
. . 
. • • -- ( ,~..: .• .. f .. :· : 7 : r 

Son Havadisler .·"' -

5
•--'' 

.-. -~ 

. ·:,. 

. :: ~-· . 

~(IR~ ~, AKŞAM POSTASI 
12 B lRIN ClKA NU N 1938 PAZARTESİ ll..AN tŞLERt: Tel 20335 

Reisi~umh~~ um uzun tetkik 
se1jahati 

Zonguldakta 
~a d en işçisinin 
~tlziyeti te_tkik edildi 

1 arabüke geçen ismet lnönü yarın 
~uı Ankaraya dönüyor 

a 1.dak. 12 - Evvelki geceyi Sa- talebeleri ve köylüler lsmet lnönünü kar
l~~1~a geçiren Cumhurreisimiz şıladılar. Cumhurreisi nahiye müdürlüğü 

tlkt u dün sabah saat 8 de Kasa- binasında bir müddet kalarak tetkik ve 
~,. ır .. ~ınasralılarla civardan ve 1 halkla temaslarına devam etti: bu arada 
ij~i~ olan Heyetler rnektcpf (Devamı 5 incide) 

~nıiryolu siyaseli
~lli n yeni bir zaferi 

Sivas Erzincan demiryolunun 

~ı I m a merasimi <~•~• ?ı.!~s~~;~ ~~,;.ı.n1aı 

Avrupanın Başına Yeni Bir Gaile 

Memel ve Ukranya 
meseleleri canlandı 

Memel vaziyeti dolayısiyle 
'' fevkalade 

ilan edildi 
Litvanyada 

idare,, 
Karpatlar altı 
Ukranyasında 

Almanlar hakim 
Kovno, 12 (A. A.) - Lilvanya reisl

cümhuru, Kovno şehri ve mmtakasında al· 
tı ay müddetle fevkalıide idare tesis et
ntlştir. Fevkalade idare 1 tcşrinisanide 

liı.ğvolunmuştu. Matbuat ofisinin bildirdi
ğine göre, bu tedbir devletin emniyeti 
menfaatine alınmış ve gayrimes'ul unsur
ların faali~ etlerini önlemek gayesini istih
daf etmekte bulunmuştur. 
Memel ve Almanya 
Bcrlin, 11 (A. A.) - Havas muhabiri 

bildiriyor: 
''.Memelde yapılan seçim günü Berlinde 

muhtelif menbalardan alınan malümata 
göre, Lit\anya, Memel meselesinde Al· 
manynnrn mfistnkbel niyetlerini bo!i yere 
ö;,ı um ~ çtılışıp çabıı.lam:ıktadll'. 

Berlinde, bu teşebbüslere değişmez bit 
OS-- Devamı 5 incide 
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Bugün 
Tayyare Piyangosunda 

Mcmel serbest şchrinacn bir görünüş ... 

Esrarengiz Bir Cinaget 
------------------~--.... 

Okıneydanında bir 
gencin çıplak 

cesedi bulundu 
Kaza nan On gün evvel öldürülen zaval-

n u m a r a ı a r 11 ~~~.ıu~u~l~i.~.:~L~ ~" ~tl~ b~d~,~~.~~~~~b:,~! 
-~h 
··~~ . 

">ııayişlaine mukabele için "l' e nediği isteriz! .. diye 1 tal yan taleplerilc alay 
eden Fransız talebelerinin l'aristeki nümayişi ... 

l
!!alills az - o~anwaın lfM1~ona'ffı 

lalyanın ümidi 
şimdilik 

Q Çemberlayn'de ! 
0tııa müzakereleri neticesinde ltalyanın 
~ l2 talepleri hakh görülecekmiş 
~a.~d(/\.. ~·~ - Dfin Tunus mese- görmektedir. Bu gazete, yapılacak mfiza-
~~ a hıçbır nUmayiş yapılma- kereler neticesinde, !talyanın Akdeniz ve 

~er, ı.-- Sfiveyş kanalı üzerindeki iddialarının mu-
\,~tıır lst l'ansadan fedakarlıklarda bu hik ~lduğunu kabul ve teslim edileceği
'ıı ~ill tt Cln<!kte devam etmektedir. ni ummaktadır. 

r.. °"'Nı.. aıYanı · t v ~:-q ellı:ı n ne ıs emekte oldugu- Giornale d'!talya'nın pazar nlishasını 
" ·rıere 0nıektedirler. • 
~ l>eııa S teşkıl eden Vocc d'!taıya, 1talyan tıı.leple-

~ ~ :~bc-rıa.vn era, !talyanm emelle- ri karşısında Frnnsanm hattı hareketini / 
~.._~arct nı yakında Romaya ya- tenkit eden bir yazısında ezcümle diyor 
~......., arasında bir mukarenet ki: 

ltıan . ~ "Çekoslovak buhranının teşkil etmesi 

slllt hlanıfatura Ltd. Sti 1 ıazımgeıen aers, şimdiden unutulmuş gözü-
~'}' '-· anhaınam No. 26 • küyor. Evvelden karalaştırılmış bir mü-
~\>,. "'lillı:fe 
, ·~ııe b ~unı mallarını tasfiye manaat, bir darbeyi önliyemcz. Bu, dar-

'llen A. lı..Lt9 VER1ŞE AYRI· mt.ldrik olan '\'e hedeflerine bütiln vnsıta..ı 
1~E: VEP..iL1n. Jarlıı varmakta tere<ldUd elmiyccelc bulu

S üncü sayfıımızdaclU' 

Ziyafete çağrılma
yan Fransız 

nazırları 
Yahudi oldukları için mi bu 

hakarete uğradılar? 

Jan Zc ve ;Jorj Man<lel 
.- l' azısı S incide 

Bugünkü sayımız 

41~ 
Sayfadır 

~ Uliik ten=iliıtla satmakta·ı beyi ancak daha ziyade :kuvvetli bir hale 
~~tl! o~ .. tın getirir, bilhassa bu darbe, mes'uliyetlni 

nan bir devletten gel.ine ... ,, ' :;ı:•\ . 

rarengiz bir cinayetin tahkikatına baş
lamıştır. Dün öğleden sonra Okmeyda
nmda 'bir dere için.de tesadüfen bulu
nan bir cesetle meydana çıkan bu cina. 

hatta ne de bu cinayete kurban gidenin 
hüviyeti meydana ~ıkartılamamıştir, 

Bu hadisenin öğrenilmesi şöyle ol-
muştur: (Devamı 5 incide) 

Dün 
da 

gece Beyoğlun
dört randevu 

basıldı • 
evı 

Zabıta gizli randevu evlerinin meyda· 
na çıkarılması için son günlerde sıkı bir 
surette faaliyete geçmiştir. Bu yoldan 
olarak bir gün içinde dört randevu evi· 
meydana çıkarılmıştır. Beyoğlu civarın
da olan evlerin hepsi de bu i~te sabıkalı 
kadınlar tarafından idare edilmektedir. 
Evlerde yaşlan küçük bazı kızlar da bu
lurunuştur. Yakalananlar arasında birkaç 
muhabbet tellalı da vardır. 
Basılan evlerden biri Marina isminde 

bir kadına ait bir apartıman dairesidir. 
Makrinanın oturduğu apartıman, Beyoğ

lu Nurziya sokağında Mehmet Habib a· 
partımamdır. 

Makrinanın dairesini randevu yeri ha
linde işlettiği haber alınmıs ve yapılan 

tarassutlarda gece \'e gündüz buraya bir 
tok erkek ve kadınların girip çıkmakta 

olduğu görülmüştür. Dün gece yapılan 

3.ni bir ba!knda içeride Niko ve Mücyyet 
adlarnda iki erkekle Marika ve Naciye 
imninde iki kadın yakalanmışlardır. 

lkinci ev de T:ıklim arabacı rok=ık 15 
numaralı hanedir. Burada Melfilıat is· 

minde bir kadın oturmaktadır. Mela.hatin 
de c\ini randevu yeri gibi çalı~tırdığı öğ-

(Devamı 5 incide) ' 

romanı 

KARA 
ABDURRAHMAN 

C umartesi günü başlıyor 1 
"V cfatından çok &eneler geçtiği hal
de Rum kadınlarının ''işte Kara 
Abdurrahman,. diye çocuklarını 

korkuttukları mumaileyhin ilka ey_ 
!ediği deh§etc bir nümunedir. Ha
nM?r tarihi cild 1, S. 139. 

Yazan: UkBm nm 
Şimdiye kadar yazılmı~ en 

müheyyici ve en nefiı1. 
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Dem~ryolu siyasetimizde yeni bir 

aç~ıd• Erzincan hattı 

Amerikan devletleri 
konferansı başladı 
Ltma, 11 - Perunu merkezi olan Lima

da toplanan Amerikan devletleri konfe
ransı dUn 21 Amerikan milletinin 1.atlra
kllc ilk cclaesinl akdct.mlatlr. 
Penı hariciye ncwn Concha, söylediği 

aç!§ nutkunda Amerlkanlılık zihnlyetlnl 
methllsena et.mJş ve Amerika cumhur! • 
yetlerinden herhnngt blrlnln latikJAllne do
kunulduğu takdirde bunun bUtUn Ameri
ka kıt'asını emniyetini lhW eylemı,, ola
cağını a5yl~tlr. 

Arjantin hariciye nazın CanWo, mllte
aklben söz alarak Concha'nın konferans 
rel&l!ğine lnUhabmı teklif et.mlB vo bu 
teklif alkıDlarl kabul olunmuatur. 

Tek:lülnlıı kabulUnU mUtenklp CıuıWo, 
l&yledlğl nutukta cenubi Amerlkanm bll· 
ton cUmhurlyetlerlnln kendJ tamamlık • 
larmı mUdafaa Jçln aJyııst hudutlan naıan 
iUb&m almaksızın tek blr adam gibi aya. 
ğa kalkacaklarını beyan etmle ve bunun 
için bir pakta ihtiyaç olmadığım ~Q 
hepsinin tek bir bayrağı bulunduğunu 

kaydetml~tlr .Bu bayrak adalet ve hUrri
~ et bayrağıdır. 

Cantllo ecncbf propagandalarına mAnl 
olmak l~ln Arj!l.Iltinln hazırlamı olduğu 

pllnı bnrarrıtlo müdafaa e~ ve deml;;tlr 
Jd: 

Amerikan nizam.mı tebdid edebilecek 
olan her veyi gerek tahnffuz! gerek doğ. 
nıdan doğruya tedbirlerle reddetmeğe az. 
metmıe bulunuyoruz. 

Cııntllo, ccncbt zlhniyeUcrl Amerlkada 
Lıklşnf ottlrmck tsUyenlerl ve bu fikirle
r 1 şiddetle takbhl ederek sôz.lerlnJ alkış. 
h r arasmda bitirmiştir. 

Sonra Amcrlkn hariciye nazın Hull bir 
nutuk sôylomlşUr: 
"- Hepl.mlı:, bOtlln dllnya mllleUerlle, 

sulh içinde ya~3Jlla''l harareUc arzu edl· 
yonız. Ancak, dUnynnm hiçbir yerinde en 
ufak blr §ilpbe kalmamalıdır ki Amerikan 
milletleri kendi kıt'alarma herhangi bir 
devletin sUAh kuvvetiyle veya devletler 
&rast bir l crtlblo lsill .. da bulunmnlanna 
asla r..,U,:ın.1 etmcmeğc azmoyl~ler • 
dlr. 

Yord dUnyıı için e.n mllhlm mescle sı. 
yas! olsun asked olsun ecnebf istilbma 
karıı muvafık mUdtı.!aa tedbirleri almak
ttr. BUttln milletler toşrlld mesaide bu· 
hımnalıdır. VııkıA her millet mUuterek 
men!ııatlerhnh: ve mes'ulyeUerlmlze ~U
rak içhı alacağı tedbirleri kendlslnlıı ka· 
rarlnştırması lüzondrr, fııkat bugUn bU -
tlln dUnyny aamU meseleler vo vaziyet
ler kareısmda bulunuyoruz. Bu meseleler 
Montevideo ve Buenos • AJres konferans
lıırmda me\'zubabs olanlardan daha gtlc 

halledllc::ek mahlyettedJr. Önllmllzde bu
lunan it lerin lfnsmda, bundan cvve lyap. 
mıo olduklarımızın ve daha neler )'npabll
mek kn.b11Jyctindo olduğumuzun vuurlu 
bir idraki b.lze çok yardım edecektir, 

BlltUn Amerikan mllletlerlndekJ din, dil 
ve trk kanvmalan bunların Jnki§nflıırma 

mı\nl olmanıI§tır. Amerlkıın. kıt'asmda 
beynelmilel mOnasebetler dar bir ıı:ısyo
nalisUJğin tahrlpkllr kuvv Uerden dalma 
kurtulamamı::ı lso o bu kuvveUerln tesir
leri tcsanUdUn ink.Jı.ıa!ile dalma izale o
Junmu::ıtur. Çıkan fbtllA!lan dainın sulh 
yollarile halletmek ımnfnl do buna il!vc ı 
etmek IAznndır. 

BugUn bir dc~n dııha insa:ı.lık {l.loml fe
ci bir tnrzdıı iki fjlktan birlnl intlhab et
mek mecburiyetinde buh.:nu:·or: hllrrlyet 
veya esaret, nlzrun \'Oya nnar,ıl, terakki 
vcyn tedenni, medcnlyet veya vııhşet. 

Ha~· !c ka.pılınıyalrm. Bu eıklar buı;tın 

bir hsWkattJr ve tehdit edici kuvvetlerin 
ba3 glSstcrdJği mcmlckcUere mUc ~vtr olan 1 
dUnya kısmında bu şıklar mılsp• : birer 1 
mahiyet almaktadır. Bunlann bunaltıcı 1 
g31gcsl biunt bWm kıt'amwı kadar \1%8.D· 1 
maktndır. 

Bu tehlike k8.rJ11Smda cerck biuat kon· 

::ıı~!~~~:::~:=~~~!=zıe~:c~~ 1 

Atatürk köprüsü 
Haziranda tamamlanarak 
belediyeye teslim edilecek 
AtatUrk köprilsll inpatının ilk 

kısmı tamamlanmııtır. Esas ltöprUnün 
montajı tamamlanmııtır. Köprilniln 
yalnız parmaklık kısımlan kalmıştır. 

Bunlarla elektrik direkleri de gelmiştir. 
Derhal yerlerine kcnulmasına batlana. 
caktır. 

KöprilnUn iki batında yapılacak isti
nat nbtJmlarının Un'kapanında olanının 
inşaatı tamamen ikmal edilmigtir. A· 
zapkapı tarafında olanı da kısmen ya. 
pılını§ bulunmaktadır. Fakat beledi· 
yenin Unkap nında olduğu gibi Az:ap
kapıdada istimlak faaliyetine henüz 
baılamamı§ olmasından bilhassa elan 
eski Fenerler idaresiyle havuzların ka
pısını teşkil eden duvann yıkılmamı§ 

bulunmasmd&n dolayı Az:ap'kapıdaki 

hazırlıiı:lar '1r.ha fazla ilerleyememekte· 
dir. 

K8prünUn Uzerinin asfaltı ite diğer 
d8gmeslnin yapılması ıh en aona bıra.. 
kılacaktır. 

1nı1aat grubu haziranda köprüyU ta· 
mamen teslim edebileceği kanaatinde
dir. Fakat o zam:ına kadar belediyenin 
istiml5.klan tamamlamasına pek imkan 
görülmemektedir. 

- - o--

Karabük fabrikasının 
işletme hazırhğı 

ÖnUmUz:de1d martta ocakları yanacak 
olan Karabük demir ve çelik fabrikala
rrmız:ın işletmesine ait hazırlıklara ba§
lanmıştır. 

Es;ıa ham maddesini Divrlki demir 
madenlerimizden alacak olan Karabük 
demir ve çelik fabrikasının muhtaç ol
duğu diğer yardımcı maddelerin tedari. 
ki faaliyetine de geçilmiştir. 

Diğer taraftan, Karablikteki demir 
ve çelik fabrikalarf yle bir man.zuıre te~
kil edecek olan diğer fabriY.alann biı 

kısmının inşaat işleri .de ilerlemektedir. 
Diğer bir kıımmın inpabna ~ıe he· 

nüz ba§lanmamıştır. Bütün fabrikaların 
taınam olma&ından s~nra, Türkiye ha· 
riçtcn hiç bir ge'kilde demir malzeme 
getlrmeğe muhtaç olmıyacaktır. 

Şimdi madeni sanayimizin bam maa.. 
desini tedarik ettiğimiz bazı memleket
lerin bu bam maddeleri vermek husu
sunda çıkardıkları mUşkillatın Türki· 
yedeki doğan bu yeni sanayi ıubeainin 
yaratacağı yarından ileri geldiği anla. 
ılmaktadır. 

me eylemektir. 21 Amerikan cumburl· 
yelinin kendi kanaatlerini açıkça ve hiç 
bir oUpbeye mahal bırakmıyacak tarzda 
ilAn etmeleri zanır:tdlr. Bu knnantlmlı 

§udur: mllletler nncnk mlllt bir te§ekko.te 
ve enternasyonal ınUnnsobetlere istlnnt 
eden bir sistem sayesinde maddJ ve ma
novt terakki edebilirler. 

MflletlermUv:l"n her blrl kendi hesnbr
na ne gibi tedbirlerle mlletcrek menfaat
lerlmhe ve mll§tcrck mes'ul!yeller:lmize 
iştirak dcbilcceğinılzl kanırlnştınnnlıdır. 

Birleşik Amerika hesabma eöytOyorum kI 
benim memleketim mfüıelldh bir ihtillif 
lhtlıruıllerl me\•cut olduğu mUddetçe asl:e
rl bnhrl ve havnt bUtUn kuvvetlerini ol· 
duğu gfbl ayakta tutncalttır. Ayni z:ımnn
da blllyoruz ki mllletlerln fethi için ye
catle vasıta sllAh d('ğtldlr. Bazı milletler 
tarafmdan birtakım akidelerin inti.sım 

bnşkn mllletlerde teessüs etmiş olıın eos
ynl niznmlnn ve hUkiimctlerl yıkablllr. 

Bu gibi fnallyctlcr smıflarm veyn ırkln
rm tc!evvuku gfbl boş nnurlyelere isti • 
nnt etmektedir. O nazariyeler ki dün
yanm bnzt taranarmda bugUn tekrar vn. 
eut bulmU§tur. Bu gfbl akldelerln bizim 
krt'amızda hortlamasma imkAn Yoktur. 
ÇilnkU bu nuarlycleri mllletlerimlz el 
bfrllğlle ve medeniyet dUnya!!ının ezici 

den m~un bulundurmak ve bu mlleıısese-ı bir ektıerlyetl uıun zamandanber1 reddet· 
lcrln mU~tenlt bulunduğu kanaatleri Jda- mfı bulunuyor . ., 

Bu esar Türk tekniğinin kazandığı Eyüp - Kerestecile' 

b.. "k b' f d' yolu. tamir uyu ır za er ır Otobüs sar.ip~erınce ~ 
attırılıyor da i~Hr"' 

Bu hatta 1116 köprü ve 23 kilomefre Eyilp - Kere~tcci!cr ~a:ıuk o; 
otobüslerin sahıplcn ço tllda}:l 

UZUnlug" Unda 117 tünel Var yolun Cibali ile ~ya~P1 :;~
5 

b8!1atı1~r 
mrru tekrar tamır ettırın otobilsçO 

Erzincan, 11 (A.A.) - Anadolu a. 
jansınm husust muhabiri bildiriyor: 

Demfryolu siyasetbfn bUyUk banisi 
reisicumhur İn6nUnün eseri bugün Er· 
zincan istasyonunun açılmasile en 
başlı merhalelerinden birine daha e. 
ri§:ni§ bulunuyor. Çeti:ıkaya. iswsyo
nundanberi yurdun en snrp ve dağlık 
mıntaka.larrndan geçmekte olan tren 
yolu, tUrk ilminin, Türk tckniğinb 

Tür.k mUhcndis ve işçilerinin çetin ve 
yalçın tabiat kuvvetlerine k:ırşı ka. 
zandığı bUyUk z:ı.f eıin abldcsiair~ 

Yolu b:ıştnnbaşn kaplıynn ve herbi 
ri birer dağ olan yekpare kayalar o
) ulmuş, coşk~ geçit vermez nehir. 
ler ntlanmı§, bcdef e doğru yorulma
dan yUrUnmllştUr. Bu yolda birbirini 
takip eden Çürek, Pingan ve Atma 
boğazlarlle Fırat nehri aşılmıetır. 

Yenilen zorluklar hakkında ufak 
bir fikir verebilmek için yalnız DhTi 
ğt i!e Kemah nrası~da bazısı pek u. 
ıun olan 110 a ya.kın tünel geçildiği 
nl kaydetmek kli.f idir. 

Sayısı bu miktara yalda.san ve dik 
kayalıklar Uzcrino atılmı§ olan köpril· 
leri de zikretmek lazımdır. Tünelleri 
delmek için amele gönderecek yol bu. 
luna.mndığmdan fedakar Türk i§çilcri 
yUzlerce metre yüksekliğinde dilz ka
yndaı:ı mUte.sekkil dağlardan iplerle 
sarkıtılarak lıiğun delikleri açıla.bil • 
miş ve kayalar parçalanarak bu eser 
vUcuda getirilmi~tlr. 

At.atilrk devri evli1tları. bu muaz
zam eseri yapanlar ve görenler iftf. 
har ve gurur hakkına maliktirler. 

Yol Uzcrinde bulunan kasabalar, köy 
lcr, istasyonlar hep bayraklar ve f e 
nerlerle dona.nmı. tı. Halk cumhu .. iye
tin eşsiz büyük himmetinin remzi o. 
lan bayrak ve def:ıe dallarlle süslen
miş treni derin bir bağlılık ifade e 
den candan teznhUrlerlo selamlıyor. 

du. 
Bilhassa lliçde mektep çocuktan el· 

!erinde bayraklarla, GUlbagında köy. 
lüler davul ve zunıalarile alkışlar ve 
ynı;s.sın cumhurifet nvaz.elerile vekil· 
lcrimizt selamlamışlardır. Ali Çetin. 
kaya misafirleri olan vekillerle istas
yonlara inerek bunlara llWatlarda 
bulu:ımuştur. 

Kemah istasyonunda halk bUytik te 
z:ıhUrat yapmıştır. lstnsyon bayrak. 
larla sUslenmlş, milli şef lnönünün, 
başvekilin, Nafia vekilinin resimleri 
istasyon binası Uzcrin.c asılmıştı. J{a. 
za erkanı, mektepliler ve büyilk bir 

-.... ..... ·-· 

hnlk kalabalığı fstasy<>:lda bulunuyor. 
lardı. 

Erzincana· doğru 
Nihayet tren Erzincann doğru yol 

nlmağa başladı. ÜçtincU umumi mU
fettfşl:k namına başmüşaviri Niza. 
mettin heyeti Sivasta, Erzincan vali
si Fnhri Özel Çetiııknyada karşıla • 
mrşlarctrr. 

Malatya valisi lbrahim de Çetin
knynda heyete iltihak etmiştir. 

Her tarafı donanmış ve sUslennıiş 
olan Erzi:ıcan istasyonunda komu. 
tanlar. askeri ve mUlld erklin, vlliı.

yet, belediye, C. H. P. mUmc.ssflleri, 
hemen bUtUn Erzincan halkı, civar. 
dan gelen heyetler, vekilleri ve heye
ti §fddetll alkı§lar ve yaşasın cumhu. 
rlyct avazeslle karşıladılar. Tren da
ha evvel diğer davetlileri getiren tren 
Jer gibi istasyonun Sıvas tarofc:Jdn. 
ki makasm başında vilcuda getirilen 
zafer takının önünde durdu. 

Nafia vekili Ali Çetinknya misa -
firlerite beraber trenden inerken mı. 
zıka ihtiram maI'§ı çaldı. Vekiller ha 
zır bulunn.:ı askerl ihtiram kıt.asını 
tefti§ ettikten sonra davetliler nutuk 
kUrsUsU etnı.fmda muayyen yerlerinJ 
aldılar. Bunu mUteakip açılma töre
ni başladı. 

Mızıka istf klfil marşnu c;aldı. 
General Abdullahın hitabesi 
İlk aO.ZU DSrdUncU umumi müfctti§ 

General J.bdullah Alpdoğan alarak 
şijyle dedi: 

- Sizleri bu meydana getire~ şu va· 
ıta Atatürkün inlal:lplarırun anası ve 
esası Glan TUr'k Cumhuriyet hUkQme
tinin size ve TUrk milletine yapmış ol. 
c!uğu hediye ve armağanın en bUyUğU. 
dür. Getirdiğimiz bu armağanın kıyme 
tine paha biçemiyoruz. TUrk milletine 
bu hediyeyi verdiğinizden dolayı var· 
olunuz diye bağırıyorum. Arkada§lar ! 
Tohumundan, suyundan ve soyundan 
geldiğimiz Türk milleti huzurunda ıe

l!m durduğumuz Cumhuriyet hlikQme 
tine gelinceye kadar 116 devlet kur. 
muşt•1r. 

Tarih esefle diyorrum ki bu devlet
lerin hepsinin battığını kaydediyor. 
Bu devletler neden battı? Yolsuzluk· 
tan. 

Cumhuriyet neden ebediyen ya§aya. 
ca1:tır? Yolluluktan. Bakın şu dağlara! 
1l6 Türk devletinin çoğunun ordulan 
bu dağların Uzerinden yürUmü§tür. Si. 
yas?, harst, sanat ve zaEerlerlyle Türk 

-

C~rrahpasıı ha.stııne bıe u:.,·c ohrnlt )npı' n Uç binadan biri de 'Ooh'erslte CU• 

raht kllnlğldlr. Bo mC\·tJm l~lndc ikmal cdllcoek olan bu bina, tamamen modem 
amellyathanclcr, Ul.borntu\'arlar Uıth'8 edecek \'C ltlncle 160 halstayı yatıracak te-

IMt buluna~aktır. 

Bina ikmal edilir edilmez, hastanenin §fmdlld cerrahi km1ıu da buraya nakledl· 
lc<'.ekti r. 
Yeni cernhl kliniği teknik bakımından linlverstteye, lda.rl bakımdan hastaneye 
ballı olaaktrr. 

lardır. Bu tamir masraf~nı 
ktedırlcr. mU§tcrcken verme 

-o-- - ark 
EyUpte stadyom ve p . 

yapılacak oın ne bit 
Evüp kazasınaa bir stad~ c11p~ 

• bahçesı r ~ete' 
park ve bir de çocuk ·ınıiştİ'· ~ı.a.I' 
sına belediyece karar verı .. ıa ~ t. 

·ıpar pap rrct 
diye mlitehssıs mı ur 
!inde tetkikler yaptı,:'~ıı~~ ~ 
Dabağhane arsasiyl:, çıve Zal rı1abtsl ~ 
tanlan stad yapılınag<'l d• P'1 

·· oda"" kı5ı:nl pnşa enmıı yan~~~7:ru __,d 
elverişli görınü~JtL_ 

=====-=:=::;;;:-:-:r.b kayae· ıet' 
milletinin r.amıru tarı e kil bU yer I" 
fakat yine batmıştır. Çiln de ycıl ~ 
ne bir knzma vurm~~· n~unışU'· St• 
mıştır. İşte bunun ıçın klart bU id..,. 

li • roCU :" " zincanın. Tunce nın ~ giııe5"' ~ 

dliğUnUz Munzur dagının t .. c, ııııf1~ udan a "'S "1"" şelaleler akııor, bu 1 
• ıunuıı bil 6' 

kuvvet cıkarınız. Deınıryo Jıı6nuıı~ 
Banisi Cumhurreisi tsmet k s()ılc~ 

·ı ikredere namını sayğı ı e zı , 
nihayet verıyorum.,, • i reiJiısi' 
VekAlet iıışant daifeS ~ 
• h af' 1/C ıza a b . aıan N iJ ııı' 
Bundan sonra söz f Fııi• ~~ . . i. ~usu ,,..-

Jeti inşaat daıresı re 61 ınuıµtıı te ... ..& 
tın inşaatı bnkkında çok. s~· -)'~ 
malGmat venniştir. flatıPr Jul ı93'3 lld 
rum hattı in~t nın 4 EY· aııaJı't _... 

kil meucsı ,,ı.aw 
başladığını, 335 ° · de :M 41J 
kametinde 140 kilomeıresı c~ w1 

, tınak u::ere ~ .. ı...I ır 
iltisak hattında o . al ediJdlgı--uı? 
kilometre int.na~n ık~keıınetiıÜt1, "'dit' 
suretle cumhurıyet b nıuğu oı"1 ~~ 
c:a getirdiği bııttarrn u:r 297 5 1,ııı 
kadar açılanlarla bera w buıılı' .A 

metreye baliğ oJdu~unu ~~ ,,e "'~tl, 
in!lnat malzeme, lokomatiura &ırfCV 

:s • u on 
parçası olarak 312 Dl Y V 
diğini kaydctd. çetlıı1"1~ 

Yusuf Razi bu hat~ iği fle 1' ~ 
zincan ve bilhassa pıvr ıcati>''" 1'f tıl' 
arasında başka hatlarla ·ıniıin JıiÇ ,,.. 

ınleketı ıı,aıJr .. 
edilmiyecek ve ~e sadiif olıı ıe&İ-
bölgesinde emsaııne te ka)'deY ' 

Jdugunu ~.~ 
cak kadar arızıılı 0 .. 3 rat1 .,. _rı ' 

• a na.. .: P'' 
Hatibin ızahntın ir J;uP tl11' 

Erzincan arasında 13 dd:~ 1103 ııfl' 
Uk viya u ' ııı 

betonarme bily.. .. bazıJarın111 ~P 
ta• ve beton kopru, ..,e J:ıer ı.ıı :.- varan . bil 
luğu 1330 metreye 

27 
ınetre>11 •

1 
• .oo 

tl 232 9 ııı• r. uzunluğu yek ııu J-{att<ı p~' 
ı 17 tUn~l mevcuttur. ıurabiye ~ ~1 
metre mikabı tesviye~ncle gurıc! 

·ınle, ... - , ı11 
m § ve yaı: mevsı ııı:ıuştllr• ve'P" 
bin amelo çatıştığı o akiP ~afl.atcJılrl" 

Bu nutukları mUte abayı dO cııl" 
Ali Çetinkaya bUtiln ~ı.uriyet se •-ıl' 

cuıı~· 110 
alkışlar ve yaşasın katak her ı1'1" 
n arasında kUrsUye çı ı:esUen ııu 

. a)ktııtlarla 
sında sUreklı ır ,e' 
nu irat etti. da ahP80 Jl 
Mera~im esnasın ti?" 
vınçli telgraf .. ns.,,.eteôn aft ~e' 

nutkun.. "' lclr ıı' Çet.nkaya piyarı.ı• i>"tı 
aldığı bir telgrııfl: ~ru raY f e~dr ef 
ri Irak hududu~a ~ ettiğirıi ~rJeıcııil' 
bcışloındığ nı istıbş<l dı i~iıı le 1.;ti ı;,1-

klı~ll 'l/C,.' 
ledi ve hattın • :Miidafaa 
kc~ilmesini Millı • . ·rı tııl'• 

· a ettı· ·sırı' ~ 
zım Ö%alptcn rıc di)'e re•. 1'e•''e 

Kılzım öznlp belckurdele'fl lci btitli~ 
dim ettiği ın:ıkaslıı. tııs)'oıı.d~pJJ:ıtl ,.ı 
battı açtı ve tr~~. ~ 6esıeri•sı;:ıuıj".;#11~ 
lokomotiflerin d~ ~ı;ızdııfl )'11 ıııar0_ kıthrı ve hep b.t 011utı'\ıe ı11°11 t 
iştirakiyle söylenen AtatUr ,311 ı~~ 
nağmeleri arasında · .. ı tıı~ı~A"' ııa . 

·mlerı.· ·rı~ 
nUn yanyana rest .. Un :ı;;rtı 

1 d n but • ıırı' 
takının a tın a le geçti· ııJI'' ''il' 
sevinçten ağtıyara yoııda ediıdı 

istııs • -' 
Bundan sonra rıer ıt 

büfeden bUtiln davet 
1 



• 

~Q)~JNt"IVA._ı .~UN-1938 RAmm - Akşam po~tası ,, a -

Kazanan ~'ltcı ctaw = ~NJ c§.l lf O 

tıGazet;;i "VJ ~ (k Ü 0 Ü ifil Ü ifil nunıaralar 
e romancı 1 

~~~h r · NJ lUJ 1İ: ık lUJ 1200 O 100 Jl ra kazauaolar ~ a ~a sonunda Parıs'de sene 

'aras,~:bı~~t mük!Hatlannı kaza- Lira kazanan :0465 36805 34025 31611 16947 34983 

~:~ ta~;i~ d\~~~~~:~:n~:r~~,~~ Cumhuriyet, 12 senede Deİn[ryolu inşaatına 19962 ~!~~! ~~:~~ ~~~~! 2~~~! 1~~!~ 2:!~: 
r Homan da yazan muhar- tJ 28508 17168 5329 17901 6793 6565 

~ile rnuharrirlikten bac;ka bir 300 ınilyon lira sarf etti 
~~ diyeceksiniz. Bizcfe ~ de- Erzincan 11 (A.A.) - ~rzincan is- ne olarak işletmekteyiz. Beş sC';,e ev. 

h ~tı ı kimseyi geçindirmcdiğı tasyonunun açılış töreniıvJe Nafia Ve. vel senede 5 milyon raddesinde olan 
~r rrtuharrir gazetelerde çalı~- kili Ali Çetinkayanın nutku: yolcu adedi bu sene 20 milycnu aşmış 
arlltıı r olur. Bugun tanınmış ro- "Muhterem vatandaşlar, ve senede 2 milyon ton olan e§y l nak. 
,. edıbler arasında gazeteci- Vekil arkadaşlarımız, Büyük Millet liyatı bu se:ıe 5 milyon tona yaklaş-
-.er} ı~, günü günune m::ı.kaleler, Meclisinin güzide bir heyeti ve mebus. mıştır. 

Silll ilınıarnış pek az kimse göstere- larımızla büyük ordumuzun yüksek ku Ecnebi ~rkctlcrden satın aliığımız 
t Un zararlarını da görduk: Da- mandanları, hükumet, ordu, parti, halk demiryollarmın tarifelerini hal!un içti. 
~tait içinde belki daha olgun, ve matbuat mümesı.illerl bir arada Er- mai ve lktisadi şartlarına hayat ve ma. 

llıııh e .e:ıer vermeleri kabil olan zincan istasyonunun açılma töreninde işet derecelerine uygun olarak tanzim 
-<}'! arnrımiz kendilerini çabu- bulunmak ve sizi seldmlamak ve tebrik ediyoruz. 

a \erdıler ve gençliklerinde bes- etmek üzere buraya gelmiş bulunuyo. 
il b" Cu:nhuriyetin ilk 1923 yılındt <le-

ıı k 
ır anat hiılyac;ından vaz- ruz. Erz:ncan ve havalisinin fedakar ve 

ol miryolu bütçemizin varidatı bir m iyon 
a} ına "aptılar. Hergün sü- kahraman halkını böyle mesut büyük Yaz 179 bin lira ilt-en 193 7 senesi ıa: ieatr • 

• 1 ı tiyen gazete, muharrir bir hadise ile selamlamak ve tebrik et-
~ nın 36 milyon liraya kadar yükseldiği. 

n rnü kulpe'"'ntlıg~i bırakmı- mek fırsatına nail olmak bizim idn bü. 
}<ı • .,._ ::ı ni iftiharla :.öyliyebilirim. ıra\a5) avaş ancak kemıyete iti- yük bir bahtiyarl.ktır. Sizlere sevgili 

:1 n l!uleryüzhi bir dü~mandır. Reisicumhurumuz Büyük ismet Inönü 
.ı Pek öyle değildir; daha doğ nün selfimlarını ve Başvekil Muhterem 

ı. 1-Iatta daha son zamanlara ':elal Bayarın sevgilerini beraber ge -
• P, ler arac;ında gazctecılere, tirmekle ayrıca şeref duymaktayım, 
·!'tı "'a~ı bir tlC\İ i tihfa( vardı. Cumhuriyetin başardığı birçok feyizli 

1~.icin gazeteciliği, memurluk, eserler arasında vücuda gelmiş olan 
•nci bır meslek sayarlardı. Erzincan hattı milletimizin kendi para. 

"'.ar da, bizim gıbi, gazeteciliği sı, kendi bilgisi ve kendi emeği ile mu-
arfaen ayırmamağa ba~lryorlar; vaffak olduğu parlak bir eserdir. Hat. 
l, <la hır edibin, bir romancı- tın güzergahında Çaltı ve Fırat suları 
ı ~taplan ile yasaması günden boylarında ve Atmageçidi üzerinde gör• 
~ğa ba~lad•. düğümüz köprü, tünel gibi fen ve san-
~ edebiyat bir şey kaybediyor at eserleri milletimizin ve fen adamla

'. C ı.ta bilakis kazandığı iddia rımızın gurur ve iftiharına şayandır. 
ilıetecfe çalışan bir muharrir Milli tarihimizin ve milli kaderin ne 

aı~tı takip ctmeğe, dünya ha- garip bir tecellisidir ki hemen bir asır
•.Jı :tkadar olmağa mecburdur. danberi Osmanlı devletinin esas bün. 
b~~lerine daha çok hakikat yesindc garp manasında hiç bir ıslahat 

1 dır, hatta zaruridir. Gazete- başa:-tlmıyarak suiistimaller.: sapılmış 
~~haberlere ehemmiyet ver- ve ağır şartlar altında ecneı. ··ere imti-

k irlcr, hayatla da alfık:ılan- yazlar vererek cc:miryolu }• ptnmak 
a ~ eJldi kendilerine yarattıkları hevesine düşmüş olan saltana. :~ıaresi 

<tl'l'Jli 
' nde dola~ıyorlardı. . nihayet kendisini istismar ~tmc~ isti • 

• ı.- r daha bir çok şerler sby- yen emperyc.list d"vletlerle beraber 
·Ilı:, at bunlar ancak bir derece BüyüJ- Harbe 11ürüklendi ve birlikte 

Ktudur; bir de m::ıd:ılyonun parçalandı. Neticede genç, taze, çalış • 
bah.-ınak lazımdır. Gazeteci- kan muharip bir milletin birhgirır ve 

·~;kadar alakadar olduğu ger- eski Türk seciyesindeki iradı: kuvveti. 
eh Clıeteci ha) ata gumi gunüne nin canlanr:ı;.sına dcğru bir ::.ınin ve 
~Un dunü bir dereceye kadar imkan husule geldi. Türk milletir.in 1ca 

Erzincan hattının inıasında hizmet
leri sepkeden fen adamlarımıza, mc.. 
murlarımıza, müteahhit ve i~çil:re yük 
sek huzurunuzda bir daha ve alenen 
teşekkür ederim. 

Hatlarımızın milletimize ve ~omşu 
milletlere ve yükse'k insanlık alemine 
hayırlı ve mübarek Glmasını diler, siz. 
lcri de can.dan tebrik ederim.,, 

Nazi partisinden 
ihraç kararı 

Röyter nj:ınsının Viyanadan bildirdiğine 
göre. eski Avusturya başvekil muavinle -
rinden Franz Vinkler nazi partisinden tar
dcdilmişlir. l<'akat, buna neyin sebeb ol
duğu mnlUm değildir. 

Vinklcr 1932 de ilk Dolfus kabinesin-
de batıvckil muııviniydi. Sonra çckllml§, 
hükumetin muarızı olan A vusturyn nnzl 
partisinin b:ı.şınn geçmişti. 1934 de de A
vusturyadaki nazi tahrlkıltı hareketlerin-
den sonra Almanyayn kac;mıutı ve bugü
ne kadar Bcrlinde kendisine Almanyanın 
§arkt Avrupa siyasetinde mütehassıs bir 
kimse olarak bakıılrdı. (Dcyli JleralıJ) 

10000 . 
Lira kazanan 

16445 
3 000 lira kazanan 

23383 
10 000 lirahk 
son mükafat 
17129 

2 000 lirahk mükafat 
Beher numara '..>eşer yüz lira alacaktır. 
12295 16031 22812 2509 29336 14043 

11179 34327 6690 4225 4951 787 
28618 8493 5705 21972 31571 5559 

5783 550 37346 25199 34910 20734 
12475 22J.08 9232 6972 22449 35108 
21234 37789 32580 31392 21212 11870 

1187 19698 9381 15195 

t 00 O 1 .,1 r a h n z a n a n l n r 
145 16 24597 38275 
11550 

500 H r ıt li a zananlar 
12248 20074 37587 37661 17853 27588 
28194 27199 7163 34906 13695 

~9055 18717 32418 20854 21244 710S 
13818 37898 39247 

200 1..lra kazanao-lar 
25739 8575 35807 39466 39730 1154 

6357 38455 29672 23779 23538 34374 
14730 14619 35513 1526 31751 7365 

19794 3020 28411 5021 25229 37547 
5179 18819 13279 17293 10996 21819 

33517 18524 30506 7902 34191 33845 
15424 35762 5710 azı hkfun bir adamdır. Elinden biliyet ve vasıflarına en iyi teşi:!si ko

~ 0 gün okunacak \e ertesi yan ebedi Şef Atatürkün yarattığı inkr. 
~ ır. Bugün dikkatle me~gul lap ve Kemalizm rejimine M"Jclanya ve 
~ ti·Yann kutularına lmpanıp Lozandan sonra yurdu demir ağlarla 
~. lıftır~r kukladır. Gazete, mu- örmek surc:tıyle milli birliği ve siynsi, 
~ rııu<ıdısatı tarihi bir bakı~la gör- iktısadi ve askeri bütünlüğ;i viicuda 

t :ade etmiyen bir mec;lektir. getiren Cumhurreisimiz milli Şef Bü -
O ilrlu gününe ... halbuki roman-lar h yük İsmet inönünün şaşmaz progrc.mı.. 
• ı i görüşe muhtaç olan, hfı.-
~,~\i hareketsizlik halinde, hiç na ve azmü iradesine borçluyuz. Cum
'"ıet "' huriyetin iptidasındanberi m11ntazam 
l• - agır akan bir nehir halinde 

t ~r~elen adamdır ... Onun dü- bir program ve tertip dahilinde: demir. 
' ru yollarımızın inşasına devam etmekte-
~· • tarzile gazetecinin düşün-

• ~ larz1 arasında çok büyük bir yiz. Cumhuriyet hazinesin.den son 12 

11 İı·Gaıeteci daima heyecan ve- cumhuriyet yılında demiryol inşasına 
~A ıç olmazsa karilerin gündelik sarfedilen paranın yekunu 300 küsur 
"I! ~ milyon liraya baliğ olmuştur. Ecnebi 

Suriyede Aleviler 
hükllmete ka..-şı 

sil8hla ayaklandılar 
Aciz vaziyette kalan Suriye, F ransanın 

yardımını istedi 
lhA ap \erecek şeyi bulup çı-
~4':Cburdur; romancı ise bir ce- idarelerinden'satın alınan imtiyazlı de. 
~ }a~ıncta, öyle geçici olmadığı miryollarının bedellerinin ye'kftnu dahi 
,~oze e<ırpmıyan, heyecan u- 200 küsur milyon liradır. Kendi yaptı-

~ biti• az çok ebedi denebilecek ğımız hatlarla ecnebi şirketlerden satın 
~ ~:ı~Up çıkarmağa mecburdur. aldığımız hatların yekunu 7 bin kilo • 
tıı "(;~leci romancılarının hayatı, metreye varmaktadır. 

Yı aliıkadar etmiyecck bir rö- Bundan böyle dahi demiryolu inşası· .;uu diye karşılamaları pek 11a devam edeceğiz. önümüzdek~ l 939 
~a. i Zaten çoğunun eserlerinde senesinin ortalarında Erzin.can hattı. 

• hıııu davalannın pek göze çarpar nın Erzuruma varması mukadderdir. 
l"<tnası da bu yüzden değil Diyarbakırdan dahi şarka ve cenubıı 

şarkiye doğru hatlarımızın inş:ısına 

.i\"ımdlah AT AÇ .devam etmekteyiz. Bugünden itibaren 
diyarbakırdan öteye ray ferşiyatına 

başlandığını da tebşir edebilirim. 

''h er d .. 0 gan çocuğa bir 
t ~ııllıba kumbara,, 
~ııllıb raya her gün biraz para 
~ ara· E . . 

Pek yakında komşu ve dost mcmle. 
ketlerin demiryolları ile birleşmesi bir 
emrivakidir. Memleketimiz ve lıa1kımız 

için yaptığımız demiryollarımızı yine 
m~mlcketin ve halkın azami menfaati-

Halep, 12 - Lazkiye nuntakac;mdaki dan sonra kaçmağa mecbur olmuştur. Bu 
Cebel civarında bulunan Aleviler üç gün- çarpışmada 35 jandarma esir düşmüy 

denberi silahlı bir kıyama kalkmış bulun- tür. Asiler esirlerin silahlarım aldıktan 

maktadırlar. Maksatları Lfızkiyeyi Suri- sonra kendilerini serbest bırakmışlardır. 

yeden ayırarak müstakil bir Alevi devleti Hükumet uzlaşmak için Ale\·ilerle temasa 
vücuda getirmektir. Bunlar cuma günü geçmişse de Şeyh Horşidin yaptığı ağır 
bomba ve silahlarla mücehhez olarak A- teklifler temasları akim bırakmıştır. 

rap köylerini ve Suriye jandarma kara

kollarını basmışlardır. Kendilerine Sü
leyman Horşit isminde bir Alevi şeyhi 
kumanda etmektedir. 

Hadise Suriyede büyük bir endişe u
yandırmıştır. Bir çok mmtakalardan top 

]anarak gönderilen 400 den fazla jandar
ma ilk çarpışmada bozguna uğramıştır. 

Jandarmalar arasındaki Ale\iler de silah 
larile beraber asilere iltihak etmişlerdir. 

Dün sabah gönderilen ikinci bir jan
darma müfrezesi de Lllzkiyenin ~ kilo
metre ~kında bir saatlik bir çarpısma-

Vatani hükCtmet isyanı bastıramıyaca
ğmı anlryarak Fransızlara müracaat et
miş ve muahede mucibince yardım iste
miştir. Bunun üzerine Franc;ız delegesi 
Horşil ile temaslara başlamıştır. 

Dün akşam Surire cumhurreisi Haşim 
Atasının kardeşi Mükerrem Atası Lazki
yenin Telkeleh kasabasından dönerken 
asilerin baskınına maruz kalmış bindiği 
otomobil kurştınlarla delik deşik olduğu 
halde büyük bir tesadüf neticesinde ken
disine bir şey olmamıştır. Karışıklık yü
zünden llatay ile Lübnan arasındaki mü
nak~Hlt da durmuştur . 

~. li · en cmın sıgorta .. 
1 h;'ab er Türkün bankada bir 

1 0Iınası 
~· 
~ 11lıarııık 

·-···-·* ~ Baş olmak ı nn kırk yaşlarında Mehmet a
dında bir ntlanı :ıyni soknkta a-

~~!ırıcı Para etmez 
a arttırmağa çalı§. 

~t 
tsr k 

~ıı e~· aya gibi sapasağlam du-
• ırı tasarruf parası Türk 

ister misiniz ? 
T A:X'da "Baş olmak isler mi· 

siniz,, suali altında ı 7 şart oh:ı ~~ lmd::ı~ iklell çek,!l'ez. ifa' ol dn istersen so,·:ın lı:ışı 
sıralayan psikolog müstear ndlı A, u~tat ps_ıkolo~, lı~~ l~ hlr ol! 

••• 
yazıcı '§öyle olmalısınız, böyle lı~$ bulsak alımallnh kcsıp ~nsan 
olmalısınız,, diye bu 17 madde lıf;a dağıtır da beşerl:retı boş 
içiruJe bir yı~ın vnsır snyıp dök· k:ıfolılıktan kurlarını. Sen ne Çukura düşen adam ! 
mekl('dir. dl:rer~en a~n ! 

çılan bir çukurn düşerek ynrn
l:ınmış. Tnlıkik:ıl ynpılı:rorınuş. 

Mehmet lstanbııllıı ols:ı :rüzü
nc hnsrcl kııldıih düz )"Olda aya-
ılı sürccrde, çukurlar arasrnd:ın 
keklik sibl sektrdi. Tahkik etme· 
ıı. 

·~ı-.ı1111ııı1-. ... ~.... Adem oğlunun kellc~i, pnznr Henlın .san:ı nasllıallm: 
oAlu Hasan ıncrlıumun bn~ı bile Bunl:ır olmasın, zarar cüııl. G Al.ATADA Jlurmn sokngın- :Mulınkknk hu ndnm ~elırin ya-

dn 13 numaralı' enle otu· b:ıncısıdır. 

25490 39408 34800 17452 26562 35-442 
3783 7357 7873 31391 
4141 22759 14967 33609 39691 31085 

12276 8730 14232 34246 16406 28628 
5155 39687 7195 32059 37840 279i0 

30234 27795 33451 12967 30749 ~307i 
39462 10719 

50 lira kuzauanlar 

34868 15989 36146 33007 2209 4689 
33671 37633 10704 21665 32010 11633 
18345 16517 2387 16689 38408 11104 
11818 13483 35241 18633 33849 19317 

1060 31016 28793 37376 14414 6060 
18401 17217 6745 33079 20726 4747 
31970 35290 4068 4234 22628 27486 
22643 21961 5369 10436 30416 3857 
0540 16489 2150 17613 28798 &1481 
2089 31902 24126 4041 9063 18905 

24457 8315 19262 3466 39273 31657 
16684 22590 2252119805 5134 6017 
11408 10974 21399 6417 8451 21725 
35886 4172 17772 7088 29492 26899 
26385 30071 29255 9357 28772 13726 
23434 8366 2194 15683 14694 5001 
16810 38625 37060 3671 2730 26913 

134981 10346 728 35616 2692 31922 
38942 33223 28735 11573 24723 8153 
11429 10791 25087 35700 31628 16274 
35383 9154 18146 6244 23649 31363 
31432 10097 5175 11396 21885 39971 

3504 8400 25022 22301 18926 19952 
30023 32901 7116 12235 14827 11842 
35995 33953 39875 73614 14732 12788 
17161 22732 34224 38480 33934 3954 

9832 27008 36263 20956 14928 31872 
36824 17618 39470 20101 2369 37655 
26609 29142 38895 30595 26Ş93 507 
16156 25321 38414 11662 28810 22292 

557 30378 39669 8860 35128 2821 
20396 11701 1777 37775 6380 

30 lira kazan anla r 

15985 32992 34750 35571 31652 24166 
1886 32668 19826 29306 15206 22353 

27907 4772 1356 1505 39055 13145 
14641 19408 19108 24123 14919 32350 
10818 6229 369 31064 18522 26661 

3107 8897 25157 33020 25173 1960 
19549 29590 4701 26718 15927 5756 
14995 19725 16851 17065 39461 27748 
15763 30239 11157 38591 14988 31191 
13736 15856 17722 9578 27231 6156 
37183 14943 26748 7159 5400 32903 

5883 17328 29332 22050 32110 36332 
1348 32186 28245 2838 13134 38846 
19016. 22427 7055 8133 15292 25209 
36670 23940 24963 24252 15967 29022 

633 28659 27320 26011 30227 28045 
12346 38089 35448 39703 27284 39660 
13271 1188 20009 24531 28170 21127 
26434 37301 29679 5498 22710 16315 

836 31325 31262 27963 5412 37574 
5870 6181 14264 6691 6547 7678 

11597 26681 22294 28702 6613 9636 
31435 29594 11738 39266 12905 8068 
S1190 2095t 31068 38207 33969 25274 
19460 38465 33971 23202 25372 32361 
28391 37654 30899 4614 5135 4800 
25024 34411 11709 6727 23096 6937 
39535 7923 24242 8706 17404 37784 
6816 4187 37738 8873 3785 30~72 
6i82 279 35062 24746 27022 7G26 
9383 5506 10473 35156 21466 22660 

30203 30429 30221 15291 9763 36383 
21535 6536 15214 6639 36972 558 
16180 15756 12822 38199 11138 35336 
25782 7511 36859 18162 22192 18939 
12902 32913 3587 13594 24013 24629 

103 21540 4924 14059 20777 26226 
15013 7305 30073 26724 16808 33801 
1716 28015 19173 12495 1699i 26729 
32018 25568 39072 21449 4854 6390 
17978 18988 9267 38596 20115 8528 
25592 15816 11907 8974 10292 28410 
16506 14011 30884 30608 34957 10130 
21222 18370 7593 26858 10839 27187 
20716 9011 2229 16361 33330 4454 
33911 34222 6406 29195 1333 24069 
31542 14285 13585 37819 12471 1060 
6697 20643 33480 25496 2585i 38445 
6572 15255 38861 30268 3909 ~ 

34186 3845 166 19224 



tÇERD~: 

• Hapishane binası yerinde kurulacak 
yeni adliye sarayının inşasına yakında 

ba5lanacaktır. Bu ise tahsis edilen para 
vek1let tarafından gönderilmiştir. Temel 
atma mera imi ilkbaharda yapılacaktır. 

• S'rkeci 18 inci okulda 150 kadar ço· 
cuk \"eli inin iştirakleri ile dün bir top!an· 
tı yapılmıc:, yoksul çocuklara ) ardım me· 
sclesj görüşülmüştür. 

• Ayın 28 inde şair Mehmet Akif için 
Cni\'erdtede bir ihtifal ) apılacak. a} ni 
gun ~airin mezarının inşa ma ba~lanacak 
tır. 

• Ziraat vekaletinden müdürlüklere 
gönderilen bir tamimde ziraat müdürlük
lerinin mıntakalarında yetişen üzüm cine; 
!erini bildirmeleri i tenmiştir. 

• Kooperatif kurmak istiyen maran
gozlar dün bir toplantı yaparak mukave· 
leyi lktisat \•ekaietine gönde.-meye karar 
vermiştir. Kooperatif ilk i' olarak bir 
kontrplak fabrikası açacaktır. 

• Üniversite rektörü Cemil Bilsel "hu· 
kuk ilmini yayma kurumu,, namına ilk 
konfcrans.ım dün Ankara halke\ inde ver
miştir. Rektörün birkaç gün daha Anka· 
rada kalarak fakir ünİ\•ersite talebesine 
yurt temini meselesi hakkında vekaletle 
temac:ta bulunacağı tahmin ediliyor. 

• lzmirde yapılacak yeni yolların inş:ı· 
sını üzerine almak üzere bir Ingiliz ~irke
tinin üç mümessili memleketimize gelmi~ 
ve alAkadar makamlarla temasa geçmi~ 
tir. 

• Sanat mektepleri mezunlarının sen~ 
lik kongresi dün öğleden sonra Eminönü 
halke\ inde yapılmıştır. 

Almanyada Yahu
dilere kolaylık 

gösteriliyor! 
Cezalarım ödeyebilmek için 

mücevherlerini hlikOmet satm 
alacak 

Vaşingtcnda bildirildiğine göre A
merikanın Berlin elçisi mister Hug Vil
son Ruzvelt tarafından çağrılarak, Va
şingtona gitmiştir. Bir mUddct orada 
!:alacak olan elçi Almanyadaki hadise
l:r hakkında cumhurrcisine malUmat 
verecektir. 

Almanyadaki yahudilerin hükQmc
tt' vermiye mecbur tutuldukları S3 mil
yon inigiliz lirasının ilk taksiti (dörtte 
biri) 15 Kanunuevvele ka.dar telliye e
dilecektir • 

Yahudilerin bu parayı tedarik etme
lerine kolaylık olması için Berlin Tica
ret Odası Yahudilerin elindeki mücev
her ve san'at eseri gibi şeyleri, Alman 
mütehassıslan tarafından tayin edile. 
cek fiyat üzerinden almak ı.ıaksadiyle 
ayrı bir şube açmıştır • 

Diğer taraftan, Alman şehirlerinde 
yahudi aleyhtarı hareketler esnasında 

kırılan ev ve dükkan camlarının zararı 
540 bin İngiliz lirası tahmin edil:nel<te
dir ki halen Almanyada buluna..rı cam 
stoku bunun ancak dörtte birini tc§l:İl 
etmektedir. 

Bunun i~in Almanyaya yakında 400 

bin İngiliz liralık cam ithal olunacak-
tır, (Sandey Ekspres) 

--~~---------------------~~-----

ZA Yl DİPLOMA 
1326 senesinde nıUhC'ndis mektebinden 

almış olduğum diplomayı zayi eylediğim· 
den ve y<'nLini alncr..ğnndan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Mühendis Semulıl Kurman 

irclfilton aımcaı· 
roman okuyor 

HABER - llsam postası 

Yemek 
/ 

vakitleri 
Y ~r G· />.• azan: ~ D •·}etde1\ 

k yeı?lCI" 
Yemek saatlerinde ıntızam gozet- yin kuvvet sar!etmeğe başlar. Ancak o kuvveti teınin c~ece ("UcudUtl '1: 

mek medeniyet eseridir. Vakıa mede- her birinin hazım müddetleri, hazımdan .sonra mtaboJızma arasında al 
ni memleketlerin hepsinde yemek tıa- d•ıı gıdayı yakması) müddetleri başka baş"kadır. GıdalarıınıZdan 0oğrUY8 
atleri bir örnek değildir ama hepsinde dığımız şe'kerin, hazmedilmeğe bi~ ihtiyacı yoktur. D~ğru bir ıı:ıudde~ 
yemek vakti bellidir. O saat gelince, baıcaklara gider ve oradan - şekerin cinsine göre - az ~ok kı~aıınedilırıe 
herkes sofraya oturur. Aileler arasın- te kana kan§Ir .. Halbuki albilminlerin, yağların saatlerce yitaıtıiıılere 
da bile yemek saatinde evde bulunan lazımdır. Vilcud içerisindeki metabolizmaya geli~ce ~. d:iı:nSC bileıııe&· 
yemek yer, o saatte gelmiyen - lokan- ve hormonlara bağlı .. Ne kadar müdette olduğunu şundılik ıar yapıı:ıll~' 
taya yahut misafirliğe gitmemişse - a~ Ye~ek i§inde insanların hepsine uygun olabilcce~ hes3:Jdir. oııutl 
kalır. tam füru yemek saatlerini tayin etmek şimdilik mümkuo de 

1 
eder. • 

Bu intizamdan vücudlar da istifade için medeni memleketlerden her biri kendi adetlerinde de'I~ ·ylc fC t~ 
eder. Çünkü muayyen yemek saati ge- İngilizler sabahleyin epeyce mufassal yemek yerler, tat Slınek··· 
lince insanın iştahı gelir, mide haz- lusiyle. öğleden sonra birde hafif, sonra akşam en mufa~l Y:n snufa5~ 

metmeğe hazırlanır. Yemeğe oturmak için iştahın geldiğini beklemek, mi. Almanlar sabahleyin bir kahvaltıdan aonra öğle "Val."tl ene 0ğleyi' 
deyi intizamsızlığa alrştırmak, bozulmağa hazrrlama'lc demektir. yemeklerini yerler. Akşama kahavlatıdan çek ziyade, fakat g • 

Bir aralık, Berganiye adında bir profesör en münasip yemek vakitle- yenilenden çok hafif bir yemek.. ufaısal''' 
rini tayin etmek üzere hesaplar ve kendi üzerinde tecrüb!! yapmıştı: Fransızlar da, sabahleyin hafif kahvaltı, öğleyin çorbasız ııı 

·:ı Mademki, demişti, yirmi dört saat içinde insanın en ziyade kalori sar- ak§ama da çorbalı en mufassal yemek.. • . sahipleri W 
fetmeğe başladığı zaman sabahleyin işe başladığı saattir, o halde en mu- Bize gelince, sa'bab kahvaltısiyle öğle yemekten, 1! .. ··l'fiitl kef"' 
fassal yemek sabahleyin yedi buçuk, sekizde olmalıdır.: Bütün gün lü. muntazam saatlerde yenilirse de, akşam yemekleri evdekı ~uyubiıdirirstıı 
zumlu olan g~da o satte mideye girerse vücud sarfedeceği kuvveti birden ne tabidir. Ne vakit evine döner ve ne vakit karnı acıktlgı~ atı1 yeffJe 
almış olur. Öğleden 6Cnra insan açlik duyarsa saat ü~te hafif bir ~ey Pek çok ailelerde hali 6 aat yerine ıgüneşe bağlı yaşanılır; .A § 

yer .. Akşam sekizde veya dokuzda da, uykuda uzuvlann işlemesine lü- yazın pek geç, kışın da pek erken. • .. Un gittıieı·' 
zıımlu olan kalorileri temin i~in, iki türlü yemek yenilir. Bunun neticesi olarak, pek çoğumuzun mideleri de du:ıg ı:ıunt ~~t· 

Profesör kendi üzerinde bu hesaba göre yaptığı tecrübeden sonra Yemek vakitleri muntazam olnuyan bir insanın mide~i de. ~az ınunta-'8,;ı I 
pek rahat ettiğini, çalışmak için vakit kazandığını söylemişti... Fa'kat 'he· Vücudun tiağlığınm bir şart: da yemek vakıtlennın 

_s_a_v_ıa_r_ın_ın_d_o_ğ_r_u_o_lm_a_d_rğ_ı_ş_ü_p_he_s_iz_d_i_r. ____ v_a_k_ıa---in_sa_n_e_n __ zı-·y_a_d_e _s_ab_a_h_ıe_-_______ oı_m_a_s_ıd_ı_r.______________ 5;; 
Korkunç tehlike karşısında görülmemiş 

bir soğuk kanhhk 
•• 
Olümün şerefine . 
i~elim, ark daş ar 
Parçalanmak tehlikesi ~çinde, tayya ~enin 
13 yolcus·u kafaları nasıl dumanlamışlar ? 
logilterede Kroydon tayyare meydanı 

memurları, projektörler vasıtasile, gece· 
nin karanlığı içinde gökyüzünde bir tay
yarenin dört döndüğünü fakat bir türlü 
yere inemediğini görüp merak etmişler
dir. Havada büyük kavisler çizerek dolaş-

ticesindc tayyareci tekerlekleri kurtararak 1 
yere inmek imkanım bulmu,tur. 

lki saat ölümle pençeleştikten sonra 
cyniden dünyaya gelmiş gibi toprağa a· 
yak basan on üç yolcu, uzun müddet kar
şı kar§ıya }{aldıkları ölüm korkusunun 

makta olan tayyare Paris - Londra hava husule getirdiği ~sap gerginliğini gider
seferini yapan 'e içinde 13 yoku taşıyan 
muazzam bir hava gemisidir. Paristcn kal 
karak Londra üzerine kadar normal bir 
seyir ile geldikten sonra yere inmeğe ha
zırlanırken tekerlekleri açılmamış ve mec
buren havada dönmeğe başlamıştır. Bir 
buçuk iki saat tayyare meydanı üzerinde 
uçarak tekerleklerini kurtarmağa çah~mış 
sa da buna bir türlü mU\·arfak olama· 
mış ve bu arada tayyaredeki benzin ya
\'a5 yavaş tükenmeğe ba~lamıştır. 

Rasıt bu sırada ufak bir kağıda: "lniş 
cihazımızı kurtarmağa imkan )'Ok yere i· 
nemiyoruz . ., kelimelerini karalamı~tır. 

Muazzam ha,·a seftpesinin muhtemel 
bir kazaya doğru gittiğini işaret eden bu 
ibare, o zamana kadar soğuk kanlılıkları· 
m muhafaza edebilen yolcularda heyecan 
doğurmuştur. lçlerinden Seller ic:minde 
Amerikalı bir is adamı: 

"--Arkadaşlar ölüm yakla5ryor ... ma
demki öleceğiz ölümün ~refinc içelim!,, 

Diye bağırmış, bu teklife on iki ses 
birden cevap vermiştir: 

- Bravo ... kimde bir şişe içki var? Vis· 

rnek için im sefer de gene hep birlikte ci· 
vardaki bir otele gitrniş~er ve mükemmel 
bir sofra hazırlatmışlardır. 

Olüm tehlikesi karşısında itki içmegı 
teklif eden Amerikalı iş adamı Seller bu 
sefer de sofra ba~mda şampanya barda· 
b'lm kaldmnıs: 

.,_ içelim arkadaşlar.. Hayatm şcrc 
fine içelim!,, demiştir. 

llk teklifi gibi bu teklif de sevinçle kar
şılanarak ölüm tehlikesinden kurtulan ka· 
zazcdc yolcular saatlerce i~mişlcrdir. 

ım.uı :KISMl 

12-12.93.S Paıaıtesi 
uııü ak~:ımı 20,30 d:ı 

\·JxDSOHUN 
SEN KADINLARI 

t~fik[{ıl caddtsinde 
Komedi kısmı 

2.12_938 Pazartesi gü
ıu akşamı saat 20,30 

da. 
DAMA CIJ\MIŞ 

Din Gt'ZEL 

ki, şarap, ne olursa olsun. ------------------

Bunun üzerine Şanyon isminde genç 
bir kız yanında bulunan birkaç şişe içki
}i ortaya çıkarmış ve on üç yolcu dur· 
rnadan içmeğe başlamı~lardır. 

Pilot, kan ter içinde inebilmek çarele· 
rini ararken on üç yolcu "ölümün şerefi· 
ne içelim,, feryatlarile kafaları dumanla
mışlardır. 

Neden sonra, ve uzun çalışmalar ne-

ERTUGRUL SA. 
Di TEK tiyatrosu 
(Erkekler kırkın

dan sonra azarlar) 
Vodvil 3 Perde 

Yak nda: :Cüyük 
bir temsil hadisesi. 
İNSAN MABUT 

~------~-----------------------~~----------~ 

Saiiirsiiı kla Beklenen 939 Mo~eli 
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·l Her tipten mebzulen gel~',~-~ 
Radyo tekniğinin şaheseri olan b~ ( 

gijnnck mahiyeti baklanda bir fikir edinmeğc k;1fid•'- • M~~ 

UMUM( VEKiLi : ABDURRAHMAN _113sı1 
ı b 1 h k H d .. t"'nd Tclef"ıl· stan u : Ba çe apı asan eposu us u e -

EM ::J 
ıü( 111111 I' l!lllllll1lillllillli-illllrııılm~~~m11ID~ , · 

M:mlclrette ağzının tadını b~le~ herkes.. 'sı~ır• 
HACI BEICıR müessesesmın muşt0r! ·-.1 

Li uu·ovıJ~ 
H CI 

Merkezi; Bah~ckapı, Şubeleri: 

.. ( 
1 1'' 

.• ~ad 
Beyoglu, Karako)' 



....,.- ~lRtNctxANUN- 19!8 

1 ~emel ve Ukrayna 
nıeseleleri canlandı 

ltk c. W- Başta1a/ı 1 mcıde J 
'~b verilmektedir: Almanya Memel 
'1 ne xnutıak surette hUrmet olun-

iatıyor. 
~Y nın hattı hareketinde bu gUn 

"' ~lan csaııh endişe, SUdct meselesi
\ li esnasmda Almnnyanın Avrupa
~ .b~ka talebi kalmadığı hakkında 
~ tlıı:ıaındarlarının mUteaddid defo 
' tenıınatıa ihtilaf haline dJ~me-

~lh var ki Prus) a organlan ve ~il
\ı.ı Ilı ~eı:neı Cermani.zml eefleri Berlinin 
~tıe U.}atk rhğma ayni derecede sadn-

~~.}ak Uydurmu)orlar. 
ltt. ld ki Alman fuhreri Ncuman, 
~~ tıınu: Hnıden hi.ır olmalıdır,, d mek
~1 • Su el tiki fonnUI, her tilrlü hal 

erıne k 
~ilbd apıyı açık bırakmaktndır. 

Ceı-.... 11ilc, B rltn ilk teşcbbUsU, Memel 
'"'lıı.ı~ • 

' "'Ill §cflerine bımkmı n benziyor. 
'l!ib, :Memelin doğrudan doğruya 
'«tce 'Ya ilhakının Almanynya tnhmil 
'eıı : tkonoınik f dakdrlıltlnn da düşü

r in, Lltvan) a ile dahn sıkı bır iş 

li indeki Rütenyah mebusları Ukranya i
çin muhtariret 'erilmesini istiyen tak
rirlerini Almanyanm Polonya devletini 
parçalamak için giriştiği manevranın bir 
netıcesi olarak telftkki ediliyor ve diyor 
ki: 

"Almanyanın hedefleri şunlardır: Yu· 
kan Silezya, l"kranyaya doğru bir geçit 
hazırlamak, Danzig koridoru ve Memel -
Polon} a için tek bir kurtulu5 yolu vardır. 
Polonya Baltık devletlerile, Rusya ile ve 
\e Roman)a ile bir blok te~kil ederek Al
man istlasma karşı mukavemet etmeğe 
açlı~mahdır. Bu btitün şarki Avrupa dev
letlerinin menfaati iktizasıdır. Kaybede
cel· tek bir dakikaları yoktur.,, 

Jur gazetec:i ~oylc yazıyor: 
"Herkesçe malfun olan bir hakikat var

sa o da şudur: Almanya ~arki Avrupanın 
mü temlekeleştırılme ı faaliyetini azami 
derecede ileri götürmek azmindedir. lşte 
bunun içindir ki Romaya rağmen müsta
kil Rutenya parçasını, bu Karpatlar Rus
yac:ı dchlizini muhafaza etmek istedi. Bu
nunla Sovyet Rusya, Polonya ve Roman
ya Ukranyalılannı tuzağa düşürmek is-

~ nı tercih <'der gıbl gözükmektedir. 
a 'kilca bu takd1rdc, Almanya - Pçı

' llıünas bdlerlnln dnhn !nua bozul- tiyor.,. 
~ı takdirinde, Almanya, Polonyaya Petit Jurnal diyor ki: 

0 ıaıtıan kozunu oynı) abilccekUr. "Mcmelde ne olacak? Bitlerin hakiki 
"' düşünceleri acaba nedir? Şurası mı1hak-
)(. ltıelde seçim kak ki Hitlcrin şimdi bilhassa Ukranya 

"in , 
,,, • 11 (A. A.) - Seçim saat 20 de peW>lltrinc ve madenlerine göz dikmi~ 

#l'te 
' ctnniştır. Btltiln sandıklar, gece olma~ı Baltık "'1hillerini unutması için 
~ aa:eUrUerC'k bir yere konacak ve ya- bi rsebeb te~kil etmez. Alman hegemon
tır. ~ah :rtykrln tasnifine ba.§lanııcak- yası her tarafta kendini hissettirmek is
~ l'i ncnıc<' bir hafta sonra belli ola- ter.,, 

~ 0 tanıan ilô.n cdllC'ccktir. ---------------
' tin ~tırak nlspeU, yüzde 95, 
' "tlttl'de hattA yUzdc 99 t e yUzde ,r. ~tt'n seferki seçimde ise ancak 
~tDl,3 fdJ. 

' 
2
1 de nizam ve slllrllnu muhafa

~ llıt'nıur servisler meruıuplan, önle-

' ~~ita ve arkalarında muazzam bir 
"'- ~ ll ııl olduğu halde tenvir edilmiş 
'"'hır sokaklarında bir geçit resmi 
~ ,tır (, 1 • 

'-rda c )a dolu birçok otomobil ve 
llra tesadilf edilmektedir. Bunlar, 
Yı t rk d rek dahile giden ya

~e aittir. Yahudiler, Danzigtckl ya
~ ıı. b ma gelenlerin kendi başlan
~!~nıesindE'n korkmaktadır. Teşrini-

' eı erı Yahudiler, 800 kadar ev tah
~~ıı~ftl~ Crdir. Maamafih şimdiy<' kadar 
~ d e:e ka ı hcrhanci bir czh et baş

e~ldlr. 

~ ~ 11Ya ve Almanya 
~1\' 11 (A.A.) - Havas mtihabiri 
~tor: 

~lıi 8:Cl2etesi, "Büyük Ukranyanın is-
Oclı • nıucade!e i ba~laımştır ve bu, 
~ ~dcndorf rnuharebcsindenberi 
eıı... :t~e en en büyük mücadeleyi teşkil 
~ır d" 
~ t ••• ıyor. 

~ ~ ~oc:lovak ve efkarı umumiresi 
~~ıJt Ilı.ile bu gazetenin fikrindedir. 
.. :ııa n:; bir taraftan kısa bir taraf tan 
lııl olma Hn mıhverinin Akdenizde mcş
~ n~ ra"hnen, Karpatlar Ukran-

ll 'll ha.discıcr dunnadan biribirini ta· 

~Oq:nekt~ir. . 
~. ~ te ~ı Karpatlar üzerinde kend1

-

~U ti rtn.i~ ve buraya Moskova büyük 
bi; ~ko ~reteri Katohokayı göndenni~
~ tet(ilc S.lovakyamn §ark mıntakasında 
~~ k .. ~:Yahati yapmakta olan bu dip 
b~ 2j"'ll"J>at Ukranyası başvekili Yo
~~-Uıı~.aret etmiş ve başvekile "küçük 

Diyarbakır - Van 
demiryolunda 

Ray döşenmesine dün mera
simle başlandı 

Diyarbakır, 11 (A.A.) - Diyarba. 
lor - Cizre • Van ve temdidi dcıniryo 
lunun ilk kısmında bugün o:ı binler 
ce halkın iştirakile ve biiyük bir tö. 
renle ilk ray fcrşiyatI yapıldı. nk ra 
yın vidası nafia vekili adına birinci 
genel müfettiş Abidin Özmcn tarafın 
dan sıkıstırıldı. 

Bu ıpü.:ıasebctle genel mUfettiş Öz. 
men, bir söylevde bulunarak cumhu. 

riyetin bu büyük eserinin manasını 

,..e demiryolu siyasetimizin bu bölge 

de yarnttığı ve yaratacağı ekonomik 
sosyal hnreketleri esaslı ve canlı bir 
surette iznlı ederek sözlerini au cüm 
lelerle bitirdi: 

"- Bölgem ve şahsım namına bölgeyi 
saadete kavuşturan bu törende ha· 
sıl olacak oeticelerinden dolayı mem. 
lckette demiryolu siyasetinin babası 
olan yüce cumhurbaşkanımız sayın 
lsmet lnöniiyc bUyUk millet meclisi 
ne, hük\imctimizin değerli ~ine ve 
erkanına alenen derin sükranlannu 
sunmayı bir vazife bilir. doğu • güney 
bölgesinin bahtiyar cumhuriyet çocuk 
larını kutlanm., , 

Miltcakibcn devlet dcmiryollan in. 
şaat başmüfctti§i Adnan Özyol, ya
pılmakta olan bu yol hnkkr:ıda ra 
kanılara istinat eden izahat Yermiş, 
sonra halk h•ısusi trenlerle istasyona 
götürillmUş ve orada hazırlanan bil. 
f ede ağırlanmıştır. 

~llııtıerıe dolu bir devletiniz var,, 
n tekinm . t· ---------------~ ~ ta cmış ır. 

h 'de raftan §Urasıru da kaydetmek Z • f f \J I 
~~ki Al.manya Karpat Ukranyası ıya e e çagırı mayan 
ta.....:etıtı~ nezdinde bir a~eri mü53hit 

~f' \e bu ke}fiyet, n Almanya nazırlar 
~ t ne de Karpat Ukranyası tara· 
~~n tekzip olunmamı.stır. 
tııı Shu~~nyac:mm hükQmet merkezi 
t~tır. İti 3ımdiden bir çok Alman gel
ı·, t, \>\icu~enbalardan alınan haberlere 
~~!atını getirilmi~ olan Ukranya po
d 1~are • <ız, çok bir surette Almaı;ı
~ .. CU~hnekledir. "Sitck,, namı altm
d i~ı getirilen yan askeri Ukranya 

· da gene Almanların idaresinde-

t:'t- \ 
h!!ar~;t gazetelerinin tefsirleri 
,.~~ ~'l-l (A.A.) - Fransız matbuatı 

A "~da 1 

~ tı- ~Ul r canian:ın l 1rnı.nya mesele-
llrı olmaktadır. 

l:<ııete i, Polonya n.ebusan mec-

Pariste Fransız - Alman misakx im
zalandıktan sonra verilen ziyafette iki 
Fransız nazırı bulunamamıştır. Bunlar 
Maarif nazırı Jan Zc ile müstemleke na
zın Jorj Mandeldir ve ikisi de Lehli 
Yahudidir. 

"Popüler,, gazetesinin yazdığına gö
re iki nazıra ziyafete gelmeleri için da
vetiye, diğerlerinden 24 saat sonra 
gönderilmiştir. Bunun için Jan Ze ile 
Jorj Mandel ziyafete gitmemişlerdir. 

Fransız muhalefet gazetelerinin ver
dikleri habere göre bu iki nazırın ziya. 
fette bulunmamalarını Alman sefareti 
istemiş, Daladye de bunu kabul etmiş
tir. 

HABER - llpm poltaiı 
~-=-=~~~~==~~=-=-c=~~~==-=~~=*'==============-===ıa 

Cumhurreisinin tetkik 
seyahatı 

Okmeydanında bir gen
( Baştarafı l ineidc) 

rr.aden işleticilerini de kabul ederek ken
dilerilc görüştü. Bir balık mütehassısı 
ile görüşen ismet I nönu kasabanın balık
çılık 'aziyeti etrafında izahat aldı. 

• 
cın cesedi buluııdu 

Reisicumhurumuz bundan sonra köylü
lerle temasa başlayarak birçok köylülerin 
) aşayışları ve ihtiyaçları etrafında notlar 
aldı. lsmet Inönü bu tetkiklerinden son· 
ra Bartın deresinin scrrisefer \'aziyetini 
gözden geçirmek için 200 tonluk bir yel
kenliye binerek Karadenize kadar çıktı \'e 

'buraya gelen yata geçerek Zonguldak 
istikametine hareket etti. 

Saat 16,10 da Savarona limana girdi. 

( Baştara/ı l incide) 
Karaağaç mezbahasında kesilicilk ya

pan Hasan ava çok meraklıdır. Kendi. 
si her pazar Okmeydanı ve havalisindc 
ava çıkar. Hasan dün sabah ta tiıfcğini 
sırtına almış ve Okmeydamna çıkarak 
uzun müddet avlnnmıştır., Nihayet vak 
tin öğle olduğunu görerek yemeğe dön-

meğe karar veren Hasan, Okmeydanı. 
nın girintili çıkıntdı yollarından ilcrli
yerek şehre doğru yürümeğe başla

mıştır. Hasanın takip ettiği y~l Kalay. 
cıba§ı Deresinin altına tesadL: etmekte
dir • Zonguldaklılar Reisicumhuru liman a

çlklannda , apurlar, motör ve kayıklar- Derenin bu kısmı Şevki isminde bir 
la karşıladılar. Sahilde Safranbolu, Bar- bahçıvanın bahçesinin yanın.dan geç
tın ve diğer kasabalardan gelen birçok mekte~ir. :ıasan ~şte Şevki~in .~a~çesi. 
heyetler lsmet lnönUne hoş geldiniz dedi· ne dogru ılerlemış ve derenın obur ta

ler. Cumhurreisimiz doğruca vilayet ko· rafına geçmek istemiştir. Fakat tam 
nağına giderek memurları kabul etti ve 

/ 
bu sı:rada, derenin en kuytu bir köşe

arkac:mdan köylü ile temaclara başladı. sinde acayip bir cisim Hasanın naza.. 
Bu arada bir çok şirket müdürlerini ka· rı dikkatini celbctmiştir. Bu cisim 
bul eden Ismet lnönü kendilerinden ame- üzeri otlar ve topraklarla kapanmış ol
lelerin ihtiyaçlanna ait muhtelif izahat masına rağmen beyaz bir kumaşa sanl-
aldı. mış gibi gözükmektedir. 

Zonguldağın ihtiyaçları ve amelenin ge
çimi hakkında malOJnat aldıktan sonra 
saat 19 da hususi trenle Karabüke hare
ket etli. Köylüler yol boyunda meşaleler 
yakarak Reisicumhuru istikbal ve teşyi 
ediyorlardı. 

Tren, Kapahağzı, Filyosu ve Ç.aycu
mada durduktan sonra saat 23 de Kara· 
büke vasıl oldu. İsmet lnönü geceyi tren
de geçirdi. Ve bu sabahtan itibaren de 
fabrikalar üzerinde tetkiklere başladı. Oğ
le iizeri Karabükten hareket edecektir. 
Cuınhurreisimiz yarın Ankaraya dön

müş olacaktır. lsmet lnönü Karabüh-ten 
hareketinden sonra Çankında da altı 
saat kadar kalacaktır. 

Haber verildiğine göre, lsmet İnönü 
fevkalade parti kurultayından sonra ge· 
niş mikyasta bir memleket seyahatine çı
kacak ve bu arada Trakya ve havalisini 
de şercflendireceklcrdir • 

Vugcsaavyada 
Stoyadinoviç partisi 

seçimde kazandı 
Belgrad, 12 (A. A.) - Saat 22 de baıı

vckll ve hariciye nll%In Stoyadinoviç, 
Bclgrad radyosunda beyanatta bulunarak 

Hasan hemen gördüğü bu esrar~ngiz 
cisme yaklaşmış ve dikkatli bir surette 

baktığı zaman iki insan ayağı gözlerine 
ilişmiştir. Bunun bir insan cesedi oldu. 
ğunu anlayan Hasan ayağiyle otlan bir 
kenara savurmuş ve üzerinde yalnız 

bir don ile bir gömlek bulunan bir er
kek cesedinin artık çürümeğe yüz tut
muş bir halde yatmakta olduğunu gör. 
müştür. 

Bu feci sahne karşısında bir müddet 
şaşalayan Hasan derhal oradan uzak-
1aşara k karakola ko~muş ve hadiseyi 
anlatmıştır. Karakol vaziyeti Beyoğlu 

merkezine cra sı da poİis müdürlüğüne 
bildirmiş ve bir saat kadar sonra Bey
oğlu e m n j y e t amiri ile ikinci 
şube sivil memurları hadise yerine gel. 
mişlerdir • 
Yapılan ilk tahkikat hiç bir netice 

vermemiş ve civar halka gösterilen ce
sedi hiç kimse tanıyamanuştır. Esasen 
uzun müddet bu vaziyette 'kaldığı an

laşılan cesedin yüzü tanınacak bir hal. 
den çıkmış ve yalnız çenesi bir insan 1 
uzvu halini muhafaza etmiştir. 

Bu sırada müddeiumumiliğe verilen 

Dört 
evı 

randevu 
basıldı 

demiştir ki: ( Baştara/ı 1 incide) 
"Yugoslav radikal birliğinin muzaffe- renilmiş ve dün gece ~·apılan baskında 

riyetinl tes'ld ettiği §U sırada bUtUn me- üç kadın ve üç erkek yakalanmışlardır. 
sal nrkndaşlıımnn ve memleketin her ta- Diğer evlerden biri Taksim Macar cad· 
rafında reylerini llsteme veren yUz bin- desinde 69 numarada oturan Vaslikiye a· 
terce vatandnı;;n hitab ediyorum. Bunların ittir. Burada Saip adında bir erkekle 
hep!i de vat.nnlan bilyUk Yugoslavynmı- Okcnya ve Froso isimlerinde iki kadın 
zm ilerlemesi ve bUyUklUğil için reylerini yakalanmıstır. 
kullanmı§lardır. BlltUn vu vatandaşlan sa. 

Dördüncü ev de Taksim Anadolu sokak mimlyetle scl!ml!ır ve kendilerine hara· 
17 numaralı evdir. Burasını Anika is· retle tcuekkUr ederim.,, 
minde bir kadın tutmaktadır. Anikanın 

Son alman haberler Stoyadlnoviçln par- bu işlere esasen sabıkası da vardır. Ve 
lak muvaffakıyetin! ve muhalefet lider- kendisi bu işi Sultana adında diğer bir 
lcrinln hezimetini te)id etmektedirler. kadınla müşterek yapmaktadır. Ba ıldı· 
Sırp demokrat partisinin lideri Davidoviç, ğı zaman evde iki kadın ve iki erkek ~ a· 
Sırp radikal parUsJnln lideri Trl!unoviç, kalanmı~ır. 

sabık başvekil Yevtiç ''e Maçek'e 11Uhak Dört evcie yakalanan kadınlar hakkın· 
eden diğer mllntebibler mebus seçilme- da tahkikata başlanmıştır. Zabıta ran-

mişlerdir. dcvu evleri hakkındaki sıkı takibatına 
Siyasi mahfellerde söylendiğine göre daha hızlı bir şekilde devam edecektir. 

Maçek tarafından müntahipler üzerinde -----------
yapılan tazyik neticesinde Sava ve sahil 
eyaletlerinde elde edilen reylerin yeni 

meclisin intihap mazbatalarını tetkike 
memur encümeni tarafından ibtal edil 

mesi ihtimali vardır. ı 
Son muvakkat neticelere göre, hükı1· ı 

met listesi, meclise 300 ile 310 mebusluk 
bütün muhalefet ise 70 kadar mebusluk 
kazanmıştır. 

Dolmabahçe 
önündeki hadise 
Eski Emniyet müdür muavini 

Kamuran, Ankaradan davet 
edildi 

Dolmababçe sarayı önllnde vukua gelen 
facianın tahkikatı çok ilerlemiştir. Bu 

Bir aydanberi izi bulunamıyan 
kadın 

Şehremininde Arpa<:mini mahallesinde 
Bostan sokakta oturan Şirketihayriye gi
şe memurlarmdan NE.'cdctin kansı Naci
ye bir aya yakın bir zamandanbcri orta
dan kaybolmuş ,.e bütlln aramalara rağ
men bulunamamıştır. 

Naciye eeker bayramının üçUncil günü 
kaybolmuştur. ÇcngclköyUnden bir misa
firlikten dönen kadın o gUn şirkete uğ-

rıyarnk kocasiyle görilşmü§, eve dön • 
mek Uzere ayrılrrrıştır. Akşam eve gelen 
Necdet karısını bulnma) ınea polise baş 
vurmuş, fakat bugüne kadar tahkikattan 
bir netlce tıkmamı§tır. Naciyenin biri iki, 
diğPri de dört yaşında olarak iki de çocu
ğu vardır. 

ile uğraşan iki mUlkiye müfettişi, eski ls- ========================= 
tanbul emniyet mildilril Salih Kılıcın ifa-
desi üzerine hüdise gilnü saray ve civa
rındaki inzıbalı temine memur olduğu an-

' !aşılan eski mildilr muavini K!mranm da 

ifadesine IUzum görmü§lerdir. 
J{fi.mran bu I§ için Ankaradnn şehrimize 

gelm!eUr. Bugün malümatma mUracnııt 
edilecektir, 

malumat \.:zerine müddeiumumi mua
vinlerinden Feridun ve adliye tabibi En 
ver Karan hadise yerine gclmişl ... rd:r. 
Env~r Karan yaptığı muayenede cese
din iki kurşun yarası olduğunu tesbit 
etmış ve ölüm zamanının üzerinden ce 
bir hafta ile on gün geçtiğini bildirmiş. 
tir • 

Bu suretle bu feci cinayein tahmir.en 
on gün kadar evvel işlendiği anlaş·lmış

tır. 

Adliye tabibi aynca muayenesinde 
cesedin yirmi ya lannda kadar ç~k 

genç birisine ait olduğunu da meydana 
çıkarmıştır. Ölünün müslüman olduğu 
anlaşılmıştır . 

Cinayetin ifk safhalı!.n b:.ı şekilde tes
bit edilmişse de, bundan sonra bu da. 
kikaya kadar yapılan tahkikatlarda ölü
nün hüviyetini :ncydana çıkarmak ka
bil olamamıştır. Müdde:umumi muavini 
Feridun dün gece yarısına kil.dar hadi. 
se yerinde tahkikatla meşgul olmuş ve 
cesedi muhafazası için morga kaldırt
mıştır. 

Bu sabahtan itibaren Okmeydanı ile 
Kasımpaşa, Şişli ve bu civarlardaki bü
tün esnaf ve bilhassa bahçe sahipleri 
morga çağrılarak cesedi görmeğe başla. 
mışlardır. Ancak hüviyet tesbit edildik
ten sonradır ki, bu esrarengiz cinaye· 
tin mahiyeti aydmlanabilecektir. 

AUikadarlar arasında yapılan tah
minlere göre, cinayetin sebebi bir ka. 
dın ve yahut ta bir tecavüz meselesidir. 
Cesedin genç ve oldukça güzel bir de· 
likanhya ait oluşu bu zannı vermekte· 
dir. :Ozerinde elbise bulunmaması, cia
yetin bir para mesele i ile yaphdığına 

bir delil addedilmemektedir. 
Bilakis bu gencin b'r kadınla eğle. 

nirken y a p J 1 a n baskında ve 
yahut ta başka birisi tarafından ken
disine taarruz yapılırken çıkan bir n-u
nazaada öldüğü daha kuvvetli tir ta:. 
min sayılmaktadır . 

Ayni zamanda cinayetin ~'!scd'n bu 
lunduğu yerde değil de ı:a, :;:ı b r yer 
de işlenip sonradan ölünün buraya bı 
raktldığı zannedilmektedir. Zabıta vr 
müddeiumumililt; bu esrarengiz cinayc 
tin bir an evvel aydınlanması için çalış 
maktadırlar. 

Tasarruf 
mallar 

ve yerli 
haftası 

Bugün Başvekilin bir nutkile 
açılıyor 

Milli Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası
nın bugUn ilk gUnUdUr. Hafta, buglln saat 
17 de başvekil Cem Bayar tarafından 

Ankara Halkcvindc söylenecek bir nutuk· 
la açılacaktır. Nutuk Ankara radyosu ta
rafından ncşredilecektir. 

Akşam Ankarn radyosunda maarif vc
kAleU talim ve terbiye heyeti reisi İhsan 
Sungu tarafından milli tasarruf mevzulu 
bir konferans verilecektir. Şehrimizde 

de, cuma gtlnO üniversite konferans salo
nunda ve ) ükeek iktisat ve ticaret mek
tebinde bir toplantı ynpılacakttr. 

Belediye tahsil şubeleri için 
yeni b:nllar 

Istanbul maliyesi Samatyada, Hoca. 
paşada yapılan ve Kadıköyünde inşa 

halinde bulunan maliye şubelerinden 

sonra yeniden Feriköy, Şişhcınc, Beşik
taş, ve Usküdarda dört maliye şubesinin 
daha yapılmasına karar verirken, diğer 
taraftan belediye resimlerini tahsil ve 
tahakkuk şubelerinin de hepsinin kira 
ile tutulmuş binalarda olduğu nazarı 

dikkate alınarak belediye şubelerinin 
göçebe vaziyetinden kurtarılmasına ka
rar verilmiştir. 

Bunun için bütün belediye şubelerinin 
belediyenin malı binalara sahip olması 
is;in bir program hazırlanmıştır. 

llk .defa olarak Usküdarda h:r bele· 
diye tahsil ve tahakkuk şubesi yaptırı
laca!:t•r. Belediye bu bina için müsait 
bir arsa bulmuş ve inşaat şubesi l.ıir mo. 
del olacak olan bu binalara ait ilk pro
jeyi hazırlamıştır. 

Binanın inşaatı için lazım gelen tah
sisat ta ayrılmıştır, 

Belediye ve :Osküdarda yapılacak ıu
be ile beraber diğer semtlerde de Me. 
diye tahakkuk ve tahsil §Ub:leri inp
sı jçin tetkikler yapmaktadır. 
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DABF.R - Akşam postası 

<Ce~avnr©1e çgıarl p b ir !hladısa 

75 lik bh· irrutiyar 
l<ocahk vazifesini yapamadığı için 

ıtarısırö uı diUroü kesmiş 
Kızcağız, kesik diliyle de hadiseyi ifşa etti ve ihtiyar flrap 

hapisle cezalandırıldı 
Cezayirdc garip bir hadise olmuş, 7 5 

yaşında çok zengin bir Arap, geçen 
sene evlend:ği "Giıl,, isminde yirmi ya
şındaki çok güzel karısının dilini kes
tigi için mahkiım edilmiştir. 

Yetmiş beşlik ihtiyar, evlendikt:n 
s:nra, yirmi yaşındaki karısına ancak 
bir baba muhabbeti duyabilmiş ve zev
ciyetin kendisine bahşettiği haklardan 
hiçbir şekilde istifade edecek maddi 
kuvvete malik olmadığ m görmüştür. 

Bu vaziyete de razı olan ihtiyar koca 
bu sefer de aczinin herkesçe duyularak 
alay mevzuu olmaktan korktuğun.dan 

bunun önüne geçmek için bir çare ara
mış ve kendi kendine: "Bu işi bir Al
lah, bir karım, bir de ben biliyorum,,, 
Allah beşere karışmaz, ben de kimseye 

bir şey söyliyecek vaziyette değilim, şu 
halde karımın bu sırrı ifşa etmesine 
mani olmalıyım,, diye düünmüşti.ir. 

Bu fikir zihninde yerleştikten sonra 
ihtiyar koca selameti kansının dilini 
kesmekte bulmuş ve bir gece karısı u
yurken keskin bir bıçakla karısının di· 
lini kesmiştir. 

Bu ı:ıekilde karısını dilsiz bırakıp o· 
un, 'ırrını ifşadan menedeceğini sanana 
ihtiyar, aldanmıştır. Çünkü hastahane
de tedavi edilmekte olan kadın kesik 
dili ve hareketlerinin yardımiyle bütün 
hakikati anlatmıştır. 

Muhakeme neticesinde ihtiyar koca
nın, karısına büyük miktarda tazminat 
vermesine ve hapis cezasiyle cezalan
dırılmasına karar verilmi§tir. 

Kraliçe Elizabetin yeğeni 
bulaşıkçıhk yapnyor 

Otelciliğ in bütün inceliklerini öğrenebilmek 
için büyük otellerde 7 sene hizmet görece!< 

lngiliz kraliçesi Elizabetin yeğeni 'e 
meşhur zengin lort Klentonun torunu 
Hanry Mark Fan lngilterenin büyük bir 
otelinde haftada redi ~i ling ücretle bula· 
§ıkçılık yapmaktadır. 

llanry Mark Fan anne ile birlikte ken
disine hangi mesleği intihap cdt:\.eğini mü· 
nakaşa etmişler ve otelci olma ına karar 
\'ermişlerdir. lki haftadanberi otelde bu· 
laşıkçılık yapan Fan bu me !eğe na;);! 
girmiş olduğunu şöyle anlatmı~tır: 

- Annemle. hangi mesleği intihap et
memin muvafık olacağını düşünüyorduk. 
Annem "otelcilik benim fikrime göre iyi 
bir iştir. oğlum!,. dedi. artık benim için 
üzerinde yürünmesi ltızım olan bir yoldu. 
I Iemen ertesi gün Kovadis lokantasma 
girdim. Şimdi de iki aydanbcri BC!rkley 
otelinin hizmetkarları arasındayım.,. 

Kraliçe yeğeni otel bulaşıkçısı: 
- Peki, fakat bu vazife size zor gelmi-

• 

llnnry Mark Fan 

yor mu? Galin 1913 den 1933 senesine kadar husu· 
Diye sorulan suali hayretle karşıla~ı~ 

~e: 
si müşavirliğini yapmış olan genç otelci-
nin büyük babası Lord Klenton, torunu· 
nun en birinci mü~terisidir. Mister Fanın 
bu mesleğe girişinde pek memnun olan· 
!ardan biri de odur. Bu hususta aristokrat 
otelci diyor ki: 

Nevyork sergisi 
A t;ı l nıudo n önce 

on b i r devfet re isi 
HÖz' söy li yecek 

1939 Nevyork beynelmilel sergisi rnti
nnsebetile serginin ktişndından evci ba§· 
lamnk üzere on bir devlet reisi radyoda 
birer nutuk söyliyerek Amerikaya karşı 
olan dosthtklarınt izhar edeceklerdir. 

llk olarak Fransız reisictimhuru Albcr 
LcbrUn l kil.nunusanl 939 tarihinde rad
yoda nutkunu söyliyccektlr. Bundan son· 
ra diğer devlet reisleri sırasiyle her pa
zar günü radyo vasıtasiyle Ameriknya 
dostluklarını bildirecekler ve bu §Ckilde 
nutukların sonu 23 temmuzda alınmış o
labilecektir. 

Radyo vasıtaslyle söz söyliyccck devlet 
adamları arasında sırasiyle §u §ahsiyctler 
vardır: Müstakil İrlanda devlet reisi, Da
nimarka htiklimdarı, Hollanda kraliçesi, 
Sovyetler birliği namına ileri bir hüku· 
met adamı, Kanada hükumet reisi, Roman
ya kralı, Norveç kralı, Belçika kralr, Yu
goslavya naibi, İtalya kralı, Macaristan 
naibi, Polonya reislcümhuru, Japon veli -
ahtı, İsveç kralr, Brezilya relsicUmhuru ve 
İngillcrenin sergi komiseri. 

Bu mesajlar kısa dalgalı Amerikan is
tasyonları vasıtasiylc bütün dünyaya ya
yılacaktır. 

Antika tablo 
Temizlenirken sahte olduğu 

anlaşırd ı 
Meşhur ressam Rcmbrant'ın tablosu di

ye antika meraklıları arasında senelerden 
beri elden ele dolaşan bir tablonun ııahte 
olduğu anlaşılmıştır. 

Tabloyu en son nlmış olan, bir İngiliz 
kollckslyoncusudur. Dr. Bagtitz ismindeki 
bu ndam tnbloyu temizletmek üzere La
hey'e gönderiyor. Çünkü kıymettar anti
ka tabloları temizlemesini bilen mille -
hassıslar bugün çok azalmı§tır \'O en meş
hurları Laheydc bulunmaktadır . 

Tablonun sahte olduğu tcmluenme es
nasında anlaı.ıılıyor. Bununla beraber tab
lo yine kıymetini tamamiyle kaybetmiş 
değildir. Çünkü Rc.mbrantın bir tablosu -
nun taklidi olmakla beraber ~ine güzel 
bir eserdir ve bugün Londrada satışa çr
karıhrkcn, 2 bin ingiliz lirast kıymet ko
nulmuştur. 

Siste çarpışan 
gemiler 

17 Kişinin ölümüyle neticele
nen feci kaza nasıl oldu? 

. . ~ 
• d 1 göste~...ıı· Bcrlinde açılan bir kadın saç tuvaletle ti sergisinde bin ycnı mo c uııdc ~· 

ledir. Bunlnrdnn biri bu resimdekidir ki, saçlar küçük kilçük lUlcler ha 
mışlır ve şapkanın altında bu şekilde kaim aktadır. _____ ..,.,. 

Çocuk felci nedir '1 
Bu müthiş hastalıktan çocuğunuzu nasıl muhafaza 

edebilirsiniz ? dır. -pıtb~ 
Bugün "Çocuk felci,, diye tanınan müt-: fih bu usulün mahzuları var akta ıll6 

hiş hastalık bundan yirmi beş sene evvel edilenin koku has~as~n~ azalı::irde ).'0~11 
bilinmiyor, felci intaç eden menenşit gibi kerreren tatbik cdıldığı t~dır 
hastalıklardan tefrik edilemiyordu. Henüz hassası tamamen kaybol.ınak. . ub {efl' 
kati bir tedavi veya korunma çaresi bula- Bu hastalıktan korunın~ ;f ~11götc -~ 
madığı ve Anterieur polionvelitis tesmive ni fazla bir şey yapama ıgt a bll 

J " l ,·e an . ..ıltll 
ettiği bu müthiş hastalığı tıb en nihayet korunma evlerde başlama. I. }JııstıJJO·_ 
teşhis etmek usulünü bulmuştur. tarafından tatbik edil~clıd:ı aldı~: 

Bu hastalık neden zinde, sıhahtli ço- fazlala~tığı, müstevli bı:_ § so];!tl~ 
cuklara, zayıf, mariz çocuklardan daha ralarda çocu&ru kalabalıga .. ·iCC ) 
fazla arızdır ve neden en fazla yazın sal- yemekten evvel onun ellerim JY öt~ 
gındır, neden bazı bünyelerin bu hasta- rnak, elini ağzına ve burnuna g 
lığa karşı muafiyeti vardır? Ancak sek· mesinc dikkat etmek ıazırndır. _1.&l 

dı~ tlll' ıı sen çocukta bir çocuk bu hastalığa tutu· Çocuk bu hastalığa yakalan g~ 
lur. Hastalık hemen hemen umumiyetle de derhal tedbir alınırsa. f~lç }lasta~~ 
hayatın ilk on beş senesi zarfında baş· geçiştirilebilir. Onun ıçın fa}{ ~i~( 
gösterir. Büyükler aras1nda pek nadir te- ~oğaldığı zamanlar çocukta 1: na ıuıv~.~ 
sadüf edilir. Amerika cumhurreisi Ruz- gınlık olsa, bu soğuk aıgınlıg;irilılletidi; 
velt bu müthiş hastalığa tutulmtış büyük dilmemeli, hemen doktorfg~cinin s:ı!Pt' 
!erin en başında gelir. Bu hastalığın yu· Dikkatli bir anne çocuk e dil<l-..gt e 
J..arıda bir sürü sual şeklinde saydığunız olduğu zamanlar şu ilk araza ·~ 
l:ususiyetlerini bugünkü tıb izahtan aciz- melidir.: . ,,da1c1erı .. 
d" 'ldın '' Jı$' ır · Soğuk algınlığı ateş. cı ' faıla 

l lastalık saridir ve temasla geçer. Has- vera mafsalların' Jüzumu__ndan ·e gasi;~'. 
talığın mikrobuna "Polio .. mikrobu de- sasiyet kesbedişi, baş agrısı ~ tı.ıtWV
nir. Şimdiye kadar bu mikrobu kimse ürperme, sırt tutulması, b0):1 eıncıllel" 
görememiştir. Çünkü bir santimin belki sı, bilhassa çeneyi dize değtir 

6 
.:;ı# 

de bir milyonda biri kadardır. Vücutta g nv ~' 
.. · rnrukta d 1'tLP 

doğrudan doğru)'a asap içinde ne~'iinü- Bu ar.ızdan bırısı r- d hııl o ctı" 
ma bulur ve \"Ücuda yalnız burundan gi- ertesi gün beklenmeden er piihai ;p 
rer. Çünkü yalnız burunda asap hücre· ~ağnlmalıdır. Doktor h~~ pastııl' ~ 
leri hariç ile doğrudan doğruya hali te- kiden su alarak tahl~l ettır~lın:ıdıC'Jtl~ 
mastadırlar. Mikrop dimağa bağlı olan hakikaten çocuk felcı olup 1 b:ıı;l:i • .;ııJ 

l k bir fe c »r l'" 
koku asabının kıla benziyen uclarile te- bit edecektir. Hasta 1 " ·yiJesıniŞ b1 ııl'• 
masa gelir. Oradan dimağa ve dimağdan ise bu hastalıktan henuz 1 

> -gpıl:J' _,,. 
b• serıızrı ) 'Ç {"' da nühai şevki vasıtasile asab merkez· sedan alınan serumla ır ··seJ$İI1 jla ~ 

!erine yayılır ve vücuda hareket Yeren a· fütimqlki doktor bir de 1:1u b()ylel~Je i~jle' 
sabı ve adalelerin hücrelerini kemirir. rerek hastayı uyutacak 'e geçı;t 

lki senedir doktorlar burundaki koku talık felc ile neticelenmeden 
asftbının uçlarını bir ilaç damlatmak su- cektir. .. ....,;k sıl' ~ 
retile muvakkat bir müddet için kapa- k ~ükur y--· ııflll" 
tarak bu hastalıktan nisbeten korunma Memleketimizde ço • ı ~a 1'3~1 rııııt1 

- Ne münasebet, demiştir, saat do· 
kuz buçukta vazifeye başlıyorum. Lino 
Badini isminde genç bir Italyan ile 750 
tane tabağı kurulayarak masanın üzerine 
diziyoruz. Ondan sonra saat 12,30 dan 
itibaren 15 e kadar elbisemin üzerine be
yaz bir prostela ,.e sol koluma da bir be
yaz peçete koyarak servis yapıyorum .. Bu 
iş de bittikten sonra saat 18 e kadar isti· 
rahat ediyoruz. Saat 18 d~n sonra saba 
hın 2 sine kadar yeniden servis yapıyo· 

"-Büyük babam benim bu mesleği in
tihaJ?ımdan memnun olduğu kadar mes· 
lekteki muvaffaki~·etimden de büyük 
bir sevinç duymaktadır. Şimdiki halde 
en baş müşterim odur. Seçtiğim bu işte 
muvaffak olup olamadığıma şahadet et
mek üzere çalıa tığım otele geldi.. Ben 
kendi ine yemek hazırladım ve servis yap
tım .. Belki bü}iik babamı fevkalade bir 
şekilde tatmin edemedim. Fakat lazım ol
duğu kadar vazifemi yapmıştım ... Kendi· 
si de bu neticeden çok memnun oldu .. ,, 

Hamburgdan Bocnos Ayrese müte
veccihen hareket eden Yunan bandıralı 
Akti vapuru ile Alman bandıralı Lap
lata yolcu vapuru S kanunuevvel 938 
pazartesi gün:.i saat 13,40 da Franı:ız 

sahillerine yakın Ouessaut mıntakasın
da çarpışmışlar, Akti vapuru kısa bir 
zamanda batmış, Laplata gemisi de a
ğır surette yaralanmıştı. Telgraf haber
lerinin kısaca bildirdiği kaza tafsilatr 
şudur: 

Her iki vapur kaza günü mukabil is
tikametlerde ilerlemekte iken kesif sis 
dolayısiyle önlerini göremediklerir.der. 
çarpışmışlardır . 

sadüf cdilmiyen bu hasta ıg çocıtl'tı.ı eli' 
imldl.nını bulmuş bulunuyorlar. l\1aama· !er daima gözlerini açrn~~al ctıllctı1 

: ufak tef ek hastalıklarını ı 
rum.,. 
Bu~kilde günde on üç buçuk saat süren 

çalışmanın insanı bitap düşüreceği kendi
sine söylendiği zaman da: 
"- Hayır, takdir edersiniz ki inst .. • 

istedikten sonra her şey kabildir!,, diye 
mukabele etmiştir. 

Kovadis otel sahibi Leoni, hizmetinde 
çalı~.mış olan bu aristokrat zengin çocu
trundan takdir \ e gururla bahsetmektedir: 

- Mister Fan müstakbel mesleğini en 
ince noktalarına kadar öğrenmek istemi5· 
ti. Şimdi mukemmel sen·is yapmaktadır. 
Çok enerjik bir ari:ıtokrat olan mbter 
Fanın mesleğin en ) uksek mertebesine 
ereceğinde zerre kadar Şüphem yoktur. 
Mister Fan bilhassa Franc.ada, Alman)•a· 
da ve ltalyadaki büyuk palasları gezip, 
arzu ettiği üzere ecnebi lı anları da öj
rendikten sonra muhakkakki dünyada 
mevcut otel direktörlerinin en mükemme 
li olacaktır . ., 

l lep imiz in çok iyi tanıdığımız prens 

Fan, otelciliğin kab ettirditri tekmil 
işlerde tecrübe görüp görmiyeceği hak
kındaki suallere de fÖyle demi~tir: 

- Otelciliği en ince noktasına kadar 
tetkik etmek imk~nını bulabilmek için 
daha yedi sene büyük otellerde hizmet e· 
deceğim. Böylelikle sanatin hususiyetleri 
ni \'e ne şerait içinde muvaffak olunabi
leceğini tamamen öğrenmiş olduktan son· 
ra kendi başıma iş göreceğim.,, 

Fanın annesi, Lord Klentonun kızıdır. 

Hemşiresi Fenella 1914 senesinde İngilte
re kraliçesi Elizabctin karde~i ve Stratu· 
ror kontunun oğlu Herbet ile evlenmişti. 

Bu vaziyete göre müstakbel otelci Fan, 
krali~e Elizabetin yeğeni oluyor. 

Ouessaut radyo istasyonu saat 13,40 
de S. O. S. işaretini almış ve 4i derece 
şimalde bir gemlnin imdat istediğini 

tesbit etmitir. 
Bunun üzerine 22 Abey ve Zuvartz -

zev tahlisiye gemileri kaza mahalline 
hareket etmişlerdir . 

Kaza yerine varıldığı zaman sis için
de büyük b:r vapurun yalnız başına 

durduğu görülmüştür. Yardım gelinci
ye kadar 'kazazede Akti vapuru sulara 
gömülmüştü. 

Laplata vapurunda bulunan yolcular 
.dan biri vak'ayı şöyle anlatmaktadır: 

"-Çok kesif sis vardı .. Herhangi bir 
kazaya meydan vermemek üzere yavaş 
yavaş gidiyor ve düdük çalıyorduk. 

Sis arasında birdenbire şiddetli bir çar
pışma oldu. Neye uğradığımızı anlaya
madık, derhal güverteye fırladık. He-

men yanımızda bir vapur duruyordu , 
Tekne tam crtasından yaralanmıştı .... 
Sür'atle su alıyordu. Bir kaç sani
ye içinde gemi bütün tahlisiye vasıta

larını indirdi. Mürettebat kendilerini 

denize atarak tahlisiye sandallarına 

bindiler .. Bu sıra.da yaralı gemi sulara 
gömülmeğe başladı.. Laplata vapuru 
kabil olduğu kadar kazazedeleri topla
dı .. Fakat neticede maalesef batan ge· 
mi ile birlikte on altı erkek ve bir ka
dının da sulara gömülmüş olduğu mey
dana çıktı. 

Kaza neticesinde Laplata vapuru da 
tehlikeli surette yaralanmıştı. sodo ton 
luk bir gemi olan Laplata, aldığı yara
ların tesiriyle yavaş yavaş su almakta 
ve müvazenesini kaybetmekteydi. Koca 
gemi bu müşkül vaziyette, tahlisiyele
rine crişebilmiştir. Gemi ancak Fransız 
tezgahlarında büyük bir tamir gördük
ten sonra yeniden denize açılabilecek-- "" . tir . ., • 

dırler. 

' '
- .... / 

~~' 
----- ---- blllf· .ıi)' 

ıar pıı ııı " * Empermeabl kum:ış rs.ınsd1 se9' 
permcsbl bir pardösü ):avt~ınıışt ~ıı !~ 
üzülmeyiniz. Alelade uır k ısydır· ~ 
mez hole getirmek çok kO iıtC :ı50 rdı;ıı!l 
yapmak için 8 litre su içc:ztııiZ· l'~ıı>-ııt' 
asetat dö plomp ntarıık aşı bıl tfııtlA 

• - · 'z ]<UJtl t dıl .,ıJ yapmak için seçtıgııu ,. sıı:ı. ,,ııı~ 
cyrc" ~" , içcrsine batırınız. Bir ç k11rır ıı ııe 

Sonra sıkmadan kumtı"ŞI çı l<Llıftll~tJI et~ 
tursunuz. Pardösünüzil bU bl elde 

rıncıı _,,,t 
serseniz ucuz bir cmpe AtCI"' 

olursunuz. tS 1totılJ·-9ııı,.ıı" * Ekııi elmalarla ynpılJJ1 ~ M"i ~,.,tor1' 
• • 0ıur· .... ~~ 11t eksimtrnk ve lczzctc:ız t ııow ııotı 

fııJtll ];llt A! 
da çok şeker de iste:· Jktsr ~p-, 
pişirirken içersinc bır Il1 ·rrdeıı t el> ııl 

r s('lt ıl1 atacak olursanız f'V\'C .~ ltı1ıı!l 
dtı c 

etmiş olursunuz, sonrn 
ği tamamiylc kaybolur. 



~RINC1KANUN - 1938 

nı~ 

~cıvanın soğukluğu ve sıcaklığı nisbe
ınde fiyah artıp eksilen kömür ve odun 

1th_Piyasanın hava termom tresidir 
• ·'<l.ıbuıu h 
r~ U ta n avası bcUl clm:ız der-
t1ııı: d Fatin hocamn bu ılimdeld 
!ıar'tanetine ragmen ı~tanbulun şu 

t-. tası • · , '°iıığ ıçındc birdenbire bır kara 
t:'ak una uğrayacağı anla~rlmamı!

'c C'at rnevaimi~ir, la~ içindeyiz, ta· 
~ıt ;tcııtncğc hakkımız yo1ı:: •• 

~Ilı ta~lt İstanbullu tarunz 1d demi

' tı da gereğliğ:ni ihmal cc:iip yaz
~ bu lın ~tiyacım temine çalıımaz ... 
~ll:ı... Yük ihtiyaç ta malum: Kömür, . 
1IC ~l5rifcrJi kullar bu yazımızı güle
• llUt]ar 
•· ı>'b· •• Tok açın halinden anlama· 

1:oı 1 ka1·· 'f l' d • Utıu • orı er ı e ocunsuzun 
Od~ ılin halinden anlamaz. 

~çttJ· ~e kC\mUr piyasasında gene 
~retti~ 1~lcr başladı.. Bu garip bir 

ıııı i ~ ış başlar, hararet eksilir e, 
~eu;'.ıı buna soğuk işler demek, 
t. l§ler <!emekten yektir. 
'ltt 

• dı.~Cdcnse birdenbi.re odun ve kö
"'du .. ~ llf gu yerde pahalıla • ..ıverdi .. E. 

~~la ak büylik çuvakıklarla kapı 'ka· 

:a ~ köınUrcU Uç be§ kile ısmarla· 
() ayd oluverdi. 

~ d.:l\ d 
~dr cpolann.da kuru yarunda ya§ 

ardUr ~ve ne garip tecelli ve teza
"fi a\'a ısındı mı biavnillalıi turua 

~ıti~ ·er toısuz:, eleme ve kor bırakır, 
, "VJcrıd' de bo ır, Hava bozar boımaz kö. 

~ı~tır tulur, tozar, tuz yanıyormuş 
~l~ılarıa yanar, yanıp söner. Ne 

~ r, ne ate§ .• 

~ ~de derhal kilosuna yirmi para 
Q 'ra' 0 ldu nitekim.. Çekisi 260 -

1 
111da &atılan kuru odun §imdi 

~t Oldu, yağmur altında ıslanıp, 
• tı:ı ~ lttuş, neredeyse yeşerecek o
'trı'ı ıtl( • 

"l. ısı 420 • 440 kuruşa yUk eli. 

~ 
~~~l ancak sakin biradamın 
t '~teli e hiddetlendiği zaman bUtiln 
1 htıı~ .. lldc hasıl olan yabancı teznhU-

.. t :ı.. 
ıı uır iştir • 
~~\>~ 

:ıdc fiıı Soğukluğu ve sıcaklığı nfs· 

~~ &aıı1tf a~ artıp eksilen kömUr ve o-
' Piyasanın hava termometre. 

~~İlt 
~~~lUiik mUthi§ bir ticaret işidir. 
~ lcr ~ Bel taraflanndan gelen kö
\ ~da:ı llhteıi{ iskelelerde toptancılar 

~lı0, ltapı§ılır ve derhal depolar
hı.~~·Urı ~~ -~ ur •• Toz, taş, toprnk ve bü-
~ ~•i a ilbeten yU.ZU siyah olduğu 
~ ltelll.~Uç anla§ılrr, muhtelif ağnç. 
' nt l' lıtlcrj harman edilir ve bu 
~ 'b· tabzon yağından daha anla

ır h k. alc gelir • 
·~ile 

~I aralannda at Ozerin.de: 
~ clllc k'· 

' ... ,!) omur 1. • 

\ ltıı da:::riyJc gatılan kömürler nis· 
~~·t bik a u~uzdur, ama, "o ucuzun 
t lttiıı :etı,, fehvasınca diğer kö· 

~trııclt ır kilosunun işini Uç kiloııu 
1 lta~ı:uretiyle kömür haline geti. 

~ 'ic ocı ayarındadır. Halkın kö
t l'tti l undan, kömilr ve oduncudan 

~ıı1tll ·~c:ar firaklı şikayet olamaz. 
~it dogr Uzelc 60 halk perakende ve 

~~~ c~llt.l~~u ~unluk alışveriş edenler· 
ı ~(le, be thtıyacı olan iki üç kil'J kö-

l'al>~ ~n kilo odundan yukarıya 
ı ~t.ı lı ga kesesi müsait değildir. 
~ a11t k·· 
t.İlt\ııa ,,, 0 tnUrü 5.5 • 6, odunu 2 • 
~ '1tı. "'-llr, 
1lQ~ I> Olurı ' . 
~ " Olar k Utsa odunun çekısı pera• 
s$ ~ıra 11 

.s 7 5 kur"''ia g~liyor. Top
~~lltuş ar:;o olduğuna göre çckide 

t' 'il ~2o k \'ar .deme"hir. Halka 
~·lı:ııııt iti~: .tnalolan odun, esnafa, 

l l:tıaJ0ıd rıyJe anha minha 300 ku-
)c l: 'Una ö ,. "d k ~iL l>ani . g re, çet:. e 275 .u. 

iı. ~!llUte ;>!izde yüze ycüın kar .. 
-ql't gelin 
~ t i ku cc, 2 kuruştan 3 den ve 
• t~rt l'Uıruştan fazlaya almadıkJa
~. de 7 5 nisbetinde 'karlı bir 
~.ı.. 

'll iş' 

ırı nıUhim noktalarınc!y.n bi-

Menolunduğu halde kCSmUrru'crin 
tarttıktan sonra kömürü elemeleri işi· 

dir .. Hnydi bir an iiin doğru tarttıkla. 
nnı kabul edelim, eledikleri bu toı. da 
en aşağı 300 - 500 gram arasın•fadır. 

Bittabi miktara göre, biz beş kiloyu e-
as olarak söylüyoruz. 

Şimdi varın 'kann nisbetini siz hesap 
eyleyin 1 Fi tarihinde belediyeye bu hu
susta şikayetler yapıldığı zaman: 

- Kok yakılsın, kömUrcUlerlr:, o. 
duncularla uğraşacak değiliz!. 

Cevabı alındığını hatırlıyt.>'ruz. 

Şimdi yeni valimiz LGtfi .Kac'arın 
mühim iglerinden biri daha kendini 
gösteriyor demektir. Halk: 

1 - KömUre, oduna narh istiyor .. 
2- Önce elenip sonra tartılmasını 

istiyor. 

3 - Kömürlerin karıştırılmayıp, 
Bulgar, yerli veya §U bu diye rtiketler
le saf olarak satılmasını istiyor. 

4 - Ya§ oduna ba§ka, kuru oduna 
ba§ka fiyat istiyor. 

5 - KömUrdilerin sıkı kontro! ııltın
da bulundurulmalarını istiyor . 

Bu gidişle kömür ve odun·.:.n caba 
SOk pllhaltlapcağı da anla§IllT'AKtadır. 

Bu İ§İn eııki tacirlerinden -1e Orta. 
köyde bir çok depolan olan bir ,·atan· 
dnş adı verilmemek prtlyle btkikati 
itiraf edeceğini sl>yledi. Bakınız ne di
yor: 

"Biz kömür ~ odunculk. 

tan y8.2Jn hemen hiç kar alma. 
yız 

Müttahdemin parasını alil', 
kira verilir ve biz yeriz.. Kiı ne 
kadar keşkin oJurga bizim ka· 
mmo:a o kadar teıir eder. Yağ

murda, ıslatılmıı odun dnNa a
ğır çeker. Kömür keza.. Eğer 

biz bunlarc!:ı.n kazanmnsak aç 
kalrnz .• 

Hele son :rarr.ıuılarda mal az 
elmcktedir. Sebebi odun kesi. 

minin o.zlığıdır. Mal az, talep 
çok, hava soğuk.. K.nzanç mat
lup_. 

Bu ,erait altmda Eiyntlann 
daha yükselip yükaclmiyeocği
ni sormak acayip olur. 

Elbette yükaclccektir! . ., 

GörUIUyor ki: 

El konursa kömUr gibi siyah bir 
nesne belediyenin yUzUnü ;:ık Nier. 

Yazdığımız için bize ne dua"ı:ır edil. 
diğini dilşilnliyoruz da ya ha!lcdcn 
olursa karşısına cehennemıl~ ;.cömUr, 
ate§ halinde çıkmaktan hicap eder gibi 
gelir bize r • 
§aşanı A vru pıının aklına: 
Deniz suyundan nltın yaprrağa çalı

§ıyo:-lar, biçareler .. 
K5mUr.den nltın nasıl yapılır, gelip 

bizim kömürcUlerden öğrensinler f. 
latanbul muh biri 

GördüyU rüyaya kurban 
giden kadm 

89 yn§mdakl ihtiyar bir İngiliz kadmı 

gördUğU bir rUya neticesinde ölmllı;ıtUr ... 
Misle Fannl Pisi ismindeki bu kadmm, 

ölUmUndcn evvel bir ahbnbma anlattığına 
göre, hA.dlse tö,>le olmuş: 

Kadın bir gece rUynsmda, odada 1 bU
yUk aynanın, Uzerlne doğru devrildiğin! 

görUyor ve blr çığlık atarak uyanıyor., 
Fakat, aynanın hakikaten dUr:ıtnğUnU zan· 
nedlyor; knryolasmdan fırlayıp o tarafa 
doğru ko3uyor ve snndalyeye çıkarak ay. 
nayı tutmaya calışıyor. 

İşte, bu tıırada, uyku sersemliği ile, 
sandalyenin Uzcrlnden dU"en lhUyann ko
tu kırılıyor ve blr hafta kadar hastanede 
yattıktan sonra, bi olamıyarak ölUyor ... 

• 

•• 
11n;uecsiteden- röooctai .. _ ... ,_ .......... -""------'--~-------..... _.,., ___ -

site koridorlarında 
bir !kovalamaca! 

Ders salonlarında yer bulabilmek • • talebeler gece ıçın, 

karanlığında. Oniversitenin yolunu tutuyor 
•~ersnttell lb) r oz şn~avce'lt ednvor: -

"Erkek talebeler her hususta bize nazik ve mUltefit davrandıkları halde yer meselesine 
gelince aldırmıyorlar bile... ,, 

Sabah sant sekiz. UnJvc.rtıitenin ge· 

niş holUndeylm. Ders zamanına daha hB7· t•••••••••• • • ••t 
u zam:ın olduğu hntde kortdorıarcıe. h{lm· t Yer bulabilmek için gençle
maıı bir faaliyet var. Yilzleree talebe o- f . . t 
radnn oraya koşueuyor. Bazı ders salon- f rİR birbirlerine Oynadıkları t 
larınm kapılan, ayni anda içeri girmek t UIU • 1 t 
sltlyen belki 15 talcbC'ntn tazyikiyle ça- • g nç ve garıp oyun ar- • 
tırdıyor. t dan bir kaçı t 

Geçen yıllarda da UnJvcrslteye gelir f.,. ••O••••••_..., •• 
gtderdlm. Fakat hiçbir gOn sabahın er· 

ken saatl inde bu derece kalablığa ras· lcr onun da kolaytnı buluyorlar. Dersha

lnmazdım. Bir senede bu kadar de~§ik
lik, göğsUmUzU aabartacak bir neticeyi t!n
de ediyor: yUksek tahsil gören gençlerin 
sayısı artıyor. Gençlik glmdl esklııt gibt 
bir orta veya lise tnhalllnl klıfl görmüyor. 
Ünlvenıltcıyc koşuyor. 

• • • 
Unlverslte profes<srlerlnden biriyle ko

nuşuyorum. Ani byor: 

"- ünlvenıitedekl bu yılki talebe mik
tan glmdlye kadar görillmemie derecede 
fazlndır. Talebe mlktsrının gittikçe art • 
ması UnJvcrsltemizi her sene, ihtiyacı 

kaııııhyamaz bir hale ııokmaktadır. Bu 

yUzden tnlebcler rahat ders dlnllycmedik
lerl glbt bir çoklan da bnzan dershane -
terde yer olmamam dolayıslyle denıe ::;lr· 
miyorlar. Gelecek yıl tnlcbo mlktarmm 
bu senekinden fazla olacağı muhakkak • 
tır. Buna göre, nlmdlden tedbirler alın • 
ması zarureti vardır. 

ÜnJversitcden 1>1 randmnn alabilmemiz 
yolunda, iyl te§kllfı.tlı dershanelerin de 
bUyUk tC'slrl olacaktır. Konferans salonu 
gibi bUyUk salon ve dershanelere de o
parlör tcrtlbatJ yapılmalıdır, bu sayede 
binlerce kl§ilik salonun en arkasında o
turan talebe blle dersini muntataman ta
kip etmcğc muvaffak olur.,, 

• • • 
Bir crkt'k talebe yerslzllkton olan tıiklı

yetlcrinl göy le izah ediyor: 

··- Ders salonlarında yer bulmak için 
geçe karanlığından üniversiteye gclmc:ık 

mecburiyet! vardır. Buna rağmen bir çok 
znmruılnr ayakta kalıyor ve derslerin mU· 
hlm yerlerini bile not alnmıyoruz. 

neye girip bir milddet ders çalışır gibi o-
tunıyorlar, sonra da hademelerin bir dal

gınlığından istifade ile iskemleleri knptık· 
lan gibi haydi kendt dershanelerine ka
çıyorlar, arada sırada hademeler, talebe
lerden bııtılannı iskemleleri kaçmrken 
görUyorlar. Bu ee!cr koridorlardıı bir ko
valamacadrr btıBlıyor. 

Netice itibariyle yersizlik, bu gUn Uni
versitcnln yeglıne mesel<."sl olmuştur. Ta· 
lebeler yer bulmak \•eyahut dn oturacnk 
sandalye lemin etmek lçln her giln tUr

lil tilrlll kurnazlıklar yamtmağı dilşUn· 
dUkleri gibi hademeler de bunlara kal"3ı 
tcdbriler anYorlar. 

• • fi 

Blr kız talebe ·anlatıyor: 

"- Yersizlik meselesi en çok bize zn. 
rnr veriyor. Erkek talebeler her hususta 
bize nazik ve mUltcflt davrnndıklan hnl-

de yer meseleslne gelince aldınnıyorlnr 

blle .Onlnr kadar giriııkcn olmndığnnızdnn 

ne.kadar erken g.alsek yer kapnmadığnnıı: 
oluyor. İçimizde bu ytızden hademelere ve 
ya ötekine berikine para vererek iskem
le teminine çalıennlar çoktur. 

Sonra. ne eurcUe olursa olsun, elde et
liğiniz iskemleden blrnz ktpırdamnğa gel
miyor, ufak bir dalgınlık kaşla göz ara-

sında iskemlenlzin knybolmaailc neUce1e
nlyor. 

• • • 
Konferans Mlonuna doğru ilerledim. 

Salon knpılanndan l~erlye olı..l •nn boşa· 
nan yağmur sulan gibi tnlebo akını vaı. 
Salon kapısından içeriye kapağı at.an, bır 
sUrat kovucusu veya manin atlnyıcıaı gibı 
ko;saruk Lskcmlclcrln, sıraların Uzerin<len 
atlıynrak yer bulmağa uğraşıyordu. Bir 
kö:ıcye çcklldim. Aradan uxun bir mUddct 
geçmiş, salon ndcUl dolmuştu. Bu sırada 
salon kapısından telll.şlo. bir genç girdi. 

Ön sıralarda oturan bir talebenin ynnma 
ynklaşarak bir ııcyler aöyledl Sırada o
turan talebenin gözleri parladı ve derhal 
yerinden kalkarak alon kapıııma dofn: 
koştu. Fakat onun salondan aynlmnsiyle 
kulağına eğilip bir voylcr söylemiıt olan 
genç de derhal boşalan ycro oturdu. Et· 
rnfta oturan talebeler kahkahalnrlo gUl
meğe başlamışlardı. Aradan bir knç daki
ka gcçm~ti ki, salondan sevinçle dı§o.-ı 
fırlamıı olan talebenin kızgın bir )1lzle 
geri döndUğUnO, kendi yerinde oturan 
gence doğru ilerlediğini gördüm: 

••- Agkolsun m:idm, dedi, bunu ecn· 
den Umld etmezdim. Başkrun bu haberi ba 
na verseydi, yerimden bile kalkmazdım. 

Fakat senin böyle bir kurnazlığa ba.Fu· 
rncağmı tnhmin etmediğim için aldandnn. 

Sonradan anladım ki, derse geç kalıp 
da yer bulamıynn talebe arkadaşmn blr 
oyun oynıyarak onun en ön ıııradnkl yeri
ni ele geçirmlsti. Bunun için de, arkada
şının kulağına dış:ırda bir bnyanm ken
disini beklediğini söylemesi knfi gelmJe· 
u. 

İşle, üniversite talebeleri bu §ekilde 
her gün birçok kurnazlıklar lcad ve tat
bik etmektedirler. Bunu yapamıyanlarm 
yer bulabllmelcrl için nncak bir tek çare
leri vardır: GUn aydınlanmadan gelip ıı:ı
londa yer kapmak ... 

Sabahııttfo A l"G}}N 

Bugün bazı fakUitelerln bütUn t.e.lebele
rlnl'l en mUhlm dUşUnce ve me~u~alC'sl yer
sizlik meselesidir. Bu yUzden öyle hlidi8e
ler oluyor ki •• 

- Mea Ilı ne gibi? diye soruyorum. 
Anlatıyor: 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
Nevralii, lc:ırıldık ve bütün ağrılarınızı derhal kerer. 

- Bazı tnlcbcler ders salonundo. yer bu 
lamadılnr mt, kurnazlıklara başvuruyor • 
br. Mcselli., gizlice, tcnhıı olan diğer fa
kUltnlerin ders salonlarına giriyor, lnbu -
re ve sandalyeleri kaptıkları gibi keneli 
salonlıınnıı. geUrip oturuyorlar. Bu arada 
bazan tuhaf vaknlar da çıkıyor. 'l'alebelc
rin bu açık gaztnlUğUnU bilen Ünlvetı!lte 
hademeleri tenha dcrshnelerl gözctllye • 
rek, iskemlelerin kaçırılmnsma mlnl ol • 
mnk istiyorlar, fakat ktı.bll mi? Talebe • 

:"-- ... ~ . : ~.~· ...... 
(~ • ...... , ... ) 1 1' • icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
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ilk devreyi Şişli 1 - O galip 
bitirmişti 

Kurtuluş ta Galatasporu yendi 
Knrtuluş - Galataspor 
Dün Tnksim stadında sabah saat 9 dan 

itibaren federe ve gayrif edere maçları
na devam edildi. 

Sabahleyin 6-7 bin kadar seyirci önUnde 
ilk olarak Yeni Kurtuluş - Gal:ı.taspor 

karvılaştılar. Yeni Kurtuluşlular batın sa
yılır rakiplerini 4-1 yendi. Bu maç daha 
ziyade Y('ni Kurtuluşluların baskısı altın
da geçti. 

Birinci devre 3-0 Yeni Kurtuluş lehine 
kapanmıştı. lkincl devrede Galatasporlu
lar bir gol yaptılnrs:ı dn buna Yeni Kur
tuluşlular dn mukabelede gecikmediler. 
Galatasporlular birkaç akın yaptılar ve 
bu arada bir sıra Yeni Kurtuluşun boş ka
lesine gol yapamadılar. 

Pera - Şişli 

Sıra. günUn ve gayrifcdereler arn.sında-ı 
ki en mUhim maça geldi. Bu mUsabakala
rın hakemlerini mmtaka tayin etmekte ol 
duğundan maçın idaresi Adnan Akma ve
rilmişti. Bu değerli arkadaşın hakemliği 
altında başlanan maça takımlar §öyle çık
tılar: 

l ' J:HA: 

Çafatfnos - l\leslnc7.I, Hristo - Çiı;o' lı;, 
Angelldl , Ç~os - Kurtley, Budurl, Cula
li, Ilambino, .Jnponl. 

ŞİŞLİ: 

Anncnak - Ylastardi, Alber - Agob, 
ı•ançor, Arse,lr - Suldur~ Nub:ır, Vahab, 
Jlmç, I>lran. 

P~nın eski beki Vlastardi Şişlide yer 
aldığı gibi her ik takımda da Kurtley (İn
giliz), Pançef (Bulgar) gibi iki ecnebi o
yuncu da yer nlmışlnrdı. 

Rüzgarı lehlerine alan Peralılar bu dev
reye daha. canlr başladılar ve her ne pa
hasına olursa olsun galibiyeti olmasa bl-
lo beraberliği temin için u!;7aşıyorlar. 

Top mUtemadiycn Şişli kalesi önUde do
laşıyor. Esasen oyunun başmdanberl iyi 

bir oyun göstercnılyen Şişli mUdafilcrl, 
bu akınlar karşısmdn bocalamağa başla
dılar. Ve bir a.lı:m esnasında da topu kale• 
!erinden uzaklaştırmak isterken Vlastar .. 
dinin hatalı bir vuruşu topu kendi kalesi• 
ne soktu. Pcra da, muhacimlerlnin ya
pamadığı golil knrvı tnraf bekinin kafasi .. 
le kazanmış ve berabere olmuştu. 

Oyunun bundan sonrası her Jkl tarafm 
hUcumlan arasında geçti. Bu arada Pera
nın hUcumları daha çoktu. Ve her iki ta
raf da sayı yapamadan maç 1-1 beraber
likle neticelendi. 

Nazarı dikka timizi çek en bir nokta, ha .. 
kemin cidden dürüst idaresi karvısmda 
lı~cnerbahçell Angelidisin mütemadiyen i• 
tirazlarıydı. Vlastardi Perada oynadığı o
yunları gösteremedi. Şişli kalecisi Arme
nak bugün çok gUzel bir oyun çıkararak 
takımının mağlfıbiyete düşmesine manl 
oldu. Diran iyi idi. Suldur sıfır denecek 
kadar bozuktu. 

Peranın yeni oyuncusu İngiliz iyi bir e .. 
leman. Bamblno bugüne kadar hiç kaçır .. 
mamıştır diycbilc>ccğimiz birçok fırsatla· 
rı kaçırdı. Hakem Adnan akm bu maçı bü 
yük bir vukuf vo dürUsti ile idare etti. 
Bu maçın yaptığı hasılat (1900) liradır. 

Moda: 2 • T. Y. Y. Kurtuluş: 1 

Şeref stadında dün ııabah federe olmı
yan klübler arasında tertib edilmiş bulu
nan karşılaşmalara devam edilmiştir. 

l lk maç T. Y. Y. K ile Moda klüblcri a
rasında olmuş ve Modalılar 2-1 galib gel· 
mişlerdir. 

Ma~a Peranın akınyla başlnndı. Bu mat 
şimdiye kadar gördüğümüz Pera - Şi§li 

maçlarına nazaran sönük ve zevksiz geç
ti. Avutla neticelenen bu akından sonra 
top bir müddet daha Şişli kalesinin önün· 
öe dolaştı. Bu nradn s:ırı - siyahlıların 

tehlikeli bir akınını kaleci Armennk an
cak kornerle kesebildi. A vutln. neticele
nen bu kornerden sonra Şişli muhacimleri 
Pera kalesini ziyarete başladılar. Oyu
nun bu sıralarrnda Vahabın ve Diranm gü 
zel inişlerini görüyoruz. Tam bu esnada 
Vahabdan gUzel bir ara pası olan Diran 
Şişlinin ilk ve son golUnü yapıyor. 

Barkohbah : 3 - Arnavutköy: O 

Bundan sonra Şişlinin bariz Mkimiycti 
oyun üzerinde kendini gösterdi. Sık sık Pe 
ra kalrsini yoklıyan Şişli muhacimleri, 
Suldurun bc>ceriksizliği yUzündcn bir nr-,1 
tice elde edemi) orlar .Bu arada yorulan 
Pera müdafaası lüzumlu, lüzumsuz hare
kctlcr'P Şi.Ji oyununu kabul etmiş gibi 
görUnüyor. 

İkinci karvılaşmayı, Barkohba ile Ar -
navutköy yapmışlar, Güneş klübünden al

dığı oyuncularla bir hayli kuvYetlenen 1 
Barkohbalı lar hfı.kim bir oyu\ıdan sonra 
rakiplerini 3-0 yenmişelrdir. 

""'-"' .. 

.....,. ..... -....::._ 

Şişli - P era maçından mulıtelif Cllslan
tanclcr. 
En al tta : Gala ta ... por - Kurtulu!l maı;m

dan bir giirünül} 

Hus usi maçlar 

Dün Kasımpaşa sahasında gazete mU
vczzileri ile B:ırkohba genç takımı arasın
da yapılan maç 2-2 beraberlikle neticelen
miştir. 

• * * 
Halıcıoğlu sahasında Yıldırnnsporln 

Halıcıoğlu A taknnlarr arasındaki maç 2-0 
(B) takımları arasındaki maç 6-0 Halıcı
oğlunun galcbcsilc neticelenmiştir. 

Şeıref stadonda 

- SüleylnaniYB :-2 -- Hi131 : 1 ~"' 
e ·i terkct , !11 

Dün Şeref stadında ilk maçı hakem Şa-( Nuri topu tutmak için kal > d:16J sol 
adı s:u> u· 

zi Tezcanın idaresi altında Süleymanlye kat tchlike)i uzaklaştıraın ' g~ıı1;Jıııll 
.. ilk bir so ııo# 

ile Hilfı.l takınıları oynadılar. önline gelen topu buy . riJldcll 
llk devrede daha üstUn bir oyun oym- !ıkla havadan kalecinin ba§l UZC 

yan Silleymaniyeliler, iki gol yaparak ga- kaleye soktu. cı"ddetıeııdı• 
·nnce ,. a :ı 

libiyeti sigortaladılar. Bu arada Hilô.1 mu 0)'Un 2-1 vaziyete gı . n o}'llaJl\ • 

hacimleri de birkaç mUcssir hücum yap- bilhassa Hilalliler daha ustU uıceYe ııolı ıı 
trysa da bir netice elde edemediler. ve Sülcymııniye kalesine tch d '*ıııcd 

tiCC Cb., 
!kinci devreye çok canlı bir §ekllde baş- mağa başladılar, fakat ne 

lıyan Hilalliler bilhassa sol taraftan Ust 2·1 Hilalin mağlfıbfyctilc ~itti~oV'rede s; 
üste hUcumlar yaptılar, Süleymaniyeliler Hilal takımı bilhassa ikıncl u··n o)1111

1 dilzg l · 
de santrforları vasıtasiyle Hilal kalesini ley:maniyeye nazaran dahı:ı . kllç !•' 
birkaç kere tehlikeye soktular. Hilfılliler Slilcymaniyelller ıuzuınsuz bır . tilıal er 

le oyunu kendi nısıf! sahalarına ~ıııl 'J'cı· 
tirmeğe yardım ettiler. HnkCill .., 

oyuna daha hakim vaziyette. Ortadan ve 
soldan SUieymaniye kalesine iniyorlar. 
Soldan inkişaf eden bir Hilii.l hücumunda can oyunu güzel idare etti • 

Beşiktaş : 5 - istanbulspor : 3 
ikinci devrenin orta lan na kadar lstarı-
b~lsporlular galip vaziyette oyn~~~!!~ 
Diln, Şeref stadında günün en mühim rek Hakkı ve gerekse şere ' ol jçitl I" 

müsabakasını Bcşiktaşla !stanbulspor yap- remediği ofsayd vazlyetıerlc g ff 
t:I. zel fırsatlar hazırlıyorlar. ·sındeıı 

Hakem Tarık'ın idaresi altında yapılan 
maça, taknnlar şu kadro ile çıktılar : 

lSTA~IlULSPOR: 

Saim - Hayr1, Faruk - Kazrm, Sey n, 
Tank - Bn.hri, Rıih'an, Orhan, Kadlr, İs
m et. 
BEŞİKTAŞ : 

)lehmc t AH - llüsnü, Fevıl - Fuat, Os
man, Rirat - llayn.tr, Hakkı, Xii7..im, Şeref, 
l~ rcf. 

Oyuna, 1stanbulsporlular başladılar. 
ÜstUn rakiplerinin sert esen rilzgii.rı da 
lehlerine almaları, 1stanbulsporun büyük 
bir gol farkıyla ve kolaylıkla mağlilb o
lacağını tahmin et tirlyordu. 

Beşiktaş, ilk anlardan itibaren hissedi
lir bir Ustünlük teminine muvaffak oldu
Sağdan inkişaf eden bu akınlar Nazı-, 

mın vo bilhassa Eşrefin göze ba tan ağır
lıkları yüzUnden bir semere vermiyor, 
Hakkı dn bu iki oyuncunun bozukluğu 
karşısında gol çıkaramıyordu. 

lstanbulspor muhacmileri sert rUzgara 
rağmen onuncu dakikadan sonra muvaze
neyi tesise muvaffak oldular. Akınlar 

karşılıklı oluyor. Beşiktaşın artık soldan 
yapılan hücumlarının yüzde doksanı of -
sayd. Hakem gerilerde dolaştığı için bu
nun ancak dörtte birini görebiliyor. Ge-

. . t çlzf;l >"' 15 ıncı dakikada san r ruŞll • 
. . · ceza ''11 J)t 

tanbulspor alcyhıno bır ı:ırdJlllı ! 
. rı ın da Y ,,11d' 

pan Fevzi, topu - rUzg r ~ unc ~ 
ve gUzel bir vole ile kael on guıell~, 
gönderdi, Hakkı da ~unu aY:iııı, tıif ç 
bir kafa ile gole tahvil etti. ....ıurdi· .ı 

• ni oJau.ı dev 
kış yapsaydı, bu gole ına adtıllı • ıı' 

Beşiktaş, kendisini sıkill rıni)'O~-ot'· 
karvısındakine ehernmiyet . ~: o)111J) 11• 

hissini uyandıran bir §Ok.il bcrııbcr• ' 
lIUcumlar mütekabil oinıakla ıoııtl~ 
yah beyazlıların akınları daha , 

vaziyetler 1hdas ediyor. akıtlı,t! . 
1s bulspor oııJıı• 

Tedricen artnn tan dir :ıııU 1'. 
nm 35 inci dakikasınd~, J{: edcrcl' t11

4
,. 

:ı;ım durgunluğundan fstifad ,,9 uııcll ·'' 
o .A .soktu. ,) ııbll' 

mını bernbcr vazıyc..., bir 1stıı. , 
kikada gene sağdan yapıl~J1 topu ıı~~ıı~ 
spor hücumunda gene J{adır, ifere1' JJ"' 

nUn bacakları nrasındnn geç . 

golü de atmağa muvaffak ~1::·50na erdi' 
Birinci devre de bu §Ckıl 

1K1NCİ DE'rıtE bcr, j;t' 
• •IC bCrtl 01011· 

İkinci kısmın başlaı:nası) ıerl bit dV 
~lktaşlıların hücuma geçıne l)nUnC }<ll ~ 
lkinci dakikada topu kale _,ıJ o dil ,,,! • ,•cıv • E". 
getiren Hakkı Niı.zıına P~ ı:;cşiktaşııı 
bek arasından sıyrılarn bW 
adedini 2 ye çıkardı. "b ,.ıızi)'cttC g!ıi 

Birinci devreyi 2-1 gnlı ,..,.de r!lı ...ı. • 
' "dC~·~ tıll'" 

ren 1stanbulsporun ikincı 1.1ntı ıut. ıw 
da lehine alınca müdafaa ~; göruıd1\ et' 
cağını sananların aldandıf;' ıııtcli '~ 
şiktaş kalesi için her an tch riıle 

. l)n!O 
ler meydana ge!ıyor. k11ıe Jı!L' 

10 uncu dakikada sotda~ 131111ri• ı;ettı. 
atılan topu vakalıyan sağ JÇ il «oıii 1 tıif 

J unc ,, ·J< 
ri atlatarak Brşlktaıın Uç ı-uçll ı;ııc1' 

Kendilerinden sınıfça dnh~,-ctC' d~:rc • 
-ıüb ,,azı; p• .ı' 

takım karsısında mab' . :suııdll• ıJl " 
Bt>şiktaşlıları sinlrlendırdi. çırrtlş51~!l' ııı 
fin boyuna gol fırsatları kS p'lıllİ)ctı eerf' 

·• ·n chC 11c Sl"bebi vardrr . .MPvkı ını ri bile 
tcnaslb en küı:ük harrkctlC 1'-'0 ııır ·Jd 

Topu olmıyncak yerde avta bırakma, 

taca atma ve lıattıi. kornere dahi göndc>
riyorla r. Pcra mu hacimleri de t0hlikcli 
akmlar yapıyorlarsa da bugün cidden gü
zel oynıran Şişli kalecisi bunları defet -
mekte sıkıntı ç<'kmlyor ve oyunun bu dev 
rc>sl nlsbf Şişli lıa!timiycti altında nihayet 
buluyor. ŞIJ111 - !'em ma~mr seyrofm C'k üzere dlin sfadJ"oma on binden fazla aila";;iğ;ııiit~U ... 

JI ıı .;:ı ıı 5 j tl( I 

(Dct•a11ıı J 



' . ~ ":;:?rn~Im stadında. oynanan Galafn!'Oaray • Topkapı maı:ından iki Topknpı lmlcsTne penaltıdan yapılan bC'~İne 1 gol girerken n ayni faknn kaleci tntn btr 

~~er stadoını(§la 
..... ~ ~ ~ _....___., 

Vefa: 3 - Beykoz: 3 
~ Günün bu en enteresan karşılaşması çok heyecanh ve çetin oldu 
eykozıuıar beraberlik sayısını 

son dakikada va tılar il 
'-.ı 1 

)U ~~enımiyetli maç Kadıkö-
~e oynandığı için ancak 

'uliıı 5 lira hasılat yaptı 
~ ~enerbahçe stadında Beykoz 

ıla tnılan lik maçlarının en mühim 
:ıı lıSttıaianndan birini yaptılar. Ha· 
lfa\'a let 'Muhiddin Apaktı. 
~~olmasına rağmen ilikleri don 
~derecede soğuk bir rüzgar esiyor. 
tfQ· ar sahaya şöyle çıktılar: 

~fi ~ htnet; Sitleyman, l' ahit; Şıikrıi, 
1 1/ı;t bdll§, Ziihtü, lı! elımct, Sulhi, 
&eyt"'· Latif. 
''!ıı Oz: Kandilli; Bahadir, Halit; Sa· 
ap' zc1nal, Mustafa; Turan, Cahit, 
~: dzırn, Gazan/er. -
':J;ıa,. l3eykoz, ortadan sola kadar 

lerden sağa aktarılan bir hücum· 
~. ldr \·e top ofsayt pozi~··o1 · u.,da 
~ d~ :Uranın ayağile içeri g · rdı. la· 
~ · bu tün bu vaziyetleri YaK1 .dan 
ca:.ı:anrnı bulduğu için golü vermedi. 
~ &ırtan itibaren daha i) i hücum 
'ıa ~1l"Satını bulan Vefalılar kısa fa· 
~ 8 ?ti. fırsat kaçırdılar. Nihayet 
~ 1nc1 dakikada Muhteşemdcn al· 

tııa ~bir pasla ilk golü Beykoz ağ· 
~ğı tı. 
ı~P._vaıiycte dü~n Beykozlular, 

g\lzel yürüttüğü akınlarla Vefa 
t~ 

•ar Une kadar gelmeğc muvaffak o· 
·ar; ~akat kaleci Ahmedin yerinde 
~ \ıe Süleymamn uzun vuruşları 

lıı b~nn bir tehlike olmasına mey· 
r, ıı l)·or. 

·~ lekrar ve yavaş yavaş vefa haf· 
11 İr.tj h~it_niycti altına girdi. w • 

<laJ.akada Vefalılar sagdan bır 
Muammer OLCAY 
(Devamı 15 incide). 

~J ~ '(-, 9 

J· ~ ;70 '· 

~ Ankarada lik maçları 
kara 
llıtı~ Cliususi) - Hnkem Muzafferin 1 

lııı ~ l'apılan Ankaragu .. cU - GUne§ 
11 "'0 
~lııcı .l\.nknragüeU knznndr. 

"~-~!arak Cençlcrbirliğlyle Muhnfız
,.,'iı tt1ıcı~laştllar ve Gençler neticede 3-2 
"CJ ~ iler. 

~ Cenı;Ierden Yusuf, İbrahim ve 
aııtııar. 

f --0 
r -İ ~lllirde lik maçları 
~ı "• <liu . . . 
, ~~ susı) - BugUn yapılan lık 
'• 'lal)~ ~llor ~ oganspor De::nirsporla 3-3, 

neykoz - Ycra takımları maç tan C\'Y.Cl lılr arada ... 

ö lk ö o==n ~ ö IK tüı lfilil ~ 
mc§l~U©ltrD 

Galatagençler - Kasımpaşa 
Dünkü ikinci kümo ma.çl:umın en mü. 

hiıni Taksim 6tadmda. oy:mınan Galata -
gcnı:lcr • Kasımpaşa maçıydı. 

Bu maçın birinci denesini l ·O Galata • 
gençler bltırıll. Bu denode hatalı blr ha· 
reket yapan Kaı;unpasatı bir oyuncuyu 
hakem ı:lkardı. ikinci devrede Kasmıpa~a· 
lıl.ar l\lümtaz Yasıtasiylc llk gollerini attı. 
far. Bu devrede Kasımpaşa hii.kim bir o· 
yun ı:ıkanyordu. J<'alcat hakem Galata. 
:;ençlerden H:ılili de çıkardı. İki takını lla 
onar kişi. 

O.} unun !lonlarma doğru bir K:ısnn11aşn 
nkmmda Galata gençler kalecisi topu tu· 
tuyor. I\asrmpasnh muh:ıelm topu lmlcd
nin elinden dü5ürüyor. l\aleci de muha· 
dmin ayğındım tutuyor. l'cnaltı. nu &il· 

ııctlc J{asunp:ı::alılar ikinci gollerini kaza· 
nıyorlar. Bundan sonrn hakem Galata 
~cnt.:lcrtlcn Cih:uh ı:ıknrıyor. Oyun kırmı. 
zı - siyah kalesi önünde. Ilu nrndn ha.kem 
Galata gençlerden bek Şükrüyü de çıkar
mak istiyor. Oyuncu çıkmQ or... Jlaktrn 
maçm bitmesine iiç dakika Jmla Galata 
gençlerin hükmen mağlüblyeti ile bitiri
yor. 

Ha.kemin idaresi pek z:ıyıf. Vercliği p<',.. 
naltıdan C\ \'CI Rasımpa5a aleyhine olan 
fa\ um YC'rmedi. Dalıa C\'\ clld yanlı, ,.o 
yersiz lı:ırckctlcıi çoktu. Iliraz daha dik· 
kafli ,.o kararlarmıla isabetli olması Ja. 
ırJmtlı. 

Boğaziçi: 6 - Altınordu:· 5 

Fenerbahço stadında gUnün ilk ikinci 
küme oyunu hakem Rıfkı Aksayın ida
resinde Boğaziçi - Altınordu arasında fo. 

Beylerbeyi: 5 - Anadolu: 1 
Fener stadındaki ikinci kiline maçları -

nm ikincisi Beylerbeji ile Anadolu nra • 
srnda oynandr. Halid Galib EzgünUn ida· 

resindeki bu maçta ilk devre rüzgarı le
hine alan Beylerbeyi neticeyi 1-0 bitirdi. 

İkinci devre Beylerbeyi 4, zayıf bir kad· 
ro ile çıkan ve Beylerbeyinden çok fena 

bir oyun oynıyan Anadolu bir gol attılar. 
Netice 5-1 Beylerbcyini>a <?4lebcslle bitti. 

Anadoluhisar: 1 
F eneryılmaz: O 

Silleymaniye stadındaki ikinci küme ta
kımları arasındaki maçta Anadoluhisar 
güzel bir oyundan sonra rakibi Fenerj'll
mazı 1-0 yendi 

(B) takımların maçlarında: 

Silleymaniyc sahasrnda ikinci 
B takımları maçlarında Karngümrük Fe-

ncr~'llmnz B takrmları 2-2 berabere kal· 
dılar. J{arngUmrüğün A takımının oyunu 
olmadığından B takımı takviyeli olnrak 
çıkmıştı. 

Anadoluhis:ır - Galatagençler B takım

ları maçı da 3· 2 Hisarın lehine bitti. Hi
sar 9 ki§iyle oynadı. 

J..{ b aınanlar)a 2-2, Üçok Alsan· 
• <'tabcre kaldılar. 1 

ra edildi. 
1Jk haftnym rüzgar nlcyhino olduğu 

halde hakim bir oyun tutturan Boğaz.içi ~ 

~~·t ~ltnitte bir maç 
:~uCi.i1 <Hususi) - Bugün burada 

:~ a.~ ttıa1:rırır ile bir maç yapan Göl· 
~ı~~QCii Qp olmuştur. 
bırıe .. ın' ~·e~il ile ldman yurdu· 

esınden do!!an tesekküldür, 

devreyi 4-2 gıılib bitirdi. 
İkinci haftaymın başlangıcında Altı -

nordu tist üste üç gol atarak 5·4 galib va
ziyete geldiyse de oyunun son dakikala
'rında Boğnziçlilcrin atmış oldukları iki 

gole mii.ni olamadıklarından 5-G rnağlüb ol \ 
dular. 

liaksDm statdlan<Q.Ja - - - - - .. -
Galatasaray: 5 

Topkapı: o 
tamamen Sankırmızıldarın Oyun 

hakimiyeti altında oynandı 
Dün öğleden sonra Taksim stadında 

yapılan lik maçlarmdan ilk müsabaka bi
rinci kUmeden Topkapı - Galntnsaray a· 
rasındaydı. Bu maça Galatasaraylılar: 

FaZil - Lutfl, Osman • l\lusa, Beılii, Ek
rem - Necdet, Süleyman, Salim, E::fnk, 
BUlend. 
Topkapı: 

Ab<lülkadlr - Semn1, Sabalıaddin - E-

Lik maçlarında puvan vaziyeti 

Beşiktaş 

Galatasaray 
Fencrbahçe 
Vefa 
Beykoz 
Sülcymaniye 
Topkapı 

!.Spor 
Hilal 

O. G. B. :r-.ı. A.Y. P. 
8 6 2 o 32:11 22 
8 6 1 1 23: 1 o 21 
8 5 2 1 21: 5 20 
8 5 2 1 17:12 20 
8 2 3 3 16:14 15 
8 2 l 5 7:11 13 
8 2 O 6 7:2G 12 
8 1 1 6 10:22 11 
8 1 1 6 l 1 :23 1 1 

Gal:ıfasnray - Toııknpı mntmaan Uç 
muhMlf görünüş 

mln, Tahsin, Besim • Ziya, Kamil, Yu • 
nus, Hamdi, V<'cihi. 

Şeklinde çıkmı§lı. Galatasaraydan Ad .. 
nan ve Sacid bu mııçta oynamıyorlardı. 

Oyuna. ba§landığı zaman Galatasaraylı· 
lnnn Topkııpı kalesini ziyaretleri gözü • 
kUyor. Bununla beraber san kırmızılıla
rın rakiplerini benimsemedikleri de belli. 
Halbuki bundan evvel bu klUble yaptıkla
rı maçları pek gUç, hatta son dakikalar
da attıkları biricik golle kazandıkları da 
herkesin hatırında. Top, Topkapı n!Sif 
sahasında. Salimden güzel bir pns alan 
Süleyman 11 inci dakikada ilk golUnU 
kaydediyor. 

Bunun akabinde sanki Topkapılıl r mu
kabele etmek ister gibi Galatasaray kale
sine kadar iniyorlar ve hatttı. bu sırada bir 
de ofsnyddan topu Galatnsaray ağlarına 
takıyorlar, fakat pek tabii olarak sayıl
mıyor. Ofsayddan olmakla beraber ağları. 
na topun girdiğini göern Galatasaraylılar 
hemen canlandılar ve Topkapı nısıf saha· 
sına yerle§tiler. Topkapı bckJnin hatası 

yUzünden SUleyman gUzel bir l'§apc ile 
taknnınrn 2 inci sayısrnr yaptı. Bununla 
beraber Topkapıhlar da Galatasaray ka -
elsine inmekte geri durmuyorlar. 

Galatasaraylılar devrenin sonlarına doğ 
ru Süleymand:ın bir pas ~lan Necdet va
sıtasiyle takımlarının liçüncU golUnU ya. 
pıyorlar ve dene 3·0 s:ın kırmrıılılarm 
lehine biliyor. 

!kinci devre ba~ladığı zaman Galatasa
raylılar, attıkları Uç golle ik4fa etmlı 

ı gibi duruyorlar. Bugüne kadar ili oyun
larını görmcğc alıştığımız &lim, biraz 
durgun. Sarı - kırmızılıların kalesi tehli
keli dakikalnr geçiriyor. Müdafaada g5. 
ze çarpan Musa, Bcdü Lflt!L 

Akıllarını başlarma alan Galatasaray -
lılar tekrar Topkapı sahasına yerle~tiler. 
Şanslı olan Topkapı kalecisi birçok şUt
lcri kurtarıyor. 

BU!end, bir sıra aldığı uzun bir pasla 
ve şnhsi bir akınla Topknpı kalesine ka
dar iniyor ve kar§ısına çı'!an bUtün mU
dafileri aUııtarnk t:ıkımm l dördüncü go
lUnU atıyor. Artık bundan sonra bütUn o
yuncular Topkapı knlcsinin önünde. Bu 

J hilcumlardan bunalan Topkapılılar topu an 
eak kornerle ve Uıçla kesebiliyorlar. 

Bir an bir akını ancak favulle kesebili
yorlar. Penaltıyla tecziye edilen bu hare
ket, Ssllmin aynğı> la gole tahvil ediliyor. 
Maçın bundan sonrasıdan kayda değer 
bir hfı.dise cereyan etmedi ve maç 5-0 Ga
latasarnyın galibiyetiyle bitti. 

Galatasarayda Bedii, E§fak, Necdet ve 
Süleymnn, L{itfi, Musa iyi idiler. Salim 
bugUn her nedense bozuk. 
Topkapıda kaleci ve Kamil güzel. 
Hakem maçı çok gilzel idare etti. 

T. K. Dclidnğ 

BarutgücU sahasındaki maçlar 
Dün Barutgücü sahasında da maçlar 

yapılmış, Barutgücü Bcyazıtspor genç ta· 
kımlar 2·2, B takınılan 1-1 beraberlikle 
bitmis ve birinci takınılan arasındakt 
karşı~1~mada Barutgücü 2·0 galip gelmiş 
tir. 
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ABER'in 
SAYFALIK 
HiKAYES; 

EDiZLERDEN Ali a
ğanın km Ane, gün 

bir mı.ırak boyu yükselip ağılla 
nn kapısı çoktan açıldığı, çın.. 
gırak ıcsleri Gedizi bir uctan 
öteki uca çoktan sardığı hal
de bir tilrlü gözlerini açamı
yordu. Halbuki, kuşlar daha 
kanatlarını kımıldatmadan u
yanır, eteklerini beline topla
yınca diz kapaklanna l:adar 
karşı çeşmenin yalağı isine gi
rer, bir taraftan yfizünü yıkar
ken bir taraftan da buz gibi su. 
da ayaklarını çırpalar durur
du. 

Ayıenin, şöyle böyle değil, 

bu sabah hiçte uyanası yoktu .. 
Gözleri yarı "kapalı, fikirleri 
bir kut kanadının il.zerinde 
kendisini alrp götU:nUn istiyor
du. 

TA, hasat yerinde, oraklann 
yorulduğu bir öğle vakti ve bU
tfin temizlenmemiş aE"ıl kapı
larından dışan vuran korku. 
nun koyü ba§tan b.."1 doldur
duğu yere kadar, 

Bir aralık gözlerini şöyle bir 
araladığı dakı1ca: 

- Amanındı aman, diye söy
lendi, babam inekleri sağır ha .. 
Gün ne de uzamış ya?. 

Ve ayni dakika, gözleriyle 
beraber kulaklannı da kapa. 
mak istedi: faka~ §U benli Fat
ma dedikleri ineğin aksiliği 

yok mu; Gedizler 'köyUnden 
Ali ağaya ne küfürle rettirmi
ycrdu gene ! .. 

Ane, bir kere daha gözlerini 
kapayarak kendisini hasat ye
rinde düşünmenin imkanı ol
madığını anlayınca uyumaktan 
vaıgeçti. Ztıten. çok kereler 
böyle olurd:.ı: Benli Fatma bir 
tilrlil 11Udünil sağd.rma.z, baba· 
sı bakracı alıp ta arka ayakları 
yanına diz ç8ker çökmez ya 
ba§iyle, kuyruk ıokumuna ko
nan sinekleri vurmıya kalkar; 
yahut topuz kuyruğunu kal
dınr, ik tarafa vuru vuru verir, 
bu arada Ali ağanın ne }il.zil, 
hele hele, ne de gözleri kalır. 
dı. Ama, Ali Ağa da elini ko
lunu bağlayıp karşısında dura
cak adam deği'Idi hani; bir ta
raftan hayvanın kuyruğunu 
diş.)eri araı:ıına kıst ırmıya çalı. 
gır, bir taraftan da ana avrat. 
Benli Fatmanın yedi ceddini 
bir donatmadığı kalırdı. 

Yalnız, Ayşenin, yanında ol
duğu dakikalar iş değişiyordu 
i§te .• Nitekim, uyanır uyanmaz 
kendisini babasının yanına atan 
Ayşe, hayvanın iki boynuzu a
nsında ellerini ge.z.dirincc, Ali 
ağayı abdestini tazeletecek ka
dar dinden imanda ç karan Ben 
li Fatma, hemen yatışıvcrmiş, 
başka bir hayvan olup çıkmı~
tr. 

Ali a~a. kulaklarını, beyaz 
bir sieim gibi bakraca ipince 
dökülen süt sesinden ayırmak-
f!J.ZJD: 

- Nidcsin kız! dedi, gene 
kilpe mi lstly~n. bilezik mi is
tiyon :,yoksa?. 
Ayşe, Benli Fatma sağılırken 

ahırın bir taraf.oda sabırsızlık 
eden buzağıyı kollan arasına 

aldı: - Aman, dedi, nidecek
mi~im yilz:.ğü, nidece'kmişim 
l:üpeyi . . 

Fakat Ali ağa, bu c.evabı hi; 
te beğenmedi .. Benli Fatmanın 

soğılrrkcn müşkUHlt çıkar

dı~ı dakikalar, Ay~r yardıma 

gelirse, mutlaka bir istediği ol· 
d : nu b!lirdi. Ya bir entari
lik basma için Ayşe · dJler dö
ker, ya küpe istet, yahut kar. 
de§lerile kasabaya inmek için 
bin dereden su getirirdi. 

Ama, daha geçen akşam, 

kencllii 'hasat yerinde çalı~ır· 
1-en bir bahadır yan gelip ahı 

n bile teml.zlemiyen kardeıteri- ' 
le adamakıllı tutuımuı, yirmi. 
sini g~mit iki erkeği de köy 
meydanınlığında bir kepaze et· 
mediği kalmı§tı. 

Ali Ağa Benli Faunanın iti
ni bitirip hayvanın memclereini 
boş keseye çevirdikten aonra, 
kıçından doğru §Öyle bir öte 
yana itti; Ayşenin istediğini 

öğrenmek için bir kımıldanır 

gibi oldu: fakat birdenbire bu 
arzusundzın vazgeçti; bıızağı. 
nın kapatıldığı küçük ahırda, 

Ayşe, şimdiye kadar pek te 
farkedemediği bir ı.:kilde ona 
birdenbire büyümüş geldi; ken· 
dl kendine: - ''Salon ha, de· 
4i, bu ya.z bizim kızı kaçınver -
mesinler 1.,, Ali ağa bunu dü
şündü; ve her halde fikirleri· 
nin ortaya çıkardığı müşkül 

vaziyetten kurtulm:ık için Ay
şeyi içerde bırakarak hemen 
uzaklaşmak istedi; fakat bir 
iki adım henüz atmış atmamış 
tı ki: "- Ayşe ktz 1 diye .ses-
lendi; kapıda seni beklerler. 
hasat yerine gidecek araba 
gelmiş! .. ,, 

lf-
YŞEN1N, bugün haki· 

kikatcn bir diyeceği 

vardl; Nitekim köy kızlarını 

on gUndUr hasat yerine götü
ren arabaya bindiği zaman kcn 
di kendine hali bunu düşü. 

nliyordu. Arabanın arka te· 
kerleği yanından bac.a1:larını 

uzattı; ve öküzlerin, Gedizler. 
den hasat yerine kadar uzayan 
yolda çıngırak sesleri tekrar 
kımıldadı. 

Ne kavurucu bir yaz güneşi 
yükselmek üzereydi. Daha şim· 
dl.den, sabahın altısına doğru, 

hafif bir buhar tabakacı Gediz
ler ovasında yava§ y:ıvaş kı

rnıldanmıya baglıyor; tarla ke· 
nnrlarındaki ağa~lıklarda taze 
kuş crvıltılan bile gittikçe eri
yen bir alçalışla sönmiye yüz 
tutuyordu. Buna rağmen köy 
delikanlıları hasat yerine gide. 
cek arabada Ayşenin kar gibi 
beyaz bacaklannı gözlemek, 
için gene de tarla kenarlarına 

çıkm şlardl: "- Baka baka, di
yorlardı; Gedizlerden Ali ağa. 
run kızı da bu ya.z bir olmuş 
ki hani: aman anam, yandı 

yaktırdı bizi 'kah benin kızı!.,, 
Fakat Gedizlerden Ali ağa. 

nın kızı bu sabah hiç te deli
kanlılarla meşgul olacak vazi· 
yette değildi; sadece kulakla· 
rmda, babasının "IWpe mi isti. 
yon, yoksa biletlk mi Ayşe l..,, 
diye, Ayşenin gözlerini aramak 
sızın sorduğu iki ıey vardı; a
ma nidece'kti küpe~·i, r.iclccekti 
bilezikleri.. Dursunlarm Öme· 
ri bu yaz babası cveriverirse 
Ayşe ölünciye kadar ne kUpe, 
ne bilezik, ne de basma entari 
istemiyecekti .. Bum:nla bera
ber bir türlil de babası Ali a. 
ğaya derdini aç3mı;1otJu işte ..• 

• Ayşe, her vakit o)d •• ğu gibi 
gene öğleyi dar e~l. Ha&at ye
rinde paydos ohmc ı heme~ 

çıkınını aldı, Dursunlarır. Ö· 
mer, orada, tarla sahibinin ar
ka ~iftliğindeki fundalık kena. 
nna kurulmuş ağıl kapısında 

kendisini bekliyecekti. 
Ne ağ r bir gündil doğrusu! .. 

Gedizlerden Ayşe çardak altın
daki olukta yilzünil çırpalaya· 

rak ıslak saçlarını arkaya atar
ken bunu daha ziyade hissedi
yordu. 

Hasad yerinde ç;ı1·~an bü· 
tün delikaıılılann gözU onday
dı: "Ane gene kaybolacak!.,, 
diyorlardı; fakat hiç kim!le de 
Ay~enin arkasında~ bir adı'!1 
atmak cesaretini bulamıyor. 

BABF.R - Alrpm pnı;tag 

YAZAN: I 
IY(E!NlAN HUlb.USB 

-------------------.....;~~~:...;;;;;..;;; ___ 
yalnız:"- He hey, deyip geçi· 
yorlardı; Ali ağarun kızı uaha 
ne olacak bakalım; gelecek yaz 
kabakçiçeğini bir gori.ın siz!.,,,. 

Ayşenin, Dursunların Ömer. 
le bugün karar verecekleri 
gündü.. Ömer, Ali ağ;ının kı· 

zını hiç te kaçırnuya yan:ı§mı
yor: •·- Hele bir kasa haya i
nip te para kazanayıl!l. diyor. 
du; babanla karde.;ı<'rin nasıl 

da iveriverirler seni gör!.,. Fa· 
kat, Dursunların dmerın ayrı
lığına nasıl tahammül edecek
ti Ayge 1 Kardeşleriyle, baba
eırun, bir köy yana~masrna ken 
disini vermiyeceklerini tı.!ıyor· 
du; kaç kereler Dursunlarrn 
ömere sokularak: "- Benı ka
çıra görür müsün Ömer?,, diye· 
cek olduydu; sonra birdenbire 
vaz geçtiydi; kendi kendine: 
''-Ayşe kız, diyordu; llaleme 
kepaze mi olacan 1,, ve sonra, 
Dursunların ömere: "-Ömer, 
demişti; ne vakit dönecen ka. 
sabırdan . ., Dursunlann Ömer 
kat'i bir şey söylemiyor, bir 
çıkın para yapar yapmaz hiç 
kimseye muhtaç olmadan iki 
ô"küz alıp babasının tarlasında 

çift süreceğini söylüyor: Ce
dizlerin Ay§eyl bir yıl daha 
beklemek için zorluyocdu. 

* it- YŞE, fundalıktan tepe-
,_.. deki ağ.la çıkan ycla 
sapınca ömerin sesini işidı.r 

gibi oldu. Ömer türkü söylü· 
yordu: 

Aytem aldın aklunı 
Ayıero çel din fikrimi 1. 
••- Ömer, höy Ömer, dcrdli 

Ömer nidesin !.,, 
Dursunlarm Ömer tepede 

birdenbire bitiverdi; ayakta 
duruyo:-du. Elini alnı üzerin. 
den güneşe siper etmiş, sesin 
geldiği tarafta Ayşeyi arıyor

du .• Güneş o katlar keskin vu- • 
ruyordu ki tıpkı bir kaya üze
rine vurur gibi, adeta Dursun. 
ların Ömerin çıplak kollarında 
akisler yapıyordu; Ayşe: 

''- Ömer 1 höy Ömer; diye 
hayktrdl; ağıl kapısına ge, ağıl 
kapısına ge !..,, 

Ve hiç bir gözün tepeler a· 
rasında tahmin cdemiyeceb-i 
kısa bir mesafeden, fundalığın 
bir tarafında, Gedizler köyün· 
den Ali Ağanın km ile Dur. 
sunlann Ömer buluştular. 

* ED:tZLER, ufultta be-
yaz bir dumanla sa

rılmış göıülcüyordlJ. Ne du
man 1. Bütün köyü yakıp tutuş· 
turduktan sonra, kızgın bir kül 
üzerine dökülmüş suyun çıkar
dığı beyazlıktaydı; ve yanla. 
nnda bo§ ağılın kapısı açık du
ruyordu .• liasad yerinde tarla 
tarı bir alevle yaruyor, ta ötede 
bir kaç yaprak il.zerinde, ate!, 
yeşil bir renge dönüyor; ve 
hepsinin üstünden ağır bir ko
ku, Gedizlcrin başladığı yer. 

den itibaren bütün köyü, insa
nın ciğerlerini yc:.kan lıir tenef
füsle dolduruyordu. 

Dursunların Ömer: •·- Bu. 
gUn diyivermeğe geldim Ayşe, 
dedi; yarın gidiyom 1 • ., 

Ayşe, saçlanna şöyle ilişti· 

rilmiıt yemenisini attı: köy 
delikanlılarını çileden çıkarıp 

rüyalarına giren bacaklarını 

Dursunlann Ömerin beline da
yau.ra'lı: uzattı; sonra, Dursun. 
lann Ömer ıslak saslorını arka
ya at p Ayşenin alnını meyda
na çıkanrkcn gözlerinin içini 
buldu: "- DU§ündüm, taşın
dun, dedi; seni başka türlü ala, 
man kit.,, 

Başka bir gün olsaydı; bel· 
ki de Ayıe, Dursunların Öme
rin eliyle dudaklarını kapata -
cak, hiç bir vakit bu ayrılık se.. 

• sini bile işitmek istemiyerek 
Ömere bir sokulacaktı ki.. Fa· 
kat, bugün, her nedense Ge
<lizlerden Ali ağanın kızı, ö
merin dudaklannı kapatmadı; 

hele kardeşleriyle kavga ettik. 
ten sonra, babası bir gün ölür 
ölmez, ikisinin de Ayşeye bir 
lokma vermiyeceklerini düşü

nüyor; üstelik il tarlalarında 
yalnız ba§ına gündelikçilik 
pek te ağnna gidiyordu. Kt.:lla
rmı Ömerin beline doladı: 

- Sen bilen Ömer, dedi; ö
lünciye kadar da gelmesen se. 
ni gene bekleyecen 1.. 

Sonra, başını ömerin güğsü
ne dayadı; ya gider de geri gel· 
mezse Ömer, d :ye düşündü; ya 
kasabanın il kızları Ömeri kan· 
dmrlarsa 1 .. Fakat Dursunlarrn 
Ömere bunu söylemedi; yalnız 
gözlerini kapadı. Yan tarafta, 
açık ağıl kapısının içeri sürüp 
getirdiği ağır koku fideta ten. 
terini yakar gibi, arasıra ilstle· 
rinden geçip gitti. 

* YŞE, ertesi gUnden iti-
baren hasad yerinde 

çalışmadı. Arabada köy deli· 
kanlılarından işittiği türküler, 
hasat yerinde öğle paydosu, 
tarlanın arkasındaki fundalık, 

bütUn bunlar birer birer Dur -
sunlann Ömeri hatırlatıyor; A
li ağanın kızı dağ, tepe başını 

• alarak Gedizletden kaçmak, 
haşka bir yere uzaklaşmak istı · 

yordu. Yal:ıız nereye gidecek
ti. Dursunların Ömcri kendi. 
sin.den ayıran dağlarm Uzeıin

de yemenisi rilzgarla yutrlnuş. 
ayaklan kara çakıllarla parca 
parça olmuş: ovalan kan ter 
içinde geçerken, bir tepenin Ü· 

zerinc!e, belki de: 
.. _ Höy Ömer l Dursunlar n 

Ömer nidesinl.,, diye haykıra
caktı .• Yalnız, hiç bir vakit se. 
sinin Dursunlarrn ömere kadar 
gitmesini istemiyordu. Ya Dur 
sunlann Ömer, kendisini tak:p 
ettiğini anlar anlamaz çalışa
mazsa .. Ya Gedizlerin Ayşeyi 

bulmak; su başlannda öpmek 
için yola çıkarsa J. 

Ane bütün bunları di.ışünü. 
yor, ve Dursunlann ömerl, pa· 
ra kazanmak için kasabada ra. 
hatsız etmiyerek, hatta bir ha· 
b~r b:le alamasa sesini çıkar· 

maksızın, ta gelecek güz za· 
manrna kadar beklcmrği tercıh 
e.Jiyordu. 

Ayşe, hasat yerine gitmemek 
için babas'ru kandırmakla be-. 
raber Ömcrln ayrılığını avuta· 
cak işlere de kendim vermeği 

ihmal etmemişti. Her vakit 
olduğu g:b~ sabahın bir kı:ş

luk vaktinde, karşı çeşme yala· 
ğında ayaklarım diz kapakları. 
na kadar sokarak yıkadıktan, 

köy ihtiyarlarının "Nuhu Ne· 
biden akarı .. diye söyleJikleri 
buz gibi suda yüzünü çırpala
d ktıı..-1 sonra ya çoktandır kar
deşlerinin semtine bile uğrama. 
dıkları ahırı temizlemeğe gidi·. 
yor, yahut, Gedizler deresinde, 
koyunlardan kırpılmış yünleri 
yıkamıya çalışıyordu. Zaten 
son günlerde en çok sevdiği 

şey de buydu: l'~irli yilnleri <le· 
renin suyunda çırpalayı çırpa

layıverirkcn söğüt dallarının 

gölgesinde ara sıra kendi haya. 

Jine dal yor, ve yünlerin kirle
rini ağartıncıya kadar geçen u 
zun zaman içinde rıeler, neler 
dü~ünmüyordu: "- Höy Dur
'unların Ömer l Cedizlerden 

12 erRfNCfKANUN ~ 

Aneyi dilşünemiain; yoku 
kasabanın kızlannı odana nu 

alı alısın?.,, 

Bu tek fikir bile her nedense 
Gedizlerdcn Ancyi ba§ka hiç 
bir şey dilşilnmiyerek, yalnız 

kendi hakimiyeti altında daki
kalarca uzak mesafelere, Ge. 
dizler deresinin ardında, t! ha
sad yerine kadar uzayan ve a
çık ağıl kapıların n bulunduğu 
yakıcı bir güneş altına doğru 

gotürmeğe kafi gelirdi. işte, 
Gedizlcrdeıı Ayşe, gene böyle 
kirli yünleri derede yıkardığı 

bir gün, birdenbire suya kaptı· 
nvermiş, Gedizlerin suyu yün. 
teri aldığı gibi kayalar Ustün· 
den aşıra aşıra götürüvermişti. 

O gündür bugündür de, Ge
dizlerden Ay~eye "Deli Ayşe,, 
deyip çıkmışlardı. 

* E RTESt gUz, Ane için 
bir aarr kadar uzun 

silrmekle beraber geliverdi.. 
Bir öğle ilstil, ahır arkasında

ki samanlrkta gözleri yan ka. 
palı uyurken birdenbire bir at 
kişnemesiyle uyandı: 

•·- Ömer! dedi, sen misin 
Ömer?,. 

Ve tıpkı yumurtlayan bir ta· 
vuk hız:iyle samanlan etrafına 

uçurucaeına fıraldı; Dursunla
nn Ömer aşağ.da, nhır k"'pısın· 
da, kasaba.dan yeni aldığı ka.. 
ratayın üzerinde yanık yüzüyle 
dimdik duruyordu. Ay§eyi gö· 
rür görmez bu yanık yüz üze
rinde dişleri bir brçak sırtı gi· 
bi panl parıl gülü Ü 1 

- Benim ya, dedi, benim ya 1 
Ve Dursunların Ömer, Knra

tay üzerinden yan sarkarak. 
Gedizlerin Ayşeyi belinden 
kavradığı gibi köyün dışına al
dı. götürdü. 

Ayşe, bir gUzden öte güze 
kadar önıeri beklediği günler, 
Gedizler deresinde kirli yapağ
forı yıkarken dağ dağa kavuş

maz, oma insan insana kavu. 
şur 1.,, der, kendi kendisini te· 
selliye çalışırdı. Elbette bir 
gün gelecek, Dursunların Ö
mer geri dönüp babasiyle kar
deşlerinden Gedlılerin Ayşeyi., 

istiyecek, ilcisi yanyana, belki 
de başka bir lroyc doğru gö. 
çerlerken, ne babasının ne de 
kardeşlerinin yanından ayrıl· 

manrn verdiği üzüntüyü öme
rin kollarında unutacaktı. 

Fakat Cedizlerdcn Ali ağa

nın oğulları Dursunlar,ın öme
re kardeşlerini vermeğe yannş

madılar. 'O&telik babalarını .da 
kan<lırarak Ayşcye dirsek çe
virince, Deli ,Ayşe yandı 

gitti, doğrusu. 

* EDtZLERDEN Ali a. 
ğanın oğullan: 

- Bırakın ıu iti, diyorlardı, 
babalarına: kasabaya gitmiş te 
ne iş etmiş ki 1 Bizim tarlayı, 
sarılan sayısayıverip te alıyo 

mu?. 
- Ne edecekmiş bizim tar. 

layı alrp ta Ömer?. 
Bıınu Ayşe söylüyordu: 

kat kardeşler:nden büyUğü il· 

yağa kalkmıştı: 

- Karı kısm·na susmak ge
re'k 1 Hem biliyon mu, Sarı Mu. 
radıngil senin için mafolup gi· 
der. 

Ay§e birdenbire ellerini yU· 
ztine kapadı: 

- istemen o deyyuzu, diye 
haykırdı: istemen anam; beni 
yalap ktil etmen; Ömerimi is-

)tcrim ben ı .. 
Ayşe ayni saniyelerde yere 

çöküvermişti: iki kat, !1Jğ1a o
cağın önündeki tahta üzerinde 
hıçkıra hıçkıra ağlıyor, ara ıra 
boğuk bir sesle: 

diyorau: 
- Beni yakınan, . öıııer' 

benı 
beni kili ctrnen, erin ı.. . 

. . öhıere v Ali 
verın, benı . rden ': 

Fakat ne Oedu:le eyi .dili' 

ğ e de iki oğlu A'ft .... ıne a a, n . . gayrc;.....-
lemediler. Biltiln 63t.:~' 

1 satılır 11· 
rağmen tar a . i le par• . 
iki kardeşin elbırl~ğ ~·rlıl tıa~ 

~ · · de bır tu ·~ısı rr yiyecegını onun lı 
sına anlatamarnı~u. ıırrıda ~C
Aii ağanın çardağı 8 

;tesi gli 
nuşulanların henıen eAY~e ~ 
nü çeşme yalağ:nda diı le'' 
gibi beyaz bacakların aıar~c11· 

d çıfP ~ paklarına ka ar karat'> 
Dursunların örner'.b. aldı, 'le'' 
Ustilne vurduğu gı 1 

• 

çırdı • 'koYe gı· 
Gedizlerden "{en~er iJcİ ti' 

den yolda, kara.tay )eril' 6olıl 
kuı:ı ses tO" 

rafta uzarnn :ı )arll" 
tarlatan arkada bıra 

rdıı. ~ıı· 
zu dumana katıY0 bit ıv-• ...ene ı•· 

H enüz güneşın "' . ·" w 
'ği saı:ı- iti 

rak b-;yu yüksetdı ı A~erı ı 
kikalarıydı. Geçen ya .ra!tlaJ!l1 

dan ar ..... ıı 
hasad ara basın .. deh""" 

11 dışarı sarkıtarak ~r~yyo11~ 
lılarını sapsan ettıgı ·vorla.f 

b k geçı, ~ 
ı:ıimdi ne de ça u . "'"!\lll) 
:ı nı "") at' 
Bütün tarlalar ye .,dl ., 

kl rı altı t et' günün ilk ışı a gc e 
• • k nklara (j(' 
gırmenden a 'fıp!cf• ~ 
ilk suyu bekliyordu. ·n dııd3 

. Ay.ıenı 
dizlerden Deh n :ı 

.b. rı .. deı:-larr gı ı.. . Jvı• ,. 

ö en ° ~· Dursunlann rıı gUf\U 
9 

beri görmiyeli yarııfl 1tada' ı.-ıı 
nüz geçtiği halde ne ıarı: 
kuru hissediyordu on· nertf 

H .. o" rner 1 senı 
- oy r 

götüriiyo... 61~ ,~c 
Ömer kollarını en bt· 

• . A ·vşenın . .,,~eti 
çember gıbı J etş' ,. 

un .ıcA 
sarmıştı. Ve, 00 

•• e şe)J ~; 
baska birisi kendi5~ örı'ef ·' 

• 1 • <le .ııtl.' 
cek olsay.dı bel n tcU· Ptc"'' 
bir §C"}• duyınıytı~an bir 
kut<ıklarırun yanın ıtıtıııı' 

. geçse /ti' 
şun vızıltısı bıle ditterdetı cııı 
)Ccek; yaln~z'.. Gce ııaıırl• f 
): için yenıkoyd ' bCııd c-

rrn:ıı. -« 
odasına varır va b'le ol"" fJ 
üstünde vuruıınuŞ . 1 

etcti• 
• enebıJeC bl 

nu ancak hıss esef\ ~· 
. . ,. .. t da.tında J ...ı kat bır söı;U • • uııYr1r 

. · sesı.nı · 0 
rüzgar gıbı . A,.şe• , • t1a Pi 
.. _ Bana göturu,, 
.ı • b ötUrliYO t., ' 
'-il, ana g 

-k ",. 
ROErl f>. ~e 

EDiZLE }.'/~e ,f 
ğanrn 'kızı rıesi ı· 

örner e il-., 
\ Dursunlann arı g 

1 zattl 
bah uyandık arı 

leı Iemişti.. ~ 

Ömer : • . vara11'1 ~ti~ 
Ayşe 0edı, ... ıs 

- ' 5U• 
pı bulam da sana ıı~· 

JJıırs kız 1 • 115e, 110.r. 
Ayşe, her ne.de yaıı'ool' 

• blÇ tC 
ların ömerın ·yordıl·. ·ııİ~ 

'sternı rı 1 
ayrılmasın u rdele d' e 

biltu··n bastJ"ıa pe "'" ı 
nın nda p ~ 
tı' Ak~am ezanı dığ1 ..ı' 

•• :ı ıcaP8 teli' 
leriyle sırnsıkı ·nUn il'' ~~11 
inik .. Fakat gU AYşe'/c:1''1 
olmasına rağrnendeıerirı IY( 

. ~r daJfl 
geliyordu kı, .r- ıııırı 
göremediği bır a:~,. dJJ' 
riye bir bakan ~i dıŞ b~At ;dt 

Yahut kapıda. go"ıJerP"ı·~ 
· ·sı 11" ı 

dan birine, b.rı pıırsıJ s1r' 
. . . Yatnıı "ece ı 
tırmıştı.. .. teı11eg ,,ı:cı 
ömere bunu soY rı bl ı( 

u dı!;S ııt ı· 
eJemiyor, on ı'/1 aÇ , ı~ 

kd. de daha }tap ı<utıı1 
tc:. ır bir bOı:o dtJ • 
maz bir.den bir: edi'lor dC f' 

'n g 

deceğini tahrnınd. beıı 
de 1• , •eı 

- örner, ,, • ' 
!BP • lt • 

inle gel ecen 1. • e çıP teli' ıı 
Gedlzlerden A'!,§ ~61 sııı~' 

··riidU• B~ I' 
yaklariyle yıı d at ? f 
kanlılarının has~ in 1,ııı ıt et' 

·1 ek ıÇ dtııfl rıt~ "· bir görebı rn 11,1ıır' .:)'tv < 
sarı ı• ,dıı ,ıı' 

kıldıkları. 81uıı ııll~ ~. t 
tunun uğrunad"' 1CS.Pıı ııer:,. re.tı. 

1 rı ı.. t>tl , J;ıl "l 
kar bacak a /'>.'işe. ff1l1ııı ~ 1 

kadar açıkt·~·· tiit1de 1'0=..i~JI . 
bacakların us ..,, ti 

nevow 



liabBir fransaflanfik bozuluyor! 
, ;kaç sene evveline kadar lngil tereyle Amerika arasında işliycn yedi~bU
lr~ antıkten biri olan "Berengari a,, vapuru bugiin, bozulmak üzere havuza 

"'IJ.ıj h 
apıı ltbdcn evvel Almanlar tarafından Hamburg seferlerine tahsis edilmek •a:: olan bu vapur, hnrbdc 1ngil izlerin eline geçmiş ve Amerikaya işletil-
t " ştı, . 
ı ~gltia" nın denizdeki talii çok f enn gitmiş, başından b''""Ok kazalar geç-
•eıa ,. ~ 

-ıı: t • ''apurda. üç kere elektrik kontak ederek yangın çıkmış, zarar o kadar 
~· d Ur ki tamirinden vaz:;eçilerek çürüğe çıkarılmıştır. 
tt· \.... c tr:satl:ıntik, bozulmak Uzer e havuza götOrlilürkcn son seferinde görü-

0tıı "--= 
.~ -------------------------------------------------------~ 

1 

ng·ı ' · il::: ' 1 paslanıyor 
il 

un ya 
alimlerine göre, milyonlarca 

sonraki ~ sene 
s.anlar feneffüs zorluğu çekecekler 

-atin haber verdiğine göre dünya- ı Mcrlhte insan olup olmadığı uzun za • 
lllı'.ıaktadır. Bu, ihtiyar dünyanın mandanberi nlimkri işgal eden bir mese
~~ aranuy:ıcnk hale gelmekte ol- ledir. Dr. Spenscr Cons Merihte canlı malı 
~Slt'tıniyors:ı bile, yine bir teh- lfık olmadığı kanaatinde bulunuyor. Çün
as etnıektedir. Çünkü dünyanın kü, bakıldığı zaman görUlüyor ki Mcrihin 

ı e 1 deınck h:ıvadnki müvellidillhu- dağlan kıpkırmızı. Bu da orada bUtUn kn
dllınıcsi ve bu suretle havayı te- yalann dünyadan çok daha evvel paslandı
~a az mUsait bir hale getirme- ğınr, yani vahasındaki mUvellldUlhumuza

;ı, beraber, havasız kalarak öl -
t l?si bizim için bugün henüz yok
r ehüke kar§ısında kalacak olan 

ı ~sene sonraki neslllerdir. 
•oı.l" 
~ ilnler, bizi alakadar etmez di-

lıleseıeyi gözden uzak tutmak 
· ~etekim bugün dünyanın 

-tQ.ı liıerindc kafa yoran birçok U.· 
r, 

Co~erinden heyet§ln111 Dr. 
'ta'IJ.~ geçez:ı g1in Londrada verdiği 

3. 1ll.st:ı hnlk:ı dünyanın n:ısıl pas
tı d -~:taın ugund:ın ve milyonlarca sene 

r. eun nasıl kopacağından bah-

11111 P:ıslanmnsı yeni bir şey dcğil
,"t. ~0111nrca seneden beri devam et
~ h~kat bu hadise bugUn kendini 

nın bittiğini gösteriyor. O Jınldc orada can 
lı ma~ltık olamaz. ) 

Doktor Cons: 
- l§tc, diyor, istikbalde dünyanın da 

vaziyeti Merih gibi olacak. Havasını kaya
lar emip paslanacak. Havasız kalan ne
bat ve mahliıkat dn ortadan silinecek ... 

Kfıinatı dolduran diğer birçok yıldızlar
da da bayat bu ~ckilde :sönmUştUr. :Mc
ııeıt\, yıldızın etrafını kesif bir sis tabaka· 
ıı çevirml§ olduğu için .iyice anlaşılama· 
maklıı beraber, Zühredc de müvellidülhu
muza olmadığı muhnkhk sayıltyor. 

Zühal yıldızı, etrafındaki halkası ile 
belinde kemer güzel bir kıza benzemesine 
rağmen, yıldızların en soğuklarından bi
ridir. Üzerinde 9 bin kilometre kalınlığın
da. bir buz tabakası teşekklil t'tmişUr. 

IIA DER - i\lı~am postası ıı 
= 

Es 8 ·stik a]i de neden 
~. 

g ? 
o 

Esnaf arasındaki yolsuzluklann sebepleri daha vazih bir 
~ekilde nasıl anlaşılıyor? Esnaf Cemiyeti reisinin i~siz 

esnaf hakkındaki dikk~t a değer sözleri 
1:stanbul matbuatının bitmez tükenmez 

mevzularından biri Istanbul esnafıdır. 
Esnaflık birkaç yıla gelinceye kadar 

muayyen, sabit, mücssesele~ek gayeleri 
olan bir iş zemini halinde olmaktan fazla, 
az para ile yapılan ve biraz daha pazarcı· 
lıktan yiıksekçe bir mahiyette bulunan bir 
işti. Ne kaydı, ne bağı, ne tesanüdü, ne 
gayesi, ne istikbali 'ardı. Ye bu emniyet
sizlik İstanbul piyasasında parlayıp sö· 
nen yüzlerce esnafın kötü fıkibetini hazır
layan en büyük amildi. Bugün Istanbul· 
da çok eski müesseseler pek azdır. Hal· 
buki esnaflığın gayesi, kazancı müte,·azin 
bir itikatla dükkan kurmağa ve müessese 
olmağa müteveccih bulunmak gerektir. 

Bu hareket ancak esnaf cemiyetlerinin 
teşekkülü ile ba~lamıstır. 

Esnaf cemiyetleri, Cumhuriyet halk 
Partisinin icraatındandır. Bunlar bilaha
re ticaret müdüriyetine sonra odaya ve 
sonra da umumi bir cemiyete bağlandı. 
Esnafın kendi iş hedeflerine göre ayn 

ayn birer teşekkül halinde cemiyetler kur 
malan istikbali daha muayyen ve daha 
kati esaslara bağlamış bulundu. 

ünce bir muhallebicide pastırma, bir 
pastırmacıda da makara, bir makaracıda 
yumurta, yumurtacıda defter kalem bul
mak mümkündü. 
Şimdi sınıflar ayrılmış bulunuyor ,.e 

iktisadın umum? hükümlerinden biri olan 
müesseselerin pazar halinde toplanma· 
lan esası da yavaş yava~ tahakkuk etmiş 
oluyor. ! 

Ufak, büyük esnafın bağlı bulunduğu 
umumi esnaf cemiyeti reisi Rüştü ile bu 
hususta görüştük: 

"Esnaf cemiyetlerinin tecşkkülündcn 
maksat, ayrı ayrı iş sahiplerini bir çatı 
altına toplayarak, onları muayyen ve 
kendi menfaatlerini korur prensiplere bağ· 
lamak, iktisadi, ticari ve sıhhi bakımlar
dan clele vermelerini, inkişaf etmelerini 

temin etmektir. 
Biz bu gayelerin tahakkukunda mürn·, 

kün olduğu kadar ilerlemiş bulunuyo·. 
ruz.,. diyen cemiyet reisi işsiz !:alan esnaf 
hakkmcla da şunları söylüyot: 

vaziyetlerile yakından ala!:adar oluruz. 
Cemiyetimizin verdiği hüsnühal vara· 

.kaları, esnafın iş saha"ında daha büyük 
emniyetle yer bulma"ını temin ediyor. 
Yalnız bugünkü varidatımız ve tahki

katımız i5siz kalan esnafa daha geniş mik
yasta yardıma müsait de~ildir. Yani on
ları barındırmak, a~hanelerdc doyur· 
mak mümkün olmuyor. 

Maahaza işsizleri barındırma evleri, 
a5haneler açmak için çalışıyoruz. Yakın 
bir istikbalde bunları birer birer tah~
kuk ettirerek cemiyetimizin daha çok na· 
fi bir teşekkül haline getirilmesine çalışı· 
yoruz.,, 

Hakikaten ayrı ayrı te~ac:; ettiğimiz es· 
naf ın en büyük enişesi ha tahğı veya ma· 
lfıliyeti veya ihtfyarlıi:rı veı 1 herhangi 
bir sebcble işini yapamıyacak hale geldiği 
zaman açlığa mahkum oluş korkusudur. 
Esnaf cemiyetlerinin bir birli!~ halindeki 
topluluklarının ilk gayesi bu olmak ge· 
rektir. · 

Esnaf cemiyeti reisi yakın bir istikbal 
için bunu vaadediy6r. Halbuki ilk hamle· 
de bunları tahakkuk ettirmek için hükQ
rnetin yardımına ihtiyaç vardır. 
Nasıl ki, esnaf hastanesi açıldıktan son· 

ra birçok esnafın dertlerine derman olu
nup sıhhatleri korunabildiyse, bu suretle 
de esnafın istikbali emniyet altına alın· 
mı~ bulunuyor. 

Esnaf hastanesinden alman randıman 
hakkında reis diyor ki: 

"Esnaf cemiyetleri için açılan hastane 
fötiyaca kafi gelmemektedir. Oonun için 
hastane}'e bazı paviyonlar il~ve etmek is· 
tiyoruz. Doktor ,adedimiz fazla ve her şu· 
be mütehassısları tamamdır. Yatak adedi 
ise gayrikafidir. 

lhtiyaçlara cevap veremiyoruz. Çok 
faydalr ve çok büyük verimli bir kuruluş 
olan hastanenin gün geçtikçe tekemmülü· 
ne çalışacağız.,, ı 

Göriilüyor ki esnaf, kendilerine tesis o
lunup verilen şeyleri idame etmekte el
birliği yapmış bir haldedirler. Bunların 

işsizlerine, ama, kendi sunu tak~ri ta· 
hakkuk ve taal!Uk etmeksizin işsiz kala· 
caklara yardım da ilk safhada hükumetin 
rehberliğile ve yardımı ile olabilecektir. 
Halk sandı~nm açılması bu itibarla es
naf üzerinde ümidin fevkinde bir sevinç 

uyandırmış bulunuyor. 
Dükkanını büyültmek, sermayesini art· 

tırmak, işini daha ileri götürebilmek, da· 
ha asri bir hale gelebilmek için parası ol
mıyan esnaf ile sanati bulunup onu mü
esseseye kalbedecek sermayesi bulunmı

yan i~i bu sandığın yardımı ile inkişaf 
ve tekamül edebilecektir. 

lşte bu doğrudan doğruya esnafın iler· 
}emesine sebeb olabilecek mühim teşek· 
küllerinden biri demek oluyor. 

Bu hususta cemiyet reisi diyor ki : 
"Esnaf m bu sandıktan azami yardım 

görebilmeleri için yakından alakadar olu
yoruz. Tesebbüs halindeyiz.,, 

Sandığın, cemiyetin tezkiyesi ve ta· 
ahhüdü ile esnafa yardun etmek gaye·ini 
kabul ederse bu t~dirdc hem esnaf iler
lemiş, hem cemiyet, müstakbel gayelerini 
tahakkuk ettirmiş ve hem de sandık ken
disine geniş bir müşteri yekQnu elde et· 
miş olur. 

Esnaf cezalarında d:ı çok hassas olmak 
lazım geldiğine nazaran, ceza, esnafın 
kazancı nisbctine göre, ihmal ve maksadı· 
run tahakkuku nisbctine nazaran veril· 
mek \'e ekseriya her yerde \'C her işte u· 
sul oldu~ru gibi tahriri tebliğlerle ihtar et· 
mck re bilahare cezayı mucip halinde 
devamı görüldüğüne göre tecziyesine g.it· 
mek muvafık olur. 

Ticaret mektebi mezunlarından bulu
nan ve bugün esnaflık yapan bir genç 
diyor ki : 

"Esnaf için kurslar açmalıdır. Bize ta
allUk eden tebligat, evamir, kavanin, ni· 
zamat burada öğrenilmelidir. Aynca iş· 
lerimizi alakalandıran içtimat te\•eccüh 
ve terbiyenin tedrisile bu şekilde esnafa te 
lakkisi gerektir. 
Yaptığımızın en iyisini yapabilmek, 

sattığımız üzerinde aşağı yukarı eksper o
labilmek: ve yani bilerek esnaflık etmek 
imkanlarını bu kurslarda öğrenmeliyiz. 

Önüne gelen bir dükkan açamamalıdır.,, 
Yani e5naf mektep istiyor. Gece mekt• 

tepleri yapmak ve bunları kendi meslek
lerinde, i~lerinde yetiştirmek, kendilerini 
alfıkalandıran hareketlerle ak"Usan ha1e 
getirmek: esnafın umumi talcbleri arasın
dadır. 

11 
18SetUrmcye b:ışlamı~tır. Çün 

Bu hal ilerde dünyanın da başına gele
cektir. Fakat milyonlarca sene sonra ... 

• ·tşsiz kalan esnafın işsizliği cemiyetçe 
tebeyyün ederse onlardan aidat almayız. 
İhtiyaçları da tahakkuk ederse paraca 
yardımlarda bulunmağa çalışını. Sıhht · ,.... Det•amı 14 üncüde 

t~ ~Ik devirlerine nispetle hava· _ 

~:~~:::.,:~~:.~·:::,."d ll<uzıl ~~lge H A B E R ' 1 N R E S 1 M L i Z A B 1 T A R O M A N 1 · 27 1 
Caktır, -------------------··---------------1---------~--------------•' 

~a~erek hayvanların, gerek ne -
~C't bUyUk ve iri yapılı olma

~'> 
f~ liavada müvellidülhumuza -

• (i la bulunmasından. Bugün in
~ devirdeki insanlara nazaran 
~'a tcliznsizdir? Vilcudun ihtiyacı 

teneffüs edemiyoruz da on • 
~" \ 
ııt il J:.:.... 

~ !la asıl p:slamyor ? 
'%ı r Cons bunu da iznh ediyor: 

"'~ bu kabuğunu teşkil eden top -
ı" hassa kayalarda mnden mü

' ttı.;rdır. Bu madenler, demir gibi 
ı~tı \'cllidillhumuzasını emiyor ve 

~.ru:lar. Bir maden paslanmcn ne 

lıası Ve Parçalara ayrılır. İşte, ka
lı.ı.. aııınası neticesinde de bUyük 
~ {.0r Ve ycryüzUnde kumluk ve 

iıı~ ~ O.rnzi çoğalıyor. 
r ~la ~·afrmur ve dağlık araziye 

~ldd~er. O halde, yeryüzünden 
, ı"ça • 
aıaıı Yngmur da azalacak. 

ilca ne olur? Nebat yetiş -

~Ct) 
't ha; tehliı:e daha fazlalaşıyor. 

Jtı Yl'ti mcmc!!i de mUvellidül· 
"' al!:a! " lı.ı . ınası d<>mektir. Zırn, yine 

ıı:dl ız tcnrffüs ettiğimiz hava
~ 1tlhuınuzasını vücudumuzda 

1 
ll ltarbo-ı g:ızi c;ıkardığım:z 

'~aıı~ bunun nksini yapar: Bu pis 
llıliv 

11
. karbon gazini - nlıp onu 
ld"" r. Ulhumuzn haline getirerek 

( tıl Uyo 
, Lh r ki, ınUvellidülhumuza bir 

"' lı.Ql'r .... 

~~l'I d atın emmesiyle azalıyor, 
"t~ı- a 11-0batlann artık havaya 

?nUvellldillhumuza vermeme-
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Ha'Q>eır0 DIF\1 ~a~nlhlô ~cmaı~o: 4© V'al~allfll: DkDmDm 

Marya, 
dz: 

Ha/ilin yanaklarını okşa. 
Çok toysun sen I 

darya güldU ve ccvab verdi: 
- Halil, hlinkur Bizans üzerine sefere 

hazırlıınıyor. Halbuki Manoel de hlrstiyan 
dm.·letlerinin himayesini celbe mu\•affak 
oldu. 

Lopus'un Bizanstan Sırbistana dönmesi 
güç bir Jştlr. Böyle olduğunu da kabul et
sek bile belki bir ehlisalib kurarak Yıldı
rım ordularım önliycbileccğiz. 

- Peki ama, Etiycn padifiiabın dostu
dur ve Elizabct kanSl oldukça bu dostluk 
cbedldir. 

- Ahmak! Elizabet bir casus olarak pa 
diflahın gözünden düşmüş olacaktır. Bclk1 
hUnkar onu da ele geçerse kendi ellcrile 
boğacaktır. 

-YaEUyen! 
- Dako~ava onun hakkından gelecek 

vo Brankoviç Sırbistan kralı olacaktır. 

-Kocan! 
- Evet, Halil ve hepimizin selbıcli 

buna bağlıdır. 
- Ya bir eblisallb kurulamazsa, Mano

el 1slanbuldan Yunanlstana. kovulduğu 

zaman buna çok çalıamış ve muvaffak o
lamamı§tı. 

Mnryn ayağıı kalktı ve Hnlilin yanak
larını ok§ıynrak: 

- Bu işlerde çok toysun. Dedi. Ç.Ok ma
sumsun daha! 

Haber almndm galiba, Timurlenk Enin· 
cnnı zaptelti ve Slvnsta katlram var. Şu 
eırada hünkAr kendi bafJmJn ve lsUklali
nln derdine düşecektir. Ahmaltlığı bırak. 
Bundan daha gilzcl bir tesadüf ve fırsat 
hJ~bir znman Sırbistanm ayağına gel.mi. 
yecektir. 

Hünklir Tlmurla harbe mecburdur. Ti
murlenk mUteamzdır Halil ve iate Dako
cava için de Brankoviçin krallığından son
ra hUnkirn teveccüh edecek suikast için 
tam zaman ve tam fmıat. 

:Marya doğru dllşllnUyordu. Yıldırım da
hi bu Udisenin korkunç nkıbctint hesab 
edemiyordu. Tatar ordularının.Osmanlı ill· 
kelerine saldrneı hakikaten çok mühim 
bir h!ldiseydi. 

Hünkar Tatar istilflsı lSnline geçmek i
çin bUtUn kuvvctlerlnl toplıynrnk her ifil 
bırakıp bu işe d1Sneceğini düşünmek en 
tabii netice olurdu. Hnkikalen bUtün hud'a 
ve desiselerin tatbikı ft.ni idi. Hünkar Yıl
dırım da hcnO:ı: Erzlncanm T-imurlenk ta
rafmdan zaptolunarak Sivasta katliD.m e
dildiğini öğrcnmie bulunuyordu. 

Maahazn Yıldırım mağrur bir bilküm
dardı. Bütün hayatı zafcrdan zafere ge
gen Yıldırnn için Timurlcnk ''e orduları 

da korkunç görilnmUyordu. Fakat ne olur
ııa olsun bu hfldisclerl önlemek lazımdı. 

Hilnk.ar iki gUn sonra Anndoluya geçe· 
rek Timurlenktm gelen mektuba verdiği 
ccvab üzerine me)dan alan ihllllfm halli 
itin belki büyük hnrblere tutuşacaktı. 

Şeyh Buhari, her zamnn olduğu gibi hün-

kirp. kılınç kuşatmağa hazırlanıyordu. Fa
kat fesat kazanı da adamakıllı fıkırdama
ğa başlamıo, taemak Uzere bulunmuştu. Ya 
rm akşam büyük hadiseler olacaktı. Ali 
paşa ölecek ve hUnkAnn karısı tıeıkı Ha
lille kaçacaktı. Ve Miloşun intikamına ilk 
adım atılmış olacaktı. Belk1 ou sırada bu 
hMiseler Yıldınmm Timurlenk ordularmıı 
karşı perişan olmasını bile hnzırlıyabilirdi. 
Halk bile, kulaklarına çalman Timurlenk 
ve 'J'.ııtar Mdiselerine rağmen Ali paşa 

konağındaki hazırlıklara hayret içindeydi
ler. 

Şeyh Buhari lat:unm giyerek kaymbn· 
bası ııcvketlfl hUnkil.r huzuruna acele se
ğirtmişti. HUnklir Yıt!iınm bile ııcyhin bu 
vakitsiz ziyaretinden ha)Tete düşmtigtU. 

Elini öpen şeyhi bir sedire kcı:.dl elleriyle 
oturtarak: 

- Ne var ne yok yine şeyh efendi? di
ye sordu. 

- Allah ömrU şahaneni efzun etsin şev
ketin hünkarım. Sağlığın hepimizin saadet 
ve refahnnızdır. Kulların tarihin en bil· 
yük zamanına erişti. Her Osmanlı erinin 
başına bir zafer tacı konan bu saadet yıl
larında şevketin hUnklınmız.ın hayntı şa

haneleri etrafında esrarengiz kahpelikle -
rln dönüp dolaşlıf;'llldan elem duyarız. 

HUnknr sinirlenmişti. O her eeyi kes
tirme eöylcmeğe ve söylenmeğe alışmıştı. 
Şeyhin bin dereden su getirmesine de ne 
lüzum vardı? Biraz sertçe söyledi: 

- Sen de berhudar ol şeyh efendi. He· 
le ne var bildir de mUsterih olalım. 

- Hünkil.nm, önce sakin olmanızı dile
rlm. Arzı hakipay edeceğim nesne ehem
cllr. 

- Söyle dedik a ı 
- Yarm gece, Ali paşa kulunda bir zi-

yafeti loyliye tcrtib olunmuştur. 
HUnkfi.r güldü: 
- Malün:. ocyhim. Pll§a ehli zevktir. 

Büyük milcahedelcre iptidardan önce !iÖY

le bir dünyadan gam alır. Öyle ya ne olur 
ne olmaz. ÖIUm dalma insan için mukad
der bir emrl ilfı.htdri. 

- Keramet hünkii.nm. Ancak bu ziyn
feti tertib eden bir Sırplı dilberdir. 

Hilnkfır §:ı§aladı. Ali paşada bir Sırplı 
kadm olduğunu ilk defo işitiyordu. 

- Napıl Sırplı? 

- HUdavendlgii.r Gazi Sultan Murad 
han hazretlerini şehid eden Miloş haini -
nin baldızı Marya hilnkArım. 

Hilnkar gözlerini k1rpıııtırarak eeyhe 
bakıyordu. Şeyh devam etli: 

- Bu kahpe kafire, vezirine bir suiknst 
hazırlamı§tJr. 

- Neye boğmadınız klfireyi? 
- Altında yaşıyan esrarı mrydana çı-

karmak için sabretmek gerekti §C\'ket
IUm. 

- Zatı eahancnize de bir hissesi isabet 
eden bu esrarın hallinde bize sultan baz-

retleri iltimas buyuracaklar hUnkArım. 
- Ne demek istiyorsun şeyh? 
- Yani Elizabet hazretleri ;>arın gece 

Maryanın ziyaretine medudur. İzni hüma
yununuz ibzal buyurursa bizler de orada 
tertibat alarak esrar perdesini yırtmış o
lacağız §evkellü hünkarım. 

- Elizo.bete bu işten ne? 
- Hilnkanmın saffeti kalbine hayra-

mm. Maryanın ailesi Sırp kral hanedanına 
mensuptur. Bunlar asilzadelerdir pndişa -
hım. Sultan hazrellerinln de maktul kral 
I..azarın kız ıve Etiyenin kız kardeşi olma· 
sı bu aileye intisabını inkılr ctürmez. O 
da Sırplı, o da Sırplı. 

- Ama Elizabet benim karımdır ııcyh. 
- Abdi fakirce malflm elbette ecvkct-

lfun. Fakat Maryanın hazırladığı hud'a, 
Elizabet hazretlerinin huzurlle fiahai fille 
konacaktır. Hayatı müemmendir hUnka
nm. 1timadı eahanelcrini tazarru eder.iz. 

• - Nereden haber aldm şeyh elendi? 
- Manoel kulun kendisiyle birlikte 

Yunanlstnnn giden scrmabeyinclsi Momos 
yoluyla Sırbistan sarayı kralisinde yaptı
ğı tecessilslerde muttali olmuıı hUnkfınm. 
Hatta Brnnkoviç adındaki asilzade, kral 
EUyenln yerine kral olmak hazırlığınday
nuş. 

- Allah Allah. Desene ki biz uykuday

mı~z. 

- Estağfurullah şevkctlfl pad~nhım. 

J{ulların dururken böyle Adi umur ile te
vcggü1dcn zatı şahanenizi tenzih ederiz. 

- Peki, eimdi Elizabclc izin rol vere
yim istiyorsun? 

- Beli hUnkll.rım. 
-Pekl 
_! Ve eevketHim, Halil denen ve bir 

zamanlar :sarayı eahnnende mUstahdcm 
bulunan şaki de c>lo geçmiş olacaktır in

uallah ! 

- Mnhzuz olurum. Faknt, ertesi gün a
lesselier seferimiz var. Ha:ı:ır mısmz şeyh 7 

- Beli hilnktınm. 

Şeyh Buh:ıri de mühim bir mcs'uliyetin 
nllmıı girmis bulunuyordu. Nihayet düş
ınanlar zayıf değıldiler. Biri Ali p:ıgnnın 
gözdesi. diğeri şcvkcfülnun kıu ısı ve biri 

de mcmaliki şahaneye 5öhrct sal:ın Balildi. 
Bunların ellerinden Ali paQa)'I sağ kurlar-{ 
mak ve bu hadisenin ftlnden §eyh gibi 
kendini :zUhdU tnkvndan gayrlsl:ylc mcş-1 
gul etmemiş birinin çıkması mühim bir 
meseleydi. 

Şeyh gece sabaha kadar uyumamış, ka
rısı su1tnnı karşısına alarnk tedbirleri be· 
rnbrrcc muhakeme etmiş ve ne yapaca
ğını, ne yapmak lılznngcldihrini dilşünmUş
tU. 

'(Devamı var) 

•••••~mrrrımm: • m ~ım ıtın•rnr-mrımn•ııı•••~ 
K.öyUn kenarından bir su akıror. Bunun üzerinden ahşap bir 

köprü ile karşı;·a geçili;10r. Burası, koyunların, davarların otladığı 
geniş bir rner'a. Bunun ilerisinde üzeri çam ağaçlarile örtülü bir sııt 
yükseliyor. Köprüden itibaren, bir müddet çarı t'akip ederek uzanan 
bir araba yolu, iki üç yüz metre aşağıda, vadiye kıvrılan çayı biraz 
daha takip ettikten sonra, sırta tırmanmağa başlı}or ve bir döne-

~-
15 - Nakleden: ~.~ 

Oda~"I ve mobilyasını lstlhfafkfir bir ta- istinat etmeden söyle~Ulllls c!' 

vırla ~aret ediyordu. 
Jan taarruza. geçti: 
- Siz yalnız sathi muhakeme ediyorsu

nuz. Eşyayı göı üyor, fakat insanı gürmü· 

yorsunuz! 
Borsacı omuz silkti. 

nız. Delilim var . .AnlJYOt Jl1 s 
il bOri 

var. ınıa atallIY' 
Bu doludizgin hilCU 0 ,8ıe 

mırıldandı: ., 
0 

zaınnll ınc 
- Delillnlz ,·ar ha · dıl 

-· lr _.,ra ol 
gış • nıJacakF~ • 

Jnn devam eti: - Tabil değişir. J{~ sııc Xll ın.f~ 
- Evet in.sanı ... Benim kim olduğumu, ğunu sczdlğlnlz anla~ıloort. ~wcce! ~s.· 

iı:~ba 1'ııt 
ne yapabileceğimi dil;,ünmüyorsunuz. De
ğerimin dolarca drğil, s.iı:in borsada dedi
ğiniz gibi, altın frnnkla nckadar olduğunu 
hesnplıyabiliyor muaunuz? 
Lövc~Tiye zalimane cevab verdi: 
- Şimdiki h:ılde beş para bile etmezsi-

niz! 
Jan, ezmeğe hazırlandığı rakibinin zaa

fını ölçmek istiyormuş gibi, muhatabını 

tepeden tırnağa kadar süzdü. Sonra ya
vaş yavaş ve kelimeleri tnrtarak covab 
verdi: 

- Bugün belki ... 
Şlddetle ayağa kalktı. Löveyrlyenin ya

nına gelip koltukta oturan onun yüzüne 
kadar eğilerek müstakbel zaferini haber 
verdi: 

- Fakat blr haftaya kalmadan sizin 
paro dllşkünil adamlarınız hep peşimden 

ko§acaklar. Evet hepsi; siz do dahil! ... Siz 
ki eimdi burada beni tahkir etmekten a· 
deUi hususi bir zevk duymaktasınız. 

.Tcı.n Dtirnn ismini yarm gn.zetc müvez
zileri, sokak, memleket, bütun dilnya si
zin kulaklarınıza haykıracaklar! ÇUnkU 

ben eunu keşfettlm. 
Lfıboratuvarın perdesini hızla çekip ma

kineyi meydana çıkarmıgtı. Löveyriyo 
hayretle nordu: 

-Bu mu? 
- Evet bu... ,1 
Kelimeleri yava~ yavaş telaffuz ederek 

tasrih etli: 

gtSstcrdiğim znınan tadıntı- :f8~tı' 
yerde i_ e eUphe Ue bSD hCIJlefl ' . ! 

. 1 örUnce 'b~ zanç ihUmalm g klart gı tet • 
nfz dcğir;ti. Siz de bi.rÇO. cdll)1 {af' 

Bu hitabdald tahkır:: 80rdll: 

mcmczlğe gelen LövC:> 
1 

" 
- Hani dellllerinfz 1, gnn c~":e &1 

B l dlnlevin .BlriCM ,,.1Jdll 
- en J u~nuı .... 1ıl" 

ltıbomtuvardo. şu görd r.~ Getı~· ~ 1lk" 
önüne bir adam oturınuştuWç ııiyeti ~ıı .. 

öJıncğe de s5rıv-
tc bir adamdı. örUnurs6 ııstt! 
tu. Size nekad:ır garib g kıbctıııi 
slln makine bu ndanıın a tı _.ı~~ 

' rU kalrn~ • .ı)v-
verdl. Blr saat axn ıyesl 1!&1" ~~ 

Bu mUddet geçince san dıı adil~ 
rdlsi an 

m:ı.kinenin haber ve r#J 
- Tesadilf! bir ıııttı " ,ı:e 
- Tebrik cdcriın· 'l'all'l tııl11t _.ı::: un UZ· uJıtev · 

gibi muhakeme ediyors del.ili fll ,,r· 
ikinci bir delil daha·" Bll ffllk o!J 

• --'" JllU\fll bir doktor, makineııuu d3~· 
na inanını> an biri veriyor. bfrlı•; ~ 

. tinden 
Löve}Tiyenin zıyııro zattı: 

ka evvel aldığı telgrafı 1l 

_Buyurun, siz okuyun. ııı •· 
Löveyrlye okudu: . Jaıı! 1"':1 ~I· 
"Sana hazin blr ınUJdo ı c\"' ~ 

h rın• blJ'IJ ~ 
mB. Buaren'in lnti a r6 Jll ı.--C 
rendim. BugUD öğleden ~:~ı"'· ,ıor 
blldlrdlği :ı..'ltte )(cnill ını 
bir ı,c.slf ı,, ıetf' ~ 

ıct~!, 
tavırla. J 

Borsaer dalgtn. bir uz:ıdl) :ıııf" 
- OIUmü haber veren makine!.. Bu milddet eİindc tuttu. lJ.zun lhllfct 1' 

makine.', muayenesine arzolunan her §ah· tekrar telgrafı okudu ve 11 ıct, • 
sın hayat hattını bütUn arı:ı:alarlylo gös- Jjllc! • 

~: . k~~ ~. 
terdiktcn lıaşka ölüm zamanını dakikası _ Bu iki delili ınuteıı ıızZ~ ıı tW 
ve saniyesine kadar kat'i bir §Ckilde ha- yUd cdcrs.e dünyanın en mu urnııac tıı 
bcr verir! . bi v~~ıtııy1c -•' nı celbedecek r .... ~ 1Y 

J{c'}fin akıl nlm:ı.z mahiyeti ve genç fıli- ruz demektir. bıracıı 
rr.in böyle sö.}le.}ill tarzındaki merıısimper- t sonrn 
ver ~ekil borsacıya. ayni zamanda. hem Makineye bnk ı. ı;e" 
gUlilnç göründü ve hem endişeye düııürdü: döndü: ıakin faki~ P 
bu adam deli miydi yoksa? Delikanlıya - Siz ilim adnını, ·~JJl ı~ 

•cdıı;· .. ..:ııı· • 
merhıımetlc karıı;ık bir cndiııcyle ııUzcrek para tıdamıynn ve in cdebilll ... cllldl· 
sordu: miihim sermayeler tc~rar 15ate bll . '"rtJ 

- Altın yumurta yumurUıyan tavuğu- Bir an durdu 'o tc J'f cdiY'o~;~ 
nuz bu mu? - Slı:e ortaklı~. tek ~u\ affal< . 

- E\•et ! veyrlyc ve vuran ... ~t bl 
Lövc;>Tire üzerine yürüdü. Adeta gö· "Löveyrlye ve daınadr,,·:· Jıın d1ıı. ... ıı, 

ahiyctiilC dlY 
ğUs göğüse gelince kollarını kavu.,turup Teklifin ticari ın bir 5C')' 

ncnk ' .A~· söylendi: le etmedi, onun n Ju) 0rdı.1 · fiil" 
- Alayınızı nnlıımadım mı snnryorsu • ÇC'klyordu: Muvaffak 

0 
b ,.erdi· 

nuz7 Fakat alay etmek isterken bilmeden - ifa) ha)~ diye cc\ıı 1at1 

hakikati ifade ettiniz. Evet, bu makine ze amadc.}im. (Vtt01~tf/j-
nltm ) umurtlıyacak ! Bu sözlerimi delile nr.1·~ ~ 

rn..nil~UJ.il · oıoıı: 
lf •• ••llEJrJCDE~ICJ~[)~~~·~ ııo~ fdC~~rı dı ~ • 

çok sevindirmisti. Otedenberi. köylen~ızı~ ~t~rdil11· ş~ ti· 
nu i..itir, bilhassa düğünlerini gö:me~~ pek ~:t oıncağıJll !ı 
bir düğüne, hem de fevkalade bir duğunc şa 1 ~ti 

rl'' . 
niyordum. 1 lc}rifl c ~ııl~~. 

B .. be' B- ük' d .. v.. gu"nü .. Saba lrdı.tğtl!1l ~#. ugun pcrşem ... uy Ubrun da gö ... ,-e e' 

meçte gözden kayboluyor. Suyun dirsek yaptıtrı yerde oldukça kuv· 
vetli bir cereyan var. Buraya bir su değinneni yapılmış ... 

Bu koyde, resmini ) apabileceğirn çok hoş yerler var. Bir ~anat· 
karın tahaY}'Ul edebilectiri her türlü artic:tik evsafı içinde toplamış 

ağaç, yesillik ve su ile çerçe\ elenmiş nefis dekorları zevkle seyredı· 
yorum. "İşte eserim!., di} ebileceğim ve bana şöhrt ) ollannı açacak 
olan tablomu acaba burada mı yapmam mukaddermiş? 

Ye~ilpınarda iki glindür garip bir kayna~ma, bir hazırlık var .• 
Gullu nineye sebebıni sordum. 

rnkağa çıktığım zaman, köyün geniş me} danı~ı Ch'ar )>o} üıcıe' 
lık, günün fevka!adeliğinc rağmen, bcn.i ~şır. tirak et~'~ cll >~t 
balardan da bir çok kimselerin, bu şen~~ld~c 1~-c oıisafırlcı;rıt1• ç-•_ 
rr.iş olduklarını görüyordum. Bütün ko) luler kızlar b~ .ı;iJlı • 
en temiz, en süslü elbiselerini giyinmişler; g~Çlczniı;'crdıi,ir 11C'f 

Binbir heyecanla dolu taze ruhumun bütün ne\ :;tal1isini ifade 
edecek bir peyzaji hayalimde calandmyorurn. Bu harikulade bir 
kompozisyon, harikuJMe bir renk sentezi olacak .. 

Muhte~m bir tablo .. Benim tablom .. Benim şaheserim! Kimbi
lir? .. Belki! 

• • • 
Bu köyde bana hüzün veren bir hal var. Çamlık ve f undalıkla 

kaplı dağ, yeknasak bir şırıltı ile akıp dağın vadisinde kaybolan 
çay, mer'ada otlayan davarlar ve boyunlarındaki çıngırakların sal
landıkça çıkardığı garip ses, subaşında çamaşır )'ıkayan köylü ka
dınlamun hazin köy şarkılan, bu sessiz ve çekingen tavırlı köy hal
krrun, ince bir nezaketle gösterdikleri sonsuz ikram ve samimiyet ... 
Muhitin bütün ~af havası; nıhu, şehirlerin gürültülil maddiliğinden 
alıp, sanki, mane\ iyatm namütenahiliğine götGrüyor. işleri ftlemde
ki ilham kaynaklarında dolaştınyor ... 

- Bu per~cmbe büyük bir dü~ün var, dedi. 
- Peki neden bütün köy ayaklanım~? hepsi birden evlenmiror, 

ya! 
- Gelin, bu koyc yarım saat mesafedeki bir Çcrkes köyünden 

almıyor .. Bu kbylc bizim köyümüz senelerdencberi kız alıp 'ermez· 
lcrdi. Bir tarla me ele"i buna !'iebcb olmuş. Iki köy halkı biribirine 
girmi~. o zamandanhcri il~i taraf biribirinc adeta düşman olnıu~tu. 

- Peki şimdı, na ıl kız veriyorlar? 
- Bizim köyün ağalarından, çalık Mustafaların oğlu beş yıl ev-

vel, onlardan bir kıza gönül Yermiş. Gençler yanıp tutu~mağa baş
lamışlar ... Fakat aileleri razı olmadığı gibi iki köy halk~ da ayak
landı. 1lle olmaz da o~maz, di;•e .. B~ yıldır bu dava sürüp gitti. Bir 
aralık bizim oğlan kızı kaçırmal:ra kalh.·1mştı .. lki tarafın erkekleri 
biribirlerine girdiler. Nihayet baktılar olacak gibi değil, araya 
elçiler girdi. Kız tarafı, hergün biraz d~ha eriyen evlatlarına, erkek 
tarafı, senelerdir aklı başında olmıyan o&rullanna acıdılar .. Evlenme
lerine razı oldular. Bu \esileylc iki köy de barıştı.. lştc şimdi, bu 
hayırlı düğün için, büyük hazırlıklar yapılıyor. 

Verdiği izahat için Güllü nineye te~ür ettim. Bu havadis beni 

çe§it çiçeklerden yapılmış zarif çelenklerle ~;la ı·rırı:.11' . 
gençler arasında garip bir heyecan, sabın-ız Jdİ· 1'° 
Zi! çarpıyordu. . ,.311ırn:ı ~c ı>ıl Ô , 

• la .. tı1'· • . ~ il ser. 
O sırada köy muallimini gördüm. ~eıaır\'0ıa~ J>ı, ıti~tcfl 

nuşmağa başladrk. Benim merakımı hıssct~;cn te}{f111' e b'f 

ğünc getirdi; Gi.illü ninenin anlatlıklannı kı .. ıe l).'lı;1-:t11 ıJ!l' • • }30) d tltl • 
ra. . d aed•· . "'"rıiill e l: "' 

- Bu köyün çok ho§ bir anane~ı var :r,kızın dilhrı.ı jçitl ç<' sert 
köyden, bilhassa binbir güçlükle alın~::.? ~er her za~~ı.ıtlrıcı<C 0 .,p 
mak çok uğurlu ~yıldığından böyle d~b':'111 ·anagıııı 0VC6flan&c >1 ıı 
!abalık olur. Bilhassa genç kızlar. gelının )"tüfl nııJl,'lfl gelcfl ~ı:et11' 
içinde iyi kısmetleri çıkacağına inanırlar. ~~iifl >'eriflC rı:ı )·eti• ı rı 
lan medeni nik§.h merac;iminden sonra. du~ ıııcıcri. bı.t\ 1 i ıeı11 

· b" • nar'.rını oP btl CJ Hrafım kızların sa~~. bırcr ıre: ~ a uğıırlı.t 1 
yenierin de rastgeldıgı yerde gelını kısurıP {1111 • 

eğlenceli bir manzara lC5kıl eder. (Vtt 
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·seı liğine 
an seçildi 1

, :.icr Şehirde olduğu gibi, burada da 
b 

1
>' r bekarlar parmakla gösterirr, 

f 'r .Şehirde olduğu gibi burada da etra
ın ı t'h 
~ 1 zalarına maruz bulunurlardı. 
rı~· Şehirdeki ihtiyar bekarların en ga
... 

1
' en çok tanınmışı şlirhcsiz mahke

·•ıe tcı . 
sı Andreev idi. 

d eııı beş yaşlarında ufak taefek bir 
a~rn olınası, başının orta kısmının 

uu;revı biçılmiş bir çayırlık gibi açık 
tı un~sı mühim d~-ildi. Çünkü bu ta 
sa eaııen şekilde dünyada binlerce in
tan vardır. Onun umumi alakayı çeken 

ra ı bu b"" ·· b k ·d· li s utım aş a ı ı. 

Ilı crıeyden evvel Andreev, şehrin en 
t"ıe~Ztvi adamı idi. Akşamları mahke
g en çıkar çıkmaz, hiç bir kahveye 

t.i>';arnad n çatılı kaşlan ve asık sura
dı, c d:gruca şehrin nihayetine gider· 

b~rada,yukarıya doğru ktvnlır, nehir 
}c .. ~nca yürür, tahta köprüyü geçer ve 
a~ değirmene girerdi. Sonra da gene 
lıtd' Yollardan döner ve lokantaya ge-

ı. 

da l3urada selam verip almak hususun
hat01dukça hasisti. Sanki her şeyden, 
~~hayattan gayri memnundu . 

d!ln 1~ bir yakın dostu yoktu.. Bütün 
~lltt}'~ya dargın imiş gibi bir hali vardı. 
lıaı dıye kadar kimse onu, bir çocuğun 
~ ~ı okşarken yahut ta bir kadına al~-
'l ile bakarken görmemişti. 

ttbi a mahkemede? Ora.da tam bir mUs
'ft d İdi. Günün her saatinde hiddetli 

lÖ I llıcı ~lerini sakınmıyan bu adam hade-
dt ~n olduğu kadar diğer hakimlerin 
"-! busu idi. Onun riyaset ettiği da· 
~rarda davacıl;ırda dava edilenler ka-

11t0rku geçirirlerdi. 
~:tc, znahkeme reisi ihtiyar bekar 
~rccv böyle bir adamdı. Acaba ha

ttn eskidenberi böyle mi idi?. 

• • • 
~~tıkuk mesleğini seçtiği vakitler 
~er rccv, ıehrin bütün genç kızlarının 
~~ llıde ~laştığı genç ve güzel bir de
~ tıltrdı. Bu hikliye bun.dan takriben, 
ltlı~tkiz sene evvel (Tuna) s .. hilindeki 
~lcrden birinde geçiyordu. O za
\iıdt kadınlara karşı böyle ISkayd de-

lla.... . 
~ :ı .. ıdan bır kaç aşk macerası geç-
tı>:· illatta bunlardan bir tanesi şehirde 

Jce dedikoduyu mucip clmuştu. 
dtt elene Mikailovo ana caddeye inen 
'e)i ' 0kaklardan birinde otururdu. Li
~ }'eni bitirmişti.. Andreev onunla 
bit lllt§anı Tuna sahilindeki ağaçlıklı ' 

)olda tanıştı. 

)\ 
1~ tanıanlar, iş saatlerinden sonra 

ltııu arltta yahut nehir kenarında bulu
~ot }'~tlar, Andreev kızı kapısına kadar 
~c~~~Yor ve ekseriya vedaları bütün 
tUıı ~tıdcn daha uzun silrüy.crdu. Bir 
l'ıl ~arkına varmadan bu kapının eşiği
dcr .. llltı, ve kızın, ailesi tarafından son 
"-· ~cc .. 
~i 1tibar ve riayet gör.en nişanlısı 

rı.e geı • · ~ehi mışti. 
l'tıu11 rdc herkes bu iki genç arasındaki 
~lt~aacbcttcn ve Andreevin genç kız 
)ord •ndal:i düşüncelerinden bahsedi-

u. 
liut .. 

~ltıı un bu söylenilen sözlerin tahak-
bır 'it~~ raınak kalmıştı ki gelen ufacık 
larilf Cıt parçası bütün projeleri bir 
~i~ bıraktırdı .. Bu kağıt parçası genç 
tqVirı· ?• l3ulgaristanm uzak bir yerine 

ını ~ . d" 
'l'ab·· nıır ı. 

~tlırıc 1~ evvela bu iş o kad<.r korkun) 
\o dı ("h k"" "h lA 'd "'tıi v ·: ~un u nı ayet, evve a gı er, 
?lll'ct iltıfesine başlar, sonra bir mezu
~lıı alarak gelir ve resmi nişanla ni
~ çabu k •Ott.ru ca yapar, karısını da beraber 
d ldiğ· tdu, Fakat hadiseler tahmin e-

\' c~·§ekilde cereyan etmedi. 
~~z ~ tayin plunduğu şehre gelir gel
liq 'ko rı.dreevi bir komisyona aldılar. 
lııilhk lllı:.\yon vildyetleri dolaşacak ve 
t~ecc~~eye verilecek davaları tetkik 
lııa~dı bıÜ Mezuniyet mevzuu bahsola-

S.. e ..• 
"Vgi}• 

t I> )ta ıler biribirlerine sık sık mek -
1~ıli ... ~Ycrlar ve mahkemelerin senelik 
)j ·•trı b 
)c:ırıa a,ıamasını sabırsızlıkla bck-

rdı F ,_ . 
· hat tatıl yakla§tıkça He· 

Çeviren: Suat Derviş 
len'in mektupları seyrekleşiyordu. An
dreev bunu pek hayra yormuyordu. Ni-
1-.ayet bir kaç zaman sonra arkadaşla
rından bir gümrük memuru Heleni ken
di arzusuna rağmen bir tüccarla evlen
dirdikleri haberini verdi. 

Andreev bu haberi fazla heyecansız 
ve şaşırmadan karşıladı. Ne yapabilir
di? Bunda kimsenin bir kabahati yok
tu. Ne Hele'in, ne de kendisinin ... Bu 
kabahat belki de ayrılıkta idi. 

Ve gene bu ayrılık dolayısiyle And
reev bu işi tevekkülle karşılayabildi. 

Tatil bittikten sonra tekrar İ§lerine 
dalan delikan\ı bu kısacık ıstırabını U· 

nutuverdi. Artık Heleni düşündüğü za· 
man içinde ne aşk, ne de nefret vardı .. 
Sadece büyük bir lakaydlıkla genç hızı 
düşündüğü zamanlar oluyordu. 

(Sonu yarm) 

200 bin defa 
büyülten 

mikroskop 
Yahudi mucit, planlarmı 

Almanyadan kaçırmış 
Almanyada bir §eyi 200 bin defa büyül

ten yeni bir mikroskop icad edildiği haber 
vcrilm~ti. İngilizce Sandcy Ekspres gaze
tesinin yazdığına göre bu mikroskopu icad 

edenler Uç yahudi Alimidir ve icadları on
ların elinden Almanlar tarafından alın -
mıştır. Fakat mucidlerdcn biri yeni mik
roskopun plfınlannı Almanyndan dı§an 

çıkarmaya muvaffak olmuştur. 
Bu Alim yeni mikroskopun plrmlannı 

Londraya getirerek fabrikalara göster -
mi§Ur. lngiliz fabrikatörleri mikroskopu 
yapmaya karar vermi§lerdir. 

BugUnkU mikroskoplar, bir §eyi 20 bi.-ı 

krrc büytlltur ve ondan yalnız bir kişi gö
r bılir. Halbuki, yeni mikroskopla 200 bin 
kere büyütmc>k kabil olacağı gibi, adese
sinden birkaç ki inin l:lrden bakması Ja 
mUmkUn ola.eaktır. Yl'nl mikroskop bizim 
paramızla 250 bin lıra kadar bir değerde
dir. 

open c 
?füfredat altı maddeden .baretti: 
1 - Ermcnistan vilaydinin heyeti 

müttefikası yekvücut olarak ~ube me. 
murla.rını her veçhile muhafazaya me. 
mur ve gayenin tahakkuku için elin· 
den geleni icra ile mükellef ve şubnle. 
rin nh\•nUni tayin ve buna göre icap 
eden mukarreratı ittihaz ve tatbika 
mezun bulunacaktı. 

Bu teşkilatta muktedir müfettişler ça
lı~tmlacak ve bunlar sık sık gerek dahil
deki, gerek hariçteki ~ubeleri teftiş edecek 
}erdir. 

3 - Bir zabıta komitesi teşkili, 
4 - Mecli.:ı hazinesi tesisi 
Her şube kendine takdir olunan tahsi

satı her ay pe~in verecektir. Şimdilik Sı
vas, Tokat, Amasya, Yozgat, gümrük 
şubeleri yarımşar Osmanlı altını, Hacıköy 

Sungurlu birer çeyrek lira, Çorum, Köprü 
on iki buçuk kuruş taahhüt etmi~lerdi. 

Bu tahkikat 1892 senesi teşriniewelinin 
birinci gününden itibaren başlıyacaktı. 

5 - On beş günde bir yinni paraya 
satılmak ve parası masrafına karşılık, ka
lanı hazineye irat kaydolunmak üzere 
bir gazete çıkarılması ve bunun mektup 
sürümleri vasıtasile bütün teşkilata te\•zi 
edilmesi. 

6 - içtima zamanlarının gayrısında 

dahi her ne vakit istenirse merkez heyeti 
şube memurlannı davet edebilecek. 

Bu mukarreratın tatbiki ve zabıta fır
ka~ının da süratle meydana getirilmesi 
için t~rinisani başına kadar bilQmum 
§ubelerin silah tedariki için 18.zımgelen 
parayı göndermeleri derhal şubelere tebliğ 
ed!lmi~ti. 
Şubelerin adedi on beşe iblağ olunacak· 

tı. 1\ fovkileri de şöyle tayin edlldi :. 
A:tlrnra, Sıvas, Kayseri, Yozgat, Oct·eli, 

Talas, Aziziye, Gemrek, Efkere, Hacıköy, 
Çorum, Tokat, Amasya, Sungurlu, Sıvas 
köprü, 

Ermeni unıu.m! meclisi üç günlük iı;ti
rnamdan sonr~ tatil edildi. Aza vazifel<>ri 
baş'arma dö .<.l:ı!er. 

Ben müfettiş tnyin edildim. Tomayamn 
kardeşi Artin zabıta fırkası teşkile ve 
ktunandanlığına memur edildi. 

Muhasebe i~lerine de Sahak bakacaktı. 
Bu Hamparsom Papasran adında bir ta· 
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diyordu. Ondan sonra annesini 
düşündü .. 

Şüphesiz o da öldürülmüş

tü. Yahµt ta sokaklarda sürü
nüyor, belki de dileniyordu .... 
Sonra Leonoru hatırladı. 

Bu suretle tam bir ay geçti. 
1 O lar meclisi huzuruna 

çıkmak istemişti .. Fakat ken
disıni götürmemişlerdi.. Bu 
belki de deli olduğunu sandık
larından idi .. Zrndancılara kar
şı aklı başında bir adam gibi 
hareket ederse ihtimal götü
rürlerdi. 

"10'' lar meclisi her halde 
kendisini dinledi.. Bun.da hiç 
şüphesi yoktu .. Hayatını ba
ğışlıyan onlar değil miydi?. 
Sonra "l O" lar meclisinqe 
Altiyeri gibi bir dcstu da var. 
dı .. 

Rolan bu düşüncesini, 

tatbika başla.dı... Zıdan-

cıyla konuşuyor, 'kendisini şen 
gösteriyor, nükteli laflar atı
yor, zındancıyı kaba kaba kah
kahalariyle göldürüyordu . 

Zınd'lncı da, zamanla, Rotan
da deliliğinden erer kalmadığı 
yolunda bir ka~aat uyanmıya 

başlamıştı. 

Artık ilk zamanlarda oldu
ğu gibi zındana lakayd bir ta
vırla giri? çıkıyordu .. Bir a'k
şam: 

- Uslu oturmak ne kadar 
iyi bir şey değil mi? dedi. 
R~lan dudaklarında garip 

bir tebessümle ve sükunetle ce. 
vap verdi: 

- Evet, evet 1 işte görü
yorsunuz ya usluyum .. 

- Mükafatına kavuşursun ... 
Rotanın gözlerinde bir ü

mit parladı .. Cevap verdi: 
- Nasıl mükafata kavuşu· 

rum .. 
- Bu ancak kiliseye baş. 

vurmakla kabildir. Kilisenin 
bir adamı da bugünlerde bu
raya gelecek .. Sizinle konuşa
cak, teselli edecek .. 

- Ne vakit gelecek?. 
- Belki de bugün... Size 

göster"lcn bu müsaade <'ok 
kıymetlidir. tcarem altında bu
lunan 'bir çok mahpuslar Alla
hın aff•na başvurmak için böy
le bir fırrnt bulamadan ölüp 
gitm · şlerdir . 

Rolan mırıldandı : 
- Allah. Cenabıhak. Fen 

onu istediğim dakikada vicda. 
nımda arayıp bulabilirim. 

Zındancı çekilip gitti.. Ro
lan karanlık zmdanmda ge. 
zinmiye ve düşünmiye başladr. 
Bu sırada birdenb:re kapı a
çıldr. İçeriye bir rahip girmiş· 
ti. Başı, geniş bir kukulatar 
la örtülüydü. 

• 

cirin katibi bulunuyordu. ! kilatmın başlangıcı epe} ce eskidir. Fii-
l\1eclıs hazine-ı komıı;crlığine nopen Ce liyat meydana çıkmadan önce fikir ve 

vahırciyan seçıldi. proje halinde 302-303 senelerinde ele ba· 
Ropen Ce\ ahiı CI)' an ne mecli--te, ne as-' şı birkaç Ermeni ihtilalcınin bu i~ ve bu 

keri t~5kilfıtta bir \azifc kahul ctmi.ti. ga}e pe)nde uğraştıkları malumdur. Os-
Bcn miıfeW~l·ğ tayınimdcn dola} ı manlı de' Jetinin hariç siyasette bocalama-

TomJyana teş~kkiır eltim. Çunkü müfet-ı sından i tifade eden ihtilalci Erme 1-

tiJer ayni zamanda her şubeyi teftı~ 1 ler Ufak büyük bir takım hadiseler irti
mezundular. Bir fırsatını bulup Avrupa-ı kabına kadar rnrarak hükfunetın dikkat 
ya gidebilmem imkfınlan daha çoğalmış na.zannı celbe sebeb olmuşlar ve bu yüz· 
oluyordu. den milli hudutlar içinden ko\'ulmuşlardı. 

Ermeni mebuslar umumi meclisin top- Bunu fırsat telakki ederek Avrupada 
lantıc:ı ile Hınçak ihtilalınin birinci saf- ve bilhassa lngilterede kendilerine daha 
hası bilmiş oluyor. geniş ve daha hür mesai meydanı bulan 

Bundan sonrakı safha entrikaların dön- ihtilalciler önceleri hayır maksadile hare
düğü, te5k1Ultm genişleyip fiilen işe \e ket ediyormuş gibi görünerek azasını ço
harekete başladı!;rı tarihtir • ğaltmağa muvaffak olmuş ve sıra~ile Fran 

Enneni Hınçakyan ihtilalinin ve küçük sada, Marsilyada ve Atinada birer şube 
Ermenilitan cumhuriyetı emellerinin ta· teşkil ederek gizli bir siyasi taazzu\· me)'" 
hakkukunda A vrupaya cerre çıkan Elizin dana getirmişlerdir. 
çevirdiği hud·a ve desiseleri oynadığı rolü lhtilfil t~kilalının ilk ihzari nizamna
kanşan yeni ve mühim ~ahsiyetleri ikinci mesi o tarihte hazırlanmış bulunuyordu. 
safhada anlatacağız. Osmanlı ülkeleri içinde ilk defa Araboğ 
IIınçakyan ihtılalinin birinci safhası, lu Sergiz ikna olunmuş ve bu el altından 

küçük Em1enistan cumhuriyeti mebuslar Ermeni mekteplerinde tanıdığı muallim· 
meclisinin üç günlük içtimaile biter. }erle temas ederek önce müsait bir mu-

lKlNCI S.\.FHA bit hazırlamış ve 304 senesinde bu gaye 
lkinci ve çok mühim safhasına ginne- etrafında birkaç ki:ıi toplamağa muvaffak 

den önce bu isyan hareketinin mahkeme- olmuştur. (Karo) i5te bu tarihte gizh teş
ye intikal edip de tenen ür etmiyen \e kılatm bir aza defterim tanzime memur ol 
meçhUI kalan taraflarından kısaca bahset- muştu. Ago'p Bağ} an, Simoh ğolu Artin 
mek gerektir. Ankara vilayeti istinaf de ilk teşkilata intisab edenler ara~ında 
mahkcmzsi ceza daire::.ine intikal eden bulunuyordu. 
bu dava bilha::,sa 29 ni an 309 ve 17 nu· Bunlar direktifi en kı~a yol olan Atina 
maralı mazbata ile izah edilmiş bulun- §ubesinden alıyorlardı. Atina şubesi de 
makta ve Ankara heyeti ittihamiyesinin lngiltere idare mer~ezine bağlı bulunu· 
aynca 28 nisan 309 tarih ve 14 numara, yordu. 
29 nisan 309 ve 15 numara, 29 nisan 309 ikinci hamle Kayseride oldu. Dikran 
ve 16 numara, 29 nisan 309 ve 18 Gülbekyan ile Adana 'aızının oğlu Alek· 
numara, ve 29 nisan 309 19 numara ile san, Kayseride bir şube teşkil ederek 
hazırladığı beş muhtelif mazbatası ile bu §:Ubeye (Nizak) adını ,·erdiler. 
tahlil ve teşrih edilmiş olmaktaydı • Kisupi Papazyan, Karabet Alaciyan. 

Bütün bu mazbatalarda ihtilal teşkilft· Agop Cebidelikyan, Passih Oökmeciran 
tının evvel~ Talas kariyesinde hazırlandı· bununla ilk intisap edenler arasmda bu 
ğı ve teşkilatı Arap oğlu Sergiz adında Iunuyordu. Bilahare Merzifonda bir şube 
birinin kurduğu ve bu adamın ölümünden teşkil olundu ve başına Karabet Tom:ı· 
sonra teşkilatın tcvessüe ba5ladığı. Mer- yan geçti. Kayayan da bu tarihte şube 
zifona intikal ederek oradan dağıldığı ve katibi oldu. Tomayanın karde~i Artin 
merkezi idarenin, kudretin Merzifona ve Tomayan da şirkete dahil oldu ve Toma
bunun rci~i olan Tomayana intikal ettij',i yanın karısı Rus dilberi Eliz 307 sene
gösterilrnektedir. Halbuki yukanda da sinde Avrupa şubelerile tema!la gitti. 
söylediğimiz gibi Jlınçakyan ihtilal teş- ı Devamı var) 
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Bu üç ay karmakarışık .dü. 
ş:ncelcr içinde geçti. ·Buraya . 
nasıl gelmişti? Neler olmuştu?. 
Hemen hemen hiç bir şey ha
tırlamıyordu. Ebedi bir rüya 
içinde gibiydi .• 

Zından müthiş soğuktu. ilik
lerine kadar d.cnn1uştu. Zm
dancı soğuktan çok müteessir 
olduğunu ~örerek acımış ve 
ona incecik bir yorgan vermiş
ti. Rolan taş yatağına uzanır. 
ken bu yorgana sarılmıya 

mecbur oluyordu. 
Bereket ki sıhhati iyiydi .. 

Kendisine verilen siyah ve katı 
ekmeği yiyor, tortulu suyu işti 
ha ile içiyordu. 

Kah helecan, kah sükunet 
içinde günleri, işte böylece 
geçip gidiyordu. Üçüncü ayın 
scnların3 doğru bir gün, Ro
lanın karanlık düşünceler: ara
sında bir şule parlar gibi ol
du .. Bu bir çıldırma emaresi 
miydi? O gün de, yatağı üzeri
ne oturmuş, ekmeğini yiyor
du. 

Birdenbire durarak elini al
nına götürdü. Isırdığı lokma
Y' f rlat..ırak attı ve mır ldan. 
dı: 

- ~e kadar da fena ek
mek?. 

Sonra etrafına bakındı. Bir
denbire yerinden frrladr. Zın. 

danın çıplak döşemeleri uze· 
rinda üç dört adım atarak ba
ğırdı: 

- Burada benim ne iş:m 

var l Ben ne yapıycrum? Ben 
neredeyim?. 

Bu bir müddettenberi faali
yetten kesilmiş düşüncesinin 

zayıf bir ı ş ı k 1 a parla
m a s x neticesiydi. . Bu u
zun sürmedi.. Gene yere attığı 
ekmeğini aldı.. Zındana atıl

masındaki sebepleri sür'atle u

nuttu. Ekmeğini yedi. Yattı 

ve uyudu. Uyumak onun en 
büyük eglencesiydi .. 

Onun bu şuursuz yaşay:şı

nın farkınd a olan zındancı, 

göğsünün kalb yerinde taş bu. 
lunan bu adam bile ona acımı· 
ya başlamıştıh Ona daha iyi 
ekmek ve bir yorgaı. daha ver
di. 

Bu hadiseden bir kaç gün 
n n farkında olan zındancı, 

17 numaralı zındana girdi. 
Karanlığa alışmış gözleriyle 
köşedeki, Rolanın daima üze
rinde oturduğu taş yatağa bak. 
tr. Onu ora.da göremedi. Bir
denbire gözleri, zındanın ka
ranlık bir köşesinde parlayan 
iki korkunç gözle karşılaştı ... 
Sonra gene bu köşeden kor· 
kunç bir ses y\Ikseldi: 

- tfritf. 
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Bir memleket hikayesi 
/Juştarafı 10 uncuda 

gül gibi açılmıştı; yanakları henüz 
ovalanarak yıkan;n·ş kadar parıl parıl 
parlıyor, saçları omuzlarımı dökülü
yordu. 

Ömer sesini çıkarmadı. 

s~faya ikisi de beraber ~ıktılar: 

- Ömer! Kapıyı sen mi açtın ki 
geceleyin?. 

Dursunların Ömer birdenbıre yerin.de 
mıhlandı .. ''Başka kim açar ki!,, diye. 
cekti; fakat diyemedi; İkisi de oda ka
pısından dışarı çıktıkları gibi yanyana, 
sadece adım adım, dış kapıya doğru 

ilerlediler; gözlerinin önünde kapı ar
kayakadar dayalı olduğu halde her ne
dense ona inanmak istemiyorlardı; bel. 
ki 'de içler;nden birisi, gece birdenbire, 
sıcak bastığı zaman ne kurd, ne çakal 
dinlemiyerek açmıştı; yalnız ikisi de 
bunu söyleyemiyordu; kapı ardına ka
dar açılmakla kalmamıştı; bir tarafı bir 
bıçak vuruşiyle uçurulmuş bırakılmış
tı öyle .• 

Gedizlerden Ayşe ile Dursunların Ö
mer 'kalakaldılar .. 

Ömer sesini çıkarmadı; kapının u
çurulmuş b:r tarafına kinle bakıyordu. 
Bir dakika koca tahta kütüğünü ye
rinden sökerek yere vurmak, yahut 
kaldırıp, ta Gedizlerde, Ali ağanın 'ka
ptsına doğru birdenbire fırlatmak ister 
gibi oldu; fakat Dursunların Ömer bu. 
nu yapmadı; kısı.ıt bir sesle: 

"- Ağaların bana varmana razı de. 
ğiller ha .... ,, dedi. Gedizlerden Ayşe 
başını eğdi; ağaları razı değillerdi; bu

nu biliyordu; fakat Dursunlarm ömer
le kaçar kaçmaz kendisini artık bıra. 
kacaklannı ümit etmişti. 

Bilakis ... Ağaları gözcülerle Ayşeyi 

kovalamışlar, ve gece, Ayşe ile Ömer 
k:>yunkoyuna yatarlarken kapılarına 

bıçak atmışlardı. Bu ilk işaretti. Eğer 
Gedizlerin Ayşe geri dönmiyecek olur

sa, Dursunların Ömeri öldürmeği bile 
göze almışlar demekti.. Şu halde Ömer 
için ya Ayşeyi geri vermek, yahut ağa
lariyle vuruşmak kalıyordu, 

* 
Gedizler köyüne §Öyle bir 

yolu dü§Üp te geçenler, Dur
sunların Öm:rlc Aytcnin hika
yesini her adım baıında dinle. 
mişlerdir. Y cniköydcı::ı Goe::lizc 
<loğru, bir qğle ııcağın .:a sizi 

getiren arabacı, bütün yol bo. 
yunca onu anlabp ıöyler; va
kit \•akit çit kenarlarında dura. 
rak, karatay Üzerinde Gediz
lerden Y eniköye kaçan çiftle
rin ıu içtikleri çeırneyi iıa· 

l"Ctler; Gedizlere gelince de 
Ayşenin kirli yünleri suya ver· 
diği yeri gÖstenn::den edemez; 
sonra içini çeker: 

"- Birleıemediler, efendi, 
der; Ayıenin aiaları üstün çık
tı; San Muratların altını göz.. 
lerini bir bürümüştü ki.. Dur
ıunların ömcr Aneyi geri ver
meseydi iköyde kan akıp gide_ 
cektj i§te ... Yiğitti doğruıu Ö

mer! Derdini ta§ etti bağnna; 

kızın ağalariyle gene de dö
vüımedi efendi.. AY!eyi San 
Muradıngil aldı; Durıunlunun 

Ömer de bir evladlıkla bat ıöz 
• oldu.,, 

Bununla beraber Gedizler 
köyünden Ay§e ile Örnerin hi
kayesi burada bitmemiıti. Ge
dizlero son ilci yıl içinde uğra
yanlar maceranın batka bir ~Ü
ğüm noktasını da itidecekler -
dir: 

D ursunların Ömer uğruna yünleri. 
ni suya verdiği gündenberi Ay-
şeye zaten "Deli Ayşe,, denir 
giderdi. S a r ı M u r a t 1 a r 1 n. 
ki ile evlenir evlenmez Ayşeye ge
ne de Gedizlerde durmadı; Yeniköyde, 
ağalarının dış kapısını bıçakla uçurduk
ları tarla içinJeki kulübeyi aldı; burada 
yaşadı •• 

Yıllar yılı, hiç kimse .deli Ay§enin 
nasıl yaşadığını bilmemiştir •. Zaten or. 
talıkta göründüğü de yolttu ki.. Arası
ra, daha kuşluk vakti bile sökmeden, 

bir at sırtında Gedizlere gelerek çeş. 
mede ayaklarını çırptığını 6Öylerler; 
fakat hiç bir delikanlı bunu tesbit ede
mezdi. Çok kereler de hasad yerinin ar. 
kasmda'ki fundalıkta görüldüğü anlatı
lır; ve bazan, gece vakitleri tepenin ü
zerinde yanan bir ışıktan Dursunların 
Ömerin de yanık arkılarla orada gözük 
tüğünü hikaye ederlerdi. Buna rağmen, 
ge:ıe de hiç kimse bir şeycikler bilmez. 
di işte .. Deli Ayşe Gedizler köyünde 
bir ruh olarak yaşayıp gidiyor.du. 

Şu kadar var ki, Ayşenin, Ge-Oizler
de görünüp hatta kasabayı bile istila 
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Zındancı Rolanın çıldırdığı

na hükmetmişti. Kapıya dcğ

ru sıçradı .. Dışarıya çıkıp zın
dan kap ·sını tekrar kaparken, 
mahpus, müthiş bir hamle ile 
Gzerine atılmış ve başı şiddet
le kapıya çarpmıştı.. Taşlar 

üzerine yuvarlandı.. Faknt 
birdenbire sıçrayarak kalktı ... 
Elleri kapının k:Iidlcrini a
rıyordu. Parmaklan mıhlan

mış gibi kapıya sarılmıştı. Bü
tün kuvvetiyle sarsıyor ve ar. 
m:ı kisti yordu. Garip bir ş /" . 
de, kulak zarlarını çatalatacak 
kadar bağrıyor, sesi zındanın 
çıplak duvarlarına çarparak 
dağılıyordu. 

Rotanın tırnakları, meşe a
ğacından yap lmış kapının tah
tası üzerinde sanki çift sürü
yordu, Zmdancı, kork~C:an ür. 
permişti .. Rolan ulur gibi bağ
nyordu: 

- Alçaklar! Alçaklar! Beni 
buraya kapamak için baygın

hğımdan intifade ettiler. Al
çaklar, alçaklar! .. 

Bundan başka söyliyecek 
kelime bulamıyordu. . 

Sonra bu kelimeler biribirine 
lrın§ıyor, gUrültülU bir hale 
giriy::n-, öyle bir hal alıyordu 

ki zındancı. zmdanın çıplak dı· 
varl rından müth·ş. meş'um 

bir ğultu halinde akse.den bir 

sayhad~n ba~ka bir şey işide
mez oluyordu. 

Rolan kap.dan çıkamıyaca
ğını anlayınca, kapı üzerinde
ki parmaklıklı delikten çık. 

mak hevesine dUştü. 
Fakat burası .iOk yüksekti.. 

Sıçrama tecrübeleri boşa gidi
yordu. 

O zaman herşeydcn ümidini 
kesti. 'Ümitsizliğin.den başını 

zın-:lanın duvarlarına çarpmı•·a 

başladı .. Yumruklarını ısırdı .. 
Tırnaldariyle göğsünü yırttı, 

parçaladı.. Şimdi boğnzmC:an 

garip bir şekilde şu kelime
ler fırlıyordu: 

- Ne müthiş felaket yarab
bi!. • 

Filhakika bu müthiş bir Ie. 
la ıcetti. 

Bulunduğu vaziyetin deh
şetini daha yeni anlıyordu. Ni
hayet anlamıştı ki vaktiyle dü
şünmekten bile ürhüğ:.i me~. 

um ve meşhur Venedik 'kuyu· 
larında bulunuyordu. 

Kimsenin canlı çıkamadığı 

müthiş zındanlara, canlı canlı 

gömiildüğünün art:k farkına 

varmıştı. Burada i>leceğine 

hiç şüphe etm:yordu. 
Bu pek müthişti. 
Çünk:i Rotan yeniden rıl· 

dırmak derecelerine gelmişti. 
Niha et halsiz bir halde e. 

eden hikayesini bir ruhtan daha ziyade 
gözle görünen bir varlık gibi hikaye 
etmesine bir hadise sebep oldu : Gediz. 
lerden Ayşenin Sarı Muratlarınkinden 
olan kızı ile Dursunların Ömerin oğlu 
seviştiler. • 

~Cd<Sıda h lYl rm e~. ~ c:a ·ıtır.Bütün 
T UGl dağlan civarı Japonyanm en gii7.el yerlerinden ~.ırısı • : akın bU" 

Japonlar dinlenmek ve güzel manzaralar se}Tetmek .uzer~ ak:Uarın ,·ü· 
ralara giderler. Bu civarın mtihim bir hususiyeti gayet garıp ma}:U: ek uzere 
cududur. Japon seyyahları tabii memleketteki eşe dosta hediye goturın 

Gedizler, yıllar yılı evvel olduğu gibi 
gene yerinden oynadı gitti. Ayşenin di
ğer iki erkek cğlu "Kız kardeşimizi 

Dursunlunun kahbesine veremeyiz!.,, 
diye direyince, delikanlı Ayşeni~ kızını 

bu maymunlardan bolbol vururlar. ~ •. tuunuş. 

lşte son günler vurula vurula bu maymunların nesli bitmege Y~u kararı 
onun için ma}•munlan himaye etmek Hizımgelmis ... A\TUpada 0158

1 
iktifa c· 

halka bildirmek için belki "maymunlara acıyınız.,, ıc, hasını ac:mak.,~ ve orni 
derlerdi. Fakat bu havalinin valisi, anlaşılan ananelere çok bag 

1 
11

azari· 
zamanda insanların ilk ceddinin maymun olduğunu iddia eden Darve~stırdı~ı 
yesine vakıf bir adam oldu~ru için maymunların yaşadığı mıntaka~ra ecdadı· 
Je,·halann üzerine büyük harflerle şu cümleyi yazdımu~: "Seyya ar. 

bir gece çardak üstünden aşırıp kaçır. 

dı; fakat ertesi sabah ikisi de dış kapı
larını bir bıçakla kesilmiş buldular. nıza hürmet ediniz!,. k rtulrnur 

Japonyadaki maymunlar Darvcn nazariyesi sa} esinde ölümden -u. buııll 
lar mı, kurtulmamı~lar mı? Bu havadisi naklettiğimiz Fransız gazetcs\rnic;tir. 
yazmıyor. Fakat Darven nazariyesi Japonyalı valiyi m~~mından. \e ~:ıh' 
Çünkü bu levhaları Japonlara hakaret sayan hükOmet \"alıyı azletınıŞ 

Gcdizlerin adetine göre Deli Ayşenin 
iki oğlu kız kardeşlerini kaçıran Dur-

sunların Ömerinki ile vuruşmak isti. 
yorİardı. Çocuklar anaların dinlemedi
ler; iş mahkemeey intikal etti. 

kemeye vermiştir. -----= 
Gedizliler DeliAyşeyi son defa mah_ 

kemede görüyorlardı. Bütun köy işini 
gücünü bırakıp mahkemeye dökiılmü~- • 

tü; hele, Ömerin hasat yerindeki ölü. 
münden sonra, saçları daha beyazlaş

mış gibi idi; köy delikanlılarının ya. 
nıp yakıldığı kar bacakları çoktan ka
pa! ydı; sadece gözleri alev alev parlı. 

Esnaf istikbalinden 
neden eınin değil 1 

Başlara}ı 11 ıncidc 
Pastacılardan biri diyor: 
''Önüne gelen birkaç kuruş sermaye ile 

pastacılık yapıyor. Bunun mektebi var. 
Eczane açmak için eczacı olmak lazımge
lir. O ne kadar hali.an sıhhatı ile alakadar
sa pastacılık da o kadar ehemmiyetlidir. 
Hatta bence daha mühimdir. Halkın ev· 
vela hasta olmamac:ı lfizımdır. Hasta ol
duktan sonrası eczane işidir. Halbuki pas· 
tacılık halkı hasta edebilecek bir iştir. 
:-.1e ela pa tacı mektebinden diploma al
manuş biri pastacılık yapamamalıdır.,, 

yor, ve küllenmiş bir kıvılcım dünyası 
gibi gözüküyordu • 

Deli Ayşe, mahkemede, kızını 'kaçı
ran Dursunlunun Ömerinki için bir 
şey demedi; yalnız, Gedizler köyünde 

Ömer le nasıl seviştiklerini anlattı; ve 
•kendisini Ömere vermeyen kardeşle

rinin hikayes:ni söyledi: 

- Ömer de, ben de bağrımızda yıl
lar yılı taş taşıd.k efendi, .dedi; şimdi
cik, bu kız benim, delikanlt da Dur
sunların Ömerin çocufudur işte.. Va
rın gayri hükmü siz verin! , 

Esnaf aşağı yukarı yolsuzlukların ne
relerden geldiğini de bu suretle izah et
miş bulunuyor. Bilmem, ama, bir esnaf 
naf olmamamıza rağmen bu türlü bir es
naflık olursa hani yani gazetecilik esnaf
lığını bırakıp biz de can atarız bu işe gi· 
bi geliyor bana 1 

Jstanbul Muhabiri 
Geaizlerde Anenin hikiyesini anla

tanlar, mahkemeden çıktığı zaman, 
kendisini köye götürecek yaylının 

içinde Dursunlunun Ömerin oğlu ile 
kızının da bulunduğunu söylerler. l Levazım Amirliği Sıitınafma Komisyonu İlanları 

Kenan HULUSi Orta okullar ıçın .ıamya aıetıeri 
eczası ile tıbbiye takımı, ve fizik ders 
aletlerinden ikişer takım alınmak üze
re açık eksiltmesi 13-12-938 salı 
günü saat 14 de Tophanede lstanbul 
Levazım Amirliği satınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 2677 liradır. llk teminatı 200 li· 
ra 77 kuruştur. Şartname ve şekilleri 
komisyonda görillebilir. lsteklilerin 
kanuni vcsikalarile beraber belli saat· 
tc komisyona gelmeleri. (328) (7970) 

Ot. Murad Rami Aydın 
Taksim - Talimhane. Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa apt. 
Tel: 41553 --------= .. 

KAHRAMAN HA YDUD 59 

yıkıldı. Kalbinin çarpması 

kuvetini kaybediyor, biribiri· 
ni takip eden seslerden OOğazı 
daha az hırlıyor; .düşünceleri 

karışıyordu. 

Neden sonra kendisine gel-
di. Soğuk kanlılığını muhafa • 
za ederek düşünmiye çalıştı .. 
Gözleri, ellerine iliştiği zaman 
hayret içinde kaldı.. Önce 
kendisini kovalayan çelik zırh
lı adamları, sonra babasının 

gözlerini çıkarmalarını bura
.da yapıldığını hatırladı. Ken. 
c!isini bu baygınlığ•ndan istifa
de ederek buraya getirmişler

cJ.:. 
Rolanın hayreti, bütün di

c .. r düşüncelerini bastırmış 

g·biydi. 

Bu kadar zamanı burada na· 
sıl geçirmişti? .. Demek çtldır

r.ıış tı .. Evet, ~ıldırmıştı.. Saç
ları uzamış. sakalı büyümüıi, 

t rna::ları uzamıştı.. Elbiseleri 
taşlar üzerinde sürünmekten 
yırtılmıştı .. Demek deli olmuş
tu .. Delirmişti! Vücudunu ta-

rifi imkansız bir korku sarsı
yordu. 

B:.ı deli! kelimesi zihninde 
rhirli bir yılan gibi kıvranı

yordu .. 
Az sonra daha sa1:in d:.işün. 

üze-
rin 

sindeydi .. Dirseklerini dizleri
ne dayadı .. 

Gözleri hiddetinden açılmış. 
tı .. Kendisini uzun uzun sor
gulara çekti .. Bunda mütered
dit olmadığını anlamak iç'n 
zekasını sarsıyordu .. Birdenbi
re içeriye zındancı girdi. Elin. 
de müthiş bir hançer parlıyor
du .. Rotanı sakinleşmiş gö. 
rünce mırıldandı: ' 

- Nihayet sakinleşmis .. 
Biraz daha yaklac;arak b"r 

ka cdakika tet'kik etti ve ça
ğırdı: 

- Ey, dostum! .. 
Rolan cevap vermedi .. işit. 

mcdi. lşitrr.emişti.. Zındancı
nın içeriye girdiğinin bile far 
k nda değildi.. Zındancı biraz 
daha bekliyerek başını salladı, 
ve çekildi. Giderken mırıldanı
yordu : 

- Zavallı .. Nihayet kendine 
gelmiş .. Et.n de ne kadar acele· 
ci bir adamım .• Heır.en öldü. 
recektim .. 

Rolan düşüncelerinde şu ne
ticeye varmıştı .. Deli değildi.. 

Belki gözleri önünde geçen 
feci vak'aların kafasında ya
rattığı arızi durgunluktu .. 

Şimdi babasına yapılan 

müthiş io:;l.:ence safhasını 'a
çıl:ça hatırlıyordu. . Babasının 

• 

'if&*5 &4Ail • 

TERZi 

yavuz seze;!d .. 
Terzi ilk 

Parıs Kadın, Erkek 
milcrindcn diploınalı. 
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Beşiktaş - Istanbulspor 
~ (Baı taran 8 inci sayfada) 
ıı .. il Osnıan, bu aczini sert ovunu ile te· 
~ e • 
l8 tın k istıyordu. 

\ fzıct dakikada hakem, Beşiktaşlılar 
'~il olduğu halde herkesin hayretini 
~ 01-n bir penaltı verdi. Uzaklardan 
\ııı top ceza çizgisi dahillnde sağ mua· 
~ koluna çarpmıştı. Bu vaziyet, karşı 
llbt ltı blr gol avantajına mani olmak 
~Uhlnı bir vaziyet ihdas etmediği \'C 

' da olmadığı için penaltı cezası 
~~ Yersizdi. Hakkı, bunu gUzel bir 
~ gole tahvil etti. 

"- b~ bir ehemmiyeti haiz olan ve bnk
~bıtı kararla )cnllcn bu tek gol, ls • 'ilt 81l<ıtlulann gUzcl oyununu bozdu ve 
'tbeb~tn hıikimfyetJ tesis etmelerine 
~ Yetverdl. 

~Q ~cı dakikada lstanbulspor kalesinin 
'dil! r'tşu. Üst Uste kaleye çekilen topu, 
>lıt. li eıı oyunculara çarparak gol olmu
'lhayet Şeref yeti erek takımının 

et goJUnU attı. Yerinde bir pas a-

Vefa -
~ ..- Baştaratı 9 uncuda 
~-- ~dılar. Ç.ekilen kornerle Bey· 
~ -:irun onu karışu. Karışıklık esna· 'iij ~teş min koşarak çektiiı sıkı 
~ llcı defa olarak Beykoz kalesine 

'n.oı ik. üd fi· · ·1 · • ı m a ıının ı en ve uzun 
ara o~ na.m!'lsına rağmen haf hattı· 

~nık oyunu yuıundcn kuv\ietli 
elerde bulunamıyor. lki insayid 
·İne du. n 'a ife!~ri tc!~melcıl~ 
e gin erek oyunu ı::ertliğe doğ· 
u;;orlar. 

lııci dakıkada .... Beykoz penaltıdan 
a'·a..,ilc ilk s:J\:I ını kazandı. sttan Beykoz iki tlç .hücum daha ya· 

._"f_;,ra kalesini zorladı. Nih9yet 21 
~da Bahadır 22 metreden kale

ın bo5; taraf mı görerek beraber 
nı da atmağa murnffak oldu. 
~İy(tetn beratıerlıge düşen Ve

~r canlandılar. LUtfinin sağlı 

lan Hakkı da beşinci golU yapmağa mu· 
vaffak oldu. Hakem, bu esnada lstnnbul -

Be~lktag lstıınbulspor 2 
tı1porlu Faruk'u oyundan çıkarmış bulunu
yordu. 

• • • 
Bu karııtqmada, çok güzel idare edi

len oyunlarmı gördUğUmUz Tank, neden
se hakemlik vazifesini hakkiyle yapama· 
dl kanaatindeyiz. 

1stanbulsporun genç oyunculannın hep
ııl, Uzerlerine düşen \'azlfe)i başarmak i
çin canla başla çalıştılar \'C mu\\affak dn 

oldulal'. Haks11. olarak yedikleri gol olma
saydı, ihtimal kJ çok daha iyi bir netice 
alabllirdL 

Beşlktaştan hücum hattında Şeref ve 
Nazım, mildafaada Fuatla Osman hi~ mu
vaffak olamadılar. Bu iki oyuncu her iki 
tarafm en sert şarjlarını yapıyorlardı. 

HüsnU içln de muvaffak oldu denile • 
mez. 

Ruan Nadir 

Beykoz 
sollu sevk ve idare ettiği hücumlar Bey
kr>_ 18 zi içine girince tehlikeli bir man· 
zara arzediyor. 1 

Devrenin bitmesine l dakika kala Muh 
teşem Sulhiden aldığı l erinde bir paı::ı 
durdunnadan Beykoz ağlanna gonderdi 
ve devre 3·2 Vefa lehine bitti. 

Oyunun ikinci devresi tam bir müsavat 
içinde mukabil akınlarla devam ediyor. 
Vefalılar, vaziyeti kiıfi gönnüş gibi, işi 

gevşettiler ve bu arada Beykoz açılarak 
oyunun bitmesine 3 dakika kala beraberli· 
ği temin etmeğe muvafık oldu. 

Oyun da bu netice ile 3·3 berabere bitti. 
NASIL OYNADILAR: 

Vefa: Bütün hatları çok güzel i~ledi . 
Eğer ikinci de-.Tede duraklar gibi olma· 
saydılar, sahadan galip ayrılacakla~ı. 

Kaleci Ahmet topu iyi takip edemiyor. 
Vahit ve Süleyman biribirlerini kontrol 
ederek güzel çalışıyorlar. 

LQtfi mükemmel... Hele ezeli hatası 

'+ 

Nevralji® N~zle 

olan sertlikten a}Tihşı takımı için çok 
miıfit olmu,tur. Muhteşem takımının na 
zımı. Sulhi de üç golün dillİ!ı .• 

Vefa forveti kıymetli elemanı Hüseyin· 
den mahrum olmasına rağmen aksama· 
dan ~ı}l!'.ış ve muvaffak olmuştur. 
Beykoz takımına gelince: Kandilli üç go 

lün hiçbiriı;inde hatalı değildi. Yalnız Ba· 
hadır, arkadaşının hatasını dtişünmiyerek 

f azl:ı ileri çıkıyordu. Haf hattı mevcut 
değil gibi bir şey. For.-ette Kazım, Şehap 
iyi, ötekiler çok bozuk. 
Yalnız şurası şayanı kayıttır ki .Bey

kozlular dün beyhude sinirlenip çok fa· 
vüllu oynadılan 

ıs 

Baş VP iliş aA-rıları 

iMA 
Dindiı ir 

·/)evlet Demıryolları ve Limönları işlPtme-' . ... " . ...... ~ ' . 
· ·,~-- . -- ;_ :: · · Umum idaresi · ilan/an..... , w • • : • 

l l-10-19i:Sö tarıhındckı eksıltmesı feshcdılmı olan 2Hl50 fıra muhaın 

men bedelli 1000 adet deri palto 20-12-1938 salı gUnü sa.at 15 te kopalı ıarf 
usulü ile A:ıkarada idare binasında satın alrnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1646.25 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisli. 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde:ı. Haydarpaşod: 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (8807l 

Dünkü maçın umwni bir kritiğini yap
mak icap ederse Yefa, takunında bazı yer • 
!erinin aksaklığına rağmen rakibinden 
çok daha iyi bir futbol oynadı. Ve gali
biyeti hak etti demek icap eder. 

'"hisarlar U. Müdürlüğünden 
1 - Idaremıziıı i>aeabahçe fabrıkasında yaptıracağı, 2 l-11-9::i8 tarihi:ı

de ihale edileceği ve bilihare eksiltmeden kaldmlacağı ilan edilen betonarme 
döşemelerle sair müteferrik işlerin şartnamesi tadil edildiğinden yeniden ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Beykoz ise, her zamanki yüksek enerji· 
si sayeı:inde bozu'ı: oyununa rağmen mağ· 
lubiyettcn kurtuldu .. 

Likteki puvan vaziyeti ve takımlar ara· 
sındaki kuvvet farkı, dola}·ısile senenin 
en mühim lik maçlarından birini teşkil 

eden \"e haftanın hadise i olan bu maç 
esnasında Kadıköyünde toplanan hası· 
latın ancak 32 lirayı bulduğunu öğreni· 
yoruz. Halbuki ayni maç e\"velce ilan 
edıldiği gibi Tak imde oynanmış olsaydı 
bunun belki onbcs }irmi misli hasılat 
yapabilirdi. 

Yazımızı bitirmeden ~unu da ilave ede· 
lim ... Iki taknn da seyircilere güzel, ve 
ba~tan sonuna kadar heyecanlı bir maç 
seyrettinneğe muvaffak oldular. 

Mttammer OLCAY 

Il - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 kuruş ve muvakkat 
teminatı 114 0.18 liradır. 

111 - Eksiltme 26-12-938 tarihi:ıc rasthyan pauırtcsi gUnll saat 15 de 
Knbataştn levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname. keı;if ve projeler 76 kuru.'] bedel mukabilinde İnhisarlar 
umum müdUrlUğü levazım ve mUb::ı.yan t şu~sile Anknra ve İzmir başmi\dürlük 
terinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i~tirnk etmek isti yenlerin diplomalı yüksek mühendis \'(', 
ya yüksek mimar olmalı, olmadıkları takdirde ay:ıi evsafı haiz bir mütehas. 
sıst inşaatın sonuna kadaıtdaimi olarak iş başında bulunduracaklarını noter· 
likten musaddak bir taahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve blından başka asgari 
10000 liralık btı gibi inşaatı yapmış olduklarına dair fcn:ıt evrak ,.e vesaikini 
ihale gUnilnden 8 gün evveline kadar inhisarlar umum müdür1UğU inşaat §u. 
besine Jbraz ederek aynca bir fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vt - MUhUrlU teklif mektubunu ka:ıunc vesaik ile V inci maddede yazılı hı. 
şaat şubemizden alınacak kanuni vesikası ve yUzde 7 ,5 gU\'enme parası mak
buzt.t \•eya banka teminat mektubunu. ihtiva edecek olan kapalı zarfların ek. 
siltme gilnü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen alım komisyonu ba§kan 
lıfı:ıa makbuz mukabilinde verilmesi lbrmdır. (8928) 

• • • 

~ ~ ~ ! ~ ~ 1 - ldaremizin kutu f abrikası:ıda halen mevcut olanlarla birlikte mayıs 
939 gayesine kadar birikeceği tahmin P.dilen 20.000 kilo dUz kapak tahtası ac;ık 
arttırma usulile satılacaktır. IAMiYll: KUIU il - Muhammen bedeli beher kilo-,u 3.f>6 kuruş hesabile 732 lira ve yüı.de 
15 teminatı 110.80 liradır. 

IU - Arttırma 15-12-938 tari~ine rastlıyan perşembe gUnU saat 16 
da Kabatagta lenz.ım ve mubayaat şu~esinde mUteı;ekkil satış komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Nilmunelcr Cıbalide kutu fabrikasında görUlebilir. 
V - lstektilerin arttırma için tayi :ı edilen gün ve saatte yüzde 15 temi

natlarlle birlikte yukarda adı geçen k?misyona gelmeleri illin olunur. (8664) 

• • • 
1 - İdaremizin Yavşan tu2lasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya. is&leııi L 

çin eartnamesl mucibi:ıce s:ıtın altn:ıcağı ve 19-X-938 tarihiıı.,..,,. ihale edile
ceği ilAn edilen ve eksiltmeden kaldırılan 25 000 metre inşnt tulilnde 60 M/M 
kutrunda font boru ve listesinde müfredatı yazılı husust a'ksamı:ıa r ·• şartna· 
mede tadilat yapıldı~tnd'ln yeniden ko.~alı zarf uculilc cksııtmeye konmuştur. 

il - Muhammen bede!i Sif Haydarpaşa 25.000 lira ve muvakkat teminatı 
1875 liradır 

III - Eksiltme 4- I-939 tarihine rastlayan c:arşnmba gUnü saat 15 de 
Kabat.<ışta levazım ve mubayaat şub:::sindeki alım komi$vonu-ıda yanılacaktır. 

IV - .Muadde; şartnameler paraJız olarak her gün lnhisarlar Umum MU· 
dürlüğü levazım ve mubayaat şubesile Ankara ve lzmir BaşmUdürlUğünden a. 
lınnbilir. . 

V - l<Jksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiat.sız teklif ve katolok
ları:ıı ihale gUnünden 7 gUn evveline kadar İnhisarlar Umum MUdürJilğU tuz 
fen su besine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika alma tarı 
18.zımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar münakasaya iştirak edemezler. 

Vl - MühUrlU teklif mektubunu kanu:ıi \'esalk ile beşinci maddede Y" • 
zıh tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştira!< \•esikası ve yüzde 7.5 gü\•en· 
me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihth•a edecek olan kapalı 

zarflan:ı eksiltme gilnü en geç saat 14 e kadar yukarıda adr geçen alım .ko • 
misyonu başkanlığına makbuz mukabilı verilmesi l:izrmdır. (8i9!)) 

• • • 

Cinsi .Mtl\tarı Muhammen B. C(. 7,5 teminat Eksiltmenin 
Beheri Tutarı Lira K. Saati 
Lira K. Lira K. 

Mühür kurşunu 1500 kilo - .32 480. 36. .. 14. 
Araginal 400 litre 1 .50 600.- 45.-- 14.30 

I - Nümunesi evsafında 1500 kilo miihür kur~unu ile şartname·i mucibince 400 
litre araginal açJk eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile rnu,·akkat teminatları qizalannda gösterilmiştir. 
111 - Eksiltme 14-XII-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında yaz1· 

h saatlerde Kabataşta levazım \"e mübayaat §Ube;,indcki Alım Komi~yonunda yapı· 
l~caktır. 

iV - Şartnameler para ız olarak hergün sözü geçen ı;;ubeden alınabileceği gib1 
nümuneler de görülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün \e saatlerde% 7,5 gü,·enm~ pa· 
ralarile birlikte yukarda adı geçen komi~ yona gclme!eri ılftn olunur. (8634 
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KASE 

NEVROZiN 
Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurtarır 

En tiddetli bat, dit ainlannı, üıütmekten mütevellid bütün 
sancı ve sızılan keser, nezleye, romatizmaya, kırıklıia kartı 

çolı müessirdir. 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 1 

lamine dikkat: Taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 
bafka bir marka verirlerse ,iddetJe reddediniz.. 

" Sirop Pectoral ,, 
Eski ve yeni bütün ÖlcıUrükleri geçirir, 

balgam söktürür, ~ronılan temizler, 

nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf 

olanlara bilhassa ıayanı tavsiyedir. 

INGILIZ JCANZUK ECZANESi 

BEYOCLU • ISTANBUL 

r• 

Nafıa Vekaletinden: 
28-11-938 tarihinde rnünakasasmın yapılacağı alelusul ilan edilmiş olan Sı· 

vas. Erzurum hattının 676 ıncı kilometresinde yapılacak bir a.det açık kargir tünel 
ile 656 mcı kilometresinde bir ve 667 + 550, 671, 674 üncü kilcmetrelerde dört ame
le barakası ve 720 inci kilometredeki köprüye bet adet göz ilavesi münakasasma 
talip zuhur etmemiş olduğundan bu işler aynı şartlarla yeniden münakasaya ko
nulmuştur. 

1 - Mürıa~asa 28-12-93,8 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte 

Vekiletimiz Demiryollar tnıaat Dairesindeki münakasa komisyonun.la yapılacak-

tll'. 

2 - Bu i'lerin heyeti umumiyesinin muhammen bedeli yüz doks;m üç bin 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı on bin dokuz yüz liradır. 
4 - Mukave:e projesi, e~s:Jtme şartnamesi, Baymdrrlık işleri genel şartname· 

si, fenni şartname, köprü projesi, açık tünel maktaı, dört adet bina projesi ve va. 
hidi kıyasii fiat cet~el:n.den ibaret bir takım münakasa evrakı dckuz yüz altmış 
beş kuruş mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Taliplerin b:r defadan en az yüz bin liral k bir yol ve yahut şimendifer 

işini müteahhit sıfatiyle yapmış olmaları ıarttır. 
6 - Bu işe girmek isteyenler, referans ve diğer vesikalarını bir istidaya bağh

yarak münakasa tarihin.den en az sekiz gün evvel VekaJete vermek auretile bu iş 
için ehliyet vesikası isteyecek ve bu ehliyet vesikalarını münakasa komisyonuna 
ibraz edeceklerdir. Ehl:yet vesikası için münakasa tarihinden sekiz gün evvel ya
pılm ·yan mUracaatlar n'lzarı itibara alınmıyacaktır. 

7 - Münakasaya iştirak edecekler :;'.:490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihal 
kanunu mucibince ibrazına mecbur oldul ları evrak ve vesaiki, muvakkat teminat. 
lannı ve fiat teklifini havi kapalı ve mticürlü zarflarını mezkur 'kanunun ve eksilt· 
me ıırtnamesinin tarifatı dairesinde haz rlanarak 28-12-93.S tarihinde saat on 
dörc~ kadar numaralı makbuz mukabilir:de Demiryolları lntaat dairesi münakasa 
komisyonu reisliğine teslim etmeleri lazımdır. (4977) (8854) 

HABER - Akpm poetuı 

DEPOSU it'. ŞtNDLER 

lstanbul Bııhı;:ekapı Orozdibak kal'§n1mda 
No. 11 tııtanbul Posta kutusu 786. Tele
fon. 28884. 

Toptan ve ~rakende 

·-~llıı flirJncl sınıf operatör 4'.__ 
Dr. Cafer Tayyar Kankat 

Parlsten mezun. 
Umumi cerrahi; dima#, sinir cerrahi· 

si, ve kndın do~unı mütehassıııı, erkek 
,.e kadın nnıeliyatları ve moılern ameli· 
yatlar, dimağ, sinir, yiiı buruşukluğu, 
meme karın ı;:ırkıklığı, ameliyatl:ırı, 
Muayene; sabahları 10 d:ın 12 ye ka· 
cl:ır, snlı, perşembe, ,.c cumartesi ı:!linleri 
10 dan 12 ye kadar mccc:ınen . Beyorrıu 
J>nrın:ıkkııpı Humcli harı No. 1 telcfoı I 
~l ................... 44· 0·8·r.· 

RADVOLin 
Di,lerdeki leke, pas ve küf
leri temizler. Ağızdaki mik
roplan imha e~er. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Sabah öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri

nizi muntazaman 
lırçaltıyınız. 

r .. ,.~~ ;,.~,~P.~.~.l~~~!!.:lı' 
Bt>,oğlu Yıhlız sincııı :ı sı karşısı Lek· 

' l<·r n parlımnn . Fakirlere parn<>ız. 1 

- Tel. 43924 • 1 

T 
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EL O i 
Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı ıimdiden Galatada ınetb• 

EKSELSYOR 
Büyük elbise maiamsıncla her yerden ucUS. 

ıık ve teminatlı alabilirsiniz. 

K A D 1 N L A R A MAHSUS: yofn.0 
EN SON MODA ve LtlKS 1PEKLt MUŞAMBALAR. ıNS'l'J 
MANTOLAR, GABARDİN PARDEStlLER, HER C 
MUŞAMBALAR. 

E R K E K L E R E MAHSUS : AJU>tıf 
HER CiNS İNGiLiZ MUŞAMBALARI, GAB şıJ' 
PARDESOLER, HER CfNS TRANÇKOTLAR, ~-~1!,7.AJıP 
ve DAYANIKLI HER NEV1 HAZIR ve 15~
KOSTOM ve PARDEStlLER. 

Ç O C U K L A R A MAHSUS : 

HER NEVİ KOSTtlM, PALTO ve MUŞAMBALAlfı 
REKABETSiZ FIATLARLA GALATA»/\ 

EKSELSYOR 
Büyük Elhi~e Mağamıında Bulacaksıaıs 

T e dlyattca Teshııat 
Telefon : 4 3 5 O 3 

lmııı~ıooı~m 
A ______ ._. ____ .... ______ .., 

1 

• 

KREM PERTE~~-
Muhtelit isimli birçok kremler arasında en mütemayiz ~~Jlfl ~ 

yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve fa7...--
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. kJdJI'• f• 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en ~I ~ştir· 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde. ihr3J e kaClal' ftlf 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizin yetınış :: kU~ 
hafazasmı ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem P~ ilZ 1'fdll1ePP' 
daki tarif at dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve ~ t __..,,.__ 
kullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun mudde •• Ar 
e-1iniz. ~ ..... 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kUll~ ~ 
teri i~tifadeyi temin edeceklerini beyanda müttefiktirler. ~ 
sizlere vemıek isti= eri herhangi bir kremi derhal reddedınlf. ~ 

Meşhur DiNQS 
Markalı en curi, en sağlam 
sandalya, koltuk, portmanto, 

Portatif masalar, sinema 

koltukları ·"·· Rekabetsiz flyatıarDa g•: 
onarak satılmaktad• ~ 

Resmi daireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve ,,.-. 
ler tercihan D l N O S markayı aramaktadırlar. i~ 
A VR UP A hezaren sandal ya 175 ve koltuğu 275 .kurUftaB 
sesemizde satılmaktadır. 

1
3 

ADRESE DİKKAT: Çakmakçılar, Küçük Yeni han No. 
Telefon: 233 77 

Oksürenlere ve 
ıöğüı nezlelerine KATRAN HAKKI 


