 
'lııı>• vUcudunun muhtelif yerleri e~ 

Bir de otobüs ttıııd' 
Saat 19 da Kurtuluş • Beyazıt bil ısl>'

rrar 
lşliyen 3404 numaralı otobUs ?JUS. 

şı caddesinden geçerken Giresunlu ı;ol ,.o 
tafanrn kızı B9.briyeye çarpIJllŞ 
ayağından yaralamIŞtır. 

Pnııgnltıda ··il doğ· 
Saat 19,30 da Şişliden Pangaltı. ıııotıili 

ru inen 2274 numaralı taksi oto ıtb&llo 
Hamam mevklinde FeriköY :aar14 ~1' 
caddesinde 67 numarada oturı:11 den <0 
ı;ında. Slmonidlse çarpmış yU:ıun ~A@ 

tır· ~
muhtelif yerlerinden yaralamI§ 
aranmaktadır. 

Aksarayda . :aosts.ll 
Şehremini Tn§mektep Knranfıl ,c:~ 

.:;rnda <> 
sokak 2 numarada oturan 6 ya,, ge9er· 
rli Aksarnyda :.fillet caddesinden ~ı 

1783 nutıl ken Basanın idaresindeki 11)111'• 

otom.obilin sa.demesine uğrnıntŞ ve ıırı şo
larmdan ağırca yaraınrunıştır. l{aÇ 

för aranmaktadır. ~ 

Casus 
Cevaıllıl fi ırcn,ıar, tı:-

Abdülhamid zamanın ·tef'' 
. ·ı·ı koJ11l meni Hınçak ıhb " ı of" .. ~ nası 

nin ihtilal te§ebbusu 

taya çıkb?. a.h·rd>''ıı 
Abdülhamidın casusu Cev ;·ııerile 
ihtilal teşebbüsünü bütün de 

1 ~· 
eden 

crtaya çıkardığı halde n 
k • ld ? ~ um o u.. . .;e ı;ıı 

Yirmiye yakın ki§inin ıdartı . ıe ce· 
ebbet kürek, sürgün cezai~: yııtcı~ 
zalandınlmasına sebep 0 b reıcetı• 

·1·1 a tarihin bu heyecanlı ihtı a 
ni HABER'de okuyacaıcsınrZ· 

#- Bu akşa1n SARAY Sinemasında 
Senenin görülmemi~ ilk büyük filmi ile AÇILIŞ GALASI 

VüCDAN A~AS~ 
1 PETER LORRE ~~:.lv!~~?~:.mı~~'::!.~~ ~~~k :.~~n~~~mı ve JUNE LANG 1 

Yeni Flatlar : Lüks balkon 50, hususi 35, ikinci balkon ve koltuklar 25, localar 200 kuru~~" 
• ıv aaew»§!!E!~ I 

iia~$;Dm G=Ua~aı IK~rrYmY m~lillifaaı1töne ~ 
Verilecek mevsimin en büyük müsameresi "ıı 

10 eylül CUMARTESİ akşamı Taksım B. Bahçesi t~::ııNll:ndtl 
-~ HA Mi YET ve Bestekar BiMEN ŞE 
:1 F L i F L A ve T R U B U rınd,.. 
İ!l İZZET bah!lesinin yıldızı Z O Z O DALMAS, YUNAN ORKESTROSU PAL M ER O tar~F~o· fjj 
!§:.,-· İSPANYOL DANSLARI TRIOVOKS KEMİKSİZ MACAR UÇ KARDEŞLER tarafından VARYETE~~ 1~ IJ BATİK, GARDEN BARIN MARUF ARlSTLERt ve BİR ÇOK SÜRPRİZLER; Ti: 437 ..,..-
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Bled anlaşmasının Almanya, borçlandırma 
~-.... ~hem 1~!~!.~~ylaMaearl>Unara- siyaseti güdüyor ! 
•, tan1a Balkan antantı devletle- sında gizli bir anıaıma yapııacatı u.nne- Almanya, Balkan devDeicBerl üzerindeki 
"~vya, Romanya, Yunaniatan dilmişti. Bu anlaımaya göre, Almanya, 
sYe) arasında imza edilen ayni Macaristanm Versay muahedesi ile elin- k a Y befct 1ğ1 95IJc1 Bıl Üif UZ lUJ n U t 9 lJ< lr 8 r 818 
"2a bir anlqmadan Uç hafta son- den alınan yerleri istemesinde ona yar- g aç 1 r m ek Ve b 1 lr harp V U lk U lblJ n da b Un• 
Sı 4fuatoıta Bledde kUçUk antant dı:h edecek, Macaristan da buna muka-
t~rt (Çekoslovakya, Romanya ve bil Berllnin siyast ve askeri müttefiki o- elan istifade etmek emellındedlr 
' 'Ya) ile Macarlatan arasında ak· lacaktı. Lonclrac1a lntlear eden World Bevlew bu, binnetice onlan bUsbUtiin kendine kaybettiği eski nüfuzunu tekrar elde et· 
'lıılaşına orta ve cenubu p.rki Av- Bled anlaşmasının Horti - Hitler mü- .,tmdald 91yul meemaa Almanya-ı bafl&DU§tır. meğe ve herhangi bir harb vukuunda 
'•-bir sUkün ve takviyeye doğru bir lA.katı ile ayni zamanda olması göster - DID Balkan devletlerbae bl1l kallan- Almanyanm gUttUğtl haricl ticaret si- bundan istifadeye pek halıişgerdlr. 
bL.""'ltU etmektedir. mi§tir ki, Macaristan hakkında böyle dıiı ticaret alyuetlnl llddetle maa- yasetiniıı diğer bir ince noktası daha Almanya bugün, Çekoslovakya gibi 
~ llluclblnce, ILUçUk antant dev- bir ıüphe besliyenler bu memleketin is- hue ecll7or ve metlmle d17or ki: vardır: Alman firmalan hUkilmetlerin - 1 kendine bir tehlike tevkil etmesi hiçbir 
~ llacartatanm aakerl mtllavatmı, tiklll hususundaki an'anevt aıkmı unut- .. Her Hitler iktidar mevkime geçme- den gördUkleri tetvilt ve nakdi yardım 1 zaman varid olamıyacak olan bir memle-
~ ~ hakkını tanıyor ve mua- mutlardJr. den evvel Tuna ve Balkan devletleri ti- aayeslnde hariçteki bu alıcılarm ödeme ketin hudud boyunda lahgidat yaparken, 
-., ~koyanlar, aralarmda bir ih- ŞUpheaiz ki, Macariatanm Almanyaya caretiniıı ybde on befl Almanlarda idi. kabiliyet ve iktidarlarını kat'iyyen nazarı Britanya hükümetinin tıpkı lapanyada s"&J saman sillha müracaat et • kartı sevgisi fuladır ve birçok hwnıalar- BugQn bu nllpet, daha ful& Çekoalovak- itibara almadan bol keseden aatqlar yap- yaptığı gibi Avnıpanm cenubu earktlliD
' )I .. ~~ taahhUd ediyorlar. Bu su - da Berlinle bir siyaset tutacaktır. Ve yi- ya ve !Uyanın aleyhine olarak ybde JDlllardır. Bu aatqlardan ne Alman hU- deki bazı sevkUlceY§I noktalan da kör-
'~tan Trlanon muahedeılniD ne 111 muhaklı:akta ki, Bled anlqmaaı ı- kırk hattl yüzde elliye fırl&m11 bulunu- lı:fllneti, ne de Alman ihracatçısı kat'iy- cesine ihmal etmesi dellllk olur. Şimdi 
~ htlktıınterlni deliıtlrmlt, KUçük le Macariıta,ıı hareket ıerbettlalni Alman yor. Şimdi berkesin zilminde dUğtlmle- yen zarar etmemietir. Çünkü Alman it- ikinci bir harbe, hazırlanmak için günde 
~ devletleri de Macariatanla bira- menfaatlerini gözönUnde tutarak alm11- nen bir mtifham var: acaba Alinanyanm hali.tçıları meselA Romanyadan aldıkları bir milyon lngiliz llraaı sarfetmette o-
". ttc&vtıa misakı tm1&lamll oluyor- tır. Belki siyasi ıeflerinden buıla.n, Av- Balkan devletleri ticaretindeki bu artq, !buğdayı peıin para esasiyle alırlarken lan Britanya unutmamalıdır 1d aarfede-
'ıa rupanm daima değiten vulyetlnl dtlell- meeru bir ıekilde ve mf nul Almanya- Romen ithalltÇ11an Almanyadan aldık - ceği birkaç milyonla kuvveW ordulan, 
~ ~nm bqlıca manuı, bir mu- nerelt, Berllnle Budapeıte araatnda ça- sınm fazla enerjili eayealnde ml elde e- larmı gayet uzun vadelerle aldıklarmdan bava kuvvetleri ve bUytlk harb 1mkln ve s daha mllsakere yolu ile tadil bucak ve ınlı:ı bir anlqma yapmanm dilmletir yolma bu, IODUDda harbe ka- Romen lhracatçılan Alman kllring hesa- kabiliyetleri olan yarmı dtlzllne doet ve 
~ • Bunun, daha evvelki iki ml- kendi lehlerinde olmıyacafmı dQoUnmek- dar dayanacak bir hll'll eeerl mldlr? bmda lehlerine mevduat bulamamı§lar mUtteflk kazanabilir. Bu lı:abll ttttfaklar. 
~ ~ Tllrk:eniD bofular halı: - tedirler. Bilhassa, Macaristan, Tuna kom Vasiyet ptermektedlr 1d Balkan hll- ve bu uzun vadeli sat.JBlarm müddeti ta- sa harbi yaklaştırmaz muhaltkat usaıc -
~ Vaııyetı, digerlni de Bulgaristan ıulanyla son anlaşmayı yaptıktan sonra kilmetlerl ticaretindeki Almanya lelılııe mamlanrp ödeninceye kadar beklemeğe laştınr. Avrupanm cenubu prkf bllltQ -
~ Nöyl muahedesinin ahk!mmı Almanyayla mUzakerelere glrl§mek için olan bu ful& teaayUd mepıı yollardan mecbur kalmışlardır. Meaell Almanya metlerine verllccek krediler lnglltereyi 
~et teşkil etmişti. daha kuvvetli bulunmaktadır. yUrUneret elde edllmemfttir. Bu babda Romanyaya bir milyon liralık makine ib- kat'iyyen sarsmaz. Buna mukabil bu 
~ ~ ameli sahadaki ehemmlye- Bu, Macarlatanm hududlarmı değiftir- Doktor EiDzlgtn 10n Mmanlarda neeret- l'&Q etmipe bunun mukabilinde derhal de\•letler kendilerini Almanyanm lktma-
~ ~\rrupanm, daha geniş sahalara en mek taleblerinden vazgeçmesi demek tiil pek mtlhlm bir uerde de bllytlk blr Romanyadan bir milyon liralık buğday dl Ağından kurtarmağa imkln. bulacak· 
~ ~ olabilecek bir JDJntakasmaa değildir. Fakat, Bulgaristan gibi, Maca- iw.betle te.trlh edlldfll veçhlle Almanya alJDll ve maldııe ibarcatçnnna, Roman- lar, muvazeneli bir klirhıg ve mllbadele 

emniyet hissinin uyanmasıdır. ristan da bu arzusunda kuvvete müraca- Avrupanm cenubu tarld memleketleri ti- yaya yaptrit ihracat bedelini, sattığı buğ esasma bağlanarak 1nglltereyle verimli 
attan vazgeçiyor ve bududlarm değişti- caretinlıı t11Wılm bir Jrmnmı ele pçlr - dayın bedelinden aldığı raY1 markla öde- bir ticarete glrifeceklerdir. Bbmetlce 
rilmesi için muharebe etmiyeceğlnl söyUl met için bfrook dolambaçlı ve karanlık yfvermiftir. Romanya ihracatçmı buğda- İngiltere amı.smda ricutlarmdan pek 
yor. Küçük Antantla yapılan anlaşmada usuller tatbik etmektedir. Bu usullerin ymı petln parayla a&tlDJI olm•sma rağ- fazla istifade edebileceği dostlar ve mit. 
hudutların meselesi görUşUlmU3 değlldir. bqmda dövfs ve klerlııg muahedelerlni men Almanyanm Romen lthalAtçılarma tefikler kazanmıa olacaktir. Şlmdl harb 
Her iki taraf bu meselel-1 anlaşmadan sullatlmal et.mit· oJmuı gelir. Almanya yaptığı uzun vadeli satıelar ytlzllnden hazırlıklan yapmakla meogul olan tıı -
U%akta tutmayı tercih etml3tir. blllltbam kendini bu memleketlere ala • klirbıg hesabma derhal para girememe- giltere hllkillneti, hatıl maddi bul fe -

""" ... s:e iınzalannııı olan anlaşmayı, 
~tan ile Kllçlik Antant devletleri 

'~ •Hı müzakerelerden sonra, te
\ 'd.ecr hnzaıanacak birer anlaşma ta
~ ektir. Bu anlaşmalarda kUçUk S memleketlerindeki Macar akal
\, ..: hakkında hUkUmler bulunacak-

hesiz ki, bu gibl anlaşmalarm 
:\Bı için, Çeçoslovakya ile akal

IUzaııınameai hMkmcUt yapılan 
~relerin iyi bir neticeye Y&rmaaı 

\>.~la beraber denebllir ki, Alman-
~lovatyaya hücum ettiği takdir

' tan da Çekoslovakyaya bUcwn 
~rltusu Bled anlaşması ile artık 
~ kalkmı§tır. Bundan sonra, akal
~ karşı hareketlerinde esasen nü
>-. ~ll§ bir f evlet olan Çekoslovak
~~ akalliyetine daha geniş imtl-
~l'ebUecektir. 
~ llllaşmaamm endlvell ıerait al -
' ~ edilmi§ olması belki en mü
~ ıcfır. Anlaşma Macar kral naibi 
~rtinln Berlin ve hıelde Hitler 
'ta ._ . adetl bir kral gibi lı:ar!Jlan-
t~ imzalanmıştır. 

\ ~ Almanyaya ~a bü
~ havzasmdakl vasiyet bir gece S:. °battanbqa değişmişti. Almanya, 
~' llacaristan ve Yugoslavya ile 
~d olırıuttu. Viyanada da, Buda
' ~ de Habsburg hanedanının tek
'-. t ta ~ı llmldi k:ıybolmUI
'~ zamanda ltalyanm yulı:an Tu
~~da. İtalyan -Avusturya - Ma
~ bloku. vasrtaıriyle takib etmek 
~tifuz siyaseti de aona eriyordu. 
~ 'baa Ya orta Avrupada tek b!kim A
~ bit~. Bu, Küçük Antant lçtn de 
~ l'llziyet teşkil ediyordu. Gerçi 
~~~tanı devletleri gerek Habsburg Na.tek ltalyanlann blkimlyetl kor
~ kurtuluyorlardı. Fakat buna 
~ Abnanyanm Tunahavzaaı ve Bal
~ bfl '-rine hlkimlyetl gibi yeni ve 

YUk bir korku bqlıyordu. ' ... 
~ ::t a!tmda Macaristan daha 
~ ( çten, AJmanyanm Drang nah 

fil ~ktka doğru) plAnlannm tatbiktn-
!-bıt) tlnıak üzere onun bir vassalt S 0 lacak, dahilden de, Alman na
,, teaaret bulmalan ile nazl Al
-..:._,. Ilı. bir Macar nUmuneıi haline 

,"~f. 
' 'btuı btıyn}t Almanyanm., artan kuvS n Maearlan endişeye dUşUr
~e bir tek Macar yoktur ki ifa
.;,.~ bir gQn, kaybettiği yerleri a
~ htahayYUl etmesin. Birçok Ma -

' ua i ~~ua le nazi Macarlar bu haya-
:--. ~ Çekoetovakyanm zararma o

'....:' Y&rdnnıyla husule gelecefl 

~. 
aortı Bitlerle jert\tmeY• .git-

Bled anlaşması, bu yüzden, Macarls- calı:lanchrmJltJr. Alman ftrma1an Ballı:uı il dolayıaiyle usun müddet mra bek - daki.rlıklara katlanarak kendialne lAmn 
tanm mutedil fikirli maha.ftllnde hara - devletlerinden on1arm. Almanyadan satı- lemeğe mecbur lı:almq, diğer taraftan olan gıda maddeleriyle iptidai mevaddı 
retle karşılanmıştır. Tabtf, Macar nazile- nablleceklerlnden çok daha ful& emtl- uswı vade ile aatıı Jap!DJI olan Alman A vrupanm cenubu p.rklaindeld plyasa -
ri anlaşmadan memnun olmalıdır. ÇUn- a aatmalmlf)ardır. Bir müddet eonra me fabrilı:atörll m.almm bedelini yapılan !ardan tedarik etmeUdir. Balbıı ve Tu
kil anlaşma onlara ayalı:larmm altında seli Yugoslav itbalatçılan Belgradda AI· buğday satışından hemen, hiç bekle - na devletlerine yapılan. mali yardım -

tutunacak yer bırakmıyor ve meseleleri man Kliring hesabma ödedikleri para • mcden çekip almr3tır. Borçlularm borç.. lar onlarla lngUtere arumdald ekono -
kökünden bal hakkmdakl projelerinl 1111- mn BerDn•• AJmaıı ithal&~ y~ lanm ödememeleri Almanyayı bt'Jyyen mllı: haillerln ortadan kalkmumı ve oa-
ya düşürüyor. lav Kliring hesabma ödedikleri paraya lzrar etm~. ÇllnJdl Romanya hll • larm paralarmna dolar ve lııgllls llruı e-
Anlaıımanm !mrediye büyük yardımı tekabül etmediğini, onun bir hayli du • kilmeti Romen ibracatçılarma döviz te- Basma dayanan bir istikrar temin etme-

olmuştur. Çünkü, değerli Macar başve- nunda olduğunu görmU3lerdlr. Aradaki min etmek için bu kabil borçlarını bilfiil Bine, yardım edecektir. İngiltere, önUne 
kili, hem dıp.rdan hem içerden gelen farkı telifi için Almanya Yugoslavya • tahsil ederek Almanyanm kliring hesa. çıkan bu fırsattan Almanya gibi değil, 
kuvvetli tazyiklere rağmen mutedil bir nm Almanyadan daha fazla mal alma - bma geçirmiştir. Almanya birtakmı dev- meşru, makul bir ıekilde istifade etme
siyaaet takip etm~ktedir ve Macar na- ımı teklif etmiştir. Böyle blr vutyet letlere fula ticaret kredileri açmakla slnl bilmelidir. Ancak bunu yaptJiı tak
ziliği ile muvaffakıyetle mUcadele ha - kargıamda birçok Balkan mllletlerl Al- aaıl onlan iktısaden değil, siyasi bakım- dirde Almanya ile İngiltere araamda ha
lindedir. manyadan yaptıktan itballtı arttırmak dan kendine bağlamak arzusunu istihdaf kiki bir anlqmanm temelleri atıımq o-
Anlaşma ile gerek lmredl, gerek Kü- zaruretinde kalmqlardır. etmektedir. lacak, Avrupa muvueııelli tem1D edile· 

çük Antant Başvekilleri vaziyetlerini Almanyanm borçlandırma lfyuetindeQ Almanya Balkan devletleri üzerindeki cektir. 

kuvvetlendirmiş oluyorlar. Vaktiyle Tu- bqka usullere mUracaat ettlfi de göze 
na havzasında ve Balkanlarda biribirine çarpmaktadır. Bu meyanda cari ltha -
rakip olan devletler arasındaki bu anlaş- lltla ihracatın tevazUııll malmac:Uyle kli
maya vanlmasmda Dr. Stoyadinoviçin ring &Dlapnalarmda bazı tadillt yapıl -
büyük bir !mil olduğu da unutulamaz. m11 ve Almanya o aayede, kllrlng kanall-

ltalya bu anlaşmada aad kendisinin 1- le, yani döviz kaybetmeden aatmaldrit 
mil olduğunu kabul ettirmek iatlyor, fa- Macar ve Romanya buğdayım Yunan tll
kat İtalyanın bugün Tuna ve Balkan dev- tnnUnll, Tl1rk l1zl1m, incirini, Yugoslav 
Jetleri üzerindeki nüfuzu azdır, hatıl hiç kereıteslnl bqka memleketlere eatm11 
yoktur. Bu gihılı:U letebbUaler İtalyaya ve pek fazla ihtiyacı olan dövizi ~ylece 
hiçbir ıey borçlu değildir. Bunlarm uıl tedarik hnklnmı bulmqtur. LAkln o -
menbaı mmtaka birliği ve mUwterek nun hodbinane bir endlte ile tatbik ettiği 
mm~ menfaatleri hakkmda bealen- bu uaul Balkan milletlerinin l.hra.cat em
meğe başlanan dUşQncedir. C. F. Melvllle tlasnım hariç piyasalarmı berbad etmi§, ı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılannızı derhal keler. 
==· lcabmda günde 3 kaşe almabil_ir_. -==== 

Bir cenaze alayını Tırt•I kebabı ve Fransadakl kQmes 
bozguna uğratan haşlaması hayvanları 

y Da an D 'UNYANIN herhangi bir tarafından kalkıp Kongo- 1 STATİSTlCE meraklıysanız Fransadald ktlmea 

V 
UKARI Mısırda Naıı Hamadi kaaabaaı ahalisi, bir ya giden bir ahçının Kongo. yerlilerinden birisi- hayvanlarına dair ıu rakamlar herhalde hogunu_ 
yılan ytızllnden llç gUn korku içinde kıvranıp Din yanma kapılandığnu farzediniz. Bu ahçının ilk kann- za gidecektir. 1937 de Fransada ytız milyon tavuk, altı 

durmuşlardır. Bir köylU kadın ıekerkam11I tarlasında ça- lqttğı aual ıu olacaktır: milyon kaz, altı milyon ördek, iki buçuk milyon hindi, 1 

lıttıktan sonra ak§&lll evine dönUp geldiği uman 11ç ay- - KaQ tllrlll tırtıl p1'1rmeği bilirsiniz'! milyon güvercin ve M milyon tavıan vanDJI. Bunlar bir 
lık yavrusuyla kocaman bir yılanı kucak kucağa bul- Bu .satırlan okurken muhakkak ki mideniz bulanı. sene içersinde altı milyar Uç yUz on bet milyon yumur-
mU§tur, Kadm hayvana hücum etmlı ve elindeki JtU- yor. Fakat tırtıl Kongoluların en meıhur yemeğidir. O- ta yumurtlamqlar. Ve tüyleri, llalemleri, derllerlyle, ci-

ğerleriyle Fransaya 12 milyar franklık btr aervet temin 
relde hayvanın başma vurmugtur. Yılan kaçm11 ve kadm rada zevkine en dUşkUn kibarlar bunlan parmaklarını 
da çocuğunun ölUBUnU kucaklamıştır. yalaya yalaya yerler. etmişler! 

Sokak süpQrQcülerı 
beyneımııeı kongresi 

Ayni alqam zavallı yavrunun cenasesi götUrUIUrken Kongolularm rivayetlerine göre lezzetleri biribl-
yılan yeniden meydana c;ılmıI§, yılanı görünce cenazeyi rinden tamamiyle ayn olmak prttyle yirmi çeşit tırtıl 
götüren ahali UrkmUş, herkes bir tarafa kaçmııttır. vardır. Onlar bu tırtıllan ya taze taze, yahut kurumuş 

olarak yerler, hqlamasını _yaparlar, ıtıe dizerek kızar- G EÇEN hafta Vi anada be'"'elm1lel ııokak 1111 n.. 
Derhal halk araamda bu yılanın alelide bir yılan tırlar. Y J - p 

olmayıp yılan ıekllne girmiş bir ıeytan olduğuna dair rUcülerl kongresi toplanmqtır. Kongreye ltt1rak 
bir pyia çıkmq, ve bu yüzden kimse geceleyin evine eden sokak süpürgecileri, kongre toptumaPiazı evvel 

gitm 
x. t d . y1 lrta Aı ..... ı.ı duğu kulan yerken yakalamışlardır. Yılan bir kurşun- sUpUrgeleri omuzlarmda ve otomatDı: arWzler &ııertn-

e.e ceaare e ememl§, gece açı ge"" ....,.erdir · la gebertllmlt ve cenaıe merasimi bundan sonra bi.dl- de olmak lizere bir geçit resmi yapmqlardır. Bu geçit 
Polise haber verllmie, nahiye mUdürU biaat takt- eeslz cereyan et.mittir. Yılan Uç metreden daha uzun- resminde bulunan arözözden yüz kadan fimdiye kadar 

Wa ~ polislerle beraber yılanı bir ldlmeate bol- mUf. hlç .görlllmeuıil yepyeni modellerdir. 
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KalJdu'nun 
sür'atle 

adamları, Marko'yu 
takip edi1Jorlard1 

S-;nra, imparator ona, Marko Polo
nun seyahatinin faydalı bir şekilde geç 
mesine dikakt etmesini de söylemişti. 
Ahmet, daha şimdi.elen, bu Venedikl 
seyyaha ilk dersi vermek istiyordu. 

Kaydu mmtakasmda isyan eden
lerden birini Ahmedin adamlan ele 
ge~irmişler ve asi idama mahkum ol
muştu. Marko Polo, devlet nazırının o
dasından. bu adamın, zehir içirilerek 
nasıl öldürüldüğünü gördü. 

* * • 
imparatorun müşaviri, Marko Po-

loya ,ağızları her şeyi kapmak üzere 
açık aç kaplanlarını da gösterdi. 

Fakat, Ahmedin manalı şakaları 

bundan ibaret de kalmadı. Nazırın 

odasındaki duvarlardan biri gizli bir 
edaya açılıyordu ve duvarı, üzeri al
tın işlemeli bir halı teşkil ediyordu . 

Ahmet, bu ağır duvar halısını açtı 
ve Marko Poloya içerisini göstererek: 

- Belki benim kuşları görmek ister
siniz, dedi . 

Içerde, bir çelik çubuk üzerine kon
muş altı akbaba vardı. Yırtıcı kuşlar a· 
yaklanndan çelik çubuğa bağlanmıştı. 

Marko Polo ile Binguçyo Kubilay 
Hanın sarayına geleli bir hafta olmuş· 
tu ve bu bir hafta, onlar için çok güzel 
ve tatlı bfr şekilde geçmişti. Yalnız, 

Ahmet, Marka Polo'yu kendi arzuları
na iknaa çalışmaktan ve o şekilde ha
rekete teşvik etmekten geri kalmamış· 
tı. 

Sarayda Venedikli misafirlerin lt:i
tün istirahatleri temin edilmişti. Şehir· 
deki ziyaretlerinde de Marko Polo her 
gün Pekin'in yeni bir harikası ile kar· 
şılaşıyor, hayretten hayrete düşüyor
du. Fakat, buna mukabil İmparator da 
her gün garp dünyasından yeni hika· 
yeler anlatıyordu. 

Marko şehirde gezerken Binguçyo 
ekseriya saraydan hiç çıkmıyor, günle
rini yiyip içip uyumakla geçiriyordu. 
Marke Polo şehri gezmiye çıkmadığı 
zaman da sarayın içinde dolaşıyor ve 
bilhassa güzel prenses Kukaçin'in bu· 
lund.ığu dairenin civarına sık sık gi
diyordu. 

Pekine geldiğinin yedinci akşamı 

Marko Polo, eczacı Çen Tsu'nun ver 
miş olduğu mahtaplarla oynuyordu. Bir 
aralık Binguçyo'ya: 

- Vallahi, Binguçyo, dedi. İnsanda 
bunlardan bir miktar olsa dı:.inyayı a
teşe verir ... 

Uşak. başı ile evet diye işaret eder 
ken Marke> Pclo mahtaplardan birini ye-
re koydu ve ayağı ile üzerine bastı. O
da müthiş bir gürültü ile sarsılmıştı. 

Binguçyo, başı ile verdiği cevabı ta
mamlayarak: 

- Evet, dedi. Şüphesiz. Fakat artık 
Venediğe dönsek daha iyi olur. zanne· 
derim. Buraya geleli bir hafta oldu, 
prensesi takip etmekten, mahtap at
maktan başka bir şey yaptığın yok ... 

Marko Polo sükunetle cevap verdi: 
- Ben burada tahsil etmekteyim, 

Binguçyo ... Acele edip gitmeye lüzum 
yok. Mesela senin de, Çinlilerin zaman 
hakkındaki felsefelerini öğrenmen la
zım. 

"O:in neye derler? Yılın uç yüz alt· 
ıruş beşte birine, bir yıl nedir? Bir as
rın yüzde biri. Gördün mü? Ha dün· 
ya kadar vaktimiz var, Binguçyo. 

"Sonra, benim fikrimi altüst etme. 
Ben daha fazla şeyler öğrenmek, mem· 
leketime iyi bir tahsille dönmek isti
yorum. Sonra, dediğin gibi, prensesle 
işi daha fazla ilerleteceğim. 

Marko Polo Çin fel:ıefee.ini tahsille 
ve prenses Kukaçin'le meşgul olurken 
f mp<:rator•ın müşaviri Ahmet daha baş 
ka plfolar kuruycrdu. De"·let nezareti 
binasına kapanmış, en fazla itimat et· 
tiği mesai arkadaşlarından Toktay ile 
beraber. m:.ihim bir mesd~ üzerinde 
meuul oluyordu. Hiddetli idi ve hidde
ti arasında başka her şeyi unutuyor
du. 

_ ... 

PrenS(!s Kukaçin Mrrrko Polo'nun kendisini sev.diğini anlamı,tr, Venedikli deli· 
l•anlıyı o da seviyordu .•• (Bu resim Marko Polo filminden bir sahnedir, Marko 
Polo rolünü Gari Kuper oynamaktadır.) 

Yanındaki sağlam yapılı, kuvvetli en
seli kumandana: 

- Kaydu isyanı tehıikeli bir hal alı
yor, diyordu. İsyanı derhal bastırma· 
lıyız ... Çünkü Kaydudan fazla vergi al
dığımızı İmparator duymamalıdır ... 

"Şimdi yapacağınız iş şudur: Asker
lerinizi alırsınız, hepiniz a§iret adam· 
ları kıyafetine girersiniz ve Kaydunun 
ordusuna iltihak edersiniz. 

Toktay'ın gözleri sevinçle parladı: 

- Sonra gider Kayduyu ~ldürürüz, 
değil mi? 

- Hayır, hayır, acele etmeyin. Ev
veıa orduda bir hoşnutsuzluk çıkara

caksınız. Halkı aşiret reisine karşı is· 
yana sevketmek için de onlara, kendile
rinden fazla vergi alanın ası! Kaydu 
olduğunu söylemek kafidir. Ahali bir 
kere Kaydu'nun aleyhine <lönd:.i mü, 
ondan sonra kendisini öldürebilirsiniz. 

"Kaydu ölünce de ordu dağılır ve is· 
yan bastırılmış olur. 

- İsyan bastırıldıktan sonra da ben 
gelir Kubilay Hana muvaffakıyetimi 

anlatırım. 

- Geldiğin zaman Kubilay Hanı bu
rada bulursan anlatmamazhk etme! O 
zaman İmparator ben olacağım, Pren
ses Kukaçin de. benim karrm ... Seni de 
yanıma alırım. Kubilay Hanla ve onun 
misafiri şu Venedikli vahşi herifle he
sap görmeye her halde muvaffak ola
cağım. 

-111-

Fakat, Venedikli vahşi herifle hesap 
görmek için evvela İmparatorun dik
katini bir nokta üzerine cekmek 11izım
dı. Ahmet de bunun için: o keskin ze
kasını kullandı. 

Tokyay ve adamları Kaydu arazisine 
hareket ettikleri zaman Ahn.ct derhal 
İmparatorun yanına gitti ve dü~ündük
lerini birer birer anlattı. 

İhtiyar İmparator evvela, Venedikli 

yabancıyı Kaydu'nun isyan ettiği yere 
göndermeyi hiç muvafık bulmamıştı. 

Fakat ikna kabiliyeti kuvvetli olan Ah
met, ısrar etmiş, izah etmiş, nihayet 
Kubilay Hanı, Marko Polonun Kaydu
ya gönderilmesi hususunda kandırmış
tı. 

Bir akşam, Marke, mahtapları ile oy-

narken, kendisini İmparatorun çağırdı
ğını söylediler. 

Marke Polo içeri girdiği zaman im
paratoru tahtında her zamankinden da
ha endişeli bir halde buldu. Kubilay 
Han birdenbire söze başladı: 

- Garpli misafirim, dedi, ben sende 
macerayı sever bir adam ruhu buluyo· 
rum. Senin arzunu en mükemmel bir 
şekilde tatmin edecek bir şey dü~:.in· 
düm ve bir seyahat hazırladım. 

''Dağlar, tepeler aşar::ık Kaydu ara
zisine gideceksin. Oraya bir yabancı 

gibi gireceksin ve Kaydunun sayla mu
harebe halinde olduğunu bilmiyormuş

sun gibi davranacaksın. Orada bizim 
casuslarımız var, onlarla beraber ça
lışacaksın. Bu işte senin çok muvaffak 
olacağını ve bize, asileri mağllıp etme
ğe, büyük faydan dokunacağını umu
yorum. Kaydu'yu öldürterek isyanı ta
mamen bastırmaya muvaffak olacağız. 

İmparatorun sözlerini dinleyip bitir
dikten sonra Marke, Ahmede döndü, 
baktı. Böyle bir şey dü§ünen her halde 
İmparator değil, onun müşaviri idi. 
Kendisine baktığı zaman, aldanmadığı
nı da gördü. Çünkü Ahmedin gözleri 
arzusunda muvaffak olmuş bir adamın 
sevinci ile parlıyordu. 

Marko Polo, çenesini kaşıyarak: 
- Anladım, dedi. 
Başka söyliyecek bir şey bulamıyor 

du: 
- Ne zaman gidiyorum? diye sordu. 
- Derhal. 
Bunu söyliyen Ahmetti. İmparator 

namına konuşmaya başlamış olan mü· 
şavir devam etti: 

- Yanınıza en emin askerlerimizi de 
vereceğiz. Hayatınızı emniyet altında 
bulunduracak bütün tedbirleri alaca· 
ğız ... 

Marko Polo: 
- Pekala, diyerek İmparatorun ve 

Ahmedin teklifini kat'i suretle kabul 
etti. 

Venedikli delikanlı bu karardan en 
fazla memnun olanın Ahmet, en fazla 
üzülenin de prenses Kukaçin olduğunu 
anlamıştı. Kubilayın kızı, Markonun 
kendisini sevdiğini biliyor ve o da deli
kanlıyı hakikaten seviyordu. Fakat, ba· 
basının ve bilhassa Ahmedin, kendisini 

İzmir mektupları 

Belediye halk8 
kömür sat· cak ~ 

~s 
Ozmnr l«;lın solnl sns'(tefü1\f0 r 
@t~btYıs <dlaılfnaı aDuf'ID •'k 

Yaş üzümlerimız Londrada biigll 
bir rağbet gördü 

lzmir belediyesinin ;•eni getirttiği son sisf('m otobi(slerdcn biri 1~,.~ ı:ıı '1 
ve belediye otobüsleri, burad~ '111 bic> lzmir, (Hususi) - Orman müdürlü· 

ğü, önümüzdeki kış mevsiminde odun ve 
kömür buhraniyle karşılaşılmaması için 
icap eden tedbirleri almıştır. 

Elyevm lzmirde mevcut kömürler, 
krş mevsiminde karşılaşılacak ihtiyaca 
tekabul edecek nisbett~dir. Her gün ha· 
riçten deniz ve kara yollariyle lzmire o· 
dun ve kömür gelmektedir. 

Belediyenin bu krş mevsimi için kö • 
mür tıeşkilatı yaparak piyasaya kömür 
çıkarmasına lüzum görülmüştür. Bu su 
retle kömür ihtikarının önüne geçilecek· 
tir. 

Belediye Birincikordon ve Tepecik 
semtlerinde işlettiği otobüslerden mü· 
him varidat temin etmektedir. mevcud 

tır. Garajın ikinci katı, gelece 

lecektir. J 11oll ..t 

Y .. .. l · · Lon' r ıt:reı· 
aş uzum erımız 10gi · ·ı~ 

üzüm kurumu tarafından ıte&İıeıı. ~ 
Selanik yoliyle ve vagonla se~ a'fa ,-ı 1 
parti yaş üzümlerimiz Lorl r a,tııar 0 

olmuş ve büyük bir rağbete ııı , 
(ot'' muştur. ;bSr r. 

İlk sevki yat üç vagondan uz:Uıııle ~ 
Hepsi de razakı üzümüydü. J3U ıJlı:tıı~ 
. . b 1~· ld ~ ·ırin bo.ı ·" 
ıyı am a aJ yapı ıgı :ı rtibll'P' 1 

ve örselenmeden soğuk hav~ te 11ıu:ıı.1'11 
gonlarla Londraya gitmiştır· 11çııır~~ 
daha Londra meyva halinde ııer il 

1 la ote 
satılmış ve ba~lıca salon ar rd' 
fmdan ~atın alınmıştır. guııl' . 

ikinci parti ÜZ'ümler de b~drll pi)t·~. 
20 otcbüsten yalnız Fuar zamanı elli bin k ı,o.. e " Londraya vasıl olaca tır. . ...... ıer .t 
lira kadar safi kar temin edilebilecektir. k 1 u.ıu11• ~r ~· 

sası bu sene Taricı. mar a 1 • ...cw 
Belediye şehrin diğer semtlerine de 
konforlu, muntazam otobüsler işletmek 
kararındadır. Bu itibarla yeni 15 otobüs 
almak için bir şartname hazırlanmakta 
dır. Bu otobüslerden ikisi (turist) ola" 
cak, icabında plaj ve harabeler arasında 
işliyeccktir. Bunların Üzerleri açılır k:ı· 

panır şekilde olacaktır. Beş tanesi Eşref 
paşaya işliyeceği için bunlar, mevcud t· 
rambüslerin küçüğü olacaklardır. 

~ · ·çın JJ 

liptir ve fazla gönderilrnesı 1 ~ 
mektedir. b j~ pl~ e 

Kurum önümüzdeki sene u et?1...ı 
. gani.ıe .ti"' 

ve programlı şekılde or .. U"ıe j"J• 

k · üzil111 ' er» karar vermiştir. Raza 1 
• ıesbit !ıLI 

razakısı için muay,ren bir fıa~ tterlpt: • 
J ~ • fıa 

lecek, kurum tesbit edecegı tın tt! 
· ·· ddede sa l}Cll"' üzümlerı beş sene mu 1 b3& 

yı garanti edecektir. Bu suret ~ıerdit'• et 
razakıcıhğa ehemmiyet vere~ içlll b ~· 

Diğer trambüsler, Güzelyalıya işte· Haber aldığımıza göre r~za tconııta'' 
tilecektir,. şam razakısı için 6 kuruş fıat ~· 

6' 
Belediye, zamanla şehrin bütün sem tır. ıııra1' ı1 

tlerine muntazam otobüsler işletmeği Avrupa piyasalarına ya~ 0hastatı1'5 ~ 
kararlaştırmıştır. Satın alınan otobüs ve kedilecek olan bu üzümler~n et "eri1111e < 
trambüslerin bedelleri, muayyen tak· elmaları ve bakıma ehıemIIl1Y l< b3ğcıl'r 
sitlerinde kolaylıkla ödenmektedir. Şehir şarttır. Daha şimdiden bir. ç: ıcafllt' ~ 
garajının inşaatı süratle ilerlemektedir. bağlarını razakıya çevirm1Y 
Bu yıl, garajın ilk kısmı tamamlanaca~ ı mişlerdir. - ~ 
========================================~dl ~.~ İran Kralına vermek hakkındaki tasav· İmparatorun adamlannda~d: doğtıltc:. 
vurlarmdan da haberi vardı. Fakat bil· atını mahmuzlıyarak geçı urtııJŞ• 1• 

terledi. Biraz sonra gece baSbaşta'111~ 
ranlıkla beraber soğuk da oiı: so~ 
Tataristan dağları hakikate~ ç .,91(11 ~e 

miyordu ki, kendisini asıl Ahmet al
mak istiyor ve bu hususta daha zama· 
nı gelmeden şüphe uyandırmamak için 
prensesi İran Kralına verme!< istediğini 
söylüyordu. 

Marko Polo, kendisine büyük bir sa· 
mimiyet ve ahbaplık göstermiye çalı

§an Ahmedin, o zeki gözlerinin arka· 
sında aleyhine dü;-'..inceler beslediğini 

anlamamış değildi. Buna, bilhassa ke~
disini Kayduya göndermiye imparato· 
ru teşvik etmiş olmasını düşünerek da
ha fazla kanaat getirmişti. 
Yanına verdiği adamların hakikaten 

Ahmedin ve imparatorun e:ı itimat et· 
tikleri kimseler olduğunu da anlamak
ta gecikmedi. Bunlar Ahmedin bu fe· 
na niyetli planını hakikaten onun iste· 
diği gibi tatbik ediyorlardı: En müş
kül yollardan geçiyorlar, saatlerce ku
rak çöllerden }':.irüyorlar, hazan bütün 
bir gün aç susuz seyahatlerine devam 
ediyorlardı. 

Nihayet bir gün, akşama doğru impa· 
ratorun adamları Marko Poloya: 

- Sizi burada bırakıyoruz, dediler. 
Şu geçidin arkası Kaydu arazisidir. 
Hatta belki, geçidi geçer geçmez Kay
dunun adamları ile karşılaşırsınız ... 

Marko Polo, Binguçyo ile beraber, 

lb. esinırı ı ..trı" 
oluyordu. Marko, e ıs uıe" ·· e at şı 
kapatırken, yanıbaşında v 

1 0rıdafl 
. ayak ıı 

giden Binguçyo yıne bg.· 
kayete başlamıştı. etraftatl 10e 

Biraz sonra Marko P~~~rıediğİ ~~e 
zı sesler duydu. Fakat, 1 yor, 1'1 

seslere bir türlü yaklaşaınr ysı· 
ile de karşılaşmıyordu. ıııayafl• ı;o 

1 d ··f 01un rJa' Vücut arına tesa u • 0ıar i.if 
nız sesleri duyulan bu ınsa dii";irfl' r· 

te ' trll 
Poloyu hakikaten hayr~ buıılaJ• e ıtılş 
tü. Çünkü bilmiyordu kı, sEıcııın 
taki kayaların kovuklarına dı··· 

8
( 

olan Kaydunun adarntarı_Y :ıenbir'•. •t' 
Marko ile Binguçyo ~ı~şır.aııır '!e· 

kalarından bir takım bagı steri 0~1 .. ti· nal se dı ~ 
tiler. Aynı zamanda, ınta:ı ıcen. ıco· 
liyordu. Kaydunun ada Jt'l:ıl< Wtı .e( 
ni farke"'tmişlerdi. Durdur hiÇ ses ~ıtıl 
şuyorlardr. Marko P~10• trnİŞ "e ııaP 
meden ilerlemeyi tercih ~ılı ıtoşrfl 
mahmuzlıyarak daha . iıtl 

odıs 
başlamıştı. ı:ntarı ı:e. 0,ııır 

Fakat, Kaydunun ada kİf' cd1Y 
daha büyük bir süratle ta ordıl· d:ı). 
ve sesler gittikçe Y.akl.~Ş~ii ştı1'fll'ı 
.(Devanu cumarteııı gun 



I~D~o lhıa1ftaı oçDll'lle sı ~oş1'oırooa~ 

~e stanbul at yarışları 
~Üd~akı~ıarr tatmin etmemektedir, 

et ıki misline iblağ edilmelidL· 

~'tıı" ki at ~·:ırı~lnrından bir göı ünü5 
slıllı;f nl gö teren 

l'Ur 
~I lı lllatbuatı lcindc sporun bütün 
nl'ı&~l'lnde oldut;ru gibi atcıbk \"e at 

'tı hakkında dn en ı:ok \ 'C en en
Ilı llilefl Yaııtarı ne reden gazetemiz, 
'lıetınıızdckl at yanşlarının §eh· 
'~11111e Yaııtlmal>ta olanları hakkında 
•, ltda görUlcn noksanlar \'C bU
' ph.lnız altı hafta lı;lne !;ıkıştırtlan 
'a ~0ı:tram için de • neşriyatta bu.. 
SıJı lllzumhı ~örmU,tü. Bu düşün
~J\ tatbik ahasına koymak tize

~, 0ktıyucularrmııdan Mehmet 
4t en bir mektup aldık. 

~dııllıeraktısı okuyucwnuzun aşağı 
'J\erı ttırnuı mektubundaki flldrlere 
tıı tt 1~tlrnk eder, bu haklı isteği ya
~ \'at ~lah enrUmenlnln dikkat nuan
~~ı. Cdertz. 
.&. "'r ·~ ~·a gazetesi spor muharrirliğine. 
~~ l<!~laıı hnkkmda, aşağıdaki sa -

' ~ııc~nn.ilertml yUksek yarış ve ıs-

l 
: enıne sunmanızı rica ediyo-

~ ...... ~ 
~ 'l'!Jeli:ı~ hiç şUphe yok ki, değerli 
~b .. ~ lıın Avrupa zaferinden sonra 

• ""'4a b 
~ ' u milli spora karşı şiddetli 

~tal'liı Uyanmıştır. Bu seneki yarışlar
en r 

~ İdir aııa rağbet bunun can!? bir 
ı, 'ııo; Bu sebepten, lzmlrde olduğu 
~ 1-tan hareketlerinin sıklet merkezi 

\ıe ao butda da, Ukbahar yaz yahut 
tı. ~tfa tıbnharda olmak Uzere senede 
:: 't ;t Yarışları tertib etmek, bu su

~tı...~ı~:l'lşlarının zevkini tadan, fakat 
~~ etın İstanbul spor meraklılarını 
\ı h be ek lbımdır. Bu hususta yarış 

ı; he~ııYettnden tebşiratta bulunmala-
c Yoru 
~ ......... l z. 
~ Ve~~anbulda bir ipodrom inşasına 
'11\tıa efendi yarış mahallinin az bir 
... !!riılln iterek sahasının, gerekse trl -
~ .,.er ıslah ve tanzimi matlup seme
'\> ecekur. 

arı ı 
~ l'oı 

0 
arın ııevk ve idaresinde mU-

'''"- ~'tlı" . """11 ~ acak ve ynrı~lann tarzı ce-
anıatacak ve o nispette heye-

\'C müştrrek ba?ıls · glşelcrtntn ldfayet
blr enstantane ... 

cam arttıracak bir oparlörün konulma
sına zaruret hasıl olmuştur. 

4 - At yarışlarında, spor meraklıları
na en fazla heyecan veren, fakat azlığı 
dolayısiyle bu heyecandan mahrum eden 
müeterek bahis giııclcrinin adedi ııu mik
tarda olmak surctile Uıtiyaca tekabül e
debilir. 8 aded bahsimüşterek, 4 adet 
çifte bahis gişesi ve 2 adet de ikili bahis 
gişesi. 

5 - Cokeylcrin yan3 nizamatına uy
gun bir surette ve bir spor disiplini ile 
dürüst hareket etmelerinin kendi men
faatleri lcabatından olduğuna aksi tak • 
dirde diskalifye edileceklerine nazarı 

dikkatleri çekilmelidir. 
6 - BüyUk bir itimatla hakem heye

tine ııeçllmlş zevat verdikleri açık ve 
kat'i kararlarla asla müsamahakar ol -
madıklarını göstermelldlrler. 

7 - Cokeylerin, tartıdan sonra, mah
muz kullanıp kullanmadığı kontrol edil
meli. Yarışa giren atları Padokta hep bir 
likte dolaşmnlı, birlikte koşuya çıkmalı, 
ve birlikte depar yerine gitmelidirler. 

8 - Az mesafeli sürat koşularında 

edparda hayvanların sıralanışları ehem
miyet kespedeceğine göre koddan itiba
ren sıralanan hayvanların isimleri ev -
velce ilan edilmelidir. 

9 - İkramiyelerin yarışların sonuna 
doğru fazlalaştığını bilen hayvan sahip
leri ve cokeyler, ıız ikramiyeli yarıelar
da fazla kilo almamak için hayvanları 

koşturmamaktadtrlar. Hakem heyeti ya
rış bittiğinde hayvanların terleyip terle
mediğini araştırmalı. Tertip heyeti de ba 
zı bUyUk ikramiyeleri ortaya atarak ha
sis endişelere meydan vermemelidir. 

10 - Koşu kazanmıyan atlara kazan
mak fırsatlarını verecek mUteaddit han· 
dikap koşulan tertip olunmalıdır, Bu gi
bi ko§ular hayvan sahiplerinin fazla aliı.
kasmı cezb ve koşulara fazla hayvanla 
iştirakini intaç eder. 

Bu temennileri!Jıin geç olsa da yerinde 

lngiltere - Avrupa ! 
futbol maçı 

26 bi rinciteşri n de 
yapı lacak 

Ingiltere ile Avrupa futbol takımları 
26 Teşrinevvelde İngilterenin High· 
bury şehrinde dünyanın en mühim fut
bol maçını yapacaklardır. 

İngiliz futbol federasyonu bu ma 
çın biletlerine şimdiye kadar görülme
miş yüksek fiyatlar koymuştur. Yapı· 

lan hesaplara göre maçın hasılatı iki 
milyon Fransız Frangı yani 12.000 İn
giliz lirasını bulacaktır. 

--o-

Sindelar 
Futbolu b ırakacak m ı ? 
Anşulustan sonra Avusturya.da pro

fesyonellik lağvedilince, eskiden haya. 
tını futbolla kazanan bir çok oyuncu -
!arın devlet dairelerinde bir iş bulduk. 
!arını, bir kısmının da hayatlarını ser -
bcst ticarette kazanmağa çalıştıklarını 
yazmıştık. 

Bu arada meşhur Sindeların bir kah
ve açmak üzere bulunduğunu da ilav~ 
etmiştik. 

Son günlerde bu büyük oyuncunun 
futbolü tamamen bırakıp ç.ck iyi işle
yen kahvesiyle uğraşmaktan başka bir 
iş yapmıyacağı hakkında rivayetler 
dolaşmağa başladı ise futbol merakhla· 
rı ve Sindeların dostları, daha bir kaç 
sene sahadan çekilmemesi için kendisi
ne israr etmekteymi~ler • 

---0-

5000 ıng i lize sat ı lan 
bir oyuncu ! 

tngilterede Middlesbrough takımı· 

nın sağ açığı ır.eşhur beynelmilel oyun
culardan Ralph Bırkett, Nevkastle klü
bü tarafından 5000 İngiliz lirasına sa
tm alınmıştır. 

HüyUkudada futbol 
maçları 

Büyükadada bu hafta da heyecanlı 
futbol müsabakaları yapılmıştır. Ada
nın Halkspor klübü B. takımı Nişanta· 
şı B. timini 4 • o mağlup etmiş, ayni 
teşekküllerin A takımı arasındaki mal( 
ta gene Ada Halksporun 3 - 1 galibi
yetiyle ncticelcnmi~tir. 

Resımlerimiz.den üsttekinde: Ada 
Halkspor B. takımını müsabakadan ev. 
vel, alttakinde de Adalılarla Nişantaş · 

lıların A timleri beynindeki maçından 
bir enstantane görülüyor. 

olduğu kanaatindeyim. ÖnUmüzdcki 11-9 

38 den 16-10-38 e kadar sonbahar at ya
rışları te!1ib edilecek olursa, İstanbul 

spor merakhlannın arzularını ancak tes
kin edebilir. Gazeteniz vasıtasiyle yapı -
lacak bir anket, arzuların tezahürüne 
ve noktai nazarımın te)idinc vesile ola
caktır. Saygılarımla ... 

:\lehmet Fahri 

(Jk ~anıpiyonıu:{u 
İstanbul, 7 (A.A.) - Okspor ku· 

rumundan: Yurdumuzda ilk defa ya
pılacak ek atış müsabakası 11 • 9 - 938 
pazar giinü saat 10 da Okmeydanın -
da başlıyacak ve bu yılın ilk rekortma

nrmcktcdJr nı ta~in edilecektir. 

Finlandiyalılar, dünkü 
güreşlerde 6 -1 galip 

l zmirdcld karşılaşmaları 6-1 

İzmir 7 (Hususi) - Ankarada iki mü· 
sabakayI da kaybeden Finlandiya güreş
çıileri memleketimizdeki üçüncü güreşle. 
rini bugün (dün) lzmirde fuar tiyatro
sunda Türk milli güreş takımının namzet 
elemanlarından teşkil edilmiş bir ekiple 
serbest usulıle yaptılar ve neticede 6-1 
kazandılar. 

56 . Mustafa - Kisiselli 
56 kilo~ıa güreşen Mustafa Fin!findiya

lı ilk altı dakikada berabere kaldı. Kur' 
ada Finlandiyalı alta yattı. l\lustafa bir 
şey yapamadı. Ayakta de-.am eden güreş 
sonunda Finlfindiyalı puvan hesabiyle ga 
!ip geldi. 

61 : Habip - Pibliynmski 
Dünya birincısi olan Finlfındiyalı çok 

hakim bir güreş yaparak iki dakika kırk 
saniye gibi kısa bir zamanda Habibi tuş 
la mağ!Op etti. 

66 • l\telıoıct - Kaskala . 
İzmirli Mehmet müsabakanın ba;ında 

çok kunetli rakibi Ye beynelmilel bir 
şöhrete malik olan Koskalaya kar~ı ftde· 
ta hakim bir güreş tutturduysa da tec
rübesizliği yüzünden kendi oyunile alta 
dü~erek üç dakıika elli beş saniyede sırtı 
yere geldi. 

Fuar t iyatrosunda 
yapıhin hu mUsaba

ı~ a 'ara tak ı m ı m ı z çok 
zayifleşkll edilmişti 

t 

lüğü ile ba~ladı ve usta bir pehli\·an olan 
Finlandiyalı iki dakika 36 saniyede ra· 
kibini tuşla mağlup etti. 

79 : Adil - Pikisnari 
Müsabakanın ilk durumu Adilin üstün 

lüğü ile cereyan ettiyse de ikinci kısmın 
üçüncü dakikasında - gene güreşçımı· 

zin tecrübe noksanlığı yüzünden- Pikis_ 
nari Adilin sırtım mindere yapıştmnağa 
mu\·af fak oldu . 

87. l\lch mct - Herma 
Süratle başlanan Mehmet - Henna gü

reşinin henüz kırk beşinci saniyesinde 
Mehmet kendi oyunile alta düşerek tuşla 
mağlOp oldu. 

Ağır : Ahmet - .Mellavu 
Günün son güreşi Samsunlu Ahmetle 

Mclavu arasında yapıldı. Ahmedin bas
kısı ve rakibini ezmesilc başlayan bu gü· 
rcşin iki dakika kırk beşinci sanıiyesinde 
Samsunlu Ahmet Finlandiyalının sırtını 
yere getirdi. 

Bu suretle güreş 6.1 takımımız aley
hine neticelenmiş oldu. :\1isafir pehlivan 
lar lzmirdeki son müsabakalarını yarın 
(bugün). Grekoromen usulile yapacaklar 
dır. 72 • •""a ık • Kinuncn 

Giıreş r·ınıandiyalı Kinunenin üstün· 

.. 

- Bizim oğlan bisiklet yarışına hazırlanıyor. Emeği büsbütün boşıma 

gitmesin diye böyle bir şey dılşündük. 



Şarlo 

öldü ! 
Bunu Şarıı Şap
ıın sövııvor; o 

çolk muzta rlp ve 
heyecanlıdır; 

çünkü dünya 
şDmctı ona iste
diğini v ermiyo r 

Bir Amerikalı muharrir, Şarlonun 
Holivuttaki atüdy~unu sezmiı ve 

ınethur aanatkirla bir mülakat yapmıı· 
tır. Müphedelerini ve intıbalannı ıöyle 
anlatmaktadır: 

Holivut yaratır, yükseltir ve unutur. 
Holivut'un ilk yarattığı adamlardan 

birisi Şarlo'dur. Şarlo sinemayı mana· 
landıran, ona yüksek bir sanat ifadesi 
vermeğe muvaffak olan hakiki bir da· 
hidir. 

Şarlo blitün dünyayı heyecanlandı
ran, güldüren ve uzun uzun dilşündü• 
ren bir sanatkar olmanın yolunu her
kesten daha iyi keıfeden bir kudrettir. 

Brca caddninde uzun zamandanberi 
kapıları kapalı kalmıf stüdyoyu bana 
gezdiren Artür Rivca bana bu gezinti 
sırasında bir aır söyledi: 

- Şarlo, Kannel'dedir. Fakat bir 
yere çıkmıyor, kirme ile görütmüyor. 
Yazıyor, prkı söylüyCT, danı ediyor, 
filim senaryoları hazırlıyor, ve sonra 
hazırladıklarını yırtıyor. 

Stüdyo on bet seneden beri hiç değiı· 
memi§tir. Kiveı, metruk manzarası in· 
aana keder veren film alma salonunun 
kapısından içeriye girer girmez bütün 
kuvvetile haykırıyor. Sonra bana yak
laııyor ve: 

- Dinleyiniz! diyor. 
Boğuk v~ kuvvetli bir akis salon.da 

çınlıyor. V c Rives mağrur bir gülüşle: 
- Holivutta sesli filim çevirmek için 

değittirilmemif, akisleri öldürülmemiı 
yalnız bizim stüdyomuz vardır, diyor. 
Burada sesli filim çevrilemez. 

Bu işten gurur duyan birisi daha var. 
Şarlonun kumral saçlı katibesi Katerin. 
İkisi de bugün mazinin şerefli hatıra
larını anmaktan başka bir işe yaramı
yan bu stüdyoda derin bir heyecan du
yuyorlar. 

Onlarla beraber ben de binlerce ke
derli hatırayı düşünüyorum. Şarlo her 
şeyden evvel çevirdiği bütün filmlerde 
iktısada çok riayet eden bir adamdır. 
Bugün filimlerini en az masrafla çevi· 
rir. Asri zamanlar filminin amatör ti
yatrocular tarafından hazırlanmış ck
korlarını hatırlatan hafif dekorları in· 
s:ı:ıa Şarlonun çok tamahkar bir adam 
olduğu kanaatini vere-bilir. Aynı film· 
de boğulma sahnesini çevirmeğe yara
yan havuzu görünce büsbütün şaşır· 
dık .. Burası hiç de 4erin olmıyan alela· 
de bir hendekten başka bir şey değildir. 

..... Resimler: ............... -.... ". 
Ceki Kugan'la Şarlonun "Yu· 

muıi.:ak,, filmini elbet hatırlıyorsu
nuz. Ceki büyüdükten sonra, o film· 
deki kıyafete benzer bir elbise giy
miş ve şarlo ile üstteki resmi çektir 
miştir. Yine yukarda Şarloya ait 
stüdyonun kapısı görülüyor. Kadın 

"asri zamanlar,, filminde Şarlo ile 
beraber seyrettiğimiz Polet Goddar
dır. Diğer resimler, Şarlo ve stüdyo· 
sunun içinden bir görünüştür. 

••••• • - • i l . · ·-· · - --------·· 

Şarlo aynı sokak dekorunu hem şehrin 
ııtıkları, hem de asri zamanlar filimle
rinde kullanmıştır. Burada yalnız ter· 
kedilmiş bir stüdyo kokusu yok, aynı 
zaman.da sefalet ve yoksulluk içinde 
çalışan bir yer manzarası da var. Bura
da her şey eski, her şey bakımsız .. 
Şarlonun uğ.ır saydığı köpeğinin kulü
besi bile. 

ş;mdi Şarlonun dairesini geziycruz. 
Burada her türlü konfordan mahrum 
bir banyo salonile biçimsiz bir mutfak 
var. Şarlonun ot•Jrcluğu salondaki ma· 
sanın üzerinde boş bir sürahi ve biribi
rinin eşi olmıyan birkaç bardak bulu
nuyor. Yine o masanın üzerinde sene· 
Jerdenberi el sürülmemiş düzgün bo· 
ya kutuları duı'uyor. 

İnsan Şarloyu sever, yahut sevmez 
bu mümkündür, fakat bu İngiliz Yahu
disinin sinemayı anlatan ve sevdiren a· 
dam olduğunu inkar edemez. Çünkü o 
bizzat sinemayı anlamış ve sevmiştir. 
Hem de tıpkı sandalını anlıyan ve se· 
ven bir bal kçı gibi. Amrrikan efkarı 
umumiyesine hafif, hassas adamlardan 
ibaret baıit bhramanlannı sevdirmek 
için ne kadar çabaladığını bugü" tah· 
min edemezsiniz. 

O, bu zaferi kazandı, fakat sefalet 
günlerini unutmadı. Zaten sefalet ona 

adeta yakışıyor, 'daha doğrusu Şarloyu 

güzelleştiriyor. 1 
Bu stüdyoda tek bir lüks yer var. 

Baş aktrisin locası .. Bu loca Edna Pür
viyans için yapıldı ve Şarlonun birçck 1 
aşklarına sahne oldu. 

• • • 
Şarlonun saklandığı yeri öğrenmiş· 

tim. Karmel, San Fransiskoya çok uzak 
olmıyan küçük ve hareketli bir ıehirdir. 
Bol şnklı Jimanr, dar eokakJan buraya 
~kdeniz kıyılarındaki şehirlerin man
zarasını verir. Şarlo burada yapayalnız 
yaşıyor. Haftada bir Ruvies kendisini 
ziyaret ediyor. Ayda bir defa kocaman 
birer delikanlı olan iki oğlu .. 

Şarlo burada kimse ile görüşmüyor : 

Hatta yirmi senelik dostu, bütün filim
lerini beraber çevirdiği şişman Hanri 
Bergman bile Şarlonun kapısını açama· 
mıştır. Şarlo hazan hayatına sevgi ka
tan kadınları düşünüyor. O nlardan bu
gün çok uzaktadır. Mildred Harri, Lita 
Grey tekrar evlendiler. Şarlo tek başı
na yaşadığı bu şehirde hazan radycyu 
açıyor ve Litanm sesini dinliyor. Şarlo· 
nun sevgililerinden Edma Pürviyans 
bugün tanınmayacak kadar ihtiyar bir 
kadındır, sefalet içerisindedir. Şarlo o
na her hafta iki yüz dolar gönderir. 

• • • 
Şarlo ile karşı karııyayız. Karınnda 

hayata küskün ufak tef ek bir ihtiyar 
var. Saçları bembeyaz. Fakat hala is· 
tihza ile heyecanlı sözler söylüyor. İn
san onunla konuşurken sözlerinin cid
di mi, yoksa alay mı olduğunu anlıya· 
mıyor. Bir mevzudan başkasına c kadar 
kolay atlıyor ki: 

"- Kendim ve Polet için üç senaı·· 
yo yazdım. Yırttım ve tekrar başladım. 
Fakat artık Şarlo olarak filimde görün
miyecc ğim. Napolyon elbisesi giymiye 

de niyetim yok. Fakat kimbilir, belki 
günün birinde şimdiye kadar çevirdiğim 
filimlere benzemiyen bir rol yapabili· 
rim. O vakit tekrar konuşuruz. Polt't'e 
bizzat benim rejisörlük yapacağım bir 

filim vaadettim. O, şimdilik bu uzak 
günü bekliyerek başka yerlerde çalışı· 
yer. Hatıralarımı yazmayı çok istiyo
rum. Fakat neresinden başlamalı, bil· 
mem ki ... 

Bugünkü Şarlo hiçbir şey ile alaka
dar olmak istemiyor, çalışmıyor, az si
gara içiyor, az yiyor. Hiç içmiyor, sa· 
hahları erken kalkıyor. düşünüyor ve 
saatlerce yürüyor. 
"- Asri Zamanlar, eski yaptığım 

şeyleri bugil.'l yaşatmağa imkan olma 
dığını bana gösterdi!,, 

Ve sonra, yirmi sene içersinde öğ
DeMmJ 14 iinciide 

Kate rin 
Hepblırn ,, 

Sinema yıldızDarı içinde t•"-' 
en sağlam olan odLlr 

ı O çocukluğunda 
§ımank, istediğini 

yaptırmağa alışkın 

bir kızdı. Sinema 
yıldızlarının içersin
de tahsili en sağ-

Hepburn'dür. 
Senelerce Brin -

mavr kollejinde o
kudu. 1928 de ev
lendiği Sudlov Şmit 
ile burada tanı!Jtı. 

burada seviştiler. 

Bu sevgi genç kı
zın tahsiline mani 
olmadı. Uzun ça
lışma senelerin -
den sonra felsefe, 
ruhiyat ve alman
cadan lisans imti
hanlnn verdi ve Uç 

sertifika aldı 
o mektepten ha

yata geçtiği gün ne 
istediğini biliyordu. 
Mektep yatakha • 
nelerindeki hulya· 

sını tahakkuk ettirmeğe çalışacak, bü
yük bir artist olacaktı. Sara Bemar, 
Katcrinin kendisine örnek edindiği ka
dındır. Katerinin bu vaziyetinde hulya i
le yaşıyan başka kızlardan bir farkı var
dır. Onlar muvaffakıyeti çok kolay zan
ederler. Katerin, muvaffak olmak için 
çelin mUcadelclcrc girişmek lfıznn oldu
ğunu bilir. 

Katerin bu arzusundan annesine, ba
basına bahsetti. Onlar kızlannm bir ak
tris olmasına pek de taraftar değillerdL 
Fakat kızlarının hiçbir arzusunu önlemek 

ellerinden gelmezdi. Kızlarının ne mal ol
duğunu iyice bilen anne ile baba bu !ile
ri çok beğenmiş gibi görUnmcği tercih 
ettiler. Artık Katerin için müsait bir 
fırsat beklemekten ba.5ka yapacak iş kal
mamıştı. 

Bu fırsat bir gün çıkar gelir. Kateri
nin oturduğu Hartford §ehrine seyyar 
bir tiyatro trupu gelml§tir. Katcrin bu 
trupun oynadığı binanın kulislerinde do
laşır, sanatkarlarla konuşur ve nihayet 
kendisine küçük bir rol alır. Sonra bu 
takıma takılır. Birçok kUçUk kasabalan 
dolaşırlar. Nihayet dolaşa dolaşa Nev
yorka gelmişlerdir. Nevyorkta Brodvay 
yeni bir piyes için genç bir aktris arıyor. 

~ 

ıerL ""' Yıldızın ~ocukluk ~~_....,. ..d 
kardcşlyle. ~;, ,......, 

Katcrin müracaat ediYO~. f',; 
nuyor. Provalara baŞIJY ~~ 
ha ilk provada KaterlD re ~ il"'_-. 

•'bU 
hatlerlne itiraz ediyor, jl8t ~ 
nanmaz,, diyor. Kızan rej 
nl kapı dıgan ediyor• ,. 

Katerin yeni bir İ3 bulOl~ 
yine seyyar bir tiyaırod8;. ~' 
ba dola!Jmağa baştıyor. ~ 
sene içersinde Katerinl 
§ilrmUgtUr. Artık bu tşte:.r. 
Sevgilisi Şmitle evleııiY~ e..,,. 

Fakat daha iki aylık ~ ...d ~ 
tından sonra tiyatro b ~. ~ 

ID 11111--_..ttf 
ba§lamı§tır. Kocasın N ~'--""' 
buk oluyor ve bu defa ~ tBll": 0 
yatroda yerleşiyor. Dab~dJl ~ 
lunan Cumhurreisi RUJ\' dJll 
nun kansının nazarı ~
Kadın, dostlarına Kate ~ ~ 
yor. Bir ziyafette buluııallek ttr• 
mek Uzere Hollvuta gld8C ., 
Kukor bu methleri ~yat" 
alarak "Bil boşanın~. 
çevirmek Uzere yola ,

08 
1JJ 

!gte Katerln HepburD 
hlkayesl •• 
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Yeni evlilerin gelişini haber vemı~ için, Melihi ağaçların 
arkasına yerleştirmişlerdi. 

Nitekim, Selma, köşkten çıkarak bahçede, Sermede iltihak 
edince, Melih de heyecanla bağırdı: 

- lşt gel~yorlar!.. 
Gençler, ellerinde birçok çiçek bulunduğu halde, otomobilin 

üurduğu yerde sıralanmışlardı. 
, Selmanın çok sevdiği Bobi adındaki küçük İngiliz köpeği de, 

kıvırcık kuyruğunu salhyarak havlıyor ve bu mesut günden mü
tevellit sevinci" izhar ediyordu. 

Bu sırada Jale de, ko~ geldi ve Selmanın koluna girec 
Jek: 

- Canım, dedi, bir saattenberi seni arıyorum .• Neredeydin?. 
- Odamda .. odamdaydım ..• 
- Odaya da baktım.. Kimseler yoktu .. 
- Demek ki ben· çıktığım zaman oraya gelmişsin .• 
- Seni herkesten evvel öpüp saadetler temenni etmek istiyo 

rum .. Vakia benıim temennilerime ihtiyacın yok.. Saadet ve sevin 
cin çehrende iyice okunuyor •.• 

Bu sözler üzerine· Jale, hazin jestlerle köpelüıi okşayan Sel• 
marun boynuna sarılarak sordu: 

- Bol::iyi de götürüyorsun, değil mi? 
Selma, Jalenin busesine mukabele ederek cevap.verdi: 
- Hayır, bundan vazgeçtim. · 
Bu sırada yanlanna sokulmuş olan bayan Bclkis cıe; hayret-o 

le: 
- Nasıl? dedi.·Bobinin sana daima ulur · getirdiğini ve oır" 

dan kati yen aynla~uyacağını söylüyordun .• Sun<i · birdenbke 
ne diye fikrim değiştirdin? 

Bunun üzerine Serınet de söze karıştı: 
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llık karşısında, göğsünün tasvir edilemez bir heyecan i~e inip 
çıktığını hissediyordu. · 

Netice itibarile o erkekten başka bir şey değildi.. ' 
Genç kadın, teessür ve elem içinde titriyen bir sesle devam 

etti: 
- Ben, bütün hayat ve mevcudıiyetimi size bağlamış oldu~ 

ğum halde geldim.. Halbuki siz bana, kendisi için nihayet laa"' 
lettayin bir koca olduğunuz, basit bir kızdan bahsediyorsunuz?..' 
Doğrusu bizim aşkımızdan ve sizin sözde ümitsizlıiğinizden daha 
başka şeyler bekliyordum! 

Genç kadın bunları söylerken, Sermedin zahiri lakaydisinden 
ıstırab duyuyormuş gibi soluyordu. 

Muhatabına ümitsizlik ve infialle dikilen nazarlarında gariç 
bir ışığın oynaştığı gözyaşları titriyordu. 

Sermet, onun mağrur omuzlarının birdenbire çöktüğünü gör. 
öü. Genç kadın her. şeyden vazgeçmiş gibi bir jest yaparak, ağır 
ağır ondan uzaklaştı. 
· Şimdi artık, gayet sakin bir tavırla el<ivenlerini giyiyordu. ' 
Fakat bu sakin haline rağmen, dalgalı saçlan altmda, alnınm 

ortasında, inatçı bir çizgi oyulınuştu. 
1 

Sennet. onun kör inatları esnasmda takındığı bu hali peki:. 
14 tanıyordu. 

lnkisanhayal onu hangi feci xarara silrükliyecekti? .• Maci< 
i,1e, arzulan önünde imklnsızlık denen manii kabul etmiyen ka• 
1 khnlardandı. Kaprislerine son derece düşkün, vahşi ve mağrur ~ 
lan bu genç kadın bir nevi çılgm1ık içinde en korkunç karan ve. 

1 

Jip bunu ~tbik etmeğe kadirdi... · 
Kocaman güzel gözlerini ona öoğru kaldırdı ve bir "fiyol~ 

sel notası giJ:t uzayan heyecaıılı :ve mütehassis edici bir sesle 
§()yle dedi: 

- Senin kalbin üzerlOOe bir melce tiu1mala gehniitim .• Sen 
lienl reddettin.. ne yapalım. .. ö:vle olsuoL. 

r 
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Macidenin güzel çehresindeki çızgiler takallüs etti. lçinde 
pı küçük bir şefkatin dahi sezilmediği garip nazarlarla Sermede · 
taktı. Sonra, istihfafamiz bir sesle şöyle dedi: 
. - Ne diye bu kadar üzülüyorsunuz? Bu genç kız, başına 
böyle bir felaket gelecek olan ilk insan mıdır? Daha büyük bir. . 
felaketten korkmıyor musunuz? 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Sermet, sakin görünüşüne rağmen, bu suali, endişe içinde 1 

Htriyen hir sesle sormuştu.. 
Macide, yüzünü büsbütün yaklaştırarak mırıldandı: 

' - Ümitsiz bir harekette bulunmamı mı tercih edersiniz? 
' Sermet, onun bu sözleri dddi söylediğini anlamamış gibi bir': 

tavır takınarak:: 

-Ya? 
Diye mırıldandıysa da. ani bir ıstırabın bütün benliğini sar.'-

ğığını hissetti. "' 
. Genç kadın, ayni ateşin sesle: 
... - Tabii dedi •• Beni terkederseniz başka yapacak bir §eyim 
'kalır mı? .• Onun babası ... ailesi .• parası ... gece gündüz beni ke-t 
mi.ren a§kı henüz tatmıyan bakir bir kalbi var ••• Benim ise sİ2)4 
.cıen ba§ka kimsem yok.- Zannediyor musunuz ki, sizi kendi ka .. 
babatim yüzünden kaybetmek, sizin sırf benim yüzümden bed .. 
baht olduğunuzu düşünmek benim tahammül edeceğim şeylerdir?. 

Gözlerinde parlayan kıvılcmılar birdenbire söndü. Çehresine 
bir hüznün yalvaran ifad~ belirdi. , 

- Sizin için her şeyi feda ettim, Sermet. •• Buraya gelmeden 
evvel, arkamda herşeyi sildim.. Tekrar ediyorum, Seyfi her §eY.• 
i:len haberdardır. Hiçbir zaman, tamamile ona ait olmıyacağı. 

mı biliyor •• Biz kadere ~ nasıl gelebiliriz, Sermet? · 
Yardım ve himaye istiyen, Jcadınm teshir kudreti! •• Semıette 

liu mnumt kanuna tabiydi:Kadm silfilılarmm en kudretlisi olan 
mfı bu kadar biiyilk bir sanatle kullanan bu barikuJAde mali-
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- Ne diye zavallı köpeği almak istemiyorsunuz? .• Bizi .ra.. 
hatsız edecek değil ya! .• 

Bu meseleyi, esasen birkaç gün evvel de ınevzuubahs etmi§"' 
lerdi. · 

Sebna, eskidenberi Bobiyi çok seviyor ve onu hiçbir zaman 
yanından ayırmıyordu • 

Bu defa, köpeği yanına almamak hususundaki ısrarı ve: 
- Hayırf.. Onu evde bırakmayı tercih ediyoTUD' 
Deyişi etrafta bir hayli hayret uyandırdı. 
Jale, içini çekerek: 
- Zavallı Bobi! .• dedi .. Hayvancağız seninle beraber fieya .. 

lıat roeceğini düşünerek seviniyordu •. Bak sana nasıl bakıyor .. 
Selma, birdenbire köpeği yerden kaldırarak, ~en~ kum kor 

lan arasına sıkıştırdı ve 

- Al! .• dedi. Onu sana veriyorum. 
İale, hayretle: 

- Onu bana mı veriyorsun? 

Diye bağırdı. Selma da, ant bir hüzün Jçinde mmldandı: , 
, - Bobiyi istemiyor musun? .. Bu köpeği ben çok seven.lime 

- istemez olur muyum, şekerim? Bfülkis .• Fakat itiraf ede"' 
,...mı ki, bu kararın beni hayrete düşürilyor. Bobiden katiyen aJ. .. 
nlmak istemiyeceğini zannediyordum ..• 

Ve genç kız, Sermede doğru manalı bir nazar atfederek Sel4 
manm kulağına fısıldadı: 

- insan sevinince • h~ §eyi unuttuğunu söylerler ... H~ 
katen doğru!. .. 

Bu sırada Ruşen de yanlarına sokuldu. Sakin görünmek btr 
susunda gösterdiği bütün gayrete rağmen büyük bir heyecan r 
çindeydi • 

- Haydi yavrum!.. .Yolun açık olsun! .. Güle ıtne pdin. 
Sonra, biraz uzaklaşmış olan Sermedin omuzuna 'Vtnl"ll: 
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rı~~ay Profesör, elbisenizi sırtınızdan 
"""! 1tıadan önce portmantoya asmış. 

- Fransız karikatürü -

~~ ~ç l}(aıOmoş 
"Ctı lıyatrosuna figüran kız alma -
toı.: Ftejiaör mektupla milracaat edip 
"'lltrarın 

tiSl'fl_ ı da yollıyan tallplcrden birini 
·"ilce: 

: ;:ç kaldınız. Diye cevab verdi. 
~? için efendim? münhal yer doldu 

~ ~o~~Yır, onu söylemek istemedim. 
"-~t ografmızı çektirdiğiniz zaman mü-

etıneniz lazımdı! 

, s· IŞGILLI! 
1 • 

'1~. lın/e tanıştılıma memnun oldum 
'i'"'· Sizden bahsedildilini çole işit· .... 
'{J11ıarım ki onların hiç birine inan. 

11~nıldır, hep dedikodu! 

"'tara ını bette ır n 
'ıı var 1 '~et cı Yerindeydi, fakat bulunduğu 
~ldt iflas edince bir müddet açıkta 
~e hİ l\ihayet eskisinden daha az para 
la~~ 1§ buldu. Geçen gün Sirkecideki 

~11-~E!tt!a~an birine girdiği zaman eski 
' ~ı arkadaşlarından birini orada 

....._ :0ıiince §aşırdı: 
~l'ttııa ~h zavallı dostum. Demek burada 

taraogo. ıncebur kaldın? 
, t 11 cevab verdi: 

~~~ l' \'et, fakat hamdolsun burada ye
eıniyorum ! 

b' }'en; lı 
~'f rafta ıunetrı 40 saatte iki fincan. 

'le k k ve yedi bardak kırarsa sene. 
~ adar kırar acaba? 

~ClUJ~ll:..!lm hast a 
ltadeın 

~ ....... n"~ten~fffüıhaneye koştu: 
~l'ı~·orl UaIJım bey, sizi telefondan 
ti :tr. 

' 'l'tıuaııı nu~'ll ın telefon başına gitti: 
...... n tun. 

' ~~tnuallim siz misiniz? 
' 1. t, beniın 

'il~~ h.ınet · 
Ilı lflbe Uslu çok hastadır, bu gün 
&~ letı gc>lemiyecek. Onu haber ver • 
, ~ Yorul?l. 

E"ki 
' l:ıeıı e~~ndim. Siz kimsir:i?: ! 

mı· babam! 

RABER - ~ puablll ' -

Gtimrük memuru - Gümrüğe tabi eş
yanız var mı? içki, cigara, iskambil fi. 
lan? · 

Yolcu - İçki kullanmam, cigara iç -
mem, iskambil oynamam. 

GUmrlik memuru (muavinine) - Bu 
adam pek mübalağacı herhalde, eşyasını 
dikkatli muayene etmek lazım! 

Çocuklarımızı da dü Ptll şünelim 

~a ıraı ır ' ' ok 
Ressam - Dikkat ediniz, tablonun bo

yası daha kurumadı. 
Ziyaretçi - Merak etme)·in, Ustilm • 

deki elbise. zaten yeni değil! 

- Zat'allı hayvanın iizcriuJen geçtin 
galiba? Baksana sırtı ne hale gelmiş 

H a r çO olk 
Bayan Zehra - Kocanız size harçlık 

verir mi? 
Bayan Ayşe - Hayır, maaşını verir. 

Harçlığı ben ona veririm. 

Afacaını 
İhtiyar bir tanıdığımız anlattı : 

'!=ı. -:" 

. 2 . 
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"- Şişli tramvay caddesinden geçi • 
yordum. Baktım bacak kadar bir çocuk, 
ayaklarının üzerinde yükselmiş, bir ka
pının ziline yetişmeğe çalışıyer. Acıdım, 

yanına giderek sordum: 

1 - GördUğUnUz model açık mavf, yıkanır fanlleden yapıl

mış bir robdur. Bu robun kızınıza çok yakışacağından emın o
labilirsiniz. Yeglne zorluğu, boydan boya devam eden ve k~· 
mele dilzgün durması temin edilen pilllerden ibarettir. Bn 
basit robu gayet kolay yapabilirsiniz, 

mqtan, hattA sade dUz ketenden dahi yapılabilir. 

- Hangi zili çalacaksın çocuğum. 

- Şunu. Fakat çok hızlı çalın. 
Zili kuvvetle çaldım. Çocuk konuşmağa 

başladı ve bana seslendi: 

4 - Ziyaret günleri kızınıza giydirebileceğiniz ağır bir 
rob. Bu rob nose kumaştan yapılır. Arka tarafında yanın bir 
kemeri vardır. Bu kemer arkadan geniıı bir düğümle bağln
nır, robun kolalı kUçilk bir yakası da vardır. 

- Haydi çabuk kaç! yoksa karışmam, 
kapıcı pek aksi adamdır!,, 

2 - Bazan bo~ durmaktan da insanın canı sıkılır. İşte 
böyle vakitlerinizde size güzel bir eğlence: idi Örgü ile kızını
za plise bir eteklik üzerine pek ala giyebileceği basit bir ceket 
örebilirsiniz. Modelimiz bu ceketi örmeğe yardım edebilir. 

3 - Blr göğüs!Uk yerini de tutan bu rob nekadar güzel
dir! isterseniz fanileden, isterseniz çok renkli çizgili bir ku-

5 - Biraz da kıgı dllgilnellm: mavi renk, kıymetini bu kJt 
da muhafaza. edecek. Kenarl~rı pili eu güzel mantoyu mavi 
bir kumaştan yapabilirsiniz. 1'akası, kol kapakları daha koyu 
renkte kadifeden yapılır. Eline de ayni renkte güzel bir el 
çantası verirseniz yavrunun sevinci sonsuz olur. 

Rutubete ve küf kokusuna karşı ne y~pmah? 
Evvela, eviniz, sıhhatinize dokunacak 

kadar rütubetli midir, değil midir? bu
nu tayin etmek kolaydır. 

kadar olursa riltubeti ortadan kaldır • 
mak için odayı bol bol havalandırmak 
kA.fidir. Dı~ardaki havanın rUtubetinden 
korkmayınız. Dışardan gelen rUtubeUn 
ev eşyasına zararı yoktur. 

500 gram sönmemiş kireç alırsınız. 

Vantrilok doktora muayene olıtyor. 

IE~ U eıru me~ıerse 
Cenaze merasimine geç kalmıştı ; o -

nun için doğruca kabristana gitti Ye o
radakilerden birine sordu: 

- Cenaze geldi mi? 
- Hayır. Fakat öğle namazı zamanı 

Bunu fazla riltubetli bulduğunuz odanı
za korsunuz. Yirmi dört saat bırakırsı-1 
nız. 24 saat sonra kireci tartarsınız. E
ğer kireç hiç artmamışsa odanızda hiç 
riltubet yoktur. Eğer 2, 3 gram artmı~
sa odanız ratıptır, fakat sıhhate muzır o
lacak derecede riltubet yoktur. Artan 
miktarı beş gramı geçiyorsa rUtubet 
fazladır ve sıhhate muzırdır. 

Eğer rütubet miktarı fazlacaysa yani 
beşi geçiyorsa o vakit yalnız hava rütu
beti gidermeğe kafi gelmiyeceğinden o
daları havalandırmadan evvel toprak bir 
çanak içersine bir parça kireç kaymağı 
koymak icab eder. Kireç kaymağı rUtu
beti tamamlyle çeker. Ondan sonra oda
larınızı havalandınrsınız. 

epey geçti, yolda "c~lenmezlerse,, birkaç 
dakikaya kadar gelirler. 

Bu suretle evde rütubet derecesi ta
yin edilmiş olur. Rütubet derecesi beşe 

Ayni işi her sabah yapmaktan Ugen
ıniyecek olanlar fazlaca. rütubetli bir ev-

' Çocukları bÜlJÜf en vitamin 
Bu da gene ayni A vitaminidir. 
Çocuğun gıdasmda. ondan bulun
mayınca çocuk bUyUyemez, bilyU
yemiyen çocuk da ... 
A vitamininin bu mühim işi labo
ratuvar hayvanları üzerinde tec
rübelerle de sabit olmuştur: hay
van yavrularına. verilecek gıda

lar ilkin kaynatılır yahut alkolle 
yıkanır ve bu suretle vitaminle· 
rin hepsi, bir kere yok edilir. 
Sonra bunlara A vitamininden 
başka her türlü vitamin veren 

gırlalar katılır. Yavru on lıeş gün böyle beslenirse artık bUyU
mez olur. Bu suretle bc'31cme devam ederse yavru telef olur. 
Fakat gıdasına A vitamini veren şeyler de ilave edilince kur
tulur ve bliyümcsi devam eder ... 

Uu tetrilbeyi insan yavruları üzcr~de yapmağa cesaret 
edenl~r tabii çıkmrunış3a da insanların da bu kaideye tabi ol
duklarını gösterecek şeyler vardır. Bir kere gebe kadınlar
tian birçoğunun tutuldukları göz rahatsızlıkları: çocuk annesi
nin kanıındayken büyümek için annesinin A vitaminlerini 
kendine çeker, annesi onlardan mahrum kalır ve gözleri ra
hatsız olur ... Bir de kadılardan bazılannnın doğurduktan son
ra tutuldukları lohusa hümmaııı hastalığı. Vakıa bu hasta· 
lı/Zın "sıl sebebi mikroplardır. 1''akat kadın gebeliğinde ken
iisinin A vitaminlerini çocuğunu büyütmek için ona vermiştir 
-:le kPndisinde kalmadı~mdan mikroplara karşı kendini müda
faa edememiş ve hastalığa tutulmu~tur. Bunun delili: Johusa 
hümma::ıma tutulmuş kadınlara A vitaminini ilaç olarak vcrir
ll-!r ve birçoğu o korkunç hastalıktan kurtulur ... 

Çocuk:arı büyüten, büytiklerin uzuvlarındaki ince zarları 

besliyerek onları mikroplara karşı müdafaa eden, neslin ba
kasını temin eden bu lüzumlu A vitaminini nerelerde buluruz? 

Çocuklar onu nnnl'lcrinin südündc kolayca bulurlar. Anne-

Yazan : Dr. G. A. 
si kendisi ondan mahrum kalır, vücuduna giren vitaminler· 
çocuğuna verir. Bundan dolayı emzikli annelere hem çocu
ğuna, hem de kendisine yetişecek kadar A vitaminli yemek
ler yedirmekte ihmal etmemek lazımdır. 

lnek sildilnrle de A vitamini vardır ama, ilkin nispeti an
ne südündekinden azdır. Çünkil ineğin yavrusu günde sekiz 
on litre süt emer, anasının sUdilnde, yavruya. lilzu.mlu olan vi 
tam.inler de o nispette bÜlunur. Halbuki insan yavrusu gilnd 
bir litreden az süt içeceğinden kendisine lüzumlu olan nispet
te vitamini inek sUdünde bulamaz. Bundan dolayıdır ki he
kimler ötedenberi insan çocuğu mutlaka inek sütlü ile beslen
melidir diye ısrar ederler ... Sonra da inek südünde A vitami
ni inek taze otla beslenmiş ise bulunur. Kuru otla beslenmiş 
olursa onun südilnil içen çocuk bUyilyemez ... Daha sonra inek 
südilnde vitamin bulunması için ineğin güneş görmesi lazımdır. 
Onu da karanlık ahırında bulamaz. 

Bu vitaminden tereyağda da bulunur, fakat ineğin südündc 
varsa. Bir de tereyağı vitaminli olsa da hava cereyanına kar
şı gelince, vitaminler telef olur ... Yoğurtta ve yağlı peynir
lerde de bu vitaminden bolca vardır. 

A vitaminini en bol veren gıda yumurta sarısıdır. 250 öl
çü. Fakat beyazında yoktur. Hayvanların karaciğerinde de 
bolca 50-100 ölçü kadar bulunur. Pişmiş ette hiç. Balıklar

da 20-50. 
Sebzelerden onu en bol verenler, havuç, domates, 50 ölçü. 

Onun için çocuklara her yemekten önce bunları yedirirler. 
Enginarla taze fasıılye, bakla ve mercimekte 10, bezelyede pek 
az. Uhanada yine 10, pırasada hiç. Biraz da bal kabağıyla 
kuru fasulyede. 

Yemişlerden portakalla limonda, cevizle fındıkta. ve ba
demde 5-10 ölçü. 

Siyah ekmekte az, ancak 5 ölçü. Francalada ondan hiç 
bulamazsınız. Pil~vın - princlnde değil - ancak yağında. bulabi
lirsiniz, o da havalanmamış olursa ... 

Zeyt/ıyağında da devc<1e kulak gibi. 

de dahi sıhhatlerini bozmadan oturabi
lirler. 

Kut kokusunun ~nUne geçmek için de 
her gUn evi temizlerken parkeleri sildi
ğiniz suyun içersine Uç damla herhangi 
bir esans damlatmak kafidir. DöeeU o
dalarınız için süpürge kullanıyorsanız sU
pilrgeyi bu su içersine batırarak odayı 
öyle silpUrürsilnUz. Küf kokusu hl.sae • 
dilmiyecek kadar azalır. 

S o runuz 1 
Cev-ap verel im 1 

•Bandırmada bayan Güzin Şenol HrD• 

yor: Saçlarımın ııiyah rengi daha koyu. 
lqırsa yüzüme çok yalugacağmı aöylU· 
yorlar. Bunun için ne yapaymı? 

"Saçlarmm ceviz yaprağı menkuu ile 
yıkamak bu hususta müracaat edilecek 
çarelerin en basiti ve en iyisidir. 100 
gram ceviz yaprağını bir kilo su içersin· 
de kaynatınız. Kaynatma, suyun yamı 

uçuncaya kadar devam etmelidir. Sonra 
saçlarınızı bu suyla uğuştura uğuıtura 

yıkayınız. İstediğiniz olur. 
• Bebek, bayan Nermin Ozlcyen: Sık 

sık dudaklarmm uçukladığmdan eiklyet 
ediyor ve çare arıyor. Uçuk ekseriya a
teşli bir hastalıktan sonra görünür. Bir
kaç defa çıkar ve bir daha tekerrür et
mez. Yalnız bazan sık sık tekrar çıktığı 
olur. Bu kan bozukluğunun eseridir. Gı
danıza dikkat etmek ve hafif bir mUıhil 
almak kafi gelir. Mevzii tedavi etmek i
çin yaranın üzerine her akşam bir tutam 
karbonat ekiniz. Ertesi sabah daha i~i 
olmuş görebilir5iniz. 

• Kumkapı, bayan el eni: Çok ince saç
larım var. Ondülasyon tutmuyor. Perma
nant bile yaptırsam bozuluyor. Bana bir 
çare söyliyebilir misiniz?,. diyor. 

Çok ince saçlara tuvalet yapmak haki
katen müşküldür. Sa~larınızı ondül8.eyo. 
na daha müsait bir hale getirmek için 
sı ksık tadh bademyağıyla yağlamaktan 
başka çare yoktur. 

ıı: Çok öne eğik ve yumuşak ıapkalar 
'bu mevsimde moda olacaktı:r. 

• Pudra kutularının Uzerine ince llke 
kapaklar modadır. Kadınlar bu kapak U
zerlne gidecekleri yerleri ve randevu sa
atlerini yazıyorlar. 

.. 
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va~arnı: nn<nmnm 

Padişah, Anbet-e haqkırdı: Sen 
tekin deqilmişsin de haberim ,qokl 
Odayı dolduranlnr korktular. Cevri bir ı 

an içinde Anberden hlidise;>i öğrenm{e 
bulunduğu içln bunun sebebini biliyordu. 

Mustafa haykırdı: 
- CellAd! 
Damızlığa çekilmiş bir boğa gibi .sı -

rım vUcutlu bir bostancı odaya girerek 
ayak 6ptU. HUnkAr htilii hayretlerle An-
bere bakıyordu ve yine haykırdı: 

- No durursun bre kahpe oğlu. Vur 
boynunu DU zencinin! 

Bulunanlar birer klişeye sindiler. An
berin dili tutulmuş, siyah benzini kara 1 
sarı bir renk bağlamıştı. Çenelerini biri
birlne çarpıyordu. Gözleri birer kan ça-
nağma dönmU11, manasız birer cam göz 
gibi padişaha dlkllmi§ti. Cellad, kaim 
kılıfından taze bilenmiş palayı sıyınrken 
Anber diz UatU yuvarlandı ve Mustafa -
nın ayaklarına doğru süründü: 

- Merhamet padişahım! 
- Sus bre melfin! Sen tekin değil-

mişsin de benim haberim yok, 
Cevri atıldı: 
- Padieahım, bugUn Hazreti fahnka-

1natm yevmi veladeti mUbrekleridir. 
Ecdadı lzammızdanberi balüei ruyu ze
min padişahlarımız bu yevmi mlibarekte 
ellerini kana bulamnzlar. 

Celtad geri ı;:ekfldi. Celliiddı, fakat 
milsJilmandı. Cevrinin ıözleri ciğerlerine 
ok gibi iıılemfuU. Hünkar sayıklıyordu: 

- HB§a o Hızır değil, Anber kıyafeti
ne gifmi§ bir iblisti 1 

Hani neredeyse Cevri bile hUnkiırın 
bllsbUtUn delirdiğine inanacaktı. Hem 
ne isabet olacaktı! bütlin hfıdiseler kö -
kUnden hal:Cdl!miş bulunacak, Selim tah 
tına g1?çecok, Mustafa da bir odaya bir 
gUIJAbi ile hapsolunacaktr. 

Hepsi çıktılar. Cevri Anbere de blr 1-
earet vererek çıkmasını söyledi. HUnkar
la yapayalnn kaldılar. 

Padişah çok bedblndf. Harab ve peri
§an haliyle acınacak vnziyetteydl 

- Padişahım, dedi, tövbe istiğfar et. 
Senden büyük Allah varclır. Kul hatasız 
olur mu ııovketliıın? Bir glinah fııledinse 
eğer, Cenabıhak seni Urküttil. Kaç saat
tonberidir ki cariyen mahpusum. 

Sultan Mustafa başını kaldırdı. Hay
ret ve dcheot içinde sordu: 

- Klm hrıpsettl seni? 
- Siyah :yüzlU, uzun boylu, geni~ ka-

rınlı bir Arab, padişahını. Gözlerime öy
le baktı ki kendimden geçtim! 

Cevri, bu tesadüften ne güzel istifa
de etmişti. Zaten aklı büobUtUİı kafasın
dan giden padişaha bundan güzel bir ma
sal yutturulamazdı. Halbuki o gaybubeti
ni ba11ka UlrlU iz!ıh edecek, belki de mu
vaffnk olamıyacaktı. 

Mustafa dikkatle dinliyordu. 
- Ne reye hap:setti Cevri? 
- Bilmiyorum ki hUnkarnn? Orası 

neresiydi, bu kimdi, beni niçin hapset -
mlşti? 

- Kim salverdi seni? 
- Yine kendisi hUnkArım. Yarı beyaz, 

yarı siyah :[Utle geldi ve beni bu kori
dora fırlatu. Kendi kayboldu. İ§te hu-
zurundayım. 

Padi§ah Mustafa leğen ibrik istedi. 
Abdest alıp namaz kılacak ve tövbe is

tiğfar edecekti. Belkl Cenabıhak bu mil
barek günde padl§ahın mlinacatmı kabul 
ederdi. 

Cevri, böylece Mustafayı teskin etme
ğe muvaffak olmuştu. Bu iş de halk ağ
zına dUştU. 

- Saray tekin değilmiş! 
- Padişaha Hızır görilnmüş! 

- Anber ağa, veladeti peygamberiye 
bağışlanmış! 

- Cevri bir akıttı kadrnmış. 
' Fakat aklı bıı§mda olanların endişesi 

her gün biraz daha artıyordu. Ne ola
caktı? Bu işler nnsı.l yoluna girecekti? 
Sarayda, hUnklı.r huzurunda birtakım es
rarengiz hadiseler dönüp duruyor, şeh
zadeler knybolup çıkıyor, hUnkiı.r tekme
lenip yurrnuklanıyor, .sultnnlar bu hailc
de rol alan aktörler gibi meydana d5 -
kiıımUş, cnı rlka ve idare xadın eline kal 
mış, ycrycr sefalet ve açlık, kıtlık üre
mi&, ordu karıııık bir halde, serdarlar bi
ribirine düşmüş, devleti aliye muzmahil 
ve perişan vaziyette ne oluyordu? 

Bir taraftan da Tuna serdarı Alem -
dar pnıııı hızını alarnatnı~, bir dcmlr 
gülle gibi girdiği yeri perişan edip kel
leler yere sererek gemi azıya almı§tı. 

Serdarı ckrcm Çelebi paşa, otağında ge
celerce uykusuz, bu sergerdenin taııallti
tunu def lçln çare aramakla nıeşguldil. 

Rumeli suikastçileri için işler yolunda 
gidiyordu. Cemiyet erkilnmdan Tahsin 
efendi scrdarn apa5lkar söylemişti: 

- İki cihetin dahi lhtiyacatı çok, or
duyu hümayunda ise iktidar yok. Delik: 
bUyUk ,yama kUçUk. Bôyle kalırsa hal -
ler fenaya mlincer olur. (1) 

Ruslarla yapılan mUtareke müddeti 
bltmi§ti. Ftıkat otağ kuran orduyu hU
mayundn harbe hakikaten mecal yoktu. 
!stnnbulda rical birilıirinln ayağı altına 
karpuz kabuğu koymakla meııguldüler. 
Bir taraftan gerek Behiç efendi, gerek 
Tahsin efendi serdarı Ekrem Çelebi pa
şayı ürklltmUaler, Alemdar pa§a U~ bir 
uzlafma yapmafa tc§Vik ctminler, diğer 
taraftan da Aemdnrı, Serdarın aleyhine 
doldurmu§lar ,küplere bindirmişlerdi • 

Serdar Çelebi Mustafa pa§a, bu tedbi-

ı 
re aldnnmı§ ve Alemdarla görü§lllcği ka
bul etmişti. Fakat içinden de pazarlığı 
vardı. Harbctmiyecek orduyu İstanbula 
döndürecek ve her şeyden önce elindeki 
mUhril hUmayunu kuvvetlendirecek, et
rafını saran dlifimanJarını temizleyip is
tiklAI Uzre kalacaktı. 

Gece basmıg, geç vakte kadar içtima
da yorgun ve bitkin hale gelen ordu 
ricali teke r teker dağılmağa ba§latnı§lar
dı. 

Serdar, çadırına çekildi. Dll§UndüğU 

ve hazırladığı tedbir pek ı:tızeldl, ama, 
acaba Alemdarla görüumesi ne netice 
verecekti, buna üzlilUyordu. Bu lA.f din
lemez, söz anlamaz sergerde ile uzlaş -
mak, düşmanla mli~lfıha etmekten ya
man bir işti. 

HenUz yatsı ezanı okunmuş, bütün E
dlrno gecenin sessizliği içine gömülmü§
tli. Serdar bu gece çadırında yatmağı 

tercih etmişti. Gôzlerine uygu girmediği 
için 11öyle bir kenara çekilip dilşUnceye 

daldı. Asker çadırlarının arkalarından 

yere ıUrüne silrüne yürüyen bauı açık 
ayağı çıplak bir nefer, ıerdarın çadırına 

doğru ilerliyor, etrafını gözetleyip, din
liycrek bir şey bir ses olmadığına emin 
olunca biraz daha sUrUnerek yaklaşıyor
du. 

Elbisesiyle, gece daha koyu san görü
nen topark arasında en kUçük bir fark 
bile yoktu. Serdarın çadırına gittikçe 
yakla§an bu ne!eri nöbetçiler ~olay ko
lay göremezleroi. 

Serdar daldığı dür'\ncelerl içinde he -
men hemen bir nekcrlemeye de varmış 
bulunuyordu. Belli ki bu gidişle uyku~u 

da adamakılı bastıracaktı. Bu eıradn 

serdarı ekrem garlb ve boğuk bir ses 
duydu: 

- Ya serdar! ya serdar! 
Bu ne bir ferynd, ne bir niyazdı. Bu 

ses, hatiften gelen bir nidaya benziyor
du. Sanki toprağın altından geliyordu. 

Serdar dehşete dilştü. önce belki 
kendisine bir hayal musallat olmu§lur 
diyo düşUndU ve oracıkta duran suyla 
yüzünli yıkadı, ur.un çubuğuna bir siga
ra yerleştirip tellendlrdi. 

Böylo anlarda bir damla rüzgar bllo 
insanın bütUn tüylerini kabartır, vücut 
tavuk eti gibi pürtük pürtük olur. Bu 
bilinmiyen bir korkudan, mlicadele edi
lemiyeceği ıanılan bir kuvvetliden duyu
lan dehşetten gelir. İşte tıpkı serdar da 
böyle bir zaafa düşmüştü. 

(Deyaım \'&r) 

(1) Tarihi oc,·det, sayfa 244. 
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'lef'I Benua elini uzatarak yatağa ı 
ledi; apansız metresinin vücudzırııı 

tutacak ve onun hayretine 
gülecekti iş 0ıat1-

- Evet. 1 ğildir. Tek ba§ma nereye gitııldll) 11rııl. 
- O halde kendisine muvaffakıyet lir?,, Merdivende ayak sesi diltdU• 

halinde söylememiz mukarrer cUmleyi ko;llU, fakat sesler ikinci katta 

söylersiniz: Allo mösyö Simon? arabayı gelen o değildi. . . bütill1 ~· 
garaja götUrdUk.,, Benua, bir şenlik için gıbı ~a< ı bil' 

d c""· - Hayhay telefon ederim. A11ahaıs- ları yakılmış olan apartunan a uzc:filld8 

marladtk. araştırmaya başladı. Masanın >-ıırt51 

- GUle gUle dostum. bir çay fincanı duruyordu, ~a):c, JJ"' 
YUzba§ı pardösüsünün yakasını kaldı- içilmişti. Köşede bir koltuk uze·neıı'ıı •• 

rarak yağmur altında yürüdü. 1..ske ri rotenin işlediği pembe bir kon:ıbı rı1''rı!• 
·-ne~ 

mektebe doğru ilerledi, sonra sağa sa- tılmıştı ;çamaşırın Uzcrinde ıg 
parak Kler sokağına girdi. Dorote §imdi mamıştı, iplik sarkıyordu. ndll il'' 
onu yatağa uzanmış, yarı uykuda bek- "Birdenbire kalkıp gitmşi. sıı!o )"•W 
llyor olmalıydı. "7Aıvallı !" diye dUşUndU. yat birdenbire durmuş . .Niçiıı ·•' 11çt1ıtı
Üç gUndUr bu fon Strammer meselesi yU- odasına geçti. Elbise dolabı. ):~;it b•(lll 
zlinden onu görememişti. Çamaşır ve elbiseler eksiktL tııJl' ' 

Genç kadın ona hiılıi, ilk tanıştıkları olacaktı, nerede?,, Benua bawlı.lde e~ • 
· de zamanki kadar hararetle aşıktı. Onu her madı. Tuvalet masası Uzerın 

görtıııUnde, bir saat evvel ayrılmış olsa- sikler vardı. ~· ~ 
lar bile, çocukça ve çılgın bir sevinçle "Hiç ulipheye mahal yok, cpr.ı~ fBt 

. . giltıl •" .. rt 
karşılıyor, boynuna sarılıp dudaklarını cek bır zaman içın buradan ııaııv 
erkeğinin dudaklarrna yapıştırarak mı - kat niçin? nereye? bana nede~ııJ!l~,ı 
rıldanıyordu: . vermedi? bir kA.ğıt olsun bırs 

- Seni kaybetmekten öyle korkuyo- nasıl izah edilebilir?,, . . . •dİ· ~~~ 
rum ki! Şapkasını, pardösllstinU gı) rt eıcl 

Benua gUIUmsedi. Bu akşam tamamile tekrar bir göz gezdirdikten son ın o~ 
serbestti, Dorotenin yanında eabaha ka- trikleri s<Sndllrtlp aşaj;'lda kıı.pıcın es ~r
dar kalabilecek, son haftalarda olduğu önünde pencereyi vurdu. :Kadın 5 

gibi şöyle bir görUnUp ayrılmak mccbu- di: 
riyetinde kalmıyacaktı. Yakın zevk sa
atlerini dilşllnerek titredi. O gece Doro
te mes'ut olacak ve aşkı mUtcakip blitUn 
azası tatlı bir• rehavetle gevşemiş, ok -
uanmağa muhtaç bir kedi yavrusu tesli
miyetiyle ona sokulup ujııyııcaktr. Çok
tan buna hasretti. 

YUzbafı Benua, Kler sokağındaki blr 
binada Dorote için kiraladığı dairenin 
kapısını anahtarla açtr. Karanlıktı. Do
rote uykuda olmalıydı. Ayaklarının ucu
na basarak salonu ~eçti, yavaşça yatak 
odasının kapısını açtı. 

Perdeler inik: olduğu için oda ıılfirl 

-Ne var? 

- Bir şey soracaktım• ısr!llld~ 
Kapıcı kadın, uyku serseı:nı g 

,, ....ıl· 
- Ne var, ne istiyorsunuz· daf1l v~ 
- Beni tanımadınız mı ına 

ı· rant; yüzbaeı Benua... ctife 
- Tanıdım ama bu saatte ne,, 

uz. ~-lemi uykudan uyandırıyorsun J~ 
b'r oil' Benua kadının avucuna 1 

' c 
Irk sıkıştırarak özür diledi: bil 5aatl 

- Affedersiniz madı:un·. Sit!0r11ııı J!f" 
rahatsız ettigime pek UzülU) ·t" 

şını • 
meraktayım da ... Matrnaz~l tunııı·· jj 

- Evet, üçüncü kattakı do51110Jllstıı1 
- E\'et. Yukarda yok. ?J 

karanlıktı. Elini uzatarak ilerledi. Elle- var mı? U gtltİ-
riylo metresinin vücudunu tutacak, onu - Tabii yukarda yok, çUnlt 0 y 
böylece uyandırıp hayretine gUlecekti. _ Gitti mi? siz gördilnilZ .:. , 

- Dorote! - Sizi uimdi gördUğUın gı ı. 
Yatak bomboııtu. Benua endi~eyle bn- Benua sip.irliydi: ~a bill 

ğırdı. Elektriği yaktı.. _ Anlatın madam nursnt. ıJ! 
- Dorote ! yorsanız söyleyin. f,.,;c 

1 
Tekrnr ı:eslendl. BütUn oduları dola- - Bildiklerim çok değil ıtl~aııt gtld: 

ııarak her tarafta elektrikleri yaktı. Ev- gUn saat dörde doğru bir ~f ettııı' 
de kimseler yoktu. Matmazeli sordu, daireyi t q 

Salona döndli, ayakta durarak düşün- Yukarı çıktı. . iJltıli§tJ· 
dil. Kendi kendine "beyhude yere tel8.ş!,, - Nıısıl bir adanı? nasıl gı) ,1 .,,,... 
diye söylendi. "Sokağa çıkmış olacak.,, kaç yasında kadardı?. • bOflll•. il~ 
Etrafını aradı, genç kadının bırakmış ol- - Acele etmeyin. uzun bifÖ 
maeı lazım bir mektup göremedi. bıyıksız, kırk yaşlarında kadar 

Duvar saati onu çaldı - Ecnebi miydi dersiniZ? ,Jt) 
"Geceleyin sokağa çıkmak Adeti de - (DC\n.tnl~ 

111111 !lr:EumumBmD011CJ•~•rEmrm ...... lflDl••~rJra(E]~r:J) l!JlJt!r:Jl!mlDlir!l61~~~:; 
Platon CC\'ap \'erdi. ~ u ~AV ~ N . o kocaman makinelerin her parçasına ayrı arrı ~ıpt~ıil 6~0~. 
- Tam a~ıkların ~uhunu oksıyacak bir gece! Bunun değerini t::) ~ Bu fen harikalarının, çiftliğe gittiği zamanlar, prenses111J0 

gibi ~ 
anlamıyan bizler evlerimizden dı~arı çıkmamalıyız. Biz böyle aeylere CJ i~lemek, onun ho~una gitmek, memnuniyetini, kazanın ~13~-Bdil1, 
lAyık değ1liz! ...._ _... _ _ _ _ _..:.,_ _ suz bir .saadete e~isece~lerini dtişündükç: üz~n~~~iind~:ece~i d0,ıeJI' 

Sözlerinin tesirini anlamak için yan gözle Nana)'a bakıyordu. Fa. hale gelıyordu. Bırdenbırc aklına, prensesın çıftlıgıne ~ ğt soıı ~-
kat genç kız, basını yukarı kaldırmış, gece kraliçesimn lekelerine ba- K A Ç 1 R O 1 G 1 K 1 Z cesi gelerek boğazı tıkandı. Prenses, çiftliğinde yap~O: 1 rdu: 
kıyordu. 1çini çekti: \'antilasyon tertibatını anlatırken, damdan düşer gıbı so çJt 

- Ah, ayda bır adam olduğuna inandığım zamanlar nerede? Ne- - 2 2 - - Yakında gidiyor musunuz? . 50Jll"1 

iyiydi o zamanlar? -Beş gün sonra .• Yeğeninizi annesine götüreceği!1'1· 
- Emin misiniz? 

- O vakitler kaç yaşında vardınız? - Babam bana öyle derdi. Ben, babamın bana söylediklerfinin liğime gideceğim. 
- Dokuz. Sadun, yeisle, sordu: 
Gülmeğe başladılar. Fakat Nana, o gün hiçbir şeye gücenmemeğe 

and içmiş gibiydi. Sözüne devam etti: 
- Evet o zamanlar, babamın berri, Kafkasyadan getirdiği "i\eg 

ro,, ismindeki güzel atıı a binnıeğe alı~tırdığı zamanlardı. Bu at, bir 
gürcü prensesinin imi~. Dört nala giderken yerden mendil kapardı. 
Ne güzel, ne iyi ahlaklı hayvandı. O vakitki kadar mesut olduğumu 
bilmiyorum. Babamla ben, akşamları atla dolaşırken aya bakardık. 
Babam bana, orada bir kapı olduğunu, aydaki adamın, vaklit vakit, 
o kapıyı açıp bizinf'yaptıklanmızı seyrettiğini söylerdi. Allahım! 
Yolda giderken havaya bakmaktan, kaç kere yüzükoyun yere yu\'ar
lanmı~tım. 

Platon yava~ sesle, Meta kendi kendine SÖylüyormuş gibi: 
- Kimbilir kaç kişi simn gibi yapmıştır, dedi. 
Nana Platona baktı. ç,ocuk gibi yüzünün çizgileri deği~ti. Bir-

denbire yakurlaşan bir sesle, cevap verdi: • 
- Havaya çok bakmak yüzilnden dU~rnenin de bir ZC\'kıİ vardır! 
Platon hayretle ba~ını kaldırdı: 
Nananın riddi ve tatlı yüzü ona başka bir biçime &irmiı &ibi gel. 

di. Sesini yük~~meden sordu: 

hepsine körü körilne inanırdım. Bana yüz kere tekrar etmişti: "Sakın 
- Uzun zaman kalacak mısınız? ... ~c' önüne çıkan engellerden yılma; miskin bir düşünceye tt\kıhp kal- 1IY-

.' - Bir ay! . . ,,_,.rı 11e ~ 
nıa; gözlerini daima yükseğe kaldır.,, _Bir ay mı? Allahım! Bütün bu zaman ıçınde i.J" 

Platon: v , 

- Babamz çok mert bir adammış! dedi. gım. ,.erdi: 
Nana, eliyle yavaşça genç adamın elini tuttu, kalbinden ta§:ın PreMes, gözlerinde tatlı bir istihza pırıltısile c:evaP 

bir minnetle sıktı. - Şimdiye kadar ne yapıyordunuz? 
Biran sustular. Nana. gayet yavaş bir sesle SÖze başladı: Sadun hemen cevap verdi: rol\tıt· 
-Babamdan çok seyrek bahsederim. Evde cesaret edemem .. An- - O zaman sizi tanımıyordum? Hayatımda mana sııs-

nem ağlarn.ığa baslar .. Kardeşlerim aldırmazlar. Babamın en çok - Size kitap bırakırım. ıştl· 13irtıfl 
sevdiği bendim.. Bu Sôzleri söylerken prensesin sesi hafifçe alçal!'11 

- Babanızdan istediğiniz kadar bana bahsedebilirsiniz. En çok tular. Birdenbire prenses seslendi: . ııtl-11d9;' 
sevdiği çocuğunun hatırasında bıraktığı çizgıilerle, iyi yürekli bir zatı - Haydi çocuklar, geç oldu, artık gidelim. jJ;I 
gözümün önünde canlandırmak benim için btiyf.ik bir zevk olacaktır. Eve döndüler. ~eşe ile birer çay içtiler. Az sonra• 

1 
Nana, hatıra~ının derinliklerine dalarak, anlatmağa başladı. veda edip çıktılar. . b·re: ıc9d~' 
Bu sırada, Sadun, kendisini dünyanın en mesut adamı, sayıyor- Vapur iskelesine yaklaşırlarken, Sadun bırde? 1 

ele bir . ı-ııJ~ 1 ' 
du. Prensesin yanına oturmuştu. Prenses, çiftliği için getirdiği ma- - Platon, dedi, senin kardeşin c;ok takdi~ e?ıle~ada.r H1 

kineleri anlatıyor; Sadun,. vidalarla çivilerinin sayısına varıncaya Dünyada onun bir eşini görmedim. O kadar hıslı, 0 

kadar bu makineleri gÖzüniln önüne getirecek derecede ehemmiyetle o kadar cana yakın ki.. a0'1 "") 
bu sözleri dinlıiyordu coev 
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B;r kız, anasını boğdu ... 
~ 11.ı taraf dünkü ıayımızaa - Bir aralık, annemin yanıma geldiğini 

İsiıı i •~i gün, evet hemen ertesi gün hayal meyal gördüm. Bir eliyle omuzu· 
(oııın: a~lıyan GUlfidan kalfanın mu okıarken diğerile yanaiımı fiskeli-
d ı:ı. • bır yatı mektebine atılıyor· yor: 

~;ı Ilı le - Git, diyordu, bu kıyafetle burada 
~ be e tepte tam bcı ıene ckudum. daha fazla niçin duruyorsun? Git Gül-
il ı.ıt 1 Uzun yıl içinde ne hakaretle- fidan sana benim elbiselerimden birini 

lıt tadını ı giydirsin .. giyin, kuşan biraz da tuvalet 
ttteb 

~da e yaııldığır:ırn haftasına yap: öyle gel... H:ıydi çabuk ... 
~lt n, herkes benden }":iz çevirdi. Tuhaf şey ... Annem bugiln beni ilk 
' l ben mektep arkadaşlarımı ne defa yanına çağınyordu. 
aır ıe~ştim ! . Merdivenleri n&sıl çıktığımı bilmiyo· 
~ tun, bana karşı olan çekingen- rum. En üst kattaki odalardan birinde 

1 ~bebini öJrc:ımek istedim. Hay- bir knnapeye yıfıldım. Hıçkıra hıçkıra 
,,. tlelc, Cavidan, Cevza kovalamaç ağladım. 
'~1-rdr. Aralarına karııtım. Hepıi Annemden nefret ediyor, bUtUn bu 
'Oı boyalı inıanlardın tiksiniyordum. He· 
bj llılz,.olmaz t men o gece bu berbat evden, bu iğrenç 

'le~~ durd;.ılar. Soluyorlardı. Mellıl insanlardan kaçmak istedim ... Olmadı. 
, 

0Ynumu büktüm: Reis Bey, insan, mukadderatına hakim 
b~ •ize ne yaptım? olamıyor veııselam ... 

'dı:tr:ı. İçlerinden en afacanı Cavi- Annem o gece beni kendi eliyle ıiy· 
'o : bedi nu annenden sor! 
Ofd' durdu da manalı manalı gülü

',;· Öyle bir gücüme gitti ki. .. On
' t ••rdırn: 

'lıııı llıurn ne olur, beni de aranıza 

'01 
'lf l!ı•ıı 
, 'den? 

Ç.uıır .. 
, "· u ıen piçıin J 

rı,. . 't • rnı? 
, ~et. 

'~ne demek? 

'" h~ıız doğanlara piç derler. 
h, · llını baba "'ld'' 

'""lltd" mo u. 
~~ıı d~ katılarak gülüyord:.ı. Artık 
~ tutamndım. Gözlerimden yaşa,.._ dı. 

~.~nı Yeme\thaneye u~ramadım bi 
~ Parmaklıkl!,,bir duvar dibinde 
~~ .. ~· saatlerce ağladım. 

~1'ttı~ neden sonra bir ıün bana 

~·evvelden annemin •<kadapy• 
>etı ~an senelerce evvel, annem bir 

~.llı~e sevişmiı. Ve, aldatılmış. Bu 
..,,__~ru mUnaıebetin de mahsulil 
~ " O ıUnden sonra, annem 

tolu bir daha bulamamıı ... 
~be . ,,. :[. • 
Ş ,ı &•Jnde bir evime çıkardım. U

" a}':'~le bir annemi görilr, GUlfidan 
ltıe•te !başa dertleşir, erte\i gün yi

t..~·t ••be dönerdim. 
_"'lla t?Jt lanı eve geldiğim zaman, ka-

"' 'itli coııkun bir kalabalıkla kar-
lt,t 

~ltt. ~~nki gibi kapıyı Gülfidan : _ -
~)'e ı. •dan geçerken, annemin am
k ·~ .nıttığr Şevket Beye rastladım. 
'iiıctutoııcrini açarak dikkatli di'ckat· 
,\1. Sonra: ' 

~ bjh? lcUçük hanım 1 

~ "1q ~~nıu tuttu, çekti. Ağzı leş gi
b; '1laı Ycrdu. Bu körkütük sarho-

~ eU:~rı ~urtulmak iste<!im. Fakat 
~ rı bıJeğimi öyle bir sıkıyordu 

\t:~a sUrUklerken yılışıyordu: 
>'lcu "k•. b, ""! t\ Çu tf et... ~ ::n kos!:o:::t kız 

"· bt ~Yol 1 .. Şuna bak hele ... Göğüs 
'a.hç nı, hu ne güzellik ı.. 

1- tft~rdiğimfz zaman, aı;alp inhi
la~. lia, t doğrularak beni tanıttı: 
~~ 'der· rnan Hanımın kızı İffeti 
~~tt~ ıc·~~ .... Fakat diklntlf bakın; 
~~dlıt ll~uk Hr modeli oefil mi? 
'~eı b larkan aviıeden gCSz ka
~lllt, 1\1 lr ziya taııyordu. Ortada 
d~~dıt:~rı.ıc bir mata, ttrafında hiç 

• ~ ..... şık erkekler, cok boyalı ka 
"'~tdı. • 

~t, Ot:J~Pıda beni g8rUnce, kucak 
it '1l'tıld du~u ya~lı erkeğin dizlerin 

'~ı~1 d~ • J.'0rltre1 baı1arrnr çevirmiıler, bize 
al'a"' ı. !tara r.;CSzlU, Hmer. ırk bir 

d a • ı• ~ki le a .::tı f!afif çe sallanıyordu. 
' () ı._ adehi havaya kaldırdı 

·~ld . 
~t... e, dedi, İffet Hanımın şe· 

hqht 
tı· "~Ya ~arıa ıuıu~er . :: kadehleri· 
·~l~r1• alJıroılar ve ictiler. 

nı t• ~ 
-~ ~ P'şnıa ıtriyor, r,eldif.in.e gelece· 

ı. l~'t ,; oluyordum. Hiddetimden 
~ t ~l! .. 1 t. hale r,el'lliftim. Biriken 
,,.,.. birt~rı.rne b"'tıyor, Wrlü türlü 

~ltra~rıne karı~:ı.n kokusu ıön· 
rıyordu. 

dirdi, süsledi. Sonra, içki m•aasınr çe
viren insanların arasına karıştıfrmı ha· 
trrlıyorum. 

Sabahleyin uyandığım zaman, ya-

tağımda dağınık saçlı bir erkek horlu
yordu. 

• • * 
Geceler tevali etti. Artık her sabah 

yatağımda bir baıka erkekte uyanıyor
dum. 

Annem memnundu. Ve, gün geçtik· 
çe bana da bu hayat tabii görO:inmeğe 

baıladr. 

• • • 
Bir ay evvel miydi ne ... Korkunç bir 

kış gecesiydi. Baıımda biraz ağrı var
dı. Yatak odamdan inmemlttitn. Alnı-

mı buz gibi •.::ama dayamıı. kuduran fır· 
tınanın dehıetine bakıyordum. 

Ansızın kapım açıldı. Elektrik düi• 
mesi çevrildi. Döndüm, baktım: ~ç

kince yaıh. körkütük sarhoş bir erkek· 
ti: 

- Bonauvar İffet Hanım! 
Diye içeri girdi. Anladım ki bu gece 

yi koynunda geçir~ccğim erkek budur. 
• • * 

Geceyarrırndan biraz sonraydı galiba. 
Kapı ııcırdayarak aralandı. Masanın ü
zerindeki lambanın kırmızı atlas aba
jörlerfnden taşan kızıl ışık odayı kan 
rengine boyuyordu. Bu kızıl dekor için
de, annemin hiddetten moraran zayıf 
yüzünü gfüC:•:Jm. Sarı benekli yeşil göz
lerinde vahşi bir parıltı, dudaklarında 

acı, hırçın bir gUIUş vardı. 
Bir tek söz e'lylemeden odanın orta

sına yürüdü. Üzerimize dik dik bakı
yordu. Nihayet. olduğu yerJe gözlerini 
oğuşturaral: şa~kın §aşkın sallanan yaş
lı erkeğe döncXl. 

- Fikret, dedi. Genç ya§ımda bana 
indirdiğin mUthiş sillenin intikamını al
mağa yemin etmiştim. Bu mukaddes ar
zuyu yerine getirdiğim için şimdi öyle 
bahtiyarım ki! .. 

Dudaklarındaki tebessüm yayıldı 

kahkaha oldu. Kasıklarını tutarak ka
trlırca!ına gUlerken, gözlerinden yaşlar 
bo~anryordu ... 

- Anne, diye haykırdım, ne diyor
sun? Çıldırdın mı? 

Dudaklarında hala o hırçın gülüş .. . 
Yeşil gözlerinde hftl! o vahşi parıltı .. . 

- Ne mi diyorum, ne mi diyorum? 
Koynunda yatan §U ııefili görüyor mu
•un? 

- Eeee ... 
- O senin baban kızım .. Baban o 

senin ... 
Ne hale girdiğimi bilmiyorum. Her 

tarafım buz kesildi. Yataktan fırladım. 
Vahıi çığlıklarla gillen annemin aaçla
nndan yakaladım: 

- Ne diyorsun kadın? diye hı~km
yordum, ne diyonun ? .. Bu Lenim ba
bam mı? Ha? ... Söylesene?!. Babsm 
mı bu'.. Babam mı bu? .. 

Boğıılerak ökıU.ı'iyordu . Gayriihtiya
ri ellerim boğazına gitti. Bu ince boy
nu bütün kuvvetimle ırktım. 

Dudal:1lr-nda hfila o hırçın g~li'§. 

de!'ıj:tten büyüyen gözlerind~ hfıla o 
vah!fi panltı vardı. 

- Babam mı bu? .. Bu babam ha? .. 
Babam hı?.. 

Ellerir.ı ır i ttikce biribi r:ne kenc~len
di. Srkt .• 1, ırktrm, sıktım. 

Bir kirli bohça ıibi, canıız, bir klSıe· 

....... ..... ...... ...... . ... ·-· 
5,3! 12,12 15,48 18,31 20,07 3,öO 

MONAKASALAR: 
İnhisarlar idaresi için şartnamesi mucl 

bince satın alınncnk 8000 kilo gazyağı açık 
eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 
beher kilosu 13.85 kuruş hesabile 1108 lira 
ye muvakkat teminatı 83.10 liradır. Eksilt 
me, 10-9-938 tarihine rastlıyan cumartc 
şf günü s:ıat 12 de Kab:ıtnşt:ı levnzım ve 
mü:ıby:ınt şubesindeki alım komisyonunda 
yııpılacnktır. 

GEÇEN SENE BUGON l'ı~ OLDU? 
Alm:ıny:ı - Japonya ittifakına İtalya da 

girme~e karar \'erdi . 

Çocuk 
haftası 

Hediye k azenanların 
isimlerini 

neşrediyoruz 

27 - 8 - 1938 tarihli bilmecenin hal 
şekli. 

Eski iki mahkum yerlerinde duracak 
ev yeni gelenler ıo, 22, 25, 39, 56, 59, 
numaralı hücrelere ycrlettirilecekti. 

Bir Fotoıraf mlllkineai lca:ı:anan. 

Halil Ka~kaç Sirkeci babıaii caddesb 
de No. 107 • 

Bir pel gel takımı kazanan. 

SUzan. Aksaray gedik alipap kapazı 
mektep sokak No. 10. 

Bir büyÜk re&im albmnu kazanan 

Şadi argun Aıı1cpap karadeniz cad. 
No. 41 

Birer Elektrik Feneri kazananlar. 

ı - LUtfi Ozln emirıan. 2 Silbeyla 
midihll. 3 Faruk Sellrnpa§& yokuıu No. 
77. 4 Hicri f.atanbul erkek lisesi. 5 Mu 
alla. B. H ilncü okul. 6 S. Baru Tozk.:> 
paran. 7 Mualla Aıgel 25 inci okul No. 
168. 8 Ömer Ersun Ckvri§1er • 

Birer dit fırçaaı kazananlar. 

9 - Servet Tarhan Bandırma Hac: 
Yuıuf Mahallesinde O.O. caddesinde 
No. 6. 10 Rukiye akbay Şehremini Tat 
lr pınar cad. 39 11 Salme Şlıli 12 Saba 
hat Cağaloğlu 13 Ali Oaman çocuğu 

Mahmut Şifli, 14 Ali Sağlam Cağaloğlu 
O.O. No. 183. 15 Cahit pertevnihal liaesi 

Birer defter kazananlar 
16 - Zeki Olcay vefa lisesi 393. 17 

Fikret 1 S inci ilk okul sınn S No. 4 7 ı 
18 Gülçln Orkunt Ha&!mn arkası 22 
No. 19 Riza uzunyuauf 20 Aliye altun· 
cu Fındıklı 

lstanbul Radyosu 
8 EYLÜL - 1938 PERŞEMBE 

18,30 dans musikisi (plak). 19 Konre 
rans Eşref Şerik, Spor musahabesi, 19,30 

dans musikisi (pliık), 19,5S borsa haberle 

, Y! 

\ 8Zıtn; llahmı )' AUIZ 

IE. 1131 si.Jıvaırasn akDa <sıellmez 'taar
rruzuaıır ncadoını~aı çc~ Ystaıoaşmış 
bDır adam il:a~rrDUe ~c~uşuyordu 

-77-
Palmzr, denizi kolluyor, tahtelbahirlere 

rastlamak ümidi ile dürbunünü sularda 
gezdiriyordu. Yanı başında suyun üzen· 
ne çıkl\'cren E 13 ü görünce sevindi. Tah 
telbahir siıratle yelkenliye aborda etti. 
Brodeyle Palmer konuştular. Suvari Mu
danyaya yapacar,rı taarruzu Palmere söy. 
lernedi, arkadaşmdan gizledi. Palmer, gıiz 
li üsse ilk hamule}'İ götürdüğünü Brode-

dan dalıp gözden kaybolacağız.. Baskın 
basanındır derler kapiten .. 

E 13 un ci.ıretkiir süvarisi akla gelmez 
taarruzlar icadında çok ustalaşmış bir a· 
dam ta\ rile konu~uyordu .. Mudanya, bir 
gece sonra için kendi hakkındaki bu sui
kasttan habersiz uykuya dalarken bu ta. 
arruzun teferrHatını kararla~tıran iki sü
vari biribirlerinin elini sıktılar. Tahtelba-

ye anlatmış. sü\·ari de ayrılırken: birlerine Mudanya istikametinde yol ver-
- Ben. bır iki gün sonra oraya gelir. dıler. Yeni ve enteresan bir taarruzun ba 

üssü görürüm. demiş, Palmerden icap e
den izahatı almı~tı. 

Gizli üste, sonrakb bulu:malarda tekrar 
konu~ma vaadi ile iki İngiliz biribirlerin
den ayrıldılar. Tahtelbahir suya dalaca
ğı sırada sular karı~tı, E 13 ün bir go. 
mine sancağından bir prcskop göründü, 
Brodey, gözlerini suyun üzerine çıkma 

ğa ba§layan tahtelbahlre dikti.. Çok geç
meden B 7, E 13 ün bordasına geldi, 
durdu. Kasara kapağından çıkan Hel
bruck ile Brodey biribirlcrini selamladı
lar. Komodor söze başladı: 

- Ho~ geldin kapıten!.. Ne gilzel tesa. 
düf.. Ben de seni bulmak istiyordum. 

- Sözleştiğimiz gibi hareket ettik ko
modor .. lstanbulda ne yaptınız? 

- I.imam dolaştık, bir iki torpido sal
ladık .. O.manlı donanmasının bulundu
ğu yere kadar sokuldum. Dönü,te de 
bir Türk ~ilebini torpidoladım. Bir de 
Osmanlı de.:ıtroyeri batırdım! 

Komodor Brodeyin ehemmiyet verme
den anlattığı, ufacık bir işin, alelade bir 
hareketin izahatını verir gibi davrandığı 
bu muazzam hadiseyi hayre!le dinliyen 
Helbnıck komodoru alkısladı: 

- Olur şey değil komodor ... Osmanlı 

donanmasını yerinde en emin melceinde 
bastırmak.. Torpidolamak.. muvaffaki· 

yctinize hnyrnnun ka:ııitcn !.. Batan Os
manlı destroyeri hangisi acaba? 

- İsmini bilmiyorum. Limandan çıkar 
ken rastladım. SAhile yakın, demir üstün 
de duruyordu. Gafil a\'landı. Siz ne yap· 
tınız? 

Helbruck komodorunun hareketi ya. 
nmda küçUlen, cüceleşen kendimacerası
nı sıkılarak anlattı 

şanlmasrna giriştiler. 

İki tahtelbahir ağır ağır suya gömUL 
dü. Ba~ta Brodeyin E 13 il, arkasında ka 
piten Hclbruckun B 7 si Mudanyaya 
yaklaştılar. 

Şafak sökerken düşman tekneleri Mu· 
danya önüne vanme, Brodey, Preskopun 
başmda bütün dikkatini gözlerinde top
lamış, sabah uykusunun mahmurluğu i· 
çinde hafif sise gömülü şehrin her ta
rafını iyice gözden g~rmefe baslamı5tı. 

B 7. E 13 tin hemen iskele bordasına 
70 metre mesafeye kadar sokulmuş, HeL 
bruck da, tarassuda koyulmu~tu .. lki tah· 
tehbahirde de mürettebat vardiya başına 
geçmi§ler, zenberekleeen sinirlrin hAkim 
olmağa çalışarak silvarilrinin '°1.ir ve ku· 
mandalarını bekliyorlardı. 

Brodey işaret memurunu çağırdı. E
mir verdi. 

-Bana bak! 

- Buyurun kapittn! 

- B7 ye i,aret ver .. Şimdi iki torpidc 
atılacak. Hedef olarak da t!kelenin en ge
niş noktası intihap edilecek. HaydL 
mar§. 

- Ba~Ustüne kapiten! 

Gedikli, süvarinin emrini tekrarladı, o. 
dadan çıktı. Mudanya iskelesinin kena· 
rında bir küçük transpor duruyor, içinde 
de hiçkimse görünmüyordu. 

Bu, Bursa ve Orhangaziden lstanbula 
gönderilecek tüccar eşyasını almağa ge
len .(Biga). vapuruydu. 

Vapur, iki gün evvel Mudanyaya &el
mi~. lstanbuldan sahil muhafaza tabu
ru için getirdiği eşyayı çıkarını§, Bursa. 
dan gelel.ek hamulesini bekliyordu. 

- Darıca koyuna girdim gizlendim. 
Ertesi günü Haydarpaşadan hareket ede- 1stanbuldan bir gün evvel gelen haber
cek tren6n yolunu bekledim. Tren tam ler bir zamandır, Mannarada düşman tah 
koy boyuna girip de ilerleyişini sürdürür- telbahirlerinin türediğine dair olan şayi
ken suyun üstüne çıktun. Ateş açtım. alan korkunç bir hakikat haline getirmiş. 
Mermilerim katarı durdurdu. Geriye ka· limanın altüst edlişini, Danca koyunda 

çırttı. Katarda asker de varınııı, onlar trenin topa tutuluşunu, donanmanın bü
da makineli tüfekle ateş açtılar .. Daldım. tünfaaliyetine rağmen tahtelbahirlerl ele • 
Sularda daha fazla durmanın tehlikeli geçiremediğini bildirdiği yeni tafsilatı 
olacağını hesapladığım için sizi bulmak Mudanya halkını da korkuya düşürmii§. 
üzere açıldım ... Biraz evvel hava değiş. tü. 
tirmek için denizin üstüne çıkacaktım. 

Etrafı bir daha gözden geçireyim dedim. 
Gözüme siz iliştiniz. Hemen geldim .. İşte 
buluştuk! 

- lyi ettiniz!.. Trenin geleceği saati 
size kim haber \'ermişti? 

- Kapiten Davistin telsizi . 

Enver paşanın amiral §O!Ona tqkilini 
vaadettiği sahil muhafaza kıtalan o ge· 
ceden itibaren dikkatlerini arttırmışlar; 

Mudanya sahilindeki munzam postalar, 
devriye zincirleri, sabit vedetler en uya· 

nık vaziyette en kati tetblrlerl almJflardı. 

ri, 20 saat arıırı, Granviç rasathanesinden _ Ben hiçbir işaret almadım. 
naklen Belma ve arkadaşları tarafından _ Biz suyun üstilndeydik.. Telsizi· 

Bursada bulunan v ... lttihad ve Terak
ki hükumetinin teşkilatı mahsusa mümes 

Türk musikisi ve hnlk şarkılım, 20,40 hava mıiz Davi::tin şifresini aldı. 
raporu, :!0,43 Ömer Rıza Doğrul tararından _ Al:! .. Şimdi birlikte yola çıkacağız. 
ar.ıpç:ı si>) lev, 21 saat ayarı, orkestra, 21, Hedefımız Mudanya olacak. İstanbul un 
30 Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk bilhassa iaşe bakımından sıkıca bağlı 
musikisi ve halk şarkıları, 22,10 Olga dö bulunduğu Bursayı tehdit edeceğiz. 
Şomogyl Macar artistlerinden, muhtelif _ Anlamadım. 

~urkıl11r, 22,50 ajans haberleri ertesi ı:ü _ l\Iudan) aya bir taarruz yapacağız .. 
ııun programı, 23 saat ayarı. son. İl:ıi gemi birden Mudanrara sokuluruz. 

ye yuvarlamncaya kadar sıktım. 

• • • 
Eoğula boğula ağlıyordu. Kct.;a 11-

lon~a onun hıçkırıklarından başka ses 
yo:rtu. 

Salonu dolduran yUzlerce inıan, reiı, 
azalar, m:iddeiumumt, zabıt katipleri, 
mUbaşirler, hep oldu~ları yerde uyuş

muşlardr. 

Koridorda uıanıp giden ayak tıkırtı
ları ... 
Yağmur bardaktan bO§anırcasrna ya

(tıyor, uzun tarakalarla gCSl< gUrlUyor-
du. ••• 

- BiTTi-

E-,•,•ela torpido ile iskeleyi tahrip ederiz. 
Sonra toplarımızla iskele civarını yangın 

yerine çeviririz. 
- Muda'.lya salfönde muhafaza teşki

latı yok mudur? 
- Zannetmiyorum. O manlı kuvvetleri 

c~"lbc'~"e bile kafi gelmezken Bur a için 
'ı mUfroz kıtalar ayn mak hntırlanna gel

'· 11 tir. Maamafih, biz olduğunu far
zile hare!~"t edeceğiz. 

- Yani? 
- Yanı . ha~c1~ct imiz ba km tarzmd::ı 

olacak. Torpidolar atılır atılmaz, hemen 1 
yukarı çıkacağız \'e toplanmızı Mudan 
) a is!\eıe ve çarı:ısma çevireceğiz. Bir. 
ka~ gUlle atacağız .. Daha muhafıı kıtala
rı kendilerini toparla..rnağa vakit bulma· 

sili Ziya Şakir bay (1) bir gün evvel Mu
danyaya inmis. mustahfazlardan mürek. 
kep sahil muhafaza taburunu tefti& et
miş, kumandanlarile görüşmüş, alınan 
tertibatı gözden geçirmişti. Brodeyle Hel-

brucUkün Mudanyaya geldiği zaman da 
otelde bulunuyordu .. 

Alınan sahil muhafaza tertibatı yo
lundaydı. Fakat, en genci (50) ya~mda 
bulunan tabur efradı askerlik gibi çok 
yorucu, yıpratıcı bir mesleğin bütiln şart· 
!arını ve icaplannı başaracak kal:liliyeti 
çoktan kaybetmisler, ya~annın ihtiyaç 
haline soktuğu sükCın ve istirahate teıne 
insanlardı. 

Binaenaleyh tabiye bakımından tyi \'e 
yerinde olan tertibat tabur efradının 

ya icabı noksanlaşan kabiliyetleri yüzün
den mükemmel sayılacak halde değildi. 

Brodey, sabah mahmurluğu içinde u· 
~·uklayan ~ıt. hafif sise bürülü Mudan 
yayı bir defa daha gözden geçirdi. 

(IJrwımı Var) 
Tarihi tefrikalar muharriri ariadaıım 

Ziya Şakir. R.Y. 
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Tilrk huşu ~nnıpını zlyarete g·den heyet 
~ör düğü nıükemmeliyete hayran oldu 

tnönü 7 (Hususi) - Hava Ku
rumu başkanı Fuad Bulca ile beraber 
Istanbuldan hareket eden heyet ve 
gazeteciler akşam üzeri saat beşte bu
raya geldiler. Heyet ve davetliler 
Türkkuşu kampına vardıkları zaman 
burasını bir bayram havası içinde bul· 
dular. 

Muhtelif modellerde 15 planör te
peler üstünde dolaşıyorlardı. Kampın 

önünde de genç planörcülerimiz ge-

lenleri karşılamak üzere toplanmışlar
dı. Davetliler arasında saylavlardan 
Hamdi, Fuat, Şükrü Kocak, Nakıye, 

Mahmud Nedim, Muzaffer, Cevdet 
Kerim, Süreyya, Emekli generallardan 
Aşir ve Talat, Bilecik ve Es'ki~ehir va
lileri, Hava Kurumu İstanbul başkanı 

İsmail Hakkı, tayyare alay komutan -

larından Celal İsa ve Muzaffer İhsan , 

bir çok subaylar, Türkkuşu başkam 

yarbay Osman Nuri, Bozöyük ve lnö -
nünden gelen heyetler göze çarpıyor -
du. 1 

Kampta toplananlar, ordunun hava ı 
kadrosunda yarının mü~im bir yedek 

kudretini yetiştiren bu müesseseden 
büyük bir gurur duymaktadırlar. İn -
önünü ziyaret etmiş olanlar geçen yıl 
bütün teşkilatı bir kaç çadırdan ve va
sıtaları da üç beş planörden ibaret olan 
kampın yerinde bu sene tamamiyle 
modern bir müessese görmüşler ve kısa 
zamanda gerek teşkilat ve tesisatı ve 
gerek talim ve terbiye bakımından el
de edilen bu yüksek derece karşısında 
hayran kalmışlardır. 

İnönü kampında yetişip yüksek u
çuş derecesini, yani d. brövesini kazan
mış olan öğretmen Bursalı Ali Yıldız
la, Selçuk tarafından yapılan akrobası 

hünerleri büyük bir heyecanla seyrediL 
"miş ve çok takdir edilmiştir. Gençler, 
Türk havacılık marşını söyledikten son. 
ra öğretmen bayan Raciye Torus gü
zel bir nutuk irad ederek demiştir ki: 
"- Biz bu yolda Büyük Önderimiz 

Atatürkün irşadiyle yürüyoruz. Onun 
sözleri bizim rehberimizdir.,, 

Bu nutuk (yaşa Atatürk) avazele
riyle uzun uzadıya alkışlanmıştır. Ya
rın (bugün) büyük havacılık talimleri 
yapılacaktır. 

Ha tayda 
pı·ogramının esası 

Kemalizm rej·m·d·r 

A u t 

~ Baştara/ı 1 incide 
toplanan Hatay Millet :Meclisi, milli var
lığının ve istikbalinin bUyük kurtarıcı ve 
koruyucusu Ulu Şefe Meclisin ve temsil 
ettiği Hatay halkının ebedi minnet ve 
sonsuz bağlılıklarını bir kere daha arz ve 
liıtfen kabulUnU istirham eder . ., 

Hatay Millet Meclisi Reisi 
Abdülgani Türkmen 

Hatay Millet Meclisi Reisi B. Abdül
gani Türkmen 

Antakya 
"Hatay Millet Meclisinin ve temsil eL 

tiğl Hatay halkının hakkımdaki güzel 
duygularmı bildiren telgrafınızdan pek 
mütehassis oldum. Hatay Millet MeclL 
sine başladığı mühim vazifede muvaf. 
fakıyetler ve Hatay halkına yeni idare 
altında saadetler dilerim . ., 

n:. ATATCRK 

Hntay Millet Meclisi Reisi ile Büyük 
Millet Meclisi Reisi, Hntay Başvekili ile 
Başvekilimiz arasında da telgraflar teati 
edilmiştir. 

Hükumetin hc)'annamesi 
Antakya, 7 - Hatay .Meclisinin dünkü 

toplantısında Başvekil Dr. Abdurrahman 
Melek hUkümetin beyannamesini oku
muştur. Beyannamede ezcümle şöyle ı 
denilmektedir: 

Uzun silren mUcadelelerimizden son_ 
ra kavuştuğumuz istiklal sayesinde hu 
zur ve refaha erişmek mcv'ut olmak. 
la beraber memleltetimızin her sahada 
ve kısa zamanda kalkınabilmesini te
min için bana verilen vazifenin ne ka
dar güç ve mesuliyetli olduğunu tak.. 
dir buyurursunuz. Canla, başla , bağlı 

olduğumuz Ulu Şefimiz Atatürkün nur 
ve inan saçan ilham eserleri, Türkün 
ruhunda mevcut olan azim ve fedakar. 
lık, bize bütün bu güçlükleri yenme.~. 
kudretini bahşedecektir. (Sürekli al
kışlar). 

Ben ve arkadaşlarım bu imanla ha
reket ettikçe yüksek itimadımza da 
güvenebileceğimizi umarım. Proğra -
mımızın ruhu ve esası, Kemalizm reji
mi ve onun icab:ıtıdır. 

.Maaşlar ııc kud.ır 

göre, millet meclisi reisine 400, ikinci 
reis muavinine üçer yüz, geri kalan 
mebuslara yli7..cr, Hatay devlet reisine 
maaş olarak 1000, riyaset masrafı o. 
!arak 500, riyaset hususi kalem mü
dürü için 150, Başvekil için 400, dört -vekil için üçer yüz, müsteşarlar için de 
ikışer yüz lira maaa tahsis edilmekte
dir. 

Hatay bayrağı merasimle 
çekildi 
Hatay millet meclh;i tarafından dün 

sürekli alkışlar arasında ittifakla ka. 
bulünü mUteakıp Hatay devlet reisi 
Tayfur S5kmcn yanında Türkiye mu· 
rahhası Cevat Açıkalın, Türkiye baş· 
konsolosu Fethi, Başvekil, vekiller, 
meclis aınları ve bütün davetliler ol_ 
dugu halde meclis binasının ta

0

rasası. 
na çıkarak meclis binası önüne top -
lanmış olan halkın huzurunda Hatay 
bayrağını top ve mızıka sesleri arasın· 
da merasimle çekmiştir. 

Yeni Hatay bayrağı, al zemin üzeri. 
ne ay ve yıldızdan mürekkeptir. Türk 
bayrağından farkı. yıldızın ortasının 

dolu olmayıp remin renginde bulun . 
masıdır. 

Müstakil Hatay bayrağının ilk defa 
meclis binasına çekilişi münasebetile 
kahraman Türk ordusuna Hatay mil
let meclisinin selam ve muhabbetleri
nın iblağ edilmesini istiyen bir takrL 
ri sürekli alkışlar arasında ittifakla 
tasvip eylemiştir. 

Ha I k tı. v i o r li es t r ası 
Eminönıi llalkcvindcn: 

Evinü: orkestrası kadrosunu tevsi etmiş 
t ir. Muhtelif sazlar ~çin yeni e!emanlar 
alınacaktır. Orkestramızda çalışmak is
tiyen musiki sever arkadaşlarımızın (pi
yano, arı.1onyom, keman ,çello, flüt, kı. 
lareet. trombo) hergün Ca'aloğlundaki 
halkevi bürosuna müracaatları rica olu· 
nur. 

Zı\ l'İ - Fen fnktiltesinden aldığım 
hüviyet varakasmı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktur. 

2226 Sabahat 

Hatay millet meclisinin dünkü lop· 
lantısında Hatay devleti ana yasasıRm 
kabulü ve hükümet bcyannames;.:in ı 

okunmıu;ını müte:ıkıp meclis. bayrak ! ---------------
kanuııu He ilra makamlarının teşki!iit 
ve vazifelerıne ve masraf kanunlarını 
ittifakla kabul etmiş ve hükumetin 
meclise umumi af kanunu ile Olmukta 
sıtma membaı olan Akgöliln kurutul· 
ması için hazırlanacak projenin biran 
bnce meclise tevdi etmc~ini istiyen tak 
rirleri tasvip eylemiştir. 

Masraf kanununa bağlı cetvc!lere 

ZA Yi - Eminönü belediyesinclen 
aldığım 6 - 7 - 938 tar:h ve (263522) 
numaralı depozit makbuzunu zayi et
tim. Hükmü yoktur. 

Lütfi Niltur.a 
ZAYİ - Alocra ilkokulundan al

drğım tasdiknamemi zayi ettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskiı;inin hükmü yok 
tur. Niyazi Başyurd 

A"ABER - :ıs.l<sam oosfaft 

öldü 
04f""" Baştara/ı 8 incide 

rendiği tek bir fransızca cümleyi tekrar
lıyor: 

"- Bonjur, istasyona gidiyorum, 
trene bineceğim.,, 

Garip adam doğrusu. Karşısında in
san düşünüyor. Acaba Şarlo neClen 
Karmel'e çekildi? 

Gururu kırılan bir adamın çekildiği 
köşede daha fazla dikkati çekeceğini mi 
düşünüyor? Çünkü muhakkak olarak 
bildiği vak'alar var: Bugün Şarlo eskisi 
kadar değildir. Yeni nesil onu tanımı
yor, ve eskiler de yavaş yavaş unutma
ğa başlıyorlar. 

Şarlo dünya politikasile alakadardır. 
Sevdiği işlerdenbirisi de dünya sulhü 
nü muhafaza için hülyalar kurmaktır. 

Çin ve İspanya harplerile meşgul o· 
luycr. Kısa cümlelerle faşizmi sevme
diğini söylüyor. Amerikada işsizlikle 

mücadele edilmesi lazımgeldiği kanaa
tindedir. 

Bir kelime ile Şarlo bugün muztarip 
ve heyecanl!.dır. Bugünkü dünya ona 
istediğini vermiyor. 

Şarlo bütün bu söylediklerinden son
ra meşhur bastonunu yakaladı: 

"-Ben bununla Asri zamanlar filmi
ni çevirdim. Onu alınız, size bağrşlı
yorum. Artık ona ihtiyacım kalmadı. 

Çünkü Şarlo ölm.üştür !.,, 

l No. Ju Dikimevi ·içın 96,860 ackt""bü
yük kopça 229, 382 adet küçük kopça 
10.9·938 cumartesi günü ~aat 11,30 da 
Tophanede levazun fimirliği satmalma 
komisyonu reisliğinde pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. !steklilerin belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

• • * (180) (6182) 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 90 

kuruş olan 100.000 kilosu ayn ve 100.000 
kilosu ayn olmak üzere 200.000 kilo sade 
yağı kapalı zarf usulile münakasaya konul 
muştur. 

Birinci yüz bin kilosunun ihalesi 21 
Eylıil 38 çar~amba günü saat 11 de diğe
ri ayni gün saat 14 dedir. Birinci yüz ~n 
kilosunun ilk teminatı 5750 lira ve ikinci 
yüz bin kilonun ilk teminatı gene 5750 
liradır. Evsaf ve şartnameleri 450 kuruş 
mukabilinde M.l\.I. vekaleti satmalma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerine gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada 1\1.M. veka
leti satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(354) (6043) 

"" "" :(. 

:l\"akliye \'e motörlü birlikler okulu için 
33~5 liralık benzin ve GOO kilo "C.BB.A,. 
mobiloil yc:ğı ile 300 kilo san gazın pa. 
zarhkla eksiltmesi 9 eylOI 938 cuma saat 
15,30 da Tophanede le\'azım funirliği sa 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 

IIpsinin talunin bedeli 3825 lira ilk temi 
natı 573 lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vcsikalarilc beraber belli saatte komisyon 
da bulunmaları. < 172) (6041). 

:{. "" :{. 

Ordu sıhhiyesi için 80 metre mikabı 
anbalaj tahtası 17.9-938 cumartesi günü 
saat 11 de Tophanede Levazım amirlaği 
satınalma komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. l Iepsinin tahmin bedeli 
3680 lira, ilk teminatı 276 liradır. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. Isteklilerin 
kanuni vesikalaıile beraber belli saatte 
komi.yona gelmeleri. (181) (6220) 

* • • 
2.N. Iı Dikime\'fode birikmiş olan 11,000 
kilo kösele kırpıntısı, l 118 kilo kürk de
rj kırpmtı.ına talip çıkmadığından tek
rar aç1k arttırması 15-9.938 perşembe 

gimiı saat 15 de yapılacaktır. Hepsinfn 
tahmin bedeli 298 lira 26 kuruş, teminatı 
74 lira 4 ı kuru~tur. Şartname:ıi komis· 
yonda görülebilir. isteklilerin belli gün 
ve saatte Tophanede İstanbul levazım 

amirliği satınalma komisyonuna gelmele
ri. (182) (6221) 

* • • 

DENiZBA~İS 
~~ MU 

Akay işletmesinden: 
21

.5(/ 

1 
EylUiiln 9 cuma, 10 cumartesi, 11 pazar akı;ıamlan Büyükadad~~ 45 ,t 

ve 24 te, Heybeliden 22.05 ve 24.l 5 de Bostancıya ve Bostancıdan .. ' 1 
24 te Heybeli ve Büyilkadaya ilftve sefer yapılacaktır. ""'1lil 

..................... :2j> 
lstanbul Emniyet 

Müdürlüğünden :-silune~ 
Müdüriyet için azı 56250, çoğu 62500 kilo meşe odunu alınması açık ~un:lfl t1 

konulmuştur. Eksiltme 19·9·938 pazartesi günü saat 2 de yapılacaktır. O 
marrunm muhammen kıymeti 937 lira 50 kuruştr. eı-siJoııt' 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere müdüriyet hesap mernurlu~a, c:·ııde 1'1l
ye iştirak için ayni gün ve saatte vilayet defterdarlığı muhasebecilik daıresı 
rulu komisyona müracaatları. (6038) ~ 

· ' ISTANBUL ··HARlcf·~·ASKERl ·::. ~ :i 
·:. ~ ..... KITAATI : .iLANLARl.-J:~X:\:: . ~ .. . . ; ·. ' .,,..~.. ... ... ~ 

Cinsi miktarı Mu.B. tık T. Gün Saat 
Kilo Lira L.K. 

Un 598000 62790 4389.50 27 /9/938 15 
Bulgur 60000 5400 405. 27 /9/938 16 
Kuru fasulya 57600 5184 388.80 27 /9/938 17 
Sade)•ağ 18000 16200 1215 26/9/ 938 15 

,, 
,. 
,. 

Pirinç 48000 10080 756. 26/9/938 15 ,, 1 
Yulaf 476000 19040 1428 26/9/938 15 . arı ,-e ı:: 

Men;in garnizonundaki kıtaatm ihti yacı olan yukarda cins ve n:ıkt .ıı,ıılı ı 4 

hamrnen bedeli ve muvakkat tcminatlarile ihale günü ve ~li ve saatı ~ ~~ 
maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konul du. Eksiltme Mersin Askeri sa~ 53at t' 
misyonu tarafından yapılacaktır. Zarflar ayni günde açılış saatıinde{l bır 
\·eline kadar kabul edilir. oıe'-cııt 

Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler askeri satınalma komisyonunda 
olan şartnameleri her zaman görebilirler. (376) (6223) 

lf. lf. :f. 

el eleri· ,.!I 
Kars garnizonu için 450.000 kilo un, belli saatte komisyona g ın(36B) c6D':ı 

Ardahan garnıizonu için 200.000 kilo un 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 1- :ıt- Jt. lf. arflll el>~ 
hadesi 26-9·938 pazartesi günü saat 11 15,000 çift yemeni kap~h ~eti 2~ 
de Karsta satınalma komisyonunda ya. meye konulmuştur. Taıunın ~jl 
pılacaktır. Kars ununun tahmin bedeli lira, ilk teminatı 2,025 Iiradırİodıı~ 

21-9·938 çarşamba günü saat . yoııtllıv 
58,500 lira, muvakkat teminatı 4175 li- rumda Askeri satmaJrna ]\oill~.5 ~(Jl11'r. 
radır. Ardahan ununun tahmin bedeli yapılacaktır. Şartnamesi be~Jaı1 ~ 
28,000 lira ilk teminatı 2100 liradır. Ev- yonda görülebilir. Teklif ıne~el·tu}{oııı1~ .. 
saf ve seraitinin görmek istıiyenlerin her- li gün ve saatten bir saat eV' jle rJP 
gün Kars satmalma komisyonuna gel- reisliğine verilmiş veya ~5~o7J\ 
rneleri. !stcklilerin kanuni vesikalarile derilmiş bulunacaktır. (35:>) 

ıııi-
. ·1111 9sS ~ l - Tahmin edilen bedeli 8760 lira 

hine rastlıyan cumartesi günü saat 12,30 
ya konulmu~tur. 

olan 87600 kılo ekmek 24 e) lı.nP" 
·· ere 1'Il da kapalı zarfla alınmak uz ~ 

t ı . h .. k ·ıs'-·ondan ~ 2 - Mu\·akkat teminatı 657 lira olup 
olarak alınabilir. 

şar namcsı ergun om J ....1 
• ~11Y' •• ıefl ':C~ 

3 - hteklilerin 2490 sayılı kanunun 
lı tekli! mektuplarını en geç belli gün ve 

·r d . . . edeceıv ..,i'' tarı atı ah1lınde tanzım J\Oı•v·• 
. ı· kadar saatten bır saat evvc ıne 

ba~kanhğma vermeleri. <6211) ·rt • • * tııfl1ıl • 
1 - Tahmin edilen bedeli 2242 lira o lan 20.000 kilo süt 2<1 erlill 

938azere ıll~ 
rasthyan cumartesi yünü saat 11,30 da a çık eksiltme sure:tile a1ınınak _.fS· 
nakasaya konulmuştur. ndııı1 P°'" 

2 - Muvakkat teminatı 168 lira 15 kuruş olup şartnamesi komisro . <))' 
sız olarak almabHir. . b~u a,. 

3 - !steklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilindeki vesıkalaı1 Jllurıôl' 
rak belli gün ve saatte Kasunpaşada bu lunan komisyon başkanlığına 
n. (6512) 

lstanbul Emniyet MUdü rlilğündef1 =101s1~~ 
Polis hayva.nlan için ~lırunası kapalı zarfla eksiltmeye ~onulan bebe!~ fi. 

yulafın beher kılosuna verılen 5 kuruş 95 santim ve 109500 kılo otun 50 s..'lll ıııı1J' 
na 3 kuruş ve 73000 kilo sap samanın be her kilosuna verilen 2 kuruş .1131e 1'~11 ıS yatların vekaletçe haddi layık görülmedi ğinden arttırma. eksiltrı:e .''e; teklil~cr 
nun 40 mcı maddesine tevfikan pazarlıkla alınması takarrür etmıştır d 51ıı- Jl1 
eyltll 938 salı günü saat 14 de 893 liralık teminat makbuzile defter ar 
besi müc:lürlüğü dairesinde kurulu komisyo na müracaatları. (6202) 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden: J{otPİs>'~ıııı~ 
20 - 9 - 938 salı günü saat (11) de Çorum Nafıa Eksiltme ıcoıtağı 111~~ 

ihale yapılmak üzere (26492) lira keşii bedelli Sungurlu bükUınet rııl<t sıı 
·r ve ev "" kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş tur. Şartname, keşı . W'" 

Nafıa dairesinde görülebilir. . dert bil 1~ ttJf 
kr.tetın ı:o 

Muvakakt teminat (1986.90) liradır. İsteklilerin Nafıa Ve a . e jJ1ale 
alacakları müteahhitlik ehliyetnamesi ve sair evraklariyle birlıkt 
yon una müraca:ıtları ilan olunur. ( 6022) 

~~ıııııımıı~ııııııııııı ııııııııı~ııı~ıııııııııııııı~ııııııill~llll~ll~llllllll~llll~lll~lll~lll~lll~llllllllllllll~lllllllllllll ~ııı~~ııı~ı 
Türk 

BüYüK 
Hava Kurumu lJ 
PiYANGUS 

Beşinci keşide: 11 EYLÜL 938 dedir. dl( 

Büyük ikramiye 50.000 lira 

Ordu sihhiyesi i\tn 5000 yemek kaşığı, 
1000 çay kaşığı, 50 ~er tevzi kepçesi, bı- ı 

çağı, çatalı, kaşığı, ::ı3.9-938 cuma günü 1 
saat 15 de Tophanede levazım amirliği 
satmnlma komisyonunda açık eksiltmey 
le alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2322 buçuk liradır. llk teminatı 189 lira 
19 kuruştur. Şartname \e numuneleri ko 
misyonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
\"C;,İkalarilc beraber belli saatte komis· 
yona gelmeleri. (183) (6222) ~Jlll ~~ııııııı~ııııı~ıı~ıı~ııııııııı~ııı~ııı~ıııırJııı~ııı ıı~ıııımıııırıııımıı~ııı~~~~ooı 
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l<ız, Erlkek, Geceo, Güırıısea Nlşantaşında Tramvay ve Şekayık caddelerinde 

Yuca ülkü liseleri 
l\ayıt muamelesine başlanmıştır lste
Yenıere lzahname f;(Önderlllr. (Çarşıka

flyatro caddesi, "relefon (200t9) 

Şişli Ter ak ki Lisesi IGündüzlü 

ANA - iLK ·ORTA - LiSE kısımları 

'J{!±i~~~~~~~~~~ 
UOr 1.akanhğı lstuobul ~rkek 'ferzlllk 

Kız ve erkek öğrenciler için yanyana ve geniı bahçeli iki binada ayn YATl tc~kilatı vardır. Fransızca, lngilizce, 
Alrnanca · kurlanna dokuz yaımdan ba§layeı:-ak bütün öğrenciler ittirak edehilirlcr. Okul hergün aaat 10 - 16 ara. 
smda açıktır. Kayıt işlerine: Pazartesi, Çar~amba ve Cuma günleri bakılll', 

l{ Okulu Ulrekt6rlUğUodeo: 
~t \'e kabule devam edilmektedir. Bilgi i!;in Divanyolundaki okula. mü· 

f 19 

~· 
--~~~~~~--~--~----------~--~--~~~~---

,-~ Saraçhanebaşında Horhor caddesinde ~-~ 

E~~:k HA YRiYE LiSESi :a~:~ı1z 

~e>,ks=~~~~~~~~=~~!!!!!!!! 
~ ı~ ~la~e nakliyat mevsimi sebebile 3 birlncite§rin 938 tarihinden itiba. 
~~hı~ is'ara kadar vago~larm 24 saatten ibaret olan tahmil ve tahlf. 

'I tir.kiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3 I 9 ı 1938 vaziyeti 

~teli erı Bıcydar.paga., Derince, İzmir, Samsun ve Mersinde 8 mesai saa· 
Ogle t:r istasyonlarda da 6 mesat saatine indirilmiştir. . 
laııuytatı)j saatleri mesai saati sayılır. Bu mlihlctler dahilinde tahmil ve. 
Sahıı e ~dilmiyen vagonlar Şomaj Ucretine tabi tutulacaktır. 
bu ~dalilkadarlardan mUnakalii.tm sUratJe yapılabilmesi için lüzum görU. 

birlere imtisal eylemeleri rica olunur. (6126) 

~Ql 
6 ıo~tın ~ahmil ve tahliye müddetleri: 

AKTIP 
a.... 

ıUlDI ...a k1lopul ı 7 157 M3 

lluknot. • • • 
Ufaklık. • • • 

l>alalldeld KaJıablrtet • 

l'Urk ııra.: • • 
Barlçcekl aıu.b&bJ.rlerı 

~ltDI WJ kilop-at 9.054,614 
A.Jtma t&hriU lubO .... bMt 
dllY1.zler. 
oıger d/'lvlüer .. l>Orçhl 

kllrtnr b11.kJyelert , , , , 

llaWıe &alıvtllerb 

")enıhtı .cıııen enaıc ııaktt,.. 

24.133.175.93 
17.219.226.-
1.277.432.-

335.388.04 

12. 736.038,33 
16.833,34 

10.357.432,49 

Lira PASiF 

I .....,., .. " . . 
Dtu,a& üllMfı 

42.629.833,93 Ad1 Ti tnkal&cıe. • 
••• • 

335.388,04 

23.110.304,16 

BUIUIS • • • •• 
hdaYWdtJd BaDJmotlar: 

Oenıht. edllea •Yrala ııakU,. 

Kanunun 6-8 inci madde
ıırtne tevtlkan tıazl.Dt ~ 
d&D y&)d tedi7at. 
Deruhte edllaa enaıc Daku,r 
b&ldy.... • • • 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.057.949,-

lira 

15.000.000,-

8.712.234,11 

:ıi alt tarıhinden itıibaren Derince, Mersin ve Samsun liman ve istasyonların· 
ııı 1 

lllesai saatine indirilmiştir. Sayın alakalıların şumaj ücreti vermemek i· 
r arı( nı bu müddet zarfında tahmil veya tahliye etmeleri menafatleri iktiza
~) (6226) 

~elediye intihap defterleri 
k•-·tıgı. 158.748.563,-

K&ıJılı'1 tam•mea aJtm ol&ralı 
UAvıteo ted&YWe ftledlla 

l'teNkooı muka.bW U&YtteD tıM. ...... 
143.690.614,,-

19.000.000,-
Kanunun 6 - 8 inci mad-
dıtırtııı tevtıkaD Hazin• tM'eo 23.000.000,-
rmcıao vakJ tedlyat. 15.057.949,- 143.690.614,- ftrll UnıaJ Me'fdQata 

185.690.614,-
17.181.499,20 

leaed&t chdaaı1 

181 bu gün asıldı Bu:tnı bonolan, • • • 2.600.000,- Altma t&hvtll kabil d~• 
,-.~ıu1 •netler , • , • • • 63.036.472,18 65.636.472,lf otfer d~v1·'•r " eJacaJdı 

995,22 

tıl( 8 .11hul Vall ve Beledi) e t<eislf ğiodeo: 
\_~h~rtben 938 de başlayacak olan ls tanbul umumi meclisi azalığı intihabı için 
,,.,-,~ h leciiye kanununun 34 üncü maddesine tevfikan aza intıihabına rey 

Sabam n Talı'f1l&t cGıl*alı 

p>eruht. edilen enam ull. 
t.llr1ng llek17elm • • • 41.335.293,56 41.336.288J78 

85.131.239,84 
" lt1yenlıJ lrarfllıfı talıam ft 39.073.548,48 

S&a119'fl1.t ıtsb&11 ııar-.o. 

llüWU ı __ ı ı ı ı . 

~;:11 oıan ve aza intihap olunmağa salahiyeti bulunanların soyadları esası 
~~~sırasına göre tanzim edilmiş olan defterleri bugün bütün kazalanmız

fttr1er ık ve nahiye binalarile münasip mahallere asılmıştır. 
~' ~8 cylUl 938 den itibaren 14 eylfil 938 saat on sekize kadar tatil günleri 

Ueft llzere altı gün müddetle asılı kalacaktır. 
~erlerde yazılı olup olmryanlann 14 eylOI 938 çarşamba günü saat on se
~ kaYnıakamlıklarda müteşekkil intihap encümenlerine itiraz haklan var

~ eıtler bu tarihten sonra itiraz kabul edemiyeceklerdir. 

• l!lerbut •bam " taıı.n&t 6.864.698,14 
•..._.rı 

Hazineye kısa Ta.deli avam 
41tm .... dt.vb ftuı1M 

TaJıY111lt Qzeriu 

lllmedartu 
llalııttltl 

6.227.500,-
102.513,6.li 

9.264.175,58 

45.938.246,6~ 

15.594.189,2:. 
4.500.000,-

11.616.827, 7; 
353.051.875,93 

et ilan olunur. (B) (6228) 
....... 

t Trmmur 1938 tarihinden itibaren: 
353.051.875J9~ 

Iskonto hr:ııldl % 4 Altın fizerine avans % 3 

~ BUR!DAN 

~c~,~----------------------------------------------------------. · ded ' 
~ ı. 

ik abe1 yalnız başiyle tasdik yollu 
ret \rerd' 

ı. 

de;-hnana bu adamın zümrütleri nere-
' lllduğunu söylemedin Mabel !. 

biti . Onları size teslim etmek üzere 
l~i~~ "c:r11iş kendisine. O da. Nel ku
'i)ı. tkı elbise dolabındaki mantodan 

llztı" 
~ ı.ış. 

argarit · •· ......, . tıtreaı: 

....._ ~1ıtımiş o adam?. 
İ?ilip d" N l o c .... 

~ ~,.,. 
\. ta.lire d . _, . d" .. .. d "lctbc "' erın oerın uşunuycr u .. 
~l le 1 Odadan ayrılmıştı. Yalnızdı. Or· 
)atın abrnuya ba~ladığr halde bile ha· 
~p~ cnıniyette bulundurmak için ne 
~% 11 lazrmgeldiğini düşünüyordu. 

\i lab?ct karannı vermiş olmalrydr 
tı Çağırttı· 

..... ti" . >t ao 0 syö, emrimi yaptınız mı? - di· 
r-cıu. 

'Al ~ah 
1 

tı numaralı zındandır, haımet· 
'tacaıt' Oradan ancak cesedini nehre 
~le. zrndancmın omuzlarında çıka -

ı ....... s· 
ile ltı"ız sadık ve değerli bir zabitsiniz. 

lıırıltıallnhal rütbe sizindir. Münhal bu
~t Sal sa da başka bir rütbe ihdasına 

1!ırız 
~ab· · 

b· 1 t ne ed • • d 11 · • ltibi . r eyse scvıncın en e erını 

lııckı rı.ne sürtecekti. Bilmecburiye eğil· 
Uııirı c •ktifa etti. içinden artık istikba· 

h telllin d'ld' w• • • d .,1a e ı ıgıne sevınıyor u. 
rgarit. ....... . 

t' i"~ka '%~,,· t, - dedi. • kazandığınız bu .. .,,ıh 
......, 1!: 3kkiyle kazanmanız lS.zım .. 
~a ınrediniz ma:lam !. 

S:ınrar~ilrit bir kaç saniye dü§ündü ... 

....... 1!: 
'11~1 n kuvvetli ve ketum adamları· ,,. }'an 
,.ıı.u · 1?\ıza alarak Nel kulesine 
~ ııı.ı. o 

~ııı tasını tamamiyle arayınız .. 
tc..,~ir' erkek ne bulursanız yakalayıp 
'tt! Cdin· .. 

tıniı t.P 
1
"· Sonra gelip bana haber 

• .r\.l' l a ın hayatına suikast ha.ıır· 

laya:ı bir serseri çetesinin orada bu-
lunduğunu sanıyorum. 

Zalıit gitt:, bildiğimiz gibi, Nel ku· 
lesinde bir genç yakaladı. 

Bir saat sonra da gelip kraliçeye ha
ber verdi. 

- Madam, dedi, çete kaçmıştır. O
rada yalnız birini yakaladık .. 

- Kimmiş o adam?. 
- Adamlarımdan biri kendisini çok 

iyi tanıdı. Bu adam Marinyiye hakaret 
erlcrek cnu dövüşe çağıranlardan ve 
kafaları için mükafat vaad edilen ser· 
serilerden biridir. Adı da Filip dö Ncl
miş I. 

Margarit hafifçe sarardı. Dudakları 
titredi. 

- Bunu ne yapalım. haşmetpenah ? . 
- Deminki neferi nereye koydu· 

nuzdu?. 
- Altı numaraya madam!. 
- Onu da bC1 numaraya koyunuz t 
Margaritin verdiği bu emri, kraliçe

nin sırlarını bilen Juana işitmişti. Ha

nımı tarafından casusluğa alıştınlan 

bu kız, kapılardan dinlemeyi !det edin· 
mişti. Bundan dolayı kendisini ayıpla
mamak lazımdır. Delikanlıya çok acı
dı. 

Fakat ne yapsın ki kraliçesini file· 
rinden döndürmek imkansızdı. Gözle· 
rinden bir damla yaş aktı. Bunu F:iip 

dö Nel görmüş olsaydr, her halde kcn· 
disine samimi bir sevgi besliyen bir ka
dı!la karşı içinde iyi bir his olurJ u. 

-51-

RULLER 

Juana, Filibin başına gelen felaket
ten çok rnüteessirdi. Fakat ayni ceza
ya mahkum olan askeri düşünmüyor • 
du bile .. Bu her halde askerin kendi -
sine yabancı olmasından, diğerine 

karşı içinde bir sevgi bulunmasından· 
dı. 

Yaptığının mükafatı olarak arkadaş· 

BlJRlD'.A:N ) 2S7 

----....;.~-------------------------------------------------------- Bunu ben de işittim. - dedi. 
- O halde benim Nel kulesine git-

tiğimi, orada serserilerin elinden am
camı kurtardığımı da biliyorsunuz. 

Bu sefer Margarit kendisini sarar -
maktan menedemedi: 

- Bu adamlar Nel kulesini kendile
rine mesken mi yapmışlar?. 

- Epeyce bir zamandanberi oraya 
yerleştiklerini sanıycrum. Bunun ben
ce ehemmiyeti yok. Ergeç ele geçip a
eılacaklar. En mühim şey Nel kulesin· 
de, bana ihanet edenin sırnnı meyda
na çıkarıyordum. Ah şu Filip .. olma
&aydr, her §eyi, her şeyi öğrenecek • 
tim. 

- Size ihanet eden 'kadının adını 

öğrenmenize Filip mi m!ni oldu? z 
Margarit ıararnu§ ve derin bir dal· 

gınlığa düşmüştü. Kral devam ediyor
du: 

- Hükmünüzü siz veriniz Margarit .. 
Gizli hapisler için ayrılan kulelerin 
son katında, bir masanın çekmecesin • 
de, bir fahişenin, bana ihanet eden bir 
kadının yazdığı mektuplan buldum. 

Kral tabii bir sesle söylüyordu. An· 
tattı ğı sahneyi tecessüm ettirmek isti
y.:>rmuş gibi gözlerini pencerenin dam
larına dikmişti. Margarit bu son söz· 
le titredi. Dudaklarını ısırdı. Korku -
elan, yuvalarından fırlayan gözleri, ha· 
kiı{ati kralın yüzünde okumıya çalış· 
tı: "Her şeyi biliyor. Valuva ile ölü -
mümü kararlaştırmış §İmdi de benimle 
alay ediyor!.,, - diye düşündü. 

Kral devam etti: 
- Kağıtl:ı.rı elime almıştım. (Mar

garit bayılmak derecelerine gelmişti.) 
Hcmer okumak üzereydim. Birdenbire, 
Filip dö Nel olacak herif üzerime atıl· 
dı ve elimden kağıtla~ı aldı ve on iki

den eksi'lc olmıyan arkadaşlarının önün
de, ben mukabeleden aciz bir vaziyete 
düştüğüm sırada, onları yaktı. 

- Kurtuldum! - diye mırıldanan 

kraliçenin göğsü geniş bir nefesle ka
bardı. 

Kadının nefsine hakimiyeti o kadar 
fazlaydı ki, bu sırada heyecanını yüzün 
den okumak kabil ıcleğildi. 

Kral devam etti: 
- Margaritçiğim 1 Size karJı irti

kap ettiğim hakiki bir cinayetten dclayı 
affınızı temenni ederim. Bir an oldu ki 
iff etinizden şüpheye düştüm. 

Margarit yavaı ve boğuk bir ıffie: 

- Ben den mi şüphelen.diniz? Aman 
ya Rabbi.. 

Kral birdenbire cevap vermedi. O, 
Nel kulesini düşünüyor, orada seyret· 
tiği ''1 ınet,, levhasını hatırlıyor. 

- İsmet levahasd - diye nunldandt, 
Kral bu kelimeleri söylediği zaman, 

kraliçeye benzediği için hançeriyle par
çaladığı o levhayı tekrar görür gibi ol· 
du. 

Gözlerini Margarite dikmifti. için
den: 

- O resim, budur! Margarittirl 
diye homurdandı. 

Akabinde asabi bir kahkaha salıver-
di. 

Margarit .son derece korkmuştu. 
- Şevketmeab, - dedi- rica ederim, 

kendinize geliniz! Gözleriniz bulanıyor, 

elleriniz titriyor. '.Allah aşkına söyle• 
yiniz, ne oluyor, ne düJÜnüyorsunuz? 

Karısına delicesine bağlı olan ve on
dan şüpheyi bir cinayet sayan genç 
kral: 

- Korkunç şeyler, Margarit 1 - diye 
cevap verdi. Kalbimin bütün acılarını 

söylemek istiyorum. 
Bu dakikada kahkahasının aksine o

larak gö~lerinden acı yaşlar dökülmiye 
başladı. Gene bu sırada Margarit bü· 
yük bir cesaret, metanet ve soğukkan
lılık gösterdi. 

Hemen ayağa kalkarak LOinin üze
rine atıldı. Başını kollarının arasında 

sıktı. Dudaklarını dudaklarına yapıttır. 
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Müstesna bir formülle ve azami itina 
ile yapıldığı için yurdda ecnebi mamuta· 
tının hakimiyetini ortadan kalclırmıştır. 
Kazandığı bu rağbet sebebile elde hiç 
stok bulundurmadığından da mütemadi· 
yen taze ihzar olunarak piyasaya çıkarı· 
lır. 

Radyolin kullanmmz, sade dişlerinizi 
temizlemek, korumak ve güzelleştirmekle 
kalamazsınız, verdiğiniz para da kendi 
cebinizde kalmış olur. 
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238 BURIDAN BURIDAN ~ 
dı. ve kendinden geçmiş bir halde : 

- Söyle kralım, söyle! - dedi.- Acı 

düşüncelerini söyle.. Seni üzen elemi 
bildir. Benden şüphe ettiğini, LUinin 
Margaritten şüphelendiğini öğrenerek 
hemen öleceğimi bilsem gene söyleme· 

: ni · istiyornm • 
Kral Margaritin busesinden kendi -

sinden geçti. Ona bütün ruhiyle bağlı 
olduğunu, onu biltün benliğiyle sev -
diğini anladı. Ondan şüphelendiği 

için kendisine lanet etti. Fakat şüphe
sinin henüz geçmediğinin de farkın· 

. daydı. 
Ağlayarak: 

• - Dinle o halde, - dedi .. - O ;reza
let yuvasında yüz kızartan bir levha 
gördüm. O levhada bir kadın vardı ve 
o kadın da sendin!. 

Margarit acı bir çığlık kopardı: 

- Ne? • dedi. - O alçaklar, bana 
benziyen bir resim mi asmışlar?. 

Margaritin birdenbire bulduğu bu 
hile o kadar tabii, o ka.dar hakikate 
yakındı ki kral hayretten kendini ala
madı. Sonra birdenbire Margariti kol
lan arasmda sıktr. Gülerek, ağlayarak: 

';..._ Bunu ben nasıl oldu da düşüı•c
medim ! Vallah doğru! Pek doğru!.. 

Serseriler bunu hakaret ve istihza için 
yaptılar muhakkak. Ben de .. 

Margarit hüzünlü bir sesle: 

- Söyle 1 Hepsini söyle 1 Çünkü ta
hammülüm· kalmadı. Görüyorsun ki 
neredeyse düşüp öleceğim. 

Meftuniyetindcn kendisinden geçen 
1c:ral: 

- Affet! Affet Margarit.. Herşeyi 

bilmen lazım. Deli gibiydim. Böyle bir 
vaziyette senin Nel kulesine giderek 
bir ressamın senin o vaziyette resmini 
yaptığını sandım. 

Margarit . titredi. Çünkü bu sözler 
tamamiyle doğruydu. 

Kral devam etti : 
- HeP.Si bıı ;kaaar ö.eğil. Çünkü o 

halimle biraz ma~ur görülebilirdim .. 
Bir elbise dolabını açtım. Orada senin 
en çok sevdiğin bir kokuyu taşıyan 

ı bir entari buldum. 
Kıskıvrak yakalandığım anlayan 

Margarit yutkundu. 
Kral .devam etti: 
- İki zümrüt kopçalı bir de manto 

buldum. Oh bu iki zümrüt 1 Tıpkı sana 
verdiğim zümrütlere benziyor. 

Margarit içini çekti. Yüzü morar~ 

mış, başını önüne eğmişti. !ı:iam hük· 
münün okunm;ısını bekJiycn bir vazi
yet takınmıştı. 

- Galiba şeytana u:rmuştum şüp· 

belenmekte .. Sana pekala: "Marg.arit 

sana verdiğim zümrütleri bana göster!,. 
diyebilirdim. O zaman sen bana taşları 
gösterir, . ben de şüpheden kurtulur -
dum. 

Kral sözünü burada kesti. 
Bekli~ordu .. Neyi? Kraliçenin züm

rütleri gidip getirmesini mi? Fakat 
kraliçe yerinden kımıldamıyordu. Ken· 
dini kurtaracak bir yalan bile düşi.:n
miyordu. 

Kral yavaş bir sesle: 
- Neye bekliyorsun Margarit. Söy

lediğim halde niçin zümrütleri gidip 
getirmiyorsun?. 

Kral ayağa kalktı. Maragrit kocası
nı o kadar saramış, o kadar h!ddetlen
miş gördü ki korktu. Kendisi de ayağ~ 
kalktı. Ve: 

- Doğru! Doğru! Nel kulesinde 
gördüğün levhadaki kadın benim .• 

Mantodaki zümrütler senin ha -
na verdiğin zümrütlerdir . Ne! ku
lesi fahişesi Margarit .dö Bürgonydir ! 

- diye bağırmak üzereydi. 
Sakin bir ses: 
- Madam, - dedi. - Kopçalarınrn 

taf!1ir ed~lmesi lazım geldiğini sandığım 
mantonuzu getirdim. 

Kraliçe taş gibi donup kal::lı. Kral, 
karısmtn mantosunu getiren Mabelin 

----------------------------------------------~ üzerine atıldr. 
Mabet: 
- Oh! Affediniz şevketmeab ! .. Sizin 

kraliçenin yanında bulunduğunuzu bil· 
miyordum. Yoksa bu husus için rahat
sız etmez, başka bir zaman gelirdim. 
Gidiyorum .• ve ..• 

Kral, mantoyu elinden çekerek al
dı ve: 

- Ver! - diye bağırdı. 
Mantoyu sür'atle göz.den geçirdi. 

Margarit de dikkatle bakmaktan ken· 
dini alamadı. Korku heyecanı şiddetli 
bir sevinç heyecanına çevrildi ve yere 
düşüt. Çünkü zümrütler yerlerinde 
duruyordu. 

Margarit kendine geldikten sonra, 
koltuklardan birine oturmuştu. Bir 
saat geçmişti. Kral ağlamış, bağırmış, 
rica etmişti. Kendisini dinlemek ihti -

yacında bulunan Margarit, onun bu 
hareketinden bıkmış görünmüş ve ça· 
resiz affetmek zaruretinde kalmıştı .• 

LUi affedilince sevinerek çıkıp gitmiş, 
ve o gece büyük bir ziyafet vereceğini 
söylemişti. Kral böylece ayrılıp git
tikten sonra içeriye giren Mabel, züm
rütleri nasıl elde ettiğini, kralla ko
nuştuklarım duyar duymaz cnlarr 

mantoya nasıl yerleştirdiğini anlattı. 
Mabelin bu hizmeti kraliçe için büyük 
tü. Bu yüzden kollan arasında bir sev
gili gibi sıktığı Mabcle nasıl teşekkür 
edeceğini bilemiyordu. 

Mabet, bu vaziyeti onun kendisine 
karşı eskiden doğduğu emniyeti kat 
kat telafi edecek bir mahiyette gördü. 
Şimdi kraliçeye eskisinden daha hakim 
di. 

- Zümrüdü bana askerlerimden bi
rinin getirdiğini söylemiştin değil mi? 
diye sordu. 

- Evet kraliçem. Bu sadık bende
ni.a şimdi dışanda. mükafatım bekliyor. 

Kraliçe: 

-Juana!- diye seslendi. 
içeriye giren genç kıza; af ıarııs"" 
- Git, de.di, bana :rnulı lZ 

zabitini çağır 1 • b'r zabit• 
Az sonra, Juana, yanında 1.,,.etiJ'd' 

1. ınaı,, _.,tı' le geldi. Bu Trenkave ın . ıcııtJJ"'"" 
ve kraliçenin muhafız askerlerı 
danrydı. çiOl ti" 

M.. .. B" . . da hizmet ........ - osyo. ınncı o n)a beı• 
ze bir asker gösterecek. onu soıır' 
ber gidiniz. Askeri gördüktetl b\Jraf' 
emirlerimi telakki için tekrar dıgarıf' 
geliniz. Mabelle, kumandan )çiııde 

h··ıyası ,,,,. 
rıktılar. Mabet, altın u .2'ı ' 
3 • •• teru • 
kendinden geçen asken gosd··ııdii • 
bit tekrar kraliçenin yanına 0 .2i)deıi 

Gösteru c1J1' 
- Madam, - dedi. • . e 6' 

ah"lerın asker, zan haşmetpen 1 , 

. bi "d" ..ıı!1' askerlerımden n ır. ·f ede1• 

- Olabilir. Şimdi onu te;: ~e 
Luvrun yeraltı z:ın.danlarırt . _ .. hc!ıt.': . r oı.ııı-- _...ıf 
atacaksınız. Yalnız gız 1 ... ~refll'""~ 

• i.nl Oe 
O hükfunet sırlarından bır 1.iJllS 

· · te .. tir. Bu sebeple kendısıy 
d · edel'· __,,J temas etmemesi e ıcap •-A1ırw:,, 

zıncıaı~ ..:ııv 
_ Madam, yeraltı ·ıi t>iı .. -

. . d.. d" On sekı ~ 
yırmı ort tane ır. bap&C , 
kattadır. Bunlar müebbet 1'orı"t' 

d cıtarla .1tıf 
kumlara aittir. ve zın an . .den ~ cJıt'' 
bilirler. Diğer altısı da bır. ıcattl :ı• 

"kincı tıl'" 
kadar numaralıdır ve 1 cıtar~..,ı,tı 
Bunlardan dördüne zındart ... ~s..ıe 

ak ,.. •'JV"-
nasebette bulunrnayac da o . • 

1 na ıtcS 
beşle altı numaralı arı . t..tı 11011 ·~ 

y811ı v Jıı:J 
mahkum olanlar konur. abkaı11İ'' ·tıeri 
numaralıya konulan ın ten \fal'l ._,r .. 

.z .za ... ,,. 
kimseyle temas etnıe ' d n bı• ıs'" 

kla rın a • ,,ı1l de kalmaz. Konuldu t1e..,,,;eriı . n.d cese Fr-
ta sonra bır zı ancı :aıı 

h atar· 
zunda çıkararak ne re aııııı7· 
bunlardan hangisine ko1 .r.ı • ,..H., ra,,-· ııı; ... 

- Beş veya altI nuına ~ ç 1iY 
Zabit selam vererek ~K beliıt yU . ~··a Bu sırada Margarıt, e1',,. 

ne bakarak yavaş sesl~: ~ ~1 
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