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Almanya Südet 
ilhak etmek mi 

mıntakasını 
istiyor? 

ondrada, Hitlerin südetlilere muhtariyet teminila 
kanaat etmiyeceğinden endişe ediliyor 

9 IEyDOıD 
lb~yralfifilo 

''rin lznüırtiler~~ Mlt&t T....,_ 9 .,ıı1, fzmtrin &Mt•an ... .. r 
Yapıyor. 

~8 EyhiJ ne an.dece hir zaferin yıldönümüdür, ne de kalemin bir kahramana §eh 
' Yllzdığı gün. Hayır! .. 9 Eylul bir çağlayandır ki kl.C'atalün bataklığında çamur 
~ ıebirlenıerek cotkunluğunu kaybeden, ölü suya dönen bir ırkı kara kayalann 
... da bombalarla dövüp obüslerle çalkayarak sünıülerin süzgecinde tasfiye e-

"11 cevherine ulattınn&t. köpüren bir sele döndünnüıtür. 
~ ~min güneıincle tertemiz ıulannı ıtddatarak zemini milli ıuur ve isti
~ , sonsuz yükseklikler olan mecrası içinde insanlığı bulandığı her ıki.,:len te
ı...~e.-ek akan bu ıel bugün medeni alemin yüzünü ak eden ıen insan ırkın sem
~iit-. 

~· ~Ylul bir kahramanlığın bir milleti bir merhaleye getirip cluruıunu değil ma
'- clunyaya teselli saçan coıkunluğu ile bir medeniyet ve İnsanlık selinin dün· 
~ refaha, yaratıcılık aıkına aürüldeyip götürüıünü ifade eder. 

tıı'I... "' nurlu ve kurtancı selin kaynaiı olan bizim Atatürkümüz, itte bunun için 

9 Eyliıl 1922 ile lzmtre ilk giren sllvarl 

1ot'alarımızın kumıında~ı Blnbqı 

Şerafeddin ~lcyaamda büyüktür. HABER 

~ bin Ita_l_y_a_n_s_~o-n--1-st-ik-ı&_ı_ 
lk• d marşımız 

1 8Y 8 1Sp80YHY8 Hatay devletinin 
•• d • ı • mllli marşı oldu g on e rı m iŞ Ankara, 8 (A.A.) - Anadolu Ajan· 

1) sının hususi muhabiri bildiriyor: 
•Uııu harbin başlaogıcındaoberl ltalyanın Hatay Millet Meclisinin dünkü top-

•'rankoya yardtml 180 mllyon loolJlz lantısında Halep ve Lazkıye hudutta· 
flit nnda Suriye memurları tarafından bazı 

lirasını bulmuş Hatay köyleri üzerine yapılan tazyika 
.;:;:lona, 8 (A. A.) - Milli mUdaCaa ayının sonuna kadar İtalyan hUk\ımetinln nihayet verilmesi için hüklimetin te-
~ tebliğ ediyor: İspanyaya yardımı 17 milyar liret (180 §ebbüslcrde bulunması, müst3kil Hatay 

ı_ S~lkt gün düşman fevkalade vesait- milyon fngiliz lirası) nı bulmugtur. posta pullan bastırılması, Türk tstik· 
~ la dağındaki cümhuıiyetçi mevzi- ltimad edilebilir bir menbadan alınan lal Marşının Hatay marşı olarak ka
~ ile taarruz etmişse de birlbiri ardın- bu rakamlar evvelce yapılan tahminleri bulü, aşarın kaldırılması, ıapkanın mil· 
lllJl :rt defa püskürtülmüştür. DUşma- leyid etmektedir. li serpuş olarak kabulü, tatil esnasında 
~ taburu imha edilmiştir. Bunun 4,5 milyar lireti 1936 da, 9 mil- yeni müstakil devlete ait kanunların 

'1 . dll§man Korberanın şimalinde iki yan 1937 de, 3,5 milyarı da bu senenin neşir ve tatbikı için bükUmde sa-
'-r Ilga} etmeğe muvaffak olmugtur. ilk altı ayında sarfedilmi§tlr. lahiyet verilmesi, birçok yerlerde orta 
il~ cephesinde Eltoro mıntakasmda, Alman malümata göre, son haziran _.- Devamı 10 uncuda 

H a r fP> lfi7il ö 
s lYI o lhl l1ifi) lY ? 

12 Eyltilde Bitlerin 
nutkile vaziyet 

tavazzuh edecek 
Japonya, harp vukuunda 
A~manyaya " manen!,, 

muzaheret edecek 
Löndra, 9 - Çekoslovakya meselesi 

elan kanıık ve tehlikeli bir safhadadır. 
Berlinden gelen bir habere göre Hitler 
Çe'koslovakya topraklarında yaıayan 
A ..... IU ipa re,iba )'&Pllmumı iati
yecektir. Ayni haberlere nazaran Bit
ler ancak bu suretle harbin önüne ge -
çilebileceği kanaatindedir. Fakat buna 

Çekoslovakya ve Fransa ile beraber 
İngiltere .de muanzdzr. 

Berlindeki İngiliz elçisi Nilremberg
de Alman Hariciye nazıriyle urun sü -
ren bir müWrat yaptıktan IODra ma -
rqal Göringle görütmUttUr. 
ihtimal bu iki mülakata dair gelen ha

_.. Devamı 10 uncuda 

Hayat pa~ahhğıyle 
mücadele için 
teşkilat kuruldu 

Et ve ekmek fiyatları, mahrukat meselesi 
temiz sUt satışı işleri lk tlsat VekAletlnln 

bu şubesince idare ve tanzim edilecek 
Ankara, 9 (Hususi muhabirimizden, 

telefonla) - tktısat Vekaleti, son ver
diği karara göre, hayat pahalıhğiylc 

mücadele işinde daha faal bir rol oy
namak ve metodlu bir ıekilde çalıımak 
için yeni bir 1ube ihdasına kara:r ver
miştir. Bu itlerin idaresini tanzim ve 
lizım gelen tedbirleri almak üzere bu 
sahada derin bir görüş ve malUmatı ile 
tanınmış Ankara iktısat müdürü Şev
ket Süreyya bu ıubenin başına getiril
mi§ ve vazifesine batlamıştır • 

Söylenildiğine göre yeni kurulan bu 
teşkilat memlekette hayat pahalılığiyie 
mücadele sahasında her türlü işi kendi 
üzerine alacak, mahrukat mesel~i, et 
ve ekmek fiyatlarının tenzili, temiz sü: 
satııı ve saire gibi mevzular üzerinde 
Acil ve kat't kararlar ittihazına çalışa 
cakttr . 

.- Baştarafı 1 incide Şe\'ket Sttrcna 

'tal 11 keza Rinkonu ele geçirmiştir. ve Ağustos aylan zarfında İspanyaya 30 
''l> Y~nın yardımları bin gönllllil gönderilrnigtir. lspanyadaki 

~h~Yli lierald., gazetesinin siyasi mu- biltiln İtalyan gönüllülerinin sayısı bu -
1) bildiriyor· gü 70 bin, Almanlarınki de 8 bin tahmin 

•hur harbin. başlangıcından haziran edilmektedir. 

~ldatılan bir koca 
karısını öldürdü 

1( ım aşıkım da a • ır surette 
yarallyarak kaçtı 

~Yansı 10 uncuda 

az~lar hakkında 
şoförler ne ~üşünüyorlar 

Rasgele herkesin kolaylıkla şoför 
olması kaza sebeı>Jerinden biri.dir 

c ~ Ya.nn 2 iru:id• 
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9 egliıl, Hala1J 

ve 

Logd Coıc 
Yazarı: Nizameddin Nazif 

lzmir bur;ün kurtuluşunun 16 ncı :yıl
dönlimUnü bayramlıyor. 1938 de Ege kı
yılarında Türk lzmlrin göze vuran va
karlı ve mes'ut manzarası, Loyd Corc • 
Rlemanso lstilacıhğma bizim niçin ta
hammUlilmUz olamıyacağını ispata kafi. 
dir. 

Esir edilecek insan yığınları belki var
dır. Fakat tarihin hiçbir devrinde Türk 
böyle bir yığın olmamıştır. Türk, istik
liil Ye hürriyeti, en tabU hakkı olarak 
cihana k.:ıbul ettirmiş bir soyun çoi:!uğu
dıır. Netckim lzmirin kurtuluşunu takip 
eden 16 ncı yılda dünya bu hakikatin 
bir yeni tezahUrüylo kar§ı ka~ıyadrr: 

Hatay da kurtulmuştur. 

Kurtuluşunun 16 ncı yıldönUmU oenlik
lerine, İzmir, Loyd Corcu davet etnıeği 
niçin tkıl edemedi bilmem ..• Loyd Corcu 
lzmir belediyesi davet etmeliydi. Loyd 
Corc, on beş yıl önce, sırf kendi politi
kası yüzilnden yUzde yetmiş be~I tahrib 
edilmiş olan bu bUyUk Tilrk §ehrinin 
1938 de dlinyaya gösterdiği yepyeni ve 
çok medent endamı gOrmellydl. 

Bu ihtiyar politikacı, ııyasa alanına 
girdiği günden bugüne kadar gelip geç
mir;ı her hadisenin esasını, scbcblerlni ve 
neticelerini bir mantığa uydurabilıniştlr. 
l<'akat 26 Ağustos - 9 Eyliıl 1023 de ce
reyan eden bUyük dünya htıdisesl elAn 
onun için bUyUk bir slirprizdir. 

Arsıulusal emperyalizmin Çal kazası 
lle Aydın vllii.yeti arasındaki izmihlali bu 
çok tecrübeli İngiliz siyasisinln havsala
sında en ufak bir izah blle bulamamak
tadır. Bu hfıdise yalnız Türk kurtuluşu
nun bir tekemmül merhalesi olmadı, ay
ni zamanda Loyd Corcun azya.saı yıldızı
nı da en parlak devrinde aöndUrdü. 9 
l:.ylül lzmirln kurtuluşunu, fakat Loyd 
Corc'un mahvoluşunu tesbit eden gün
dUr. 

Yalnız Loyd Corc mu ya? Loyd Corcu 
tutan siyası partinin Ye bu partiye hUk-

neden ekonomi politik kanaatin de ülasmı 
bu tarihi gUnUn 24 saati içinde tes'id et
mek milmkilndUr. Muhafazillr lngilte
renin elinden iktidar mevküni almak is
tidadını en çok göstermtı olan parti li
berallerdi. Böyle bir parti şlmcll İngiliz: 
parlamentarlzminde hoıça bir hatıradan 
ibarettir. 

1919 mayısından 1923 eylCtlllne kadar 
garbi Anadolunun muhtelit mmtakala
rmda harb sonu sulh konferansları dik-

tatlSrlUğUnUn emperyalist arzularını temsil 
eden kuwetlere Türkün niçin tahammül 
etmemiş olduğu 9 EylQJ 1938 de ayni 
mıntakalara tek bakışta anlaşılabilir: 

Türk bir medeniyeti üade eder. 16 
yıl önce bir harabe halinde istirdnd e t
tiğimiz mrntakalnrda bağlar Uztim veri
yor. 

ln;ııtcrcntn RlnclMan hava km"\-ctterl umum kumanClnnı 
Lafer dUn tayyareyle ı;;ehrirnlze gclml~tlr. 

lngtllz kumandanı, Yc3llköyde başta tngiltcrcnln Ankara büyük elçiliği, han aı1-
keri nt:ı5esl binbaşı Elm Hörst olmak Uzere koloni erkanı tarafından ka~ılan-
mıştır. 

IDndlstan han kuın.n.ndanı, §hrlmJze geldikten sonra, .;ıefarctin motörü ile Bo
ğazda bir gezinti yapmıl), &onra Park otele gitml~tir. 

· aot 
.... 9otlrŞ' 

Jmn·eflerJ kumandanı 8Chrfmb:cle bfr gün Jtald1K<8ft 

rul'a JJJndishına 'az.ifesl ba~ına gidecektir. Jlllldl" 
Kendisini buraya getiren \'e buradan llhıdJstana götürecek olan ta~'t ~· 
tan umumi nlisinln tnyyarcsiıllr. Son glinlcrdo İngiltere mUsteınle~iJI, 
om tchrlrnlzdcn getcrelc Illndistruıa gideceği yolunda ~ıkan rtnyetln• ğG f#" 
h&\'a knmnndanmın ayni tarikle nzlfesl başına ~itmesinden galat oli!U 

c;ılmaktadır. 6rlllll1°' 
Resimde tngillz 1'farc~Iı l"cşllköyde karşılandığı sırada ,·e tanaretl g 

-$ 1-E IH_I_ ii-1~ -ID-IE -v-ıE-IM-llE-IM-1 iL IE I~ IE l T IE11 

{azaları önlemek için şoförleri~ 
düşündükleri tedbirler 

Sinemalarda 
ucuzluk 

Hükômet fUmlerlo 
gilmrUk resmini 

indirdi 
Dün sinemacılar Beyoğlu kayma • 

ka:nhğında kaymakam Dani~in reisli -
ğinde t oplanarak yeni ücretl~ri tesbit 
etmişlerdir. Geçen kış mevsimine na· 
zaran 70 kuruşluk yerler 50 kuruşa, 50 
kuruşluk yerler 35 kuruşa, 25 kuruşluk 
yerler 17 ,S kuruşa indirilmi§tir. 

İkinci viziyon film gösteren sinema
ların dühuliye ücretleri 25 ve 17,5 ku
ruştur. Ayrıca bütün sinemalar halk 
ve çocuk matineleri yapacaklardır. 

Buna mukabil hükumet te vergi ve 
resimlerden fedakarlık yapmakta.dır. 

Esasen ucuzluğa da bu fedakarlık se • 
hep oluyor. Sinema salonları dühuliye 
ücretlerinden alınan muhtelif resimle
rin indirilme:ıinden sonra sinema film
lerinin gümrük resimleri de indirilmi'.}· 
tir. Dolu ve boı ainema filmlerinin ki
losundan alınan gümrük resminden 
yüzde 7 5 nisbetinde tenzilat yapılmış -
tır. Karar gümrüklere bildirilmiştir. 

~ 

Ortomek tep rnual-
Jlmllğl lmllhanları 
Orta mektep muallimi olmak üzere 

imtihane giren gençlerden bir kısmı

nın vaziyeti belli olmuştur. Tabiiye 
muallimi olmak istiyen gençlerden iki
si muvaffak olmuştur. Riyaziye mu • 
allimi olamk istiycn gençlerden ıf.e 
dördü imtihanı kazannuştır. 

----0---

VUrllkdliye vapur se-
ferleri lialdırıhyor 
Adalar için mevsim ilerlemiş oldu

ğundan Akay idaresi tarifelerde baıı 

tadilat yapmaktadır. 

Herşeyden önce Harici ticareti' 
h d8 

şoför olmağı ~~~ ~y~;~!aı~~~~, 
'güçleştirmek 18zım da:.: .. ~:=~~~~i~!:::~ 

Her önüne gelen coförlük lüğü bu seneninilk.y~di~;:ıaı? 
-ıt ci ticaret aylık statıstik hU 

yapamazsa kazalar azahr neşretmiştir. ôtuıf'' 
. . ~ .. T nunUZ: ayıtı ııe 

Otomobil kazalarının son zamanlar· 
da çoğalmış olması ve bazı şoförlerin 

&ebebiyet verdiği faciaların biribirini 
takip etmesi her~estcn fazla olarak ge
ne bizzat §Oförleri müteessir etmiştir. 

Bu teessüre tercüman olarak otomo
bilciler ve t:;förlcr cemiyeti kaz<ılan 

önliy~ek tedbirler üzerinde durulma· 
sını lUzumlu görmüş ve bunları tetki
ke başlamıştır. 

Şoförlerin kazaları önlemek için Ü· 

zerinde ittifak ettikleri başlıca bir ted
bir var.dır: Şoför olmağt güçleştirm~k .. 
Ancak bu tekilde iki günlük bir garaj 
çırağının, bir kağıt helvacının, eline 
ehliyeti alarak az zamanda bir faciaya 
sebebiyet vermesinin önüne geçilebile -
c~ği. kanaati vardır. 

Şoförler, halen şoför olmak isti yen· 
lcrin aran.an şartları ve imtihan şeklini 
pek hafif bulmaktadırlar. U&ulen bir 
hüsnühal ilmühab~ri alan, sıhhat rapo· 
runu ele geçiren herhangi bir kimsenin 
papağan gibi bir kaç sualin cevabını 

ezberledikten ve direksiyonu da kul 

lanmağı öğrendikten sonra ehliyetna
me almakta güçlük çekmediği kanaati 
mevcuttur. 

Kazalarda eski ve tecrübeli şoförle· 
rin isimlerinin geçme:nesi de gözönüne 
konulmakta.dır. 

Bilhassa esaslı bir kaza yapan bir şo· 
förün birinci cefada ve ufak kazalar 
yapan ~.:.förler:n iki defa da ellerindeki 
ehliyetlerin k;ıt'i olara'lı: alınması da 
lüzumlu göst erilmektedir. Daha geçcn 
sene kaza yapan şoförler şimdi gene a
raba kullanmaktldır. 

1 
Şoförler Cemiyeti bu hususta bir di- Statıstıge gore, e . att11'1' . ıf 

lekçe hazırhyarak Belediye Reisliğine catımız 4,818,463, ıtbal ne a'!111 il~ 
verecektir. 9,525.780 liralıktır. Geçen ·~ıs liri 

* • • 
Köprü üzerindeki çivili geçit yerin

de vukubulan otcmobil kazası üzerine 
yapılan neşriyat dolayısiyle Emniyet 
Direktörü Salih Kılıç izahat vererek ez 
cümle demiştir ki: 

"- Geçit yerlerinin başındaki polis 
memurlarının vazifesi. halkı alıştırmak 
tr. Kaldırılması ise bu yerlerdeki inti· 
zamdan vazgeçilmesinden değil, halkın 
bu geçitlere alışmış olmasından ileri 
gelmlştir. Her yapılan iş için tayin e· 
dilen memurlar ilanihaye orada kala -
mazlar. Memurlar halkı çivili geçitlere 
alıştırdıktan sonra, başka İJ üzerinde 
çalışmak üzere oralardan alınmıştır. 

Bugün intizamsızlık görülüyorsa, 
bu halkın kendisine ait beledi bir vazi· 
feyi yapmamış olmasından ileri geliyor 
demektir. Sokaklarda yürümek usulü
nü, gerek bizzat ve gerekse gazetele
rimizin şayanı şükran yardımlariyle 

halka hatırlatmak vazifesini yaptık • 
Bundan sonrasını vata~aşın kendisin
den beklememiz lazımdır. 

Merdivenden 
dUşerek yaralandı 
Halıcıoğlunda oturan 14 yaşlarında 

Bogos oğlu Matyos dün akşam üzeri 
Taksim bahçesi karşısındaki Onniğin 

yaptırmakta olduğu aparttmana gitmiş, 
ve beşinci kata çıkarken milvazencsinı 
kaybederek merdi\'enden aşağı yuvar
lanmıştır. 

zarfında ihracatımız 4,97°: _,,ktf1· 
5 tır.,.. .1ı' ithalatımız ise 10.548.57 1ri jt1'_. , 

Bu senenin ilk yedi ayında sırı' ~I 
tımız 85. 109.823 liralık oltn~4,978·9 1• 
kabil ihracat bu miktarı~ aırıctıt• Jt'rı 
lira eksiğiyle 60.109.823 }ırat fl1İ~il" 
\mki geçen sene ithal ınu~bn 
58. 157.351 lirahk olmasın• 
racat 59.880.154 liralıktı· .~Jtl '. 

• • . nda 1 rdir 
Bu senenın ılk yedı a~ goste fi' 

mızın yek!lnu hiik!lmctı~kftısısift !Jlf' 
müsaadeler üzerine çok yu d• d' 
kat buna mukabil ihracatı~~lif· 

. . • f .. uıınut .ıt solunur hır ınkışa gor ·tlt'I" 
• arnttl ı. tJd 

Bu yedi aylık devre taınd tal'ıt ,ı.. 
. . ··r t"ğin en •dtı v mevı:ımıne tesadu et ı ~ oJ,P Jı, 

ay bc.şından itibaren b~şıaıı;;eğişecc 
raç mevsiminde bu vazıyet 
tir. 

--o-- e81 
Balkan tıp kotltc~ 1~: 

ngrell Jdıl 
Balkan Tıp Haftası ~ 1'tedif· ,,_ıı 

dız sarayında .deva~ ~tın~jteYi "e ,o~· 
rabhaslar bu sab~ unı;e öğtedetl tel'' 
hastaneleri gezmışlerdır. 1' ;ıaıi 
ra umumi toplantı yapılara 
liğlere devam edilecektir. r rııııl'' 

ahlıasl• . ııe' 
Dünkü toplantıda ınur . _je tebl1 

,,fJ 
·· crını:ı 50•· 

telif tıbbi mevzular uz udaft gi· 
de bulunmuşlardır. Topla'!.aıcsiı1le 1.,,11 • fktC .ı aş!' 
murahhaslar hep bır 1 ·ne v 1,!1l 

. ~ bidesı e.e ~ 
derek Cumhurıyet 4 bir , 
Hekimler birliği namına 

Yörükali plıijına işlemekte .olan va
purlar pazar gününden itibaren kaldı· 

İncirlikler incir Yeriyor. rılacaktır. Pazar günlerine ait bazı ara 
Zeytin ormanlarında en ufak hastalık posatları Uiğvedilmektedir. 

ir~liil~O:iil amca 
~an~nc 

Bu sukuttan ağır surette yaralar.an 
Matyos Fransız hastahanesine kaldı -
rrlmıştır. 

koymuşlardır. .J.-
----0--- .,, fJ" 

yoktur. Tarlası bnştn.n başa stirUlmile ve --------·------- 
her tarafta yepyeni şehirler türemiştir. 

Her yıl bir kat daha tckcmmUl eden 
lzmlr, fuvan ise TUrkUn bu medeni hı
zına dilnynnın hayranlrk ve itimndını i
fade etmektedir. 

Evet ... Loyd Corc, bir 9 Eylülde lzmi
re davet edilmeli. Yıldızını söndüren 
kudreti bu betbaht ihtiyara artık Jzah et-

mellyia,, j 
' NIZAMETTIN NAZiF 

-
Şu rap f nhfssr cıı" 
desi sa~ 1ıınıY9 g6'' 

.,.,tf tı 

· bir b•..,.. • •" Ankaradan verılen VekSietı t 8p 
Gümrük ve inhisarlar çık•tı" tJİ' 

· sınd111 ceİ' tnhisar maddelerı ara 1,, ede ... ıf • 
b u teOl .11P' 

karar vererek un ~a b',. f'rtr 
kanun projesi hazırlatn~ ıcette Lolı 

eJl"e 1' , 
tır. Bundan maksat tn "k ede~~.111ııı1' 
imal ve istihlakini t.e~vı art.P l'1"' 

ispirtolu içkiler yerıne t 
maımı yaymaktır. 
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Kahveharıe 
tı( ~~ANELERDEN istihfaf. 
'ır ~la bahsetmek Adettir; o kadar ki 
do.. e için ömrUnU kahvede geçir!)·or 
""lllelt hl 
Ildır d' çbfr l§e yaramnz, miskinin bf-

' etlıekur. BUtUn gUn bir kahveha

.. traı dtın:ıanb havası, tavla glirilltillerl, 

'ı. trı içine kapanan kimseleri mcthe-
• de·u 

' g inı; onlar hayattan çekilmlş, 
'bir lllczardan evvel gUrüıtUlil bir 'k kapanmış adamlardır. Gerçi o da

'a.'\Jt ları Yerlerde lıcr gün birçok in

e ~tla konuştuklarını, dünyaya alaka 
tdfkıe .. 

Oldtı( rını, birçok i§lcrdcn haberdar 

4(a !arını iddia edebilirler; fakat bu a
•ad tetu ece kuru bir tecessUsten iba-

r, lıirb' 
' " ır netice doğurmaz. Öyle a-
~Cas r hayata bakarlar; fakat bir cam 

~~ 
11 

lııdan bakarlar. Onlar hayatın için-

11 'tUdır; hayatın ancak seyircisidir. 
"t.}·ı • 

t ır r, bUtUn ömürlerini kahvehanede 
en ıc 

~. r lnıseJeri mUdafaaya imkan yok-

t5rııı, llkat bu kahvehaneleri dalma kolü 

'1 e( lç[n kafi değildir. Biz gençliği-
e ~ 

~e . 11ruosmaniyede lkbal kıraathane-
ı... &tderd[k • • ""it ; Dergah ı çıkaran nrkada§-

llııt d le ı\lı a !arımız, yani Yahya Kemal i-

' llıct llaeim orada toplanırlardı. O

d~ı ... 11~ler .. konuşmaz, neler öğrenmez
f~ en 11&'ün bildiklerimizin hepsini de
~ Şu canıı. kısmını, temelini orada edin

'01ıe Phesız, İkbal kıraatiıanesinde bize 

~; \'::nler bir ders mahiyetinde değil
~' b· Ya Kemal de, Ahmet Haşim de o

'1. iter allame, birer hoca tavrı takın
>. •. l'<fı. n· ""Clt ız orada onların çalı§masını, 

'deta, fikirlerinin doğup eckil bul

telhıı ıeyrederdik; varsa, bizim şahsi
~ e 11:ı de orada, onları göre göre, din
'tı.. ltliye teşekkUI etti. Biz, İkbal kıra
~."""lleg· 
"' bııı ııı~e kendimizi bulduk; . bel-
' dııgumuz bUyük bir §ey de
~ ne yapalım ki hissemiz 
~ela 0 kadarmış. Fakat o kadar
~ kitaplarda, değil, derslerde değil, 
s:!1arıa toplanıp Ustad bildiğimiz a
~e 8Crbestçc dinllycrck, onlarla ser-
~ !llUnakaea ederek bulduk. 

tıJı,~lltı ~"~ içindir ki kahvehanelerden is-
~ ~l!tıs· bahsedenlere acırım; oralarda 

ar lıce buluşmanın tadına varama
~\'eh dernektir. Evlerde toplanmakla 

~1-iJı aneae buluşmak bir degildir. Bi
~ 0~e - arada nekadar samimiyet o

~ta d uıı - bir tarafta ev sahibi, bir ta- ' 
~Jıaııe a llllsaflrlcr vardır. Halbuki kah-

a .. ~ de herkes kendini daha serbest 
b.~CI'• i 
~aıı ~ stedlğl zaman gelir, istediği 
~l!r alkar, istediği kimsevıe sohbet e . n .J 

d~de buı Undan başka kahvehan lerde, 
trı:ba \' Utınıasrna imkan olmıyan bir şey 
d°' ~l'dır: bilinmedik, tanınmadık si-
tıı ~ h\'ehanede oturan her adam bir

h1Jarıı1 l>ınrn açılıp hiç tanımadığı halde 
t~~· r bQkJ . b 'l.IU il ediği bır adamın gırivere-
~ ~~!l :ld edebilir. Arkadaşlar ara.sın da 
lı- ~IUa~liren bir alma, evvelii. sadece 
~ıD b~· rnıaartri olduğu halde söze ka
:~ h,,1'ın bUtUn hayatımızca tesi.r ede
~~ 1 J Cr 8Ö ~· tn(~ Yliyecek yabancı. Evde bu-
'llı.. an Y k 
~ "'Qltt o tur; halbuki kahvehaneye 
'ı>e1t ~il belki de asıl maksat, kendimi. 

Cilan Yi ııcç~mcdiğimiz halde bize hô.
a9ıl nıaksat budur. 

Nurullah ATAÇ 

~asın k 
urumu fevkalade 
kongresi 

ı,~~ 
~? tyıuı ı 8aıın KurumuncL:ın: 
~ llıu fc...,k~rihinde toplanan Basın Ku
., dıtıııa aletle kongresi ekseriyet ol

~ ~ollgr an rnUzakercde bulunamamı~ 
t 13 ' 13 Eylül 1938 salı güniı 

- 30 ~ a bırakılmıştır. 
tt14 \t topla 
~ ~~i Cd' ntıda mevcut aza ekseriyet 

1dc tcı ılcceğinden sayın üyelerin her 
lncl•r' • • ..s • 

~ ını rıca e.uerız. 

l\IJ~N 

'

>.t ..... AME. 
~qy • 

lt ttc gı'rm· ı b b' ı· •· t~ nu hük .. ış c an asın ır ıgı 

._:renin .?1unce ilk toplanacak olan 
'~ ttıuzakere edeceği nizamname 

Arna\'utluk l<rnllı~ıııın l<urutıışunun onu nen yıldiiııilınU merasiminde kral Zogo 

ile ku l>al'(h·::i ıırenses l\lüzcncn geçit resmini ::.crrcı.liyorlar. 

"Londra işte 
böyle bir ger!~, 

Ciyun Lang 

Ncvyo:-kun muazzam bino3.ları 

arasm:la kabus hayatı yaşayan
lara Londra pek ufak görünüyor. 

Holivuttan ingiltereye gelen bir 
sinema artisti oradaki herşeyi Ameri
kadakine nazaran pe-k ufak, adeta ço -
cuk oyuncağı bulmuş ve bunun için o

rasını çok beğendiğini söylemiştir. 

Amcrikada her şeyin en büyüğüne 
alışmış olan Ciyun Lang ismin.deki bu 
artist şunları anlatıyor: 

- Sizde trenler, ağaçlar, ot~mobil -
ler, yollar, gazeteler, dükkanlar hep 
küçük ... Bizdekilerin yanında ufacık 

birer model gibi kalıyorlar. 

"Fakat zannetmeyin ki Londrayr be-

4 dakikada 
10 bin liralık 

mücevher 
sır oldu! 

Parise gczmeğe giden bir :tngiliz ka
dını trende, on bin liraya yakın bir kıy
metteki mücevherlerini çaldırmıştır. 1-
şin garib tarafı bu on bin liralık yüzük 
ve broşlar dört dakika gibi kısa bir za

man içinde çalınml§tır. 

On bin liralık milcevherlerin vaktiyle 
mes'ut, §imdi betbnht sahibi, Gillepsi is
minde zengin bir tUccann karısıdır. Tren
de yalnız yolculuk ediyormuş. Bir aralık 

dışarı çıkmak mecburiyetinde kalmış. 

Kompartımanındaki bavulların üzerinde 
duran mUcevher kutusunu da 
saklamağa veya bavullardan birine 
kilitlemeye IUzum görmemiştir. Çünkil, 
beş daklkn sonra gelecektir ve gideceği 
yer kapının yanıbaşıdır. 

Kadın, be§ dakika bile kalmıyor, kom- ı 

partımana geliyor. Fakat mUcevher ku- j 
tusunun yerinde yeller esmektedir. Bu 
kadar kısa bir müddet zarfında hırsız 

nereden ginniş, nereden çıkmış, akıl er
dirmek kabil değildir. Hırsızın herhalde 
!:adını gözetlediği ve onun dıı;:arı çıkma
sını kolladığı zannediliyor. 

Çalınan mücevherler arasında bilhassa 
iki ylizUk ve bir broş vardır ki kıymet
leri çok :fazladır. YUzüklerdcn biri elmas 
ve zümrüddür, kadın bu yüzüğü vaktiyle 
2500 liraya almıştır. Diğer yüzük yalnız 
zUmrüddUr ve 2000 lirnlıktır. Broş da 

2000 lira değerinde tahmin ediliyor. Di
ğer kilpe, yüzük ve gerdanlık gibi şeyler 
daha vardır ki onlar da 3-4 bin lira tut
maktadır. 

Fransız polisi, bütün sıkı takibata rağ
men hırsızı bulmaya muvaffak olama -
mıştır. Kadın, mUcevherlcrinin çalındığı
nı görür görmez derhal tren polisine 
haber vermiş ve bUtUn kompartımanlar
da derhal araştırmalar yapılmış, §Üphe-
11 görUlenlcr islicvab edilmiştir. Fakat 
ne trende, ne de tren son istasyona gel
dikten sonra yapılan tahkikatta hırsız 
hnkkındn bir iz ele geçirilememiştir. 

ğenmedim! Bilakis çok hoşuma gitti .. diğini hissediyor.,, 
Herşeyin böyle ufak olmaEı bana bü- Ciyun Lang'ın Londra hakkındaki 

yük bir zevk v'riyor. Adeta kendimi o bu düşünüşlerinin ehemmiyeti vardır. 
yuncaklarla dolu bir çocuk odasında Çünkü artist oraya "Londra işte böyle 
hissediyorum. bir yer!., isminde bir film çevirmiye 

"Biz Amerikada büyük, ve koca ko- gelmiştir. 
ca şeylerden artık bıktık. Yüz katlı bi- Holivudun yeni parlamıya başlıyan 
nalar, üç katlı otobüsler, otuz metre yıldızlarından biri elan Ciyun :Lang 

yüksekliğindeki vapurlar arasında a- yirmi iki yaşındadır. İngiliz gazeteleri 
dcta kabuslu bir rüya yaşiyor gibiyiz.. onu halka tanıtırken "ne cigara içer, ne 
Gözlerimiz bunlara baka baka yorulu- içki kullanır,, diyorlar. 
yor. Bu, onun mühim bir hususiyeti sayı-

"Burada ise insan gözlerinin dinlen- lıyor ve bu meziyeti takdir olunuyor. 

3 

lngilizoe "Sandey Pitorial,, gaze teıinden: 

Harp korkusu 
Bir resim sergisinin açıl

masına mani oldu 

Hollanda kraliçesi Vilhelminanm kır
kıncı cUlus yıldönümU kutlulanıyor. Bu 
münasebetle Amsterdaında bUyük bir 
Rembrant sergisi açılmasına karar ve -
rilmişti. Fakat buna, siyasi vaziyet mani 
olmU§tur. 

Rembrant Hollandanın bUyUk ressa
mıdır ve dünyn sanat fi.leminde bir deha 
olarak sayılmaktadır. Tabloları on bin -
lcrco lira kıymetinde ve birçok memle -
ketlerdeki sanat müzelerinin başlıca ser
vetini teşkil etmektedir. 

Hollanda, kraliçenin tahta çıkışının 

kırkıncı yıldönUmUnil kutlularkcn bu bil

yUk snnntkannı da anmak ve onun bil

tiln eserlerini bir sergi halinde toplamak 
istemişti. Ressamın eserlerinden yarısın 

dan fazlası yabancı memleketlerdeki mü
zelerde bulunduğu için, Hollanda hUkfı
mcti o memleketlere milracaat etmiş ve 
tabloları, sergi için Hollnndnya gönderil
mek müsaadesinin verilmesi ricasında 

bulunmu§tur. 

Böyle bir müracaat herhangi başka bir 
zaman derhal iyi kar§ılanır ve tablolnr 
sergi için Hollnndayn gönderilebilirdi. 

Çünkü, Rcmbrandın tablolarını alıp bir 
tlaha vermemek gibi bir hareket Hollan
da lıUkumetinden beklenemez. 

Bu gtin de endişe edilen cihet bu de
ğildir; fakat Avrupada bir barb kopması 
ihtimalidir. Böyle bir ihtimali düşünerek 
hiçbir hilkümet, milli müzelerinde birer 
servet teşkil eden Reınbrant tablolarını, 
Hollandaya göndermeğc cesaret edeme
miştir. ÇUnkil, bir harb olduğu takdirde 
Avrupanın vaziyeti karışacak ve tablo
ların bi rdaha Hollnndadan o memleket

lere iadesi kabil olmıyacaktır. 

Hollanda hilkümetl, bu vaziyet kal'§ı

sında Rembrant sergisini açmaktan vaz- ı 
geçmiştir. 

tedirler. 

Pravda gazetesinin yazdığına &öre, 

Moskovadaki bir mektepte 14 yatında
ki 26 kızın 25 i bu yaz tatili esnasında 

evlenmiştir. 

Yeni kanuna göre genç yaşta evle -
nenlcr bir sene hapse mahkum olacak
tır. Nikahları bozulacak olanlar da iki 
sene ayrı durduktan sonra tekrar ev
Ienebilcceklerdir. 

Amerikanrn mrşhm kovbo;ıları arala
rıııda El>ıer Avl'e "en mahir kovboy,. is· 
mini ııermişlerdir. Türlii maceralara kor 
kusuzca attlatı bu şampiyon kovboy re
simde, atım iki ayak üzerinde durdura. 
rak yaptığı bir hareket esnasında görü
Wyor. 

·-····················································· 
HAYAT MI BU! 

Roman 

Ha ~asDm US 
Kitap halinde çıkb. 

Fiatı 30 kuruş 
Tevzi yeri: Ankara cadd. VAKiT 

Yurdu, VAKtT KitapeY.. 1 
-.. rm •• •••=-••..-.ı=-• oee .-...--

-}-- - - -- ~ ,,_,, ,,_,,, --------------
:/Uısqde 

IQ)©rfcD<eırDıro şeametıne mı, 
~a~oır~@v ~ayaıretıuıe mi? 

E \'VELKt gün de bir kazadan bahsettim. Bugün de ayni mevıu üzerin
de duraca&rım . 

Edirıwkapıclaki feci kazadan sonra, Çekme.ce yolunda da bir kaza olmuş. 
~e ayni günde, ne de ayni saatte. Birincisinden bir gün sonra, iki arkadaş.~ 
beraberce Edirncye hareket etmişler. Fakat Floryaya uğramışlar4 şişe rakı 
içmişler, dört saat denizde kalmışlar. Hareket saati gelmiş. Yola çıkılmış. 
Yolda da kaza! gelip çatını~. dört takla, tamam. 

lş bununla kalmıyor. Sonradan öğreniliyor ki kazaya sebebiyet veren şo
för 4 defa da Bakırköye misafir olmu~. Bence kabahat kazayı yapanda değil, 
onun direksiyona geçmesine müsaade cc!enlerdcclir. Acaba şoförün dört defa 
Bakırköyü ziyaretini eksik mi bulmuşlardı? 4 şişe, 4 deniz banyosu, dört tak· 
la \'e dört Bakırköy ziyareti... Dörtlerin şeametine mi inanalım, 4 şişenin ya. 
rattığı deliliğe mi? Yoksa 4 Bakırköy myaretinin kifayetine mi? Allah cümle-

mizi esirgesin .... 
R 
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• A!manyada yaptırılan tahlisi)'e moıör

Jerinden ilki dün limanımıza gelmiş ,.e De
nizbnnk erkanı tarafından tecrübeleri ya. 
yapılmıştır. 

• l\latLunt Umum Mudürü Naci Kıc man 
bir müddet istirahat etmek üzere fehıiml· 
ze gelmiştir. 

• Gümrükler muhııf:ızn umum kumanda 
nı General Seyfi Düzgören, fstanlıul mın
takası baJmüdlirü ile beraber Trakya hu
dudu ltimrtUrleriade teftişlere çı.L.-mışbr. 

!ımirdcn sonra J.\lersin Rfimrfığiinü de tef
tiş etmiş olan gümrükler müsteşarı Adil 
Okulılaş yarın şehrimize dönecektir. 

• Orta mektep muallimliği için yapılnn 
imtihanların bir kısmı dün bitmiş ve !'i. 
)·azlyc f{rupund:m 4, tahliye grupundı:m, 

2 genç mu\"affak olmllitur. 
• Yiik~ek tedrisat umum müdürü Cevat 

Cnh·ersitcdeki tetkiklerine dün de de\"am 
etmiştir. l ' mum müdür şehrimizde birkaç 
gün dııha kalacııktır. 

• ltalyn ile ynpılnc:ık yeni ticaret anlaş. 
ması müz:tkereleri lı;in ltal)an heye.ti a· 
yrn 14 ünde şclırimize selmiş bulunnc.nktır. 
Miiznkerelerln t tanbıılda yapılma ı karar. 
laştırılmıştır. 

• Orsli işleri iı,;in kull:ınılan yünlerin 
paketi )'ÜZ kuruJa satılırken seksen kuruşa 
indirllın•sl nazarı dikkati celhetmi,J ve ya. 
pıl:ın tahkikatta bu paketlerin yüzde 20, 
30 nishellnde eksik oldukları görülmüştür. 

• Yunanistanla yeni bir Ucarer anlaşma
sı yapılın:ısına kar:ır verilmiştir. Atinada 
)"apılılcak müzakerelere gidecek he;> etimiz 
seçilmiştir. Ynkında hnreket edecektir. 

• Halkalı Ziraat Mektebine alınacak 30 
talebeye mukabil 170 sene mür:ıcnnt et
miştir. bunlar arasında müsabaka yapıla
cak ve en fam munffak olnnlıır nlınncak· 
tır. Ayni rajbet bu sene lzmir Ziraat mek
tebinde de sarillmliştür. 

• ilk mekteplerin 3 teşrinlenelde açıl
masına knrar Yerilmitşir. 

• Yakıııda Caali>·ete geçecek olan yeni 
Ankara radyo lstasyonu için bir spiker 
imtihanı acılm1'br. Müsabakaya girmek 
iı1tiyenler 20 e)IQJe kadar Ankara P. T. T .. 
Umum Müdlirlfilüne müracaat edecekler
dir. Taliplerin en az bir ecnebi lisan bil
meleri prtlJr. 

• ıı eyl661cle açılacak olan SelBnik ser
,1sine Edirne Belediye reisi de davet edil
n1iftir. Belediye Reisi Şerif Bilgen bugün 
Edirneden hareket edecektir. Sergiye işti
rak eden İstanbul tliccarları da bu akşam 
gi deceltlerdlr. 

• 8ef aydanberl TekirdaAında yaAmur 
yaAmamııttır. Sıcaklar \'e kuraklık devam 
etmektedir'. 

• 'l'ekfrdal farap fabrikasında açılan 

şarapçıhk kursu bitmif ve kursa devam 
e:ienlerdea oa sekiz klşl munlfak olmuş
ier. 

• \"ali tlstündal bu sabahki ekespresle 
Ankaradan şehrimize ıelmişlir .• 

DIŞARDA: 

• Yunan Hariciye Milsteşan Mavrudls, 
Yunanlsr:ını Millerler Cemiyeti toplantısın
da tenuil etmek üzere Cenevreye hareket 
etmiştir. 

• Pren Assoclallon tarafından bfldirll
dijine gl\re, ıelecek sezonda 1talyada kon
ser ' 'ermek üzere bir kontrat imza elmiş 
11!.ın maruf Polonyalı Yahudi piyanist Art. 
:ur Rubinştayn kontratını feshetmiştir. 

Mumailc) h aynı zamanda kendisine veril· 
miş olan Kurondflall nişanının Komandör 
rütbe~lnl ~fussoJlniye i3de etmiştir. 

• Romanya hariciye nazırı Komnen ve 
Rom:ınya heyeti, Cene,·reye gitmiştir. 

• Re men IJlldirildiğine göre, Büyük fa
şist meclisi, yakında nktedeceği içtimada 
bilhaua Jrk meseJeıl Ye beynelmilel vazi
yet ile meşgul olacaktır. 

• Ltndberg ile kansı Pra~dan Parise 
gitmişler ,.c dün saat 1 i ,25 de J.ö Bürjede
yere inmişlerdir. 

• Fransız umumt mesai konfederasyonu 
bir tcbliA neşretmiştir. Bu tebliğde bilhaı
sa ~farsilya limanının askeri işgal altına 
alınmasını protesto etmektedir. 

• Yarın Belgrad fuarının sonbah:lr ser
gisinin küşat resmi icra edilecektir. 

• Meşhur ruhlyatı;ı Freud, dün öğleden 
sonra Londrada bir ameliyat yapılmıştır. 
Sıhhi va:ıdyetl hiçbir endişeyi te\"lit ede
cek mahl)·ette delildir. 

• Amerika mnllye nazırı Morgentau, 15 
eylülde yedi yüz milyon dolarlık bir istik. 
raz aktedileeeğini bildirmiştir. l938 ilkkı1-
nunda gelecek olan eski tah\'ilal bu yeni 
tah\'ilı1t ile dcliflirilebllecektlr. Eski istik· 
razdan henüz tediye edflmiyen kısmı 434 
milyon dolardır. 

• Girit Kandiye Cevkalılde mahkeme.~1 

tarafıntlan gıyaben müebbet hapse mah. 
kOın edilen Muotnkis tcvklr edilmiştir. 

• Rlr Arap cetesl, Lübnanda Bclsan cf. 
vırında Amoz Yahudi kolonisine hilcum 
etmlftlr. 

Atatürk 
Arnavut Kralını 

tebrik etli 
Ankara, 8 (A.A.) - Arnavutluk 

kralının tahta çıkışmm onuncu yıldönü. 
mü münaseebtiyle, Atatürk ile Zogu 

arasında aşardaki telgraflar teati O· 

lunmuştur: 

Maj~te birı ci Zogu 
Arnavutluk kralı 

TlRAN 
.. Majestenizin tahta çıkışının onuncu 

yıldönümü münasebetiyle, en hararet· 
1i tebriklerimi ve şahsi saadetleriyle a
sil Arnavut milletinin refahı husu -
sundaki temennilerimi arzederim.., 

K. ATATURK 
Ekselns Kemal Atatürk 

Reisicumhur 
ANKARA 

"Ebelansınıı tarafından ıalmm ve 
Arnavut milleti hakkında llıtfen izhac 
olunan samimi dostluk: hislerinden fev
kalade mütehassis olarak, de.rin tqek· 
kürJerlmle birb'lrte ıahsi saadetinizi 
ve asil ve ıanh Türk milletinin itilisı 
hınusundaki temennilerimi arzeylc
rim.,, 

ZOGU 
/ 

Gürültülü 
radyolardan 
kurtulacağız 

Emniyet mUdDrltlğD 
tedbir alıyor 

Şehirde bilhassa gürliltillü bir ıekilde 
radyo çalmqından ötedenberl ıwyet e-

dilir. Bu vaziyet emniyet müdürlüğünün 
dikkatini çek.mi' ve müdürlükçe tedbir a

lınmasına llizum görülmüştür. Emniyet 
direktörü Salih Kılıç bu hustı9ta gazete
cilere ıunlan söylemiştir: 

"- Son günlerde radyoların herkesi 
iz'aç edecek gckilde çalındığı eikiyetleri 
çoğalmııtır. Bu ılkiyet mevzuunun önü

ne geçmek için direktörlüğUmUzce hazır

lanan karar sureti belediye reisliğine 

gönderildi. 

Bu kararda, radyoların gece saat on
dan sonra yüksek sesle çalınmaması ve 
bu aaate kadar çalınacak radyolann da 
etraftakileri rahatsız etmemesi için yal
nız evlerde bulunması, mahalle aralarm
dakl kahveler, gazinolarda çok yilksek 
seale · radyo çalınmasının yasak edilmesi 
zikredilmigtir. 

Bu tedbirlerin tatbikına geçilince şe
hir halkmı bazı saygnıız radyo seslerin
den kurtaracağnnm umuyorum.,, 

Sırnaşık dilen
ci den kaçarken 

Bir kadın tramvay 
&.azasına u.-tradı 

Kadıköyünde Y cldeğirmeninde Düz 
ıokak Ankara apartunanında oturan 
Pembe, dün YeLdeğirmeni çarşısında a· 
lışverit ederken, Ali oğlu Rıza ismind: Polis. mütecavizlerden onunu öldürmttı 

ve dördünü yakalamıştır. 
• tnııiliz dlplonııısi mehaCili, 1ngil1ere ile 

Romanyı arasında daha sıkı bir İkhsadl 
mesai blrlltt imkanını tetkik etnıek üzere 
resmi bir lnlfllz heyetinin yakında Blik· 
refe gideceJine dair olan haberi tekzip 
etmektedir. Maamafih ıynı mahafiJ, lngil
terenla sabık Mmr Jcemlserl Lord Loidin 
IJ'ID sonunda husus! surette bir seyahat 
yıpacnlını kabul etmektedir. Fakat muma. 
ileyhe diğer hlı;bir kimsenin refakat et
miyeceği tasrih olunmaktadır. 

birisi yanına yaklaprak sadaka istemiı
tir. 

Ali Rıza, talebinde o kadar israr et
m.iı ki, canı sıkılan kadın, bu müz'iç di
lenciden kurtulmak için kaçmak ister
ken Usküdar - Kadıköy hattına itliyen 
171 numaralı vatman Kazımın idaresin
deki 37 numaralı tramvaya çarpmış, fa 
kat kaza hafif geçrniı. kadının sağ ko
lu ehemmiyetıizce yaralanmı§tır. 
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Taksim Hava Kurumu meırn'ffaaıt~ne ~ 
Verilecek mevsimin en b~yük müsameresi • ~ 

10 eylül CUMARTESi akşamı Taksım B. Bahçesı tsJlll.-
HA Mi YE T ve Bestekar B i MEN ŞEN 

l iZZET ha~.;~~ faz~ DA~S. ~AN !KES':!su~AL~R~ ~; 
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Boyabadı 
su baslı 

Bir ~ocuf(o sel alıp 
gUtDrdO 

Sinop, 8 - Boyabad civarına ya
ğan ııağnak halindeki yağmurlardan 

sonra kasaba içinden geçen dere taştı. 
Bahçeleri sel bastı. Bir çocuğu sel alıp 
götürdü. Zararın miktarı henüz ma· 
lfım değildir. Pirinç mahsulü epey za
rar görmi.ıştür. 

SARAY 
s:nemasının 

1938 - 39 mevsimi 
8 cyJCıl perşembe akJamı, SARAY 

ıinemasr, geçen senelere çok üstün ve 
parlak olarak yeni mevsime baılamıı 
sayıları pek fazla olan sayın mü§tcrile
rine kapılarını açmııtır. 

Şehrimizin en geniı, en rahat, en mo· 
dem, en sevimli sineması olmakla pek 
haldı olarak iftihar eden SARAY, bu se
ne, bJyük, Türk, Amerikan ve Fransız 
filimleri arasmdaıı pheserler aeçerek 
az bulusur bir zenginlikte b!r program 
tertibini kendisi için bir ıeref meselesi 
telakki et.mittir. 

Her şeyden evvel, geçen sene türkçe 
sözlü filimler.in en iyilerini gör.teren Sa· 
ray sineması tecrübeli müdüriyetinin bu 
sene türkçe fi1imlerin en iyilerin elde 
etmi§ olduğunu söyliyelim. Bu sene gös 
tereceği TÜRKÇE sözü filimler arasın
da, iki kahkaha kralının LOREL ve 
HARDI iŞ ARIYOR, LOREL ve HAR 
D1'nin YENİ MACERALARI; Fredr.ic 
Mareh ve Franziska Gaal'ın oynadıkları 
muazzam bir avantür filmi olan KARA 
KORSAN ve gene kahkahalar tufanı ya 

ratacak UÇ AHBAB ÇAVUŞLAR HAR 
BE GİDİYOR filimlerile en kıymetli 
ve sevilmiş artiıtlerimjz tarafından 

ipek at7:idyolarrnda ORİJİNAL TÜRK 
FtLMl olarak hazırlanan BİR KAVUK 
DEVRİLDi'yi zikredelim. Bu filmin 5i
nemada kazanacağı rağbet, sahnede ka
undığı görülmeıniı rağbeti gölgede bı
rakacaktır. 

Bundan sonra, orijinal lis~nlarmda, 
GARY COOPER ve CLAUDETTE COL 

BERT'in oynadıkları Ernst LUDİTCH 
in yeni muvaff akıyeti SEKİZİNCİ; 
JAN GABİN1e MIREİLLE BALİN'in 
temsil ettikleri ve Pariste bilafaaıla 6 
ay gösterilen YANIK GÖNÜLLER· • 
HARR BAUR ve MARCELLE CHAN 
TALE'in canlandırdıkları RASPUTtN 

yahut ROMANOFLARIN SONU; HU-

GETTE DUFLOS ve VİKTOR BOU
CHER'nin temsil ettikleri VENEDİK 
TRENİ: JOHN BOLES'le BARBARA 

ST ANWiCK'in oynadıkları STELLA 
DALLAS; PİERRE FRESNA Y'in yıl
dızı olduğu AKDENİZ KORSANLARI 
büyük avantür filimleri yıldızı SABU-

nun HİNDİSTAN İHTiLAL!; PlER
RE RİCHADR WiLM'le hali hazırda 
sinemanın en ~üzel yıldızı olan ANNİE 
VERNAY'in KADINLAR SALTANA
TI; MEI...VYN DOUGLAS'ın oynadığı 
ARSEN LÜPEN; CLARK GABLE'in 
emulm derecede heyecanh YARALI 

ISTANBUL. ~ HA~Rlct ASKERİ 
KITAATI İLANLARI . 

V"ııe ve Babaeski garnllonlanmn makama ihtiyacı açık cksilım<l": ~ 
tur. Eksiltmesi 27-9-938 salı günü saat 11 de yapılacı;ıktır. Talipletil1(3rrı. '°t gun \3 saatte komisyonda hazır bulunma ları. .. Si' 

Garnizon Muhammen bedeli Muvakkat teminat 1~ 
~ 1~ ~ l 
Babaeski 875 66 J 

• • • ıJııııf 'J1I"' 
741,000 kilo kuru otun kapalı zarfla eksilttneSj 31--8-938 gün~ ya~,tıat~ 

ve Gebze~-e ıhtilfıflı fiat verildiğinden Ko. ca Gebze ve Tuzlaya verilert ilk ~ 
h görülmüştür. Ve bir ay müddetle aşağıda mevkileri ve milctarlan ~ ~ /.. 
lan yazılı 614,000 kilo kuru otlar pazarlığa konulmuştur. llk pazar~~ 1'~, 
pazarte~ günü saat 17 de yapıl.acaktrr. Şart~ ~~~ ~ ~eriJ11Jllli 
ve 1zrnıt Tüm Satmalma Komısyonunda her gwı gorülebılır. lstekli .. _Ad)) 

ve saatte pazarlık için lzmitte Tüm Satı nalına Komisyonuna g~;) c;-· 
ııt .N.' 

Fiyatlan Tutan Li· r 
Kr. Sa. Li. Ku. ı 

Mevkiler Kilo 

Tuzla 
Gebze 
Bolu 

oono 50 61 395,000 2 23 oovo Z'fO 
161.000 2 23 3590 30 

3 1740 
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6~:~ 14138 80 1012 
• • (l!'(ı 

• . . . ·ıı ali , 
Tüm birlikleri ihtiyacr için 478 ton }11- Kırklareli Tümen bı~..., ~ 

laf kapalı zarfla münakasaya konulmus- için 40,<XX> kilo sadeyağı P6"... ~ 
tur. İhalesi ~9-938 çarşamba günü üle eksilt.meye konulınuıtutJİI ~~ 

sunun muhammen fiyatı .. ••. zı t) 6 
saat 10 da yapılacaktır. Yulafın tahmin teminatı 3330 liradır. ~e: ..-'~ 
tutan 25812 lira olup muvakkat temina_ 938 ç a r ş a m b a ~. -~ 
tı 1936 liradır. Şartnamesi komisyonda dadır. İstekliler ~; ~t/> 
her gün görülebilir. İsteklilerin bildirilen Tüm satınalma koımsyon 

3 
~tOI" 

ihale gün " saatinden bir saat evveline ler. Taliplı>.rin kanunun 2 ~e t ıoeJ~tfll 
kadar teklif ve teminat mektuplarının delerindeki vesaik ile t~123 .,e sP"' ~ 

nm havi zarflarını bellı giil11UfflP 
makbuz karşılığı, Izmir Bornova Askeri en az bir saat evveline kadar • 

tınalma komisyonwıa ~ Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(378) <6225) 

,.....,~ .,. ,pi 
Konservatuvar yatı kısmına bu sene 30 talebe alınacaktır. \1"'" 

tahsil okulu) okul yatılı ve parasızdır. 1' 
Müracaat edece.1<1erin ilk mektep mez unu bulunması l~ımclır. . t g ~ 
Diğer şeraiti öğrenmek için pazarte~i. çarşamba ve cuma günlen sa' (61~ 

ye kadar Beşiktas Kılınç..ılide okul direkt orlüğüne bas wrmalan 

KARTAL; SACHA GUlTRY'nin ŞAN 
ZELlZE; AKİM TAMtROF'un NEV
YORKU TİTRETEN HA YDUD; JO· 
EL MAC CREA ve F~NCES DEE
nin oynadıkları BİR MİLLETiN İS· 

TİKLALİ filimlerile DAN!ELLE DAR 
RlEUX'nün Fransada tamamlamak ü· , 
zere olduğu ve harikulade olacağı temin 
edilen filmi; SHİRLEY TEMPLE, 
SONİA HENİE, TYRONE POWER 
ve büto:in sevilen yıldızlar görülmekte
dir. 

Saray sinemasının bu sene meşhur 
virtüozların konserleri, atraksiyonlar ve 
saire gibi büyük sürprizler arasında bi
ze vadettigi bütün bu harikaları sena 
etmek için yerimiz müsaid değilidir. Fa 
kat, hakikaten şahane olan bu program 
\•e sayın m:.işterilcrini memnun etmek 
için gösterdiği tam istekle Saray sine· 
masının eskisi gibi herkesin gözdesi, 
bütün ır.uvaffakıyetleri toplıyan sinema 
olac:ığma §Üphe edilmez. 
~unu da ilav~ edelim ld: Bu seneki 

fevkalade tenzilatlı (lüks balkon 50. 
ikir.t.:.i balkon ve koltuk 25, hususi 35, 
ve localar 200 kuruş) gibi her keseye 
elverişli fiatlarla Saray sinemuının aa-

Havadar, konforlu, ucuı. 
hutaııaııe 1 ff 

Şişli cerrahi kliniği saJıib .-ıd 1 
operatörü par""~ 

Birinci C A FER )4; 
sınır yAR , 
operatör TA Y, ,, siı'r ~ ,_. 
Umumi, cerrahi, dı~ fi 

tetik (gençleetinne) 
. ıaı. 

dın, doğum mUtehasB al~ııc. 
Ameliyathane masrafı 

30 
~ 

tor hastalarına yil?~ ~/ 
Şişli meydanı No. ~ 

ZAYİ eıılb"~ 
2982 sicil No. lu arab•~dstl ~ 

zayi ettim. Yenlalni al• ~ 
yoktur. flı". 
-----ZA-:Yİ:;; tııl'tJSI' et: 

Kartal Uğuz Alp znkdr :Oeyi ~ 
teblnden aldığını ıasdlkD ~ 
tim hUkmU yoktur. 

188 
?I• I' 
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yın müşterilerını nıeOUl 
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llitler'in kararı: 
Müşküllerden 

~~tişkül beğenmek! 
~z muhar11rine gÖI e 

Çekoslovakya meselesinde verilecek karar, nazi 
Sa idaresinin atisile de a .akadardır 
tr~ey Pıktorial'dan: Acaba o zaman nazi idaresi Almanya 

~nsızlar Kebek'ıi kaybettikleri sırada henüz kAfi derece kuvvetli değil, henüz 
lıif tü~ Voır 0727.1759) , ölümünden on bazı fedakarlıklar yapmak mecburiyetin 
' ~V\elki tarihi taşıyan bir mektu- de}iz diye ce,·ap verebilecek mi? zannet· 

"O §öyle yazmıştı: mem. Belki, Almanya böyle bir anlaşma· 
"h ~~e ~i7 mıtşküllerden miı.şkiil beğen. ya girerek dünya sulhuna bir kere daha 
~117 lıyetinde bulımuyomm ki, neye yardrm ettıi denilecektir. 
ı..~ııcreccğimi ben de bilmiyomm ... 
,:-:"IJled Bundan başka, Her Hitlerin kuvveti ve 

lfitıerj :rsem bu cümle bugün de Her belki Her Hinlerin gizli polisinin herkesi 
tUıı ıı~ agzından söylenebilir. Çünkü bu' ikna edici iktidarı ile parti şeflerine, na. 
r ka ılJer Çekoslovakya meselc~inde zi idaresinin harici siyasette değişiklik 

llıı~ rar "ermek mecburiyetinde bulu. yapmJsmı icap ettiren anın geldiği ka
~ · Bu karar yalnız bütün dünyayı bul ettirilecektir. 
~dar ~t~iği için değil. ayni zamanda 1 ---------------

~ ~zı ıdare inin atb ile alakadar ol· 1 -ı 
lfj 1\ın de mühimdir. Levazım Amirliği satınalma 
~~er siyasi hayatında bundan evyel komi~yonu ilanları 

~ı. a daha böyle müşkül vaziyette kal ı No. ıu Oıkımevı ıçın 96,860 a~ü-
l'a yük kopça 229, 382 adet küçük kopça 

bııı11~'dığım biri \'ardır. şimni Pariste I0.9·938 cumartesi günü saat 11,30 da 
l'tıı~a u;·~r: eskiden nazi parfüinin azala- Tophanede levazun amirliği satınalma 
~ ~ ~ ?ırı imiş ve 1923 teşrini sanisinde komisyonu reisliğinde pazarlıkla eksilt· 
~ldıl~nıh i ,ya:ıından sonra Hitler hap<:.e· mesi yapılacaktır. hteklilerin belli gün 
~un' laman onunla beraher bulunmu~. \'e saatte komic;yona gelmeleri. 
ıınn Sô}·lediğim• göre Hüler. o t~ebbü • * * (180) (6182) 
llıtl! rnuvaffakiyetsizlikle Mticelenme. htanbul Deniz yollaması için 25:30 

"1.ı:ıa ~ 0 ~adar müte:!S ir olm~ ki. ölümü ton hacminde \'e 25 beygir kuvvetinde 
lr . ~rcıh edecek hale gelmiş. Hatta bir hamule motörü 19·~938 pazartesi gü 
tl ı ~n nac:ı\sa tedarik ettiği bir taban- nü saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
C>ıı' inden arkadaşı almış. levazım amirliği satnalma komisyonunda 
~t ~n i~ gUn sonra Hitler tekrar açık eksiltmesı yapılacaktır. Keşif bedeli 
, •.ıulrnuş ve: 2231 lira 32 kuruştur. tık teminatı 167 

"1 er herıirn daha yapabileceğim bir çok lira 35 kuruştur. Şartname ve keş-
lt t• 0.lduğuna karar verdim. demiştir. fi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
I~ trın hayatındaki ikinci müşkül an kanuni \'esikalarile beraber belli saatte 
t~ •. ~Senesinin 30 haziran gecesi olmuş· komi~yona gelmeleri. . ( 178) (6095) 

~ lıtı~at partide çıkan isyan çabuk 
ll'l15 \ 'e o gün, nazi idaresinin ma· 

l_'e rnuhim bir tarih olarak kalmıştır. 
1 ~ii ·~ bi n liitler üçüncü defa olarak müş 
bir kar \'aziyette bulunuyor ve mühim 
ti :ı ..,rar \•ermek mecburiyetindedir. Bu 
~ İlt:reccği kararda bundan evvelki <i· 
~i .1 ~Üşkül anda olduğu gibi, onun 
\ı~nın. istikbali ile alakadardır. 

~ıt~}'et~. görüşümde aldanmıyorsam 
~1 ~ rnuşkm vaziyete sokan ~y. vere. 
ttıi içjara_r her ne olursa olsun. na2' ida
llıa 1~ il 1 Yİ bir netice doğuramıyacak ol· 

~ır. 

~ \'a,:~et inde mümkün olduğu kadar ik 
tır. ıf ~:'b karar verirse, harp demek· 
~~ tıktıktan sonra da, lngiliz hü· 
Jibı. 111ın gayet sarih şekilde roylediği 
~ibunun neticesinin neye varacağını 
Is bu 11 etrne.k §.imdiden kabil değildir. 
'~ltkle dökülünce Alman genelkur. 't· Skanhğı vaziyeti eline almak isti-
~ ır. 

it~~! ~itlerin harbctmek istememesinin 
Naı~~nden yalmz biridir. 

'nll'ı 1daresi Almanların zihninde yer 
li tibj ~§.tır, çünkü bu idare onları eski· 
~ .. v~rrnet edilir bir millet yapacağı· 
~tara Y rnuahedesinin zilletlerinden 
~l.lt~~ını vaadetmişti. 
'~Or bu vaitler yerine getirilmiş bu· 
!'\ llaıi ·.Onun için ,1938 senesinden son. 
~ dtiş~d~resinin artık vazifesi kalma-
Oııu11 ~~Ulebilir 
~bil •Çın, Hitler, umumi bir harp do· 
""il~~ bir harbe sabebiyet vermek· 
'ınect.ktir. 

1'r '~inimde aldanmıyorsam, Hit· !: bir Clcesı~de Südet Almanlarına muh. 
~ d, allıyet idare hakkı veren, fakat 
:'rn?krat bir devlet tabiiyetinde 

• • • 
İstanbul Levazım Amirliğine bağlı 

müessesat için 219000 kilo patatese veri. 
len fiat Vekaletçe pahalı görüldüğünden 
13-9-938 sah günü saat 13 de Topha. 

nede İstanbul Levazım Amirliği satınal
ma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 14235 lira, 
ilk teminatı 1067 lira 62 kuruştur. Şart

namesi komisyonda görülehılir. lsteklL 
lerin kanuni vesikalarile beraber helli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(184) (6248) 

l'eşekkör 
Sinema ve tiyatrolar kontrol memur

larından Baha Bulun ile elektrik şirketi 
muhasebe memurlarından Salahattin BU
iunun pederleri celep tüccanndan Midil
lili Ahmet, en·elki gün vefat etmiştir. 

Cenazesi dün saat 12 de Cihangirde A· 
karsu yokuşunda 14 numaralı haneden 
kaldırılmış Firuzağa camii ~erifinde öğ
le namazım müteakip Kasımpaşa aile 
kabristanına defnedilmi~tir. Cenaze me. 
rasiminde bulunanlara teşekkür edil
mektedir. 

ZAYl 
Nüfus tezkeremi, ıoför vesikamı 

kaybettim 'bulup setireni memnun ede-
c~ğim. Kasımpaıada Doğruiı odun 

mağazasında ıoför EKREM 

''H"iftada yetvnişbeş 
kuruşla ge~ineceksin ! ,, 

· Has~aDal!<itaılnl yaıtalkDaıra dltlışen 1!1'DmsesD;E genç 
blır kadına eırmenn lhıa~ur cemnvetDG'llftn 

yaırdamo Dş~ _ 19HUJ~tYJır 
Evvelki gün postanın masamıza ı=•••••••••• {t ••••••••••: j 

~~::~ı zarflardan birinden §U mektup,; Fıkaraperver 5 
devamınca, prensip olarak yardımı ka 
bul ettiler. Ne verdiler bilir misiniz ? 
H aftada 7 S kuruş. Hastayım, ev kira
sı vermem, yemek yemem, ilaç almam 
lazım. Bütün bunları fıkaraperver ce· 
miyetimiz haftada 7 5 kuruıla yapabi
leceğimi söylüyor. 

Tak!lm: 5·9-938 • • 

i cemi9etlerini : Saygıdeğer HABER gazetesinin 
direktörüne 

Saygılı bayım; 

Sizinle konuşacaklarım var. Ken· 
dim gelecektim, fakat siyatik oldulum 
için biraz rahatsızım. isterseniz siz ge
liniz veya yardımC1nıı varsa onu gön. 
deriniz. Ben sizin okuyucularınızda· 
nım. Konuşacaklarım mühim şeyler
dır. Lut/en gelecek olmsamı kapının 
zilini dört defa çalımı. 

Saygılarımla Manya. 
Adresim: 
Taksim Fericliye cıaddeai rmmara 30. 
Pek müniı bir ifade ile baflıyan ve 

ev 'kapısındaki zilin 4 defa çalınmasını 
tavsiye ederek bitişi ile fidyei necat a
rayan bir ıangster tcbditnamesine pek 
benziyen bu mektuba cevap vermeli 
miydi?. 

Karilerimizden olduğunu ıöyliyen 
ve siyatiğe tutulduğu için yatağından 
kalkamıyan şu Manya adlı vatandaıın 
söyliyeceği sözler Taksime kadar zah • 
met etmeğe değer miydi? . 

Mektup çok itlek bir hatla yuılmıı
tı ve türkçesi pürüzsüz.dil. Bir müddet 
elden ele dolaıtı; ve kim okuduysa 
mutlaka meçhul 'kariin davetini kabul 
etmek taraftarı oldu. Maamafih HA
BER muharrirleri araamda ıu turda 
konuşanlar da bulunmadı değil; 

"-Tehlikeli it. Kapının dört defa 
çalınması, içer.dekilere (hazır olun, ben 
tuzağa tutuldum) demek gibi olacak.,, 

Feridiyenin evleri bir çok esrarengiz 
hatıralarla doludur. Metnup netameli 
bir macera vaad ediyor. Kapı arkasın
da bir t~kmak yemek, keseyi üste ver
me1c hesaba dahil gibi geliyor bana.,, 

Gözler Rasım Usa dikilmiıti. Mek· 
tup ona hitap ediyordu. Acaba gidecek 
miydi?. 

O, bu sırada yazısını hazırlamakla 

meşguldü. Haber direktörünün hakika
ten mühim itleri vardı. Fakat içimiz
de mühim işi olmıyan kimdi ki. Niha· 
yet merak ve tecessüs beni, diğer i§· 
!erim arasından bu ite de vakit ayır -
mağa sevketti. Akşam saat tam altr
da Feridiye caddesinin 30 numaralı evi 
önünde soluğu aldım. 

bört 1catlı küçük bir ev .. Sarı sıvala
rı yer yer kirlenmiş, kabarmış, parça 
parça dökülüyor. 

Demir bir kapı. Zili dört defa çe· 
virdim. Gözleri dalgın bir adam kapıyı 
açtı: 

- Ne istiyorsun?. 
- Madam Manyayı. 
- Tanımıyorum, böyle biriıinl. 
Ve açtığı kapıyı hiddetle kapadı. 

Tekrar asıldım zile. Dört defa çaldım. 
Bu sefer kapı ellilik bir kadın tarafın
dan açıldı. Münis ve müzikli bir aesi 
vardı: 

- Siz gazeteci misiniz? - dedi -
- Evet .. 

• • ! çok sıkı bir i 
• • : kontrole tabi i 
• • 
; tatmalıgız i 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

- Buyurun, buyurun ... 
Gıcırdıyan merdivenlerden dördün

cü kata çıktığım zaman içim sızladt .. 
Tahta üıtilnde demirden bir 'koğuı 

karyolası. Temiz, fakat yaması bol bir 
yorganı uzun ve mütenasip bir vücut 

· kabartıyor. Zeki parıltılı bir çift mavi 
göz ve temiz bir yastığa yaydmıı gür 
san saçlar. 

Ahenktar ve ç.ok güzel konupayı 

bilen bir ıenç kadın ıesi; 
- Rahatsız oldunuz .. - dedi .• Size 

çok müteşekkirim. Haber, gazeteleri
mizin en insani olanıdır. Kimsem yok. 
Sizi okuyorum. Size ailenizdenim eibi 
bir yakınlığım var. 

Onu görünce itiraf ederim. Rahat bir 
nefes alm11tım. Bu mektubu netameli 
bir maceranın başlangıcı sayan arkadaı 
haksız çıkmıııtı. Ne kafamı patlatmıı, 

lar, ne de keseme sarılmışlardı. 
İf te bu bayandan şu sözleri dinle

dim: 
"- Ben Eaeyan liseıinde okudum. 

Annem, ayrıca beni mektep mektep 
dolaştırarak bir iki yabancı dil de 
öğretti. Vanlıyım. ~undan üç ay ev
veline gelinciye kadar hiç kiımeye 

muhtaç olmadım. Zengin değildim. 

Fa1cat durmadan çalışırdım. Uç ay 
evvel siyatiğe tutuldum. Kazandığımı 
yediğim için kazanamaz olunca yeye
cek de bulamadım. O zaman aklıma 

memleketteki yardım müesSC11eleri 
geldi. Bilhassa Ermeni Fıkarapcrver 
Cemiyeti... Kendilerine, bana yardım 

etmeleri için müracaat ettim. 
Evvela cevap vermediler. Beyoğlu 

kaymakamına gittim. Onun tavsiye -
siyle bir daha müracaat ettim. Bu se
fer yardım yapmayı vaad ettiler ama, 
beni bir hafta beklettikten sonra iki 
lira gönderdiler, ''bununla iki ay ge
çin., dediler. Bu sefer vilayete müra
caat ettim. Nihayet bana hastalığımın 

- Belki paralan yok. 
- Her yıl balo verirler. Tokatlıya-

nm arkasındaki dükkinlardan bir çoğu 
bu cemiyetindir. Ermenice ıaz.eteler A. 
merikadan, Mısırdan, Marıilyadan, 

Hindistandan bu cemiyete gönderilen 
paraların listeleriyle doludur. Cemi -
yetin idare heyeti azalan her yıl Pa
rise, Amerikaya ıezmeğe gidebilirler. 
Bunlar ne ile oluyor? Bana öyle geli
yor ki bu cemiyet biz fıkaralarm adla
rımızı sermaye edinmif, her taraftan 
bol bol para toplamakta ve bize ver
memektedir. Bir cihet nazan dikkatimi 
celbetti. Haftalık yardımı yaparlarken 
makbuzlara verdikleri paranın miktan
nı yazmamaktadırlar. Niçin? Her hal
de Amerikada ve Mısırdaki hayırsever
lere bize 7 5 kuruı verdiklerini söyle
miyorlar, sanırım. Bunu kendilerine 
bildirdiğim zaman yardımı da kestiler.,. 

• • • 
Gen~ kadının iddialan ne dereceye 

kadar doğrudur, bilemeyiz. Belki, kar
ııtaıtığı müıkill vaziyetten doğan te
essürü onu bu tarzda konuıturuyor. 
Fakat şurası muhakkak ki memleket
te sosyal yardım ekaikllği gün geçtikçe 
kendini hinettirmektedir. Bu iıi bir 
an evvel ve en mükemmel şekliyle ba
şarmak azminde olmamıza rağmen 

bazı mıntakalarda az çok iyi işleyen 
sosyal yardım mekanizması bazı yer -
lerde ya kaplumbağa yilrüyii§iyle yü
rümekte veya tamamiyle itıl bulun
maktadır. 

Bunun §ebeplerini tahlil ederken biz 
ıu neticeye varmış bulunuyoruz: 

"Memle1cetimizde belki Kmlaydan 
başka kuvvetli, modem, metodla ça
lışan bir ıosyal yar.dnn ıebekesi yok. 
Fakat mevcut küçüklü büyüklü hayir 
müesseselerini de pek yabana atmama
lıyız. Bunlardan bir kımuru nlih, bir 
kısmının çalışmalarını tanziın edersek, 
bazılarında da varidatın ne ıur~tle 

sarfedildiğini kontrola imkan buluna'k 
sosyal yardım işimizi bir hayli kuv -
vetlendinniıı oluruz. 

Fıkarapcrver Cemiyetlerini çok ııkı 
kontrol etmemiz lazım. • • • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derhal keıer. 

1
-- icabında giinde 3 kaşe alınabilir. 

1"ı1ı._ bır hal şeklini kabul edecektir .. 
~ ""\Clt bö llla11 Yle bir hal §ekli ne Südet Al-
~ de na:dın.a yapılmış olan taleblerle. 
~Üdir. ~nn ırk siyaseti ile kabilitelif 
~ ~it . Yle bir karar Alman efkarı 

Eyfel kuDesDınden 115 
metıre yüksek 

Sovyet alimleri, pas tutmaz çelikten yapılmıı olan bir 
model üzerinde, hemen her santimetreyi ayn ayn teL 
kike tabi tutmak Uzere, yüzlerce tecrübe yapmııılardır. 

VeşDU aşıklı 
hacerısemavT 

t~tı~~nde acaba nasıl bir tesir husu· 
Sııi>h tir? . 
~1 <>ld~l.l evvela, İ}l bir neticeye varıl· 
(<lır. r u hakkında propaganda yapıla· 
~ilta'(tı akat sonra tahlil ve tenkid baş. 
~"'!öl, ta~· M~vki sahibi bulunanlar ara· 

1 ~~Ud ıl lUzliden gizliye, fakat manalı 
~llrtıi e hoşnutsuzluklar görülecektir. 
~~ş olanıa elde edilmiş olan arasın, 
~ir }';se Yapılacak ve bunun netice. ! 

ıye araştırılacaktır. 

lbDır bJırnaı 

S OVYET Alimleri, dünyanın en muazzam binasını 
teşkil cyllyecek olan Moskova Sovyetler Sarayının 

şimııek ve. yıldınmlard:ın korunması için bir proje ha
zırlamışlardır. 

Bu tecrllbeler iki sene silrmüştür. Nihayet iki senelik tec. G EÇEN ay içinde Aktiubinsk gehrlnin Uzerinden bU. 
rilbelerln neticesi olarak, alimler, Sarayın yıldımnı çc- yük bir hacerl semavt, meteorit geçmiş ve biltün 
kecek her noktasını, toprağa konmuş blr buçuk Ua iki şehir parlak ye3il bir ziya tıe aydmlanmıgtır. Cenuptan 
metre genişliğinde muazzam metalik ekranlarla muha· şimale doğru seyreden meteoritin gökyUzilndA bıraktığı 
faza edilmesini tekarrilr ettirmiıılerdir., kuvvetli yeşil çizgi, bir dakikaya yakın bir mUddet silin. 

Bu iş, cidden c;ok zor bir işti. Mesela Avrupanın en Bu suretle konulacak ekranların, Sarayı ve bilhassa meden kalnuş~ır. 
yüksek yapısı olan Paristeki Eyfel kulesi, hemen her se· 100 metre irt.ifamdakl Lenin heykelini muhafazaya kL 
en, boralardan ve bunlarla beraber gelen yıldınmlardan !ayet edeceği tahakkuk eylemiııtir. Bu vaziyette yıldırmı, ;korunması için hususi bir tertibat dUşUnillmUı ve bu 
oldukça vahim surette müteessir olmaktadır. Halbuki, binaya bir şey yapamıyacaktır. Katlar arasmdakl meta. tertibat tamamiyle tesbit olunmuştur. İnşaat esnumda, 
Moskovadakf Sovyetler Sarayı, 300 metre yükef"kliğinde lik döşemeler de binanın esas iskeletine raptedilecek toprağa verilmiş olan bir kablo, adi bir balon ile 600 
bulunan Eyfel kulesinde'\ 11~ metre daha yüksek ola. ve bu iskelet te toprağa verilecektir. metre yüksekliğe çıkarılacak ve bUtün elektrik cereyan-
caktır. · ... Binanın inıaat esnasında da boralara ve yıldırıma kar. larmı ve yıldınmlan, bu kablo kendi!fne çekecektir. 



Çalışan kadınlar 
rob ve manto 

içın bir kaç 
modeli 

Çalış n kndınm d&
resınC', müctscs"filne 
lıanknsına gidPrkl'n 
dikkatle \'e Z<.'\'kle 
giyinmiş olınnsı it 
arkadn~ları üzerinde 
iyi bir tesir bnakan 
sebeplerden birisi • 
dir. Bu tabii \'azlfe
eini ihmal etmek ma 
nasına gelmez .. Yal. 
nız uurnsı unutulma
malıdır ki kadının L 
uinin icaplarına gö • 

re giyinmesi yalnız 

etrafta iyi tesir bırakmakla kalmaz, biz- r 
zat işini kolay ve rahat görmesine de 
yardım eder. Memleketimizde kadınların 
çalıştığı bütün sahaları gözönünde tuta. 
rak A vrupanın son mevsim kataloğları 

arasından bir seçim yaptık. Hem iş ha. 
yatının icap ettirdiği zaruretleri, hem de 
bugUnkü moda cereyanlarını gözönünde 
tutarak modeller ayırdık. Bunlardan bir 
kaç tanesini bugün sütunlarımıza ko:yu. 
yoruz. Bu modellere dikkatle bakıldığı 

vakit görlilcccktir ki hiç birisinde müba
lft.gah bir sUs, fazla fantazi yoktur. Hep. 
si glindclik hayata uygundur ve hcrgün 
giyilebilir. Bu modellerde şarabi, çam ye. 
ulll, siyah, deniz mavisi renklerini ter. 
cih etmelidir. Çünkü bu renkler hem bu
gilnün modasına uygundurlar, hem de 
her tipte kadına yakıı,ıırlar. Binaenaleyh 
bu renkleri seçerken bana gider mi, giL 
mcz mi diye düı,ıünm<.'ğe mecbur değilsi. 
niz. Yalnız elbise dolabını~da o1mıyan 
rengi beycnmck, zevkte değişiklik ba. 
kımından tercih edilir. 

Burada dUı,ıUnUlccek bir tek nokta var. 
Bu yılın modası biriblrine zıd renkleri 
bir araya getirmiyc mütemayildir. Ji'ar
zcdelim ki VII numara ile gösterilen ro. 
bu ve IV numara ile göst<.'rilen mantoyu 
beğendiniz. Ve robunuzu mavi renk~e bir 
kumaştan yaptınyorsunuz. Mantonuzu 
koyu şarabi bir kumaştan yaptırabilir_ 
siniz. Yalnız şapkanızı, şarpanızı, çanta. 
mzı mutlaka ya robunuzun, yahut manto
nuzun r<.'nrrindc alacaksınız. Bu hususta 
moda, bu teferruatı ze\·kinize göre ay. 
n ayn renklerde almanıza müs:ıade et
miyor. 

Modele b:ıkablliriz: IV numaralı l5r. 
nek çok z:ırif bir mantodur. Kadını dal 
mn olduğundan daha uzun boylu ve daha 

-
ince gösterir. istediğiniz kumaştan da / 

yapılabilir. V numaralı örnek hafif bir 
~'Ünlüden çalışmaya hiç mii.ni olmıyacak 
§ekilde yapılmış çok zarif bir robtur. Ya
ka ve ceplerdeki işlemeler kumaşın ren. 
gine yakın bir renkte yapılır ve elbise 
ye tatlı bir manzara verir. 

terilen takım, bir b10z, bir etekten ya_ 
pılmıştır. lkisi beraber çok zarif görü. 
nUyor. 

Dikiş ve biçki işlerine eliniz yatkın ise 
resimde gördUğUnUz blüzları kendiniz de 
yapabilirsiniz. Mesela I numara ile gös-

GÜZELLiK HEÇE l'ELER1] 

* Bazı yüzler yazın yanatken hem kı
zarır, hem esmerleşir, sonra yavaş ya
vaş yanık rengi kaybolur. Fakat kızıllık 
kalır .. Bu, kadınların çok canını sıkar •.. 
Buna kal"§t yapılacak tedbirler şunlar -
dır: 

Sıcak suyla yüz yıkamak kırmızılığa 

kar§ı çok iyi gelir. Kızartınm daha ça -
buk kaybolmasını istiyorsanız, su yerine 
bir litre suya 15 grnm milrver çiçeği fla
rn ediniz. Ve sıcak sıcak yüzünüzü bu 
suyla yıkayınız. Sonra aşağıdaki mahlütu 
kaynatarak sıcak sıcak yüzünüze kom -
pres yapınız. 

Saparna kökü 40 gram. 
ômer otu 10 gram. 
Su bir kilo. 
"' Cildi ince ve nazik olan kadınlar aşa

ğıdaki pomadı yüzlerine sürerlerse eild
leri çatlamaz. Milsavl miktarda çavdar 
ununu, keten tohumu ununu, balı blribi
rine karıı,ıtırmah. Yumşatmak için birkaç 
damla tatlı bademyağı ilave etmelidir. 

Bu krem gözler müstesna olarak bütün 
yli7.E' allrUlebilir. 1 

n numaralı model çizgili fanila.dan bir 
blüzdur. I numaralı örnekte görülen e
teklik ile beraber pekalft. giyilebilir. 

m numaralı bluz ipeklidir. Etekliği 

açık renkte ise koyu, koyu renkte ise a. 
çık renkli yapılır. 

VI numara mavi kumaştan yapılmış 

zarif bir heredir. 

VII numara manto ile ayni renk ku
maştan yapılacak zarlf bir fötr şapkadır. 

Vlll numarada takke §eklinde yine 
güzel bir fötrdür. 

lı;;tc elbisenizin bütün teferruatı ta_ 
marn oldu. Size yalnız seçmek v~ beyen. 
mek kalıyor. 

Fcıylıalı bılgıJer =ı 

* Kumaşlar üzerinden meyva lekeleri
ni çıkarmak i~in az bir miktar sütü bir 
kap içcrsinde kaynatmalı, lekeli kısmı 

kllynıynn sütün içersine batırmalı; bir
kaç dakika tutmalı; leke çabucak kaybo
lur. Bundan sonra kumaşın o parçasını 
soğuk suyla yıkamaktan başka yapıla -
cak iş yoktur. 

• Gilvclerden korunmak için sağlam 

bir portakal almalı. Portakalın üzerine 
çok sık olmak §artiyle karanfil taneleri l 
sokmalı .. Ve bu .portakalı elbise dolabı
na koymalı Elbiselere kat'iyyen güve 
gelmez. Ve bir portakal .senelerce bu işi 
görE>bllir. 

Trakya'da arteziyefl 
kuyu arı . açıhyo~ b~ 

Geçen sene çorak sayıran köyrerin toprakların d~ 
Yll bag" çeler kuruldu, sebze ticaretine başran bil~' 

rak olan riııl Edirne, (Hususı) - Trakyada arte· geçen seneye kadar ço bağçeJe , 
z~yen kuyulannm açılma ameliyesi art· bu sene sebze ve ıneyva ba~ıaıd1ııt 
makta ve planlaşmaktadır. ' çoğaltmış sebze satışlarına 

Lüleburgaz ve Babaeskinin çevre· 
sinde son iki yıldır. derinlikleri ( 40, 
125) metre arasında olan en az 15 arte 
ziyen başarılmıştır. Bunlar hep Türk 
ustaları tarafından işlemcktcllir. Bütün 
Trakyada her kaza belediyesi ile köylü 
birliklerin topu (2500) lirayı geçmeyen 
Motör, Bucurgat ve buna benzer ava· 
danlıkları satın almakla ve ihtisas usta· 
larma teslim edilerek onlarla emek hak· 
kı üzerinden anlaşılmaktadır. 

B:iyük bir davanın bu kadar küçük 
bir para ile başanlabilcceğine kanaat 
ancak son zamanda gelmiştir. Bundan 
başka toplu ve biiyiik arteziyen işlerini 
idare eden bir iki ecnebi firması dahi 
Kırklarreli valiliğine teklifte bulunmuş 
onlarla da Lüleburgaz çevresi için uz· 
taşıtmıştır. 

(Slnanlr) Köyünde tam .ıltz tane ar· 
teziyen açılıp havuzlar doldurulmuş ve 

Baynulır'da 

Bu yılln tütünü 
çok nef·s yetişti 

Köylerde yeni mektepler Ye 

köy konakları yapıhyor 
Bayındır., (Hususi) - Kazamıza 

bağlr köylerdeki muhtarlar köylerinin 
ilerlemesi için geceli gündüzKi çalış
maktadırlar. Şimdiye kadar köylerimiz 
deki mektep ve yollarını tamamen yap
tıkları gibi imdi de büdceleri müsait 
bulunan ve okuma odaları yaptırama·
mı~ olan Funınlu, Falaka köyleri, ko
nağını ve okuma odalarını, Çetikler 
köyünde köy odalarının inşaşma baş 
lamışlardır. 

Bu inşaat cumhuriyet bayramına ka" 
dar ikmal edilmiş bulunacak ye o gün 
küşnd resimleri yapılacaktır .. Kadaağaç 
köy halkı da, su ihtiyacını tatmin et· 
mek için bir kilometre mesafedeki mem 
ba suyunu demir borularla köye ıgctirt· 
mektedir. 

Bu sene tı:.itün mahsulleri ge~en se· 
neye nazaran nısıf derecededir. Fakat 
mevcut tütünler çok nefistir. Geçen se 
neden kalan tütünler satılmaktadır. Til 
tün kumpanyaları bir taraftan eski tü· 
t:inleri mJbayaa diğer taraftan yeni 
tütünleritetkik etmektedir. Tütünlerin 
Jasmı azamı kalite itibariyle çok be 
yenilmiş ve birinci derece işaretleri ko
nulm:.ıştur. Yalnız pamuk mahsulü, ku· 
raklrktan kısmen müteessir olmuştur. 

Geçen seneye nazaran y:.izde yirmi 
noksandır. 

Meriç boyuna 
seciler yap1.ıvor 

Bir köyn su J>mskmuıdan 
kurtaran ilk kı mm ilk kaz

ma ı ıncra imle vuruldu 

Edirne, (Hususi) - Meriç nehri fe· 
yczan yatağı içindeki Bosnaköyünü bir· 
kaç sencdenberi harap ctmeğe baı,ılıyan 
su baskınlarının önüne geçmek üzere 
Nafia Vekaleti bu güzel ve çalışkan 
köyü esaslı surette tahkime kara ver" 
miştir. Dün setlerin ilk kazması büy\ik 
bir törenle açılmıştır . .ilk iş olarak 50 

bin liralık kısım müteahhide veril<li. 
Bu iş iki ayda bitecek ve gelecek yıl 
diğerlerine devam edilecektir., 
Cumhurriyet idaresinin nimetlerir i gö 
ren köylüler sevinçten coşmuşlardır. 
Trakya umumt müfettişi general Kazım 
Dirik halka kısa rrühim bir nutuk ver
miş ve Atatürk rejiminin Trakyada ve 
devlet !cindeki kısa plançosunu cizmi~r 
tir. 

lncgm' de te. 
Köylerde a~ rı 
z:yen ku~Lld~e 
Bütün köyler pıs ne 

sularım içmekte 
kurtanrıyor bi b • 

t o"öle ta ıı' 
İnegöl (Hususi) - n ':ınitc:ll el' 

tünköyler hemen hemen ka uıarı 1' 
cekşekilde içmekte oldu~tarıd:rıerdİ~ 
kınlarındaki dereden teının .t .

11 
iıf 

ı ... Ik . k" "l"k şubes•nı • ~a evı oycu u 8çaıı 
.. . k yuları JcC ve koylere artezıyen u ·111de .~ 

. sayes v 
taları bulup gönderntt:sı k8,.ı,1Ş111 
}:ilerimiz temiz ve güzel suya 

11 
tadır. • }<li)'ıuıcr 

Ağsar köyU şoscsındıı 1111Ga~ 
· ınıY115 

• ıııır rafından açtırılan artezıy~n öncıerıl r 
çıkan su, Ankarayn tahlıle gl erİ~li bl 

k ev ' ot bir derti.:c ve icmeğe co le le 
~ ~ Bir ço · .eıı su oldugu anlaşılmı§tır. rteıı} 

0 
lede, bahçelerde, bağlarda 

1 

8

5uıar 5 
· ete yaptırılmaktadır. UmurnıY ıctaclıf· & 

ile 92 metre arasında çıkfl'l3 ,,61 şa! 
Ağsar köyü Bursa . -. ln~;öyııdıır· 

güzer;:.ih:nda zengin bır çıftçı 

1100 halk ş~r· 
kısı toplan ~ır 

f!alk f ·~ 
Kütahya, (Hususi) - 8eııe 1 • 

lannı plağa almak üzere bu b ~ '' 
grup Kültür Bakanlığınca. ~ıti. 
nub mıntakalarına gönderıl 1'~!111 

"den ·sır 
Bu gruplardan garba ıı1 ]caral11 • 

Kütahyadan başlıyarak AfY~11 "e ıJJ. 
Denizli, Aydın, İzmir, Manısa{ıc §'r~1 

lıkesiri dolaşmışlar, (600) ba 

sını plağa almışlardır. bSşlıY'~ 
İkinci grup Malatyadaıt araf ~ ,J· 

Diyarbakır, Urfa, Antep, :M pldi . 
danada (500) halk şarkJSinııadığ1 f'r 
mışlardır. Her iki grupun tcıP r 
k1ların yekfinu (1100) olmuştu '' 

Giilnar'da ~ 

Karısile uyuY8 

bir ada~! .... ~ 
Barsak lnrıııı dışarı do _,.ı; 

··ıd" diller -·~ P':' o ur , baıw""" . tııf • 
Gülnar (Hususi) - ıuısa 0ıoıtl; }.' 

iğrenç ve alçakça bir .~aye~llftl11l~. 
Gülnann bcydili köyunden ınııJitlP p;tı 

li, eski bir intikam hırsına ika , e
rak, geceyarısı ~hrc 15 dak, 

51 
ııadeıtl uı 

ayni köyden eski ziraat banka }11~\e 
si l\ Ichmedin ailesile birlikte ıçerı.,, 

eryor. ııı .. olduğu bağ haymesine g ~ bJÇığı bir 
girerek beraberinde taşıdıgı ı.arJllll~ 
yuyan Mehmedin göğsün~ ve ~1 .gçf 
kaç defa saplamak suretıle .,-e 1' 

~ .. ·or • 
parçalıyarak dı~arıya dökU> e=ille 

yor. . . , )lactıfl daıı· 
Yaralı otomcbille Sıtıfke r ·ata 113,ıtıil. 

scvkedil:nişse de daha aıne :;sirilC Oldill' 
maclan önce aldığı yaranın ·ol rıırtl~sı 
tür. Cani gece sabaha kadar ) }11Pd, 

• w d y 53tJŞI ofll ten ~onra Guya bug a . gitıJ1ı; 
üzere Gilindire nahiycsıne . _...A31 

alıcı arnmağa başlamıştır. ·el }la~,:ı<-
daha e,.,, ııJpvr' 

Fakat hadiseden . . rb~d )'111' 
edilen jandanna katılı de 

tır. IJ8t 
11 bil Trakyada so uıd• 

Ya«rnıurıarı b!,rşııaftlld~ ,.._ i) .ı:>ı • e 5 
Edirne, (Husus -:f yerJerl11 ııı.ıt' 

beri Trakyanın muhteli .. ,,~ bll 3e• 
.. üştur. . e o 

rekli yağmurlar duşm birdenbır ~lil' 
neticesi olarak hav:tar oıı:nağa t:Jll 
ğişerek geceleri soguk 1i ~e 
mıştır. • ıc1rtc1are ,8ğ· • O'ti•eSI ı,1r } Mı 

Geçen Pazartesı "' - yağrtl t ı ı;~ 
ha valisine bol miktarda ıc ı s e. ı.cıfl 
mıştır .. Son baharın Y a ıar biı1 dlJ'· 

.. ğınur tıı1 -
bu günlerde duşen ya tı~ 0 

bira:r; daha çabuk yaklaş 
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Kraliçeye matbaacının 
kızını tercih eder' prens 

L..\.ll;ğaı lb>Dır a!Ktrnstı ve ~ırens Cclfç oınlYJ· salfDıne<dle 
görlYır göırmez aşu~ oOmYŞ~lYI 

Prensi delice sbven kraliçe eir aktrisin kendisine tercih edildiğini görünce 
bu izdivacm önüne geçmeğe çahşmış fakat muv..:.ffak olamamıştı 

f:1ııı ~İçeye bir matbaacının kı -
tiliı tercih eden prensin macerosı İn· 
ı. t tarihinde hakiknten meraklı bir say-
11 ,;kil eder. Hususile ki, kraliçe pren-

... \i. 
Saı ~Ordu ve bu kraliçe, Viktorya idi. 

la( b lanatıyla İngiliz tarihinin en par • 
\'-l(to lr devrini ya§atmış olan kraliçe 
·~dl ~a. daha gençken tahta çıkmış ve 
r ;ı Prens Corcla evlenmek istemişti. 
~ a at Kembriç prensi Corc onun bu 
ilçe ~teklifini kat'iyctle reddetmiş, kra
leıı! sevınectiğini, sevdiği birisi ile cv-

ll eıt istediğini açıkça söylemişti. 
~rens, kralçeyle evlenmeyi reddettiği 
~~ aıı, henUz sevdiği kimse yoktu. Fa

devtin bUyUk bir alimi ona: 
ııı~-~nsan sevdiğiyle evlenmeli. Sev • 
~•Yle evlenmek hem Allaha, hem 

l> ara kaııJı bir gUnahtır, demişti. 
ll l~ bu sözü unutmamııı, bunu kendi-

~ın 
~tı esas blr umde olarak kabul et-
ııı.. •. ~içeye de bu esastan ayrılma
""t 1 • 
'iıı b çın o red cevabını vermişti. Pren-
~ biru Utn~eye bağlılığı o kadar fazlaydı 
'i bü kra1~e vo hatta bir İngiliz kralic;:e
llıaıı ~ kendjsino izdivaç teklif ettiği za
ttııı Undan n}Tılmamıtı, hiç tereddüd 

etlen· .. . 
~l .... Sizt sevmiyorum, ben sevdiğimle 

erıec •. 
~alt cgun,. dcmfştL 

Kralt~c ''iktoryıı. 

nuz için zatıalinizi kabul edemiyecekle
rini teessUflcriylo bildiriyorlar. 

Prens Corc aktrisin bu cevabına kız-
mamış, bilakis c;:ok memnun olmuştu. 

Çünkü Luiza, İngilizlerin eski vo milli 1 
an'anelerine riayet ediyor ve kendisine 
bir başkası tarafından takdim edilmemiş 

olan bir kimseyle konuşamıyordu. 
Prens Corc, bundan sonra, daha fazla 

sevmeye başladığı aktrisle resmen tanış
mak çarelerini aradı ve nihayet, tanı

dığı bir asilzadenin vasıtasiyie, onunla, 

~abat kraliçe, prensin bu kat'i reel 
ana ~ndan mUteessir olmakla beraber, 
tı, !> 1lt bir kin beslemeye bıışlamamı~
~ırensin düşüncesini, onun hesabına 
ecıı,, buıuyor ve bu düşünceye hUrmet 

01orııu asıl ismi ve unvanı altında tanıştı. 
~ . 

~titıalııız, Prens Corcun hayır cevabı U

~tı. e bile onu eevmekten vazgeçme
()l'le au, belki çılgınca bir aşk değildi, 
b~ b Olsa, tnrihtckl birçok kraliçeler gi
\ ~lltı Viktorya da sevgilisini zorla el
\ı er, veya onun baı:knsıylıı. cvlenme-
lfa ltat'iyeUe mıini olurdu. 
~bukı, kraliçe, kendisyle evlenmek 
'lııtıı Ye_n prensin, hiç olmazsn, kendi -
lb~irı lnünasib gördüğü birisiylo evlen
'd 1 arz uediyordu. Prense yUksek a
' e ailelerine veya ecnebi hanedan
~ tnensup bir kIE bulunmasını adam
bQ. it lenbih atmiştl. Prense de, böyle 
bne ::41· belki sevişerek evlenmesinin 

~alt abu olacağını söylilyordu. 
be(ıı at, prens Corc, sanki kendisini 
tih~ ~en .ll§ktan evvelce haberi varmış 
El ~li l'tllıçenin kendisine bulmak istedi
ltı.ı% 3takbel zevcclerle hiç meşgul ol -
''%~ kendi hayatı hakkmdaki bu te
~''i 1er1e alakadar değilmiş gibi dav-
l'· Ot<lu. 

~~!ltoda ha lıynn aşk 'fil ~tıç prensi Corc, nihayet sevebi
(lııct lOsanı bulmuştu. Bu, Londranm i
oYıı.ıy <lerecedekl tiyatrolarından birinde 

l.ıııa.ll aktris Luiza Feyrbroderdi. 
111, ıa b· ""' de ır matbaacının kızıydı. Asıl is-
ltı1ıa ~ara Feyrbroderdl, fakat sahnede 

l>ı-e tnlylo tanınmak istemişti. 
~ g6 lls aktrisi Uk defa olarak tiyatro
l'oya. rcıu. Corc, Luizanın oynadığı tiyat
l'er~..;:kserıya diğer tiyatro ve eğlence 
~ 0 giderken yaptığı gibi, tebdil 
ti~d.;e alelade halktnn blriymiş gibi 
0,

1 1 için, en ucuz yerlerden birine 
~ U§tu. 

tl4.1 ~t ~orc, kızın karşısında prensU
l:aı.u .. SbUtün unutmu3 ve onu sahnede 

gö ~eb·u tınez, aşık olmu§tu. Bu, onun 
ıı. ece<Pı 
"'?' <la "'' tek kadındı ve §imdiye ka-
IQ~ittı bu derece gilzel bir kadın gör-
l' ... 

b eınsu 
lt~ <lel'll den sonra. prens, aktrise bilyük 
~ter ~t Cönderm13 ve demete ismini 
~llrttııh eı::ı:ıbrtç diye yazarak bir kart 1-

l'ıı....... ~tL K """"lll§t . artın arkasına da §unları 
.. ~ l, 

''trıııı~,tc.. Kembr:tr, oyununuzdakJ mu· 
tı "" l"etı le ~t.... nlzden dolayı zatı ilinizi teb-
~ ·••el( U 
~ "ab zere tarafınızdan huzurunu-
!! ~ııı:: ıtıUsaade~nJ lstih al ederse 

Luiza Feyrbroder, konuşmıısı, halin -
deki kibarlığı, inceliğiyle prensi kendisi
ne daha fazla hayran bırakmıştı. Niha • 
yet Corc, aktrise, kendisini sevdiğini 

söyledi. Luizanrn da Corcu sevdiği mu
hakkaktı. Fakat, onunla, hayatını ancak 
evlenmcklo birle3tircbileccğinl, baakn 

türlU beraber yaşamanın kabil olamıya
cağını prense açıkça söyledL 

Prens, bunun üzerine aktrise: 
- Evleniriz, dedi. Ben seni se\iyo • 

rum, sen beni seviyorsun: evlenmemize 
kim mani olabilir? 

Aktris, istihzalı bir gtilümsemeyle ve 
adetfı prensin safdilliği ile alay ederek: 

- Kim mi mfini olabilir? dedi. Krali
çe! 

Kraliçenin, evlenmesine mani olabilo -
ceği düşüncesi bile prensi hiddete getir
meye kafiydi. Yerinden kalkarak: 

- Mani olamaz! dedi. Mani olmaya 
kalksa bile, benim seninle evlenmenıe 

müsaade etmese bile, ben yine onu din
lemem, her hakkımdan vazgeçerek se -
ninle evlenirim. 

Prens, gençliğinin ateııi içinde, B§kına 
kimsenin müni olaımyacağını düşünüyor, 
sevgilisini elde etmek için bileğinin kuv
vetiyle çarpışabileceğini zannediyordu. 
Vo yine tecrübesizliği dolnyısiyle, krali
çenin, sevdiği bir erkeğin, bir aktrisle 
evlenmesine nasıl mani olabileceğini dU
şünmliyordu. 

Esasen kraliçe, kendisine, Luizlo ev
lenmesine müsaade edeceğini sanıyor -
du. Bunu ona da söylemişti: 

- Kraliçe benim evlenmemi esasen 
kendisi istiyor, demişti, Benlın için kız 
aratmaya bile ba§ladı. 

Luiza, prensin bu sözleri üzerine, a
deta yine onun saflığına acıyarok, istih
zalı bir tcbessUmle §U cevabı vermişti: 

- Evet, kraliçe belki sizin evlenme • 
nizi ister ve bunun için çnlışır bile. Fa
kat herhalde sizin btr nktris parçasıyla 
evlenmenize değil ... 

Aktrisin, snray düııüncesine tercüman 
olan ve onlarla gizliden gizliye alay e
den bu sözleri prensi tekrar ve evvelkin
den dalın fazla kızdırmıştı. Ayağını yere 
vurarak: 

- Hayır! dedi. Kraliçe, benim sevdi
ğim kimseyle evlenmemo dünyada mani 
olamaz! ~eıcu !:Ok nıc ut \ 'e memnun addc-

d ~i~ıc~;~ Prensle kraliçe kar ı karşıya 
lo~e bi ve kartı aktrise götüren ha- Prens Corc, kraliçe Eliznbetle kardeş 

2lda ~~ sonra geldi ve kendisini sa- çocuğuydu. Bu cihetten izdivacına yalnız 
l\llye ....._ lıtıs n prense §Unlan söyledi: kraliçe olmak ltib!lriyle değil, o aileden 

~ '*e le Luiza Feyrbroder çiçeklerini· olmak dolnyısiyle de müdahale edcbilir-
ıtltat lt \'cccllhUnüze teşekkür ediyorlar dl. Prensin evlenmesi için kraliçenin 

t'lldislne tamırtrnlmamış olduğu: yaln17; elfahen rnzı olmnsı kfıfi değildi, 

\ ' C prC'ns Coro 

r esmen imzasını vermesi lazımdı. 
Corc, kroliçcye, Luizn ilo evlenmek is

tediğini bildirmek ilzero giderken bun -
lardan haberi yoktu. Esnsen, kroliçenin, 
onun arzusuna mani olacağını pek san· 
mıyordu. 

Halbuki kraliçe Viktorya, prens evlen· 
meye karar verdiğini söyler söylemez: 

- Kiminle evleniyorsun? dlyo sor • 
muştu. Hangi prensesle? 

- Tanımazsınız. 

- Bir Alınan veya Hollanda prensesi 
falan mı yoksn. 

- Hayır, prenses deiğl. 
- Prenses değil mi? o halde kim? 

söylesene, kimin kızı? 
- Bir matbaacmm kIZI,., 
- l\tııtbaacı kızı mı? 

- Evet, aktris Luiza Feyrbroder. 
Kraliçeyi çileden çıkarmak için de bu 

kadan kll.fiydi. Viktorya yerinden fırla
mış, gözlerini açarak, prense doğru yll
rUmüş: 

- Ben senin bir aktrisle evlenmene 
razı olur muyum zannediyorsun? diye 
bağırmıştı. .• Kat'iyyen olmaz! 

Kraliçenin bu kadar hiddet ettiği bu 
mesele Uzerinde, kendisinin daha fazla 
alakadar bulunması dolayıslyle, prens 
daha ııiddetli itiraza haklı olduğunu dU
eUndU ve o da ayni §ekilde bağırarak: 

- Olacak! diye mukabele etti. Onunla 
evleneceğim ben! 

- Evlenmiyeceksln, evlenecek olur • 
san ... 

Prens Corc, kraliçenin eözUnU kesmi§, 
tekrar: 

- Evleneceğim! diye bağırmıştı. 
Fakat sonra, kraliçenin yarı kalan 

cümlesinin sonunu merak ederek sordu: 
- E, evlenirsem ne olurmuş? 
- Seni de, karını da tanımam. Esa-

sen evlenemezsiniz, çUnkU evlenmeniz i
çin resmen lfı.zım olun mllsaadeyi ver
mlyeceğim .•. 

Kraliçe şimdi kıskançlık hislerine 
mağIUb olarak hareket ediyordu. Prens 
Corc, onunla cvlenmiyeceğini eöylediği 

znman onu kendi.sinin arzusuyla mesela 
bir prensesle evlendirmeyi bile dilşUn -
müş, hiç böyle bir kıskançlık hissetme
mişti. Hakikaten de Corcuıı herhangi 
başka bir prensesle veya saraya mensub 
birisiyle evlenmesine müsaade edebilir-' 
dl. 

Fakat, kendisinin sevib de evleneme • 
diğl bir adnmln, bir "aktris parçası,, nm 
evlenmesine rnzı olamıyordu, tahammül 
edemiyordu. Bu htidise karşısında bütün 
kadınlık hisleri isyan ediyor, unutmak ü
zere olduğu sevgisi canlanıyor ve sevdiği 
adanır, onun kalbini çalan kadınla evlen-
dirmeye mani olmaya karar veriyordu. 
du. 

Kraliçeııin arzusuna rağmen 
Prens, sevdiği kızla evlenmesine kra

liçenin razı olmıyacağını anlamıştı. Bo-
şuna ISJ'arda da mana göremiyordu. E
sasen erkeklik gururu onu kraliçeye bu 
hususta tcrkak müracaattan alıkoyuyor-
du. Fakat, Luiza ile evlenmek arzusun· 
dan vazgeçmiş değildi ve muhakkak ev· 
lenmcye ltnrnr vermişti, 

Corcla T.ulzin niktıhJan, kraliçenin mil-

Bahkesirde kurtuluş 
kupası maçları 

llömlflnalde ldmanyurdu, Biri !ği 2· t yendi 
Balikesir, (Husus) - 6 Eylül kur

tuluş bayramı müsasebetiyle Halkevi
nin kulupler arasında tertip ettiği kur
tuluı kupası maçlarına pazar günü baş 
landı ve ilk maç tdmanyurdu ile İdman 

. birliği arasında yapıldı. 
Saat 16.30 da takımlar karışık olarak 

alkışlar arasında sahaya çıktılar, mutad 
merasimden sonra kaleler seçildi ve ta
kımlar şu şekilde yerlerini a1ıdılar: 

Yurd: HulC1si, M Emin, Necati, Hul· 
ki, İsmail, Niyazi, Hüseyin, Mustafa, 
Cetaı, Sadi,. Kamil.. 

Birlik: Rafet, Şefik, Necati, Salahat 
tın, Hilmi, Emin, Hüseyin, ibrahim, 
Hasan, Şerif, Salim,. 

Hakem eski milli takım oyuncuların 
dan Galatasaraylı B. Mehmet Nazif idi 
Yurdun ayağile oyuna başlandr. 

Takımlar kuvvet itibarile birbirine 
müsavi vaziyette bulunuyorlardı. Oyun 
karşılıklı akmlar halinde devam edi
yordu,. 27 inci dakikada yurd kalesi 
karıştı, bu turada hakem Penaltı cezası 
ru verdi Hüseyin penaltıyı sayıya tah 
vil ederek Birliğin ilk ve eon sayısını 
yaptı. 

Bu golden sonra <>yunun şekli biraz 
değişir gibi oldu Sporcular daha seri 
hareket etmeğe başladılar. 30 uncu da
kikada hakem Birliğe bir foril cezası 
verdi, Niyazi bunu ıgo:izel bir çekişle 

gole tahvil etti ve Yurda ilk sayıyı ka 
zandudr. Böylece de biriI1.:i devre 
Yurd: 1 Birlik: 1 §eklinde bitti. 
ikinci devrede takunlardaki oyuncular 
arasında bazı deği§iklikler yapıldı Oyu 
nun harareti gittikçe artıyordu Bu dev 

Ok spor 
errınclllk aı.,ıarı pazar 

il nU yapllacak 
Okspor kurumu genel sekreterliğinden: 
Kurumumuzca tertip edilen ok atış mü 

sabakalan 11.9-938 pazar günü saat 10 
da Okmeydanmda yapılacaktır. Bu sene 
ilk rekortmenlerini meydana çıkaracak o 
lan bu müsabakalara girmek istiyen atıa 
arkadaşlarımıza arzı keyfiyet olunur. 

saadesi olmaksızm kıyıldı. Bu, yan res
mi bir izdivaç eayılıyordu. Bu suretle 
prens sevgilisiyle evlenmiş, fakat sa • 
rayla alAkasını kesmiş gibiydL O gün -
den l!Onra prens Corcu sarayda gören 
olmamı§tı. YUksek mahııfilde de prense 
pek az tesadllf olunuyordu. 

Prens Corc, Luiza için ayn bir ev tut
mu:ı, döşetmiş, dayatmı§tı. Fakat bura • 
ııı öyle gilzel bir saray haline gelmişti ki 
bir mUddet eonra bUtUn asilzadeler ve 
kibar kimseler Buklngam sarayına bura
sını tercih etmeye başladılar. Bu suretle, 
Londrada adeti yeni bir saray kurulmuıı, 
İngiliz imparatorluğunun iki sarayı ol
muştu ... 

Bununla beraber, uzun bir müddet sa
ray ailesinden birçokları ve asilzadeler, 
Luizayı resmen tanımadılar ve onu evle
rine, earaylarına kabul etmediler. Fakat 

sonraları, Misis Fitz Corc ismi verilen 
kadın, prensle beraber, herkesin sevgi
sini kazandı. Çünkü Luiza yalnız erkek
leri teshir eden blr kadın değil, ayni za-

manda kadınlara da kendisini sevdiren 
\"e eamimiyeti, onu, bütün kıskançlıkları
na rağmen diğer kadınlara sevdirmişti. 

Kmm harbi başladığı zaman prens 
Corc, orduyla sefere gitti. Luiza Londra
da yalnız kalmıştı. Fakat, aklı daima ko
casiyle beraberdi. Prensin memleketten 
uzak bir yerde hastnlandığmı haber alm
ca artık Londrada duramadı ve hastaba
kıcı yazılark, kocasının bulunduğu yere, 
onn bakmağa gitti. 

Bu, bütün Londrayı hayrette bırak

mıştı. O zamana kadar, bir prens, bir 
dWc karısının hastabakıcı olarak muhare
be yerlerine gittiği görülmemi§U. 

Kraliçenin hayreti ise iki cihetten ge
liyordu. Viktorya, Luizanm, kocasına bak 
maya gittiğini haber alınca: 

- Anlamıyorum, yarabbi! demişti. Bu 
kadın bu ndamm harbde bile peşini neye 
btraknuyor ! 

rt.nin 13 üncU dakikasında Sadi, Yur 
dun ikinci ve galibiyet golünü yaptı. 
Bundan sonra oynun şekli ceğişmedi 

ve maç 1-2 Yurdun galibiyeti ile neti 
celendi. 

Dömifinal müsabakası kazanan 1dma 
yurdu şimdJ ldrnangücU takım.ile final 

maçı yapacak ve bu karşılaşma sonunda 
galip takıma Kurtulu§ kupası merasimle 
verilecektir. 

lzmirJekl güreşler 

FinlandiyaJılar 

5 - 2 kazandılar 
Ankaradaki iki müsabakayı da kaybet

tikten sonra 1zmirde evvelki giln 6-1 
galib gelen Finlandiya gürev takımı, 

dUnkU kaI'§ıla§mayı 5~2 kar.anmı§tır. 
Bir giln evvelkinden daha kalabalık 

bir se,>ircl önünde ve Grekoromen usuli
le yapılan bu mUsabakalarm neticeleri 
§unlardır: 

56. Şerif • Niselli 
Şerif usfu rakibi Niselll ile ancak ee

klz dakikalık bir mUsabaka yaptı ve se
kizinci dakikada tuşla yenildi. 

61. Halil - Pihliyamski 
Dünya §ampiyonu olan Finlandiyalı 

kar§ıamda Halil, çok güzel bir gUreş yap
tı ve hasmının bUtUn gayretine rağmen 
sırtını yere getirmeden 20 dakika so -
nunda ancak sayı hesabiyle yenildi. 

66. Doğan • Koskola 
' Bu müsabaka Finlandiyalı Koskolanm 

kahir hll.kimlyeti ile baeladı ve genç peh
livan Doğan da ancak sekiz dakika ytr. 
mi Uç saniye dayanabildi. Bu mUddet so
nunda tuşla mağHib oldu. 

72. Gelal • Kununyen 
Günüri ilk serbest güreşini 72 kiloda 

Ankaralı Celalle Finlııdiyalı Kuniyeıı 

yapt.Jlar. Celalin UstUnlilğü lle başlıyan 
bu güreşin henüz birinci dakika onuncu 
saniyesinde Finlandiyalı pehlivan tuşla 
yenil dl. 

79. Ahmed • Pikosur 
Hastn' olan Merslıili Ahmet iki defa 

mağlüb ettiği rakibiyle çetin bir gUreş 
yaparak sayı hesabiyle mağiüb oldu. 

87 • l\1ehmed • Herm.an 
tzmi}U Mehmetlc Fin Hcrman da ser

best gilrc3 usuliyle kal'§ılaştılar. Misafit 
pehlivan, bu gilre3l üç dakika otuz bir 
sani~1ede rakibinin sırtını mindere yap13-
tırarnk kazandı. 

Af,rır • Çoban - Pellada -
Son mil;abaka olan ağır sıklette Ço

ban Mehmet, Pellada ile yirmi dakikalık 
bir çekişmeden sonra sayı hesabiyle ga. 
lib geldi. 0 

Bu suretle takmımıız yedi güreşten Ço

banla Celfilln kazandığı lld galibiyete 
mukabil beş mUsnbakayı kaybetmiş oldu. 
Güreşlerden sonra pehlivanlar şerefi

ne fuvar lokantasında bir ziyafet veril
di. 

Isvlçre kaleclsl 
ameliyat ueçlrdl ! 
s~n maçların birinde yaralanan İs

viçre milli takım kalecisi Kolbermath· 
na, dizinden mühim bir ameliyat yapd
mıştır. Kendisini bu sezonda top ayna
yamıyacağı sanılmaktadır. 

Kongre 
• 

l>n.rntpaşıı Gcn~Jcrblrli&i ba.c;kanlığm-

dan: 
Sllmer klUbUnün birliğimize Utihakmm 

heyeti umumiyeye arzı ve niza unname. 
ye bazı maddeler Ufıwi için 18-~·1938 
pazar gUnü saat 10 da yapılacak fevka
lade toP.lantıya ilyelerin gelmeleri önem
lo biJdirilir. 
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Koca ·serda-,-, kırklarla, qedilerle 
kendini karşı karşı,qa sanıqordu ! 
Zihninden bu eeyi çıkarmak istiyordu, 1 

ama, bir tUrlll de sôkUp atamıyordu. Sa
rih bir sesti bu. Ve işte netekim yine 
çadırınm arkasından ve yer altından 

tekerrUr ediyordu: 
- Ya 11erdar ! ya serdar! 
Çelebi Mustafa Paşa, l.sparmoza tutul

mug gibi çeneleri biribirine çarparak tit.. 
riyordu. Dışarıya çıkıp çadırmm etrafmı 
aramağı bile dilşllı\dll. !yi ama, bu mec
nunane bir hareket olurdu, Çü.nkU ba beni 
ademden blri olamazdı. Ne kUçUk bir 
ku11, ne bir sinek ve ne de bir rilzglr 
idi ki buraya kadar BOkulabilsln ve kim.. 
11ecikler görmesin. Nöbetçi nöbetçi Uze_ 
rine olan ordu sahasında yabancmm ge. 

1 

:zebllmesi mUmkUn mUydll hiç? Sonra 
velevki insan olsun, o takdirde dost ol
duğu ne malQm? Zaten korkudan asabı 
ge~eyen 8erdan bir hamlede ademi l· 
bada yollıyamaz mıydı? 

Serdar bu muhakemelerle ve daha 
'doğnmı her korkak gibi kendi muhake. 
mesinl mazur gösterecek sebepler icat 
ederek d~an çıkmağı muvafık bulma... 
DlIŞtı. 

Yere uzandı. Toprağı dinledi. 
Toprakta bir knzmtı duyar gibi olmug 

ve bilsbUtiln tedehhüş etmi§tl. Toprak 
tırnakla oyulur gibi idi. Biçare safdil ve 
safderun serdar kırklarla veya yedilerle 
veya Uçlerle kendini karşı karşıya sanı.. 
yordu. Okudu, Ufledi, aklına gelen sure
leri sUrntle dudaktan tltriyerek üçer 
defa tekrar etti, çadırına, toprağa, Us
tUne başına ve 8i1Ahma üfledi. 

Ses yine duyuldu: 
- tstanbula dön serdar! Sana bir tez. 

kere gelecek, emrine itaat eyle! 
Serdar hemen abdest alıp, epeydir ter_ 

kettfgi namazını, nafile na.mazlarmı kıl. 
dı. Kat'iyyen iman etml§U ki bu nida, er 
na evliyadan biri tarafmdruı bir ihtar 1-
dt •. 

Koca serdar, dUnya yerinden oyna.sa 
hUnkAr iradesi olmadan başmı oynatmaz 
ken bu emre lnkryada derhal karar ver. 
mi§ bulunuyordu. Öyle ya, mintaraflllA.h 
l.rgat olunuyordu. Kimbilir bu işte ne ha_ 
yır veya kalışta ne şer vardı! .. 

Serdar Mbaha kadar okumuş, UflemiJ, 
sabah nöbetçileri serdarın çadırına gel 
dikleri zaman !çerden kur'an sesi duyup 
hayret içinde kalmışlardı. Acaba serdar 
tecdidi iman mı ediyordu? Yoksa hıfza 
mı çall§ıyordu? 

- Çadırımın kapısında buldum dev
leUQm ! 
-Çık! 

Mektup RelsUlkllttap Refik Efendiden 
geliyordu. 

"Zatı şahane, orduyu hUmayunun ha. 
riçte bulunmaslle umuru devlete vaziyet 
lstill eden eşhasm evzamdan mUtene!_ 
fir olup tstanbula vllrudunuzu temenni 
etmekte ve celbinize fırsat gözetmekte 
olduğu bazı mahrcmandan mesmuu.muz 
olmuştur. Cenabı devletinizin İstanbla 

vUrudu padişahın mucibi mesarı namah. 
dudu olacağında iştibah yoktur (1),, 

Serdar artık katiyen İatanbula dönme
ğe karar vermiş bulunuyor ve Rusçuk
lulann gece çadır arkasmda oynadıklan 
birkaç dakikalık bir oyunla bu fikire ram 
olmuş bulunuyordu. 

Alemdar Paşa yanında bu cihet konu. 
ıuiurken o da "ben de hAklpaye ytlz s!L 
reyim,, demiı:ı ve iş böylece alevlenmiş 
glt gide alev de bacayı tutmuştu. 
Alemdarın tstanbula gelJşi bUyUk hA.

diselerin doğmasına sebep olacaktı. Ay
lardan ve hattJ. scnelcrdenberi bu tedbir 
Uzerinde Rusçuk !yanının analarından 

emdikleri burunlarından gelmişti. Artık 
muvaffak olmua bulunuyorlardı. 

Serdar, padl!Jahtan lstlzane ltlıum 

görmekslzln Edirne Ue İstanbul arasını 
beş konağa ayırarak ordunun hareketi 
hazırlıklarına başladı. Aynı zamanda Ser 
dar Çelebi Mustafa Paşa ile Tuna Serdan 
Alemdar Pa.ga görUşmtlşler ve barışmış. 
tardı. GQya aralarında su sımıaz olmuş_ 
tu. Halbuki "Ramiz ve Refik ile refik. 
lerinin sania.sı olup serdan istedikleri 
gibi imal etmekte ve Alemdan talim tıe 
papağan gibi a~ylemekte idiler. (2) 

Çelebi Paşa Alemdarla sarma§ dolaş 
oldukları zaman kulağına blr elimle fı
sıldadı: 

- Boğaz nazırı Kabakçı Mustafa, biz
den gayri devlet ipinde perende atan bir 
can bazdır paga karmdaşmı !. 

Alemdara bu dert olmuştu. Kabakçı, 

Mustafa taraftarlannm belli başlı kuv. 
vetlerinden blri idi, ama, bunu serdan 
ek.rem takdir edememiş ve istirkap edip 
bqma bir bel! getirmiye çalışmıştı. 

ve bUyUk bir sergerde varmıu ve bu da 
Kabakçı imi§. 

Ne yapsaydı da dağdağaya dll§llrme. 
den bu mel'unun canını cehenneme gön· 
derseydi? Her halde Kabakçmm da ar. 
mut deV§irmlyeceği muhakkaktı. 

Alemdar Pa_şa, kendinden geçınlf bir 
halde dUgUnUp dururken hademeden blri 
odasına girdi, belki Uç defa hızlı hızlı: 

- DevletlQm! diye haykırdı, ama, A
lemdar bir tUrlll bu sesi duyamam.J§tı· 

Hademe pa§anm yanma sokuldu ve o. 
muzundan hafifçe sarstı. 

Alemdar yerinde bir defa sıçrıyara)c, 
yüzüne kUlde pişmiş bir pancar gibi paslı 
bir kımuzıhk çökerek haykırdı; 

- Bre mel'un Kabakçı! 
Fakat korkup, yere sinen hademesini 

görilnce utandı ve gilldli; 
- Kalk. Bizim adamlarımıza. zararı

mız yoktur. Ne var, bir haber mi? 
- Evet devletliım. Aşa~ıda Ustu bagı 

pejmürde ve perişan sıiııe be:ızer bir a
dam seninle görüşmek ister .. 

- Birkaç akçe verip, karnını da. do. 
yurup savaydmız. 

- Size söyliyecekleri varmış ve gizli 
imiş! 

-~myukan! 

(De\·anu var) 
( 1) Tarihi Ocvdet. Cildi ~ani sayfa 24.5 

Ce,·det, ba hlidfseyt, kendi t.ablrlle "bir 
mahfice mUli\kat., olarak kaydetmekte 
ise de hfullsc hlkiye olunduğu gibi cere
yan etmı.5tfr. 

(2) T&rihl Asım, sayfa 24:S 

Yazan: R. Rober Düma - 53 
~ t<· Çeviren: r• 

Benua uzun uzun dilşilndakun 
Dorotenin kaçırıldığı sonra, 

1ıeticesine 
- Galiba ... Ağır ağır, kellmelerlnl a

rıyarak konueuyordu. 
- Sonra? 
- Yukarda b.ir çeyrek saat kadar kal

dı. Sonra matmazelle beraber dışarı çık
tılar. Matmazelin elinde kliçUk bir bavul 
vardı. 

- Sonra? 
- Sonrası bu kadar. Bir daha geri dön 

medller. 

varmıştı JJ· 
ufllldil· "Zavallı kızcağız!,, diye d o!dıl dt• 

manlarm eline dilştil ise nıab"dıseıinll' 
mektl. Almanlıır Morzelberg h~ı. 
bUtün hmcmr Doroteden alaca ikide, et• 

Benuva, Mbaha karşı saat f oıdulıl 
binde on beş kadar fotograflı ış da!tC
halde, askeri istihbarat teokiIA~at ,.. 
lerinden çıktı· evine döndU. F 

• d' 
baha kadar gözüne uyku glrıne 1~,dJll' 

Saat yedide Benuva tekrar bırtl' 
- Matmazel Dorote nasıldı? bu adam DUrantın yanında fdi. Fotoğraf1811 

onu zorla mı götUrUyordu acaba? 
- Ne mUnasebct? matmazel o ada -· 

mm yanmda tıpış tıpıg yUrliyordu. Dedi- , 
ğim gibi elinde de bavulunu taşıyordu. !
kisinin acele işleri var gibiydi. 

- Tetıekkür ederim Madam. Sizi ra. 
hatsız ettiğim için tekrar affınızı dilerim. 

Madam Dürant yumuşamı§tı: 
- Zarar yok. Diye söylendi. Evvela 

kızdım ama halinize de acıdım. E genç
lik bu! Biz de aşk kederleri çektik. 

- Madam Dorant bu adamm fotoğra
fmr görseniz tanır mısınız? 

- Sanırım. 

- Geceniz hayırltolsun madam. 
- Geceniz hayırlı olsun, Üzillmeyln, 

Matmazel Şmlt kaçtı ise yerine bagkası 
gelir. Parlnte kız mı yok? 

birer gösterdi. 
- İ§te bu! 
- Emfn misiniz Madam! ı 

adJIJl. 
- Tabil eminim. Ben bunaın terh-or 

Bu fotoğraf Uç dört yaş genç göS 

ama tJ. kendisi... 
Benuva mırıldandı: 

- V elter ! tf ıJJllll
Gotfried Velter Alman ernnlyedail bıri 

mtyesinin en gliztde meınurııı.rın e~ 
• 1 bCC 

ld.L Birçok defa Fransada iş er ıııısP 
fakat her defasında kaçıp kurtU 

muvaffak olmuştu. rııııt· 

- Te§ekkUr ederim Madanı v;ra# 
Kapıcı kadının avucuna elli 

sıkıştırıp uzaklagtı. 

-X-
şr1t• 

Saat dokuzda, Benuva, eV\l'eıce :ı Gt• 
Yağmur kesilmişti. Yilzbagı, Kler ao. laştırmıı olduktan veçhlle :ıtoıon 

kağmı geçti, La Motpi.ke avönUsllne çık- ronun odasında Rokurla buluştu• tıerfıle 
tı. Bir gazinoya girerek bir Amerikan 
grogu içti ve dü§Undü. 

Gazinodan geceyıırısını birkaç dakika 
geçe çıktı. Harbiye nezaretine doğru ytl. 
rUdU, askeri istihbarat teşkllAtr bUrola-

Kolonel, bir gUn evvelki faaliY'erl ;ı1· 
...;ıııc.te 

dair Benuva ile Rokuruıı ve.n.u ı de 
batı dikkatle dinledikten sonra ~ 

tı ve· tebrik etti. Rokurun ellnl eık ırsstııl1 

- Sizinle beraber çalışmak f ~ı 11 .. 
pcg.ı• 

rına çıktr ve nöbetçi zabitine: kaybettiğim için Uzülilyorurl1· nııe Jıll 
- Af!ed~rsiniz dostum, dedi. Geceya.. rlkulA.de muvaffak oldunuz. şefi 

nsı sizi nıhatsız ettiğim i~ln pek müte. hususta teeekkUr ederim. ııo]cUt· 8 b\' 
essifi.m. Fakat acele bir işim var. Fiş da. Rokur mahcubane teşekkUr etti f 

!resinin anahtarmı bana verir misiniz? raz tereddütle: :goıoııel• 
- Hay hay yüzbaşım. - Sizden bir ricam olacak 
MUlazmı biraz BOnra Benuvaya istediği dedi. 

anahtarı verdi. - Rica ederim, buyrun. eıııur' 
Yilzba§ı Fiş dairesine geçti. Dosya do- • - Emniyeti umumiyede.n bir :eni ç• 

labmdan, alfabe sırasile ta.snif edilmfl ihtiyac; hbıl olduğu zaman ytne 
dosyalardan otuz kadarını çıkararak bir 
masa Uzerine sıraladı. Bu dosyalardan 
çoğunun Uzerinde, alt olduğu eahsm bir 
veya iki fotoğrafı yapışıktı. 

Benuva uzun uzadıya dUşündUkten son 
ra ıu neticeye varmıştı: Dorotc kaçınl. 
mıgtı. Bu işi yapanlar da muhakkak AL 
mantardı. Kargı taraf Ema ile Fon 
Strammerl Bcnuvanın hakkından gelme. 
ğe memur ettiği sırada Dorote için de 

ğmnanm istiyecektim. 11ııdeıı 
- Hay hay. Zaten bundan sonra 

başkasmı istiyecek değiJlz. vedJIJ. 
Rokur Kolonel ve Benuva Ue 

aarak ayrıldı. el: 
Yalnız kaldıkları :zaınan J{otonbif ıııe· 
- Dostum, dedi, yine mUh[.ııl 

aele var. 1" 
kli)'OrdU· • 

Benuvadan blr sual be ~ııı • 
kat o susuyordu. Kolonel, ı:ıenu c:~ 

Sabahın saat yediainde çadm vurulup 
silAhtar etek öptU ve blr mektup uzattı. 

Orduyu hUmayunun doğruca, kazasız 

ve belasız tstanbula vasıl olabilmesi de 
Kabakçmm izalesiyle mUmkUn olabile. 
cektL Eğer bu yapılamazsa yan yolda 
Alemdarın idam edilmesi mU.mkUndil. 
Alemdar iki gece sabaha kadar uyuma,. 
Dll§, oda duvarlarmı sarsa sarsa, kalın 
kalo3larlle odada gezinip durmu3, belki 
yirmiye yakni kahve içmişti. Ağzı zehir 
gibiydi. 

, UçilncU bir ajanını Parhıe göndermiş ola- 1 se~ ıı.. 
teşli tabiatını bildiği için bu tniJl çc 
eaştı, dikkatle baktı ve ınua'-inf r1'ettf., 
resindeki yorgunluğu o zaınan ~ısıııı$· Serdar hayretler ve dehşetler içindey

di Ne çabuk da geceki tebliğ tahakkuk 
edivermişti? Serdar sordu: f 

- Şimdi karım bize kapıyı açınca 
- Neniz var Benuva? IJn!t8 

- Ha),r Kolonel. ~) 

- Bunu sana kim verdi si.IAlıtar! Demek kl kendisinden daha tehlikeli 

kaetncağıza ne söylerim ben? 1 
- Merak etme. O sana söz söylemek 

fırsatı vermez! 

caktı. Fakat bu adam Doroteyi nasıl kan. 
dırabllmişti? Bonuva genç kadına çok 
ihtiyatlı olmasını, herkesten §Uphe eL 
mcsini sıkı ıııkı tenbih etmleken bu tu. 
zakta nasıl muvaffak olabilmi~lcrdl? (De,'t\fJll ~ 

HlS. V E ı. ·A .S Ki . 
Platon, gülümsiyerek cevap verdi: 
- Dünyada bir tanedir! .. Yalnız bir t~ Nazan olduğu gibi .. Şu 

farkla ki, kardeşimin etrafı takdirkArlarla çevrilmek için bir kaşife 
lüzum kalmadı .. 

Platon başım eğdi, sustu. 
XIV'. 

Birkaç gün sonra, prensesin arabası, Sadunun Nanayı, ailesinin 
§a~mlığı önünde, geıt getirip üzerine bıraktığı mahut taş merdive. 
ne yanaşıyordu. Arabadan prenses ile Nazan indiler. 

*•111•EıtJUW!J[E] ıcmı~ 
Nananın kardeşleri korkularından birer çı~lık kop3 

• . . ~ .. .,:· .... .'. ' . • ':i· •• ~ .. . . ' . ' • 

neleri acınac.ak bir halde: <r 
- Görüyorsunuz ya, prenses, dedi. ,, 
Prenses AzMe, gülmekten kendini alamadı. NanaY1 • ·~ 

turtarak dedi ki: . .. ~! bl 
- Bunlar bir şey değil ... Hepsi değisecek! vakıa ınük 

ev kadım yapacağnna söz veremem, ama... /-
.-· 

l 
Kadıncağız ümitsizlikle mırıldandı: l 
- Onu kimse yapamaz! 

1 

~ U l~lAV'D N · 
KAÇIRDIGI KIZ 
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· Prenses sözünü tamamladı: -~ _ ,. fat1~8 

· • • faC81'• 
- Ben hiçbir sistem kullanmadım, dedi, bu yandan kendime 

hiç kabahat bulamam. 

Onları karşılıyan ayni aile idi. Fakat evin içi daha sessizl~. 
mişti. Beş dakika sonra, prenses Aza.de kendisini bir çay masasının 
başına oturmuş buldu. 

Nazanın temiz kalbla annesi, kızım işaret etmeden, sıkılarak, - Eğer muntazam, seciyesine ve kabiliyetine 
tem!. .. 

. - Eminim ki, eğer bana btrakırsanız çok 1Yl o 
uygun bir sis· · . .._ altı gün kaldı. Ne bir şey krıdı, ne de bir ~y devirdi .. 

sordu: 
- Sizi sıkacak bir şey yaptı nu acaba? 
Azade c.evap verdi: 
- Milsterih olun muhterem bayan en ufak bir yaramazlık bile 

yapmadı. 

Nana yüzü memnuniyetten kıpkırmızı kesildi. Fakat sesini çı
karmadı. 

Annesi içini çekerek dedi ki: 
- Mümkün mü? Burada. onunla nasıl başa çıkacağımızı şaşı

rıyoruz. 

Genç kızın yüzü ikinci defa kızardı. Gözlerindeki sevinçli pınL 
tı kayboldu. 

Prenses tatlı bir sesle dedi ki: 
- Kullandığınız terbiye ve tahsil sistemi onun tabiatine pek 

Uygun gelmemiş olmalı! 
Nazanm annesi. 2özlerini .ve ellerini semaya .kaldırdı. .Acl:lı lV 

\esle: 

Zavallı kadın, mendilini gözlerine götürerek, prensesin sözünü 
kesti: 

- Kocam sistemlerden nefret ederdi. Bu talisiz çocuğun tahsi. 
!ini o üzerine alınıştı. Ah, eserini tamamlamak için neden yaşamadı? 

Prenses gördü ki> artık, kadıncağızın kulağına söz girmiyordu. 
Nananın da bu hal hoşuna gitmediği belliydi. Azade ba~ka bir ça. 
reye baş vurnıağa karar verdi. Dedi ki: 

- Ben yarın hareket ediyorum. Gece, insanın düşüncelerini a
çar, derler. Siz de, şimdi yapacağım teklifi bu gece iyice düşünün 

Ye yann cevabınızı verin: Nanayı bu kış bana verir misiniz? gelecek 
kışa kadar her şeyi ben üzerime alıyorum. O zaman, kızının her 
sosyeteye takdim edebilirsiniz. 

Nana, bir top gibi yerinden fırlayıp, prensesin boyntin.a sanl· 
dı. O kadar kuvvetle atılmıştı ki iskemle bir yana tekerlendi; masa. 

- rım üzerindeki fincanlar devrildi, içindeki kremalı çaylar etrafa ya. 
yıldı, ortalık allak bullak oldu. 

Nananın ablalarından biri suratını ekşiterek dedi ki: 

- BW11an ona, bu evin havası yaptırıyor, dern~~a}ci 21bl~tsfl 
Nana, ailenin incisiydi. Onun için, evlenecek Ç416- • 

kızcağızı hıiç sevmezler, çekemezlerdi. ralc• ~· 
Nana, cevap verecekti. Fakat prenses yüzüne b~a preıtst5 efl· 

ğını dudağına götürdü. Nana gülümsedi, sustu. Fak~~ıt 1' 
şım çevirir çevirmez, kardeşlerine dilinin ucunu çıka 
dini alamadı. 0ıgııı1· 

A . b .. tü . kus . di N rı bet cihetçe ~ıı 
nnesı u n geceı uy , uz geçır . ana} . ksdifl-~~e 

laşmı~ görmek ümidi pek cazibti. Fakat temiz kalblı yaıct~ 
ııezaketi, en a~ır bir angarye saydığı bu işi prensese ~ 
engel oluyordu. nse5• _:ı}fıııı 

Sabahleyin prensesle bu meseleyi görüştüler. 1'; kSdiflca&~ 
ilk sıktığı anda kızını evine gönderece~ni vaadeder . 
kuruntularını giderdi.~ · - . ..rısfJ 

l~ "' 
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mesle~daş 
1'titah 

Yazan: Mark Yefetov 
ııp ehi~ evleriyle meşhur, neş'eli 

1 ırler· b" . . ı· . nn . ıntıen .rının ımamn~a 
a 11t· 

bi . 
1 vapur duruyordu. Bunlar· 

tı "Ç 
~ rıı ' ernoe More., adlı bir Rus 

• dig·e · . . . ln.,.
1
. rı ıse "Con Drey,. ısımh 

lı 1ııl ıı ·1 
<ıtr ·ıc· §ı ebiydi. 

" ı ı va '•ya le Purun tayfaları ela berabet 
kııl~'/rlar, şehrin, güneşten yan· 

dt b 1Yle beraber dolacı.ırlar, bar-
~tab " 

tleti er dan:;ederler, bazan bira 
'b!cr~· başında biribirlerine küfre -

ı. 

'ı~lllafh 
~.es 1 

• her iki vapurun tay fala· 
ıı.. as 'fb 
"Q~ ha •1 1 ariyle dostça geçiniyor-
k~ tta biribirlerine küfredişlen 
ın. .adandı; bunun başka türlü el

i• :ıy~~kan da yoktu: Çünkü bunlar 
ş.h ı .. 
~ tın k 
~~l enarında, deniz kıyısınc!aki 
~ c1 b:~da, her iki vapurun tayfaları 
''lda • Yosu yaparlardı. Bu sabah 

d;tadcta denizin için.den fışkırmış 
~:ı y an kayalann üstünde, ild kişi 

Ordu H ikisinin güneşten 

cövme birer çapa 
· er 

.... 1 lcoııar d 
~ı.., rn a 
t~. itdı. 

ilk 
e ilk ayaJara tutunarak bunbrdan 

1 te-..· .sıkanı, açık sarı saçlısı oldu. 
«ıc1 y" . . . 

~ 0 uz ıtıbarıyle o kadar çok 
tnz· 

~tak. 1Yor<1u ki, arkadc:şına İn~iı:z 
''C . 
Uj~,:~ d·şa,. çık! 

t ·tı b~ı olup olmadığ na insan t:. 

"'ııa~d.~bilir<li. 
sırıc "C d' h' ı·ı ıci: on,, ıye ıtap ec ı en 

~ ş1llld' 
e;1ı., 1 çıkıyorum, Vonya. 
~ r~tcrı sonra, hafif 1ıafif esen bir 

~:t ~Uların kırıştığı kayalara do~
~lar tgc başladı. V on ya yüzükoyun 

ııı .. 
ın Uzerine yatmış, ellerini de 

1 ~il itkadaşına doğru uzatnıı~tı ... 
~ gemici Con, kayalara geldik· 

~~ ~k ve kaygan taşlara tutuna 

~ğ 3ıne uzatılan ellere doğru tır
tı~t a başladı. 
\ :ta• nasılsa elleri kurtuldu. Con 
\' 'Ji! Uçtu. 

~llılı: su, geniş c!airelcr halin le dal-

\'aıı 
1 tııt:r~'l..avu;Jarını bir b:>ru gibi a~zı· 
'li .: 
tı~!ca:ııo ! diye haykırdı. 
ıı._ Con bi .. ı·· --<!}'~ r tur u suyun yuzun.' 
~ar/du, Vonya, eliyle gözüne siper 

.c a"' -
1 

liığ1 . ~agıya baktı; sonra henüz 
:ıı ~Otg0trıleğini çıkarmağa bile Jü
t.ıtn1ı: lllcden suyun içine atıldı. 
tf 01' bilhassa sonbaharda çok 
.ı Ur B h 1 ' . · "t İg • • u a gemıcının suyun 
~da, tıkarnetini tayin etmesine ve 
\t ıll'lı b 

t lltt}' ulmasına çok yardım etti. 
n, .ı a, 801 eliyle Conu yakaladı. Sai7 

14C }''' "' 
~~hile Uzerek, Conla beraber düzlü~ 
l lııı le Çıktı. Vonya ancak burada, 
t t do~rrnızı saçları:ıdan solgun yü-

. ru b::-1 bir kanın aktığını fark-

~!~ıhtsız y·· .. .. ba . 
ı, Otdu uzucu, ygın bır halde 
~ıı or~d · Balık tutmak için tcsadü -
illalıltta a b.ulunan çocuklardan başka 
t Oltaıa' kıınsecikler yoktu. Çocuklar 
1ıı Conrını bir kenara bırakarak, bay

l kcı u ayıltmak için Vonyaya yar-
lıı Huıa 

ı,1 ~iliz b' r .. 
, ll;11, Vır dak:ka sonra derin bir ne. 

t 1l11111 cnya gömleğini yırtarak ar· 
"ll tı b > C•j'1i aşını bağlarken, Con, 
~ •ordu ~Çarak etrafr:ıa ba~:ındı .. Von 

'~ . 
0

1
%11' :~:ıl kan!eş, biraz kendine ge-

~ ıı~iliz .. 

t bir c' P-us arkadaşının bu sualine 
1ıı ı., '"ap b uır h vermedi. Hala yarı bay-
te aıa, ~ 

b. 11 tcyı .. Y~tıyordu. Etrafında olup 

1~ 'llltı,tı erı ışıdiyor, Vonya ile küçü!< 
l'or, fakYarı dumanlı bir halde gö-

t. Voıı;-a at henüz konuşlmıyordu. 
"te "o' Pantabnlarını getirme!< ü· 
'tıııd ~ cuk• 
Ilı Ctdj. •ardan birini kayalıklara 
l ~Yene' kendisi de Conun nabzını 

tı Ctf p 
t\ ~altla 1• antalonlarrnı getirdik-

ta\ Co tı Cebinden Stctoskobunu çıka-
.1ıııUiallun .~albini .dinledi. 

l.,3'~~ }'il gozler:ni kapadı. Çilli ve 
""t ıu ıt· 

' c)l;: ırcç gibi bir hal aldı. Con 
"}'I) d r u. Vonya yerinden fırla-

dı. ş:mdi onun hareketleri, tıpkı yanan 
bir evin içindeki itfaiye neferinin ha · 
reketlcri gıbi, çevik ve sür'atli idi. 0-
radal:i çocuklardan birini gemiye gön

derdi. Çxuğun ardından da: 
- Vil Kamfre ile şırıngayı sakın ha 

unutma!. diye haykırdı. 
Vonya tekrar 1ngiJ;izn üzerine eğil

di. Binbir hareketle onu kendine getir· 
m:f!e çalış yordu. 

İngiliz gcmicisinin il!c söz..i: 
- Teş:kkür ederim . 
Oldu, o, bu sözleri Rusça olarak ve 

gülüm~iycrek söylemi~ti. 

İngil:z, bu ilk kelimelerden sonra 
Rusçayı c!a um.tarak, hararetle ve İn
gilizce olara!c Vonyaya t.ş:ltl:üre ko
yuldu. Sonra da, bir gemicide Stctos -
kopun (mesma) ~let:n:n ne işi oluuğu· 
nu, b:r gemicinin d~ktorlukla ne ilişiği 
olabilcccğ'.ni sordu ve ilave etti: 

- Siz bir doktor gibi b:ni ay:lt
trnız 1. Fakat ne dıye Vil kamfre ge
tirtiyorsunuz? Ilu gibi vakayide en 
doğru har::ket amonyak kull:ınT.aktır . 

Ufak bir fasıladan sonra hcyccan!a 

sordu: 
- Do~ru söyley:n, siz d:ıktor musu. 

ı.uz, yck::a gemici misiniz?. 
Von?a gi;·.~sedi : 

- Ire:n b.ıi, hc:n diğ'cri .. 
- Ynni ge:r.i doktoru musunuz?. 
- J;ayır. 

- Ş;.ı hal.:e nc:;iniz?. 
- B.n "Çcrnoc Moı:c,, \'apurunda 

gemici idim. Sonra "Mcsle!c b:rliği., 

b:ni üniversiteye 'gônderdi. Bu sene 
ünivcrs:tc tıp fakültesini bitiriyorum .. 
Yaz tatilimi b:t:r:nek üzere gemi.deki 
arkadaşlarımın yanma geldim. 

- Peki parayı nereden buldunuz?. 
İngiliz gemicisi doğrulmuştu; bir 

eliyle otları yoluyortlu. Konu§ulan 
mevzuun kendisini heyecanlandırdığı· 

aşikardı. 

Vonya sordu: 
- Ne parası?. Siz hangi paradan 

bahsediyorsunuz?. 
- Ne parası olacak? O!rnma paras: .. 

Ol:u~a mütldeünc: yeme, içme parası .. 
Vonya. sorulan suali anladıgını gös

terir bir şekilde başını salladı: 
- Evet, evet, dedi, şimdi anlad:m .. 

Den devlet hesabına okudum. Devlet 
yardımı gôr.düm. Okuma için ise para 
vermeğe lüzum yok .. Biz de her cins 
okuma parasızdır. Bizde herkes para
sız okur. 

- Herkes mi? . 
- Evet, herkes .. 
- Demek siz gemici olduğunuz hal-

de doktor oldunuz?. 
- Evet .. Fakat s:z neye ı:Jrardınız ? 
V cnya, neye heyecanlandınız? de· 

mek istemişti .. Fakat bu kelimenin !n
gilizccsini hatırlayamamıştı. ) Peki, si? 
de benim gibi bir gemici olduğunuz 

• halde Vil Kamfre, amonyakgibi tıbbt 

tal.>ırleri nereden biliyorsunuz?. 
- Bu doktorluk tabirlerini nereden 

bildiğimi mi soruyorsunuz? Ben de 
sizin bir meslektaş nızım; onun için bu 
tab:rleri biliyorum. Diz ikimiz, mesle
ği bir, fakat yaşayış tamları ayrı olar: 
iki in!anız. 

İngiliz, Vonyanın kendi hayatını 

kurtardığını unut"lluş gibiydi. Sinirli 
ve adeta kab bir eda ile k~nuşuycrdu. 

- Bana ne su<:) sorunuz, ne de h:ıy
rct ediniz! Fakat bir gcrn:cin;n r.ası! 

olup ta doktor olabil::ce :!ini anl<ı~aK 

bana çok güç geliyor. Siz ise, bir coı;
torun n c:.sıl olup ta gemici haline gel -
diğini hiç anlayamazsınız!. 

Biz, ayrı ayrı memlel:etlertle ycışı -
yoruz. 

ingil:z ayağa k:ılktı: 
- Siz, d::di, biz:m me-nlel:ctte bin 

boş bilete ka11şı üzerind:: "iş .. ya-an b!~· 
tek dclu piyan~o bileti ç'°kil.Jiğini bil

mczs=niz bu söylediklerimi bir türlü an
layamazsınız . 

1nıiliz gemici, Jimanc!a "Çernoe Mu
rc, gemisine rarnp:ı etmiş bir vaziyctt: 
duran "Con Drcy., gemisine doğru 

yollandı. 

Rusçarian çeviren: 
Feıı-:!1 FErlfiUH 
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!J EYi.Ü - l 038 Ct:.:\IA 
Hicri : 135 7 - Recep: 13 

••'-tıır •tt• tklndt Allııı..• tal• 

5,35 12,Jl 15,47 18,30 20,o:ı 

Lüzumlu T elelonlo.r 
\'nrııu:ı: 

...... 
3,51 

Ist:.ıııhııl için: !.! ı2::ı:.ı, ile) oğlu için: 
441i 11, J\:ıılı!,öy ıçiıı: ü002U. ('skiirl::ır ı· 
çin: G01i2::i. 

\'azan Rahmı t AUIZ 
iiaılhrltelJHQ)a IMl a ıra e ırD lf\1 lYI ff aı il< to ıP>Da rı 
©Oddım n~~a.ıDaıırDDe ~tüırlecdlnleır 

-78-
\'cşıllw~. B.ıkırköy, Behck, T:ırnJı~·a, 

Bııyııkdcrc, h•ncrlı:ıh\'C l\ııı11lıllı, Eren· 
kiiy, l':ırt:ıl. Bu~ ük:ıılıı. lll') Jıclı, Bur>-:uz. 
Kınalı, i.;ııı: Tclı·ron nıulınlıc·rc meıııu· 
nın.ı y:ııı~·n eh•ı•wk kiıfiılır. 
Hamı ı•rr.ın•,ı. :.!'.!ill 
l>Pııız ıırahcsı :rn .. 211 
llcyuzıı kıılt-~ı: :.! l!J:Jli ı; ıl:.ı:ı ynnııııı 

lmJe,i: 40llli0 
Sıhhi inıd:ıl: 449911. MiıılılPiıııııııınilık: 

222.!IU. Eınnı) rt miııHırlıııW: 2~38'.!. 
.Ncfi:ı \'ckiılctı lsınrılıııl ı:ıcktrik işleri 

Umum Mıiıliirlüf;ü Bc,yoğlu: 44801 _ hıan. 
hul: :.! 1378. 

Sııl:ır ld:ırcsi: llP~cılıhı: 147S:J. Beşik· 
t:ı'i: 1U!J:ııı. <:ilıııli: :!il'.!:.!:.!. :\uro~ııı:ıniw: 
2ı;nıı. ('skntl:.ır • 1':ıılık{n: fillii:J. 

Jlıı,·uıwıi: f<;t:ınhııl: :.!t3i8. l\:ıdıl\üy: 
li07!J:J. ile'\ ıııllu: 4 l!i4:.!. 

'/ ahsı Utomobilı lstemell 
/çın 

llc~o~lıı cılıctl: 4!)01H. llclll'k 
3fi • 1 U ı. l\nılıköy l'ilıcli liOH 7. 

Ocmzvollan 

cılıell: 

t .. ı:ııılıııl accnlelıeil: :.!2740. Knr::ıküy: 
42:1fi:.!. 

Pazartesi Tophaneden l!i.30 Mııcl:ın yn, 
211 11.ıııılırın:ı. 

S.ılı Toplı:ıııedcn 9,30 lımlt. lü,30 l\lıı· 
d:ınya. l!l 1':ırııhig:ı, 20 Bond ırmn, (~al:.ı
t:ııl:ırı 12 J\arn<leniz. Sirkeciden 10 Mcr· 
sin. 

l::ırş:ıııılıa Toplınneılcn lli,311 l\hıdnny:ı, 
2:1 11.ıııdırın:ı. Sirkı-c•itlcıı 15 Ayvalık, ıs 
ll:ı rl ı ıı. 

l'erşeııılıc Toplınııcclen 9,30 lznıll, 16.~0 
Muıl:ıın :ı. '.!O Bnııılırnın, Cnlal:ıd:ın l::! 
l\:ırıııf('11i1_ 

ı:unııırtcsl Torılıancılcn 14 Mudnnv:ı !.!O 
l\:ınılırrıın. Sirkcciılen 15 A)·vnlık. 18 
B:ırtııı. 

l'.ız:ırlc'ii Tophnncelcn 9lmroz. !l.:ıo tz. 
ıııil. ı;.ııatnılıın s.:ıo ~ltıılııııy:ı. J0,30 lzmır 
S ir. I:.! l\araekııiz. 22.30 r.ıuılnny:ı. 

f'.1~'z-:for 
\' ıı«ılHı, l!oınn · Biznn~. \'uıınn e~er· 

lcrı H' ı'ınilı ırn~k. Askeri Miizc ve ~:ırnıt 
l.ır Tw·ıı et \'t' S:ını" ı Mıızesi. Sılılıt ıııiize. 

1 Bu mııwlcr lı<'rı:iiıı s:ı:ıt 10 <lan lli }S 

k:ııl ,r :ı~·ıl lır.l 
1'tırl, 'l' 1 l:"ı·ıı po;ı•ı ll'ri miizcsl: P:ıznr· 

il·'> el 'il !ı (,J llı'rı.:ıııı s:ınl 10 d;;ın lli yn 
k.ııl.ır ''e• C:uınn ı::iinleri ır; d:ın li ye ka
ıJ,ır :ır:ıklır. 

Topk:ıpı ~lliwııi: llcrgiin snnl 13 len 1li 
~:ı l.:ıd.ır nçıktıı . 

r~ -m'chet D:şı Deniz 
Seferler! 

HıırııJn}:ı l':ıpurl:ırı: Cunınrtesi ı;ıünleri 
1:1 ılc ı,;ııslenl'e~c: Snlı günleri 18 de Pi
re. t:cvnıı. lskcndcri)e. 

l ınl\ :ın ':ıpıırlnrı: Cu:ıın .l{ı!n lcri ~nnl 10 
d;ı l'in·. llrc•ııılizı, \'c•nl·clik, Triycslc, 

!\11 kcci ı ~ı:ı,s~ oıı llliiılii. liigıi Telefon 
'.!311i!l. 

·uupa Hattı 
Scmplon cko;nrcsi hcrgün ~irkccldcn 

sn:ıl 22 de kalkıır ,.e A \'rupnrl::ın ı:elcnl 
sanı 7.2:ı ıc Sirkecı~ e nıll\·asalnt eder. 

1'011\ .ınsiJ oııC'I 20,30 d:ı knll.ar, 10,20 
de gelir. 

Eı!irnr poo;tııo;ı: lTcrı.ııin soıı.I 8,50 ele 
lı:ırekı·I cıle•r, l!l,33 ıle ı.ıclir. 

Anadolu hattı 
llcrr;ıüıı lınrckcl Nlen şimenclircrlrr: 
S.ıat 8 ılc Korıv:ı. !l dn ı\nknrn. lfı,15 ele 

l>ı):ırlı:lkır ,.c Samsun, lfı.30 tl:ı Eskişc· 
hır. l!J.10 d:ı ı\rıknrn ekspresi, 20 de A· 
dıı'>:ıınrı. 

Bu trı•nlcrrlen ı;n:ıl 9 rlıı hareket rıkn 
ı\ ıı kıır:ı nıııhteli ti p:ız:ı rtcsl, \'a r~ıı ıı .lı:ı 
,·e cum:ı ı.:iiıılc·ri ll:ılcb \'C Musula k:ıılnr 
sefer elnıcl:tcdir. 

MONAKASALAR: 
lnhi s:ırl::ır ld:ırcslııin P:ış:ıhahçc fabrika 

sıml.ıld talıamııııır ıl:ıircsiııiıı şartnıııııe n· 
proje'll nıucihincc le\ si \'C hoılrumelıı nın 

lı:ır ll'sisi işi lıl'r ikisi hlrdcn kapalı z:ırr 

ııo;ıılılc c\sillmcyc knıınıııştıır. l\eşir bedeli 
tnh:ııııııııır dairesinin 11:171 lir:ı 8:l kıırıış 

lıodrııınd:ı nıııhnr ll'si .. i i~iniıı ;o;,:ın lir:ı 

ki t·cnıaıı HıOS2 liı·::ı 1:~ kuruş ,.e mu,·akk:ıt 
lerııiııaıı, 1131,15 lir.ıılır. Eksıllıne 10-!l-
938 l:ırilıiııe rao;llır:ın t·ıım:ırlc'\İ ~ıınü s:ıat 
1 ı ılc l\nlı:ıt:ışta lernzıııı Ye rııülıayonı şu 

hco;inelel,i alım koıııislonııntl:ı :ppıl:ıcak 

ıır. 

(;~·:':'~N S'~NE rwcalN NE OLDU? 
Jnpon ordusıı Şuııglıayıln lıczimclc uğrn 

dı. 

ıısta~:~-~~ 19~~.~\yosu 

İskeleye yanaşmış olan Biga vapuru 
sakin, ve gafil uyuyor, kasabada hiçbir 
hareket gorunmüyordu. Süvari duda!da· 
rmda canlanan korkunç bir tebes::ıümü 

şu emirlerle katil bir ıfade haline soktu: 
-Toripdo tuyübleri hazır mı? 

- Hazır kapiten ! 
- lki mermi birden atılacak .. 
- Makine ... yarım yol ileri .. 
Brodey dümen kcrtelerini bizzat tan. 

zim etti. E 13 hafif yolla yerinde döner 
gibi bir dönüş yaptı. f\ludanya iskelesi· 
ne atılacak torpidoların isabeti için la· 
zım olan istikameti aldı, durdu. Brodey: 

- Ateş!... 
Emrini ,·ermek için sabırsızlanan du· 

daklarını ısmr gibi dişlerile sıkıştım· 

kcn süvarinin prcskoptan Mudanyayı sü. 
zen bakışl:.ın yeni ve mühim bir hedefe 
rastladı: Kasabanın iskele meydanlığına 
rastlayan kısmında sahil rnuhaf aza tabu· 
runun makineli tüfek esterlerini çeken, 
ve... muntazam bir yürüyüşle geçen bir 
bölük gözüne ili5ti. 

Bir torpido atmak: iskeleyi tahrip et
mek bağlı vapuru batırmak yapılacak iş· 
!erin tamamını te~kil ediyordu. Fakat şu 
anda iskele meydanında yürüyüp geçen 
makinelitüfek bölüğü hem daha cazip bir 
hedef hem de tahtelbahirler için ilerde 

thlikc teşkil edecek makinelitUfeklcri ta
hrip noktnsrndan dnhn mühim \'C ön plfi.n

da olo alınması icap eden bir av oluyordu. 
Sü\·ari süratle kararını değiştirdi. Su· 

yun üzerine çıkmak, geçit resmi yapar 
gibi iskele meydanını bir ba5tan bir ~a
şa yürü; üp geçen muhafız kıtasmı topa 
tutmak arzusuna kapıldı. lşaret memu. 
runu çağırdı. Ona tekrar emir verdi : 

- Şimdi 8 7 ye işaret ver .. Suyun üs
tüne çıkacağız. Karada görülen bölüğe 

top ateŞi açaca&rız.! 
Süvarinin emri B 7 ye tebliğ edildi. 

Esasen Ilelbruck da başta zabitleri bu· 
lunan bu kıtayı görmüş, Darıcada treni 
topa tutmaktan aldığı cüretle Brodeyin 
tasarladığını kendi aklından geçirmişti. 

Emri alınca bu yeni ve ... heyect!nlı ta
arruza gönül coşkunluğuyla atılmağa koş 
tu. 

Brodey biribini ardına emirlerini veri
yordu: 

- Donkiler işlesin! yukarı çıkacağız! 
l\1ürettebatın heyecan içinde çarpan 

kalplerini bir nazire gibi gümbürtülerle 
işliyen donkilcr depolardaki suyu boşalt. 
tılar. İki tahtelbahfr de birkaç dakika 
sonra surun üzerine çıktı, 50 metre ara· 
!ıkla yanrana durdu. E 13 süvarisinin 

- Top ba~ma !.. 
ı;mri, anında yerine getirildi.. !ki tah· 

telbahirin topları da usta gediklilerin el· 
!erinde hemen hedefe çevrildiler. 

- Ate~! 
Kumandası gediklilerin fünreyi tutan 

ellerini harekete geçirdi. Tahtelbahirle· 
rin ufak topları ölüm naratarile gürledi. 
ler.. Çıkan mermiler gafil ilerliycn ma· 
l;.iııelitüfek kıta;ının yakınlarına düştü. 

Kıta birdenbire karıştı. Yaşlı mustahfaz 
neferlerinden bir kısmı yerlere kapandılar 
Bir kı mı etraftaki dükkanların araları· 

na evlerin kenarlarına kaçı~tılar. Tahtel· 
bahirlerin topları biribiri ardma gümbür 
düyor, çıkan mermiler, sağa sola, meyda· 
na düşüyor, dağılan kıta hiçbir mukabc. 
le gö teremiyordu. 
Şehir sabah mahmurlu&"Unu bu ateş fes 

thali ile bozmuş, Mudan;"'a o sabah tah· 
telbahir toplarının bu cehennem marşile 

uranını~tı. 

7...iya Şakir otelde top seslerile gözlerini 
açtı .. Sabah karanlığı duyulan bu sesde 
bir mana vardı, yerinden fırladı, peııce· 
reden iskele meydanına doğru baktı. 

Etrafa kaçı)an a .kcrler, p~riaşn olan 
kıta, meydanda yaralanan, ölen rnustah
faz neferler görünüyordu. 

Genç komiteci, lttihad \·e Terakkinin 

18,3rı dans ıııw•ikisi (pli':k), J!l konrcrnn., 
Sclıııı ~:ırı·ı Tarl':ııı ('r.11 l:ı ~ıc::rnı), ı ıı.:ıo 

ılıın'> ıııLı-il,i•i (pl."ık), l!l,iı5 lıoı-~:ı lı:ılıcrll•l'İ. 

~1 s:ı.ıl :ır:lrı, Gram I~· rasalh:ıncsiııılc•n n,ık l 
len, Yt•ılı"ı llıı:ı 'c nrl.:ıll:ısl:ırı tararındaıı 

Türk ıııw;ıkıo;i ,.c halk şarkıl-ırı. '.!0,40 hanı 
r.ıporıı, :!0,43 Om<'r Hıza l>oğı ul t:ırnfınıl,ın I 
:ır:ıp~·.ı ~u) il-.·, '.! I ı.:ı:ıl :ıy:ırı, orkc•stra, 21.301 
~.ız ç~crh·ri, ncrık SPınscltlıı ve :ırkndnşl::ırı 
!..2, 1 fi aııwliır ıııııııılııliıı orkcslm~ı. Düııınri 

ııi iıl.ıre~iııde, '.!'.!,rıll Ajans lı:ıhcı lcri, <'rlesi 1 ======:;:::========= 
cırkcstr::ısı, 2~,10 <'<1Zhant. 

ı;iinli rııor,raıııı, 2:1 s:ı:ıt ::ı)tırı, son. 
ııt' /\ w: ~: mm ı.f,\': 

18 pl;ık, 20,3j piyano ile c:ız, 21,25 pliık J0 lı:ırif müzik, 21 resli\'O) konseri, 22,30 
pl;ık, 23,3~ horif nıuıik, caıb::ınl. 

\",\U,SO\' \ : 
l ;ı opl•ı n. 

20, şarkılı kon er, 2,30 v:ır) ete, 22,10 
,·aryete, 23 r:ıd) o orkestrası, 

Ul IJ.\l'l.'51'B: 
1!.l, 1 O ııl."ı'•. 20,30 rıırııea şnrkılar, ~ 1 ,30 

lluıl:ıpcşlc konser orkcslrosı, 23,05 slı;an 

Bursa teşkilatı mahsusası şefi hemen gi· 
yindi, merdivenleri dörder, dörder atla. 
yarak sokağa fırladı. lskele meydanına 
koştu. 

Şehirde büyük bir kargaşalık başgöster· 
mişti. lşin tuhafı ne muhafazaya memur 
kıtalar ne de halk şehri topa tutan tah
telbahirlere bir silah bile atmıyorlar, her 
tarafta: 

- Tahtelbahir, tahtelbahir,! 
Seslerile kaçışan, bozguna uğramış bir 

süruyü andıran halk ve askerler biribirle
rinc giriyorlardı. Zira Şakir iskele mey
danına geldi. Orada mustahfaz tabur lm. 
mandanile şehrin jandarma kumandanı 
na rastladı sordu: 

- Hayrola .. Ne var, ne oluyor, kuzum! 
lki asker Ziya Şakire izahat verdiler: 

- lki tahtelbahir gelmiş, şehri topa 
tutuyorlar. 

- Kaçırtmak için tedbir almadınız mı? 
- Topumuz yok .. Makinelitüfek bölü· 

ğü de sabah talimine çıkacağı sırada bu· 
rada iskele meydanında taarruza uğra· 
mış, birkaç yaralı bir iki de ölü var. Bö· 
lüğtin efradı darmadağın olmuşlar. Her 
biri bir tarafa savu~muş, çaresiz kaloık. 

Ziya Şakirin buna cam sıkılmıştı. Teş. 
kilatı mahsusa şefi bulunmak itibarile va 
ziyetten kısın<m değil, tamamen mesul 
bulunan genç lttidatçı muğber bir eda i· 
le binba~ıya mukabele etti: 

- Top yok, makinelitüfckler dağılmış, 
anladık, faakt bunlar düşman tahtelba· 
birlerinin şehri korkusuzca topa tutmala
mıa müsaade etmek için kafi sebebler 
değildir. 

- Elimizde vasıta olmayınca çare bu. 
lunur mu beye[endi? 

- Hiç olmazsa tüfek ateşi açtırın. 
- Bilmem teılr eder mi? 
- Canım tesiri bir taarfa bırakın, hal· 

km maneviyatmı olsun konunak için bu 
mukabeleye lüzum var. Haydi binbaşım .. 
derhal taburunu buraya, sahile getir, ve .. 
muharebe nizamına sok, ate5 açtır .. 

Mustahfaz taburu kumandanı kaytısız 
ve şartsız itaate mecbur bulunduğu genç 
mafevkine itiraz edemedi. Boynunu bük 
tü. 

- Peki efendim .. 
Dedi, hızlı adımlarla meydanın öbür 

ucundaki mustahfaz tabur karargahına 
yürüdü. 

7...iya Şakir denize bakıyor, tahtelbahir
leri göremiyordu. Yanında sessiz duran 
\'e ... bu cüretkar genç komitedyi hayret 
dolu gözlerle süzen jandarma kumanda· 
nma söylendi: 

- l skeleye gidelim .. Şu tahtelbahirle. 
ri bir defa görmek lazım. Ateş açmak i
çin hedefli görmek lazımdır değil mi yüz
başım? 

- Siz jandarmalardan iki tüfek iste
yin. Birini bana verin, diğerini de siz a· 

lın .. 
Yüzbaşı uzakta duran iki jandarmaya 

işaret etti. Geldiler, tüfeklerini aldı, biri. 
ni Ziya Şakire verdi, ötekini de kendi al· 
dı. lki kumandan hızlı adınılarla iskele
ye geldiler. lskelenin ileri kısmına )ıktı
lar .. Ziya Şakir eliı~ alnına siper yaptı. 
Sabah güneşinin yaldızladığı sularda, de
niz rengine boyalı iki acaip nesne, iki 
haline azmanını andıran düşman tahtel. 
bahirini gördü. Tahtelbahirler durma· 
dan ateş ediyorlar, pervasızca şehri gülle 
yağmuruna maruz bırakıyorlardı. 

/.Ara Şakir bunlara baktı, baktı, arada 
ki mesafe epeyceydi.. .Tabur da henüz 
sahile inip mevkie girmemiş, tüfek ateşi 
ol un açmamıştı. 

lshlcyc bağlı Biga ,·apuru daha ilk 
top sesleri işitilirken tamamen boşalmış, 
kaptan ve mürettebatı çoktan kendileri· 
ni karaya atmışlar, fiskele meydanmm 
ateşten mahfuz kalan kıs.roma kaçmr~pr, 
Q3rdan geminin akictini tarassuda, is
tikbalini tahmine koyulmu~lardı. Bu sıra 
da Ziya Şakirin denizde dolaşan gözleri 
tuhaf bir cisme takıldı. 

(Devamı var) 
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Hitler muhtariyetle 
kanaat etmiyecek 

DF" Baştarafı 1 incide 
berler üzerine 1ngiliz başvekili tatilinı 
yarıda bırakarak 1s'koçyadan Londra· 
ya dönmÜJ, Hariciye nazın Lord Hali
faks ve Sir Con Seymonla saatlerce gö· 
rüşmüştür. Bilahare ikinci bir içtima 
yapılmış, buna hava ve harbiye nazır -
lan da iştirak etmişlerdir. 

İngiliz Amele Birliği (Tred - Un -
yontar) konferansında kabul edilen bir 
karar 1luretinde İngiliz parlamentosu· 
nun fevaklade içtimaa çağrılması ta -
lep edilmiştir. Kabine bu talebi müza· 
kere etmek üzere pazartesi günü fev • 
kalade bir içtima yapacaktır. 

Muhtariyete kanaat 
etmiyecekler 
Londra, 9 (A.A.) - İngiliz müs • 

tcmleke ve milli müdafaa nazırlarının 
diln evvela İrlanda başvekili dö Velera 
ve aonra Çemberlliynla yaptıkları ko
nu~malar hakkın.da beyan olunduğuna 
göre, bu konuşmalar, trlandanın mü· 
dafaası etrafında cereyan etmiştir. 
Diğer taraftan alınan haberlere naza 

ran dil"9 ba§vckil Çemberlayn ve diğer 
tngiliz nazırlan arasında yapdan mü -
zakerelerin sebepleri de Avrupada va· 
ziyetin cldukça vahimleşmiş bulunma • 
ııdır. 

Bunu teyid eden diğer bir nokta da, 
lngiliz: kabinesinin pazartesi gunu 
yeni bir fevkalade toplantı yapmağa 

karar vermesi ve hariciye nazırı Lord 
Halifaksın da evvelce verilen karar hi· 
l!fına olarak Cenevreye &itrr.eyip Lon
drada arkadaşlariyle daimi temasta bu 
lunmak istemesidir. 

Londraya gelen bazı haberler, Hit
lcrin 12 eylülde Çek0$lovakya mesele
sini muhtariyet esasından daha başka 
sahaya intikal ettireceği endi§elerini 
uyandırmı§tır. 

l\lanevi müzaheret 
Tokyo, 9 (A.A.) - Alman büyük 

elçisinin hariciye nazırı muavinine yap 
trzı ziyareti mcvzuubahseden Japon 
diplomatik mahafili, §U kanaattedir ki, 
Almanyanın Avrupadaki siyaseti için 
Japonyadan istediği manevi müzaheret 
Jap!)nyanın Al~yaya bugünkü ıerait 
altında temin edebileceği yegfinc ıey
dir. 

ltalyanm vaziyeti 
Roma, 9 (A. A.) - Stcfani ajansı bil

diriyor: "lnformaılone diplomatica,, a§a
ğıdaki tebliği ne§retmcktedir: 

Mes'ul Roma mahafilinde, Çekoslo
vakyada yaşıyım Uç buçuk milyon Alma
nı temsil eden ~ildet partisi ile Prag hU
ka?neti araamdald ihtillfm safhalan dc
ril:ı bir dikkat ve ayni zamanda büytlk bir 
aükflnetıe takip edilmektedir. 

ltaıyarun hattı hareketi, Roma • Ber
Un mihveri siyaeeti muciblı:ıce, Henlayn
m Karlsb:ıdda sekiz noktada tesbit etti
fi metalibata açıkça mfusaittir. Bu meta
libat, akalliycUere muhtariyet verilmesi
ni istemekle beraber asla akalliyetlerin 
Çek devletinin camiasına mensubiyetle
rini mllnaka§a mevzuu yapmamaktadır. 

Henlayn, Beneşin idare ettiği devlet
ten Almanlann ayrılmasını istemeğe ka
dar \"llrmamı§tır. Bu cezri tarzı halli bl
llkis Londra ve Parfsin bitaraf mü§ahit
Ieri son günlerde derpiş etmeğe beşla
m~lardır. 

Mea'uI İtalyan r:ahsiyetleri §u kanaat
tedir ki, SUdetler i§inde ucu Moekova ve 
Paıise \-aran yabancı ve gayri mes'ul kuv 
vetler fülen çalışmaktadır. Bu kuvvetler 
Prag hDkümetine belki de me§kük yar
dun imklnlarmı göstermek ve ihtil8fı 
muarız ideoloji sahalarma intikal ettir -
mek suretiyle Prag hUkUmetinin muka· 
~etini r.rttırm:ığa çal~ıyorlar. 

Roma mes'ul mahafill, Cermen mmc. 
tinin bilhassa yan Fransız seferberliği 
karşısmd aldığı vnziyeti büyilk bir tak· 
dlrle kıır§ılamaktadır. Keza me:tkur ma· 
ha!il, HJUerin Nuremberg kongresinde o
kunan beyannamesindeki temkini de ıa.. 
yıkiyle takdir eder. 
Eğer P.rag haklkatl idrak ederse da· 

ha bQyUk bir buhranın önUne geçilmesi 
mUmkUn olabilir. 

ttalye.nm SildeUer meselesindeki hattı 
hareketi, Hitlerin Romada Musolini ile 
yaptığı konuşmalar eenasmda tesbit 0 4 

dllinlıs hulunmaktadır. 

İtalya, askeri sınrflan silAh altına ça
ğnınad~ gibi askeri mahiyette diğer 
tedbirlere de tevessill etmemiştir. Bu -

nun sebebiyse evvelA., eğer harb §eytan
lnrı hadisata hdkim olamazlarsa henUz 
bir anlaşmaya varmak imkanının mevcut 
olduğu hususundaki kanaatidir ve sani
yen dahili mekanizmasının kendisine her 
tilrlü ibtlmale derhal kal'§ı koymak im
kiinını temin eylemesidir. 

Ccoevreye gitmiyen Hariciye 
Nazırları 
Pari3, 9 - Orta A vnıpa vaziyeti dola.

yısiyle birçok hUkümetlerin hariciye na
zırları bizzat Ccnevreye gitmekten vaı:
geçml.§lerdir. İngiliz ve Fransız hariciye 
nazırlarından ba§ka Lehistan hariciye 
nazın da Ccnevreye gitmekten ııarfına
zar etmi§tir. 

Ayın 12 sinde ne olacak ? 
Belgrad, 8 (A. A.) - Samuprava ga

zetesi "Harici siyasete bir nazar,. başlı· 
ğı altında yazmış olduğu makalede, bil
hassa bütün nazarların Nuremberge mü
teveccih bulunduğunu ve orada QU ayın 

12 sinde son derecede mühim kararlar 
ittihaz edileceğini yazmaktadır. 

Nümayiş yapan Almanlar 
Prag, 9 (A. A.) - Diln 1900 Siidet nU

mayi§çisi Frivaldov mydanında toplana
rak Alman milli mar§la~.nı söylemiş ve 
sonra mahalli hükümet konağı linUne ge
lerek camları kırmıştır. Nüma~iler, 

Unüormnlı bir polis amirini şehrin kapı
larına doğru siirüklemeğe teşebbüs et • 
mlşlerse de dnğrtılmıglardır. 

l\liizakereler 
Prag, 8 (A. A.) - Ecnebi memleket

lerde neşredilmiş olan ve SU.det Alman
ların yeniden müzakerata giri§ıneği ka
bul edeceklerini beyan eden haberler he
nUz mevsim.siz addedilmektedir. Murah • 
has Kunt ile Ro§ öğleden sonra Hodza l
le görUamil§lCrdir. Fakat bu G'Örilııroe 

ancak Moravska Ostro\."a hadiseleri hak
kında yapılmıştır. 

1\loraYska hadiseleri tahkikatı 
Prag, 8 (A.A.) - Çekoslovak maka· 

matı. Moravska, Ostrava lıidiselerin. 
de mesuliyetleri derkar olan polis me· 
murlan hakkında icap eden kanuni ted 
birleri ittihaz etmi~tir. Bu husu~taki 
tahkikat devam etmektedir. Mücrim. 
lcr şiddetle tecziye edileccl.."tir. ı 

Bu hadiseler dolayısile na.zırlar bu· 
gün Beneşin nezdinde içtima etmi§ler. 
dir. Nazırlar vaziyeti tetkik etıni§ler, 
ve vaziyet icabı ittihazı lazım gelen 
tedbirler hakkında görüşmüşlerdir. 

Saat 16 da Hodza, Kunt ile Roşu ka· 
bul Ctmi!'J ve kendilerine bu hususuta 
yapılan tahkikatın neticelerinden ve 
şimdiye kadar ittihaz edilmi~ olan ce. 
zat tedbirlerden ve. tahkikatın hita -
mm.da alınacak ayni mahiyetteki ted. 
birlerden malumat vermiştir. 
Talebe grevi 
Prag. 8 (A.A.)- Çocuklarının Trap 

pav echri mektebine kaydedilmelerini 
istiyen Hülsen adındalti Alman adacı. 
ğı sekenesinin çıkarmış oldukları ih· 
tilaf sebebile zikri geçen şehirde bir 
grev patlak vermiştir. Alman çocuklar 
mekteplere gitmemişlerdir. Bu yüz.den 
tedrisat yaptlmamı§iır. 
Çekoslovnkyadan eonra hangi 
meseleler çıkacak ? 

Pııris, 8 (A. A.) - Parls guetelcri, 
dün, Çekoelo-vakyada geçen h!dieeler Ye 
yapılan mllzakerelerle me~gul olmakta
dır. 

Epoque şöyle yazıyor: 
"Nasıl Çekoslovakya meselesi Avus. 

turyanm f§cylinin ertesi gUnU ortaya 
çıktıysa, Sildet ınıntakasmın !~galinin 

ertesi gUnü de Macar meselesi, Dani -
marka meselesi, Romanya meselesi ve 
Ahas meselesi ortaya ~kacaktır. Bütün 
FranSJzlann bildiği işte budur. Milretteb 
hiçbir hAdise, hiçbir Südet hareketi 
Fransızlara soğukkanhlıklarmı kaybet -
tlrmlyoceği gibi, kararlarrnd"n da dön -
dilrmlyeooktir. Fransızlar, hfüa bu saatte 
bir harbin önUne geçmek için imkansız 
bile olsa te\o:eS&UJe hazrr bulunuyorlar. 
Fakat onlar harbe mecbur edilirlerııe va 
ılfelcrini son haddine kadar yapmakta 
tereddUd etmlyeceklerdir . ., 

Hul2ar Kralı 
ve kraliçesi 

Lon.dra, 9 (A.A.) - İngiliz hüküm 
darlarını hususi surette ziyaret etmek
te olan Bulgar kral ve kraliçesi Skoç· 
yaya gitmiılerdir. 
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Hayat pahahllğı 
ile mücadele 

gs-- Baştarajı l incide 
Bundan baş'ka ilk iş .olarak 1ktrsat 

Vekaletini hayat pahalılığı ile mucadele 
faaliyetinde alakadar eden pazarlıksız: 

satış mecburiyetinin bütün memleket
te .en esaslı bir şekil.de tatbikinde nr. 
gibi tedbirlerin alınacağını araştırmak 
gene bu teşkilata verilmiş vazifelerden 
biridir. 

Şevket Süreyyaya bu yeni vazi{esin 
de muvaffakıyetler temenni ederiz. 

Hatay Meclisi-. 
nrn kararları 

c."' Baştarafı 1 incide 
mektepler açılması hakkında temenni 
takrirleri esas itibarile kabul edilerek 
alakadar en'.:ümenlere ve hükQmete ha· 
vale edilmi1tir. 

Hatay Millet Meclisi gene dünkü 
toplantısında aldığı bir kararla Teş
rinısani 1938 tarihine kadar mesaisini 
muvakkaten tatil eylemi~tir. 
Türkiye ve Hatay Başvekilleri 

arasında telgraflar 
Ankara, 8 (A.A.) - Hatay Bşşve. 

kili Abdürrahman Melek ile Ba§vekil 
Celal Bayar arasında aşağıdaki telgraf 
lar teati olunmuştur: 

Sayın CeUiZ Bayar 
Türkiye cümhuriyeti hükUmeti 

Br:ı.,.<ıVekili 

Varlığını Türkün yüce varlığı için· 
de bulan Hataym bugünlük milli ka. 
binesini teşkil ile şeref kazanırken bu 
mutlu günleri gösteren bilyük Tllrk 
mil1etine, Ulu Şefine sarsılmaz min· 
net ve ~kran hislerimi iblağa delalet 
buyurmanızı rica ve en derin saygıla. 
rımın kabulünü istirham ederim. 

Hatay Ba§Ve/.."ili: 
A.bdurr:ahman Melek 

Bu.y Abdümth.man MeU:k 
Hatay Btı§'Vekili 

HATAY 
Ba~kanlığınızda Hatay kabinesinin 

tcşc.kkillU münasebetile Ulu önderimiz 
ve Türk milleti hakkındaki duyguları 
ifade eden telgrafnamenizi BilyUk Şe· 
fimize arzettim. Kabincnizin Hatay 
halkını saadet ve refaha eriştirmeğe 

matuf mesaisinde tam başarıya nail 
olmam temennilerini tekrar buyurduk. 
larmı arzeder ve kendi samimi tebrik· 
lerlmin kabuJUnü dilerim. 

Başvekil: 

Ccln? Bayar 

Karısını öld ·~ re.ı 
adam 

Bir kadının ihaneti yüzünden c•ln 
akşam üzeri Erenköyde sokak ortasın· 
da bir cinayd i§lenmiı. bir kadın öl
müı bir erkek de ağrr surette yaralan
mııtır. 

Erenköyde Kozyatağında oturan ve 
birkaç sene evvel Fatma isminde bir 
kızla evlenmiş olan Hasan bugün üç 
çocuk babasıdır. 

Hasan ile Fatma evlilik hayatlannın 
ilk zamar;larım çok i}i geçirmişlerse 

de son senelerde aralan açılmı§ ve s.ık 
&ık kavga etmiye başlamışlardır. 

Hasan, bu geçimsizliğe rağmen ka· 
rısmı sever ve çocuklarına düşkünO..:.ir. 
Halbuki Fatma kendisine başka bir ar
kadaş bulmuştur. Bunun da ismi Ha
sandır, Erenköydeki köşklerden birinde 
hizımtçilik yapmaktadır. 

Fatma ile yeni sevgilisi Hasan bir 
müddet gizli gizli sevişmi§ler ve niha· 
ye~ beraber oturmağa karar vermişleI
ve Fat.cna bir gün eşyasını alarak Ha
sanın yanına kaçmıştır. 

Uç çocuğile haşhaşa kalan Hasan 
birkaç defa karısına müracaat ederele 
dostundan ayrılması ve çocuklarının 

öksüz kalmamasr için derhal evine dön· 
mesini, kendisinden rica etmiş ise de 
kabul ettirememiştir. Hatta son defa 
g:ir~melerinde Hasan, nikahlı olc!uk
ları için mahkemece aynlmalarına ka
rar verilir..t.:eye kadar başka bir adam· 
la oturm=:smın doğru olmadığını söy
liyc.rek Fatmanın dostundan ayrılma
wıı da söylemiş fakat kaum bunların 
hisbirisin: razı olmamıştır. 

Bu vaziyet karşısında Hasan. işin 
ancak kanla temizleneceğine hükme· 
derek vakit kollamağa başlamıştır. Bek
lediğt fırsat d-ün akşam üzeri gelmiş 
çatmış; Kozyatağı caddesinden geç
mekte olduklanru görmüJ ve yanlarına 

Çinliler bir Japo~ 
alayını imha ettil~~ 
Japonların zehirli gazlarlle de bir 

11 böl •• ""·· bütün mevcudHe m:.ıhvold. -~~ u gu . giul<ıaııı ~ 
Londra 9 - Hankov'dan gelen ha- ı Hankov, 8 (A.A.) - ·nd \'U~l)lı pO~ 

berlere g~re, Çinliler Yanıgçe şehrinin §ang demiryolu üzerı ~· 300 J• , 
. d k ç· k vvetıerı _ı.ıet şimalinde Kuşuku ve Tuyouanshan sırt- cıvarın a ı ın u etıP"'" 
. d k . . ubasara 

1 · d b"t" b' J 1 • pıya e as erını m Ali arını ışgal e en u un ır- apon a a . r 
yınr imha etmişlerdir. Mühim miktarda dır.. . b den soııf' f1':_ 
harp malzemesi iğtinam etmiş olan Çin Şıddetli . muhare e JapOn}Jt ~ı~t 

. . yarıya zayıat veren . ı:eP"" 
lilcr, şimdı bu sırtlarda yerlcşmış bu- el . • h" • de gerı " 

r ennın ımayesın lunmaktadırlar. 
1 

d' ..ııe' 
) J 1 er ır. c'!::ıı Han'kov, 8 (A.A. - apon ar garp _ LuaJl JY 

istikametindeki taarruzlarında muvaf. . Hank.~v, 8 (A.Abu.) garbil~d~ .. ıı tD' 
.. d'kl ·-.:ı Ank' eınde Luanın cenu P'~ A fakıyet gostercme ı enıı,.uen ıng - . ~usıost• J•I'" 

Hosban şehrı 29 ag "teakiP 
den nehrin şimal sahiline takviye kak muharebelerini ınu ·ctit· .ki-
kıtalan gönderilmiştir. 

1 
edilıtıı:ıı ır 

lar tarafından işga . ·n garı' d•tf 
Bu kıtalar Çinliler tarafından Tsi- Çinliler "pi,, ne.hrı~ oafaı Jı' 

enshanın şarkında Şichpasıhde tevkif line çekilerek yenı nıu ·&el' 
edilmiştir. Bu mıntakada şimdi §İddet. tesis etmişlerdir. ~el" 
li muharebeler vukubulmaktadır. 30 ağustosta Jap0nl~ (fİ) il~ 

Japonlar garp istikametin.de §İm. zehirli gazlar kullanar n bit . ,, 
di yapmakta olduklan taarruz neti. rinin garp sahilinde bulu~ çifllil~ıı 
cesın e agır zayıata ugramış ar ır. ..... r- ., · d w · • 1 d bo"lu··gwu"n·u· ı'mha e .. -ı·şterdir-_" .. ~e!ı , 

Kiukiangdan Şanghaya her gün bin. ağır fedakarlıklarda buluııalurıdU 
den üç bine kadar yaralı gönderil. garp sahilini ellerinde bu 
diği tahmin edilmektedir. ! tad:rlar. 

' v·zede 18 asırJı1' 
eserler bulundtJ

1
"rr 

Şarki Trakya kralla.rından birine alt ~1ıd• 
ğu sanılan bir mezar meydana .ç~~t~ç, ~~ 
Tilrk Tarih Kurumunun Trakya böl- Bu zengin altm, güın~· ıııdl' ıt!• 

gesinde yaptırmakta olduğu hafriyatı ida- toprak eserler Usliıp .bakı:une1't~tf 
re eden Dr. Arü Müfid Mansel oradn çı- tan sonra, I inci asrı ıın~ e 0ı.ıııa1'. ~~ 
kan bazı eserleri 1stanbul müzesine ge- Bu devirde payitahtı vız t 0td~~ • rnevcu ut tirmiş ve hafriyatın son günlerdeki neti- §arki Trakya krallıg:ı ,.il ,. 
cesi hakkında Türk Tarih kurumuna iza- bu zengin mezarın bir }U'alS ~ .ıt 
hat v~tir. ailesine mensup bir kUJilBnd ~ 

Vize köylerinde yapılan hafriyattan sı lfızımgelmektedir. . i gere) ~· 
mühim neticeler alınmıştır. O civarda Bu mezar gerek miınB~ jpt11aJl ~ 
bir me%ar odası, odanın içinde birçok kıy- tezyinatı ve ihtiva ettiğ~ ı-0ne # ~-ıı· 
mtli eski eserler bulunmuştur. Bilhassa yı birinci asır Trak killtÜ '1't11)'1'111l t•' 
bulunan gUmilg vazolar, birer eııheser canlı bir fikir vermekte ve sb'.,S ~ 
tclilkki edilmektedir. Bulunan eski eser- cuda. getirmi~ oldukları ve i)lt ~
lcr arasında kandiller, cam sura.biler, bir eekkillün zenginlik, sat~et. t, e~ 
el foneri, tunç ve toprak vazolar, bllylik gösteren mühim bir vesıka 
bir kilp, bir kılıç, dört hançer, iki alUn tedir. 
yUzUk, tunç ve demirden bir zırhlı elbi
se. gümüşten bir miğfer vardır. 

yakla§mış ve aralarında münakaşa baş· 
lamıştır. Pek kısa süren ağız kavgasın
dan sonra gözü dönen kıskanç koca 
birdenbire bıçağını çekerek, Fatmanın 

vikuduna gelişigüzel saplamağa baş· 

lam ıştır. 
Ağır surette yaralanan kadın yere 

yuvarlar.arak ölmii'!tür. 
Hasan karısını ö!C:.:irdükten sonra bu 

esmıda ~aşktn bir halde ne yapacağını 
bilmiycn aşıkın üzerine atılmış. onu da 
ağrrca yaraladıktan sonra bıçağmr ce· 
bine koyarak kaçmıştır. 

Vak'a yerine gelen zabıta memurları 
yaralı Hasanı hastaneye kaldırmışlar, 
ölmüş olan kadının cesedini de muha
faza altına almı~lardır. Katil henüz ya
kalanmamıştır. 

Casus 
ı\I•"~ Cevalrftnrc ~-~.~ 

Abdülhaınid ~riJil lı~ ,r 
meni Hınçalı ~tii "'° 

. •hta·•~• tetd> -~ 
nan ı .... ·,ciY .. 
taya çıkb?. ce~.ıı· file 

Abdülhamidin c~~u~~un cıeJill;_,, 
ihtiLil te~bbüsünu b~de 0 edet1 
crtaya çıkardığı ha tPt 
kum oldu"!. . i~ısı ~Je ıl' 

• . km ı.:şinın _,.,..;.,. ~k:I' 
Yırmıye ya ~ .. n ceı-•'' t-.L 

cbbet kürek, sürgtıebeP ~ett' 
zalandırılmasnıa 1 ihtilil 
tan1ıin bu heyecanlı ~ 
ni HABER'de okUya~ 



~YLOt; - 1938 

~ p A 
"e dıı tiuur memelerinde, bMur memelerinin her türlü iltihaplarında, 
cefahatteruntı fistUUerde, kuayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffaltı~tıe ıifayı temin eder. 

J HABER - Akşam pos!UI J ll 

Kadıköy Hava Kurumu menfaatine 
15 / 9 / 938 PERŞEMBE GÜNÜ AKŞAMI 

Büyük ünnet Difiiün.ü 
Sa.ıımrza ilavelerle herabeı·, HOKKABAZ, KARAGbZ, KiJKLA ve saire. 

• 
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Türkiye 

Kızılay Cemiyetinden: 
1 ~~ yabh Boğaziçi Liseleri yat.sız U 

ijii Ana 11nıfı ile ilk kmm en yeni ve modem tesisat ile Bebekte eski Franaız Sen Jozef mektebi bina11nda, orta ve :! 
~i$i lise sınıftan Arnavutlcöyünde tramvay caddesin.de Çifte Saraylarda kız ve erkekler için ayn dairelerde. Her sün ~ 
füi saat 10 dAn 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idare•İne müracaat edilebilir. htıeyenlere u:: 
:::ıı·················-··ı··n1········ ... ·r: ta ·r ·· ....... ~ ·ı· 36 210 T 1 f ··--·· ~i!f-·ı::·· 

Ccrniy . . 
Ilı •••••••···-········· •• ·-···11•11• • rı name goouen ır. . e e on. :::•:-.::::::m=:ı•!f!!m;;::;; ~.:..:: ... :::::::::::::::::r.::::::::. :::::: •• :11i::: .... :.............. --·-······ .......... . 

hil etımızce apğıda ya.ııh be§ kalem cıya ıatın alınacaktır. Taliple-
ltı alarında ya.ıılı tarihlere kadar btanbulda Yenipostane civarın • 

•p~;:; hanmdak.i aatıı deposu direktörlüğüne kapalı zarfla tekliflerini 
t "'' lı: ve fazla ızahat almak ve ıartname ile nilmuneleri görmek üze-

l)lilll_...,. Saraçhanet>aşında Horhor caddesinde...,. _, 

t Ur direktörlüğe müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

~lltı 
:~:k HA VRiYE LiSESi :a~:~:z 

s0oo 
io00 1112 Podöei:et 
9ooo lll2 Parlak kayııhk deri 
7s00 nız Parlak zırhlı derisi 

15.9.938 Saat 11 e kadat 
15.9.938 .. 11 .. " 
15.9.938 .. 11 .. .. 

.ıa, ılk, orta, lise smrflarile fer ve edebiyat k~llarmı havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 
cc!en talebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye 

ı.doul olunur. h:tiycnlere tarüname gönderilir. Telefon: 20530 

~00 ~z Çadır bezi 
kı. Urgan 

15.9.938 •• 15 ,, 
16 .. 

.. ··················ı·-·-- ......... =·:::·= m =================:::::::::.5m1e::======··=RF...,. .................. ....... .............. ... . .. . Eski Şemıillmekltip ...llllll"!Yi:;-IE!ftm--WH!m:::!ill~ ... ................ : ...... :: ...... _......... == ....... 
ı 5.9.938 .. .. 

..... 
& 

~dlrue Nafia MUdUrlUğUnden: 
l 

tr1;; Edirne bölge sanat okulunda yapılacak 5369 lira 54 kuruıluk tamirat 
~ beş gün müddetle açık eksiltme ye konulmuıtur • 

t, b;ı- nu işe ait eksiltme tartnameıı, mukavele projesi, hususi, fenni ıartna· 
t ta/'tıdırhk iıleri genel şartnameıi, keJif evrakı Edirne Nafıa müdürlüğün· 

3 Ulcb:Ur. 

YATILI Okullar Güneşi 
Ana - ilk - Orta 1 

:uı 

iili .. 1 

1 .iR 
:::: İltanbulun en eııki ve ciddt özel okuludur. 
~ Yuva - llk - Orta ln11mlara hergün yatılı, yatısız kız ve erkek talebe yazılır. Leylt için çok 
:::: tık kısım dördüncil ve beşinci sınıflarda Fransızca, Orta kısımda Fransızca, 
i ::: •••ı•• .......... ı!!X"······-.. ••••••••••••••••••••• ... - Be•iktaı • Yıldız Tel· 42282 E!i!ri5S:!5!iiiiil1:::i55!!5.=ialll5!Eiiii!i!l.illilii!i!!! ~ • - • 

YATISIZ 

.. - .... .. : .... .,. ... ' ~· ~...... ..; .. " . .. 

1'roENiZBANK 
.-_ --- --- --- -- --- -- --- --- - --- .-.." --- ..... ....... ~~..-.~~~~ 011q- Bu işin ihalesi 20 Eylül salı günU saat 15 te Edirne Nafıa müdürlü

~ 111da yapılacaktır • 
~ıda~ Eksiltmeye girebilmek için 403 liralık muvakkat teminat vermek ve 
~ Vesikaları ibraz etmek lizım dır. 

Yazıhane 
nakli 

Jstanbul şubesi müdürlüğünden : 
ııı alı - Nafıa Vekaletinden veya E:l ime Nafıa müdürlüğün.den bu iıe girmek 
a 11ltı.ış ehliyet vesikası. 

- 938 yılına ait Ticaret vesika ııı. _..cısı 12) 

Ali Galip Yener ve şeriki Mehmet Nu 
ri Çanga yazıhanelerini :Vcyvoda hanı 
5 • 6 numaraya naklettiklerini iltn e· 
derler. 1 

Bankamıza aid deniz vesaitin.de kullanılan mupmba örtülerden 270 
adedi yağlattırılaca'ktır. 1ti:ı §artnamesi Materyel Dairesinden alınabilir. 
ı-.. ıcımer en geç 20.9.938 tarihine kadar mezkQr daireye verilmiı bulun-
m~~ 1 

244 B O R t O A 1' 
~--------------------------------------------r'tinden dolayı ıeni hiç bir vakit af-
Ctınez. 

- Doğru .. Zabit beni zmdana emirle 
~~tt. Onun kabahati yok. Fakat beni 
'.ın öldürtmek istedi. Ben kimi öldüre-

}'ıın? B b sö 1 -· · · ana unu y eyecegınızı ıanı-
r:ruın. Beni buraya urf bunu söylemek 
Çın getirdiniz, değil mi?. 

}> - Öyle .. Sana, ııenin ölümünü iste· 
,_ Cflin kim olduğunu aöyli) eceğim. Fa-
ttat sa •·· ki ld" ı b· na ııte va t ge ı ,, de~den 
~r §ey yapmıyacağına önce yemin et· 

elisin ı. 

- Yemin ederim. 
r - Burada kalacak ve kimseye gö
Utıtniyeeeksin. 
- Buna da yemin ederim. 

la - İhtiyacın olan yeyip içeceği ben 
• lla, hafta da iki gün uğrayarak geti· 
•ece-· 
di'"·&ını, Şimdi de bana: "Haydi!., de· 
'tifgırrı zaman tereddüt etmeden ve ta· 
}> edeceğim ıe'kilde hareket edeceğine 
eınin et. 

Sö- ~emin ederim. Şimdi ıııra sızde .. 
Ylcyın bana o alçağın adınr. 
- Margarit dö Bürgony .• 

b;ı - kraliçe .. Evet bir hlssikablelvuku 
ttı tı.a bunu bildirmigti. Herkes.in hür -
l et ettiği bu kadının cehennemden ko 
tıulll'ıuş bir ıeytan olduğunu anlannı • 
la 111 

zaten .. Onun beni ürküten bakı§ • 
r~ "ardı. Eğer cesaret edeydim. 

abel, Vilhelmin ıustuğunu görün
lc - Hislerini, dedi, başkasına söy -
,0ıtı eınelisin. Şimdi bu adı öğrendin: 
lta}'lc bakalım, gene ayni şekilde inti· 

tn alınak fikrinde misin?. 
tğ- Ayni şekilde mi? Hayır ... ÇlinkU, 
t, er bir zabit claaydı onu öldürmek -
ltr~ı~aıka bir şey düşünmezdim. Fakat, 
tiro!S~}'i öldürmeden evvel, bana çek· 
la~ 1~1 azabı onun da çekt! fiiıi görmek 
llb~ın. Ayni zamanda 'kraliçeyi, bir 
\ı tt gibi sokakta rastlayıp öldüremem 

. u t1t Vr sarayı sıkı muhafaza alt· nd:ı 
t)\ Yanına nasıl ıokulabilirim. 
- Bunları hiç düıilnme.. Oldürmek 

iç:n kraliçenin yanına yaklaşmağa ve 
vurmağa hiç lüzum yok.. Onu daha 
kolay ve emin bir ıekilde öldürmek 
kabildir. 

- N.:ı.sd'!. 

Mabel, bir an 'keskin gözlerinı muha· 
tabının çehresine dikti. Onu tam iste
diği ruh haleti içinde görünce izaha 
girişti: 

- Yokla rastladığın bir adamın u
na kraliçeye teslim edilmek iizere bir 
paket verdiiğni söylemiştin, değil mi? 

- E·.~t. öyle .. 
- İcap ederse bu adamm yüzünü 

ve adını hatırlar mısın? 

- İsmi Filip dö N eldir. Kendisini 
tanımakta da hiç mü§külat sekeceğimi 
sanmıyorum. Çünkü çok düşünceli, ke· 
derli ve sapsarı bir yüzü vardı. 

Mabel, cebinden bir paket çıkardı. 
- Peki, dedi, Filibin seninle kraliçe· 

ye yolladığını paket budur. Sen de 
bundan mükafat bekliyordun. Nihayet 
Margaritin seni nasıl taltif ettiğini iÖr
dün .. 

İsviçreli titredi. Filibin kendisine 
verdiğinin ayni olan paketi Mabelin e
linden aldı ve hayretle bakmağa bat -
ladı. 

Mabel: 
- Aç!. dedi. 
İsviçreli paketi açtı ve gene hay-

retle: 
- İki kıymetli ta§? diye mırıldandı. 
Mabet izah etti: 
- İki zümrüt taşı .. İşte vakti gelin· 

ce bu iki zümrütle kraliçeden öyle bir 
intikam alacaksın ki onu bu intikam -
dan kimse kurtaranuyacaktır. Bunları 

iyice sakla. Zamanı gelince sana söy· 
leyeceğim bir adamı bulacaksın. O a
dam sana bu iki taşı vcırenin kim oldu-, 
ğunu s:>rarsa ne cevap vereceksin?. 

- Filip dö Nel diyeceğim . 

- Ya bu taşların sana nerede veril· 
diğini öğrenmek isterse ? .• 

~ B Ü R l O AN ) 24:1 

-----------------------------~--------------------------~ lan tarafından yakalandığını gören 
zavallı aıkerin düştüğü hayreti tarif 
imkansız olur. Onun yalnız: 

- Ben ne yaptım? - diye bağıracak 
kadar vakti oldu. 

Ayni zamanda ağzı tıkanarak hemen 
götürüldü. Kimse müteeuir görünmü
yordu. 

Çünkü ani tevkifler Luvrde eskisk 
olmıyan şeylerdendi. Bu yüzdendir ki, 
kraliçenin askerlerinden birinin tevkifi 
en 'küçük bir hayret ve a18.ka uyan· 
dırmadı. 

Asker altında zrndanlar bulunan 
Luvrün büyük kulesine doğru götürül· 
dilğUnU görUnce işin farkına vardı. 

Yeraltına inilecek kapıdan girerken de 
ağzındaki tıkacı çıkarmıya muvaffak 
oldu ve gene : 

- Ben ne yaptım? - diye bağırdı. 
Zabit bu bağnp cevap vermeyi 

ihmal etmedi : 
- Öğrenirsin .. 
- Hapiste ne kadar kalacağımı söy-

leyiniz hiç olmazsa?. 
- Onu da §İmdi öğrenirsin. 
Artık mukavemet göstermiyordu. 

Bir kuzu gibi yürüyordu. Birinci sınıf 

zmdanlann bulunduğu merdivenden in· 
diler. Burada durmıyarak ikincisini in· 
miye başladılar. Buraya inildiğini g5-
rünce başına gelen felaketin büyüklü· 
ğünü anladı. Şiddetle tepinmiye ve 
ve bağırmıya ba~ladı. Lakin bu bağır
mal:ır kalın duvarların arasında., dışa· 

rıya sızmıyordu. 

Dar, pis, havası ağır bir deliğe 

gelmişlerdi. Bir kapı açıldı. Asker içe· 
riye itildi ve kapı kapandı. 

tık saat içinde, kapatıldığı dar zın· 
danda sıçrayarak, 'kafasını taşlara çar
pıp parçalamak istedi. Fakat bir tsviç· 
reli kafası ~ok sert clacaktı 'ki parça
lanmadı. 

Yalnız alnı kabardı. Sakalını kop: r -
mıya çalıştı. Buna da muvaffak olama· 
dı. Nihayet, kafasını ta~lara çarpmak· 

tan, sakalını kopamuya çalıfma.ktan 

çok acı duyarak bayılıp yere düştü.. 

Düştüğil yer suluydu. Serinlik çabucak 
aklını başına getirdi. Sonra olduğu yer
de oturdu. Su içinde oturduğunun 

farkında olmaksızın, kendisine eUrilnUp . 
geçen sıçanlara, kertenkelelere ehem • 
miyet vermeksizin dütünmiye daldı.: 

Hurultuya benzer bir hıçkırıkla: 
- Öleceğim, açlıktan, susuzluktan 

öleceğim. Hangi kata indiğimi iyice 
gördüm. Girdiğim yeri de biliyorum 
dedi. Buraya konulanlann yalnız ölU : 
leri çıkar. Artık vata.rumr, doğduğunı 

kulübeyi, güzel ineklerimizi, dağlan .. 
mızı göremiycceğiın. Asker toplayanın 
ıözlerini dinlemeaeydim, LuvrU gör • 
mek merakımı yenebilseydim bu fell
ket başıma gelmiyec.ekti, Zavallı anne
ciğim. Oğlun Vilhelmin hiç sebep yok
ken açlıktan öldUrüldüğünü iıittiğin 

zaman kimbilir ne yapacaksın?. 
lsminin Vilhelm olduğunu öğrendiği· 

miz bu adam, başını dizleri üstUne ko
yarak inlemiye başladı. Fakat .zaman -
la bu inlemelerin hiç bir i1C yaramıya
cağını anladı ve o zaman yeis içinde 
derin ve acı bir silk\ita vardı. Artık ağ
layamıyordu. Altı numaralı zındanda 

şimdi yalnız nef ea alışı işidiliyordu. 

Açmıydı? Susuz muydu? Ölecek miy -
di? Bunu da bilmiyordu. Ölümilnil bek
lemek üzere boylu boyunca uzandı. Bu 
sırada zındanm kapısı gürültüaüzoe a
çıldı ve ayni tekilde kapandı. 

Az evvel derin bir karanlık içinde 
yüzen zrndan şimdi aydınlanmıştı, Şa· 

şırarak hatta alıklaşarak başını kaldır
dı. Aydınlık, bir kadının elin.de tuttu
ğu hırsız fenerinden taşıyordu . 

Kadının yüzilne bakınca oou tanı· 
ınaKta müşkülat çekmedi. Bu kraliçe
nin baş odacısı Mabeldi. 

Asker §aşkın bir halde, bu hldiae -
den istifade etmeyi bile aklına getir • 
miyerek: 

- Ne istiyorsunuz? diye sordu. 
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KASE 

Bş.rsak, ka.raclğcr ve ml 
dcnln. kusurlu ı,ıemes: 

dcm<ıktlr. Bu tıç 1IZVtıD ı. 
p ı,ıemC6lnl temin için 
muhakkak gece yatar. 
ken n sabah aç karnına 
hlr kah,·e kıı51ğı MAZON 
meyvır. tuzu almız, alın· 

ma ı gayet ıaw testti ta
l'.>li ,.e kolaydır. 

Mazon meyve 
TUZU 

fn'kııt ne tcrklb ne d 

tcshi taklld 

edilemez. 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

ıı< lYI ı ı aı ı;ıı m a ıK 'ta ır . 

RADYOLI DiŞLERİ, Dlşler çebrefl 
@ilQı(ğeo Deştnrn r. 

Sizi günlerce ısbrab çekmekten kurtarır 
MAZON 
M:&YV'ATUZU 

ADVO DiŞLERi, Dişi er mf deyi 
En ıiddetli baı, dit ainlannı, Ü§Ütmekten mütevellid bütün 

sancı ve sızılan keser, nezleye, romatizmaya, lnrıklıfa "-fi 
çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ı 
hmine dikkat: Taklidlerinden sakınınız ve Nevroz.in yerine 

batka bir marka verirlerse §İddetle reddedini:t. 

• SajDaımDaştornr • 

il Modelci aranıyor~--·------------·-~ 
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rür. Di§ ıetlerini bcsliyerek haatalnnmalanna mani olur. fabrikaları modelci uıtabaııama 
Ağız kokusunu keser. Sabah, öğle ve akpm her yemekten 
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--------------------------------------------------------------------- Mabel cevap verdi: 
- Seni kutamuya geldim. 
İsviçreli derhal ayağa kafktı. Titri

yor ve bir sürü biribirini tutmıyan söz
ler söylüyordu. Bunlan teşekkür keli· 
mesi içinde toplayabiliriz. 

Mabel: 
- Beni takip et, - dedi. - Eğer bir 

daha yakalanmamak istersen no bir 
söz söyle, ne de bir harekette bulun .. 

Umit içindeki İsviçrelinin bu ihtara 
cevabı, başiyle tasdik yoluıl<la tecelli 
etti. 

Mabeli takip ederek dışarı çıktı. Ka· 
dm kapıfı iyice kapadı. Sonra katlann 
merdivenlerini tırmandılar. İsviçreli 
aaf ve temiz havaya kavuştu. 

Mabel yer altına inen merdiven ka
pısını da kapadı. Karanlık ve küçük 
bir avluya vardılar. Avlunun bir kö • 
şesinde biri bekliyordu. Mabel bu a· 
damın yanına giderek elindeki anahtar
ları teslim etti. Acaba bu kadın zın
dancryı nasıl kandırmıştı?. Belki de 
uzun zamandanberi, onu elde etmiş ve 
kendi menfaatine çalıştırmıştı. 

Hiç bir devriyenin bulunmadığı yol· 
lardan geçtiler. Bir kaç dakika sonra 
kendisini açlıktan ölüme mahkum gö
ren genç kurtulmuştu. Luvrdan dışa

rı çıktıkları sırada şaşrrdı. Heyecana 
düştii. Diz üstü çök!rek l\Iabelin ete· 
ğini öpmcğe başladı. Hiç bir şey söy
lemiy:)r, yalnız etek öpüyordu. Mabet 
zavallı İsviçrelinin bu haline acıdı: 

- Haydi gel!. - dedi. 
Asker takip etmiye başladı. O nere· 

ye giderse gidecekti. Hatta cehenneme 
bile. Hatta dünyanın öbür ucuna bile. 
Mabel dünyanın öbür ucuna gitmiyor
du. Bu adamdan müthiş bir iş bekliyor
du. innosan mezarlığının yanında dur
du. Perili eve girdi. Çalışma odasına 

çıkarak bir ışık yaktı. 
Dolabın birinden ekmek, çörek, bir 

desti şarap çıkararak hepsini bir masa· 
_üstüne kor.du, -

• - Zannedersem, dedi, hem açsın, 
hem de susuz. Haydi ye, iç 1 .. 

lsviçreli 1 sevincinden gülerek yeme-. 
ye başladı . 

Karnı doyduktan sonra Mabet: 
- Adın ne senin? - diye sordu. 
- Ruller 1. Vilhelm Ruller •• 
- Nerelisin?. 
- Untervaldenli .. 
- 1sviçrede mi bu yer?. 
- Evet. 
- Bana İsviçrelilerin bir iyiliği ça-

buk unuttuklanru söylemişlerdi. Doğ-· 
ru mudur bu?. 

- Hayatımın sizin olduğunu söyle
miştim. Onu istediğiniz gibi kullana -
bilirsiniz. 

- Bana İsviçrelilerin bir hakaretl de 
pek güç unuttuklarım söylemişlerdi. 

İsviçreli dişlerini gıcırdattı: 
- Beni altı numaralı zındana koyan 

zabit elime geçmesin. Onun bir ördek 
gibi bcynunu koparacağım .. 

Vilhelm yirmi beş yaşlannda bir a· 
damdı. Beyaz, pembe çehreli, mavi 
gözlü, sarı sakallıydı. üç sene önce gü· 
zel Filibin maiyetine girmişti. Bo
yu uzun, omuzlan genişti. 1riyarı, dev 
cüsseliydi. O zamanlar maiyet askerleri 
hep yakışıklı, iri vücu<llu adamlar ara
sından seçilirdi.. 

Mabel: 
- Ya, • dedi. . 'Demek seni zındana 

atan zabiti yakalarsan boğacaksın?. 
- Evet .. Bunu yapmak için elime 

geçmes"ni beklemiye de lüzum yok. 
Ben onu nerede bulacağımı bilirim. 

- Şimdi böyle söylüyorsun. Hele a
radan on beş yirmi gün geçsin.. O za
man görürüz, unutursun her şeyi .. 

-Asta!. 
Bu kelimeyi öyle kuvvetli söylemjş· 

ti ki, Mabel, genç askerin intikam ateşi 
içinde yandığına tamamiyle kani ol
muştu. 

- lyi ama, dedi, kralın bir zabitini 
öldürmek belki kolaydır" fakat cinayet. , 

... 
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le itham edilerek yakalanmak tehlikesi 

1 var. O zaman da gelip seni kurtaraca • 
fımı sanıyorsan aldanırsın. 

Asker cevap verdi: 
- O zaman ölsem de gam yemem .. 

Zabite beni öldürmek istediğinden de
ğil, beni sebepsiz olarak ölümo mah -
kum ettiği için kızdım. Daha dün bana 
bölükte benden .sadık kimse olmadığı· 
nı söylüyordu. Yapılacak en güç işleri 
hep bana havale ederdi. Beni tevkif et· 
tiği zaman kendisine: "Kabahatim 
ne?.,, diye sordum. Kabahatimi söyle
miş olsaydı, gücenmezdim. Beni alçak
çasına zındana atarak stbepsiz öldür· 
mek istediği için kendisini asla affede
mem. Bu adam elimle ölecek.. Sonra 
bana ne isterlerse yapsınlar. 

İsviçreli bunları büyük bir soğuk 
kanlılıkla söylemişti. Kalan şarabı da 
içtikten sonra madeni bardağı elinde 
sıkarak: 

- Onu, - dedi. - böylece boğazın· 
aan tutacak ve bu bardağı sıktığım gi
bi gırtiağını sıkacağım. 

Bir kaç saniye içinde bardak Vil· 
helm Rullerin kuvvetli elinde yamyas
sı oldu. Mabet gülümsedi. 

- İyi ama, dedi, bu adamı öldürdük
ten sonra pıemleketine dönmek istemez 
misin? Orada seni bekliyen kimse yok 
mu?. 

İsviçrelinin gözleri karardı. Sesi tit
redi: 

- Orada, Untervaldenin eteklerin· 
de, beni düşünen akşam vakitleri, ço
banlar sürülerini getirdikleri zaman 
Vilhelm için Allahına dua eden ak saç
lı bir kadın var .. Annem var .. 

-Annen mi?. 

- Evet... Memleketten çıkarken 

bana ,Faris denilen esrarengiz şehirde 
başıma bir felaket geleceğini söylemiş· 
ti. Kendisini dinlemedim. Fakat şimdi 
onun ll3klı olduğunu anlıyorum. ihti • 
Y.at Margarit ~ok doğru söylemi_ş.4 

Mabel, garip bir .sesle sor.du: ... 
1 

ıııil 
- Anneni çok seviyorsun d~:~ ded 
- O beni, kendisini sevdıgtıtl 

daha çok sever. 
Mabel titriyerek cevap verdi:·•-'• _ 

"ldlP" - Anneler evlatlarını, ~evı ;..nnt-
rinden daha çok severler. Dınle 1 of-

• • eh' d d""'' yerde nın ıesrarengız § ır e ıg~ . eJl1 ., 
lunun öldüğünü işitmesinı ı~~~ "'llS • 
Çünkü bir annenin çok sevdıgı og ıca· 
nun ölümünü haber alınca onun n~eği• 
dar üzüleceğini, nasıl ıstırap ~ ~· 
ni bilirim. Vilhclm, sen anrıenı 
memleketini göreceksin!.. . ,e-

ı . l' . .. l . derin bır 
svıçre ının goz crıne dilr 

vinç belirdi. Yanaklarından ya§lar 
tü. Ellerini bitiştirerek: • ,,_..ıı 

- Size de nasıl dua edeyım, 

teşekkür edeyim. • sın' 
- Isviçreye gidebilmen içın seı'I 

epeyce altın vereceğim. Sonra ~a '"P o 
. ·n ıc .. 

kimsenin yakalayamaması ıçı TT""urı' 
b• 1 ' al ~ rt-O; den ted ır erı acagım. . ..a• 

'ğirt r
vardığın zaman, bütün sarf ettı 01aıı· 
ralara rağmen elinde gene paraııb·ıece1' 

• dire 1 
ğunu, anneni rahatça geçın . !Jusı& 

bir paran olduğunu görecettsırıi in dıJI 
mukabil annenin yalnız senin ç 
etmesini değil.. • • jsti• 

S. . . . d d etınesırıı 
- ızın ıçın c ua ·ısirıi:ı: .. •' 

yorsanız, siz buna muhtaç değid ğrııc• 
Siz Allahın bir me!eğisiniz "IC 

0 

cennete gideceksiniz .• 
Mabel boğuk bir sesle: d" e tfJI
- Belki de cehenneme 1 - !1 1rırı• 

d ~ ·ı bır 
rıldandı. Benim için egı • .. p~ 
için .. O annenin de adı An do 

&~. ~s 
Vilhelm eliyle alnına vur;; ;ı,urıY' 
- An dö Draman.. Bu a 

işledim seni ııaP-
- Aıa .. Şimdi beni dinle·: . hiç 1" .. 

sedçn, öldürmek istiyen zabı~n giı'b bit 
bahati yok. ÇünkU o da senı~ getir· 

. 1 • yerırıe askerdir. Aldığı emır erı . 8~ı<· 
mek için para ile tutulmut bir !bd t:1JJJ$• 
Bu adarm öldUrlinıen Allah 


