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Harp korkusundan sonra 
Avrupada ebedi Sulh 1 • 

l'rag !zarp korkusu içt11de ya§arken (kalılırımıla yangın bombalarına karşı 
hazırlanan kum torbaları göriılüyor) 

Çekoslovakyanın 
hükUmet merkezi 
Prağdan kaldırıhyor 

A l man hududuna 50 kllom~tre m esafede 
o : ma'iı yüzünden Prağ mahzurlu gUrUldU 

Çekoslovakya Ingiltereden ekonomik 
müzaheret rica etti 

Londrn, 3 - Bir lngiliz istihbarat a
jansının bildirdiğine göre, Çekoslovakya 
hükumet merkezinin Progdan nakli dü
§ilnillmektcdir. Çünkü, Alınan hududuna 

50 kilometre gibi yakın bir yerde bulu
nan Pragın hükumet merkezi olması mah. 
zurlu görülmektedir. Bu hususta henüz 

resmi bir haber verilmemişse de yakın
da bildirilmesi beklenmektedir. 

Yardım ricası 
Londra, 2 (A. A.) - Tayınis gazetesi, 

Çek hükumetinin lngiltereye müracaat 
ederek ekonomik zorluklarını yenmek U

_.. Devamı 4 üncüde 

Japonlar geniş 
mikyasta zehirli gaz 
harbine b~ş~adılar 

ç :nliler.n Japonlardan mühim 
nıevkiler zapte .. tikleri bildiriliyor 

Londra, 3 - Uzak Şarktan gelen 
haberler harp vaziyetini hep Japonlar 
aleyhinde göst~mekte devam ediyor. 
Bir kaç gün evvel Japonlar tarafından 

işgal edilmiş olan Hanan'm cenubun -
da Peiuing • Hankov hattında kain 

Loshan şehri pazar günü cereyan eden 
şiddetli rnuhaTebeler neticesinde Çin
liler tarafından istirdat edilmiştir. 

Çinliler şimdi şark istikametinde 
ilerlemektedirler. Huangşuanın 7 kilo. 
ınetre garbında Japonlara taarru7. et
ınişlerdir. 

Şansi ve Hopeideki Çin kıtaları ta. 

rafından hareket üssü olarak kullanı -

lan Şansinin şarkındaki mühim bir 
sevkülceyş noktası olan Vutaie Japon. 
lar tarafından yapılan taarruz tekrar 
geri püskürtülmüştür. 

Japonlar bu noktada mühim zayia
ta uğramaktadırlar. 

Hongkongdan alınan haberlere gö
re bütün cepheler.de maruz kaldıkları 

muannidane mukavemet karşısında J a. 

ponlar geniş mikyasta zehirli gaz kul· 
lanmağa karar vermişlerdir. 

24 eylül gecesi iki Japon nakliye ge· 
_.. Devamı 4 üncüde 

Deniz tieare t filomuzun )eni gemisi 

Marakaz vapuru 
hu sabah geldi 

T rak ve Ju~'un eşi ol an '1arakaz da 
" Marmnra hattında işleyecek --= r azısı 2 incide 

Atatürk 
Dr. Aras ve Herlin 

elçlmlzl kabul ettiler 
İstanbul, 2 (A. A.) - Bu sabah Ce

nevredcn avdet eden hariciye vekili Dr. l 
Tevfik Rürittl Aras, öğleye doğru Dol
mabahçe sarayına giderek Reisicumhur ' 
AtatUrk tarafından kabul buyurulmu§
tur. 

Dr. Aras, Atatürk'e seyahati ve muh
telif işler hakkında uzun maruzatta bu
lunmuştur. 

• • • 
İstanbul, 2 (A. A.) - ReislcUmhur 

Atatürk, bugUn öğleden sonra Berlinden 
yeni gelen büyUk elçimiz Hamdi Arpağ'ı 
kıı.bul buyurmuşlardır. 

Şehremininde 
Bıçaklı kavalye 

Çcmberla)1n, Daladiye, Hitlcr ve Mıısolini Münih konıışmalannda 

Leh oı·dusu da Çek 
topraklarına girdi 

Prag, Macar talepler!ni 
n~ .. zakere yolile is' af edecek 

Çek meselesinin en buTıranlı gütılcrinae Varşovaaa yapılan mitiugler"den biri .• 
(Yazısı 4 üncüde) 

Oansa kalkmak iste
mi yen kızın kaval

yelerlnl yaral•dı 
Dün akşam Şehremininde Basrinin 
g~~~u~ahlr~z~~~~ bk~~~~-E~~~s~k-l~M~a~k-e-d~o-o-y~a~k-o-m~l-t_e_c_l_l_e_r_l~r-e-1-s-l~~ 

nin ağır ve iki ki~inin hafif surette yara-

~~;:,ıe neticelenen kanlı bir hadise ol· M i h a i 10 f, I a k a r 1s1 
Muzaffer, .Mehmet ve diğer bk arkada5 

ları Mediha isminde bir kızla beraber A k d e n ,· z d e d o 1 a ş a n 
_.. Devamı 4 üncüde 

ispanyada 
sakatlanan 
italyanlar 

llF: Yazısı 3 iinciide 

bir vapurda kaldllar 
Mihailofun karaya çıkmaaına hiç bi 

memleket müsaade etıniyor 
W: 1' azısı 6 nc.4a), 
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Vış SÜjasa 

lngillere - Al
manlJa 

Münih konferansr, Çekoslovakya 
ihtilafı yüzünden bir harp çıkma:nnm 
önüne geçmek için toplanmıştı. Fakat 
,büyük devletler arasındaki müvazene
yi deği§tirecek derecede §ÜmullU bir 
netice vermiştir. Yarun asra yakın bir 
zama.ndanberi, Avrupa devletleri ara· 
sn;ıdaki münasebetleri ancak bir zavi
yeden görüyoruz: Bir taraf ta İngiliz 

• Fransız tesanüdü, diğer taraf ta da 
Almanya - İtalya yakınlığı.. Büyük 
harp içinde ve harbi takip eden yıllar
dan sonra bir müddet, bu muvazene 
değişir gibi olmuşsa da tedricen gene 
eski vaziyete / doğru gidilmekteydi. Ve 
bilhassa son bir kaç ıene( içinde eski 
ittifak ve itilaf zümrelerinı hatırlatan 

aynlık büsbütün tebarüz etmiye baş
lamıştı. 

Münib konferansr, bliyük devlelerin 
kartılıkh münascbcıtleri bakımından 

gözlerimizin önüne yeni bir ufuk açı. 
yor.: Bu da İngiliz • Alman anla§ına

sıdır. İngiliz ba§vekili Çemberlaynın 

bugün başarabildiği bu anlaşmayı. ha. 
bası Jozef Çemberlayn temin etmiye 
te§ebbil! ctmi§, fakat muvaffak ol'Ulla
mıştr.Esasen bugüne kadar devam erten 
İngiliz • Alman rekabetinin başlangıcı 
da Almanyanın Çemberlayn vasıtasile 

İngiltere tarafından uzatılan eli red -
dctmesidir. İngiliz - Alman rekabetin
den daha eski siyasi rekabet Alman -
Fransrz reka.betidir. 

Bismark 1870 harbinde Fraruayı 

ınağlQp ettikten .onra, statükoyu mu.. 
hafaza etmek için Rusya ve Avustur
yayı ittifakına almıştı. Bu ittifak Rus
ya ile Avusturya arasındaki geçimsiz • 
lik yüzünden bozuldu. Rusya ile A· 
"VUSturya arasında tercih yapmak va
.ziyctinde kalan Almanya da Avustur· 
yayı tercih ederek Rusyadan ayrıllI'..t§

tı. Almanya ile mUnasebetlerini ke
sen Rusya da 19 uncu asrın sonlarına 
doğru Fransa ile ittifak akdetmişti. 

İngiltere 1898 senesine kadar Avru· 
payı iki rlitnreye ayıran bu kombine -
zonlara karşı u;:aktan seyirci kalmıştr. 
Fakat Avrupadaki vaziyetten ziyade 
'A vnıpa dışındaki ve müstemlekelerde
ki vaziyetin dikte ettiği zaruret kar§ı
eında yalnızlık siyasetinden ayrılmak 

lUzumunu hissetmişti. lşte bu sırada
dır ki lngiliz hükfimeti, müstemleke
ler nazm olan Jozef Çemberlayn va
eıtasiyle Almanyaya bir anlaşma tek
ılf etmişti. O zamanlar Alman.yanın 

mukadderatını idare eden ikinci Vil -
helm bir takım düşünceler dolayısiyle 
bu teklifi reddetmişti. 

Çcmberlayn, teklifini birkaç defa 
tekrar etti. Kabul edilmeyince,, İngil

tere, Fransa ile anlaşarak antant kor
diyali teşkil etti. Almanya yaptığı ha.. 
tayı tamir edip te İngiliz • Fransız te
sanüdünü bozacağr yerde denizlerde 
ingiltere ile rekabete girişti. Bu, İngi.. 
lizi - Fransız tesanüdünil takviye etti· 
ği gib,i lngiltereyi Rusyaya da yaklaş. 
ttrdr. İtilaf mfüelles, silah yarışı, bü
yük harp ve bunun neticesi malum
dur. 

Büyük harpten sonra İngiitere, an _ 
anesine sadık kalarak, Avrupada mü
vazene temin etmek gayesiyle Alman
yaya yarhn siyaseti takip etmiye baş
ladı. 

Esasen 1.>u, silahların terkedildiği 

gündenberl başlaıntştı. Versay konfe
ransı, Almanyayı mümkün mertebe za
yıflatmak istiyen Fransa ile ayakta tu
tunabilecek bir halde bırakmak isti
yen İngiltere arasında bir mücadele -
den ibarettir. 

Bu mUca.dele bilhasga Renin iş"'ali 

üzerine çok had bir safhaya girmi§ti. 
Fakat Almanya kuvvetlı!ştikten ve 

A BttttNCITEŞRtN - 1938 

Bütün ilk ve orta okullarla liselerde 1938-39 ders yılı bugün boşlamı.ş bır 
lımuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren lstanbul sokakları ıızmı zammı
dır. hasret kaldığı yeni bir manzaraya kavzışmuştur. Yaz aylannı serbest bir 
surette geçiren gençler, oyuna ıre gezmelere doyan mini mini yavrular ranta · 
lar koltuğunda tekrar kültür yuvalarına devama başlamışkzrdır. 

Maarif müdürWlü yeni ders senesi hazırlıklarını ikmal etmiş, mual· 
lim kadro/arz tamamlanmıştır. Bilhassa mektep kitaplarının evvelce basılmış 
olması bu kültür senesinin daha verimli olacağına bir delil gösterilmektedir. 

Resmi mellteplerle beraber husıesi Türk ve azlık mektepleri de bugün açıl
mıştır. 

Üniversite fakültelerinde tedrisata ayın yedisinde k<mferans salomenda ve
rilecek inkılap dersile başlarıacaktır. Aym 24 ünden itibaren de bütün ilk, orta 
ve liselerde cumlmrfyet ve Atatürk mevzuları üzerinde konferanslar verilecek
tir. 
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Yakacıkta 
bir kumarhane 

basıldı 
Zabıta son günlerde kumar oynanan 

yerler hakkmdaki takiplerini sıklaştırmış 
tır. Dün gece Yakacıkta da sekiz ku
marbazın suç üstü yakalanmasile netice
lenen bir baskın yapılmıştır. 
Yakacıkta Kayserili Sıtkı isminde biri

ne ait otel ve gazinoda kumar oynandığı· 
haber alınmış ve birkaç gündenberi yapı· 
lan tarassutlardan sonra dün akşam ani 
bir baskın verilmiştir. Salona giren me
murlar meydanda birçok fiş Ve! para gör
müşler ve poker oynamakta olan Mihal, 
Hristo, Vitali, Yergi, Melik, Süren, Va· 
he isimlerinde yedi erkekle Melike ismin 
de bir kadını yakalamışlardır. 

Suçlular Kartal adliyesine teslim edil· 
miş ve otel ile gazino kapatılmıştır. 
~ 

Doktor Ekrem Beh
çet 'fezel 

Tıb Fakültemizin değerli unsurlarından 
kulak - Boğaz - Burun hastalıkları mli
tehassısı Doktor Ekrem Behçet Tezel, 
muayenehanesini Taksimde Cumhuriyet 
caddesinde Stadyom karşısmda 17 nu
maralı apartımana nakletmi§tir. 

bilhassa Hitler iktidara g~tikten son.. 
ra İngiltere gene Fransaya temayül 
etmiye başladı. 

Versay muahedesinin yırtılma.sr, Al· 
manyanın silahlarunasr, Ren nehri 
boylarının askerileştirilmesi, Berlin • 
Roma mihverinin kurulması, bütün 
bunlar, İngiltere ile Fransa. aralSlnda 
yeni bir tesanUd kurulaıasma çığır aç· 
tr. Ve Çekoslovakya ihtilafında Al
manyamn takip ettiği tazyik siyaseti, 
Rusyayı da Frans!z - İngiliz cephesi
ne getirdi. 

İşte bu sıradadır ki MUnih konfe -
ransı toplarunrştır. Ve Ç emberlayn ile 
Hitler arasında yapdan iki saatlik bir 
görüşmeden sonra İngiliz • Almaı1 iti
!:lfı imzalanmıştır. ttiUfın imzasiyle 
Bertin - Roma mihveri manasını kay
bediyor. Fransız ~ İngiliz tesanüdilnün 
ifade ettiği mana da değişiyor. lngil· 
tere dünyanın en büyük deniz devleti· 
dir. Almanya da bilhassa Orta AY'ru· 
pa hegemonyasını kurduktan sonra 
Avrupanın en büyük askeri devleti ol
muştur. Biri denizlere, diğeri de ka
raya hakim olan iki devlet, üzerinde 
mutabık kalacakları her kararı tatbik 
edecek vaziyettedirler. Bütün cnter • 
nasyonal münasebetlerin bu yeni orl
yantasiyona göre istikamet alması bek-
lenir • A. Ş. ESMER 

Deniz ttearet filomuzun yeni gemisi 

Marakaz vapuru 
bu sabah geldi 

Trak ve Sus'uo eşi olan Marekaz da 
Marmara hattında işleyecek 

Denizbank denizyollan işletmesi için 
Almanyaya ısmarlanmış olan Marmara 
hattı vapurlarından üçüncüsü ve sonun· 
cusu olan Marakaz da bu sabah saat do
kuz buçukta limanımıza gelmiş ve Top~ 
hane açıklarında demirle.mi§tir. 

Marakaz evvelce gelen Trak ve Susun 
eşi, yani 1500 tonluk ve 18 mil süratli· 
dir. Marmara iskelelerile limanımız ara
sında işliyecektir. Bu vapurla tamarnlan
mı~ olan Marmara hattı kadrosu tama· 
men yeni ve süratli gemilerden milrekkep 
bir hale gelmiştır, bundan sonra Marma
ra iskeleleri arasındaki bütün seferler 
yeni vapurlar tarafından yapılacak ve bu 
suretle yolcu nakliyatında bu iskeleler a
rasında sürat ve rahatbk temin edilmiş 

olacaktır. 

Marmara hattmda işliyen eski vapur-

Eminönü 

Jar da ara srra yapacakları seferlerle he
men yalnız yük nakliyatı yapacaklardır. 
Çünkü esasen bu hattın yeni gemilerin· 
de yük için bir yer yok gibidir. 

Marakaz Marmararun Rumeli tarafın-
claki iskelelerine seferler yapacak ve bir 
haftaya kadar işlemeğe başlayacaktır. 

Akay işletmesi için ısmarlanan Suvat 
vapuru da bir haf taya kadar limanımıza 
gelmiş olacaktır. Akay için ısmarlanan 

vapurlar iki tanedir. Ve diğeri de gel· 
dikten sonra önümüzdeki yaz idare Ya
lova ve Adalar hattında yenilikler yapa
caktır. 

Şimdilik yeni vapurlar Haydarpaşa -
Kadıköy hattında çalışacaklardır. Aka· 
yın yeni vapurları Heybeliada ve Kala
mıştan boyca beş metre daha uzundur ve 
süratleri 14 mildir. 

meydanı 
bu sene sonunda 
tamamlanmış ·olacak 
Balıkpnzarı cihetinin eumhuriyet bayra

mına kadar a~ılmasına çalışılıyor 
Nafia vekaleti. Tramvay ııirketinin lerek yıkılmağa başlanacaktır. Bunun 

bir takını mukavelelerin yanlış tatbikatı karşı yakasındaki Bektaş hanının yıkıl

neticesi olarak halktan flizuli olarak al- masma da başlanmıştır. 
dığı paradan Eminönü meydanının açıl- Belediye imar bürosu, bugünkü çalış
ması için lstanbul belediyesi emrine ma ile 1939 senesi başına kadar Eminö· 
1,700.000 lira vermişti. Bu para Eminö· nü tneydanınm açılması işinin ikmal edi
nti meydanının Balıkpazarı kısmı ıstim· lcbileceği kanaatindedir. 
lak ve yıktırma işine sarfedilmiş oldu-
ğundan Nafia vekaleti meydanın diğer 
cihetlerinin açılması için de yardım
da bulunacaktır. 

Belediye, Eminönü meydanının Ba· 
lıkpazan cihetinin yıkılması, enkazının 

kaldırılması ve toprak tes\'iyesi işini cum 
huriyet bayramına kadar ikmal etmek 
azmindedir. Evvelce gelecek seneye tehi· 
ri takarrür etmiş olan camiin önündeki 
cephenin dl~er krsmı kemere kadar cum
huriyet bayramından sonra istimlak edi-

Tonton amca 
p©>DDs 

ErenkHy yolunda 
isimleri değişen 

tramvay durakları 
Usküdar - Kadıköy ve havalisi halk 

tramvaylaanın biletlerinde gösterilen ba 
zı mevkilerin isimleri bu semtlerin hakiki 
isimlerine uymadığından belediye bilet
lerin semtlere uyacak şekilde tebdilini is
temiştir. Bu suretle dünden itibaren eski 
"iskele yolu,, durağı "Caddebostaru1• 

"Caddebostanı,, durağı .. Erenköy,, ve 
"Şenyol,, durağı da "Çmardibi,, isimle· 
rini almıştır. 

Mimarhk 
kursları 

B•rlnct kurs mezun
ları akademiye 

ahndıtar 
·Güzel sanatlar akademisinde temmu

zun on beşinden itibaren başl.ıyan mi· 
marlık kursları nihayet bulmuştur. lki 
kısımdan mürekkep olan bu kursların 
birincisi ilerlemiş mimar ve mimar nam-
zetleri içindi. lkinci kurs da mühtedilere 
mahsus bulunup buna da mimari şube

sine girmek ıstiyenlerle lise olgunluk im· 
tihamnı vermiş bulunanlar iştirak etmiş 
tir. 

Birinci kursda rağbet görmüş ve fay· 
dalı bulunmuş olmakla beraber bilhassa 

jkinci kurstan çok iyi neticeler abnmı~
hr. Bu kurstan geçenler şimdi akademi 
mimari şubesine bir mühtedi gibi de~il 
mimarl hakkında fikri olarak ve oldukça 
tekamül etmiş bulunarak girecektir. Bu 
suretle akademide mimari şubesinde ran· 
dmıan arttmlmış bulunacaktır • 

Güzel sanatlar akademisi bu faydalı 
kursların her sene tatil devresinde tekra· 
nna karar vermiştir. 

o---

Cumhuriyet bayra
mında hususi elektrik 

tar;i'esl 
Nafia vekaleti cumhuriyetin on beşin· 

ci yılı münasebctile şehrimizde geceleri 

yapılacak tenviratın fevkalMe bir şekilde 
olması için. İstanbul elektrik i~leri u
mum mtidürlüğü tarafından çok tenzilli 
bir tarifenin tatbikini tasvip etmiştir. 

Bu yeni tarifeye göre bayram şenliği mü 
na~ehetile mağazalarında ayrı saatle fev 
kala.de vitrin tenviratı yapac~ olan tica
rethanelere cereyan kilovat saati 6 k"Uruş 
tan muvakkat bir tarife He verilecektir. 

Cumhuriyet bayramı günlerinde şehir
de tenviratın herhangi bir şekilde arıza· 
ya uğramaması için resmi daireler ve te
şekküller tarafından yapılacak tesisatın 
Nafia vekAletince yeni kanun mucibince 
imtihan edilerek ellerine ruhsatname ve
rilmiş müteahhitler tarafından yapılma
sı mecburiyeti konulmuştur. Eğer bu te· 
sisat mevcut sayıcı kudretinin üstünde 
ise o zaman elektrik işleri umum müdür
lüğüniln haberdar edilmesi icap etmek· 
tedir. Bu kayıtların haricinde hareket 
edenler umumi tenviratı sekteye uğrat
maktan mesul tutulacaklardır. 

Nafia teknik 
okulunda 

Nafia teknik okuluna bu sene girecek· 
talebelerin imtihanlanmn fen fakültesin
de yapılması muvafık görülmüştür. lmfr 
hanlar çarşamba günü yapılacaktır. Fa· 
kat mektepte tedrisata bu sabahtan itiba
ren ba§lanımş bulunmaktadır. 41 
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d{,a,tJata daic 
-=== - -

Mektepler açıldı 
l\. ~ EKTEPL~RtN' açıldığı ~üne !ngi-
1Y1 lizler "Kara pazartesı,, derler
nıiş. Bu adı bir çocuğun değil, çocukluk 
günlerini ha trrlıyan yaı;lı bir adamın 

koyduğunu zan nedi) orum; çünkü çocuk-
lar okuyup yazmaktan, hocalarını sevmese 
bile derslerin ba§ladığt günden hoşlanır

lar: iki üç aydır görmedikleri arkada§
larla buluşacaklar, belki yeni çehreler 
görecekler, biribirlerinc tatil günlerini 
nasıl geçirdiklerini anlatacaklar. 

Ben de çocukluğumda mektebi sev
nıezdim; hafta başını, bizi derslerden 
kurtaracak yaz aylarını iple çekerdim. 
F'akat mektebin açıldığı gün, hafta ba
§ınua olduğu gibi ayaklarım geri geri gi
derek değil, merakla, bir nevi tehalükle 
Galatasaray'ın yolunu tutardım. Zanne
derim leyli olmasam mektebi de sever
cl.im: hiç §üphesiz evden daha eğlenceli, 
oyuna daha müsaitti. Son derece hoşuma 
giden dersler de vardı. Bunların başın
da, §imdi siz inanmazsınız ama hesab, ri

~·aziye dersleri gelirdi. Bunun için çoğu 
kimselerin ri) aziycyi tadsız bulmaları
nı bir türlü anlıyamadnn. Her sualin mu
hakkak bir cevabı olduğunu ve bunu in
ı:an kafasının elbette bulabileceğini söy
liyen riyaziye, ruha sükun \'Crcn bir a
lemdir. İnsanın gururunu da okşar, çün
kü zck5.sıyln her şeyin aslım, hakikati
ni bulabileceği ''elımini verir. Riyaziye 
nizam ve inlizam dünyasıdır. Onu bir
çok çocukların da, yaşlanmış kimselerin 
de sevmemesi, zannederim riyaziye mu
allimlerinin - afaki düşünmenin usulünü 
öğrelm,,ğe memur olanların - derslerini 
cazib göstermenin yolunu henüz bulama
tnış olmalarından gelir. 

Leyli olmasaydım belki mektebi sever
dim dedim. Bugün birçok kimseler çocuk
larım, daha iyi çalıııırlar diye mektebe 
leyli olarak göndermcği tercih ediyorlar. 
llatti.i. içlerinde, evlerinden on on beş da
kikalık mesafedeki mektebe, akşam da 

Çıkmamak üzere gönderilenler \'ar. Ne ga 
riil düşünce! böylelikle çocu~u hayattan 
Uz-;ıl{Jaştırıyorlar ve Iıodgam ediyorlar. 
Leyli talebe şefkatten mahrum olarak 
büyür ve bunun için kendisinde de şef
kat hissi pek inkişaf etmez. Siz, mektep
te leyli olarak okumuş kimseler arasında 
aile hayatından hoşlanan, çoluğu çocuğu 
ile konuşmasını bilen, çarşı pazar ~!eri
ni beceren çok kimse tanıyor musunuz'? 

Leyli mektepler kalksm demiY'orum; 
bu, bizde kabil değildir, çünkü her şe
hirde lise olmadığı gibi çocukların yaban

cı bir aile nrnsına pansiyoner olarak 

girmc>si de pC'k ii.det değildir. Fakat 
leyli mektebi iyi bir şey diye değil, bir 

zaruret diye kabul etmeliyiz. Çocukları
nızı pek mecbur kalmadıkça mektebe 
leyli göndermeyin; sabahleyin gidip ak
§am evine gelsin, anasıyla, babasıyla, 

'kardeşleriyle konursun. Onlardan göre
ceği fedakarlığa mukabil kendisi de fe
dakarlıkta bulunmağa alışsın; ailesi a
damları arasında ynşamni;'I, akşam yeme-

finden ııonra oturup konuşmnğr adet e

dinsin. Yokı;n onu dünyada bir ferd ola

l'ak yaşamnğa mahkiım ed0rsiniz. 

Nurullah ATAÇ 

IF~ O 1st1 IFll ©'1 ~ 

B1r günde 70 
kişi öldürüldü 
,fethiş hareketleri 

devam ediyor 

E:udüs, 2 (A. A.) - Hafta tatili esna
~ıntla Filistin karı§ıklıklarında ölenlerin 
l'ekfınu 70 i bulnıu§lur. 

Şimal bölgesinde asilere karşı dün ak
§anı ba.şlıyan askeri hareket bugün de 
de\'am etmiştir. Asilerden birçok ölü 
Vardır. Bundan bnııka askeri kuvvetlerle 

asiler arasında müsademeler kaydedil
tb.iştir. Asiler mUhim zayiata uğramış-

lardır. Kudüs bölgesinde tedhiş suikast

leri devam etmektedir. Belıt - Sefafa 

garına ateş verilmiş ve doemiryolu hasara 
11frntı1mtŞtll'. 

'reberiya'daki yalıudi amelelerinc yapı

lan taarruz esnasında 20 ki§i ölmÜ§ Ye 
birkaç kiııi de yaralanmıştır. 

Atlatılan buhranlı günlerde 
Harp tehlikesine karşı müzeler

deki eserler muhafaza 
altına ahndı 

Geçiştirilen son buhranlı günler Avru
pada hakikaten endişeli bir harp havası 
yaratmıştı. Bilhassa lngilterede, esasen 
uzun zamandanbcri büyük bir faaliyet 
sahasr olan haya hücumlarına karşı ted
birler tam manasile bir harp müdafaası 
vaziyeti göstermiştir. 

için 

metini haiz işlemeli camlar da çıkarıla
rak müdafaa tertibatı bulunan başka yer 
!erde saklanmıştır. 
Almanyanın, 24 saat zarfında seferber· 

lik ilan edeceğini bildirdiği gün buhran 
en had devresine çıkmış ve o gün bir 
yandan hükumet ihtiyat efradını silah 
altına çağırırken bir yandan da yardımLondrada, ha\'a tehlikesine kar§I ted

birler arasında müzelerdeki ve kiliseler
deki sanat eserlerini kurtarmak için ter
tibat alınmıştır. Müzelerde, kıymetli ve 
tarihi eserlerin bulunduğu yerlerin etra
fına tahtalardan sandıklar yapılmış ve 
sandıkların içine kum doldurulmu;ştur. 

Bu suretle bir kum dıvarı içine alınmış 
olan effa bombardıman tehlikesine karşı 
nisbeten korunmu~ oluyordu. Kilise ve 
müzelerdeki tariht tabloların da etrafına 
arni şekilde cluYarlar örülmüş hususi, 
tertibat alınmıştır. 

cı kadın kuvvetleri kayda davet edilmiş· t 
tir. 

Birçok kifö:elerdcki bil) ük ~anat kıy-

Orduya yardımcı vazifelerde çalışmak • 
üzere müracaat eden kadınların pek çok 
olduğu görülmüştür. tık gün, lngiltere
nin bütün vilayet ve kazalarında yardım 
cı işlere yazılmak için müracaat eden ka· 
dmların adedi 20 bindir. Bunların arasın 
da 60 yaşındaki ihtiyar kadınlara bile te
sadüf edilmiştir. 

.ı\yni gün Ingiltercnin her tarafında, 

hava hücumuna karşı müdafaa tertibatı 
tecrübeleri yapılmıstır. 

lngilterede fare ölüsü 
ile kızları 

korkutan delikanlılar 
Artık mücadeleye son 

mütare:<e yaptılar 

• 
verıp 

!ngilterede bir kasabada genç kızlarla delikanh geçmiş ve kızların neşesini 

delikanlılar arasında adeta bir muhare
be başlamıştır. Kasabanın kızlarıyla oğ
lanları biribirine düşman kesilmiştir ve 1 
her iki taraf diğerlerine elinden gelen 
muzipliği yapmaya çalışmaktadır. 

Hadise şöyle başlıyor: 
Niyu Denham kasabasındaki genç kız. 

lar, aralarında bir klüb kurdukları zaman, 
delikanlılar onları kıskanıyorlar ve ken

. dileri de bir klüb kurmak istiyorlar. 
Muziblik bu klübün yerini intihapla ı 

kendini gösteriyor. Kasabn.µın gençleri, , 
klüblcrini kızlarm klübüuiin yanıbaşında- 1 
ki bir binada kuruyorlar. Bundan sonra li 
da mücadele başlıyor: 

Yan yana olan bu binaların arkasında ı 

bahçeleri vardır. 1ki bahçe yüksek bir 
du\'arla ayrılmaktaysa da bunu tırman
mak delikanlılar için pek zor bir iş de-

ğildir. Birkaç kere bu duvardan aşağı 

atlamışlar, kızları kovalamaya başla

mışlardır. 

Genç kızlar, klübde akşamları toplanıp 

okumakla, piyano çalmakla meşgul olur. 

!arken yine yandaki binadan taarruzlar 

başlamıştır. Aradaki ince bir duvarda 

gizlice açılan bir kapıdan bir gece iki 

Alman lk ti sat 

Nazırının tetklklerl 

B~lgrad, 3 - Alman iktisat nazın Yu

gosJa,·yada tetkik \'e temaslarına devam I 
ediyor. Dün de\'lcte ait tayyare motörü 

fabrikasını ~ezmiştir. Şerefine öğleyin! 
ve akşam iki ziyafet verilmiştir • 

bozmuştur. 

Ondan sonra, kızlar bu kapıyı içerden 
kapıyorlar ve gençlerin geçmesine mani 
oluyorlar. O zaman delikanlılar baıska 

bir muziblik yapıyorlar: 
Bir fare ölüsünü, kuyruğuna ip bağlı

yor, kapının bir deliğinden içeri bırakı
yorlar ve ipinden çekip oynatmağa baş
lryorlar. Kızlar farCJ-i görünce çığlık çığ
lığa kaçıyorlar. 

Bundan sonra, erkeklerin kendileriyle 
alay tnmelcrino dayanamıyan kasaba 
kızları onlar da ötekilere muziplik yap
maya başlamışlar, mesela bir gece, iki 
binada müııtcrck olan elektrik hattım 

kendi klüblcrinden keserek çocukları 

karanlıkta bırakmışlardır. O gece karan. 
lıkta yatan gençler, ertesi sabah da 
yüzlerini yıkıyamamak felaketine uğra
muşlardır. Çünkü kızlar ertesi sabah da 
ayni suikasdi su borularına tatbik etmiş
lerdir. 

Fakat, gençler intikamlarını almakta 
gecikmiyorlar ve nihayet kızları aman 
dcdiı·tmcye mecbur ediyorlar. 

Genç kızlar klübünün bir maksadı da 
kimsesiz kızlara bir büro vazifesini gör

mektir. Bunlar için son günlerde klüpte 

bir yatakhane de açılmıştır. 

Komşu klüb azaları bunu haber alınca, 

duvardan atlıyarak içeri girmişler ve 

pencerelere tırmanarak kızları gözetle
mişlerdir. 

Genç kızlar klübü bunun üzerine şi

kayetle bulunmuşlar, erkeklerin klübil 

de son bir toplantısında mütarekeye ka. ı 

rı:tr vermiş ve bir daha kızları korkut
mamayı kararlaştırmıştır. 

. ' 
Yardımcı kuvvetlere yazılan bir kaiim· 

la kızı 

Blır S<elfll<e Bçllf1l<dle 
· s~ lkaı~a 

lngilterede geçen gün bir bombardı· 

man tayyaresi düşmüş, içindeki üç ki~i 
derhal ölmüştür,. 

Tayyare 150 metreden büyük bir sür~t 
le uçarken kanatlarından biri kırıl mı : 

ve o hızla yere kapaklanmıştır. İçindeki 
!erden biri paraşütle atlamaya muvaffa .. 
olmuş, fakat mesafe yere çok yakın oldu 
ğu için para~üt açılmamış, o da yere dü 
şerck parçalanmıştır. 

Tay yare yere düşünce büyük bir infi
lak sesi duyulmuş ve tayyare ateş almış
tır. Cesetler de yanı:nış bir halde bulun
muştur. Fakat bunların, tayyare düşün 

cc parçalanarak öldükleri anlaşılmakta
dır. 

Neşredilen bir rapora göre bu, lngiliz 
askeri tayyareleri arasında bu seneki 5 
inci kazadır ve bunlarla ölenlerin sarı"ı 
103 ü bulmuştur. Geçen sene 93 kazadan 
103 kişi ölmüştü. 

ispanyada 
sakatlanan 
italyanlar 

Roma, 2 (A. A.) - Öğleden evvel 
Musolini malüller ana evinin yeni salon. 
lariyle "Zaferler avlusu" nu açmıştır. A
çılış merasiminden evvel Musolini bina
nın önüne dizilmiş olan Habeşistan ve 
İspanya harplerinin malüllerini teftiş et
miştir. 

Musolini nutuklara şu sözlerle muka
bele etmiştir: 

"- Arkadaşlar, Afrika ve İspanya 

harp meydanlarında kıymetinizi ispat et
tiniz. İtalya yaptığınız fedakarlığı hiçbir. 
zaman unutmıyacaktır.,, 

Burgostaki merasim 

Burgos, 3 (A. A.) - Radyo nasyonal, 
akııam Burgosta tertib edilen merasimi 
neşretmiştir. 

Merasim esnasında Franko, İtalyan 

lejyonerlerine nişanlar dağıtmıştır. Bu 
milnas~betlo İtalyan generali Verti ta. 
rafından lejyonerler namına ve bizzat 
:wranko tarafından nutuklar söylenmiı;ıtir. 

? 

Marsilyah 
haydutlar 

Bir trene daha 
hücum ettiler 

Geçen hafta Marsilya ciYarmda mas" 
keli haydutlar, bir gece, altın yüklü bir 
treni soymuşlar, içindeki 200 kiloya ya
kın külçe altınları almışlardı. 

Ayni hatta geçen gece tekrar bir SOY"' 
gunculuk teşebbüsü olmuş, fakat haydut 
lar kaçmağa mecbur edilmiştir. 
Haydutların son hücum ettikleri bir 

yük trenidir. Marsilyadan Parise giden 
deri, kahve gibi mallar vardı. Haydutlar 
tren gece yadısından sonra, küçük bir is
tasyonda durduğu zaman hücum etmiş" 
lerdir. Fakat, karanlıkta, haydutların 

trenin kapılarına tırmandıkları görül" 
müş, derhal ateş edilerek girmelerine ma· 
ni olunmuştur. 

Haydutlar trenden atladıktan sonra 
kendilerini derhal bir otomobil almış ve 
kaçırmıştır. 

Gerek bu haydutların, gerek ondan e~ 
vel 100 milyon franka yakın bir kıymet" 
teki altınları çalanların takibine de\·am 
ed ilmckted ir. 

--o---

~©> seıro~ s~ınıra 

100 milyon 
• 

mıras 
Amerikanın büyük tüccarlarından biri: 

Marşal Fild kırk sene evyel ölen dede
sinden yüz milyon frank mirasa konmuş
tur ... 
Şikagoda ilk büyük ticarethanelerden 

birini kurmuş olan Fild, öldüğü zaman 
beş yaşında bulunan torununa, mirasının 
ancak kırk sene sonra, yani Marşa] kırk 
beş ya~ına girdiği zaman verilmesini va .. 
siyet etmişti. 

Bugün, ayni ticarethanenin sahibi bu~ 
lunan l\1arşal Fild kırk b~ yaşına girer
ken dedes.inden kalan yüz milyon lirayt 

da almıştır .• 

Loyd Corc 
Bal mükafatı 

kazandı! 
İngiliz Ba§vekil\ 

!/Çemberlayn MU ... 
'nihte bir sulh zafe~ 
~ ri kazanırken, eski 
~ başvekil Loyd 

Corc da bal sergi
sinde iki mükafat 
kazanmı§tır. 

Umumi harbden 
sonra Versay mua
hedesini hazırhyan .. 

r'!l:!'''<ı<!D~~-·.;~ !ardan biri olan 

Loyd Corç bugün 
• siyasi hayata fikir

leri ve görüşleriyle 
iştirak etmekle be 
raber, fillen uzak 

bulunmakta ve çifUiğindcki işlerle uğraş
maktadır. Geçenlerde bahçesine yerleş
tirdiği yeni sulama tertibatından bahset
miştik. Loyd Corc üç gün evvel Londra
da açılan !ngilterc balcılık sergisine ye
tiştirdiği güzel ballarla İıitirak etmiş ve 

_iki mükafat kazanmıştrr. Resimde, Loyd 
Corcun bnl kavanozları ve onları teşhir 
eden kız görülüyor. 

---o~--

~Dır sftlFll®m@l arı=ı 
tn ~ta '97~ra.ı o aı lfl1 c§l u 
Sinema artistlerinden Helen Vinson 

Ncvyorkta bir otomobil kazasında yara
lanmıştır. Kaza üç otomobilin birden çar-

pışması şeklinde olmuştur. Bu otomobil

lerden birinde bulunan artist, yüzünden 
yaralarımı§, fakat kısa bir tedaviden son
ra evine dönebilmiştir. Kazada daha ağır 
surette yaralananlar olmuştur. 

Hele~ Vinson eski dünya ve bugünkü 

!ngilterc tenis şampiyonu Fred Perrinin 

karısıdır. Artist 30 yaşındadır ve Frcd 

Pcrri ile, sporcu dünya şampiyonu unva

nını taşırken, 1935 te evlenmiştir. 
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• Şehirlerin iman ve se~yah celbı ıçıo f 
sarfedilmek üzere beledıyelere devlet 
bütçesinden yardım yapılması hususun· 
da Dahiliye vekaleti tarafından bir ka
nun layihası hazırlanmış ve Başvekalete 

gönderilmiştir. 
• Ankara tıb fakültesi binasının in~aat 

hazırlıklarına başlanmı~tır. Talebenin 
tetkik ve mü~edesi için 1200 yataklı 
bir hastane de yapılacaktır. 

• Posta müdürlüğü tarafında, cum· 
huriyet idaresinin eserlerini, memleketin 
güzeelliklerini gösteren kart postallar 
bastırılmasına karar verilmiştir. 30 ayn 
manzara üzerine hazırlanan bu kartlar
dan 300 bin tane bastmlacak ve cumhu· 
riyet bayramında satışa çıkarılacaktır. 

• Ankara müddeiumumisi Baha Arıkan 
öün şehrimize gelmiştir, ceza müessesele
ri üzerinde tetkikat yapmak üzere yakın
öa Avrupa.ya gidecek, Fransa, Almanya 
:ve Belçikada üç ay tetkikatta bulunacak 

tır. 

• Anasondan alman glirnri.ik resmi 54 
kuru~tan 10 kuruşa indirilmiştir. 

• Almanyada yapılan vapurlardan dör 
öüncü"Harakas,. dün Çanakkaleden geç 
miştir. Bugün limanımıza geleceği ü· 
mit edilmektedir .. Ak.ayın ilk vapuru o
lan "Suvat,, da gelecek hafta limannnıza 
gelecektir • 

• Ankara şehir tiyatrosu hazırlıkları 
öevam etmektedir. Bu işle uğraşan re
§isör Raşit Rıza dün Dahiliye vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya ile gö· 
rüşmii5tür. 

• Berlin sefirimiz Hamdi Arpağ mezu· 
nen şehrimize gelmiştir. Sefir, ayın beşin 
öe Alman iktisat nazırı ~.ehrimize gelece· 
ği zaman burada bulunacaktır. Varşova 
sefirimiz Feridun Romanya vapuru ile 
tehistana hareket etmiştir. 

DIŞARDA: 

1 
• Yunanistanda sosyal sigortalar mUes 

sese-5inde tıbbi yardımın genişletilmesi 

münasebetile, bas-vekil ~Ietaksas matbu
ata yaptığı beyanatta, hükfunetin tıbbi 
;yardımın her sahasında başardığı eseri 
kaydetmiş ve bunun hayırlr semerelerini 

l
:vermekte gedkmiyeceğini bildirmi~tir. 

• lkinci beynelmilel çocukları himaye 
kongresinde Bulgar hükOmetini temsil 
edecek olan Janulof dün sabah Belgrada 
gelmiştir. Ayni zamanda ek~erisi doktor 
ve üniversite profesörü olan 22 kişilik 
bir Bulgar murahhas heyeti ile Fransa, 
Yunanistan ve ltalya hükumetlerinin 
mümessilleri de gelmişlerdir. 

• Yunan deniz manevraları Selanik 
limanında nihayet bulmuştur. Kral bir 
emirname ile mürettebatın \'aziyet ve ta· 
limlerindeki mükemmeliyetten dolayr 
iftihar hisleıini bildinniş ve subayları 
tebrik etmiştir. 

• "Stoyadinoviç hükOmetinin üç senelik 
icraatı,, ismindeki sergi Stoyadinoviç 
ye bütün nazırların huzurile dün Bel
gradda açılmıştr. Alman ekonomi baka
nı Funk da sergiyi ziyaret etmiştir. 

• Bulgaristanda kraliçe Yona ile veli
aht Simon ve prenses Mari Luiz ltalya
öan Sofyaya dönmüşlerdir. 

Bulgaristanın 

bayramı . 
Bulgar Kralı Samajeste ÜçüncU Bori

Bin tahta ç~ımn yirminci yıldönümU 

münasebetiyle bu sabah Feriköyilndeki 
Bulgar kilisesinde dini ayin yapilmı§tır. 
Saat on yedide de Bulgaristanm İstanbul 
başkonsolosu Sllvenski Bulgar kolonisini 
kabul edecektir. 

= 

Şehremininde 
Bıçakh kavalye 

_.. Baştarafı 1 ıncide 
gazinoya gelmi~ler ve oturup eğlenmeğe 
başlamışlardır. Bu arada dığer bir ma
sada da Necmi isminde bir genç arka
daşlarile oturmaktadır. Bahçede danse· 
dildiği için bir ara Necmi, masasından 

kalkarak Mehmet ve Muzafferin oturdu
ğu masaya yaklaşmış \'e Mediha ile dan
setmek istemiştir. Fakat Mediha bu tek
lifi kabul etmediği için kızan Necmi bir 
iki lakırdı söylemiş ve işte bu sözler üç 
kişiyi boğaz boğaza getirmiştir. Mehmet 
ve MuzaHer "zaten demindenberi yanı
mızdaki kıza işaret edip duruyorsun, bi
zi bunlan görmez mi zannediyorsun?,. 
diyerek Necminin üzerine atılmışlardır. 
Fakat Necmi bu sırada cebinden bir bı
çak çıkarmı5 ve ilk üzerine gelen Mehme· 
din göğsüne olanca kuv\'etile saplamış
tır. Arkada~mın kanlar içinde yere yu
varlandığını gören Muzaffer de bıçağını 
çekerek .Nccminin üzerine atılmış ve iki
si de biribirine rastgele saplamağa baş· 
lamışlardır. Birkaç saniye içinde karışan 
gazinodaki müşteri ve garsonlar koşarak 
kavgacıları ayırmışlarsa da Muzaffer ve 
~ecminin de vücutlarının muhtelif yer 
!erinden yaralandıkları görülmüş ve Meh 
metle beraber üçün de derhal Gureba 
hastanesine kaldmlmrşlardır. Mehmedin 
vaziyeti çok tehlikeli bulunmaktadır. Bu 
sabah adli doktor Salih Haşim hastanede 
üç yaralıyı da muayene etmiştir. Polis 
ve adliye tahkikat yapmaktadrr. 

---Oı---

Kırşehlrde elektrlk 
santralı 

Kırşehir, 2 (A.A.) - Üç y1ldanberi 
§emrimizde devamlı bir imar faaliyeti 
Bu cümleden olarak şehrin elektrikle 
tenviri kararlaştırılml§ olup yeni santral 
binasının temel atma töreni, memurlar 
ve büyük bir halk kitlesinin huzuruyla 
yapılmıştır. İki gün evvel de yeni ceza 
evinin temeli atılmıştır. 

Temel atma töreninden dönen memur
lar ve kalabalık halk. belediyeye giderek 
reylerini parti namzetlerine verml§ler
dir. 

Dört başvekil 
Çemberlayn, Hitler, 
Musolini, Daladye 

tiyatroya çıkıyor ! 
!ngiltcrcde bir tiyatro, son siyasi buh

ran ve müzakereler üzerine bir piyes 
oynatmay1 dÜ§ÜnmÜ§ ve derhal hazırlı

ğa geçilmiştir. 

Piyeste Çemberlayn, Bitler, Musolini, 
Bene§, Henlayn, Daladye ve Litvinof 
temsil edilecek, onların, hadiseler üze. 
rine nasıl hareket ettikleri, kimlerle ve 
neler konu11tukları, beraber bulundukla. 

• n müzakereler, nihayet Münihteki son 
anlaşma gösterilecektir. 

Piyeste Prag ve Berlin caddelerinde
ki bazı sahneler de temsil olunacaktır. 
Eser henüz hazırlanmaktadır. Fakat, ti
yatronun dekorları da hazırlanmuıtır ve 
yakında temsile başlnnncaktır. 

Evlenme akitleri 

Zaru'ri bir s~beb olmadığı halde evlen
me akitlerinin evlerrle yapılmaması ka-

rarlaştmlmışhr. Medenf kanunun cm· 
rettiği şekil dışında medeni ve içtimai 

inkılabımızm r.ıhuna aykırı bir şekilde 

olan evlerde nikah akdi işinin kati ren 1 

önüne geçilmesi lüzumu alakadarlara bil 1 

dirilmi~tir. 

Çekoslovakyanın 
merkezi değişiyor 

_. Başlarafı 1 incide 
zere kendisine müzr.ıherct edilmesini rica 
etmiş olduğunu yazıyor. 

İşgal de,·am ediyor 
Berlin, 2 (A. A.) - Başkumandanlık

tan gece yarısına doğru tebliğ edilmiıı
tir: 

"General Ritter Von Leeb kıtaatı 2 
teşrinievvelde işgali icabeden yerlere 
girmiş ve Vallern şehri işgal edilmiştir. 

General von Bock kıl'aları da hedef
lerine varmıı;lardır.,, 

Hadise olmadı 
Prag, 2 (A. A.) - Saat 17,30 da a!}a. 

ğıdaki resmi tebliğ neııredilm~tir: 
"Bütün Çek cumhuriyeti toprakların

da hudut bölgesinde bazı küçük ehem
miyetsiz hadiseler müstesna olmak üze
re tam bir asayiş ve sükfınet mevcuttur. 
Münib anlaşmasına göre Almanlara tes
lim edilmesi icab eden toprakların işga
li sükun dairesinde ve hadisesiz cere. 
yan etmiştir. Alman kıtaatı tam bir dü
rüstlükle hareket etmektedirler.,, 

Plebisit yapılacak yerlerde 
propaganda 
Prag, 2 (A. A.) - Prag radyosu tah

liye edilen ve plebisite tabi tutulacak o
lan mmtakalar ahalisini bir ecnebi rad
yosunun tahriklerine karşı müteyakkız 

bulunmağa davet etmektedir. Bıı radyo 
neşriyatiyle mümkün olduğu kadar çok 
kimseleri bu mmtakalardan uzaklaştır: 
mağa, ocaklarını tcrketmeğe teşvik ey
lemektedir. 

Prag radyosu şöyle demektedir: 

•·Çekoslovakya lE!hinde rey verebile
cek müntehiplerin mümkün olduğu ka
dar çok miktarda. bu mıntakaları terket
meleri için gayret sarfcdildiği ortadadır,;., 

Radyo, hryar hakkının plebisit sureti
le veya doğrudan doğruya terkedllen 
bütün mıntakalar için muteber olacağını 
Uf.ve· eylemektedir. 

Bohemya bölge ofisi, hudut bölgeleri 
halkını ikametgahlarını terketmemeğP. 
davet etmekte ve plebisit bölgelerinde 
kalmanın devlete karşı yüksek bir vazi. 
fe olduğunu bildirmektedir. 

Çekoslovakyaya gidecek 
.Fransız askerleri 
Parls, 2 (A. A.) ...,. MUnih anlaşması 

hlikümleı:.ıe göre, bazı Slidet toprakla
rında İngiliz ordusu müfrezelerile Fran
srz kıtaatı müfrezeleri teşriki mesai ede
ceğinden genel kurmay yarın bu hususta: 
Gamclin'ln başkanlığmda icab eden ted
birleri alacaktır. 

Bitler bugün Südet 
kasıaa gidiyor 

mınta• 

Aş, 3 (A. A.) - Bu sabah saat 8,5 
te binlerce Alman askeri Aş §ehrlne git. 
mek üzere Vildenau'da hududdan geçmiş
lerdir. Askerlerin tüfeklerine çiçekler 
takılmıştı. 

Hitlerin buraya gelmesi beklenmekte
dir. Hit1er Henlayn ile birlikte Aş şehri
ne girecektir. 

Hiller Eger'e de gidecek ve akşam Al
manyaya dönecektir. 

Japonlar ·zehirli 
gaz kullanıyorlar 

_... Baştarajı 1 incide { tedir. 
misi Şanghaydan Kiukianga 480 san- Hoşi Şimbun gazetesine göre, U gaki 
dık zehirli ve göz yaşartıcı gazleri ihti- nin istifası şimdiye 'kadar Japon dış 
va eden bombalar taşımışlardır. Bu politikasrna hakim olan İngiltere mu. 

gazlı bombalar Yangtsenin şimalinde kareneti prensilıine tamamen nihayet 
Tienşiaşen cephesinde kullanıla..:ak - verilmesi demektir. Ve Çine karşı da 

'ok şiddetli bir politikaya intizar ediltır. 

Şansi cenubunda Japonlar hezimete mektedir. 
uğramakta olduktan için geniş mikyas 3800 sandık insan külü! 
ta zehirli gaz 'kullanmağa karar ver • Şanghaydan alman haberlere göre. 

n:ıi§lerdir. ıs eylüldenberi Şansiye se- Yangtse cephelerinde yaralanan 5800 
kiz kamyon zehirli iaz gönderilmi~tir. Japon askeri tedavi edilmek üzere geçen 
Bu eyaletin cenubuna c!aha çok J'l'lik- hafta Ş:ınghaya getirilmiştir. En ağır 
tarda zehirli gaz nakledilmektedir. yaralılar Şanghayda tedavi altına alın· 

Japon harici siyaseti değişiyor mışlar, diğer yaralılar Japonyaya sev-
Tokyo, 2 (A.A.) - Gazeteler, ı rens kedilmişlerclir. Ayni hafta zarfında içle· 

Konovenin hariciye işlerini muayyen rinde ölen askerlerin külleri bulunan 3800 
bir müddet için idare edeceğini yazı - sandık Japon}'aya nakledilmek üzere Ki· ı 
yorlar. Hariciye için muhten:ıel namzet ukiangdan Şanghaya getirilmiştir. 

Leh ordusu 
Çekoslovak ya

ya girdi 
Varşova, 2 (A.A.) Mareşal 

Smigly Rydz, general Ba.rinovskinin 
idaresindeki askere "marş,, emrini 
söylediği bir nutuktan sonra radyo ile 
vermiş ve Leh kıtaatı buıv.Jan c5yle 
ismi tarihe geçen Cieszyn 'köprüsünden 
geçerek şehrin Çek kısmına girmiştir. 

tık müfrezeler şehrin evvelce Çek 
olan kısmına saat 14 ü beş geçe varım~ 
lar ve üzerinde "hoş geldiniz. A.rttk e· 
bedi olarak birleştik,, kelimeleri oku • 
nan büyük bir 'bandrolün altından geç. 
mişlerdir. 

Kıtaat eski hududun iki tarafına yı
ğılan halk tarafından alkışlanmıştır. 

Piyade kısmı küllisi geçtikten 1-0nra 
eski asilerden müteşekkil müfrezeler 
nazarı dikkati celbetmcktedir. Bun • 
tarın başında Cieszyn Silezyasının Leh 
halkını Çek parlamentosunda temsil 
etmiş olan mebus \•olf bulunmaktadır. 

Macar meselesi 
Prağ, 3 (A.A.) - Salahiyettar retı

mt Çek mahafili, Çekoslovakyadaki Ma· 
car ekalliyeti meselesi hakkında ne§ • 
retmiş olduğu bir tebliğde ezcümle 
şöyle demektedir: 

"Macar hükumeti, Çekoslovak hU.. 
kCimetinin Çekoslovakyadaki Macarla
ra Çek Almanlariyle yapılan müzake • 
reler esnasmcla tanzim edilmi§ olan -e .. 
kalliyetlere aid statüde münderiç 'hu. 
kukun bah~edildiğine .dair teminat al
nuştır. Macar hükumeti buna kanaat 
etmemiş ve Çekoslovakyadaki Macar A 

Iann tıpkı Almanlar gibi kendi mukad· 
deratlarmı tayin etmek hakkına ln4l.lik 
olmalanru istemiştir. 

Dört devlet Münihte ittihaz etmi~ ol· 
duldan mukarrerat sırasında Ç.e.koslo
vakyadaki I\1acarların bu taleplerini 
kaydetmişler ve ayni zamanda ekseriyeti 
Alman olan mmtakaları değil, ekseriyeti 
Polonyalı olan mmtakaları da kendi mu· 
kadderatlarmı tayin hususunda serbest 
b1rakrnak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu vaziyet karşısında Çekoslovak hü· 
kfuneti, bir milletin kendi mukadderatı· 
nı serbestçe kendisinin tayin etmesi hak· 
kının tatbiki hususunda anla5mak istiyen 
Macar h~{Umetinin bu temenni$ini red· 
dedemez. Bu hususta müteallik olan mü· 
zakereler husust bir Çek-Macar komis· 
yonuna tevdi edilecek ve bu komisyon 
pek yakında mesaisine başlıyacaktır .• , 

Bir istasyon tahrip edilmiş 
Budapeşte, 2 (A.A.) Mti ajansr bildiri· 

yor: 

Macar - Çek hududundaki Barreveden 
bildiriliyor: 

Çekler bu sabah Tornaya garrn di
namitlemişler ve Tornayaya giden dernir
yolunu tahrip etrni~lerdir. 

o~r~~n zamanbrdaRomayab~ük ~~~~~~~~~~-~~--~~~~~~-~~~~~~~~~ 

elçi tayin edilen Şiratori ile Mançuri A y d 1 n N a, ı a e k sil l m e kom 1 s yon u od 8 n : 
cenup demiryollan kumpanyasının ida• ı _ Eksiltmeye konulan i§ 49329 lira ~1 kuruş keşif bedelli Na~illide hükUm.et 
re reisi Mat~uo1-.:a:ıın isimleri geçmek- konağı inşaatıdır. 

2 - Bu l~e aid §artname ve evrak ıu nlardır: 

Halk sanatk~n Na· 
şit, okuyucu Semi· 
ha Mişel varyetesi 
birlikte, Şeyhin oğ-

lu operet 3 P. 
IIalk gece$i: lier 
yer 20 loca 100. pa
radi 10 kuruş. 

istiklal caddesinde Şehir Tiyatrosu 
komedi kısmı 

SıhirTıyaf roıo 

111111111111111 

1...111 
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3-10-938 pazartesi 
günü akşamı saat 
20,30 da 
YANLIŞLIKLAR 

KOMEDtSt 
3 perde 

Yazan V. Şekspir 
Türkçesi: Avni 

Givda 

A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme aa rtname.i. 
B - Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şartname si yapı işleri şeraiti umumiyesL 
D - Fenni şartname. 
E - Keşi! metraj cetvelleri. 
F' - Resimler. 

1sliyenler bu evrakı Aydın nafia müd ürlüğünden görebilirler. _ 
3 - Eksiltme 21-10-938 tarihinden cuma gUnU saat 15 de Aydın Nafi-. mU· 

dilrlliğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvakkat teminat ver. 
mesi ve ihaleden en az 8 gün evvel vekalet e müracaat ederek nafia vekaltinden alın· 
mış yapı müteahhitliği vesikacı göstermesi ve müteahhidin bizzat diplomalı mühen
dis veya mimar olması veya bunlardan birisiyle müştereken teklif yapması ve muk&· 
veleyi birlikte imza etmesi Hlzrmdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveUna 
kadar nafia dairesine getirilerek eksiltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplıın:n niba.yet UçUncil maddede yazrlr 11a
ate kadar gclmi' olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapahlmıı olrnaın 1!· 
zmıdır. Postada olacak ıecikmeler kabul edilmez. (7084) 



3 BlRlNciTEŞRtN - 1938 HABER - f\l<sam P01tam 

Hayatlarını tesadüflere 
borçlu olanlar 

f~ESELlE( 

Istanbullular ne vakit temiz 
Bindiği trenleri baştan başa dolaşmak itiyadı bir 

1 

yemek imkfınını bulacak ? delikanlıyı öf ümden nasıl kurtardı ? 
Hayatını, mucize diyebileceğimi: bir 

tesadüfe borçlu olan adamın macerası. 

nı yazmıştık. Bugün de size, tesadüf • 
lcrin yardımiylc, ölümden kurtulan üç 
adamı tanıtacağız. Bunlardan biri, 
Fransız Hava Şirketinin pilotlarından 

Lanatadır. Tayyareci, cenubi Atlas de. 
nizi hattına tayin cdilmi§ti. 11k seferi· 
ni 5 1kinciteşrin 1937 de pilot Mermo. 
zun tayyaresinde ikinci pilot olarak 
Natal • - Dakar arasın.da yapacaktı. 

Mcrmoz ile beraber Atlas deniıinin 
Uzerindcn geçmek genç pilotu o kadar 
ıcvindiriyordu ki... 

Daha ıafakla beraber uyandı. Karı. 
ıiyle vedalaştı. Doğru Tayyare mcyda· 
nına gitti. Sevinçli bir merak içeri
ıindc sabahı bekledi. Mcrmoz da gel· 
di ve: 

- Benimle kim uçuyor? diye gordu. 
- Lanata .. 
- Tanımıyorum .. 
- Bu hatta yeni tayin cıdildi.. 
Mermoza idcta öfkelenmişti: 
- İmkanı yok olamaz. Bu aef erki ıe· 

yahatte ben Amerikada kalacağım. Dö. 
nüşte ikinci pilot tek başına tayyareyi 
idare edecek. Buraya yolu tanır, tccrU· 
beli bir adam lazımdır. 

Lanata, evvela itiraz etti; ıonra yal· 
\ardr, fakat nafile.. Mennoz fikrin.de 
musırdı. 

- Olamaz, dostum. İn§allah baıka 

bir sefer beraber gideriz. 
Bu hattın eski pilotlarından omsı 

olan Pişöduyu gidip alelAeele yatağın
dan kaldırarak getirdiler. Tayyare çö· 
züldü ve deniz ufkunda kayboldu. La· 
ıata surat asarak evine döndil. Karnıma 
uzun uzadıya dert yandr. Talihsizli. 
ğindcn şikayet etti. Mermoı:a gıpta 

etti: 
- Sırf talihi sayesinde yülcselcn bir 

adam .. Benim kadar meziyeti vallaha 
~okL.. 

Cümlesile onu kıskandığını anlattı .. 
Fakat ... 

Bir kaç saat sonr~ §İrn<liye kadar 
talihe meydan okumuı olan Mermozun 
bu defa bir kaza yüzünden denize düş· 
tüğünü ve ikinci pilotla beraber boğul· 
duklarını bütün dünya acıyarak öğren
di, . 

• • • 
M. Saj, Liıi Lö Oran 1>0kağııı.da 19 

numarada bir ilan şirketinde çalışır. 

Bir iş için gönderildiği Marsilyadan 
dönüyor. Ayni trene Liyondan nişan
lısı binecek, beraber Parise dönecek· 
ler. Ertesi gün de belediye dairesinde 
nikahları yapılaeak.. 

Mantıya treni Montelimar'ı geçmiı· 
ti. M. Saj vagon.da yol arkadışlar!yle 
gevezelik etmekle meşguldür. Birden. 
bire arkadaşlarından müsaade istedi: 

- Beni mazur görünüz. Tuhaf bir 
hüfum var .. Ne vakit trene bhu;em 
vagonları baştan başa dolaşmak ade
timdir. Şimdi gene şöyle bir dola§ayım. 
l3elki bir bildiğe rast gelirim. 

Yerin.den kalktı, 'koridoı a çıktı ve 
körüklü yolpan başka bir vagona geçti. 
Arkadaşları onun bu merakiyle alay 

Cdiyorlardr. 

Birdenbire korkunç bir gürültü ol· 
dır. YUrek parçalayan feryatlar, inil .. 
rı ı er ..... 

Biraz evvel geçen mar~andiz trtni
tıin IOD vagonundan kocaman bir de· 
rnir potrel rayların üzerine düımüı .• 
Ekspresin lokotomifi hız:la gel:rek 
Potrcle çarpmış. Lokomotif ve ilk va. 
gonlar yoldan çıkmıştı. 

M. Saj'ın biraz evvel konuştuğu 

arkadaıları da ilk vagonda idiler. 
Bir dakika evvel Saj ıile konuşan üç 

kişiyi sonradan ölü buldular. Eğer 

genç memurun her bindiği treni dolaş
mak manisi olmamı§ olsaydı, o da öl· 
mtiı bulunacaktı. 

Lokantaları daimi ve ciddi bir kontrol 
altına almak lazımdır 

t{o • * 
İlk kovboy filmlerinin tanınmış kah. 

ramanlarından olan Vallas Red kendi
ni mes'ud hissetmiyordu. Nevrasteni· 
ye tutulmuştıı. Ne para, ne de mu. 
vaICaklyct kendisini tatmin etmiyor, 
hiç bir ıey bozulan sinirlerini düzelte
miyordu. Bir müddet kendini afyona, 
morfine, kokaine verdi. Bunlardan da 
umduğu şifayr bulamayınca ölrneğe 

karar verdi. 

Bu §ehirde temiz bir lokanta bulmak, 
en zor i§lerden blrıdir. İstanbulun yiye -
cek içecek satan esnafı, nedense şnrkın 
geri knlmış kötü usullerinden kendileri
ni kurtaramamaktadırlar. 

Lokantalarımızdan bir kısmı yemekle
rini sinek istilasından dahi kurtaramamııs 
bulunuyor. Hele kan§ık yağla kötU etler 
kuUanmak bizim lokantaların başlıca iş

leri arasındadır. Yağın kilosunda 20.30 
kuruş, hatta daha da az bir para kazan
mak için, müşterilerinin midelerini harab 
etmekten çekinmiycn lokantacılnrm ade
di o kadar kabarık bir yekün tutar ki, bu
nu hcsab etmek insanı çok korkunç bir 
neticeye ula§tınr .. 
Lokantalarımızm en fena taraflanndan 

biri de, bulaşık yıkama usulüdUr. 
Şehrimizde yemek satan müesseselerin 

hemen yarısından çoğu, bulaşıklarını bir 
kab içindeki sodalr ve sabunlu pis bir su
yun içine daldırıp daldırıp çıkarırlar Ve 

bütiln bulaşıklar böylece yıkanmıs olur. 
Hele kurulama muamele.si btlııbütUn iğ .. 
rençtlr. Kurulama için kullanılan bezle. 
rin hali en geniş yUrckil1erin bile midesini 
bir anda alt Ust edecek derecede pis ve 
mundardır. 

Geçen ·ene kapanan lolmntalnrdan birinin önilııc toplanan halk kaymaknmhğın ım .. 
pnnma lıakkındnkI tebliğini okuyor ... 

Filhakika belediyemizin bütün bu va
ziyetlerlo mücadele edecek nizamları 

yok değlldir ama, maalesef bu nizam
ların tam manasiyle tatbiki kabll olama· 
maktadır. 

n ıyor 

- İsmim Tayfur usta diyordu. Be 

Ankaralıyım efendim. Senelcrdenberi o 
radcı me§hur olmu§ bir tavuk lokantas 
1ııletiyordum. !stanbula henU:r: geldim. 

Bu kelimeleri duyar duymaz i§in sır 

rmı anlamakta gecikmedim. Bu temizlik 
bu intizam, Ankaradan geliyordu. Anka 
rnlı esnaf, ora belediyesinin bitmez tU 
kenmez kontrollan ile, ister istemez te 
mlzllği kendilerine eiar edinmi§lerdi. Za 
ten esasında temiz olanlarsa, kontrolu 
lfı.knytlığı ve diğer rakiplerin kötU nzi 

yetıerini örnek yaparak, 1stanbulda ol 
duğu gibi zorla huylarım dcği§tirmc 

mecburiyetinde kalmamı~lardı. •Tnyfu 
ustanın küçük ve ı;ok temiz dükk!nıyı:: 

bunun en canlı misalini te§kll ediyordu 

Bir zamanlar, Eminönü kazası dahilin
de, belediyeciler lokantaları sıkı bir kon
troldan geçirdiler ve §ehıin kısmen en 
temiz sayılabilecek bu muhitinde, lokan. 
talarm yarısından fazlasını, 3 er, dörder 
giln!Uk sed knrariyle tecziye edecek 

derecede pis, ve belediye nizamlarına ri
ayet etmez §Ckildo yakaladılar. O zaman
lar, Eminönü belediyesinin bu faaliyeti, 
bütün kazalarımıza birer nümune olacak 
ve sıkı kontrol usu!U blribirini takip e
decek sanarak sevinml§tik. Halbuki, bü
tün sevincimiz boşuna çıktı. 

tanbullularm alır;ıık olmad1ğı bir temiz
likteydi. 

Yolda eve dönerken, derin derin içim 
çekmekten kendimi alamadım ... Ne olur 
diye d~Undüm. Şu bizim belediyeciler de 
lokantalar işiyle, büytlk bir müccıdele ha 
llnde uğra~ağa ba§lasalar ve bu sUtun
larda evvelce de iddia ettiğimiz gibi, te 
kll edilecek daimi komisyonlarla ardı ar 
kası kcsilmiyen clddi bir kontrol usul 
yapsalar da, biz zavallı 1stanbullularn, a 
tık midelerimizi harnb etmiyen yeme 

Yalla Rc(l ,.c Saj 

Vallas bu tarihte Holivut d."'. m':>bil· 
yalı bir apartımanda oturuyordu. Bir 
akşam apartımana kapandı. Pencerele. 
ri ve kapılan kapadı. Bir uyku ilacı 
içti.. Havagazi musluklarını açtı ve 
yatağına uzandı. 

Bütiln lcıkııntacılnr, halta evvelce Emi. 
nönU belediye.si tarafından kapanmı~ o
lanlar bile, bugün bildiklerini okumakta 
devam ediyorlar. 

Bembeyaz, temiz bir önllik ve baıılık 
glyınfıı bir ahı;ı, - ki ayni zamanda dük. 
kfınm dn sahibiyml§ - beni kar§ıladı. İ§· 
tlham olmadığı ve evden yemeğe beklen
diğim halde oturdum, ve bu temiz dük
kil.nda yemek yedim. Bu arada adamla da 
konuşuyordum ... 

yemek imkft.m verilse. 
HABERCİ 

Ertesi sabah eskisinden daha zinde, 
ve daha diri olarak uyandı. Şaşkın, şaş· 
kın giyindi, aşağıya indi. O vakit apar· 
tnnının kapr~u !kendisini karşıladı ve 
öıilr dilemeğe koyuldu. 

Geçen gün Beyoğlunda sokak içinde 
yeni açılmış tertemiz, bir lokantaya ras
geldim. Gayriihtiyari merak edip buraya 
sokuldum. Ufacık dükknnda her §ey, ls-

olmuı ise, yanmadığını görerek kı.ımrı 
olacaksınız .. Bu defalık affediniz .. Baı. 
ka bir defa daha dikkatli davranırım. 

·- A!!edersiniz.. Dün altşam bir -
denbire havagazi yollarında bir ıboz:ulc
lulc olmuı .• Kumpanya gazi kesmi§ .... 
Bize telefonla haber verdiler .. Ama it 
ara~ında ısize haber vermeği unutmU§" 
tum .. Eğer gece havagazi !:ize 15zım 

Mavi gözlü kovboy lbu vak'adan 
sonra mesleğinde devam etti. Bir çok 
macera filmleri çevirdi. ·Hastalığı ya
vaş yavaş geçmişti. 

ile sabah, öğle ve 

astartnstı ll<leıre göre 
Paı~Ds 

P ARlS şehrine dair bnlediyc tarafından no~redi
lrn istatistiklerden hayli meraklı ıeyler öğren· 

nıek mUmkUndUr. Bu lstatistiklerc ı;öre Paris 5ehrinde 
eylul ayınm son on gUnU içersindc 837 ki§i ölmUıJtür. 
Eyliıl ayında rariste salgın hastalık olmrunııJtır. Paris

lileri en çok öldüren kanserdir. On gUndc 112 insan kan
aerd~n ölmüştür. Verem ikinci gelir, on gün içerslnde 96 
kurbanını gömmil§tür. Sinir hastalıklarından 81, kalb 
hastalıklarından 68, clfer rnhatsızlıklanndan da 52 kişi 
gömfilmUştür. 

26 kiı;i ihtiyarlıktan ölmüş, 21 ki§i kaza neticesinde 
ahrete gitmig, katledilen olmamııılır. 

Bu mUddct içcrsindc 442 evlenme olmuş, 1074 çocuk 
doğmu§tur. Bunlardan 107 si gayrlmcaru münasebetle
rin neticesidir. Bu 107 yavrudan :58 inin annesi belli
dir. Diğerleri sokağa bırakılmış ~ocukl:ırdır. On gUn i
ç&rslnde doğan çocuklann 156 sı köylere süd annelere 
g8nderllmi~tlr. 

Pariste eylulUn son on günU içersinde evlerde 4 
milyon metremik!br, fabrika ve müesseselerde 8 milyon 
mtre mikabı su sarfedilmi!itir. 

Her yemekten sonra mutazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

lOJç lhlemşDıre 'fflDmde 
S lNEMA tarihinde ilk defa olarak Uç hemşire 

ayni filmde rol alıyor: Lane hemelrcler "Dört 
kız,. filminde üç hem§ire rolünü oynuyor. Bu film sene
lcrdcnbcrl Holivudda çevrilen filmlerin en hilılisldlr. 

Lane ailesi on senedenberl sinemada çahııır. Ortan
ca ve ktlçük }lem~iro yakın vakte kadar bir orkestrada 
şantözdUler. Sinemaya geçl!ilerl yenidir. Şimdi bu aile 

hep birden sinemada toplandrklan için çok memnundur
lar. Fakat sinema sanatı fedakarlık ister. Bu Uç hcm
§irc, Nevyorka gitmek istedikleri vakit, illin ida-

relerince bu seyahatin beraber yapılması rnUnasib gö
rülmedi. Büyük karcloıı Sanfransisko yoluyln, ortanca 

kardeş :Midi - Vest yoluyla gidecek, küçlik kardeş de 

cenub yolunu takip edecekti. Buna neden lUzum görUI
dü? CünkU Uç hemeire ayrı a:}TI Uç yol takip edecek o

lurca, muhtelif Amerika uehirlorinde ayrı ayrı rekltı.m 
ynpılmııı olacaktı. Her karde§in baııka lıa5kn şehirlerde 

fotoğraflan alınacak, mahalü gazeteler kendileriyle 

mill!katlar yapacaklardı. Onun için, beraber seyahat 
etmese bayılan bu Uç kız kardeı:ı sözyaşlan içenıinde 

ayrı ayrt yola çıktı. 

~~~~ 

Dsvlçırec§Je harp 
IMıazı rO oğı 

B Ü'l'ÜN küçUk mllletler, en bitaraf tanma.nları d• 
dahil olmak §artile, bir Avrupa harbi sıktıp 

vakit kendilerinin de lr:ıe karısmnğıı mecbur olacakla-
rından korltuYorlar ve bu husustn tedbir ahnağa çahil• 
yarlar. 

Etrafı di§leıine kadar silfı.hlanmı§ milletlerle çcv .. 
rlli olan lsviçre, harb ihtimallerine kargı hususi tedbir
ler almak lüzumunu hissetmiştir. 

Son günlerde bu maksatla toplanan milli müdafaa 
komitesi gayet garlb bir teklifle karşılaşmıı:ı ve bunu 
kabul ctmistlr. Teklif §udur: İsviçre göllerinde içeral 
buğdny ve benzin dolu tanklar batırılacak, bunlar harb 
uzun silrdllğU ve tsvtı:re buğdny ve bemlndcn mahrum 
ke1dtb'1 takdirde çıkarılarak kullantlııcak. 

Şimdiye kadar bu gibi ihtiyat maddeleri yer altm. 
dnkl depolnrdn muh:ıfaza edilirdi. BugUn herhangi bir 
tayynrenin blrkas dakikalık bir uçu~tan sonra erlıebi. 
leceği hududa :}akın Zürih §ehrinde içcral hububat \'8 

iyi su dolu cesim yeraltı depoları vardır. 
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Baliköy civarından iki manzara: Dal ardı madeninde müstahdemin evlerinden ikisi tJt! Başalan maaenine naMlyı:t 

Köyden röportajlar 

Lokomotife saman ikram 
eden bir köy halkı ! 

ç~nlklYı lak <dle'ffa göırdlYıkDeırn bu <dlev gDbl souuwarıı 
maknne'17D çok koşmuş, yorulmuş ve acıkmış 

bDr hayvan sanmaşoaır<dlı U 

B.'ı köyde J.gağı burkulup şişmiş bir kadın, kırık-
mı çıkık mı belli olmadan, üç D;ydanberi gatıgor 

R••••w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:: Bali köylü Elif kız, şimendifer istasyonunun küşat resmi yapılırken hüngür hüngüri 
:~ ağlamağa başlamıştı. Çünkü ilk defa gördüğü lokomotifle vagonların kendisini ka- ~ 
§ pıp kaçacağını, yavuklusundan ayıracağını sanıyordu! i 
··············••r.~ .................................................................... . 

Daliköy, Tavşanlıya bağlı, otuz krrk larında kadardı. Gerdanına inceli, ka-

ancli b:r köydür. Sokaklanntlan i:15an, ı- Vaza n _I lınh bir çok renkte boncukları ınrala-
ayvan pisligi kokusundan ge~ilmiyor. Neriman Hikmet mıtı. Küçük küçük örülmüş saçlarında 
)vlerl yamn yumru, ~·arı kerpiç, yan mavi nazarlıklarla muskalar bağlı idi.. 
s.htadan, kararmış çürümüş. tahta per· Yıkanmış buğdaylar güneşli bir yere 
elerinclen iç erleri seçiliyor. serilmiş; krz da onları, tavuklar, kuş· 
Orak zamanı, herkes tarlada ... Uzak· lar yemesin diye bekliyor. Yanına so

ın bir, iki harman yeri gckünüyor .. 
Köyün ileri gelenlerinden olan Mol

la İbrahime sordum: 
- Bu köy ne vakit kurulmuştur, 

biliyor musunuz?. 
- Hayır, bilemiyorum, cevabını 

verdi .. 
Kendisi henüz 55 - 60 yaşlarında .. 

Bir kaç sene evvel 95 yaşında ölen ba
bası da, en yeni görünen karakol bina
,.amın ne vakit kurulduğunu görmemiş, 
işitmemiş .. 

Yüksek bir tepede bulunan Baliköy, 
ıöyünün eteklerindeki tarlalar aras:ndan 
Xütahya - Balıkesir şimendifer hattı 
geçiyor. !stasyon on dakika ilerisir>..de, 
krom madeni sevkeder. Burada yapı

lan maden yıkama fabrikasında köylü
ler muayyen aylarda çalrşryorlr. Civar· 
oa bir kaç mühim maden ocağı da var· 
dır. 

Kendi kendime düşünüyorum: Zen
gin, madenli dağları pek çok.. Bu dağ
lar gözün alabildiğine çam ağaçlariyle 
.kaplı .. Gür bir akar suya, bereketli top· 
raklara sahip olan bu köylüler neden 
bu kadar fakir kalmışlar?.. Evleri 

rden çöpten.. Adamakıllı eşyaları 
yok .. Üstleri başları dökülüyor .. He • 
men ekserisinin yediği ekmek en kötU 
undan .. 

Beş altı sene Baliköyünde oturmuş, 
fimdi maden yıkama fabrikasında çalı· 
pn bir yabancı memura bu vaziyetten 
bahsettim. Bana sebebini anlattı: 

- Bayan .. Bu köy, hatta bütün bu 
etrafın köyleri düşman zoru görme· 
mişlerdir. Bunlar harpten bihaber kal
dılar. Harbin ne topunu, ne ateşini, ne 
yangınını gördüler. Düşmanın cismini 
cemalini bilmezler. Fakat bu insanları 
kemiren iki büyük kurd vardı, biri Os.. 
manlı hükmeti, öteki de eşkıyalardı .... 
Bak şu tarlalara ... Bunlar gördüğünüz 
yerde biter, büyük topraklan yok .. Ne
reyi sürecekler?. Bundan evvel, yani 
bu hat döşemneden, bu maden fabrika
ları kurulmadan önce daha sefil idiler. 
'Şimdi buralarda çalışıyorlar, e!Ieri 
para görüyor. Kryafetleri değişiyor, 

görgüleri artıyor, eski.den parasız, 

hediye verdikleri şeyleri şimdi üç misli 
dört misli para ile satmağa ba§larlrlar. 

Hiç unutmam, bu istasyonun açılma 
töreninde idi. Lokomotifn ön üne sa
man getirip koymağa kalktılar. Onu 
çok koşmuş, yorulmuş, acıkmış bir hay 
van zannetmişlerdi!.. Refikam anlattı: 
Köylü kadınlar arasından bir geç kız 

Lokomotifin kendisini kapıp kaçıracağı
nı sanarak ağlayan Baliköylü Elif kız 

vagonları görünce ağlamağa başlamış, 
'kız neden ağlıyorsun,, diye sormuş· 

lar: ''Bunlar timdi beni alıp götürecek, 
beni yavuklumdan ayıracak,, diyor 
muş. Onu susturuncıya kadar akla ka
rayı seçmişler.. Ama şimdi seni heni 
geçtiler. 

Baliköyünc on beş dakika mesaiede, 
Baliköy istasyonunun karşısında olan 
Civgalılardan bir senelik evli bulunan 
ve fabrikada çalışan Kadıoğlu ile ko
nuştum. Ona: 

- Artık para kazanıyorsunuz, eliniz 
bollaştı değil mi? Ekmeğinizi, yiyece
ğinizi, giyeceğinizi kendiniz yapryor ~ 
sunuz. Parayı biriktirir biriktirir kil· 
pe koyar, gömersiniz, dedim. 

Henüz askerliğini yapmamış 20 - 21 
yaşlarında bir gençti. Konuşmasında, 

hareketlerinde ağır başlı bir adam hali 
vardı. Benim bu söylediklerime gi1'1-
dü: 

- Hiç para gömülür mü? 
- Fazlasını ne yapıyorsunuz? 
- Paranın fazla.sı olur mu? Geldiği 

gibi tomariyle elden gidiyor. On beş 
lira alıyorum. Aşağıdaki bakkala sekiz 
on lira veriyorum. Gerisi de i'te vergi 
için, şu için, bu iç.in saklanıyor. 

- Peki bakkaldan neler alırsın?. 
- Ne olacak; karıya boncuk, anaya 

şeker, kahve, tuz, elektrik feneri, bas
ma falan derken her şey alınıyor. 

• • * 
Bir kız çocuğu gördüm. On iki yaş-

kuldum: 
- Ne yapxyorsun? diye sordum. 
- Hayvanları gışlıyorum, dedi. 
-Ya?. 

İşittiğime g()re bu köylülerin mual • 
lim barındırmağa, mektep 'k.urmağa 

kudretleri yokmuş da bundan dolayı 

müracaat edip çocuklarını okutacak 
yuvayı kurmaktan çekiniyorlarmış ... 
Çocuk otur.duğu yerden ikide birde si
nirli sinirli kalkıyor, buğdaya yaklaf?an 
tavukları kovuyor, söyleniyor. Tekrar 
yerine oturduğu bir sırada ona: 

- Sen okumak biliyor musun? de -
dim ... 

Yüzüme sitemli sitemli baktı: 
- He .. biliyorum, dedi.. 
- Neler okuyorsun! .. 
- Bizim hoca ölmeden evvel Yafr 

ne gelmiştim .. 
Gene sokakta ağlayan yüzü kir iç.in· 

de sekiz yaşlarında bir erkek çocuğu

na rastla.dım .. Güneş minimininin yü -
zünü insafsız derecede yakmış, ya.,ak
ları hizasında burnu kamileu soyulma· 
ğa başlamış.. Saçları sapsarı, tahrirli 
iri yeşil gözleri var. 

- Ne ağlıyorsun?. · 
- Çulluklarımız kayboldu; anam 

ara bul, dedi. 
- Kendi neden aramıyor?1 
- O hasta .. 
- Nesi var?. 
- Ayağı sancryor .• 

İşaretle gösterdiği evlerine girdim .• 
İçerisi darmadağnıktr.. Sofaya kirli 
tahtalar üzerine serilmiş yatakta orta 
yaşta bir kadın yatıyor. Beni görünce, 

hafif bir gülümseyişle henüz km~ma· 
ğa başlıyan yüzünü bir parça daha 'kr 
rıştırdı. Gene hafif bir doğruluşla 2ya-

ğa kalkacakm:ş gibi bir hareket yaptı. 
Sonra tekrar boylu boyuna yattığı yer 
de uzandı kaldı. 

Doğrulamadxğmdan olacaktı, mah
cup bir halle: 

- Kusura bakmayın, buyurun. de· 
di. Bana yatağının yanında duran min 
deri gösterdi. Oturdum. 

Kadrnm ayağı hayvandan inerken 
burkulmuş, şişmiş .. tlç aydanberi kr 
rık mı, çıkrk mı olduğu !belli olmadan 
duruyor. Ayak günden güne fenalaşı

yor. Bir deri, bir kemik kalmış. Ka· 
dıncağız, kim ne dediyse yapmış .. 

- Neden doktora göstermedin, diye 
sordum. 

- GÖfıterdim emme Dağardı made. 

3 ımt1Nc1TEŞR1N - 193S. 

A vrupada ebedi 
sulh rivayetleri! 

Çmıberlaynı, ?ayyare ile Müni/ıe 1iareke1 ettiği sıraaa ~iğtlrlıyanlar ... 7bıgiliz 
Hariciye Nazırı Lord Hali/aks da "yaşasın sulli! yaşasın Çemberlayn!,, diye 

balıranlar arasındadır), 

~ Baştarafı 1 incide 
lfilllarm terkedilll}esi için müzakereye 
başvurulması ümit edilebilir. 

zeteler, ltalya ile normal diplomatik mn: 
nasebetlerin tekrar tesisini istiyorlar. E .. 
re Nouvelle gazetesi, Fransanın Romada 
mühim bir şahsiyet vasıtasile temsil e-

Çemberlaynın mektubu dilmesi lüzumunu kaydetmektedir. 
Londra, 2 .(A.A.), - Başvekil Nevi! Sovyet Rusyanın bir tekzibi 

Çemberlayn, Fransız başvekili Daladiye- Moskova, 2 <A.A.), - Tas ajansı 
ye aşağıdaki mühim mesajı göndermiş- bildiriyor: 
tir Sovyetler birliği hükfunetinin sözde 

"Son endişeli günler zarfındaki yardım Fransız başvekili Daladiye Münihte ak~ 
ve teşriki mesainiz için olan minnettara- tedilen dörtler konferansında kendi na• 
ne takdirlerimi ve büyük memleketinizi mma hareket etmesine salahiyet verdiği .. 
temsilde gösterdiğiniz cesaret ve vekar ne dair Amerika ajansının Paris muhabi .. 
karşısındaki hayranlığımı size arzetmek ri tarafından Nevyorka bir kablo gönde"' 
isterim. Alman şansölyesi ile birlikte im- rilmiştir. 
za ettiğimiz deklarasyonda iki milletin Tas ajansı, Sovyetler birliği hükfuneti" 
zuhur edebilecek bütün ihtilaflarda ba· nin Daladiyeye hiçbir salahiyet verme

rış ve dostane istişare arzusunu beyan diğini ve esasen hük{lm.etin ne Münili 
ettik. İngiliz ve Fransız milll"'llerinin konferansı ile ve ne de verilen kararlarla 
kalpleri 0 kadar birleşmiştir ki l. .I his- hiçbir alakası olmadığını beyana mezun• 

dur. Tas ajansı bu haberin saçma ve uy--
terin aynı zamanda ve benimkinden daha durma olduğunu il~.ve etmektedir. • 
az olmıyarak memleketinizin de hisleri ----""----------
olduğunu biliyorum. İstikbalde sizinle, 
memlcketlerimiz arasında pek müteyem· 
min bir surette mevcut münasebetlerden 
mülhem bulunan iyi niyetin ve itimadın 
inkişafı ·sayesinde Avrupa barışının tar
sini iÇin yeni gayretlerle tecellt eden yeni 
ve devamlı bir teşriki mesai görüyorum.,, 

İtalya çok nikbin görünmek 
istemiyor 

Roma, 2 (A.A.) - D.N.B. bildiriyor: 
İtalyan politik mahfillerinde, Münih 

anlaşmasının bundan sonraki neticeleri 
ve tesirleri hakkındaki İngiliz ve Fransız 
tefsirleri büyük bir ihtiyatla karşılan

maktadır. 11ünih görüşmelerinin henüz 
muallakta bulunan meselelere temas im
kanını hazırlamak itibarile, havayı tas· 
!iye ettiği ve fakat İngiliz ve Fransız par 
lamentolarmda yapılacak müzakerelerin 
neticesini beklemek icabedeceği kaydedi
liyor. 

Bütün gazeteler, halka çok nikbin ne
ticeler istihracından sakınılmasını tavsi
ye ediyorlar. 

.Frannz - İtalyan münasebeti 

Faris. 2 (A.A.) - Bugünkü bazı ga· 

ninin doktoru benden çok para istedi .. 
Şunu bunu satıp elli lira verebilecek· 
tim, razı olmadı. 

Pis bezler arasında sarılı ayağınx 

açtı .• Ayak müthiş bir ~ekilde idi ... 
Son günlerde ona akıl vermişler, 'köy
den fakruhal ilmühaberi çıkartıp Kü
tahya hastahanesine gidecekmiş .. 

- Ah diyor bir kurtulsam.. 
Orak zamanı, harman zamanı evde 

oturmak köylü kadınım çok içlcndiri.. 
yor .. Bütün işleri yüz üstü kalmış. Kil 
çük oğlu ile kızı olmasa bugünlerde o· 
na bir yudum su veren bulunmazımş. 
H'.erkes kendi gailesiyle meşgul.. 

Her köyde bir sıhhiye teşkilatı ya
pılsa ne kadar faydalı olacak.. Hatta 
bir de doktor bulundurulsa .. Köylüler, 
kininin, sıtmaya yaptığı tesire adam • 
akıllı inanmışlar. Ona bir muska kadar 
bağlılar .. Her gördükleri şehirliden 

muhakkak beş on kinin istiyorlar. 
Neriman Hikmet 

Mihailiikofla 
karısı vapurda 

kaldılar 
Eski Makedonya komitecileri reisi 

Mihailofun, uzun mü.ddettenberi mem
leketimizde 'bulunduktan sonra, Bulga. 
ristanla yapılan son anlaşma üzerine, 
Türkiycden çıkarıldığını ve Lehistana. 
hareket ettiğini, İngiliz gazetelerinin 
verdiği haberlerden naklen yazmıştık. 

Fransızca "Pari Suar,, gazetesinin 
Kahire muhabirinin bildirdiğine göre 
Mihailof "herhangi bir toprağa çık • 
mak ümidini kaybetmiş bir halde Ak
denizde dolaşmaktadır.,, 

''Orim teşkilatının eski reisi !stan.. 
buldaki Lehistan konsolosluğundan. 

karısı ile beraber, Lehistan bandıralı 

(Levant) vapuruna binmek üzere vize 
almıştı. Fakat, Danzige geldiği zaman 
Mihailofun karaya çıkmasma müsaade 
edilmemiştir. 

Vapur bun.dan sonra Gdinise, Ham
burga, Lizbona ve Cezayire uğramış, 
Mihailofun buralardan hiç birine çık
masına müsaade olunmamıştır. Vapur 
tekrar İstanbula dönmüş, es-ki komite 
reisi ve kansı gene İstanbula çıkmak 

istemişler, fakat arzuları reddedilmiş... 

tir. Ayni vapur İzmire uğradığı zaman 
Mihailof gizlice oraya çıkmağa te§eb
büs etmiş, fakat muvaffak olamamıı • 
trr. 

Vapur, artık karaya çıkmak ümidini 
kaybetmiş olan bu iki yolcusu ile bera
ber Akdenizdeki seferlerine devam et
mektedir.,, 
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Resimli Hafta 
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~ lYınclYı sayısn 
çokte 

Müvezzilerden isteyiniz 



OdaDarooınozo 
yerDeştürörken aa 

Köşelerden istifade ederek n.eler yapabiliriz? 

-. ... ... . .. . ... 

raflar tqacak kadar çok delilse bu 
ralannı biblolarla su.leniniz. 

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

Biblo deyince hatmnın pahalı ter 
ler gelmesin.. Zevkle yapılmıt çocuk 
oyuncakları da bu iti görebilir. Daha 
kıymetli bi?>JoJannız vana o bafka ... 
Eğer odayı bir miltalea oda.ar yapmak 
fikrinde iseniz o vakit tlzerinde rahat· 
ça uzanıp kitap okuyabileceifniz bir 
divanı da odaya koyabilirsiniz. 

Bir çok kad nlar odalarda köşelerin 
boı kaldıfmı görürler; bunun odayı 
çirkinlettirdiğini sezerler, fakat bu 
çirkinliğin önilne ıeçece'k tedbirleri 
alamazlar. Halbuki aevklerlni kendi. 
lcrine rehber ederek biraz dilfiineeler, 
bu köıelerde b!ııbir Getit ıü.ıollik .ya,. 
ratarak bir cennet vücuda ıetırebilir 
lcr. 

Bir miaal verelim'! KüçUcilk bir a· 
P&ttıman odası, bir tuvalet muuı 
Yerleıtirecek yeri bir tUrJU bulama.. .. 
dınu. Halbuki pencerenin yanında bir 
ınaea sığmıyacak kadar bir botluk var. 
Ve bu boıluk çok çirkin duruyor. Bu
raya yerleşecek bir tuvalet muaaı ya· 
ratmak hiç te güç delildir. 

iıte soldaki ralm bu tuvalet masa· 
IUU ıösteriyor. Pencere ile duvarın 

köıeal arasındaki bofluta mUaelln 
tekilde oldukça Jra1m idi bir tahta par. 
Çası tcıbit ederiz. Bu tahtanın an ta
rafı hafifçe yunrlaktır. Bunun iki 
1\lzilnU de yatlı boya ile beyua bo· 
yanz .• Bu maaaya fon tCfkil edecek O
lan duvara blribiriyle k6fe tetkil ede. 
ceJc iki ayna koymak mümkündür .• 
Aynalar kCSJeyi daha derin ıöaterir • 
ler ve maaaya daha bol bir qr1r dö • 
kerter. 

Pencerenin yanına konulan ayna U· 
lerindeki akiali ufkt bir elektrik llm 
bası, eece tuvalet için kap eden ıtıtı 
teınin edecektir. Maanın kenarına 
taptedilen motiflerle silslil bir masa e· 
teli, bu cü.ıelliii bir kat daha arttır&· 
caJrtır. Bu eteii Volanlı yahut Volan. 
IQ yapmak zevke ballı bir meseledir. 

Bu minimini tuvalet muur önüne 
konacak olan ilkemle, kadife yahut me 
tin kaph bir tabure olacatı &ibi ma
saya uygun bir renkte yatlı )>oya ile 
boyannuı aleltde bir tabure de olabi· 
lir. Buraya arkalıklı bir iakemle koy • 
llıak aevklblt:lr olur. 

ikinci reaim, çok ıUJel bir klSfeyi 
1:&.teriyor. t:ıun bu köteyi ıörilnce 
Pek pabaJı eıya ile huırlanmlf bir y.r 
laııneder. Fakat hi~ te 8yle delildir. 
iki 1Bzil kiltUphane adf tahtadan, hat 
tt ıu aandıtmdan yapılabilir. 

Tabii tlzeri yatlı boya ile boyan
llıak prtiyle. Biltiln tennayeıi Uç tah· 
ı. ve bet on çiviyle biru boyadan lba· 
ret.. Usetlnde lçerialade larmm bal:k 
1'r ,U.en bir akuvaryun. Bu ıık aJrvar 
)ıaıı illerine alellde bir cam kannoa 
«. lnıllanabWnlnb.. Mesel& bir tur· 
Ilı bftnoıu. Yalım o Yaklt lberine 
Ufki n &bli ıpk ~ı &kiseli elektrik 
lırıpuıı yerine adi ve yuvarlak bir am 
Pul takmak icap eder. Bu c1a Mattaf 

cihetinden &tlenin çok lehine olan bir 

harekettir. 

Gece lambanın ııığı altında pınlpr 
rd yanan suda bal.klarrn hareketi 

seyrine doyulmıyacak güzel bir man· 
sara yaratır. 

Uatte 1Brilnen tahta raflar Jdltenln 

botluğunu cidermek için konulmu1 

ıdt boyalı tahta raflardır. Kitaplarınız 
kütilphaneyi doldurduktan ıonra bu 

Odanın ikinci bir k8teaini de zarif 
bir yazı muaaı haline 'koyabilininiz. 
UçUncü resim bi%e bunu eösteriyor. 
Bütün bu zarif tesisat sadece adl tah
tadan yaptlmııtır. tki tahta parçası a

raamdaki rafa lritaplanmzr, bloknot • 
tarının, hatta vana telefonunuzu yer 
leıtirmek çok kulaydır. Buraya duva • 
ra takılacak bir ayna ile ~ wr.. 
mek mümkündilr. Yere serilecek bir 
hayvan postu burayı çok zarif bir yan 
köıesi haline koyar. 

Bu kadınların giyini
şini taklit etmeyiniz 

Bu genç kadmtar ilk bak13ta gtızel ve 
cazibeli görUnllrler; fakat bunlan takUd 
etmeylni&. Eğer zevkinlz vana, elbise 
ve tuvalellnlıl seçerken lhtlmamh davra
nryonaım bu bayanlarm tuvaletlerinde 

dalma ı&ıe batan, fena ı;örilnen bir nok
ta oldufwıu ketfedecekalnb. Heyeti u
mumlyena ıtıaeUJlbıl boıan basan çok 

kllçtllt bir feydlr. Relimlere dikkatle ba. 
karak, ve bablarımm okuyarak bu kil· 
çUk teYlerl tetkik ediniz: 

1 - itte çok ıtıseı. çok zarif bir tay. 
yl5r. Güzel bir prpa bu tayyörün inceli· 
ğtnl tamamlyle me~·dana çı1'anyor. Fa· 
kat bu bayan tnııu bir ppka ıtyecek 

Y'!rde basit ve kil.ık bir fötr ppka ıtY· 
mlı olsaydı herhalde daha tyl olacaktı. 

2 - Eğer bu eekilde boyanıyorsanız 
herhalde affedilmez bir kuaur yapm11 o
lu)'ôraunuı. Tuvatellnlzi ikmal edetken 

ppkanızm bqmızda olmaama ne IUzurr 
var? Eğer bu bayan ıapkasmı bqmdan 
çıkardığı vakit Jıqlannm fena çbllmlr 
olduiunu sörilrte kabahat kendisinin de. 
ttı midir! 

3 - Bu Rua blCdu nekadar da tık! .. : 
I>Utmell eteklik de pek arif. Fakat bu 
blb bu eteklikle iyi gttmior. Blrlai yan· 

dan dllfmell, bir taneal ortadan dtıpne. 
u. Bunlar vtıcudun rörUnUeUndeki ıU
zeıutt bosuyor. Nekaclar yasık delil mi! 
Bu bayanm çok ıüzel '6r0nmek hakkı 
defli miydi? 

4 - Akeam yemeli elblaenbı ıade bir 
kumqtan olduğu halde çok zarif görilnU. 
yor. Bu aQanı sofrada herkesin ıözU 

ıllde kalacak. Bukleli l&Ç1anıus da bu 
kryaf ete çok yakrfıyor. Yalnız kol saa
Unlzln meıln çerçeve.alnl çıkarmak p.rtf. 
le. Çok alır. çok enli olan bunun yerine 

fld kumqtan yapılan, dekiıpe yahut 
geçme ıekllnde kumqtan aUaler Ulve e
dilen elbllelerden birkaç defa bahlettlk. 
Bu moda bUyilk rağbet ıarerek günden 
güne yayılıyor. Bu yayılıe sebebllz delil
dir. Bu robu sUılemek için uygun gidecek 
renklerde galonlar bulmak çok gUçtUr. 
Onun için elde bulunan kumaetan b1r par. 
ça kesip çıkarmak daha kolay ve daha 
pratik sayılıyor. 

Bu modanm çok yayıldlfuu dUşUnerek 
bugün ayni tekllde yapıl11111 Uç model da
ha veriyoruz. Soldan itibaren: 

1 - YUnlU jeneden yahut yUnlü m&· 

rokenden iki parçalı elbise. Koraaj önden 
bir zıpla kapatılm11 olup ön taranan ay
ni kumatlan geçme parçalarla ıllaltldUr. 
Kollar vücuda yap111ktrr. Eteklik ne pek 
fazla renlf, ne de çok dardır. 1,fOO enin
de, 2,86 metre kumqtan çıkar. 

2 - ikindi elblseai, yUnlU jeneden ya. 
but yUnlU Krepten yapılır. Dikitler aybl 
kumqtan ince tezylnatla ıU.elnmiftlr. 

Bu tezyinat kumaşa örümcek dilıifle dl. 
killr. Kollar düz, kenarlan kapaklıcirr. 1,40 
eninde, 2,75 metre kumıtdan çıkar. 

3 - İpekli maroken yahut P.epdlSfin· 
den yapılan elblıe. Ön taratma tnı ırek ,._ 
dlkihnlş ve kolun üze rine açık renkli bir 
kumqtan dekupe çiçekler getlrllmi§tir. 
Etekliiin kalça kımnları dar, qağmı bir 
az daha geniştir. Bir metre eninde, 3,5 
metre kumqtan çıkar. 

ince bir zincir takmadıkça bu mahzunın 
önUne geçemtzslniz. 

5 - Bu bayan gilJel yijnlU robu, çok za. 
rlftir. Basit, sade dUğmeıı roblar her va
kit güzel ve zariftir. Fakat yakası ten
teden olacak l''erde ayni trikodan ol. 
saydı, bin defa daha güzel olacaktı. 

6 - Bu kadm, güzelliği namma ağır 
bir hata iolemiııtir. YilnlU ceketi çok şık. 
hr. Fakat bu inci gerdanlık bu güzel 
nıaıuıara üzerinde bir leke gibi duruyor. 
Sonra kulaklannda inci :tllpeler var. E
ğer bu bayan güzel ve zarif olmak isti
yorsa derhal bu kUpeterl ve gerdanlığı 
ç: l\armalıdır. Onlan akşam dekolte elbi
sesiyle takablllr. 

ı-...... ~ ............... _ ... _ .. 
i iki kumaştan 
1 

ivapılma eobıse 
: 
i modası 

1 ganl•llyor 
: ........ ·-····-········-·-··················· .. ··· 

Tütün, sınırlar 
ve kadl n 

Eskiden bizde genç kızlar ve genç a.. 
dmlar cipra içmezlerdi. Belki de b1I 
tahminde yanılıyorum. Fakat bana öyle 
geliyor kl kadınlar araamda tUtün kulla
nanlar günden gUne artıyor: otururken 
halli çalI§ırken, yahut lokantada clgara
ımı tellendiren kadınlara ıık sık raaıe· 
liyorum. 

Halbuki tUtUn hot ve zararsız vakit 
geçirecek bi"asıta değildir. Onun sinir
lere olan tesirini daima gözönUnde bu· 
lundurmak lizmıdır. 

Tlltil.D ilk taammUme bqladığı gUndea 
itibaren kimse ona llkayt kalam•m11. 
ya methetmlf, yahut da aleyhinde bula
muetur. TUtUnUn mUesair maddesi olaa 
nikotin, ilk alındığı zamanlarda, sinirle
rin yalnız uç taraflarmı tenbih eder. O 
vakit faaliyetimiz artar. Eakiaiııden da
ha fazla çahırnz. Yalnız mütemadi suret
t e lUliln kullananlarda biraz 10nra ba 
tenebbUh yerine bir tenbellik bqlar. 

TUtUnün sinirler Uzerlne olan bu tealıt 
muhakkaktır. Fakat bu tesir ıabsa pJre 
değl§lr. tlk içtiğiniz cigaranm batrrumı 
belki bal& unutmamıpmızdır. Boğazmıs 
gıcıklanmt1, başınız dönmüş, soğuk bir 
ter dökmUı, belki mideniz de bulanmıt
trr. Cigaranm bu ilk ıstırabını son bir fa
cia tamamlryablllr. Cigara, bir göğüs .... 
:Jlnine yahut tabajlk denen hastalığa rG
tUren bir yoldur. 

Bir hakikati de açıkça söylemek icab 
eder: kadın tUtUnc erkekten daha u 
mUtehammlldir. Sinirleri tütünden clab& 
çok müteessir olur. Birçok kadmlarda ytm
sanlıfl tiltUnUn tesiridir. Daha ileri d8'f· 
rede de kalb anzalan bqlar. 

Kadınların cigara içmesi bir modaya, 
bu salgmm önüne sazıe geçllemlyecekttr. 
Fakat kadınlara, cigarayı içseler bile 
kadınca içmelerini tavsiye edeblllrlz. 

Cigarayı bir gUn içmek, birkaç gOn bı
rakmak, sonra tekrar birkaç gUn içmek 
suretiyle bu mnhzurlarm önUne geçeJ>tlfr.. 
ainiz. 
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Diinkü mı7sabakamn en göze çarpan oyuncusu Saim bir GB. 1ıiicımıwm keserken 

Lik nıaçları dün başladı 
Galatasaı ay Islanbulspoı u, Güneş Bey kozu, 

Topkapz da Süleymaniyeyi mağ/Up 
Vefa Hiifıii, 
etti 

iraıksDm s~acıon©la 

Galatasaray 3 - lstanbulspor O 
Galatasaray: Sacid - J.fıtfl, Adnan. Ek- 1 lstanbulspor: Saim - Samih, Cıırlıan -

rem, Eşfak, Cemi - Danyal, Sülcl man, ı Kem.al, Hayri, Tarık - Bahri, nıdrnn, 
Mehmet, Dedi, Ilülcnd. J Seyfı, Ce' ad, İsmet. 

Hakem: Tarık Ozercngin. 

Oyuna 13,30 da lstanbulsporlular baş
ladı. Üçüncü dakikada Bülcngin şahsi bir 
ilcrleyi§tcn sonra çekliğl şut Saimin e
linde söndü ve Galntasaray bu akından 
sonra kısmi bir hakimiyet tesisine mu. 

vaffak oldu. 
6 mcı dakikada Bülent, kalenin önün

de yalnız başına kaldığı halde muhakkak 
bir golil avuta kaçırdı. Bundan bir da
ltikn sonra, 1stanbulspor aleyhine sağdan 
çekil"n bir korneri Mehmet kaleye gön
derdi; Saim bunu ancak ikinci bir kor
nerle kurtarabildi. İkinci korner de teh. 
lik sizce atlatıldı. 

Galatasaray akınlan tevali ediyor. 
20 inci dakikada Süleymanın güzel bir 
volesi direği sıyırarak avuta kaçtı. Bu
nun akabinde 1stanbulsporlu Rıdvanm ra
kip kaleye ynklaşarak savurduğu güzel 
bir şülU Sacid kornere atmak surctile 
kurtarabildi. Çekilen kornerden sonra 
top kale önünde uzun müddet dolaştıy
sa da, nihayet uznklaştmlabildi. 

41 inci dakikada Mehmedin ayağından 
topu kapan Saim muhakkak bir gole ma
ni oldu ve de\Te de golsüz nihayete er. 
di. 

ikinci cle,·re 
Oyun mütevazin bir 5ckilde ba§ladı. 

15 inci dakikada Süleyman bir golü he
der etti. 22 inci dakikadn Mchmcdin de
mir gibi bir şütü, gol olması beklenir
ken kaleci tnrafmdnn tutuldu. Bunun 
arkasından gene Mchmedin bir kafası 

n vu ta kaçtı. 
Devrenin ortalarına doğru Bcdü orta 

muavine E§fak da muhacim hattına geç
tiler. Bu değişiklik derhal tesirini gös. 
terdi ve 28 inci dnkikada müdafileri me
haretlc aşan Eşfak, nefis bir plase ile 
oyunun ilk golilnil attı. 

Bu gol Galatasarayı canlandırdı, hü
cum üstüne hücum yapryorlar. Günün en 
iyi oyuncusu olan Saim, fevkalade tutuş
lar yaparak, muhakkak gollere mani olu
yor. 

Sarı kırmızılılar oyunun neticesine pek 
nz kain Mehmcdin ayağıyla iki gol daha 
çıkararak senenin bu ilk resmi maçını 
3.0 kazandılar. 

1 

I ,_ 
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Eşfak, Galatasarny111 ilk golfinii alıyor. 

Güneş 3 - Beykoz 2 
Güneş: Oihad • :Faruk, 1brahlm - Yu-ı Beykoz: Sara - Bahadır, Sadeddin - Ca-

suf, mza, Omer - Salahaddin, llakkı, Me hid, Cemal, Mu lafa - Ethem, Turan, 
Jih, Niyazi, Rebii. Sadettin, Mikrop, Gazanfer. 

Hakem: Feridun Kılı~. 
Oyuna Beykozlular başladı ve ilk an. rede Beykozun pek enerjik bir oyun çı

da rakip kaleye kadar indiler. Top Güneş kardığı görUIUyordu. 20 inci dakikada 
kalesinden uznkla.~tınldıklan sonra bir :Mikroptan yerinde bir pas·aıan Etem i
müdclet ortalarda dolaştı ve 4 Uneü da- kinci golU atarak takımını galib vaziyc. 
l:ikada Sadeddinin nefis bir volesini Ci- te getirmeğe muvaffak oldu. 
had ancak kornere atmak suretiycl kur· 
tarabildi. Altıncı dakiltnda gene Bir Bey
koz hücumu, sağiç Turanın ıska geçmesi 
) üz ünden heba oldu. 

Bu dakikadan sonra - oyunculann de. 
ğil - hakemin bocaladığı görüldü. Orta
da hiçbir scbeb yokken Beykoz aleyhine 
o"sayd eezaSI verdi. Hakem.in bu şekil
de her iki taraf için tevali eden garib mü 
dahaleleri 30 uncu dakikaya kadar de
,.am etti. Tam bu csnadn Güneş kalecisi 
Cihad, eline geçen bir §Util 18 pas çiz. 
gisi dışından atarken takımı aleyhine bir 
rrza vuruşu verildi. Orta haf Cemal bu
nu ustaca bir şiltle kaleye havale ettiy
se de, Cihad ayni ı;Uzcllikte bir plonjon
la gole mani oldu. 

Oyun karşılıklı hücumlarla ve hake
min muhtelif fnvlleri görmeyişiyle de
\'am ediyor. :}7 inci dnkikada sağ açık 

Salaho.ddindcn gUzel bir pas o.lan Hakkı 
vole bir vuru§la oyunun ilk golünü lakı. 
mın:ı kaznndrrmağa muvaffak oldu. 

Bu golden sonra karşılıklı hücumlarla 
mütevazin bir f;ekilde devam eden ilk 
devre 1-0 Güneşin lehine nihayetlendi. 

Bu kısmı gene mütevazin bir şekilde 
cereyan ederken, 6 mcı dakikada Bey
kozluların yaptığı bir hücum Ethemin 
ayağıyla beraberliği temin etti. Bu dev-

1-2 mağlüb vaziyete düşen Güneşliler 
derhal hücuma geçerek rakip kaleyi ab
loka altına aldılar. Ofsayd vaziyette 
Beykoz kalesini §Üte boğan Güneşlileri 

hakem görmüyordu. 28 inci dakikada 
favlle vo ofsaydla karışık bir anda Niya
zi beraberliği kazandırdı. Bunun ardın -
dan Melih 30 uncu dakikada, uzun iti
razları muclb olan bir gol daha yaptı. 

Hakem çok gerilerde olduğu için, çiz. 
ginin Ustündcn çevrildiği söylenen bu 
golU saymırJ bulunuyordu. Beykozlular 
bir ara oyunu terketmek istedilerse de, 
Kelle 1brahimin teşvikiyle devama ka -
rar verdiler ve oyun <la bu şekilde niha
yete erdi. Son dakikada Güneş aleyhine 
olan bariz bir penaltıyı hakem görmedi. 

Dünkü oyunda Güneşliler çok sert oy
nadılar:Hakem maçı pek fena idare et
ti. Güneş takımı formunda olmadığını 
gösteriyordu. Beykozlular çok canlı oy
nadılar. 

\'iizmc rekoru 
Kopenhag, 3 (A.A.) - Danimarkalı 

kadın yüzücü Rajnhıld Hvcger 300 yar
dalık dünya yüzme rekorunu bu mesafe
yi 3 dakika 6-10 saniye 25 de katederek 
kırrm~tır. 

Bundan ewelki rekor IIo!andalı De
nudcn taraf mdan tesis edilmişti. 

İkinci kümeler 
Anadoıunisar: 2 
Feneryılmaz. 2 

Dün senenin ilk ikinci küme maçını Sü
leymaıılye stadında Anadoluhisar ile Fc
ncryılmaz taknnları yeni yapılmış olan 
Yenibahçcdeki Sülcymaniye stadında 

yaptılar. Takımlar sahaya şöyle çıktı-

Iar: 
Anadoluhlsar~ l\lchmct - Rcbli, mr:ıt -

Oelül, Zeki, Sabahaddin • l\lehmct Saiın, 
Fuat, O!Sman, T:ılii.t, Ertuğrul. 

l!'eııeryılmaz: İsmail - Namık, Ahmet, 
l'ııhdct, Ekrem, İsmail - Refik, Şebab, 
Şerafeddin, Ec,·cd, Ncctlet. 

Oyunun birinci devresi Feneryılmazdan 
Vahdet ve Şcrafeddinin attığı iki golle 
ve çok hakim bir oyunuyla neticelenmiş
tir. lkinci devrede Hisarlılar açılarak 
hasnnlarını sıkı bir çember nltrna almış
lar ve birinci gollerini penaltıdan, Celal, 
ve oyunun bilmesine iki dakika kala da 
Osmanın ayağıyla beraberlik sayısını 

yapmağa muvaffak oldular. Hakem ikin
ci devrede sert oynıynn iki oyuncuyu çı. 
karmnk mecburiyetinde kaldı. Eksik o
yuncuyla oynamak mecburiyetinde ka -
lan her iki takımda da henüz formlarını 
bulmuş oyuncu nzdı. Fcneryılmuzm mer
kez muhncimi Şerafeddin sahanrn en mu
vaffnk oyuncusuydu. 

Beylerbeyi: 2 
Anadolu: 1 

Güniln ikinci oyununda Anadolu ile 
Beylerbeyi takrmlart karşılaştılar. Ta -
kımlar sahaya §Öyle çıktılar: 

Anadolu: Saim _ Salim, Dündar - Ceh
di, Halim, Rauf - Kadri, l'tlustafa, Namık, 
Mes'ut, Kenan. 

Beylerbeyi: Muammer - ııa. .. an, Cemal 
Afif, Cnlıiıl, Adnan - Bedri, Ahmet, Rc
ceb, lllnzlıar, ~luz:ıffer. 

Birinci devre Bcylcrbeyinin anlayışlı 
hilcumu neticesinde oyunun ortalarına 
kadar Anadolu çok sıkıştı ve Cahidin gü
zel bir pasından istifade eden Rcccb 
Beylerbeyine birlnci golü kazandırdı. 

İkinci devrenin bidayetinde bir penal. 
tı kazanan Beylerbeyliler, Cahidin ayağı 
ile ikinci gollerini kaydettiler. Fakat 
bundan sonra oyunlarını gev5cterek ha
srmlannrn hakimiyeti altına girdiler. O
yunun ortalarına kadar hemen hemen tek 
kale oynryan Anadolulular, Beylerbeyi 
müdafilerinin birlbirleriyle anlaşamıya -
rak kaleyi boR bırakmalarından istifade 
c<lerC'k yegane sayılarını yapmaya mu
vaffak oldularsa da mağlfıbiyetten kur. 
tulnmadılar. Anadolu takımım eski şöh
retinden bir hayli kaybetmiş bulduk. Va
ziyetlerini telfıfi için çok çalışmalıdırlar. 

Galat:a qençler: 1 
Kasımpaşa: o 

GünUn son ve en mühim karşıla~ması 

-

1 şeıre'ff sta©J o ını(Qlcaı 

Vefa 2 - Hııaı 1 
Hilfı.l: l\lurn<l - Cc\'det, l'1oammer - Fa. 

lıri, Zeynel, Galib - İlhan, Ilnkkı, Naim, 

l\lustnfa, Haof. 

Vefa: Ahmed - Sefer, Vahid - 31urnd. 
Uıtri, Abduı; _ Adnan, Şükrii, Mehmet, 

llü el in, 1Uuhl<!5cııı. 

Hakem: Necdet Gezen. 

Müsabaka rüzgar allına düşen Vefa- , 
nm sık ıve enerjik hücumlariyle başladı. 
Llk maçlarının bu ilk müsabakasında iyi 
bir galibiyet kazanmak arzusiyle çalışan 

yeşil beyazlılar üst üste müteaddid gol 
fırsatları kaçırdıktan sonra Hüseyinin a
yıığiyle ancak bir tek sayı yapmaya mu
vaffak olarak ilk haftaymı 1-0 galib bi
tirdiler. 

İkinci devre 
İkinci devrede rüzgfın arkasına alan 

Vefa. muhncimlerinin sayı adedini arttı. 
racaklan tahmin olunuyordu. Fakat va-

ziyet hiç de böyle olmadı. Hilfı.lliler gay
retli oyunları sayesinde maçın cereyanı
nı mütevazin bir şekle sokmağa mm·af-

fak oldular. Hilalin her maçta bir gol nt
mak muvnffnkıyetini gösteren muhach:ni 
Hakkı, beraberlik sayısını kaydedincO 
Vcfalılann galllbycti büsbütiln tehlikeyo 
girmiş oldu. Fakat bu beraberlik sayı. 
sın<lan sonra müdafaayı tercUı eden Hi
lal takımı vakit ilerledikçe mütemndiycn 
sıkıştı ve nihayet :Muhteşemin §iddetli 
bir şütüyle ikinci bir gol daho. yemekten 
kurtulamadı. Ve bu suretle Vefalılar 2-1 
galib gelmiş oldular. Müsabaka umumi· 
yet itibariyle Yeşil beyazlıların hfıkimi • 
yeti altında geçmekle beraber Hilalin za· 
man zaman Hakkı vasıtasiyle inkişaf e. 
den hücumları da çok tehlikeli oluyordu. 
Hakem Nrcdet Gezen bu müsabakn)'1 
gUzcl bir şekilde idare etmiştir. 

Topkapı - 2 su~eymani ie -1 
Tokpapı: Abrlülkndir _Semih, Sabahad· Süleyınaniyc: ltırahim - Btirhan, Ru-

din - Hamdi, Hakla, Jfayreddin - Tahsln, hl - İbrahim, Orlı:ın, İbrahim • Silreyya, 
Kamil, Salll.ha<ldin, Ziya, Yunus. Necdet, lbrnhim, D:ınis, Rauf. 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Geçen haftn Galntasaraya karşı olduk- ı Süleymaniye, bir aralık Daniş vasıtasile 

ça güzel bir oyun çıkaran Süleymaniye gUzel bir sayı kazanarak galib vaziyete 
tak!mmın bu müsabakayı kazanacağı geçtiyse de bu çok devam etmedi. 
tahmin olunurdu. Fakat oyunun ilk dev- Galibiyetin verdiği ne§eylc gn)Teti el-
resi bu tahmini bo§a çıkaracak bir şekil- den bırakan siyah beyazlılar Topkapı ta
de cereyan etti. Büyük bir gayretle çn- kmımm tazyikı altına girdiler. Kamil ve 
lışan Topkapılılar ve devamlı bir şekilde Salfıhnddin vasıtasiyle şiddetli hamle • 
enerji sarfederck ilkhaftaymı hiç gol ye. lerde bulunan Topkapılılar, evveli\. bern .. 
mcdcn beraberlikle bilirmeğe muvaffnk berliği temine muvaffak oldular. Vaziyet 
oldular. İkinci devrede neticeyi kendi ta- 1.1 olduktan sonra oyun biraz sertleş • 
rafına çevirmek için çok gayret eden 

Kasımpaşayla Galata gençler birliği ara
sında oynandı. 

Takımlar sahaya şöyle çıktı: 
Kasım paşa: İsak - Rüştü, Selim _ Sab

ri, Mümtaz, Mecid - Hayri, Ali, İbrahim, 
l\luzaffcr, Murtaza .• 

Galata gençlcrbirliği: Hüsmen - Şükrü, 

Cihad - Ethem, Halil, UüseJin . llyıı, Ra
sim, Kamil, Kenan, Naim. 

Oyunun birinci dakikasında .Mümtaz ve 
Hüseyin hakem tarafından oyundan çı

karıldr. !ık devre Galata gençler rüzgarı 
lehlerine alarak hakim oynamağa ba§la
dı. Fakat merkez muavinlerinin çok fa
vullu oynaması netice almalarına miini o. 
luyordu. İlk devre sıfır sıfıra berabere 
bitti. 

İkinci devre müsavi §ernit altında de
vam ederken, llya takımının galibiyet 
golünü atarak Galata Gençleı birliğini bu 
mühim maçtan galib çıkardı. 

mek istidadı gösterdiyse de Şazi Tezcan 
buna fırsat bırakmadığından normal va• 
ziyct tekrar evdet etti. 

Ruhinin bütün ga)Tetleıino rağmen 

SUleymaniye mUdnfnası ikinci golil ye
mekten kurtulamadığından Topkapılılar 

Kftmilin yaptığı golle bu mUhmi müsa· 
bakayı 2-1 kazanmağa muvaffak oldu .. 
lar. 

ipek iş takımı 
llursada galip geldi 

lstnnbul lpeklş fabrikası spor klUbll 
birinci futbol takımı, evvelki gün Bursa
ya gitmiş ve dün Bursa İpckiş fabrikası 
takımıyla yaptığı maçı, ı;ok güzel ve ha· 
kim bir oyundan sonra, İstanbul !pekiş 
takımı 3-1 kazanmıştır. 

Üç ay evvel kurulmuş olan lpekiş ta. 
kımı, şimdiye kadar hiç mağlfıb olmamış 
ve birçok tanınmış rnkiplerini yenmiş • 
tir. Dünkü galibiyet de bu klübün yeni 
bir mu\•affnkıyetidir. 

Galatasaray • 1stanbıelsftor, 'Güneş • 1Jey_koz karşılaşmalarınüan iki \görün~. • 



Fikret, Fenerba1rçenin bera berlik gofünü Mylı a·ııt. 

~~~ülkitc§l~ ~ Feneırlb@\llılçe 
ökü~~ır <goDDe lbeırc§llbeıre kc§lU<dloDc§lrr 
ilk devı eyz 2-0 galiblgetie biti;en siqah beyazlılar Hakkının müda

f aada oqnaması g üzünden ikinci kısımda beraberliğe düştüler 
Birçok dedikodulardan sonra nihayet 

tanzim edilebilen 938 - 939 senesi İs
tanbul lik maçtan fikstürü mucibince 
l!cnenin ilk resmi müsabakaları dün şeh
rimizin dört sahasında birden başladı. 

Bu karşılaşmaların en ehemmiyetlisini 
de Beşlktaşla Fenerbahc,;;e takımları dün 
Kadıköy sahasında beş bin kadar talı -
ınin edilen bir seyirci kalabalığı önünde 
Yaptılar. 

Beşiktaş sabık idare heyetinin garlb 
bir knrariyle klüpten çıkarılan Şerefle 
llüsnUden mahrum olarak dizilen siyah 
beyazlılar muhakkak bir galibiyeti bu i
ki güzide oyuncunun 'on bir,, !eri arasın. 
da bulunmaması yOzUnden ziyan etmiş 
oldular. 

Nuri Bosutun hakemliğiyle oynanan bu 
ıtıaça iki taraf da §U kadrolarla. çıkmış
lardı: 

Beşiktaş: Mehmet All - Nuri, Faruk -
lllfat, Bedii, Feyıl - Hayati, Rıd\'&D, Ni
zuu, Hakkı, E5ref. 

Fenerbabçe: lliis:ımeddln • Yaşar, Le
bib - Re~ad, Angelidls, Esad - Naci, Ali 
lUıa, Yaşar, BüJend, Fikret. 

Oyuna rilzgira ka?'§ı dizilmiş olan Fe
nerlilerin akınıyla başlandı ve bu hücum 
F'eyzide kesildi. Siyah beyazlılar bunu 
tnUteakip derhal rakip sahaya girdiler. 
4 Uncü dakikada Hakkı - Eşref kombi
nezonu Yaşan çok kolaylıkla atlatarak 
F'ener kalesine kadar sokuldularsa da 
lIUsameddinin iyi yer tutuşu yüzünden 
netice alınamadı. 

Bundan sonra san lacivertliler Fikret 
"asrtasiyle tehlikeli hücumlara başladılar. 
Fakat dün cidden güzel bir oyun çıka. 
tan Nuri ve Rifat bu eşsiz sol açığa fır
sat verdirmlyorlardı. !<'ener muhacim 
hattında Bülendle Ali Rizanm becerik
Sizllklori, Yaşarın da ağırlığı yüzünden 
:Fikretle Nacinin çalışmaları semeresiz 
kalıyordu. 

Betiktaşm ilk golü 
12 inci dakilrıada Eşrefin sürüp Yaşan 

geçtikten sonra havalandırdığı top, Fe
ner kalesini karıştırdı. Bu sırada Nazım 
Yetişti; hafif bir şüt ve gol. 
Mağlfıb vaziyete düşen Fenerliler can

landılar. İki açıklariyle sUratli inişler 
Yapıyorlar. Fakat ortanın ağırlığı yüzUn
den netice alamıyorlardı. 

20 inci dakikada 20 pastan Beşiktaş 
ltaıesine atılan favIU Mehmet Ali korner. 
le atlattı. Bu tehlikeyi atlatan siyah be
Yaz!Jlar seri bir akınla Fener kalesini 
sardılar. 

Beşiktaşm ikinci golü 
22 inci dakikada Lebibin sebebiyet 

verdiği korneri Hayati düzgün bir vu
ruşla Fener kalesi önUne düşürdü ve 
kafadan kafaya dolaşan topu nihayet 
Rıdvan güzel bir plase lie ikinci defa Fe
ner ağlarına taktı. 

2-0 lık bir vaziyette sarı lacivertliler 
mağ!UbiyeU kabul etmiş bir halde oyu
na devam ediyorlardı. 

30 uncu dakikada Fener takımı kap. 
tanı Fikretin, yan hakem Rıfkı Aksayın 
Beşiktaş lehine hareket ettiğini ileri sU
rerek yaptığı itirazı kabul eden orta ha
kem Nuri Bosut yan hakemin vazifesine 
nihayet verdi. 

Bundan sonra ekseriya Fenerin yaptığı 
hücumlarla geçen ilk devre 2-0 Beşiktaş 
lehine bitti. 

İkinci haf taym 
İkinci devre, rüzgarı arkalarına alan 

Fenerlilerin Ust üste yaptıkları hUcum
larla başladı. San lacivertlilerin baııkısı 
gittikçe ziyadeleşmektc, Beşiktaş kalesi 
her an mühim tehlikeler atlatmaktaydı. 

Fener in ilk sayısı 
11 inci dakiada; ortadan uzun bir vu

l"U31a Yaeara geçen topu, Fener merkez 
muhacimi sıkı bir elitle kaleye gönderdi. 
Mehmet Alinin plonjonuna rağmen top 
direğe çarparak ağlara takıldı. 

Fener in bera ber ,ik golü 
11k devrede bUtUn enerjilerini sarfe. 

den ve klilptekl son keşmekeş dolayısl

le doğru dürUst antrenman yapmamış o
lan Beşiktaşlıların bu kısımda kesildik
leri görülüyordu. Bundan istifade eden 

Fenerliler, 16 mcı dakikada ikinci sayı
larını kaydettiler. Mehmet Alinin iyi 
bloke edemediği topu, Fikret kafayla 
kaleye soktu. 

Bu beraberlikten sonra siyah beya:zlı
Iar tekrar hücuma geçtilerse de • dalıni 
bir hastalık haline gelen - Hakkının mU
dafaada oynaması yUzünden Bcşikta3 

muhacim hattı felce uğruyordu. 
Müsabaka böylece, Beşiktaşın Uç akın

cı ile yaptığı, Fenerin de ağır orta mu
hacimlcri yüzün<.lcn netice vermiyen hU
cumlariyle vaziyet değişmeden • tara -

Siyah - Beyaz kalenin sıkışlığı anlardan 

feynin ikişer golüyle beraberlikle neti
celendi. 

Nasıl oynadılar? 
Fenerbabçe takımı beklenilen oyunu çı

karamadı. Müdafaada Yaşar kabil oldu
ğu kadar fenaydı. Muavin hattı ile bek 
Lebib takımlarının mağlubiyetten kur -
tardılar. 

Muhacimlerden Fikret ve Naci mU
kenuneldiler, Uç orta • ve bunlardan bil
hassa BUlend - hemen hemen hiç muvaf
fak olamadılar. 

Beşiktaş on birinde Nuri ve Faruk 
başta olmak üzere Feyzi, Rifat, Meh
met Ali kusursuz oynadılar. Hakkı ne
fessiz, .Bedii çekingendi. Rıdvan ve Na
zmı yakaladıklan fırsattan iyi kullandı. 
!ar. Hayati yirmi iki oyuncunun en fe
nasıydı. 

Hakkı biraz nefesli olup da muhacim 
hattmdili oyununa devam etseydi, Be
şiktaşm dünkü ma~ üç puvan kazana-
rak bitirebilirdi. O. M. KUTNAK 

Beynelmilel maçlar 

AlmanlJa 
Bulgarlstaoı S - t 

yendi 
Almanyanm ikinci sınıf oyuncuların • 

dan milrekkep milli futbol takımı dün 
Sofyada Bulgar milli timi ile karşılaşmıll
tır. Baştan sona kadar üstün bir oyun 
çıkaran Alman takımı bu maçta yediği 
bir gole mukabil Uç gol kaydederek mü
sabakayı 3-1 kazanmıştır. 

Ga ) rl federe.er şampiyonasında 

Kurtuluş Taksim yeni yıldızı, Pera da 
Arnavutköyünü mağlftp etti 

Gayrifedere klüpler arasında pmpf. maodl • Maryo, LUI, Pluyenldls, Kozanl, rasında bir kavga çıktı, hakem her iki o-
yonluk mUsabakalarma dünden itibaren Vcnos. yuncuyu da dışan çıkardı. 
Taksim stadyomunda başlanmıştır. Karşılıklı birkaç ~Ucumdan sonra rilz. Dakikalar ilerledikçe Kurtuluş daha 

İlk olarak Perayla Arnavutköy B ta . gan lehine almış olan Taksim Yeni Yıl- ağır basmaktaydı. Bu üstünlük nihayet 
kımlan karşılaşmışlar ve çetin bir mllsa- dız takmır, hafif bir üstUnlUk tesis etti 31 inci dakikada semeresini verdi, gcri-
baka yapan iki takım golsUz olarak bera- ve birlblrini kovalıyn hücumlardan birin- den verilen bir pasla Süleyman beraber. 
bere kalmışlardır. de Kurtuluş sağ muavininin kaleciye hı. lik golünü attı ve bunu yedi sekiz daki-

Kurtuluş • T. Y. Y. K raktığı topa yetişen sol açık Venos takı- ka sonra Varojyanm yapağı ikinci bir 
Birinci takımlar arasında ilk milsaba- mmm ilk ve son golUnU attı. Bundan gol takip etti. Oyun Kurtuluşun tazyikr 

kayı yapan Kurtuluş ve T. Y. Y. K tim- sonra vaziyet değişmeden ilk devre 1.0 altında, fakat başka sayı kaydedilmeden 
lerl §U şekilde sahaya çıktılar: Kurtuluş aleyhine bitti. 2-1 T. Y. Y .K. aleyhine nihayetlendi. 

Kurtuluş: Azad. Serlds, Bodos - Nebil, tKtNct DEVRE Pera • Arnavutköy 
Cevad, Naci • Aspct, Varojyan, Söley- İkinci haftaymda rüzgarla beraber oy. Günün ikinci mUsabakası Pera ile Ar-
man, Mehmet, Kerlm. nıyan Kurtuluş ilk dakikadan itibaren navutköy arasında yapıldı. Bu maça iki 

Taksim Yeni Yıldız: Panayot - Brh- hakimdi. Oyun T. Y. Y. K. sahasında ce- taraf ds şu kadrolariyle iştirak ettiler. 
to, AsmanJdis • Araooğlu, Drago, Dlya- reyan etmekteyken Drago ile Mehmet a- Arnavutköy: Necmi • Mlbal, tstano • 

------------------------------------------=-------- Strado, Klmran, Saraflm - Anestf, Gogo, 
Mamll, Muzaffer, Nuri. 

Pera: Çakatyos - Ilristo, l!ılcsinczi - Çi. 
~o,iç, Demberg, Çaços • EkonomJdls, 
Çplafi, Çokopulos, Bamblao, Todorl. 

Birinci devre karşılıklı akınlarla devam 
etti. İlk golü Amavutköy attı. Pera dev
renin sonlarına doğru muhakkak bir gol 
kaçırdıktan sonra Ekonomidisin ayağı i. 
le be>raberllği tesis etti. lk.inci devrede 
ınrnranm hatasını Eambinonun kafa vu
ruşu tamamladı. Top Arnavutköy ağla • 
nnda ..• Baınbinonun sürUklcdiği genç Pc
ra forvedlcr~ hilkim oyunlarının neticesi
ni görmekte gecikmediler. Yaptıkları sı. 
kı bir akmd-ı "nntrfor PPrava Urlln<'il ~o

IU de kazandırdı. Hakem gole ltJraz eden 
Amavutköy kalecisini dışarı çıkardı. O
yunun bundan sonrası Arnavutköyiln çok 
çalışmasına rağmen Peranm 3-1 galibi· 

'Beşiktaş Riilvanın ayağile ikinci golnn·ü lazantrltn ' yetiyle nihayet buldu. M. 1'. 

Çahşma ve 
•• ener11 

İki gUn cn•el yapbğmı tahminler dün
kü maçta tamamen hakikat oldu. Esas
lı bir değl5lkllk yapılmamış bir Fencr
babçe takmtmm, çalıı;mamış da olsa, e . 
ncrjlk Beşlkta., takunı k~ısmda kolay• 
ca galibiyet temin edcmiyeceğlnl yaz
mıştım. 

Dün, sahada çok çahşmrş, fakat - bir 
ikisi müstesna • enerjiden mahrum o. 
yunculardan mürekkep bir talmnla, ça

lışmamış, fakat enerjik bir takım kaılI• 
la.!itL 

Birinci de\Tcdc enerjinin, çalışmaktan 
, .e rakibe ehemmiyet ,·ermcmezlikten 
doğan fazla itimada galebesini selTOttik. 
İkinci dcHcde de çalışmak semeresini 
gösterdi ,.o enerjide çah~manm ' erdiği 
kuv,·ctle eksilmeden denm eden taz~i· 
ka fazla mukavemet edemedi. 

Her iki keyfiyete de sırasiyle yar ·ım 
eden rüzgirm bu arada en mühim rolü 
oynadığını da unutmamak lizımdır. 

Fenerbabç.e, malüm sebeblerden dola. 
yı zayıf olan rakibine neden gallb gele· 
m ecll. Bunu kısaca ıu suretle izah edebi· 
liriz : Fcnerbabçe bu yıl fazla hazırlıkh 
bulunmasına rağmen get-en senelere nis
petle bir ilerleme değil, hatta bir geri
leme ifade etmektedir. Takını eSkl (me11. 
hor!) tekniğini de tamamen kaybetmlı 

nzlyette sistemsiz ,.e geU~igüzel oyna
maktadır. Pa..<tlar kısa \"C yerini bubnak
ta L'>abct!\izdir. Bunlara lli\"e olaral• da, 
oyunculann ekserisi yine fazla topla oy
namak, çalını yapmak ,.e lüzumsu-z sü
rüşl~rde bulunmak gibi esld Jıastalıkla. 
rmdan kurtulamamışlardır. 

Yani Fenerbahçcliler glttikç-0 ~ki 

meziyetlerini kaybetmekte Ye buna mu
kabil de oyun üzerinde fona tesirleri o
lan itfyadlanndan nzgeçmemcktedlrler. 

İşte bunun için de açık Yo geni" pas
larla oynıyan Beşik~ ka~ısında daha 
iyi netice alamamışlardır. 

Dün, her iki takım da fena oynamakta 
biriblrlerlyle yarış etmeklo beraber blrin
cl dencde F<'nerbahç<', ikinci de\TCde 
de Bc~lktaş rakibinden daha kötü oynı. 

yan.k blribirlerlne gol frrsatı ,·ennl~ler· 
dir. 

Umumiyet itibariyle maç teknik nokta
smdan ~k zalf cereyan etml,tir. He.r lld 

takımda da ne geri hatlar , .e ne de ileri 
hatlar içinae nzlfcsinl tam yapan hat yok 
tur. Fencrbahrc muadn hattı, yan ta· 
ra!Jan fazla top tutmatan, ortası da çe. 
kingen oynamaktan eski müessiriyetini 
gösterememiştir. 

Be~ikt:.,., muhacim hattını ~ki for
munda olmamasına rağmen Hakla, \e 
Fencrbahre muhacim hattım da Fi!<ret 
sürüklemiştir. 

İklnr.i dO\Tf'dc Hakkmm mil(]afaaya 
g~mesi Beı;lktaş hücum hattını <lerhal 
sıfıra indirmiştir. Umumiyet itlbarlylo 
<liinkü m~. encrjl'\"C çalışmanın bir kar
ı;ıla!iması olmuş Yo her iki hkmıdn da 
teknik üstünlük bulunmanıası bu iki key
fiyetten birinin galebe çalmasına mlnl 
olmuştur. 

Snbnhattin AYGEN 

Galatasaray ve Güneş 
Ankara Uk maçlar mda 

Maı~JDOı~ oDduDar 
Ankara. 2 (Hususi) - Ankara mınta. 

kası Uk maçlanna bugün başlandı. 
tik mUs.'\bnkada AnknrngUcU takımı 

Galatasarnyı 4-0, ikinci oyunda da Gcnc;
lerbirliği Günce on birini 3-0 mağlüb et
tiler. 
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HiKAYESi 1 
, ... ·----------'.-----------------~ J çevıreın : VulFiCiCJL 1 
M A YISIN on beşi idi. 

Bu tarihi Leskuill.,n 
ailesi bir daha unutamıyacak -
Jardı. Rene otuz beş ya~rnJ:ı, 

•porcu bir gençti. Vaktiyle sa· 
nayi mektebinden mühendis 
olarak çıkmıştı ama, evlene -
ceği zaman bir radyo makine· 
ili §İrketinin mümessilliğini 

almıştı .. Muvaffak ta oluyor. 
ıdu. 

Kansı Antuanet ~k neş'eli, 
arışın bir kadındı. Rene ile 
7ruvil de sonu iyiye bağlanan 
bir flirt esnasın.da tamşmıı· 

tı. Orta halli bir ailenin kızıy
dı. Elinden her iş gelirdi. Ha· 
.W, bir erkek için bulunmaz 
bir kadındı. 

Bir de küçük oğlan çocukla. 
Si vardı. 

O pazar, mahallelerinden 
tonclc binmişler, Antuvanetin 
ağabeyisinc öğle yemeğine 

sfdiyorlardı. Bulunduklan bi· 
sinci mevki kompartiman tık-

tJnn nklım dolu idi. Ayakta 
lmlmışlardı. Şose Danton is· 
tasyonunda durduktan .zaman 
sfren çıkanlar arasında ezili -
JOrlar, fakat hiç kızmıyorlar, 

Yagonun tavanındaki tutuna • 
cak halkalara, paket konacak 
)'erlere yapıııyorlardı. Antu
anct her şeyden evvel, Ririyi 
muhafazaya çalışıyordu. Riri 
bet yaşında, mavi gözlil, kı
'ftl'Cık san saçlı güzel bir ço -

:ıauktu. 

1 Durduklan istaeyondan kal
.. rlarkcn • düdük ötmilf, kapı 
bparuyordu •• Antuanet arka
mna döndü, baktı, ne görsün?. 
Jmıe kapıyı kapanuya çalıır 
yor, kapının öbllr tarafında 

latuyonun kenarında da, bir 
idam .. Bu çehreyi Antuanct, 
l>Ddan aonra bir çok korkulu 
rUyalarmda kartısında gör • 
mU§tUr •• Boğa boynu Uzcıinde 
a..ılr burunlu, gcniı çeneli, 
fırça gibi bıyıklı bir çehre 1 
Hele adamın, yumruklarını sı· 
brak, camlı kapının o iki ka
Dadıru tutup açmağa çalışma· 
aıl. 

Kapının iki kanadı arasın • 
~ insanın biru ftndini top· 
Jayarjlk gcçebilcccğt, bir aralık 
nrdı. Antuanet kendini tuta
anadı. Kocuına: 

- Bırak girsin, canım 1 diye 
ıealendi. 

Fakat kadını hayrete dilşU· 
ren ıey, yerdeki adamın, pür
lılddet, ağzındaki altın diıleri

ni göstererek, kelimeleri anla. 
f1lmaz bir hale koyan bir §i· 
Yeyle söylediği ıu sözler oldu: 

- Sen, sen ha 1 Ben sana 
ıöateririmr. 

Vagon hili hareket ctmc
miıti, saniyeler saat gibi geli· 
yordu. 

- Ne o, Rene?. 
- Ne olacak, delinin biri 1 
Öteki de, hiddetle, tekrar 

bpırun iki kanadını açmağa 
teıcbbüs etti. O kadar §iiddct
Je çeknıiıti ki, on be§ santim 
kadar bir yer açıldı. Adam bu 
aralıktan içeri bir omuzunu 
•oktu. Fakat Rene, büylik bir 
uimle karar vcrmiı bir halde, 
adamı tuttu, geriye doğru itti. 
Kapıyı kapamak istiyen bilet· 
çi de Rcneyc yardım etti. Tren 
kalktı. Apğıda kalan adam, 
Reneyc doğru yumruğunu sal
lryarak: 

- Be:ı sana gösteririm 1 
diye bağnyordu. 

Bu manzara Antuanetin bir 
daha gözünün önünden git • 
memiJtir. 

Tolcuar da bu meraklı sah
neyi yan alayla, yan heye • 
canla seyretmiıterdi. Şimdi bi
letçi: 

- İşte, bütün kazalar böy- partiman o 'kadar bombottu ki 
Je oluyor, diyordu.. Antuanet uykusu gelen çocu. 

Rene: iu uranın Uzcrine uzattı, ba-
- İyi ettim de içeri girme. tını diılcrine koydu, uyuttu. 

sine mani oldum, değil mi?... Nereden aklına ıeldi de An. 
diıordu. tuanet, Şose Danton iatasyo -

- Tabii iyi ettin. Bir kere nunda tren kalkarken, dıprı 

düdük öttil mü içeri artık baktı? Ne gördü biliyor mu. 
kimse giremez, demektir. aunuz?. 

Y olculann hepsi de Rene - Sanki onu göreceğini bili-
nin bu hareketini çok yerinde yormut gibi bakmııtı .• O, u-
buluyorlardı. Antuanct koca· bahki adam orada değil mi· 
sma dönerek, yavaş sesle: gene? Durmuş, dalgın dalgın, 

- Ama bana bir tuhaf gel. bakıyordu. Nereye? Arkala -
di, .dedi •• Adamda sanki seni rındaki birinci mevki vago -
tanıyormuı gibi bir hal vardı. na ... 

Rene, bilmiyorum gilfüer- Antuanet, titriyen bir ses· 
den omuzunu kaldırdı. Antu - le: 
anct elini, hadiseyi biraz endi. - O adam! dedi. 
şeyle seyreden kliçük Ririnin - Hangi adam? 
omuzuna koymuş, çocuğu ok- - Hani §U, sabahki adam .•• 
ıuyordu. Sanki bizi anyonnu§ gibi ba • 

Rene Reskuillon, hadiseyi, kıyordu. Bana, tehdit eden bir 
bir netice çıkararak kapatmak vaziyette baktı .. 
istedi: - Rüya görüyorsun sen? .. 

- Paris burası, dedi, az mı Tesir altında kaldın. 
deli varı.. - Değil, değil t Gel bak is-

• • • 
Antuanet'in ağabeyiıi hilde 

çiçekçiydi. İyi bir adamdı. 

Antuanetle kocası yazın bir 
yere onunla gidip kalmak ni· 
yetin deydiler. 

O gün sofrada, yolda baıla
rına gelen hidisc}i anlattılar 

ve yemeğin bilyük bir kısmı o
nunla geçti. Antuanet boyu· 
na: 

- Tuhafı ne biliyor ınu
aun? diyordu. Adam sade içe
ri girmek istese neyse.. Bil· 
hassa Reneye kı.zgınmrı gibi 
bakıyordu. 

Rene de, gillcrek, hemen 
illve ediyordu: 

- Adamın hali, vaziyeti 
tuhafıma gitti. Onun için içe
ri girmesine daha fazla mini 
oldum. Evet, bunu itiraf ede
rim ... 

- Ama sana ne diye bağrı· 
yordu?. 

- KimbiJir, belki beni bi. 
rinc benzetmiştir. 

Bu aırada Riıi : 
- !Corkuyorum ben.. dedi. 
- A 1 Koca çocuk! Ne var-

mıı korkacak!. 
Babası da, çocuğu oyala· 

mak için o İngilizlerin hiklye. 
sini anlatmağa ba§ladı: Bir ba
ba, bir ana, yedi de çocukları .. 
Maillot istasyonunda trene 
hepsi birden binecek, vakit 
kalmıyor, çocuklardan birini 
orada bırakıyorlar. 

- Obligadoya gelince hep. 
ai oraya inmek ve arkada kalan 
çocuğu beklemek istiyorlar. 
Fakat hemen düdük çalıyor: 
Anneleri vagonda kalıyor. Çim 
di, altt kiJi kalmışlardır. Fa
kat on.dan sonra gelen tren de 
beı kifiden fazla almıyor •• 

Rene bunları anlatıyor, bil
tlin sofra halkı gülmekten ka
tılıyordu. 

öğleden sonra hayvanat 
bahçesine gittiler, ak13ma ka
dar vakitlerini orada geçirdi -
ler. Bilhassa, ayıların çukuru 
ba!ında çok kaldılar. Ama, 
merak etmeyin, içlerinden kim 
se kolunu ayılara kaptırmauı. 

Sonra gene Filip'in evine 
geliyorlar, a.k,am yemeğine •• 
Gilzcl bir domuz kızartması 

yapmıflardı ve bahçede otu • 
rup yemek istiyorlardı. Fakat 
yağmur yağmağa başladı. 

Saat on biıe doğru Rene 
Bastildc giıcden bilet alırken 

karısı, muktesit ev kadınlığını 
hemen gösterdi, kulağına doğ
ru eğilerek: 

- Pek kalabalık yok, dedi, 
ikinci mevki alal m, istersen .. 

Rene de ikinci mevki aldı •• 
Kamının hakkı varımı.. Kom 

t'enıcn I. 
Rene pencereye yaklaıtı a· 

ma, nhtım çok arkada kalmıt· 
tı .. 

- Seni bekliyordu, demek .• 
Seni beklemek için gclmiı ola. 
cak oraya .• Peki ama neden? •• 

- Yok sabahtan ak§ama 
kadar orada oturdu da beni 
bekledi! .• 

- Kimbilir, belki öyle •• 
- Fena dcğiL. Demek ki 

dUnyada böyle boı vakit ge)l
rccek insan var. 

Rene, karısının ne kadar ıi. 
nirli olduğunu bilirdi. Onun 
için iti alaya vurınağa çalıtı • 
yordu. 

• • • 
Ertesi sabah Rene havlusu • 

nu koltuğunun altına alıp oda
dan çıkarken Antuanet onun 
yanına geldi. 

- Rene, dedi, bir 1ey iı-
tcrı;em yapar mısın?. 

- Tabii yaparım, ıöyle .• 
- BugUn sen tünelle gitme, 
- Haydi 1 Otomobille ıni 

gideyim bir de §İmdi?. 
- Hayu, otomobille değil 

ama, otobüse bin ..• 
- Bilirt1in, ben de otobüse 

binmeyi tercih ederim.. Fakat 
daima bulunmuyor. Sonra bu
gün Vensen ıatosunda birini 
göreceğim. Sonra. •• 

Ant.uanet: 
- Peki ama, dedi, ve bun

Jan söylerken scsl kısılıyordu: 
Öyle bir yerden git ki yolun 
Şose Dantcn.den geçmesin. 

Rene gillmiye baıladı: 
- Ay! O adam için mi?. 

iti yok da adam artık bütün 
hayatını tünel istasyonlarında 
beni beklemekle geçirecek 1 

- Sen kendin söyledin: 
Deli o adamı.. 

- Ama deliliğin de bir had
di var •. 

- Rica ediyorum, Rene ••• 
Çocuğumuzun b:sıı için .. 

Rene yumupk batlı bir a
damdı .. 

- Peki, peki, dedi .• Söz ve· 
riyorum .• Esasen bugün... E· 
vet, buglln hiç tllnele binme -
den gidip gelebilirim. Fakat 
bqka bir giln .• Sen beni hiç 
tünele binlinniyecek değilsin 
ya artık?. 

Rene iyi bir adamdı, ıözUnU 
tuttu. Hatta ertesi gün de, ka· 
nıının sözünü dinleyerek, hiç 
t~nele binmedi.. Fakat .onra 
gideceği yerler otobüsle uzak 
olunca, arasıra gene tünele bin 
miyc batladı. 

Bununla beraber, bütUn bir 
hafta - kansı o sinfrliJıali ile 
onu 8ylc teıir altına almııtı ld. 
o tehlikeli noktadan: Şoee 

• 
Danten istaıyonundan geçme· 
miye dikkat etti. 

Halbuki oruı bir çok yolun 
birlettili bir noktadır. Bir gün 
Rcnenin acele bir ip vardı. 

Havr Komarten iatuyonunda 
etmedi, birdenbire karıısına 

o tehlikeli iıtaayoaun harfleri 
çıkmııtı. En.diıcylc, rıhtımda • 
ki halkı şöyle bir g8zdcn geçir 
di ve, tabit, diltmanını göre. 
mcdi.. 

Eve gcldıiği .zaman hadise· 
yi Antuanete anlattı ve kadının 

vesvcusi ile alay etti. Antua· 
net de hakikaten manasızlık 

ettiğini kabul ediyor, fakat: 
- Ne yapayım, diyordu, e

limde değildi. Belki de sen 
geçen gün oradan geçmedin 
de adam artık orada bcklemi • 
yor.dur. 

Sonra hayatları eskisi gibi 
devam etti. Günler geçti .. Yaz 
geliyordu. Rene ile karısı da 
hakikaten çok mesut bir aile 
tcJkil ediyorlardı. 

.. .. 
Bir gün, Antuanet pazardan 

geliyordu - Viadük pazarın

dan -, yanında da Riri vardı. 

Çocuk birden annesinin kolun· 
dan çekti: 

- A 1 O adam 1 dedi., 
Kadın döndü, baktı: 
- Kim o?. 
Antuanct etraha alrgvcriş 

eden kiJabalık arasında göz -
lerinl gezdirdi .• Sonra heye -
carla: 

- Kını? Hani nerede? dedi. 
Ne aöyloyonun?. 

- tıtc hakun a, anne 1 Gör
müyor muıun?. 

On adım ötede, yaya kaldı
nınında bir adam durmuıtu •• 

YU.züntl yan~ görliyorlar· 
dı ..• O iri, yan yü.zU yaralı a
dam .• 

Sanki, o da çocuğun söyle· 
diğini duyıı.u;tu.. Etrafına ba 
kınıyor, gözleri bütün pazar • 
daki kalabalık arasında dola· 
tıyordu. 

Antuanet birdenbire oğlu • 
nun boynundan yakaladı, tut· 
tu, çekti.. Bu aırada gözleri 
de uzaktaki bir otobüse dikil -
mişti.. Gözleri yuvalarından 

fırlayacak gibi açılmıı, ağzı 

bir tarafa gitmi§, dütünüyor -
du: 

"Baınnda ayni şapka yok .•. 
tlzcrimdcki de başka elbise ••.• 
Acal.a tatııdı mı? 1npallah ta· 
ruya.ımımıttır .• ,, 

Bcı, altı saniye sonra, ga· 
yet tabii bir halle, tekrar yolu
na koyuldu. Riri yanında gi· 
derken boynunu tutuyor: 

- Acıttın, anne 1 diyordu. 
Annesi b~r 1ey söylemedi. Yal
nız, gittikçe adımlarını sıklaı· 
tmyordu. Uzun bir mUddet 
&ittikten sonra, artık pazarın 

öbür ucunda bulunuyordu. 
Döndü, çocuğa - onu payla· 

maktan vugcçmiıti; zavallı 

çocuğun ne kabahati vard 1 - : 
- Evet, yavrum, dedi, o fc· 

na adamdı o.... 1npllah bizi 
tanımamııtır. 

- Neye een <Syle durdun, 
hiç kımıldamadın?. 

- Gö.zilM çarpmıyaynn di· 
ye yavrum. 1ntallah .• 

Sonra birdenbire aordu: 
- Sen ona bakıyor muy. 

dun, sen?. · 
•• Hiç gözümü ayırmadım. 
- Acaba beni gördü mü 

dersin?. 
- Gördü zannederim, uzun 

uzun baktı sana .. 
Antuanet ''acaba kocama 

aöyliyeyim mi?,. diye dUtün
dU .• Hayır, Söylemiyecekti 1 .• 
Zaten bunu t-ehlikcli bir teY 
saymakta mlna neydi? Sonra, 
adamın pek te onlann mahal· 

lesinde oturmak ihtimali yok· 
tu. O tarafa, her halde dolaş. 
mıya gelmiıti. Hem, Antuane
ti bakalım aklında tutmuı mu 
idi? O hadise günü belki hiç 
farketmcmişti bile. Hay:r, o 
yalnız Rcncyi görmilf olacak
tı. Hülaaa, Antuanet için hurt 
da korkulacak bir ıey yoktu • 

Fa.kat o adam kocasından 

ne istiyordu?. Belki hiç bir 
tey .• Bıritine benzctmit ola • 
caktı, veya o anda ilzerine 
müt!ıtt hir sinir buhranı gel
miıti. Belki Reneyi kar§ısına 

getirseler timdi tanımıyacak

tı bile .• 
Antuanet kendisini teskin 

f'tme:k için bütün gayreti ile 
çalıııyordu ve,, hakikaten de, 
hemen hen en muvaffak oluyor
du .. F;ıkat o hiddetli bakıtları, 

dişlerini tıkı§ı, yüzündeki yara 
çizgisi ve btyıkları ile adam her 
dakika gözUniln önünde Leli. 

O dereceki, geceleyin yata· 
ğından sıçrayarak uyandı. 

- YüzU yaralı adam 1 •• 
Sayıklıyordu. Rene hemen 

onu dürterek uyandırdı: 
- Ne var, ne oldu yavrucu • 

ğum? Gene ne oldu da o mina
sız hadise aklına geldi ? . 

Antuanet kocasına o gUn pa· 
zarda o adamla karıılaşııı an· 
lattı. Fakat, 'kocasının bunu ne 
kadar sakin kar§ıladığını göre
rek kendisi de sUkQnet buldu. 

Rene, o anlattıklannı bitirdi
ği zaman, gülüyordu .• 

- Zavallı adam 1 Acaba görü· 
nür, görünmez seni bu kadar 
korkutuğunu biliyor mu? Ha, 
sahi, bak, ben sana söylemedim: 
o adama ben de sonra bir 'kere 
daha rastladım .. Geçen gün Sen 
Filip dil Rul'da idim. Yanım -
dan geçti, idcta omuz omuza 
geldik .• Bana dikk.1.t bile etme -
dl.. Zavallı bir adam olaealc ..• 

Elbisesi yamalı idi, kir pas için
de .. Her halde i§Sizin b'iri. Son· 
ra, ayy8§ da belki de esrarkeş .• 
Yahut il.zerine arasıra nöbet ge· 
len müstemleke polisi bir adam. 

Bilirsin, bu gibi adamlar derhal 
en ufak bir §eyden sinirlenir. 
ler, h4dise çıkanrlar. O anda 

tehlikelidirler. Fakat sonra, ku
zu gibi insan olurlar 1 Neyse, 
onun yilzilndcn uykusuz kala -
cak değilim ya.. 

Antuanet kocasının bu makul 
dilJilncelerindcn, halindeki sil· 
kQnetten undisini cesaret al
mıt. sük\tnet bulmut hi•edi
yordu .. Eli kocasının elinde u· 
yudu. 

• • • 
tki ıun ıonra idi. Akpma 

doğru Antuanet yemek plfiri· 
yordu. Riri de kedi ile oynUyor. 
du. Neredeyse Rene ıetecelcti, 

onu bekl~yorlardı. 
Bu sırada telefon çaldı. 
Antuanet kottu, yabancı bir . 

ses duyunca evveli birisi yanlıı 
numaraya telefon etti sandı. Fa· 
kat sonra telefondaki adamm 
söylediği ismi iyice ititti: Adam 
LeakuiUon diyordu.. ' 

Fakat bu kelimeyi boğazdan 
Jronupn bir tf veyle ı8y1Uyordu, 

Antuanet: 
- Ne istediniz? diye sordu' 

Kocam evde değil .. 
O zaman adam bir alay küfür 

yağdırmıya başladı. Öyle fena 
ı<Szler ki yalnız, 'kadın bunların 

ancak bir kısmını anlıyordu, 

çilnkil adamın 9ivesi Amerikan 
tivesiydi: 

Fal:at Antuanet, yerinden fır 
layacakmıı gibi çarpan kalbine 
elini götürlirken, anlanuttı ki, 
telefon eden adam o tünel istas· 
yonundaki adamdr. 

Amcrikadan bahsediyordu : 
Rene Filideliiyada birine hi
yanetlilcte bulunmut·· Bunun 
intikamı alınması lizıınmıı. lı· 
te bu yüzü yaralı adam 'da o in· 
tikamı almıya gclmif .• 

Antuanet biraz kendini topar 
hdı. Gözlerinin önünde yetil bir' 

ümit yolu açıldı .. Gayet itimatlı 
bir sesle: 

- Fakat, beyefendi, dedi, ya
ıulıyonunuz, kocam hiç A:neri· 
kaya gitmiş değildir. 

Telefondaki adam alaylı alay· 
lı bir güldü ve: 

- Nasıl gitmedi? dedi. Bir 
ıenc kalmıttır, orada!. 
-Altı ttenedir evliyiz, hiç A. 

merikaya gitmedi.. 
- tyi ya 1 Ondan evci 1 Yedi 

rene evvel t Evet, bundan yedi 
sene evvel, Donag.. Kocanızın 

asıl lımi Donagdır .. ~mek bil· 
miyordunuz, ha? Bilmiyordu -
r.uz?. 

- Donag mı? Bu da nereden 
çıktı timdi?. 

- Demek evde değil ha?. 
Adamın tekrar sormaıı üze

rine Antuanet dilgündil: .. Evde 
yok., dene belki adam Rcnenin 
yolunu bckliyecekti. Hemen: 

- Evde 1 dedi. Fak.1.t ıi.zc ce· 
vap vemıiye bile lüzum görmU· 
yor. Sonra, balan, •öyliyeyim: 
Biz timdi gidip poliae haber ve ... 
receğiz .. 

- Hah, hah! Polis mi dedi • 
ni.z? ! .. 

Telefondaki adam kahka· 
hayla gWüyordu. Sonra: 

- Gidin benden de aelim söy· 
leyin, dedi. Onunla karJıtaımı· 
ya, hesaplqmıya derhal hazı
rım. Kocanızın hakiki mahi· 
yetini polisin önünde mcyda· 
na çıkaracağım .. 

Bu sırada kapıda anahtar ee· 
si duyuldu. Antuanet, yüzil 
sapsarı kesilerek, derhal telefo· 
nu 'kapattı. 

Gene, acaba ıöyliycyim m~ 
IÖylemiyeyim mi diye bir aani· 
ye tereddüt ceçirdi. Fakat Re· 
ne saten onun telefonla konUf
tutunu ititmiıti. 

- Kiminle konuıuyordun te"' 
lef onda? dedi. 

Antuvanet: 
- Fmp·1c dedi, hani bilinin .• 

Fakat tam bu sırada telefon ter 
rar çaldı. Rene telefona doğru 

giderken, kamı omuzlanndaıı 

tuttu. 
- Açma 1 dedi. Hani o tU.. 

neldeJd adam. Demin konut• 
tum. KOfUrler edip duruyor. 
Dedifine c<Sre seni Ameriltadan 
tanınmı .• 

_.. Dnamı 14 üncüdı 
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li={layaı'lÇ;a maceranaıırlla doDu blır ynl<dluz 
- Dikkat ettim, size gülünç bir fıkra 

anlattıkça ba15ınızdan şapkanızı çıkan -
yorsunuz. Sebebi ne? 

Con Benet'in miyop - Eski aşinaları selamlamak nezaket 
borcu değil midir? 

Şapka 

olduğunu duydunuz mu? 
Kadın bir §apkacr dllkkfı.nmda, §apka

lann birini giyip birini çıkanyorou. Ni
hayet bir tanesini beğenir gibi oldu. 

Şapkacı: 

- Evet bayan, dedi. Ben sizin yeriniz
de olsaydım bu şapkayı alırdım. Hakika. 
ten sizi on yaş genç gösteriyor. 

t 

illik bayatından sonra boşandılar. Bir 
mllddet serbest ve hiçbir şeye bağlan. 
mryan bir ömür geçirdi... Çocuğunu es
ki kocasına. bıraktı vo bir daha aramadı. 

Sonra birdenbire. ihtirasları sönmilıı o
larak hayata döndil. İkinci bir defa ev
lendi. Bu evlenişte aradığı saadeti ve 
huzuru bulmuş olacak ki ikinci koca.sm
dan doğan çocuğu için müşfik bir anne 
oldu. İşte 38 çılgınlıkları filminin çevril. 
mesi bu sıralara rasgelir. Hayatta aradı-

• \ ğını bulan sanatkar bu sefer ihtirasını sa 
nata bağlamak imkanlarmı elde etmişti 

\ Con'un şimdiye kadar sinemada mu -

1 
J vaffak olamamasına mühim bir sebeb de 

gözünün bir hayli miyop olmasıdır. Stüd-
1 yo haricinde daima gözllikle gezen bu 
yıldız rnm çevirirken gözlüklerini çıka
rınca, ne beraber film çevirdiği arkadaş. 

larını, ne sahnedeki eşyayı, no de reji
sörü görür. Çok hassas ve çok mağrur 
olduğu için kimseden de yardım istemez. 
Onun için bu noksanını hi.ssettirmemeğe 
ç:ılışmak yolunda çok enerji sarfetti. 

l Con Benet bu arızasını hissettirmeme
ğe lüzumundan fazla uğraştı. Bir müd

, det sahnede elde taşman saplı gözliik-

1 

lerle göründü. Halk bunu bir zlippelik 
telakki etti ve bu vaziyeti beğenmedi. 

Fakat arlık yıldız miyop oluşunu bir 
ı noksan gibi telakki elmemeğe alışmış ve 
t çok güzel gözlerinin yorgun bakışını bir 
l ıııanat üadesi gibi kullanmak sihrini öğ. 
ı 

' renmiştir. 
1 38 çılgınlıkları filmi bittikten sonra 

. ~ 

- Taze yumurtaları sabahtan alma-
saydık k<'.Ski ! 

KıslkaınıçDaG:t 
NeclA., arkadaşı Selmin! görilnce: 
- Tabirin seninle evlenmeğe talip ol

duğunu duydum. Dedi Onun senden ev
vel benimle evlenmek istediğini biliyor 
muydun? söyledl mi? 

- Hayır. Beni tannnazdan evvel ha. 
yatında birçok budalalıklar yaptığını 

söyledi ama, bu budalalıkları blrer bi
rer anlatmadı, 

- Öyleyse istemem! 
- Neden bayan ... Fakat size o kad:ır 

yaraşıyor ki... 
- Evet, yaraşıyor. Fakat bar;ırmdan 

çıkardığım zaman da on yaş ihtiyar gö=ı
terecek. İstemem. 

AERODİNAMiZl\I 

- Ey\'8.h! Kapı~ının nerede olduğuna 
unuttum! 

~Baş~eırnş 
Bir kadın arkadar;ıına: 
- Alışveriş ederken istediğiniz ı:;ey:l 

bulmak nekadar güç değil mi? 
- Evet. Hele ne istediğinizi de bilme

diğiniz vakit; bu ı;liçlük iki misli artıyor. 

@ia'ff 
- Köpeğiniz kaybolmuş, öyle mi? 
- Evet, bir tren kazasına uğradı. Ben 

kurtuldum, fakat köpek gitti! .• 
- Vah vah! Ne yazık ..• 

-----:.~-- ...... ,./ 

Kon~tancı Bcnctın kU~ük kar<le5hllr. Abla!ir, onu ~o<'ulduğunilanbc-

r;ıöhretin zevkini tadan Con Benet bir 
müddet Holivuddan ayrıldı. Bir tiyatro 
kumpanyasiyle dolaştı. Temsiller verdi. 
Alkış topladı. 

- Sabl\lıl<'yin ~cç uyanan memur tren
de ... rl liısknnmıı;, Con'un bir yıldız olamıynrağmı her nkit lddl:ı etmı,tır 

Şimdi Vagnerle beraber ikinci bir filin 

'l'ıpkı çocukken dinlediğimiz peri ma
ııaııannda olduğu gibi, Valter Vagner, e
l.hı.deki sihirli sopayı Benet hemşireler
den en kUçUğU üzerine doğru salladı. 
Onu, çalıştığı aile mutfağından çıkardı, 
8ilzeııeştirdi. Bir peri nasıl bir ceviz ka
bıığunu şık bir nrnba haline sokabiliyor
ııa bu rejisör de ablasının gölgesi altın-
da ezilmiş bir küçük kızı diriltti. Daha 
açık soyliyelim: Vagner, (38 Çılgınlıkla
l'l) filminin baş rolünU Con Benetc ver
di, Onu şimdiye kadar hiçbir sinema. yıl
dtıına nasib olmıyan bir şekilde giydir
dL filmi baştanbaşa renkli çevirdi. Bu 
fUrnı seyredenler yeni bir yıldızın doğ
~ak üzere olduE;runu söylüyorlar. Fakat 
Con Benet yeni bir yıldız değildir. Biz o
llun sevimli çehresini birkaç senedenberi 
~rdede görmeğo alıştık, yalnız büyük 
~Ol!erd d ğil e e .•. 

Ablası Konst:ıns Benet küçük karde
~lnden bahsederken "bir aileye bir yıl-
lı Yetişir,, der ve bu etimle ile kardeşi

llltı hiçbir vakit bUyUk bir yıldız olamıya
ca~ 

1 
t:ı manasını kastederdl. Fakat hadtse-

er b l -u zannın yanış oldugunu açık<;a 

llleYdann çıkarmıştır. 
\Taıua. ilk zamanlarda Conun oyunu il 1 

:':edenler Uzerindc hiçbir tesir bırak-
~ or, çabuk unutuluyordu. Onun filmle
tıı den hafızalarda yn§nmış olanı he -
l.aen Yok gibidir. O, bütün bu filmlerde 
Ut th ve güzeldi. Ablasının göstC'rişli ve 

0
, lişnzn1ı jestleri yanında bu içten gelme 
J\ln tarzı onu gölgede bırakıyordu. 

1 1"'akat (38 çılgmlıkları) bu işi tamami
e de·· ilk . gışlirdi. Bu filmde Con büyük bir 
". t11s olarak, insana taze ''e gUzel gö-
UnUyordu. 

~ nu film bir komedidir, isterseniz bir 
c:da resmigeçidi diyebilirsiniz. Fakat 
v ll bu filme hayat ve hararet verdi. 
ı:~~er ilk filmlerinden beri Conun 
bir 1 

•0 da alclildo bir mevzudan şahane 
fllrn çıkardı 

!ı'· • 
~o!t Uının renkli oluşu Con'un yükselişine 

l aı dım Clmi tır. Bir çocuk vüzüııü 
lldıran vüzU • ,, 1 . 1 • .. 

ı!"t " ve ın guz eny c esasen gu-
llıtı olan bu ) ıldız renkli filmde güzelliği
'-'a bUtun ihth~amiyle mc>ydana çıkmıştır. 
b· ~E:'rin ilk filmlerinden biri Conun 
U~·Utt 

ka bir yıldız olmağa namzet olduğu 
lla::ı · • 

tı:ııı ını brslcmi tir. Halla daha Para-
nt Sludyolannda çalışırken çevirttiği 

(aşk korsanları filminde Con'a oldukça 
ehemmiyelll bir rol vermişti. Fakat bu 
film Vagnerin ümid ettiği muvaf!akıyeti 
kazanmadı. 

Vagner başlıbaşma bir film şirketinin 

idaresini ele alınca yaptığı ilk iş Con Be 
netle üç senelik bir konlurat imzalamak 
oldu. Bu konturalla ikinci derecede rol-

çevirmeğe hazırlanıyor. Fakat rejiılör yine 
aceleci değildir. Meydana çıkardığı yıldı
zı düşürmiyecck bir mevzu ve bir tek
nik arıyor. 

Konstans Benet (38 çılgınlıkları) fil
minde kız kardeşinin muvaffakıyctine 

"sadece tesadüf!" demişti. Eğer Con i
kinci filminde muvaffak olursa (ki Conun 

lcr çeviren, onlarda bile bliyük muvaf- yüksek idaresine ve artık uyanan şansrnB. 
fakıyet gösteremiyen bu sanatkara yıl- göre bu muhakkaktır) bakalım kıskanç 

- Alman karikaturU -

Ka'1ma~soz süt 
Yeni evli genç karısına soruyordu: 
- Sevgilim. SütçUye getirdiği südün 

kaymaksız olduğunu söyledin mi? 

- Evet, söyledim. 
vab makul. 

- Ne dedi? 

Fakat verdiği ce-

- Güğümünü o kadar fazla sUtle dol-
duruyormuş ki, kaymağa yer kalmadığı-

dızlar derecesinde para verilmesi, birçok f abla ne diyecek? nr söyliiyor. Şl_smanlar Ioknnfac;mcla masft1ar3"-
ded~odular uyandıroı. ~agneri smema ~----------------------------------------
sanatından hiç anlamamakla itham eden- , 
lerin başında aktrisin öz ablası Konstans 
vardı. Konstans çocukluğundanberi küçük 
kardeşmi daima kıskanmıştır. Bu itibar

' ' Fıkara 9em1ş1: Hünnap 
la Conun sanatkarlık kabiliyetini ilk de. 
fa sezen Konslans olmuştur. Kon.stans 

Bir manav dükkanında 
kebap kestanelerin ya
nında, yan erguvani 
renkte, yarı yeşil hün
naplan görüp te kılo6U 

bu mukavele münasebetiyle Vagnerden 
bahsederken: "bazı zevkleri bozulmuş in
sanlar vardır. Gök;ilzünde bütün güzel
liğiyle parlıyan bir yıldızı görmek için 
başlarını yukanya kaldırmazlar da ba -
taklık içersindeki sönük bir akse neka- kaça olduğunu sorduğu -
dar güzel diye taparlar. Fakat böyleleri- nuz vakit, dükkancının 
ni ayıplamamalıdır. Onlar tabiatın baş. - kesenize elvermiyeceğini 
!arına vurduğu ağır yumruğun şiddetin- anlatmak ister gibi - du-
dcn serscmlcmişler, yükseklere bakma- daklarınr kıvırarak: 
ğı unutmuşlardır.,, demişti. Vagncr bu· - Kırk kuruşa! •• 
dedikodulara ve bu itirazlara aldırış bile Demesine bakarak hün 
etmedi. Hatta Con Bcnet'e film çevirt- nabı, belki kibar, bir ye. 
mek için acelo de etmedi. Aktrisin mu- miş sa.;a.sımz. halbuki, doğrusunu isterseniz, onun bu 
vaffakıyet kazanabileceği bir mevzu ve kil>ar!ığı, sonr;ıdan görmüşlerin kibar görünmeğe çalış-
bir teknik aradı. nu mevzuu ve bu tek- malan gi~i, şımarıklık eseridir. Hünnabın şımarmasına se-
niği 38 çılgınlıklarında buldu. Bu filmde hep tt" ede:-iyatta ve tarihte yer tutmuş olmastdır. 
yıldızın keşfettiği bütün meziyetlerini Vakia, edebiyattaki yeri pek te yüksektedir. Gelmiş, 
meydana çıkarmak için hiçbir fedakar. geçmiş şair!erin en büyüğü sayılan Omiros'un Odise kita-

' Yazan: Dr. G. A. 
Hünnap aslından böyle fıkara yemişi olduğu halde bü

yük garirin ve büyük tarihçilerin ona verdikleri eiıemmi
yetten sonra şöhret almış ve ağacı Afrikadan Asyaya ve 
Avrupaya da götürülmüştür. 

Bu şöhret, hünnaba sonradan, Ortaçağlarda, hekim.. 
li!{te de önemli bir yer vermişit .. Rahmetli İllmi Sina hün
nabı - kanın 61caklxğın1 arttırmasından ve kanı daha ko _ 
yulaştırmasın.clan dolayı - pek te değerli bfr ilaç saymadığı 
halde başl:a hekimlerden bir çoğu nezle olanlara, boğazı 
ağrıyanlara, 01'..sürenlere, göğüslerinde daha büyük hasta
lıklara tı.:tulanlara ibile hünnap suyu içirirlerdi. Hatta 
hünna~m taz~ı bulunamıyan mevsimlerde kullanılmak 

üzere, er.zahanelerde, hünnap saklanır ve tazesi durdukça, 
tabii, iğde olurdu. 

Bundan dolayı hünnap kimyacılar tarafından analiz: e
dilmek şerefini bile gOOınüştür. Fakat içinue biraz şeker
den başka, besleyici lbir madde 'bulunamamıştır. Buna 
karşr bir kaç 'türlü tuz ile, bir de, kendine mahsus asidi 
var.dır. lıktan çekinmedi. hında, ~dı bulunan in.san bile olsaydı şımarabilirdi. Bu 

kitabı .:>l:u.cl~ınL·zsa belki hatırlarsınız: ülis'in gemisi fır-
Vakıfı .... ıldıza k"'ndın' ı· go'"stermek 1·,.ı·n d Ancak hu··nnabın gördü-gü bu en son ~eref - analiz -edil· 

J " " tınadan Afrika kıyıların an birine yanaşmağa mecbur ol- :s 
mUsııil bir fırsat veren sebcblcr renkli mck lCrefi - onun hekimlikte itibardan düşmesinin ba~lan-

cl:.ığu vakit gemicilerden üçü bu toprakların ne olduğunu 
film ve Vagnerdir. Fakat Con'un bu film gıcı olr:ıu•·tur anlamlk ii.zere içerilere gönderilmişti. Gemicilerin, uzun • ~ ' 
çevrilirken tam manasiyle olgunlaşmış ol bir zaman, ged gelmemelerinden dolayı merak edilmiş ve Şimdi h:innatı ilaç diye hastalarına voren hekim yok-
ması da mühim bir muvaffakıyet ami- O!lları .lramak üzeer yeniden adamlar çıkarılmıştı. Bunlar. tur. Pe1t e~ki eczahanelerdeki hünnap yahut iğde kutula. 
lidir. Con Benet bu filme kadar, çevir- önceki gemicileri gittikleri yerde loto .denilen bir yemiş rı da şimdi hel' boşalmıştır. 
diği filmlere hareketinin ihtiraslarını ak- · yemekle mc.şgul bulmuşlar ve oradan kendilerini ayırabiL 
settiremiyordu. Çünkü o ihtiraslarını sah Pahası, kesenize elverir ve onun hiç bir şeye benzemi-

mek için onları bağlamağa mecbur olmuşlardr. 
nede değil, hayatta tatmin etmekle mcş- yen t:ı<lınc!an hoşlanırsanız, bir '.kaç tane yeyebilirsiniz. 
rruldu··. Büyii";c ~airin bu kadar önemli tuttuğu bu yemişin ne ., Fakat hünno.ptan insanr besleyici bir hassa beklememcli-

olabilecc~:ni sonradan tarihçi Palib ve Herodot merak 
I<'ilhakika Con Bcnct'in birçok mace. dir. Sonra da çckça yenilirse güç hazmediliır. 

etmişler v~ nihayet şimdiki Tunus taraflarında ycti~en 
ralarla dolu bir hayatı Yardır. On altı ya. bir yerr.\~ olcuğunu, fakat bunu yiyen halkın başka İsterseniz. kış için, hünnapla kuru inciri ve hurma ile 
şında sevdi. On yr.disine basmadan sev- yiyece k lıir şey bulamadıkları için o yemişe dü!jtüklerini kuı u iizüm:.l - müsavi miktarda - bir kutu içinde saklar ve 
gilisiyle beraber baba e\·inden kaçtı. On anlaya:ak adına da fıkara yemisi demi~lerdi. O vakitki nezle ol ltığunu7 vakit birazını su içinde kaynattırarak 
SC'kizinde anne oldu. Anne. oltlukt:ın son- loto simcliki hünnaptır. icersiniz. Boğazınızı yumaşatrr. 

ra sevdiği adamla evlendi. Altı aylık ev- -----=------------.. -----------------------------------



Habeır'nn taırnlhlT ~omanı:47 Vazaırı: DkDmDm 

"Hünkô.r da bir kahbe kadın gibi 
dönekmiş kethüda ! ,, 

Yalnu; AbdUıtettah ve 11eyhUlislam ce
setler kaıııısında tedehhU§le durdular. 
Bunbrdan biri mollaydL Alemdarın kel
lesini kesip de bin sarı altın alacak iki 
nrkadaş böylece ebediyete kavu~mu§lar
dı. 

Abdülfettah çeneleri titriyerek Ataya 
sordu: 

- Eğer Alemdar işin iç yUzUne agilh. 
sa vny halimize 11eyhUlislam efendi, ne 
dereln? 

- BugUn belli olur ağa. 
O gün de bclll oldu hakikaten. Rumeli 

kazaskeri olan Arabzadc Arif efendi sa
rayı hUmayuna davet edndi ve huzuru 
hUmsyunda kendisine beyaz meşihat el
bisesi giydirildi ve Ataullah efendi Be
bekteki sabilhanesinde ikamete memur 
edildi. 

Abdülfettah keyfiyeti. haber almea dut 
:vemli bUlbUle döndU ve bfr kenarda ne 
olacağına muntazır öyle kaldı. 

Topal Ata defedilmişti. Zaten köse 
kethüda da bu iblıse dl§ bllfyordu. Eğer 
:Alemdara kalsaydı, ulemadan gibl görün
mesine rnğmen Atayı hw.:urundn boğdu
ruveNcektf. Fakat gerek valide sultanın 
ve gerekse köse kcthUdanm ve bilhassa 
Refik efendinin rica ve ısrariyle bu ni. 
yetinden vazgeçti ve yalnız azliyle ikti
fa edildi. 

ŞeyhUlisHl.mm bendelertnden Rumeli 
kazaskeri Mahmut çavuşzade Şemseddin 
efendi Bursaya nefyolundu. 

Huzuru hUnkdrda, aygır imam da ima
mı evvelliktcn azledildi, yerlne imamı 
l!lanll §ehrlyari Tatar hafız Ahmet efen
di imamı evvel, mUezzin başı Abdülkerim 
elendi imamı Bani oldu. 

Alemdar pa§a, kaptanı derya Scydi A
li pa§ayı huzura çağırttı ve orada yUzU
ne tUkUrerek haykırdı: 

- Bre mel'un zındık herif. tate hUn. 
krırımıı: huzurunda ltı.yık olduğun merte
be budur. Elindeki tesbihten, bqmdaki 
.sanktan ar ve haya etmez klfir. Padiga
bımız seni azleyledl. 

Belki Alemdar oracıkta, hUnkAr huzu
runda Seydi p:ı.eayı bir tavuk boğazlar 
gibi boğazlıyncaktı. Fakat vo.ldc buna da 
sahabet ctmts, öldQrUlmeslne razı olma -
Jill§U. 

lulbuki serdan ekrom Çelebi Musta
fa p3şa, Seydl Ali paşayı gözü gibi sever_ 
al. Bu vakayı haber almcn eteklerini top
Jıyarnk hw.:ura geldi ve padişahın nyağı
ııı öperek yalvardı: 

- Aman padiııahım, kaptanı derya ku
Junuza azli reva bulmak bir hatadır. lk
l.JZası halinde tarafı saltanatın muhafa -
tasına. muktedir, pala sUrUmllş, batın 

aayıhr babaycğitlerdendir. Bunu b:ına 
bağışla. 

Padişah zaten Alemdarm kendi leine l 
müdahalesinden hoşlanmamıa ve aerda _ 
rrn da hatırmdan çıkamaml§ ve lradeal
nl geri almıetı. Bu suretle serdan ek -
rem bir tedbirsizlik yapmıe oluyordu. 
ÇUnkU Alemdar gibi zaten kondiısine kız
gın olan satvetli ve ihtişamlı bir serdarı 
bUsbUtUn düşman edivcrml.ştl. 

Bittabi hfıdise Alemdara aksetti ve ser
darın yUzU gözU değişti. Köse kethüdaya 
haykırdı: 

- Hllnktlr da bir kahpe kadın gibi d8-
nekmiş kethüda! Bu kadarma ben dahi 
inanmazdım. Bu, ebvabı fesadı kUşad et. 
mcktlr ve klrl akıl değildir. Encamından 
biz bigllnahız:. Allah bize gUnah ya.tma
sm ! 
Alemdarın kararı çok müthişti. Şimdi 

hakikaten hem hUnkAra, hem serdara, 
.... 

hem ricale dla biliyordu ve pala sallama-
sı da çok yakındı. 
Öğleye yakın padişah Muııtafa kendi 

o.damlarının l'Jll§Innııı aklllanna uyarak A
lemdarı bir ôğle yemeğine çağırdı. A

lemdar, serdarı ekrem,' ucyhülislAm A
rapzade, Arif efendi, imamı evveli §ehrJ. 
yari, valide kothUdıuıı, hazine vekili Ne
zir ağa, Mercan ağa, Abdülfettah ağadan 
ibaret olan davetliler bu birdenbire hfısıl 
olan işe eaemışlardı. Padieah Mustafa a
caba ne gibi bir maksatla bu ziyafeti 
hazrrlamıe bulunuyordu'! 

Davetlileri kar§ılıyanlar o.rasmda vali
de sultanın kahveclbaşısı Abdllrrahman 
efendiyle, sultan Mustafanm kahveciba
vıst GUrcU SUleyman ağa bulunuyordu. 
AbdUlfettah, bir aralık AbdUrrnhman e. 
fendinin yUzUne g5ılerlni diktl. Hiç ayır
mak.sızm dakikalarca seyretti. Abdlirrah
man efendi şaşırmıştı. Fettah ne diye bu 
kadar dikkatle onu tetkik ediyordu? 
Fettahm yanına sokuldu ve çok hUrmet
kAr bir tavırla eğilerek yerden l!lelam 
verdi: 

- Ağa haz.retlcrinin bir arzusu mu 
vardır? 

AbdUlfeltah hayretten hayrete düşU -
yordu. Evet, mutlaka bu AbdUrrahman o 
herifti. Demek burada kahv('cibaşı olan 
adam aynt zamanda bir ı;akl, bir serseri, 
bir mUfsld, bir Aletti. (1) 

Peki ama, müşterek gayeleri etrafın. 
da çal13an AbdUrrahmant vtmdiye kadar 
neden kendisine bildinncmişlerdi? Pek 
öyle içli dıelı değilse bile scllmlaştığı a
hibbnsmdandı. 

Abdürrahman tekrar sordu: 
- Aga haz.retleri, bir §CY mi arzu bu

yururssnuz? 
Abdülfettah Abdürrahmanı kolundan 

tuttu ve eiddetlice sıkarak: 
- Şöyle dıuan çık. Dedi. Seninle giz

lice görüşmek isterim. 

AbdUrrıı.hman minfirlere itibar ve il· 
tifat ettikten sonra balkon kapıımdan ge. 
çerek sofaya <;ıktı ve AbdUlfettahı bekle· 
di. 

Fettah htılA tereddUddeydi ama, artık 
eUphc etmek de ahmaklık olurdu. Boy, 
bos, ecs, soda, tavn durmuş, her vey oy
du. Etrafına dikkatle baktı vo kimse ol
madığını görünce sordu: 

- Alemdar paşa molla ile arkadasını 
nasıl öldUrdU, herhalde sen beraberdin? 

AbdUrrahmnn efendi artık saklryamaz· 
dı ve zaten saklamağa da 1Uzum yoktu. 
Abdülfettah da kendllerindendi. 

- Ben. Dedi. Talimatı !Azimeyi verip 
çıktım ve bir sekban kıyafetiyle sabaha. 
dek intizar ettim. Şafakla Uıst pencere • 

lcrden biri açılıp iki Iflac meydana atıldı. 
Korkumdan hemen yerimi terkedip sara
ya döndüm. 

- Validenin bu işten haberi var mı! 

- Alemdarın ıevkethl oğlunun başı-

na bır bel! getireceğinden daima §Uphe. 
dedir. Bu itibarla elinden gelse paşayı 
bir kauık suda boğar. 

Filhakika Abdürrahman, daima kendi 
vazifesinden gayri iıılere el atmıe, mUfsid 
bir herifti (2). Netekim bu hali onun ba
§rna mal olmuştur. 

O sırada bir gürültü oldu ve hUnkilrm 
haremden çıktığını gördUler. Abdülfet -
tah ve Abdilrrahman silraUe ziyatet o
dasına geçtiler. 

Yediler, içtiler, eğlendiler, zevk etti. 
ler. mıııı. padfaahın maksadı meydana 
çıkmamıatı. 

Serdarı ekrem padişaha döndll: 
- HUnkaıım. Dedi Alemdar pa§a haz

retleriyle mukavelemiz üzere mütegalli· 
benin define tarafımızdan ne rlltbelerde 
ihtimam olunduğu derklırdır. Fakat muk
tezayı ıı_ . ..: göre bazı hususatm tehirine 
lUzum ''ardır. Kendülerl selAmetle avdet 
buyurup Rumeli canibinde pazuyu salta
natıı takviyet verseler daha isabet eder. 
Ier. Ben burada istediklerinden ala na
sıl i9e nizam veririm görsünler. Bundan 
böyle artık bu taraflarda ikametlerini 
mucih bir hal kalmadı (3) ferman padi· 
eahmıızmdır. 

HUnkA.r i~i evvelden bllen biri gibi hiç
bir şey söylemeksizin Alemdara döndü. 
Alemdarm ne cevab vereceği bUtUn hazı
run için çok meraklıydı. Alemdar elinde
ki kaşığı altın kaseye fırlatıp, önUndeki 
peşkiri yakasından sıyırdı ve ayağa kalk. 
tı: 

(Devamı var) 
(1) Tarihi Oe\'de~ sayla 272. 
(Z) Tarihi Oevdet, tıayfa. 272. 
(8) Tarihi Cevdet, 251. 

ClD09'lt3E0I3•rıFl~omDll·-.. 
Platonu önünde görmek Nazanı hiç hayrete düşürmedi. 
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Yazan: H.. Rober Düma - 7 7 - Çeviren: IF. I<• 
alemde? ''Bizim aşık serçe ne 

öksene yakalandı mı ? ,, 
Hilda elleriyle iterek dclikanlryı uzak-ı 

laştırdı. 

- Ne yapıyomunuz; ya gelirse? 
Stefan, bu söz Uzerine kadını derhal 

bıraktı: 
_ Peki. Gidiyorum. Fakat ondan kork

tuğum için değil, elzc itaat etmiş olmak · 
için ... Ona gelince ne kendisinden, ne de 
intikamından korkanın. Bu sözlerimi du. 
yarak beni öldürUrso inanın ki sevinçle 
ölUrUm Hilda ! 

- Çılgın! heyecanınız beni korkutu • 
yor. Slzc böyle ... 

Stefan onun MlzUnU kesti: 
- Evet. Beni sevdiğinizi söylememeniz 

doğru değildi. Fakat uıran yok, bir gUn 
onu do. söyllyoceksiniz. 

Kapıyı açmıetı. Genç ko.dınm elini tu
tup hararetle öptU ve veda makamında: 

- Sb.i seviyorum. Dedi. Yarm uat Uç 
buçukta bulueacağız. 

u 
Yalnıs kalmca, Hilda Vlokovtç aynaya 

yakla~arak uçlarını ve kalçalannda blr 
az burusmue olan robunu dilzcltt1. Dalgın 
ve hulyalı bir tavırla, aynadaki hayaline 
gUlUmsedt. Sonra yandaki salona iCÇlp 
bir koltuğa oturdu. 

Tam kareısına raslrynn kapmm öte -
sinden ayak sesleri l§itlldi. Kapıya vu
ruldu. 

- Giriniz. 
Ancak otuz beş ya§larmda kadar, fa. 

kat çehresi, sefahatle vaktinden evvel 
çl5ktUğUnU gösteren, çizgilerle dolu btrl 
içeri girdi. Uzun boylu, gUzel giyinmlt 
biriydi. Hildaya yaklaştı, elini öptU. Göz-
terini kırpo.rak 11ordu: 

- Bizim lııık serçe ne alemde 1 Okse-
ne yakalandı mı? 

- Hem de nasıl? 
Müstehzi bir ta\'ırla ilAve etti: 
- Bundan §Üphe mi ediyordun kont T 
Muhatabı ba~mı hayır maruısrna salla-

yıncn: 

- Çocuk oyunu kadar basit bir !ley 
oldu. Dedi. Çocukçağız no de heyecanlı 
lşık. Öyle gUzel cUmleler bulup söylUyor 
li eormn. Yazık ki ilanı aek sahnesi kapı 
önünde cereyan etti. Burada olsaydı, ka. 
pıdan rahatça dinliyebilirdin. 

- Komedi, desene? 
Hilda bu fikre iştirak etmediğini bel

li eden bir ta\'tl'la omuz siiktl. Masa U
zerindekl kutudan bir Rus clgarası alıp 
yaktr. Tekrar koltuğa oturup, gözleri dal
gın, mınldandı: 

- Gençler insana ne de gUzel sözler 
bulup söyllyebiliyorlar! Onlan sizlerle, 
aııkta. emeklilerle mukayese edince ne
kada.r sönük kalıyorsunuz. Komp1imanla. 
nnız ecri halindeki aşk muvaffakıyetle • 
rinlzln verdiği tecrübeyle haztrlanmış ve 
hep ayni kalmağa mahk<ım alelade elim-
lelerdir. 

Cigarasının kUIUııU aJlkti. Devam ettf: 
- HenUz tamıunlyle yola iClircmedlıXl

Maamafih bu l6 ı:ok eğlenceli ve zeYkU 
olacağa benziyor. 

- Dikkat ıekerim. Çok gençlere karf1 

bu temayül fena allmet. Bunlar yqlı Jw 
dınların hoauna gider. Sizde de yqm tt• 
slri ba~ladı mı yoksn? 

- Budala! 
Hilde. Vlokoviç ıtddeUe ayağa kalktl• 

Seri bir hareketle robunun omuzuna tJa. 
bet eden tıemmı sıyırdı. Sonra geri çeki· 
lorck yan çıplak e5ğsUnU iftiharla kabar• 
tıp kontu meydan okuyan bir tavırla sU· 
terek hiddetle söylene!\: 

- Ben m1 yaelı 7 Eğer son mabvoJınuf 
bir adam olmasaydın ıenl bu slSzl rine çs· 
buk pleman eder, ayaklarıma kapanıp al· 
lmnı dilenerek hale geUrirdim. Fakat 
uıvo.llt dostum, senln rlık erkeklikle a· 
llkan yalnız imıhıden ibaret kaldığı iç!Jı 
bwııı lmkln yot. Zavallı kont Kurt fofl 
Hedlngen! 

Geno kadın kar(lıamdaki adamı istill· 
fafla sUzcrek bir kahkaha attı. 

- Sus böyle s6ylcmo. Bana her zamaıı 
b6yle demedin. Eski gUnleri ha tırla ... • 

- Hangi eakt gUnleri? Bcg sone e1· 
velalnl ml? hatırlamaz olur muyum htçf 
Sen! bir barda son parasını son kokteyle 
verirken görmU3; i!mtne, kibar tavrına 

aldan.nıı11lım. Mefer ıen de benim gibi ıııe 
teliluıl.z kalmıı birlymlesln. O zaman sefa. 
lettmizl blrl~Urcllk. 

- Buna tcessUf mU ediyorsun Hilda 1 
Kadm omuz alllttl. Robunun Uet kıamı• 

nı tekrar omuzlo.rmıı çektJ. Sonra cc\'ab 
vcrdl: 

- Maziyi konuıımaııak daha \yt oh1f• 
Seninle tanıemasaydım, ne olaeaktlm 1 
Belki daha lyl, belki daha fena; kimbi· 
lir? O zaman lUks bir eğlence ka\!tfiı Hıı· 
yatı ya§ryordum, fakat bıktnıe 

Kont alay etti: 

- LUks mu T Biraz mUbalAğa ediyor • 
sun gibi geliyor ban&! LUkB nanıma o 
zaman ipekli bir robla bir ,apkandatı 

b&§ka eeytn yokta. tç çama§trlarmm n~ 
halde olduğunu, midenin bombov bulun • 
duğunu unuttun mu? Robunu da borca al 
mıııtm. Bu borcu alto yUzilğllmU rehine 
koyarak ben ödedim. Aile yadigln nıU• 
cevheri senin i1;ln feda ettim. 

(Dc'l·ıımı ' 'ar) 

! ,se..-..-................................................ , 
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Tatlı bir sesle: 
- Olmck istiyorum, dedi, yaşamak çok güç! 
Platon, kalbine bir bıçak saplanmıs gibi, biran sesini çıkarama· ·· · su~·AVfN 

• ... . ' • 1 . 

tek atlının yanında uslu uslu giderek, şimdiye kadar annesinin bİÇ 
alışmadığı bir uysallık gösterdi. 

Bayan Seniha Muhtar, sevincinden gözleri yaşararak: 
- Ah prenses! diyordu )crzımdaki bütün bu de~işikli~i siıt 

medyunum. Benim vah~i Nanamı, böyle sevimli bir kız yapan siı" 
siniz! 

ıı. 
Manası anlaşılmıyan bir gülümseme ile dedi ki: 
- Hayat uzun, Allaha şükür! Onünde, düşüncelerini 

nek için bolbol vakit ... 
Nazanın bakışları, Platonun şaka tarzında başladığı 

rıında bıraktırdı. 

Nana, yeisle başını salhyarak tekrar etti : 

değiştir-

sözlerini 

- Yaşamak çok güç! Bununla beraber, alışmak lazım .. Fakat 
pk sıkıntılı! .. 

Dayandığı ağaçtan güçlükle ayrılarak, yürüdü. Elbisesinin ete· 
nı, geçerken, yüksek otlara değerek hışırtı yapıyordu. Platon, ar
:tısmdan koşmak, onu kollarının arasına alıp kaldırm?k: 

- Benim için yaşa ! .. diye bağırmak ic;in büyük bir istek duydu. 
Sadun Alev köylülerin uzaktan biribirlerini çağırmak için kul

andıklan o ahenkli sesle bağırdı: 

- Nana, atını getireyim mi? 
Nana donuk, neşesiz bir sesle cevap verdi: 
- Evet, latfen! 

Platon, gene kararsızlık uçurumuna düştü. 
Sadun Nana elini sürmediği zaman kuzu gibi yumu~k olan 

mektar hayvanı getirdi. Yeğenine sordu: 
- İster misin, hendeği ben atlatayım? Yolun üzerine gelince 

inersin .. 
- Burada niçin binmiyeyim? 

Sadun, ancak üzengiyi düzeltecek kadar vakit bulabilmi~ti ki, 

l . · .KA:çıRo. ı ·Gı~,k,ız ·. 
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vardım için uzat.mağı aklına bile getirmediği elini tutarak, genç 
nz eğere atladı. Mini mini ayaklarını üzengilere yerl~tirdi. 

Bu sırada, Platon. kıskançlığın bütün kızgınlığı ile kıvranarak 
kendi kendine, kız kardC§inin gözlerini açmanın zamanı gelip gel· 
nediğini soruyordu. 

Sadun Alev mert yüzünü Platona çevirdi. Gözünü kırparak: 
- Düşüp bir yerini kıracak! dedi. 
Nana kırbacını uzattı. Hafif bir vuru§la Sadunun kasketini 

otların içine yuvarladı. Ufak bir kahkaha attı. Sonra. hiçbir şey 
sôylemeden, hayvanı toparladı ve dört ayak geni~liğindeki hendeği 
atlayarak, bu kadar güzel bir muvaffakiyetten titriycn Bayardı ol
dıığu yerde durdurdu. 

Nazan, hayvanının boynunu okşıyarak: 
- Altımda Bayardım oldukça h~bir yerim kırılmaz, dedi. 

Sonra, hayvanın kulağına doğru eğilerek ilave etti: 
- Biz beraber kazaya uğramayız, değil mi Bayardım? 
Diğerleri arabalarına binerlerken, Nana, toz çıkarmadan. öne 

dü~t<l. 

xxıv 

Dönüşte Nana gruptan hiç ayrılmadı IQ1l uzun arabanın, kAh 

Prenses gülümsiyerek, cevap verdi: , 
- Bununla beraber, derinlerde. ruhunun pek derinlerinde esk1 

Nanadan bir uf ak parça kaldı. 
Bu sırada, Nazan atını lngiliz tmsile sürüyor, bir yandan da a· 

rnbadakilerlc, gayet samimi bir tarzda konu~arak, uslu, tatlı sözle
rite herkesi kendisine çekiyordu .. O kadar ki, bu yenilikten hayrete 
düşen kız kardeşleri, onu kıskanmağı akıllarına bile getinniyorl31"' 
dı. 

Geçtikleri yol sahili takip ediyordu. Şosenin mukabil tarafrfl' 
da biraz uzakta, kimisi zamanla kararrmş, kimisi yepyeni, kml ,-e 
sarı tahtadan köy evleri görünüyordu. 

Batmak üzere olan güneşin son ışıklan, arabaların yerde gölge· 
lerini çiziyordu. 

Nana arabaların gölgesinden gidiyordu. Herkes az çok yorulmuş 
kimsede konu~cak hal kalmamıştı. · . 

Bu sırada altından ufak bir ırmak geçen köprüye gelmişlerd1 • 
Birkaç gün evvel yağan bol ya~murlar dolayısile, suları yOkselrnİ~ 
olan bu küçük irmak oldukça snratli akıyordu. Biraz ileride. iki OÇ 
sırık. suyun geçidini gösteriyordu. llkbaharda pek yükselen birÇOJ( 
ırmaklar, yazın ince bir su sızıntısından ibaret kalır. O zaman geÇl~ 
yerlerinden ayakla geçilebilir. Fakat bu irmağın suyu bu kadar al 
çalacak kadar daha mevsim ilerlememişti. BilAAis yağmurlar su}11 

yükseltmi~ti. 
(Don.mı \'ar) 



3 B!R1NC1TEŞR1N - 1938 

Bir baba, kızını ötdürdü 
Yazan: Muazzez Kaptanoğlu 
-2-

Ertesi günü sizin de bildiğiniz kor

ıtunç cinayet oldu. 
O bir alçaktır, hakim bey .. Niıanlımı 

değil, karımı öldürdü. Bir kişi değil, i'<i 
kişiyi öldürdü .. Karnında üç aylık 

yavrusunu taşıyan mes'ud bir kadını •• 
- "Ne dedin, ne dedin? üç aylik bir 

yavru mu?.,, 
Hakim, azalar, avukatlar bUtün bu

lunanlar endişeyle ürperdiler.. Demin
denberi, ölmüş gibi, sessiz, hareketsiz 
duran adam, son sözlerle deliye dör. -
ınüş, müthiş bir hayvan gibi doktonın 
bulunduğu yere atılmak istemişti. 

Kendilerini toplayan jandarmalar, 
katili yerine oturttular. İskemleye yı 
ğılan ihtiyar: 

- Ah betbahtlar, betbahtlar ... diye 
inliyorclu. 

Herkes şaııırmı1tı.. Doktor bile, bir 
an için acısını unutmup benziyordu ... 
O zaman, adam: 

- Beni dinleyin, dedi, hakikati or· 
taya çıkarmak, bir k1tili cezalandırmak 

için toplananlar .. ve ıen .. km i:SldUr
düğümü, alçak bir katil olduğumu söy· 
liyen zavallı gafil.. Hepiniz beni din· 
leyin .. Doktorun da söylediği gibi. ha
yatımızın üstünde mefum bir sır ha · 
linde kıvrılan karanlıkları aydınlata· 
cağım .. 

Dinleyin .. Bundan yirmi bet sene ol
du. Bir iş dolarısiyle yaptıiım seyahat 
ten döndüğüm zaman .. annem beni ni· 

~ •• • 
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ıanladığını s-Oyledi. Kendiıini çok sev· 
dığim için hatırını kıramadım. Evlen
dik .• Karımı hiç sevmedim. Zaten ha 
yatım seyahatle i:eçiyordu. 

Bir gUn, Anadolunun yetil bir kua· 
basında çok güzel bir çerkes kızını 

sevdim .. Aylarca oradan ayrılmadık .. 
Nihayet işlerimin daha fazla geri kal 
maması için Istanbula dönerken, ken • 
disini aldıracağımı söyledim .. 

Eve döndüğüm zaman .. beni karımın 
zayıf kollarında yeni doğmuş bir oğlum 
kattıladı .. İsyanla titredim .. Bu küçük 
et parçası, saa.detimin önüne bir duvar 
gibi dikilmitti. 

Günler geçti.. Beni bu kötü va ... i 
yetten karım kurtardı. Çünkü onu se\' 
mediğimi, çocuğumdan nefret ettiğimi 
anlamıştı .. Çok mağrurdu. Sevgilime 
yazdığım mektupları da bulunca dura
madı .. Bir akşam onu evde bulamadım. 
Bıraktığı bir mektupta - onları hiç a
ramamamı, ikisinin de benim için öl
düğünü • söylüyordu. 

Bir an serıemledim .. Fakat, ıevgili
min hayali, yeniden kuracağım yuva· 
mm saadeti bu sersemliği hemen kal • ı 

dırdı .. Evlendim .. Mes'uttum. Karım 

her şeyimdi ... Beş sene yaşadık.. Al
tıncı sene kızımız doğarken karım öl
dü .. Yalnız kalmıştık .. 

Çok acı çektim .. Artık hayatımı kızı
ma vakfetmiştim .. Eski karımla oğlu~ 
mu arattığım zaman, oğlumun öldUğil • 
nil, karımın zengin bir çiftlik sahibiyle 
evlendiğini söylediler.. Yıllar geçti ... 
Bir gün kızım, bir doktoru sevdiğini 

söyledi .. Yegane dileğim onun saadetiy
di. Onları hemen nİ§anladım. 

Bir aktam seyahatten döndüğüm za· 
man, evde kimıeyi bulama.dım.. Dok. 
tor hastahaneden ~elmemiş, kızım da 
öteberi filmak için çarşıya gitmişti. 
Hizmetçi, doktorun annesinin geldiğini 
söyledı .. 

Kızımı mes'ud eden adamın annesini 
ziyaret için çıktım yukarı .. Odaya gir· 
diğim zaman taşla§trm .. Tüylerim ür

permişti.. Hasta da deli gibi doğruldu 
yataktan.. Gözleri korkuyla açılmıştı: 

"- Senin kızın mı? Senin .. ,, diye ko
nuşmak istedi.. Konuşamadı.. Çünkü 
her ıeyi anlamı§tı; her şeyi!,. 

Yatağa yuvarlanarak öldü .. 
Bunları cvlendiremezdim.. Kızıma 

"evlenmiyeceksiniz !,, dedim. Sebebini 
sormadan, kaçtılar benden ... 

lki ay arkalar rıda dolaştım.. Niha· 
yet burada olduklarını duyarak koş

tum. Daha evlenmemişlerdi. Son bir 
ümidim kalmrştı: Her !Cyi söylemek .. 
Bu 'korkunç şeye mani olmak .... O ak· 
~am kızıma, yavaş yavaş anlattım. 

Gözlerini açarak dinledi beni.. ilk ev· 
vel: "- Yalan, yalan söylüyorsun!., 
diye bağırdı .. Sonra nasıl odu bilmiyo
rum .. Cebimdeki tabancayı alrp ateı 
etti. Üstüne atıldım .. Elinden tabanca· 
yı aldım .. Fakat iş işten geçmitti.. Kı· 
zım, sevgili yavrum artık ya~mıyor
du .. ,, 

İhtiyar adam, nefesi kesilmiş gibi 
durdu .. Konuşacak kuvveti kalmamış· 
tr .. Alnından iri ter daneleri yuvar 
}anıyordu .. 

Göğsü sık sık inip kalkıyordu. 

Sebebini söylemem:şti .. Bütün anlat
tıkları ( Meşum bir sır) diye isimlcneir· 
difi istifhamları çözememişti! .. 

Hl kim sordu: 
- Peki.. Niçin evlenmelerini iste · 

mediniı? Kadını korkuyla öldüren .. 
kızını üç aylık yavrusiyle ölmeğe m·~ı:. 
bur eden bu korkunç sır nedir7. 

İhtiyar adam yava~ yavaş baş n· 
kaldırdı.. Gözlerindeki ıslak bakı~ın 

acısı, öyle, derin .. öyle sonsuzdu ki ... 
Nedametle karışan bu acı karşısın~;; 

korkuyla ürperdiler ... Hepsi, duyac&.!; r 
haldJ.-atten ürkmüş 1.7ib:yt1i. 

l\da:n. gözleri deh~ctle büyi.!yen 
doktora, yüzleri endi~eyle buruş··ı, 

hakime. azalara ve avukata l:o;ıktı .. 
Sonr:l. <' ;·r ağır cevap verdi.. ~·~s 

uıa klar .. 'an, derlnlerdcn geliyor gib:y. 

di. Bu, boğuk sesin ördi.iğü hakikat o-
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füıyükctcrc, Fentruah~e. Kandilli, Eren· 
köy, Kartal, llu> ıikad:ı. Jleylıcli, Rur~uz, 
Kınalı, ıçin: Teltfon mııh:ıbere ıııenıu· 
runa yan~ın deıııek kıHidır. 
namı itraiyesı: :.!2711 
Ueniı itfaiyeıu 31i .. :rn 
Ueyıızıı kıılesı: 21!l!)(i. Galata yangın 

kulesi: 4001i0 
Sıhht im dal: 4-1998. Miiclılciuınumilik: 

24!:J.90. Emniyet miidürlüt\'iı: 24:18~. 
Ncfia Vek;ifelı l'>taıılıul Elektrik İşleri 

Umu:n Mü<lürliiğii Beyoğlu: 4-1801 • Islan. 
bul: 24378. 
taş: 409:Hı. Ci!ı:ıli: 20:.!:.!:.!. Nıırosmaniye: 
21708. f'!iküdar • l<tıılıköy: li0773. 

ll:ıvaı.ıazı: lst:ınbul: :.!43i8. Kadıköy: 
60i90. Bevoi'llu: 44 !i42. 

T aksı Otomobili istemek 
için 

Sular ldare!'>i: BeyoflJıı: 44783. Reşik
Heyuğlu cıhetı: 491184. Bebek cıhetı: 

311 • 101. Kadıköy cihcli (i0-147. 

Denızyol/arı 
lstanbul acentelilti: :12740. KarakCiy: 

42:\li:!. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bnnclırma. 
S:ııı Toph:ınc<len 9,30 lzmit, 16,30 !\hı· 

danya. 19 KarııhlRA, 20 Dandırmıı, Gala· 
taıl:ın 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 l\ler· 
sin. 
Çarşamba Toph:ıncclen 11),30 Mudanya, 

20 B:ındırm:ı. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Uıırtın. 

Perşenıbe Tophaneden 0,30 lzrnit, 16,:ıo 
l\luılany:ı, 20 Randırma, Galatadan 12 
Knradeniz. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mudanya, 20 
Randırm:ı, Sirkeriden 15 Ayvalık, 18 
B::ırtın. 

Paı:ırte~i Tophaneden 91mroz, 9,30 lz
mit, G:ıl:ıt:ıdan S,30 l\lucl:ıny:ı, Hl.30 İzmir 
Sür. 12 Kara<lcnlz, 22.30 Mudanya. 
Müzeler 

Ayıı~ofyıı, Roma • Aizons. Yunan eser· 
teri \'e <;inill Klişk, Asker! l\liize ,.e sarnıç 
lar. Tıcaret ve Sanayi Müzesi, Sıhhi müze. 

mu rniizeler hergiln sanı 10 dan rn ya 
kadar acıktır.) 

Türk ve hlAm eserleri müzui: Pazıır· 
tcıılılen hnşkıı hcrglin ııa:ıt 10 dan rn ya 
kııdar ''e Cuma llÜnltri lfi don 17 'r'e k:ı· 
dar acıklır. 

Top kapı Milzesl: Her11lin saat ı 3 ten 16 
ya kadar açıktır. 

,. "-,mleket Dı:ıı Deniz 
Seferler! 

Romanya v:ıpurları: Cum:ırlesi gün !eri 
13 clıı Köstcnce~·c: S:ılı ıoıün feri 18 de Pi· 
re. Reyruı. lskendcriye. 

lıalyıın v:ıpurl:ırı: Cuına llilnleri !!Bat 10 
d:ı Pire. Brcndb:i, ~·enellik, Triyeste, 

Sirkeci fst:ısron l\fiidürlü~ü Telefon 
23079. 

Anadolu hattı 
llergün hnrekcl e<lcn ~!men dlfcrlt'r: 
S:ı:ıt 3 de Konya. 9 da Ankara. 15,15 de 

Uiy:ırhakır ve Samsun, 15.30 da Eskişe· 
hir, 19.10 dn Ankara ekspresi, 20 de A· 
dap:ızarı. 

Ru trenlercten :ı:;:ıat 9 da hareket eden 
Ankarn ımıhtelitl pıızartesi, çarııanıbıı 
ve cum:ı giiıılcri H:ılcb ve l\tusula k~dar 
scfor elmekteclir. 
."' 'Jruoa Hattı 

Semnlon eksnresi hergün Slrkeclcten 
~a:ıt 22 de kalkar ,.e Avrupadan geleni 
su:ıı 7.2~> le Sirkef'h·c muvasalat eder. 

f\onv:ınsiyont'I 20.:ıo d:ı knlkar. 10.20 
de ı;ıelir. 

Eci irne posta~ı: Hcrgün sııal 8,50 de 
h:ırt'kcı eflı>r. 19.:la <lr. ~cllr. 
GE<...:EN SENE l::HH .. ;t ıN NE OLDU? 

ldamı istenerek mahkemeye sevkedilen 
Arif Orucun davası sukı:t etti. 

Sı~aıa 
lngilterede 4o mi iyon ster

i ingin ziyanına sebep 
oluyormuş 

Londradaki "S~~ara içmeyi kaldır

ma cemiyeti" neşrettiği son bir ;sta. 
tistikte İngilterede bir senc:de sigara 
içmekle 40 milyon sterlin ziyan edil
di~ini bildirmektedir. 

Rapora göre, bu z:--~ra halkın siga
ra içmek yüzünden kaybettiği "para. 
!'lıbhat. gıda, ev, binalar" da dahildir. 
İstatistiğe ilave edilen bir başlangıçta 
şöyle deniliyor: 

"Şüphesiz ki si~ara icenlerin sade 
kendilerine değil. başkalarına da za
rarı vardır. Bu zarar sadece onları ra
hatsız etmek. sigaraların·',:ı cıkan du
m.,nla gözlerini ya~artma'<. nefeslerini 
tı!;ar.ıak değil, fazla • ı •• a m5-
ni olmaktır. Çünk-:i h r halC:e teneffüg 
ettiğimiz havanın sigara dumanı ile 
kirlenmi"? oln ası v· ~:z'j zehirle
mekte ve bizi vaktintl.en evvel ihtiyar
i •!ara1< ölü!T'e val·I=ı~•· .. -~ı ... ,.rlır ... 

·-------
cladakileri serseme çevirmişti .. 

Adam: 
- Çünkü, dedi, doktorun hasta an· 

ne·i benim ilk karımdı! Doktor da ')~. 
lum! .. 

Vazan = Rahmı YAlilZ 
Raza kaptano amnraUoli'i) ~eındlsnnı 

cdlışaırı ~o~aıruşoınıaı C<C;evDemı~tı 
100 -

- Peki.. o halde bunu bana söyle! 
Klavye tereddüt ediyordu .. GözlerL 

ni sola kaydırdı, } anı başmcla duran 
Yarhisar süvarisini işaret etti; ve 
sustu. Soşon, Fransız kaptanının te
reddüdündeki sebebi anlamıştı: Rıza 
Beye döndü: 

- Siz; dedi; bizi biraz yanlız bıra
kın. Ljzum olursa sizi çağırtrrım. 

Rıza Bey amiralin bu sözüne içer
ledi; fakat emir emirdi. O, Soşonun 
Fransız süvarid tarafından gösterilen 
tereddüde kızacağım, kendisini dışarı 

çıkaracak yerde yanında konu:iması 

için ısnr edeceğini umuyordu. Fakat 
netice öyle olır.amış, Soşon kendi~ini 

dışarıya çıkarmak için emir vermışti. 
Rıza Bey hakir bir tavırla fmil'ini se. 

lamladr, dışarı çıktı, kamara kapısı· 

nın dışında dolaşa dolaşa bcklemeğc 

başladı. 

Soşon, esir süvariye sordu: 
- Yalnız k2ldık, anlat bakalım! 

Klavye derin derin göğüs geçirdi; 
esir oluşuna esef eden m .. nı:ısile bu gö~ 
'ıJs geçirişin altında İngiliz arkadaşla

rını kıskanan bariz bir iç çekiş te se
ziliyordu. Klavye teker teker anlattı: 

- Biz daha Mnltada iken, hareket~ 
ten bir gtı.:e evvel komodor Brodey bi
zi E. 13 te topladr. 

- 5u Marmaradaki komodorunuzun 
kendi şubesinde 1 

- Evet amiralim ... Toplantı bir sa
at kadar sürdü. Burada c."rtesi sabah 
hareket için hazırlanmamız etrafında 

görüşüldü. Brodey bu arada şunları 
söyledi: 

- Arkadaşlar, dedi! Hazırlıklarını
zı uzun bir yolculuk programına göre 
tamamlayın. En az 20 günlük mayi 
mahrukat, azami hadde cephane, ye
dek parçalar ve kumanya tedarik edin. 
Marmaraya girişimizden ancak 15-20 
g(in sonra bize yardım edilebilecek 1 

Biz bunlardan bir şey anlayamarnı§· 
tık. Arkadaşlar sordular: 

- Orada bize yardım edecek kimse 
var mr? 

Brodey bir mektup gö::;terdi, izah et
ti 

- Evet.. Amiral Dörobek bir mektup 
verdi. Mannarada bizi bekliyecek bir 
yelkenli bulunacak, onun süvarisine bu· 
nu vereceğiz; bizim için Marmaranın 

kuş uçmaz saliillerinden birinde bir üs 
tesis edecekler. Fakat bizim i\fannara
ya giri;imiz, bu kaptanı buluşumuz, mek 
tup verilmesi bir hayli zamana bağhdır. 
Onun için mümkün mertebe uzun zaman 
dayanacak kadar malzeme ve mahrukat 
tedarik edilmek zarureti var. 
Soşonun çatık kaşları açılmış, yüzün

de hayret ifade eden çizgiler belirmişti. 
Burada, Klavyenin sözünü kesti, acele 
sordu: 

- l\Iarmarada bir yelkenli mi bekliye· 
cekti sizi. Nasıl?. Bir ele üs tesis edile
cekti? .. 

Klavye ayni soğuk kanlılıkla devam 
etti: 

- Ewt amiralim .. Son İstanbul akı· 
nımızda bize verilen diı ekti fler ara ında 
yardımcımızın da i~c başladığı söylen· 
mişti. 

- Kim ~öylecti bunu? 
- Kapiten Brodey söylemişti. 

Denızde sık sık irtibatınız oluyor 
mu? 

Ben ondan sonra ne komodoru ne 
d~ diğer arkadaşları göremedim. 

- S:m buluşmanız ne zaman oldu? 
- 4 gün cwcl. Hayırsız ada önlerin· 

de ~ece \akli buluştuk. hep bir arada gö
rü~ttik. O c;ırada yanımıza gizli üsse eşya 
na!detme~c memur olan adamımız da 
gelmi~ti. Bro:ley onunla da ayrıca konuş 
tu. Sonra birıbirimizden ayrıldık .. Ben 
Humeli :-ahi!ini takiben Boğaza doğru 

iıım<>~e. ra tlıvaca~ım Türk -:;ahi! ~ehir· 

!erile limanlamıı topa tutmağa, güzer· 
gaht1ki trampor ve ) elkenlileri batım1a· 
ğa memur eclilmiştim. Brodey ile IIcl
bruck ':ıni B.7 Ye E 13 birlikte hareket 
cde::..,klcr. onlar da Anadolu sahilinde 
ayni işi göreceklerdi. 

- Sonra nerede buluşacaktım~? 
- Boğazın yakınlarında, gece ) ansı 

bir yeşil fener ta~ıyan şamandıra bulu .. 
nacaktı. Oraya 'arınca bekliyec-ek, bit de 
kırmızı tcncrimizle işaret çekecektik. 
Gelip bizi alacaklar, Brodeyin yanma giı 
li üs..~ götüreceklerdi. 

- Hala o işaret mevcut mudur? 

~ Bılmi} oı um amiralim. Ben esa~n 
muan en zamanı geçirmiştim. Daha Is
tanhul önlerinde türbinlerimde amalar 
ba5gösterdi. Yolda tldeta saat ba~ında 

mola \'erir gibi duraklamalarla rotamm 
zör taJ,ip ettik. !ki gün gecikmi~tim. Sü• 
tün bu işler urasmda yalnız Silivri) i bom 
bardıman ettim. o da iş olsun kabilinden 
bir şerdi amiralim. 

- Neden? 

- NL-<len olacak; korku içinde iskeleye 
birkaç mermi attım. İsabet ettiklerinde 
hala '2ıipheliyim. Tarassuta vakit bula· 
madan daldım. Gene iş olsun kabilinden 
iki torpıdo da savurdum. Gene o ıra 

~aftın bir arıza göc.terdiğini haber verdi· 
lcr. Onunla meşgul olduk. Zar zor batr 

nldığımız noktaya geldik. Bu sefer maki· 
nedeki sakatlık kendisini tam gösterdi. 
Mil Broken kınlmıştı. Artık ne bir adım 

ilerliyecek halimiz kalmıştı, ne de su al• 
tmda kala ak takatimiz! Geminin amon• 
yak depoları patlamıştı. Ila\1a zehirleni• 
vordu. Makine staper ettiği için donki• 
ler işlemiyordu. l\lürettebat halsiz, man• 

gada yerlere serilmişler, havaı;ızhktan 

bunalan ciğerlerini bir damla taze hava 
ile şişirmek için çırpınıyorlardı. Bu ya· 
ziyet kar~ısmda yapılacak iki iş vardı. 

Ya tahtelbahirin çelik duvarını paral8.· 
mak, gemimizi, kendimize mezar etmek, 

onunla birlil~te gömillmek, yahut suyun 
üzerine çıkarak akibetimizi beklemek. 

İkinci şıkı kabul ettim. Benim hatamla 
değil, elimizde olmıyan sebeblerle bu f~ 
na vaziyete düc.müştük. Ve .. bu halde i· 
ken bu kadar arkadaşımı, yekO.nu 22 ye 
varan mürettebatı öldilrmeğe kendimle 
birlikte göm.mc~e sevke hakkım yoktu. 

Emir verdim. Çocuklar maçunalarla 
donkileri işlettiler .. Gemi suyun üzerine 
çıktı. Sonraki felaket malfun. 

Klavye artık susmuştu. Soşonun dima· 
ğı yalnız üs ve gizli teşkilatla mexuldü. 
Amiral dü~ünüyordu. Bu adamın söyle
dikleri, kendi~inin meydana çıkardığı 

telsizle ortaya attığı, ileri sürduğü, gizli 
te)kilat işini teyit ediyordu. 

Demek amiralin şüpheleri hakikat ha· 
linde kendic;ini gösteriyordu. 
Soşon artık başkumandan vekilinin it· 

hamlanna cevap verecek vaziyete geç· 
mişti. Şimdi, gecenin karanlığında dört 
destroyellik filotilla !stanbul yolunda 
hızla yol alırken amiralin bütün neşesi. 
yerine gelmiş, günlerdir bıçakların aça· 
madığı ağzı tebessümlerle çerçevelen· 
mişti. 

Soşon, karşısında ezik büzük kımılda· 
nışlarla yol gösteren esir düşman deniz
cisinden aldığı malı'.lmatı kafi gördü. 

- Haydi, dedi, artık istirahat edin! 
Sonra, dışarı seslendi: 
- Rıza bey! .. 
Amiralin çetrefil bir dille talaff uz et

tiği bu krlime dışarda kamara kapısı

nın önünde dolaşan Rıza kaptanın kula
ğına geldi, mu~bcr süvari içeri seğirtti, a
miralle konuştu 

- Artık bu istirahat edebilir! Onu gön 
derin! 
Rıza kaptan amiralin arzusunu yerine 

getirdi. Klavye iki nöbetçinin önünde a
şağı indirilirken Soşon devam etti: 

- Sizin de, benim de istirahate ihti· 
yacımız \'ar. Sabaha daha epey ister •• 
Yatalım .. Şimdi neredeyiz, lUtfen onu ba· 
na söyleyin! 
Rıza kaptan pusulayı kontrol etti, ha· 

ritaya baktı, diğer aletleri de gözden ge
çirdi, amirale cevap ,·erdi: 

- Mudanya hiıalarmdayız amiralim. 
- Peki öyleyse! .. geceniz hayırlı ol-

sun! 
- Geceniz hayırlı olsun amiralim. 

(Devamı nr) 



lntikanı 1 • 
~ Baştiırafı 10 uncuda 

Rene: 
- Hakikaten çok komik 1 dedi. 

Ama mAnasxzlxk bu artık 1 Ben ona 
gösteririm şimdi. 

Hemen telefona yapıştı.. Kadın e-
linden almak istedi, bırakmadı, kula

ğına götürdü. Antuanet, vikudı.1 

gölgede kaybolarak, kocasının yanın • 
da büzülmüş, duruyordu. Kocasının: 
"- Evet, benim .. Buyurun., deme· 

sine takdirle baktı: 
Rene bir müddet dinlemi§ti, son • 

ra: 
- Müsaade edin, dedi. Ben evvela 

birisi alay ediyor zannettim. Fakat 
mademki ciddi diyorsunuz, o halde 
başka mesele .. Anlaşılıyor ki beni, si
ze bundan senelerce evvel Amerikada 
bir oyun oynamış bir gangsterle ka
rıştırıyorsunuz. Müteessirim. Daha 
doğrusu hiç müttessir değilim, çün· 
kü karşımda sizin gibi, aklı başmda 

olmxyan birisi bulunuyor. Mesela siz 
bana Donag diyorsunuz. Ne diyeyim, 
omuzlarımı silker, otururum aşağı! . 

Birden durdu. Sonra: 
- O 1 Yok l İngilizce söylemeyin, 

dedi.. Bir kelime İngilizce anlamam!. 
O zaman, Antuanet başTnt kaldır

dı, dudaklarında hafif bir gülümseme 
ile kocasına baktr.. Renenin İngilizce 

bilmiyorum demesi yalandı .. 
Fakat telefondaki adam bırakıp gi

deceğe pek benzemiyordu. 
Rene, istihzalı bir sesle: 
- Gelip sizinle konuşayım mı? de

di.. Yok bayım, yok 1 Siz bana konu· 
§Ulacak bir adam gibi görüıımüyorsu -
nuz pek 1 Viadük istasyonunda mı? 

Hayır, teşekkür ederim. Peki madem
ki öyle istiyorsunuz, sizi polisle ça-

l ğırtmm .. Bana nahak yere zahmet o· 
' lacak ama, ne yapayım .. Peki.. Hayır, 
' hayır, hiç bir zaman 1 A ı doğrusu ar. 
1 tık can sıktınız!. 

Rene rap dedi telefonu kapadı. Riri 
korkudan babasının bacakları arasına 

saklanmıştı. Rene çocuğunun başını ok 
§ö.dr, karısına sarıldı, sonra oturdu • 

Antuanet: 
- Ne iyi ettin! dedi. Bunu ancak' 

sen yapabilirdin zaten.. Ben de biraz 
evvel onunla konuştum. Fakat macera 
itibariyle .. 

Rene alnını siliyordu. . 
- Evet, dedi, ne yapar:Yn, deliler· 

le pek şiddetli konuşmaya gelmez .• 
Böyle azgın bir deli olursa! Fakat, 
sabrediyorum, yoksa ..• 

- Ne yapmak niyetindesin?, 
- Sonra, adresimizi de biliyor, 

şimdi.. Gelir, hep bu taraflarda dola
~ır artık. 

- Belki eve de gelir, Üz<:rimize sal
dırır!. 

- Kapıcıya söylemeli, haberi ol
sun .. 

- Sonra, Filip'e de ... 
- Ha, evet, Filip'e de söyliyelim, o 

bize bir akıl verir. 

:,. . "' 
Aşağıya kapıcıya telefon ettiler, 

"bir delinin tehdidi altında bulunuyo· 
ruz. Birisi gelir de bizi görmek ister
.,e veya hangi katta oturduğumuzu· 

sorarsa - bilhassa iri yarı, bıyıklı bir 
adam- evde yok dersin.,. deJiler. 

- Başüstüne efendim!. 
Sonra Rene, eniştesi Filipe telefon 

etti, hadiseyi anlattı. Filip: "Şimdi 

şapkamı giyip geliyorum., dedi. Sonra 
ilave etti: 

- Siz §İmdi hemen polise haber ve-
• 1 nn ... 

Antuanet: 

- Evet, dedi, polise haber verelim .. 
Rene "olmaz,, gibilerden başını kal-

dırarak: 

- İşin felaketi, dedi, adamın ne is. 
mini biliyoruz, ne adresini.. 
tarassut altında bulundursunlar. 

- Tarif edersiniz. Hiç olmazsa evi, 
Şimdi Antuanet de soğukkanlılık 

ve temkin gösteriyordu. Polisin numa
rasını bizzat o çevirdi.. Fakat telefon· 
dan "meşgul,, sesi geldi. 

Rene: 
- Yemek yesek mi? dedi. Yarın sa

bah .. 
- Olmaz 1 Bu gece belki bir şey 

yapar .. 
- Kapılar• kilitledik mi, ne yapa. 

cak!.. 
- Ama, Rene, vaziyetin 

tuhaf, ne kadar tehlikeli 
ne kadar 
olduğunu 

bir düşünsene. . O deli her halde bir 
şey yapacak .. Pek yumuşak davranı -
yorsun!.. 

- Ama sen de kendini pek üzüyor -
sun yal.. 

Bir an düşündüler. Antuanet, her 
şeye rağmen sofrayı kurmıya, çorbayı 

getirmiye karara verdi .. 
Sonfrada çorbadan yal111z kadın ye· 

di. 
Antuanet kocasına: 
- Yesene, dedi, ben senin karnm 

açtır zannediyordum. 
- Ben <le sanıyordum ama ... 
- Zavallı kocacığım!.. 

Geldi kocasının boynuna sarıldı . . 
- Aşkolsun, cesaretine hakim ol. 

dun .. Fakat, sen de anl:yon.•Jn ya, de-
Y•1 •' v > f ( gı mı. azı yet ena !.. 

Rene, ağzının içinde: 
- Fena mı.. Bilmem.. Kimbilir .. 

Her halde tehlikeli bir .. dönemeç nok
tasındayız .. Fakat şu muhakkak ki, a
damın kabahati yok .. Beni birine ben. 
zetiyor, kendisine fenaltk etmiş olan 
birine .. Pek iyi anlamadım, 2.ma, gali
ba bana benzettiği adam onu vaktiyle 
Amerikan polisine, para mukabilinde, 
haber vermiş .. Şimdi bu adam hapis
ten çıkmış .. yahut kaçmış, onu bulmı
ya Parise gelmiş, intikam almak isti
yor. 

Rene zoraki gülerek: 
- Yani senin anlayacağın, bu adam 

buraya beni öldürmiye gelmiş .. 
- Sus! Neler söylüyorsun öyle!.. 
Rene hayret eder gibi omuzlarım 

kaldırarak: 

- Bir bakıma da öyle garip bir şey 
ki bu, insanın güleceği geliyor, dedi .. 
Kendisine ne söylediğimi duydun. 
Diğer taraftan, hayat gariptir. Belli 
olmaz, her an insanın karşısına tuhaf, 
tuhaf hadiseler çıkabilir. Suçlu olur
sun, kabahat işlediklerin seni takdis 
ederler; masum olursun, başkalarına 

kurban gidersin, kader bu, alın yazısı .. 
- Fakat bunun çaresi var. Mesela 

Amerikaya ayak basmadığım isbat et· 
tin miydi?., 

- Tabii. Pasaportlarımı gösteririm .. 
Mektepten çıktıktan eıonra staj yaptı· 
ğım yerleri, sonradan çalıştığun mü
esseseleri gösteririm. Memleket gez
medim, değil, gezdim, on sekiz ay Av
rupada dolaştım .. Daha seni tanıma • 
dan evci. .Işte o zaman tanıdım diyebi
lir .. İnsanda bir kere sabit fikir olma
sın .. 

Bu sırada kapı çalındı. Antuanet tit· 
remiye başladı .. 

- Acaba o mu?. 
- Hayır, kardeşin olacak .. 
Hakikaten, kapı açtlrnca Antuanet, 

Filib'in o tatlı sesini duydu. Ji'ilib'i o· 
adaya aldılar ve bütün olup bitenleri 
anlatılar. 

Filip: 

- Peki, polis ne diyor? diye sordu. 
- Komiseri hiç boş bulup sarama. 

drk ki .. 

- A pdallık ettiniz ! . 
Hemen kalktı, telefonu açtı. Fakat 

daha hadiseyi anlatmıya ba~ladığr za
man polis hiddetle kesmişti: 

- Tanımadığınız bir adamdan sizı 
muhafaza etmek için iki memur tahsis 
edemem!.. 

- Neyse, ben geleyim de konuşu -
ruz. 

- !sterseniz gelin ama, dokuzdan 
evvel görüşemeyiz .. 

Rene, eniştesi telefonu kapatınca: 
- Hep beraber mi gideceğiz? diye 

sordu. 
Antuanet kocasına: 
- Sen gitme, dedi. Belki aclam ora· 

dadrr, hemen üzerine attlrr falan .. 
Filip: 

- Yalnız, ben giderim. dedi .. 
- Ama sen o adamı tanımıyorsun 

ki.. Sen yapamazsın .. Adamı tarif et
mek lazrm .. Bana kalıröa, Antuanet 
te seninle beraber gitsin .. 

Antuanet: 

- Ben de öyle dü~ündüm ama, de
di, sen yalnız kalacaks n .. 

- Korkacak bir şey yok .. Ben esa· 
sen yalnız burada emniyetteyim . 

Hemen yeme'derini b:tirdiler.. U· 
zun düşüncelerden sonra şimdi hepsi 
hiddetle, nefretle isyan eder halde idi
ler: 

- Ah! IJ erifin küstahlığına bak 
hele! Görülmemiş şey doğrusu t Ya 
şu komiser olacak adam! Yarın gidip 

amirine şikayet etmeli 1 Dayımın oğlu 
vilayette, yann git sen onu gör bir 
kere ..• 

Rene de: 
- Fena bir rüya goruyormuşum 

gibi geliyor bana .. Bütün bunlar öy
le garip şeyler ki! Acaba rüyada mı
yım, diye bir yerime iğne batıracağım 
geliyor.. Birden bire uyanacakmışım 

gibi sanki.. Vaziyeti hiç ciddi teleak
ki edemiyorum. 

- Merak etme, biz vaziyeti senin 
hesabına ciddi telakki ediyoruz. 

Dışarı çıkarlarken Antuanet koca
sının boynuna sarıldı. Rene, yanağına 
göz yaşı değdiğini hissetti. 

- Zavallı kancrğım! dedi. Ne ağlı
yorsun öyle? Her şey yoluna girer, 
merak etme .. Mesele bir yanlışlıktan 

ibaret .. Bak, bana, ben hiç aldın~ edi
yor muyum? Siz gelinciye kadar ben 
yarın gideceğ:m yerler için hazırlık ya
parım ... 

- Yo ! Olmaz! Yarın sana bir yere 
çıkmak yok! .. 

- Haydi neyse, sonra görüşürüz .. 
Filip de çıkarken: 
- Haydi şimdilik Allnhrsmarla • 

.dık, dedi. 
Çocuğu odasına yatırmışlardı. Za

vallı çocuk, bütün bu olup bitenlerin 
arasında şaşırmış. korkmuş, kalmışt:, 

jimdi derin bir uyku uyuyordu. 
Komiser, onların da tahmin ettikleri 

gibi, şika} etlerini pek iyi karşılamadı . 

- Telefonla tehdit mi ettiler? de
di.. Günde yüzlerce oluyor bu gibi ha
diseler .. Hiç birinin de sonu çıkmıyor. 
Bazan şaka için yapıyorlar. Peki, ne 
yapalrm istiyorsunuz? Adamın bir ke
re ne ismini biliyorsunuz, ne adresini.. 
Öyle müphem bir şey ki! Demek ko. 
canrz hiç Amerikaya gitmemiş? O hal
de? Görüyorsunuz ya, hadiseyi ciddi 
telakki etmiyc pek imkan yok. DüşU

nün bJkalım, tanıdıklar-mz arasında 

böyle şaka yapabilecek biri var mı'! 

Apartrmana dönmüşler, asansörle 
yukarı çrkıyorlardr. !kinci kata gelir 
gelmez uzaktan bir ses .duydular: Bo
rudan geçen su sesi.. Hayır, bir arap 
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Neden 
r A • . f> 
'1spır:ın .ı 

Çünkü-ASPlRIN seneler-
1 denberi her türlü soğukal-. 
1 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
fsbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. -
marka~ 

~. 

kansının haykırışı gibi, tuhaf bir ses .. 
- Bu ne bu?. 
Asansör durmuştu .. 
- A ! Bizden geliyor bu ses 1. 
Kapıya anahtarı sokarken Antua. 

netin eli titriyordu. içeriden o müte
madi, monoton yalvarış sesi geliyordu. 
Hemen içeri girdiler. Yemek odasın

da elektrik yanıyordu. içerdc Riri, yi.i.-

zü koyun yere kapanmış, or.un felake
tine uğrayan bütün çocuklar gibi ağ· 
lıyor.<lu. 

Reneyi aradılar, yoktu .. 
Nereye gitmişti? Kaçmış mıydı? .. 

Yoksa "deli,, mi gdmiş, onu almış gö
türmüstü?. 

O günden sonra ne "deli,, yi bulmak 
mümkün oldu, ne Reneyi.. 
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Nevralji (!) !\Tezle Baş ve Diş ağrıları 

• 1 
Dindirir 

• ... .,..AOEMi iKTiOAR~-• 
ve B IE L GEVŞEKll..DGDNIE KAR Şu 

HORMOBiN 
Tabletleri her eczaııodo araymu. Posta kutu5u 1255 Hormobln 

~ ...................................... , 
T Ü r k A n t r a s i t İ 1 Leva::.:;:::~:::a1ma 

H C" ı.~vı soba ve CJcaklarcla kullanılacnk yeg6.ne kömürdür. 

Türk Ar .. trasiti 
Size en uGuza nıal olan yegane kömürdür. 

1 
Vakit geçirmeksizin şimdiden tedarik ediniz 

Sahı merkezi: Galata (Yolcu Salonu Karşıamda) Tahir han 5 inci kat. 
.. ________ Telefon: 44915 

----
, . 

. ISTANBUL HAHICI ASKERi 
· . . KITAATI iLANLAlll . ' . ~ ' 

Tümen birhklerinin ıhtiyacı içiıı ~9 

t0zı sadeyağı aatın alınacaktır. Kapalr 
latfia ihalesi 10 • 10 • 938 pazartesi 
i!i.ınU saat 10 dadır. Muhammen bedeli 
24650 lira ilk teminau 1848 lira 7 5 ku
ruştur. Şartnameyi okumak iıtiyenle -
tin her gün, ekailtmeye iıtlrak ede -
teklerin 2490 ayılı kanunda yazılı 

Vesikalarla birlikte belli ılin ve ıaatte 
Lüleburgaz tUm aatınalma komisyonu· 
na milracaıtlan. (456) (6798) 

~ . . 
2000 adet battaniye kapalı zarfla ek

ıılltmeye konulmuatur. Hcpıılnln tutarı 
ısooo lira olup tık teminat 1350 liradır. 
~siltmesl 12-10-938 çarpmba günU sa
at 16 da yapılacaktJr. Şartn&me e\uf \'e 
llUınuneel her gUn komisyonda görUlebl· 
lir. lsteklllcrin ihale gUnU ihale saatin -

den behemehal bir saat evvel kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı vesalkle birlikte 
.\nkarada M. M. v. satmalma komisyo -
lltına teklif mcktuplannı vermeleri. 

(449) (6712) 
.. . . 

Demirkoy garnizonunun seksen ton sı· 
~rr eti ihtiyaa kapalı ıarf usulile eksilt
meye konulmuştur. E~siltmesi 10-10-938 
ı>azartesi günü saat 17 de yapılacaktır. 
Zarnar saat 16 ya kadar kabul olunur. 
Muhammen bedeli 17600 liradır. Ilk te
tnlnatı 1320 liradır. Taliplerin gün ve sa 
attc Vize satınalma komisyonu binasında 
hazır bulunmaları, evsaf ve hususi ~art· 
lan görmek istiyen hergiln komisyona 
trıUracaat edebilirler. (413) (6558) 

"' . . 
288461 kilo ispirto mahtrllu benzin ka

Patı zarfla eksiltmeye konulmuetur. Be
her kilosuna 26 kuru:ı fiat tnhmln edil
ztll§Ur. Eksiltmesi 14-10.938 cuma gUıı.U 
saat 11 dedir. Şartnamesi komisyonda 
&'6rtıtebilir. İlk teminat 5625 liradır. Ek
Siltnıeye gireceklerin ilk teminat ve 
2490 ısay:Iı kanunu 2 vo 3 Uncu madde
ltrfnde yazılı belgelerle birlikte ihale-
11aatindcn behemehal bir sruı.t evveline 
kadar z:ırflaruu An karada M. M. V. Sa
tnıaıma komisyonuna vermeleri. 

( 459) (6842) 
• • • 

Seher adedine tahmin edilen fiat 330 
lcuru, olan 20.000 ili 30.000 adet kilim 
ltapaJı zarf usullyle mUnakasaya konul · 
~uetur. İhalesi 1~10-938 Cumartesi gU. 
ııu ııaat 11 dedir. tlkteminatı 6.200 u. 
tadır. Evsaf ve şartnamesi 495 kuruş mu 
kabUinde M. M. Vekfiletl Satınalma ko· 
llllsyonundan alınır. Eksiltmeye girecek· 
letiıı 2490 sayılı kanunda gösterilen ve. 
~ teıninat ve teklif mektuplarını i · 
•le laatlnden bir saat l'VVel M. M. ve. 

lttıeu launalma komisyonuna vcrmtlC· 
ti. (465) (6848) 

Beher adedine tahmin edilen fiat 350 
kuruı olan 15.000 UA. 20.000 aded kilim 
kapalı zart uıııulfyle mUnakaııaya konul. 
mu§tur. lbale&i 17-10-938 pazartesi gU

nU saat 11 dedir. İlk teminat 47M lira 
evsaf ve prtnamesl 350 kuruo mukabi· 
linde M. M. V. St. At. Ko. dan alınır. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka· 
nunun 2.3 ncU maddelerindeki vesaikle 
teminat ve tekli! mektuplarını ihale aa. 
atlnden bir saat evvel Ko. na vermele-. 
rl. (6845) 

• • 
Diyarbakır garnizonu birlikleri hay

vanatı için 660.000 kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeye konularak münakasası 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2G.400 lira 
ilk teminatı 1980 liradır . lsteklilerin her
gün evsaf ve şartnamesini Diyarbakır 

Lv. A. S. Al. Ko. da görülebilir. 12·10-
938 çarşamba günü saat 10 da ihalesi 
yapılacaktır. isteklilerin usulüne tevfr 
kan teklif zarflannı muayyen günde iha· 
!~en bir saat ewel Kona \'ermeleri. 

(6850) 

• • • 
74000 kilo sığır veya keçi eti 240.000 

kilo balya haltnde kuru ot eatmalmacak
tır. Etin tahmin bedeli 18500 ve kuru o· 
tun bedeli 7200 llradu. Et ve kuru otun 
eVBa!ilo teslim mahal ve aartlan aartna
melerlnde yazılıdır. Şartnameler Berga
ma Satmalma Komlayonundan alınabilir. 

Eksiltme kapalı zarf usulile olup 11-10. 

938 gUnU et için saat 10 da ve kuru ot 
için saat 16 da Bergama Aeke. 
rl Satmalma Ko. da yapılacaktır. E
tin ilk teminatJ 1390 kuru otun 540 lira
dır. Teklif mektuplan 11-10·938 Salı gU. 
nU et için saat dokuza "dahil" kadar ve 
kuru ot için eaat 15 e kadar Satınalma 
Ko. na makbuz mukabilinde verilmiş o
lacaktJr. Şartnamenin 4 Uncu maddesin· 
de istenilen vesikalar ilk teminatın ko
nulduğu zarf içcrslne konulacaktır. Şart. 
nameyi görmek i.stiycnler Bergama As· 
keri Satmalma komisyonuna mUracaat e
debilirler. (4:0) (6565) 

' 
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Res~ mli Hafta 
MecmtbDaısaınun 
3 üınclQı ssıyıso 

~o ~ttu 

Müvezziletden isteyiniz 

Yedek subay okulunda tamir edilecek 
elektrik teslsatı için 223 lira 49 kurualuk 
elektrik malzemeel 4-10-938 salı gUnn sa
at 14,30 da Tophanede levazım lmirliği 
satmalma komlsyonunda pazarlıkla ek· 
slltmeel yapılacaktır. Teminatı 33 Ura ?S2 
kuruştur. tsteklilerln belll saatte komls • 
yona gelmeleri. (246) (6916) 

• • • 
Ordu t.rhhiyesi için 250 adet Türk 

ve Kızılay Bayrağı ve tabut örtüsU.. . 
nün pazarlıkla eksiltmesi 4-10-938 
salı gürr:i saat 15,30 da Tophanede tı
tanbul Levazım imirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 912 lira 50 kuruıtur. Te 
minatı 136 lira 87 kuruıtur. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni veaikalarile beraber belli aa 
atte komisyona gelmeleri. (255) (7017) 

~ .. 
Bir yapraktan dört yaprağa kadar 

muhtelif ebadda alınacak 1029 adet 
Türk Bayrağının Pazarlıkla ekailtmeıi 
~lo.;:.;;::938 salt gUnU saat 15 de Top
hanede İstanbul levazım Amirliği satın 
alma komiıyonunda yapılacaktır. Hep. 
sinin tahmin bedeli 4305 lira 5 kuruı
tur. İlk teminatı 645 lira 76 kuruıtur. 
Şartname ve nilmuneıi komisyonda gö 
rülebilir. İsteklilerin belli tıaatte ka
nuni vcılkalarilc beraber komisyona 
gelmeleri. (257) (7019) 

• • • 
400 metre çanta ara bezi 6-10-

938 perıembe goJnU ıaat 15,30 da Top
hanede İıt. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da 
pazarlıkla ahnacaktır. Tahmin bedeli 
2200 lira tcminatr 330 liradır. Şart
name ve nUmuneıi Ko. da. görUJebi
lir. İsteklilerin kanuni vcaikalarile be
raber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(7018) 
• • * 

Bir N o. Ju dikim evi için 21 kalem ma
ki na yedek parçalarınm 8'Çtk eksiltme· 
sl 17 • 10 - 938 pazartesi gtınU ıaat 14,30 
da Tophanede !atanbul Levazım !mirliği 
satmalma komisyonunda yapılacaktır .. 

Hepıılnln tahmin bedeli 1712 lira 50 
kuruştur. İlk teminatı 128 lira « kuruş· 

tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir • 
İsteklilerin kanunt veslkalarlyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(248) (6918) 

• "' :/o 

19640 kilo yoğurdun açık ekslltmeat 
14 - 10 • 938 cuma günU saat 15 de Top
hanede tst. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 3928 liradır. 

llk teminatı 294 lira 60 kuruştur. Şartna -
mesi Ko. de görUleblllr. İsteklilerin ka· 
nuni veslkalariyle beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (6969) .. ,,. 

500 ade t kar gözlilğü 6-10-938 per
şembe gilnil saat 14 de Tophanede ls. 
tanbul Levazım fimirliği satmalma komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 175 lira, ilk teminatı 
26 lira 25 kuruştur. Şartnamesi ve nu
munesi komisyonda görUJebllir. İel<'klilc· 

rin kanuni vesikalariyJe beraber belli sa
atte komisvona gelmeleri. ( 249) <6919) 

500 çift kar eldiveni 6 blrincitcşrin 

938 perşembe gilnU saat 15 de Tophane. 
de Levazım amirliği satınalma komisyo
nunda pazarlıkla almacaktır. Tahmin be
deli 950 lira, teminatı 142 buçuk lirndır. 

Şartname ve nilmuncsi komisyonda gö-
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Üsküdar-Kadıköy 
Ve havalisi halk tramvayları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Iıtanbul Vali ve ~lediyo Reisliğinin vald talebi inerine 

1 - 10 - 1938 
iSKELE YOLU DURACI 

CADDEBOSTANI 

ŞENYOL ,, 

gününden itibaren 
CADDEBOSTANI 

ERENKöY 

ÇINARDIBt 

olarek tesmiye olunacağından sayın yolcularrmıun bilet taleplerini 

bu yeni isimlere göre yapımaMrı rica olunur. 

••&1111aımımmı111ın111111111m1111-ım1ı•n•111\ 

Nafia Vekôletinden: .. 
13 birinciteşrin 938 perşembe günü sa at 15 de Ankarada Vekfilet binasında Mal 

zeme müdürlüğü odasında toplanan malze me eksiltme komisyonunda 1880 lira mu· 
hammen bedelli 10 adet mühendis ve 12 adet mahruti çadırın açık eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminat 141 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrilatı bedel siz olarak Ankarada malzeme müdürlüğün 

den alınabilir. 
İsteklilerin, şartnamesinde yazılı vesa ik ile birlikte ayni gün ve ayni saatte mer 

kQr komisyonda bulunmaları lfizmıdır. (3984) <6864) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanıa ·rı 

M. M. V. Deniz Merkez Satmalma Komisyonu Reisliğinden: 
1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 166 kalem tıbbı ecza ve malzeme 

6-10-938 tarihine rastlıyan perıembe günü saat l 1 de Vekftlet binasındaki ko.. 

misyonumuzda ka_palı =-r!la eksiltmeye konulmuıtur • 

2 - İlk teminatı 375 liradır. Şartnamesi parasız olarak her g:.in komisyon
ian alınır ve görülür. 

3 - Eksilt~ye ..c.'Ponck istiyenlerin o gün belli saatten bir saat evveline ka.. 
ıar kanuni belge ve tel:Hf1 • .. :ni havi kapalı zarflarını makbuz mukabilinde komis
ıon başkanlığına vermeleri. Postada vaki gt'.;ikmeler k·abul edilmez. (3762) 

Mektep 
kitaplarınızı 

VAKiT YURDU 
Kitap evinden tedarik edebilirsiniz 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

6 ınct keıide: 11 Jirincite~rin 938 dedir 

Büyük iA ramiye 200.000 liradır. 
Bundan bagka: 40.UOO, 25.000, 20.000, ıs.ooo. 10.000 liralık ikra· 

miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mUkUat vardır. 

rülebllir. lsteklilerin kanuni vcsiknlarlle 
beraber belll saatte komisyona gelmele-
ri. (250) (6920) 

:(. (: :(.. 

500 :ıdct kar baelığı 6-10-938 per§em. 
be sUnü saat 14,30 da Tophanede İstan
bul levazım amirliği satmalma komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak • 
tır. Tahmin bedeli 300 liradır. Teminatı 

45 liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görUlebillr. İsteklilerin kanuni 
vcslkalııriylt' beraber belli saatte komis
yona gelmeleri. (251), ,(6921) 

• ' ......... ,.. .... ...... 
. , ,..,, ·, . ~ :r • . .. . - •) ... 

SATIL$K KIYMETLl EŞYA 

·Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimli• 
ğinden: 

938·25 dosya numarası, 

Terekesine hakimliğimizce el konul
muş olan Edibe Çınarın salon. yatak, 
sofra talmnlarile kıymetli halı ve sair 
eşyası 5 teşrinie\'vel 938 çarşamba günü 
saat 14 den itibaren Yeldeğirıneninde 

rıhtım iskele sokağında Ali bey apartı

m:mın1a s:ıtılacağı ilan olunur. (7086); 
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r-· URT ş 
Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhaıstl bütün 

mürekkepli kalemle yazı ya.zanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yeg@.ne 

TIKlJ DUL 
Avrupada dahi tas..1ik olunduğu gibi 
Alm~nyanm bu icadı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet· 
ten kutarnııştır, 
TIKU ucu aşın 
maz. bol mii-
rekkeb alır, 
kuvvetli 

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur· 

sun milrekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullanışlı mürekkebli 

kalemdir. 
Siyahtan maada yeşil, mavi ve lı:mnııJ 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a::ayımz. Fiatı 3 liradır. 
Deposu: Havuzlu han ~o.. 1, İstanbul. 

basılırsa 

3.4 kop
ya çıka
rılabilir. 

taklitlerinden n.kmmn. X rmu:r halka üzcnnde TIKU 
markaya dıkkat cdıniı:. Ta,nya post ıl~ gondenlir. ·-----, ................................... -": 

Hastalık ihtimallerini 

iPiN 
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gösterir. Kalbinize, midenize ve böb-

reklerinize yorgunluk vermez. 1 
!cabmda 3 ka§e alınabilir, İsmine 

dikkat, taklidlerindcn sakmmrz ve Gri-

l 
pin yerine başka bir marka verirlersP 

1 şiddetle reddediniz. 

ı~--------, 

K~~Z ak~~~1L! \ 
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Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek Terztllk 
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Beyoğl~·Parmakkapı 113 Gay. 
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