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Par is gazetelerine gelen nıalünıata göre 

Hitl şiddetli nutku • 
erın 

Lo 
Avrupada devamh bir sulh olacağına inanan ve buna çalışan 

drada hayretle k·arşılandı 
lngiliz mahaf ilinin fikri: 

· Müştemlekeler için 

Dr.1"unk ·rsolda)' ve Berlin bı'tyıik elçimiz Hamai Arpağ brı sabah Kabataştan Pc-· 
rapalasa hareket ettikleri sırada ... 

Alman iktisat 
Nazırı şehrimizde 

Dr. Funk bugün Cumhuriyet 
Abidesine çelenk koydu 

~lınan lktısat Nazın Dr. Funk, refL 1 Dr. Funk biraz sonra Taksime giderek 

~·· nıaiyetindckl zevat, Berlin Bilyük Cumhuriyet Abidesine bir çelenk koy
l~ ltniz Hnmdl Arpağ bu sabah saat muştur. 
,, •40 da Ankarndan şehrimize gelmişler •e lI . Dr. Funk bu akşamki trenle şehrimiz-
~ aydarpaşada merasimle karşılanmış- den ayrılacaktır. • 

ır. 

b~~afirlcr Haydarpaşndan otomobillere 
)a erek Üskildar tarafında bir gezinti 
~llltşlnr, sonra da otomobilleriyle ÜskU

ta dan araba vapuruna binerek Knbata
tl~ınıştar, doğruca Perapalas oteline 
~erdir. 

Nazırın beyanatı 
Ankara, 9 (A.A.) - Almanya lktı

sat nazırı doktor Funk. bugün saat 13 
te Ankarapalasta Anadolu Ajansınm 

ve Türk gazetelerini:ı mümC'ssilleriui 
_... Devamı 6 ıncıda 

Kahirede Vefdciler 
polisle çarpışfllar 

'Nahas paşa ve polis mUdürU de dahil 
olduğu halde 

100 kişi yaralandı 
~~ahire, 10 (A. A.) - Va.fd partisinin ben 100 kişl yaralanmt§lardır. Arbede 
ltı:ı_orıerı Nahas paşa ile Makvam bey öğ- istasyonda eski başvekili alkışlamağa ge
ı~;ll Sonrn lskcndcrıyedcn avdet ettik. len 500 Vafdci bir alay teşkil ederek 
~~ 81rnda vukubulan bir arbede esna- mumaileyhi §ehrin sokaklarında takip 
~, Yaralanmışlardır. Polis mildilrU etmeğe teşebbils ettikleri esnada poli-

1 Pa.5a da dahil olmak üzere takri- sin mUmanaati Uzcrine çıkmıştır. 

,18000 Mevcutlu iki 
1taıyan hrkası· ispan

yadan çekiliyor 
~ranko ispanyayı ltalyaya 16 

l1 m i 1 ya r 1 i ret borç 1 a n d ı r d ı 
)~Yon, 10 (A.A.) - Frankist l span· nın bir tebliğine göre, lıüyük faşist 
\ n alınan haberlere göre "23 mart,, ve meclisi ispanyada on sekiz aydan faz. 
fttktlorio,. isimlerini taşıyan iki İtalyan la hizmet etmiş olan İtalyan gönüilü. 

~\1~St salı ve çarşamba günü ltalyaya lcrine selfımlarını bildirmiş ve geçen 

~etmek ilzere Sevilden vapura bin· marttanberi cereyan etmiş o)an enter
~İıı .

1 
klerdir. Bu fırkaların mevcudu 17 

~,Ilı ~ 18 bin arn~ındadır. nasyonal hSdiseler hakkında hariciye 

~;''t nıcclisi ui 11 knrnrı ~azm Kont Ciyanonun iki satten faz. 

illa, 9 (A.A.) - Stcfanı ajansı - ~ Dcı•amı 4 üncüde 

Sonkanunda girişeceği mücadeleye 

Bitler hazırlanıyor 
Dünkü nutku bu mücadeleye 

bir başlangıç ve bir nevi 
kuvvet teşhiridir 

HötU~tr 
lngiliz demokrasisine de 

. hücum etti 
Paris 10 <A.A.) - Hitlerin nutku hak· 

kında mütalealar serdeden Lö Jurnal, 
ezcümle şöyle demektedir: 

"Hiç şüphesiz Alman devlet reisi, bir 
tehdit telakki edilebilecek hiçbir şey söy· 
lemcmiştir. Fakat IIitler, Münih itilafla· 
nm enkid etmiş olanları taarruz' silahla· 
nnı terketmcğe ve hatalarını kabul ve 
teslim eylcmeğe t~vik edecek bir şey de 
şöylemiş değildir. ı 

Hitlerin garp devletlerile lazım olan te· 

Başvekil 
şehrimizde 

Milli Müdafaa Vekili· 
de bu sabah geldi 
Başvekil Celal Bayar bugün muh~elit 

trene bağlı hususi vagonla saat 11,38 de 
~ehrimize gelmiştir. 

Başvekili istasyonda Cumhurbaşkanlığı 
umumi katibi Hasan Rıza Soyak, ba~ya
ver Celal, komutanlar, şehrimizde bulu· 
nan mebuslar, mali ve iktisadi müessese
ler erkfim karııılamışlardır. . . ... 

Milli müdafaa vekili general Kazım 
Ozalp bu sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Ha Vf>kilin Bükreş seyahati 
Ankara, 9 - Bükreş elçimiz llamdul· 

lalı Suphi yann ak~-unki trenle lstanbula 
hareket edecek ve ôbürgün lstanbldan 
kalkacak vapurla Bükrcşe gidecektir. 

Hamdullah Suphi burada kaldığı müd· 
detçe, Basn;kil Cclfıl Bayarın Bükreşe 

yapacağı se~·ahat programı ile meşgul ol· 
muştur. 'Parihi henüz tesbit edilmemiş ol· 
makla beraber Ba~vekilimizin teşrinisani 
içinde Bükreşe gideceği anlasılmaktadır. 

ması henüz bulamamış olduğunda kimse
nin şüphesi yoktur.,, 

Lö Jur.-Eko·dö Pari, yazıyor: 
"Antant kordiyali teşkil eden milletler 

Münih sulhünün kalitesi hakkında asla 
evham ve hayalata (yani İngiltere ve 
Fransa) kapılmamaktadırlar. Bu sulh on 
!ara tarihte misli görülmemiş olan taz· 
yikler ve tehditlerle kabul ettirilmiştir. 
İşte beslenilen hissiyat ve infialler, bun· 

~ Devamı 4 üncüde 
l!itler Siidet arazisini gezerken ... 

MacarlarSlovakyanın 
buğday anbarlarını 

almak üzere ... 
40 Kilometre genişliğinde, 500 kilometre 
uzunluğunda 700 bin nüfuslu arazi 

Macarisla&Ja geçiyor 

Bugünkü sayımız. 

16 
sayfa d 1 r Almanyaya illıak olunan Siidet arazisinden kaçara!~ Çekoslovakyada kamplarda ba· 

... .... - ......... 1,,, ........ uı.-... rnıdırılmı Çeklerden bir kadın ağlayan çornklarile beraber ... 1119": razısı 6 ıncıda 
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Dlf ştır 

B AZI kimseler, bir t;llrln ıUzelli
ğinl hemen anlarlar. Ben ODlardao 

değtlım: kafnm a ır lııl r. B gtiıı 1> k 
sevdi~im. dilimdeıı du .ıl rm1;.di~ m nmn 
zumclcı-1, mısralnrı da öyle kolay kolay 
anlıyamadım; çoğunun karşısında önce 
hiçtir füsun duramadım. Belki de, onla
rın zevkine gerçekten varabilmem için, 
tekrar tekrar okumam, ezberlemem 11. 
Eimgcllyor. 

Yahya Kemal'ln bu ay Foto - Mılga

zln'de çıkan manzı.ınıesl için de öyle ol
du. Onu bir iki kere kendisinden dlnle
miştlm; hoşuma gitmemişti; öteki man
zumelcJi kadar gUzcl bulmaml§tım. Ba. 
zı mlllraları bana "rckik" gibi geliyordu. 
Foto • Hagazln'de ilk okuduğum zaman 
da ~ine böyle bir his duydum; hatta bir 
kaç nrkndnga o şllrdcn pek hazzetmedi
~ söyledlm. 

Fakat yanıldığımı, kendim de farkı

na varmadan anladığım için midir, ne
dir? mP.cmuan bir turJU elimden bıraka
mıyor, o manzumeyi tekrar tekrar oku. 
yordum. Yavaş yavaş içime sindi \'0 gU
zclliğl, gUneş ışığı gibi gözlerim OnUnde 
parlamnğa başladı. Şimdi o:ıu daha ilk 
duyuaumda beğenmemiş olduğuma hay
ret ediyorum. Nasıl olmll§ da onun bU
yUsU, sihri benl hemen sarmnmL'? onda 
dünkU bulduğum kusurları arıyorum ve 
adet!, gimdl okuduğum manzumenin 
dünkü olduğundan eUphe ediyorum. Ha
yır, d klısutlann hiçbiri yok. Hatti bu 

manzuırle, Yahya. Kemal'in en güzel eser
lerinden biri. Hiçbir mısrada aksaklık 

yok; herblrl ba~hbıışına yaJryor, bir ara. 
ya gelmeleri Ue do güzellikleri bozul
muyor. (Her parı:ası gUzcl, nıUkemmel 
olmasına rağmen bUtlinUnde o meziyetler 
bulunmıya.n eserler d(' vardır). O şiiri 

buraya yazmak laterdlm; fakat siz hen Uz 
okumadmıua Foto - Ma~azin'l alın, ora
da okuyun. Zaten o mecmuada, alakanw 
uyandıracak başka yuılar da bulursu
au. 

Yahya Kemal'in sanatı ıenelerle zen
ıfqlettyor ve belki her tllrl, daha ewel 
aöyledlklerinden Ustun oluyor, .. Tanburl 
CemU'in ruhuna gazel" o kadar güzeldi 
Jd şalı1n artık -.ııatnun en yflkaek mer. 

tebe.lae vardığını. ondan daha mükem
mel bir teY yazamıyacağmı, belki artık 
keııdl kendisini tekrar edecetınJ l&JU· 

yorduk. HaJbuld benlls intl .ar etmemJt 
olan "Hazan" gazeli onun, söz sanatında 
daha netadar Deri rldebUeceftnJ gllete
rlyor. Yahya Kemal. bugUnktl •eriyle, 
divan eatrlerlmbln hJc ıllpbealz en bll
Jllk Oatadıdn-; onların eserlerini ikmal 
ediyor, Oawıkller kadar harllruIAde mm
ralan ne Nedlm'de, battA ne de Naili'de 
bulablllrllotz. 

hkat bir tanın en mlllremmal, kwıur. 
IUS •erlerini ven11entn bir bakımdan 

~ da vardır. Pirandello'nun "Altı 
kı.t muharririni anyor" adlı bir komed-
191• vardır. Dlyeblliria ki bizde de divan 
edebfJatı, IOll lmltlnlannı da tahakkuk 
ettlreee' lalrt arıyordu. Yahya kemal 
itte o adamdır. Divan edehlyatı onun e
llnde PD sUsel teklini bulacak ve bunwı 
1cta belki bir daha blgblr talrl ceıbede
mJyecektlr. 

Nurullah ATAÇ 

lzeUer bayrama 
hazırlanıyor 

Bu ııene cumhuriyet bayramına fıtlrak 
edecek olan izcilerimizin hanrlıklanna I 
mtfa.nınqtır. Her lieeden Ankaraya 10n· 
derilec:ek 48 er lıd aynJnu,tır. Bunlar 
ayın yirmisine kadar m~kteplerindt, as
hrlik muallimlerinin neıareti altında 
çalqlaklar bu tarihten 11>nra h~ birlik· 
te c~ mmi için provalar yapacaklar
dır. 

Teki. dal halltevi içtima1 yardım lcolu lm 1ra/la do1tto1llf11tı Ol fJlr ir§al 1ıeyetil1? 
bitlikte 1'ekirdal merkezine ballı ( Ro1alı. 11ac1.köy, F'.erhadatılı, .AJımedikli. 
f(oşıkÇ1, Kazaııdr.re, Ortaca, Çitkb}' ve BanarlıJ köylerini gezmiştir. 
Jl" IU)et kövlerdeJ:i bütiiıı /ıastaları ınıta.)'l'ıt'1 edoek gere .en ı/açbrı VC1 mış 

ve ho:;taneye kaklmlmoss lüıumlu o/arılan tesbıı r•e sevke.Jmt~rir. Ayrıca lıer 

k6y mu1ılantıtn lmlla11abiltuii ilfirloraan flöJ•Üre dağtıılmı~. sıiJıi ı:t içlinıtıf 
bilgıhr iiıerirıe ög::tıerde b11lumıl.N1uş!ıer. ResıMlerinıitde hal.kevi lıtyf'ti Kr 
zan.dere koyünde ı:e halkeı•i doktom Lutfi Ofultürk köy çocııkları ara .. ındil 
güı iilıiyor. 

Atatürk 

Gümrük karEkol 
binaları 

Hudutlarımızda yeni 
h1nalar yapılıyor 
Gümıiık muhafaza teşkilatının hudut· 

Jarunı.: ıizerinde in~sma .karar verilen 
karakol binalarının derhal yapılmasına 

başlanacaktır. Bu karakolların kurulma
sına evvela cenup hududumuzda Urfa 
vilayeti, dahilinde ba~lanacaktır. 

Boğaz:çindeki • 
qa1ıp 

. , 
va't a 

Nafia Veklliol 
tebrik elti 

Başvekil ve Marqal Çakma~ el 
tebrik ıe.graf ları göoderd•l,r 

Ankara, 9 (A.A.) - Ankara "<ti 
zurum demiryolunun Erzincan• 'I' t 

maaı mlinuebetiyle Atatürk, Ceıal ı"' ~ 
yar ..e marepl çakmak tarafmdall riJ" ' t 
{ıa Vekili Ali r-tınkayaya gönde , 

Ewelcl, güzel Pat ve Akankuyu me\'zİ· 
!erinde iki süvari karakolu, Tusteı ve Go-· 
carinde de iki piyade karakolu in~ deli· 
lecektir . 

Gümrük muhafaza teşkilatı umum ku· 
mandam general Seyfi Düzgörenin son 
teftişlerinden Trakya hudutlarımızda da 
muhafaza teşkilfitı binaları inşasına ka· 
rar verilnu~tir. 
Diğer taraftan gümrük idaresi de Uzun 

köpnide gumrük memurlarımızın ikameti 
iı;in hududa memur evleri inıasına karar 
vcnni~tır. 

Gümrük idaresi Jran hilkQmetile yapı· 
ltın son gümrük anlaşma~ı mucibince I· 
ran hududundan Knrakösede Iran hükQ
Jllt'tilc müştereken büyük ve modem bir 
gümrük binası in§3sına da yakında baş· 
lı} acaktır. 

Onümllzdeki sene yapılacak gümrük 
binalan arasında Sirkecide bir gQmri1k 
binası ve Galatada muhaf~ başmüdür· 
l\llü için büyük bir binanın inpn da 
bulunmaktadır. 

o 

Vunanlst nnht 
Tilrk iye arasında 
doğru trenler 

Türk \'ti Yunan devlet demlryollan 
idareleri arasında yataklı vagonlar şirke
tinin de ıştirakile yapılan bir anlaşma 

mucibince, iki memleket arasında daha 
rahat seyahat inıkAnlaruu temin ve tu· 
ristik münasebatı arttırmak için haftada 
iki defa karplddı dolru yataklı vagon 

katarlan tahriki takarrür etmiştir. Istan· 
buldan ve Atmadan ka11ılddl kalkacak 
olan bu katarlann lstanbuldan hareketi 
cumartelt, talı ıünleri Aat 20.30 da ve 
Atinadan ayni ıQnler saat 20.10 dadır. 
Katarlar pazartesi, pet1embt lilnlert A· 
tinaya 10,15 de ve ıene ayni aflnlerde 
l 0,22 de Jstanbula muvaeatat edecekler
dir. 

Bu katarlann tahrikine bu ayın on be
ıinden itibaren ba§)anacaktır. 

iki mmıleketin devlet demiryollan ida

Bir vapuru soyup 
savana 
sonra 

çevirdikten 
batırdılar! 

·r- . ' 
telgraflan sıra il• apğıya derced•Y \ 
ruz: 

Ali ÇETINKAYA 

Nafia Vekili, ' 
''Ankara - Erzurum clemiryolıJ',oı 

Erzincana ula§tığı haberini bil> İ 
memnuniyetle aldım. Muhterem )l I lif 
km bu mühim ve mes'ut hadiseden -~t' 
yerinde olarak duyduğu sevinç ıııs 

Zab.ta haciz altında demirli buh:nan 
bir vapuru ~oyup soğana çeviren ve 
kısa bir müddet içinde vapurun bütün 

ite yarar kısmını söküp öteye beriye 
satan bir hırsız §cbekesi yakalamıştır. 

Bu korsanlık hadisesi Beykoz önlerin· 

de bulunan Asya vapurunun başından 
geçmiştir. 

Vapur Etref adında birisinin verese

•inc aittir. Bundan bir kaç hafta evvel 
Beyoğ~u tahsi!St komisyonunca ~cnu· 

lan haciz üzerine Paşabahçe ö.1lerine 
dcınirlenırıiJ, içine bir de bel:çi konul

muştur. Bu Hasan Sabuncu adında Ri· 
zeli bir adamdır. 

tıte bu suretle bir bekçi ile deniz 
üstünde yatan vapurun başın1an ge
çen garip hAdise de evvelki aqam ce· 
reyan etmig, ve aktam crtalık karanr
ken vapurun her zamanki yerinde de· 
mirli olduğunu g5renler ertesi sabah 

uyandıklan saman ortada vapur nnu
na bir ıeye rastlamamıtlardır. Iı sa· 

bıtanın dikkat na.ıanna çarpnırt. ve 
Uk Cince haci• altmda bulunan vapu • 

run kaçmldıiı aannı uyanmıitır. I..A • 
kin hldi'e mahallinde yapılan tahk:kat 
ve bilhusa bir müddet eoııra vap:.ırda-

Ankara 
radyosunda 

Turfzm hakkında 
konferans ar 

ver l IE'ı•ek 
Turtmı umum müdürlül\l radyoda~ 

rüerek turizm konferanslarının mevıuu· 
ve eşasJarını hazırlanu§tır. Bu konferans
tır cumhunyet bayramından itibaren An
kara radyosunda verilecektir 

Balkan ekonomi kon1eyl turizm ko
mis) onunun verdılf karar mucibince An· 
kanı radyosunda Balkan antantı devlet· 
:erinin mOtterek turizm propagandası da 
)'1lpılacaktır, 

ki bekçi Hasanın elindeki bir pusla l· 
letini gizlice satarken yakalanması iıin 
içyüzünü meydana çıkarmıştır. 

Hasan if adcslnde her §eyi itiraf et
miş ve Kasımpaşada oturan Ali Yıldız 

ile Arııpcamiinde oturan Şevkf't D::ılga· 
kıran ve Beykozda oturan Mustafa a· 
dındaki arkadaşlarlyle fırsttan istHade 
ederek ~emideki bütün para eden ma· 
kine aksamını ve diğer eşyayı gizlice 
geceleri sandalla kaı aya çrkarıp satık· 

lannı ve en ıonunda da hırsızlığın an· 
laşılmamaıı için vapuru batırdıklaıını 
söylemiştir. Hasan ve arkadaşlan ya -
kalanmış ve çalınan eşyaların bir kısmı 
Galatada hurdacı Şükrü ile Avagimin 
dUkk!nında bulunmuştur. Beykoz mild 
deiumumiliği hadise hakkında tah'kika· 
ta devam ·etmektedir. 

Asfalt yapılacak 
yollar 

Belediye, iki ı;enelik asfalt yollar prog· 
ramuun tatbikatına bu haftadan itibaren 
Ankara ve Babıali caddelerinde ba§lı· 

yaca!dır. Bu caddelerle bundan sonra 
progranı mucibince asfalta cevrilece.k 
caddeler ilıerindf.ki seyr(befer kaidelerin-

.. • ,ı 
rini izhar ederken bana karşı gos·· ~ e 
diğini bildirdiğiniz duygulardan ~jıf ~ 
mütehassis oldum. Kendilerine ıel J ~ 
ve sevinçlerimle iyi dileklerimin .it>l 1' l'ı 
edilmesini rica ederim. Sizi tebrık 
muvaffakıyetinizin devamını ten1~t' 
eder, muhabbetle gözlerinizden 1_ . ~~ 
rını.,, 

K. ATATUR" 
Bay Ali ÇETlNKA YA 

Nafia Ve'kili ' 
''Ankara • Erzurum demiryohJfl 

Erzincana ulqtığı hakkındaki telgf~ 
fın rzı aldım, teşekkür ederim. BU t 
Şef Atatlirkün, yükeık direktifler~-~ 
tında ve ötedenberi Cumhur~et b\J ti. 
mctimizce azimle tatbik edilmekte ·J t. ~ 
lunan demiryolu siyasetimizin ası f1 
" dlrayetll ldarenizle nrdıp b11 
nl merhaleden dolayı ıld ve 
menıup?annı tebrik ederek, • _ _... 
çalıpıalarınızda daimi muvÜfaK11·
ltr temenni ederim." 

Batvekll 
C. BAYAR 

Bay All Çetinkaya 
Nafia Vekili 

••Yüksek Herlerlnlzin araıına 1" de ve nakil vasıtalannm takip edeceli 
istikametlerde bazı tadillt yapmııtır. ftng demlryotlanmısdan Sivas -

. . . surum hattının Erdncana kadar ısı' 
Ankara ve ~bıAlı caddclerinın asfalt 

1 
d•fını bildiren telgrafınızı aldım.Bil 

ina~tı dolayısıle bu c.addelerden geçmek· vaffa'kryellnlsl de tebrik eder, ~ 
ten olan nakil vasrtalanndan kamYoD, kUrlerlml ıunanm.,, 
otobOs ve atlı arabalar ıerek gitme ve Genel Kurmay bqJdO' 
gerekse ıelme bu caddelerden ~ye- Marepl 
ceJder. Türbeden itibaren tramvay yolu· Fnsi ÇAKMA!( 
nu takiben Sultanahmet ve Sirkeciye ine- -..j~ı>---

ceklerdir. RDmE'rbnnk mOddt 
Otomobil ve motosikletler ise Sirkeciden (.ondrada n dftndd 

çıkarken Ankara ve BabıAJl caddesini • 
takip edecek. fakat aşağı inerken yolun 
lnp §cltline göre yan sokaklarda doiru 
yola devam edc.-ceklerdir. 

Sirkeci istikametinden }ııkan gidecek 
kamyon, otobüs ve arabalar ise Sultanah· 
mel yoluyla Dtvanyolunu takip edecek· 
lerdir. 

reri Atinaya gelen diler yataklı vagon ------------- l.>iğer asfalt yollar inşaatı yapddıkça 

seyriısefer §Ckli de böylece deliştirilecek· 
tir. 

kat:ularile telAki eden bu seferlerin ile
ride ihtiyaca Köre çolaltılmauna da ka· 
rar vtrmiılerdir • 

Tonton amca 
totoorafcı 



~CİTEŞR!N -1938 HABER - 1U<sam ı>oetur 

Bir köylü çocuğu olan 

IS~1n1~~ ©rlt~~~ö lb>öır 
ölhtö~ca~~ö ü<dlü 

~ariste milli Çek hareketini idare ederken «Avus
turya - Macaristanı mahvetmeli! » diyordu 

lıeneş karı~ı ile Sorhon il ni\'~ rs·t ~si nde tanışmış ve Praga 
lsı döndüğü zanıau evlenmiştir. . . 
~ •4 tcşrinievvelinde bir sabah Eduar muvakkat bir htikılmet aeklıru alıyor. Ma-
-~ l>ragda bir evin liçUncU katındaki "- zarik bu hükfunetin reisi, Benee de hari-

~dan PUrtelnş çıkmış ve parlamento clye nazırı oluyor. 
~ lla koıınıuııtu. Sulh konferansında memleketi temsil 
,~da ~arşısma çıkanlara: eden Beneş, 1919 eylülUnde Versay mu-

' " ~ endısini görmek istiyorum! Onun- ahedesl imza edildikten , sonra Çekoslo-

t
t , 'J~111lşaeağım var! diye tekrar edi- vakyaya dönüyor, ve Cumhurrelsi Maza. 

... rikle beraber daima yanyana çalışıyor. 

'İi~Leııör Mazarik delikanlıyı böyle te. 1936 da Mazarlk, cumhurreisliğinden çe-
ll~de görünce biraz eaeırmıştı. Çün- kilerek yerini Beneııe bırakıyor. Beneş, 

J- ~ ııe§f soğukkanlı, sakin tabiatlı bir iki senelik cumhurroisliğinden oonra bu 
.A 1 Olarak tanırdı. Onun yalnız tabsH gUn istifa etmiş bulunuyor. 

iv c,.,•etebb · ~ ·• 1 k ''!. ule meşgul oldugunu zanne- Univcrsitede baş ıyan iiş 
li "-c:ıba genel bugUn telaşa düşü- Madam Bencş uzun boylu, sarışın, ki-

' Yası hadiseler miydi? bar tavırlı ve sevimli bir kadındır. Ayni 
Ne var? ' . ıJ ~ .\ınıanlar Parise yUrUyorlarmış, 

~ ~ ltı~ Profesör? ı 
~ ~ tik bu eski çalışkan talebesinin 
t • ltı~ten siyasi hadiselerden endi~eye 
~ Ca § Olduğunu anlıyor. Esasen umu

sll' l'b bUtün dünyayı endişede bırak
r '·~~~· Yalnız Fransa değil, butün mcde. 
c ~~tehlikede görülüyor. 
~ f t ıllslnc endişeyle bakan gence, pro
ıt tl'ı:to}Jazarik dQ yine cndiscll bir cevab 
~ , ;·O zaman Beneş soruyor: 

tıf.'1 k -lı ne yapacağız? 
J.t ~"ik· 
r 'll· . 

~thııı llıle kardcnim, diyor. Herhalde 

' karşısına geçip uzaktan seyirci 
~alc değiliz ... Ben Hollandadan ve 

bu Yadan yeni geldim, billyorum: ora-
.J 'ia ~·u1c bir hareket ba§lamak Uzere ... 
, l!~~el<et. .. Bir ihtilal hareketi mi?? •• 

, :: ProfcsörUn ellerine yapışıyor: 
,ı ' k a~ Mazarik, diyor, ben do sizden 
# ~· :ı. istıyorum ... nen do sizinle beraber 
t>ll' ~! Yıtn •.• 
J t,c~j 0 gtlnden itibaren Eduar Bencş 
)" ııı 0-Vakyanın siyasi hayatına atılmış 
.ı~ 't tıyor ... 
~ ltrJ f .• 

e, .~eıı a c au Universiteye 
et :at deu bir köylü çocuğudur. 28 Mayıs 

ı e lio 
~6 . hemya dağları arasındaki Koz-

~ ~Unde doğmugtur. Ailesi çiftçilikle 
-lıd Oktedir. KüçUk Beneıı, köy mek-

ı. e 0kuduğu nıUddetçe, her n>1ın mck -.:ıı~llt b" • 

l' lıktan sonra tarlaya gider, baba-
b '~U~rdırn eder. Akşam olup dn eve 
;ıt1:,:len sonra da, yemeğini yer, bir 
~~lln sekillr \'C mütemadiyen okur. 

, , ~ ,1 okumaya bu kadar fazla heves 
~ anasını babasını dUşündliımckte-
~!r tU 
'll n annesi babasına soruyor: 
'~ ı.ı. socuğu ne yapacağız? 
~en~ Yapacağız! hiç ... O da bizim gi-

~ ~'ita olacak ... 
(1 ~ta ~ ~duar'm büyük emelleri vardır. 

~ lcay ltnek ve muallim olmak isliyor ... 
11~ 113111~ktebini bitiren Beneş, 1897 d:? 
~or CSuıe kabul edilmek için imtihana 
~ttla ve muvaffak oluyor. Şimdi Eduar, 

!" ~ ~· ~·apayalnızdır. Yalnızlığını unut
s:ef' b bırın de kendisini okumaya dalın bü

~ ~eu §e-vkıo veriyor. Görünüşte zayıf 
, \tıı olan bu köylü çocuğu, çelik gibi 
~ b Ve çeviktir ... Oyun arkadaşları 
'" azan. 
'~ . 
' k sert oynuyor! diye vikliyctte 
~tı 11§lardır 

t~ Q' . . 
~ 8Poru, bilhassa futbolü çok se. 

>a 11aııı 
~ tdeb~~erı de belki kendisinden şika-

Edt'ar Bcm"\ 
<( •• 

çok dU§ünmüş ve nihayet bir kanaat sa
hibi olmuştur. Artık inan.dığı bir şey yok • 
O §İmdi inandığı ııcylerle mcşguldilr. 

1904 te Unlvcrsite_Yc giren Bene§ fcl-
scfe fakültesine devama başlıyor. Ondan 

sonra spor ve oyun arkadaııtarı kendisini 1 
kaybediyorlar. Eduar Beneş kendisini da 
ha fazla okumaya vermiştir. Bilhassa, ta
rih prof .. söril Mazarikten aldığı dersler 
onu çok alakadar etmektedir. Profesörün 
nazariyeleri üzerinde kafa yoruyor, ha
zan onlarla da iktifa etmiyor, kendisi tet
kiklere başlıyor. 

Paris, Londra, Herlin 
Bcneş, üniversitede okurken, Parise 

gitmeye heves ediyor. Çünkü Fransa hUr. 
riyet meml<'ketidir, Bcneşin en fazla sev
diği ve istediği eey de hürriyettir ... 

1905 de Pragdnki Fransız birliği onu 
Sorbonda tahsile gönderiyor. Bu vasıta 

ile üniversiteye meccani olarak yazılan 
Beneşin Pnriste, talebe mahallesi olan 
KarUyo Lnten'de, diğer üniversite arka
adşlarıyla iyi bir hayat yaıııyor. Akşam
ları toplandıkları kahvede gençler hnrn

retli münakaşalara girişmektedirler, Be
nc:ı de bunların başında yer almaktadır. 

Pariste iki sene kaldıktan sonra Be. 
ncş, tahsiline de\'ıı.m etmek tizere Lon
draya, oradan da Berline gidiyor. 

Praga döndüğü zaman iyi bir tahsil 
görınUş, seyahatleriyle de birçok tccrU
beler edinmiş bulunmaktadır. 

Pragda felsefe doktoru unvanını alıyor 
ve ticaret mektebine iktısat profesörü o
luyor. Ondan sonra Çek politeknlk mek
tebinde profesörlük ediyor. 

1914 Eyllılündo Mazarik'in partisine 
giren FAiuar Beneş, ondan sonra profesö
rün hiçbir siyasi faaliyetinde yanından 
ayrılmıyor, Ccnevrede, Pariste hep o. 
nunla beraber çalışıyor. 

Çek ihtilalci pnrtfslnin P:ıris mümessi
li olarak, milli Çek meclisinin faaliyNlni 
idare ediyor. "Çek milleti" ismindC"ki tı:,, , ı d:ı. •1lırler. Çünkü, vilcudu kadar zc

~~~lll 1
!illycn bu çocuk ekseriya onlan 

'ı"'(~rl Vaziyete dilşilren sualler sor

~~ı-ı~;· 1-J~tt.a, bir müddet sonra mual
~ bıı ta lttıdırıyor. İsyankar bir tavır a- neşrediyor. 
~ ~~"(tc 1 ~be on,an hiç de mC"mnun et. Beneş Çek ordusunu ve Çek hilkiıme
~'-lıı ı dır. Bilhassa din dersi muallimi tini resmen tanımaları için itilaf devlet-

mecmuaya muntazaman yazılar yazan 
Ileneş, 1917 de de "Avusturya • Maca
ristanı mahvetmcli!,, adıyla bir kitab 

~~" hlr; sevmez. Onun için: !eriyle temas ediyor ve bunun için çalı. 
~l'ttl\a bir talebe! demektedir. şıyor. 

l'ıııı~. lhnc>ş din dersine ehemmiyet Nihayet H teşrinievvel 1918 de muvar-
or ""u · \- nkü, din üzerinde kendisi fak oluyor: milli Çek meclisi resmen 

zamanda Avrupanm en killtürIU kadınla-
rından biri sayılır. 

Babası Tabor da mutavassıt bir oi· 
mcndüer memuru olan Hana Vekova kti-
çilk yaşında zokrunna herkesi hayran bı. 

rakmıştır. Büyüyünce de hali vakti ye-
rinde olan teyzezadesi maıırafı kendisine 
ait olmak Uzere, kızı Sorbona tahsile 
göndermiştir. 

Bcneşle Hana Sorbonda beraber tah-
sil ederler}s.en tanışmı§lar, sevif}mişler ve 
Praga döndükleri zaman evlenmişlerdir. 
Madam Beneş ayni zamanda alim ve 
diplomat olan kocasına ev hayatını mes
u t bir oekle sokneak tarzda çalıamıu, fa
kat onun sirasi işlerine hiç 'kanşmaınış
tır. 

Beneı;ı, milli hareketi idare için Pari. 
se gittiği zaman Avusturya - Macar hU
mcti Hanayı tevkif etmig ve kadın, harb 
sonuna kadar mahbus yatmı~tır. Prag is
tiklaline kavu~up Bcncş, Mnzarikle bera
ber muıaffor bir diplomat halinde mem
lekete döndüğü zaman onu en bUyUk se. 
vinçle karşılıyan karısı olmu~tur. Madam 
Bcncş, kocasının uğrunda mahpus yat
maktan bir gün §lkiiyet etmemiştir. 

Beneşin karısı dört dil bilir, musikiden 
anlnr, okumayı sever, tenis oynar ve 
ayni zamanda iyi bir ev kadmıdır. Onla
rın Ta.borda bir köy evleri vardır, arada 
sırada bu evde oturmayı çok sever. Pmg. 
da bulunduğu zaman ev işleriyle fazla 
meşgul olamazdı. Çilnkü kendisini ziya
ret edenler yoktu. Madam Bene§, Pragdn 
en kibar ve şık kadın olarak tanınmıştı. 
Bilhassa kızılhaç ve tahsil müessoselcrile 
yakından alakadar olurdu. 

Madam Beneşin tek üzüntüsü şimdiye 
kadar çocuk sahibi olamamasıdır. 
Beneş ve karısı bugün Pragı tcrket

mek Ye 1sviçreyc çekilmek kararını ver. 
mişlcırdir. 

lngiliz 
h'ükümdarları 

Gelecek sene Ame
r i kaya gidecekler 
•~\)'Ork 9, (ı\.A.) - İngiliz hüküm· 

darlarının gelecek sene Kanadaya yapa· 
cıkları ziyaretin .Nevyork gazeteleri tara· 
fından sansasyonel bir ~ekilde haber ve· 
rildiği bildirilmektedir. Bu gazeteler, kral 
\ 'C kraliçenin beyaz saraya geleceklerini 
tahmin etmekte ve şöyle yazmaktadırlar: 

"Bu ziyaret iki milleti biribirine bağ· 
lıyan dostluğun en güzel sembolü ve 
1 ! itlere gi.mderdıği mesajdan dolayı Lon· 
dranm Huzvelte kar~ı bes!ediği derin 
minnetin bir ifade:si olacaktır.,, 

N'evyork Ilerald gazetesi, diyor ki: 
":\lüşahitler, beynelmilel \'aziyetle ala· 

kadar bazı sebcblerdcn dolayı, ayni za· 

manda Amerika ile bürük Britanya ara· 
f.ı:ıda daha s..1mimi münasebetler tesis 
etmek üzere hükumetlerin Amerikayı zi· 
y~rct etmeleri kuvvetle muhtemel oldu· 
&unu beyan etmektedirler. 

? 
Madam Hitler lngiliz 

olmak istiyor 
Fakat tnlebl Hariciye Nezare tince redde

dildi. Meseley} Bitlerin halledeceği 
il mit o lv. n makta •.• 

İngiltere hariciye nezareti Madam Hit· Madam Hitlerin ahbabları bu karışık 
lerin lngiliz tabiiyetine geçemiyeceğinı meseleyi halletmek için kaymbiraderi Bit 
kati şekilde bildirilmiştir • lere müracaat etmesi tavsiyesinde bulu· 

lngiiiz tabiiyetine geçmek istiyen bu nuyorlar .. 
madam ili tler, Hi ti erin yengesi, yani kar· ı :-, ::::::::::::::;:::===::::;:::;::::::_;:;;:, =::===:::;;;• :;ı 
deşinin karısıdır. ' r: 

1 

Alois Hitler, Alman devlet reisinin/ 
baba bir, ana ayrı kardeşidir ve bugün 
Berlinde bir lokanta işletmektedir. Alois ' 
vaktile Dublin (İrlanda) de bulunmuş 
ve orada da bir lokanta işletmişti. O n · 
man, Brigit Dovling isminde bir Irla.ı· 

. dalı kızla sevişmiş ve evlenmişti. ı 

Brigit kocasından 1914 de ayrılmış ve 
Alois Hitler, Almanyaya dönrnü~tür. On· 
dan sonra bir daha görüşmemişler ve 
Brigit Dublinde kalmıştır. Fakat resmen 
boşanmamışlar, hatta ara sıra mcktuplaş 
mışlardır. Hatta geçen sene Hitler, yen· 
gesini tanımak istemiş ve kadını Münihe 
çağırtarak kendisile görüşmüştür. 

Bununla beraber, madam Alois Hitkr 
Alrnanyada kalmak istememişdir. Brigi· 

• tin yetişmiş bir oğlu da vardır. Fakat, • 
kadın Alrnanyada fazla durmıyarak In· İ 
giltereye dönmüştür. l 

Bugün ımdam Bitler tekrar lngiliz ta· 
biiyetine geçmek için müracaat etmiştir. 
Fakat, bir Almanla evlenerek Alman ta· 
biiyetinc giren kadının, tekrar İngiliz ta· 
biiyetini alması için kocasından ~an· 
ması Iazımdır. Aksi takdirde İngiliz o· 
lamıyacağı kendisine hariciye nezareti 
tarafından bildirilmiştir. 

Ilitlerin yengesi de kocasından aynl· 
maya razı olmıyor. Çünkü dindar bir l:a· 
dındır ,.e Hristi)•arilığm sofu şartların· 

dan bi~ine sadık kalarak, daima ilk ni· 

kahı ile yaşamak ve kocasından resmen 
ayrılmamak istemektedir. 

.13u1gar kralı talıta çıkışının yirminci yıl· 
döniimü nziinascbclilc yapılan merasimde 

lıalkı selamlarken. 

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

~Oieon çaDan 
Maskeli haydut

lar .yakalandı 
Al:ı:silya civarında, maskeli haydudla

rm altın yilklü bir trene hlicum cttikle
riııi ve kUlse halindeki altınları alıp knç-Alois Hitlerin kansı bulunduğu müra· 

catta şöyle diyor: tıklarım yazmıştık. 

_ Ben gene Brigit Dovlingim ve lngi· Uzun mUddet izleri meçhul kalan hny-
Iizim. Gene İngiliz tabiiyetine geçmek dutların beşi hadiseden iki hafta sonra 

tevkif edilmiştir. 
istiyorum ... 

Hariciye nezareti ise: 
- Kocanızdan boşanmadığmız ve esa· 

srn madam Bitler kaldığınız müddetçe 
Ingiliz tabiiyetine geçmenize imkan yok· 
tur .. 

lEh IDvu B<lY'ff 
IFiley~'lÇ: ft <!ı~ası 

onan yo l ©Jnz 

T.ondradaki bir muhakemede bir sine· 
rna artistinin chlh ukul heyeti azası ola· 
rak bulundunı!mac:ı hayretle kar~ılanmış· 
tır. ı\nna Nigl ismi ile film artistliği e· 
den misis !\larcori Robertson bir aile fa· 
dasma sebeb olan adam hakkında hü· 
küm ''erilirken fikrini söylemeye davet e· 
dilmiştir. Ehlivukuf heyeti arasında, re· 
yini en bürük bir ~iddetle kullanmış o· 
lan artist, suçlu hakkında 12 ar ağır ha· 
pis kararı \'erilmesinde başlıca amil ol· 
r.ıuştur. 

Resimde misis Robertson mahkemeden 
çıkarken görülüyor. Arkadaki iki kadı· 

nın artistin hakem heyeti azalığı ile alay 
ettikleri anlaşılıyor! 

Altın hırsızlarından olan Jan Rosi is
mindeki adam tutulmuş ''e onun verdiği 
malfımatla hareket edilerek diğerleri bu. 
lunmuştur. Bunlardan biri sabıkalI bir 
kalp para basan sahtekardır. Altınların. 

da bu maksatla kaçırıldığı ve bununla 
haydutların kalp altın basmak istedikle
ri anlaııılmakt'.ıdır. 

Tevkif edilenlerin söylediklerine göre, 
haydud eebckesinin başında Ogilst Mela 
bulunmaktadır ve kendileri onun teşviki 
ile hareket etmişlerdir. Ogilst Mela bun-

dan bir müddet evvel Liyon Bron tayya
r e meydanındaki hadiseden dolayı, gıya

bında hükUm verilerek idama mahkfun e
dilmiştir ve polis tarafından aranmak • 

tadır. Bundan başka Ogüst Mela iki de
fa silahla taarruz cürmünden dolayı da 
yine gıyaben hapse mahkfım olmuştur. 

Bugün haydudun izJ, arkadaşlarının 

verdiği malUmatla, meydana çıkarılmak 
üzeredir ve yakında tevkif edileceği U
rnid olunmaktadır. 

Haydutlardan biri, kendisini tevkif et
mek Uzcrc odasına giren polis komiseri
nin üzerine saldırmış ve onu yere de\ir

dikten sonra kaçmıııtır. Fakat, evin et. 
rafını ku§atmış olan polisler haydudun 
üzerine ateş etmişler ve Covanni Mikelis 

ismindeki hnydud bacağından yaralana
rak yere yıkılmıştır. 

Marsilyalc haydudlar kaçırdıkları al
tınların nerede saklı olduğunu söyleme
mişler, kendilerinin haberi olmadığını, 

hepsini Ogüst Mclanın alıp götürdüğünU 
iddia etmişlerdir. Polis bir taraftan hay-

dudların !lefini ararken, diğer taraftan 
altınların saklanmak ihtimali olan yerle
ri de araştırmaktadır. Yalnız, te\'kif cdi. 

leceklerini anladıkları zaman sandıklar
dan birini başka bir trenden nııağı attık
ları anlaşılmış ve o civarda araştırma )-a
pılmaya başlanmıştır. Bu sandıkta kU!çe 
altından başka, erimek üzere toplanmı!i 
olan İtalyan ve Mısır altınları, birçok mu. 
cevherler bulunmaktadır. 
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• Bu sene hükfunet tarafından tahsil i
çin Avrupaya gönderilecek 19 talebenin 
imtihanına bugünden itibaren Istanbulda 
Pertevniyal, Ankarada Gazi liseselimde 
başlarunxştır. Müsabaka için 300 kişi 
müracaat etmiştir. 

• Denizbank tarafından 98 bin lira 
sarfile yapılan yeni antrepoların inşaatı 
bitmiştir. Birkaç güne kadar yük asan· 
sörleri Almanyadan gelerek yerlerine ta· 
kdacaktır. 

• Isveçle aramızdaki ticaret anlaşması 
yakında bitecek \'e yeni bir anlaşma için 
müzakerelere başlanılacaktır. Rumen ti
caret heyeti de bugünlerde beklenmekte
dir. 

• Belediye sıhhat işleri müdürlüğüne 

muavin Osman Sait, muavinliğe de Fatih 
belediye doktoru Nureddin t&yin edilmiş
tir • 

• Ta~ömürü kullamlmasım teşvik et
mek ve bazı yerlerde mecburi kılmak hak 
kındaki kanunun tatbiki içın İktisat vc
klleti tarafından hazxrlıklara başlanmış
tır. Nizamname projesi hazırlanmaktadır. 

• Mekteplerde türkçe grupundan hafta· 
da bir saatin yazı dersine tahsisi kaldml· 
mıştır. 

• Hariciye umumi katibi Numan Me
nemencioğlu, muvaf fakiyetle neticelenen 
ameliyattan sonra tamamile iyileşerek 

Ankaraya dönmüştür. 
• Üsküdann yeni hazırlanan imar pla· 

mna göre, Şemsipaşadaki spor 5ahası, Sıh 
hat bakımından spora müsait görülmi
yerek, kaldırılacak ve Yeniçeşmede yenı 
bir meydan inşa edilerek buraya bir de 
spor sahası yapılacaktır. 

• Münhal doçentlikler ıçın unıversi· 

tede imtihanlara bugün başlanılacaktır. 
• Edimenin imar planı dahiliye ve na

fia vekaletleri tarafından tasdik edilmiş· 
tir. Plana göre Trakyadaki tarihi eserler 
ihya edilecektir. 

• Belediyede kurulacak istimlak mü· 
dürlüğü kadrosu hazırlanmıştır. Tasdik
ten sonra teşkilat derhal faaliyete g~c· 
cektir. 

• Bir müddettenberi istirahat maksadı 

ile şehrımizde bulunan nüfus umum mü· 
dürü i\1uhtar dün akşamki t renle Anlca
raya gitmiştir. 

• Karabük fabrikalarına ait bazı hu-
susta görüşmek üzere Londraya gitmiş o
lan Sümerbank müdürü Nurullah Sümer 
dün gelmiştir. 

DIŞARDA : 
f, » • 

• "İş ve eğlence •• sergisi dün Sofyada 
B ulgar başvekili Köseivanof ve Alman iş 
cephesi reisi Ley hazır olduğu halde açıl· 
mı~tır. Alman iş cephesi reisi Ley bu mü 
nasebetle Alman nazi prensiplerinin pro
pagandasını yapan bir nutuk söylemiş· 

1ir. 
• Atinada dün kral, hükfunet erkAnı ve 

kalabalık bir halk kütlesi önünde babası 
kral Kostantinin abidesini parlak mera· 
simle açmıştır. Merasimden sonra, büyük 
bir askeri geçit resmi yapılmıştır. 

• Yugoslavyada kral naibi prens Pol, 
feriklığe terfi etmiştir. 

• l ngilterede h&riciye nezareti müşaviri 
Van Sttardm yakında istifa edeceğine 

dair Pariste çıkan Ovr gazetesinin neşri
yatı resmi İngiliz mahafilince kati olarak 
tekzip edilmektedir. 

• Japonyanın eski Berlin elçisi Toke, 
Japon;·anın Moskova büyük elçiliğine ta
yin edilmiştir. 

• İngiliz hava mareşalı yamnda muavi
ni olduğu halde diin tanare ile Londra· 
dan Parise gitmiştir. 

Romanya 
kabinesinde 

Dağlş1 k ilk y.apı lacağı 
söyleniyor 

Bükreş, 9 (A.A.) - Kral bugün birçok 

s~yasi ricali kabul et~iş ve bilha~~ hari·ı' 
eye nazın Komnen ıle uzun mülakatta 
bulunmuştur. 

Son günlerde, enternasyonal siyasi ha· 
<liselerle alakadar olmak üzere kabinede 
c!eği~iklik yapılacağı rivayetleri dola~
D'la!;:ta olduA'undan Romanya siyaset a
damlarının kral tarafından kabulü derin 
bir alaka uyandırmaktadır. 

Gaıvvo 'fFe©'JereDeır arasaındaı -
Tak s i m li k i şanıpiyonasında 

Şişli Barkofıbayı 1-3, Galataspor da 
T. Y. Y. ı 1 - 2 mağlllp ettiler 

Federe olmıyan kltibler ara:ıında, dlin Şişllysc: Armcn:ık - Arob, Çakır, . Ce- i.iste yaptığı hücuml:ırd1n sonra Suldurun 
Sabah Taksim stadında mUsabalcalar ~a. vad, Nubar, Arşe,·lr • Ilraı:, ~a,·arfi, Sul- ayağıyla beraberliği temin etti. 
pılmıştır. Üç bin kişiyi bulan se:,·irci ka- dur, l\llkrob, Diran. lKlNct DEVRE 
labalığı kar§ısında yapılan bıı n.açlarm Bs.rkohbanrn takımını takviye etmiş İkinci devre, rakiplerini baskı altına 

ilki Şişli VQ Barkohba B tnknnlan ara· bulunması'Ull tesiri derhal görüldü. 10 almağa muvaffak olan Şi§llliler, hücum 
sında yapıldı ve Şişli 2-0 gnlib geldi. uncu dakikada Refii ilk golli atmağ:ı mu- UstU.~! hUcum yapıyorlardı. Bu akmlardan 
T. \'. \'. - Galatuspor vs.ffak oldu. P.arkohbn takımmın bu ilk birinde Şavar§, ikinci golil, bekin hatasm-
Takımlar sahaya §U kadro ile çıktılar: go!U taraftarları arasında çılgınca teza. dan istifade eden Hraç da üçüncU golU 
Galataspor: \ 'amali - th .. an, ıı~ . Mu- hlirata vesile oldu. Şişli mağlüb vaziyete atarak, Şi§llnin maçx 3-1 galib bitirmesi-

zaffP.r, Bubi, Pasl•:ıl • Ziya, Xiı.o, h.te-1- geçtikten sonra gayrete geldi ve Ust ni temin ettiler. 

ra~.d~: ~~~~"::~::·_ Niko, Hri-.to . rul- H ı· t 1 e r ,· n ş ·ı d d et, ,. n ut k u 
yos, Dra~o. Nikis • Maryo, Kozmiz, Pol-
yanldb, Tana5, Alcko. 

Oyuna ilk başlıyan Galataspor, hal.imi
yetf rakibine kaptırdı. üçüncil dakikada 
sol açığın çektiği demir gibi bir şüt, tesa. 
dUfen oyunculııra çarparak kaleye gir -
mckten kurtuldu. 

RUzgar Galataspor aleyhinde. 6 mcı 
dııkikada Dragodan topu kapan merkez 
muavin, sol açığn pas verdi ve o da pl!sc 
ile Galatasporun ilk sayısını kazandırdı. 
Oyun, bu golden sonra müte\'nzln bir ııe
kil aldı. 28 inci dakikada Panayot geri
den aldığı bir pası iyi kullanarak, yerden 
bir şiltle ikinci golü atmağıı da mu\·affak 
oldu ve devre de 2.0 Calıı.tıuıpor lehine 
nihayetlendi. 

İkinci devreye her iki taraf da daha 
gayretli olarak başladılar. Oyun, ilk kıs_ 
ma nazaran çok daha seri cereyan ediyor 
ve gittikçe de sertleşiyor. Hakem, bunun 

üzerine h('r iki tarnftan da birer oyuncu 
çıkarttı. Bu hareketin derhal tesiri görU
lerck ortalık blnız düzeldi. Karşılıklı di

dinmeler devam ederken 37 inci dakika
da . Y. Y. sol açığı müdafileri atlatarak 
takımının ilk ve son saymnr kaydetti ve 
maç da bu §Pkildc 2.1 Galataspor lehine 
bitti. 

Şi~l i • Barkohb:ı 
Şimdiye k:ıdar yaptıktan büt:in maç. 

tarda m:ığlüb olmuş ve hiçbir gol ata
mamış olan Barkohba, bu hafta tıtkmırnı 
diğer k!Ublcrdcn aldığı oyuncnlarla tak
viye ederek sahaya şn kadroyla çıktı: 

Salll.s • Alacddln, Aron - Barob, Can

ba7, Sudi· 11.)a, Ticfli, li:ulrl, .!\layıı, Mol
ho. 

Marsilya suikasti 
kurbanları 

Fransa d a ydpıl a n bir 
ayınd !ı anıldılar 

Paris, 9 (A.A.) - Yugoslavya kralı 
birinci Aleksandr ile LCıi Bartwıun 
bir suil:aste kurban gitmelerinin dör. 
düncü yıldönümü münasebetiyle La 
Muettede bir ayin yapılarak hatıraları 
yadedilmiş ve bu ayinde Yugoslavya 
orta el!fisi Purtiş ile Yugoslav m:.ıhip

leri cemiyeti,, reisi Lui Maren ve ·iiğer 
bir çok zevat huır bulunmuştur. 

Şarkda harbetmiş oliln eski Fransız; 
muharip1eri, Sırp 'kralı birinci Piyer 
ile Yugoslavya kralı birinci Alek· 
sandrın abidesine selenkler ve çiçı-k -
!er koymuşlardır. 

Krahn \'aıt;yeti nr ~cıJaknt 
Belgrad, 9 (A.A.) - Gazeteler, kral 

birinci Aleksandr·m ölümünün dör
düncü yıldönümü münasebetiyle neş -
rettikleri makalelerde bilhassa kralı:ı 

vasiyetini tebarüz ettirme'ktedirler. 
Kral bu vasiyeti ile Yugoslavyaya 

dahilde ittihad ve Balkanlarda te~riki 

mesai yolunu göstermektedir. 
Kralın bu vasiyeti sadakatle 

getiri lmiştir. 

yerine 

DS'" Başta10/ı 1 ıncidt f 
larclır ve bunları bizde tevlit etmi5 olan· 
ları affetmek mümkün de~ildir .• Bu gibi 
hissiyat ve infialatm bir ıkirıci defa biz· 
!erde tevellüt etmesine bais olacak ah\ a
lin kabulü de asla kabil değildir. Bitler, 
müdafaası knbil olmıyan usuller muvac.e
lı~sinde gerek Fransa ve gerek lngiiterc· 
nin hbsctmel.te oldukları infiale tam kıy· 
metini vermiyecek olursa aldanmı~ oh!r.,. 

Epok gazetesinden: 
"Almanya, bundan böyle bulundu~u 

noktada te\'akkuf edecek değildir ... 
J3utello, Londradan Figaro gazetesine 

yaı:ıror: 

"Sarbriık'da ~öylenilmiş olan nutuk, 
büyük bir itimadla İngiliz - Alman mu
karenetı için hamlıklar yapmakta olan 
resmi İngiliz ricalini elim bir hayrete dü· 
şürmüştür. Bu nutuk, efkarıumumiyeyi 

yeise ve fütura düşürmüş ve bilhassa yenı 
Alman imparatorluğunun bugün lngiliz 
t-nparatorluğunun ve yalnız onun karşı· 
bına dikilmekte olduğun.ı henüz anlama· 
mış olanların son şüphelerini izale etmiş· 
1ix. Şüphelerle dolu olan bu saatlerde 
~·ı~km bir halde bulunan cn;:an umumiye 
üzerinde ancak bu kadar şiddetli bir nu 
tuk tesir icra edebilirdi ve memleketin 
manevi kalkınmasmı kabinede yapıla· 

cak her nevi tadilattan daha ziyade böy· 
le bir nutuk teshil edebilirdi.,, 

Ü\•r gazetesinde Tabui diyor ki: 
"llitlerin nutku Londrada bir ne\i 

korkutma tedbiri ve 1 kanunusaniden i
tibaren lngiltere ile müstemlekeler için 
mücadeleye giri~cden evvel yapılmı~ 

bir nevi kuwet teşhiri addedilmektedir. 
lngilizler, şu mut:ılealarda bulunmakta· 
dırlar: 

Bu nutuk. sarahaten ifadt> etmemekle 
btraber Bitlerin büyük Alman imparator 
luğunun vahdetini vücuda getirmeğe de
vam edeceğini isbat etmektedir. Yalnız 

Ilitlerin bu i~i başarmak için ne suretle 
hareket edeceği malum değildir.,. 

H itl.-r nclf•r söyledi 
Sarrebrukken, 9 (A.A.) - Bugün. kur

tuluş meyd:ınmda muazzam bir halk top· 
lantm yapılmıştxr. Hitler. yetmişbe.s hu· 
su i trenle buraya getiril~n 200 binden 
fazla bir halk kütlesinin önünde söyl~cfr 
ği siyasi nutukta ezdımle demi~tir ki: 

" - Bugünlerde sizi görmiye gelişimin 
s.ebebi geçen son haftalar zarfındaki ha· 
diseleri siz. kadın ,.e erkek Sarhlar kadar 
hiç kimsenin anlamxracağına kani oldu· 
ğum içindir. Çünkü siz. Almanyadan ay· 
rı bulunmanın ne oldu~Jnu pekfü~ bilir· 
siniz. Almı'1yaya tekrar kavuşan milyon
larca ki~i sizın çektiğıniz ayni ı stırabları 
çekmiş ,.e sonradan da sizin duyduğunuz 
bahtiyarlığı duyrnu~tur.,. 

Bitler, Alman~-adan a~'rı bulunmuş o· 
lan on milyon Almam da kurtarmak i~i· 

nin tahakkukundaki ehemmiyeti \'e \e· 
hameti kaydettikten sonra sözlerine şöy· 
!e de\'am etmiştir: 

temin edilebilmi§tir. Muharriklerin ve 
beynelmilel fırsatçıları:ı bütün ümitle· 
rine rağmen bunun katiyen kan dökül· 
meksizin tahakkuk etmiş olmasından do· 
layı biz hepimiz: mesut ve bahtiyanı:. 

Bu meselenin muslihane tarzı hal -
linde yarclımları dokunan diğer devlet 
adamları.:ıdan bahsederken evvelbeev
vel bugUn malik olduğumuz yegane ve 
hakiki dostumuzu, Benito Mussoliniyf 
zikretmeliyim. Fakat ayni zamanda 
muslihane bir tarzı hal bulmak için 
çalışan ve büyük İtalyanla Ye bizimle 
birlikte milyonlarca Almanın hakkııu 
ve dü:ıya sulhunu temine> ~a!ı~an di· 
ğcr iki clc\·Ict adamından bahsetmek 
istr>r!m. 

:E~vet, bugün Almanya sulh istiyen 
devlet adtlmlarile karşıla§mtş bulunu· 
yor. Faknt. bunlar her an yerlerine baş 
kalarının gelmesi muhtemel olan mcm 
leketlerin başında buJu:ıuyorlar ve bu 
başka adnmlar sulha o kadar bağh ol
mxyanladır. 

MesC'la, fngi'tercde Cemberlavnin ye 
rine bir Daf Kuperin, bir Edenin ve 
ya bir Çörrilin gelmesi bunların der
hal bir diinva harbi:Ji ac:ma!t hedefini 
takin etmcleriııe kanaat. getirmek ic:in 
kR.fidir. Birı"""nıe~·h. J. lmnnya frvka
ladc ıniitcyakkiz davranmalı. Biz dai· 
ma c;uJh istiyoruz. Fakat. her an ken
dimizi müdafaaya da hazırı:rh 

Bunun icindir ki, J!cırp istihkanıatı
mxzın i:ışaatrna azami enerji ile de -
vama karar ''erdim. Rimdi. müstah -
kem mıntalrn1 ara Ahen ve Sar mrn· 
takalarını da dahi) edeceğim. Bu ted· 
bir. Almanyanm emniyetini arttıra • 
caktır. Esasen bir kaç güne kadar bulı 
hanıı ay arc1a alm·~ oldı•;-umu7. ted -
birlerin kaldırılacağını bildirmekle bah· 
tiyarım. Bu yüz Linlcrce kişin.in ve 
ihtiyatlarımızm yurtlarına dcnebile -
<'eklerinden doln vı rr.cmnunum. Keza 
bliyük bir mertlikle hareket eden Al
man milletine te~ekkür etmekle de bah 
tiyarım. 

Alma..ı.ya. bu kuvvetli Ye kudretli 
devlet, dostlarilc bir anlaema siyaseti 
yapmağn hazırdır. Hiç bir şey arzu et· 
miyoruz. Hiç bir ~ey istemiyoruz. Sulh 
ten başka emelimiz yoktur. Ancak, Al
maııynnın istediği bir şey varsa: o da 
her şeyden ziyade İngiltere ilt olan mü 
nnS<:batnıa taalluk eden bir husustur. 
Jngiltere Vcrsay dc\Tİnd~nberi alım~ 

> 

olduğu bazı tavırları yavaş yavaş de-
ğiştirirse hiç fena etmez. Almanya. in 
gilizlcrin takındığı miircbbilik hareknt 
lerinc artık tahammül edemez. tngil- ı 
tere parlamentocuları Filistrnde o!up 
bitenlerle me~l 0 1sunlar ve bizim iş· 
)erimizi kendimize bıra'csı:ılıır. Siya
set adamlarının blliikalarırun i~lerile 
değil, kendi işlerile u~aı::mnlarım dür. 
ya eıılhii n:ımm:ı ta!ep ediyorum. E
ğer bu o'mazsa, cevamlr bir sulh ic:in 
zaruri olan ı:ıartları yerine gctinıek 

miirnkib .. olam:u: :e bu devamlı sulhu 
Almanya kadar hiç kimse arzu ede· 

"-Nihayet on milron Almanın ve yiiz 
bin kilometre murabaaından fazla top
rağın Almanyaya iltihakı sulh içinde mez.,, 

lspa nya da ki 
gönüllü ler 

sır- Baştaıajı 1 i 
la süren izahatını dinledikten so:ıtl 
şağıd:ıki karar suretini kabul e 
tir. 
"- Büyük Faşist meclisi, ftalyaıı' 
man mihverine müstenit faşizıniıı 
rict siyasetini sadrkane bir tar:ıd.a 
re eden Kont Ciyanonun izahatıııltd 
ledikten sonra. Musolini Münib 
lanmasrnaaki hareketile bütilıı 
rupa ve dünya sahasında resıncıı 
yüt eden bu siyaseti tamamilc t 
eylediğini beyan eder .• , 

İtalyan mahafili, İtalyan • İ 
konuımalarınm kısa bir zamanda 
panyadaki bütün İtalyan kıtsa 
- tayyareciler ve mütehassıslar 
dahil olmak iizere geri alınması 
sun.da bir anlaşmaya varacağını 
temel görmektedir. 

Franko iJc miiz!lkereler 
Lo:ıdra, 9 (A.A.) - Acemi 

hale komitesi genel sekreteri f 
m:ng Burgosa gitmek üzere LO 
dan ayrılmı§tır. 

Hemming, pazartesi gürıil 

sa varacak ve gönüllü"erin geri 
ması meselesi hakkında Franko 
matile müzakerede bulunacaktır. 

Cephelerde vaziyf't 
Valansiya, 9 (A.A.) - Cümh 

hava kuvvetleri K.ıstellon, Bur 
ve Villa Real civarındcı. keşfctt' 
Frankist kıta 'arını gece bom bar 
ctmi~lerdir. 

Atılan bütün m~rm:Ier hedefi 
isabet etmiştir. Bu mmtakada tO 
nan Frcınkist kuvvetlerinin ağır 

yiata uğradıklan tahmin edi1J1l 
dir. 
Akşam keşif tayyareleri Valan 

Sag:>nte yolu üzerinden U!(arak 
pagan.da risaleleri atmışlardır. 

Harı> maltemesi geri a!ııı 
yor 
~alamanka. 9 - İtalya teknis 

bir müddet daha Frankonun hiz 
kalacak. harp malzt"mcleri de fr 
bırakılncaktır. Zira bu malzeme ' 
tarafından satın alınmıştır. Nas>' 
1spanyanm ltalyaya borru 16 milra! 
ti hulmu~tur. 
CunıhuriH•t lıizmc~inde~i 
l ngiliz AÖuül iifeı i 
Londra. 10 (A.A.) - Tayınis 

sınde okunmuştur: 

"İspanya hükumetinin emrinde1'1 
nelnıilel liva geçen hafta resmen 1 

dılmi~tir. İngiliz müfrezesinin 
giine kadar 1 ngıltcrcye döneceği t 

ediırr:ektedir. . 
İf.panyaya giden lngiliz müfreze· 

k:l t·den 2000 ki~idcn 402 si ölll'lit 
çt·ğu kaybolmuş \'e 1203 çü >' 
mıştır. Yaralılardan buyuk bir kts'
da\ i edılerek cepheye donmüş ise ~ 
laı dan 494 ü sakat kalmışhr. JiusU"'. 
komite yaralılar ve İspanyada ç 
tonü:lOlcrin ailelerine verilmek 
4~574 lira toplamxştır. Komite g 
yRralıların memlekete avdet işini 
almıştı ... 

Şehir tiyatro~u komedi kısrı'I 
t' h" ~· t 10·10-938 P3 ... 
~e rr uga rosu si günü ak~37 

ı ıııııııtıııııı ~;A:~t~~~~t{ 
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Şehirden Repörtajlar 

Yahn ayaklar! Bu şehrin dertle· 
Ço~lak ayakla çlYırlYık ka., 
vuna nasın şlYlt çeklDlır '? rinden birkaçı 

Bu, bir yoksulluk meselesinden ziyade, 
bir alışkanlık., yahut bayağılık tarafın
dan bir keyif işi olsa gerek! Hem gerek 
de değil de bence bu, muhakkak böyle
dir. 
Nasıl ki dalış. düne kadar, bir çok şey

lerin başta tablalarla satıldığı günlerde
ki Yahnayak, başı kabak dut ve incar sa· 
tıcılan da böyleydiler. Onlar, yoksulluk
tan değil, salt bir görenek, bir alışkanlık 
ve bir keyif! için, başlarında tablalarla 
böyle dolaşırlardı. Bugün, sırtlardan se
merler, omuzlardan smklar, başlardan 
tahtalar kalktı ama sokaklarda yalına
l'ak gezmek hala sürüp gidiyor. 

Geçen akşam, baktım. ismi lftzım olmı
Yan bir semtte, bunlardan yedisi, sekizi 
&enişçe bir meydanlığın ortasındaki göv· 
desi kapkalm, lakin dallan ve tepe· 
si güdük bir çitlenbik ağacının dibine sı
ralanmışlar, ağacın yaprak aralarını şa· 
Vullururlardı. Bir, ikisinin elinde de !as· 
tt~ten ok bozuntuları vardı. Akılları sıra 
serçe avlayacaklardı. Lakin oralarda ser· 
çe mi ka:mıştı sanki? Tanrının günü sa· 
hah, akşam bunların şerlerine uğrıyan 
harvanlardan artakalanlar çoktan ora· 
lardan şehrin dışındaki tenha ve emin sı· 
ğınaklara ı-avuşmuşlardı. Derken elinde 
ok olanlardan biri oradan geçmekte olan 
bir ekmekçi beygirinin kuyruk altını ni
§anlayıp hayvanın en nazik yerine bir ta· 
ne yapıştırmasın mı? 
Acı bir kişneme, havaya savrulan iki 

~İddetli çifte ve arkasmdan haydi küfeler 
~ere .. 

Tabii ekmekçide küf ürün bini bir pa· 
raya .. Gelen, geçende kahkahalar ..• Bal
dırı çıplaklarda da tabana kuvvet fertik .. 

Bunlar da başka tüdüsü: 
Gene adı lftzım olmryan bir başka semt· 

te biri sözde kaleci, ötekiler de sözüin ya

Dar ve kaldırım.lan yam.n yumru bir 
yoku~ .. Yokuşun alt başındaki kapısı a
çık evin birinden on, on iki yaşlarında 
bir hırpani, birdenbire kapıdan dışarıya 
fırlayıp koşa koşa yokuşu tırmanmaya 

başlıyor ve arkasından anası kapıdan 

başım uzatıyor: 

- Ulan, hınzır oğlan, gene yalınayak 
nereye gidiyorsun, gene ayağma cam ba
tacak, unuttun mu, bir ay önce çektikle
rini? Gel, ayakkaplannı giy de git, gel! 

Fakat, kim dinler, oğlan geriye bile 
bakmadan boyuna )\oşuyor ve karşıki ev· 
den bir başka kadın ona cevap veriyor: 

- Bizim yumurcağın, dün yediği na
neden haberin var mı? 

- Yoo! Hayrola, ne yaptı gene? 
-- Ne yapacak, buradan babasının ye· 

ni almış olduğu sandallarla sokağa fır· 

lıyor, sonra arka taraftaki viranede yeni 
sandalları ayaklanndan çıkarıp ISirgan
ların içine saklayarak yalmayak oyuna 
dalıyor .. 

- Ey, sonra kardeş! 
- Sonra, akşam üstü bir de ısırganla· 

nn arasına bakıyor ki sandalları koydun 
sa bul! 

- Deme kardeş l 
- Demesi memesi bu! Gece de baba· 

smdan bir temiz dayak yiyor. Şimdi ba· 
bası yemin etti ki buna bir daha ayakka· 
bı namına bir şeycikler almıyacağım .. 
Kı~m yağmurunda, çamurunda. karında, 
soğuğunda böyle yalmayak gezsin de 
aklı başına gelsin 1. 

Bu söylediklerim görülüp duyulan birer ı 
hakikattir, Ie.f olsun, '1:lilünsün, şaka sa
nılsın diye uydurulmuş şeyler değildir. 

Onun için İstanbul sokaklarında şu ya
hnayak, baldın çıplak dola~manm da 
artık, bir önü alınsa çok iyi olur. 

Osman Cemal KAYGILI 

Ogle işler vardır ki, uf ak 
düzeltilebilir ama 

bir 

' •••• 
himmetle 

Geçen gün Ali Ulvi imzasiyle aldığım 

bir mektupta şehrin sek.iz on yolsuz 1.§in. 
den acı acı ııtkiyet ediliyordu. Kanunen 
neşri imkansız kısımlarını çıkardıktan 

sonra, okuyucumuzun mektubunu 15öyle 
hulasa etmek kabildir: 
"-Beyoğlu Balıkpazan clva.rmda bir

kaç sucu dük.Winı var. Her gün kamyon
Ja.rla hu dükkanlara. damacanalar içinde 
getirilen suların soğutuldukta.ıı sonra. 
bardağı 20 paraya satıldığını görüyorum. 
Halbuki ı;ıelırln birçok yerlerinde, suyun 
bardağına kırk para alıyorlar \ 'C bn sula
rın da hemen hepsi kan,ık. İyi ve ucuz 
su içmek için, araba mutlak Beyoğhına 

çıkmak mı liiznndır. 

2 - Geçen gUn Ada vapurunda pis bir 
bardağın içinde getirilen pis bir su için 

he1' kuruş istediler. Bu işi bir kontrol e-
den yok mu? 

3 - Bazı maha11elerde, satıcılar kendi-
)erine gösterilen müsamahayı sullstimal 
ediyorlar ,.e mallarını tlirlU turlü yaban. 
cı lisanlarla tıağmlrak satıyorlar. Da.zan 
15-20 ~atıcı g<'çlyor. l~lcrinde türkçe ha.-
ğTran bir tek ln.~an bulnnmuyor. Buna 
miiuJ olmak lazım değil mJdlr r 

4 - Geçen gün İstanbul belediyesinde 
bir işim nrdı. Ayakyoluna girdlın. Şeh
rin temizliğiyle meşgul olan bu müessese 
içlnılckJ ayal<yoJlarmm pisliğine şaştım 

kaldım! 

5 - Cankurtaran otomobilleri maksadı 
suiistimal ediyor: iı;Jerinde hasta yokken 
de, cana,·ar düdüklerini alabUdiğlne ço.lrp 
caddelerden yıldırım süratiyle geçiyorlar. 
Buna. manJ olunmMJ gerek değil midir\' 

6 - Motosildetlerin fazla gU.rültü yap-
maması için, bunlara birer filet takılma-

Şehrin en büyük glir\ittu menbıı.larmdan bfrl seb:ıe 1ııı1f önünde bekliyor .. 

ııı dü§ilnülmüştü. Gürültüyle mücadeleye 
gtrişlldiği bir sırada. bu işin hll& sü.rlln. 
cemcde bırakdması dokı'u modurr 

7 - Son günlerde bazı satıcılar, bütün 
niıomlan ayak altına ahp saat yedide a
''az, a,·sz bağrnyorlar. Bu husoata sıkı 
bir kontrol yapmak lcab etmez mlf,. 

Okuyucumuzun yazdrkları burada biti
yor. Bari buna biz de birkaç nokta iUl.ve 
edelim: 

* Fatihten sebze ve meyva hallerine 
inen cadde üzerinde oturanlar, yük ara
balarının pa.tırtılarından her sabah saat 
beşte uyanmaktadırlar. Bunu evvelce 
de yazmı§tık. Ayni vaziyet h8.1A. devam 
etmekte ve binlerce vataı!daşm istirahati 
selbolmaktadır. Belediye şu işi halletmek 
Icin acele bir tedbir almalıdır. 

* Yaralıların, ilk götürüldUkleri has 
nelere derhal kabul edilmeleri, en ha 
bir insanlık ve medeniyet vazifesi oldu 
halde, son rrünlerde resmt hastanclerir 
den birçoğunun (yer yok) diye kapılar 

yaralıların yilzUne kapadıkları, bu mı 
melelerini hattA birçok ağır yaralıh 

da tatbik ettiklerini görüyoruz. Ağır 
yaralı hangi saatte hangi hastaneye 
derse gitsin, derhal yer bulunmalı ve · 
davi altına alınmalıdır. O kadar ki ic 
ederse doktorların yatakları yarahla 
tahsis edilmelidir. Bu yolda kat'i emı 
al§.kadarlara bildirilmesi için artık val 
geçirilmemelidir. 

bana i .. r. haf, bek olmuşlar. futbol! oy-------------------------------
~ • ~ ... ~, • j • • • 

• Geçen sene Tepebaşmde. zavallı bir 
amelenin beyni parçalanarak ölmesiyle 
neticelenen kazadan sonra, beledJyenin 
çöp kamyonlarına amelelerin asılması ve 
ya kamyonun üzerine binmeleri menedil
miştir. Son gllnlerde, ayni halin eski va
ziyette devam ettiğini, hatta Karaköy, 
Beyoğlu gibi kalabahk caddelerde, Uzer. 
leri amele dolu çöp kamyonlarının geçti
ği hayretle görülmektedir. 

* Beyoğlu ile Tophane arası;nı birlı 
tiren Kumbaracı yokuşu diye bir yol ,., 
dır ki, bu çok işlek cadde, senelerdenb~ 
üzerinde yürUlınlyecek kadar bozulm· 
harab olmuştur. Ayni yol üzerinde 
de bUyUk mektep ulunması, her giln b 
radan on binlerce vatandaşın geçmes. 
mecburl kılmaktadır. Bu mevsimde Kuı 
haracı yokuşunda yine bir dereceye k 
dar yUrUnebilmektedir. Fakat bir kere l 
ra kış gelip de, karlı ve donlu hava başl 
dı mr, zavallı mekteplilerin ve halkın h 
li cidden acınacak bir vaziyet almaktad. 
Belediye buraya esaslı bir tamir yapam 
yacaksa, bari insanların yürüyebilece 
bir hale getirmek üzere şöyle üstünköı 
bir tamir yapsın ... 

nuyorlar. Tabii, yerde yuvarlanan top ne 
llleşindir, ne lftstikt O, bu mevsimde bü· 
tün pazarları tınazlar gi9i dolduran yu· 
Varlak Kırkağaç kavunlaru.dan biri .. 
Fazlaca çürük olduğu için manav, onu bir 
kenara fırlatmış, berikiter de bu yumu
§ak Ytlvarlağı, çıplak ayaklan için en uy
&un bir nesne bularak mübareği yakala 
rnışlar, artık ver ym1sm, ediyorlar şütü! 
Sözde kalecinin göğsü, bağn çekirdek i· 
çinde, yüzü gözü ise tam manasile bir 

Baş, Diş, Nezle, 

·'. '-' # • \ ~ ~. • , .. r. • 

' 
Grıp, Romatızma 

§afi köpeği! Bir aralık ön saftan şilt çe- Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
kenlerin biri feryadı bastı: --1 b d .. d 3 k J b"I• 

Belediyenin kendi teşkm.tına söz din
letmesi bu kadar güç mildUr ki, bir sene 
evvel verilmiş kat'i bir emre, şayam hay
ret bir laubalillk gösterilip aldırış edilmi
yor? ... - Ay parmağım, ay parmağım, ay J!P'!W ca ın a gun e aşe a ına ı ır. 

ı:>arınağun l --
HABER Ot 

Çürük kavuna bir burun yapıştı:rayım 1'9'1ıi : • ~) ., ~··~ 1 ~..- ~1 
• 

derken çıplak ayağının ba~pammğl olan- r. lf f · '.; 1 ~T/: 1 ~-1.. ' • , / ~~jll ~~ 
ca hızıyla bir taşa toslamı,t.ı. I~ 

Bir, ıki gün sonra gene oradan g~er· 
ken baktım. ayni çoctk, sağ •yağının m' ...... ... t...6 ...... -~ ....... 'ili .A _-..... ~~·:..wj 1' 
baş parmağı siyah bir bexle sarılı ve gene ... # -·~~ • .... .... _a'! ,,,, ~ .... rı•(t:lın• ~~ ... 
Yalınayak olarak, fakat bu sefer sol al'6· 
ğile paçavradan yapılmış bir yuvarlağa 
§Üt çekmeğe çabalıyordu. 
Alın bir manzara daha: 

1938 
Resimli Hafta 

çolkto 

Müvezzilerden isteyiniz 

Ratıhk ev 

h Sultanahmet civarında Dizdariye ma-
~llesi K:atipsinan Mescit ııokağında kar. 

i:ır, elektrik, terkoeu var. Üç oda, neza
tet1 fevkalilde ve bahçesi bulunan bir ha~ 
ile ·ı h 1 e Aksaray civarında Softa Sinan ma. 
allesı Karanfil ııokağında etrf mülk 133 

a.1lın bir arsa satılıktır. Hanei mezkiıra 
~U.racaat. 

~n ır belkçd ını n n ~caışo ınıdaın 
geçeırn Rcob®!Filsoınvarı 

m©ıe~;-a 
l:'!i lR Fransız film kumpanyası, bir kısmı Meksika
!iiiil da ve diğer kısımları A vustrnlya ile Bahrimuhi. 
tike birde geçecek olan bir vakrmın filmini çevirmek i~in 
Kotdazlirde Kan şehri yakınlarında bir yer seçmiş. Bu 
suretle o civardaki bir nehir Avustralyadaki bir nehir 
olmu§; bu sahilde bulunan yüksek kayahklardan mü
rekkep bir adacık Bahriınuhitikebir adalarından biri ve 
nihayet sahllln bir parçası da Meksika olacakmış .. 

Issız ve kayalıklardan mtirekkcp ada matluba mu
vafık bir şekle sokulmuş ve hakikaten bir Okyanus a
dasına b~nzetilmiş. Adadaki tesisatın bekçiliği de Vla
dimir Kadanof adında birisine bırakılmış. Bu, 62 yaşm. 
daki dinç ihtiyar, geceleri yalntz başına adada kalıyor 
ve her gün yanına. üç günlilk yiyecek bırakılıyormuş. 

Fakat havanın birdenbire bozması ve denizin ka. 
barması üzerine hılcri muvakkaten tatil etmcğc mecbu
riyet hA.sıl olmuş ve bekçi adada yalnız kalmış . 

Aradan günler geçmiş. Deniz bir türlU sakinleşme
miş, bilakis gittikçe §iddetini arttırmış. Adamın artık 

yiyeceği kalmamış. Kayıklarla kendisine yiyecek gö
türmeğe çslışanlar bir türlü kayalıklara yaklaşamamış
lar ve adamcağız tam beş giin aç kalmıl'). Zavallı ihti
yar, gündiiz kendisine yiyecek getirmek istiyenleri de. 
nizin ortasında görüyor, geceleri Kan şehrinin ışıkları
nı uzaktan scyrGdiyor, fakat huna rağmen sarp kayalık
lar arasında yiyecek bir ot bile bulamıyormuş. Her an 
biraz daha öllime yaklaştığını hisseden ihtiyar, aç kal
dtğt altıncı gUnUn sabahr o.daya yanaşabilen bir kayığın 
getirdiği yiyecek ve içeceklerle kendisine gelmiş, yeni
den hayata doğmuş ... 

Ha vaıgazo n ı n 
lkDyltlızOncü yoDo 

1 .738 de !ngilterede Vltty! ııehri civarında bir kö
mür madeninden intişar eden gazi tulumlarda. 

toplamak, QU tulumların ucuna birer boru takmak ve 
borunun ucunu a:teıılemek suretiyle bu gazı ışık ver
mek Uzere kullanmağı dUşilncn birisine hemşerileri de
li gözUyle bakmışlardı. 

Yine o sene bu adamla konuşan. Can Klayton ll!min
deki bir doktor, hadiseyi ehemmiyetle tetkik etmio ve 
maden kömUrünU kapalı bir kapta taktir etmeyi düaün. 
milştlir. Bu suretle siyah bir katran toplamı,,, ve kô· 
mürden bir gazin çıktığını görmüştür. Bu gazi bir lüb· 

den geçirmiş ve tübün ucunda yakmıştır. 

Bu gllzel neticeye rağmen kok köml1tUnUn keşfi 
için 30 sene beklemek icab etmiştir. Ancak 1768 de 
Vatson isminde bir İngiliz rahibi kok kömüril çrkarınış 
ve bu köıntirUn evsafını tetkik etmi~tir. 

Havagazini ışık vaeıtası haline getiren Filip lö Bon 
isminde bir Fransız mühendisidir. Bu zat hava.gaziyle 
ilk tecrübelerine 1799 da başlamıs, 1802 de hakiki hava
gazini elde etmiştir. Fakat bu gaz çok fena kokuyordu. 
Bu korkuyu izale etmek için mühendis 1804 senesine 
kadar uğraşmış, fakat 1804 senesi içersinde sokakta 
sebebsiz bir suikaste uğrı)'arak bıçak altında can ver
diği için tecrübelerini bitirememiştir. 

Mudroş isminde bir İngiliz mühendis Filip'in yal'lll'l 
kalan tecrübelerini tamamlamrş ve 1816 da lngiltere i
çe~inde havagaziyle aydınlatma imtiyazını almTştır. 

Bu suretle havagazi ilk defa olarak umum! bir ten. 
vir vasıtası oluyor. 

Av1Ykattnını şaıpkasn ~E 
yftrmn <9'1~rt hnırso~ 

G EÇEN gün Amerikada Boston nıahkemesind 

Bostonun tanınmro avukatlarından birisi mal 
kemede hararetle davasını mUda!aa. ederken açık gc 
bir hırsı zavukatın şapıftısmı aoırmıetır. 

Ertesi gUn Boston gazetelerinde bir ilan çtkmıştı. 

Bu ilft.nda hırsızın teşhis olunduğu ve şayet yirmi döı 
saat ic;ıersinde çatman şapka mahkeme kapıcısına tef 

lim edilmediği takdirde tevkü edileceği yazılıyordu. 

!Ib çok garib bir netice vermlş, yirmi dört saat ! 
çersinde mahkeme kapıcısının adresine postayla tat 
yirmi dört şapka gelmiştir. Fakat meşhur avukatın eap 
kası bunların içersinden çıkmamışhr. 

KömıYıır t©zu noe nşoe
yeD11 m©>t~r 

A LMANYADA Dizel motörleri fabrikalarında k8 
mür tozuyla işliyen bir motörün uzun zaman 

danberi tecrübeleri yapılmaktaydı .. Fabrikanın ba.şmü 
hendi.si Vabl, Alman mühendisleri kongresinde bu tec 
rübelerin neticesi hakkında malfunat vermiştir, Al 
manyayı mayi mahruklann esaretinden kurtaracak o 
lan bu yeni motörün projeleri, ayni adı taoıyan motör· 
!erin kaşifi Rudolf Dizel tarafından hazırlanmıştır. Di· 
zel, bu motörün muvaffa.luyeti için çok çalışmıştır. Kö. 
mür tozu ile i§liyen nıotör tam dört bin saatlik bir tec. 
rUbe devresinden sonra bugUn artık piyasaya çıkarıl· ' 
mak üzere bulunuyor. · · 
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Viyanada katolik 
gençliğile Hitlerciler 
ırasındaki düşmanhk 
iki taraf karşıllkll nümayişler 

yaptrlar, karışıklık çıktı 
Londra, 9 (A.A.) - Viyanadan turyadaki komiseri tarafından mütecasir· 

öyter ajansına bildirildiğine göre. ler aleyhinde şiddetli tedbirler alındığı 
iyanada nazilerin yaptığı nümayiı ilave edilmektedir. Hadisede methaldar 
masında kardinal !nitzerin oturduğu elanlar mahkemeye Yerilecek ve mahke· 
ırayın pencereleri kırılmış, bina kıs mece tayin edilen ceza bittikten sonra 
en muhasara edilmiş, eşya sokağa bir sene müddetle bir tahşit kampına gön 
. ılmış ve saraya ateş verilmiştir. deriieceklerdir. 

Fil isti ne 
yeniden aske.r 
gönderiliyor 

tnglliz kuvvetleri 17 
tabur ve iki süvurl 
alayına çıkarılıyor 

Londra, 10 - !\.1üstemlekat nezareti· 
nin bir tebliğinde Filistine yeni takviye 
kıtaatı gönderilmesinin kararlaştırılmış 
olduğu beyan edilmektedir. Bu takviye 
kıtaatı ile Filistindeki askeri kuwetler. 
17 piyade taburile iki süvari alayına ve 
bir topçu ve mitralyöz bataryasına baliğ 
olacaktır. 

Kardinal taraf tarlarından bazı kim. 
!lere dayak atılmıştır. 

Dun, Filistinin her tarafında silahlı ta· 
arruzlar katiller su)•ikastlerle geçmiştir . 
Birçok ölü ve yaralı vardır. 

Sa~Afıiyettar mahfi.11.er,. kargaşalı~n Araplar Ceninede kırk eve ateş vermiş· 
kardınal Sentetyen kılısesı~de vaaz.:~tık· !er ye Lüidda cİ\'arında da bir m~an· 
ten sonra sokaklarda katolık gençlıgı ta· diz trenini yoldan çıkaıını~lardır. 
rafından alkı~lanclığı sırada vukua gel· 

Söylendiğine göre, bizzat kadinal 
e cam parçaları ile hafifçe yüzünden 
aralanmıştır. Fakat bu haber resmen 
yit edilmemiştir. Nümayişten ev

:1 kilisede kardinal genç katoliklere 
-emiştir ki: 

"Geçen ayın içinde hemen her §e • 
inizi kaybettiniz. Katolik mahfelle
nden ve hiristiyan birliklerinden mah. 
Jm kaldınız. 
Fakat bunlara rağmen papaslanruzla 

irlikte yeni birlikler vücuda getire· 
ksinfz. Ne olursa olsun boş cümle • 

·rden müteessir olmayacak olan i
ealist bir katolik gençliği mevcut ol
ığunu b'liyorum ... 

Berlinclcn verilen resmi 
mahi:uat 

• • Berlın. 9 (A.A.) - Propaganda neza· 
eti dün Viyanada Kardinal Innitzer a· 
~yhinde bir nümayiş yapıldığım re&nen 
ıildiıınektcdir. Resmi beyanata göre ak
am, ya~ları 15 ile 20 arasında birtakım 
ençler Viyana sokaklarında toplanarak 
ardinale ka~1 hasmane bir tavır takın· 
oı~lardır. Nezaret, polisin şiddetle mü·· 
a:ıale ederek kardinalin yaralanmasına 
nsdan vermeden süratle intizamı temin 
ıt ~ini bıldirmckte \"e Alrnanranın Avus 

di~ini i.ı~\'e ~tmektedi:ler:. o ~ralık genç Otobüs bir genci 
Hıtlercılcr bır mukabıl numayışte bulun· 1 

muşlar ve beş piskoposun sarayının ö· ya r a 1 a d 1 
nünde toplanarak taşlarla camları kır·· 
mışlardır. Ayni mahfiller sağ ve salim bu· 
lunan kardinal Innitzein halen sarayında 
bulunduğunu beyan etmektedirler • 

Berlin, 10 (A.A.) - ~1a1Qmatlanna 
müracaat edilen resmi makamlar, kardi· 
nal !nnitzerin Viyanadaki sarayının ö· 
nüne bir muhafız kıtası ikame edildiğini 
itiraf etmekte, fakat bu tedbirin kardina· 
le düşman olan elcmanlann, Sentetyeft 
kilisesinin önünde katoliklerin hücumu 
gibi, yeni bir nümayi~ mani olmak mak 
sadile almdığmı bildiıınektcdir. Bu ma· 
kamlar hiçbir dayak hadisesi cereyan et· 
mediğini ciddi surette müdahale etmek 
mecburh·etinde kalmadığım iddia etmek· 
te ve şimdi sükunetin hüküm sürdüğünü 
ilave eylemektedirler. 

Kardinal göz hapsinde 
Londra, ıo (A.A.) - Viyanadan 

Röyter ajansına bildirildiğine göre 
Kardinal 1nnitzer, başpiskoposluk aa. 
rayında göz hapsine alınmı~tzr. 

Dün öğle üzeri Divanyolunda, Ahmet 
Sudancr isimli bir gencin ağır surette ya· 
ralanmasile neticelenen feci bir otobüs 
kazası olmuştur. 

Ahmet Sudaner caddenin bir tarafın • 
dan öbür tarafına geçerken Fatih - Şiş· 
li arisında işliyen Fahrinin idaresindeki 
3 !G5 numaralı otobüsle karşılaşmış ve 
kaçmağa vakit bulamadan otobüs hızla 
zavallıya çarparak yere yuvarlamıştır. 

Vücudunun birçok yerlerinden ve bilhas· 
sa ba~ından tehlikeli surette yaralanan 
Ahmet Sudanc.r baygın bir halde Cerrah
paşa hastanesine kaldmlmıştır. Zabıta 
\'C n1üddeiumumilik Mdise hakkında talı· 
kikata başlamı§lardır. 

Haritactlara 
iş çıktı 

' Alman ıktisat nazırı 
~ /JaştmaJı 1 incide 

abul ederek aşağıdaki beyan:ıtta. bu
ınmuştur: 
Türkiyeyi ziyaret eyled:Jimden do· 

ıyı fevkalade bahtiyarım. Cu fırsat
an bilistifade büyük devlet adamı ve 

1 
üyük asker olan Türkiye cümhurrei· 
i Yeni Türkiyenin yapıcısı ve dahi ko 
uyurusu Kemal AtatUrke Alman dev
?t ve hükumet reisinin selamlarını ve 

' ayr'lnhğı:ıı ibl§ğ etmekle bahtiyarım. 
~eni Türkiyenin her tarafında yapicı· 
k iradesi ile büyük faaliyet temposu
u müşahadc eyledim. Türkiye Cüm
urb:ışknmnm idealile meşbu bulunan 
'.'Urk devlet adamlarının bUyük dahi
ıb gayelerini tahakkuk ettirmek ve 
nillet ve memleketi yeniden kurmakla 
oeşgul olduklarım gördüm. 

Türkiye cümhuriyeti Başvekili ve 
ostane ve gayet müsait bir hava. için 
ostane ve gayetm üsait bir hava. için· 
le cereyan etmiş ve fikirlerde tam bir 
!lutabakat bulunduğunu göstermiştir. 
ler iki taraf yapılan mü~kerelerden 
oemnundurlar. 
Türkiyeni:ı. bu yapıcılık devrinde 

nllli ekonomiye büyük bir rol isabet 
tmektedir. Milli ekonomi, Türkiyenin 
~alkınma hareketinde mille in refahı
ıa ve devletin emniyetine hadim bu • 
unmaktadır. Türkiyeni:ı her tarafında 
,Utün kuvvetleri kudretli bir milli e
rnnomi vücude getirmek için mükem· 
nel bir surette birleştirilmiş ve teşki· 
'ltlandırılmıştır. Türkiyenin v~si ta
>U zenginliklerinden daima artan bir 
:empo ile istifade edilmektedir. Milli 
ktısadiyat daima bir yükseliş arzet • 
nektedir. Memleketin sa:ıayileşme pro 
;ramı süratle ilerlemektedir. Türkiye· 
1in mali vaziyeti sağlam esaslara isti-
1at etmektedir. Türkiye hükumeti ta
-afından her tarafta büyük yardımlar 
~örmekte olan ziraat dahi günden güne 
kuwetıenmektedir. . 

Türkiyede sınai mamulat büyük bir 
ihtiyaç arzetmektedir. Bu şerait tah
tında. Türkiye ile Almanya arası:ıda 
şimdi aktedilecck olan kredi mukave· 
lesinin büyük kıymet ve ehemmiyeti 
vardır. Bu kredinin esasları hakkında 
Tilrkiye hükumetile tam bir mutaba
kat elde edilmiştir. 

Almnnynda Türkiyeye yapılan itha-

lit yüzde 4.0 ila 50 nisbetinde bir mev
ki işgal etmektedir. Almanya. dahi se· 
nelerde:ı-beri Türkiyenin en büyük malı 
reçlerinden biri bulunmaktadır. Her i
ki memleket iktısadiyatı birbirini i
deal bir tarzda itmam eylemektedir. 1-
ki memleket arasında bu seneki ticari 
mübadelenin rubu milyar marka. ba· 
liğ olacağı tahmin edilmektedir. 

Aktedilecek olan kredi mukavelesi 
sayesinde Türkiyede büyük ve ehemmi 
yetli sınai ve askeri tesisat vücude ge
tirmek mümkün olacak ve bu suretle 
istihsalat, ticaret ve mü:ıakalat vasi 
mikyasta artacaktır. 

Bu kredi tabii istihsalat ve ihracat 
esasatına istinat etmekte olduğundan 

bilamüşkülfı.t fiil sahasına çıkacak ve 
her iki memleketin nefine hizmet ede
cektir. 

Tilrkiyenin başşehrinde vaki olan 
ziyaretimin ve yaptığım temas ve mü
zakerelerin Türkiye ve Alma:ıya ara
sında mevcut iktısadi mUnasebetleri 
inkişaf ve tarsin edeceğine kaniim. 

Gerek Türkiye cümhuriyeti hüku
metinin, gerekse Türk milletinin hak 
kımda göstermiş olduğu dostane hüsnü 
kabulde:ı dolayı son derece mütehas
sıs ve müteşekkirim. 

Türkiye cümhuriyeti iktısat vekili 
ekselans Şakir Kcsebire de çok müte
şekkirim. Müşarünileyhin Almanyayı 

ziyareti için tarafımdan vaki olan da· 
veti kabul buyurduklarından dolayı 

da fevkalade memnun olduğumu sczle
rimi bitirmeden söylemek isterim. 

Refikamm geçirmiş olduğu kazadan 
dolayı yal:ıız resmi makamatm değil, 
Türk milletinin bütün tabakaları ta
rafından gösterilen samimi ve kalbi 
alakadan dolayı derin şükranlarımı 

bildirmeği bir borç addederim. Bize 
~österilen bu dt'rin sempatiyi hiç bir 
zaman unutmıyacağım.,. 

Bu beyanatta:ı sonra. eski bir gaze
teci olduğunu bildiren nazır, gazeteci 
!erle samimi hasbihal yapmış ve muh
telif suallere cevap vermek llıtfunda 

bulunmuş ve ''ziyaretimizin semeresiz 
kalmadığını göreceğinizden emin bulu 
nuyorum,. demiştir. 

Gazeteciler nazıra te§ekkür t:.'tmişler 
ve Bayan Fu:ıka acil afiyet temenni -
sinde bulunmuşlardır. 

Çokoslovakya meselesinin halli ile 
mcktcplC' ı in açılma vaktinin lıir araya 1 
gelmesi lıaıitacıları müşkül vaziyete sok
muştur: mekteplerde yeni sene için yeni 
hudut dcğl~ikli~·lcrini gösteren harita ve 
kilrelero ihtiyaç vardır. Bunları hazırla. 
mak için blitün haritacılar faaliyete gi
riı.ımL5tir. Her memlekette, Orta Avru
panın yeni şekline göre haritalar yapıl
makt.n, kürelerin üzerinde tadilat yapıl
maktadır. 

Reslmlerimlzde, Pariıı mektepleri için 
yeni harita ve kürelerin nasıl hazırlnn
drğı görillilyor. 

Macarlar Çeklerle 
iıihayet anlaşhlar 

.. ra Polonya hiikumeti ırk pr~ıpine 
istinat etttılycn hlçblr mütalebede b11 
lunmuş değildir. Polonya gazeteleri .. 
na gelince, bu gazetelerin merkezi 
Avrupa meselesinin halli muvaceh~ 
sindeki hattı hareketini tasrih etmek 
ve kendisinin hoşuna giden her turlU 
projeyi formUle etmek hakkına. ma. 
llk olcluğu zannolunur. 

Lehistan Hariciye !l'azırı f ozef Bek 

Komarno, 10 - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Alınan bazı malumata göre Macar • 

lar Slovakyada, Karpatlaraltı Rusya • 
sında Bratislava ile Sevljua arasında 

40 kilometre genişliğinde ve takriben 
500 kilometre uzunluğunda hir arazi 
parçasını istemektedirler. Bu arazide 
600 bin Macar ve 100 bin Slovak ve 
Rüten .oturmaktadır. 

Bu kısımdaki mühim şehirler arasın· 
da Gudin, §imendifer hatlarının telaki 
noktası olan Kosiç ve Karpatlaraltı 

Rusyasının sanayi merkezi olan Mu· 
kacevo bulunmaktadır. 

Macarların istediği mıntaka Slovak. 
yanın buğday ambarıdır. 

Çekoslovakyanın bu talepleri kabul 
ettiği söyleniyor. 

Macar Hariciye Nazırı Kanyamn 
riyaset ettiği Macar Heyeti dün bura· 
ya gelmiş ve Çekoslovak heyetiyle mü 
zakerelere saat 19 da başlamıştır. Mü
zakerelere saat 21 de fasıla verilmiş ve 
Macar heyeti Çe'koshvaklar tarafından 
akşam yemeğine alıkonulmuşlar.dır. 

Tuna üzorindeki köprü hala telör. 
güllerle kapalr olup köprünün altına 
konulmı.ı§ o'an dinmatilre de daha ~ı
karılnıamıştır. 

Yeni Slovakya hükumeti 

Kurlr Poranni, yazıyor: 
Çekoslovakya. lehindeki bu propa

ganda, hiç kimsenin anlıyamıyacağı 
bir şeydir. Siyezin Sllezyası Polon. 
yaya rUcu etmiştir. Zira pek kesif bir 
Polonyalı ile meskün ldl. .l\IUştcrek 
Polonya. • Macaristan hududuna ge· 
lince Macar mflletine samlmt bir 
dostluk bağlnrlle bağlı olan Polonyo. 
milleti, Macar mUtalebatına müzahe. 
ret etmekten başka bir şey yapma • 
mıştır. DütUn Polonyalılar, Macarls· 
tan ile mUşterek bir hududun zaruri 
olduğuna lmnldirler. Böyle dUşilnmek 
onların hakkıdır va kimse onları 

bundan menedemez. 

Çekoslovakyadan alınan ara• 
zinin idare şekli 
Rayçcnberg, 9 (A.A.) - Burada bir 

toplantıda Henleyn, söylediği bir nu
tukta 10 Teşrinievvelde Südet toprak- · 
larının işgali bitirilir bitirilmez Mo .. 
ravyanın cenubi Avusturyaya ve Bo
hemyanı 1 cenbunun da Bavyeraya 

' raptedileceğini ve mütebaki kısmında 
merkezi Rays;enberg olmak üzere bir 
vilayet haline getirileceğini bildirmiş -
tir. 

Yakında bütün Südet topraklarında 
Alman meb'usan meclisi için intihabat 
yapılacağını da ilave etmiştir. 

İki şehir Macarlara veriliyor 
Budapeşte, 10 (A.A.) - Resmen 

tebliğ edilmiştir: Macar ve Çekoslo • 
vak dclegasycnları, saat 19 da toplan
mJşlardır. Evvela ihzari mahiyetteki 
meseleler görilşülmüştür. 

Çekoslova'k milrnessilleri müzakera
tın müsaid bir surette cereyan ve iyi 
bir neticeye iktiran edeceği hususunda 
beslcme~te oldukları itimadın bir ni· 
ıanesi olmak üzere bu akşam gece ya· 
rrsından itibaren 24 saat içinde Macar 

memurlarına §İmdiye kadar Çekoslo -
vakların ellt'rinde bulunmakta olan Sa
toraja şehrini ve 36 saat sonra da İpo· 
lisag şehrini teslim etmeğe amade ol· 
duklarını beyan etmişlerdir. 

Prağ, 9 (A.A.) - Çeteka Ajansı ta
rafından nc~redilen bir tebliğde, Çe· 
koslo\·nk kabinesinin toıılanarak Slo 
vakya işlerinin derhal Slovakya ka
binesine devri hakkında elde edilen Bunun üzerine iki delegasyon esas 
anlaşmayı tasvip etmiştir. Kabine na meselenin müzakeresine girişmişler • 
kil m uamelcsi usu ilerini tasvip etmiş <lir. Bu müzakere esnasında Macar de-
ve Slovak kabinesini aşağıdaki tarz 
da lrnt'I ~ırak teşekkülünü tasvip 
eylemiştir: 

Tsso, Başvekil ve dahlllye nazırı. 

Cermak, maarif nazırı. 
Durcanskl, adliye, sıhhiye ve içti. 

mat muavenet nazırı. 
Tcplansl\I, ziraat, nafıa, ticaret ve 

maliye nazırı. 
Vihner, mlmakalılt nazırı. 

Komüni~t partisi lağ,·edildi 
Prağ, 10 (A.A.) - Komünist Parti· 

si muhtar Slovak hükumetinin kararile 
lağvedilmiştir. 

Lebi9tanm acelc~i 
Varşova, 9 (A.A.) - Almanya • 

Polonya - Çekoslovakya hudutlarının 

birleştiği noktada mühim bir şimendi • 
fer sistasyonu olan Bohimini, Pobnya 
kıttaası bugün' saat 12 .de i§gal etmiş • 
tir. Halbuki, evvelce l:ararlaştırılan iş
gal planı mucibince Polonya kıtaatı bu 
istasyona ancak 11 tcşrinievvelde gire· 
cekti. 

i\lacaristan 11 talep!<>ri ve 
in .~iltcre 
Varşovn, 9 (A .. A.) - Ecnebi mem 

lckctlerdo intlş:ı r oılen Ye bilhassa 
Alınan radyosu tarafından neşredil
miş bulunan YO İngiltere hükumeti. 
ııin Polonya hükumetine Polonyanın 
Macarfıitaııla m\lşlerck bir hududa 
malik olmağn matuf olan mutalibatı 
münnscl>clilc Çekoslovakyayı teşkil 

eden mi11etleriu ırk prcnsipine isti. 
nnt ctıniycn mutalebelerine İngiltere 
ce katiyen müzaheret etmiyeceğinl 

bildirmiş olduğu şeklinde olan ha -
berler resmen tekzip edilmektedir. 

Gazete Polskn, bu tekzibi m Utea. 
kip şu P1Utalenyı ileri sürmliştür: 

Böyle bir tcşebblis garip olurdu, zl 

legasycnu Macaristanın mutalebatı ne 
olduğunu izah etmiştir. 

Çekoslovakya delegasyonu, bu mu 
talebatı tetkik edebilmesi için yarın 
öğleden sonraya kadar mühlet talc· 
binde bulunmuştur. Her iki delegas -
yon, bu iki temasın iki memleket cfka. 
rıumumiyesi üzerinde sükun hasıl ede
cek bir tesiri olacağı ümidindedir. 

Sovyet tayyarecilerinin 
bir rekoru 

l\Ioskova. 10 (A.A.), - Tass ajansın· 
dan: 

Polin, Asipcnko ve Kopskipiyer adın· 

da üç Sovyct kadın tayyareci, kadınlara 
mahsus mesafe rekorunu kırmışlardır. 

l\IoskO\·adan hareket etmi~ olan tayyare
ciler J\mur nehri üzerinde bulunan Kom· 
somolsk şehrine 170 kilometre mesafede 
kfün Duki kasabasında yere iruni~lerdir. 



Çocuklar 
kızlar 

'Ve genç 
için 

1 - HergUn ıtyilclıile<-ek bir keten rob. Acık 
mavi kuroaştan )'apılır. OnO l\ırmııı, beyaz ,.. 3•eşH 

ft!rttlerle süslüdür. 
2 - Acı'k penbe müsllnden )ııınlmış 111rlf bir 

rocuk robu.Yakası '"e etekleri mavi ipek şeritlerle 
sü~üdür. Bu çcşlt modeller küçük kızlara çok ya
kışır. Her çcş'it hıırekell :rııpıılıllccek kadar \•ücut
l:ırını serlıest bırnlur. 

3 - Genç kızlar icln )'Ünlü elbiseler bu sene 
çok modadır. Modtlimlı bej renginde yünlü bit: 
kuma~tnn yapılmış güzel bir robu gösteriyor. Bu 
robun etek ılu~mı tamamllc pililldlr. Etek kollarda 
n :yabda daha ıko)-u renkli şeritler geçirilmiştir. 

1 - J\llslk ibl r«ent kıı tııY)'~rü. Gri Te Uiy16. 
bir !kumaştan :yapılmıştır. Bu model bir tan·öriln 
altına her çeşit bluzlar ~ııkı<ıır. 'iünl!l, triko lılr bluz 
fl&erine giyilelıll ıliği l{ilıl Oflraııdlden ajır bir bluı 
ü.ıerine de ıiyilelıilir • • -

l:>!şıerınnze dikkat ediniz 

lebessüm çeb
te yi ışıklandırıı• 
kı !'ertemiz bir aynaya gillümsiyerek ba· etleri için çok faydalıdır. Bunlar Kohle-

nıı: Dişleriniz sağlam, dizilişinde bo· arya ve asit oksalikle hazırlaruruşlardır. 
~luk yok. Fakat niçin amı ettiğiniz Oi§leri naıd f ırçalamah '/ 
~~~r güzel ve beyaz •. ~.il?.: B~~ ~' EAer di§lerinizi muntaıaman fırçalamı 
~ • 1 meydandadır. Çünku dişlennızın u· vursanız ve dişlerinizi hrçaladığınu fır
~ne sarımtrak veya hafif esmer bir ta· ta k.Afj derecede sert de~ilse, yahut dişle· 

ta Yerleşmiştir. ıiniıi fırçalarken bir di' Ltacunu kullan· 

1 llu tabaka, tül:rilkte t'Ok bol olarak bu rruyorsanu, en ıyi iksiri bile kullansanıı 
~~ kireçli, karborilu ve fosforlu mad· tesiri az olur \'e beklediğiniz neticeyi 

1 
1:"n dişler Uzerinde toplanmasından i· alamazsınız. 

1trl gelir. Tütün içen ve dişleri zayıf o- l.)j' fır~ları çok çabuk yumuşarlar. 
~ kadınlarda nikotinin esmer rengi de Onun için fırçanızı en çok bir ay kullan· 
}.'tabakayı bir kat daha koyulaştınr. c!ıktan sonra. gözünüze daha bir müddet 

b ~ ak~t ~ütün bunlardan sakınmak ve kullanılabilir halde görUnae bile, mut
d t>Şa gıtmıyen tabakayı silmek. mUmkUn· lak değiet,irmek llzımdır. 
h ~r. hat~ kolaydır. Bunun için atıın Fırça değiştirirken fazla mamtltan ~· 
ı.~ ~ssıhhasın:ı t:unamile riayet etmek kınmak için, sökilltip takılabilir diş fır· 
P<cıfırt:_. ~ çalan da yapılmıştır. BunJarda fırça kıs 

m. saptan çıkacak eekildedir. Sapı değiş 
tirtneden yeni bir fırça takmak ve bu su 
retle fırçalan daha ucuıa elde etmek im· 
klnı bu Nretle temin edilmiştir. 

hi bir dit fırçasında fırça kısmının sat 
hı mümkün olduğu kadar geniş, kılları 
sert ve uzun olmalıdır. Kıllan ka-.isli bir 

surette yerleştlrilml.1 ,,Jş fırçalan azı dlş 
!erinin ve dişlerin iç sathının fırçalanma· 

sını kolayl~ca.ğından diğerine ter
cih edilir. Tabii, dislerln »alnız dı~ sathı· 
nın temizlenmesi ile iktifa edilmesinin 
doğru olmadılmı söylemeğe ihtiyaç yok· 

A. tur. Dislerin en çok pislenen kısımları iç 
tın ~ız ~ı~zıssıhhnsına a~ızdaki mikropla satıhtan vera bilhassa disleri sık olanlar 
lıqı öldurulmesile başlamak şarttır. Şu da diş aralarıdır. 
IUJt de bir diş iksiri kullanmak yalnız bir Fırçayı dişler üzerinde her taraftan do· 
;. değil, mübrem bir ihtiyaçtır. lastınnız; sağdan sola, önden arkaya fır 

nit ış iksirleri iki esas üzerine yapılnu,tır. çalaymıı. An dişlerini ufkt, kesici dişleri 
cı;ı lt~ıs~ .. oıon yahut oksijen verir. ağız· ~kult olarak fırçalamak daha doğrudur. 
t:Sc ~urur. Oksijen çok kuvvetli bir an· ı >iş etlerinin kanamasından korkmayınız. 
~~~dir. Ağzı tamamile temizler. O- Uilhassa alçak olan dfş etlerinin kana· 
~erıçın bu çeşit diş iksirleri, kokulu mad rnaı:ı çok faydalıdır. 
'sas (nane, tinol benjuvan ve ispirto) Eğer dişlerinlı b!ribirlne çok yapışık 
lır ına Rôre yapılml§ iksirlert> müreccah 1so bir ipin telini dişlerlnlzln Uastn'.l oo· 
~ kup c::; kararak aralann temlzUğini ta-

~ttn:ara Ocfincii bir çc~it iksirleri it~ve mamlayınız. 
l~mdır. Bu iksirler kanayan diş Kürdan kullarunayınız.. Madeni kür-

cianlar dişlerin minesını bozar, tahta 
kürdanlar diş aralarınd3 parça bırakır ve 
ağız kÔkusuna sebebiyet verh. Muhak· 
kak kürdan kullanmak istiyorsanız tOy 
\>Jrdanları tercih ediniz. ' 
oı, macunları ve diş tozl&n 
Bir di~ macunu seçmek için diş dokto

runun fikrini sonnak çok faydalıdır. Dis· 
IE"rinlz sağlam ve gilıelse macun ve toz 
kullanmak arasında fark yoktur. Fakat 
mineleri böztilma~a 1>a,ıamı, dişler için 
ır.acun tozdan daha iyi gelir. Mineleri çok 
bozulmuş di§ler için macun da zarar ve· 
rir. BunJar için gayet hafif tozlar yapıl· 
mı~tır. 

'OndüDAsyon yaptırırken 
düşQ11dQnQz mOI 

Eski kadınlar ondüley· 
nasıl yaparlardı? 

Saçlara andUllsyon yaptırmak bugUn 
!artık umumi bir moda ballnl aldı. ffiçblr 
kadın batını ondtllAayon ınaklneslnln al-

ı tma koymakta tereddUd etinlyor. Cinli -
Jerln işkence Aletine benzclllen bu makL 
nelcrln MQlara verdiği zararlardan 'llah-

sedenlerln yazılan, vaızlan hlçblr neU

ce vcrmedL ÇünkU kadın ır:evklsellmJ, buk 
lelerin kendisine verdiği gUıelllği pek ı. 
yi takdir etU. 

OndUIAsyon tabiatın kusurlarniı dU
zoltiycır, saçları yumuııatıyor. Mollanın 

blltlln zaruret ve ihtiyaçlarına uygun ge. 

killer yaratıyor. Maklneyic ondUIAsyonla· 
rın, mog3yla yapılan kıvnmlardtın çok Ue 

tiln olduğu da muhakkaktır. Dalnlt ondU

llsyonlar ~ıkanmakla bozulmuyor, eabah 
ve eiıam fırçalandıkca daha glliel bir 
manzara alıyor. BUtUn bunlar bu gUn ar
tık tekrarına ihtiyaç olmıyan birtakım 

hakikatlerdir. 

Fakat saçlarınızı yaptırmak üzere ber
ber sandalyesine oturduğunuz vakit eski 
kadınların saçlarını dUzeltmck için han. 

gi vasıtalara mUracaat etliklerlnl hiç 
dUııilndUnUz mU? bugUn size yirminci me· 
denlyet urınm bir icadı gibi gelen gU-

ıel buklelerin, tarihin tanıdığı en eski 
devirlerde bile mc\•cut olduğunu ııtOyler
scm acaba inanır mısınız? 

Bundan 4500 sene evvel Babildo ya§ı
yan gUzel kadınlar saçlarını kivırtıyorlar

dı. Saçları knrırmak için UstUbct kulla
nırlar, ve ilıtUbeçll çnmurlnrla kmrdıkta. 
n saçları Uz:orlnden atcete ısıtılm11 tuğ· 
la geçirerek bu kıvrımlara u c:ok daimi 
bir eokU vcnncğe çalıgrrtardı. 

F.skl Yunanlslanda ve Romada yqı
)'an kadınların, hatt.A erkeklerin başları 
da, kızgın maıayla yaptlmıı ufak bukle
lerle sUııJUydU. Hattl kıvırcık ııaçtar zen. 
gln ve imtiyazlı untfa mahl!WI blr alA. 
met !$\yıldığı için fakir balkın ve eslrle
rln ktvırmaları Roma eenatoıru tarafın -
dan bir kanunla menedilmişti. 

Kıvırcık 11açlar modası Kleopatra ır:a -
manmda Mmrda da vardı. Fakat Mınr
da saçları kMrmnk için c:ok gUç \•e çok 
uzun bir usul takip ediliyordu. Saçları 

ufak hıımbu knmışlnrm üzerine sarıyor. 
lar, d<>nra bu kamı§lan Nil çamuruyla ka-

paUyorlardı. Daha tonı-a bu çamurların 
kunımaaı için ıaaUerce ıunea altında o
turuyorlar, çamur kuruyarak çatlamaf& 
bqladığı vakit çamuru kaldırıyorlar ve 
aaçlAM tarıyorlardı. 

Bu moda Mısırdan A vnıpaya geldi. 
Fakat H Uncu a.aırda papaslar saçtan 
kMrtnıanm blr gUnah olduğunu eôyle
dUer ve bunu menettiler. Englzlsyon de· 
virlertnde, engWsyon mahkemelerinin 
takibatına tAbl suçlardan birisi de saçlan 
kıvınnnklı . 

Fakat bu memnuiyet çok sUrmCdf. Kı. 
ea blr r.amnn içerslnde kıvırcık MÇlar 
Avrupantn her tarofms yayıldı. Kıtdfll 

saçmı kıvırmak ince bir sanat halini aldL 
Bu sanat erbabı, saçtan üstnvane eek
llnde blr merdanenin Uzerlne sarıyorlar, 
borakıda mlatıyorlnr, sonra madeni bir 
boru ıccnıtnc kapatarak bu bonı~-u a~ 
ağır tııruynrlardı. 

BUtun bu tedbirlere rafmen saçlara 
istc.Uklerl ıekillerl veremediklerini rö
rcn berberler takma saçlar modasını ya
rattılar. On altıncı \'e on yedlncl asırla· 
ra lamnmen takma saç modası hlklm o1. 
du ... 

FranS& bUyUk lhttllıt takma saçlar mo. 
da11ını kaldırdı. Ve kıvırcık saç moda111 or
tadan tayboldu. 

Cihnn harbinden sonra uzun kadın 1aç
lllt1 berberin mnkası altında yerlere se
rildi ve kıvırcık saçlar tekrar görUnmeğe 

başladı. Fakat on sene evYellne gelince. 
ye kadar bu hususta kullanılan usuller 

fptldntydl. Saçtan kmrtmak çok pahalı
ya mal oluyor ve c;ok zaman iallyordu. 
Onun için bu uıul bugllnkQ kadar yayıl
mamıştı. · 

Fakat elektrikli makineler bUtUn mah
zurları ort~dan kaldırınca kMrCık uçlar 
modasının bütiln dünyaya yayılmaama 

biç mani kalmadı. 



Senenin en mühim mü
sabakalarından biri olan 

Dilnka Fınn .. ·cünq m12saba1ı:mndan iki görilnf4 

Fenerbahçe -
beraberlikle 

Güneş maçı 
neticelendi 

Senenin en mUhfm futbol maçlarmdan 
biri olan Fenerbahçe - OOneı karplapıa. 
il dllD KadlklSy atadmda beı blnl qan bir 
Hyircl JralabaJ.ıiı lSnllndl)..YapıldJ. 

Ayni kltlbleıin B timleri mlllabaka
amdaıı 10nra gOnlln enteresan maçına 

•Jnmlar saat tam on beti bet geçe sahaya 
çıktI1ar ve seyircilerin aikJt ıealeri ara -
llDda kalelerini aldılar. Merasim çok Ja. 
• oldu. Fenerbahçe oldukça liddetll eıen 
rDzglra brp oynuyor. 
GUneı: Cihad - Faruk, llrlsto • Omer, 

...., J:bralılm - Sallhaddla, lfarad, Hak

... 1lebll, Melih. 
J'enerbahçe ile All Rlzanm yerine Se

lldbl alarak, llilaameddln • Yapr, Lebib • 
:Betac1. Angelldls, Esad - Nad, Semih, 
Yapr, Şaban, Fikret ıekllnde ve kuvvet
li bir vaziyette bulunuyor. 

Hakem Adnan .AJanm dUdllftl De bq
Jama vurıışu yapan lanllclvertWerden 
Gtlnet mUdafaam çabuc:ak topu alarak 
muJıaclmlerine glSnderdL GllDeıWer orta
dan tnkişaf eden bu ilk hUcwnunu, Yqar 
teqa bir VU?U1la bertaraf ettikten soııra 

bat oyunu yllzUnden Fenerbahçenln tem
posu yaV8§ yavq bozulmafa, GUneı mu
hacim.lerl de enerjik hamlelerle Fener 
kalellnl zorlamaia 'bqladılar. Bet daki
ka devam eden bu GUneı tazyikmdan 
Fenerbahçe, Lebibln uzun bir V1ll'llfU De 

kurtuldu. Yqardan Şabana, ondan da 
Flkrete geçen top bir anda Gtıneı kale. 
ıinl buldu. Naclnln .UtU ile nllıayetle -
nen bu hücum Clhadm yerinde bir mü
dahaleıiyle neticesiz kaldı. 

Otuz befinci dakikadan sonra GUnetll
Ier tekrar dtlzglln alanlar yaparak Fe. 
neri llkıttırmağa muvaffak oldular. Fa

kat Elad, Mehmet Repd ve Lebib bUyUk 
p.yretlerle bu hUcumlara mukabele et. 
tiklerinden vaziyet değişmedi ve Fener
bahçenln arka arkaya yaptığı iki hücum
dan aonra devre .aaymız olarak nthayet 
buldu. 

ikinci devre 
tıdnci kırk beı dakDranm bqlama VU· 

rutunu yapan GUneııWer, Fener nJSJf aa
huuıda ilerlemeğe muvaffak olamadan 

'DWiZ mllıaba&mn 111wa1fai o1""uyan it Oyrmcrl$U7 Ha1ı:h, "Angılidiı .,, Mılilı) 
bir toJIU paylaı mala ralıııyorlar. 

J'enermer Şaban ve J'Jkret vurtulyte topu l'enermere kaptırdılar. Yqardan 10l 
tekrar Gilnet kalellne tııdller. J'Jkret açıla doira manan bir pula top taca 
maçm Dk tutUntı isabetli bir p]d1de ta. çıktı.. GOnellıı aldan SaJAhaddln T&SI

leJe ~nderdl. Clhadm bloke edemedlji talyle yaptılı htıcuma Fener ikinci dev. 
topu !bnhlm kornere atmak nretile ta- rede Naclnlıı )'el'lne açığa geçen Semih 
lellDI turtardJ. vuıtulyle eenb mU. vaktinde yetl§en 

'O'çtınctı dakikada yine Fikret kendine lbrablm bu tehlikeli aJam kornerle kur
hu bir hamleyle GDnet mtıdafaumı ya- tardıJI& da 1an lAclvertWer klSfe vuru
nnk avt hattJna aokullu. Ve oradan topu 11111dan. netice ıJımıdıtar. Bmıun abbln
Semfbe geçirdi. SağJcbı kafa '9UJ'DIU1ldan. de 10ldan. Flkretbı çektiği fkiııci bir taee 
IOllra Gtlnellilere korkulu bir an yaratan vurapııdan. IOlll'IL Udncl bir tehlikeye da
top klSteden avta gitti. ha maru talan Glbıet mtıdi.fauı C1hadm 

Oyun Uzerlnde Fenerbahçenln mahsu fedaklrJılıyla eolden turtulmq oldu. 
bir blkfmfyetl var. San lAclvertlller dili- Bltlm oynıyaa Fenerbahçe kat'! netl
lln pdlarla rakip mtıdafaayı tok Jıırpa- eeyl almak lçbı çok gayret l&l'f edlyor. 
llyorlar. Gl1D91 mtıdafaall da bqta Cihad olmak 

Ancak on betlncl dakfbda Fener ta- Osere Faruk ve Omer vuıtutyle haamı. 
lesine lnmeğe muvaffak olan GllDeeWer, na fmat vermemek için uaml lmdretlnl 
Ba1tJa ft8Jtulyle gllzeI bir tut çektiier. lal"fetmekte olduğmıdan. maç çok zevkli 
Jm.aameddln topu bloke etti. Oyun Jmıt. bir cere:yaıı takip ediyordu. 
~ça her zaman olduğu gibi mücadele - Gllneı nispeten seyrek olan hücumla-

ıIDI ortadan yarmak iltiyor. Bunun için 
Rebil ve Salihaddln bUtUn toplan on se
kiz içinde Melihin önUne atıyorlarsa da 
Lebibln isabetli mUdahaleleri GUnelin 
merkez muhaclmine fll'8&t bıralmuyor. 

Karııılıklı hUcumlarla heyecanlı bir ha-

Dünkü maçta 
iki takım 

Jstanbul lik maçlanmn ikinci lıaftmn
da ımenin ın mühim müsabakallmndan 
biri olan Fmn • Günq learpltqmaa dün 
Kadıköyde yapaldı. 

Geçen lıafla Bqikt01la b1Tab111 kalan 

va içinde otus altıncı dakikaya kadar 
devam eden oyun tekrar Fenerin hlkl
miyetl altına girdL Hriltonun yaptığı ha. 
tadan bir serbest V1ll"l1I kazanan Fener
lller topu Fikrete verdiler. Bu gllzide fut 
bolcUnUn büyllk bir mebareile çektiği .Ut 
flit aağ klSfeyl yahyarak avta çıktL Bu 
tehlikeyi henüz atlatan GUneı kaleli bir 
u sonra Şabanın tabat bir htıcumuyla 

tehdid edildi. Bu defa da Cihad kaleslnl 
golden ktırtarmağa muvaffak oldu. 

KırJancı dakikada arkadqlarmdan. :ye

rinde bir paa alan Kellh Gntl bot oldulu 
halde btlyU.k ltlratbıe raimen Yqarm 
mtıdahaleıdnden lmrtulamadı. Çok geri
lerden Ani bir çıkıl yapan Yqar Kellhe 

yetişerek topu aldı ve hemen san• 
büyük tehlikeafnl kurtarmıt oldu. 

Oyunun bundan IOnrald Jmmı tallll'' 
men mlllavi bir ıekilde cere:yaıı etti. 
IIhklI hllcumlar hemen ayni de 
tehlikeli oluyor, Dd kale de ayni ddlJlllll. 
de korkulu vazlyetlere glrlyordu-

Gerek GOnee, gerek Fenerbahgl 
1nmlarmm mtıdafaa hatlarmda 181" 
elemantarm muhacim arkadıtJarmd.111 
ha gayretli oynamaları yllzUnclendlt 
fite maçın IJOD. dakikamı kadar d 
eden bu çe)dpıe golab nlha)'8t 

ve her iki takım ahadan beraberllkle 
nldılar. 

Fın11ba'Jıçı dün dı - taraftarlanm tatmin -------------------------.-ıı 

~-:;:~;.,~~~an·--~ Ankarada lik maçla 
Bır lıafta nvıline nazaran :yırindı 

yaınıan tadil4ısn yaınu lııicıms 1ıattsna MabafızgDcl Demlnporu, GDneı de 
inlıiSllT ıttirilmui son luırplapuzdan IOll G 1 t .ICPI A tll 1 
ra büsbütün meydana ~" bir llakilıat a • asara11 mas up e er 
tir. Fınnbahçınin ııri lıatlannda: Kalt:- Anbra ilk maçlarına dllD Jluhafılllcl 1 DJ1Bll 1an JarmmJı1ar &gık bir 
ci Hüsameddini dün çok asabi buldulr. aabaamda denm ecUJmlttlr. KOia- kurdular ve kaçan. birçok fırla 
Lüztlmııa ,atmalar, kavga dıbilmtk ;- balratarm ehemm!yeti brpmıda haft- 90Dl'a 23 tlnctl da1rttac1a Oğu 
fin oaile aramalar ili' dı güıd dılildi. nm mtllaı~sllJlne raimeıı 9tad wa.. I attıiı bir tlltle Galatuaraym ilk 

Günq mrüıadmlıri fiil atabilıılırdi men cJolmQltn. attı. 3G lnc1 dakfbda da konıerden 
Hüınuddinin ini ıinirli lıali atm • ldci· len topu Cemil mJa bir kafa 
t1ırtlil11 için /ıct bit mtice dofurabilirdi. Muhafız • Demlrpor anne. allarma ta1taraJı: takımıll~,1111 

Müdafaada Lebib ıa1yur, y "1111 kabil l1k mbabaka Muhafıqtlctl ile Demir- golle berabere vaziyete aolmıut olft. 
oldulu kadar afvds. spor arumda ,aplldı. llddetll e1en rtı. dan aonra kuvvel manevlyelerl vnırtıeııı.,.. 
MuavinltTdın; iti cınah o1fl'IClllan sAra brp ilk devreyi oynıyan Muhafm. Galatasaraym vaziyete tamamen 

bnmutal iyi idillr. Ortada Angıli4isin blar, nldp mtldafaa aleyhine verilen bir olduğu sCSrUlllyordu. 4" Onctl ~ 
,m bir lunidor lıalindıydi. Bıreltıt .,,,_ penaltıdan maçın yeglne golllntl attılar. Gtlnet lafdan bir hücum yaptı ve Cf1' 
ain ki solafıletan baJlıyaralı mırleıı ,,.,,. tıdncl devrede rtızgtr · lehine dizilen dm falsolu bir havaleat oyunun. 808 1# 

· lıadmdı karar hldmlan Mılilı, lunp or- MuhafızgllcllnllD .sayı adedini )'Waseltace- Jdkamda Galatuaray kalesbıe 
ta muavindın daha ,ok bıcmksizlik etti il umulurken, alancıların fazla drlbllng lmsabaka da bısylece 3-2 Gtlnet lehine 
dı Günq bu koridordan adamaleıUı isti- yapmalan yUzUnden gol çıkaramadılar, hayetlenmlf oldu. 
ladı danedi. EflT ıdıbiluydi- maç da 1-0 neticeyle Deminpor aleyhi- -------------ı 

Hücum lıattsnda iıı. ltüpa Sanill ta- ne bitti. 
mar.ilı muvaffak olamamaltla b11ab11 
Ali Rızadan ,olt il gördülü mulıalılealehr. 
Ya1t11 iZ. Nacinin dünkü oyunda tnült:
rıddit bir lıalleri f!ardı. Merleıı mulıadm 
- billıassa ilrinci devrede - takinnn m 
iyj oyuncwu Fikrlli unuttu. 

Günq ıahmında Cilıat. Farulr, Rıbii 
"' billıassa Omn cidden 111ükanmıl bir 
oyun pluırdılar. Ommn, ilk on dalıilıada
lri tulddüda ıail olduktan sonra 22 o
,uncunun ,,. iyisiydi. 
lbralıim bir müdafidın dalıa ıiyadı 

cmalı luı/I oldul""" iıbat etti. Tahmı 
lıikumda iltın bıurıuz. tahm müdafa
ada iltın korner kalıramanı idi. 

Akannlardan Sa14Wdin son zamanlar
daki oyımlariZ. hyaı ıdilaniyıcılt kadar 
fmaydı. Melilı, o mqlıur ıtri muhacim 
Mılill salıamn m al11 futbolcusu Ya,a
"" bile ıriııbil«ıli lıadar topa lı4ki111 
olamadı. 

Sütrü Niyaziden malırum olan dünkü 
GfiMı takımı Sa141ıaddinin dı dur,,,,,ZU. 
lu yilıündm "' dolayuilı ltaZ. önünde 
ınrnq :yapamamalttan galip gılemıdi. 

Galatataray • GDnet 
Sıra stıııUn en mtlhlm mlllabüur o

lan Galatasaray - GOneı karlılalmaama 
l'elmiltL 

Saat 115.lts geçe hakem Bay :bıunm 
daveti tızerlne talnmlar abaya geldikleri 
vakit Galatuaray tu kadron ne mıdall. 
Dlllb: 

(Jablcl - SadettlD, Cemil • A1mMıcJ, lla
Ud, BUml - SWeJ'IDID, Oju, BaUm, İll• 
...., Omer. 

Buna mukabil GUneı de tu ıuretle 

yer almJftJ: 
Nedim • Nllllc1, Melanet -~ Se

dad, BaJTI - Saiill, Mmatter, lüm4er, 
Necmi, Cahlc1. 

llk lalmıda Galata.saray rUzglra kartı 
oynuyordu. Oyun daha ziyade GUneeln 
yaptığı htlcmnlarla bqladJ ve bunlardaıı 
25 illet daklJradaJrh11Je İakender Dk goltl 
attı. lkl dakika eonra yine lakender Gn
nefin Ddııci 1&YJBIDI da kayda muvaffak 
oldu. 

Askerı llsest 
şamplyonluğa 

Atletizm 
müsabakaları 

Dün devam edildi 
Evvelkl gUıı bqiıyan askeri llaeler 

ruında atletizm birlncWğl mtıaahüılllll' 
na dUn de Kadıköy ıtadmda devam 
dl. Sabahleyin yapılan bu &aıFUl.flllJ.-~ 
da alman telmlt dereceler kmılardaı 

200 METRE 
1 - Balld (Deniz lisesi) 2(,8. 
2 - Mehmet (Deniz lisesi) 25.S 
3 - Sermed (Deıı!z lisesi) 
4 - Ali (Kuleli) 
15 - Necati (Maltepe) 
6 - BaUd (Kuleli) 

800 MttM 
1 - Jluzatter (Kuleli) 2,18 
2 - Rahmi (Maltepe) 2,17 
3 - Abdi (Kuleli) 2,19 

c!e• çekinen AngelldiBJn tealralz ve ber- nnda llellh vuıtu ü 
~_,~~--~~--~~~_,~~·~-t:r~~~'ııjijı~~'iiii!i~~liiitıii!il .... ~~~,.. .. "'""" ..... 

· tıJr devre, GUnetln ilatUnlüğtı De ve 
2-0 Galatuaray aleyhine bitti. 

tıdnci haftaymda rilzgtrla beraber oy-

4: - Rilldll (Deniz liıteal) 
15 - SıdJa (Kuleli) 

6 - Nahid (Deniz) 

ınn - Gtınq ftar1tlapumnda Cilıadın illi güzıl llurtanıt 

BDlllll maçlar 

Barutgücü 
Şehremini . akımına yenf idi 

DUn BakırklSy Barutgllcll aal.11mda 
birçok futbol kartı1alma1an yapılımltJr. 
tık mtıaabakada Liyon spor klübtl BaJar. 
köy Rum taJrmımı 6-0 y~. Bczazyan 
liseıi futbolcUlerl de Barutgllcn genç ta
Jamına 1-0 mailflb olmuılardtr. 

GUnUn ehemmiyetli maçlarr olan Ba· 
nıtaUcUyle Şehremlni halkevl futbol ekl
})l1raqıJqma)armda B timleri birer golJe 
berabere kalmrtlar, A taltmılan mUaaba. 
'ası ise 2-0 BarutgllcU aleyhine ntUce
lenmi§tlr. 

YDKsm illAllA: 
1 - Nadi (Kuleli) 1,60 
2 - Kemal (Kuleli) 1,IRS 
3 - Mehmet (Deniz llaesl) 1,&15 
4 - Halid (Deniz liseli) ı,csrs 
15 - Hilml (Kuleli) ı.csrs 
e - Naci (Deniz) 1,scs 

CbdDATll& 
1 - Sabahaddin (Bursa) 47,78 
Z - Nuri (Kuleli) 47 
3 - Repd (Kuleli) 46,67 
4 - Ali (Kuleli) 415,15 
fi - Mustafa (Bursa) 
6 - Necmi (Deniz) 
DUnldl karlı1almalar netJeeefncJe 

gllnlük puvan vaziyeti de pdur: 
73 Deniz lisesi, '12 Kuleli, 16 Buftl8, 

Maltepe. 
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Lik maçlarının ikinci 

haftasında 

Bey kozu Vef~ da 

... , 
( . 

. Galat8S8~8Y ,,,,;.TöP'k8Pıyı, BeŞiktaş ı. Sporu 
yendiler 

heyecanlı Hilalle Süieymaniye 
!a~!ı~ st<!©l!n~~ 

Süleymaniye 2 - Hilal 2 

bir müsabakadan sonra berabere kaldılar 

Sur lıi eyınaniye: ~ıu,·affak • Burhan, Ra- Hilal: 1\lurad • Akif, Necdet - Galib, 
~· ~aiın, İbrahim, İbrahim - Rauf, Da- Zeynel, Suphi - Rauf, Naim, Hakkı, Mus-

• ~luzaffer, Nellret, Raif. tafa, İlhan. 
Hakem: Şazi Tezcan (Güneş) 

aıı~altsi.nı stadındaki lik maçlarının ilki ği ümid edilirken, Hilal oyuncuları mü
~Uı eYlı:ıaniye ile Hilal arasında oynandı. sa bakaya büyük bir enerji ile devam e
tıı~Ynıaniyelilerin hücumu ile başlıyan diyorlardı. Ve bu gayretlerinin semere. 
ta abakanm ikinci dakikasında siyah be- sini de devrenin son dakikalarında Rau- ı 
~~t soı açık Nedret, günün ilk golünü fun frikikten attığı golle gördiller. BL J 

1 aleyhine kaydetti. rinci devre böylece 2-1 Süleymaniye le-

ı~.~ll sayı Süleymaniye takrmınm daha hine bitti. 

liın Çalışmasına sebeb oldu. Hilalliler, bü- İkinci haftaym 
~ bu kısımda bocalıyorlardı. Müsabaka İlk kısmın sonlarına doğru canlanan 
Qeı_. §ekilde Süleymaniyelilerin baskısı ile Hilal takımı, ikinci kısımda da ayni vazi
~ alll etmekteyken snğ iç Daniş, Hilal yette oynadı. ve bu haftaymm ortaları
Qelesı önündeki bir kargaşalıktan istifa. na doğru Hakkının ayağıyla bir sayı da. 
~ederek siyah beyazlılar hesabına i - ha kaydetmeğe muvaffak olarak bera-

cı goıu de attı. berliğe eriştiler. 
h<l~k ltrrk beş dakikanın sonlarına doğru Müsabakanın bundan sonraki kısmı ild 
, 1r:~_ IU!al merkez muavini Zeynell tarafın beraberliği bozmak için didinme
~~ kkme attığı için - oyundan çı- siyle gcçti)"SO do netice değişmeden ni
'i~~t. On kişi kalan Hilal tak1mmm bu h:ı.yetlendi. Hakem Şazinin idaresi kusur. 

1Yette büyük bir gol farkıyla yenilece_ suzdu. 

Galatasaray 3 
~~alatasaray: Sacid • Lfıtfi, Adnan - Ek
l!ııı '~edii, Cetal - Necdet, Süleyman, Sa· 

- ı opkapı 1 

' tıifak, Biilcnd. 

'l: Ilakem: Tarık 

\aı altsitn stadyomunda yapl.!t.n mfüı::ı.ba
~ar<lrtn en ehemmiyetlisi olan ve Galata
lııa ayın kazanacağı muhakkak olan bu 
)it-~~ az, fakat o nispette ateşli bir se-
~1 kalabalığı toplamıştı. 

Qet~na Galatasaraylılar başladılar ve 
~t. aı hakimiyeti te.sise muvaffak oldu. 
~cDknuna rağmen, canla başla uğraşan 
~ apı müdafaası gol yapılmasına mey
~l'a Vermiyor ve buna biraz da Galata
~b Y muhacim hattındaki aksaklıklar se-
~·0luyordu. 

~~t ltltaç maçtır sahada görülmiyen Nec
'ie b ltendisine Yerilen pasları kaçırıyor 
tilatll suretle henüz formunda olrnad1gın-ı 

er· 
~ lYordu. Galatasaraylılar bunun ü-
l tı.e 'B··1 "lll'ıı b u end vasıtasiyle işlemeği tecrü. 
~~a . aşladılar. Fakat, Topkapmm sağ 
a. \>ını u . 
"lltf oamid, elındcn gelen gayreti 

Oclerek .. k" Jd -' mum un o ugu kadar bu hü-
h. ları akim b k - -
·~ soı ıra maga ugraşryordu. Ge-
l'ııııtır.ı dan yapılan bir Galatasaray hücu
l'ıııııra; Salim, oyunun ilk golünü atmağa 

" fak oldu ,.ata . 
~cbk tasarayın baskısı devam ediyor. 
tıl~.0al>ılııar da buna, arasını mu!I,ı bele 
a~ b~lars::ı. da iyi lşliyen rakip müdafa
tıı ır tti r· e~ .. r u aşamıyorlardı. Devre bit-
t llzer . ~~ı e • soldan topu ortalıyan Büknd 
\ geı ' tı1 " en pasn yetişer0k ikinci golü de 
t e top e lliJı santraya geldikten sonra dev. 
t ayete erdi. 
~itl . 1 l' cı ınftuynı 

j• Ofıka 1~ ~· Pılılar ikinci devrede daha enaTr. ır 0 "ala~ Yun tesisine muvaffak oldular. 
~ıııı aray kalesine üst üste vaptıkları 
rıı arına . . ~· . • 

t-,. an bırınde, Kamil ofsaydden 
tıı ~oı 

da1t· atarak vaziyeti 2-1 yaptı. (1 O n-
e; tko.). 

tı aıata 
1 

ıı\\ el saray hücum hattı, bunun üze-
~ b erhat toparlanarak mukabil akın
~i~, taşladı, Tonkapı kalecisi Ahiliillra 

~crb ~l' U esizliğine rağmen cansperane 

Topkapı: Abdülkadir • Semih, Sabahad
din • Uayri, Hakkı, Hamid - Yunus, Ziya. 
Salahaddin, namil, Tahsin. 

Özcrengin (Si.ilcymaniye) 

ne mani olmağa çalışıyorlardı. Fakat ni
hayet 35 inci dakikada, kale önünde do
laşan topu, Süleyman sıkı bir şiltle içeri 
yolladı, b\lnU karşılıyan Abdülkadir topu 
bloke edemedi ve geride bckliyen Salim 
yıldırım gibi bir sliratıe ileri atılarak ü
çlincü golil de atmağa muvaffak oldu. 

• • • 
Salimin iltihakiyle, oldukça canlı ve e. 

nerjik bir hal alan Galatasaray muhacim 
hattı, geçen seneki gibi müt(;madiyen 
değişmez ve istikrar kespederse, bu se
ne Galatasaraydan birçok parlak galibi
yetler beklenebilir. Filhakika, Salimle Eş 
fak, Galat:ısarayın çoktanberi mahrum 

bulunduğu iki mühim "golcü,, o1abilirler. 
Yalmz muavin haltının cc-nah kısım

larında kıü'i bir değişikliğe ihtiyaq vardır. 
Sarı kırmızılılar ancak bu takdi••lE', şam-
piyona maGl:uının en kuvvetli namzedi 
addedilebilirler. J_ -

ikinci kümeler 
İkinci küme klübleri arasındaki lik maç

larına dün de Süleymanye sahasında de

vam edilmiştir. 

EyUp 4 - Boğaziçi 1 
Nuri Bosutun hakemliği ile yapılan bu 

müsabaka baştan sona kadar EyüblUle
rin hakimiyeti altında cereyan etti. İlk 
devrenin 9 uncu ve 15 inci dakikaların. 
da Eyüb merkez muhacimi Muzaffer bi
rinci ve ikinci, 31 inci dakikasında sağ a
çık üçüncü golleri attılar. 

!kihci kısımda Boğaziçlilerin attıkları 

bir gole mukabil Eyüb takımı yine Mu
zafferin ayağıyla dördüncü sayısını kay
dederek maçı 4-1 kazandı. 

Ortaköy -2 Altmordu 1 
Glinün ikinci maçı Necdet Gezenin ha. 

kemliği ile Ortaköy ve Aıtmordu takım
ları arasında yapıldı. 

Karşılıklı hücumlarla ve mUtevazin bir 
§ekilde oynanan ilk devre golsüz olarak 
berabere bitti. İkinci kısım yine müsavi 
bir şekilde başladı. Bu haftaymm orta
larına doğru ilk golU Ortaköylüler attı -
lar. Akabinde Altmordu merkez muhaci· 
mi beraberliği temin etti.. 

Oyunun sonlarına doğru Ortaköylüler 
ikinci sayılarını kayda muvaffak olarak 
müsabakayı 2-1 kazandılar. 

K. gUmrUk - 4 Davutpaşa o 
Hakem Halid Galibin idare ei;t:.ği ve 

Davutpaşalıfarın başladığı bu mU.sabaka. 
nın ilk dakikalarından itibaren Karagüm
rilklüler, açık bir biikimiyet kurdular ve 
ilk kısmı 2-0 lehlerine bitirdiler. 

İkinci haftaymda da üstünlüklerini i
dame ettiren Karagümrüklüler bu kısım
da da iki gol daha kaydederek maçı· 4-0 
kazandılar. 

B takımlar müsabakası 

Fenerbahçe - 4 
Güneş - 2 

Kadıköy stadında günün ilk müsaba
kasını Fenerbahçe ve Güneş klüblerinin 

B takımları yaptılar. 
Birçok birinci takım elemanlarını ihti

va eden ikinci takımların karşılaşması 

Fenerlilerin 4-2 galebesiyle nihayet bul
du. 

Ş®reff ~tadnn@I_!l 

- - Vefa -2--::-- Beykoz 1 
Vefa: Ahmet,. Vahid, Süleyman - Şük- ı Beykoz: Sara. • Sadeddin, l.\lehmet • 

rü, Lfıtii, Abduş • Hüseyin, Muhteşem Mustafa, Kema1, Cahid • Turhım, Etem, 
Sulhl, l\lchmet, Receb. Şaha.b, Said Gazanfer. 

Hakem: Kemal Halim (İstanbulspor) 

Ortaköydeki Şeref stadında yapılan J 
lik müsabakalarının birincisi geçen hafta 
Güneşe karşı muvaffakıyetli bir maçtan 
sonra ancak tek gol farkla yenilen Bey
kozlularla kümenin kuvvetli ekiplerin
den biri olan Vefa beyninde yapıldı. !Ik 
devre rüzgarı arkalarına alan Veialılarm 

hücumuyla başladı, eski Beşikta§lı Su1hi
nin takviye ettiği yeşil • beyaz hücum 
hattı oyunun başlangıcından itibaren ağır 
basıyor, bir hafta evvelki muvaffakıye
tin verdiği gururla oynıyan Beykoz ise 
bozuk bir oyun çıkarıyordu. 

Maç, karşılıklı akınlarla fakat Vefanın 
hakimiyeti altında geçerken 35 inci da· 
kikada Ahmedin bir hatasından istifade 
eden Sulhi sıkı bir vuruşla Vefanın ıik 

golilnil attr. 
Bu golün aka.binde yaptıkları bir hü

cumda Beykozlu Said rakip kale önün
deki kargaşalık esnasında beraberliği te
min etti ve ilk devre böylece 1.1 lik bir 

neticeyle bitti. 

İkinci haftaym 
!kinci kısmı tarafeynin büyük gayret-

leriyle mütevazin bir şekilde cereyan 
etti. Beraberlikle nihayetleneceği umu -
lan bu oyunnu sonlarına doğru Vefalı 

Hüseynin uzaktan attığı güzel bir şilt, 

Beykoz Kalesinin üst köşesinden içeri gi
rerek Beykozluların bire kal'§ı iki golle 
mağlf.lbiyetlerlni intaç etti. Hakem Ke
mal Halimin antrenmansız olduğu göze 

çarpıyordu. __..:!&-.--

'/ stanbulspor kalecisi Saim tehlikeyi t1zaklaştırıyor. 

Beşiktaş 3 - istanbulspor 2 
Beşiktaş: l\lehmet Ali - Xuri, Faruk - lstanbulspor: Saim • Ali, Samih - Ta-

Rifat, Bedii, Feyzi _ Hayati, Rıd\'an, Na- rık, Seyfi, Enis • Bahri, Cel'ad, Orhan, 
zım, Hakla, E~ref. Rıd\'an, İsmet. 

Hakem: Ahmet Adem Göğdün (Knsmıpaşa.) 

Beşiktaşın biribirini kovalıyan sağlı 

sollu hticumlariyle başlıyan oyunda siyah 
beyazlılar derhal tam bir üstunlük kur
dular ve beşinci dakikada Nazımın plase 
bir şütiiyle ilk gollerini kazandılar. 

Siyah beyazlıların hakimiyeti ilk dev
renin ort:ılarına kadar devam ettiyrn de 
İslanbulsporun genç mütlafası başka gol 

------

kaydına mani oldu. 
25 inci dakikadan sonra oyun müteva

zin bir şekil aldı ve 42 inci dakikada Be. 
şiktaşlı Nazım geriden aldığı bir pası iyi 
kullanarak takrmının ikinci sayısını kay
detti ve ilk devre böylece 2-0 1stanbul

spor aleyhine bitti. 

lkioci haf taym 
İkinci kısım lstanbulsporlularm çok 

canlr oyunuyla başladı, sarı siyahlıların 
genç elemanlarr, kuvvetli Beşiktaş müda. 
faasmı zorluyorlar, zaman zaman çok 
müşkül vaziyetlere sokuyorlardı. Bu ener 
jik akınların neticesi nihayet 20 inci da-

kikada görüldü. Orhan uzaktan attığı bir 
şiltle lstanbulspora bir sayr kazandırdı. 

2-1 lik vaziyet müsabakanın çok sıkı 

ve sert g eçmesine scbeb oldu. 28 inci 
dakikada lstanbulspor kalesine atılan bir 
köşe vunışunda Hakkı siyah beyazlıların 
üçüncü golünü de attı, 

e~;otıyı!', müdnfnn hattı da ayni şckil
ÇaJı§rnalarlyte yeni bir gol yenmesi. Deykozım nıağltıbiyetile neticelenen Beyk oz - Vefa maçmdan giizel bir ensfantane 

İki gol farkla galib vaziyete geçen 
Be!iiktaşlılar, bundan sonra işi gevşetti
ler. Onların yavaşlamasından istifade e, 
den 1stanbulsporlularsa, derhal bariz bir 
hakimiyet tesis ederek Beşikts.ş kalesini 
sardılar ve 40 ıncı dakikada Bahri vası. 
tasiyle ikinci gollerini attılar. Bundan 
sonra geçen beş dakika içinde yine haki

miyetlerini idame ettiren !stanbu!sporlu 
lar baf;kacıı gol çrkaramadan maçı 3-2 
kaybetmiş oldular. 



20-26 Eqliil 1938 
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: Her hafta cumartesi günleri, dünyada olup biten ikbsadi, ıiyaıi, edebi hadiseleri, enteresan .Jı•aJarı, kauılan, 5 
: ocynelmilel ıpor bar!)ketlerini, dünyanın dört kö~esindeki en doğnı mehazlara istinat ederek ıünü rWıüne teabit : 

: ediyoruz. Okuyucularımız, bu yazıları kesip ıaklama~la çok kıymetli bir tarihi eser kazanacakları gibi, bir çok : 

: mallımat da öğre'anüş olacaklardır. : 

=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••• 

Lehi!tanda ilk &hımioyum 
fabrıka~n kuruıuyor 

1934 tenberl takip ettiği yenl ticari poli- Alman • Çekoslovak hududu üzerinde 
t1kanm neticelerine dair blr rapor neo- yangmlar olmaktadır. 
retmiştir. 1934 den bu güne ~ Ame- 21 Eylôl - Bir gece devam eden mU
rika serbest mübadele esa&larma mUste- zakerelerden sonra Prag hükfimetl Fran-

Lehlstanm sanayi merkezi olan orta nlt 18 ticari mukavele imza etmiştir. Bu sız • İngiliz tekllflerinl kabul et.ml§tlr· 

ltısmmda kısa bir zaman içcrsinde ilk a. ticaret mukaveleleri lınıa edilen memle- Bazı ufalttefek ihtlrazi kayıtlan ihtiva 
JUmlnyom fabrikası açılacaktır. Lehistan 
bu suretle §imdiye kadar Fransa, Al
manya ve lngiltered~n getirdiği senevi 
2500 ton alüminyomu kendi topraklarw
dan çıkaracak ve kendi fabrikalarır.da 
işliyecektir. Bu yeni teşebbüs için 10 
milyon zilotl sermaye konmuştur. 

Felemenk kraliçesinin ouıku 
Parlamentonun açılması mllnasebetile 

Felemenk krallçesl parlô.mntoda bir nu
tuk lrad etmiştir. Kraliçe nutkunda tah-
ta geçişinin yıldönümil mUnasebetile ya
pılan tezahürata teşekkürden sonra blr 
senelik vaziyetten bahsetmiş, Felemenk. 
te işsizliğin azaldığını, fakat memleke
tin iktısadI durumunun tamamlyle lyileo
ınenıi, olduğunu anlatmıştır. Kraliçe ha
rici slyasettcn bahsederken Felemengin 
bütlln dünya hUkfımetlcriyle dostane 
münasebeti devam ettirmnk arz~unda 

olduğunu söykmi~Ur. Hnıllçc, nutkunu 
Felcmengin Okyanustaki mllstemlekele -
rini karadan ve denizden müdafaa et-
mck için alınacak tedbirleri sayarak bL 
~rmiştir. 

ltalyada Mr torpido muhribi 
denize io rliri idi 

1600 tonluk Alpiııo torpido muhribi 
Ankonda denize lndirilmlştir. 

21! lEyUlQıU 11 ~~~ 
Amerikada kasır!(a 

Çok şiddetli blr ka.sl?'ga Birleşik Ame
rika devletlerinin §ima.11 earld t&rafnu 
allip silpürmUştUr. 

Bu .lı:a!ırgada 483 kişi lilmilş, binlerce 
insan yaralanmış, 12.000 klşt de yersiz 
ve yurdsuz kalmıttır. Zarar lkf yi1% mU. 
yon dolan geçmiştir. Birçok köyler ve 
eehlrler harab olmuş, yollar çökmüş, şi
mendifer raylan bozulmuştur. Devrilen 
ağaçlarm sayısı 10.000 den fazladır. 

Batan ve:;a sahil>ie kayalar \izerine 
düşerek parçale.nan vapurlarla balıkçı ge
milerinin sayısı beş yü.zle yedi yüz ar .. 
IJllldadır. 

Bir tayyare kv:ısı 
1935 te Londra • Kap rekorunu kırmış 

olan tayyareci Davıt Ll5velllnln bindiği 
bir tayyare Limpn tayyare karargahı ci
varında yere dilşcrek parçalanmıştır. Bu 
tıırr tl civarda kesit bir sis vardı. Tayya
re<. tayyarede bulunan blr arnda§I 
Ölmil .J.r. 

Hir sinema yıldızı öldü 
Sessiz sinema devrinde t'* meşhur 

bir yıldız olan Polin Frederik, Holivutla 
ifunUştUr. Asıl adı Bcatris Llbl olan bu 
kadrn ölUrken 52 yaşındaydı. 

~2 ~Vıı lYı H 41 9~~ 
Amerikan hava kuvvetleri 

kumandanı öldü 
Birle~i.lı: Amerika devletleri bava kuv. 

vetlcrJ umum kumandanı gcneraJ Vesto
ver, Los Aııjelos civarmda vukna gelen 
bir tayyare kazası neticesinde ölmUştUr. 
Müteveffa 1936 danberi Amerikanm ha
va kuvvetleri umum kumandwııydı. 

Filistinde yeni bir hava hattı 
uçılıiı 

Tel • A vivde yeni bir tayyare hattının 
açılma töreni yapılmıştır. B..ı yea1 hat 

Tel - Aviv - Berut arasını birleştireceği
ne göre Fllistinle Lübnan arasında hava 
tarikiyle münasebet başlamış demektir. 

Çe.ik karteli 
Yeryüzllnde çelik istihsal eden başlrca 

dokuz memleketin çelik rıanayıt mümes
silleri Parlııte toplanarak beynelmilel si
yasi vaziyet dolayıslyle her taraftan va. 
Jd taleblcr karşısında çeJik fiatlarmı 
7'lbe1tmeğe karar vermişlerdir. 

23 IEVllOıD 11 ~~~ 
Amerikanın ticari vaziyeti 

Va.tington ticaret odası, Am~rikanın 

ketlere Amerlkanm ihracatı 1 temmuz eden bu ktlbul karan Frar.!Ja va ln&iltc-

1936 dan 1 temmuz 1938 e kadar yUzde reye blldirllmlştir. 
Mare§al Görlng 'Macar hUkUınet nnlbi 

53 artmıştır. Halbuki AmP.rikayla ticaret 
mukavelenamesi imzalamıyan memlekeL 
lera vaki ihracsıtta ııncak yilzde 35 artış 
va.rdır. Amerikanın ithalat nispeti bu 
müddet lçersinde yii7..de 42 den yüzde 
45 e çrkml§tır. 

Raporda, mllbadelenin bu seneler zar-
fmda artışma yalnız ticaret mukavelena
me! erinin değil, başka birtakmı iktısadi 

Amillerin de teslr ettiği yazılmakta, mRı-

amafih bu tesirlerin Amerikanın takip 
ettiği siyasi hattı hareketten ileri geldi

ği z.lkrolunmaktadır. Amerlkanm akdetti
ği ticaret mukaveleleri, harfe[ ticaretinin 
yüzde kırkını emniyet altına almıştır. 

İngiltere, TUrkiye ve Venezuella ile de 
ticaret mukavc!f'sf yapmak Ozere mOza. 

kereye devam etmektedir. Bu mukavele. 
Perde imzalandığı takdirde Amerikan tJ
caretinin yüzde altmışı mukaveleye rap
tedilmiş olacaktır. 

24 EvO\Qıl 11 ~3EJ 
.Bre21ilyad!l tayyarecilik 

1928 de Brezilyada ticari hava 70llan
n111 uıunluğu 6595 kilometreyken bugün 
68472 kilometreye çılo:nrştır. 1928 de ha
va yoluyla seyahat edenler 2152 kişiyken 

1937 de 618, 17 4 e yükı:ıel::n!ştlr. Tayyare 
ile nakledilen ticaret eşyası ve mektup 
mfkta.n ia on misli artm:ştir. 

25 EyOQI 1938 
İspanya harbi 

18 EyliUlo zt eylül arasında vakalar -
18 Eylül - Milliyetçiler Ebre mınt&

kasmda yeniden taarruza başlamı~. 

19 eylül - Milliyetçiler Prat hava ka. 
rargıihmı bombardıman ettiler. 

20 eylül - Milliyetçiler Ebre nimtaka-
sında bazı mm'Zil•ri l .. tial etmif:lerdir. 

Burgos maliye vekaltiniıı bir emıtna
msiyle Mayorka a.dasmdaki Palnın lima
nı açık liman olarak ilin edilmiştir. 

21 Eylül - Alikant'in milliyetçncır ta
rafından bombardımanı 14 kişinin ölilmU. 
ne ve 100 ad:ımm yaralanmasına sebeb 
olmuştur. 

2.2 EyJfıJ - Milletler ceinlyeti af'am
b!l'sine, MBsyö Negrln "lspıınyanuı, !a
panya dahilinde tabiiyet değiştrim.iş ec
nebiler de da.hll olmak şartlyle mevcut 
bUt'!in yabancı gönülli.ıleri derhal mernle
ketlcrine iade etmeğe karar vermiş ol
duğunu .. bildirmiş ve ~'bu tedbiri kontrol 
etmek Uzere milletler cemiyeti tarafın. 
dan beyn(>Jmilel bir komisyon gönderil
mesini,. istemiştir. 

Barselon hlikümetlnin şefi "ancak o
torite sahibi bir hkt1metln milli bir an-
laşma politikastyle İspanyada sulh ve sU
kilnu iade edebileceğinl,, de aynca kay
dctr.1ekt edir. 

2:1 cyliıl - Milliyetçi tayyareler Alkoy 
ve Mfnorka;, oombardrman etmlşleı·dlr. 

2.a eylfıl - Şark cephesinde cumhurl. 
yetçller t t 70 ve 1106 rakrmh tepeleri 
zaptetmlşlcrdir. 

2~ ~yDtOıl 119~~ 
~·eko~lo vak ya mesele-Ü 

- 20 Eylüldeo 26 Eylfıle kadar -
20 cyHU - Pragdaki İngiliz ve Fran

sız sefirleri Çekoslovakya htlkfunettne, 
Çemberlayn, Balifaks, Daladiye ve Bon
ne arasında metni kararlaatınlan tavsi
yeleri tebllg etmişlerdir. 

Lehistan hariciye nazın Bek, Alman-
yanın V:M1ova elçisiyle gnrU~mUştUr. lıt'
htstanda Çekler aleyhinde nUma~ler 

devam etmektedir. Lebistanın Londra, 
Parl!l, Roma ve Berliıı elçileri bu hUkCı. 
metlere I,ehistanın Çekoslovakya rnese. 
lesi karşısında almak mecburiyetinde bu
lunduğu tedbirleri bildirmiştir. 

Amlral Hortiyle göril§milştilr. 
1talyada dol.aşmakta olan Mu.solhıl. 0-

dlnde bir nutuk söyllyerek Almanyanm 
haklı taleplerini mtidafaa etmiştir. 

Alman - Çek hududunda yeni hMlse
ler olmll§tur. 

22 Eyliil - Fransız - İngillz hilkfımet. 
lert tarafından verilen kararların kayıt- J 
ııız ve eartsız olarak kabuJU ha.klı:mda bu 
hilkUınetler tarafından yapılan ısrar U
zerlııe Çekoslovüya hllknmeti .kararlan 
aynen kabul etmiştir. Bu karar radyo 
vasıtasiyla halka blldlrilmlştir. Pragda 
halle vatanperverane nümayişler yapmak 
ta. CekoSlovakya milletinin &Bker bir 
dllttatöre ihtiyacı olduğunu haykırrnak
tadll'. 

Hodza kabl.nesi lslliasmı vermiştir. Ye
ni kabineyi ordu umumf mUfettlşl gene
ral Sfrovl teşkil etmiştfr. 

(Geneml Jan Sirovi 1888 senesinde 
Moravyada doğmuıtur. Umumt harbden 
evvel Varşovada mimarlık yapıyordu. 

Harbin llAnından ııonra Rusyada t.eşekkill 
eden Çek gönUllillerl alayına girdi ve ne
fer olarak çalıştı. 1916 ıia zabit nube • 
dili!. Avusturya ordusuna karşı kamnı
lan Ziborot zaferi sırasında alay kuman· 
daniydı. 1917 de alayıyla beraber Bol
şevik ordulanmı karşı .haibettl. 

1918 de general rO.tbeslyle Rusyadakl 
Çek ordularına wnum komutan talo1n 
edildJ, 1920 de Çekoslovakyaya girdi. ve 
bilyük erklnıha.rbiye l'eisllğlne tayin e. 
dildi. Sonra blr müddet mlllt mtldafaa na
zırlığı ve nihayet ordu umum mUfettişJi. 
fi.ne tayin edildi.) 

Lehistan ve Macaristan sefirleri Prag 
hU.kUınetl nezdinde akalllyetJer meselesi 
hakkında teşebbüslerde bulunmuşlardır. 

Çemberlayn tekrar Alınanyaya gitmJş 
ve Godelsbergde Hltler tarafından kabul 
edilmiştir. 

23 EyliU - Bu sabah Bitlerle Çember
layn arasında yapılacak olan göril§Dıe 
yapılmamıştır. 

D. N. B. Ajaıısı neşrettiği bir tebliğde: 
"F'Uhrerin Çemberlayna, Çek hilkfuııet!
oe tevdii ricasiyle bir muhtıra verdiğini,, 
blldlriyor. 

Çek orduları Sildet Abnan mmtakası. 
m tekrar işgale baslamışlö.rdır. Çek - Le. 
htstan budu.du üzerinde ufaktefek hA.dl
seler olmuştur. 

Rus haııiciye komiseri Potemkln Le
histan sefirine bir nota vererek Lehli. 
tan bUkfunetl Çekoslovak arazfıd dahi
llnde ordularmı harekete getirdiği tak
dirde Leh - Rus ademi tecavUz misakmm ı 
başka blr tebliğe hacet kalmadan feshe
dlleceğinf blldlnnlştlr. 

24 eyHU - CumhıırretsJ Beneş kırk 
yaşına kadar herkesin stllb altına alm. 
masrnı emretmiştir. Pragdaki Fransız 

askerl heyeti reisi general Foşa istifa 

etmif ve Çekoslove.k hizmetine girnliş- ı 
tlr. 

Lehicıtan hududu Çekler tar~mdan ta
mamen kapatılmıştrr. 

Fra.n!lada kısmi seferberlik llln edll
tniş, bUtUn Avrupa mllletlcrl askert ted. 
birler almağa başlam.ıılardır. 

25 eylfıl - Hitlerln Çemberlayna ver
diği muhtıra Prag hfilı:t1metlne tevdt e

dllmlştlr. Bu muhtırada SUdetlerln feci 1 
vaziyetine bir defa daha işaret edildikten 
eonra: "1 - Bağlı haritada gösterilen 
mıntakalardan Çek ordu ve memurlannm 
tamamiyle çekilerek bu mmtakanm l bi
rlnclteşrlnde A!manJe.ra teıliml; 2 - Bu 
mmtakalarm tahliyesi eıınasmda tahrL 
bat yapılmaması; 3 - Çekoslovak:yada 
sllih altmda bulu...'la~ bUtUn Almanların 

_..Devamı 13 tlncil.de 

Vezan: Rahmı t Atil~ 
ısmaıı Hakkı paşa, suutan 1ııes 
bına gün aşıra 2 ton benzlr1 

aDınışana garip bulmuştu 
- 107-

Ayşe sultan ertesi sabahı iple çekti. Er
kenden U} andı. Hazırlandı. Paşayı bek· 
ledi. Enver paşa otomobiline binmek için 
sofadan geçerken yanma geldi; nazıra 
akşamki vaadini hatırlattı: 

- Paşa enişte, akşamki vaadettiğiniz 

tezkere nerede? 
Paşa durdu. düşünür gibi oldu; sordu: 
- Ne tezkeresiydi o? 
- Hani şu benzin meselesi!.. 
- Evet... Tezkereye lüzum yok. Ben 

dairede şımdi arnkadarlara söylerim. Siz 
öğleye doğru bana bir adam gö::'ıdcrin. .. 
O takip eder işi, benzini alır .. 

- Teşekkiir ederim enişte! 
Enver paşa ç1ktı, Harbiye nezaretine 

geldi. Doğnıca levazımatı umumiye reisi
ni yanma çağırdı. lsmail Hakkı paşaya 
şu emri verdi 

- Bizım baldız Ay§i! sultan yeni bir 
otomobil almış; benzin tedarikinde güç
lük çekiyormuş. miri fiyatı üzerinden 
yetecek kadar benzin verin.. Adam gön
derecek! 
Arşe sultanın ağası o gün Harbiye ne

zaretine gitti. Levamnatı umumiye reisi 
topal lsmail Hakkı ~yı buldu. 

- Efendim Ayşe sultan hazretleri fçin. 
Diye söze başlarken levazım reisı tele

fona sarıldı. Alakadarlara, ağanın gözü 
önünde şu emri verdi: 

- Ayşe sultan hazretlerinin otomobil 
ve motörleri için müracaat edecek a~a· 
rına isteruldiği miktar benzin verirsiniz. 

Sônra, ağaya daha §irin görünmek, Ay· 
şe sultan nezdinde de nüfuz ve ehemmi· 
yetini arttırmak için de ~unları ilave etti: 

- Her müraraatlannda arzularını is'aJ 
etmek için aynca emre lüzum yok. 
Ağa levazımatı umumiyeden ayrıldı. İs

tanbul levazım an barından ilk defa iki 
ton benzin alındı. Bunlar. kayıkla Kanlı
caya, yalıya getirildi. Ay::ıi gece, yalı nh
tnnrnda sıralanan benzin tenekeleri Da-
vistin adamlan tarafından oradan alındı 
Hayırsız. adaya taşındı. Konsolos Pal· 
mer, "Sancaktar., yelkenlisi ile mütema· 
diyen gizh üsse benzin taşımağa koyuldu. 

Bir ay kadar devam eden bu vaziyet. 
levazımatı umumiye anbanndan gün a
şın kaldırılan iki ton benzin anbar mü· 
dürü ile katıp ve memurların nazarı dik· 
katini celbemekte gecikmedi. tık emrin 
ve.-ilişinden 37 gün sonra. İsmail Hakkı 
paşa Istanbul levazım anbannı teftiş e
derken aklına geldi, müdürden sordu: 

- Sultan haıı:etlerine istedikleri benzi 
ni veriyon;unuz değil mi? 

Anbar müdürü manalı bir tebessümle 
cevap verdi; 

- Evet paşam .. Giln aşm iki ton! 
I~il Hakkı pa_şa durdu. duydukları 

onu şaşırtmış. bir a}·da 30 tonabaliğ o· 
lan bu benzin çekiş levazımatı wnwniye 
reisinin çok tuhafına gitmi§ti, kendi ken· 
dine söylendi: 

- Bir ayda 30 ton benzin .. Günde bir 
tonu yakmak için, fstanbuldaki mevcut 
otomobiller kafi gelm.e-lken Ay';!! sul· 
tanın bu kadar benzini ne yaptığım me
rak etmemek elden gelmiyor!.. 

Sonra anbar müdürüne döndü, emir 
verir gibı söylendi: 

- Gün aşın iki ton mu alıyorlar dedi
. ? 

nız. 

- Bu kadarı fazladır .. Yeni müracaat· 
lannda gene benzin \'erirsiniz. gelen ağa· 
ya da bunu ancak haftada bir defa vere
bi1eceğiniıi söylemeği de unutmazsınız. 

Ben de bir defa bizzat su!tan hazretlerin· 
den bu işi öğrenmek isterim. Acaba ken
dilerimn maltlmatı altm1a mı almıyor, 
yoksa .... 

Ve.. yürüdü anbardan çıktı. 
Levazımatı umumiye reisi işin farkına 

varmış değildi. O, sadece sultanın ağası 
ve adanılan bu işi karlı buldukları için 
sultanın haberi olmadan yaptıklanru, 
benzinin bir kısmını piya..ı:aya sevkettik· 
terini, böylelikle para kazanma yolunu 
tuttuklannı zannediyor. meseleyi SUltana 
haber vermek.le önliyeceğini umuyordu .. 
Paşa, nezaretteki dairesine gelince ilk 

işi Arşe Sultana bir mektup yazmak, bu· 
nunla Mdiseyi ihbar etmek oldu. 

Mektubu bizzat yaverine verdi, ~ 
caya, yalıya gönderdi. 1 
Ayşe sultan mektubu okuyuncll 

birli davranacak, itidalle hareket ~ 
yerde tabıatindeki §ıınarıklıkla si: v 
ters bir cevap verdi. Mektubun ,soll 
mma bilhassa ~u kelimeleri yazdı: 

"Size nazır paşa hazretleri taf31ı11 
verilen ·bır emrin mahiyetini te~ 
bunu benden sormak derecesine ~ 
mamn hesabını gene nazır paşaya ıfJ 

~ 1 
racagım.,, 

Yaver, zarfı lsmail Hakla paş3~-a 
tirdi. Mültefit bir cevaba, bir t~ 
nitiıar eden levazım reisi bu, hi~ ~ 
d1ğı cevaba adamakıllı içerledı. 5. 
Enver paşaya haber vermeden,kefldı 
kında isnatlar yapmadan evvel .. ~ 
bizzat paşaya anlat.mağı muahk ~ 
Düiünduğü gibi de 3raptı. Yaveritıl 
ğırdı: . 

- Bakın bakalım yaver bey! l'd 
paşa hazretleri makamlarında Jlll1 

sordu. 
Yaver, müsbet cevap getirince ı1' 

kılıcıw taktı, kalpağını düzeltti. d 
sinden çıkU, Enver paşanın bul 
dış kapının yanındaki kö~ ~eJdi'_.ıı 

Emer paşaya levazım reısının kW 
görmek ıstedığını haber veren ya\·eı ~ 
taz bey. birkaç dakika sonra ıevazıtıl 
sini nazırın odasına götürdü. 

Başkumandan vekili, masasının 
da oturuyor, önünde gayri murı 

bir yığın halinde duran bir silni e' 
arasında bunalmış gibi duruyurdu. . 
Levazımatı umumiye reisi odaya gı 

nazın askerce selAmladı, karşısında 
du.. Paşa sordu: . 

- Buyurun paşa 1.. Hayrola )ıeııJ 
~~~var? Çeşit ~it komisyonla~: 
aliyeti hakk:mda malW:mt mı verec:v 

Topal 1smail Hakkı paşa yılış1~ 
yüzle söze girişti: ~ı 

- Allah ömrü devle.tinizi daiın· tli 
du mübarekenizi sıhhatle kaim bU) 

paşam .. Bu seterki iz'acım zatı df\ il' 
rinizin bir emırleri dolayısile tahadd 

''t 

den tuhat vaziyete dairi ··ılJP 
Nazrr bu bir sürü dalkavukça SO 

rasında levazımatı umumiye reisiııiJI 
söylemek istedığini bulup çıka "'J IJ.~~ 
Her zamanki sert ve dik ı:;esile söyl \h;ı 

- An1amadunl.. Açık SÖylel . ~'ıı 
- Elcndım zatı devletinizin en:ıi!1, 

Ay§i! sultan hazretlerine utomobilıet1 
muktazi benzinin ciheti ask.eriyedetl 
ri bedeli ile verilmesi bir aydan!JC!İ 
zımatça İstanbul anb3.I1na bildir tJ 
Dün bendeniz anbarlan teltiş ed 
anbar müdürü ıstiksa.r edilecek bir 
tbraz etti. Adeta çekındim. azi~~ 
dela da bizzat eJendimize bileli ~d 
muvatık buldum. Bu sebeble tasdie 1~~ 
ettim. ·~ ~ 

lsmail Hakkı paşanın kalabalık 
da büsbütün kördüğjimleşen, arap 
dönen bu sözlerden de genç nazır t:ıtf 
anlamamıştı. Fakat "Ayşe sult.aJl' 
zin, zatı devletinizin emirlerj, an~' 
kam., kelimeleri bir araya geluıce ~ ~ 
Ayşe su! tana verilen benzinlere . ~~t 
ett1ğini kestirmış, tekrar :;o.muşttJ· ~l q 

- Daha kısa söyle paşa! .. Ay~e ,~ 
nm benzin işinden bahsediyor.;uD ~r 

mi? !~ 
- Evet efendimiz! . .,j ~~ı 
- Peki ne olmuş!.. Yeniden ııı• 1 il._ 

zın istıyor? .. Verin bir miktar dal~.~ ~ı 
- Bendeniz de bunu arzedecektııJJ "":~ 

dim. Sultan hazretlı;>rinin ağası a~~S 1liı~ 
bir ayda tam 30 ton benzm ç~{ı ı iıı 
gün aşın müracaat ediyorlaı, ve ı1' ~r 
miktarında benzin kaldınyorlarıll~ ~İıti 
barımızın bu kadar benzini ted ll q ~ 
imka.n siası müsait değil .. Bu busııst ~ 
denizi istirham ediyorum.. ~ 

Enver pa~m kaşları çatıl.mıştı·· \n 
kumandan birdenbire hiddet ta~.&:• ~ı 
nan yüzünde hayret ifade eden r;v- ~ 

de belirterek konuşmağa girişti: İl'/ ~~41 
- Ayşe suttan iki günde bir 1 ~'ı 

~ 

benzin mi alıyormuş anbardan. ~ 

- Evet efendimizi ) 
(Devamı.# 
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Almanyaya karşı 
f:ransa ve lngiltere 
~su ı b ı ır m ıüıd aı1l'aıa aı Da ll::b n u ı ır ı ıe ır '1' 
un.ın için lngilterenin kara 
ordusunu kuvvetlendirme il 

1- lazımdır 
11aıı:ns:uıın ha\·a kun·ctıcri kuman- ı kısa bir zaman içinde 40 fırka asker çı 
(!) l'lntlan general Armcngand karabilirler, on beş giln sonra da 65 fır-
bJ Cp~ Tuluz) gazet~inde yazdığı ka asker hazırdır. 
r ııı· k ta, .a aleılo lngiltcrenln a!oıkeri si- Bugiln sulhü muhafaza eden ııey her 

•, l!tıni güzdl'n ••cl'irh'or. Bir asi.er memleketin diğerinin karşısına derhal 
~llf .. " • 
Qa~? 1? yapı lan bu tahlili aynen çıkarabileceği asker adetlidir. Vaziyeti 

Cdıyoru.ı:: Alman erkanıharbiyesi herhalde şöyle 
e ~le~ an'anevi siyasetlerine son mütalea etmiş olacak: Çekoslovakyaya 

U aglıdırlar. Bu siyaset de gemi karşı yukarı Silezyadan Macaristana ka-
eıın· oıa 1 ve yeni bir nevi gemi kuv- dar, Frans:ı.ya karşı da Hollandadan Alp-

• tıı.utı. hava ordularını diğer herhangi !ere kadar uzanan geniş bir cephe üze. 
e:lten üstün bulundurmayı icab rinde girişilecek taarruzi bir harbin da-
Pl'tOdir. Onlara göre kara ordusu ha ilk haftalarında kat'i muvaffakıyeti 

1 ~U anda gelir. elde etmek lfızımdır. Çünkü muharebe 
tero 

ı\.ııı deniz sahasında çok çalışmış. başladıktan sonra haftalar geçtikçe arazi 

lJ anyanın kendilerini geçtiiYi ha\•a 
e~ o 

Uyu sahasında da son zamanlarda 

fethi o nispette yavaş, milşkül ve zararlı 
olmaktadır. 

Alman erkiinıharbiycsi evvela Çekoslo-Otcf k gayret sarfettiler. İngilizler 
~ ~ h tısuyıa fazla u:;raşmayı tedbir- vakynyı kısmen işgal ederek, ondan son-

Otdareket gibi görüyorlar. Çünkli raki üç dört haftada Fransaya tarruzu 
llıtıı Usu ile uğraşırken diğer iki kuv- düşünemez. Çiinkil, ilk taarruz şüphesiz 
~e/1 etmeleri l:izımgelccektir. Bu- rnu\•affak netice verecek. Fakat, ikincisi 
r~-ııcesı olarak da İngiliz ordusunu muyaffakıyctsizlikle neticelenebilir. 0-
"' a ıu ÇıJt zumu olmadıkça memleketten nun için, hem şarka, hem garba ayni za. 
bıı arınaktan ve müttefiklerinin le- manda taarruz etmesi lazımdır. Ancak 
~~ 0 lsa büyük bir asker kuvvetile o zaman tam, çabuk ve kat'i zafer elde 

'ıı~ıı. .müdahaleden kaçmıyor. edebilir. 
~1111 enın bu siya.seti denizcileri Bunun için de İtalyan ve Alman ordu-
~ .0der. Çünkil onlar İngiltere ve )arının, Fransız. Çekoslovak, Belçika ve 
• y~bi memleketlerinin emniyetini Hollanda, hattA Lehistan ve Yugoslavya-
~d~ en evvel deniz kuvvetlerinin te. nın yardım edeceği de düşünülürse on-

"ce~· 
'ol\! gıne kanidirler. Buna mukabil ları da hesa~a katarak bütün bu mcmle-
~ıı Usunu ilk planda tutmak da tay~ ketlerin ordularına faik bir Yaziyette ol. 
~tı;"etıeri mensuplarını memnun e- masx lazımgelecekti. 

. ~eıı 
1
' Almanya, Çekoslovakyaya taarruza ka-

)ıefll liıı~~liz deniz, hava ve kara kuv- rar verdiği takdirde Fransanın da ken-
ıısrı~ \ ıııud ıı~'nJ kıymette tutulması ve gc- disine taarruz edeceğine belki hiç ihti-
:ece~· ta~ :\faa, gerek istila, gerekse, bir mal vermemiş ve bunu zayıf bir plan ola-

lı~'~ ~iı,tt~da hakimiyet tesisi halinde bu Uç rak görmüştür. 
lllüınkil l v Şüphesiz, bu doğru bir görüA.tür. Fakat \1i ~ili n o dugu kadar mUşte. 

:n. ltaı lanılınası lüzumuna kaniim. Me- umumi harbdc itilaf "de\'letleri bu planı 
ıı..1)~ lıaıra İngiltere ve Fransayla bir ih- kulTanmışlar ve sonuna kadar da buna 
de\ tt ilde ı ! . . devam etmişlerdir. Buna mukabil, Mister 
d
dl.J" '\den· o ursa ngılterenın garptan 

ıa ~ l!l' ız nakliyatı, Trablusgarb İta!- Vinston Çörr;ilin daha 1915 senesi başın. 

if n kır n 
Salamon küçük oğlu il~ şakalaşı· 

yordu: 
- Kardeşini seviyorsun değil mi? 

- Evet baba. 
- Öyle ise satmayalım; mademki 

seviyorsun. 
Çocuk düşündü: 
- Satmak için biraz beklesek, bü

yürse daha fazla para eder! 

lL© ~aı lnl'ltada 
İki arkadaş bir salata getirtmiş -

lerdi. Biri salatayı çatalile karıştırır
ken garsonu çağırdı. 

- Bu salata iki kişilik mi? 
- Evet efendim. 
- O halde niçin içindeki solucan 

iki tane değil? 

ki, o da şarktaki orduları Sırbistandan 

ve Seliinlkten geçerek orta Avrupaya 
doğru almaktı. 

Bugün, bir Alman hamlesini derhal 
durdurmak için böyle bir plan tatbik edi 
lebilirdi. İtalya da düşman tarafında. bu
lunuyorsa o zaman Afrikadaki İngiliz ve 
Fransız orduları da derhal Trablusgarbı 
işgal ederlerdi. 

İtalyamn mısırı teh d idi 
Fakat acaba İtalya da Mısırı istila et

mez miydi? 1ngilterenin Mısır ve yakın 

şark ordusu 20 bin kişiden ibarettir. Bu
na mukabil daha bundan birkaç ay evvel 
İtalyanın Trablusgarbda ve Mısır hudut
larında 40 bin, Habeşistanla Eritrede ise 
150 bin askeri bulunuyordu. 

Hiç şüphe yok ki !ngilterenin gittikçe 
arlan deniz ve hava kuvvetleri mühim 
unsurlardır. Fakat İngiliz bahriyesi, Av. 
rupanm en bliyük deniz kuvveti olduğu 
devirde bile geçen asrın başlangıcında 

harbin Avrupayı bir ucundan öbür ucuna 
kadar on bir sene sarsmasına mani ola
mamıştır. Bugün de mevzubahs olan, Av
rupayı harpten korumaktır. 

Fransanın Brükselin karşısında ve Va
terlu yaylasına kadar uaznan bir sahada 
inşa ettiği Majino hattı gibi istihkamlar 
ve bunları dolduracak olan faal kuvvet
ler karşısında Almanya Hollandadan 
do~ru yapmak istlyeceği bir taarruza pek 
cesaret bulamıyacaktır. lngilterenin de 
bu hususta Belçika ve Hollandayı teşvik 
ederek, kendisinin de sermaye ve orduyla 
bu miidafa::ıyı takviye etmesi ıazımdır. 

Figüran kız - lllç de utanması yok. 
Dekolto kıyafette locasına erkek misa
fir alıyor. 

- İngiliz karikatUrU -

- Ycnediktcyken sokağa koşa. koşa 

~ıkına di~·c ~ana kaç defa söylecllm ..• 

- Fransız karikatUrU -
~ 112rle bulundukça, ancak hem ka- dan bori t:ı~·ıftnr olduğu bir plan vardı 

tek ~niz, hem hava kuvvetlerinin , ---------~---------------------------------·, 
ır rardırnıyla muhafaza edile. 

Çorba, istikbali besler! 

likte !!Orba içcl~m .... 

Çorba aslından, belki 
züğürtlerin gıdasıdtr. Ft
karayt doyuran hayır sa
hiplerine çorbact deniL 
mesi .de 
Eskiden 

bunu gösterir. 
ahbaplar biribi· 

rini yemeğe davet ettikleri 
zaman - çorbadan sonra 
bir çok türlü yemekler pi· 
şirtmeğe niyetleri olsa 
da - tevazu göstermek ü· 
zere : 

- Bize buyurunuz, bir-

derlerdi.. Bununla beraber, çorba züğürt olmıyanların 

mükelld sofra:iarındn da d.:ima hoşa gider. İnsan öğll! ye· 
meklerini .ıc<:le yemek iste.diğinden çorbadan vazgeçerse 
de, hek havdlar serinlemeğe başlayınca, akşam yemekle· 
rinde :.~r şeyden önce çorbayı görmek ister. Boğazlarına 

mera!:lı c 'anlardan bazılarının teşbihlerine göre çorba bir 
kitabnı md~addcmesi gibidir. Mukaddemesiz kitabın ma
nası iyice aııla~ılamadığı gibi çorbasız yemeğin lezzeti <le 
iyice duyulmaz derler ve onun için her mevsimde ve her 
öğünce ye"'1eğe mutlaka çorba ile başlarlar. 

Ger~k zevl: bakımından, gerek sağlık bakımından on
lara hakları yol: denilemez de ... Boş mideye sıcak çorba 
girmesi in..:cina keyif verecek bir şeydir. Çorbanın •.;rcak· 
hğı mideyi sonradan gelecek yemekleri hazmetmcğe ha· 
zırladığı gibi et suyuyla olursa en iyi iştah ilacı demek
tir.Et suyu~·la olmayıp ta içinde sebzeler bulunsa da gene 
iştah açar. Yalnız, içinde et suyu veya taze seb-ze bulun
madan, u:v1an yahut kuru sebzelerden yapılan çorbaların 

iştah açtı~ları pek bilinemezse de onlar da zaten iştaıı aç· 
mak üzere değil, doymak üzer e içili r. 

Her :;iizelin lıir kusuru olduğu gibi, çorbanın da, tabii, 
sulu <'lma;ı bir 'kusurdur. Güç hazmeden tem~el mil:leleri 
gerer. hi' ·, ~~f'': l:" r tab? k rorb:ı midenin bir öğiin.t:le alabi· 

Yazan: Dr. G. A. 
leceği yemeğin dörtte biri kadar yer tutar. Onun ıçın 

mideleri tembe! olanlar yemek yanında çorba içmekten 
rahatsız olurlar. Fakat onlar da, yemek vaktinden yarım 
saat önce, yağları alınmış et suyundan küçük bir tabak 
içerlerse yemek vaktine kadar midede çorba kalmaz ve 
yalnız iştah aç2r. Kallı hastalarında ve vücudu şişmiş has
talarda suyun miktarını azaltmak lüzumlu olduğundan öy· 
lelerine çorha içirilemez. 

Yalnız et suyunun insanı besliyecek maddeleri yok gi· 
bidir. Ar.c,ık içindeki türlü türlü maden tozlarından do. 
layı i ş t a h açMağa yarar. Fakat bu t o z 1 a r, böb· 
rekleri hastn olanlara, bir de kanlarına fazla üre karı~mış 
bulunanlara dokunur. ö ylelerine sadece sebze suyu:ıdan 
yapılmış çı-rbalar içir ilir. 

Et suyurıa, ince veya kalın şehriye, çocukların çorba~ına 1 
tapyoka, bazılarına sebze katılınca, o vakit et suyunun 
besleme kuJreti biraz artar. Et suyuna unlu veyağlu ter
biye karıştıı ılınca, hele yağlıca etlerle düğün çorbası '1lur· 
sa, et suyu:mn besleme kudreti, şüphesiz, pek çoğalır. 

Ancak o tiiı lüsü de şişmanlara ve kanlarında üre çok O

lanlara yaramaz . 
Bizim klasik pirinç çorbası et suyuyla pişirilince hem 

iştah açar, hem de, için.deki bol miktarda karbon idratla
riylc insana haylice kalavi getirir. 

Bazıi.ırı çorbaya ekmek doğramadan onu içemezler. 
Herkesin keyfinı: bir şey denilemezse de, zaten çokça su. 
lu bir ş~y olan ekmeği sulu çorba içerisine doğramak mi· 
deye fazla rn gör.dermek olur.O halele hiç olmazsa ekmeği kı 
zarttırmak elbette .daha iyi olur. Tarhana çorbasına katılan 
ya~da b:!artılmış ekmek olursa elbette daha iyi besler. 

Sözür:ı kısası, çorba; tembel ve düşük midclerle, kalb 
hastalarına, damarlarındaki tansiyonu artmış bulunaı\lara, 
bir de '.:ıöbreklerinden albümin çıkaranlardan başka herke 
~ iyi gelir. 

O nlardan başka da çok 'kimse kalmaz, demeyiniz. Ço~ 

cuklar ve gençler kalır : Çorba memleketin istiktnlini 

besler .. . 

NlçDn 
Yumurtalar günlük mü? 

- Evet efendim. Vallahi günlük! 
Yumurtalan sattıktan sonra söy

lendi: 
- T::.bii günlük; tavuklar gece yu· 

murtlamazlar ki! 

Taınasaaa a 
Evleneli birkaç ay olmuştu. Çok. 

tan görmediği bir arkadaşına ras -
geldiği zaman laf sırnsı gelince sor -

du: 
- Karımı tanımazsınız değil mi ? 
- Çok isterdim, fakat henüz bu 

şerefe nail olmadım. 
- Tanımadığın kullandığın ifade 

tarzından belli oluyor. 

Tebrik 
- Tebrik ederim. Nişanlın uslu 

akıllı bir delikanlı imiş . Hiçbir yere 
çıkmazmış. 

- Çıkamaz ki, hapiste! 

c:Da'4et 
- Yarın öğle yemeğini benimle be

raber yemek ister misin? 
- Hay hay, maalmemnuniye! 
- Öyle ise bu ak§amdan karına 

haber ver, ona göre yemek hazırla
sın. 

©t@mol'O>ftl 
İçiyorlardı. Anlaşılan birine rakı ö

tekinden daha fazla tesir etmiş Yeya 
o berikinden daha çok içmiş olmalı ki 
adamcağız iki elinin baş parmnklarını 
yeleğine takıp göğsünü kabartarak: 

- Başka çare yok, dedi, bir otomo· 
bil alacağım! 
Arkadaşı kahkahayı bastı: 

- Ayol sen nerede, otomobil nere
de? Ayakkaplarının altlarındaki delik 
leri tamir ettir sen hele, otomobili 
sonra düşünürsün. 

- Onlan gördüğüm için otomobil 
almağı düşünüyorum ya... Önümilz 
kış, havalar yağmurlu gidecek. Oto · 
mr;f 1 olursa yaya yürümiyeceğim iç:in 

aj :ıklarım su almaz! .-' ·" ~ 

- ~in~ ~üıılrri karınla kın·ga etme dl· 
ye s:ın:ı. tcnbth ctm~<lim mi? 

- İngiliz karikatürü -

- Bir saatlik yolmu5. Kc~ld bir araba
ya b!nsl'ydik. 

- Çocuğu <lüşiinü~·orsan Ü7:Ülmc. Onu 
omuzlarına. ıılrrsm, zaYnlh yorulmaz. 

Al~ı ay nzn ifil 
Patron, memura sordu: 
- Evlenmek için izin istemenizi 

haydi makul göreyim, fakat altı uy 
izin istemenize akıl erdiremedim. 

- Bunda anlaşılmıyac:ı.k bir şey 

yok efendim; evleneceğim kızı bul -
mak için vakit lazım d~ğil mi? İlk 
rast.geldiğimle evlenemem ya? 
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Kadın padişahın kucağına atıldı 
ve kollarile sararak ağladı 

Cevri IAkayt cevab verdi: 
- O ka.ckr l;>i değilim. Bilmem birkaç 

gündilr başım ~lddetle ağrıyor. Ama, sen 
bugün nekadar güzelsin böyle! 

Ne o, hünkara mı yolculuk? 
- Evet kal!acığım. Hem artık azad e 

dilmemt yalvaracağım. Ne zamandır ana. 
mı görmedim. 

Cevri gUldü: 
- Saray seni sıkıyor mu gUzeUm? 
- Sıkmıyor, öldllrUyor kalfa! 
Belki kalfa biraz daha samimi görün

seydi, kadın onun göğsüf!.e kapanarak 
ağlıya ağlıya betbahtlığıru, talih!izliğini 

anlatacak ve kurtarılmasını istlyecekti. 
Fakat bu, Cevrlnin işine gelmiyordu. O 
istiyordu ki suikast son safhasına kadar 
inkişaf et8in. 

GUrcU, Mercanm odasına girdi ve biraz 
sonra birlikte padişah Mm~tafaya gittiler. 

Padl.§ah kaç gUndUr sinirlerinden yor
ıundu. Alemdarın hareketi, serdarın 

mUhr9in alınması, ordunun ataleti, ha
zinenin fakrı padişahı bedbin etmişti. 

Şöyle canı bir eğlenmek istiyordu, belki 
açılırdı. Mercan ayak öperek el bağladı: 

- HUnkarnn. Glircll esriyen senden 
bir dilekte bulunacakmış. lznl hümayu
nun olursa getireyim. 

Multafa zaten böyle bir şey istiyordu. 
- hlsin, dedi Hem ben çağrrmadan 

kimse huzuruma girmesin! 
Padişah kapıdan sUıülerek giren ve yti

zil pençe pençe allaşan bu nefts kadına 
.hayret ve ~tabla öyle baktı ki, kadm, 
Myle binlercesine a§inayken bile utan. 
dı; başmı eğdi. 

- Gel bakalım, bend.ıı ne dilersin? 
- Sağlığını padqahım. 

Kadm padfşahm kucağrna atıldı ve kol
lariyle sararak ağladı. Kaç kere böyle 
ağlamıı ve artıli meharet edinmişti. Onun 
için aflamak, bir erkefe cilve ve f3veya1. 

Padipb llt11t&f& pek zayıf kalpli, ıner
hametll biri değildi. Ama, nihayet bir 
ınelek kaur nefis kadının en güzel yer
leri dizlerine çarpa çarpa ağlaması kar
§tamda böyle görünmesiırl 'bilirdi. 

Saçlarım oktadı. Fakat titriyordu. De
nıek bu kadm tam zamanında padişaha 

gelm{§ti. 
- SöYte. Dedi Bir derdin varsa ... Ben 

padlfahm:ı. 

- BUlyoaıJO. hUakA.rnn. Derdim anam. 
dır, hasretl.ın ona! 

- Seraya alııınlar ! 
GUrcU hilrrl;..t istiyordu. Saray on11 

tatmin etmiyordu. Hem böyle 1'n bir 
mel'anet ve "eytanlık d'911ıeıı, her "1mda 
bir desise ve hile kat~mda lurn:<ılt lcab 
eden böyle bit' yerde ne zaman olsa ha
yat tehlikesi bile vardı. 

Padişah bu hasbıhaH kısa kesmek isti- 1 
yordu. Asıl işe başlamak için böyle bir ı 
melodramı bitirivermek gerekti. Hem 
o böylesine kaç kere rasgelmlşti. Niha
yet bir kese akçe, yahut bir mücevher, 
yahut bir malikane veya çiftlik gözyaş
larını dindiriverirdi. 

GUrcü kadına da Hugüne kadar bir se
mahati olmamıştı. Hakikaten ne annesi. 
ne, ne ailesine, ne kendisine, padigahhğı
na yakışır bir ihsanda bulunmamıştı. 

Mustafa kalktı ve aynalı konsolun gö
~Un li çekti. Bir kutu içlııclen çıkardığı in
ci gerdanlığı (1) kendi eliyle gi.ırclinün 

boynuna takarken kollarmı da bu boyun
dan gevşetmedL 

Böylece uzun mUddet zevk içinde çır
pındılar. :Mustafa sanki yirmilik bir deli. 
kanh kes.! imişti. Hem bir taraftan da, 
yerden göke kadar haklıydı. Ne ~aman • 
danberidir bir çocuk sahibi olmamıştı. Bu 
gidişle vellahtsız ölecekti. Halbuki sara
yın endişesini bilmiyor değildi. Ondan 
sonra kim padi§ah olacaktı? 

Mustafa ne Selimi, ne Mahnıudu aklı
na getiriyordu. O, yalnız kendi ısulbUn
den bir evlil.drn bu saltanatı eline a;maeı
nı istiyordu. Her padişah gibi ıfüşünüyor. 
du. 

Güreli artrk zamanın geldiğine kani 
olmuş, saat do Ramiz efendinin tayin 

ettiği fiereceye gelmişti. Padlşabrn ken
dine değil hürriyet, pencereden başmı l.ıi 
le uzatmak hakkını vermiyeceğine iman 
etmlfll . 
Padişah artık haremdeki fflzlerden 

bıkmış usanmıştr. Her zaman ayni yliz, 
ayni lnan, ayni kadın bu ırı.ccnun ınuh· 
tehi hilnltdrr çileden çıkarı~·ordu. Hayatı
na, ha.rem.ine, sarayına taJte ve tatlı bir 
hava getiren bu kadını azad eder miydi 
hiç? 

- !!eni, dedJ, kalfa edece!tm. 
- Halik ömril hümayununu e!zun et. 

sin hünkfir'mı. Yorgunsun, bir ~~:ı.:ırk an. 
beril macun, içine tatlr bir sükun bahşe· 
der. İrade hünkil.rımın .. 

- Öyle olsun. 
Güreli el çrrptr ve anber hokkasını ist~ 

di (2). Hünkara kendi eliyle verecekti. 
Yani hünkA.rrn nefesini kesecekti. 

Anbnr hokkasını getirdiler. GUrcil ka
dını sonsuz heyecan içind~ydl. Ylizllne 
blr ölüm sarılığı çökmliştü. İşte birkaç 
dakika sonra koca Osmanlı imparatorlu. 
ğunun hükümdarı ayaklarının dibinde 
can verecekti. ~mdiye kadar çok adamı 
<;atlıyacak kadar iı;irmişti ama, klınsentn 
böylece kanına girmemişti. MUşkU1 ve te. 
reddüdlü bir an geçiriyordu. 

Odada bir hünkar, bir de kendisi vardı. 
Sarayda :ıcs ve seda kesilmişti. Hiç kim-

secikler duymıyacak, hünk!r can verdik
ten sonra onu yatağına yatrracak ve 
kendi de Selime iltica edecekti. 

Bu iş meydana çıkınoaya kadar Ramiz 
efendinin dediği de olacak, Alemdar dt. 

dusuyla saraya dayanıp Selim iclas edi
lecek, kendi de müreffeh ve mes'ut bir 
hilrriyete, servet ve ikbale nail olacak
tı. 

Kalktı, elleri tftriyerek göğstaden mi· 
nim.ini bir elşe çıkanlı ve anber macu -
nundan bir ka3ık alarak şişeyi gizlice üze
rine döktU. 

Bir damlasmm insanı bir saniyede ge. 
berteceğini bildiği bu dehgetll zehire par
mağmı dokundurmaktlın korkuyordu. 

Mustafa yorgun uzandığı sedirinde di
zini ovarak soruyordu : 

- Sen de yorgunsun. YUzUn sapsan. 
Artık odana çekilip uyursun. Çok mem
nunum, çok mahzuzu.m. 

Kadın cevab veremedi. Dili titriyordu, 
dişleri blribirlne vuruyordu. 

Kaşık elinde sarsılıyordu. Bunu kendi 
eliyle hünkara yedirecekti. Ne mUbim bir 

andı bu! Koca padişah ldt bir zevk ve ih· 
tiras için saraya soktuğu böyle zelil ruh-

lu bir gürcü fahiıesinin elinde can ve
recekti. Tarih bu kadar mel'unlaşmı", hl
diseler o kadar bayağılaşmıştı. 

Kadın surahiden bir bardak su doldur· 
du ve bir kUçUk altın tepsi içine koydu. 

Küçük bir ayaklığa da anberli kaşığı da
yadı ve hünklra doğru yürUdU. 

Ayakta ıallanıyordu. Gözleri kararıyor, 
kulakları uğulduyor. Önünde yUz binler-

ce r§!ktan kUçUk küçük yıldızlar uçuşu -
yorlar. Kalbi tıkanacak gibi ve eanki ha
murlaşmış bir halde ağır ağır açılıp kapa. 
nıyor. 

Sultan Mueta!a bu hali sezmedi bile. O 
neşe ve eUrurunun, tadmm k!bma var • 
mıııı, hakikaten her şeyi unutmuııı, bUtun 
kederleri dağılmıştı. 

Şu dakikada kadın ona !ıehir verseydi, 
içecekti. Ve net.ekim mecn~ hilnk!r ka
dmm elinden hakikaten zehir yiyecekti. 

!ulta.n Mustafa ell..nıi kaşığa uzatrrkcn 
müstekreh ve kendinden geçmiıı biı zam
para sarhoş gibi dudaklarm1 yayarak 
söylendi: 

- Dil o benden ne dilersin? 

- ömrün uzun olsun padişahım. Her 
eeyim yerinde. Senden başka h~btr iste
ğim yok. 

(Devamı var) 

(1) Topkapı müuslnde. 
(2) O tarlbtıe f!D aıakbal saray U.ranu 

idi. 

11••m :J!.!.1JCDIJ~lr10~Et31iDIE!D1•1Ermmm•llllt~ 
Şu ilk satırları yazdı~ım saatte. ihtiyar bir adamım; daha doğ- ••• 

rusu ec;kimi~ bir adam ... Yapayalnızım: Ne karım, ne metresim, ne 
akraham, ne dostum, ne de düşmanın var. Hlltta hiçbir ıstırabım, 

hiç ked::rim yok! Yalnıe hatıra ... O kad:ır ... Bu hatıra, çarçabuk u· 
çup gitmesin diye.şimdiki zamanı unutuyorum. Mevsimler, bekle· 
mediğim halde biribirini takip edi;•or; ve bunların gelip geçmesine 
hi~ müteessir değilim. Yağmur yağıyor; soğuk oluyor, sıcak oluyor, 
yeni yeni şeyler icat olunuyor; hepsine lakaydim. Dostlarım beni ko 
nuşturmak için neler yapmıyorlar; bütiın suallerini 5aşkırı bir ne.ıa -1-
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Yazan:({_ Rober üüma - 84 - ~eviren: a=. ~ 
Rokur, masa'll'l gözünü çekti ve 
bir demir küıe alarak yatağı~ 

üzerine koydu 
netice çıkarı~ · - Evet. Patlasaydı bendeniz şimdi bir 

kaç bln parça olmu§-tum. Neyse, bir daha 
böyle budalalık etmem. Diln geceki ders 
Ufi ... Herüin peşinden gözü kapalı koşu
lur mu? 

- Mtithiş taliiniz varmış yüzbaşIII!; 

bombanın patlamama!!lınıı. ne dersiniz? mu 

cize adetil.! 
- Mucize değil azizim. Mütecavizin 

son dakikada. aoğukkanlılığını kaybedişln
tlen Deri geliyor. Bu da onun genç ve tec
rübesiz olduğunu gösterir. 

- Anbyamadnn. 

- Gayet basit: Mütecaviz acele ve 
tellşında.n bombanın emnlyet kolunu 
çekmeyi unuttu ve tabü bu yüzden 
bomba işlemedi. İşin sırrı bundan iba
rettir... Siz de bakınca anlıyacak ve 
ayni kanaate varacaksınız. Bomba o
rada, yazıhanemin sağ gözünde ... 

- Ne? Bombayı buraya mı getir· 
diniz? Ne ihtiyatsızlık yüzbaşım? 

- Gece saatin ikisinde bombanın 

önünde nöbet beklememi, polis gelin
ce işi haber vermemi, gizli kalmasını 

milnasip gördUğUm bu i§in böylece 
velveleli bir şekilde orta.ya çıkmasını 
mı istiyordunuz? Ben işi tek başımn 
görmek istedim ve iyi malrımat ta e· 
dindim. Rica ederim bombayı ver Ro
xur, bir şey göstereceğim... Korkm:ı 

patlamaz, kapsüfünU çıkarttım. 

- KapsUlUnU çıkarttım?. mı? Ne 
cüret! Patlasaydı binayı havaya uc:u
rabilirdi. 

- Burada yapmadım canım; o ka· 
dar tedbirsiz miyim ben ? La Mot Pike 
avönilsUnde bir elektrik llmbasının 

altındaki sıraya oturarak işimi orada 
gördüm. 

- Ya. pa.tla!aydı? 
- O ihtimali de düşündüm. Patla-

saydı ancak sırayı, elektrik direğini 

ve beni parçalamakla. kaJacaktı. Ba~
kasma zaran dokunamazdı. 

- Yüzbaşım! YUzbaşım? Neler 
söylüyorsunuz? 

Benuva omuz silkti: 
- O kadar tehlikeyi de göze almak 

lazım ..• Mesleğime tehlikeli olduğunu 
bile bile girdim. Esasen ben bu cins 
bombalardan anlarım, patlamıyacağı
nı biliyordum. Veriniz bombayı ban~ ... 

Rokur masanın gözünden bir porta
kaldan biraz daha büyükc:e demirdf!n 
bjr kUre alarak yatağın ustünc koy
du. 

- Bakını Rokur, bu markayı tanı
yor musunuz? 

- Spandau! Sp. 1933.. Bu re~rnt 
bir mUhimmat fabrikasının mamula
tından ... 

- Bundan ne 
nuz? ıJ 

- Suikastin Alman askeri te§ ~ 
tı tara.f ından tertip edildi_;:;ine 
metmek lazım... Maamaf ih dahS 
yıf bir ihtimalle meçhul mUteC3

' 

bu bombayı askeri bir dcpodıll 
mış olduğuna da hükmedilebiliı" . 

- !mkansız ! Çünkü bu tip 1'011' 

lar henüz Alman ordusunda kil"' 
mıyor. Birinci ihtimal daha. Jc~ 
li.. General Fon Rogviç, BerJınd 
vini soymamı affedemiyor deJ!I 
Bana gUzel bir mukabelede bul11~, 
istemişler ama muvaffak olama ; 

Rokur dişlerinin arasından ll0 

dandı: 

- Bu defasında öyle, fakat ... 
- Ne dediniz dostum? 0 
- Çok dikkatli ve tedbirli olııı' 

tavsiye etmek isterim. 

- Haklısınız. Almanlar ins.tÇ~ 
damlar ve metodi1t çalışırlar. )'.eııı 
teşebbüse girişeceklerinden llİÇ şil, 
etmemeli... İşte sizi bu sebeple çs 
dım. Kasaplık koyun gibi clleriil~.~ 
famı teslim etmek niyetinde de~L 

- Emniyeti umumiyeye döne! 
mez iki memur seçerek bir sa.ni}'6~ 
le peşimizi bırakmamalarını tenb1 

deceğim. 
- Bunu yapmamanı tavsiye t

rim do~tum. Ben dadı ile gezece~ 
cuk değilim. Hasım düşmanlarıl'f\ 
bn ile iş gördüklerine göre zayaUt 
memurun da kanına girmek jstettl 

- Fakat .. 
- Beni dinle Rokur, seninle 1't11 

işin de altından tek başımıza ~ık~ 
Bakın daha §İmdiden bu bomb:ı. b 
s~sinden kar elde etmiş bulunuro 

- Ne kan? 
- Bu piyade bombasının nıe'·c 

yetini biliyorduk. Yeni bir keşif, 
kuvvetli bir imha 8.leti.. Fakat aS 
<lanberi bir tane elde emeğe ınu'-6f 
ol.amamıştık. Biz onu gökte a:sfdl 
bırden yerde buluverdik. Ve taJıl1 

işte buna derler. Hiç bir şey sar! 
meden bunu elde ettiğimizi öğrc 
ce kolonel şaşıracak. Bunu 0118 

götüreceksiniz. 
Benuva güldü. Rokur soDlıı# 

duruyor ve bir sey söylemiyordıı~, 
- Haydi dostum, nedir bu 11ıv 

Cenaze meraı:;iminde değilsJn. 
Dıı;ıanya seslendi : F 
- Vik ! Bize porto getir. Tekrar 

kura dönerek latife etti: j 
- Dilinizi belki porto çözer· 

konuşmaz oldunuz. 
- Düşünüyorum. 

CDe,·amı ~ar) 

• -Jm!ZCl'![[[El:ilE l!JEJJ1Dlm00[Ji •ı•ll 
Ecdadım kimlerdi? Bilmiyorum .. Bununla beraber, bıt~ 

annem ara~ındaki bazı münakaşalar ve tesadiıfen bulunmu~ bt! ~ 
gazete parçası saye~inde annemin babası, Şerif efendi hakkıııdıt 
ma!Qrnat toplayabildim. 

"Basiret,. gazetesinde, birkaç gün, zamanın kahramanı olıı1~ 
Bahçıvanmış. daha doğrusu "iş adamı .. imiş .. Fakat meınJeJ.:t 
iş bulamayınca, bir sabah, cebinde otuz iki kuruş olduğu bıld~ 
la çıkmış ve htanbulun çok yakmbir köyünde güzel bir iş !J~~ 
tu. Vazifesi, bahçeye bakmak ''e bir kö~ke bekçilik etmekti. J\. ' 

ketle kesip atıyorum. 
Eski bir a~adaşıma rastlasam. soğuk soğuk yüzüne bakıp gt'çi· 

yorum .. Bu toprağa, artık yalnız yaşamak adeti ile bağlıyım .. 
Kendini öldürmek, en son bir aşk hareketidir. Ilalbul;i ben. 

artık sevmek hissinden mahrumum; hatta. bir zamanlcr beni cez· 

HMiselerin "meşum netice., ismini verdikleri ölümden kork.mı· 
yordum. Evet, ~üphesiz korkmıyorum. Lakin kendi kencfünden nef· 
ret ettiğim için değil... Kendi kendim için bfül.kis hoş bir arkadaşım. 
Kendime, beni heyecanlandıran veyahut neşelendiren bir çok hika· 
yeler anlatmasını bilirim. 

yeııi sahibi, ecnebl bir kadındı. 
Dünyaya ~ayri me~ru evlat getireceği için, köşküne ne zanıa110 

ceği belli değildi. Şerif efendiye bahçıvanlık vazifesi hula11 ;, 
mal sahibi hesabma Şerif efendiye mühimce bir para 'erdi .. 
muhafaza etmesi için yemin ettirdi. . ( 

Fazla bfr ihtiyat.. Zira, Şerif efendi. hemen hemen dilsiıdt· 
telik çok kim~ ile konuşmazdı da .. O tarihte, otuı ya;:ında ~3 

dı. t 'zun boylu. zayıf ve insanı korkutacak kadar çirkindi. .fl 
Tamam yedi ay toprak belledi, çapa yaptı, ekti, biçti; 1' t 

bahçesinden dışan çıkmadı. Mal sahibi her ay masranarı111~. 
lazrm olan eşyayı, velhasıl her ihtiyacım görüyor, fıönderiYO~e 

Bir kaç ay sonra, Şerifin annesi de geldi.. Şerif onu çok se' 

betmı~ olan zevklerden de ... 
Evet, intihar etmiyeceğim; bahtımı nihayeti~e kadar takip ede· 

ceğim. Ölümün, yama dolu mevcudiyetimin bakalım neresine \ura· 
cak diye, merakla, geleceği dakikayı bekliyorum. Kalbim mi ola· 
cak, başımmı, midem mi, yoksa ciğerlerimi mi? Bir arıda yıkacak 

mı, yoksa ıstırab mı verecek? Şimdiki halde, vücudum yerinde ... 
Bu i~te bir yanlışlık var; Bu vücut, mesut, rahat bir adamın olma
lıydı. 

Dünyada ne kadar ftciı insanlar vardır ki, hcila, nefsani zevkleri 
tatmak isterler; hazım güçlüğüne müptela olanlar, mesclô pilav, ye
mek arzusundadırlar; kalbi olanlar, koşmak isterler .. Benim sıhha· 
tim ,o kimseler için bir hareket değilde nedir? Vücudu koluma ka· 
nunlarına daima riayet ederim. Bir ayyaş çoc\.ığu olduğwn halde, 
meseIA rakının zevkini alamam. Genç iken tütUn alamıyacak kadar 
parasız olduğum için, cigara içmeğe de alışmadım. Mutlaka yürü· 
düm. Gece olur olmaz yatar, uyurum ve şafakla beraber kalkarım .. 

Fikirlerimi intizama koydum. Beni can sıkıntısından kurtaracak 
olan hayatımı anlatacağım. 

Olüm akhma geldiği vakit yalnız bir şeye canım sıkrlıyor: Ken· 
dimi tcrketmek, kendimden ayrılmak .. Ortadan kaybolmadan evvel, 
kendime veda edec;>ğim. 

"Sen, vahşiler arasında bir medeni, hap.anlar içinde bir insan· 
dm .. Müsterihane uyu, Ahmet Ali!., Ahmet Ali.. Bu, benim adım; 
hoş bJ.r isim değil.. Fakat kendim bulmadım ki .. 

Aynanın birinde kendime baktım . Çok dikkatle traş oldum .. 
Bıyıklarımı, günün modasına göre kestim; üzerinde sarı kümecik· 
ler bulunan, gümüşf, karmakarışık saçlarımı taradım .. Yüzüm za· 
yıf... ve burundan dudak kenarlarına giden çizgilerle oyulmuş .. 

Şu şekle şimdi: "Sefalet buruşukları,, diyorlar. Bu çehre, hem 
bir bahçıvanmkine, he.m de bir şairinkine benziyor. Bunlar bana ec· 
dadımdan miras .. Geri kalanı, tamamiyle ben .• 

Ona muntazaman, mektuplar yazardı. . d-
Annesi, oğlunun yanma açlıktan bitkin bir halde geldi·~ J 

çok ~vinmi~ti. Annesini kendi odasına götürdü. Orada beSl~50 
raşh. teselli etti. Onun uğruna bütün kazancım sarfetti. Oç ıtY 
esrarengiz k~dınclan hiçbir haber gelmemesi üzerine, Şerif, a~u~ 
o müthiş kollan araıı.ına aldı. zorla kö~ün en güzel odasın~ gtıı'" 
rerleştirdi. Kendisi uşak oldu. Yemek odasında hizmet ettı. ,, $0 
takımlarmı. gllmüş takımlarım, allm çerçeveli tabloları, roto&f 

r 
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20-26 E1Jllll 1938 
etmiş ve hu nutkunria Çckoslo,·ak hüku
meti ve Bcncş hakkında çok ağrr tabir
ler kullanmgtrr. Hitler nutkunu ıu cUm
lelerle bitirmi§tir: 

"Ben Bcne~c bir teklifte bulundum. 

W"'Baştarafı 10 uncuda 
terhUıt; ( - Alman ırkından olan siyasi 
lllahkümlarm tahliyesi; 5 - Rey vere
cek olan yerlerde 25 ikinciteerine kadar 
lllebUıtt yapılması, 6 - Diğer teferrua· 
lnı llluhtelit bir Alman • Çek komisyonu 
tararından halledilmesi., istenmektedir. 

Ruzvelt bu mesajda "Avrupanm geçir
mekte olduğu tehlike,, den bahsetmekte, 
harbin mahzurlannı anlatmakta ve harb 
zuhurunda içtimai bUnyenin tamamiyle 
harab olacağını söylemektedir. Bundan 
sonra "Amerikanı ı hiçbir devletle taah
hUdU olmadığı noktasına işaretle Ameri. 
kanın tamamiyle sulh içersinde yaşamak
tan ba~ka bir ııey istemediğini, fakat bir 
harb \•ukuunda hiçbir milletin kendisini 
bu ilfettcn kurtnramıyaeağınr,. kaydede
rek "130 milyon Amerlkalr namına ve 
insaniyet hesabına müzakercl<'rin kesil
memesini, ve ihtil8.flann sulh yoluyla 
halline çalışılmasını,. her iki milletten ri. 
ca etmektedir. 

Harb ve sulh onun elindedir. Beneş Sü. 
det Almanlanna hürriyetlerini vermezse, 
biz gidip onlan kurtaracağız. Harbdenbe
ri hiç kimse beni korkaklıkla itham ede
mez. Bugtinün Almanları 19H Almanla
rına benzemezler. Onlar şimdi demokra. 
tik ıdare denilen zchlrin tesirinden ma

sundurlnr .. , 

,.., ... 
,_,,~.,".. Çünkü ASPİRİN seneferdenberi Beneg tcı;ki!Atı esasiye kanununun 57 

lncı tnaddcsine istinat ederek memleketi. 
tnU • dafaa halıne koymuş ve 17 yaşından 
altınış yaşına kadar kadın ve erkek ol!. 
tlin vatandaelan vazifesi;ıe navet etmiı:;
tır. BUtUn binalardan ve bütUn vesaitten 
tnenııe.1te müdafaası için hilkCımet istifa
de edecektir. 

her türlü soğukalgınlıklanna ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

Çekoslovakya ile dünya arasındaki te
lefon ve telgraf muhabereleri muvakka. 
ten kesilmiştir. 

Leh hUkümeti bazı ihti:ı; atlarını silah 
lltına almııtır. 

Hitler Berlinde tekrar bir nutuk irad Bugünkü 

RADYO 
' 

AS p İ R İ N in tesirinden emin o(mak_Lçin_, 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz.ı 

Maearistanda 160.000 kitilik bir kı .,.t 
•eferber haline konmuştur. Pragdakl Yu
toıılavya ve Romanya ıefirlcrl, Maearla· 
l'ıll Çekoslovakyaya taarruzu halinde kü
Ç\lk itila! muahedesi hUkUmlerinc göre 
derhal ordularını seferber haUne koya. 
taklarını bildirmlı;lcrdir. 

10 Birincite~rin - 1938 PAZARTESI 
18,30 salon musikisi, Kadıköy halkt\·i 

namına doktor Bchıat idaresinde, 19, 
konferans, Prof Salih Murat <Fen musa· 
habeleri) , 19.30 lnci ve arkadaşları tara· 
fından Türk mu!.İkisi ve halk şarkıları, 
19,55 borsa haberleri, 20 saat ayarı: 
Hamiyet Yüccses ve arkadaşlan tarafın· Pari:ıte Daladiye, kabinenin içtlmaın

dall sonra Bone Jle beraber tayyareyle 
Londraya gitmişlerdir. 

10 Birinciteşrin - 1938 PAZARTESİ 
llicrf: 1357 - Şaban: 15 

P.... "9ı.a Ollt ı•ınıtı ••••• t ••• -• danTürkmu~~~vehalk~rkılan,20AO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İngiltere kııbineıl mUtemadiyen içtima 
halindedir. 

6,0G 12.01 15.11 :7,37 19,09 4,28 

MONAKASALAR: Türk 

BüYüK 

Hava Kurumu 

PiYANGOSU 
26 eylfıl - Alman muhtırasına Çekos

lovaky:ının cevabı Lonclrada tetkik edil· 
lnlş ,her iki noktainazar arasında ehem. 
lı:ı.iyem farklar görülmilştUr. 

Fransız ve İngiliz ba§vekll \•e hariciye 
~azırlan Fransız crkli.nıharbiyesinin de 
l§llrakiyle toplanarak vaziyeti tetkik et
tlıifierdir. 

İnhisarlar idare inin nakliyat şubesi 
için yaptırılacak bir adet açık güverteli 
arma! \C tam teçhizatlı çektirme "tekne .. 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham· 
men ~li 4500 lira olan bu eksiltme ya· 
riki sah günü saat 15,30 da idarenin Ka· 
hata~tnki levazım \e miıbayaat şubesin· 

ajans haberleri, 20,47 Omcr Rıza Doğrul 
tarafından arapça söylev. 21 saat ayarı, 
orkestra, 21,30 Darüttalim musiki heyeti, 
Fahri Kopuz ve arkadaşları. tarafından. 
22,10 hava raporu, 22,13 viyolonsel kon· 
seri. Muhiddin Sadak, piyano refakatile, 
22,50 son haberleri ve ertesi günün prog· 
ramı. 23 saat ayan, istiklal marşı, son. 

6 ıncı keşide: 11 Jirinciteşrin 938 dedir 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
J\.merika climhurrclsi Ruzvelt, Hitlere 

"e Beneşe bir sulh mesajı göndermiştir. 
~,u mesajın bir ııuretl I..ondra, Paris, 

ll.rşova ve Budape§lı>ye blldlrilıiılştir. 

de yapılacaktır. 1 
Dr. Hafız Cemal 

GEÇEN SENE BUGDN f'.,'F. OLDU? 
Nazilli fabrikası Reisicumhur tarafın· 

dan açıldı. 

Dahiliye mütehu•ısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık Hna· 

miyel~rle (50.000 ve 208.000) liralık ikl adet mükifat ""Yar.dır. 
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----------------------------------------------------------~--------ben de boğarıma bir §ey girerek cilmek 
tehlikesine maruz kalıyorum, diye 
söylendi .. 

Ayni ses: 
- Bizi takip et .. 
- iyi ama ner"'1e gideceğiz, lütfen 

söyler miııiniz?. 
- Onu da anlarsın timdi yürü!. 
Lansölo Bigorn mukavemetin imkfiıt 

ıızlığı gördü, etrafı kendini sürükliyeıı 
askerl~rle çevriliydi. Zındana sü• ük • 
lendiğini anladı. 

Evveli Lansölo, derin dütünceye 
daldı, ve bir müddet da1gın dalgm yü· 
rüdü. Fakat biraz sonra batını kaldı · 
rarak kendisini götüren act.omları göz;. 
den geçirdi ve dudaklarından müı:;trhzi 
bir tebessüm belirdi. 

Meyhanede kumar oynarken ıiı~arı 

~ıkıp kendisini tevkif eden devriyeye 
Şatöle zındanı çavuşlarından biri ku· 
manda ediyordu. Berayı ihtiyat Bigor· 
r.ıın yanında yürüyen bu çavuıun si
ması ııaf ve şen olduğundan, Bigor:ı 

bundan memnun olmuıtu. 
Lansölo Bigorn bunu tetkik etti\cten 

ııonra tatlı bir gülüşle: 
- ~ ı:.limi tekrara cesaret ederek, 

beni nereye götürdüğünilTü sor1bi1ır 
miyim, ır.ösyö?. dedi. 

- KôpC'l serseri, bundaıı sana ne?. 
.Merak etml' seni bekli yen darağacına 
pek ç.,_buk kavuşacaksın .. 

- Pek i?,ilzel ve pek doğru muh•c 
rem mö .. y-. darağacının beni bekledı
ni biliyorum. Fakat mümkünse daha 
uzun tariki ihtiyar için beni hangi yol
dan götürmek is ediğinizi bHmek ıuzu 
sundayım. 

- Ha biraz sonra, ha biraz evvel. 
murdar vücudun sağlam ipte sallana· 
tak ...... . 

- Bunı ne şUphe, fakat dediğiniz 
ribi murdar cesedimin biraz geç olarak 
BBllanmasını isterim. Işte bunun idıı 

ıiu, beni nereye götürüyorsunuz, di· 
yorum. 

- lfayai yürü, vas:J otlugumuz za· 
man anlarsın":. 

Lansölo, nazikane bir halle: 
- Ileni meyus ediyorsunuz, şen ve 

sevimli çehrenizdcn sizi merha1netli 
bir adam zannetmiştim. Fakat aldan • 
mışım, sizin minnttarlık denilen t isııe 
bigane olduğunuzu görüyorum. Çün
kü bana karşı minnettar olmanız ica,p 
ederdi, <ledi .. 

Bu ;ııiıthiş sözlerden şaş·rarak kol· 
tuklarını kabartan çavuş: 

- Ben mi sana minnettar olacakmr 
şım: diye mırıldandı. 

- Elbet, bana on ekü borçlu de~il 

misiniz?. 

- Ooo .. Sen çıldırdın mı? Ben mi 
~ana on ckü borçluyum?. 

- Pek sade bir şey. beni tevkif ede
rek emin b:r yere götürdüğünüz için, 
tehremini veya kont dö Valuva, size 
ancak yirmi ekü mükafat vcrebili: , zi· 
ra ben mühim bir adamım .. 

Tatlılaşan çavuş: 

- Vallah doğru, dedi.. 
- Binaenaleyh size temin ettiğ!m 

bu meblagın mukabelei şükranı olmak 
üzere beni nereye götürecrğınizi cöy
lemeğe mecbursunuz. 

- Bunu öğrenmek için neye bu ka
dar israr ediyorsun? . 

- Çünkü beni götürece~iniz yer, 
tasavvur ettiğim Y.Cr değilse ora!'lıııı • sana söyliyeceğim. O vakit belki yüz 
ckü almış olacaksınız. Yüz ekil .de bir 
servettir. 

Çavuş gözlerini açtı ve: 
- Oh, oh, yüz ekil ha! Serseıi 

bir Şatöle çavuşivle eğlenmeğe mi ce· 
saret ediyorsun? dedi. 

- Siz ısualime cevap veriniz:, ve son
ra eğlenip, eğlenmediğimi anlarsınız .. 

- Peki. evvel! söyle bakalım. yilı; 

ekil mlıkafotı kazanmak için seni rcre· 
ye g:Stilreyim'? Sonra, ben de seni ne· 
reye götürdüğümü ısöylerim. 

• 

BORIDAN . 309 

-------------------------------------------------------------------adama baktılar. Fakat kral, sanki ser
aerinin tesirin.den keı.dini kurtann·k 
istiyonnu~ gibi başını sall3dı ve: 

- Ne söylemek isteyeceğini bili· 
yorum. O Büridan, Gotye dö Nel, 
Bürrask, Odriyo, Bigorn bana büyük 
hakarette bulundukları için ölecekler
dir .. diye homurdandı. 

- Lanıölo Bigorn da mı ~cvketme. 
ab?. Bana naklettiğine bakılırsa, ıiz 

ona vaadetmişsiniz ki.. 
Kral tereddüt etti. Fakat gülerek: 
- O ac!~ n be::i c~ldürdü. Gillmek 

fırsatı pek nadir olduju için güldüren 
adam mükafata Jayıktır. Bigorne ıöy
le Nel kulesinde iken &öylediğim ı;özü 
geri alıyorum; s.özUm tözdür, Luvra 
gelip, benden af talep etsin.. Luvrda 
soytarı yoktur: bu memuriyeti ona ve· 

.riyorum. Fakat diğerleri mahkClmdur. 
lar ... dedi, 

Argo kralı serbest bir tavırla: 
- .Şevketmeab, sizden onların :.Hını 

talep etmiyorum. Haşarat Yatağı imtı· 
yazlanna riayet edilmesini istiyorum, 
bu adamlar, bizden çıktıkları zaman 
yakalansınlar, fakat askerlerinizin on· 
ları bizden zorla almağa k:ılkmal;ın o
lamz. Şevketmeab ben murahhas ola
rak ge!dim. istediğim valnız ş•ıdur: 

Ecdadınız tarafındı.n tan lan imtiyaz· 
larrmu:ı siı de devam ettiriniz, sözleri· 
ni söyledi. 

Valuva, J.,uinin kulağına: 
- Kabul ediniz şevketmcab! d:ye 

fısıldadı. 

Şatiyon yüksek sesle söze karıştı: 

- Şevketmeab. ben sizin yerinizde 
olsam kabul ederdim .. 

Lui hiddet ve heyecanla bağırd·: 
- Ya kabul etmezsem?. 

Hans: 
- O halde ö!Unciyc kadar kendimi

zi rnUdafaa dece iz .. Hukukumuz ö
lürse biz de hirl'kte öleceğiz. Fl\kat 
§CVkctmeab, siz bizi mah~i'ım etm~kle, 

elimizde eıir olan adamlarınızı da 

mahkum etmi§ oluyorsunuz. Bu nıuh· 
terem ıenyör, onu size söyliyebilir .. 

Maletruva: 
1 

- Ben de şahadet c.derim, şev.Ket .. 
meab, bu anda 60 şövalye ve se71yör, 
her biri dört hançerli adam tarafından 

nezaret ve muhafaza altında bulundu -
rulmaktadrr. Eğer bi( saate kadar av· 
det etmezsek bu altmıı senyör öldürü· 
lecektir. Bir saat sonra ise iki bin u
keriniz de ayni ak.ibcte uğrayacak· 

lardır. Ve bir saat sonra, ölmeği gö.ze 
aldıran on bin serseri ve dilenci, Parisi 
istila edeceklerdir, ısözlerini söyledi .. 

Mecliste hazır bulunan, bu ıöderi 
korkudan sapsarı kesilerek dinliyor • 

tardı. 

Kralda ise bilakis bu tehdit bir hid· 

det uyandırdı: 
- Bir asil senyörün bu pis herifle· 

rin avukatlığını deruhte etmiş olma .. ' 
sına hayret ediyorum, diye homurdan. 
dı. Maletruva, korkunun sizi böyle 
cesurane söz söyletecek derecede bü· 
yilk olduğunu görüyorum. 

Hiddet feveran etmek üzere idi. Bir 
emir vermek istiyormuş gibi ayağa 

kalktı. Bu anda, Argo kralı diz çöktü 
ve Lfıi Hütcn de hayretle durdu. 

Hans, yere kapandı. Eli odan;n dö
şeme tahtasına değdi. Oda.da garip bir 
sessizlik vardı. Kral heyecanla, ıyak

larına kapanan serseriye bakıyordu. 
Bu vaziyet gururunu arttırıyor, yü

züne ne§'c veriyordu. Bcl'ki ömründe 
hiç kimseye yalvarmıyan bu adamın 
zelil vaziyeti belki de Farisi mUthiı 

bir felaketten kurtaracaktı. 
L\ii tatl: bir sesle: 
- Bana bir ricada bulunacaksın, ga

liba! .• de.di. 
Argo kralı Hans başını kaldırdı ve: 
- Şevket~cab, dedi, uzun uman var 

ki, dünyada kimseye ve tıattl sizin gi
bi hUkCımdarlara bile serfi!ru etmeme~ 
fe yemin ctmi~tlm 1 Bu yemin ettitim 
gün, yemninlden ilk döndilğUm gU.-ı, ö· 
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1 Hl ıtğa .syan Eden Saçlar 
' :JSTANBUL HARiCi ASKERi . " .· 

. '· . .... . ' -
. · . ·. :-~ KITAATI ILANLARI ... · . . · 

Ekseriya bulundukları yeri terket mek arzusunda olanlardır. Binaenaleyh 

. . ' 

Diyarbakır garnizonu birlikleri hay-
vanatı için 660.000 kilo arpa kapalı 

Saçlarınızı itaate ahştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

Hepsine tahmin edHen fiat 20.000 lira 
lan Ankarada Umum sıhhiye deposunda 
aptırılacak harp paketi imalathanesi 
aakina ve tesisatı işi kapalı zarfla ek
iltmeye konulmuştur. Eksiltme 9-11-938 
arşamba gtinil saat 15 de Ankarada M. 
.f. V. satınalma komisyonunda yaprla
aktır. İlk teminat 1500 lira olup şart
amesi M. M. V. satmalma komisyonun-

zarfla eksiltmeye konularak rnünakasası 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 26,400 lira 
ilk teminatı 1980 liradır. isteklilerin her 
gün evsaf ve şartnamesini Diyarbakır 

Lv. A. S. Al. Ko. da görülebilir. 12-10-
938 çarşamba günü saat 10 da ihalesi 

yapılacaktır. Istcklilerin usulüne tevfi
kan teklif zarflarını muayyen günde iha

leden bir saat ev\'cl Kona vermeleri. 

TEVBRiUUJiUi 
kullanmaktır. 

....................................... a.. ..... 

a görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin 
.anuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
', 3 iineü maddelerinde yazılı belgelerle 
irlikte teklif mektuplarını eksiltme sa
tinden en az bir saat evveline kadar 
\.nkarada M. M. V. Satmalma komisyo- • • • 

.(6850) 

MEKTEP Kitap l arınız ı 

VAKiT Yurdundan .... ıuna vermeleri. (413) (6706) 

• • • 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 16.000 lira 
ılan seksen tane otoklav kapalı zarfla ek 
iltmeye konulmu~tur. Eksiltme 11 ikin· 
:iteşrin 938 pazartesi günü saat 11 de 
\nkarada :>.1.l\1.V. satınalma komisyo· 
ıunda yapılacaktır. tik teminatı 1200 li· 
a olup şartnamesi komisyonda görülür. 
~ksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 
'490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
erinde yazılı vesikalarla birlikte teklif 
nektuplarmı eksiltme saatinden beheme· 
ıal bir saat evveline kadar Ankarada 
\1.M. Vekaleti Satınalma komisyonuna 
ermeleri. (6843) ( 460) 

Viranşehirdeki Askert birlik için 
174.000 kilo askeri evsaftaki un· kapalı 
zartla eksiltmeye konulmuştur. 13-10-938 
perşembe günü saat 1 l. de Viranşehirdr 
biıJik satınalma komisyonunda yapıla· 
caktır. Unun muhammen liyatı 11 kuru~ 

~:b 5antim. bedeli 20.793 lira. ilk teminatı 
1,559 lira 48 kuruştur. Şartnamesi ko-

misyonda ıstekliler taratındao alınabilir. 

I steklilerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü 
madrl.t'lcrindeki \'esaikle teminat ve tek· 
lit mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona vermeleri 

(466) (68!9) 

Hepsine tahmin edilen fiyat 211,992 li· 
ra 50 kuruş olan 10004 ton la\amartn ve 

lf'E[Q)A~IK EDDND~ 

lııuhamıncn bedeli ~0'.JUO Ih• olan 5 adet Lokomotif lavaj tesisatına 

lüzumlu malzeme 21/ 11/1938 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Anka:ada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istey~nleıin 1500 liralık muvakkat t.eminat ile kanu· 

nun tayin ettiği ves:kalan ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Ko
misyon Reisliğine vermeleri J;ız!mdzr. 

Şartnameler parasız clara'" Ankara'da Malzeme Dai~sin<len, Ha}-
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. • 7190 

Nafı a Veka·ıetinden: 

~
W i( Q j Q MSLtıNGIC 
~OLAY OlMAMIS Ti~ 
lhbz~~ 

• 

Beher tanesine tahmin edilen fiyat 120 
:unııı olan 150.000 ilıi 335.000 adet çıp. 

ık aleminyom matara kapalı zarfla mü
akasaya konulmuştur. !halesi 17 - 11 • 
38 perşembe günü saat 11 dedir. İlk 

eminat 19839 lira 60 kuruştur. Evsaf 
A şartnamesi 20 lira 15 kuruş mukabi
nde M. M. Vekaleti Satmalma Komis

onundan alınır. Eksiltmeye girecek. 
~rin 2490 saydı kanunda gösterilen ve· 
aikle teminat ve teklü mektuplarmı 

bale saatinden en az bir eaat evvel M . 
f . Vekaleti Satrnalma komiı:ıyonuna ver· 
ıeleri. ( 472) (6912) 

2529 ton Sömikok kömürü kapalı zarf 
usulile münakasa gününde talip çıkmadı- 17 teşrinie\'vel 938 pazartesi günü sa at 11 de Ankarada Nafia vekaleti binasm
ğmdan bu defa pazarlıkla satm alınacak- da malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunca vagon 
tır. Pazarlığı 12·10-938 çarşamba günü içinde ,.c haydarpaşada teslim edild iği takdirde ccman 4700 lira muhammen bedelle 
saat 11 dedir. tık teminatı 118·19 lira çıralı çam ağacından 100 metre mikap kerestenin açrk eksiltmesi yapılacaktır. ls· 
64 kuruştur. Evsaf \'e şartnamesi 10 lira tekliler Anadolu hattı üzerinde olmak üzere teslim ista(:yonu değiştirebilirler. Ve 
60 kuruş mukabilinde l\1.l\1. Vekaleti sa- bu istasyonda gene \'agon içinde teslim şartile ,·erecekleri fiyatların ne suretle he
tınalma komisyonundan almır . Pazarlığa sap edileceği şartnamesinde yazılır. 
gireceklerin 2-190 sayılı kanunda gösteri· 
len ve~aik ve teminatla birlikte ihale sa
atinde M.M. Vekaleti satrnalma komis· 
yonunda bulurunaları (505) (7275) 

Muvakkat teminat 352,50 liradır. Ek siltmcsi şartnamesi ve teferrüatı Ankara
da Nafia vekaleti malzem emüdürlüğünden parasız olarak alınabilir. İsteklilerin 
muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 11 de ) 
komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. (7011) <4026) f 

• 
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-----------------------------------------------------------------~ lu.ıt ~ünüm clacağ !na da ayrıca yemin 
etmiştim.. Şevk:tmeab, huzurun·ızda, 

ilk f1.minimden geri dönüyorum. Bina

enale;t-., ölecek bit c damın sözlerini 
dinli1orsunuz .. 

Kral, heyecanını zaptedemiyerek, 

titrek bir sesle: 
- Söyle! diye emretti. 

- Şevketmeab, tehdit değil, istir _ 

ham ediyorum. Bize değil, Paris şehri· 
nize, senyörlerinize, kendinize merha

met etmenizi acizane temenni ediyo· 
rum .• Şevketmeab, bir sözünüz, her 
şeyi düzeltecektir. Ben de ölürken 

müsterih olarak öleceğim, haşmetlu 

kral hazretleri, Haşarat Yatağının mu
kaddes imtiyazlarına riayet edileceğine 
yemin ediniz, derhal senyörleriniz ve 
askerleriniz iade edilecektir. 

Kral, tereddüt ediyordu. Artık hi 1deti 
geçmişti .. Fakat bu hezimetin zi!'etin
den ürküyordu • 

Argo kralı: 

- Şevketmeab! Allah ve dilenci hi
ınaye hakkına maliktir. Fakat, siz de 
affetmek hakkına maliksiniz. Affe.di -
niz şevketmeab, siz de Cenabıhak ka· 
dar büyük olacaksınız, diye bağırdı. 

- Benim merhamctime müracaat e
diyorsun?. 

- Evet şevketmeab 1. 

- Merhameti şahanemin şükran 

mukabelesi olmak üzere senyörlcrim 
serbest kalacaklar öyle mi? 

- Evet şevketmeab .. 

Kral ayağa kalktı, elini kaldır.:i1 • 
- Affediyorum, diye bağırdı. Ye· 

min ederim ki, dilenciler cemaati imti
yazlarını devam ettireceğim. Kont dö 
Valuva, askerlerimize hemen çekilmek 

emrini veriniz. Lakin, devriyeler, nö -

betçiler Haşarat Yatağını tarassuda de 
ftm etsinler. Hiç bir jandarmamız. i~im· 
)eri ilan edilen mücrimleri yaka:amak 

üzere oraya girmiyeccktir. Fakat Büri
danla avenesi, oradan çıktıkları zaman 

hemen yakalanıp ruhani mahkememi· 
ze teslim edileceklerdir. 

Hans ayağa kalktı: 

- Teşekkür ederim, §evketm~abl 

(Dük dö Ton'a dönerek) esirler he -
men ı;erbest bırakılsınlar, rrıetrisier yr 

kılsın, her şey eski haline ı;irsin, sczle
rini söyledi. 

LUi ile orada hazır bulunanlar, Ar

go kralını gözden aymruycrlarclı. Dük 
dö Ton hemen oradan çıkarak Ifa~arat 
Yatağına koştu. O vakit Hans belimle. 
ki hançeri çekti: 

- Şevketmeab, imtiyazlarımıza ria
yet edeceğinize dair yemin ettiniz .• 
Ben de hükumete karşı, bir cinayı>• iş· 
lememeğe yemin ettim. Bu, kral, kı ala 

yaptığımız bir muahededir ı Bunu imza 
etmeniz; sizden istemiyorum. Fakat 

ben imza ediyorum! Kanımla iım:a e
diyorum .. diye hançerini göğsüne sap. 
ladı. 

Hançer sapına kadar göğsüne gir· 

mişti... Hans bunu tekrar ç.karma.d-i• ya
ranın içinde bıraktı. Bir kaç saniye ayak 
ta kaldı. Fakat çehresi bembeyaz kt:· 
s:ımişti . 

Kral, ve maiyeti, bu hali hayret, 

takdir ve dehşetle seı rediyorlarclı 

Ha.ns hafif bir sesle: 
- Ömründe, hiç bir zaman keııdini, 

küçültmiyen ve bunu yaptığı dakil-ada 
da ölmiye yemin eden b:r :ıdamrn ylı. 

zünü son defa görüyorsunuz. Elveda 
şevketmeab f Mes'ucl olunuz l .. diye mı· 

rıldandı ve cansız olarak yere yığıldı. 
Bu anda, Fransa kralr, ağır ağır ~ap

kas·m çıkardı. 

• • • 
Ertı-sı gün, Haşarat Yatağı tabii 

manzarasını alnuştı. Franarşer sol.a

ğının yıkdan mahalli, serserilerin bir 
gece bir gı:n çahşmasiyle temizlen.eli . 

Bugün, Eüridan, Bürraks, O -lriyo, 
Gotye ve Lansölo arasında müznkere 

cereyan etti. 
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Büridan, rilibi kurtarmağı vaadet. 

mişti .. Annesiyle nişanlısını gidip bul· 
madan evci sözünü yerine getirmelc is
tiyordu. 

Müşkülat pek büyüktü. Filhakika, 
bunlar Haşarat Yatağında kalclı~darı 

ka,dar emniyetteydilcr. Fakat bu;adan 

çıktılar mı? Gene tevkif edilecekle::di. 

Bundan dolayr, Haşarat YatağmJa 

mahpus kalmışlardı. ileride, kuma11dan 

Büridanın evinde cereyan eden mü.za
kereye dair karilerimize tafsilat vere· 

ceğiz; fakat şimdilik bu müzakere es.
nasında vukua gelen bir hadise-den 
bahsetmemiz lazımdır. 

Yalnız şunu haber verelim ki, Lansö
lo Bigorn dük dö Tonla konuşmuş ve 
kralın ken.di hakkında söyle-diği sözleri 
b:.ından haber almıştı. 

Bigorn, bütün müzakereyi dinledik· 
ten sonra, kendi kendine : 

- Mademki Eüridan, ken•lisine 
güler yüz gösteren taliini tepmiye 

k-ılkan bir mecnundur ve mademki Fi
lip <lö Nel denilen diğer bir mecnunu 
kurtarmadan evvel Par:si terketmek is. 
temiyor, ben de, vaziyeti düzeltmek 
icin yalnız bir çare görüyorum. O da, 

bizzat kralın clclisi (soytarısı) olmak 
t!r, diye söyleneli . 

-9-

LANSöLO BIGO RNUN, KRALIN 

SOYTARı51 O LMASI 

Filip dö Neli kurtarnıa'k öyle kolay 
bir iş cleğilcli. Evvela t;ağ m1 iıdi? Sa
niyen nerede bulunuyordu? Lansöl...ı Bi
gorn; bu sualleri halle çalıştı. Pr~jesi 

de gayet basitti. Luvre gitmek, hak -
kında hüsniyet besliyen kralın emniyet 
ve itimadını kazanmak, orada isterliği -

ni öğrenmek; işte plan bu:ıdan ibaret
ti. Güçlük, bil.ihadise Luvrc vasıl oL 
mak, yani Haşarat Yatağını saran nö· 
betçiler hattın.dan geçmek idi. 

Lansölo, Giyomia Rikcyc : 

- Allahısmarladık, arkadaşlar, de• 

di... 
- Nasıl, Allahısmarladık ıru?. 

- Evet, gidiyorum, burada canım 

sıkddı, serserilerin menhus suratlarml 
görmekten artık bıktım, usandım, bi~ 

raz da yakından kral yüzü görmek if:ti, 

yorum. Bu sebeple doğruca Luvre ~ide• 
ceğim .. 

Arkadaşı: 

- Herif deli olmuş, diye söylendi., 
Lansölo: 

- Ben deli (soytarı) olmağı ümit e
diyorum, cevabını verdi. 

Ve daha çok izaha lüzum görmeden 

çıkıp gitmeden Sen Suer sokağına 

girerek Noel - Jamp · Tort'un meyha
nesinde biraz oturmak maksadiyle o 

sokağa gitmek istedi. Sokak Argo hü -

kumet~nin haricinde tamamiyle sakin 

idi. 
Big·Jrn bir meyhanede oyun O} na· 

yan birkaç asker gördüyse de as'lterler 
kendisir.i görmediler. Bigorn ellerini 

uğuşturarak daha çabuk yuruı~eğe 

başladı. Fakat kendisini teşhis "!den 

neş'eli simalı bir şişman adam asiı:erle. 
rin bulunduğu meyhaneye gir.di. 

Lan.,;ölo, kendi kendine: 

- İyi ama, nöbetçiler nerede, dev • 
riyeler nerede'? Hakikaten Haşarat Ya. 
tağmdan çıkmak tasavvurdan kolay iş, 

diye sôylendi ... 
Birdenbire bir kahkaha salıvedi: 
- Ya, bizim Simon Malengr, Jiyon 

ne oldu, bu dostlarımı, kapadığım ev
de unutmuştum, inş.aallah açlıktan ne· 
fesleri kesilmemiştir. İsterlerse ölsün
ler ne zararı var?. 

Bu sırada yanında bir ses : 
- Der! dedi .. 

Lansölo Bigorn, sıçradı ve kaimak 
istedi, fakat beş altı kuvvetli kol tara .. 
fından yakalandı, kolları arkasına bağ· 

landı, suratını ekşiterek: 

- Eğer Simonla Jiyon, boğazların

dan bir lokma geçmediği i~in öldülerse 
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Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Karaköy,Beyazıt,Beşiktaş, Eskişehir, Konya, Erzurum, Kay' seri, Malatya şube ve satış yerlerine ilaveten: . 

lzmirlileıi hayıan hııakan bir güzeilik ile 
Hasan Dep;osu Izmirde Açıldı 

,,,_. . . ... .,.,., . . 
3:.V~J<.tY. Ei V EH 1L1: - ~ 

ı.,_GA LATA .. .;; s Es ti H .A ~, -.iü i.F"AR'üz-s o ff AK-
\ vi HEZAREN_ CADDESI. Ng .. 121. ,... --•*•- HASAN H. ÖGÜNÇ 

BAYRAK YAPIM EVİ 
-~ 

1 
1 

tmalathanede kanuna tamamen uygun olarak yaptığım TÜRK ve PARTi 
bayrakları yjiğmurdan kat'iyyen solmaz. Bilhassa A YYILDrl gayri 

muntazam ve krem renginde olmayıp BEY AZDIR. - ' -BayraklarlIIlll zarafeti, güzelliği ve fiati itibarile emsaline muhakkak rekabet etmektedir. Bayrak alırken bir defa 
da müessese~zden fiat isteyiniz. Satış Merkezi: lst?rıhııl l\1ıı::1rcarı::ıı:;1 Er,.al<arnharı. No. 3. Telefon: 23723. 

Kabızhk 
On !binlerce kiti 

memnuniyetle 

MAZON kuilaru • 
yor ve tavsiye 

ediyorlar. 

KABIZLIGI 
defeder, HAZ.'1:1 düze!. 
tir. MiDE ve BARSAK
laıı: ltoşaltn-. Vücude fe· 
rahlık verir. HAZIM.. 
SiZLiK w EKŞIUGI 
giderir. Alınması gayet 

latiftir. 

MZ.YV.A TUZU 

-
1 
1 

....... ~ Daima Radyolin "1 
·~ 1 1( Çünkü o sizin hem ~işleri n izi hastalıklar~an,he01 ı 
~ paranızı yabancılara gıtmek ten kurtarmıştrr. j 
t.11111ı ınııııu1111ını ıwıııı1111ıııııııııu1111ııınınıııııt11 4Qllllllaıulllllllllllluıııımnııııa.-•"• 

Müstesna bir formülle ve azami itina 

ile yapıldığı için yurdda ecnebi mamula
tının hakimiyetini ortadan kaldırmıştır. 
Kazandığı bu rağbet sebebile elde hiç 
stok bulundurmadığından da mütemadi
yen taze ihzar olunarak piyasaya çıkarı
lır. 

Radyolin kullanınmz, sade dişlerinizi 

tentizlemek, korumak ve güzelleştirmekle 
kalamazsınız, verdiğiniz para da keneli 
cebinizde kalmış olur. 

Sabah, öğle ve aksam her yemekten sonra 

·' • ' - ~i • • • • • ~ 

. ~ . . . . 


