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Beneşin · istifası Fransada 
teessür ve endişe uyandırdı 
''giden Beneş değil, 
Fransız taraftarlığı

dır,, diyorlar 
Leon Blum yazıyor: "Sulh mUkAfatı 

anca!i Reneşe verilebillr,, 

~~©V©ılky©ı 
Muhtar bir devlet 
haline getiriliyor 

Teşen muıtakasına giretı Leh 1110/örliı kuvvetleri 
OF" Yazısı 7 incide -

Avam kamarasında 
Cörçil Çemberlay.ni 
.. şiddetle tenkit elti 
Orta Avrupa devletleri şimdi ,t\lmanya 
ile anlaşacaklar. Hunun neticelerfnl .. """ . sonra gore(•egız,, 

tt l..ondra 6 
linin • - Avam Kamarasmda 

ııiyasct anlaşması dolayısiyle haı ici 
cliin _ hakkında açılan r.:üzak!'reler 

.. •Uht }"f 21: !tadar 6~. 
1 ~~sı:aıarla gecenin 23,1 S 

~lin de d urınuştur. Müzakerelere bu. 

:na~"clt~va~ cdilece'ktir. 
ScıJc •uaıı ıl dunkü müzakerelerdt' bir 

e.re <:cvap vermiştir. 

Çemberlayn 7 Teşrinievvele ka· 
dar işgal edilecek mıntakaların ek
seriyet itibariyle Çek mUdafaa bat
tırım haricinde olduğunu ve beynel
milel komisyonun işgal edilecek mm-

- ...._._. 

~ 
, 1 -

' , \·~ ~ ' .. 
~~---~,~~~A-r.:.::...x.. ~- ~~-~ 

Kurtuluş bayramı 
heyecanı~ kutlul~~dı 
~llanahme~e · J 

ve Taksimde • 
merasim yapıldı 

BugU.n. lstanbtılun yabancı orduların 

işgalinden kurtul~k kahraman ordusu· 
\ 1 na. kavunv!lunun 16 ,4cı dönUm yılıdır. . 

ls~bullular, dahıı sabahm pek erken 
saatlerinden itibaren bu mes'ut günü 
kutlnmağa ba§lnllll§lar, evlerini, dükkfı.n· 
laıını donatmı11lardır. Kara ve denizdeki 

_.- Devamı 4 iincüde 

Viya nadan 

Türkiyeye 
yahudi ihraç 

eden şebeke? 
Zabıta ve adliye 

tahkikat yapıyor 
Müddeiumumilik, Avusturyadan Tür

kiyeye gelmek istiyen bazı Musevilere 
sahte pasaport tanziın eden bir §ebeke
nin faaliyeti hakkında tahkikat yapmak
tadır. Söylendiğine göre Almanyaya il· 
hak edildikten sonra Avusturyadan ayrıl· 
mak mecburiyetinde kalan musevilerin 
hiçbir memleketten vize alamadıklarını 
gören bazı açık göz kimseler sahte vizeli 
pasaportlar tanzim etmek suretile bu mu- -~-~ ;t 
sevilerden büyük paralar almanın yolunu -------------------------

bulmuşlardır. Son günlerde Avusturya- A m er ı· k a da A 1 m a n 
dan Türkiyeye fazla musevt muhacereti 
olması zabıtayı şüphelendirmiş ve pasa· 

portlar üzerinde yapılan sıkı kontroller m a 11 a r 1 n a boy k ot 
ı · _...Devamı 7 incide 

Alman iktisat 
Nazırı 

Bugün Ankarada 
Başveklll ziyaret 

edecek 
_.- Yazısı 2 incide 

Bugünkü sayımız 

16 
Sahjfed:r 

müessir oluyor 
Alman ithalatı bir senede 22 

mUyon dolar azaldı 
.Nevyork, 6 (A.A.) - Alman mallanna 

kar§I Amerikada yapılmakta olan boyko· 
tajın pek ziyade tesir hasıl etmiş olduğu 
dün hususi surette aktedilmiş olan bir 
asamblede ilfın edilmiştir. 

Zikredilen rakamlara nazaran 1938 se
nesinin ilk sekiz ayında ithalat miktarı 
33 milyon 950.000 dolara baliğ olmuştur. 
Halbuki 1937 senesinin ayni devresinde 
56 milyon 250.000 dolardı. 

Yarış yüzünden 
lzmirde bir kamyon 

trenle çarpışh 
~ l'a.:ısı 4 üncüde 
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:HatJ-ata daic - -
Gazetecilık 

T anıdıklar.dan biri vardır, fena 
adam değildir, hatta iyi olma. 

ğa heves ettiği de söylenebilir. Fakat 
budaladır. Ne yapsm? istiyerek öyle 
olmamı§ yal O kusurunu hOJ görme. 
ğc hazmm. Budalalann hemen hep· 
al gibi kendini misli bulunmaz dere. 
cede zeki, Allah'ın üzene bezene ya.. 
rattığı bir adam sarur. Buna da bir di
yeceğim yoktur; bana ne? Şimdiye 
kadar kimsenin saadetini kıskanma.. 
dım, onunkinde de gözüm yok. 

Budala olduğunu kendisine de söy. 
Jerim. Memnun olduğundan eminim, 
çünkü o da beni budala sayar ve bir 
budala tarafından budala sayılmanın 
anck zekasını isbat edebileceğine ka
nidir. Bunun için hakkında düşündü. 
ğümü söylemekten çekinmem; Ü?:We. 
ceğini, memnun olıruyacağtnı zannet. 
sem bittabi öyle açıkça konuşmağa kal. 
la§mam. Adam gücendirmenin nı: lü.. 
zumu var? 

Dün kendisile konuşuyorduk; benim 
hakkımdaki kanaatini ikide bir ima e
diyordu; bir takım iğneli sözler söy. 
Jcmek hevesinde idi. önce aldırma. 
dım; nemelhım? Zaten ''Hasmin 6i. 
temin anlamamak hasme sitemdir., de. 
mezlcr mi? Benim hakkımda ne dil§U· 
nUrac düşünsün!... Bu ancak kendini 
alakadar edebilir. 

Bunu k!fi bulmadı; şahsımdan mcs. 
!eğime geçti. Aklı başında, okuması. 
olan, okuduğunu anlıyan bir adamın 
gazetecilik edemiyeceğini söyledi. Ya
ni: "'Senin hiç bir kıymetin olma!lma 
imkln verilemez, çllnkü gazeteciler 
arasında kıymetli adam bulunamaz,. 
demeğe getirdi. İtiraf cdevim ki ben. 
de teaanilt hissi - veya fikri - pek 
inkipf etmemiştir; hiç kimseyi benim 
mesleğimdedir diye müdafaa etmek 
aklımdan geçmez. Bir mesleği - ken
dim de ona mensubum diye - dünya. 
n.m en şerefli, en güzel mesleği say. 
mak ta hoşuma giden, elimden gelen 
geylerden değildir. Fakat herhangi bir 
mesleği fena, ancak kıymetsiz adamla. 
nn girebileceği bir meslek saymağa da 
tahammillilm yoktur. Budala dostuma 
lazdım. Irkçılara kızdığım kadar kız
dım. Ne demek? Ben budala olabili. 
rim, hiç yontulmamıı denecek derece. 
de ilimden, irfandan mahrum olabili
rim. Fakat benim mensup olduğum 
meslek niçin kötü bir meslek olsun? 
Dünyanın her mesleğinde budala a. 
damlar vardır; ama hiç bir meslek bu. 
dalalara mahsus değildir, 

Maamafih gazeteciliği oldukça aşa
ğı ancak kıymeti az kimselerin rağ. 
bet edeceği bir me!i!ek saymak kana. 
ati, yaJnız o budala arkadaşımda gö
rülmez. İçlerinde, budala diyemiyr.ce. 
ğimiz adamlar da bulunan bir çok 
kimsderin de öyle düşündüğü r.örül· 
müştür. Fakat bunlar, değerleri de ol
sa, yine zayıf adamlardır, ngora' .:an 
kaçan adamlardır. insan oğlu, bilhas. 
sa düşünen insan oğlu, dü~ündüklerini 
başka kimselere de bildirmek ihti
yacını duyar; gazete de düşüncemizi 

bildirmek için bir vasıtadır. Ama onu 
yalana alet edenler de varmış. Hangi 
mesleği yalana alet edenler çıkmamış
tır? 

Gazeteciliğin son zamanlarda aşa~r 
laştığı ~fa iddia olunuyor. Belki doğru. 
dur. Fakat bunun ganahı kimdedir? O
nu aşağıla§tıranlarcla değil, onun aşa. 
ğıla.ştınlmasına müsaade edenlerdedir. 
Bazı kimseler gazeteciliği, kendile:-i gi. 
bi kıymetli adamların tcnezzUl edemi. 
yecekleri bir meslek saymasalardı, ga. 

cetecilikten kaçınmasalardı gazete 11lçal 
maz, yükselirdi. Sokakta kuvvetli bir 
adam, edepsizliX edip, bir çocuğu dö
vüyor; kabahat yalnız onun mudur? 
Hayır; çocuğu kurtarmalan kabil o. 

Vekiller Htyeli dı1n Ba~vtkil Celtll Bayarın evinde Ctlôl Bayarın riya5e
tinde toplanmış ve harict ve dahili 5iyasctimiz hakkında müzakereltrde bulun· 
muştur. Toplantı geç vakte kadar devam etmiştir. 

$ IE IHI ii llt 1() IE v IE 

Resimltrimiz Başvekilin Atıkaraya mıwasalatından iki intibaı tesbit edi· 
yor. Solda Başı•ekilin Ankara garında karşılanışı. salda Büyük Millet MeC"' 
lisi reisi Abdüllıalik Renda, ve ı'\fareşal Fevzi Çakmak ile beraber gardarl 
çıkt§ı görülüyor. 

iMi IE iMi iL IE I~ IE T T lE 
an güden katiJ 

Altı seoeye 
mahkôm oldu 

Bir sene kadar evvel Tophane nhtı· 
mında babasının katili llyası vapurdan 
inerken arkada~ı Seferin yardunile öl· 
dünnekten suçlu Halimin ve arkadaşının 
muhakemesi dün ağır cezada sona ermiş· 
tir. Mahkeme bu katli taammüden yap· 
tı&ı tesbit edilen Halimin idamına karar 
vermiş, Fakat maktul llyasın evvelce 
Halimin babaSinı öldilnnüş ol.'llası ağır 
tahrik mahiyetinde görülerek ve ayni 
zamanda katilin 18 yaşından kilçük olu· 
şu da suçu hafifletici sebeb telakki edile· 
rek suçluyu 6 sene ağır hapse mah· 
ktim etmiştir. Katilin arkadaşı Sefer de 
10 ay hapse mahkQrn olmu~. ve bu müd
deti bitirdiği için serbest bırakılmıştır. 

Cumhuriyet bayramı 1 

şenlikleri programı 
her tarafa dağıftldı 

Alman iktisat 
Nazırı 

Bugün Aokarada 
Başvekili ziyaret 

edecek 
Ankara, 6 - Alman iktnat nuıtl 

doktor Valter Funk bu obah şehriınİ: 
ze gelmiştir. lstasyonda tktısat vekili 
ve refikaaı, Ankara valisi, iktı&<.t Ve • 
kaleti müıteıan tarafında kar§danaJJ 
misafirimiz eel!m re&mini i!a eden bir 
kıta polis müfrezesini teftit ctıniş ,,, 
hususi otomobille Ankarapalaaa gır 
ml§tir. 

Ticaret Od•sının 

eşya fiyatları endeksi 
Ticaret cxlası, bu senenin yedinci ayı· 

na kadar olan toptan eşya fiyatları en· 
deksini neşretmiştir: 

Endekse göre, toptan ~ıda maddeleri 
fiyatlarında senenin yedinci ayı olan 
temmuzda bir ay ewele nazaran bir dü· 
5üklük gö:iilrnüştür. Bu düşüklüğün §U· 

bat ve mart ayındaki kadar olmanıakla 
beraber çok yOksclmiş olan nisan, ma· 
yıs, he haziran aylarından bir hayli fark· 
lıdır. Bu ay zarfında çay ve kahve top· 
tan fiyatlarında ani bir yükseliş görül· 
müştür. 

Ham madde fiyatlarından bu ayda bir 
sukut görülmüştür. Buna mukabil ma· 
den toptan fiyatlarında görülen sukut se
nenin ilk aylarındaki kadar olmamakla 
beraber yükselişe çevrilmie bulunmakta· 
dır. 

Muhtelit eşya fiyatlarında küçük bir 
sukut görülmüştür. Esasen bu sukut se
ne başından itibaren devam etmektedir. 
İthalAt maddeleri fiyatlan senenin ilk 

aymdanberi gösterdiği düşüşten küçük 
bir fark göstermiş ve biraz yükselmiştir. 
Fakat ihracat maddeleri hafif düşüşüne 
devam etmiştir. DahiU istihsal ve istihlak 
eşyasında ise gene düşüş vardır .. 

Netice itibarile toptan eşya fiyatları 

endeksinde bi~de Oç bir sukut farkı var
dır. 

tanların onu kurtarmaması da hiç şüp. 
hesiz bir kabahattir. Bugün gazeteci· 
lik dünkünden daha kötü bir halde ise 
bunun mesuliyeti, gazeteciliği esasen 
aşağı bir meslek sayan fikir adamların. 
dadır. (Bunu söylerken bittabi budala 
dostumu düşünmedim; çünkü o daima 
gayrimesııl:für.) 

Nurullah ATAÇ 

Cumhuriyetimizin on bc§inci yıldlSnUmti 
nUn kutlama programı hazırlanJlll3 ve 
yurdun her tarafına g8nderllmfştir. Bu 
genel programın esas hatları dahilinde 
r;ıehir ve kasabalarda bayramm nasıl ku~ 
!anacağı tAU programlarla tesbit celile • 
cektir. 

Cumhuriyetimizin oıı bevlnci yıldönUmU 
bayramı 28 llkte§rln 1938 cuma gUnU sa
at 13 de başlayıp ayın 30 ncu I>azar günU 
saat 24 de nihayetlenecektir. Bu mtidc!et 
znrfmda bayram her yerde kara, deniz ve 
havada gece ve gUndllz bUtun halkı eğ. 
Jendlrecek co:ıkunh kla kutlanacaktır. 

j 

Vil!yet, kaza ve nahiye ve k8ylerde 
kutlama işinin dllzenlenmesl için· kutla- J 
ma komiteleri yapılacaktır. Bunlar Vali, 
kaymakam ve nahiye mUdilrlerlnln riya. 
set! altmda olacaktır. 

Bayram dolayudle §ehir ve kasa.bala _ 
rm eUslenmesl o oekilde olacaktır kl ne 
evvel yapılıp bayramın zevki kaybolacak, 
ne de sonraya kalrp geç kalacaktır. BUyUk 
tezyinat rastgele yapılmryacak, caddeler
de ve meydanlarda aınlacak vecizelerin 
ve yapılacak takların yerleri kutlama ko
mitesi tarafından tesblt olunacaktır. 

Parti Genel Sekreterliği tarafmdan 
CumhuıiyeUn on beeinci yıldönilmU için 
yeni vecizeler ha.zırlanmış ve yurdun her 
taratma gönderilmiştir. 

Cumhuriyetin on be§lnci yıldönilmU _ 
niln Uk gUnU öğleden evvel hayır cemi· 
yetıert fakirlere elbl!e ve yiyecek tem. 
atı yapacaklardır. 

Bir taraftan da devlet, hu.aust idare, 
belediyeler ve bUtUn millt kurumlar ta. 
rafından yapılmış mileaseselerle tan:ıam
lanmıı, fnşaatm kUgat ve temelatma me
rasimi için bir proğram hazırlanmakta. 
dır. 

Şehrimizde Cw:nhuriyet bayramı bilytik 
geçit reıımlnin yapılacağı ve Uç gUn bay· 
ranım siklet merkezini teşkil ederek dur. 
madan eğlenceler yapılacak olan Beyazıt 
meydarunda ve yurdun her tarafındaki 
Cumhuriyet meydanlarında §ehit anala _ 
rlle mallı! gaziler için bir "kahramanlar 
tribilnU,, hazırlanacaktır. 

Bu sene havalar çok iyi gittiğinden 
Cumhuriyet bayramında ıehrln her ta
rafında bayram yerleri kurulması beledi. 
yelerce temin edilecektir. 

Bir taraftan da Cumhuriyeti anlatacak 
şekilde haıtrlanmakta olan grafikler, 
levhalar ve eserler tevzi edilecektir. 

Tonton amca 
ve lhlDzmetçı kDz 

Cumhuriyet bayrammda oehlr ve ka· 
sahaların ışığa boğulması tçln her tUrlU 
tedbir alınacaktır. Her vatandaş ticare~ 
hane ve evin! kudretinin azamı haddinde 
donatacaktır. 

Cumhuriyet bayramı günlerinde en zl. 
yade radyodan istifade edilecektir. O 
gUn resmen ne§rlyata btı.§lıyacak olan 
Ankara radyosu Türkiye ve bUtUn dünya 
için muhtcll! dillerle urun ve orta dalga 
neerlyatı yapacaktır. 

Bayram yurdun her yanında lstiklll 
marşile baghyacaktır. Bu meyanda. on yıl 
maruı da söylenecektir. 

29 ilkte§rin günU yapılacak geçit re&· 

mi hakkında her tarafa teb1igat yapıl • 
nuvtır. 

Cumhuriyet bayrammda verilecek kon.. 
!eranstar için ılmdlden hazırlıklar yapıl • 
maktadır. Konferansların verilmesi lçln 

okullardan, kurulaco.k halk kllrsUlerin • 
den, cemtyetlerdcn, klilplerden, Halkev. 
!erinden, sinemalardan, bUyUkçe kahve
lerden istifade edilecektir. 

Bayramm diğer ehcmmiyetll unsurları
nı musiki ve temsU teşkil edecektir. 

Elektrik aletleri 
parasız tamir 

edUecek 
Nafia vekfileti İstanbul eletkrik işleri 

umum müdürlüğü halle lehine çok mühim 
bir karar vermiştir. Bu karara göre bun· 
dan sonra elektrik idaresinin bütün §U· 

belerinde yeni kurulan atölyelerde evler
de kullanılan elektrik iletleri tamir edi· 
lecektir. Elektrik idaresinin bu tamirler 
için halktan hiçbir Ucret alma.111ası takar
rür etmiştir. Yalnız eğer tamir edilen A· 
lette ilavesi IAzımgelen bir lmım veya 
parça varsa bunun ücreti alınacaktır. 

Kızılay c-em yetinde 
dUnkU toplantı 

Kızılay İstanbul mümessilik heyeti 
dün mümessil doktor Neşet Osmanın ri
yasetinde mümessillik binasında topla· 

ııarak, geçen senelerde olduğu gibi bu se 
ne de Kızılay cemiyeti namına beslenecek 
olan 2850 ilkokul çocuğunun ilkteşrinden 
itibaren iaşelerine başlanılması ve Kızıl 
aya ait diğer i~lerle Cumhuriyet bayra· 
mında rapılacak şenliklere Kızılay cemi· 
yeti teşkilatı tarafından ne suretle iştirak 
edilec.eği hakkında birtakım kararlar ver 
miştir. 

Doktor Funk, öğleden sonra yanı11' 
da Almanyanın Ankara elçisi oldı.ıl11 
halde tktı&at ve Hariciye VekilleriYJ( 

Baıvekil Ceıat Bayan ziyaret ed~ekti!• 
tktısat Vekili Şakir Kesobir bu ak~ 
Ankarapalaata misafırlmlz ıcrcfine bi' 
ziyafet verecek ve bunu bir &uvat' 
takip edecektir. 

Doktor Valter Funk ve refakatinde' 
ki zevat cumartesi gilnU akşamı şııt 
19,15 de latanbula ve pazartesi guııU 
de tatanbuldan akıanı saat 20,30 '11 
kalkan trenle memleketlerine hareıcel 
edeceklerdir. 

Alman iktısat nazın, lstanbulda 'ki' 
lacağı pazar ve pazartosi günleri zat 

f 

fında şehrimizi gezecek ve vali :Mıı ' 
hiddin tlstündağm vereceği bir ziyafe
te hazır bulunacaktır. 

Bahkpazarı dOkkAll' 
larını soyan bir 
hırsız yakalandı 

Zabıta oehrin ıı:ı.ı>I' 

1 

teli! yerlerinde tıll 
ook dUkklnlnr ~ ' 
yan ve son oısrP ) 
bir gecede ne dur , 
klna birden gi~ 
hırsızlık yapan çv 
mahir ve aynı r>' 
manda §lmdlyo ~ t 
dnr ele geçmedi! h 
için sabıkası bul~ ~ 
mryan bir hırsız f 

"' kalam.ıştır. 
Bu, Dimitrl adında 20 ya11larmda t, 

gençtir. Galatada Balıkpazarmda C~ 
fabrikasında tornacıdır. Sana.tini hırtıl'l1 
lığına filet olarak kullanan DimitrinlJl ~ 
kalanmaama sebep olan son vo.ko. §ıtd~ 

DUn sabah Balıkpazarmdnld dükl' ı 
!arma gelen gekercl Keam, sucukçu şo4 
ve bahkçı Koço dükk!n kapılarını nÇIJI ( 
içerl girdikleri zaman §aşırıp katınışl~ 
dır. ÇUnkU dUkkAnlann her UçU de nlt~ 
edilmiş vaziyettedir. Bu arada dikk81 
dilince arka pencerelerin pıırmaklıl.d 
nın kesilmiş olduğu ve buradan blJiSlll 
içeriye girdiği anlaşılmıştır. Üç dUkkfıJl~ 
çekmecelerinde bulunan yüzlerce liJ11 ç 
ra ile birçok maim çalınmış olması but1 Balıkpazarmı heyecana dUşUrmüş •.:O d 
bal polise haber verilmi§tir. ıJi 

Fakat her zaman polisin eli.ııden ~ 
tulduğu anlaşılan sabıka.sız hırsız ~ 
fiube üçüncü kısım memurlarının sıtcı f 
kibatı neticesinde ayni gUn Beyoğlııl1c 
eğlenirken yakayı ele vermişUr. '\'C ıc r; 
dist MüdilrUyete getirilerek sorgll)11• 1~ kilmfştir. Bugün adliyeye teslim edl 
cektlr. 
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İ ngiliz Başvekilinin mükafata hak kazanmış 
olduğu kanaati umumidir 

oı Nobcl 6ulh mi..k ... fatınrn İngiliz ba:;ıvckilinc verilmesi umumi bir fikir 
ta~t~k dola§maktadır. Yalııız sı:lbu kurtarmak yolunda çalışması IJüyuk 
a'k dırlc karşılanan Çıeın Lcrlayn, mükafatın kendisine ver:Imesi, Noı vcç 
itU Cl.:lemisi tarafından kaı arl.,~tın!sa b:le, bu sene için alamıyacaktır. Çün
~1~ ~ulh tnükUCatı namMcdinin o E>tnenin 1 §ubatına kadar gösterilmeli la
kad·ttır. Yani 1938 senesi mi.ıkaiatını alacak olanlar, kununusani sonuna 

ar .. 
gostcrilen namzetlrrdcn ol, caktır. 

llcai Çembcrlayn sulh :nül,5fatı için namzet gösterilecek olursa 1939 sc. 
aıa.h 

1
llamzetleri aras na girecek, ancak gelecek senenin Nob-1 mükafatım 

1 ccektir 

b crn :Oiğcr t~raftan, Danimarka l:ükumetinin resmi gazetesi olan "Social 
lrııt.., Okraten,, Nobel sulh mii.! a:atı i~in Çemberlayndaıı ziyade Ber.eş'i 
ille afık görmektedir. Sulh : .fü;afatının dün istifa eden Çek Cumhurrci

'lta1lı;c~1me ini teklıf ede:ı bu gazete, onun, sulh ugrunda en fazla feda. 
)apan adam olduğum; söylüyor. 

• 

Bir kadın 
faqgar eci 

Spor deniz tayyarelerinde 
rekor k ı rd ı 

Hus kadın tayyarecilcrindcn Medniko
rn spor deniz tayyarclcrinde kadınlar a-

• rasındaki sürat rekorunu kırmıştır. 

Mednikova UT 1 isimli spor deniz tay
yaresi ıle Lipoboriden kalkmış, Loşkl ve 
lksaya gideıek tekrar Likoboriye dön
müş ve 100 kilometrelik bir yol teşkil e
den bu mı.i cllesi 30 dakika 25,5 saniye
de almıştır. Tayyarecinin sürati bu he
sapla, saatte 197,2 kilometredir. Halbuki 
bundan cv\'clki rekoru ellerinde bulun· 
duran iki Amerikalı kadın tayyareci: 
Edit Mak Kan spor deniz tayyaresinde 
en fazla saatte 127,9 kilometre katetmiş 
lerdi. Bu suretle Rus kadın tayyarecisi 
rekonı saatte 70 kilometre gibi büyük bir 
farkla kıımı~ oluyor. 

lFr ©lUilSSl§ial K\JJD n 
&="ekarge'(t 

~oı~ab®t0 Dce 
n~n lfi) 

90 Bi tonluk 
tr a n sa tlant i 

yapı ıyor 
1nglltorcylc Frnnsn arnsmdakl en bil· 

yük gemi yanşı tekrar bnşlamıf} bulu- 'ı 
nuyor. 

Bundan dört sene kadar evvel Fran. 
sızlar, dilnynnın en büylik gemisi olan 
"Normandi,, yi yaptıkları z:ıman lngiliz· 
lcr de derhal "Kuin Meri" yi tezgaha 
koymu3lnrdr. Fransızların bu sahada re
koru elde etmek için ynptıklarr bütün 
gayI<)Uer boşa çıkmıı:ıtı. Çünkü, "Kuin 
Meri,, Fransızların transatlantiğinden bir 
az daha büyüktü. 

Fakat, ondan sonra iki memleket nra-
sındakl yanş sürat sahasında kcndisiru 
gösterdi. "Kuin Meri,, ton itibariyle 
"Nonnandi" den büyük olduğu halde sü
rat itibariyle onun rekorunu kıramtY• 
du. Bununla beraber ild gemi Avrupaylıı 
..Amerika arasındnki seferlerini hemen 
hemen ayni müddette yapıyorlardı, bn. 
zan biri, bnznn öteki rekoru kırıyordu. 
Uzun müddet Avrupadan Amcrlkaya en 
çabuk gitmek rekoru "Kuin Meri" de 
kalmış, fakat asıl "Mavi kordclti.,, yı 

(Amerika - lngiltcre rekoru alametini)' 
Fransızlar mubafazn etmi~1erdi. ''Nor -
mnndl, Amerlkndan Avrupaya rakibinden 
daha çabuk gelmiştir ve asıl rekor oln
rak da bu sayılmaktadır. Fakat, son bir 
seferinde "Kuin Meri'' bu rekoru da kır
mı~ ve mavi kordelüyı "Normandi,, den 
almıştır. 

!ngilizlor "Kuin Meri,, ile iktifa etme
yip daha bilyük bir vapur yapmaya baş. 
ladılar ve evvelce de yazdığımız gibi, "Ku 
in Elizabet,, ismindeki bu gemi, tezgüh
taki inşaatı bitcrt'k, dcmize indirildi ve 
Krn11ço Elizabct taıafuıcbn ismi verildi. 

Transatlantiğin su Uzcıindeki fnı:ıantı aa 
bir sene devam edecek, ondan sonra 

tecrilbeleri yapılarak 1940 sen;den i-
tibarcn Sotrınton - Nevyork seferlerine 
başlıyacaktır. 

Bugün bir taraftan "Normnndl,, mavi 
kordelayı "Kuin Meri,, den almaya çalı
eırken Fransız ticareti bahriyesi de !n
giltercden geride kalmak jstemiyor: 

"Kuin Elizabet,, denize indirildikten 
sonra, Fransız bahri tlcnrct nezareti !n
giltercnin bu yeni gemisine bir rnltip 

yapmayn karar vermi§tir. Bu suretle İn
gilizlerin "Merl", ve "Elizabct,, ismfnde 
iki kardeş gemisine mukabil Fransızlar 
da, "Nonnnndi,, ye yeni bir kardeı:ı ge
tireceklerdir .•• 

Fransanın yeni inşa. edeceği transatA 
lnntik 90 bin tonluk, yani gerek Nor .. 
mandiden, gerek İngilterenin her iki g~ 

- misinden bilyük olacaktır. !ık Uç gemi 83 .. 
85 ton nrasmdadır. 

Yeni geminin inşası için bir kan\lli 
18.yihnsı hnzırlnnmı§tır ve meclisin yeni 
toplantı de~rresindc derhal müzakere e
dilerek, kabul edildi~ri takdirde, inşaata 
başlanılacaktır. 

Diğer taraftan "Normandi,, de de, sU
ratlni artbrmak için bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Fakat bu tadilat son dcr<.'ce 
gizli tutulmaktadır. Bunnula beraber, 
vapurun pervanelorlnde dcğiııiklik ya .. 
pıldığr zannedilmektedir. Bu suretle 
Normandi yeni seferlerine dalın biiyük 
bir sUratle çıkacak ve mavi kordclfiyı tek 
rar ele geçirmek için yarışa başlıyacak .. 
tır. , . 

İngiltere ve Avustralyanın iki meşhur 'kadın atıcılar klübU aralarrntla bir müsabaKa yapmıya Karar vermişler~ 
dir. Avustralya~ın en birinci kadın atıcılarından müterekkil olan "Viktorya,, klübü takımı Jngilterenin ayni derece· 
de nişancı kadınlannı bir araya toplıtyan Layıns klübü takımı ile karşılaşmak üzere Ingiltcreye gelecektir. 

Resimde Avustralyalı rakiplı!ri ile müsabakaya girecek olan İngiliz kadın atıcılık klübü azalan bir tallın 

esnasında görülüyor. 



JÇERD~. 

• EmH'ık bankası münhal memurlukln
rını doldurmak üzere yüksek mektep ,.e 
Jfse mezunlarından memur nnmzedi nlm:ı 
ja knrnr vermiştir. nu n:ımzetliklcre tnlip 
çok olursn imtihan )'npılncnktır. 

• Mnarif müdürü ilk tedrisnt, Jise, orta, 
·ynbnncı Ye azlık okullannın kndrolarını ve 
kAlctc tnsdik ettirmek üzere dün Ankarayn 
gitmiştir, paznrtesl gunü gelecektir. 

• Üniversite deknnları dün Rektörün 

C:-1i ı<i ~o.: 
MEl"\UVNt»U 

<;u!4t<ı 

fC~PTAN O>ı:. 

BiÇ( >C-"'ı'ı~ 
l\Lı:\RAK 
S.qtıı< TtJT. 
MASı 

1 ~·"' ,..1ÜSADE: 
"E RMıSOı 
~-. 

başkanlıllında toplnn:ırnk yab:ıncı ders 
kurslarının progrnm ve kndroları ile meş
suı olmuşlardır. 

----------------------~~------;;------------------------------------------------------------------------------------~-------

• Yumurta ihrncatı, aylık s:ıtışl:ırd:ı bile 
kuvvelJe hissedilecek derecede nrtmakta
~ır. Eyliıl içinde yalnız lıal)n, Almanya, 
:ve Yunnnist:ınn 2160 sandık ) uınurtn gön
ilerilmiştir \C bu miktar 50 bin küsur lira 
tulm:ıktadır. 

Japonyada 
Har·ciye Nazır ı 

buhranı 

~- Kışlık el~t~;.n ve pardesüle~~~~1z hazırlanmıştı~~=1 
Trençkot Pardasüler 13,75 Çocuk Muşambaları 6,- Kostilmlcr 12,-
Gabardin ,. 20,75 Paltolar 14,- Çocuk elbiseleri 4,50 
Erkek muşambaları 8.50 Kumaş JJardesülcr 10,- Ipckli kadın muıambaları 15,-• Sebze lınlindcki bazı kabzımallar bcle

:cf lycye mürac:ı:ılla Kadıköy ve Csküd:ırda 
ki bazı toptancıların hale gelmeden mus
tahsillerden gizlice alış yeriş yaptıkların· 
ilan şikı'lyet etmişlerdir. 

, • Darü!Accze varidatının altmış bin lira
ya düşmesi üzerine bundan sonra buraya 
yalnız İstanbul faklrlerjnin alınmasına 
karar verilmiştir. 

• Otomobil pl!ıkaları gelecek ay içinde 
;dcğiştlrılccekllr. Yeni plı1kalar alüminyum 
üzerinedır. Taksilerde numar:ıl:ır siyah 
zemin üzerine beyaz iledir, hususilere B 
harlf IUh·e edilecektir. 

• Kutu sardalyası yapan fabrikaların 

'derhal hfikClmel ve belediye doktorları larn 
/ından ıertışlnc ve lmaliıtın tarzına 

dair rapor tanzimine karar verilmiştir. 
• Anadolu liselerinden mezun talebelerin 

müracanllerlno daha fazla lmklin bırakmak 
kin üniversite kayıt müddeti, bir harta u
zatılmıştır. Paküllelerde tedrisata tıyın on 
beşinde haşlnnılacnklır. 

• Cami ve hayır mile sesclerine verilen 
terkos suyundan p:ıra nlınmıyac:ığı bildi
rilmiştir. Boruların döşenmesi billiklcn 
sonra camilere terkos suyu nrilccektir. 

• itfaiye mektebi yeni sene tedrisatına 
hnşlnnııştır. Bu sene mektebe muhtelif be· 
lcdiyelcr tarafından da talebe gönderil
mi lir. 

• Knrnbük fabrikasını inşa eden şirketin 
müdürü Hopklnson dün husust tayyaresi 
ile Londradan şehrimize selmiş ve akşam 
Ankaraya silmiştir. 

• Sümcrbank lnrafınd:ın bu sene AHu
paya gönderilecek talebenin imtihanları 

dun yapılnııştır. Jmtihana ) üz kadar lise 
ve ) uksck mektep mezunu girmiştir. 

• Slinıerb:ınk umum müdürii Nurullah 
Silmer, Bankaya alt işler ve ikinci dört yıl 
lık pliın üzerinde tetkiklerde bulunduğu 

Londradan yarın şehrimize dönmesi muh
temeldir. 

• l.ise ,.c ortameklcplerdc derslere baş· 
)anmış olma ına rağmen, meccant leyli mü 
s:ıbakasında kazanan talebelerin isimleri 
henuz bildirilmemiştir. İmtihan evrakını 
tetkık eden komisyon mesaisini yakında 

bitirecektir. 

DIŞARDA: 

• Polonyanın iki Alman ekalliyet partisi 
olan Yung Done Partay ile Polonya Al 
man meclisi onteşrindc yapılacak olan 
teşrii intihabat esnasında bir tek cephe 
teşkil etmeğe karar vermişlerdir. Bu iki 
parti ilk defo olarak bir anlaşmaya varnbil 
mişlerdir. 1935 de hu p:ırlllerden hiçl>lri 
bir mebusluk kazanm:ığn muvaffak olııma 
mıştı. 

• Romanyadn eski demir muhafaza leş 
1.:il&tının Trnn ilovanyadakl şeflerinden bi 
ri olan mütekait )ilzbaşı Jorj Siyanko Bük 
reş harp divanında \"C asayişi ihltıl sucun 
dan muhakeme edilmiş ve altı sene hııpse 
mahklım edilmiştir. 

• Japonyadıı hariciye nazırı muavini 
Higsuke llorlnuşi, Hirosi Sailonun yerine 
Japonranın Vnşinstlon bil) ük elç-ili~ine tn 
yln edilmiştir. 

• Almanyadn casusluk cürmünden dol:ı 
yı ölüme mııhklım olan Snrumerficldin bal 
ta ile kamsının kesildiği Alman islihbnrnı 
bürosu tarafından blldirilmekledir. 

• Paristeki Amerika büyfik elçisi Bullit, 
mezunen Amerlkara silmek üzere Pari!I 
ten hareket etmiştir. 

Mareşal Bluher 
gözden dUşmUş mü? 

Moskova, 5 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 

Bir aydanbcrl, Mareıaal Blubcrin gözden 
dUştUğil hakkında §aylalar dolaemakta
dır. 

Bu eayialar §imdiye kadar teeyyUt et. 
memle olmakla beraber, devam etmesi yU 

zUnden kaydine mecburiyet hAsıl olmak
tadır. Mareşahn ismi Sovyet matbuatında 
son defa olarak 14 eylUlde partinin Haba ... 
rovskdekl konferansmm divanına aza se· 
ı:ildlği zaman geçmiştir • 

-.o--

Vanan kadın iildü 
Evvelki gün Parmakkapıda çamaşır yı· 

karken elhisesi tutuşarak bütün vücudu 
yanan Eftimi}'3 dün Haseki hastanesiı.
de ölmilştQr. Adliye doktoru cesedin gö· 
mülmesine izin vermişti r. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Başvekil prens 
Konoyenin bir hariciye nazırı bulmal. 
hususundaki bütün ga)TCt!eri akim 
kalmıştır. Eski hariciye n~:mları:ıdan 
A vita ile büyUk elçilerden Şigemitsu 
ve Saito da kendilerine yapılan tek. 
lifleri kabul etmemişlerdir. Bunun se· 
bebi, hariciye nezaretinde teşkil olu
:ıan ve Japonyanm harici siyasetinde 
de mühim bir rol oynıyacak olan yarı 
müstakil Çin i13leri komitesinin faali· 
yetidir. Binaenaleyh Başvekil harici. 
yeyi muvakkaten kendisi idare etmek 
mecburiyeti:::ıde bulunmaktadır. 

Sümer Bank Y e rl i Mallar Pazarları 
iSTANBUL - BEYOGLU - ANKARA - 1ZM1R - ADANA 

---0---
lngiltere 

Filistine asker 
gönderiyor 

Vüf<sek k o miser 

lstanbul, 
kurtulusunu 

• 

heyecanla 
kutlu t adı 

W- Baştara/ı 1 incide 
bütün nakil vasrtalan da ba§tanba§a sUs
lenmfştir. 

Geçit resmi 
Sultnnahmct meydanından baelayıp 

Taksim meydanında nihayet bulan ge~it 
resmine iştirak eden askeri ve sivil mek. 
teplerle, askeri kıt'alar ve esnaf te§ek-

t j 1 külleri saat dokuzdo.n itibaren Suttanah-
a y y 8 re e met meydanında toplanmağa başlamı~lar 

Londraya gi l li dır. Snat 10 da kolordu kumandanı mey. 

Londra, 6 - Filistinde vaziyet son dana gelerek bllliln kıtalan teftiş etmiş 
günlerde çok ,·ahimleşmiıotir. ve bunu müteakip hazırlanan bataryalar-

Müstemleke bakanı Malcom Macdo- dan 21 top atımile merasime başlanmış

nald dün oğleden sonra Avam kamarasın 
da yapuğı beyanatta, Filistin fevkalade 
komiserim Londraya çağırdığını, Filistin
de vaziyetin vahimleştiğini, fakat emni

yetin koruM1ası için hususi tedbirler a
lındığını, iki süvari alayının gönderildi
ğini Hindıstandan gönderilen üç piyade 
taburunun gelecek hafta Filistine varaca
ğını ve polisin takviye edilmiş olduğunu 
bildirmi~tir. 

Filistin yüksek komiseri Londraya tay· 
yare ile hareket etmiştir. 

Kudüsten gelen haberlere göre Galille
nin şimalinde askeri hareketler yapılmak 
tadır. Asilerden 12 kişi ölmüştür. Diğer 
taraftan bir kısım asiler Kudüs hükQ
met dairesini isgal ederek binayı yak
mak istemişlerse de kaçmaya mecbur kal 

mışlardır •• 
Filistinin müdafaası komitesi, Çember

layne bir te!graf çekerek Filistin mese
lelerinin hal ve faslı ile bizzat meşgul ol-

masını istcmi~tir. 

lngilterede 
mecburi 
askerlik 

Avam knmarasınıo 
bliy le bir karar 

vermesi isleniyor 
Londra, 6 (A.A.) - Harbiye nezareti, 

huhran esnasında silah altına davet edil
mı~ olan ihtiyat ordusu efradının önü
müzdeki cumartesi günü gece yansı terhis 
edileceğini bildirmektedir • 

Parlamentonun bultenlerinde Vikont 
Bükmasterin aşağıdaki takriri intişar et

miştir: 
"Avam kamarası, son hadiseler ianesi

lc ,mecburi askerlik hizmeti usulünün te
sisi için bazı tedbirler ittihaz edilmesi· 
nin zaruri olduğu kanaatini hasıl etmiş

tir.,, 

HALK OPERETİ 
Beyoğlunda Halk 
opereti tiyatros.un -
da (Eski Çağlayan) 

yakında temsilleri -
ne ba~lıyor. 
Yeni büyük kadro -
i\Iacar baleti • Bü-
yük orkestra, 

tır. 

Şehrimizi bu sevinçli gününe kavuııtu. 
rnn aziz eehitlerinıWn anılması için bu 
sırada biltUn kıta ~r ve vesaiti nakliye 

bir dakika tevakkuf etmiş ve denizdeki 
mernklp dildilklcrinl çalmışlardır. 

Bu mera.sim de bittikten sonra saat 
10,30 da önde motosikletli polis mUfre
zeleri olduğu halde askeri mektep ve kı
talar, sivil mektepler ve esnaf te§ckkül. 
leri sırayı takip ederek Sultanahmet 
meydanından Taksime doğru hareket et
mifılerdir. Caddelere toplanan, apartman 
ve evlerin pencere ve balkonlar1nı dol
duran on binlerce İstanbullu kendilerini 
kara günlerden kurtaran Mehmetçikleri 
alkış ve konfeti yağmuruna tutmuşlar ve 
onların aslanca geçişlerini doya doya iç. 
ten gelen bir zevkle seyre~lerdir, 

BUtün sivil mekteplerin ve bu arada 
bilhassa kız ve erkek izcilerin çok mun· 
taznm yUrUyiL,terl de takdir uyan -
dırmıetır. 

Trann·ay yolunu takiben Taksim Cum. 
huriyet meydanma varan alay şehrlmizdo 
bulunan saylavlarla, nli ve belediye re
isinin, askeri erkanın, §ehir meclisi aza
larllc maarif ve Parti mcnsuplannm bu. 
lunduğu tribUnUn önUnden geçerek mey
dandaki yerini almıştır. 

Taksim Cumhuriyet meydanındaki me
J"aslme, bayrak çekme törenile b:ışlanmıı.ı 
ve bu sırada askeri müzikanm çaldığı ls. 
tiklAl marşına bütün askeri kıtalar, mel -
teplcr vo halk hep bir ağızdan iştirak 

etmişlerdir. Bunu müteakip belediye na
mına Cumhuriyet abidesine bir çelenk 
konmu!} ve hıızırlanan kUrslide gençlik 
Üniversite ve şehir namına nutuklar söy
lenmi§tir. 

Nutuklardıın sonra lstanbul Merkez 
I\umandanının işaretile geçit resmine 
başlanmış ve sırnsilo bütiln askeri kıta
lar ve mektepler, sivil mektep ve esnaf 
teşekkülleri önde askeri bandolar oldu
ğu halde davetlilerin bulunduğu trlbU • 
niln ve meydandaki halkın önünden geç
mişlerdir. Bundan sonra ~erasimc niha
yet \'Crilml13 ve teşekkUller yerlerine 
dönmUşlerdlr. 

Öğleden sonraki merasim 
Öğleden sonra saat 16 da Belediye re. 

isile eehlr meclisi azalarından, Parti 
bmıkanlarından ve cemiyetler mUmessil
lerindcn milrekkcp bir heyet İstanbul ku
mandanını ziyaret edecek ve halkımızın 
ordumuza karşı olan şUkran hislerini bil. 
direccklerdir. 
Gec~ Taksim meydanında Şehir bando· 

s u tarafından m!Ui parçala r çalınacak, sa.-

-DAKiKA 
sa ınHemasıın©Ia 

MUN!HTE. • HİTLER - Çambcrlayn - Musolini • Daladyc mülakatı 
ve emsalsiz bir program: 

SHIRLEY TE.\1PLE lll Yiktor - Francen - Venı Korene 
ŞEN YUMURCAK filminde. ÇELiK KALE (Majino hatb) 

.MrHtM lh"fAR - Her hafta programa ilave olarak: 
YENİ PARAMUNT dünya havadi~!eri. ., 

Istanbul tramvay 
.ı. · -.~, ..... -.. .., • f •• .. ' 

.. şirketi 
Universite ve yüksek mektep 

talebelerine 
i lan 

Te:ız.ilallı tarifeden istifade etmek hnkkını bahşeden ve evvelce vt' 
rilmiş olan 1937 - 1938 mektep senesine mahsus sarı kartla%' 
1938 -1939 senesi lçin deği§tirileceğindeıı, Uni ·ersite ve yilksek meh,1:eP 
talebeleri 16 ilkte§rin 1938 tarihinden evvel yeni kartlarını almak üzere 

1 tramvay firketinin Galatada, Tünel arkasında, Söğilt sokağı::ıda hareket f 

[

alemine vesikaları ile birlikte gelmeleri nan olunur. 1 
İstanbul, 30 eylUl 1938 

DlREKTÖRLüK -
Varış yüzünden 

lzmirde bir kamyon 
trenle çarpışh 

Şoför öldü, Jokomotif ve 
iki vagon yoldan çıktı 

lzm1r, 5 - Al.sancak istasyonundan Nn 1 madn lokomotif ve iki vagon da ,·old,J 
zilliye hareket eden makinist Bekirln id~ çıkmıştır. Demiryolunun 100 metreİik ıtı" 
resindeki 1350 numaralı m:ırı;""ndiz katarı mı bozulmuştur. 

Kızılçullu ile Gaziemir istasyontnn nra-
sında bir kamyona çarpmı§tır. Kamyon 
lokomotifin önilnde 150 metre kadar sU. 
rüklenmi ve parça parça olmu§tur. 

Kamyon, Tariş üzUm kurumuna aittir. 
Yaş üzüm nakliyntmda kullanılıyordu. 

l{amyonu idare eden ehliyetsiz ~oför 

Rodoslu Ahmettir. Ahmet de p:ırçn par-
ça olmuştur. 

Ynpılan tahkikat sonunda şu neticeye 
varılmıştır: I<:amyonun asıl eof:;rü Ce· 
mal adında biridir. Cemal hastalanmış, 
üzüm nakliyatı durmnsm diye kamyon: 

muavin Ahmcdo verilmiı.ıtir. Fakat Ah • 
met yolda dcmiryoluna muvazi şosede 

trenle yarışa kalkışmış, son sürnUe gi
derken aos<'nin dClmiryolunu kesen kıs· 
mmı da aynı hızla geçmek istemiştir. 

Kaza burada tıpkı iki sene evvel Eski. 
şehirde vukubulan kaza gibi ve aynı se
beplerle olmuelur. Şoför lnkornotıf ge· 
linccyc kadar kamyonun gcçecc-ğinl he. 
sap etmiş ise de bu hesap doğru çıkma
mıştır. Lokomotif kamyona çnrpmıs ve 
parça paı-ça etmiştir. Bu şiddetli çarpış· 

at 20,30 da da Vali ,.e Belediye Reisi 
tarafından ş<'hir namına, kahraman ordu 
§ercfine Pernpalnsta bir ziyafet verile. 
cc-ktlr. 

Bunlardan başka bütün balkevlcri bay 
ramın 'kutlulanmarıı için müramere ve 
tenısıller hazırlamışlardır. 

Tayyarelere 
y lld ı rım düştü 

Mürettebat paraşütle 
atlıyarak kurt uldulSt 

Londra, 6 (A.A.) - Süseksde bonıblr 
dıman tayyarelerine yıldırım isabet et. 
mi§lir. Bu tayyarelerin mürettebatı pt' 

l'l4!Ül He kendilerin! kurtarmışlardır· 

Şehir tiyatrosu komedi kısmı 
ti 

6-10-938 per~ 
. " ak 4 gunu şamı • 

20,30 da 
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HABER - ~ ooetan 

1~-~sEL:iE( 
Münih anlaşmasından sonra Bu zavalh yavruyu kurtaracak 

bir elin uzanmasını istiyoruz 
13 yaşında ve dünyada hiç kimsesi ve 

sığacak hiç bir yeri bulunmayan bir çocuk 
açbiilaç tahsiline devam ediyor ! 

lngilizlerin 

Bir daha aslô. I 
Demesi lazımdır ' • Sancley Plktorial'dan: 

30 eyllll cuma gUnU öğle;in saat 12,30 
da, masanm bir tarafında İngiliz ve Fran. 
1112: Başvekilleri, diğer tarafında Alman 
"e ltaylan diktatörleri olmak üzere top
lanan MUnih konferansında anla~maya 
Varıldı. On iki saat sonra da Çekler, hak
larında verilen karan kabul ettiler. 

Ondan eV\·cI Avrupa sulbü, glinlcrce, 
can çekişen bir adam halindeydi ve üç 
kero değil, dört kere ölecek gibi oldu, 
tekrar canlandı. Bilhassa Garbi Avrupa. 
da, hususile Fransa ve lngllterede her
kes yirmi dört sene evvelkinden dahi' 
endişeli ~ter yaşadı. 

1938 senesi eylUlUnUn son günleri 1914 
tekinden çok daha fena idi. Çünkü, mll
Yontarca kişi yeni harbin ne demek ola. 
cağını biliyordu ve yine biliyordu ki bu 
Sefer harp olursa cephelerde değil, şehir
lerde çarpışılacaktr. 

Almanyada bile; hakikatten en küçük 
bir parça öğrenmelerine müsaade edil -
!Dediği halde, herkes bUyUk bir endişe 
1Ciııde bulunuyordu. 

Bugün cehennem alevlerinden kurtul. 
?ı:ıug kimseler gibiyiz ve sulh içinde ya· 
6adığımıza inanamıyacağımız geliyor. Fa
gat parklarda açılan korunma siperleri, 
evıerlmizdeki gaz maskeleri, f§lerimfzin 
aksaması mucize kabilinden kurtulduğu. 
lDUz tehlikeyi bize hatırlatacak olan şey
lerden ancak pek nzıdır. 

• • • 
İıısan bir tehlikeden kurtulduktan son

t'a her neyi Meta toz penbeal görmiye 
bl§lar. Fakat burada blriblrimlzi tatlı 
Sözlerle oyalıyacak değiliz. !§in hakikati. 
rıt gözden geçirmek lazımdır. 

İ§in hakikati şudur ki, Avrupayı bir 
<lUnya harbi tehlikesi ile tehdit ederek 
ller Hitler ve Nazi partisinin ileri ıelen· 
lcrı Çekoslovakya ile, mUttefiklerl olan 
rtansa ve Rusya Uzerind~ bir zafer ka. 

ta.ıı.dılar vo bu, Çekoslovakyanm harpte 
?ı:ıağIQp olması gibi bir şeydir. 

lier Hitler, Mister Çemberlayn'e, ka
rar verdiği hudut eekU "asken bir isti
llrun meydana getireceği hudut., tan da. 
ha fazla Çekoslovakyanm lehine olaca
iını söylemişti. 

lier Hitlerin bir dünya harbi çıkarma
l'a hazırlanmış olduğunu söylersem belki 
l>ek iyi karşılanmam. Yalnız şunu i§!ret 
edebilirim k1 İngiliz Başvekili avam ka. 
?narasında §Öyle demişti: 

"llıtlcr, daha fe.zle. bekleyeceğine bir 
(!Unya harbini göze almıya bazrr olduğu· 
llu bildiriyor.,. 

Bu cümleyi hatırda tutmalı ve hiç u
rıutnıamalrsmrz. Şunu da hatırla.malısmız 
ld, bu sözler bir nazı partisi toplantısın. 
da değil, İngiliz. Ba~·ekiline söylenmi§tir 
ve •. 1 soy eniş tarzı "gayet kat'i,, dlr. 

Bundan başka, Hltler bu söz;Jerl, ken • 
dlaindP.n, biraz beklemesi istenlldiği za.. 
~an söyle~tir. Ondan istenilen şey sa_ 

dece biraz beklemesi idi, Südet Almanla· 
l'tnın muhtariyeti talebinden tamamile 
"azgeçmesi de değildi. 

1 
Gunu da unutmayın ki, Mister Çember

ba'Yn kendisile tekrar göril§meye Godes.. 

ı:r~·o gittiği zaman Almanların Führerl 
friliz Baı;v:ekiline "onun tekrar gelece

~l ve tElklifinin ka'bul edildiğini bildire
~"ğlni biran için bile ümit etmemiş oldu. 
f'1nu,, söylemiş ve bundan sonra daha i· 
ert giden tekliflerde bulunmuetur. 
Alınan Jlderlnin vaziyeti nasıl isUsmar 

etu·· guıı anlatmak için sUtunlarla yazı yaz. 
?ı:ıak lazımdır. Fakat, sötlerlmizi bir neti. 
~eye bağlamadan cwcl §Unu i,,aret ede

m. ki Her Hitler biz.c Almanyanın mUs
ltznıeke taleplerinin "bir harp sebebi ol. 
~aya.cağını,, söylemiştir. 

"' .,,. .,,. 
Bu bir vaat. 

1 
~\·et. Fakat 17 mayıs 1933 de Her Hit

er: 

le - Alman milletinin bagka bir memle
etı iBtilA. fikri yoktur, dem~ti. 
13 mart 1934 de de şöyle demişti: 
"A lmanya hlikilmetl Lokarno misakı. 

bın h .. 

21 mayıs 1935 de §unları söylüyor: 
"Alman hükumeti, arzusu ile yapılan 

her muahedeyi göz3nUnde tutacaktır, 

bilhassa Lokarno misakının. Almanya 
Avusturyanın dahili işlerine karışmayı 

ve Avusturyayı ilhak etmeyi ne arzu e
der, ne de dUşUnUr . ., 

Halbuki, mart 1937 de Almanya Lokar. 
no misakını yırtarak Ren hnvzasrnı işgal 
etmistir. O zaman Her Bitler şöyle de
miştir: 

''Almanya Avrupa sulhUnU asla boz -
mryacaktır ... Almanyanın musavatı için 
girifitiğimiz mticndelcyi bugiln artık sona 
ermiş olarak görüyorum. Avrupada istt>. 
diğimiz başka hiçbir arazi yoktur.,. 

26 eylill 1938 de ise şöyle dedi: 
"Şimdi karşımızda en son mesele bu

lunuyor. Bu mesele (Slldet meselesi) Av
rupadaki son arazi talebimdir . ., 

BUtUn bunlardan neticeyi siz çıkarın. .. "' 
Bugün Südet meselesi Milnihte halle. 

dilmiş bulunuyor. Bu dakikada dilimin u
cuna gelen bir tek §ey var: Bir daha a!I" 

la! 
Bundan sonra iki şeyden biri olacak: 
Ya Aimıınya tekrar konferans masası 

başmıı. gelerek Her Hltlerle Mister Çem. 
berlayn arasında daha baııka meseleleri 
de bu suretle hallettirmek Uıtiyecek o 
zaman buhran UstUne buhran çıkacak 

yahut ta İngiliz milleti kendisini kan dök
meden yapılan bir harbe giriemiş saya. 
cak ve ona göre hareket edecek. 

O halde milli müdafaa meselesini gözö. 
nUnde bulundurmak lliztmdır. Bunun için 
de yeni vergiler bile konulabilir. Eğer 
bunu yaparsak ve sözde "sulh zamanın
da,. büyük bir ga3Tct gösterirsek o za.. 
man diyebllirim ki Milnihte demokrasiler 
uındelerlnden bulunduklan btiyük feda • 
kArlıkları harp korkusu ilo değil, dersten 
istifade etmek karan ile yapmışlardır ve 
bugUn: 

''- Mister Çemberlayn'in geçen hafta 
işittiği sözleri b!r daha asla hiçbir İngiliz 
ba(ivekili işitmiyecektir.,, diyebilecek bir 
vaziyettedir. 

Bu şekilde harekete karar \'erirsek 
hiç olmazsa yine kuvvetin önUne hakla 
geçilmiş olur. S. KJng·Hall 

. . 

Günlerdenberi, bizim matbaaya zaval
lı bir çocuk gelip gidiyor. lsml Mahmut 
Kemal Ayrılmaz. Henliz 13 yaşında ya 
var ,ya yok. 

Gözlerinden zekA ve enerji okundu
ğu halde, daha bu yaşta hayatın ağır yU. 
kU altında ez.ilmi§ olduğu her halinden 
belli! 

llk geldiği giln, boynunu blikilp bana 
hikayesini şöyle anlattı. 

- Ben asıl Artvinliyim efendim. Ba .. 
hamı hiç tanrmam, Uç sene evvel anne
mi kaybettim. Ba§ka hiçbir akrabam da 
olmadığı için, komşularımızdan biri ba
na acıdı ve ilkmektebi bitirinceye kadar 
baktı. 

Okumağa karşı sonsuz bir hevesim 
var. Orta tahsilime devam için Artvin • 
den kalkıp Merzifona geldim. Orta mek-
tebe yazıldım. Merzüonda da kimsem 

• 

yoktu. 7 ay, sokakta yatarak okumama 
devam ettim. İhtiyar bir kadın bana acı. 
dığı için her gUn tepsi içinde ekmeğimi 

\'eriyor ve karnrmı bunnula doyuruyor
dum. Bu vaziyette tahsilime 7 aydan 
fazla devam edemedim. Halime acıynn 
bir zat beni belediyeye götürdü. Beledi
ye de yol paramı vererek leyli mecca
ni bir mektebe girebilmem için beni tıı. 

tanbula gönderdi. Günlerdenberi bura -
dayım. Maarif mlidilrlilğünden ba§lıya. • 
rak başımı birçok yerlere vurdum ve her 
taraftan red cevabı alıyorum. 

- Yerimiz yok! 
- Kadrolar kapandı 
- lmtihanlar bitti! 
Diyorlar. Şaşırıp kaldım, burada ne ya 

tacak yerim var, ne de yiyecek ekmeğim. 
Bu acıklı hikaye ve çocuğun hali yal

nız beni değil, odadaki diğer arkada§la
rı da son derece müteessir etmişti. 
Çocuğa biraz yardım ettik ve sağa so

la biz de başvurmağa başladık. Bir ta -
raftan da çocuğun eline mektup verip, 
Maarif Cemiyetine, Himayeietfale yollu-

NEVROZiN 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keaer. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Mahmut Kemal Ayrılmaz T 

mektebe yetişirim. Ak§amlcı.rı da. ayni 
usulde yaya olcı.rak buraya döneı'im. 

Okumak için gösterilen bu bil~ Uk ener
jiyi takdirle karşılnmaktan, başka yapıı. 

1 
cak bir ıı:ey yoktu. Fnknt çok korkarız 
ki, zavallı Mahmut Ayrılmaz, EyUb orta 
mektebindeki tahsilini de Merzüondaki 
gibi, birçok mli§kUlnt ve imkansızlıklar 
tinde kalmasın. 

• 

Şlındl alakadarların naz.arz dikkatini 
:ı:elbetmek istiyoruz. 
olmak için çırpman bu yavruyu elinden 
tutacak hiçbir içtimai yardrm teşkilatımız 
yok mudur? Çocukları himaye ve man
rlf cemiyctlcrlnln nasıl olur da bu iıı e
sas vazifeleri arasına giremez anlamtyo
nız ! 

13 yaşında. kimsesiz bir Tilrk çocuğu 
olan zavallı Mahmud Kemal, bugUnkU ııe
raitle ergeç müthiş bir uçuruma dil§llle. 

- ~ ye mahknm bulunuyor ve koca cemıyet 

yorduk. Aradan iki gtin geçtiği halde, 1 
doğrudan doğruya yaptığımız teşebblis • 
ler hiçbir netice vermemişti. Çocuk da 
tekrar çtkageldl. 

buna rn.kayt kalıyor, bir çare bulamıyor
sa, bu hem memleket hem de insanlık 
namına çok mUteessir olunacak bir hal· 
dir. 

Çok temenni edelim ki, bu satırlar ma. 
arif vekiıletlnin, çocukları himaye veya 

- Himayeietfale gittim, diye anlattı. 
Bana: "Biz ufak çocuklara yardım ede
riz., süt veririz. Başka §eye karışmayız. 
Sana slit mU verelim?,, diyorlar! •• Maa
rif Cemiyeti ise talebe yurdlanna orta 
mektep talebelerini almıyormuş. Ya li
se, y .. hut da Universite talebesi olmak 
lazmımış ... Ben ne yapayım şimdi? 

Çocuğa iki gUn sonra gelmesini söyle
dik, tekrar faaliyete geçtik. Faknt bUtUn 
emeklerimiz boşa çıktı. Zavallı Mahmut 
Kemal, dUn tekrar ç1kageldL Elinde bir 
takrm kağıtlar vardı. 

- Bir zat bana acıdı, onun tavassutu 
ile Eyüb ortamektcbine nehari yazıldım. 
Geceleri de Yeşildirekteki klınscsiz.ler 

yurdunda yatacağım. 

Biçare socuk mektebe yazıldığına o 
kadar se\iniyordu ki, işinin tam bir çık
maza girdiğinin kat'iyycn farkında de. 
ğildi. 

Eyüb ortamektcbi neresiydi? Yeşildi
rek neresi?!. Her glln bu kadar yolu na
sıl gidip gelecek. Kimsesizler yurdunda 
derslerine nasıl çall§acak? Ve nihayet ne 
yeyip içecek? 

Bu vaziyeti kendisine anlatınca: 
- Ziyanı yok, dedi. Mektepte fakir ta

lebeye öğle yemeği veriyorlarmıa. Bana 
gilnde bir kere yemek yeter. Sonra sa -
bahlan karanlıkta kalkar yola çıkanın. 

maarif cemiyetlerinin veyahut da ha~ ır 
sever bir zatın mı olur, kimin olursa ol· 
sun gözüne çarpsın da bu zavallı yavruyu 

kurtaracak bir el uzatsın! .. Mahmut Ke
mal Aynlmazm sarih adresi §udur: 

(Eyüb orta mektebi 836 numaralı ta. 
lebe) ... 

HABERCİ 

Kalitarya elektriğe ne ''akit 
kavuşacak? 

Floryanın Kalitarya köyü, Florya gc. 

nelerce evvel elektriğe kavuştuğu hal
de, hfila elektriksiz. bırakılmı!iilır. Bu 
köyde her yaz birçok aileler oturmakta

dır. Elektrik kablosu ise köyün içinden 
geçmektedir. Fakat nedense eski elek
trik şirketi 15lmdlye kadar bu köye elek

trik vermemiş, bütun mliracaatlarını na. 
zan itibara almamI§tır. Şirket hükumet 
tarafından devralındıktan sonraysa Kali· 

taryaya elektrik verilmesi kararlnıımı§tı. 
Fakat bu vnit blllA yerine getirilememiş
tir. Söylendiğine göre birtakmı plfı.nlar 

hazırlanmış ve t.asdika yollanmıştır. Ama 
bh iş aylardanbcrl uzayıp gitmiı:tir. Bir~ 
çok Kalltaryalılnrdnn aldığımız bir mek· 
tupta, kıymetll nafia vekilimizin bu işe 
bizzat mUdahalcsl ve köylerinin bir an 
evvel elektriğe kavuııması için lazmıge. 
len emirlerin verilmesi rica edilmektedir. 

as bftını boşanma cıa ... 
vasoınlDn mlüıcdlafaasıno 

vaIP>aın avlYkarlt 

L ONDRA avukatlarından Adrian Short son on se
nedenberi hukuki yardım cemiyetinin katibi u

mumtsi sıfatiyle tam (16) bin boşanma davasının mü
dafaasını yapmıştır.I" Bu znt 25 eylfılde de evlenmesi
nin otuzuncu yıldönümünü kutlamı,,tır. 

lcrinden edindiği tecrübelerin kendisine çok faydalı ol
duğunu söylemiştir. Bundan yirmi sene evvelki tec. 
rübcsizliği ile (fena bir koca) tipi olduğunu inkar et
memektedir. Fakat başknlnnnm betbahtlıklarmdan e
dindiği tecrübe ile, evlilik hayatında en millhi§ ve yı. 
kıcı bir hastalık olarak vasıflandırdığı "hodbinlik,, ten 

kendisini tecrid edebilmiş, saadete ulaşmıştır. İşte o za
mandanbcri her eve nasib olnmıyan saadet, onlann yu
nsmı bir an bile terketmemiştir. 

Babaso 'ltaır<§lfolril~an 
VUlrlYJO<alın <e~B~'ll:o babaı-

suno ene verml'1ce>ırR 
N APOLl civarındaki kasabalardan birinde (Luicl 

Mnlyone) ndmda bir gencin kafatasını delip 
gcı:en bir kurşunla ölüm derecesinde yaralı olarak bu. 
lunduğunu haber alan polis derhal tahkikata girişmi -
tir. Sıhhi imdad otomobiliyle Napolide bir hastaneye 
yatırılan genç, ölümle milcadele halinde verdiği ifa-Yillasında kendisini tebrike gelen arkad~larma, 

iklısadi buhranın lngilterenin fakir sınıfı arasında ne 
derin izler bıraktığını, boşanma davalanndan istihraç 
etmek kabil olduğunu söylemiştir. Ameleler arasında. 

boşanmaların dalına artmakta ve Short'un idare ettiği 
cemiyetin de her gUn yüzlerce boşanmaya namzet çif. 
te Ifı.zmıgelen malllmat ve tavsiyeler vermek mecburi
yetinde kaldığını llavo etmiştir. 

Scvyet ga~e1CeOen-n 

1 913 senesinde Rusyada umumi 2.729.000 tirajlı 
859 gazete mevcutlu. 1937 senesinde Sovyctler 

Birliğinde yalnız (Pravda) gazetesinin bir gtinlllk tira. 
jı 2.000.000 nüshayı bulmuetur. Bütün memlekette ise, 
36.197.000 tirajlı 8.521 gazete intf§ar etmektedir. . 

1913 senesinde, Rusça gazeteler hariç, Çarlık Rus-

desinde: Napolidcn kasabasına dönerken meçhul bir 
adamm kendisini tabancayla. yaralamış olduğunu söylc
m~tir. Fakat mmtakn zabıtasının yaptığı tahkikattan 

zavn1lı gencin, altmış dokuz yaşında bulunan babası ta
rafından vurulmuş olduğu anlaşılmıştır. Katil baba ci

nayeti işledikten sonra ortadan kaybolmuştur. Polis bu 
neticeye varınca ölmek üzere bulunan genci bir daha. 
isticvab etmiş ve katilin adıyla cinayetin sebebini öğren. 

t enuz resmi olup olmadığını hiçbir 
~an sormuş değildir... 1 

.. ört gtln sonra da ııöyle diyordu: ı 

Short, hukukun bu sahasında 1914 senesindenberi 
çalışmağa başlamış ve o zamandanberi bizzat (85) bin 
boşanma davasına bakmıştır. Son on sene içinde, yu. 
karda söylediğimiz cemiyetin Londra komitesinin elin
den yine zikredildiği veçhile tam on altı bin boşanma 

davası geçmiştir. 

yasmda 24 milli dilde ancak 84 gazete çıkmaktaydı. Bu 
giln ise Sovyetlcr Birliğinde, Rusça hariç, 68 milli dilde 

2.965 gazete çıkmaktadır. Aradaki fark, 35 defadan faz. 

ladır. 

Sovyetler Birliğinde fabrika ve zirai bölge gaze
teleri de çok revaçtadır. Fabrikalarda, Sovkhozlarda, 

traktör ve zira! makine istasyonlarında, halen 4.605 
matbu gazete intişar eylemektedir. 

mek istemiştir. Fakat yaralı adam bu husustn olr tek 
kelime söylememekte ısrar etmiş, hatta son demindo 

başında bulunan hastane papasına bile ifşaatta. bulun
maktan çekinm~. böylece babasını müttehim mevkli
ne koyacak olan sözfi söylemeden son nefesini vcr
mi§Ur. 

.., Alınan~"& hudutlan daima değigınlutlr 
b ti, htltlln Alman milleti bir araya topla· I 
lllı:aYa kadar da değiı:ıecektir.,, 

E\•lenmesinin otuıuncu yıimt kutlulıyan avukat, 
biltün bu talihsizlerin akıbetlerinden ve boşanma sebeb-
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/ Seyahat notları 

Kısa palto, kadını genç gösteriqor Afyonda bir usare f ab
Bu kı~ yepyeni bir palto modası olaca. 

ğı şimdiden anlaşıldI. Blitll.n model mec
mualarını tetkik ettikten, bütün moda ga
zetelerini okuduktan sonra bu modayı 

kat'i olarak söyliyebiliriz; kısa palto mo
dası ... Bu moda hakkında bir fikir edin
mek için soldaki resme bakınız. 

Moda gazetelerinde okuduğumuza gö. 
re, bütün Faris bu modayı şimdiden ka
bul etmiş, ve bütiin büyük terzihaneler 
çeşit çı?şit kısa palto modelleri yapmış
tır. Esas olan kısalığı gözönlinde tut • 
mak şartiylc, siz hunları isterseniz, bir 
az daha uzatır, biraz daha kısallir, bu şek 
li muhafaza eder, yahut da onu bir ki
monoya, yakalı ve yakasız bir rcglana 
benzetebilir veya ona bambaşka bir şekil 
verebilirsiniz. 

Bu paltonun bu kadar .;ok rağbet gör. 
mcsinin sebchi genç işi olması ve giyen

leri genç göstermesidir. Bu kısa paltolar 
son moda da ve çok kısa etekliklerle çok 
yakışıyor. Vücudun görünüşündeki han• 
taliığı ortadan kaldırıyor ve hareketlere 
büyük bir serbesti veriyor. 

· j Kadın mantoya bürününce çok değişir. 
1 

• Daha yaşlı, daha ağır bir manzara alır. 
Fakat kısa palto bu ağırlığı çevki ne!jell 
bir ifadeyle dcğiştirlyor. 

Kısa palto hakkında verdiğimiz bu iza. 
hattan yine bu mevsimin modası olan re
dingotların gözden düştüğü manası çıka. 

rılmamalıdır. :Mevsim modellerinde, gU • 
zel kısa palto mouclleri kadar güzel re
dingot modelleri de var. Fakat şurasını 
itiraf edelim ki redingot bu me\'simde iki 
kuvvetli rakiple mücadele edecektir. Bir 
taraftan kısa paltoyla, diğer taraftan da 
uzun mantoyla. Snğda gördüğünüz şekil 
bu sene nekadar zarif uzun mantolar ya
pıldığı hakkında size bir fikir verebile
cektir. 

Sabahları 
erken kalkınız 

iravsnve oe ır 

Möblenizi muhafaza için 

ri kası kurulmahdır 
IBug\ln teşkilatsız bir halde bulunan pancarcılığı düzene koyarak ~ümullcndir. 
mek, Afyonda bir usaro fabrikası açmak zaruridir. Myonkarahisannı bir sa· 
nayi momlekcti haline getirmek için do Dinarda bir ,;u,·aı fabrikası, kaplıcalar· 
da gazöz imalathaneleri ve "afyon müştııkkatı,, fabrikasmm burada ~ılmaSJ, 

\'Ilayetto sütçülüğiln inkişaf ettirilmesi en hayati ihtiyaçlar arasındadır. Bun-

ları birkaç yazıyla. tebarüz ettireceğiz. j 

Afyon ı;iftçilerl afyon tarlasında .. 

!atan buldan ayrıldıktan sonra güzel ı 
yurdun iç köşelerine ve Karadeniz kıyı
larına uzanmadan evvel, pek sevdiğim 

Afyon şehrinde bir iki gün tevakkuf e
dişim, bana, bu muhitin ticari vaziyeti 
üzerinde tetkikat yapmak fırsatmı ver. 
mi§ oldu. 

Daha önceleri buradan gelip geçtikçe 
şehrin elde ettiği imar zenginliğini bir
kaç yazıyla anlatmış, son mektubumda. 
dahi muhitin ihtiyaçlarına ilişmişsem de 
teı:ırih etmemiştim. 

Bunlar iktısadt ihtiyaçlardır. Tetkik ve 
tahkiklerimde fazla itinalı ve titiz ol • 
maklrğnn lazımdı. lşte bu yüzdendir ki, 
Afyonkaralıisarma ve onun kazalarına a
it en mtihi.m mevzu son mektubuma kal
dı. 

"Afyon mahsulü,, nden mütevellit ti
caret azaldıktan sonra Afyonkarahisarm 
da iş hacmi daralmış ve iktxsadi vaziyet. 
te oldukça sarsıntı belirmişti. 

Bu sarsıntıyı gidermek ve daralan iş 
hacmini genişleterek muhite tekrar para 
sokmak için, tçıpraklarının inbati evsafı 
da nazara alınarak afyon mahsulü yeri
ne muhitte pancar ziraatı yapılması dü
şünülmüştür. 

Fakat ekimin mahdud olması ve fiat
Iarm zürraı koruyacak vaziyette bulun-

• maması yüzünden umulan fayda elde e
dilememiştir. 

Zcriyat niçin rnahdud kalmıştır? 

Bunun sebebini, Uşak şeker fabrikası 
mesai istitaatının gayri.müsait olmasında 
buluyorlar. 

Bazı kayıtlardan öğrendim. Afyonda 
347 bin hektara yakın kabili zer saha 
var. Bunun 175 bin hektar kadarı ekili. 
yor. Bu miktar arazinin sadece 30 bin 
dekar kadar kısmında pancar ekildiği
ni de ayni kayıtlardan öğreniyoruz. 

Bu saha yalnız vilayet merkezine bağ
lıdır. 

Ekilen topraklar yılda vasati hesapla 
25 bin ton pancar veriyor. İstihsalatı pa
raya tahvil edersek karşımıza 400 - 900 
gibi biribirinden nispetsiz derecede fark
lı iki yekun çıkıyor. 

931 tarihi, Afyonda pancarın ilk ola. 
rak ekildiği yıldır. O sene 434 bin lira
lık pancar istihsalatı yapılmış. 

O tarihten itibaren yüz, yüz elli bin gi
bi farklarla dalgalanarak inip çıkan bu 
rakamın 37 yılında 918 bin liraya yUk
seldiğini görüyoruz. 

miş olmamalıdır. Maliyet ve emekle 
satış fiatı arasındaki farkın ehemmiyet
sizliği üzerinde tevakkuf etmelisiniz.,, 

900 bin lira herhalde küçUk bir rakanı 
değildir. Ancak safi kar halinde olsa. 

Hatta bu takdirde bile kocaman bir 
vilayetin ekonomik durumunu hareketin 
bulunduğu istikamete sevkedecek bir 
kudrette bulmıyanlar da var. 

O halde ne yapmalı? 

İşte ben tetkiklerlmde bu lııtifhamı 
çözmek için çalıştım. Pancar mahsulil, 
hemen hemen Afyon vilayetinin yalnız 

merkezinde ekilmektedir. Bunu nedense 
kazalara teşmil etmemi§lcr. Öğrendiııı 

~i Dinar kazasıyla Şuhud kasabasında. 

pancar eki.mine m\isait yirmi bin dekar 
miktarında arazi vardır. 

Vilayet hissesine isabet eden pancar 
istihsalinin 25 bin ton oldÜğunu · yukarda 
yazmıştım. Şuhud ve Dinardaki pancara 
milsait arazinin dahi bu zira.ate tahsisile 
istihsalatı bir misil daha arttırmak mliın
kündür. 

Geçende burada iktısat vekiline pan• 
car ilzerindo izahat verilirken ayni mev. 
zua ilişilcrek tahdidin zararlarından vo 
fiatların korumazsızlığından bahsedilmlg. 

Vekil alakalanacağmr vaadetmlşler. 

Bugün fiatın beş para artmasiyle bu 
vaadin tahakkuk ettiği görUlmektedir. 
Ancak, bunun bir veya iki yıl gibi gelip 
geçici bir zamana münhasır kalmıyacağı
nı kim temini edebilir? Afyonda pancar 
ziraı:ıtinin inkişaf ve ekiciyi tatmin ede· 
cck vaziyetin tcmlni için başka bir çare 
vardır: bir "usare fabrikası ... ,, 

Afyonun topraklarında pancarın iyi 
yetişmesine clvorilşi hassa bulunduğuna. 
göre, burayı pancarcı bir memleket hali
ne getirmek ve fatihsal edilen mahsulü 
usareyo kalbederek mayi halinde Uşak 
§CkC'!r fabrikasına sevketmek herhalde 
pek faydalı ve muhitin iktısadi vaziyc• 
tine vüsat vereceği . için lüzumludur bi· 
le. 

Böylece, senenin sadece muayyen ay. 
larmda çalışmak mecburiyetinde kaJarı 
Uşak fabrikasının mesaisi de şüphe yolt 
ki tevessü eyliyccektir. 

lluliısl Gt!NAY 

•••••••••••••••••••••••r•••••: 
: Anadolu muhabirimizin : 
! tetkikleri ; • • ı\n:ı dolu muhabirimiz Hulfısi Günay : 

iki ay devam etlen seyahatinden diln • 
dönıııiişlür. Arkndaşımızın dolnştı~ı : 
Afyon, Samsun, N'i~clc, Manisa, Ama~·= 
ya ,.e kazalarınıt ait notlarını bugünden : 
itihnrcn neşre başladık. :\Iuhtelif )'orl • 
pnrç:ılarında görülen inkişaf ve yeni : 
ihliy:ıçlnrı teshil eclcn bu yazıların : 
hem hiilün okuyucularımıza hu yerleri. • 
tanıtmak, hem rlc m:ılı:ılli ihliyaçlnrın : 

Bu son rakam pancar ziraatini bir in
kişaf şeklinde gösterecek vaziyettedir. 
Fakat en yüksek rakamla mukayeseler 
yapmak meseleyi sadece sathından tet
kik etmeğe benzer. l lkönce, bu rakam 
gayrimüstakardır; gelecek yıla vaziyeti. 
ni muhafaza edecek mi, tedenni mi ede
cek, yoksa daha yüksek bir yekiinla mı 
karşımıza çıkacak? bu nokta üzerinde 
kimse bir şey söylemiyor. 

Bana dediler ki: 

• karşıl:ınııınsına hiwıct etmek noklasııı- : 
: elan f:ıyıialı ol:ıc:ığıııa şüphe yoktur. : 
••••••••••••••••••••••••••••• 
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neş'in istifası 
•• ırdı · essur uyan 

~g. 6 - Çek cumhurreisi Beneş dün bu zatın ne çapta bir adam olduğunu bil· mn bu :neblağa karşı alakasızlık göster
~'tifa etmiştir. istifayı Başvekil general miyenlere öğrenecektir. Bu seneki nobel mireccğı işaret edilmcktedır. 
~o~j radyoda verdiğı bir nutukla hal· sulh mükfifatı ancak Edvar Beneşe veri· \'ckoslovakyayn mali yardım 

bildirmiştir. lebilir. başkasına verilemez. Londra, 5 (A.A.) - Çekoslovakya. 
h; Baş1.ıl:!kilden sonra Ben~ de radyoda Dünyada saf ve necip olarak kalmış ya verilen on milyon sterlinglik kredi 
ij~ nutuk söyliyerek ezcümle demiştir o~a~ ~u mükafatın. ifade . c:ıeceği te~il den bahseden Times gazetesi, bu:ıun 

· hıssının onu tcsellı etme~ını tcmennı e· Çekoslovakyaya para yardımı saha· 
~- Söyliyeceğim şey, hepimizin hLset· derim... sında ilk adım olduğunu ve diğer dev· 
,, kte olduğumuz şeydir: Bizden musir- Geri verilen nişanlar !etlerin de bu yardıma iştirak etmele· 
~ne talep edilmiş olan fedakarlıklar. Moskova. s (A.A.} _ Pravda gazete. rinin Londraca beklendiğini yazmak. 

betsizdir, adilane değildir. Millet, uğ· sinin Prag muhabiri bildiriyor: tadır. 
~ığı fil<ibete umumi hayranlığı celbe· Prag k11i'lünde Fransa aleyhinde bU· 
-en vekar. sükun ve gurur ile tahammül yUk bir topta:ltı yapılmıştır. Bu toplan 
~~kte ise de bunu a~a unutmayacak· tıya iştirak etmiş olan bir çok büyi.ik 

... rUtbeU subaylar, ilim adamları ve Pra 
'lt:ırptcn sonra kurulan bütUn Av gın yüksek sosyetesine mensup zevat. 

~l>a muvazene sistemi ıPttikre 1.ayıf· ki, bunların hepsi umumi harpte Fran 
tnış ve son üc; yıl zarfı:ıda Çckoslo· sıt kıtalarında hizmet eden eski muha 

1 ikva ve dosthrı urarmı olarak esas riplerdir - 20 sene müddetle göğüsle· 
;.bir surette de:;ic:ikliiYe u.,;rnmıc:tı. Ha ri::ıde taşıdıkları Fransız nişıınlarmı 
h~l"r ~·lı iil'Ile"niş bir c:ab\\klukla bir ve harp madalyalarını ellerine kağıt 
ı ·tini takip etti. !'asvonalistler mese. sepetini alarak birer birer içine atmış· 
Ps· 'la nde tav·ııerin en son haddine :rn· lardır. 

0• ~ gittik Fakat politiknnı:ı inkisnfı Eski Prag üniversitesinin rektörü 
"dl'?.ı hudutlarımızı korumova mecbur Slavik ve meşhur Çek gen~rıı.li Madek 
ıtı·~n vahim bir beynelmilel ihtilafa Fransız reisicilmhuruna birer mektup 
t Unccr oıou. Bize zorla kabul ettirilen yazarak artık Fra:ısız nişanlarını ta. 
~edakilrlıklar haksıw:r.Ben müfrit bir şrmrva<'a'clarmı bildirmişlerdir. 
;etı:ıokratım ve istifa etmekle iyi ha· «Çek .-i}a~cti değişmeli» 
eket etti :imi z01nnediyorum. Cek dev· Prag, 5 (A.A. ı - Bütün Çek komU· 
ıtve milletine yeni bir muhitte huzur nist matbuatı. Çekoslovnkyanm şim· 
~ l:ıkişnfını ve yeni vaziyete uyma. diki harici siyasetinin değiştirilmesi 
~ 1 temin edecek bir yol aramak la· lazım geldiği noktasında milttefiktir. 
"ll1dır. Yani es:d dostları muhafaza i'nrodni Novi:ıi gazetesi Çekoslovak 
e Yeni dogtJar tednrik etmelidir. Çek· yanın Milletler cemiyetinden çekilme· 
~·:n milli bir de\'leli olacaktır. BUyük sini tavsiye etmektedir. Venkov ga. 
b· "letınrinkirıe "1ii~a.Yi kültUre malik 1..etesi Çeko~lovaltyanm komşuları ile 
ır rnillet o1 1ca~ız anl:ışması lazrm geldiği;:;! kaydettik· 
~ l't•h!ike a1tın1a olan 8lovaklarla an ten sonra şöyle demektedir: 
a 'l'lınklıftım•z i<'ao erlecektir. Bu gil:'l 
~:~'.k "'U \'P\':ı hu taviz mevzuu b~his 
d ""ıldır. tlıtivaç kend·ni gösterdiği yer 
r ~ karşılıklı tavizde bulunmak zanı· 
h~lindcyiz. Hepinizin sağlam, salim, 
t' "·~ic:ı \'C '"';ıır kalmanızı dilerim 1 ... 
lf'r P P <·k mt·k ve i~ 

r l>ragı 5 (A.A.) - Ge~eral Sirovi, 
~ldyodaki nutkunda devlet daireleri· 
bin halkın bütün unsurlarınt:ı milza· 
,
1
ateUnden istifade edecek şekilde ten 

~;it edileceğini bildirmiştir. Bilhassa 
hı0Vak ve Karpat Rusyası:ıda müessir 
Car ademi merkeziyet teşkilntı yapıla 

ktır. Program şudur: 
!t·lierkesc ekmek \'e I§ ve yeni endUs· 

1 Şubeleri ihd1s edilecektir. 
~ ~encral. bundan SQnra. Beneşin kPn 
~ıne yazdığı mektubu okumuştur. 
U :ı:ş bu mektubunda son Mdiseler 
~itıne vazifeden çekilmeyi IUzumlu 
dcttiğini bildirmektedir. 

~'r~o'Jada tec sür 
~ Paris, 6 ~A·~·? - Pöti Parizi~en gaze· 
~ ~ı. Bencşın ıstıfası münaselx:tıle şöyle 
a~Yor: 
~Bizim her zamanki sadık dostumuz 
~eşin istifası butün Fransızlar tarafın 
h· büyük bir kederle karşılanacak olan 
~ır hMisedir. Kendisinin Çekoslovakya· 
~~ıı ve A vrupanın siyasi sahnesinden çe· 
\> ll:nesi, hiç olmazsa memleketinin mu· 
~afak.at ~trniş olduğu fcdakArhklar kadar 
d eıtııı bır manzaradır. Siyaset sahnesin· 
~ıı çekilip giden bu zat büyük bir Avru· 
lh .. :dır. Harpten sonraki dünyayı kur· 
~'<l&a bütün milletler arasında musliha· 
~ mesai birliğı vücuda getirmeğe basiret 
~Ve kuvvetle yardım etmiş olan yapıcı 
tı!ıfaların en feyyazlanndan biridir. Ta· 
~ te kendisinin üm·anr, sulhü kurtarıcı· 
lqtın esamisi meyanında yadolunacak· ... 
~ Jur, diyor ki: 
~!emenni edelim ki Beneşin ortadan 
fa 1l:nesi, ka~ısında her şeye katlanma· 
flir·lıazır Çek zimamdarlan bulması tak· 
Ilı 11ldc Almanyanın ihtiraslarını körükle 

esin. !:: .. 
,, Pek, yazıyor: 

~t Çekilip giden yalnız Beneş değildir, 
it~sa dostlui:<unun taraftarıdır. Bunun 
~memleket yarın yemden Cermen im 
t~Orluğunun nüfuz ve dairesi ıçıne 
.,.~ ktir. Eski Avrup:ı :ıcaba ne zaman 
~asrı çbkeccktir? .. 

''& Jumal'dan: 
bit b~n~in \·eda mesajı nadıren gorülen 

1'o Uyüklük sayfa!;ıdır ... 
''B POI"° gazetesinde Blum diyor ki: 

~neşin çok ağır, çok elemli olan vel 
bır heycCTı.ndiln ni~an veren mesajı, 

''Halka hakikati olduğu gibi söyle· 
melidir. Bu nasyonali:unin prensibi. 
bundan sonra devlete bağlılığımız ol· 
malıdır. Devletb bir c:ok sene d~ha 
sulha ihtiyacı vardır ... 

Rütenler fonliyctte 
Prag, 6 (A.A.) - Muhtariyet taraftarı 

Rütenlerin bir delegasyonu, halkçı Slo
vak fırkası bürosunun toplantısında ha· 
zır bulunmak üıere Zilinaya gitmiştir. 
Halkçı Slovak mahafili. Rüten ~buslar 
tarafından plebisit lehinde e<"nebi sefaret· 
haneleri nezdinde yapılmış olan dört te· 
§ebbüsten sonra halkçı Slovaklann muh 
tariyet taraftan Rütenlerlc olan miina· 
sebetının her zamankinden daha ziyade 
halisane olmaması ihtimalinin me\'cut ol· 
madığım beyan etmektedirler 
!Slovaklıırm i tedikl.-ri 
Prag, 6 CA.A.) - Halkçılar \'e komü· 

nistlcr de dahil olmak üzere Zilanada top 
lanmış olan bütün Slo,·ak fırkalarının 
mümessillerinden alman haberlere göre, 
bu fırkalar, eski başYekil Tiodza tararm 
dan tanzim edilmiş olan bir planı kahul 
hususunda mutabık kalmı5lardır. Bu ak· 
şam kati bir itilflf husule gelmesine inti· 

zar edilmektedir. Bu plan, bilhassa Slo· 
vak milletinin milli ferdiyetinin tanınma 
sım, Slovak lisanının, SIO\·akyadaki res· 
mi lisan olarak kabul edilmesini, bir teş· 
rii Slovak diyeti ihdasını. muhtariyeti 

haiz bir Slo,·ak hilklımeti vücuda getiril· 
me~ini derpiş etmektedir. Bu hükumetin 
\·e bu diyetin saJ:ıhiyetleri ve Prag hükQ· 
meti ve parlamentosu ile münasebetleri 
bilahare tayin edilecektir. 

Almanya borç tam nıayor 
Berlin, 6 (A.A.) -- Alman gazeteleri, 

Almanyanm Sudet erazisini işgal etmek 
le Çekoslovaky·.uım borçhırmdan bir kıs 
mını üzerine alabileceği fikrini reddet· 
mektedirler. 

Nasyonal Çaytung, bu mesele hakkında 
şöyle yazıyor: 

Almanya. sadece Südet Almanlarının 
hukuki \'ari:.i oluyor \'e Vcrsay muahede· 
namesinin hayal mahsulü olarak vücuda 
getirmiş olduğu teşekkülün varisi değil· 
dir. Binaenaleyh iddia edilen zarar ve zi· 
yan tazmini mükellefiyetleri kendiliğin • 
den sukut eder. Muhterem alacaklılardan 
Uolf üs • Şu~nig sisteminin siyasi borçla· 
rı hakkında yaptıkları gibi bu borçların 
üzerındcn bir sünger geçmeleri hürmet· 
le rica olunur. 
Almanyanın mali mahafilinde Südet 

tasarruf sanfiklarmm Çekoslovak devleti 
istikrazlarmm altı milyardan fazlasını ü .

1 zerlerine almak rnecburiretind~ kalmı~ 

oldukları ileri sürülmekte ve Almanya· 

«Fransa.om batalı siyaseti)) 

Moskova, 5 (A.A.) - Moıkova sa. 
zeteıi yazıyor: 

Münihte teslim olan Fransa hiçbir 
şey kazanmamı, bilakis infirada düş
müştür. Franga Çekoslovakyamn şah
ımda sadık bir müttefiki ve Küçük 
Antantı kaybetmiştir. 

Bu antantın diğer iki uzvu olan Yu. 
goslavya ve Romanya daha şimdiden 
Almanyanın yanında yer almış bulu. 
nuyorlar. 

Filhakika, Münihte teslim olan Fran-
sa:un sozune artık kim inanabilir? 
Kim ona müttefik olarak kalabilir. 
Bizzat Polonya dahi Fransa için ta
mamile kaybolmuştur. Şunu beyan e. 
delim ki, Fransanm artık Avrupada 
tek bir müttefiki kalmı1tır. O da İn. 
gilteredir. O İngiltere ki Fransanın 
sırtından İtalya ile bir anlaşma yap
mı1 ve bugün de Hitler ile anlatmış
tır. 

tnfirad, itte Fransanın teslim olma. 
sının neticesi budur ve bu olacaktı, 

Zaten Hitlerin de (Mein kampf) kit<l
bında istediği de bu değil miydi? 

Bir çok demokrat memleketlerin ga
zeteleri, Fransız taahhütlerinin bun
dan böyle ne kıymeti olabileceğini sor 
mağa başlamı§tır. Enternasyonal Ef
karıumumiye diğer bir sual daha so. 
ruyor. Fransanın Sovyetler birliğine 

ve Fransız - Sovyet paktına olan ta
ahhütlerinin kıymeti nedir? 

Filhakika Fransa kendi ellcrile ve 
Sovyet Rusya ile istişarede bulunmak. 
sızın Fransız • Sovyet paktının bir 
mütemmimi ve mmtakavi prk paktı
nın da en mühim bir unıuru olan 
Fransıı • Çekoslovak paktını yırtmış. 
tır. 

Malum olduğu üzere, Almanya ve 
Polonya bu nuntakavi ıark paktına 
girmekten imtina etmitlerdir. Bina. 
enaleyh, bütün bu sistemden bugün 
meriyette ancak ve ancak Fransız • 
Sovyet paktı kalmıştır. 

Fransanın bugün yırttığı Fran. 
sız - Çekoslovak paktından sonra Fran. 
sız - Sovyet paktının ne gibi bir kıy 
meti kalır? Hususile ki, Fransa yırt. 
tığı mezkür muahede ile Çekoslovak. 
yaya daha ziyade bağlı idi. Çünkü 
bu memleket faşist taarruzuna uğra. 
mıştı. 

Bütün müttefiklerinin ziyaı ve in· 
firadı işte mütecaviz önünde teslim 
olmanın Fransa için mukadder neti. 
cesi. 

lt•histan ordusu işgale 
devam ediyor 

Varşova. 5 (A.A.) - Cieszyn Silezya· 
sının Polonya kıtalan taraf mdan işgali· 
edeceklerdir. 6 ilkteşrinde işgal 
ne dair olan p15n şu suretle tanzim edil· 
miştir: 

Bugün kıtalar Trzynief • Moste şimen 
difer hattının garbmdaki eraziyi işgal 
muvakkaten durdurulacaktır. Ayın yedi· 
sinde Damaslavice mmtakası, sekizinde 
Fry:;tat ile Olza nehrinin şarkı i~gal edi· 
lecek. dokuzunda harek§t duracaktır. 

10 ilkteşrinde belediyece, Karvina, Or
lova, Dzieemirovice mıntakalan i~gal e
dilecek ve ayın 11 inde Bogumin, Riş· 
vald mıntakalanmn i~galile harekata ni· 
hayet \'erilecektir. ' 
· Polonya matbuatı, mütemadiyen Ma· 1 
caristanm Çekoslovakyadaki me\llibatı 
ile meşgul olmaktadır. ·• 

Bu cümleden olarak "Gazeta Pol ka .. 
Slovakların da daha son sözlerini söyle· 
memiş olduklarını kaydettikten sonra. 
en muvafık tarzıhallin Slovakyamn da 
I\facaristanla birl~mesi olduğunu yaz -
maktadır. 
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Avam kamarasında 
Başlarafı 1 ıncıde J 

k!k etmekte olduğunu tasrih eyıe

ınıştir. 

Diğer taraftan Baş.,.ekll, bu komts 
yondakt İngiliz delegesinin Alnıanya
da rehine olarak mevkuf bulunan 
Çeklerin bir nn cn·eı serbest bıra

:,aııoası tein israr etmek Uzore tali
mat aldığını blldlrmi~lr. 

Çemberlayn başka bir suale de 
cevap \·ererek, Lehistan tarafından 
30 EylUI tarihli tilitlmatomu hak
kında İngiltere hUkfı'llctlne hiç bir 
tebliğat yapılmamış olmadığını aıöyle· 

mlştlr. 

Başvekil, nihayet, RJten mıntaka· 
sının Lehistan ve l\lacar arasında tak 
simi meselesine Mllnlhte tcmns edil· 
medlğlnl beyan etmiştir. 

Söz nlan muhafazakar meb'uslardan 
Çörçil, Münib anlaşmasını tenkid ede. 
rek -Oemiştir ki: 

- Hitler, evvela tabancasmr göste· 
rcrek bir lira istedi. Başvekil bu lirayı 
verince, bu defa iki lira istedi. Pazarlık 
yaptılar ve neticede bir lira, doksan 
üç kuruş otuz paraya uyuştular. 

İşte, Münihte yapılan anlaşma bun· 
dan ibarettir. Halbuki bu anlaşma daha 
evvel diplomatik kanalile de yap;labi· 
lirdi. 

Çekoslovakyanın bugün duçar oldu. 
ğu vaziyetin mes'uUcri İngiltere ve 
Fransadır. Eğer daha vaktinde lngilte· 
re Çekoslovakyaya yardım edeceğini 

bildirmiş olsaydı, Almanya bu cesareti 
alamazdı. 

Çemberlayn ,ancak iş işten geçtikten 
sonradır ki, Çekoslovakyaya yardım 

edeceğini bildirdi. 
Garp demokrasilerinden tamamen 

hayal inkisarına uğramış olan Orta 
Avrupa devletleri şimdi artık Almanya 
ile anlaşma çarelerini araştıracaklar -
dır. 

Bunun neticelerini sonra göreceğiz.,. 
Nazırlardan Con Simon söz alarak, 

bir dörtler paktına muarız olanlara 
cornben hükumetin ''azlyetlnl t.asrlh 
ederek, lngilterentn Avrupa mesele
leri hakkında Frnnsa, İtalya \0 e Al· 
manya ile istişareyi asla bertnraf et
medlğlnl ve bununla beraher lngllte
rc hUkumctlnin bUyUk kUçUk diğer 
milletleri hariç tutan bir dörtler di· 
rektuvrmı derpiş etmediğini resmen 
bildirmiş \'C demiştir ki: 

Sovyetlcr blrugıntn Çekoslovnkyn
nın garantisine iştirak ecJeceğlnl U
mlt ediyoruz. Sovyetler birliğinin 

bu suretle hareket etmesi feykallule 
mühimdir. Hilkumct, Sovyetler bir
liğini mUstn}tbel herhangi bir Avru
pa tarzı tnsvJyeslnden hnrlc tutmak 
niyetinde nsla değildir." 

Con Simon bilahare bir karar sureti 
vermiştir. Henüz reye konulmamı~ o· 
lan bu karar suretinde ~öyle yarnlıdır: 

"Meclis hükumetin &on buhran es. 
nasında harbin önilne geçmeye mu
Yaffak olan politikasını tasvip ve 
deyamh bir barış temini icln olan 
gayretlerinde kendisine mtizaheret 
eyler." 

Con Simon demiştir ki: 
''- Münihte yapılan tcyin en iyi şe~ 
mukaddeme olduğu ve mevcut bulu
nan fenalıkların artacağı hakkında
ki teşhislerden bnnglslnln doğru ol· 
duğunu ancak tarih söyleyecektir. 
Bu nokta hakkında şimdi htcblr kim
se hüküm veremez, fakat hllkfı.met 

ynptrğı hareketin tasvibini istemeye 
mecburdur. Diln bu tasvibi Daladiye 
istemiş ve bUyUk bir ekseriyetle al· 
mıştır. (Alkışlar). 

Fransada 
Paris, 6 - Başvekil Daladycnb bir 

nutkundan sonra Fransız mebusan mec 
lisi hükumete itimat bildiren ve yeni se 
lahiyetler veren tek maddeik kant•nul 
78 reye karşı 331 reyle kabul etmiştir. 
Senato da ayni kanunu 4 reye k:ırıı 

286 reyle kabul etmiştir. 

lngiliz - Italyan 
görüşmelel'i 

Londra, S (A.A.) - Evening Stan
dard gazetesi yazıyor: 
İspanya hakkında yakında Ü\ taraf_ 

1ı bir anlaşm3ya varılacaktır. Ingil 
ter~. Fransa ve Ih.aya tarafından im11 
ed.lecek olan tu anta~a Münihtc 
B. Çe~berlayn, D:ıladiye ve Muso11.,, 
arasında yapılan görüşmelerin netice
sidir. 

Uç esasa dayanmaktadır. Bu eus-
lar arasında yabancı gönüllülerin geri 
alınması en mühim olanıdır. 

İki tarafa asker, silah ve mühimmat 
v~rilmesi sure ile yapılan her tütlü 
ya• dım derral kesilecektir. B. Muso • 
li:'! Fransa v11nu Pirene hudutlarır:: 
kapamakla kalmayarak Marsilya veya 
diğer akdeniz limanlan vasıtasile her 
türlü s::ah nakliyatının da önüne geç. 
meyi kabul ettiği taktirde, bir miktar 
İtalyan gönt:llüsünü derhal g:d alma
ya amadt' ..:lduğunu bildirmek•edir. 

DORT CENAHLI TEMAS 

Roma, S f A.A.) - lngilter~ bliyük 
elçisi Lord Pört, bu sabah hariciy: 
nazırı Kont Ciyano ile yeni bir mülfi· 
katta daha bulunmuştur. 

Bir saatten fazla devam eden bu 
mülakatta dün akşamki mühim ko. 
nuşmalara devam edilmiştir. Mevr.ut 
intibaa ,göre, bu konuşmalar İngiltere 
ile İtalya arasındaki münasebatm 
fili olarak iyileşmesine süratle mün.. 
cer olacaktır. 
Yarı resmi İtalyan matbuatı daha 

şimdiden İtalyan - İngiliz münaseba
tının samimiyetinden bahsetmekte • 
dir. Maamafih, yeni her hangi bir an
laşmanın husulü nisan anla~masının 

tatbike girmesine bağlı bulunduğun

dan bu, iki memleket arasındaki sa· 
mimiyetin açıkça tezahürüne mani ol. 
maktadır. 

Son hadiseler ve Musolininin Mü -
nihteki faaliyeti bugünkü siyasi şart-
ları mühim surette değiştirmiştir. 

Bunun içindir ki, lııgiltere ve :İtal
yanın vaktile aktedilmiş olan anlaş • 
manın meriyete girmesini kolaylaş. 
tıracak bir formül bulmak üzere ol-
dukları kanaati beslenmektedir. 

Bunun neticesi olarak da Londra 

Habeşistanın İtalya tarafından fethini 
bilakayt ve şart tanıyacaktır. 
GÖRÜŞMELER İSPANYA 1ŞlNE 

AİT 

Londra, S (A.A.) - Ingiliz diplo
matik mahfilleri Pört ile Ciano arasın. 
daki son görüşmelerin İspanya mese
lesine taallQk etmiş olduğunu bildiri· 
yorlar. 

Bu noktai nazar teatisinin şimdiye 
kadar (ihzari) mahiyeti haiz olduğu 

temin edilmekle beraber, bunun mü· 
sait bir hava içinde receyan ettiği ve 
B. Musolini tarafından Münib kon. 
feransmdan evvel ve Konferans esna
sında oynanmış olan rol sayesinde 
kolaylaşmış olduğu bildirilmektedir. 

Malt1mdur ki, İtalyanın Habeıistan 
üzerindeki hakimiyetinin tanınması 

İspanyada yabancı müdahalesi mese
lesinin hiç olmazsa kısmi bir surette 
halline bağlı bulunmaktadır. 

Bu şartlar içinde, c!iplomatik mah
fillerde beslenen ümitler, general Fran. 
konun hizmetindeki İtalyan muha. 
riplerinden mühim bir kısmının geri 
alınacağına delS.let etmektedir • 

Bundan başka, ayni mahfillerin, İs
panya meselesi için bir anla!manın 
derdest bulunduğu hakkında Eve

ning Standard gazetesi tarafından ve. 
rilen hlberi tekzip etmemeleri de ma. 
nidardır. Bu mahfiller sadece yukar • 
daki malUmata her hangi bir şeyin 
ililvesinden imtina etmektedirler. 

Vlyenada bir şebeke 
JJaşlarafı 1 incidt 

neticesinde hadise meydana çıkmıştır . 
Bu arada sahte \'izeli pasaportla yakala· 
nan bir şahıs adliyede yapılan sorgusun
da pasaportunun Viyanada 1200 lira 
mukabilinde vize edildiğini, fakat vizenin 
sahte olduğundan haberi olmadığını söy· 
}emiştir . 

Tahkikat Viyana konsolosluğumuzun 

mührü ile konsolosun tmzasmm taklit e· 
dildiğini göstermektedir. Müddeiumu
milik hadisenin tamamen aydınlanma ı 

için bu isle ehemmiyetle meşgul olmak
tadır . 

Hariciye \'ekaUine de malUmat veril· 
miştir. 



- Geldlk. Funda bir kul~a! •.• 

- Fransız karikatüril -

- Doktor liltra,iyole tedhiııi yapma
mı söylüyor nmn, b<'n de aksi ~ibi me

nekşe renginden hiç ho!',işlanmam. Ne 
yapmalı bilmem! 

- İtalyan karikatüril -

Esaus 
Eve alınacak öte
beri için lüzumlu 
parayı karısına e • 
manet etmek ihti -
yatsızhğında bu -
lunmuştu. Akşam 

eve gelince kadın: 
- Bak, dedi, on 

liraya parföm al. 
dım ; ama senin i • 
çini 

- Benim için 
mi? 

- Evet tabii se
nin için 1 

- Ben mi sürü
neceğim bunu? 

- Ben sürünece 
ğim ama kokusun
dan sen istifade e. 
deceksinl 

Tehlike geçti 
- Hizmet;: bu 

gün bir tabak kır -
dı. 

- Bu kızı başı
mızdan savmalı. 

- Artık buna 1ü 
zum yok. Çünkü 
evde tabak kalma
dı. 

İhtisas 
- Kadınlar ıztı

raba erkeklerden 
daha mütehammil· 
dirlerl 

- Ruhiyatçı mı 

sımz? 

- Hayır, ayak -
kabıcıyıml 

- A, bunu iste· 
mem ben. Ne bi -
çim şey böyle? Da 
ha kimsenin sırtın. 
da görmedim. 

- öyleyse bu -
nu alınız efendim. 

- A, bunu ister 
miyim hiç? Herke
sin arkasında bunu 
görüyorum. 

Teselli 
Keder yüzünden 

kendini rakıya ver 
diğini söylüyordu. 
Sordular: 

- Hayatta sizi 
teselli eden şey de
mek yalnız rakı? 

- Votka da te. 
selli eder! 

O başka ••. 
Bir gün evvel 

kabal.ati yüzünden 
fena halde azarla. 
dığı küçük çocuğa 
dayısı sordu: 

- Hani beni sev 
miyordun? 

- Gene sevmi • 
yorum. 

ret ediyorlar scYglliın? 

- Çek karikatüril ..,,. 

l\IANTARl,AR ARASIXDA 

Odunen (Arkulaşına) - Bckliyclim yn7.smlar da a~acı sonra keseriz. 

- öyle ama bi -
raz evvel verdiğim 

çikolatayı aldın. 

- Çikolata.vı se. 
viyorum. 

- Hayatın bir kaidesidir: daima ıyiıe
rin başını yerler! 

- Bilcb-i burkulmuş. Yarası ondan 1-

'barct ama sargıyı kesecek makas bula -
mıulığım için biiyle yaptım. 

RAYY.\~.\T n \llÇJo;sl~DE 
1'1aymunlann bckı;isl - Bir aslan mı 

ka!;h? Bana ne? 

) 

BeyhtUJdei 
Bir aile ahbabı, genç kızı, otomobille 

bir gezintiye razı etmişti. Yolda genç 
kızrn ellerini tutup fışıkane bir cümleye 
başladı: 

- Sevgilim, bilsen seni nekadar sevi
yorum. Eğer müsaade ... 

Genç kız şiddetle ellerini çekerek: 

- Hiçbir şeye mlisaade edecek deği- ı 
!im. Dedi. Ellerinfai çekiniz. Ve bana aıık
tan bahsetmeyiniz. Bunu kararlaştırdık
tan sonra nereye gidiyoruz? 

Delikanlı eevab verdi: 

- O halde eve dönüyoruz! 

- Garson. Pilicin derisiyle kemiğin. 
den başka bir şey yok. 

- Tüylerini de mi istiyorsunuz ba
yım? 

- Bugün yaptığım börek nasıl olmuş 

kocacığım; yalnız baıııma yaptım. 

- Ayni bahis üzerinde annemin yap
tığı börek hakkında babamın söylediğini 
tekrarla iktifa edeceğim. 

- B:ıban ne derdi? 
- Annesinin yaptığı börek kadar gü-

zel olmadığını söylerdi. 

- Mihrace hıurctll'rl nıiitenrl•klrrn seyahat <'diyorlar. otrlıle Mr. Cons diy<' 
tanıtılıım. - İngiliz karikatürü -

- Scq~illm, ı:oruk scnr nıl~in r 

GlYıçOlYık 
Muallim - Söylesene .•. 
Talebe - ••..• 

Muallim - Sual pek gilç geldi galiba? 

Talebe - Hayır efendim Cevabı güç 
geldi! 

~aırometıre 
- Barometre düşerse neye delalet e. 

der? 
- Duvardaki çivinin iyi tutmadığına! 

~Dır mlYıtehassos 
- Bizim Fuat yarış atlarından çok i

yi anlıyor galiba? 

- Aşağı yukan öyledir... Yanştan 

bir gün evvel hangi atm ka7.anacağmı 
gayet i)i bilir: yarışın ertesi glinü ise o 
atın niçin kazanmadığını! 

lUJykaJl!§>lYl~D uk 
- Doktor, bu gece sabaha kadar uyu

madım. Çünkü ..• 

- Üzülmeyiniz ve telii.şlnnmayınız. 
Muhakkak zihnen çok yoruluyorsunuz. 

- Hayır doktor. Uyuyamadım çünkU ... 
- Asap bozukluğu olduğu muhakkak. 
- Hayır doktor, sc>bcbi büsbütün baş-

ka. Dün gece ... 

- Sizi muayc>nı:> etmeliyim. 
- Muayeneye ihtiyacım yok doktor. 

Söylem eğe ... 

- Söyleyin canım. Doktordan utanılır 
mı? 

- Utanmak değil ıloklor. Uyuyruna
dım; çünkil sabaha kadar radyonuzu son 
hızıyla çalıştırdınız. 

Valt Disneyin stüdyosunda artist Mi
ki Mavs makiyajını yapmak üzere girdi
ği locasından pürtelaş çıkarak hiddetle 
bağırdı: 

...:. Suikast! bana suikast yapmak is
tiyorlar! 

Etraftan koşuştular. Valt Disney en 
muvaffak sanatkarının sinirlenmesini hiç 
istemediği için tehalükle sordu: 

- Hayrola? ne var? 

- Ne olacak, locama bir kapan kur
mu§lar. Mes'ulil bulup cezalandırmazsa. 
nız i'3tifa eder giderim! 

Manzaııra ~arta 
- Şehrin manzara kartlanndan verir 

misiniz'? 

- Buyrun efendim. 

- Ama bunlar hep ayni yerin resmi. 

Başka manzara kartı yok mu? 
- Bundan başka manzaramız yok ki, 

kartımız olsun! 

ince l};ıesap 
- Kaşar peyniri alacağına Gravyer 

alsana; ayni fiatn ... 

- Ayni fiata ama daha pahalıya mal 

olur da ondan ... 

- Niçin? 
- Koca koca delikleri var, okka çeker. 

~-·--/ -. --............... . 
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.
- Baltayla vurdum, \ 'urdum .• So0t' 

mutfağa gittim. 

- }~ilerini yıkamak i~ln mi! 
- lb~'lr. l°l'mck yanıyordn da tcııct' 

re) i ntc5kn indirdim. 

- Fransız karikatürü """ 

• 

Slı;orturı - Şu iki udaıııı da de\ irin, ya,·urlak IU'sab ı:ıkıırmak kabil olsun! 

- Fransız karikatüril -
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Adaspor - Halıcıoğlu 
Heyecanlı bir maçl n Eionra berabere 

kal< ıla r 

ı r ~ ............. Fu ........ oi"···----··-
1 os"nçıre 
mce~'t~!P> lleD"'n n<91 e 

Mecburi bir ders oldu 

e 
ka Federe olmıyan klıiplcr arasında yapı la•ı ıı: (~ah11·alarda biiyiik 11111ı•affakiyctlcr 
ıı Zatıan Bü) ukada // a/kspo1 klubü A ve D ta! 11.ı' ı, geçe il lıa, ı J fi alıcınğlu salıa-

1sviı;re hükumeti, bir emirnnme 
neşrederek futbolil, yüksek mektep
lerde olduğu gibi, ilk, orta mektep -
lerde do mecburi dersler arasına iL . 
hal etmiştir. Bundan sonra, İsviçre S 
mekteplerinde bütiln talebe mecburi~ 
futbol öğrenecektir. Bu !iCkilde bir e- S 
mirnamenin çıkarılması için, başta fuL ~ 
bol federasyonu olmak üzere İsviçre- ~ 
de bir çok teşekküller uzun zamıın. i 
danberi çalışmakta idiler. E Kadrosu nasıl oJ ma ıd r 

'2da llalmoğlıı klubünün A ve B timleri ılc karşıla~mışlardır. 
1\ 13 timleri arawula yapılan ilk oyımı r Adalıların J-0 galibiyctile uilıayctlcnmiş, 
Lı lakınııarı arasındaki Jıcyccanlı musaba kada ise /Jalıcıoğltl llısamn ayağilc, Ada· 
tıı.~1 da Sudinin ıasıtasilc bırcr gol atarak berabere kalmışlardır. l'ttlwrıdaki resmi· 

~ 'i.;zde; bu karşılaşmadan bir cnstaııtanc ve giiııiin galip tal.mıı :ldasporwı B timini 
f, ~ter; Yor. 

Dünyanın en iyi 

10 enisçis· 
ı.~J\hııanyada tenis işleri müdürü Şön. 

~ "Otn 
~ 1 • Yaptığı bir tasnifte dilnyanın en 
~ i'I 10 tenisçisini §Ö) le ayırmaktadır: 

l::rkekler: 

1 - Budge (Amerika), 
2 - Maks (Amerika), 
3 - Bromuvlch (Avustralya), 

: : ~~~t (~~:~:~;•a), 
6 - Austln (İngiltere), ! -Grand (Amerika), 

9 
- Henkel (Almanya), 
- IIcnzel (Almrmya), 

~O - Puncec (Yugoslav), 
adınlar: 

~ - Marble (Amerika), 

3 
- Jakols (Amerika), 

{ - Sperllng (Danimarka), 
S - Moody - Wills (Amerika), 

- Fabyan (Amerika), 
~ - Wynne (Avustralya), 

8 
- Jcdrzejovka (Polonya), 

9 
- Mathleu (Frnns:ı), 

1 
- Hardvich (İngiltere), 

O - Bundy (Amerika). 

~~ltı ıınya - \'lacarlstan 

Dünya rekortmeni 

Kadı a ~et 
ha ında 

Veri en karar 
Berlin, !\ - Yapılan tıbbi bir muayene 

neticesinde Dara Ratjcn'in kadın atle
tizm milsabakalanna iştirak cdemiycce. 
ğl anlaşılmıştır. 

Almanya, hnfif atletizm federasyonu 
dclfüetiyle enternasyonal atletizm fede
rasyonuna mUracaat eden Almanya 
Ratjen'in tesis etmiş olduğu dünya re-· 
korunun tanınmamasını talcb etmiştir. 

Almanya spor işleri şefi bu gibi hadi-.. 
selcrin bir daha tekerrUr etmemesi için 
kat'i ve mutlak tedbirler almı~tır. Kadın
lar arasında y~ksek atlama dilnya reko
ru ikisi do 1.65 metre atlamaya mu.' 
vaffak olmuş olan Amerikalı bayan Dl,,. 
rlkson ile Şilcydcdir. 

Avrupa yüksek atlama rekorları, kon
tes Solins VUnsdorg olimpiyad galibi Ma
car lbelya Sak ve Hollanda 5nmp!yonu 
van Balcnsdedir. Bu bayanların dördU· 
de Viyanadn 1,64 atlamışlardır. 

-.a••- • .... ••••••••••••••••••••••••m1•••••••••••.-.••••• : 

l{uhalı Zenci boksör 

Tu ero 
Bir ı akibini daha yendi 
Son zamanlara önUnc geleni döven 

Kiıbah zenci boksör Tunero, ge~en gUn 
Amcrlknda Bucnosa~Tes şehrinde yap. 
tığı çok zorlu bir maçtn Arjantinli raki
bi Landi'ye galip nan edilmiştir. 

SPOR HAVAD!Sl 

Hakem (okumasına devam ederek) 
"Hakem maçı müteakip stadyum kapısı 
na kadar halk tarafından heyecanla teş
yi cclilmi~tir.,, Evet, hftdise a~i:rı r ukan 
böyle geçti. 

Galatasaray kliibil 
mUrali a be heyeti 

i çtimaı 

Geçen sone Milli kilme maçlarını pek 
haklı bir iddia uğrunda terkettiği hal
de tevali etmekte olan muvaffakıyet. 

sizlikleri yUzUnden efkfınumumiyede ha. 
rcketi pek fena karşılanan Fenerbahçe 
takımının bu seneki lik maçlarında di
ğer bUtUn takımlardan daha Ustun bir 
rol oynıyacağı beklenmekteydi. 

Faaliyetini tamamen futbol şubesi 
üzerine teksif etmiş bulunan bu kili _ 
bün malik olduğu imkfınlar hiç bir te. 
şekkUlde mevcut olmadığı halde llk 
maçlarının ilk hamlesinde sarı ltı.civert 

takımı taraflarını tntmin edebilecek va
ziyetten çok uzak bulduk. 

Ne yalan söylemeli Fcnerbahçenin bu 
vaziyeti blrnz da hayretimizi mucip oldu. 
İngiliz nntrenörlln iki bulunmaz hedi
yesi olan (Ali Rıza) ile (Bülendl) tek. 
rar Fenerin hücum hattında görmek her 
halde pek tabii olmasa gerek ..• 

Aylnrdnnbcri Fenerbahçe klUbUnde 
BUlent sol mUdafaadn çalıştınlıyordu. 

Lebip te solaçık ... Fakat Şabanın sn. 
katlanması bütiln tasavvurları altüst et.. 
mi§ olacak ki Bülent o (devasa) vUcu. 
dile tekrar soliç mcvkiinde görUndU. Hiç 
şUphe etmemelidir ki Fenerbahçenin bu 
genç oyuncusu da soliç oynatılmasına 

en nz ben1m kndnr muhalitıJr. Fakat 
öyle anla~ıhyor ki BUlent takdire lftyık 
olan terbiye ve dUrüsllüğ'ilne kurb:m ol. 
maktadır. 

Diğer insaydo gelince: Artık biz Ali 
Rıza muhacim oynıyamıyor demekten 
usandık.. Seyircilerde de bu oyuncuya 
bağırmaktan hal kalmadı.. Fakat hfıla: 
eski tns eski hamam! .. 

Acaba bunun hikmeti nedir? .. Sene-

kah iskeleye yatan bu oyuncunun ) orL 
ne konulacak bir eleman yok mu? .. 

Biz buna ihtimal vermiyoruz.. ÇilnkU 
Fenerin ayni gündo Beşiktaşı 6-1 ye
nen ikinci takımında oymyan gcnı;ler 
Ali Rızadan hatta Billentten çok daha 
kıvrak ve becerikli idiler, .. 

İşin asıl tuhaf ciheti eudur ki oyuncu 
yetiştirmekte, takım hazırlamakta cid. 
den mahir bir antrenör olan (Şveng) de 
bu mevzu üzerinde bizimle hemfikirdir •• 
Hatta kendisile Anknrada konuııtuğum 
sırada bana İngiliz antrcnöriln BUlcndi 
hUcum hattına almakla büyük bir knbl. 
liyeti söndilrdilğUnü, Ali Rızayı muha
cim oynatmakla hilcum hattının sena. 
llyetini sıfıra indirdiğini söylemişti .. Şim
di ayni adamın ayni hataları yapması. 
nın hakiki sebebi nedir? •• 

İşte bu muammayı biz çözemedik, ba
kalını zaman ne gösterecek! .. 

Fencrbahçe tak~ından bu iki içten 
sonra çıkarılması liizımgelcn Uçilncü o. 
yuncu da buna biraz hayret cdcccksL 
niz (meşhur Angolidis) tir. Hemen da.
ima muvaffakıyetli oyunlar çıkaran bu 
elemanın l!~enerbahçcye temin ettiği 
faydanın tamamen bir hiçten ibaret ol. 
duğuna kaniim. 

ÇUnkU : (Angclidis = Aylan): nam 
oyuncu katiyen mUd:ı.haleci değıldir .. 
Yerden ve çalımlı hücumlar önUnde onu 
göremezsiniz. Ancak rakip mühncimler 
topu havaya kaldırdıkları takdirde An. 
gclidis kısa kafa vuruşlnrilo kestiği 

topları ya Esnda, yahut Reşada nakle
der ... 

Hnddizatinde çok teknik ve çok yük 
sek futbol oyruyan Esatl:ı Mehmet Re. n 111açm. Almanlar kazandı 

~ Udapc tcde kaI'§ılMan Macar ve Al
•-

11 aınatör boks ekipleri müsabakasında 
"'1111 u 

24 eylOl tarihli rnürakabe heyeti içtima
ınrn devamı mahiyetinde olmak üzere 
8 birinciteşrin 938 cumartesi günü saat 
on beşte sayın azanın klüp lokalini teş
rifleri rica olunur. 

lerdenberl Fener muhacim hattının or. şadın arnsmda adeta beleşten geçinen 

4\lttı !l kaegori mUstesna 10-6 puvnnla 
anlar galib gelmiştir. 

---0---
lley nelmilel güreş 
~ rnüsa bakaları 

ııı u hafta Stoklıolmde Macaristan, Al
t~nYa, lsvcç ve Amerika serbest gUrcş 
ea:lerı nrasmd:ı. yapılan turnunda Ma
trı;_ Slana kar§ı lsveç ekip! 6-1 galip gel
~tl. 

~ l!tlceıer 5unlardır: 
5s 

~tl kiloda: Vonbori Macaristan, Tuve-
18\·e,. 3 O 61 ,. • • 

tııı kiloda: Person İsveç Tot 'Macan 2-1 
"an. 
06 k"ı a-o 1 oda: Jonson İsveç, Ferenc Macar 

I>tıvnn. 
72 ki car ., loda: Vcstergren İsveç Sovarl Ma-

7 
"·1 Puvan. 

9 k'J fl-o 1 Oda: Jonson İsveç, Rihecltl Macar 
tuşıa. 

la. 'S? kiloda: Kadiye lsveç. Taran) iyi tuş. 
J\tınan 

'iltaı Ya - Amerika karşıl..ı ması Ame-
~ ı~~rın 4-3 galibi) eti) le bitmiştir. 
.. ıceter şunlardır· 
il6 it' . 

tı.ı 3.o ılocıa Daniel Amerika Fi.,cr Alma-
G1 PU\'nnla. 

ttıa kiloda Millard Amerika, Şmits AL 
nı 3 o 

6G ~ PU\•cnla. 
it na kıtod., Vayk rd (Alman) sakat olan 
6~ <>~u lu la Yrnmişlir. 

lt·lod E vaıııa a rl Alm:ınya, Jakobu 3-0 pu-
7 Yr>nınf tir. 
~kil 

l'l 111 '> Od::ı l\rav '>rd Am rik!l, Şefer Al
._.ı 1 uv 1 na. 

F\7 ıt·ı 
'1 1 ;'lan 

l>ı • 
~· ''l tJ. 

~- l 

ı 1 AmC'rika En lhan i• ' 
'l 454 \ dC' tuc),•, • ! 
r •• ,1\ ) Cucıta\' n 

• n' t 1 ı~ r.m' 

tasmda yıldız poyrazından bocalamış Angelldisin sürati çolt noksan olmaktan 
(HUda\'erdi!) motörü gibi kah sancağa, başka ~ok esaslı bir mahzuru daha Yar. ---m1 ;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;~;;;~;;;;;;;;. dır. O da açıklarla oynaması icap etti-

, ' ğl hnldo mütemadiyen insaydleri besle. 

• 

Bu daha 
Geçen gün Ankara.dan mek

tup gönderen okuyucumuza 
güçlükle cevap vcrebilmiştim. 
Bunu gören başka bir okuyucu
muz • Haberin okuyucuları a
rasında aziz evlatlar çok var -
birincisinin sorgusundan daha 
çetin bir şey soruyor. Sözlerini 
burada aynile tekrar etmek ka
bil değil. Ne sorduğunu başka 
tabirlerle anlatmağa çalışaca -
ğım. 

Halsi zliğin sebeplerini .:nlat. 
madan ö.ı.:c, hali olanların ifrata gidip de halsiz kalma· 
malan i~in bilmeleri lüzumlu kaideyi söylemeliı>iniz. demek 
istiyor ... 

Sayın okuyucumuzun, vakıa, hakkı da yok .değil : 
Otomobili kullanan insan, fazla hızlı giderek otomobilini 
kırmamak İCjin onun saatte kaç kilometreye kadar hızlı 

gitmeğe day.:.nabileceğini bilmesi lüzumludur... Otomobi. 
li:ı. bczuirn:ısında fazla hızlı gitmekten başka sebepler 
varsa da, onun dayanabileceği son süratten fazla gitmek 
o seb•plerin er. başında gelir. 

İnsanoğlt: kendisini, en büyük icadı olan, makineye 
benzetmeği scv<lıği için cı;kiden vücudümüzü buhar Ma • 
kinesine bcnze:tirlerdi. Benzinli motörler icat edildikten 
btri mot ~:-c benzetmek fidettir. Onun için halsizlik de 
otomob:liıı tlunıvermcsine benzetilebilir. 

Bu ~e ... bihten en ziyade hoşla:1anlar Amerfüahlar ol
duğu iı;h. insanın da duruvermemesi için hnftada kaç 
kilomctrn ... gi~mesi lilzrm olacağını tetkik eden hekimler 
en ziyade oraua çıkmıı-tır. Ancak, galiba otomobil mar -
kaları'1rn l aşk,• l:ıaşka olm:ısmdan dolyı, bu hekimler ara. 
l~rmrla t .:1.-t amamı .. larclır. Bir kısmJ haftada bir kilomet· 
're en S'1n luz\.lır. daha fnzla hızlı gidilirse oto:-ıobil 1>ozu-
hır, diye s r.ır 1·eserler. Btmlar, sürhesiz, Amer'kalıl::ırın 

çetin ... 
Yazan : Dr. G. A. 

protcstan ~lmıyan kısmındandır. Çünkü protestanlığı ku
ran Lüter haftada üç kilometreye izin venniştir. 

Buna karşılık, yine Amerikalı, ba~a hekimler de, 
işlemiycn filet paslanır diye mümkün olduğu kadar hızlı 
gitmeği tavsiye ederler ve her hafta sonunda on, on iki 
kilometre yol aldıklan halde yine dinç kalanlaıdan bir. 
çok n-Jsallc:: b:Ie gösterirler. 

Hekimlerin arasındaki fikir ayrılığının sebebini ko
layca t a:1min edersini'z : Herkesin halinin derecesi başka 
olur. 

Bir kC"re yaşa göre değişir. Umumi kaideye göre yir
mi beş yaşında en yüksek derecesini bulur, sonra otuz 
beş yaşına kadar öylece devam eder. Fakat bu kaidenin 
istisnaları u!l kaidelerinin istisnalarından pek çok ziyade 
dir. Seksen yaşında iken kırk dört yaşında eşinin her gün 
bir kilometre yol alınağa dayanamamasından dolayı ay -
rılmak üze: c mahkemeye giden ihtiyar erkeğin hikayesi. 
ni berı:;i zamanında gazetelerde okumuşsunuzdur. 

Sonra ,la, adet edinmenin hızlı gidobilmckte büyük 
tesiri van.lı::. H•zlr gitmeği adet edinenler öylece devam 
edebilirler ... Daha sonra mevsim <le tesir eder : ilkbahar 
ve sonbalılı d:ı yazdan ve kara kıştan daha hızlr gidenler 
çoktur. Er. sonra da fikir yorgunluğu, görürler ... 

Sözün kıtası, her otomobil için kaide olabilecek bir 
sınır kesm-:ge imkan olamaz. Fakat herkesin işine yara
yabilecek b~r alfimet vadır: 

Otomobi! yolculuğundan sonra kimisi bir kcy;f du
yar, kimisi de kendini yorgun bulur. Bazısı da yolculuk. 
tan sonra şiddetli bir susuzluk hisseder. Yorgunluk ve 
susuzluk d ygulan iyi aliimet sa.yılmaz. 

Yolcul:ıkt&n sonra keyif duyanlar için, bu keyif her 
yolculuktnn sonra devam ettikçe, ifrat olamaz. İfrata gi· 
dccef.ini sannrak yolculuktan korkmak hıılsizli~in faha 
büyük sc~~Abidir . 

Bu y:>lculı.;I: hayat için J;izumlııdur. Bekar kalanlar 
hicbir zanı~i· çok yaşamamı lardır ... 

mcsidir. Fenerbalıçcde Alilcttin ve Mu.. 
: zaffer gibi ustn insaydler bugün mevcut 

olmadıi;'llldan Angclldisin bu oyun tar. 
zmdan istifade etmek te mUmkUn oL 
mamaktadır. 

Fenerbahçenin elinde Naci ve Fikret 
gibi kuvvetli cenah oyuncuları mevcut 
olduğu halde bunlardan istüade edeme. 
yişinin sebebi muavin hattının nçıklarla 
oynnmamasından ibarettir. BiltUn topla.. 
rı muhacim arkadaRlanndan bekliyen a

çıklar rakip mUdnfn:ının dikkatli oyna. 
dığı maçlarda daima mefluç knlmağa. 

mahkfimlardır ki Fikret kaç içtimada bu 
vaziyeti nçıkçn söylemiştir. 

BugUn elde mevcut elemanların için. 
de oyun tarzı Fenere en uygun dU
şen orta haf Ali Rıza ise de artık formu. 
nu tamamen kaybetnıiş görünen bu o. 
yuncuya böyle mühim bir mevkii teslim 
etmek biraz mUşkUldür.. Şimdilik bu 
mevkic Esndı getirmek.. Sol hnfa da. 

Lebip, VC)a Necdcti koymak en mUnnsip 
şekil olur kanaatindeyiz.. 

Bu takdirde tnltnn şu şekli almış o

lacaktır: 

Jlüsamcttin - Yac;.ar, Bülent - l\lch. 
met Ucsat, }~snt, l\"l'cckt Yl'ya J.cblp -
l\ilçiik Ji'ikret, Naci, Y:ı5nr, Şalmn, l'ik. 
ret. 

Vaziyetin inkişafına göre müdafaada 
Fazıldan, hücum hattında dn Saim, ve 
Süleymandan ve hatta Semihten pC'k ula 
istüade edilebilir ... 

Son sözüm ııudur: Manasız iddiaları bir 
tarnfa bırakıp clind ki oyuncuları rn 
çok randıman vercceklnri noktalara ika
me etmedik~" Fenerin muvnffal ıye>t ih. 
timallcri daima tesadlifUn oyuncn wl ola. 
rnk kalacaktır .. 

Tesadüf ise her zaman güldürr.ı .... 
Osman K:u?l").t 
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Habeır'Dıro taırn!Mıt ~omanı: 50 Vazaıını: RkDmDm Yazan: H. Hober Düma - 80 - ._;evıren: IF. t' 
•• h 'k · J Stef an, qabancısz olduğu bir zevk 

Kethuda, Alemdarı te lz e qerınuen le titrigerek Hildanın yalanını 
uzaklaştırmağa uğraşıqordu ~:dakların~~~ .•• f:~~.mm ...... ,.. . 

Köse duralamıştı. Filhakika diğer oda
da da serdarı ekrcm Çelebi Mustaaf pa. 
r.ıa vardı. Bu euikastln hangi.sine olduğu
nu tayin ulmdillk mllmkiln olamazdı. 

ÇilnkU köse AbdUrrahmanı ilk defa gö-
rUyor ve valde sultanın kahvecibaşısı 

olduğunu şimdi öğreniyordu. Bu herüin 
efendiyle alAkasmdan ziyade Çelebi ser
darla bir alışverişi olması daha akla ya
kmdr. Alemdarm sorgusuz sualsiz önUne 
geleni paladan geçireceği ııu sırada, bel
ki de kendi emellerine yardımı olacak 
bir blgUnahı katlettirmek doğru muydu 
ya? 

Bu mUIAhaza ve mütemadiyen onu bu 
fikre fmaleye çalışan Fettahla Nezlrin 
mUdafaa ve Israrları köseyi doğru yo. 
lundan çevlrmiııtJ. 

- Hele, dedi. Tahkik eder, anlarız. 

Seyyiatm cezası gecikmez. 
YOzUndekl sarılık ve hiddet işaretleri 

ılllnmoden Alomdarm yanma girdi. 

- DevleUOm. DedL Artık advet bu
yursanız mUnaslb olur. Yarın bUyUk me~
veretlmlz vardır. Sizin gibi mUlk ve mil
lete nizam vermek fçfn dağlar aşrp gelen 
bir serdara, meclisi meye dllııkUnlUk ve 
devlet umurunu tehir ya~maz. 

Alemdar baygın gözlerini Köseye dik
miş, dinliyordu. Bu herif de çok oluyor
du. Alemdarın veli.s1 veya vasi.si değil, 

kethUdasıydı. Bu ne cesaretle böyle şey. 
ler söylüyordu! 

Ayağa kalktı, haykırmağa hazırlan~ 

ken kösenin gözlerinde birikmiş yaşlar 

gi5rdU, sindi. 

- Ne o kethUdam, sen elemli görU
nUyonun? 

Filhakika köseyi biraz daha tahrik et. 
seydi koskoca adam bir çocuk gibi ağlı
yacaktı. Bu ne mel'un yerdir! Ne kahra
man dinlenir, ne serdar dinlenir, ne hlz. 
met dinlenir, ne vicdan, ne namus, ne 
eeref dinlenir. Ellerde zehir 5fşelerl, han 
çerler, palalar, baltalar vur bre vur, kes 
bre kes. Niçindir, neyedir, manası ne
dir, neticesi neye varncakbr, kimsenin 
hesab ettiği yoktu. Velevkl Çelebiye 
dahi olsa, bu kadar hizmet görmüş bir 
devlet adamına, bir padişah vekiline 
böyle kahpe bir ölllm biçilir miydi? 

- Haydi devletlOm, gidelim, dedi. 
Köse kethUda, Alemdarı bu tehlike 

yerinden uzaklaııtırmağa çalışırken, bu 
kadar emekle hazırlanmış vaziyetin elle
rinden gittiğini gören Fettah ve Nezir ve 
arkad~lan, ne haltedeceklerinl gaşır -
mrvlar, herhalde bu gece bir şey yapıp 
Alemdarı buradan sağ çıkarmamak için 
seri tedbirler dUşUnmUulerdi. 

Kul'§Un, hançer burada mUfid olmazdı. 

Ancak bir hud'a ve desise Ue temizle-
mek gerekti. Fettah cariyelerden birini 
bu iııo sevketmeği en yerinde tedbir o
larak görüyordu. Kadın Alemdarı balko. 
na gl.Stilrecek ve kenara yakla§mca bir 
fırsatını bulup itlverecektL O sırada E
be Selim kurtarma~a koşacak ve eğer 

Alemdar can vermemişse ka!asınr taı:a 

vurup parçalıyacaktı. 
Blttnbl herkes Alemdarın sarhoşluk 

yUzünden öldUğllnU kabul edecekti. Mu
vazene!llni tutamamıı;ı, dilşmUe olacaktı .. 
İyf ama, cariye nasıl bir behane bula -
caktı? Yoksa hakikaten bu tedbir dahl- ı 
yaneydl. Çünkü köse kethüda Ahmet e
fendi de bunu anlıyamıyacaktı. Bir ta. 1 
raftan bunlar bu tedbiri ittihazla meı -
gulken diğer taraftan Köse kethüda ye
ni bir tehlikeyi önliycmemek ihtimalin
den ürkerek Alemdarı kaldırmak ve ar
tık konağına avdet ettirmek istiyordu. 

Kadınlardan en güzeli bu vazifeyi ü
zerine almakta bir an tereddüd duyma
dı ve bir kadehle koca eerdann yanma 
yaklaııtı. BUtün kadınlığını kullanarak 
bin bir iııve ve cilveyle kadehi Alemdara 
sundu: 

- Aslanım. Dedi. Seni n gibi bir kah
ramana bin kadm feda olsun! 

Aelmdarm eli ayağı çoktan kesllml.3, 
ayranı çoktan kabarmıştı. Şu bir gece
eikten gam almamak olur muydu hiç! 
İ§te serdarlığın şartlarından biri de bu 
olmak gerek değil miydi? Nihayet her. 
keıs gibi kadın onun da hakkıydı, hem o 
kadar hakkıydı ki, ne yapsa kimsecikler 
çok görmezdi. Yıllarca Tuna boyunda 
harb halinde boyuna uğraşmış ve artık 
epeyce yaıılanmıııtı. Ömilr su gibi geçi
yor. Hünkar eğlenir, serdar eğlenir, 

herkes zevkederken, işten gayri zaman 1-
çinde Alemdar da eğlenmiş ne çıkardı? 
Fakat başı dönilyor, gözleri kararıyor. 
gönlil bulanıyordu. Haddinden çok iç -
mi§U. Belki bu kadar içki onu bu hale 
getirmez, dev vücudunu bu kadar sars
mazdı ama, knrmnkanşık yemiş içmi§ ve 
midesi alt üst olmuştu. 
Kadın Alemdarın koluna girdi: 
- Haydi devletlu serdar, şöyle bir 

balkona kadar çrkıp taze havayla yeni· 
den kuvvet bulsak olmaz mı? 

Alemdarın da aklından geçmiyor de • 
ğildi. Belki biraz hava, bu sersemliği ve 
bu mide bulantısını hafifletir ve koca 

. serdar mecliste yediğini çıkarıp da rezil 
olmazdı. 

Sallanarak kalktı. Köse kethüda mU .. 
temadiyen kadının yüzüne bakıyor vo 
harekô.tmda bir gizli maksat olup olma
dığını anlamağa çalııııyordu. Alemdar 
kadının kolunda balkona yürüdU. Eğer 

bu sırada Nezir içeri girerek köııe kot
hildayı lUa tutmağa kalkışmatay~ı, bel· 
ki plnnları tahakkuk etmiş bulunacaktı. 
Fakat bu hareket kösenin aklını başına 
getırmtıı ve kcndi!inln işgal edilmek is
tenlldlğini anlamış, bir saniye kaybet • 
mekslzin yerinden fırlıyarak ve Ncziri ı~ 
terek balkona koşmu5tu. 

Artık uüphe etmiyordu ki suikast A
lcmd-.radır ve ne pahasrna olursa olsun 
sağ çıkmaması için her şeye başvurul -
maktadır. Meclisin derin sarhoşluğu ve 
kendinden geçmiş bir halde bulunmasııu 
fırsat ittihaz ettiklerinden de şüphe yok
tu. 

Hiç köse kethüdaya oyun olur mu? 
Boyunun eksilmesi sanki beyninin o 
nispette çoğalmasını mucib olmuştu. A. 
lemdar bile onun için kaç kere: 

- Kaç ben gibi serdarı sudan getirir, 
suya götilrür! f' 

Diye iltifat etmiş ve daha doğrusu ha
kikati söylcmiııtl. 

Köse ketlıilda, balkon kenarına yakla· 
§an Alemdarı görünce bir hamlede yanı• 
na fırladı ve sol kolundan yakahyarak 
geri çekti. Ve bir kilçük mr.nevra yapa
rak kadının beline şiddetli bir tekme 
vurdu. Tekme o kadar int ve şiddetli ol
du ki, kadn gık bile diyemeden mermer 
Uzerine serildi. KethUda haykırdı: 

- Haydi paşa. İkinci defa sıçradın. 
Yolda arzıhal ederim. 

Etrafa selAm vermeden öylece köşk. 
ten çıktılar ve gece dışarda serdarlarını 
bekliyen askerle konağa döndüler. Halk 
ne oluyor, ne var, gece bir ihtilfll mi ol
du diye pencerelere UşUştüicr. 

, Alemdar, kethüdasını dinledikçe hidde· 
tinden tepiniyordu. Bağırdı: 

- Bre Ahmet efendi, bütün bunları 
anlamışsın da bu işin milsebblbi kimdir 
neden fehmetmezsin? 

- DevletlOm, seni çekemlyen o kadar 
çok ki , hangisinden şllphe edelim? 

Serdan ekrem Mustafa Çelebi paşa 
da, Alemdarın ansızın gitmesinde bir iş 
olacağını düşünerek o da kalkl! ve gece 
olmasına rağmen sarayı hümayuna gide
rek padişahla görUşmeğe izin istedi. 

Serdar heyecandaydı. Patli§ah henüz 
uyanmış, daha mahmurluğu gitmemiştL 

Sordu: 
- Ne var yine Çelebi? 
- Ne olacak hünkarım. Enderunu hü-

mayun iğfal olunmuş. Alemda·r teceddil. 
dil saltanat daiyesindcdir. Sen htılA te
roddlld içresin. Bırak hilnkarmı. tııe ser
darın bir nizam versin. Bu mel'unlarm 
hepsini idam edeyim. 

(Dc\·amı var) 

Edebiyat fakültesinin ikinci sınıfında çen bir talebe sıkınganlığıyla bir iskt" 
leye oturdu. Kollımnı göğsünde ka\ 
turdu: 

olan Stefan Glctzinger Berlin • Vilmers
dorfta küçük bir apartımanda annesiyle 
beraber oturmaktaydı. 1915 de Fransa 
cephesinde Şampanya taarruzu maktul 
düşen bir lise hocasının oğluydu. 

Annesi do 1918 de İspanyol nezlesiyle 
ö!Unce bUyUk annesi tarafından büyüttil. 
müştU. 

Babasının muallim olduğu lisede oku
muıı, on iki yaşında. "f,litlerci gençlik,, 
teşkilatına girm111, on sekiz yaumda Hit
lercilerin hnki Unüormasını giymişti. Ha
yatı t~hsil, spor ve askeri terbiye ile 
geçml§, kadın macerası olmamıştı. Hilda 
işte bu vaziyette tanıetı. Kendisini kont 
vo kontes fon Hedingene bir geçit res
mi esnasında tanıtmrşlardı. Hlldaya az za 
manda aşık oldu. Esasen komiser Volte. 
rin emrlyle hareket eden Hilda ona bu 
işte epey yardllll etmiş ilk görUıılerinde 
kUi derecede cesaret vermişti. O gece 
Stefanm gözlerine uyku girmedi ve er
tesi glln Hildayı ziyarete gitti. 

Hildıı bu basit ve saf delikanlının na
zarında ateşli bir vatanperver görün -
mek için bUyük bir zahmet ~ekmedi. Ko
cası diye tanıttığı fon Hcdingenin iste
diği kadar hararetli ve faal bir vatan. 
perver olmnyıı;-ndan şikayet ettL 

Birkaç hafta bu §ekilde başbaşa görilıı
mclerle delikanlıyı tamamiyle avucunun 
içine aldı. 

• • • 
Genç talebe o gUn daha saat Uı;te 

"kont ve kontes,, in e\ine gitti. Hizmet
çiden başka kimseleri yoktu. Salona gir
di ve heyecan içinde beklemeğe başla
dı. Saat dörde çeyrek kala Hilda sokak
tan geldi. Stefan ona doğru giderek he. 
yecanla: 

- Nihayet geldiniz, çok şllkilr! dedi. 
O kadar korktum ki gelmiyecekslnlz di
ye! aklıma tür!U fena ihtimalle r geldi. 
Bana dlinkil cüretim için kızdınız san • 
drm. MUsamahakCır davrandığınıza piş -
man olduğunuz zannına düştüm. Söyle
yin rica ederim: sizi sevmeme müsaade 
ediyorsunuz değil mi? 

Genç kadın soğuk bir nezaketle mu. 
kabelc etli: 

- Otursanıza Stefan. Konuııalım. 
- Evc.t konuşalım. Size aşkımı ... 
- Hayır mBsyö. 

Stefo.n dayak yemiş bir köpek gibi 
mazlum nazarlarla ona bakınca gilldü: 

- Şimdilik hayır öyleyse! Onu uslu 
durursanız sonra konuııuruz. 

Stefan çocuk tavrıyla cevab verdi: 
- Uslu duracağım! 

- sızı dinliyorum. 

Hilda clddl bir ta\'Irla söze baŞlsdl 
- Onlar birkaç dakikaya kadar S 

cekler. Sizden ne beklediklerini blli> 
sunuz. 

- Evet. Hazırım. Kendlllğimden .~ 
adctmiısUm, vaadimdc dura.cağım. "f;rll"J 

olanm ııözU birdir?., (1) 

Heyecanla llA. ve etti: 
- Zaten sizinle Pariste buluşacak c 

ğll miyim? Heyecanımı kaybctseill 
görUnco tekrar cesaretlenecek ve ıtı11 

vaffak olduğum takdirde milkiıfatııııı • 
mak Uzere sizi kolaylıkla bulmak iınlt~ 
na malik olduğumu dtiııtinerek kend 
teşci edeceğim. 

Romantik ruhunun saf heyecanıyla t 
§lir inı;;ad edermlıı gibi sözlerine dc\'1' 
etli: 

- Dü§manrmızm kanıyla sulıyaCS 

ecnebi toprağı belki de ilk busemiıe • 
lıid olacaktır. 

Hllda rol oynamağa çok mUsait ol 

bu fırsatı kaçırmadı. Ayağa kalk& 
delikanlının göğsüne atıldı, ba~ını ~ 
doğru iğdi ve dudaklannı uzatıp ııı 

dandı: 

- Hayır yavrum. Kahramanlığını t 
rada, sevglli ve mukaddes vatantIJl~ 
ısimdillk bir öpllcUkle mükafatlandıfl1l 
isterim. Cesaret kahraman çocuk! 

Stefan, yabancısı olduğu bir zcV1' 
titı iyerck Hildanm yalanını dudakla~ 
dan içti. 

Dakikalarca blribirlerine sarılı ıcatdl 
lar. Kapıya vurulduğu zaman Hilda ~t< 
cudiyetini unutmuş görUnmeğe muvaf!f 
olduğu dUnyaya yeniden dönUyormuŞ ( 
bi bir tavır alarak doğruldu ve mırı!d1 

dı: 

- Geldiler. 

Stefan mukabele etti. 
- Parlste tekrar buluşacağız. sız!ıl 

çin çıldırıyorum! 

- Cesaret dostum! 

Hildıı' kapıyı açtı. Velter ve fon aed~ ., 
gen salona girdiler. Hilda Stefanı ' 
terle tanıştırdı. Birkaç dakika sonra \ıf 
ter: 

- Azizim kont, dedi, beni Giet.zinge' 
yalnız bırnkmanw rica ederim. Çok ıı: 
hlm şeyler konuşacağız. 

Kurt ve Hilda dıean çıktılar. veli 
gayet ciddi, söze başladı: 

(De\·anu Yar) 

(1) Alman darbımeseli: ''l:In~ 
cln wort.,, 

"-•••1EJtE[EelEJB1CllJl!i!Jt'BJE!ll::.ml~llfil 
Sustu. Gözlerini yere indirdi. Platon ona, çok kıymetli bir , Genç subayın aklından çıkmıyordu. Hurafelere inanmamakla 

beraber, kalbinin yeni bir azapla sıkıştığını hissetti. Nana on sekiz 
yaşında mı ölecekti? 

Belki şun anda Nana, bir hastalığın müthiş acılarile kıvranıyor
i:iu. Belki bir gün evvel istediği ölüm, yatağının yakınlarında dola· 
§ıyordu. Eğer bu hayattan, kendi dediği gibi, bu "çok sıkıntılı., ha· 
yattan bıkmışsa, Platonun bunda hiçbir kusuru yok muydu? Asın 
öerecede haşinliği ve ona karşı aldığı bir mektep hocası tavırlarile, 
kızcağızın eskiden neşe ve hayatla ta~n genç kalbini böyle her şey
aen bezdiren kendisi değil miydi? Ondan, mümkün olmıyan bir şe
yi; her cihetçe mükemmel olmasını istemekte ne mana \ardı? 

1.••su SAVOH\ll'. 
) : .· . ; . . .. ~ - - . ' · ~1 . 

kaybettikten sonra birdenbire bulan kimsel~rin sevincile bakıyor& 
Nana. sükOturı. uzadığını görerek, sordu: 
- Kahvenizi içtiniz mi? 

Kendi kendine söylendi: 

- Ya ölürse? ne yaparun, nasıl yaşarım ben? Ah, ne kadar Yic-
öan azabı çekeceğim, ne kadar nedamet edeceğim!.. , 

Ayaklan bilmeden onu ıssız paviyona götürmüştü. Bahçe sıra· 
sma oturdu. Bir gün evvel Nanayı gördüğü, gurgen ağaçlarile çevri· 
li yola baktı. Gene acı düşüncelerine daldı. 

- Canından bıktığım söylediği zaman nasıl anlamadım? O 
meyus bakışlarda uzun bir didinmenin yorgunluğunu nasıl gönne· 
öim? 

Epey zaman oturdui:ıu yerde kaldı. Ç,Ok ötede görünen ırmağın 
berrak sulan pırıldıyordu. Bir gün evvel Nazanm cesaretle içine 
atıldığı buz gibi su sanki çıplak vücuduna çarpıyoımuş gibi, titri
yordu. 

Kendi kendine lanetler yağdıra yağdıra uzun zaman rastgele 
yürüdü. Nihayet yoriUJ1 düşerek içeri girdi. Kendini yataiima attı 
ft 1l)'1lllıL 

Saat sekizde uyandı. Ah~p olduğu için sesi fazla aksettiren evin 
içinde bir an kovanı gürültüsü duyuluyordu. Çabucak giyinerek ye 
mek salonuna indi. Misafirlerini ağırlamakla me~gul olan bayan Se· 

- . . ~ 
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niha Muhtar kahvaltıyı kendi eliyle hazırlıyordu. 

Platon kısa bir selamdan sonra, merakla sordu: 
- Bayan Siniha, Nana .. Bayan Nazan nasıl? 

Genç kızın hafif kısık sesi cevap verdi: 
- Bayan Nazan, burada .. Balkonda güneş banyosu yapıyor, 

bay Platon. 
Platon, üç adımda kapı ile arasındaki mesafeyi ac;tı ve kendisini 

Nananın önnüde buldu. Genç kız. beyaz bir yünlü giyinmiş, geniş 

bir koltukta dertop olmuş oturuyordu. Penbe bir şemsiye, biraz sa· 
rarnuş güzel yüzünü, şimdiden yakıcı bir hale gelen güne~n sıcak· 
lığınd~n saklıyordu. 

Platon, dünkü su banyosunu kendisi yapmış gibi, kısık bir ses-
le: 

- Hiç bir rahatsızlık duynuyor musunuz? diye sordu. 
Elini genç kıza uzatmağa cesaret edemiyordu. 

- Hiç bir şeyim yok. Teşekkür ederim. DelikJz bir uyku çek· 
tim. Soğuk su banyosu kadar uyku veren bir şey olamaz. 

- Ama, böyle bir mevsimde .• 
- On beş gün sonra herkes zevki için banyo yapacak! Ben 

bir parça erken davranmış oldum. işte o kadar. 

- Hayır! 
- Öyleyse, fincamnızı buraya getirtin, berater kahvaltı eet 
Platon bu sözü hemen yerine getirdi. Biraz sonra, uf ak bir ı1'I 

üzerinde kahvaltı takımı önlerine getirildi. f 
"insanlar arasındaki yakınlık yemek yerken artar .... derle!· 

söz tamamile doğru değilse bile, pek de yabana atılacak gibi def 
dir. Nananın da çabucak eski şakrakh;ı yerine geldi. Ç'.enesi açı 
Ara sıra gözlerinin önünden bir gölge geçiyor, fakat onu da u) J.1l 
nu kaçımmk için göz kapaklarını uğu~turan bir çocuk ta\·rile. ııf-
la~tınyordu. 

Fincanlar boşalınca, Nana. artan ekmeğini ufalıyarak bal\((' 
serpti. Bu beklenmiyen ziyafete konmak için her taraftan kuşla! 
şüştii. ' 

Nana, yorgun fakat mesut bir tavırla koltuğuna gömülertİ'' 
- Ku~lar beni tanırlar, dedi. beni severler. 
Bu sôzün üzerine gen lerini kapadı. Siyah kirpikleri, sarır? 

yanakları üzerinde koyu bir gölge yayıyordu. 
Platon, sebebini anlayamadığı bir korku hissetti. ~ 
Hizmetçi gelip kahve takımını aidı. Bu aralık, Sadun Alev _ ~ 

sından Azade gelip Nanarun sıhhatini sordular. Sonrn, prense' bs 
rnek salonunda bulunan aile halkının yanma gitti ve yavaŞÇ~ 
kon kapısını kapadı. 

Platon, Nazan yalnız kalmıştı. Biran tereddütten sonra: 
- Nana! dedi. • ~~ 
Nana kanalı duran gözlerini açtı. Yüzüne bir kan dalg~sı çı 

(De\'amı nr) 
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Suç ortağı ... 
Hidı artık muharrir olmağa ka· Avrupayı rüyasında bile görmemiı· 

tar venniıti. Günlerce düşünmüı. ta· I ti ama, orada geçen ı:üzel günlerini, u· 
ıınrnıı, bundan daha eğlenceli, daha zun tahıil ıenelerini öyle hararetle an· 
enteresan bir meılck bulamamııtı. latıyordu ki bütün bu yalanlara o an 
Sıcak bir yaz günUydü .. Gömleğinin için kendi bile inanıyordu. 

kollarını IIV&mıf, odanın içinde bir a· Yanındaki güzel kadına bayağı aıık 
lağı bir yukarı dolaşıyor, yazılariyle olmuıtu. Utanmasa evli olup olmadığr 
halka veroceği heyecanı, zevki ve ile· nı aoracak ve izdivaç teklif edecekti. 
ride bulacağı büyük JÖhreti düıünerek Genç kadın, birdenbire bileğindeki 
tatlı tatlı hülyalar kuruyordu. Bu ka- elmulı saate baktı: 
dar fÖhret kazandıktan eonra elbette - Eyvah, dedi, vakit te ne çabuk 
lcrvet te yapacaktı. Bütün gazeteler geçmiı ! Çok geç kaldım. Merak ede · 
Ondan bahsedecek, yazılan hakkında celder; belki de yol bilmediğim için 
•Utun sütun tenkid.lcr basılacaktı. kaybolduğumu zannedecekler. Sizden 

Öyle da.lmııtı ki 'bütün bu hülyalar son bir ricam var, beyefendi ... Şuradan 
ona hakikatmiı gibi geldi, hafif bir te· çorap ile bazı ufak tıefek ıeyler alaca· 
beııUmle dudaklan büküldü, göğsünü ğım. fşim bittikten sonra ICıtfen beni 
ltrerek yumruklarını ııktı ve heyecan- Büyükadaya gide<:ek vapura kadar gö. 
it aynaya yaklaftL türür müsünüz?. Oraya ilk defa misa-

Sevinçten yanaldan kızarmııtı. U· fir olarak gidiyorum. İskeleyi tarif et· 
ıun uzun kendine baktı. Bayağı yakı- tiler ama, belki yalnız beceremem. 
tıkJı sayılırdı. Boyu potu da fena de· - Emredersiniz hanımefendi, mem· 
iildi. Yalnız, bapndalı:i aaçlan tepeden nuniyetle ..... 
biraz açılmr§tr. "Adaaam, sen de, de- - Ah çok teıekkür ederim, size te. 
di, töhret ile para olduktan sonra.. aadüfüm bayağı bir mucize .. 
~ıit!tn kadınlar arkamdan koıacak . ., Bu cümle üzerine öyle tatlı bir gü-

Bir kii!ıt hrJırtrsiyle kendisine gel· lüşle güzel \.1İ~lerini göstermişti ki Ha· 
l?ltseydi, belki bu muayene ve hülya dinin aklı fikri biıs.bütün kanıtı. 
dlha uzu ailrerdi. Rüzgar masanın ü- Yalnız kadın etyası satan küçücük 
2erinde açık duran bfıtlan yere u. bir dükkana girdiler. Genç kadın, ye· 
SUrmuıtu. Saatıe, baktı: beJ ... Vakit ne ıit gözlerinin renginde, üç parçadan 
c!c çabuk geçmfıti ı Halbuki o gün mürekkep bir çamaşır takımı ile iki 
l?luhakkak bir yazı huırlamasr tazım- çift ipek çorap aldı. Hepsi tam yirmi 
dı. Gazeteci arkadapna sös vermiıti. dört lira yetmit bet kuruı tutznuıtu • 

lCifrtlan topladı, maaanrn batına o· Paket hazırlanırken dükkancılara işit 
turdu. Kalemi elinde evirip çeviriyor, tirmcmek için yavaı secle Hadiye an
ırurra pkaftnr kapyordu. Ne yapea latıyordu. 
llafiJe._ Aksi gibi hatınna hiç bir fey - Vallahi çok ucuz oldu. Ben h· 
telrniyoTdu. IUlktı. Elini yUzünü yı- mirde böyle bir takımı dünyada otuz 
~adı.. Oh. • .Btraz ferablamrıtı. Pence· lirada:ı apğı alamam. Aman inşaallah 
renin kenarına dayandı. Dışansmı sey- sonra geleyim de iki kat daha alayım. 
tcnıteğe baıladı. Benim iç çamaıırına fazla merakım 

Beyoflunun y•:l ıoleülanndan bi· vardır. Ona verilen paraya hiç acımam. 
l'lnde küçük bir apartımanın tek <'da- Hem bilseniz bu kumaşlar oyle daya -
"'1da oturuyordu. "Birden rengi değit• nıyor ki .. Yıkayın, ütüleyin, giyin .. yı
ti. Karııdan ev sahibi madam geliyor- kayın, ütüleyin, giyin .... 
llu. Muha~ka'k aylık ist:yecekti. Ge· Adamın uzattığı z~rif paketi Hadi 
Çcn ay para veremediği için on beıer- almak istedi ise de genç kadın razı ol· 
den tam otuz lira borcu olmuıtu. Bu· madı: 
!tun hepsini birden verm~ine imkin - Siı:e bu kadar zahmet verdiğim 
}'oktu. Cebinde yirmi bet liraıı vardı. yetifmiyormuı ~ibi birde eşyayı ta. 
\'irnıisini aylığa mahsuben verecek. ırtayım?. Vallahi olmaz! .. 
teri kalan ~ lira da harçlığı olacaktı. - Rica ederim hanımefendi, sizde 
t., sahibiyle kaf'!ılaşmak istemiyordu. kalırsa pek üzülürüm. 
l>arayı ~ıir :nektupla göndermeğe ka· - Peki, dıtarı çıkalım da .. 
rar vermişti. Gişeye yaklaıtı, dudaklarında Hadi-

llemen ppkasını baıına, ceketini Yi büyüleyen o tatlı tebeasiımü vardı. 
•ıttı"1 geçirdi, ve kapıdan fırladı. Ka- İnce manikürlü parmaklariyle kırmızı 
Pıcının bot odasında biraz bekledi. Ka· çantasını açtı. Henüz parayı çıkarma -
dırı geçtikten sonra sokağa çıktı. Ken- mııtı ki: 
di kendine: - A ... Cevad ... diye bağır.eh ve para 

"Bu sıcakta zaten bir JeY yapa.mı· 
}'~:aktım. Serinlikte döner yazanm.,, 
diye söylendi. Vitrinlere baka baka,, 
•g r agır tünele doğru yürüdü. Karıı 
'0kağın kötcsinde duran beyaz elbise. 
1i bir kadının dikkatle kendine baktığr 
Ilı gördü. O tarafa yürüdü. Bildik mi 
diye o da dikkatle baktı. Kadın gülü,m 
'tdj ve elindeki ıı'k çantayı kasten ye
te dUıt." d" :rUr U, 

. Bu, uzunca boylu, balık etinde, ye· 
lıJ gözlü güzel bir kadındı. Nar çiçeği 
l'el"I • ~-,-.. Cine boyalı dUQ&Alan arasından 
:~rUnen bembeyaz dişleri çok gilzel

ı. 

.. l>•nnagında tek taı küçük bır ytizü· 
t\i "•rdı. Beyaz elbisesi pek tıktı. f n
Ctcik belini sıkan kemeri ve yere dil· 
IUrttu"f" • • 'b' d d ki u çantaaı. gı ı u a annm ren . 

Ctnde idi. Velhasıl kibar ve tam o-
~Un hoıtandrğr tipte bir kadın .. Çan • 

YI IUdinin elinden alırken daha 
'•rıdan oir g iiilıle teıekkür etti. 
~ ~ir tey ıöylcme0k iıtiyormuı da çe
'• 

11 Yorrnuı gibi hali vardı.• Nihayet: 

11~ffe-d:nıniz" beyefendi, İstanbula ve. 
~ Ccldım: buraları~ acemisiyim, Kati
<! ~111 arıyorum. Lutı 1 ne tarafta ol • 
.. ~&unu tarif edermiainiz .. dedi. Hidi-
·•ırı .. 
do ışı "Oktu. Ne yapacağını bilmeden 
Jc. latırken işte, Allah ona, güzel 't>ir 

dırı a" d . . H 1 - h' ~i .,on ermıştı.. azır ayacagı ı· 

d/'Ye de iyi bir mevzu çıkmıştı. "Ben 
ti1 ıaten o tarafa gi.diyorum, sizi gö-

rcyi.... di d' B b .. ttı -..,, ye cevap ver ı. era er yu· 
ıı:tfe baıladılar. Atık HSdinin çe· 
Itır 1 ;\'iılmıı• r: neler, de neler anlat • <li:0tdu ! Ken 'ini bir ~az ete muharriri 

t takdim etti. 

çantasını Hadinin eline s~kıştırdıktan 

~onra: "Bir dakika, şimdi geliyorum,, 
diye dışarı fırladı .• 

Hadi, elinde kırmızı çanta, gözleri 
dalgın, zengin ve güzel hanımı ada.· 
lar iskelesine kadar otomobil ile götür
meği dütünüyordu. 

Bu kibarane butuı o kadar hoşuna 
gitti ki dudakları hafif bir gülüşle ya· 
yıldı, elindeki çantayı muhabbetle sık· 
tı. Kapının önüne geldi, gözleriyle et
rafı aradıysa da kimseyi göremedi. Tek 
rar içeri girdi bir iki dolaştı. Vitrindeki 
ıık eıyaları birer birer seyetti.. 

Güzel arkadaşı hala meydanda yok· 
Sakın bir kazaya uğramasın diye dü· 
§Ündü. Bu üzüntü ile dışarı çıktı ve 
beklemeğe başladı. 

- Affedersiniz efendim, hanıme
fendi galiba gelmiyecek, llıtfen hesabı 
kesseniz, sa.at yedi oldu, mağazayı ka· 
payacağız .. 

Dükkancı para istiyordu. Artık bek· 
]emesine imkan yoktu. "Nasıl olsa çan
tası bende parayı verir çıkarım. Şura· 
cıkta biraz daha beklerim. Zaten nere· 
deyse gelir .. Muhakkak ki İstanhulun 
adetini bilmedigi için geç kalm:ştır.,. 
diye düşündü. 

Çantayı açtı. A ... Gözlerine inanamı
yordu.. Çantada beş paralar yoktu ... 
Tekrar kapadı, tekrar açtı, evirdi, çe· 
verdi nafile .. Şimdi n~ yapacaktı? Sat
tıkları eıyanın parasını almayınca bu 
adamlar onu dünya.da bırakmazlardı • 
Kavga gürültü çıkacak, rezil olacak • 
tı.. Kt'ndi kendine öfkeleniyor: "Ah. 
enai çapkınlık ıenin nene! .. ., diye aöy· 
leniyordu. Cebindeki yirmi beı lirasını 
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LüzrJm/u T elelonlar 
Yangın: 
htanbul için: 24222, nelrıifüı için: 

44614, l\nılıkoy için: li0020. C'sküdar I· 
çin: 60625. 

Ye$11köy, Bakırköy. Bebek, Tarabya, 
Rü) ukdere, h·rıerb:ıhçe l\:'ınd illı, Eren· 
köy, l\aı lal, llu} uk:ııla. lleyhelı, Burgaz. 
Kınalı, lçın: Telefon mııh:ılıere nıenıu· 
runa yangın demek kilfıLlır. 
Ramı ııraıle~ı: 2:.!il ı 
l>enız ıtraiye~ı :rn .• 20 • 
Beyazıt kıılesı: 21996. Galala vanıun 

kule!ll: 400110 
Sıhhi imılat: 449911. Muılıteıumumilik: 

22290. Emni\'f'I nıiıdurlııılıı: 2HR2. 
Neria \'ckiıletı lstanlıul Elcktrık lşlerı 

Umum ~lüılürlıığu ncpıJılıı: 4480 t • Is tan. 
bul: 24378. 
tıış: 411!l:i8. <:ıhall: 211222. l'\urosmanı•,.e: 
2J708. l'sk udar • l\:ıılıköy: liUii3. 

ll:ıvaıwzı: fsı:ınhııl: 24378. K:ıc1ıköy: 
60790. RcyoAlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Sular ldare!li: HeyoAlu: 44783. Beşik· 
BeyoAlu cıheti: 49084. Bebek cıheti: 

36 • JOJ. Kadıköy cıhelı 60U7. 

Denızyolları 
lstanbul acenteliAi: 22740. Karaköy: 

42362. 
Pnzarlesl Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bandırma. 
Salı Tophııneden 9,30 lzmll, J6,30 Mu· 

danya. J9 Karabil{a, 20 Bandırma, C:ala
tadnn 12 Karadeniz. Sirkeciden 10 Mer
sin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 Bandırma, Sirkeciden J5 Ayvalık, 18 
Barlın. 

Perşeınhl' Tophaneden 9,30 lzmit, 16,:m 
Mudanya, 20 Bandırma. Galatadan 12 
Karadeniz. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mudanya 20 
Bandırma, Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
Barlın. 

Pazartesi Tophaneden 9fmroz, 9,30 iz. 
mil, Gnlat:ıd:ın 8,30 Mudanya, 10.30 lzmir 
Sür. 12 Karadeniz. 22.30 l\lııd:ınya. 

MONAKASALAR: 
Çankırı ,; llıiyet merkczinıle yapılacak 

olan ve hedcli keş i 5667.& lira 35 kuruş 
raddesinde bulunan h:ılkcvi inşaatından 

ayrılnn 25428 lir:ı 39 kuruşluk inşaat kıs· 
mı kapalı zarf usulilc eksillme) e kon\11· 
muştur. Eksillıne 1410-938 tarihine ıniisa· 
ılif curnn gıiıın sanı (15) le Çankırı C.II.P. 
llröııkurııhı huzuruıııla )'npılacıı,ktır. 

GEÇEN SENE BUGON NE OLDU? 
ltalra, l':ıris nnlnşın:ısını lnsdik elli. 

içi sızlayarak vezneye uzattı ve Jışarı 
fırladı. 

Etrafına bakmadan hızlı hızlı yü • 
rüyor, kadına da, kendine de küfürler 
yağdırıyordu. Eve geldi. Elinde kalan 
kırmızı çantayı öfkeden makasla par· 
çaladı, odanın bir köşesine attı. iki 
gün hiç bir yere çıkmadı. Cebinde beş 
parası olmadıgı için üçüncü günii bir 
arkadaşına gidip borç istemeğe karar 
verdi .. Evde henüz çıkmıştı ki Galibe 
rpt geldi. Beraber döndüler. Galibin 
gözü bir aralık masanın altındaki kır
mızı kadın çantasına ilişti. 

- Ulan, işte gazetenin yazdığı çan
ta .. Yoksa yeıil gözü ikadının suç orta
ğı sen misin?. 

Hadinin şaşkın şaşkın baktığını gö· 
rünce cebinden bir gazete çıkarıp u
zattı: 

- Bak oku .. Vallahi harıl harıl seni 
arıyorlar. Meraktan çatlayacağım .. Ku· 
zum çabuk anlat ... 

Hadi, rengi sapsarı aşağıdaki yazı· 

• !arı okuyordu. 

Mühim bir hırsızhk vakası 
"Maruf müteahhitlerimizden Bay 

(K ... ) nın evindeki Güzin adlı hiz
metçi kız, bundan biraz evvel hanımı· 
nın bin beş yüz lira kıymetindeki pır· 
lan talı saatiyle bir· tek taşlı yüzük, ve 
içinde beş yüz lira bulunan küçük kır
mızı bir el çantasını çalarak kaçmıştı. 
O zamandanberi zabıtaca aranmakta 
oln "Güzin,, e bir sivil taharri memuru 
elinde ufak bir paketle Tatavlada tram· 
vaydan inerken rastlamış ve tevkif et 
miştir. Pake!te bir takım yeşil ipekli 
çamaşırla iki çift ipek ÇOt'ap bulun
muştur. Yapılan tahkikat neticesinde 
o gı.in "Güzin,, e orta boylu, sarı göz· 
lü, sağ yanağı üzerinde hafif yara izi 
bulunan şişmanca, bir adamın refakat 
ettiği anlaşıl -:ııştır. Güzin, şeriki cür
münün isim ve adresini söylememekte 
israr ttmektedir. Yüzük ile saat ahn· 
rpıs. fakat henüz par~lar ele geçirile· 
memiştir. Bu hususu:'! tenvirine yar· 
dım edecek olan meçhul şahıs şiddetle 

aranmakta.dır ... 
Hadinin eli ayağı titriyordu. Ey

vahlar olsun .. Ya o gün orada o kadın· 
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suntan, alfilDar-D o'lfıar- ıçnınıde eda· 
dan soffawa 0 soffacdlan saoona 

<dl o ı aı ş a p <dl u a:- lb!I v o ır dl u 
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önüne getirdi, iri camlarından bıllıir. 
vızclcrın bol ı .ıkları dışarı~ a taşan, 

nizde, surun parlak sathında kJ\ ra o 
naşmalarla pırıldayan pencerelere 
Görünurde kimsecikler yoktu .. '\ a nız 
çerden duyulan bir saz sesi, ince sc ı 

dm hanendelerin bülbül ötüşlerine u 
rak bir şarkının mısralarını tekrarladı 
nı duyar gibi oldu. Kürekleri kapadı 
dalı kendı haline bıraktı, kulaklarını 
za kaptırdı. gözlerini yalının par'lak ı 
h ü"t kat pencerelerine dikti, bir şey g 
meğe çalıştı, saz sesi, gittikçe artan b 
nağme tufanı halinde yalının pencerel 
rinden denize dökülüyor. Kanlıca ko 
nun durgun sularında binbir akisle bu 
bütün billOrlaşarak engine ) 3)'Ilı)or, 
ki bu iç açan, ruh okşa) an saz sc ı de 
de } ıkandıkça. berrciklaşan bir ahenk 
!inde etrafı sarıyordu. 

Delikanlı, sandalın içinde c:ade goz k 
silen bir dikkatle hakıc:larını pencerele 
dikti, bir !:.aate yakın bekledi, pencere 
de bir gölge bile görünmüyordu. 

Ayre c;ultan saatleri birer asır kadar 
zun buluyor, Davistin yoklu&runu avu 
turmak, s ıltana unutturmak için ge 
saraylıların ~ahane saz he) eti alabıldı 
ne çalı} or, fakat her şarkı sultanın ıh 
rasını koruklemektcn, iç· nde lfı\ la an 
damarlarım saran arzuyu, Da\ ı ti, 
gili genç \e korpe delıkanlı)ı anmak 
zu unu geliştirmekten başka bir te 
) apmıyordu. 

Sultan, ahlar, oflar içinde odadan so 
ya. sofadan saTona dola5ıp duruyordu. 

Her çeyrek saatte bir el çırpıyor, gel 
saraylıya Teranedili soruyoı : 'her defa 
sında da. 

- Daha gelmedi sultanım. 

Ce\ abım aldıkça artan hırsını Tera 
dilin arkasından atıp tutmakla alı) ord 

Dördüncü defa Teranedili ara) ıp 
bulamadığı c:ırada, genç ve seçme sara 
lıların mukcmmel sazı yeni bir şarkı 
geçmıştı: 

"- Geleceksin diye beklerdi goz 
yollarda, 

Gecikip ba;rmıı Jıuu eyledin ey sevgı 
sen.,, 

l\1ahur fa lmın en kıvrak nağmeleril 

en içli bır ahengi oyalayan bu şarkı da 
marlarmdaki tutuşan kam zapta uğraş 
da mm affak olamıyan sultanı çileden çı 

' kardı. 

BıllOr bir tepsı içinde 
zümrut kapaklı siırahiciğin içindeki rakr. 
dan bir dolu kadeh daha çeken A~ şe ur 
tan onündcki sedef kakmalı arabesk rakı 
masa ına şahane bir tekme savurdu. Ma• 
sanın de,·rilmesile yerlere dü)Cn, param 
parça olan kristal tepsi 'e rakı takımr 

nın gürültüsü saza: 

- Sus! 
Emri verilmiş gibi birdenbire çalgıyı 

durdurdu. Sultanın cins bir arap kısra· 
ğının ki.,ncme ini andıran muhten 
salonda çınladı: 

- Yeter!.. Kesin şu sazı .. Allah kah
ret in, sazı da, sizi de. 

( Oe,·amı \'ar) 

(1) Boğa;daki cereyan mulıtcl'f b11 
mnlara çarptıkça gcrıye doner, ı:e Ana
dolu sahılinı takiben aksi bır ı ere) an la
sıl eder kı buna orkoz ismi vcrılır,. R.1'. 

Bu~ lYı ın klYı 
~ADVO 

{i Biriııcılc ı in - 1938 Pl H 1 l\lBL 
18,30 dans ı ıusikisi, (plak), 10 k rı e· 

rans, F.ıtıh lınlkc' ı n.ırnın:ı, A\lık t ( u .... 
lcttin I·:ızıl l rlnn tlsl:ınhulun kuı t ıhı u), 
19,30 Keman kon eri, Ali Sezın, Pıl 
fokııtıle, 19,55 horsa h:ıbcrlcrı, 20 
;) arı. ı· i k 'c ark:ıd şiarı tar fu el n T rk 
mu iki ı, '\C h lk şarkıları, 20,40 njıın-; h • 
bcrlerl, 20,47 Ömer Hız:ı Doğrul 1 r r n• 
d.ın :ırapçrı o.}lcv, 21 :mi ınıırı,. 21,30 Rı• 
f, t ve .ırk:ıdaşl rı t.ır:ıfınd n Türk mu ıkı· 
5İ 'c h:ılk sarkıl:ırı, 22,10 ham rııporu, 22, 
13 \ bolonsel konseri, l\hıhiddin S d k, 
Pn nt"l refak tıl . 22,50 son haberler ve 
erte ı ı:imuıı programı, 23 saat a~ arı,, i tık 
141 marşı, so_n. __ 
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Hediye kazananların 
simlerini neşrediyoruz . 
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BlR KOL SAATİ KAZANAN 

irinci: Necmiye Cuma, 16 mcı ilkokul 
ebesi. 

11.-,,.-....u. DOLMA Mi;!1EKKI<~PLİ KALEM 

KAZANAN 
ci: Ali Elgtil, Satie şirketi memur

dan. 
BİR BÜYÜK ŞlŞE KOLONYA 

KAZANAN 
WçüncU: füdin Tek, Lıileli 27 numa. 

Ç RENK YAZAN BİRER DOLMA 
• ŞUN KALF..Ml KAZANANLAR 

- ~ul;,,; r Taksim tevzi memuru, 2 

Lfltfi Ozin IJ'mirgan, 3 - Şaziye OL 
81 i!d ".kokul sınıf 5. 4 - Türkan 
altcpe Aksaray. 5 - Muazzez Gülen 
utpaşa tramvay cd. No. 7. 6 - Me
YAt7:ır Karagümrtik Uzunyol. 7 -

kl;'41 T~uguç Çapa kız öğretmen O. 
8 - Gülçin Orkunt Hasfırm arka. 

No. ~2. 9 - Ali Sağlam Cağaloğlu O. 
lu 1'33. 10 - Silzan Küçükçeşme. 
BİRER Kl tçOK ŞiŞE LOSYON 

l\:AZANAN 
1 - Lrr.1an Doğanay. 12 - Sabahat 
aloğlu, 13 - l\Iahmut Şişli, 14 -

i Polat erkek lisesi 1402. 15 - Mwı 

Kızıltan Taksim. 16 Yurdagül Çe. 

Ayazpaşa Selim H. Merdiven Çk. 4. 
BlRER TUVALET SABUNU 

KAZANANLAR 
21 - Mehlika Kabataş ortaokulu 644. 

22 - Aliye Altıncı Fındıklı, 23 - Saba
hattin User K. C. S. 19. 24 - Mekki 
Meteliksiz Fındıklı, 13 üncüokul. 25 -

Güzin Akay Erenköy Sahrayıcedlt. 26 -
Süzan Fener istasyonu 14. 27 - Nesrin 
Fener Kiremit sok. 28. 28 - A. M. D. 
Cağaloğlu. 29 ~ Ümit Tüzcr Ça_ 
talca 1 inci okul 53. 30 - Gülçin Kızıl
toprak. Şehir kahyası sok. 29. 
BİRER KUMBARA KAZANANLAR 
31 - Fikret 15 inci o~ul 471. 32 -

Semiha Kumuma Fatih Çelebi Sülcy. 
man sok. 20. 33 - Fikret Şehremini Sa 
raymeydam cad. 64. 34 - Melek Şeh_ 
remini saray meydanı caddesi 65. 35 -
Cahit Şehremini. 36 - Zeki Olcay Vefa 
lisesi 393. 37 - Sabit J>aylı Ankara 
cezaevi 6 ncr koğuşta. 38 - İsmail Ça

Samatya. 39 - Yusuf Burcoğlu Diyar • 
bakır lisesi. 3 3. 71. 40 - Rahmi Tuna 
Şehzad~başı foto Suna yanında No. 
117. 
BİRER DIŞ FIRÇASI KAZANANLAR 

41 - Mediha Örçün Bostancıtepe ma_ 
halle. 110. 42 - H. Arat Kasımpaşa dört 
kuyu fırın !?ok. No. 2. 43 - Necla Kan
su, Bakırköy. 44 - Samih Tezcan üs. 
küdar atiktckke arkası. No. 3. 45 -
Seha Mcray Cağaloğlu Mahmudiye cad. 

25. 46 - Milat Tokny Suadiye Tarlacık 
eokak. 21. 47 - Rukiye Akbay, Şehre_ 

mini tatlıpmar cad. 39. 48 - Yaşar 

Kural Üsküdar 1 inci orta okul 3 B. 
49 - Türkmen Altay Teşviki.re cad. 
No. 411, Maçka. 50 - BetUl Bora Ka
dıköy Zühtüpaşa malı. Şefik. B. S. 30. 
:Sl - Semi Taner Kadıköy 7 inci okul 
219. 52 - Hikmet Sağnak. Kadıköy Sö. 

6 BtRtNC1TEISR!N - 1838 

.. 

'I f ı ld) ~ l unıhurll1el Merkez Hankası vaziyeti 
°" K Ti F 

~ ..ıs ıuıuvram 17 167 834 

ll&lıluıot. • • • 
Ufaklı.ıc.. • • • 

24.133.866,1!>1 
14.652.653,00 

1.239.240,63 

Lira PASI F 

1 
......,.. ..... . 

u.u,.ı ütmlı · •• ı ~t tl r ı • 
40.025.759,78 AdJ n teYk&I~ 1 1 e • ı 

Lir• 

15.000.000,oO Sirkeci, 17 - B. ağlı Samatya Mil
• cd. No. 52. 18 -Mümtaz Ata Ayaz. 
, 19 Mehpare Ayazpaşa Ebeha.. ğUtlU çeşme. 31 O. Oala!Jclek.I MuJl&blrles 1 

!'llrll l1r'aa : 334.406,60 
Hu.sua'l ı • 

334.406,60 

2.712.231,,11 
6.000.000,00 

h 
8. 712.23.ı,ıı. \1 

eher çiftine tahmın edilen fiyat 
kuruı olan 2 50.000 ila 33 7 .400 çift 
kundurası kapalı zarfla eksiltmeye 
ulmuıtur. ihalesi 10 tlkteırin 938 
rtesi günü saat 11 dedir. tık te
t 69,421 liradır. Evsaf ve ıartna _ 
50 lirl mukabilinde M. M. Veki

Satınalma Komisyonundan alınır .. 
tmeye gireceklerin 2490 saydı ka
n 2 ,3 üncü maddelerinde göste _ 
vesaikle ve teminat mektublarını 
saatinden bir aaat evvel Ankarada 
. Vekaieti Satınalma Komisyonuna 
eleri. ( 439) (6672) • • • • 
er kilosuna tahmin edilen fiyatı 90 

§ olan 100000 kilo sadeya~ı kapalı 
usulü ile münakasaya konulmuştur. 

esi 18·10·938 salı günü saat 11 dedir. 
teminatı 5700 liradır. Evsaf ve §art· 

i 450 kuruş mukabilinde M.M.V. 
a Ko. dan alınır. Eksiltmeye gi-

erin 2490 sayılı kanunda gösterilen 
· e teminat ve teklif mektuplarını 
e saatinden en az bir saat evvel An
da M.M.V. satınalma Ko.na verme· 

• (7046) 
• • 

mirde üç erat pavyonu inıası ka
zarfla eksiltmeye kcnulmutşur. 
inin bedeli 68.787 lira olup ilk te-
tı 5160 liradır. Eksiltmesi 10 • 10. 
r. Şartnamesi 344 kuruş mukabi _ 

M. M. V. Satınalma komisyo
alınabilir. Eksiltmeye girecek -

kanunun 2, 3 maddelerinde mu • 
vesaikle birlikte teklif ve temi • 

mektuplarını ihale saatından en 
bir saat evveline kadar M. M. V. 

lma komisyonuna vermeleri. 
(441) (6674) 

• • • 
-....ucu,u.ıda yapılacak iki pavyon bir 

bir mutbah kapalı zarfla eksiltmeye 
qtur. Keılf bedeli 6:1.840 liradır. 

t teminatı 4938 liradır. lsteklL 

i§e ait keşif plan ve ıartnamelerini 
lada Askeri lnıaat Komisyonundan 

mukabUlnde alabilirler. lıtiyenle. 
s&ndertllr. Teklif mektuplan 10.10_ 
pazartesi gUnU saat 14: de Muğlada 

caktır. İsteklilerin bu işi yapabilecekle_ 
rine dair M. M. Vekaleti İnşaat Daire. 
alnden musaddak vesikalarını ihale gii.. 

nünden beıı gün evvel komisyona gön_ 
dermeleri lazımdır. ( 444) (6707) 

• • • 
Kllilkte de yapılacak iki pavyon bir 

tavla bir mutbah kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 57842 liradır. 
Muvakkat teminatı 4338 liradır. İstekli. 

ler bu işe ait keşif plan ve şartnamelerini 
Muğlada Askeri İnşaat Komisyonund:ı.n 
Uç lira mukabilinde alabilirler. lstiyenlc. 
re gönderilir. Teklif mektuplan ıo_ıo_ 

938 pazartesi gUnil saat 14 de Muğlada 
Askeri Satmalma Komisyonuna gönderil. 

miş olmalıdır. İhale 10-10-938 pazar. 
tesi gUnU saat 15 de Muğlada Askeri 
Satmalma komisyonu tarafından yapıla.. 

caktır. İsteklilerin bu işi yapabllccekle. 
rine dair M. M. Vekaleti inşaat' dairesin_ 
den muaaddak vesikalarını ihale günün. 
den be, gUn evvel komisyona gönderme. 
leri. (445) (6708) 

• • • 1 

• 
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Iskonto haddı % 4 Altın liıerine avııns o/o S ' 

l'skiıdur lı:r" .tle11111rlu(jwıdun: dairesinde ıııua.)ycn l\o. sıı\tta herkes111 4 - Ga.) rinıenkul kendısine ihale oluna.il 
ırenınd.ızın l\ir~akoıl:ın istikraz e}ledi· giiı·cbilıııesi i~·in uı:ıklır. lliınd:ı yuzılı ol:ın· kimse ılerhal veya verilen ıııiıhlet içind• 

ği bin lirııya ıı~uknlıil ipotek tesis etmiş ol- Iardıın fazla ııınllınıal ıılnıak istiyenler işbu para~ ı \"ermezse ihale kararı fesholunar~ 
Eskişehir tayyare alayından, Eskişe. ılıığu Karıaldu Pendik cadclcsinıle :jark:ın şartnameye ve 938-558 dosya nuıııarasile keııılisınden evvel en yüksek teklirde bil• 

hir fabrikasına iki saç hangarın nakli ka· mukaddem Bcdiros, e~ le~ \ili mühendis nıeınuriyctinıize ıııiiracaat etmelidirler. Iunun kimse arzu etmiş olduğu bedelle ııl• 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu- . Kirnrk dendi n•rcse:.i tarlalarını tefrik e· 2 - Gayrimenkul 9 T.sani 9:18 T. du ~·ar· nıu~a razı olursa ônu, razı olmazsa veY1 

hammen bedeli 30362 lira 19 kuruşur. den kadim dıv:ır, gnrlıcn nıukaıhlcın A· şuııılı:ı glinli saat lli da Csküdardn ltısaniye Jnıluıııııazsa hemen 15 gün müddelle arttıf" 
İlk teminat , 2277) lira 

15 
kuruştur. Ek_ leksan \'C A"op, clyevm Ycniküylii Arlin ııı:ılı:ıllr!siıııle ŞNiflıl'Y çeşmesi ı;ok:ığıncla maya çıkıırılıp en çok arltırana ihale fi' 

efendi ı.ırlası arasındaki ılcre, şimnlen adliye lıiııasınıl:ı t'skiiclar icra mcnıurlu· dılir. İki ıhale arasındaki fark \'e geçell 
siltmesi 24-l0-938 pazartesi günü saat Meşeli a~ a:mıu tariki, ı·enulııl:ın şinıcncli- ğu oclasınıla üç defa bıığırılılıktan sonra en gfııılcr içın yüzde 5 den lıesnp olunacııı 
15 de M. M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacak· fer hallı ile mahdut ~t·ıli dönüm ;:147 arşın ~·ok nrllıranu ihnle edilir. Ancak arllırma faiz \'e diğer zararlar a~rıca hükme hacet 
tır. Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde a- ıuhvilcn sekiz hin altı yliz ııllmış ınelre Iıcılcli ıııulıarnıııcn kıyıııetın yüzde 75 ni kalmaksızın ml'muriyetimizce alıcıdan t:ılı" 
hnabilir. Eksiltmeye gireceklerin kanun. mur:ılıhııı \'e üı: ) eminli clılı \'Ukuf tararın- lıulın:ız \'eya satış isti~ enin al:ıl·ağına ruc- sil olunur. 
da yazılı vesikalaril~ birlikte ilk teminat elan metre ııııır:ılıhnın:ı ~ cılişcr kuruştan hani olan diğer ala<'nklılnr bulunup da lıc- 5 - İpotek sahibi nl:ıl":ıklılarln diAe' 

lnııı:ıııııııa "(iOli,. lira :w kuruş kıymet tak- cici hunların lııı g,ıyriınl·nkııl ile temin edil al.ik:ıılarların ve irtifak hakkı sahipleriniO 
ve teklü mektuplarile ihale saatinden ıe ılir edilen l:ırlaıl:ıki ı(ijrt hi:.se itibarile miş nlacaklarıııın ınccıııundan fazlaya çık- gayrimenkul üzerindeki lıakl:ırını hususı 
bir saat evvel Ko. na vermeleri, horı:Iuya ait iki hissenin gene K:ırl:ılda nı:ızsa en çok arllıranın taahhüdü baki faiz \'e masrafa d.ıhil olan iddialarını işbıı 

( 498) (7194) Pendik l'addesiııdc şarkım ıııuk:ıclılcııı lle· kalmak iizcre nrllırına 15 gün daha temdit iliın tarihinden itiharcn 20 giin içi nele e'lf" 

A 1 
diros, clyernı ıııiilıendis Kiı.ıork efendi ve- edilerek 24 leşrinisnni 1938 T. de pcrşcnı- rakı ınüslıltclcrilc birlikle memuriyelirııl• 

~ k ~r 1 ,ıe d 8 V Of rcsesl tarl:ılarıııı tefrik eden dıv:ır gar- be i!Ünü snut 1li da l'sküdarda lhsaniyede ze lıilılirmelcri icap eder. Aksi hahle taP11 

Üııkiid.ır aıı;kcrlk şu hesinden: hen muk:ııldcm Alcksun ve Agoıı elyevm Şerirlıey ~·eşmesi sokağında 16 !'\o. lı adliye sicilli ile sabit olmadıkça salış bedellnil• 
1 - 31G·333 doğumhı iki senelik erlerle Ycniköylü Artin erendi t:ırlnrı arasındaki binasında t'skiidar icra menıurlıığu oılu- pa~Iaşınasınıl:ın hariç kalırlar. 

hirbuçuk seııl'lik ııayri müı;liııı erlerden 1 ılcrc şimalcn şiıııcnılifer hallı, cenulıen sıncla ynpıl:ıenk arttırmada bcılclli salış 6 - Alıcı arttırma lıcdeli haricinde oııa· 
316-330 dahil ıloğunılular 25 hirinciteşrin Bağd:ıt <'aılılcsile nı:ıhılut bir dönüm 31il istiycnin alacağına ruchani olan diğer a· rak karar pulları, tapu rernğ harcı, 20 5t'ne" 
938 günlemccincle mürettep olclııkl:ırı ma-

1

1 arşın talıvilen ,•147;;,, metre ınuralıhaı Ye lacakhların bu gayrimenkul ile temin e- lik vııkır taviz bedelini \'ermeğe mecbııl"' 
hallere şıönderileceklir. ~·,Yeminli clılhukuf t:ırahnılan metre mu· dilmiş al:ıcaklnrı mccmuundan fa7.laya dur. 

2 - Bu do#unılu erlerin hirnıeli filiye- ralıh:ıın:ı Yl'ılişcr kuruşl:ın t:ınıamına yüz çıkmak ve yeminli üç ehlivukuf tarafından lıııyrimenkulün nefsinden doğan müterı-
lerine mukabil hcclcl ''ermek istiyenlcrin iiç lira 25 kuruş kıymet takdir edilen tnr- takdir edilmiş olan kıymeti mııhamnıene- kim vergi, tanzifat, ve tcıwiriye ,.e tellt' 
nakdi bedelleri 24 birinciteşrin 938 günü lalar ki dört hisse ilihnrile ~ene borçlu~·a nin yüzde 75 nl ge~·nıek şartile ihale ecli· !iye rc'inıi ,.e Yakıl ic:ıresi bor~·luya aitlif• 
a1-şanıına kadar kabul edilir. ait diğer hissesinin 2280 ~o. lı kanım hü- Ieeeklir. Bö_yle bir bedel elde edilmezse 7 - Gösterilen glinde arllırmaya işti~ 

3 - Bunlardıın yıı1nız deniz sınıfların- küınlerine tevriknn Ye arttırma şartn:ıme· 2280 numaralı kanuna teYfık:ın satış geri edenler arttırma şartnamesini okumuş ., 
dan olan erler 14 birinciteşrin 938 giinü sinde yazılı şartlar dairesinde açık arıtır· bırakılacaktır. Arttırma bedeli peşindir • Jüzuııılu malömatı almış ve bunları taııır 
seTke tabi olduğundan bu sınıf erlerin nak ma ile satılmasına karar verilmiştir. 3 - Arttırmaya iştirak için yukarıda ya- men kııbııl etmiş ad ve itihar olunur. 
dl bedelleri 13 birinciteşrin 938 akşamı- 1 - fşhıı gayriınenkııliin artlırma şart- zıh kıymetin yüzde 7 buçuğu nisbelinde Yıık:ırıcla gösterilen gayrimenkul işbu t 
na kadar kabul cılilcccktir. Al:'\kadar:ının namesi 20 lıirincileşrin 1938 tarihinden iti- pey akçesi veya millt bir bank:ının temi- lan ve gösterilen ıırllırına şartnamesi dır' 

) 

' 
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Fırsat 
lıo.l.iuhammen bedeli 4:89 lira 50 kuruş olan 3i3 adet yiin batta.niye 
~t 1938 cumartesi g:.inü saat 10.30 da Haydarpaşada gar binası içindci<i 

l?ıal121a komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
~ Bu iıe girmek istiycnlc.rin kanunun tayin ettiği veaaik ve 321 lira 72 
~ UJlu)c muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme glinü saatine kadar ko

:.J ona mUracaatları lizımdır. 
fında 'Su iıe aid §artnaıne Haydarpapda ıar binasındaki komisyon tara-

n parasız olarak dağıtılmaktdır. ( 6778). 

~Ublfnmen bedellcrhe miltaı ve vasıfları apğıda yazılı iki ırup mal· 
lihı~ ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 24.10.1938 pazartcı1i 
ttf u saat on buçukta !-laplırpaı:ıda gar binası dahilindeki komiayo,1 ta· 

15000 kilo balye ipi, 500 kilo kınnap 
25--10-938 salı iUnU saat 15 de Top. 
hanede Lv. Amirliği Satmalma Ko. da 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 9925 liralık te
minatı 744 lira 37 kurugtur. Şartname ve 
nUmunelerl Ko. da görülebilir. lsteklllerln 
kanuni vesi.kalarile beraber tekli! mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
Ko. na vermeleri. (272) (7192) 

BeY.oğlu Dördüncü sulh hukuk mahkemesi tarafın. 
dan 11Birinciteşrin938 salı günü saat 10 da a~ğıcla 
isimleri yazılı gayrimenkuller müzayede suretlle aatı· 
lacaktır: 

1 - lstanbulda Eminönü yakınında Çiçekpaıannda Camcı 
Siron biraderlerin işgal etmekte oldukları (822) metre 
murabbaındaki 22· 1 ve 36·38 nwnaralanru havi mağaza 
ve depoların yedide bir hissesi 

2 - GaJatada Müeyy:it zade mahallesinin Yüksekkaldmm 
caddesinde altında iki dükkfuu havi 679 ve 683 kagiı 
681 numaralı apartımanın yedide bir hissei. • * • 

llldan açık eksiltme ile satın a!macaktır. 
~t Bu işe girmelt istiyenlcıın her grup hizasında yazılı muvakkat temi
~~c kanunun tayin ettığı ves~i.kle birlikte eksiltme günü saatine kadar 

8Yona mürcaatlan ~azımdn. 
:Su işe ait şartnarnA:ler k;.mıisyoı:ıdan para6ız olarak dağıtılmaktadır . 

~tı 1 
- 1000 adet üç renkli el işaret feneri muhammen bedeli 1900 lira 

\'~icat teminatı 142 1·2 lira~r. 

Nakliye okulu için 40 çift altlı ve Uat· 
lU karyola 17-10-938 pazarteıi günU 
saat 15,30 da Tophanede lst. Lv. Am. Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkla yapılacaktır. Tah
mlıı bedeli 920 Ura, Jlk teminatı 69 lira. 
dD', Şartnamesi Ko. da görülebilir. İstek· 
lilerln kanun! veslkalarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (273) (7193) 

Sayın isteklilerin ayni gün ve saatte Beyoğlu dör
düncü sulh hukuk mahkemesinde bulunmaları. 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin gerek mezkur 
mahkemeye ve gerek latanbulda Sultanhamammda 
Katırcıoğlu hanında Jül Blumental'a müracaatlan i
lin olunur. 

Nafia Vekôletinden: • • • 
aoo 2 - 300 adet vagon C~'tll, 50 ter adet duble aüt beyu ve yetil cam, 
ı01 •det adi bina camı il: 25 ac'et duble buzlu cam muhammen \:edeli 

9 
1-2 lira muvakkat temin tı 151 lira 47 kuruştur. (7195) 

1~11 l.ıubammen bedeli 200IJO h· <' olan 5 a.dct Lokomotif lavaj teaiu.tına 
t:ıu1;ı1.u malzeme 21/1111938 Pazarteıı&i glinU saat 15,30 da kapalı zarf 

ıle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
tııııı au. iıe girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat tıeminat ile kanu· 
llıia tayın ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 a kadar Ko

)'on Reisliğine vermeleri lu:mdır. 

1300 metre llcivert lrumatm kapalı 
zarf eksiltmesi 2(-10-938 pazartesi 
gUnil saat 15,30 da Tophanede I,.v. Amir
liği Satmalma Ko. da yapılacaktır. Tab. 
min bedeli 5070 Ura ilk teminatı 380 lira 
25 kuruştur. Şartname ve nilmuneai Ko. 
da görUlebUlr. İsteklilerin kanuni vesi· 
kalarlle beraber tekli! mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

13 birinciteşrin 938 per§elllbe günü sa at 15 de Ankarada VekMet binasında Mal 
zeme müdürlüğü odasında toplanan malze me eksiltme komisyonunda 1880 lira mu· 
hammen bedelli 10 adet mühendis \'e 12 adet mahnıtl çadmn açık eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminat 141 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedel siz olarak Ankarada malzeme müdürlüiün 

den alınabilir. 
İsteklilerin, prtnamesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün ve ayni saatte mez

kilr komisyonda bulunmaları l!zımdır. ,(3984). <6864). ~tp ~tnameler parasız clara'· Ankara'da Malzeme Daimin.den, Hay-
lJa'da Tesellüm ve SNl· Şefli P.inden oağıtılacaktır. 7190 

(261) (7188) 

ZAY1 
TASHiH ILANI 

le bevlet Demiryollanrun 4 T~şrinievvel 938 tarihli sayımızda neşredi· 
~ lllcşe parke ilanının muvakkat teminat miktan 131 lira 25 kuruı ola· 
~ iten sehven 130 lira 23 kuruş olarak ne~re<lilmi§ olduğundan keyfi~·:t 

Evkaftan aldığım mUhtacin maaşının 

cUıdanmı ve mUhUrUmU kaybettim. Ye. 
niıılnl çıkaracağımdan eskisinin hUkmU 
olmadığını il!n ederim. Emine 

'hih olunur. 

ZA Yt - Taksim ortaokulundan 

1 - 4-10-938 tarihinde pazarlıkla 

yapılan eksiltmesine taUp çıkmadığın • 
dan, 8-10-938 tarihine raslayan cumar. 
teal gUnü saat 11,30 da 49470 adet am • 
pUllln yeniden pazarlıkla ekıııiltmesi ya.. 
pılacaktır. 

2 - İsteklilerin teklif edecekleri fiyaL 
lara göre kat'f teminatlarını mal sandığı
na yatırarak mukabilinde alacaktan mu. 
buz veya banka mektuplarile belJl gUn ve 
saatte Kaımnpaşada bulunan komisyon 
ba§kanlığma mUracaatları. (7184) 

Tür,~ 

QüYüK 
Hava Kurumu 
PiVANGOSU 

aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Yenisi· 
nl alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Mehmet Lt2tfi Kerss 

OPERATOR 
6 mcı kctide: ı 1 :Jirincitepin 938 dedir ,, 

Uyük ikramiye 200.000 liradır. 
Bundan batka: 40.ooo. 25.000,, ao.oGO. IS.000. 10..000 liralık Urra

~Yclerle (50.000 ve 200.000) Jfralık l1d adet mOklfat nrdır. 

Dr. H. Ziya Konuralp · 
Tıf> Fakültesi ikinci Cmahf 

Klinifl Doçndi 

Gece telefon servisi iÇin memur ahnacak 
lstanbul Telefon MUdOrlyetlnden; 
Mesai bir ayda on bet gecedir. Laakal orta mekteP,ten mc-zun olmak ve 

devlet blı•ıtlH •ak'me ...ulanm lıais bulunmak ~ Fraıwu1ı, 
Jenlet tıcrdh olunacaktır. Bir htida ile doğriıdan doğruya müdliriyete mü· 
racaat olunması. (7212) 

lstikW Caddesi Elb•mra Apar. 
tımaru No. 15ı19 Telefon: 35.99 
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llbitlerini ba§ına topladı ve sapsarı 
)Uıu ile onlara §Öyle dedi: 

- Bu iki sefili öldürene bin ckü var 1 
lıunu işiden Rike ise: 
- Valuva, o eküleri bana ver de 

tliırnekten öleyim 1 diye bağırdı. iki 
~lradaıın etrafında oklar uçmağa baş· 
"'llllııtı. 

Giyom müsterih bir tavırla: 
bi - İnelim, dedi, yarına kadar hiç 

r ıey yok .. Artık burada eğlenilmi • 
>'or. 

() ~onra ikisi birden Barikattan inerc:: 
Pıyetr sokağına doğru yürüdüler. Bu 
~~ Franarıer sokağında büyük bir 
tilrUltü koptu .. 
• Ciyomla Rike o tarafa koştular. Ma· 
tiııY'İnin kıtaatı tarafından püskürtülen 
~riler karmakan,ık ric'at ediyor -

Giyam ile Rike : 

~ - Gebersin askerler! HUcum f .. diye 
lırarak ileri atıldılar. 

'ttıı 'taın o sırada Lansölo Bigorn bunla· 
CinUne geçerek: 

.,,::- Babalıklar, dedi, nereye gidiyor· 
'"'1Uz. 

l - iyi ama, bizimkilerin :ic'at ettik· 
trini ö .. , g nnuyor musun .. 
~igorn göz kırparak: 

,. - Adam sen de .. Bırakınız ric'at et. 
'tıler f dedi. 

'ranarşer sokağından, Mar:nyi bil· 
\\ı'" ~~iyodu. O sokakta barikat olma
b·tı ıçın başvekil kuvvetlerin!n büyük 
l'l~r kı.smuu oraya ıcvketmişti. Biribiri· 
~lcltıUteakip ilerleyecek şekilde dizilen 
l\i er saflarının gerisinde ve Marinyi. 
>.en· ltarargibının karıısında bir fıçı ü· 
l't~ çıkmıı olan kral uzaktan muh.l· 
ölll eyı seyrecliyor ve çok memnun gö· 

:Yordu. 
~ ...... kraJm yanına yaklaştı ve 
~d luer ıobfınm raptı mümkiln ola. 
~ıı. 1i:ınr haber verdi. Diğer askerlerin 
c11~l'ldanı da gelerek Opiyetr 5okağı 

tıc elli kişilik bir telefat verdiğini 

ve bu sokag.n da ıaptedilemiyeceğini 

söyledi. 
Kral omuzlarını silkti: 
- Ehemmiyeti yok, dedi, bu aer&e • 

riler harp san 'atına vakıf değillerdir ... 
Bakınız, en esaslı yolu bot bıralmuı • 
lar. Askerlerimiz onları berbat ve pe· 
rişan edeceklerdir. Fakat ben de bu 
harbe iştirak etmeliyim 1 • 

Valuva, kralı teskin etti: 
- Şevketmeab, zat haşmetpenahi. 

nizin dilencilerle muharebe etmesi asa· 
Jet ,ahanenize yakıımaz. 

Kral: 
- Hakkın var, dedi, fakat bu asale • 

tin beni bir çok ıeylerden mahrum 
ediı,ine de artik kızmağa bqlıyorum. 

Kral bunlan söyledikten sonra Ma· 
rinyinin kumandasındaki aakerin Fra. 
narıer aQkağmdaki Haprat Yataiınm 

içine doğru yürüyU§ilnil seyre batla· 
dı. Marinyi askerlerin en önüne geç • 
mişti.. Arkasında bir aürü asiller, za. 
bitler ilerliyorlardı. Daha arkadan da 
asker ta.kip ediyordu. Marinyinin e· 
linde iri bir kırbaçtar. ba§ka bir şey 
yoktu. 

Marinyi serserilerin ilk saflarına va
rınca: 

- Geri çekilin köpekler! • diye ba· 
ğırdı. 

Arkasından gelen askerler: 
- Hücum! Hücum! diye bağrıftı • 

lar .... 
Vaziyet pek müthitti. Marinyi tek 

başına bu asileri yere sermek istiyor 
gibiydi. Gözlerinden ateı saç-yor, ve 
her adımda serserilere geri çekilmeleri 
için haykırıyordu. Serserilerin de cnun 
heybetli tavrı ve ateşli bakıştan karşı. 
sın.da ric'at etmeğe başladıl:ları .:5rü· 
lüyordu. 

Marinyi ilerliyor, serseriler gerili
yorlardı. Marinyi, nihayet askerinin 
mühim bir kısmiyle Haşarat Yatağının 
ortaeın3 geldi. Asiler mağlup olmuı· 

l<':-dr. Marinyi gür bir sesle: 

~---------------------------------------------------------------meğe hiç niyeti yoktu. Strajild ınun 
hançer darbelerinden öldü mü, yoksa 
sağ mı kaldı? Bunu sıraıı gelince gö· 
receğiz. Mabel, onun niçin gelemediği· 
ni bilemezdi. O, düşünüyor ve düşün· 

dükçe kin ve intikam hislerinden sıy· 

rıldığını hayretle görüyordu. 
Oğlunu bulmuştu. Oğlnun sevdiği 

kız da yanında bulunuyordu. Bu vazi· 
yette o ana kadar lı:endisini yaşı.tan 

kinin ikinci dereceye düttüğünü görü
yordu. Kraliçe ister cezasını bulsun. 
ister kirli yaşayışına devam etsin, Ma· 
bel artık buna hiç ehenmıiyet vr:rmi
yordu. 

Mabel, perili evde geçirdiği iki 1ün 
içinde hiç bir karar veremeden müte • 
madiyen dütündü. ikinci günün akşa· 
mı dıprı çıktı ve biraz sonra tekrar e· 
ve döndli. 

Mabelin gözleri parlıyordu. "Kendisi 
ne meraklı meraklı sualler soran Mir
tiye sadece: 

- Artık, dedi, Monmartr'a gidip 
bekleyebiliriz. Yakında Büridan da 
bize orada iltihak edecek. Yarın sabah 
yola çıkalım .. 

Ertesi gün şafakla beraber Mabel 
ve Mirtiy hazırlandılar. 

Mabel bu sırada hala meydana ç•~mı

yan Vilhelm Rulleri düşündü. Kendi 
kendine: 

- Artık, dedi, Margaritin felakctiy· 
le meşgul olmama lüzum yok. :Marga 
ritin kirli çamaşırlarını krala anlatacak 
kağıtlar burada .. Onları ne mahvetme· 
li, ne de beraberimde götürmeliyim . 
Yapacağım şey artık bu işe karışma. 

maktır. Vesikalar durdukları yc:rde 
ltalsmlar. Eğer Ruller gelir de onları 
bulursa ne ala! Margarit cezasını çe· 
ker. Gelmezse veya gelir de bulamaz· 
sa .. O zaman da Margarite §eytanın 

yardım ettiği veya Allahm affına ınaz
har olduğu anlaşılır. 

Mabel, h;r gün cvvl'l satın aldığı 

bir mcrkclıin L~c. :ne semerini vurciu. 

M.rtiyi semerin bir tarafına bindirdi.. 
Diğer tarafına da muhtelif eıya ile 
pek ağır bir çekmece yükledi. Bu çek· 
mece altın ekü ile doluydu. Ma;bel ve 
genç kız böylece Paristen hareket etti
ler. lki saat sonra Manmartr 'köyüne 
varmışlardı. Bu köy bir kilisenin etra· 
fında bir kaç kulübeden ibaretti. Bü· 
ridanın annesi ile nişanlısı 'bu kulübe
lerden birine yerleştiler. Sırtı örten or· 
manın üstünden Parisin suriyJe kuleleri 
görülüyordu. 

Mirtiy bu manzaraya gözlerini dal· 
dırarak Eüridanın bulunduğu şehir 

parçasını arattırıyordu. Fakat bir yı
gın sivri damlardan ve daha uzaıkta 

münferid bir kuleden başka :bir şey gö 
remedi. Mabele: 

- Anne, dedi, şu garip kule hangi 
kuledir?. 

Ma.bel titredi ve : 
- Nel kulesidir yavrum, cevabını 

verdi .. 
-7-

MUHAREBE 
Haşarat Yatağı kumandanı Büridan 

Sen S:.ıer ve Opiyetr sokaklarını iyice 
kapatmış ve tahkim ettirmişti. Buralar
da direklerden, devrilmiş arabalardan, 
toprak dolu çuvallardan vücuda gcti. 
rilmiı sağlam siperler yapılmıştı. Bun· 
lar o kadar muntazam ft sağlam 'ku
rulmuşlardı ki harp esnasında aşılma. 
sı imk5nsız ve yıkılmalan çok mü!kül 
olacağı muhakkaktı. 

Franarşel· sokağı ise bilakis serbest 
bırakılmış, burada tahkimat yapılma • 
mışt ı. Yalnız bu yol, seçme serseriler. 
den bin kadarı tarafından i!eal olun. 
muştu. 

Çok cesur ve kuvvetli olan bu serse
riler, kral askerlerinin teşkil ettiği 

hattın bir kaç metre yakınına kadar 
ilerlemişlerdi. 

Serserilerle kralın askerleri, henüz 
harp başkmadığı ic; in vakitlerini bi· 
ribirlerinc meydan okumak, sövüp tay-
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Kur§un Kalem Fabrikasında her 

nevi kalem imal edilmektedir. 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 

Rornatiznıa 
Lunıbago 
Siyatik ve 

Mümasil ecnebi kalemlerine çok 
faiktir. 

Fiatları ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler: 
Süperyör 
Timsahlı 
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dcğll 

1011 Marangoz k&lemi 
99 Taşçı kalemi 

lct, manto, frcnk gömleği, pijama, 
kravnt. kadın ve erkek çamaşırı, ya
knlar, organtin, ,gill ve birkaç çeşit
ler, erkek ceket ve p:ı.ntnlon. Maa. 

1 
rifçc musnddak diploma verir. Beyoğ- ı 
lu Kumbaracı Camcı sokak Mehmet 
Ali apartımanı, No. 2 -- -IDr. Necaeddin Atasagun 

Sabahlan 8,30 a kadar ve akşam. ı _ 
lan 17,20 de Laleli Tayyare Apr. 

12 nci daire No. 17. Okuyucuları. 

mızdan para almaz. Tel: 23953 

• 
Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye mütehassısı. lstanbul 
Divanyolu. No. 104, Tel : 22398 
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balta muharebesinden evvel bir dil 
harbi başlamıştı. 

Bu sokak tahkim edilmemiş olmak· 
la beraber, sokak üzerindeki evlerde 
gece garipbir faaliyet hüküm sürmüş
tü .. Yüzlerce serseri bu evlere dolarak 
Büridanın ve Argo kıalmm nezareti al 
tında büyük bir faaliyetle çalışmı~lar
dı. 

Mabet ve Mirtiy, Marinyi ile konuş
tukları esnada Büridan ile arkadaşları 
d:ı oturdukları evin büyük odasında 

toplanmışlardı. Rike ile Giyom harpte 
galip çıktıkları takdirde ne!er yapacak· 
larını konu~uyorlardı. Lansölo Bi
gorn bir taraftan onlan ve diğer ta· 
raftan Büridanla Gcityenin konuştuk

larını dinliyordu. Lansölo, Rike ile 
Gotyeye: 

- Benim, dedi, daha şanlı fikirlerim 
var. Sarayın soytarısı eski kralın son 
zamanlarında öldü. Kralımız LCıinin 

henüz soytar.isi yoktur. Eğer kendisini 
mağlUp edersek gidip soytarılık vazife
sini ondan istiycceğim .. 

Rikc sordu: 
- Ne! Düşman tarafına mı geç:cek-

• :> 
sın .. 

- Ben rahat ve mes'ud bir yapyışın 
zevkini tatmak isterim. Bir çok akıllı 
adamların betbaht olduğunu gördü · 
ğüm için bir deli soytarının mes'ud o
lacağına hükmediyorum. 

Bigornun bu sözleri bir maksata is
tinat ediyordu. Çünkü bunları söyler -
kcn bir taraftan da Büridan ve Gotye 
arasındaki konuşmaya kulak veriyor
du. Onlar da Haşarat Yatağ ndan saj 
çıkmağa muvaffak oldukları takdirde 
yapacakları i!;lerd~n bahsediyorlardı. 

Büridan Monmartr köyündeki anne
siyle nişanlısını düşiinüyordu: 

- E~er, dedi, talihimiz nıüsaııde e· 
der de bu arı yuvasından çıkarsak ar
tık Parisi terkedeceğım. Artık bizim 
için burada oturmak çok rntişküllesti . 

Kardeşim gıbi sevdiğim Bigornu da 
beraber alacağım.. Siz de bizimle be
raber gelmez misiniz, aziz dostu-n, 
Gotye"!. 

Gotye başını salladı: 
- Ben kalacağım, çünkü evvela kar

deşim Filibin nerede olduğunu öğren
mek, yaşıyorsa kurtarmak, ölmüşse in. 
tikarrunı almak isterim .. Büridan, bu 
hususta bana yardım edeceğinizi umu· 
yorum. Beraber vurmağa karar verdi
ğimiz Valuvadan, Marinyiden bahset· 
miyeceğim .... 

Büridan onun sözünü kesti: 
- Valuva mı 1 O ilelebed elimden 

kurtuln:uş bulunuyor. 
Gotye devam etti : 
- Hepimizin kin beslediği o mel'un 

kraliçeden de bahsetmiyeceğ.im. Eğer 

maksat yalnız bunlar olsaydı, size hak
kınız var, ergeç başımıza bir felfiket 
gelmeden buradan gidelim, derdim, 
Fakat Büridan, işin içinde kardeşim 

var ..... 
La.nsölo Bigorn, sözün burasında 

baştan aşağı kulak kesildi. Kendi kcn· 
dine: 

- Dikkat 1 Büridanın vereceği ceva
ba göre ya kralın soytarısı olacağım, ve 
ya olmıyacağım ! .. diye mırıldandı. 

Büridan: 
- Gotye, dedi, size beraber gelmrği 

teklif etmekle Filibi kendi haline bıraı. 
mak istediğime neden hükmediyorsu
nuz ... 

Bigorn gene kendi kendine: 
- iyi 1 Luvra gideceğim. Eğer 

kral daima ayni iyi halde ise soytarı -
!ık vazifesi benimdir .. diye homurdan
dı. 

Gotye: 
- Ya, dedi, aemek Filipsiz gitmiye· 

ceksiniz, öyle mi?. 
- Buna şüphe mi var?. Bir arkada

şımı tehlikede bırakıp savuştuğumu ne 
vakit, ve nerede gördünüz?. 

- Hakkınız var, azizim.. Siz sevi· 

yorsunu.ı:; sevgilinizi de buldunuz. Bu 
heyecanlar arasında sizin Filibi unut
muş olabileceğinizi sanmıştım. Yanıl

mışım. Zavallı kardeşim, bir Margari -
tin sebebine dünyayı unuttu. 

- A.dam sende 1 Bir gün Margariti 
de unutur. 

- Eğer siz işe karışırsanız Büridan, 
o kurtulacaktır. Fakat geç kalmadık:ıa .. 

O vakit··· • 
Gotycnin sözü yarıda kaldı. Dışarı -

dan bir ses: 
- Silah başına 1 diye bağırdı. 
Büridan : 
- Pekala .. Sözümüzün alt tarafını 

al<şama tamamlarız.. diyerek dışarı 

çıktı .. Gotyede onu takip etti. Lansö·· 
lo Bigorn da sıkı adımlarla onların ar
kasından yürüdü. 

Rike ile Giyom, zar oyununa dalmış· 
lardı. 

Rike: 
- Şeş beş! .. Ben kazandım .. - diye 

bağırdı .. 
Giyom düşeş atarak: 
- Acele etme.. Kaybettin .. Düşman 

kumandanının metrukatı benimdir, de
di. 

Onlar da uzun kılıçlarını çekerek 
dışarı fırladılar. 

Haşarat Yatağından bürük bir veL 
vele yükseliyordu. üç bölüğe ayrılan 
serseriler Sen Suer ve Opiyetr sokak· 
larındaki siperlere yığılıyorlardı. Da
ha az olan üçüncü l:ısım Franarşer so
kağına doğru ilerliyordu. Dünyada 
mevcut her lisandan söylenen küfürler, 
Babil l~ulesi hikayesi:ıi andırır bir vel
vele husule getiriyordu. Kapıların e· 
şiklerinde dura nkadınlar yaygara ko
parıyorlar, ihtiyar kadınlar krala bet· 
dualar ederek saçlarını, baslarını yolu. 
yorlardı. Bir kısım genç kadınlar ise 
serseriler kadar hiddet ve vahşetle har
l:ıe işirak ediyorlardı. 

Kralın askerleri Opiyctr ve Sen 
Suer sokaklarındaki siperlere hücl•ma 

başlamışlasdı. Buralardan miithiş çığ
lıklar .işiuilmeğc başladı. Dar sokakta 
biribirJ.crini ite kaka çılgın bir halde 
mütemadiyen hücum ediyorlardı. Sen 
Suer sokağında, Valuva tarafından ku· 
man.cla edilen askerlerden elli kadaırı 
siperlerin üstüne çıkmağa muvaffak 
oldular. 

Serseriler arasında b.ir ric'at hareke
ti göründü .. Askerler siperin içerisine 
atlamağa başlamışlardı. Elinde balta 
ile bir kadın bunların üzerine Galdır
dı. Onun peşinden on beş kadar kadın 
daha gene baltalarla hücum ettiler. 

Onların arkasından da müthiş nara
lar atark serseriler, askerlere saldırdı
lar. Kralın tirendazlarr ile serseiler ba.. 
rikatların üstünde göğüs göğüse geldi
ler. Erkek kadın biribirine karıştılar .• 
Tokmaklar, kılıçlar zırh elbiselerle 
miğferlere çarpıyor, tok ve madeni bir 
gürültü çıkarıyorlardı. Bu kargaşalık 
arasında barikat üzerinde cesetlere ba· 
san silahsız bir adam ayakta duruyor, 
Barikad üzerine tırmanan askerleri bi· 
rcr birer yakalayarak havaya kaldırı
yor ve kaldırıp kaldırımlara fırlatıyor
du. Bu adam Giyom Bürrask idi. 

Onun bu halini gören Rike seslen
di: 

- Hey 1 Bu kumar değil! Bana hiç 
bir tane bırakmıyorsun l 

Giyom yeniden yakaladığı bir askeri 
kaldırımlara fırlatırken: 

- Düşeş 1 diye bağrıyordu .• 
Rike ise kılıcıyla iş görüyor, bir 

maymun çevikliğiyle Barikadın ora· 
smdan burasına sıçrıyordu. Etrafında 
otuz kadar serseri ve kadın kralın as.. 
kcrleriyle boğuşuyordu. 

Bir aralık hücum yavaşladı, .daha 
sonra c!urdu. Barikadın üstünde Gi • 
yom ile Rikeden başka kimse 'kalma .. 
mıştı. Sokakta kralın askerleri yaralr 
ları taşıyarak kaçıyorlnrdı. On 1.ıcş ka
dar maktul bırakmışlardı. 

Askerlere kumanda eden Valuva, 


