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istekleri kabul ediii:nezse 
Aln-ıanyayı harbe sokacaQını 
Hi ıer ay e söylem·iş 

- .----....... 
°ÇP.koslovakyanın Sıidet mıntakasında Sıidetli Almanlar tarafından yolma edil diktc11 sonra Polis 1nrı1ıafazasına alman 

Bir Çek mağazası ve Almmıların taarr uzlarından yılarak Prağa hicret etmelo llazırlanan Çekler. 

Yurdda yeniden 15 
1 

fabrika kurulacak 

Alman gazeteleri 
"Çekoslovakyanın 

· ölüm saati · 
geldi!,, rliyorla .. 
StY<dl~tOö·O ·~ır 

45 bin k·işilik 
ordu kurdular 

Dört senelik 3 üncü kalkınma 
p anının talbika ına başlanıyor 

· 80 mi!yon -
ı . ra sarfLe 

r· Yapılacak .. , 
: işlerden ı 
• t Frama~a se1crberlik 1uizırlıkları lıarar~tlc 'devam t;difor. Pariste· tayyare · • b a Z l laf l : • bombardıman/art dollıj11si/e çıkacak'ya11g111/arı SÖJıdiirhzcktc kıel/anılmalz' ı1r.e-

\ • Karadcııizde iki liman. Ankarada t re bütün binalara kllm tevzi ıedilmcktedir. ı · 

t memıtr evleri. ziraat aletleri. et sana· • Londra müzakereleri bitti 
• yii, çuval ve kanaviçe, meyve ve do· t 

• • matcs ttsarelcri. süt sanayii. komerve. . F r a n s 1 z Naz 1 r I a r ~ t çimento, şcke.,., iplik, nzotör, alcmi1t· t 
• yum miirckkebatı fabrikaları. Kiitah· t Bu sabah gelen lngiliz krnvazörıi 

Bu sabah gelen 
lngiliz gemileri 

--~,,-.-

'--..!!_u sabah gelen f 11giliz 

• yada su11i benzin fabrikası vücuda ge- t p . d o· •. n d u· • ı e· r 
. •• tiril~cck,, ycnid~J 28 ticaret gemisi si· ., a r 1 s e 

P(lnş cdılcccklfr. t _ 
:. ____ ~:;s;:;::.: .. ı Londrada neye karar Verildiği 
SON DAKİKA gizli tutulu yor . 

Hitıeıin 
• • 
yenı 

beyanatı 
" Çe koslovakya 

Avrupayı z~hirliyen 
her yaradır ! ,. 

Yazısı 'I incide 

· Karar Pıra9]a blldlrlldl 

Çemberlayn yarin 
Alm·anyaya gidiyor 

r azı.Sı ~ iİıcidc 

Bu sabahki lramf!ag -1<aı:ı.sı 

~şçi cocu--iaı ı için 
arındırma Odaları ·zı ., ••• ,. .... Al.,, __ ,~, 

açılacak 
lı<sv)pftp çocuklar anne ve babaları işten · 

dUoUnceye kadar avare dolaşmaktan 
kurtulacaklar 

- Y zısı 2 inei de -

Bugünkü say·ımız 

16 
Sah·fed:r 

· ··--·-·~' l 
'Kazayı yapan tramva,• 
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Çel<.oslovak kı izi 
ve devletler 

Çckoslovakyadaki Südet Almanla· 
nnın mukadderatı meselesi, belki de 
halli daha zer bir enternasyonal ihtilaf 
halıni aldı. Fakat mesele herhalde ba
sitleşti. Bir kaç gün evvelisine kadar 
Slidetler meselesi bir ekalliyet davasıy. 
dı. Bu ekalliyetler, geçen nisanda, tabi 
oldukları devletten bazı metalibatta 
bulunmuşlar; Çekoslovakya kendileri· 
ne ekalliyet hukuku temin eden bir 
proje hazırlamış. Onlar da bunu kabul 
etmemi~lerdir. 

Çekoslovakya, ikinci, üçüncü ve ni
hayet dördüncü bir proje ortaya attı. 

Herkes SUdet Almanları tarafından ile. 
ri sürülen metalibatın Çekoslovak is -
tiklali ve birliği ile ne dereceye kadar 
telif edilebileceğini mUnaka~ diyor 
ve bu uzun ve etraflı projeler bitmez 
tükenmez bir münakaşa kapısı açıyor
du. 

Rünciman da telifi imkansız: olan iki 
şeyi telif etmiyc çalıpyordu: SUdetlerin 
kendi mu'lradderatlarına hakim olmak 
noktasındaki JSrarlariyle Çekoslovak • 
yanın mUlki tamamlığını korumak kay· 
gısr. 

Bir kaç gUn evvel, SUdet Almanlar 
tarafından ne§redilen beyannameyle 
mesele basitleşmişti~; Südetler, Çekos
lovakyadan ayrılarak Almanyaya ilti. 
hak etmek istiyorlar. Binaenaleyh bir 
devlete tlbi olan bir zUmre vatandqla· 
ra verilecek olan idari muhtariyetin 
ölçilsil etrafındaki akademik milna -
kaşa artık arkada kalmıştır. BugUn 

'.Avrupa., daha mU§kül de olsa daha 
basit bir mesele karşısındadır: Çekoe. 
lovakyanın bir cUzU aynlıp da Alman· 
yaya ilhak edilmeli mi? Ve ediJcce'kse 
ne miktan?. 

Çekoslovakya hUkitmeti, isyanı bas
tırmak ve memleketin hudutlarını ko. 
nımak için müessir tedbirler almıştır . 
Ye bu vazifenin ne derece müşkfil 

şartlar altında yapılması Iazım geldiği 

hatırda tutulacak olursa, Çek hUkume· 
tinin bu İ§te büyiı"lt muvaffakıyet gös

terdiği teslim edilmek icap eder. Sü· 
detler, aynlmak istediklerini bildiren 
bir beyanname nc§rctmişler ve yer 
yer ayaklanmışlardır. 

Fakat bu ayaklanma hareketinin inki· 
pf etmediği barizdir. Filhakika zabıta 
kuvvetleriyle Sü.detler arasında bazı 
müsademeler olmuştur. Ve bu müsa
ocmclerde her iki taraf tan da ölenler 
vardır. Fakat Südet teşebüsU, umumt 
bir isyan mahiyeti alamadı. Bugüne ka. 
C!ar her iki taraftan da ölenlerin mik· 
tarı otuz: kişiyi geçm!yor. 

Binaenaleyh mesele yaln•z Çkoslo· 
vakya hükumetiyle Südet tebaası ara. 
sında kalsa, derhal halledilir. Fakat 
Südctlerin arkasında onların davasını 

benimsiyen büyük Almanya vardır ... 
:Binaenaleyh Südet meselesi birinci de· 
recede bir Çekos1ovak • Alman, ikinci 
derecede de bir Avrupa meselesi ma. 
hiyetini almıştır. Sü.det Almanlarının 

mu'kadderatını tayin edecek olan amil 
Çekoslovak topraklarında yapılmakta 

olan mUcadele değil, bir taraftan Al • 
manya, diğer taraftan da İngiltere ve 
Fransa arasında yapılmakta olan mü
%akeredir. 

Bu müzakere kapısı, Çemberlayrun 
Berhtesgadene gitmesiyle nçılmıştır. 
Bitlerle Çemberlayn arasında görüşme 
henüz bir neticeye varmış değildir. E. 
sasen bu ilk temastan bir netice çıkma· 
sı da beklenmiyordu. 

İngiltere başvekiH Londraya geri 
dlSner d8nmez:, ilk temasın yalnız bir 
fikir teatisine mUnhasır kaldığını be· 
yan ederek demi§tlr ki : 

- Şimdi her birimizin, diğerinin ne 

Vniııersile tarafından ilk defa olarak Tıp Fakültesin<fe tertip edilen dok
torlar tekcimiil kmsu derslerine bu sabalı saat dokuzda Tıp Fakilltcsi Anato· 
mi Enstilitsit büyük dershanesinde ba§lanmışlır. 

gene bir saat devam clnıek ıizc-re pyof es ör ATımet Kemal Alalı ''Cerrahide ak
liialiteler., mevzuu üttrinde bir ders vermiş ve bunu da profesör Mazhar Uz· 
manuı ''Akli emrazda aktiialitcler,. mevwlıt dersi takip etmişlir. 

Bu sabah ilk dersi Fakı'Ulenitı nıııhtclif seneler mczımlarrndan birçok dok· 
torlarmı ilıtiva eden bir ditıleyici kütlesi huzımmda "Dalıill tababette aktüa· 
titclcr,, mevzuu ftzerinde profesör Neşet Omer t•ermiştir. 811 dersi müteakip 

Bugün öl/eden sonra da prııfe.sör Akil Muhtar Ozden ve profesör Osmatı 
Cevdet ÇıtbHkçıı tarafından da birer ders verilecektir. 

Doktorlar tekamı"ll kmsu brt ayın 128 ine kadar devam edecektir. 
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için Bar ndırma çocukları • 
şçı 

- 0-Jg_u_l_uk- o aları çıl cak 
imt· anla rı 

Hu~üo tamamile 
bitmfş o leeak 

Lise ve ortamekteplerde bu ay başın· 
danberi devam eden olgunluk imtihanları 
bugün sona erecektir. Bunun için Uni· 
vcrsitede olduğu gibi yüksek mekteplerin 
bazılarında da bugün biten kayıt müd· 
detlcri uıatılmıstır. 

öylece Çocuklar 
A nne ve bahaları işten dönünceye kadar 

Sokakla da avare kal-
maktan kurtarılacaklar 

Tedrisata birinciteşrinin başında baş· OeJecek ayın ilçUode muhtelif scnıllerde 
lanabilmesi için müsabaka ile talebe alın· 
ması Met olan leyli ve meccani yüksek on " Çocuk Bar ındı rma Odası,, işe başhyor 
mekteplerin müsabaka imtihanları ayın llkmekteplere devam eCien i§çf aile İstanbul kUltUr direktörliiğii bu va· 
son günlerinde yapılacaktır. çocuklanndan bazılarının anne ve ba. ziyeti gözösi.lne alarak ıehrin muhte-
İlkmekteplerin kayıt ve kabul muame· balarının erkenden işe gitmek ve geç lir semtlerinde "Çocuk banndırma oda

lesi de bu sabahtan itibaren başlayacak· gelmek mecburiyetinde bulunmaları do- Jarı" açmaya karar vermiş, önilmilzdeki 
tır. Maarif vek~letinden verilen emir mu layısiyle sokakta kaldıkları, okullara ders yılı ba~ından itibaren bu odaların 
cibinc:e hiçbir müracaatçi talebe açıkta vaktinden evvel geldikleri ve ders bit· çalışma §eklini bir programla tesbit 
bırakılmıyacak, yer meselesi mezuubahs tikten sonra da evlerine gidcmedi ıderi ya etmiştir. 
olmadan hepsinin kaydı yapılacaktır. pılan araştırmalardan öğrer.ilmi1 , bu hu 3 teşrinicvvelden itibaren Üsküdar 

Maarif müdürlüğü, ilk ve ortamektep· susta bazı tedbirler almma~ına ihtiyaç Bakırköy, Eytib,.. Kasımpaşa, Fatih 
lerle liselerin müracaatları kolaylıkla gör;..ilmü§tü. Bilhassa bu gibi çcı.:ukla- ttemtlerinde olmak ilzere on (Çocuk ba. 
karşılayabilmelerini temin iç.in mektep· rın kışın soğuk günlerinde kar ve yağ- rındırma odası) açılacaktır. 
lerin alacakl<m ta lebelerin muhitlerini mur altında beklemek yüzünden hasta. Odalar sabah saat yedid:n ders baş· 
ta)

1in eden mıntakalar ayırmıştır. Bir andıkları da sık sık görümektedir. lama zamanına ve yine akşam okulla-
mektep diğer bir nuntakadan talebe al· nn tatil edildiği 15,10 dan fabrika ve 
mıyacaktır. l'lca ret vapurla rı imalathanelerin kapanma saati olan 18 

düşündüğünü öğrenmiJ ve bilmiş ol. 
masından dolayı memnunum. 

Çemberlayn, Hitlcrin ne düşündü • 
ğünü öğrendikten sonra Londraya geri 
dönmüş ve bu sırada kabine arkadaş • 
lariyle müzakere halindedir. On!arla 
anlaştıktan sonra da Almanyaya gide. 
rek Hitlerlc tekrar görüşecektir . Bu 
ikinci mülflkata Fransız Başvekilinin 
de iştirakinden bahsedilmektedir. Ve 
eğer Fransa iştirak ederse İtalyanın da 
i~tiraki tabii olarak kabul edilebilir. 

Bu haber dcğruysa, İngiltere, Fran· 
sa, Almanya ve İtalya arasında Çekoı;. 
lovakya meselesinin hudutlarını aşan 
ve 1925 senesindeki Lol:arno müza • 
kerelerini andıran etraflı ve şümullü 

bir görüşme yapılacak demektir. Esa· 
s::n Çembcrlayn ile Hitler arasındaki 

ilk mülakat esnasında da görüşme 

mevzuunun geni§lediği tahmin edil· 
mcktedir. Müzakerenin mahiyetini her 
halde yakında öğreneceğiz. Fakat dört 
devlet arasındaki münasebetlerin, yeni 
bir dönUm noktasınn geldiği bugünden 
söylenebilir. 

A. Ş. ESMER 

k aptan ve mak f n lsl- 19 za kadar açık bulunacaktır. 
Bu mesele etrafında kencliı;iyle gö·-

1 er l n l n kong r esl rUşen bir muharririmize kültür direk· 
Türk ticaret kaptan ve makinistleri töı•:i Tevfik Kut . şunları söylemiştir; 

cemiyeti gelecek pazartesi günü Deniz "- İşçi çocuklarının okulların tatil 
bnk binasındaki merkezinde senelik top bulunduğu saatlerde sokaklarda anne 
lantısım yapacaktır. Bu toplantıda re- ve babalarının evlerine dönmelerini 
miyetin bir yıllık faaliyeti görü~ülecel: beklemekte oldukları dikkati çekmiş ve 
ve yeni idare heyeti seçilecektir. bu vaziyetin çocuk terbiyesi Uzerinde 
Aldı&rımıı malumata göre bu toplantı husule getireceği aksi tesirleri dü§Une

Yesilc ittihaz edilerek hükumetin deniz rck tedbirler alınması faydalı görül· 
ticaret filolannuzın inki~af ına verdiği e- mUştür. 

hemmiyetten sitayişle bahsedilecek ve Yeni ders yılı başından itibaren bu 
bu hususta muhtelif hatipler söz söyliye· gibi çocuklar iç.ln barındırma odaları 
cektir. Bunlar yeni ısmarlanan ve gelmek açacağız:. Odalarda öğretmenler ço
tc olan gemilerimizin Başvekil Cclfil Ba· cukları meşgul edc.i.:ek, kendilerine 
yarın deniz ticaret filomuzu yükc:eltmck derslerini kolayca hanrlamalarına yar· 
hususundaki sözlerini me\•zuubahs ede· dım edecek, ayni zamanda da onlara 
rek bu suretle deniz ticaret filomuzuı va muhtelif oyunlar ve şarkılar da öğrete
racağr mesut istikbal hakkında söz söy· ceklcrdir . ., 
liycceklerdir. 

Bu sekild:~ yapılacak tezahnrattan sonra 
başta büyük Önder Atatürk olmak üzere 
büyüklerimize denizciliğimize verdikleri 
ehemmiyetten dolayı tazim ve te'}ekkür 
telgrafları çekilecektir. 

lr©ntcrra aımcçaı 

mey!Mlaıne<dı~ 

lnh' sarlara memur -
ahnaeak 

İnhisarlar idaresi idaredeki bir çok 
münhaller için ortamektep mezunları ara· 
smda bir imtihan açmağa karar ,·enniş
tir. Bu imtihan gelecek ayın üçünde ya
pılacaktır. 

Tramvayı 
öldürdüğü 
Şirk e t, kurbanıo ı o 
all eshıe tazminat 

verec~k 
.d bi' lki ay kadar evvel Bomontı e d 

tramvay kazası olmu ve Nişantsşı.rı a 
ttı• 

Madalyon sokağında 11 numarada o . 
ran ahçı Satılmışın kızı on dört y~şıı:ı 
da Münevver parçalanarak ölmü§tU. d 

O zaman ağı:cczada .cilt ~ümc~~
kanununun hükumled daıresınde go . 

k. 8) 
len muhakemede vatman Hakkı se ız 

tı• hapse mahklım olmu§, kızın babası . 
mı· rafından istenilen 20.000 lira taz 

nat reddedilmi§ti. Halbuki tranıv31 
lnd "'tflrketinin imtiyaz: mukaveleı e ı; 

manların dikkatsizliği yUzUnden ola~ı 
t1. 

vakalarda mağdurlara tazminat .;e 
mesi hakkında bir madde olduğundaıı 

-1t 
davacı vekili karan temyiz etmiş d' 

e ı· mahkemenin kararı temyizden nakZ 
Jerek geri gelmiştir. da 

Bunun üzerine asliye birinci ı.:eıa l\' 
tekrar mahkemeye başlanmış ve 111a 

keme heyeti temyizin nakz kararına ı.ı; 
yarak kazada ölen Münevverin babll

5
t 

· k · i t rnin• Satılmışa tramvay şır etin n az • t 

vermesini kararlaştırmıştır. Turnın•, 
miktarı k"lrulacak bir ehlivukuf taı11 
fından tesbit edilecektir. 

Başvekil 
Hey ne 1mile1 t 1 <' a re tf 
odası re isi ni k obu ıetl 

d
.. pe· 

Ba~vekil Cel~l Bayar, un • 
rapalasta beynelmilel ticaret odası;. 
isi Vatson ile umumi kntibi Picr .• ~ 
sörU beraberlerinde B. Galip Bıı.hti·~eri· 
olduğu halde kabul etmiş ve kendı 
le bir müddet görUşmUetUr. 

• • • 
Baıvd<ll CelAI Bayar dün PerapıllB'; 

Budapeftc e~isi Behiç Ericin ve 'fi~' 
elçisi Hulusi Fuat Toğayı kabul e 
tir. 

--o- t-\' eni tapo ve kadas 
ro umum mildUrU . 

.. ,1·J• 
Tapu ve kadastro umum miidUdarı 

ğüne tayin edilen İstanbul defter :ıe 
Kazım dün akşamki Ankara ekspres: • 

• 
0 f • h k · defter yenı vazı esıne are et etmış, bit 

darlık ~ubc mUo1lr ve rr.::murlariyl~ ....ı• 
l ta•~ çok malıye memurları ve dost arı ~ 

d .• e ye 
fmdan uğurlanmıştır. Ken ısın. ·ı· 
vazifesinde de muvaffakıyetler dıletl 

-0--

DUn saba h ki zeıze l! 
Rasathane.den verilen malCıı~ata gsS 

re dün sabah 15Ut beşi 51 dakıka de· 
saniye geçe !iddetli bir zelzele kaY

61111 
dilmi§t ir. Merkez üstü Jstanbul .

1 
• 

760 kilometre mesafede tahınin eclı 
mektedir. 
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:Xat1ata daic ............. _. ........ 
Şöhret ve tali a AZI yazılarını "Selim Tevfik" ach 

ile imzalıyan bit nrkadaş Yarı· 
ll\ay'da (1) şöhretten bahsediyor ve 
Çok doğru sözler söylüyor. Şöhreti iki. 
Ye ayırmış: imrendiren şöhr~t. iğrenci. 
ten şöhret. Bunların neler olduğunu 

ilnlamak kolayoır. Fakat Selim Tevfik, 
lrimisi imrenilecek, kimisi iğrenilecek 
IÖhretlere ermiş birkaç kişinin adını ya
tarak: "Birçok kimseler... bu §Öhret
ler arasındaki kalite farkım tahlile bile 
lüzum görmezler. Ve şöhretler arasın
daki kıymet, kemiyet farkını sezebilen-
ler .. · ı: ld ~ · · d' 1 • • g·.ın gcçtı ·;e aza ıgı ıçın ır ı:ı ..... 
diyor. 

Zamanımızın imreniiccc!< şöhretle 

İğrenilecek şöhret arasındaki farkı 1 
•ezmekte dünden veya yarından eksik 
bir kabiliyet gösterdiğini sa'.ımıyorum. 
Şu kadar var ki cünün sahte meşhurla
tını unuttuğumuz için onlara gösteri· 
~en alakayı da hatırlamıyoruz. Bunun 
ıç:n dünkü insa:ılar bize .. ancak haklı 
0lan kim:ıelcri mcshur etm:ş gibi görü
lliiyor. Yoksa onl;rın da :1e dcğersı.ı:, 
ile utanılacak "meşhur,, lar: \'ardır. 

'Sen de ~öhrcti ikiye ayıracağım; fa· 
kat· d' · · - d' · d' ..., • ımren ırenı ve ıg: ~n ırcnı ıye ·ıc-

~il de sağlamı ve çüı•:.iğü d.ye ayır.ıca
gını. Bu çürüklük ve sağlamlık, ~yi 
5Öhrctlerde olduğ:.ı gibi i .... tülerinde de 
\'ardır. Mesela Ncron : :am bir şöh
rete maliktir; halbuki tarihte nice za. 
Uırı, ,nice kötü imparatorlar vardır, on
l~r Ncron ka~ar m::şhur değildir,, za
lıtn örneği diye gösterilmez. 

baha yakın zamanlardan bir misal 
alalım: on iki kadar kadın öldür~n 
la.ndru, dayanıklı bir şöhret edinmişe 
~~n::iyor; her nerede fazla kan döi<en 

1
1t. adam !:ıksa her memleketin gazete· 

ıı.trı, Landru0 nün hayatını bir kere da-
hatırlatryorlar. Halbuki Macaristan

da, 11rf can çekişenlerin iniltisini duy· 
~k için bir treni deviren ve böylelik. 
t :Yüzlerce kişiyi öldüren bir adam 
"ardı. Bir an meşhur oldu, sonra unu· 
tıı.ldu; ben şimdi onun adrra bile ha. 
.~lamıyorum. Geçen sene bir hayli 
~ıU edilen W cidemann da, daha mu· 
ıtkemesi bile bitmeden unutuluverdi. 

d ~için bazı şöhretler sağlam, bazıları 

1 
a Çürük oluyor? bunun sebebini an-

1 l}tanıadım. Çünkü Landru'n•:.in, o Ma· 
~· \\rtı~tanda tren deviren adamdan veya 
h· eıdcmann'dan daha büyük mikyasta 
d~ Can,i olduğu iddia edilemez, onlar
/n fazla bir garabet de tiÖStermemiş-
ır. l3 lk' d v le . e ı onun mey ana çrktıgr sene-
'Otın, şöhrete daha elverişli olduğu 
~>'lenebilir. O halde sağlam şöhret 

dece bir tali işidir. 

tat~l~ız kötü şöhretin sağlamlığı bir 
t ı ışı mi? zannetmiyorum. Dünyaya 
/1ıtıiş birçok büyük şairlerin, alimle· 
ın k 

1111• ahramanlann da haksız yere unu-
li duklarını, yahut kendileri derece
l<i~de olmıyan kimselerden daha az 
ita r~te erdiklerini zannediyorum. O 

hır talih meselesidir. 
Nurullah ATAÇ 

~ıs ylul 1938. 

Bu sabahki 
tramvay kazası 

nu 
~ sabah saat 11 sularında Şehzade-
bıra'-da feci bir tramvny kazası olmuıı ve 
llıtı .tranway arabası 70 yaşlarında bir 
''ıı ~aıı çiğniyerek bir ayağının kırılma. 
~~: ."e vücudunun muhtelü yerlerinin 
tııı-. &'ırca yaralanmasına sebeb olmuş-

t~~YI yapan 1181 numııralı vatman 
~ bUn idaresindeki 61 numaralı Beşik
~· Fatih trarnvayıdır. Araba Beyazıd
~(!~alkmış ve virajı dönerek süratle 
bıt 

11 
dcbaşına doğru ilerlemiştir. I<'akat 

'Vlll1tııda yolun bir tarafından öbür ta
h l'ıı ~ gcçrnck istiyen bir adam birden. 
~~ ar!lısına çıkan tram\'a vın önünden 
~lıı-~ıırnış, vatman da sUr~tli arabayı 
aı tıranı d v i . . t111 a ıgı Çın adamcagız tramvayın 

'/.a a ~'UVarlanmıştır. 
1,Yaı1ı ihtiyarın birkaç metre sürük
~ltac~3incten sonra durabilen tramvayın 
~ili! 111 saranlar yaralının bir bacağının 
~ıntcıt kırıldığını ve vilcudunun her ta-
~ dan kanlnr nktı~ını görmüşler ve 

'lıte ti 0toınoblliyle Cerrahpa§a hastane
}{aldınnışlardır. Yaralının 70 )'aşla-

Sulh havarisi 
Çer11berlayn 

Elli l}aşına kadar ticaretle uğraş
tiktan sonra diplomaf Lıqa başladı 
lrıtilaf •arı müzakerelerle halletmeğe çahşmak 
prensibi de eski ticaret adamı tecrübelerinden 

ileri gelmektedir 

- -

? 

Hitlerin 
VaktlyDe 

gizli yaşadığı yer 
Berhtesgaden ikinci bir hükô· 
met merkezidir ve Berline gizli 

telefon hatları ile bağlıdır 
Bugün Avrupanın talihine hakim 

olan bir çok hadiselerin temelinin atıl
dığı Berhtesgadenin de çok meraklı 
bir hikayesi vardır. 

1922 senesi haziran ayında Alpların 

bu sakin köşesinde, Bruno Buhnerin 
ıssız oteline Volf isminde bir adam ge. 
liycr. Bruno eski bir tayyarecidir, fa
kat bugün gürültülü hayattan çekilerek 
Berthesgadendcki bu sessiz oteli aç. 
mıştır. 

O gün otelin kapısını çalan Her Volf 
ismindeki yabancı, otele Münib bele
diye reisi Veber gibi yüksek bir zatla 
beraber gelmiştir. 

Belediye reisi otelde Plattcnhof iı. 

mindeki bir adamı buluyor ve ona: 
\ - Size bir arkada§ getirdim, diyor. 
Kendisi burada aakin bir hayat ya§a • 

4 mak ve sükunet içinde bir kitap yaz • 
mak istiyor. 

Her Volf, odadan görünen karlı dağ
ların manzarasına bakıyor. Çek hoşu. 
na gidiyor. Misafir olduğu adama dö
nerek: 

- Yalnız, size şunu söyliyeyim, di
yor, yemeklerimi tek başıma yemek is
terim. Çünkü ben yalnız meyva ve ıc'o 

! ze yerim. ~ 

Çcmberlayn Tlill~rle görı7şmck iizere Lond rada11 tayyare ile hareket edeceği sırada kcnaisini uğurlayanlar '(X iaşretli zat eski 

Her Volf adını taşıyan bu adam ha· 
kikatte Adolf Hitlerdir ve oraya "mü
cadelem,. ismindeki eserini yazmak 
üzere, gizli bir tekilde çekilmittir. 

Hitier, hayatını anlatan bu kitaba o 
sene Berhtesgadendeki o otelde başla· 
mış, bir sene sonra hapishanede bitir • 1 

miştir. 

hariciye nazııı Edendir) tıe lıarckclindm evvel tayyare meydanında Lord Hali/aks la göriışiirken... .,, 

Buı;ün A \'rupa siyasetinin en başında 
ismi geçenlerden biri olan İngiliz ba'jVC· 

kili Çenıberlayn 50 ya§ına kadar tlcarel
lc uğraşmış, siynsetc ond.ı.n sonm girml3 
bir adamdır. Yalnız babası ve af,n beysi 
hükümet adamı oldukları iı..in o da siya
setin pek yabancısı değildi. 

Jozef Çcmberlayn, küçiik c•ğ'u - yani 
bugünkü ba~vckil - Ncvil 1890 da Oka. 
ford üniversitesini bitirdiği zaman onu 1 
Parise veya Bcrline değil, 1ngiltcreden 
beş bin kilometre uzaktaki Bermüd ada
larına gönderiyor ... 

Ncvil Çemberlayn orada yedi sene 
kalıyor. Meııgul olduğu iş babasının ora
daki bakır eşya fabrikasını idaredir. Bu 
sahada Nevi! hem idare iı;lerinde, hem 
de ticaret hayatında tecrübe görmek ci
hetinden istüade ediyor. 

Nevil Çemberlayn lngiltereye döndii~ü 
zaman babası orada, Büyük Britanyanm 
yeni bir müstemleke siyasroti t:ıtmaııı lıi

zımgeldiğini ilan etmekte ve bunun için 
hazırladığı bir planı ileri sürmektedir. 
Nevil ise, 7 sene bir müstcmlckede yaşı. 
yarak bu sahada çok tecrü'bc sahibi bu
lunmaktadır. 

Maliye Veklll hu 
akşam Fransaya 

~idi~ or 
Maliye Vekili Fuat Ağralı tedavi ve 

istirahat için bu akşamki ekspresle 
Fransaya gidecektir. Fuat Ağralı Fran
sanm Cenup sahalerinde bir müddet 
kalacaktır. 

Bu sabahki (Cumhuriyet) gazetesi, 
Vekilin dün akıam'ki ekspresle hareket 

ettiğini, "uğurlayanların isimleriyle 
birlikte ı tafsilatiyle yazmışsa da, vekH 
bugün şehrimiz.de olduğuna göre bu 
haber doğru değildir. 

Hlzm(&tçl aranıyor 
Çocuk:ıuz bir aile yanında çalışmak 

üzere orta yaşlı bir hizmetçi aranıyor. 

Ankara cad.des:nde Orhanbey hanı al. 

tında Kemaleddin İren ilan Servisine 

müracaat. 

rmda ~fevlüt adında birisi olduğu anla
şılmıştır. Polis ve mUddciumumilik talı. 

kikat:ı başlamış ve tramvay nruba:ıı mua
yeneye sevkedilmiştir. 

Jozef Çemberlayn büyük oğlunu da 
kendisi gibi bir siyasi yaptıktan sonra: 

"Bir aileden iki siyasi yctl§meai kili
dir diyor ve kUçUk oğlunu yalnız ticaret 
ve sanayi sahasında bırakmağa karar ve
riyor. 1903 de Jozef Çcmbcrlnyn Alman
ya ile anlaşmaya çnlışırken Nevil de 
Birmingamda iktısadi ve mali konturat
larla meşgul olmaktadır. 

1904 de Ne\•il Çcmberlayn hlimmalı bir 
ticaret meşguliyeti içindedir. Çünkil ba. 
bası §İmdi de l<'ransayla sıkı bir münn
sebata girişmeye teşebbüs etmiştir. Ne
vi! Çemberlayn da yazıhanesinde gtinde 
on saatten aşağı olmamak üzere müte
madiyen çalışmaktadır. 

Nevil Çemberlayn ayni sene Lon..lra 
şehir meclisi azalığına da seçili) or. 

1!>07 de Almanynnın silahlnnmaya baş
laması Avrupayı telaııa veriyor. İngiltere 
ile Frnnsa ''samimi anlaşmn., yı imza e
diyorlar. Nevil Çemberlayn da Londra 
şehir meclisi reisi olmuştur. 

1909 da Jozcf Çemberlayn ölüyor. Esa. 
sen uzun bir müddettenberi yatalak bir 
halde bulunmaktaydı. Yalnız, yetiştirmiş 
olduğu iki oğlu kendisine iki kuvvetli 
destek teşkil ediyordu. 

Ayni sene Kayzer: 

"Almnnyanın istikbali denizlerdedir!,, 
diyor. 

Bu sözler üzerine İngilterenin endişesi 
daha fazla artmıştır. Şimdi Almanya, 
BüyUk Britanyanm karşısında en tehli
keli dü~mnn olarak görünmeye başla

mıştır. lki sene sonra avam kamarasın
da İngiliz mebuslan: 

"Almanya bize hticum etmek Uzere. 
Biz daha halli. hazırlanmadık!,, diye bağı
rıyorlar. 

Nihayet 1914 gelip çatıyor. Nevil Çcm
berlayn on be§ senedenberi yine ticnret 
ve iş hayatıııdadır. Fakat şimdi onu harb 
vaziyetinin ortaya çıkardığı ticari ve 
mnli sıkıntılar meşgul etmektedir. Bütün 
giln sabahtan akşama kadar hayalı dos. 
yalar, mektuplar, \'apurların gelişi gidişi 
arasında geçiyor. Akşamları da klüpte iş 
adamlarıyla buluşuyor, dünya ticaret va
ziyeti hakkında konuşuyorlar. 

Çemberlayn nihayet bir akşam "Al
manyaya ültimatom verildi!,, haberini de 
bu klübde nhyor. 

Dugünkii başvekil çcmberlayn, eski 
ticaret adamı hayatındaki tecrübeleriyle 
hareket etmektedir. ÇünkU uzun milddet 

Almanya. ve İtalynyln ticaret münaseba
tında bulunmuş olan Çemberlayn bugün 
de memleketinin iktısadt menfaatini dik· 
tatörlerle mUzakerede buluyor. 

Siyaset hayatına 1918 de mebus seçi-
' lcrek, kabineye de 1921 de maliye nazı. 

n olarak giren Çembcrlayn para ile si
yasetin sıkı alBkasmr da, lıı hayatındaki 

tecrübelerine ilaveten, yakından tecrübe 
etmiştir. 

Çcmberlayna yüzde yi1z İngiliz diye 
bakarlar. Onun en çok sevdiği şeyler, 

her lngiliz gibi, evvela karısı, evi, 8<'nra 
balık avı ve gezintidir. Habeşistan harbi
nin, Avusturya meselesinin en buhranlı 
anlarında, onun islifası gibi en hararetli 
kabine toplnntılarının cereyan ettiği 

günlerde, her sabah Çemberlaynı w.ı

dradaki Haydparkta karısıyla beraber 
dolaşırken, nehir kenarında pardöslisU
ne sarılmış, balık tutarken görmek kabil 
olmuştur. 

Karısı Misis Çemberlayn: 
- Ben son derece muhteris bir kadı

nım diye itiraf etmektedir. Fakat, başve. 
kil karısının ihtirası kendisi hakkında de
ğil, kocası hakkındadır. Çünkü, evlendi
ği adamın bütün liyakatini göstermesini 
ve layık olduğu en bi1yük mevkie çıkma
sını istemektedir. Bu da, Çemberlaynın 

hayatında muvaffakıyetlerinin bir amili 
olmuştur. 

)-~;te- --

(Her Volf) un otelde geçlrdffi hayat 
bir ço1darının merakını mucip oluyor. 
Günlerce odasına kapanıp kitap yazan 
bu ''muharrir., e arada sırada arkadaı· 
lan gelmekte, uzun müddet görüttük -
ten sonra gitmektedir. Kendisi de ha
zan otomobille Münıhe iner ve heyecan 
içinde beklermiş. 

Bir sene sonra artık Hitler hakikt 
hüviyeti ile ortaya çıkıyor. O zaman, 
oteli terkederek o civarda Bergofun 
köşkünü alıyor ve kız kardeşi Angela 
ile beraber oraya yerleşiyor. 

Bundan stmra Berhtcsgadcndeki bu 
köşk Hitlerin en mühim faaliyetine 
sahne oluyor. Hitler partisine alamet 
olarak gamalı haçı ora.da kararlaştırı • 
yor. Partisinin faaliyetini 1931 de ileti· 
dar mevkiini eline alıncıya kadar ora • 
dan idare ediyor. 

Bugünkü Berhtesgaden köıkü epey 
tadilata uğramıştır. Bununla beraber. 
köşkte Hitlerin eski hatıralarını sakla· 
yan kısımlar aynen muhafaza olunmuı

tur. 
Yalnız, bu eski ıssız köşk, bu gün 

ilave edilen asri rahatlık tertibatı ve 
müdafaa tedbirleri ile, Bulindeki baı-

(Sayfayı çedrlnh) 

- - -- - -
SevgD muamması 

H A YV ANLARDA da, sevgi insanlarda olduğu gibi kavga, gürültüyle 
başlayıp tatlılıkla mı biter? İnsanların sevişenlerinde bunun böyle oldu 

ğunu, insan olduğumuz için katiyetle biliriz. Her fırtına, sevgiyi daha kökleş
tirir, iki kalbi biribirine daha sağlam bağlar ve birleştirir. Denebilir ki anlaşa· 
mama, sevginin dumanıdır. O bulunmadıkça a~km bulunduğunda şüphe edi
lir. ı 

Gazetelerde gördüm ki, Londra hayvanat bahçesi şimdiye kadar yapılma· 
mı~ bir tecrübede bulunmaktadır. Erkek bir kaplanla, dişi aslanın - izdivacın· 
dan bir yavru elde etmi~. bu yeni cinse Tigu adını vermiş. Şimdi de, babası as 
lan, anası kaplan bir cins yaratmaya çalışıyorlarmış ama, ilk teşebbüslerde 

muvaffak olamamışlar. Sebebi de bir kaf~se konan hayvanlann biribirine gir· 
mesi, kanın nerdeyse gö\'deyi götürmesidir. Bununla beraber hayvanat bah· 
çesi mütehassısları ümitlerini kesmiş değillerdir. Onlara göre, birçok rnernt 
ailelerin hayatı evvela böyle ka,·ga, gürültüyle başlamı~tır. 

Acaba böyle mi? Bence, mütehassıslar aldanıyorlar. Erkeğin hakirniy~i
ni unutuyorlar. Kaplan aslana nazaran daha hakim yaratılmıştır,. Babası kap 
lan bir yavru elde edilebilmişse ve bu kaplan ana aslanı inkiyad ettirebilm:şse 

) sebebini bunda aramalıdır. Bilmem siz ne dersiniz? 

R 



~~iYurd~a 
iÇE.~DE: · a b r ı ka 

yeniden 15 
kurulacak 

• Se:ıir meclısi lıugiin «:ı:ıl 14 de fn keli 
de bir toplantı ~ııp::ıcak \C intihap gunlc 
rini tcsbıt cdcct'ktır. 

• Dc\lct llaHı~oJlnrının ıa:n~rl'lcri ha 
ziran 037 tleıı nınyıc; 938 sonuna kndnr bir 
sene zurfındo Anknrıı ve hıorİJml :ıraı;ınd,ı 
306 gidış gPJış scfcrı ynpıııış, 743 yolcu f:ı· 
şnnış \"e hu seferlerde cemıın JjG620 kilo
metre yol knll'lınişlir. 

" Snnn} 1 umum mildürii Hcşnı ~arın :ılı
şam Antor:ıv:ı h:ırckct edecektir. 

• Sofy:ı ünh·ersile i profı;-;örlerindcn 
Gnlllıof klltOplıanclcrirnlzde l:ırihi ıctkik:ıt 
ta lıulunuuKtan on.·ıı dün lstnnbulrlan h:ı· 
reket ctmışlir. 

• lhrnc:ıı ın:ıddclerırnizdeıı fındık, Ci.ı:iirıı 
p:ıl:ıınuı gihı 1 :ı7.ı nı:ıhsıılfıtııı kontrole tnlıı 
tuıutm.ı ı lyı netice verdiğinden hu usulün 
buBday, nrp:ı, ~up:ıjh gibi rnoddelcrl! de t:ıt 
hfkl knrnrl:ışıırılrnıştır. 

• Sehriınızde hcledıyc tarahnduıı işleli· 
lecck .\eni olohüslcr ıçin bclcdil'C nınkine 
şubesı mildurü Nıı'>rct \'iyorınılaki tetkik· 
lerine dc\'Drıı etnıekleclır. Müdürün telki· 
kıııı lıııklond:ıkl rapor. 'nfin ''e>kiılctinde 
muteşcı;kıl hır koınis\ona hilılırilcccklir. 

• Bu ders sene inden itihıırcn rl. ha Re· 
ni, bir progrıımla çalışınıı)o bıı~lıı)ocak 
olıın üniversite cdelıi)ol fokiıllesl dil eııs· 
tiHısü için icar> edl·n hıızıı·lıklıır tnınnınları 
mıştır .. En lilü müslakil bir bln:ıyn yerleş
UrHccekli r. 

• Yusoslııı·rn d:ı loploıııııış olıın be)ncl· 
milel lıh ıarıhi koııgresiııdckı ıııurnlıhusı· 
mı:ı: profesör dokıor Sühe) 1 dün şchrını İ7.c 
gelmiştir. 

• Hcledhc iktis:ıt ırıudlırliı~u el n:ıı hını 
eskisi gıbı olJrıık le bit cıınıştir. ~clırın 
el ıhlı) acı toııı~ıınilc lemin cdıldıği lçııı fı 
)llll:ır norınnl görilhnü~lür. 

• Türk - Jı:ılyıııı ıic:ırel nıılnşnıosı esns 
)arını te~bit eden tltli komisyonlar crılış 
mnlıırıııo dc,·anı <'lınckledir. Bugıin umumi 
bir toıılanlı ynpılarak ınüz:ıkerelcre Jııışhı· 
nııcııktır. 

• Deı·lct Dcmi(Jollnrı umum milrhiru A
li Rızıı <Hin Anknrudnn şchrinıiı.r gelmiş· 
tir. l"ııııım rııüdıır hirk:ıc sun k:ılnrak do
kuzuncu ışlctınc dairesindeki inş:ıntı tel· 
kık cd~ccl.ıir. 

• MJ rıf ıckiılctl, muhtelif selıelılcı it' kJ 
pan:ın crııcbi \C nzlık okullarından :ıçıkl:ı 

k11l:ın mıı:ılllınlcrı lınşka mekteplere 111:\ ine 
:kıırıır \errnıstlr. 

DIŞARDA: 

• 0.01110..-~~ııtın hildirıli~inc süre Ja
pon) arıın bu ~cncoln fC\ k:ıl:ıde askeri mas 
rafları 3 milyar yeni aşacak \"<' selcrek se
neler ınrfıııdnki askeri ın:ısrof hülçelcri 
bu mclıl ·ıgı seçecektir. Doınel aj:ını;ı l.ıu 

fc~ k:ıliide t:ıhsis:ılın bir kısmının h.ı,·11 ku,· 
;\ellerinin tnl,ı·iyeo;lnc tahsis edileceğini 

tnlırn ın etınekleclır. 

• D nzigde, Alfrclnynk ,.e Osk:ırskilkc 
nclıncl:ı iki Hillcrci Uslnrboski isminde 
D:ırızigli lıir sosy:ılısli hıçakl:ı ynrnlnmış 
lardır. Hastaneye k:ıldırımış olıın mecruh 
yaraların ıc-;irilc ölnıüşıur. 

• Dulg::ır kralı Tloris, Sofynya gitmek ü· 
zrre dün sanı O,:.!O de şnrk ek prc~i ıle P:ı· 
ristcn ayrılmıştır. J\cndiı:ini istasyonda 
reisicumhur nanıın:ı yarbay Sud ve Bone 
nanıın::ı hariciye nez:ırell lcşrlfal müdürü 
J.oz uğurlamışlardır. 

Beynelmilel Ticaret Odası 
Reisi 

Bcynel:nilel Ticaret Odasr Reisi M. 
Vat&'ln ve Madam Vatson ve umumi 
katip P:er Vatsörden mürekkep heyet, 
dün akşam Ankaraya hareket etmiştir. 

Beynelmilel ticaret heyeti. Ankara· 

oa Ü~ gün kadar kalarak muhtelif ve. 
kalctlcrle temaslarda bulunacak, baz: 
iktısacii meseleler iizednde alakadar -
]aıla görüşecektir. 

l t:ı.nhul üçüııcli icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olun paraya 

çevrilmesine karar verilen bir a<lct Oı

rant Parls J. Tirossft mark:ı piynııo 23-
9-938 tarihine miisadif Cumo:o giir.ü saat 
9-11 e kadar Harbiyede Dersane f'okak 
Tnvşancıyan npartmınnmın 18 numaralı 
<'laircsinde açık arttırma surctile satıla. 
cağı ilan olunur. (V. P. 2614) 

vekalet binasının bir diğeri haline gel
miştir. 

Berhtesgadendeki binada yüz kişi 
oturabilir. Her odada telefon vardır .. 

Hitlcrin dairesi Berlindeki bütü ne· 
zaretlcre gizli telefon hatları ile bağlı
dır. 

Köşkteki bütiln hademeler Hitlcrin 
kız karde§inin idaresi altındadır. Hit. 
lerin emniyet teşkilatı da. nöbetçiler, 
hava hUcumuna karşı müdafaa tertibatı 
ve saire bugüzel manzara içinde giz
lenmiştir. 

1-.tanbul, 18 (A.A.) - Ankaradaki he· 
yeti 'ekile içtimalannda memleket eko· 
nomisini alakadar eder mühim müzakere
ler cereyan ettiğini işittiğimiz için, bunla· 
rın memleket efkarı umumiye ine arzı hu 
surnnda vaki ricalarımız üzerine Başvekil 
Celal Bayar, a ,ağıdaki malümatı lfltfet
mişlerdir: 

" - Cumhurrei ı, ~efim, Atatürkün ge· 
çen sene Büyük i\lillet Meclı;)inin açılı· 
·mda irat buyurdukları nutuklarında mil 
li endü tnle~e ve memleket için yapıl· 
ması liızımgelen işler hakkında verilmiş 

dırektillerden mülhem olarak devam et· 
m:!!-:te olan me:ıaimiz. son zamanlarda 
teksif edilmi~ti. 

Vekil arkadaşlarımla ayrı ayn, ve he· 
yeti umumiye:ııle bir arada çalşnaları

mıı sonunda dort senelik 3 numaralı ye· 
ni bir p\fmm tatbik ı:aha~ma konulması 

kararlaştmlmı~t ır. 

1stanbula geldiğimde benı kabul huyu· 
ran cumhurrcisi, şefim, Atatur'. e kararı· 
mızı bütün tafsilatile arzettim. tamamen 
tasvip buyurdular. 

Birinci beş ~enelik endüstri programı 
,.e buna ilaveten yapılmakta olan "Font 
Boru,. labrıka~ı ve kağıt labrıka-.:mm bir 
misli daha büyiıtülme:oi gıbi işler, bütçe
lerle vekaletlere vazife olarak verilmiş ve 
muhtelıf senelere nazaran programlaştı· 
rılarak tatbikatına da giri~ilmiş olan ai· 
keri ihtiyaçlar, su vesaıre gibi mühim mev 
zular, bu plfinın haricindedir. 

Bu yeni program geçen sene ilan etti
ğimiz üç senelik maden programımm da, 
kısmen içine alarak genişletmektedir. Bi
lindiğı üzere maden programımızda başlı
ca ele alınan maddeler; şark kromlan. 
Ergani bakır madeni, Murgul bakır ma
deni,, Bulgardağı ve Keban Simli kurşun 
madenleri, demir madeni, Ereğli taşkö

mürü havza mda kömür istihsallerini art
tmnak \'e maliyetini düşürmek için tesi
~atın r !ah ,.e tevsii, Kütahya liğnit ha\~ 
zaı:ı işlctme<;i gibi i~leri istihdaf etmekte· 
dir. 

Yeni programın tatbıkiyle Nafia, lkti· 
sat ve Ziraat vekaletleri ve bunlara bilSh 
olan ~ahsiyeti htikmiyeri haiz devlet mü
esseseleri tavzif edilmişlerdir. 
Yapacağİmız işlerin mal kredileri, ha

riçten on ene müddetle tamamen temin 
edilmiş olduğundan, hemen faaliyete geç
mek imkan dahilindedir, ve bundan dola· 
yıdrr ki i.iç numaralı hu yeni programı· 
mız dort senclık olarak tesbit edilmi~ 

tir. 

Yapı!acak iş'er 
Şimdi size yapacağımız i~leri c:öyliyebi

lirim: 
Karadenizde modern bir kömür \'e de· 

mir !imam, aynca ''Trabzon .. !imam. 
Bilha sa Karadenizdeki liman, "Kara

bük .. deınir sanayiimizin ihraç yolu va· 
zif esini de göreceği için ehemmiyeti ha
izdir, ve en teknik techizatı ihtiva ede
cektir. 

Ltanbulda ''Sırkeci - Haydarpa~a,. ara
sında bir feribot servisi. 

Maden programımız ikmal edildikten 
sonra şimendiferlerimizin nakliyat hacmi 
tabiatile artacağından, bunu kat'liılamak 
üzere, muhtaç olduğumu,,; şimendifer 
nakil vasıtalarının mübayaası. 

Hükumet merkezinde. tahakkuk et-
tinneğe karar verdi~imiz bir iş te sıhhi 
modern memur evlendir. Ankarada mes· 
ken meselesinin ehemmiyeti ve hayat 
pahalılığında rolü malumdur.Ceman dört 
yüz elli üç binalı iki yeni mahalle tesis 
edilecektir. Iki, üç ,.e dört odalı ve her 
türlü konfor şeraitini haiz olacak olan bu 
binalar, kanalizasyon, umumi bahçe. 
yol, gazino gibi teferrüatı da ihtiva ede· 
cek \"C eldeki hesaplara göre 3.900.000 
lira~ a mal olacaktır. Bu iş Emlak ve Ey
tam banka ma tevdi edilmiştir. 

Antalya ha\-ali inde jüt yetiştirilmesi 
ziraat \ekaletimizce tecrti~ edilmi;ti. 
Müsbet netice alındığı için sanayii kuru· 
Iacak. iplik, kanaviçe ,.c çu,·allık doku· 
nacaktır. 

Ankarada b;r ziraat alelleri fabrikası. 

Trabzonda et sanayii fabrikalan yapıla 
acktır. Bu arada bilhassa memleketin 
muhtelif ahalarrnda vücuda gctirilme!eri 
mukarrer bulunması itibarile me)'\ a \'e 
domate~ usare~i. süt ve p~ynir sanayii, 
muhtelif sebze ve meyvelerin tasnif, an-

1 balaj ve muhafazası. tesisa! "e sanayiini 
ve ye~il silo1arı da ilave rtmeliyim. 

Kütahya ve Zonguldakta. büyük mrn· 
. taka elektrik sanrtallnn yapılacaktır. Zon 

guldak santralr maden iHihsallerinde fi
yatları indirmek için ra, yoncl bir di.ışün
cenin mahsulüdür. Kütahyadaki :;antral 
Kütahyadan lstanbula kadar olan \'İla· 
yellere ve lstanbula enerji nakledecek 
\·e bu sahanın ihtiyacım temin edecek· 
tir. Bunda Bursa ,.e Eskişehir vilayetleri 
de dahildir. 

Ev mahrukatı sanayii, Karabükte Cu· 
ruf çimentosu, soda sanayii. ~amot sana· 
yii, afyon sanayii, azot sanayii ve Si\'asta 
bir çimer.to fabrikası tesis olunacaktır. 

Kütahyadaki geniş liğnit havıac:ından sen ı 
tetik benzin istihsali için te:sisat yapıla 1 

caktır. Sentetlik benzinin memleketin 1 
müdaf aaı::ında rolünü tebarüz ettinneğe 

hacet yoktur sanınm. kabında milli ko
runma ihtiyaçlarımızı temin edeceği gibi 
piyasanın ihtıyacına da geniş mikrasta 
cevap Yermiş bulunacaktır. l\t.T.A. ida· 
resinın devam etmekte olan tabii petrol 
aramaları mi!sbet netice vermediği veya 
Yeremiyeceği ihtimali karşıs.ında l)Cntetik J 

benzin istihsalini, istediğimiz raddeye 
çıkarmak imkanı me,·cuttur. 

Iğdır pamuklarını işlemek için Erıu· 

rumda iplik fabrikası, 
Bir motör fabrikası, 
Bir hafif maden "aleminrüm mürekke 

batı, fabrikası kurulacaktır. 
Memleketin ~eker sarfiyatı artmak-ta· 

dır. Fiyatların ucuzlatılması ve memleket 
istihlak kabiliyetinin artmaSI şeker sana
yiinin memleketimizde modern ziraati 
yaydığı şüphe götürmez bir hakikattir. 
Bu sebeble mevcutlara ilAYeten yeniden 
üç şeker fabrikasının kurulması takarrür 
etmiştir. Bunlardan bir tanesi Balıkesir i
le Bandırma arasında intihap edilecek bir 
mevkide kurulacak ve bü:rük bir fabrika 
olacaktır. Diğer ikisi devam etmekte olan 
etüdlerin neticesine göre. şark vil~retleri
mizde yapılacaktır. 
Deniz i-slcrl 
Programımızda ehemmiyetle yer alan 

mevzulardan birisi de deniz işlerimizdir: 
~luhtclif tonajda yeniden yirmi sekiz 

gemi daha inşa ettirilecektir. Halen ya
pılmakta olan gemilerimiz de geldikten 
sonra yani iki sene içinde ticaret filomuz 
tamamen yeni gemilerden mürekkep, mo 
dem bir filo olacaktır. Bundan maada 
Haliçte \'e lstinyedeki havuz ve tersa.· 
nelerin tamamcr. ıslah edilmesi \'C büyük 
gemi in~a edecek kabiliyete çıkarılması 

kararlaştmlmı~tır. 
Yapacağımız i~lerin sadık bir ifadesi o· 

lan bu beyanatımı ikmal ederken bütün 
bu işlerin 80 küsur milyon liraya bali~ 
olacağını da SÖ)'lemeliyim. Bunları dört 
senede bitireceğiz, on senede ödiyeceğiz. 

IIiilasa. büyük milletimiz hüktlmetinin 
etraflı, ahenkli ve dinamik inkişafü yeni 
bir i~ programı içinde oldu~unu görmekte
dir. Her adururnızda. vat8ndaşlanmızı:ı 
refah ve i~ hacmini arttırmak, rurdurnu
zun emniyet ve istikbalini genişletmek 
gayesi vardır.,, 

Yağmur kesildi 
Denizde bazı kazalar 

oldu 

Altı gündenbcri yağmurlu giden lı&\'a, 
dUndcnbcri düzelmiı;tir. Fakat yağmurun 
durmasına rağmen hararet derecesi eski 
dli§ük vazi~ etini muhafaza etmektedir. 
Bilhassa geceleri epey soğuk olmakta· 
dır. Maamafih hu·alarm birkcıç gün açık 
gitmesi takdirinde ortalığın tekrar ısına
cağı tahmin edilmektedır. 

Karadcnizdcki fırtına blrnz hafifle
mekle beraber devam etmektedir. Bu 
yüzdeıı dün Kilyos açıklarında Ali§an 
kaptanın idarf!sinde 29 tonluk lhsanıhü
da mavnası parçalanarak batmı§, tayfa

ları tahlisiye idaresinin sandalları tara
fından kurtanlmıı;tır. 

Bu sabah Ycııilköy rasat merkezinden 
aldığımız malümata göre, hararet 11.2 
santigrad, hava tazyikı 762,5 milimetre
dir. nuzgar eski ııiddetini tamamen kay
betmi§ ve sakin, normal bir hal almış
tır. 

Vapurdan dalgalarm sürük
Jedi~i ?avallı 
Bnndırma, 18 - Dün akşam 1stanbuL 

dan kalkarak buglln saat 12 de 11.manmu- I 
za gelen Bursa vapurunda !eci bir kua 
olmuştur. Vapur 1mrallı adaııı açıkların
dan geçerken fırtınanın ~iddetinden gü
verle:>rc kadar çıkan dalgalar, Mehmet 

Sabıkalr hırsız ve 
do andırıcı paşazade 

Cemil yakalandı 
zira.rette 

Paşazade hırsıı 

Cemil 

Meşhur sabikalı hır 
sızlardan paşazade 

Sait Cemil yeniden 
işlediği ::;uçlardan 
dolayı emniyet ikin 
ci ~ube üçüncü kı
sun memurları ta -
raf mdan yakalan · 
mı~tır. Sait Cemil 
bir kaç füan bilen 
yük~k tahsilli bir -
gençtir. Bu menyet-
lerinderı istifade e· 

derek daima zengin 
ve yük.ek mevki 

sahibi kimseleri dolandırmakla mütehas
sıstrr. Sait Cemil, ana lisanı ~ıbi görü~tü 
ğü dillerle bilhassa ecnebilere mu'!allat o 
tur ,.e onları kibar tavırları ve bilgili gö· 
rü~melenle kendine bağladıktan \"e emni· 

yet telkin ettikten sonra dolandırır veya 
bu dostluktan istifade ile ortadan kı)•met· 
li blr ~yi çalarak savuşur. Sait Cemilin 
son yakalar.masına sebeb de çok dikkate 
çarpan bir hadisedir .• 

Nı~a.ıt:-aında ' 'ali konağı cadde$inde 
Şen ap1rumanmda oturan Alman tebea· 
smdan mühendis Rodolf Ştayer iki se
nedenberi lstanbulda büyük bir Alman 
şirketinin ba~ında bulunmaktadır. Bu 
şirket memleketimiıde mühim işler ya· 
pan bir mües~edir. 

sele hakkında görüşmek için 
bulunduğwm bildirmiştir. .. 

1 
r 

!ki adam, uzun müddet görü~mu; en 
ve kendisini mühendis Cemil dire t~t~e 
genç, üzerinde bulunan bir i;i >ırkt: • 
ortaklam:ı ~·apmak teklif ındc buluilJllll~ 

J • }\et 
tuı. Rodolf Ştayer de dlı~urunck ,·e ~.ır ç 
crkanile temaslar yapmak üzere bırl<3 

gün müsaade isternı~tir. 

Bunun üzerine mühendis ~mil de .ı\; 
rnan muhcndise veda ederek çıkıp git.ll11

11 
tir. Fakat ertesi giin gezmeğe çJl,<!rl\C•. 
fotoğraf makinesini de yanına al~~l> ·~~ıe 
yen Rodolf Ştayer evi altüst ettığı h3 r 
200 liradan fazla kıymeti ol.m Leica 01~ 
kalı makinesini bir türlü bulamamı;u,~ 
Iş bu kadarla da kalmanuş nıakın~ 1

•• 

beraber evden bazı kırmetli fakat kU~ 
boyda eşyaların daJıa kaybolduğu go arı 
ı:ülmüc: ve o vazi~·et karc;ısında da AlJ'l'I 
:.ı " J :. • ,·e 
mühendis derhal işi polise bildınnı; bf 
emniyet müdürlüğüne gelerek ikincı şu .. 
müdürü Ne,·zada hadiseyi anlatmı~tı·· 

Müdür Nevzat ;;ubenin üçüncü }\ısı~ 
~efi Eşrefe verdiği direktiflerle bu hırsı t· 
lığın derhal meydana çıkanlmasını emre 
mi~tir. 

Yapılan tahkikat uzun sürm"miş ,c ~ 
gibi işleıde mütehassıs kesilen pa~az:ır 
Cemil birkaç gün içinde yakalannıı~tı ·• 
Genç hırsız elindeki bazı mücevheratı ~
tarken ele geçirilmiş ve oturduğu C\-de ~i· 
pılan arastırmada da bir fotoğraf 1:1 d 
nesi bulunmuştur. Cemil bu mak~~~ıı 
Karabük fabrikasında bir mühen~•:rlii 
aldığım söylemi~..c de bu sabah mud~. 
~c davet edilen Alman müteha~ıs ~ flll 
nesini tammış \C hadise de rrıe) '\ır 
çıkmıştır. Paşazade Cemil bütün ~~s 
rını itiraf ettiği gibi bundan ba,.kn dr 
birçok ecnebileri daha bu yolla kli11 

... ; 
·ıerııv 

rarak dolandırdığını veya ote beı1 
çaldığım söylemi~tir . ~ 

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

Bu şirketin en salahiyetli bir mevkiinde 
bulunan Alman mütehasmı bundan on· 
beş gün kadar ewel evinde otwurken ka
pı çalınmış ve hizmetçi şık bir gP.ncin 
kcndişini ziyaret etmek iste<liğini söyl~ 

mi~tir. Biraz sonra Rodolf Ştayerin kar
şışına ~lm:ıncayı bir Alman kadar güzel 
konuşan esmer uzun boylu \"e kibar ta· 
vrrlı birisi gelmiş ve kendisini mühendis 
Cemil diye takdim ederek mühim bir me-

Orta A vrupad~· 
harp tehlikesi 
Viyanaya giden lngi ·z 

sporcuların ın 
ailelerini endişeye düşürdü 

Orta Avrupanın bu tehlikeli günlerin 
de tngiliz kadın atktlerinden mürel:kep 

bir sporcu kafilesi Londradan Viya
naya hareket etmiştir. Faknt, içlerinde 

bjr çoğunun aileleri endi~e duyuyorlar. 
Jlatti bir tanes:nin babası, tam hare. 
ket edeceği sırada kıımı geri çağırmı~· 

tır. 

Sporcu kızlar garda ferib~t bekler -
lerken Katerin K.ornalı telefondan ça _ 
ğırdıkhırı haber veriliyor. Katarin 
sporcu kızların içinde en muvaffak at
letlerden biridir ve Viyana.da İngiliz 

sporu namına çok iyi neticeler alacağı 

beiı~nmekte<lir. 

Faltat, feribotun hareketine yarım 

saat kala lıab&siyle telefonrla konu:ıtuk
tan sonra Katarin arkada!!ilarının yanı-

isminde bir yolcuyu c~yalarıyla beraber 
denize sürliklemiştir. 

Karpuzculuk yaptığı öğrenilen ve 45 
~·a lnrınd11. kadar olan bu adaTJ1cağızı ya_ 
pılan bütün araştırmal~ra rağmen, hava

nm fenlığı yüıUnden kurtarmak mUmkiln 
olamamıştır. Marmarada oldukça şiddet
ti bir fırtına hUkilm ~ürmekte, vapurlar 
anc'.l k uzun e;ecikınelerlc seferlerini ya
pabilmektedirler. 

na geliycr ve: ti' 
- Ben gidemiyorum, çocuklar 1 

yor. 

- Neden? Ne oldu?. 

- Babam göndermiyor.. ı:ır: 
d')ror Arkadaşları evvela hayret e 1 ~a· 

Koca kız, babası 'karışı: :nı? Fakat 
~;;.rin izah ediyor: 

b
0

f ' - Babam ihtiyatı çok seven 
1 n'' 

damdır. Viyanaya gitmiye kara.r v~ajJ 
den evvel de evde bir hayli muna. ,,tı 
ettik. Babam: "Orta Avrupa vıı~~ti • 
ç.ok karışrk diyor. Harp kopmak. 

1 
.. rıa· . vw· maH pek fazla. Bakarsınız sız 110ıı 

. arası da ı1'cn harp patlar. Devletler 111r, 
miina.sehetler ke ilir, hudutlar ka~ scı1 
siz orada kalırsınız, biz burada. Qe 

bu i~ten vazgeç. gitme Viyana_Y8d';ğı1· 
' Babama hak vermemek kabıl d'bir· 

Bu vüzde bir ihtimal bile olsa te .,.\· 
' - bCJl b . 

ti davranmak lazım .. Bana };alsa ....,81' 
ıarw 

clerirr .. Fakat babamın hatırını 011\lıt 
istenıiyurum. Olur da hakikaten. "ıJ)i• 
decUği gioi, harb çıkar. Sonra tn~111 .. , 
y~t: tamamen üzerime almış ola'~are • 

Hül.isa, Katarin Kornal tam r .,e 
rılıY0 kı-~ anında arkadaşlarında ay arkil' 

nııl.ır !era cta binip giderlerketı 
tarından el li~lhyor • 
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Bir örücü 

Yaşasın 
Güve 

neler anlatıyor ? f~ESEÜ:Ef 

velinimetimiz 
hazretleri 

H c§llf iP' IP'c§l'Ü:O c§\lf~c§\ a a 

Almanya lsviçrenin bitarafhğına 
r iayet edecek mi ? 

... 
t:iveıerrderrn sonıra lYıtüler., blD· 
~assa yaz günDerD çaOolıklar, , 
Cl~ke~o~~neır (I) örtüıcüBeır Bçln 

~tlılhlım birer gellr vasotası ımaş R 

Orücihıün scnnayrsi )'Üz 
l\ 

trl adrn yanayaktla gUvekrdcn §ik!yet 
•lyordu: 

~"" 'unan bu güveler, aman bu güveler! 
tıeıe bu sene, onlara ne naftalin hayret-
4;111e de bilmem ne ... Bu güvelerden il. 

l\lh artık! 
~· 1~ boylu ve gözlerinden fıldır fıldır 
(l frşkrran genç erkek: 

t\"" Yooo bayan, dedi, güvelere dil u
lıllııı.ayınız, çUnkü güveler, bence dünya

b h eıı rnUbarek, en muknddes, en sevim
aY'Yaniandır. 
~dın köpürür gibi oldu: 
;;- köklerine kibrit suyu! 

%~kek tekrar itirazla sözün devam 

' .Aman, aman, aman, rica ederim, 
~r ra, o mlibarek hayvancıklara fnkl • 
fi< etmeyiniz, yazıktır, günahtır" Buglin 
"\'c denilen o minimini, nermin vUcuUu 
~cıkları ben hiçbir hayvana tercih 
~ lrıenı. Bence ne lpekböceği, ne bal a
~~ hatttı ne kanarya, ne billhill, ne 

ru, ne gU~rcin, ne sUIUn, ne kek
~ ile bıldırcın, ne kuzu ... Bence bunla
~ hiçbirisi gUve denilen o minicik, ner
ttıtı Vilcutıu mahlnkun yanmda metelik 
t~ı, ıler. Onun için. ben ve benim gibi 
~ seven dostlarım, ortalıkta güve ne 
~ r Çok olursa o kadar sevinir, o kal; lteyifleniriz. Hatta, milmkUn olsa, 

~~~ve sevenler, dilnyadakl hütUn güve 
~ liııtn, ıslahı ve çoğaltılması için eli • 
~ en gelen her fedaklrlığı yapmaya 
~. 

~dın itiraz edecek oldu: 

~ Lakin bu çok zararlı mahlukun ... 
dıun onun sözUnU kesti: 

~~ :evet, gUvo denilen dünyanın en ıe. 
~ ~ e? mübarek, en mukaddes mahJU. 
~ ltı sizce zararlı olabilir. Fakat biz
~ Siıin anlıyacağınu: kilçUk bayancı
~· ~ve bizim velinimetimizdir. DüşU. 
hth·bı.r kere, ortada güve denilen bu 
~ aı:ıcık olmasaydı, ıslmdi ben sizin 
~eığınızı nasıl alabilirdim? 

llııt: güve sever zatın kim oldufunu 
bır ! anladınız değil mi? bu zat çat§ıda 
da4d~~CUdUr. Bir aralık i'Ulerek bana 

1.1 ve: 

~~ l<eıa dedi, baynn, güve olmasaydı 
~ ll §İındi yarım papelinizi ben nasıl 
'°f:I J'abilirdim? Şu halde ya§asın bizim 

.-\flllıııetimfa güve hazretleri! 
~ili tUlümsemeyle cevab verdim: 
......_ Ve kahrolsun naftalin cenapları! 

'l<ahrolsun ki kahrolsun! Lakin ba
~ h hazan aralarına naftalin de kondu
''~lıt alde işte, gerek bu bayanın, gerek 
~ Retirdiğiniz kumaşlar gibi yine bi
~ccı 8~Vcıli gUvelerimlz bir hayli işler 
l~tları~·or ve bizim ylizUmüzü güldürü -
~h:nr, Belki de bunların arasına sizin 
lıh 113 oldu&unuz nnftalinlcr bayatmış, 

h.,._-ı.ıt d 
-~ a uzun zaman dolapta dura dura 
tlıveı!a~nı kaybetmiş, bizim mübarek 
~.... l'inıiz de bu suretle faydnlarunı§-
·"ır 

~lJh 
' abbet artık tatlı tarafından açıJ. 

....._01ciuğu için örilcUbaşrya sordum: 

tııl(ltı Güvelerden eonl'ft siıln loilzUnUzü 
......_ reıııer nelerdir? 

l~~ıJ tıfuhterem ütülerdir! Yani kumaı • 
~ a~i Utu 

• !\!'l' yanıkhrı ... Hele tez:canh ev 
~rtn•n "'inirli 'r>ni ~l"lin!Prin. k:ı -

paralık masttradır .... 

yıtsız hizmetçilerin, kullandıktan pek 
kızgın iıtliler yok mu? güvelerden son
ra bunlar bizim ikinci bir h';lyır !ahlble
rtmizdir. 

- 'OtUlerden !onra? 
- 'Otiilerden sonra, bilhassn yaz giln-

leri çalılıklar, dikenlikler, sık onnan a
raları da bizim birer geli-: \'al:iıtalarrmız
dır. 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak! yazm, hele pazar 

"1nlcri böyel yerlere giden bazı bayan • 
cıklarla baycıklar, pazartesi sabahı el • 
lertndo birer paketle bize damlar vo o- · 
ralarda dolaşırken, çalılara, dikenlere, 
yerden bitme ağaç dallarına, fundalara 
taktırarak sakatlamı§ oldukları etek -
likleıini, entarilerini Qrfilmck üzere bu -

· raya bırakırlar. 

- Daha sonra? 

- Daha sonra birtakım sert içkilerin 
de bize epeyce yardımları dokunur. Me
ecla pazar, yahut pazartesi gecesi, ar
kasındaki o canım, yepyeni kostümle ol
dum olasıya kafayı çeken keyif ehli! ya 
tramva)·a, ya otobüse, ya arabaya, ya 
vapura binerken paçası bir tarafa takı
lıp yırtılır veyahut da kendisi eon filis
pit sağa, sola yalpalarken bir yerde ka
paklanıp pantalonun diz kapağı olduğu 
gibi ezilir ... 

- Daha ba§ka? 
- Bazı kavgalar da bir hayli işimize 

Yaramaz değil hani! bilhassa alacaklı, 
verecekli kavgalarında alacaklı borçlu -
:nun yakasına asılıp da zorluca bir çekti 
miydi, haydi, ceketin yakası aşağıya doğ. 
:ru sıntıverjr ki bu biçim btiyUk yırtık
lar, iki buçuk Uğıttan aşağı örülemez. 

- Ye. karı koca kavgaları! 
- Onlar ekseriya pijama ile yapıldığı 

için bize pek hayır etmez. Malüm a, biz 
yamacı detiliz. Bununla beraber, hazan, 
bay daha sokak kapısından içeriye ~irer 
girmez taşh1cta başlıyan saçsaça, baş -
başa gelmelerden tek tük istifademiz 
olmaz değil! 

Bu konu§malar arasında baktım, bi -
_.... Devamı 7 incide 

Dsvlçr.e sllı!ıhDanıyor ve her hangi bir tecavüze 
kaırşo şlmaB hududunu tahkim edDycr 

1914 de Belçikamn Alman orduları ta. 
rafından lggall, İsviçreliler arasında mUs
takbel bir FranBIZ - Alman harbi 11rasın
da memleketlerinin de böyle bir akıbete 
uğrıyabileceği endi esini uyandırmıştır. 

Eski İsviçre hUkfunotl reisi Şultes, blr 
Almanya seyahati ıırasmda Hltlere a-
çıkça &u suali sormuetu: • f 

"Silihlr bir Avrupa ihtilUı halinde Al
manya.nm İsviçreyi işgal etmesi ihtimali 
\'ar mıdır!,. 

Hitler, bir harb halinde dahi, İsviçre 
bitaraf kalırsa, muahedelere ve lsviç • 
renin mülkt tamamiyetine riayet edece
ğini temin etmiş, mUstakil İsviçrenin Av 
nıpa için bir zaruret olduğunu Ube e
derek bviçreyle dalma iyi geçinmek ni
yetinde olduğunu aöylemfJti. 

Federal mecliste 
1938 Martının onuncu ailnU Şultcsin 

yerine geçen Mottanın riyaseti altında 
toplanan Federal mecliste Alman)'3nm bu 
teminatı tekrar edilml§ vu memnuniyet
le kar§ılanmıgtı. Yalna mebuslardan Hu. 
ber, Hltlerin verdiği bu teminatın ırkçı 
ve Alınan ittihadı fikrini güden nazarı. 
yeleriyle tezat te6kU edip etmediğini sor
muş, ve hUktlmetl mtıııtalı:bel bir latillya 
kar§ı askeri tedbirler almağa davet et
miştir. 

Bu sual üzerine açılan uzun rnUnakaşa
lar esnasında bazı mebuslar İsviçrenin 
bıtaraflığmrn daima tehlikede olduğunu 
ileri silrerek milli müdafaayı temin ede. 
cek tedbirlerin derhal alınması lüzumu
nu mildafan ctmi§ler, bir kısmı Bitler ta
rafından verilen teminatın hususi bir mü 

Jakat sırasında söylendiğini, binaenaleyh 
bu teminatın bir defa da resmen ilA.n e
dilmesini istcmi~lcrdL 

Nihayet Motta söz alarak, bu teminatı 
siyasi yollarla alabilmek için Almanya 
lle İsviçre arasında uzun siyMi mUzake. 
relere girişmek icab ettiğini, hususi bir 
konu§ma sırasında bile olsa bir devlet re
isi tarafından verilmi~ teminatın bilyUk 
bir kıymeti olduğunu anlatmıştı. 

Münaka!}aların mahiyeti ne olursa ol
sun, ortad:ı kat't bir vakıa var: İsviçre 
ıillhlanıyor ve herhangi bir hi.dlııeye 
k:ırıı hazırlanıyor. 

İsviçre topraklarının her tarafında 
' hatta hudutlara çok uzak yerlerde bile 

hava taarruzlarına kıı.?'§t mğmaklar ha
zırlamak, tedbirler almak mecburiyeti 
konmuştur. Birçok gaz ma!keleri hazır. 
!anarak satıhğa çıkanlmın, bunların eatı
eı hava taarruzlanna k&11ı müdafaa ku
rumunun kontrolu altına konmu§tur. lıı
viçrede. her çütlikte, her köşkte, ve dı. 
~anya tek bir ışık bile sızdırmayan pan
cudar vardır. 

Cihan harbinden sonra, İsviçre, top -
raklannın muhafazası için hiçbir tedbir 
almam13Lı; 1sviçrede herkes muahede -
lerle tem!n e:dilen lsviçre bitarafhğma 

riayet edileceğinden emindi. Milletler ce. 
miycUnin birlbiri üstüne uğradığı mu • 
vaffakıyetsizlikler İsviçre büyUk fede -

ral meclisini ikaz ve vaziyeti olduğu gi-ı 
bl nıUtnlcaya mecbur etml.atir. 

Diğer taraftan lsvlçrenln lstlkbal harb. 
lerlnde bitaraf kalması kendi menfaati 
iktauındandır. laviçrenin bu gUnkU re • 
fahmı, biraz da, cihan harbinin devamı 
•ırasında milletler arası bir pazar yeri 
oluaunda aramak yanlış olmaz. 

Alman planı 
Yalnız ortaya atılan şayialar İsviçreyi 

korkutacak mahiyettedir. Birçok mem • 
leketlerde, müat:ıkbel bir Fransız • Al • 
man harbi için hazırlanan Alman plA.nı
nın Belfor istihkAmlarının cenuptan iha
tası esasına istinat ettiğine dair §aylalar 
dolaoıyor. Alman ordusunun, bu ihata 
hareketini yapabilmek için, tsviçrcde Hu. 
nlng boğazından geçmesi icab eder. De
mek oluyor ki bu boğaz müstakbel bir 
harbin en ehcmimyetli noktalanndan r 
birisidir. 

Almanyanın, laviçre bitaro.flığına ria
yet etmemeğe karar verdiği takdirde 
Alman orduları bütiln İlviçre huduUa -
nndan içeriye akacaklar. Bunun içindir 
ki, Marttanberi İsviçreliler hümmalı bir 
faaliyetle şimal huduUonnı tnhkim et _ 
mektedirler. İsviçrelilerin hviçre Ma -
jinosu ismini verdikleri tahkimat planı 
ikinci müdafaa hattını hazırlamak esası
na dayanır. Bu hatlardan bir tanesi 
Rayn nehri üzerinde olacaktır ki bunun 
tahkimatına baalanmı~ ve bir hayli de 
ilerlemiştir. Diğeri daha geride yapılmı§ 
yollarla bağlıdır. 

Onun içindir ki İsviçre hükfuneti 47 
milimetre çapında yeni toplar almt§tır. 
Bu toplar korkunç bir sil!htır. 3 kilomet
relik mesafeden gayet ıııhhatle ntıan n. 
Irr. Yalnu: çok nğır oldukları için nakil
lcn mUıküldür. 

Frayburg topçu talim komutanı, geı;cn 
hafta verdiği bir konferansta lsv1çro • 
~in müdafaa hazırlıklarından bahseder -
ken ııunları söylemiştir: 

"Mcmleketlmizlıı milli mfidafaa bakı. 
mmdan hakikaten husll!tiyctleri \'ardır. 
O, ~iamlde, cenupta n arkta kendisini 
lhatA eden kun·etü hükô.metlere, blta • 

raflığnu silahla müdafaa etm.-ğc mukte
J ir bulunduğunu anlafmadıkra bitaraf ka
lamaz. 

Ordumuz y~nı nziyctlylo hakiki bir 

tckılmUJ eseri gö-,tt>riyor. Bu tcklmUlil 
gördUkten sonra emnlyctJe unlan öyli. 
ychlllrlz: tın içre topraklarına glrm~k h· 
tfyenlc.r, her kim olursa ol un, memle -
keti mUdafanya hın:ırlanmı bUtUn blr 
mlllcU ka~ılarmdıı. ı:öreceklenllr. 

ı· eni bir harbin bnşlııngıcı ~ok kor
kunç ol cahtır. hvlçreyl böyle bir feticn 
konımnk üzere kcri tallın müddetini 
uzattık. Silah almak için lhmıgclcn kre. 
dilcri hazırladık. Memleketi, h&rb takdl· 
rlnıtc kolay kolay girilemez hale getiri
) Oruz • ., 

i viçre ordusu 
lsviçrede dal.mt ve mecburi askerlik 

lıizmcU yok gibidir. İsviçreliler askerlik
lerini hususi tallm merkezlerinde Uç ay. 
lık talim devresi geçirerek yaparlar. 

20 ya:smdaki İsviçreli, Uç aylık asker
lik mUddetlni yaptıktan sonra serbest bı
rakılır. 20-32 yaıı arasında ihtiyat nere. 
ridir. 33 - 40 a kadar rediflik, 41 den 48 
c kadar mUstahfa:ı:hk milddcti sUrer. 

Talim gören İsviçreli nefer, sillhı ve 
bUtUn mühimmatıyla beraber terhis olu. 
nur. Bu nefer muayyen zamanlarda ta. 
lim ve manevralarn sillhıyla beraber ge
lir. Her İsviçreli her sene atış kararglh
lnrına gitmek ve muayyen fi~enk atı
rak muayyen vazifeleri yapmak mecbu. 
riyetindcdir. 

Bu sistemin belki birçok mahzurları 
vardır. Fakat buna mukabil esaslı bir 
faydası olduğu inkar edilemez. Sefer • 
berllk halinde ordunun yenitlen giydi • 
rilmesine, silahlanmasına ihtiyaç yoktur. 
Asker giyinmiıı ve silahlı olarak gelir. 
Binaenaleyh, seferberliğin tamamlanma
sı mUddcli yarı yarıya lıier. 

lsviçrenln inŞasma ba§lanan istihkam. 
lan, ycniedn te:ıekkUI eden toplart, ck~
mak üzere bulunan tayyareciliği \"C b
viçreltlerin dünyaca tanmmış cesaretleri, 
motörlil kuvvetlerle teçhiz edilmi mu • 
kemmel bir ordunun lnt istUlsı ka?'§ısm. 
da bir §ey yapamaz diyenler var. 

Fakat Belçika ordusunun kahramanca 
mildafaasınm cihan harbi akıbetinde ne
kadar mUessir olduğunu hatırlarsak İs -
viçrenin bu silahlanmasının sulh lehine 
hayırlı neticeler doğuracağı ümidini be!
liyebiliriz. 

"Martyan" dan 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keıer. 

Q r • 

N e zaman icat 
oDund!u? 

vaRıtalnrıia noksanlığı dü§linülüne bu i in nekadar zor 
olrluğu nnlaşılmı§ olur. Centıımenın taırlfl 

1 NGlLlZ mecmualarından birisi "Centilmen kim. 
dir?,, diye bir anket açmııı... Tabii bu ankete 

binlerce ce\'B.b gelmiştir. Biz: bunlardan yalnız bir ta
neııini tercüme ediyoruz: 

B lil':DAN yüz sene evvel, 1838 de bir ln~liz, de-
ııizaltmdan telgraf tellerini geçirmek için kab

lo kullanmayı dtlşünmlı§lür. Bu adam, masanın başın
da harita üzerinde lngillorcyle Amerika arasındaki 
koca ı.kuiz uzer ine bir çizgi çizmİ§ ve buradan buraya 

kadar telbf'af tellerini lastik bir boru içinde geçire· 
eeğim, tlemi11ti. O bu tasavvurunun planlarmı İngilte

re ve Amerika hükumetlerine vermiş, fakat bu fikri
nin iyi kar,rıanmadığını görerek çok ilzülmil§tilr. Fil-

hakika kablo dilşünccainln hakikat olması i~in bu va
kadan sonra hayli zaman beklemek icab etmiştir. 

llk r!cniz kablosu 1850 de, Man§ denizinin altından 
Fr~nnıvlrı 1n~ilt<>rC'~İ hirleetirmiştir. O 7.ıtmanm 1f'!knik 

Mo.n~ denizine kablonun indirilmesi 24 saat sür

mtı~1 ür. 

Nihayet 1858 de lngiltereyle Amerikayı birle§ti· 

ren k'.ıblonun açılma töreni yapıldı. Kablo ilk telgrafı 

İngiltere kraliçesi Viktorya, Amerikan reisicilmhuru 
Lir.koln'e çekti. 

KtaLiçe bu telgrafında Atla!! denizine kablo indiril

miş olmasından dolayı Cumhurreislni tebrik ediyordu. 

Bu ''esile ile Nevyorkta bayram yapıldı. Her taraf do
natıldı. HattA bu bayram gece!inin acı bir de hatıra-

.ııı vardır. Çünkü bu gece atılan havai fi§enkler Ncv
york bclediyP- dairesinin tutUfmasına scbeb olmuş, koca 
bina yanıp kül olmuştur. 

"Centilmen içersi de dışı gibi temiz olan adamdır. 
O zenginlerin önünde eğilmez, fakirlere de hor bakmaz.• 

Gururlanmadan kazanma~, ve §ikayet etmeden kaybet
meyi bilir. Kadınlara ve ihtiyarlara hürmetle, çocukla
ra §efkatlc muamele eder. Yalan söylemiyecek kadar 
mağrur, kimsenin kuyusunu kazmıyacak kadar A.!}~e· 

nab, tembel olmıyacak kadar uyanıktır. Eline geçen her 
fırsatta fani dünyanın ze\ltlerinden istüade eder ve 
ba§kalannın da bu zevklerden tadmnlarmı bo~ gönir.11 
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1 - Siyah yünlü kuma~ 
tan manto. Göğ•:.iste başlı~ 

yan geniş cJı:iğmeli band. 
Dekupe olarak eteğe kadar 
devam eder. Yakasr Kas· 
tordan olup ceblerinin üze· 
rine kürk oeçiri!miştir. 

2 - Rayye kumaştan tru 
akar manto. Üç büyük kro. 
şe ile kapalıdır. 

3 - YUnlU bir roo. Göğüs parçaları ve kollan \'erev olarak dik:Jmlştir. Yaka ve kravat beyazdır. 
4 - Yilnlil bir rob. DUğmeler ve kem er mavidir. Eteklikte derin pililer vardır. 
5 - Parçalı ve arkadan iri pllill bir manto, önden iri dilğmelcrle kapalıdır. DUğ meler ayni kumaetan yapılmı§lardır. Ceb 

ıığızltrn amudidir. 
6 - Şcridlcrle süslü bir manto. Bo.sit fakat gayet güzel bir örnektir. 

Yünlü taqlJÖrler ve elbiseler 
Havalai scrinlemeğe başlaclı. Bir 

kostüm - tayyör yaptırmak ihtiyacıyla 
iyi'1en iyiye karşılaştınız, şimdi bunu 
hangi formada yaptırmak tazım oldu -
ğunu düşünüyorsunuz. Karar vermek 
oldukça müşküldür. Çünkü bu senenin 
sonbahar modellerinde o kadar çok ör
nek var ki. .. Hem hepsi biribirinden 
güzel, hepsi biribirinden farklı.. Yal. 

mz b:itün modellerin müşterek bir vas· 
fı var. Basklar vücuda tamami}'le ya -
pışıyor. Bu mevsim tayyörlerinde pili
ler, kırmalar, büzgüler artık görünmi. 
yor. 

Elbiseye eklenen uzun basklcr<lcn 
eser bile kalmadı. Kemeı: yavaş yavaş 
azahyor; bu kış elbiselerinde galiba 
kemer görmiyeceğiz .. Bu noktalan göz 

önünde tutarak, moda sahasından kay· 
bolmağa başlıyan motifler kullanmak 
şartiyle tayyörünüzü istediğiniz gibi 
süsleyebilirsiniz. 

İngiliz modasr, bu sonbahar için dr 
kıymetini kaybetmedi. Ingiliz modasın. 
da kiasik modellerin hemen hiç değiş
mediğini de bilirsiniz. Bu .sonbaharın 
İngiliz modaları çok sade ve düz etek. 
likler meydana çıkardı. Bu eteklikler 

inhinalarr bile mümkün olduğu kadar 
gizlemeğe çalışıyor. Bazı İngiliz ma
ğazaları da çok .dar ve çok kısa (dizin 
altına kadar) eteklikler teşhir etmişler
dir. Fakat bunları vücutları -çok ince 
olan genç kızlar giyebilirler. 

İngiliz modasının ceketleri tek sıra 
düğmelidir. Bazılarında ceketin ön ta
Tafı düğmelerden sonra düz ve kapa!: 
bazılarında ise yarım daire şeklinde ve 
açıktır. Cepler hem içten, hem de dış. 
tan kullanılabiliyor. Kumaş olarak ka· 
rışık renkte sık dokunmuş yünlüler kul. 
lanrlıycr. 

İngilizlerin Iskoç dedikleri formaya 
gelince; bunlarda ceketin kol kapakla. 
rı ve yaka tamamiyle klasik şekildedir. 
Yalnız eteklik İskoç atrzında yatık pili 
lerle baştan aşağıya kadar süslüdür. Bu 
yatık pililer kalçaların üst tarafına ka
dar devam ediyor. Yünlü kumaştan ya· 
pılan bu kostüm tayyörlerde cep ke
narlan ve yakayı İskoç kumaşından 

yapmakta mUmkündür. 
Fransız modasına göre hazırlanan 

ko:;tüm tayyörlerin vasıfları bu katlar 
kat'i şekilde çizilmiş değildir. Şekiller 

daha mütenevvidir. Fakat umumiyetle 
eteklikler yerden 30 santim yukarıda 

kalıyor. Ceketlerde yaka kısmı çok de
ğişiktir. Yakasız oluyor, dik oluyor, 
yatık oluyor. Hatta biribiri üzerine 
çaprazlanan yakalar bile görülüyor. 

Kollar dardır. Fakat İngiliz model • 
lerinde olduğu kadar vücuda yapışık 

değildir. Fransızlar kostüm tayyör yap. 
mak için sık dokunmuş, kadife manza
rasındaki Draları hafif yünlü kumaş • 
lara tercih ediyorlar. Koyu düz veya 
hafif karışık renkte kuma§lar, Pariste 
diğerlerinden üstün tutuluyor. 

Pariste çok süslü cepler umumiyetle 

elbisenin dışarısına dikiliyor.. Cepler 
bazı modellerde düz, bazılarında verev 
dikiliyor. Düğmeler sedef, yahut tah· 
tadandır. Fakat Üzerlerinde maden 
tezyinat olması şarttır. Tamamiyle ma
den düğmeler de makbul tutuluyor. 

İngiliz tayyörleri, kendi renginde bir 
bliiz ile giyilmez .. Halbuki Fransız tay 
yörleri pekala kendi renginde bir bluz 
ile giyilebilir. 

B!Cızların üst tarafları daima çok 
sadedir. Fakat bazılarında gizli ve çok 
güzel fantazilere rast geliniyor. Zarif 
işlemeli blUzlarda bu sonbahar beğeni. 

len blCızlardandır. 

Sorunuz, eevap verelim 
• Yuvarlak camdan bir şişe kapağının 

llzerlne besleyici bir krem sürer vo bu
nunla dudaklannızı yüze bitiştiği nokta. 
lara masaj yflparsanız ağız kenarındaki 
buruşuklardan eser kalmaz. 

• Çok soğuk suya batırılmış bir eldi. 
venle kollarınızın üst kısmını kuvvetli 
friksiyon yaparsanız biraz gevııcmiıı olan 
adaleler sıkışır. 

* Gözleri yavaş yavaş açmak ve kapa
mak göz kapaklarının buruşmasını gecik
tirir. 

• Hamamda uzun zaman kalmak sıh
hat için çok muzırdır. 

* Za),flıyaeağım diye çok sıkı perhiz 
yaparsanız fazla sinirli bir kadın olursu
nuz. 

"' Akııam yemeğinde mideyi tıka basa 
doldurmak insanı rahat bir uykudan 
mahrum eder. 

* Tren yolculusu yaparken yağlı bir 
ruj kullanmak kadar insanı çirkinleşti. 

ren bir ııcy yoktur. frP.n seyalıntinctc 

kullanılacak rujlar muhakkak kuru \'C 

yağsız olmalıdır. 

ıır ::O.lakiyajı çıkarmak için havlu \'cya 
bez kullanmaktansa makiyaj silen ince 
kağıtları kullanmak daha çok iktısndidir. 

* Yüzdeki çilleri izale etmek çok güç
tUr. Bu lekeleri çıkarır diye tavsiye edi
len bUtUn ilaçlar, muzır ve muharriştir. 

Çil çıkaran ilaçların en zararsızının ter
kibi şudur: 

0,70 gr. süblime. 
KöpUrtUlmüş bir yumurta beyar ... 
Biraz limon suyu. 
10 gr. §eker. 

100 gr. inbiktcn geçirilmiş su. 
Bir kibrit çÖpUnU bu mayie batırmalı 

ve yüzden silinmesi matlup lekenin tam 
'tizerine dokundurmahdrr. Bu işi glinde iki 
defa yapmak lfıznndır. 

Eğer bu ilaçtan sonra yüz derisinde ha
fif bir taharrilıı görünürse ilaçladıktan 
bir saat sonra ılık usyla yıkamak, son
ra yağlı bir krem sürmek bunun önüne 
geçer. 

"' Dirsel{ler ve diz kapakları, vücudun 
diğer yerlerine nazaran daha çabuk ku. 
rurlnr, buralarda batta kepekler hasıl o
lur. Bunları izale için buralarını arnsıra 
yağlamak lazımdır. 

YUzlinüze kullandığınız gece kremiyle 
dizlerinizi ve driscklerinizi de oğalıyabi
lirsiniz. Bu suretle kurumanın önüne ge
çilmiş olur. 

····41~~~···· i Resim'. i Hafta !! 
• Çıltlı • 
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:ıTAL YANCA:1 

: Derslerine başlıyor :1 
t Muhakkak alınız : ................ 

Cenup mektupları 

Nuh tufanından kalan 
Türk şehri: Cizı~e 

ihmal yüzünden 12000 ocağından 11400 ü sönedn 
bu şehir şimdi yeniden kalkınmaya başla 1 

Cizreliler, tayyare ile himaye getiren 
yabancıyı nasıl yere lndlrmenılşlerdi? 

Mardin, (Hususi) - Cizre, tarihin teıı- , 
bitinden evvel ve daha açıkçası beşerin 
ikinci babası Nubun tufandan kurtulu-
şundan beri kurulu olan ve yüksek bir 
Türk medeniyetini, varlığını kucağında 

sakltyan kadim bir Türk şehridir. 
Sümer Türkleri zamanında eu taksi

matı yaptlan ve Mezopotamyanın büyUk 
bir şehri haline gelen Clzreniıı !bnUlcsir
lcri ve daha birçok ünlü Türk bilginleri
ni yetiştiren medreseleri, ilim mUcgııe. 
eelcri vardr. Bugün mevcud olan harı a
tikası bile bu şehrin eskiliğini ve tarihin 
çevrintileri içinde daima Türklüğünü mu
hafaza ettitini ispata kifayet eder. 

Vaktiyle yukarı Mezopotamyanır. Dic
le sahilinde 12 bin evli en ticaret;ah bir 
~chri olan Cizre bazı hadisat dolayı'liyle 
küçülmü~. 600 evli bir §chir haline gel
ıni!3tir. 

Osmanlı imparatorluğunun bakımsızlı

ğı yüzlinden gUndcn güne tJcart ve sınai 
durumu sarsılmış olan bu eski ve sevim. 
li TUrk şehri umumt harpte daha çok 
sarsrlmı~ ve işgal senelerinde manda al
tına alınarak !raka iltihakı i~tenilıni§ti. 

Bunu anlıyan ve damarlarındaki Türk
lilk kanı galeyan eden bütün Cizreliler 
bu emelin tahakkuku için tayyare ile ge
len ve §ehre inmek istiyen İngiliz elyast 
hAki.ınl Necmanm bindiği tayyareyi ate
ıe tutmuılar ve yere indirmemif ler ve 
kurtuluş aavaşmın başar1Im8.ll1 yolunda 
malen, bedenen çalışmaktan geri kalma
mr§lardır. 

Cizre eümhuriyetimizin ilanmdanberi 
gilnden güne güzelleımeye ve yUksel. 
meye başlamıştır. 

1926 da Kaymakam Talat ve askert ta
bur kumandanı kaymakam Nuri, bizzat 
amele başlarında durmak suretfle şelıri
mizin bUyük ihtiyaçlarından biri olan ılk 
mektep binaıımın ve uluıı bahç~sinin tc
ııelinl atarak yaptırmışlardır. 1928 ve 
1929 senelerinde de başmuallim AbdUl
kcrimin gayret ve çalışmasile mekteb bi
nası büyütülmüş ve daha muntazam bir 
hale ifrağ edilmiştir. 

1935 yılında bir alay istiab edecek bir 

Soysuz bir 
canavar 

Mirasa konmak için ağa
beyisini öldürdü 

Balıkesir (Hususi) - hrindinin Er· 
del köyünde iki kardeş arasında kanlı bir 
kavga olmuş ve çok feci bir ~ekilde neti· 
celcnmiştir. 

Erdel köyünden İmlail ile ağabeyisi 
Mustafa miras meselesinden yekdiğerine 
karşı kızgın bir vaziyette bulunmaktadır· 
!ar. 

Vaka günü Mustafa, hmailin evine git· 
mi~ tam kapı önünde kardeşi ile karşılaş
mıştır. I\Iustafa, burada kardeşine miras 
meselesinin artık iki tarafı tatmin edecek 
bir şekilde halledilmesinin Jazımgeldiğini 
iyi \'e dürüst hareket etmesini söylemiş· 

tir. !::mail; her zamanki gibi, buna yanaş 
mıyarak aksi ce\'aplar \'ermeğe başlamış 
tır. Böylece kayga gürültülü bir hal almış 
\'e çok geçmeden iki kardeş biribirine gir 
miştir. 

Bir aralık İsmail evine ko~arak içi do· 
muz kurşunlarile dolu bulunan av çiftesi
ni kapmış \'e gelir gelmez ağabeyi~ine a· 
leş etmiştir. Çıkan kurşunlar :Mustafayı 

kanlar içinde ölü olarak yere sermiştir. 
Vakaya müddeiumumi muavini B. Şa· 

hin Şahinler \·aziyet etmiş. hükumet 
doktorlarile birlikte vaka mahalline ıi· 
derek ilk tahkikatı yapmıştır. 
Kardeş katili İsmail çiftesilc birlikte 

yakalanmıştır. Sor~u hakimliğince te,·kif 
edilen katil hakkında tahkikata devam 
edilmektedir. 

büyüklükte yapılmasına başlanan bil~~ 
garnizon binası tamamlanmaktadır. 

1 Eo:ki kavmakam Fikret o .-man. l}e: 
• J J ~ 

diye bütçesinden ~arfiyat yapmak surede 
le 12 metre genişliğinde uzun bir aıd \'İ 
açtırmış, şimdi ha!kevi ittihaz cdılcn 3 

bir mahfil binası yaptırmıştır. . .
11 

Kazamıza geldiği gündenberi Cız:c~·r 
imar ve umran işleri üzerinde özlU 

1
• 

surette çalı~an kaymakamımız Bakı J3ll= 
şaran da caddeyi ıslahan yeniden yaP~: 
çarşıyı intizama koymuş, Kay~crı 'e h\'İ 
yık tarafları caddesini bitirmiş. h3n-:C" 
binasının noksanlannı tamarnlattırıl'I·• 

tır. . ,-e 
Bunlardan başka bir çocuk bahçeı:ı 

Dicle kenarında bir plaj yapılmı~ur.ciı 
Bu son günlerde Saklan deresinden ~ 

reye kadar olan yol da düzeltilmi~. ça ~ 
içinin köhne dükkt.nlarm yıktırılara~ ıı;. 
ri bir şekle konulmu~tur. a 

'k '~ Bu sene belediye bütçesine eJcktrı 
su tesi$ah için tahsisat bırakıtmı~tır· ~ 

Bundan başka asri halalar yaptı~. 
ve bir pazar binası kurmak da dü~uıı 
mektedir. ~ 
--~~------------~~--__..,,,,.....-

Balı kesir' de 

Buğday alını' 
başladı 

Köylü yeni vaziyetten ve 
fiyattan memnun ıJll 

Balıkesir (hususi) - Ziraat banka~ 
§ehrimiz ~ubesinde buğday mübaya3 
başlanmıştır. . uf 

Mübayaa, bankanın istasyondaki~ 
day silolarında yapılmakta ve satın 
işine hergün devam edilmektedir. cJsl1' 
Bankanın bu yıl diğer yıllardan c~· 

fazla buğday mübayaa edeceği anl11• 

maktadır. ,1ıı; 
Çiftçiye mübayaa işinde azami k~l~}·ıt' 

gösterilmekte ve alma işi derhal bıurı ~· 
rek parası tediye edilmekte, böylece • 
trcınm \'akti işgal olunmamaktadır. çııl' 

Banka, buğdayın kilosunu beş b~ tı11 
ed. ki 

kuruşa kadar mübayaa etmekt ı~ '&r 
fiyat piyasada köylü lehine iyi bır t 
uyandırmıştır. gill1 

Banka, bu münasebetle şu birkaç cW' 
içinde mühim miktarda buğday~ 

Bir çete 
Cenup hududumuzdar1dl 

kaçmak isterken yakal~n ~e 
Mardin (Hususi). :-- Cenuptan. ş~i~ 

geçerek şakavet yapmak maksadılc dı 
\'e Diyarbakır vilayetleri mınta1'351~v . ·rı tv 
dolaşan Kuzeyripli Tahir çetes~nı. rtııl1 
rar cenuba kaçmak üzere vilayetırniZ btl' 

takasına girdikleri haber alınmış ''~ 
nun üzerine lazımgelen tertibat alı 
tır. . ~creıt' 

Çete efradı evvelki gün takip JllU ftl~ 
lcrimiz tarafından cenup hududu ~ur· 
15 kilometre mesafede sıkı~tırılıl11j0~v 
Şerirler bulundukları arazinin sarp 0 

8; 

na gü\'enerek, jandannalanmıza 3~~ ~( 
mışlardır. Dört kişiden ibaret ve bırı bi~ 
meni olan bu azılı çete efradınd~~Jıllo;• 
vukubulan müsademe neticesinde ~ ,.,. 
ikisi yaralı \'e diğeri de sağ oıar 
kalanmıştır. __./ 

Mudanya yolu 
osfaltlanı yor . 1ıı11~ 

Bursa (Hususi) - :\1udanra ) ~ 11ıır 
asfalt yapılması işi son günlerde bı: b'; 
li ilerlemiş \'e yola asfalt dökülrn~ 1' çı· 
lanmış bulunmaktadır. Yolu~ . r.·ı~rrıct• 
ym ile Geçit köyü arasındakı bır }\ı .,tı(• 

· f ltlall1111' ı-· relık parçası tarnam~n as a . ıerrıe.ı> 
Asfalt dökme ameliyatı süratle ıJer 
tedir. 
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HABER - AlCeam onata8' t7 

Londra 
dün 

müzakereleri 
sona erdi 

~· 19 (A.A.)-Neden ibaret olduiu 
ita ~li tutulmakta olan İngiliz · Fran 
~iEının muhteviyatr Prag hUk(i. 
~ teklif edilmittir. Çemberlayn, 
llitı t•yYare ile Almanyıya giderek 
~ etle ıntızakerelerine devam edecek 
~ "'tlııııcUn olduğu takdirde merkezi 
~ı. tneıelesini müsl:hane hallede . 

ır. 

8
u takdirde Avrupanın huzur ve sil

~ Unu umumi surette temin maksadi· 
'dtııa gcnit müzakereler icrası için 
~iZırlanmıı olacaktır. 
~ ~·· 19 - Yransız Baıvekili Da
~ ıle Hariciye nanrı Bone b:.ı 
~· tayyare ile Londradan Parls= 

lı' Utlerdir. 
'r~r~•ız nazırları dün Çcmberliyn ve 
tttt diılariyle baıvekalet dairesinde 
tt Yarısından sonra saat biri en ge· 
:lcnııılardır. 

'Uzakereler sabah saat l 1 de ba§la. 
~ 6fıc yemeği için ı 3 de içtimaa fa. 
~rilrniş. öğleden sonra 15,15 de 
t '- trclere bışlanmış bu içtima 19,50 
~ ıl dar sürmüştür. Gece müzakereler 
~de basla yarak saat 1.1 O na k<!.cla: 
~ ctrn:ştir . 
~ t l, 15 de şu resm te bl"ğ n ::şredil 
~ t: 

lli tebliğ 
tııgiliz ve Fransız hük\ımet.lerinin 

~•·llcrı. şı:ııdilci beynelmilel va.. 
1
1l tam müzakeresinden sonra Çe. 

~ 0~~lcya mesel~sinde muslihane bit 
tbatı: varılmas, için tatbik tdile . 
~Politıka nal.kında t:ı~en mu-
p t rlıır. ikı hU' ümct bunu müte. 

{\vrupa barışı ne: ine o'arak daha 
~i bir sureti tcsviycnin tetkiki 

!'l olaca~ını ümit ttrr.ektcciir. 

: liı • Fran ı ı: planı hakkında 
ta tes-ni mohfellcrinde hiçbir ma. 
t "c:-ihıemc".tedir. Fransız dele. 

b {:ar.i,uı: io'.abinc toplant .. ında ha 
Ul~nınak üzere sabahley~ tayya. 

"-hareket edeceklerdir ... 
~'' Ajansı mUzakercler.de Çember. 

ffitlerle mlilakatı hakkında iza-
~trdilini kaydederek !Öyle diyor : 
~ltlcrin muhatabına, nutuklarında 
~ c~tiği, Almanyadan ayrı yaşa. 

lit1.1n Almanların ana vatana dön s! luıumu nazariyesinden uzun u. 
~ bahseylediği muhakkak adde. 

~Cdir. 
~ n, Antlus 8 milyon Almanın 
~ n cemaatine iltihakını temin et. 
~ ~itler ~imdi Çekoslovak hu· 
'~ tçinde yaıayan Uç milyon AL 
\ t "•tana iltihakını cebren dahi 
~tıt.in etmek arzusundadır. 
t~ in. kanaatlnc:A! Almanların keaif 

~trıyct halinde bulunduklc:rı mm
~ ti • Alman yanın hikimfyeti altı. 
~ ~tli.dir. Çek ve Almanların ka. 
~ ~r halde bulundukları kanton • 
~it ahalinin mukadderatı bir 
,~ ltc taayyun etmelidir. 

\ bi,.1httette Alman - Çek huJudun. 

~~i milbadelesi de yapılabilir. 
.~ 01 r.n kendi mukadderatlarına h1. 
~ :ı-ıarr prenıip namına, ahıli
~Criyeti Alman olan Sildet mın. 
~"ıl ın memleketine ilhakını iı. 
~ ~l.tlcr, neticede Çekoslovak • 
~ ltıtil'ki tamamiyetini muhafaza 

ı."' ~ kabul etmektedir. Almar. 
\ ~•rıı yapılacak itirazlar ne oluı. 
ltltı qti olan nokta ıudur: 
~."'11 er bu taleplerinin tervici için 
'~'lceri kuvvetini kullanmağa 

~d~ ve Pariae gelen malümat, 

'-.. ~~n ehemmiyetle aıkeri ha. 
~· devam ettiline ıUphe bı-
~ ktadır. 
'lı~lit altında Fransa \re tngil. 

lttlb ttileri ne gibi bir hattı hare· 
l"tiı1ılz edeceklerdir? . ., 
~ \i.binesi bugün toplanarak 
~ lltıırlariyle yapılanm Uzake -
~,tticeaini tetkik edecektir. 
~~ı kabinesi de bugiln Pariste 

lcta.dır. 
~ ... \ 'la -lıltlll• ve Franıııa DAzrr. 
~leyt ıulberı halletmek l~in çalı-

\..""" !! '-r. Çekoslo\"&kyadan gelen ha
-, ~h.layuın tabrlkatma hararette ı 

6ttı.ıı:... 
""6utf bildlrlvor. 

Henlayn .rcnl 1bir beyanname nc3ret
mlftlr. Bunda ezcümle f(iyle diyor: 

"Südet Almanları, Bolşevik dere. 
beylerinin zulmü henüz üıtilnüzden 

ekailm:miştir. Çek hükumet adamları 

mitralyözlerle, toplarla ve tanklarla 
SUdetlerin hürriyete karşı olan aşkla. 
nnı aöndilrmclt istiyorlar. 

Neticede tarif edilmez ıztıraplara 

katlanma!< lizm.gcliyor. Fakat kurtul. 
ma saati yaklatmıştır. Umi.dinizi kes. 
meyiniz \' e bu imtihandan muvaffakı· 
yctle çıkınız. 

Yilz bii1lerce Südet gönüllü kıtaları. 
na kaydedilmektedir ve memleket"n 
Çek boyunduruğundan kurtulına!:ı için 
hayatlarını tehlikeye koyma!ttadır. 

lar.,, 
Bu beyann;ıme, gönüllü kıtaları 

yilkıek kumandanlığı mühürünil ta. 
şımaktadır. 

Siidetlileır ordusu 
Alman aj:ınııı, Slldetli Almanların gö. 

nilllil kıt'alannın tamamlyle te§ekkUJ et
tiğini ilıin etmektedir. Alman ajansı bu 
kıt'aların 45 bin mevcutlu olduğunu tat1-
rih ediyor. 

Diğer cihetten Alman istihbarat bü· 
rosunun Berlinden bildirdiğine göre Al 
nıanyaya iltica edc;>n Südetlerin mikta· 
rı 84 bin kişiyi bulmuştur. Bu ikı tel
grafı birbirine yakla§tırırsak Alman· 
yaya iltica eden btitiln eli silah tutan 
Südetlerln gonUllU kıtalarına alındığı· 
nı veya bu kıtaların SUdet olmıyan a· 
nasırı da ihtiva ctlığini istimzaç etmek 
milınkündilr. 

Nel}rettiği üçUncU telgrafta Alman 
istihbarat bUro~m Provolibu'd:ı çıkan 

makale hnkkmda tefsirlerde bulunmak 
ta ve Ç.Ckoslovakyayı umum bir harp 
çıkarmak istemekle itham etmektedir. 
Hudut hıidisf'si 
lJığer tnı al tan <;ekoslovakyad:ı. Aş 

şchı inde geceleyin bir hudud hAdlsesi de 
olmuetur. 

Alınan malıiruata gorc, el bombala· 
n kuna.nan ıso - 200 'kııı ~ §ehri • 
nin yeni mahallesinde gilmrUk binası
na bir baskın yapmak teşebbüsünde bu 
lunmuşlardır. SUratle talep edilen as· 
keri kıtalırla polis müfrezeleri derhal 
zırhlı otomobillerle valca mahalline gel 
mlşlerdir. İki gümrUk memuru yara· 
lanmı§tır. Sahada Almanyada yapıl· 

mıg el bombası parç:ıları bulunmuştur. 
Ayni haberlere göre mütecavizleri ta
mamile teşhis etmek imkanı hasıl ola· 
mam13tır. 

ÇUnkU, mUtecavlzler yaralılarını top
ltyarak Almıınyıı istikametinde kaçmış
lardır. 

~A?k ba§vekilioin nutku 
Pres5 Asf.OCiation tarafından 

Bır örücü neler 
anlatıqor ? 

_... Ba~taraJı 5 incıde 
zim gUve yf'!nikll kumaş bellrıılzce örül
mUt: 

- Buyrunuz: 
Diye önüme uıatılmıgtı. Sermayesi salt 

ustalıktan ibaret olan örUcUIUk biç de 
fena bir ı, değil... Bu ciheti oakadan bi
zim örUcUbqıya dokunduracak oldum, 
gülerek: 

- Evet, dedi, biılm scnnayemiz ,,u 
gördüğün )1lzcr paralık, beııer kuruşluk 
mıısurela:-Jan ibaret ... Llkin siz muhar
rirlerle bl.ı, bu cihetten biriblrimize çok 
bent.eriz! 

- Niçin? 
- Niçini var mı ya? sizin de her gün-

kil sermayenla yüz paralık bir kurgun -
kalemiyle birkaç tabaka kAğıttan ibaret. 
LA.kin nasıl herkes sizin gösterdiğiniz 
ustalığı göaterlp muharrirlik yapamazsa 

1 
yine herkea bizim gösterdiğimiz uıııtalığı 
gösterip yırtık bir kumqı eski haline j 
koyamaz. I 

- Şu halde ya~asın vellnimetiniz gil- ı 
ve hazretleri! 

- Sizin de yapsın vellnimetiniz kur
ıunkalcmi cenap lan! 

Bu usta örUcUnUn yanmdan aynlırken 
o bana şöyle de bir dert yandı: 

- Ne yazık ki gtU gibi bir baba zenaa
tı olan bu tee de son ZAJD&nda tek tük i
tin madrabazlan kan,tı, bunlar örgU ye
rine kuma~a adet!. yama vuruy6rlar. 

Pıagdan • bildirildiğine göre Ç.e
koslo\'akya hükumeti Londradaki sc· 
faret vas.tasile başvekalette toplanmış 
olan İngiliz ve Fransız nazırlarına bir 
mesaj göndererek verilecek herhan~i 
bir karardan evvel kendisine müracaat 
edilerek fikrinin alınması lazım gele
ceğini bildirmiştir. Çekosıo,•ak hUkt1 -
meli fikri alınmadan alınacak kara~ 
!ar dolayıslle mesuliyet kabul etmiye· 
ceğinl ilave etmiştir. 

Çek ba:r.•ekill Hodzanın dün radyoda 
tıöylediğl nutuk bu haberi te;>id edecek 
mahiyettedir. Çek b~veldli §Öyle söyle. 
mi!}tlr: 

.. _ Dünyanın bazı ahvalde uzlaıma 
zihniyetimizi. bazı ahvalde de enerji. 
mizi takdir etmesi gerek dahilde, gc. 
rek hari~e sağlam bir siyaset takip 
etmekliğimiıi mümklin kılmııtır. 

Çekoslovakya kendisine dilfen bütün 
vazifeleri yapıyor. Diğer memleketle. 
rin de onu taklit etmeai luımdır. Çele. 
lerle Almanlar arasındaki münasebet
ler yeni kavgalara mahal vermemeli. 
dir. 

Plebisit hiç birteyi halletmez. Hepi. 
mız bu kanaatteyiz. Plebisit, fayda. 
h olabileceği yerde yapılmııtır. Eğer 
Çekoslovakyada plebisit yapılmasına 
lüzum görülıe idi, sulh konf eransr bu.. 
nu daha evvelden yapardı. 

Fakat plebisit Çekoalcvakyada kabul 
edilemez. Çünkü halihuırdalrilerine ben 
zer birtakım yeni meseleler ihdas ede. 
bilir. 

Çekoslovakya, timdiki gerginliiin 
içinde sulh uğrunda çalıtmak isti
yor ... 

Henlayu'nın milliyetler tneselesL 
nin haUI için Çekoslovak hUkOmetl Ue 
anıa,maktan imtina etmesine ve yap 
mrş olduğu isyan teşebbUaUne rag. 
men devletin tamamiyetin! azlmk&. 
rane mUda faaya karar \'etmiş olan 
hllküruet, şimdiye kadar muhtelit 
mtııehfırJe ve blJh&ua SUdet Alman. 
larla takip etmiş olduğu anlaşma si. 
yasetinl asla değiştirmemiştir. 

Bu anlaşma itinde hUk6meUn ne 
Henlayne ne de firar halinde bulunan 
Sildct ılmamdarlarına ihtiyacı var. 
dır, çünkü memleketlmlıde vukua ge. 
len bAdlaat ve isyan hareketinin a. 
kamete uğraması bUk6metln karşı.. 

sında ekseriyeti mllllyetler arasında 
anlaşma ve uzlaşmayı arzu eden bir 
Südet Alman kütlesinin mevcut ol. 

Londroda sulh için 
''- Plebisit istiyen \'C büyük Çekoc:lo 

vakya olmak isteyip de bugün bünye· 
vt teşettUtU meydana çıkmış olan 
memleket dahilinde kalmağa icbar e· 
dilmiş olan bUtun milletler için ple
bisit .. Fakat başka bir şey daha söyle· 
mek llzımdır: 

Öyle bir an gelir ki. hidisat bir çı· 
ğm baş döndürUcU hareketine benziyen 
bir sürat alır. Binaenaleyh kargaşalık· 
lara meydan verilmemek isteniliyorsa, 
ne yapılacaksa çabuk yapılmalıdır. 

''Uçak bir sulh elçisi,, gibi Londra
dan MUnihe gitmiş olan İngiliz baş· 
vekilinin bu ciheti nazarı itibara al· 
ması lazımdır, zira her teehhür mese
lenin hş.llini tAcil etmez. Belki meşum 
müsademenin vukuuna sebebiyet ve
rir. 

Bahsettiğim sureti hal, Moskovanın 
mücadelesine rağmen Avrupa millet • 
lerinin kalbine nüfuz etmektedir. Bu 
son saatlerde muslihane bir hal sure· 
tine varılma.smı temenni edelim. Yine 
temenni edelim ki, şayet bu cihet mUm 
kün olmayacak fse. bari ihtilif mah
dut ve mevzii kalsın. Fakat böyle ol
mıyacak olur ve Pragm lehine veya a· 
Jeyhine cihanşümul mahiyette bir cep 
he tcşekkUl edecek olur ise, ltalyanm 
alacağı mevkiin şimdiden intihap edil 
mJş olduğunu bf!mek lAzımdrr. 

SözU Yahudi meselesine nakleden 
Mussolini, icap eden tcdbi!leri alacağı· 
nı söylemiş ve İtalyanın bu meselede 
ecnebi memleketlerin telkinlerine itti
ba etmekte olduğunu iddia eden kim· 
seteri hafif akıllı diye ta\-sif etmiş \•e 
"çUnkü Yahudilik 16 senedenberi bJ· 
zim en bUyUk düşmnnımızdır. , demiş
tir. 

Almanlar ınemııun 

dua eden kadınlar 
zetelcr hu nutuktan bahseden makalcle4 

rine şu şekılde başlıklar koymaktadırlar: 
"Duçe müdahale ediyor,. '''İtalyanın 

yeri Almanyanm yanındadır.,, 

Ha,..,, 
çıkarsa 

Kadınlar da askere 
alınacak 

BUkreıı, 4 (A. A.) - Rador ajanaı bil

diriyor: 
Kadınlann harp halinde mecburi vatan 

hizmetine t!bi oldukları hakkındaki ka
rarname kral Karo! tarafından imza e. 
dilmiştir. Bu kararnameye göre, kadm
lar yapabilecekleri ~terde kullanılmak 

üzere gerek milnferid olarak ve sınıf sı
nıf aeferber edilebileceklerdir. 

.Milhlmmat ve silah yilklil trenlerin 
Romanya topraklanndan geçtiği hakkın
da bazı mllhfıllerde ve matbuatta kayde
dilen §ay:ialar alakadar mahfiller tara • 
fmdan ka.t'l surette yalanlanmıştır. 

Etten zehirlenen
lerden biri öldü 

DUn, Kumkapıda yedi kişilik bir aile
nin yedikleri etten zehirlenerek Fransız 
hastanesine kaldırıldıklannı yazml§tık. 

Aile reisi Uzunköprülü tüccar Hasan 
Tahsin dün ak§am hastanede yapılan bU
tUn tedavilere rağmen l>lmüttür. Yedi 
ki§ilik aileden diğer bazılannm sıhhatle. 
ri henüz dilzelmenıi§tlr. Adliye doktoru, 
Hasan Tahslnin cesedini otopal için mor
ga kaldırtınışlır. Otopsiden aonra hldiııe
nin kat'i sebebi anlqılacaktır. 

lngiliz filosu doğunun en iyi delilidir. 11Uk6met, bir 
gün intikam ve ltlsaf siyaseti takip 
ctmlyecektlr. Maamaflh kanunun 
muhafuası ve kanuna riayet edilme 
si ve sUkCın ve intizamın bozulmaması 
hususlarile meşgul olması icap eder. 
Asayiş \"8 intizamı Amme mes~lesln 
de bir glina fedakArhk yapılamaz. Zi 
ra lam \'e makul bir anlaşma temini 
ancak sUkün \'e intizam sayesinde 

Koelni"che Zeitung gazetesine gore 12 
mart 1938 de Avusturya Almanraya il· 
hak edildiği zaman "ç.ekoslovakya için 
ölüm c:aati çalmı,tır,, bu gazete diyor ki: 1ngiltcrcnin Akdeniz filosu gemilerin-

".Milli mefkOre mukavemet edilemez den Dovenshlr kruvazörüyle, Afridi ve 
bir kainat hadisesi, bir tabiat kanunu G&.!ll!ack torplto muhriblert bu sabah sa
mahiyetini alrnı:.tır. Uçbuçuk milyon Sü· I ııt dokuz buçu~ta . limanımıza gelerek 
detli kardeşlerimiz bu kuvvetin cazibesine D~lm~bahçe önleı:uıde demirlemişlerdir. 
kapılmaktan kendilerini kurtaramazlar- Mısafır fılo Selunı.re açıklarında şehri 
dı .. , • ve Dolmababçe sarayı önünde de toplar 

müm kUııdilr. 

"Hepiniz tarlhimtzlo en feci anla. 
rınr yaşamakta olduğumuzu hissedi
yorsunuz. Memleketimiz yeniden çok 
tehllkell surette tehdide maruz kat. 
mrştır. Sulhil kurtarmak itin her şe. 

Musolininin Triyestede söylediği nutuk 
Almanyada pek büyük bir memnuniyet 
tevlit ctmi~tir. Pazar aksamı çıkan ga· 

Hitlerin yeni 
beyanatı 

yl yapalım. 
Diğer memleketler lçin yalnız sul- Londra, l9 - Deyli Meyl gazetesi bu· 

hU kurtarmak mevzubahstir. Bizim günkü nüshasında Hitlerin beyanatını 
için ise, ondan başka mtomleketlmlıe neş:-etmektcdir. Hitler gazetenin muhabi· 
lAyık bir istikbal temin etmek me\". ri Vard Prayda şunları söylemiştir: 
zubahstrr. Bizim tarlhlrıılı. Çeklerle "- M. (.emberlaynm hü:.nüniyetine 
Almanlar arasında bir anlaşma vü. ve samimiyetine itimadun \'ar. Çekoslo· 

vakya meselesini kökünden ve derhal cuda getlrmeğl lstihda( eden bir me. 
ıat sllsllcsldlr. Şimdi vazifemiz, bu halletmek lazımdır. ~oslovakya bütün 
anlaşmayı tahakkuk sahasına isal eL Avrupayı zehirliyen bir rara (tumeur) 
mektlr. dür. Eğer bu yara kaldırılmazsa beynel· 

milel münasebetleri yıkmakta devam ede-
\:Ck erkekler i memleketten cektir. Bu vaziyet 20 senedenberi devam 

çıkamıyacak ediyor. O zamandanberi Avrupa milletle-
Prag, 18 (A.A.) - Memleketi ter· rine ne kadar zarar verdiğini şimdi kimse 

ketmek istiyen erkek Çekoslovak va· hesaphyamaz. Çekoslovakyanm Sovyet 
tandaşlarmın Çek - Macar hududun- Rusya ile ittifakı Alrnanyanın kalbine 
dan geçmesinin menedildiği salihiyet· çevrilmişti ve beni Almanyanm hava 
tar bir membadan teyit edilmektedir. kuvvetlerini arttmnala sevketti. Bu va· 
Çek - Polonya hududuna gelince. htı· ziyette Fransa ve İngiltere de hava silah-
kumet makamları buradaki kontrolu lannı arttırmağa mecbur oldular. Alman 
takviye etmekle iktifa etmielerdlr. hava filosunu evvelce zaten bir kere bir 

misli arttırmıştmı. Şimdi buhranı atla
M u •oli ninin diin verdiğimiz tamazsa Gör"ng yeniden filonun takvi-
nutkunun metni yesini istiyecek. Fransa ve İngiltere de 
Triyeate, 18 (A. A.) - )luaolini bir ayni şeyi yapacaklar ve Eilah yam,:ı böy· 

almak sureUyle Atatürkü sellmlam.11!ar
dır. Bu selamlara Selimiye kl§lasmdan ve 
Dolmabahçe önlerinde demirli bulunan 
Hamidlye mekteb gemimizden atılan top. 
l:ırla mukabele edilmi§tir. 

Saat 11 de filo kumandanı yanında 

maiyeti olduğu halde motörle Dolmabah
çe sarayı nhtnnmda karaya çıkmış ve 
knrgılanmıgtır. Kumandanı vali Muhiddin 
ÜstUndağr, ve İlltanbul kumandanını ma
kamlannda ziyaret ettikten t1onra öğle 
Uzerl maiyetiyle birllkte tekrar karaya 
çıkarak, vali Muhiddin Üt1tUndağ tara
fmdan Park Otelde §ereflerine verilen 
ziyafette hazır bulunmuııtur. 

Filo cuma gününe kadar limanımızda 
kalacak ve buradan Varna ve Köetence
ye gidecektir. İngiliz filosu erklnma 
ıehrimlzdeki İngiliz konsolosluğunda da 
bir resmikabul hazırlanm11tır. 

Alman iktisat 
nazırı 

Berllnden Ank•raya 
hareket etti 

Berlin, 19 (A. A.) - Alman mi1U ik
tisat nuın Funk, diln alqam Tllrk hllkü. 
metl erklnmJ ziyaret etmek llRre Anka
raya hareket etmlatır. 

Kendialni lıtaayonda TUrklye Büyük 
Elçisi ile Bulgar ve Yu~oslav orta elçi-
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maçları 
Anadoiuhisarla berabere kaldı 

Galatasaı ay F eneı yılmazı ; Şişli de 

Dünkü 
Giineş, 

Baı kohbayı yendi 
Taksim stadında dün de sabahtan lti· ı dan Zaven vasıtasiyle beraberliğini to • 'ağırlığı, Ömerin yerini yadırğaması yUzUn 

baren birçok futbol maçları yapıldı. Ge- min ettiyso de 35 inci dakikada müda- ı den tı.W kalan Güne:J muhacim hattının 
rek federo ve g~rekse federe olmıyan te- Cilerin ilerde bulunmasından istifade e. bir aey yapıımıyacağmı - bir hayli geç 
13ekküller arosmdaki bu kat'§ıla.5JI1alar den Galataspor sağ içi ikinci ve bir favl ı nnlıyan - ikinci kümenin bu çalı§kan takı· 
Uç bini bulan bir meraklı kütlesi tarafın. at~ından üçüncü golleri yaparak ilk dev- mı devre ortalarında akınlara ba§ladı '\.'e 

dan hr>yecanla takip edildi. 
Günün ilk maçları Şişli ile Barkohba 

ve Kurtuluşla Galataspor B takımlan 

beynindeydi. Şişli 1-0, Galataspor da 4-0 
neticelerle galip geldiler. 

Galata aray - Fcnrryılmaz 
Güniln ilk A l.İ.Iİlleri müsabakası hakem 

Eıırcf Tcvfiğin idaresinde Galatnsara3fa 
Fcncryılmaz arasında · yapıldı. Bu maça 
iki taraf da eu kadrolnriyle iştirak etti
ler: 

Gal:ı.tru aral: Fazıl • AJi, Aclnan • Ali, 
J~ fak, OeJiil • ~abrl, l\l u<otnfa, Mehmet 
lı1nınz. Ut>drl, Blılcnd. 

J-'cneryılmaz: 1''artık • }'anık, adi • 
Hfümet, .llehmct, i\lurnd - RcfLk, Ec\'ed, 

bılıirralımau, Cihaıl, Ekrem. 
Rilzgarı arkalarına alarak hücumlara 

başlıyan sarı kırmızılılar derhal hafif 
. bir üstünlük tesis ettilerse de ilk sayı
larını an-cak dc.,.·rcnin ortafarına doğru 

kayda muvaffak oldular. Buna da sebelı, 
bir hayli genç olan cenah haflarmın ö
nünde iki acıklnrla orta muhacim Meh. 
met Yılmazın da kabil olduğu kadar ko
tu bir o} un çıknrmalanydı. lik devre 
bö} lr~c 1-0 Fener} ılrnaz aleyhine bitti. 

lkm ı kısmın başları Galatasaraym tam 
h&.klmiy tıJ le g<'çliyse de yine ayni e~ 
lem nların aksaması ve Feneryılmaz ka
lecisinin çok güzel kurtan§ları gol 
kaydına mfini oldu. Bu kısmm ortalarında 
FencrJ ıln\azhlar a~ılır giW oldular. fa
kat onlar da no Eııfnğı, ne de .Adnanı 
lltlatafr adıldtm "için sayı kaydedemedi ~ 
or. 

Oyunun neticcslııe pok az kala sağdan 
cekilen bir komPri Galatasaraylı Bil
J~ı;ı~ güzel bir vole ile ikinci defa rakip 

klcye soktu, maç da böylece 2-0 Gala
tasarnyın galibiyetiyle nihayetlendi. 

Galib takımda, fazla dribling yapma -
sına rağmen Eşfak, Adnan, Celal \•e 

Mu.stara güzel oynadılar. Sabri, Mehmet 
YıJmaz ve Büicnd her zamanki oyunla
rını çılmramadılar. 

M..ığllıblar arasında kaleci Fnrukla 
ınuaun Sadeddin, takımlannı büyük bir 
sayı farkıyla mnğlüb olmaktan kurta • 
rnc:ık ıkadar gUzel oynadılar. 

G!llata~por • Kurtuluş 
Galat:ıs:ı.ray - Feneryılmaz maçından 

eonrn Ş:ızl Tczcanm hakemliğiyle Gala
tasporla Kurtuluş {Eski Eseyan) klUp • 
Jeri çarpıştılar. 

G:ıliıtasporr İzmirli Vahabın kardeşi 

Saimi do takımına alarak §11 kadro ile 
oyun:ı. başladı: 

J<oco • l hsan, llhal - lu1.arrer, Bubi, 
Paki • e fl, Dimltrf, ·aım, Nino, Deliya. 
nt. 

Kurtuluş ise: 
znt • crl,f , Garo • ::\'ehil, ı,utfl, 

Hnmıı:ır • 'ıı.d, Ce\lıd, ~illc:nnnn l\leh-. , 
met, ZaH'n. 

Oyuna Galatasponın hiıcumu ile baıı • 
landı. S"'ri bir ı;ekildo oynıyan Galata • 
sporlular 10 uncu dakikada sağ içleri va
srtn::iyl" birincı gollerini yaptılar. Kurtu
lus 15 inci dakikada kalecinin hatasın-

re 3-1 Galatasporun galebesiyle bitti. 28 inci dakikada da Osman vasıtasiyle ilk 
İkinci d vreye nasıl olsa galibiz diyo golU attı. Birinci kısım sona ererken Mu. 

gururla çıkan Galatasporlular Kurtulu - radm ortasını çevirmek istlyen Hisar sol 
eun canlı oyunu kar§ısında birdenbire bo- müdafü topu yanlış blı:. vuruşla kendi 
caladılar ve 20 inci dakikada Zaven ta- kalesine soktu, ikinci devrede rilzgfı.rm 
kımınm ikinci golünil de yapmağa mu • aleyhine dizilmiş olan Hisarhlar beraber 
vaffak oldu. Oyun bundan sonra Kurtu- liği bozdum11yan bir oyun tutturdular 
lu§un hakimiyeti altında geçtiyse de ne· ve dakikalar ilerledikçe rakip klübU de 
tice dcği mcdi ve Galata ·por 3-2 galip tehdidden hali kalmadılar. 
olarak sahadan ayrıldı. 2~ Uncu dakikada soldan atılan bir kor-
G ü ncş B - lloğn içi neri o esnada lleri fırlıyan Hisar sağ 
Günce B takımıyla Bo;;aziçi A timi mil- müdafii, kafayla Güneş kalesine soktu. 

sabakasının ilk kısmı Güneşin açık baki- oyunun bundan sonraki kısmı Güneşin 
miycti altında geçti ve bu kısmı Boğnziç. mağhlblyetten kurtulmak için çabalama. 
liler 2-0 mağliıb olarak bitirdiler, siyle geçti ve nihayet Rebiinin havalo-

1kinci devrede daha canlı o~'Dıyan Bo- sini Vahab Hisar ağlarına taktı, maç da 
ğaziçi takımı, biri pcnaltıdnn olmak il- boylece 2-2 beraberlikle bitti. Anadolu
z re iki gol çıkararak maçı beraberlikle hısarlılan bu muvaffakıyetlerinden do • 
bıtirmcğc muvaffak oldular. layı tebrik ederiz. 

~ i :. li - Barkohha 
Günlln en ehemmiy,..tli maçı geçen 

hafta Peraya bir tek gol farkla rnnğlub 
olan Barkohba ile gayrifcdereler birm • 
cisi Şi. li arasında yapıldı. 
Tarık Ozerenginin hakemliği ile baelı

yan bu müsabakaya iki takun !ill kadro. 
lariylc dizilmişlerdi: 

• 1 11: .Armenak - \ T <>tardi, Mnrtnyan· 
gob, • 'ubsr, l\ rşı:;dr • n~. :}a\a5, 
uldur, ~Jtkroh, mran. 

B:ırkohha: Sall" - t-zar, Albcr .-. Ocneo 
l ~mail, ı.\ncel • lhı~o, Canhaı, 
l 'inhas. 

Oyun BnrkohLalılnrın çok ııerl bir a~ı
nıyln bl\§\adı v~ nuwi • sarılıle.r §işli ıia
leslno indiler • .ne dakika süren iJu b • 
kıdan bir netice alamıyan Barkohba hU
;um hattı duraladı ,.e bundan istifade .. ·~ 
den ŞL~llliler derhal rakip müdafaayı 
sardılar. 

İlk devrenin 14 Uncü dakikasında Dj. 

ran ilk Şişli golünü attı, bunu 26 ıncı da
kikada Mikrobun, ikinci, 44 Uncü daki
kada yine Mikrobun üçüncU sayılan ta
kib etti. 

İkinci kısım da yine tek kale halinde 
Şişli lehine cereyan etti. Kırmızı • si • 
yahlılar bu devrede Nubann vo Mikro
bun ayaklarıyla iki gol daha atarcık 

müsabakayı sıfıra karşı beş gol gibi açık 
bir farkla kazandılar. 

Güneş - Aoadoluhisar 
Son müsabaka Günc.qJo ikinci kilme -

den Anadoluhisar beynindeydi. Bu maça 
genç Anadoluhisarlılar: 

Mehmet - Rlfat, Rcbii • Celil, tuzar. 
fer, alı:ıhniJdin - Salm, Fuad, Osmruı, 
Tala t/Ertuğrul, 1 

GUneşlilersc Salahaddinlo Faruktan ( 
mahrum olarak: ı 

O. l\f. K. 

Dı1nkıi >'iirnıcterdm iki görıinüş 

\Jocuk ni~ancıhk 
müsabakaları 

Moskova eehlr mekteplerinde okuyan 
talebelerden mürekkep bir ekip ile A
merlkada Novyork eyaletinde Vallcy • 
Stream 5ehri mektepleri talebeleri ara • 

sındsl, miikatebe suretiyle, yapılan nl • 
§ancılık miis:ıbalmları nihayete ermiııtir. 

Sovyet talebeleri ,1200 puvandan 1115 
puvan alarak mUsabakayı muvaffakı -
ycUe bitirmişlc:rdir. Amerikalı g~nç tale
bckr, nnc:ık 1063 puvan alm18lard1r. 

Cihad • Kilm ran, lbrahlın • Yusuf, Hal\. 
kı, Aziz • Oıner, Xi~nzi, Vahab, Rcbli 
-'lurnd dan mürekkep kadrolariyle iştirak 
etmişlerdi. Oyun, Güneşin yavaş hareke
ti, Anadoluhisarlıların da gol yememek 
için tlidinmeleriylo başladı. Daha ilk da
kikada H!sarlılar sayı kaydPdcbilecek 
muhnkkak fırsatlar da yakaladılarsa dn 
sırf yenilmC'mck için oynadıklarından gol 
atmak hevesine kapılmadılar. Vahabın 1 

----------------------------

Gföıe§lc berabere kalma'fa mıwaffak olan A.Hisarlılar 

Yüzme müsabakaları 
Büyük bir i ntizamsızlı k içinde şeçti 

e - 100 bayrak xarıfını Galatasaray, diljer nU•'
bakaıarı da B6ykoz rakips iz olarak kaz1111dı ıtl# 

Ortaköy Şeref stadı yUzmc havuzunun met Üstündağ, Sıdkı Eryar, ııusı:ııııc~ 
açılış yıldönümil mlinasebetiyle dün ay- Güreli, Ali Riza Sözeralp, Şazi rrcı 
ni ııo. .. ·uzda ~zme yan~lan yapıldı. Mü. Bekir Macur. i]cidC 
sabakaların tafsilatına girmeden evvel 6 - Bir müsabık sutopu hariç ıttit• 
programın tatbikındaki yolsuzluklardan, fnzla müsabakaya iştirak cdcrniYeee eti• 
daha doğrusu programsız yapılan bu ya- 7 - Müsabakaların umumi puan :lt c-
rııılarda gördüğümüz infüam.sızlıklıırdan cesindo birinci gelen klübe vcrilt>C ırl'' 
bahsedeceğiz. lan kupaya 5 sene zarfmd:ı en çok ;b ~ 

Bilindiği gibi beynelmilel nizamata gö- cilik alarak ismini yazdıran klilP 6 

re yapılan su sporlarında bugüne kadar lacaktır. ıe 
bayanlar vo kilçükler puvana dahil ol - Ayrıca milsabakalarda birinci ge 
mazlardı. Fakat bu sefer, tertib heyeti 
yalnız küçüklerin puvanını umumi puva
na d..;.n etmiş, a§ağıdaki tebliğden de 
anlaşılacağı gibi bayanlar hakkında sa
rih bir madde koymamıştı. Esasen bu ya. 
rl§ı yapanlar programı hazırlarken §Ch -

rimizin deniz sporlan ile me:ıgul klUb mu
rahhaslarını davet etmeği zaid görmüş
ler, kendi aralarında programı hazırlıya. 
rak, sadece gazetelere bu taslağı gön -
dermekle iktüa etmişler ve yine kendi 
ynptıklan programı da ayrı ayrı tarihler. 
de, bilmeyiz, ne sebeb tahtında, dei;'iştir
mek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Tertib heyetinin neşrettiği program ny 
nen §Öyle::fir: 

T. S. K. 1-.tanbul bölgesi su <iiporlan a
j:ın lığını lan: 

1 - Beıılkta§ jimnastik klüb" yüzme 
havuzunun açılış yıldönümU münnsebeU
lc 18-9-193S pazar günü yapılacak ve beş 
sone devam edecek (Muhiddin Üstündağ) 
yüzme müsabakaları programı: 

1 - 100 metre serbest byilkler, 2 -
100 metre serbest küçükler. 3 - 200 m. 
serbest büyükler. 4 - 200 m. serbest kU 
çükler. 5 - 100 m. sırtüstil büyükler. 6 
100 rn. serbest kçUkler. 7 - 200 metre 

kurbağalama büyükler. 8 - 200 metre 
kurbağalama küçükler. 9 - 400 metre 
serbest büyükler. 10 - 400 metre ser. 
bcst kliçüklcr. 11 - 100 metro serbest 
büyükler. {bayanlar). 12 - 50 metre 
serbest kliçUkler (bayanlar). 13 - 4x100 
bayrak büyükler ve küçükler. 14 - Türk 
bayrak y~rı§ı büyükler ve kUçUkler. 15 
5 ::ıı:: 100 Üstündağ bayrak yar~ı. 16 - Su 
topu. 17 - Mülliatlarm tevzll. 

2 - Müsabakalara saat tam 12,30 da 
baelanacaktır. 

3 - Müsabakalara bu sene için teşki
lata bağlı klüpler mensubini - diğer se
neler lisans aranacak - iştirak edebile • 
ceklerdir. 

4 - Büyük ve küçüklerin puanı umum 
puana dahil edilecektir. Üstündağ bay. 
rak yarışı puana dahil edilmı;ıyip bunun 
mükafatı ayrıca verilecektir. 

5 - Bu müsabakaları idare edecek o
lan aşağıda adlan yazılı hakemlerin sa
at 12,30 dan evvel Beşiktaş stadında ha
zır bulunmaları rica olunur: 

Ahmet Fetgeri Aşeni, Riza Suert, Hik-

ro birer madalya verilecektir. il d 
8 - Sutopu umumi puvanıı dab 

ğildir. Mükafatı ayrıca verilecelttir~ 
Yukarki program gayet açık 01 

jJdil'' 
küçliklerin puvana dahil oJacağtnl b ıııs~· 
diği baldo bayanlar hakkında bir 
do konmamıştır. ıııı 

Daha evvel do bahsettiğiıniZ gi~gS-" 
program mezkflr tertib heyeti l1· 1~ 
tarihinde gazetelerde çıkan bir teb ti!" 
müsabakalardan birini §Öylcco dc~ 
yor: 

BİR DÜZELTME 

İstanbul su sporları njanlığınılıad: jdl' 

18-9-1938 paznr günü Be§iktııŞ ~ • 
nastik klilbü havuzunda bUyükl~~ 
smda yapılacak olan bayrak ) ~· 
4x100 olmayıp 4.x200 olduğu w\iıfll 
nur. ııııcO 

Bununla iktifa otmiyen heyet (!Ç dB 
bir tebliğ göndererek yine pro~ .... 

__ıh ll b-
değişiklikler yapıyor. 16 Eyliıl ıarıv-6)ıe 
zote1erdc çıkan bu tebliğde de ~ 
deniyor: 

YÜZME YARIŞLARI 1, 
tarı 

T. S. K. İstanbul bölgesi su sPor 
janlığmdan: -otıı~ 

18-9-93S pazar günü Şeref stsd> ~ 
havuzunda yapılacak bayrak yııı1 
6x100 olduğu tavzih olunur. 

• • • 1Jlİ)ı~ 

İ§te anlıyamadığımız nokta d~ ııaC" 
programın, hem neşrinden tnill bil' 1 uıD' 
sonra nyn tarihlerde dcği§Urilı:J1C5 t ~tO 

~ ,·e .,.. 
rinde durulacak bir meseledir· "'8• t>ıl' 
gram yazılırken bir hata yapılillı? c9 ,O 
nun hemen programın neşrinin er~ 1 
nU düzeltilmesi liızmıgellrdi· )'o j 

eylfll tarihinde neşredilen progJ'~ ~ 
ihO JıS ve 17 eylfil tarihlerinde tash . dt) 

mak biraz gUIUnç oldu :ıuuıcır.tiD 
BiltUn bunlar {§in birinci faslL •• 

Bir do saha faslı var. GeJel~ll1 0:dll ' 
Bayanların puvann dahil cdtIIP •lt 

miyeceği hakkında bir sarahat )'~ ıcıO 
tam yarışlar başlıyacağı sırada btı.ı ıı~'· 
murahhasları bayanların da puvıırısıct ıl 
lini ileri sürdlller. Buna diğer ıtlllb 
itiraz ederek: 

8 
ıt ' 

P u~ıırı 
- rogramda bayanlarnı P ı:;ıııı 

hali hakkında bir sarahat yoktur· ıaol 
Devamı karş~ 

lşri '/Jarko'hba kar ı1asması•ıda üç gol afatı firayir fJ\fikrofJ) rakip müdofaa}'f. a mala ııJraşıyor. 



.. ' 'il;.\: .. ,,_ ' ~ :l ~ 

Tllrkiye ikincisi olan lstanbuf güreş takımı 

Türkfye Greko - Rumen güreş birinciliğini 

Ankara kazandı 
lstaobol ikinci, Ku~lamon · Uçöocü old , 
Ankara. 18 <Hususi) - Türkiye Birinci: Celal Atik (Ankara) 

Greko Romen gür~ birinciliklerine İkinci: Faik Büken (İstanbul) 
bugün devam edildi. Bilyü.k bir kala· O'çüncil: Beslen Ki.senbay (Bursa) 
balık vardı. Neticeler şöyledir: 79 KİLODA: 

56 KiLODA: Birinci İsmail Yılmaz (Kastamonu) 
Birinci Niyazi (Ankara). İkinci Rızzık Özdemir (İstanbul) 
İkinci: Vahdettin Alunes (İstanbul) Ü<;;üncü Adil Yener (Ankara) 
Üçüncil: Hilseyin Yalçınkaya (Kas· 87 KİLODA: 

la.nıonu). Birinci İbrahim Tosvur (Bursa) 
61 KİLODA: İkinci Ali Demirkaya (Kastamonu) 
Birinci: Mehmet Oktav (İstanbul) Bakırköy Barutgücü sahasında dün 
İkinci: Mustafa Beton (Ankara) i'ki futbol müsabakası yapılmıştır. 
Üçüncü: Abdüllah Eiagüzel (An· Barutgücü genç takımı ile Selim. 

kara). spor B takımı arasındaki karşılaşma.. 
66 KİLODA: yı Güçlüler 4 - 1 kazanmağa muvaf. 

Birinci: Feridun Akmal (İzmir) fak olmuşlardır. 
İkinci: Sadık Sovancı (Ankara) Gene Barutgücü B ve Alemdar B 
Üçüncü: İzzet Filiç (İstanbul) takımları arasındaki müsabaka da 2-2 
72 KiLODA: beraberlikle nihayetlenmiştir. 

için biz de, bayanların puvanınm netice 
llzerinde bir tesiri olmadığını - beynel -
lllilel nizama istinaden - bildiğimiz için 
kadın yilzilcülcrimizi getirmedik. Burada 
Programın tamamen tatbikmı isteriz, de
d.i!er. 

~!indeki programın haricinde milsaba· 
ita Yaptırmaması lazrmgelen hakem he
Yet;. böyle yapmıyarak bayanlan da pu
Vana ithal etmek gibi programda olnıı
Yan bir şey yaptı. Şurası da ayrıca kay
dedilmcğe değer ki, yapılacak yarışların 
• Velev daktilo ile yazılmış olsun - bir 
tırograını hakemlere verilmem.işti. 

Daha garib bir nokta da klüp murah- ı 
haslarından birkaçrnın, bayanların vazi
Yett hakkmda bir karar verilmeden ev • 
\reJ, hakemlerden birine: "Şayet bayan
ları puvana ithal etmezseniz ben yarış
lara girmem,, demek gibi bir garabet de 
gösterdi 

Hakem heyetinin bu kararı üzerine, ha 
\'anın güzelliğinden istifade ederek zevk· 
U 1.'e enteresan bir spor günü yaşamak 

/r \~\ 
llıııO;:~.- ~~-..ccı c.~~~t 

isUyen seyirciler ve bu müsabakaya fşti
t'ak etmek için masraf ederek şehrimi
~in muhtelif semtlerinden gelen klüb
lerden bazdan da yan§a iştirakten im
tina etmi§ler ve yalnız kendilerine ra
klp olamıyacak Beaiktq yilzilcUleriyle 
l:kıykozlular yan~ışlardır. Bu müsaba
kaıarm ne derece iyi olduğuna bir delil 
de, 400 metre serbest yüzmede küçlik
lertıı yaptığı derecenin büyüklerden da
ha i~i olmasıdır. Bu da yarl§lann neka
dar sıkı ( ! ) olduğuna bir delildir. 

Bilmeyiz, bu §eralt altında yapılan ya
tııiaruı teknik neticelerini yazmak bir 
l!ıana ifade eder mi? 

Sıra, programda Muhiddin Üstündağ 
l'&rı§ı diye ilan edilip de, galibine veri
lecek kupa üzerinde 6x100 Beşiktaş bay
l'ak Y8nşı yazılan müsabakaya gelmişti. 

Bu yarışın mükafatı ayn olduğundan 
Claıataaaraylılar ve Beykozlular çekişe -
tekler. Yine itiraz Sadullah Ortaköyden
~ Binaenaleyh Galatasaraya takmım. 
da Yüzemez. Halbuki program yalnız bu 
lltne lisans aranmıyacağını bildiriyordu. 
Sacıuılah hak~m heyetine gelerek Orta
kcsyden istifa ettiğini ve istifasını bölge
~~~Ve klUbilne gönderdiğini söylemesi de 
-._tarafı ikna etmedi. Ve Ortaköy na
~ lisans gördüklerini iddia ettiler. O 
--.ııa kJ, aynisi Orhanda olduğu halde, 
~ eski teşkilata ait bulunduğu ve 

T. S. K. nun yeni liı:ıansı olmadığı söy
lenerek 100 metrenin Türkiye rekordme
nl Galatasaraylı Orhan İstanbul yilzme 
birinciliklerine sokulmamıştı. !şte böyle 
garib iddialar arasında bu yarış da yapıl
dı. Neticede Galatasara~,n Vedad, Or -
han, Sadullah, Halil, Melih ,.e Mahmut. 
tan mürekkep takımı birinci gelerek or
taya konan kupayı kazandı. Yarış esna -
ıımda Beykozlu yilzilcliler beynelmilel 
su sporlan ııizamnamesinin menetmiş ol
masına rağmen kulvar değiştirmek gibi 
bir harekette de bulundular. 

Su topu 
!u milsabakalara G. S., Beşiktaş, Bey

koz girdiler. l!k maç G. S. Bcşikta~ ara
smd::ı.. Bunu sarı kırmızılılar 10-0 kazan
dılar. 

İkinci müsabaka G. s. - Beykoz arasın
da. Maç hayli enteresan oldu. Birinci dev
re sırayla Orhan, Halil ve Semihin yaptı
ğı üç gole kat'§ı Beykozun iki golü ile 3-2 
Galatasaray lehine bitti. 

İkinci devre baslar başlamaz san kır. 
mızılılar güzel bir akınla bir gol daha. 
kaydettiler. Hakem bunu saymadı. Oyun 
heyecanlı ve asabiyetle devam ediyor. 
Bu ara hakcmın her iki taraf oyuncula
rını da müteaddid defa çıkardığı görülü. 
yor. Bu esnada yine hakem Galatasaray
dan Orham çıkarmak istiyor. Sarı - kır

mızılılarm kaptanı hakeme giderek ikinci 
devre esnasında attıkları üç golden son
ra bilasebeb Orhanı çıkarmasının doğru 
olmadığını söylüyor. Hakem kendisine 
küfredildiğini söyliyerek kararında ıs -
rar ediyor. Bu vaziyet karşısında Gala
tasaraylılar sahayı terked.iyorlar. Biz 
sarı - kırmızılıların bu hareketini ken • 
dilerine yakıştıramadık. 
Şimdi kupayı kazanmak için Beykozla 

Beşiktaşın karşılaşması llzım. Siyah - be
yazlılar sahaya gelmiyorlar. Beykozun 
galib addedllebilmesi için nizamname ab
kimınca, yedi kişilik takmımm suya gir
miş bulunması llzım. Fakat havuzda an
cak 3 Beykozlu var. Bu şekilde ve gayri 
nizami bir vaziyette seremoni yapılıyor 
ve Beykoz bu maçm da galibi addeıiile
rek kupa kendisine veriliyor. 

İşte bütün bunlardan sonra biz, her 
fırsatta deniz ııporlarmı himaye ettiğini 
ve edeceğini de söyliyen sporcu valimi -
zin de kendi ismini vermek liitfunda bu
lunduğu bu yüzme yanşlarmdakl spor 
hareketiyle telifi kabil olmıyan bazı yol
suzluklan gözönünde tutarak yapılan bu 
yarıştan bUküm.silz addedip müsabaka -

o uzuneu Balkan oyunla 
tu rıaniıların gaii~iyetiie nihaqeflendi 

Vug;cosoavDar DB<Dncn, ~lYlmeın'!eır üçünccü0 ro>nz 
<dl2rdünc(JJ cOalğ)aDdlk 

Gören 400 metrede birinci oldtı 
Belgrat, 18 (A.A.) - Ana?olu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dckuzuncu Balkan atletik oyunla

rının son giinü sahayı on bin kişilik 

bir halk 'kütlesi çerçevdemiştı. 
Alınan teknik neticeler şunlardır: 
110 METRE MANUı....I SEÇME 
1 inci Türk Faik, ik~nci Yugoslav, 

üç~ncü Yunan. 
110 METRE MANİALI SEÇME 

1 inci Yunan, ikinci Yugoslav, U.. 
çüncü Romen. 

110 METRE MAN!ALI F1NAL 
1 inci Anjapoviç Yugoslav, 2 inci 

Mandikas Yunan, 3 üncü Faik Türk. 
Çok heyecanlı olan bu koıuda sene-

lerdenberi Balkan ıampiyonu olan 

MamEkası genç Yugoslav mağlup etti ( 
Faik güzel bir kc1u yapmasına rağ· 

men Ü!:Üncü oldu. 
SIRIKLA YUKSEK ATLAMA 
1 inci Tanus Yunan, 2 inci Ajerhatt 

Romen, 3 üncü Travlos .Yunan. 
YUNAN D!SKI 
1 inci Silas Yunan, 2 inci Klod Yu. 

go~lav, 3 Uncü Kovaçeviç Yugoslav, 
4 üncü Kuro Romen, 5 inci Floro Yu. 
nan. 

Bizden Yusuf ve Yavru iştirak et. 
ti. Derece alamadılar. 

400 METRE SEÇME 
1 inci Yunan, 2 inci Gören Türk, 

3 üncü Romen. 
400 METRE SEÇME 
1 inci Yugoslav, 2 inci Yunan, 3 ün. 

cü Romen. 
Bizden Cemal girdi, elimine ol

d u. 
400 METRE FiNAL 
1 inci Gören Türk, (Yeni Türkiye 

rekoru), 2 inci Karayorgos Yunan, 
3 üncü Plotarsek Yugoslav. 

Çok güzel bir koşu yapan Gören, 
rakiplerini hayli açtı. 

1500 METRE 
1 inci Gorse Yugoslav, 2 inci Kiş 

Romen, 3 üncü Yelkopulos Yunan, 4 
üncü Recep Türk. 

Galip sen turda yanşı bıraktı. 
UÇ ADIM ATLAMA: 
1 lnct Balanlyotor (Yunan) , 2 inci 

Yovfc;:evlç (Yugoslav), 3 Uncu Lamb. 
rakfs (Yunan), 4 ilncü Yonesku (Ro. 
men), 5 inci tcaku (Arnavut). 
CİRİT ATMA: 
1 inci Popojarjlyo (Yunan), 2 in. 

el Vamanu (Romen), 3 Uncu Arkltlç 
(Yugoslav), 4 Uncil Metak~as ( Yu. 
naıi), 5 inci Kovaço,·Iç (Yugoslav). 

Bizden Melih girdi, derece alama. 
dr. 

BAYRAK 4X100 
1 f ncl Yunan takımı, 2 inci Yugoe

ıav takımı, 3 Uncu Romen takımı, 
4 Uncu Türk takımı. 

BizJm takım: Haluk, Gören, Fik. 
ret, İrfan. 

Avrupa 
ha ceru arı 

ılı .Meşhur Sindelar'm 1919 dan 1923 
::;;,,ii,i;ij~'!'iıtı . senesine kadar takım arkadaşlanndan o· 

!flliilitil.iii!l"1!~' lup Avusturyanm Astria ve Vinerspor 

A.nrttrradaki gü1eşlertl1n njuhtelif 
enstantaneler 

tiği iddia edilirse gild karşılaşmalarmm 
gelecek seneden itibaren baglamasma 
karar v~rmel!linf bekleriz. 

T. K. Delldağ 

Hususi m:ıçlar 

JffGi UeU RBlip 
Dlln Bakırköy Barutgticü sahasında 

Gücün genç takmıı Seli..ıMpor klübü B 
timini 4-1 yenmiştir. Alemdar d takunı 
Un Bart\tgUcil B tak'ltlt ise ikişer golle 
berabere kn 

klilplerinin yıldızı addedilen Villy Sefcik 
antrenörlüğe başlamıgtır. 

* Fransanın tanınmış kalecilerinden 
Rudi Hiden fevkallde fotojeniktir, ken
disi bugün l!linemaya intisab etmiş bu • 
lunmaktadır. Hidenin Uk kordelası "Al. 
lahsız gençlik,, isimli bir spor filmidir. 
*Fransız Red Star klübüniln sabık ka· 

lecisi Martinico Gongales Roubaix'nin 
Ekaelsiyor klllbllne girmiştir. 

* 18 Eylülde Chemnltzde yapılacak o
lan Almanya • Polonya miııt futbol ta
kımlan maçı için stadda ı:ııevcut 60.000 
ki§ilik yer on gUn evvelsine kadar ta • 
mamiyle 11atılıru§tır. 

• Yugoslavyanm Beogradski klübünün 
ve Yugoslav milll takımının kıymetli fut. 
bolcUlrinden Stevovitcb, Fransada Straz
burgun Ruing klilbU ile bir mukavele 
imza etmift.1r, .Stevovltch bu hafta içinde 
Franaaya gidecektir. 

ılı Pariate fakirler menfae.tlne her se
ne yapılmakta olan Rasing - Arsenal fut
bol maçı bu sene de 27 te§l'inlsanlde o-

ı 

MARATON. 42 kllomet 
den. 

1 inci Rogardos (Yuna 
Kiryakidis (Yunan), 3 · 
(Türk). 4 üncü Selim (Türk 

Umumi puan vaziyeti: 
Yunanle:tan 
Yugosla\ya, 
Romanya 
Türkiye 
Alhallya. 
Müsabakaları müteakip d 

Balkan oyunları merasimi 
mıştır. 

• 
Bursa 
tensik 

klüp 
edili 

Bursa, 14 (Hususi) - .Mın 

ba§kanı sıCatiyle vali Şefik 
klUplere bir tebligat yaparak, 
§ekklillerinin, beden terbiyesi 
hilklimlerine göre yeni bir teş 
olacağını bilclirmiştir. 

Mevcut spor teşkilatı yeni k 
gun olarak yeni baştan tensik 
ve bu sayede sporun, mcmleke 
için daha verimli blr şekil aim 
olunacaktır. 

Akşam, şehrimizdeki spor te 
rinin başkan ve kaptanlan, p 
ğmda, valimiziri rly&3eti altmd 
mı.~lardır. Valimiz vaziyeti iza 
yeni kanun~ göre nasıl ça 
geleceği hakkında. sporculan 
miı;ıterdir. 

~ttoetnzmd 
Avrupanın en iyl der 

Bu sene içinde A vrupada 
lan atletizm mfü!ıabakalarmda 
yi dereceler eunlardır: 
100 metre: R. Osentab (Hollan 
20 m. R. Osentab (Hollanda) 2 
800 metre: Karl Harbing ( 

5000 m. 1zo Mek (Finlandiya) 
10000 m t Salminen (Finlandiy 
110 manialı: D. Fiıiley (İn 
400 manialı: B. Zua (Fransız) 
Yüksek atlama: Cak Brovn Cliıa 
Uzun atlama: M. Layhum ( 
Sırıkla atlama: R. Şuter ( 
Üç adını: P. Rayasarl (Finlan 
Disk: K. Spenter (Alman) 49, 
Gülle: Mor Krik (Eatonya) 15 · 
Clrid: M. Jarvinen (.Finlandiya 
Çekiç: R. Hayn (Alman) 58, 

HavacıııA 
Yeni bir dünya rekc 

Sovyetler blrliğj merkez havaı 
bU, Ziurin tarafmdan yapılan hftı 

motörO muhtevi tayyare mod• 
çuıu neticesini enternasyoaal .._ 

rak tesblt etmiştir. Bu model ~ 
kilometre 857 metre mesafeyi.~ 
tetml§tlr. Bu hUBUlltakl vesikalaı 
nasyonal havacılık federasyonm 
derilml§tir. (Taa) 



H A ~ E lRl' Dını 
Pal~~ır~-sl 

ı,.. 
!hl n ika v~oev-n öR BAH~öN SONU 

• • . .ı ' : ... .• , ·' '· . 

~~ iLHASSA agır cezalı 
~ mahkumların, müd -

detlerini hemen doldurunca, 
yeni bir suç ·daha işlemelerin -

de ne gibi sebepler buluna -

bilir? . 
Bu konuşuluyor.du. 
Öğleden sonra hafif bfr uy

ku yarım saat fazla uzayıve· 
rince çay kenarına gitmekten 

vazgeçen hakimle kasabaya he
nüz tayin edilmiş otuz yaşla • 
nnda kadar bir müddeiumu -
mi, kaymaka:n, civar çiftlikler
den birini şileten mütekaid bir 
öğretmen ve hapishane müdü -
rünün, biribirinden p~k kısa 

mesafelerle oturduldarı büyük 
taş binanın avlusu, bir sinek 
bile uçup gözükmiyecek dere 
cede bomboştu. Zaten, hapisha
ne müdürü, vazifesinin eri ol
duğunu bizzat methetmek la· 
zrm geldiği zaman da böyle 
söyler "Alimallah bir yaprak 
bile kımıldayamaz 1,, dedikten 
sonra bu hareketsizlikten ken. 

disin ölçülmez bir gurur hissesi 
ayınruya çalışırdı. Hakikaten 
de, konuşanların, arasıra bir ar 
zulan olup olmadığını sormak 
üzere, köşede ve kulemsi çatı 
altında nöbet bekliyen gardi
yan• da olmasa, hapishane mü· 
dürünün yerden göke hakkı 
vardı. 

. Felsefe öğretmeni: - Uzun, 
uzun uzun dü§ünmeğe hacet 
olmadığını zannediyorum, .diye 
konuşmıya başladı, cahalet ta
bii... 

İhtiyar hakim gözlerinin bir
denbire daldığı yerden başını 
çevirmedi. Gün, hala sıcaktı .. 
Mahfımların yeni bitirdikleri 
havuzda su henüz akmryordu: 
ve gelecek seoe, belki bir asma 
kiltüğünün örtüp yeşillendire_. 
ccği çar.dak, öğle vakitleri ye
diği güneşle, açık bir ağıl ka
pısının ekşi kokusunu neşreden 
kml yapraklarla kaplıydı • 

Son bahse gelindye kadar, 
belki de sıcaktan clacuk, kafa· 
srnda ;elıri düşünen genç müd
deiumumi biraz canlanır gibi 
oldu: 

- Şu halde, diye ve kelime, 
kelime bir şeyler söylemek is
tedi: mahkumların terbiyesiyle 
meşgul olunduğu takdirde, iç
lerinde hiç birinin, yeni bir 
suçla geri dönmiyeceklcrini 
iddia ediyorsunuz?. 

Felsefe öğretmeninin ceva -
hına kaymakam da iştirak et
ti: 

- Tabii, dediler, bir ceza 
evi, bir adamın yalnız falan 
suçtan belki .de bir ömür ge· 
çtrmesi için kurulmuş mües
seseler değildir ki .. 

Ve hapishane müdürü, yere 
serili hasır üstünde, dört tara
fı taş odalarla çevrili binanın 

demir pencerelerini yeni bir 
gözden geçireceği dalcika, kay
makam: 

- Merak etmeyiniz, diye a
tıldı; yeni binanın projesi ümit 
ederim ki iki aya kadar tasdik 

edilip gelir!. 
Müddeiumumi: - Evet, e

vet, dedi; iki seneye varmaz 
kasaba yepyeni bir ceza evi 
kazanacak .• 

Bu Sirada felsefe öğretmeni 
"keşke yeni bir mektep kazan· 
sa!.,, diyecek olmuştu; fakat 

ihtiyar bakim daha ani bir ha
reketle: 

- Siz, dedi; henüz pek ih
tiyar sayılmasanız gerek; niha· 
yet kaç yaşındasınız; belki 38. 
yahut kırk, 'kırk bir .. Size şöy
le bir teklif yapılsa nasıl karşı
larsınız?. 

Dördü de birden ba~mı çe· 
Y!rdilnl. 

- Yeg!ne kabahati mahkum 
la.rın cehaletinde buluyorum 

- Şu halde deseler ki aizet 
işte on dört sene ağır hapse 
mahkum bir suçlu, ılfilunı size 
bırakıyoruz. Fakat tahliye edil
dikten sonra hayatının netice -
sinden de gene siz mes'ul ola· 
caksınız?. 

- Kabul ederim!. 
Felsefe öğretmeni bunu bir

denbire söylemişti; hapiı>han~ 

mütlilrü, mahkumlardan biri 
hemen alınıp götürülmüş gibi 
yerinde tedirgin olarak bir kı
mıldadı: hakim: 

- Fakat, diye tekrarlıyor 
du; çok iyi düşünün!. 

Felsefe öğretmeni: - Zan· 
ncderscm, diye cevap vermek 
mecburiytinde kalmışti; söz 
verdiği şeyleri yerine getirir 
bir adamım 1 • 

Hakim: 
- Beyler 1 • diye ayağa 

kalktı; hiç te fena bir şey 

yapmış sayılmayız; nihayet 
bir mahkum, ceza evinden çık. 
maksrzın ve hem de bir felsefe 
öğretmeninin eliyle terbiye gö
recek demek .. Teklifimin aşın 
bir fikir olduğunu zannetmiyo· 
rum, ne dersiniz?. 

Genç müddeiumum ile 
kayın.akam: 

- Mükemmel, dediler, üze
:-i.-ıde cidden çalışdmıya değer 
bir mevzu .. 

Ve hemen, mahkumların a . 
rasmda seçme hakkı felsefe 
öğretmenin<! bırakılarak fikrin 
tatbik oiunmasma karar veril· 
di. 

G EREDENiN Hacıos-
manlar köyünden 

Ahmet oğlu on dokuz yaşında 
gene Ahmet, iki buçuk sene 
kadar evvel harman yerinde ö
ğendı rc ile amcasmr yarala
maktan, yaşı da dikkate alına
rak altı ay yemiş: Konya ha -
pi ... hanesinde mahkumiyetini 
doldurup çıkar çıl:maz, hemen 
iki ay sonra, nişanlısmı balta 
ile doğrayarak öldürmekten 
tekrar on beş sene ağır hapse 
konulmuştu. 

Ahmet, kasabadan hayli u
zak sayılıp hapishane müdürü
niln bile menktlp bir adam 

telakki ettikleri mahkfımlar 

kalesinde, daha geldiğinin 

ikinci günü, hapishane nizam
larını bozmak suçiyle yeniden 
muhakeme altına alınıyordu. 

Bu suretle, müttefikan, cc· 
zasına on bir ay daha ilave e
dilmişti. Fakat, on dokuz yir· 
mi yaşlarındaki katil, mah
kOmluk yıllan bir ömür sürüp 
artsa bile aldırış edeceğe pek 
benzeyenlerden değildi. Onun 
için hapishane mlidürü tara . 
!mdan kalenin zındanına attl -
drktruı başka, üstelik ayaklan 
da zincire vurulmuş bir mah
kumdu. 

Felsefe öğretmeni cnu inti· 
hap etti. 

Hakim bu intihaba sesini 
çıkarmamıştı. Aslmda iyi yü. 
rekli bir adamdı; ve belki de 
kanunların zincire vurduğu bu 
adamı, kafasında, kuş kanat -
lannın cennetten uçurup ge
tirdiği bazı peygamber fikir -
leri taşıyan diğer bir adam e. 
linde ıslahmefs edeceğini dü
şünüyordu, Yalnız hapishane 

mü.dürü bu kadar nikbin olmı· 

yaca!t ki mahkfunun sekiz ay· 
lık hareketlerini felsefe öğret. 

menine birer birer anlattı; ve; 
- Siz bilirsiniz, dedi, hare

ketlerinizde gene serbestsiniz? 
ö-·:-etn:en intihabından vaz 

geçmemişti. 

l} ~ ~ 

J LK günler, doğrusu· 
nu söylemek lazım ge

lirse hayli yorucu oldu. Bir 
kere mahkumlar kalesi deni. 
len yer. felsefe ölıctmeninin 

işlettiği çiftliğe pek te yakın 

sayılamazdı. Sabahleyin erken 
yola çıkıyor, ve kendi idare 
ettiği arabada bir saatten fazla 
yol alarak, her gün çiftlik he· 
saplarını gözden geçirip hemen 
kapa.<lığı dakikaları ziyan et-' 
miş oluyordu. tlste, bir de dö • 
nüş zamanı vardı ki tam öğle
ye tesacüf ediyordu; güneş a
rabanın tenteleri üzerinde tu. 
tuşu yor; ve hayvan, bir ce· 
hennem yolunda gider gibi 
toz ve çakıl döşeli sarı toprak

lan yorgun bir nefesle almıya 
çalışıyordu. 

öğretmen bu ilk zamanlarda 
hakikaten fazla sıkılmıştı. Çok 

kereler lüzumsuz bir bahse gir. 
diğini düşünüyor; kendi ken· 
dine küfrediyordu. Nihayet, 
mahkiımu kendi çiftliğine ge
tirerek hiç olmazsa zamandan 
tasarrufu ileri sürdU. Hatt~ 

gardiyanlardan birini bu mak
satla çi~liğindc besliyeceğini 

söyledi; t:"ki en aşağı üç saat
lik yoldan e'konomi yaparak zi. 
yanlarını ödeyebilsin 1 Fakat 

hapishane müdürü bunu ka· 
b:.ıl et::neyince, felsefe öğretme
ni hu sen fikrinin, her hangi 
bir sebepten arkadaşlarına ya
yılmamasını rica ederek vaz
geçmek mecburiyetinde kaldı. 

~ }#.. ~ 

H ACI Osmanlar köyünden 
Ahmetli zindan içerisin • 

den çıkararak diller bir odaya 
almak suretile başloyan ilk hare· 
keller unutulınıyacak kadar yoru· 
cu olmuştu. Ahmet, bir kere, ken
disine söylenen hiçbir sözü din· 
!emiyor; felsefe öğrelmenini da· 
ha kapıda göriir görmez, zindanın 
karanlık ,.e rutubetli köşesini ter· 
cilıtcıı blie fazla olarak ölüme ra
zı olacak kadar tiksinti ve azap 
duyuyordu. 

Bununla beraber, birinci ay ni
hayetine dosru, mnhkümun lıi\

tün bu hareketlerinden yavnş ya
Yaş vazgeçmek üzere olduğu gö· 
riildü. Oi1retmenin karşısına o 
turmuştu; ve onun alfabe öğret

mek için getirdiği büyük levhala
ra garip bir oyuncak merakı ile 
bakıyordu. Belki, söylenen şeyleri 
s:ene dinlediği yoktu; yalnız, iri 
iri harnerden de gözlerini hiç 
bir vakit ı:ıyıramamıştı. Ara ı.ır:ı 

Üzerlerinde parmaklarını seıdiri· 
yor; sonra felsefe öğretmeninin 

gozlerindc anlamak istediği bir 
.şeye dalarak uzun uzun düş!inür 
gibi oluyordu. Fel~efe öğretmeni· 
ne gelince "mahkömda ilk ıslahı 
ncfs hareketlerinin kımılcladığı 

yer.,, diye, bu dakikaları, bahı.e 

girişti!li rlört arkndaşına da ayrı 
ayrı yazdı. 

* * J} 

M AHKÜLAR kalBlnde, Hıı-
cı Osmanlaıdan Ahmedin 

zindandan ahnıırak ve diğer mnh· 
kömlara göre "boş JM,, edlldlsl
nin üc-üncü ayı, kış, kasabayı bir· 
denblre basmıştı. 

Hapishane müdürü - "Eh, di· 
yordu; bir öğle üzeri başlayan bu 
oyun da nrtık ı;ona erdi i dohn 
doğrusu~ lsefe öğretmeni dersleri 
bırakacak .. Gelecek yaza kadar dn 
Ahmedin gör halini sen!,. 

Lılkio vaıiyet biçdc höylc olma· 
dı. İlk günlerde dehşetli bir buh
ranla böyle bir bahsi iiıcrine al
tlığına binbir nedamet duyan fcl· 
sere öğretmeni, aşa~ı yukarı bir 
ay ııonra, çiftlikten kasabaya ge
lişi, hayatının en güzel dakikaları 
olarrık düşünmc~e lıaşlomışlı. Il:ıt 

ta, ilk günlerde s:ıbredcmiyerek 
mahküınu çirtliğine nakleltirmek 
için hapi~hane müdlirüne yaptı
ğı müracaattan tuhaf bir eza du· 
yuyor; bu hatıranın aralarıncl:ı 

kaybolup Rilmesini istiyordu. 
Yoll:ır sarı çi{:!demlcrle doluy

du. C:"mdiye kadar, öğretmenliği 
kendi arzusile bır:ık1 ılh F{ünden· 
beri, tabialin d:ıima içinde yaş:ı· 
dığı halde nasıl olup da yakın
dan onu görmemişti? Felsefe t:J
retmeni, kendi kendine yaptığı 

garip bir muahaza ile buna şaşı· 
yor; ve geçliği yollarda güılerine 
yabancı hiçbir şey olmadı~ı hal· 
de. vakit vakit. ya kulaklarının 

henüz işitmediği yeni bir kuş sesi 
avlıyor; yahut bir ağacın üstünde 
en hafif bir rüzgarla sallanan bir 
yaprak :ı·eni bir takım fikirler 
Yeriyordu. Ye hemen herııün oyni 
yol \berinde fikirl •:-.. ·i haı·ekete 
getirecek yeni bir şey bulup çıka· 
rıyordu. 

Hacı Osmaıılardan Ahmedin 
bir ay nihayetinde ellerini dizleri 
üzerine koyarak kerıdi~ini dinlc
mcğe başladığı dakikalar, hiç ha· 
tırından cıkacak silıi değildi. Og 
retmcn, bu ilk günlerde okuyup 
yazmanın en haııit şeklini talim 
eti i~i halde, her nedense, riyazi 
11ir muadeleyi halleder gibi zevk 
duyuyor; yahut hir konferansçı· 
nın helecanlı dakikalarını yaşıyor 

du. Onun içindir ki kasabayı kış 
bastırır bastırmaz bu zevki k::ıt'
iyyen bırakmak istemedi; hapis
hane müdürünün yollarda yırtıcı 
hayvan tehlikesini hatırlatan söz· 
!erini bile umursamıyarak bnlıse 

devam etti. 

G EREDEN!N Hacı Osmanlar 
köyünde n~anlısını balla 

ile ensesinden vurup öldüren Ah· 
mel, tuhor bir adam çıkmıştı. Bir 
az evvel de söylediğim gibi, ilk 
zamanlar iki gardl:ramn kolları 

arasında güç belli dışarı alınıyor; 
açık havaya rağmen öğretmenin 

karşısında imUnı yok oturup o· 
uu dinlemek istemi:rordu. Hele 
iki yanında iki gardiyan bulundu
ğu dakikalar, Ahmedin yeniden 
bir katil olacağı günler gelip çat
mış, yirmi yaşında Ahmet, çok ke
reler kudurmak tehlikes!nıle bile 
kalmıştı, Fakat, felsefe öğretme· 

ni, Ahmedin gardiyanlara karşı 

duydu~u gayza anlamakta gecik· 
medl. İkinci hafta nihayetinde on
ları uzaklaştırdığı dakikalar, üze
rinde bir bahis tuttu~ adamın ya 
''aş yavaş bir kedi uysallıAına gir· 
diğini görmilşUi. ikinci yıl nihn
yetlnde ise, felsefe öğretmeni, Ha 
cı Osmanlardan Ahmedin karşı
ı;ında tuhar bir vaziyette kaldı. 
Birdenbire, delikanlıya öğn•lecc. 

Ai şeylerin kendisinde azaldıAını 
hissetmişti; bir vakitler çiftlik 
lrnpısında arabaya bindiği zaman 
düşünceleri çok kereler boş bir 
zeminde koşan, yahut yol kenar· 
larındnki katır tırnakları, bir ııel
vi ve bir çeşmenin vaziyetiude ye 
ni şeyler bulup kendini unutmnya 
çalışan öğretmen, şimdi Ifocı 

Osmanlardan Ahmedc neler ~öy· 
liyeceğinl düşünmek mecburiye
tinde kalıyordu. llıılhuki, dnhu 
beş allı ı;ene evvel bütün kitapla
rını şehirde bırakmıştı. İnsanlar 
ve kllaplıırdan uzaklaşmak isti
yen birço:.ları gibi kütiiphanesin· 
de tek bir kitap olarak, hnn bira
dada tek başına ömür üsrmeğe 

kalkan garip Robensonun hikiıye 
sinden başka bir şey yoktu. Onu
da çok kereler, ne-maktan dnha 
ziyade hafızasında kalan eski bir 
takım kıraat çizgileri ilo yaşamak 
isterdi. Bu yüzden felsefe öi.ırct· 

meni ~ıcni bir takım kitaplar si· 
parlş etmek zaruretinde kalmıştı. 

~ * * 
U•• Ç ııene Ilocı Osmanlardıın, 

Ahmetli ne hakim, ne müh 
dciumumt, ne de kaymakam gör· 
dil: hapishane müdürü birinci yıl 
nihayetinde becaiş edilmişti; ü • 
çüncü yıl biter bitmez ihtiyar M 
kim de tck:ıüdr. se\•kedildiğl za 
man, fehcfe öğretmeni, kayma
kamla beraber her üc arkadaşına 
Abmedi göstermek gururundan 
kendini alamadı. 

Belki de hakkı vardı. Hacı Os
ınanlardan Ahmet gösterilecek ka· 
dnr değişmişti. Bir zamanlar ıin· 
dandan acık havaya adım hile 
atmıyacak derecede büyük bir 
ruh hastalığına tutulmuş olan a
dam, hnpislıane·yi ziyaret edecek 
yabancılara bir mahkum diye 
gösterilmlyecek kadar başka tür
lü biri olmuştu. Hatta adliye müs
teşarının ceza evine yaptığı bir 
teftişte, kırmızı bir boyun ba~ı 
güzel ütülü bir ceket ,.e pantalon· 
la mahkümlnra ders verdiği daki
kalar, hapishane mildürü bir mah· 
küm diye onu tanımaktan kendi
kendisine büyük bir teessür duy
duğunu söylemişti. Ama nişanlı· 

sını balla ile öldüren kıçı yamalı, 
poturları parça parça Ahmet d~. 
o ı;iln, değme bir bocanın lalim e 
dcmiyeceği kadar iyi şeyler an· 

latmı~. adliye ınüsteşan merkeze 

döner dönmeı, yeni bir af listesi· 
ne Ahmetli de kol·acağını vaadet· 
miştl. Onun için felsefe öRretme· 
ııı, Ahmedin ne kadar ıslahı nefs 
elliğini bilhassa bahsin tutulması 
na sebeb olan hlikime göstermek 
isti:ıı·ordu. 

O gün hakim, milddeluıuumi, 

kaymakam ve felsefe öA'retmeni 
::ırasında pek uzun şeyler konuşul· 
n•adı. Sadece kaymakamla ınüd· 

deiumumtnin tebrik \·e coşkun 
hareketleri yunmda hı'.ıkimin dLır
gunl~u felsefe öğretmenin dik· 
katini çekti mi? Belki de hayır!. 
Zaten, kır dilşmüş hafif sakalı, 
"yaşlandıkça biraz daha küçülen 
yüzünde bir çok ince manaları 

kaybediyordu. Ve işin hnkikali, 
felsefe öğretmeni, mahkürnun üc 
yıl içindeki ruh drği~ikliğini izah 
ederken. hakimin gözlerinde her· 
hangi bir tereddüdü ıınlarnıı;ra 

Y:ıkil hulamamıştı. 

.tı * ~ 
H ACI OSMANLAR' dan Ah-

met bütün teşebbüslere 

rnğınen ancak yedinci yıl niha
yetinde affedildi. Hakimden son· 
ra kaymakam ve müddeiumumi 
de çoktan değişmiş ulunuyorlar
dı; bir çok mahkumlar ceza müd· 
detlerıni bitirmiş, bir çok yeni· 
leri gelmişti. Fakat, kasabanın bir 
tarafındaki büyük çiftliğinde, 

insanlarla kitaplardan uzak kal· 
ınay1 kendi kendine söz vermiş 

olan felsefe öğretmeni, ilzerindc 
bahs tuttuğu adamı bırakmamıştı. 
Tıpkı, ılk ayJa,rda olduğu gibi ye
dinci yıl sonuna kadar da, kasaba 
dışından hapishaneye giden yolda 
ayn 1 dağ geçitlerin·, hemen he 
men ııyni saatlerde geçmiş, mu· 
tat bir hareketle hapishanenin 
demir kapısı önünde hayvanlar( 
durduğu vakit, ayni tehaJUkle ıı 

rahatlan atlamış, ve kendisini de· 
mir kapının arkasında daima bir 
ı:ıardiyanla konuşur bulduiiu Ah· 
met de bir kerecik bile olsun, bu 
taş bın61dan kurtulmak isliycrek 
serbestlik arzusundan bahsetme 
nıişti. Zaten felseCe öAretmenine 
en cok dokunan şey de buydu. 
\'akit l"{l~it hllrrh·cıtcn konuşul· 
duğu sıralar, Jfacı o~manlardan 

Ahmcdin gözlerinde bir kuş ka
nadının gökyüzüne doğru alabil 
diğıne kımıldadığını görürdü. Bu 
kuş, her nedense en yüksek bir 
aşaç dalma bile konmak, orada 
durmak istemeıdı. Gözle görül· 
mez bir noklu oluncaya kadar, 
felsefe öğretmeni onu takip eder; 
sonra bir saniye ve birdenbire 
kaybedl\'erirdi. Ahmedin gözle· 
rinde kanat çırparak havalanan 
bu kuş, alabildiğine yükseldiği 

mcsafelrrde nereye gidip, nereye 
konardı? .. Yok~a kanatlarının ar· 
tık mesafe almaktan 3•orulduğu 

bir saniye birdenbire düşerek, 
kendisinin de bilemcdiğı bir 
yerde parça parça ım oluyordu1. 
Fakat, gözlerinden mutlak suret· 
te havalanan bu kuşa rn~men, 
serbestliği hakkında tek bir şey
bile Ahmet söylemez, ve bahsin 
bunı:rn yaklaştığı sıralar hemen 
önliyerek d:ıima susmayı lerdh 
l'der gözükürdü. 

1r ATİL Alımedin l"Cdi yıl so
A nunda arredlldiği gün ha-

pishanede küçük bir merasim 
bile yapıldı. 

Müdür, bütün mahkumlara Ah· 
medı bir örnek diye gösteriyor• 
du; zıtten aşağı yukarı hepsi, ar· 
kadaşlarmın tabiatın! öğrenmiş· 

!erdi. Hele son yıllar içinde ha· 
pishane nizamlarının mahkO.mlar 
arasında bir koruyucusu hallne 
gelen Ahmet, birçoklarına göre 
imtisal edilmesi l:izım bir adam
dı; ve çok kereler mahkumlar a
rasın da cczal:ırını uzatacak kadar 
kanlı döğüşlere yataklık eden ha· 
pishane binasında, ne vakittenbe· 
ri tek bir vaka bile işitilmemişti. 
Şu kadar var ki, merasim daki· 

kasında, Ahmcdin ne söylenen 
şeyleri işittiği, ne de kendisine 
bir hüsnühal mazbatası verlldiği 
zaman bu parlak kAğıdı, Jıatıa, 

gördüğünü kim-;e iddia edemezdi. 
)[üdür, tahliye dakikasından 

sonra Ahmetli odasına aldı; bir 
kah,·e ısmarladı; bir cigara ikram 
etti. Odanın kasabaya bakan bü
yük ve tek penceresi açıktı; içe· 
riye bol bir ışık doluyor; pencere· 
nin hemen altına klmbllir hangi 
isim-;iz mahkCımun dikliği bir 
meyve ağacı üzerinde kuşlar ka· 
nııt çırpıyor; ve Adeta. hemen içe 
rl sirernk, Ahmediıt omm:larına 
konacaklarmı~ gibi uçu,uyorlar 
dı. 

1 K1 gardiyanın açtı#ı demir 
kapıdan felsefe öğretaıe· 

nl ile Ahmet beraber çıktılar. A'f. 
ileride, kasabaya kıvrılan yo~ ba; 
şındaki büyük ağaç altında, oğre 
meııia tek beygirli arabası duru· 
yordu. Hayvan, sahibini görünce 
yem torbasından başını hafif kal· 
dırıp kişnedi. Her ikisi de araba· 
yıı doğru yürüdüler. 

Altıncı, felsefe öAretmeninln 
lıemen yanında gitmesine rağıneıı 
biraz daha ona sokulur gibi oldıl· 
Bir şeyler söylemek, ynhul, J,;en· 
disini yepyeni bir adam baJlııe 
getirdiği için

1 
belki de teşekkOr 

etmek isi !yordu. Sadece, bcıneıı 
hemen ayni saniyelerde, göğsün• 
de ağır bir şey hisseden bir ada!0 

r;ibi, kelimelerin kafasındıın dıll 
ucuna gelirken kupkuru düsii!ll 
lcndiğini hissetti. Onları -söylenıek 
istediği takdirde ancak garlP bit' 
tıırıllı ile döküleceklerini du>•dıı: 
ve birdenbire, gözlerinde nereden 
geldiği belirsiz bir yaş tabakıı~ı· 
nın biriktiğini hisseder gibi ofd~: 
Hay aksi şeytan! .. Yedi yıldır 9 

lama nedir sen hatırına ge_ 
tirme de, gözlerinde serbestJiJı 
özliyen kuşun her dala konacal~ 
bir d:ıkika, ilacı OsmanlardaSI 
garipler çeşmesi gibi ince Jncc 
dökülmeğe kalk! •• 

Ye ansızın, hiç bir şey yapQJll•' 
dı~h takdirde, öıJretmenJ arkası~· 
da bırakarak, blr tazı sürali e 
buradan ok gibi fırlamak, kacın~ 
istedi: Doğrusu, öğretmenin '"ııı 
fesi artık burada bitmeliydi. w· 
di ser.edenbcri, hemen hemen b;r 
gün, Hacı Osmıınlardan Ahllle e 
iyi bir adam olmayı talim etrnif. 
üstelik yiyeceğinden glyecdine 
kadar hiçbir şeyi de esirgeııı~ 
mişti. Bu kadarı da yetmez Jlll t 
lşte, Hacı Osmanlardaıı Ahıııe 
şimdi sepserbest.. Öğretıneoiı:ıe 
muhtaç olmadan her htedijini Y' 
pabilir, gücü kuv\•etl ile her şeYl11 

üstünden gelebilirdi. 
Ahmet bunları birer birer dil' 

şündü. Fakat boğazına tıkall11J1 
şeytan orada haM oturuyor: ıııal; 
cı bir ısrarla bir türlü kımıJdııll• 
cağa da benzemiyordu. 

Arabanın tam önündeydıler·· 
Öğretmen hayyaııın başından ye~ 
torbasını çıkarmak üzere yüriidil• 

·11· Ahmet, arabanın basamakları ) 1 nında ve ayakta duruyordu- ı-;ası 
bir sesle konuşursa konu,sun Jteıı 
disini zorladı: 

- Siz, dedi, çiftliğe gicJiyorsU' 
nuz labil? .. 

A . . .. ,n i ,,[;ıle" 
ynı sanıye, oısrctmen n " 

rindcn, kendisinin bile t:ıyin cd~ 
mediği bambaşka IJir yere dolır. 
ba~ını çevirdi; gözlerindeki go. 
ripler çeşmesi neredeyse J>OŞll os· nacak; ve imkAnı ;.\'Ok Hacı. dil 
manlardan Ahmcdin gözJerııı 
onu hiçbir rüzgiir, bir yaprak se· 
si, en müşfik Lir el orada clindire" 
miyecek; belki d~ bütiln bunla;. 
dan sarfınazar, hır kere da 1' 
kurumamok üzere ve göz bebe. 
terinin içinde, hiçbir kimya8erıı 
formülünü bulup da imol edefll 

1 
yeceJU kadar sıcak bir AöıY11~ 
hazinesi saklayacaktı. . 

Felsefe öğretmeni başını bıı-' 
denblre çevirmişti: i• 

- Ya sen, dedi, sen nereye S 
dcceksin Ahrnet? 1 o. 

- Ben daha fazla r;Jıe bıır *ftl 
mok istemem. Kosab:ıyn cJoı; 
şöyle bir uzanayım dlyoruJTl· din 
Öğretmen iri ellerini Ahıne 

omuzlarına koydu: .n 
1 dl• - Hakkın vnr delik:ınlı, 'e ·ıı 

htcdlğin gibi h:ırcket edebilir~i; 
Ama bir iki gün ı:i ftliktc hele 
istirahat et bakalım ı . cııır 

Arabada, çiftlik kapısına ".3 bi' 
ne ö~retmen, ne de Ahmet hH' 
şey konuşmadılar. 

* • * ·odB' 

G EGE felsefe öğreımenı 90 
sına çekildi. üst katla, Yftl, 

pencereleri çiftliğin büyük "~elıİ 
suna bakan odada bir bıışta~ ö ıııı• 
başa gidip geliyordu. Ellert ı:ır pel 
sın et aydı· ve hiç lıi ı· miin:ı~~ ·~i 

' vırı· 
yokken bu dakikalarda onu ·Jılİ' 
g6rmüş olsaydı on yaş d:ıh:t 1 

yıırlndısını zonncdertli. Jll· 
Bir aralık iskemlesine otur jıtİ 

Zarr ''e ka~ıtların nıutııt yerle~.11ı 
güçHikle bularak dört meldıJP c\'' 

dı: Bunlardan biri ~·edi sen~btr 
Yel hapishane bahçesinde be riıt• 
ce herhangi bir nı:ıhkörn oıe JıO· 
de bahse tutuştuğu ihliY9r u·eı 
kime, biri sene mfiddeiııırıu~ ııc 
müdürüne, idi; şimdi he~~11ııe 
ötekiler kaymakam ve haP' ,.cıı· 

ktll birlbirinden ne kadar utıı · 
T::ır. . ;pli. 
~ ı>evamı J4 üne 
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ANLARI 
• • • • • • • • • • • • • • 

••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıoenaz blsllkDe t nne ~ortoınıaoo lbDr ~ececQle Maınş'aını cr'ltasantdl aı vaıı?ayaOnoz 
n<aı laoıı s~cırclYI - ~Dr ro>o~avo yenen bon<s şam~nwoınıy - Otc mob ll 

slYııra'lt şam~nw~nuınıu tJJÇIYlraın a=ıava da l~asu - lQ> lYıırııya paıraışüt 
ıre l1:t o ırt m e ü"i1 n n ı ın en ~o ır il-: tY1 n ç an o - M eş IMl lYI ır g lUı ID e c ı 

Bir Fransız m<'cmuaıın, tehllkell 
Sporlar ynpnn lıc~ nclrnllel ei•hretl 

lıa1z şampiyonkırı.:an, geçirdikleri en 
rnUthi. korku hakkm<l:ılii lhti a!'!ları

nı ormus ,·c hepsinden de !;'Ol' en. 
tercs:ın cm ııplar almı~tır. 

Şampi,ronlann, bizznl anlattıkları 

bu heyecan 'c Jrnrku anlnrmın kari. 
lcrimlzJ de alakadar cdcrcğirtl blldl. 
f.'imizden, yazıyı aynen nhyoruz : 

~©>ıne Savar' 

(Deniz hl !keti §ıımplyona) 

1 neniz bisikletinin inkişafı için ı;ok ça_ 
1ıan Rönc Savar, ••hidrosikl" adını ver 

~ğl bu bisikletle tnm üç defa Man§ de. 
lıinı geçmiş ve son defasında bu denizi 

~ llaat 37 dakikada katctmi§tir. Dundan 
l§ka, 24 saatte 170 kilometre katetmek 

'1ıreUylc de bir dilnya rekoru yapmıştır. 
l3u cesur §ampiyonun şayanı hayret te. 

:ebbUsleri bundan birkaç sene evvel bir 
ayu neııriyat ve gürUitUyti mucip ol. 

lııu!ltu. 
~0nc Savar şirr.di de, Akdcnizdc bü 

~ii ' dı k bir turneye çıkmağa hazırlanmakta· 
r. 

d l:ıcn{z bisikleti !iampiyonu, geçirdiği en 
ehşetU ii.nı şöyle anlatıyor: 

•Ut- ~~ndan birkaç sene evvel, deniz bi. 

9 
icunın faydalarını, herkese rnünaka. 

il.sız kabul cttirmeğe karar verdiğim za :an, ilk iş olarak, derhal Kab DuVl' se. 
lhaunı yapmağa, yani Manş'ı gcçmeğe 
~ettim. 
le liavalann fena gitmesine rağmen bek
da lllek istemedim. Ve teşrinisani ortasın. 
btıİ arkamda sadece bir motörJU sandal 

Undu~"\l halde, yola koyuldum. 

~e~V'vela her §ey yolunda gidiyordu. Ga. 
l'ra tahat Pedal çeviriyor ve tedricen 
tıı nsa sahilinden uzaklaşıyordum. For. 
~ 11llıdaydım ve kendime çok itimadım 

ıı.rı:ıı. 

lca l<'nkat bir mUddet sonra ortalığı sis 
g~adı. Peşimden gelen molörU güçlükle 
l' Yor ve gözden kaçırmamağa çalrı:ıı· 
ordunı. " 

~UO· devirde, cihet tayini hususunda en 
Cıı GUk bir malümatım dahi yoktu. Sade. 
t~' düz bir hat üzerinde, mütemadiyen 
dil~ doğru gitmem lazımgcldlğinl biliyor. 

~· 
~Ul ~en bire deniz kaynamağa başladı. 
0,. 'tik dalgalar, beni fındık kabuğu gibi 
.:rtıat 

ttıll§t 1YOrdu. dalgalar arasında kaybol. 
O um. Etrafı karanlık basıyordu. 

"at llUınüzo açılan derin uçurumlara yu_ 
~eı lı:ı.nıyor, sonra birdenbire köpUklü tc-

Ür~ Y~kseldlğimi hissediyordum. 
g~ VÜtnege başlamıştım... üstüm başım 
11:ı;klnmdı ... . Her defasında kalbimi ye. 
ta· en oynatnn sallantı ve gıcırtılara 
~en bisiklet mukavemet ediyordu. 

lııes tanlık etrafı iyice kapladığı zaman 
\' Clll'yi bütiln fccaatiyle anladım. 
alnı b l!ıllJt z aşıma kalmış, yolumu şaşır. 

~t?ıı. lrn! .. MoUSrilmiln uzaktan mütemadi. 
~t <lUdUk öttürdüğünü duyuyordum fa. 
li l'liındcn bir şey gclrr.iyordu. 

er Pedal darbesinde: 

~a ırıı~lYI Dcva 'lte ır d©k~d:Jıreırn lhl c!ı <d! D se 
- Hapı yuttum ... Hapı yuttum! 

Diyordum. Yüzüme mütemadiyen inen 
tuzlu su şamarlarına gözyaşları da kari

§ıyordu. Artık boğulacak anı beklemekten 
başka yapılacak bir §ey kalmadığını bile 

dü!)Unr.miyecck bir haldeydim ve ümit. 
sizlik içinde mütemadiyen pedal çevirL 
yordum. 

Altı saatlik öliim azabı; ölüm heyeca. 
nr ... Sonra birdenbire Duvr'un ışıkları gö. 
rUndü! 

Nihayet kurtulmuştum. 

Birdenbire yanımda, siyah bir cisim 
gördüm. Bu, benim kaybolan motörilm 

değil bir İngiliz harp gemisiydi. Şckspir 
lisanından bir tek kelime bile bilmiyor

dum. Derdimi anlntmnğa çalıştım. Bitkin 

ve bir tek hareket dahi yapamıyacak bir 

haldeydim. Beni gemiye alarak Dıi"vra 
götilrdülcr. 

Orada da, soğuk, ateş ve yorgunluktan 
titrediğim halde, beni hapishaneye attı. 

lnr. Nereden geldiğimi bir türlil anlaya. 

mıyor ve casus olmamdan şüphe ediyor. 
!ardı!. 

Manş'ı iki defa daha geçtim .•• 

~ozemeyeır 

(Alman otomobil ı:ampiyonlarından) 

İşte hu serinin, hiç §Üphesiz en mühey. 
~iç vak'ası .. .' 
Şimdi size, meşhur ot~mabil şampiyon 

lnrından Alman Razemcycr'in cidden 
trajik bir l1issikablelvukuundan bahse. 
deceğiz. 

Meşhur şampiyon, yarış için, Darnş 
tat'la Frankfort'u yekdiğcrine bağhyan 
otomobil bistino gitmişti. 

En bilyük rakibi ltalyan Karaçyola'nın 
rekorlarını kırmağa ç:ıl ışaeağını biliyor 
ve ona göre vnziyet almak istiyordu. 

Filhakika Karaçyola antrenmanda bir 
kilometre üzerinde 432 kilometre 692 
metrelik silrat elde etmeğe muvaffak ol. 
muş ve Rozemcyer'jn 406 kilometre 231 
me'.re olan derecesini bir hayli geçmişti. 

Bunun üzerine H.ozemeycr de, derhal, 
kısa bir talim koşusu yapacağını \'e he. 
men aknhinde Karaçyola'nın yaptığı son 
dereceleri indirmeğc çalıııacağını bildir
di. 

Nitekim de öyle yaptı ve bu idman ko. 
şusunu bitirince, gazetecilere bevanatta 
bulundu: "Bir aralık öyle bir rüz~ar daL 
g3.sına tutuldum ki, bu rüzgar beni, ne. 
redeyse, oturduğum yerden fırlatacaktı. 

Bu korkunç an cidden mUthi§ti, •fakat 
kısa sürdil. ı:'ıı.atlc 430 kilometrelik bir 
süratle gidiyordum. 

Geçirdiğim tclılikf"yi kavrayınca, so. 
ğuk terler dökt üğümü hissettim ... Fakat 
bu anılık yüzlerce kilometre katetmiş \'e 
tehlikeyi atlatmı~tım. Çok şükür .. Ölüm 
mukadder değilmi§ ... ,, 

Bu sözlerden yarım saat sonra, Rozc
meyen tekrar otomobile bindi, arkadaş. 
farına gülUmsedi, halkı eliyle selamladı 
,.e büti.ln hıziylc uzakpştı. 

Yolun üzerinden geçen b ir köprünün 
takriben yirmi metre gerisinde, yeni bir 
rüzgar dalgası otomobili "süpürerek,, 
kenara attı .. Ilozcmeycr oturduğu yer_ 
den fırladı ve derhal öldü. 

1 

Otomobil köpı-ilye çarparak parçalan. 
dı. 

ILO l}(a'lte Il Il D 

(Boks ı:ampiyonu) 

O, şöyle ıı.nlatıyor: 
"H:idiso bir ring üzerinde \'ukubulma· 

mıştı. Bi!U. tevazu söyliyebilirim ki, en 
tehlikeli rakipler önünde bile, korktuğu. 

mu asla hatırlamıyorum. 

Diğer taraftan, kendim için de kork. 
mamıştım. Fakat her ne olursa olsun, in. 
sanı birkaç saniye rnUddetle titreten, fcL 
ce uğratan ve kanı donduran o hissi 
duydum. 
Fransamn cenubunda, J uan,les, Bins 

de bulunuyordum. Sıcak ve güneııli bir 
yaz gtinUydU. Gayet neşeliydim ve ıslık 
öttürerek denize gidiyordum. 

Birdenbire, bir sokağın dönemecinde 
çılgın bir koşuııma, gürültü ve çığlık ses. 
leri duydum ve hemen akabinde, ctra. 
fa kaçışan kadınlar, erkekler gördilm. 

Arkalarından, iri yarı bir boğa kovalı. 
yordu. 

O civarda seyynr bir sirk vardı ve ög. 
leden sonra temsil verecekti. Boğa işte 
bu sirkteki yeıinden kaçıp kurtulmağa 

muvaffak olmuştu. 
Tam bu sırada bir evden bir çocuk çı

kıyordu. Boğa, boynuzlarını indirerek bu 
masumun üzerine atldı. 

O zaman müthiş bir korku duydum. 
Boğa, sokağın ortasında duran çocuğa 

yetişmişti. 

Nasıl harekete geçtiğimi hatJrlamıyo. 

rum ki, boğanın önünde bulunuyordum ve 
onun korkunç boynuzlarına yapı§arak 

bütün ağırlığımla üzerine çullanıyordum. 

Kuvvetim, irademle büsbütün artmışlJ. 

rusunu yerden kaldırarak oradan uzak. 
Çocuğun annesi evden fırlamı~. yav. 

laşmıştı. 

Birdenbire yolunun üstlinde bir mani
ayla kar§ılaşan boğa, korkunç bir ses çı. 
kararak beni hiddetle sarstı. Fakat, o. 
nun boynuzlarını bırakmıyor ve bütiln 
vücud_umla üzerine çökmekte devam 
ediyorum. Nihayet dilşcc~ğini biliyordum. 
Çünkü bUyilk bir lali ve tesadlif eseri o
larak, onu tıpkı kovboylar gibi yakala. 
mıştım. 

Bu aralık sirk'in adamları da, ellerinde 
ipler olduğu halde, oraya gelmişlerdi. 
Kurtulmuştum. 

O zaman gillmiye, asabi kahkahalarla 
gülmiye başladım. Ve bütlin vücudumu 
saran tere rağmen, asgari on dakika tit. 
r edim.,, 

Ce~ms VUyams 

"Korku beşeri bir 

bistir. O her yerde 
mevcuttur. Bazı hu. 

ımslarda korkmak ce 

'laretsizllk göster _ 

mek değil, sadece, 

geçirilen tehlikenin 

derecesini biran ölç· 
mektir. 

Hayatında hiç kor 

(Dünya llara5Ut ku geçirmemiş, hat. 
reliOrtnw nl) ta birkaç defa kor • 
ku geçirmemiş tnyyareci veya paraşütçü 
tasa,·vur edilemez. 

En korkunç hatıram 1932 senesine a. 
ittir. Hentiz yirmi iki yaşımdaydım ... Ha. 
va propagandası için tertip edilen müsa· 
bakalar münasebetiyle Tunusta bulunu. 
yordum. 

Üç paragtitle bir iniş gösterişi yapacak. 
Uç para;,üt alacak ve sonuncusiyle yere 
tım ... Yani sukutum esnasında sırasile 

inecektim. 
Yükseklik pek fazla değildi. Sadece 

yedi yüz metre ... Tabü mesele böylelikle 
güçleşiyordu. Gösterlıılm esnasında, hal. 
ıa.zımdı. 

kın, in{aimin bUtUn safhalarını görmesi 
Nihayet tayyareyle havalandık... Ha. 

zırlandrm. Atladım. 

Şunu da söylemek mecburiyetindeyim 
kl, paraııütıerim otomatik bir gckllde, 
yekdiğerleri tarafından açılıyordu. Bi· 
rincisinin açılıeı ikincisini de açıyor ve 
ikincisi de üçilncüyü işletiyordu. Üçünün 
birden açılmasına imkan yoktu. Böyle. 
tikle emniyet iyice garanti edilmiş olu. 
yorc!u. 

Fakat bu defn hiç de Byle olmadı ve 
kendimi boşluğa atıır atmaz, birinci pa· 
raşiltü işleten ipin koptuğunu dehııet L 
~inde gördUrn. !kinci paragUt, altımda, 

kendiliğinden açılarak ben! sarlı. bir kur. 
§Un gibi aenğıya iniyordum. Şuursuz bir 
cisim haline gclmletim. Kollarım vo a. 
yaklarım otomotik bir şekilde hareket 
etmiye başladı. Boşu boşuna ~ırpınıyor. 
dum. Neredeyse düşUp parçalanacaktım .• 
Nihayet, yerden ancak seksen metro 
yUksekllkte bulunduğum bir sırada, gay· 
rişuurt çırpınmalarnn neticesinde, beni 
saran paraşütü üzerime doğru itebildim. 
Ve ben de böylelikle yere indim. 'OçUncU 
paraşUte ihtiyacım kalmamıştı! .• 

Halk beni, çılgın bir tezahüratla alkııı. 
ladt ... Çünkü hiç kimse işin fnrkmda ol. 
rnamış ve herkes, sırf bir marifet göster. 
mek için böyle hareket ettiğimi zannet. 
mişti. Yalnız birkaç mütehassıs geçirdi· 
ğim korkunç tehlikeyi anlamış ve benim 
kadar sararmıştı.,. 

(Fransız bisiklet ~amplyonu) 

"Hayatımda ilk müthiş sukutum, 1927 
senesinde Fransa turu esnasında vuku. 
bulmuştu. 

ltiraf edeyim ki, fcnn halde korkmuş. 
tum. Frant.z ve LödUk dahil olcak üze. 
re altı bisikletçi, diğerlerini bir hayli ge. 
ride bırnkmııı Prad tepelerinden aşağıya 
iniyorduk. Tara bu sırada Belçikalı Von 
Slimbrok'la Dekort bize yetiştiler. 

Von Slimbrok derhal bizi geçerek 
hızla uzaktaıımağa başladı. Per:ıine takıl

dık. Ben bütün enerjimi sarfederek De. 
kort'a yetiştim. Fakat ona çarptım .. , lkL 
miz birden müthiş birer çığlık kopararak 
yere yuvarlandık. 

Saatte altmış kilometreyi mütecaviz 
bir hızla gittiğimiz bir sırada vukubulan 
bu sukut cidden müthişti ..• 

Bir sevkitabü, başımı ellerim arasına 
almış ve bisikletim üzerinden o vaziyet. 
te havalanmıştım. Beni kanlar içinde ve 
yarı baygın bir halde yerden kaldırdılar. 
Her tarafım ağrıyordu. 

Buna rağmen Fransa turunu bitirdim .. 
Hem de çok iyi bir derece ile ... Fakat i. 
tiraf ede.yim ki, o sukutum esnMında, bir 

dah:ı bisiklete binmlyeceğiml dU15llnerek 
çok korkmuııtum. 

İkinci mlihlm sukutum 1931 de olmuş
tu. O zaman, Fransa turunun tasnifinde 
ba15ta bulunuyordum. Ve bu defa birinci. 
!iği elimden kaçırmamağa azmetmi§tim. 
Sospel • Nlıs merhalesi üzerinde, ltaiyan 
Desensi'ni biraz geride bırakmı3tJ .• Bu .. 
nun için, her ne bahasına olursa olsun 
onu bir dağ inişinde yakalamağa karar 
verdim. 

Bir viraja gelmiştik. Hilcum ettim.. 
Eyvah! Kar§ıma kwnlu bir yer çıktı. 

Hızla yan uçuruma doğru kaydım... Ta.. 
lilm varmış ki, o uçurumdan bir metre 
mesafede durabllclim .•. 

O zaman döktüğüm teri hatırladıkça 

hll.Ul. titrerim... Yalnız hayatımı değil, 

~·ransa turu birinciliğini de kaybedecek. 
tim. 

1935 senesinde de, saatte 70 kilometre· 
lik bir hızla giderken bir otomobile çarp .. 
mış ve yan ölü bir halde hastaneye kal .. 
dırılmıştım .• O zaman duyduğum korku 
da, diğer ikisinden aşağı değildi. .. 

Şarn ~agu na 
"Herkesin olduğu 

gibi benim de, B<>h'Uk 
terler döktilğlim bir 
an oldu ve bu teri 

dökmekte haklıydım. 
Hadise, bundan 

takriben altı sene ev 
vel, halter l!lporiie 
meşgul olduğum sı.; 
ralarda cereyan et. 
mişti. 

Pariste, Bule at • 
letizm klUbUnde mUsabakalar tertip edil .. 
mişti ... Ben gayet iyi bir formdaydım ve 
mUmkün olduğu kadar fazla dUnya rekoru 
kırmak istiyordum. 

Netekim o gtin, sağ elimle 99,5 kilo 
kaldırmak suretiyle "Vole,. rekorunu kır. 
dım. Dostum ve menejerim olan Jan Dam 
iki elle "jöte,, rekorunu da kırabileeeğimi 
söyledi. 

Bu işin rekoru 151,5 kilo ile Alman 
Sassler'e aitti, fakat herkes, benim bu re. 
koru kolaylıkla kırabileceğimi söy!Uyor .. 
du. 

Esasen ben de kendimi gayet iyi his. 
settiğim için, bu rekoru kırma~a çalışaea· 
ğımı söyledim... Nihayet, 170 kllo ağırlı. 
ğmda kocaman bir halter hazırlandı. 
Kısa bir istirahatten sonra bu mUthl§ 

halterin kar§ısmn geçtim. Salonda bUyUk 
bir kalabalık vardı. Halteri kaldırmak il .. 
zere eğildiğim zaman, ortalıkta, bir si..' 
ncğin kanat sesini duyabilecek kadar de. 
rin bir sükunet vardı. Herkes heyecanla 
halteri kaldırmamı bekliyordu. Çlinkll 
kaldırsaydım, dünya rekorunu, o zamana 
kadar görülmemiş mlithiş bir farkla (18,5 
kilo farkla) kırmış olacaktım. 

Bu nevi halter kaldırma iki hareketten 
mliteşckkildir. l."vvela halter göğüs hi. 
zasına getirilir, kısa bir tevakkuftan son. 
ra dıı elle uzatılmış olduğu halde, ba§m 
üzerinden at.ılır. 

Adalelerim, kopacak gibi gerilmiş oldu .. 
ğu halde, ilk hareketi yaptım. 

Birdenbire, halterin parçalandığını, 

sendeledlğimi ve seyircilerin arasına yu. 
varlnnmak üzere bulunduğumu hisset.. 
tim!. 

Ne olmuştu?. 
Demir çubuk ortasından kırılmı§tr. 

Müthiş bir gürültU duyuldu. lki kocaman 
\:e ağır tekerlek, tozu dumana katarak 
yere yuvarlandı! .• 

Ynralanmaktan ve hatta müthiş bir sa• 
kallıktan, bUyük bir tali eseri olarak kur. 
tulmuştum. 

Halter çok ağır olduğu için, demir çu.. 
buk buna mukavemet edememişti. 

Bu hadiseden sonra, uzun mUddet hal. 
ter kaldırmağa cesaret edememiştim.,, 

_.. Det•amı 14 iinciide 
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vakte kadar Alemdar, geç 
Gülizar'ı aradı; fakat ... 

ŞeyhUlislft.m ayrılırken Osman efendi. 
ye: 

- Efendi, dedi, işler pek karışık gö
rünUyor. Refik, Galib, Behiç ve Tahsin 
~lendiler hep cemiyeti hafiye azasından 
oldukları halde orduyu hümayunda mil· 
hiın makam ve memuriyete geçip ve or
duyu avuçla.nnm içine alıp Alemdar pa
ua dahi Ramiz efendinin elinde olmağla 
bu cemiyet artık iki tarafı dahi istediği 
gibi kullanabilecek bir hal ve iktidar 
kcııbcyledL Allah encamını hayreyle -
sin! (1) 

• • • 
Alemdar pa~a yemeğini henüz bitlrml3. 

ti. Kapı vuruldu ve iki &Uvari, Yakupla 
Receb girdiler. Etek öptüler. Alemdar 
aordu: 

- Ne haber? 
Receb cevab verdi: 
- Davud GUlizarla birlikte yoldadır

lar devlctlılm pa§a ! Bizi önceden ihbar l
ctn huzura sevketti. 
Alemdarın dudakları kulaklarına var -

mıştı. Parmaklarını sakallarına daldırdı 

ye §Ö.> le kendine bir çeki dllzen verdi. 
- Söyleyin köseye (2) size birer ke

ae akçe versin. 
Süvariler etek öpUp çıktılar. 
Alemdar çok neşelenmişti. Demek şöy

le böyle birkaç ııaat sonra Glllizar yanın
daydı. Bayağı ~imdiden vücudunda bir 
ürperme hissediyordu. Küçük yaştayken 
babnsmm yanına çıkarken de b8yle ürpe
rirdi. Demek bir kadın bir bnba kadar 
da korku ve heyecan verebilirdi. Alem
dar el çırptı. 

- Hemon bir 8ofrn kurulsun. Fakat 
ıelliı &ofrası gibi ziynetli ve zengin iste
rim. Memnun ederseniz memnun ederim 
sizi. 

Çadırlarda değme zamanlarda görül -
miyen hararetli bir hazırlık vardı. Alem
darın ağır bir misafiri geliyordu. Bazı
ları bir elçi, bazıları padi.§ah yanından 
gelen biri dediler. Herkes bir tefsire ko
yuldu. Fa.kat durmayıp hazırlandılar. 

Ahçı çesit çeeit yem<'kler pişirmiş, köse 
kethüda envaı yiyecekler, meyvalar ha· 
zırlamı~. mezeler, içkilerle hUkürndarla
ra yakışır bir sofra kurulmuştu. 

Serdarı Ekrem de hayret etmişti. Bu 
dilden dile gezen gliftUg(l neydi, Alem
dara kim geliyordu, bu hazırlık kimey
di? 

Hem bu sırada, yolculuk üzerinde, se
fer hazırlıkları i~leri içinde misafir kargı
lamak ne abes bir işti, ama, Alemdar gi· 1 

bi bir serdarın da öyle her ~ine karı§
mağa gelmezdi. Hele eu sırada ara boz
mak tehlikeli olurdu. Herkes merak i
çindeydiler. 

Saatler geçtikçe Alemdarın sabrı tü
keniyordu. Bu zamana kadar gelmi§ ol. 
malan gerekti. Ne olmu§lardı, yoksa bir 
kazaya kurban mı gitmişlerdi? Alemdar 
yollara adamlar çıkardı. Çift atlı değil, 

tek atlıya bile rasgelmemişlerdi. Ne ge
len vardı, ne giden ! 

Alemdar geç vakte kadar bizzat ken- 1 
dlsi at üstünde aradı, taradı. Başı dönü
yor, kulakları uğulduyor, gözleri çamur, 
tepe, toprak, hendek görmüyordu. Hani 
neredeyse koca Alemdar ağlıyacaktı. 

Haklı değilmiydl ya? ne zamandan beri 
bekliyordu, ne zamandanberi gıyaben 

hasretinJ çektiği badem gölzU Tuna dil
berini, tam kavuşurkPn elinden hangi za. 
lim almıııtı? 
Alemdarın kimsecikler yanına aokulam-ı 

yordu. Ateş kusuyordu serdar, ateş! 
Karanlık çökmlle, artık uzak köııeler

den çakal sesleri, boş ve kimsesiz arsa
lardan baykuş haykınşlan duyulmağa 

başlamıg, limit kalmamı~tı. 
Ne Davud, ne de Gülizar \"ardı. Alem

dar köse kcthüdayı çağırdı: 
- KethUda, sen ne derııin bu ifle? 
Kethüda ne de&eydi? dudaklarını bük

tü, yolda bir şey olması mümkün değil
di. Ordu konaklan arrunnda bir kUçük 
hlidise olsa Alemdara veya serdara ma. 
lômat geleceğinde şüphe yoktu. Dedi ki: 

- Devlctlfi, eğer serdarı ekreme bir 
haber gelmemişse bu işin içinde bir oyun 
var. 

- ·Çabuk kethud , git serdar kardaı;ı
mıza selam eyle, sor bakalım. Bir ecy J
itmişler mi? 

Kethüda derhal ata binerek serdar o
tağına gitti. Alemdar da Receble Ya -
kubu çağırttı: 

- Beni iğfal mi ettiniz bre melünlar! 
Receb merd bir neferdi. 
- P8.§a, dedi, blz askeriz. Yalan nedir 

bilmeyiz. Sarap kapısında bekledik. Da
vudl:ı. Gülizarı alıp yola dilzüldlik. Hey. 
bemizdeki pelerinlcrden birini Davuda, 
birini Glillzara verdik ve daha önceden 
at sürüp sana müjdeye gelılik. üst tara
fını Allah bilir. 

Alemdarın kulağı laf almıyordu. 
- Neden ayrıldınız? Ben size beraber 

gelin diye ~mretmedim mi? 
- Öyle ama devletıfı, müjdeni verir

ken. neden bunu ııormadın? Eğer eimdi 

• 1 S .1~V: E~ ·ı AlŞ Kl 
Nana, hiç cevap \'ermeden geri döndil. Prensesle Platon da 

gelselerdi devlet baeaydr, ıelmeyince 

kuzgun le§e mi olduk? 
Bu sırada kapı vuruldu. Kose kethüda 

girerek el öptü: 
- Devletlüm, dedi, üçüncü konak ö

nünden iki atlmm Gelibolu taar!ına doğ
ru geçtikleri görülmüş, başkaca bir ma • 
lfimat yok. 

Alemdar yerinden fırladı ve haykırdı: 
- Demek bana oyun etti kafirler. Ça. 

buk kethüda, eekban süvarilerden devıi· 
rip baoında Gelibolu canibine u.imet et 
ve hayyen veya meyyiten bu iki insanı 
isterim. 

Bu herifleri de kul'funa dizııinlel'! 
Recebin kan beynine çıkmıft.ı, Neden 

kurşuna di::lleceklerdt, ne yapml§lardı? 

Bu serdartık değil, zalimlikti. 

- Paşa, dedi, neden günahsız kanmır
:ıt dökmek istersin? sen gibi bir serda
ra saray artığı bir aştfteye gönül ver -
mek, hele hu gönüle askerini kurban et
mek yara~r mı? Sonra Allahtn intika • 
mından korkmaz mısın'! Asker.inden, vlc· 
danmdan, etrafından Ar etmez m~in ! 
Nedir günahımız.? 

Alemdar birdenbire Recebin ilzerine 
fırladı ve gırtlağını sıkarak yere yıktı. 

Parmaklarını boğazma geçirmeğe çahıa

rak haykırıyordu: 
- Bir de tezlil eder8in aerdarmı mel

un ! 
Fakat arkadaıtının, ısebebsiz ,.e günah

sız olarak Alemdar altında. can vermek 
lizere olduğunu gören Yakub, dayanama
dı ve Alemdarın kafasına şiddetli bir tek 
me vurarak serdarı bir kenara yuvarla. 
dı. Alemdann göz1erlnc sanki kara ısu 

inmiş ve kendini kaybetmişti. Yakub Re
cebi kucakladı ve bir eline de hançerini 
alarak bir milddet Alemdara kin ve gayz
la baktı: 

- H:ıyatına kıymıyacağım, kursağı -
mızda ekmeğin var. Var bellnı AUaht&n 
bul! diyerek dı§arı fırladı (3) 

<8> Bir mliddct sonra Balkan huclutlarr 
üzerinde silah kaldıran ıakllerfn ha'.Şma 
1reçen bu 11;.i neftr, ancak "ultan Mah -
nıut zamanınd:ı ttnkll edllebilml terdir. 

Alemdar bu rezaleti ifşa edemedi. Bir 
neferinden yediği tekmenin acısını bUtün 
hayatınca unutamamıştır. UtanmljtJ hem. 
Eğer tekrar Receble Yakuba rugelııe 
onları alnından öpüp af dillyecekti. Kah
raman diye nam ve şöhret alan, Osman. 
lı imparatorluğunun bir ucundan diğer 
ucuna ismi dastanlar halinde yayılan A· 
lemdllra henüz tıım tanımadığı bir ıııifte 
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Noelle evlenmek ' '7 uzağa düşlü. 
istediğini sögligecek galiba/,, 

Size mühiın bir ha,adis \ereyim: Ila- ı 
ron fon Strammne takdim edildim. \"üı. 
hafı olma,. Gclcctk cumartesi gcncra -
lin kırı Minna ile ni :ın mtraslmi yapı
Jar.ıı-k. Biz do da,·ct cdlltllk. Görliyonıu -
naz ki artık generalin &ilesinin yakın :ıh
ba.blannd.an uyılıJoru;r.. (:ıy ıi~afeti gü. 

nü general hiç ıı,örünmcdi, laboratU\·:ı • 
rmda raı,,ıyormu,. 

l\'ôbet bekliyen pofü•lcr biıe dikkat 
etmez ()}dul ar. Mak~la beraber o kadar 
çok defa e\·e girip ('Jl.tık ki adamcağız. 
b.r artık bizi yabanc1 telakki etmiyorlar. 

''elteri bulınak mümkün olamadı. Po· 
U. müdürliliü ciurmda dola5tmı. Bina· 
om kar,ısmda bir kahHyc oturaraı. gl. 
rip ı;ıkanlan t~tlilk ettim; yok yok. 1'a. 
nn o cl\'ara tekrar giderek ı;an~ mn bfr 
daha denlye<'eğlm. 

Selamlar ... 
R. 

xv 

N~an merasimi gec~ı. 11a8.t on buçuğa 
doğru Nikol ve Lü&yen Delmon, fon Rog_ 
viçin evinin kapısmdan. içeri girdtklul za
man ilk ka.rııl~tıklan Maks oldu. Deli
kanlr, methalde iki beyaz gül sepetinin 
arasrnda oturmuş, gelenleri gözlüyordu. 
lki kardeşi görünce hemen onlara doğru 
ilerledi. 

- Bonııuar ulz dostlarım , sizleri !!a
bınıtz:lıkla beklfyordum. 

Nikolün mantosunu ahnağa gelen biz. 
metçilere i~aretle onları uzakla§tırarak 
genç kadnıa yakla§tr. Elleri titriyerek 
mantoyu çıkardı, kulağına mırıldandı: 

- Ne güzelsiniz Nikol ! 
Gözü ondan batkaMnı görmüyordu. Ro· 

kur. kendi;:inin elini sıkmamı~ olan Mak
f!a hitabla, ~aka etti: 

- Beni de ayni tıabırıızhkla bekliyor 
mıydınız? 

Makı özür diledi: 

- Affedenıinlz dostum. 

Nikolün mantoııunu vestiyere bırak -
tık tan sonra: 

- En son siz rellyorsunuz. Dedi. 
Komiser §akaya devam etti: 

için ilı:i n~ferir.e bu zulmil yapmak ayıp
tı. Fakat i~te sinirlerine aahib olamamış, 
ya pıverm fşt i. 

(Dc,amı ,·ar) 

(1) Tarihi Ce' det, <ıa~·fa 237 (Mehadli 
\aka). 

(Z) Köıııe J5mfyle andan adam Alem. 
dann kethüda<iıdır. Alemdar bıınanla f!i. 
tt,are et.mekılzln Mka.p dahi bir adrm 
atmazdı. Köse kethüdanın ıöhretl büyük
tür . 

bb)le - Ah eu asker ~ocukları ! hep . 
..... et ı!I· 

dakika&ı dakikasma rnndcvuyıı rıa... 
1 . t -.•er r terler. Nikol de buna chcmmıye 

8sıısı ama bu nkşam nedense tuvalt:'t ın 

başından bir türlü kalkamadı. 
Nlkolc dönerek: 
- Yoksa burada bu biri!l:ıl 

akı:;am 

teshir etmek mi isti) omun? 
Maks bu fırsatı ka,.ırmnk istemedı: . 

• ditnl 
- Bu "birisi,, eğer bensem ken 

dünyanın en bahtiyar erkeği sayacağır!l· 
1 n -Fon Strammerle kız kardc§imin n !i8 . 

!andıklarını babam biraz evvel davetlı 
1
• 

Jere söyledi, bu sırada ııizln yanımda 0 
• 

manızr öyle isterdim kl ... 
Rokur gUlmemek için kendini gilç zap· 

tetti ~ 
- Tuzağa düştü. Noelle cvlenruek ~· 

tediğini söyliyccek galiba! 

Nikol imayı farketn·emiş görUndil: 
da· - Neden? shin aılcnlzdcn degiJız, 

ha pek yt'ni de tanıştık. Nişanda buıun· 
masak bile olurdu. 

Maks içini çekti: . 
~ ıcı• 

- Evet, maalesef ailemizden deS'1 ~ 

niz! 
Salona geçtiler. P.okur generalin k&l1" 

d i . U ''nJ;!I, 
sının yanma gl erek el nı öpt • .ıı-

1
• 

~ikolü babasına takdim etti. BUyUk urı 
formasını giyml§ ve nişanlarını takl1lış o· 
lan general: 

1 
- Evimize hoş geldiniz rnatınaıt · 

Dedi. Oğlum sizden sık sık bahsedbor· 
du. Y.'akat sizi görUnce bir kere daha a~: 
ladrrn ki şimdiki gençler meramlarını 

1 fadcde pek mahir değiller: oğlum giizC • 
liğinizi, cazibenizi bana uzun uzadıya aıı~ 
latmı~tı ama gôrüyorum ki, söylcdiklC 
hakikat in pek aşağısında! 

bS' Maks l!Cvlnçle gUldU. Sevdiği kızı 

hasının böyle takdir etmesine pc}\ stl • 
vinmi§ti, oıı 

Orkestra bir vallle başlamı§tı. Niıto! 
önünde eğildi: 

- !ster misiniz Nikol? 
Genç kadın başıyla evet i15arcti ,·erdi

Dans eden çiftlerin kalabalığı arusıtıll 
karıştılar. Komiser dP. ev sahibesini de.ıı· 
sa kaldırdı. Generalin karısı, hs>~11' 
sövlcniyordu. 

:_ Kız kardesiniz harikulade ... suvııre· 
mizin yıldızı oldu. Nt de şık ve a)'ll1 ıs· 
manda sade giylnmi1'. 

- Kız karde!iime gıptnda haksız<1ll1~ 
Sizin ve kızınız matmazelin tu\'aıetldC 

ı· 
Parlste bile takdir ve hayranlık uratt 

racak bir zevkle hazırlanmış. tnf 
Valıs bıtince Rokur, generalin karl5 

yerine götilrdU. Maks ve Noelle bulu~tıJ• 
Jar. · 

(flfwamı ur) 

··s lUJ-l~A VD N . . . . . 

yürüdüler. Nana, onların yüzlerindeki ağırlığı gördü. Kendisini 
o kadar sevdiren ani alaka ile: 

- Bir şeye mi canınız sıkıldı? diye ~ordu: 

nanın bütiln ne~esini geri getirmcğe, g6zlerinı hinbir 
parlatmağa kfıf i geldi. 

XIX 
Kıj ilerliyordu. Artık akıllı. uslu hir bayan olan Nana ozllıı 

- Canımız sıkılacak ne var? Siz eğlendiniz ya, kafi! 
Prenses bu sözlerin tesirini azaltmak için, tatlı bir sesle: 
- Saat üçe geliyor, dedi; bizim biraz uykumuz geldi; sıkıldık .. 

aedi. 

Nana, ) aptığmdan pişman olan bir yaramaz gibi, boynunu 
bükerek: 

- Affediniz, dedi, ben fazla eğlendiğim için, sizin uykunuz ge· 
leceğini, sıkılacağınızı düşünememiştim. 

Yakındaki ahbablarile vedalaştıktan sonra, merdivene yürüdü· 
ler. Aşağı inmcğe başlamadan, Nana bir kere daha ba~·nı arkaya 
çevirdi; bu kadar çabuk biten eğlencesine, gözünun oniinde hazin 
bir geçit resmi yaptırdı. Bu sırada, susmu5 olan ca.zm bıraktığı fası· 
layı doldurmak üzere, hazin bir Rus romansı çalmağa ba~la)'an or· 
kcstramn viyolonsel ve kemanlarından ta nıhunun derinliklerine 
akan güzel melodi, Nanaya hüzün vermişti. Merdıvcnlcri inerken 
kendi kendine söylendi: 

- Yazık! hiç bir zevk uzun sürmüyor .. · 

Sonra, içini çekerek. iUh e etti: 
- Fakat, nasıl oluyor da ben, hiçbir kimseye fenalık ctmeclığim 

halde, herkesin canım sıkıyorum? 

Eve gelinceye kadar hiç .. c ini çıkarmadı. Hep düşüncelıydi. 
Ertesi gün; kendisine o kadar iyiliı.te bulunan kimselere karfı gös· 
tcrdiği bir gün ev,elki kayıtsızlığından, düşüncesiz hareketinden do· 
layı gözleri yaşla dolarak, prense::.ten af diledı. 

Prenses kızcağızı, elinden geldiği kadar, teselli etmeğe çalıştı. 
Ve bu hrsattan istifade ederek küçük bir ihtarda bulundu: 

- Bundan böyle ye~eninlc daha ihtiyatlı davranc:an, iyi eder· 
in. Herkes c:"ıın çocukluk arkada51 olduğunuzu bilmez .. Daha dün , 

·!·~-~AÇl .. RblGI . KIZ 
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bana, ni~anlı olup olmadığını sordular •• 

Nananm yüzü hiddetten kıpkırmızı kesildi: 
- Ben ondan nefret ediyorum .. O derseniz, yüzüme bakmafa 

tahammiilü yok! lnsan bunu sormak için hayvan olmalı! .. 

Prenses, giılüm,rmesini saklaya.mı yarak, dedi ki~ 

- Herkes sizin biribirinizden nefret ettiğiniıi nereden bilsin? 
Hem. sizin ka~ıhklı nefretiniz, beraber dansetmenize de enı:el olmı· 
)Or .. 

- Oh, aziz prenses .. diyebildi. c . 
- Ondan nefret etme. ,yavrum. BaGka1arına naşıl davranıyor· 

..an. ona da öyle yap. Bu kadarı yeter .. 

dı: 

Genç kız, içini çekerek: 
- Bu güç! dedi. Şey .. Bay trfan Timur bana kızmadı değil mi? 
Pren es. buna birdenbire bir cevap bulamıyarak, biraz durala· 

- Sana kızmağa bir hakkı yok ki .. dedi. Fakat, belki güdine 
gitmi~tir .. 

Nana, cezalandmlan bir çocuk gibi hıçkırarak: 
- Bir daha yapmıyacağım, dedi; bir daha hiç böyle bir ~Y 

yapmam. Yalnız .. söyleyin de bana kız:masın, olur mu? 
Platon, bu temiz isteği duyunca, artık kendisinde hu~unet gos· 

termek ~aretini bulamadı. Söyl~i~i bir iki tatlı kelime, o gün, r\'a· 

etekli, a~ır tuvaletler ~rraeğe başlamı~tı. eıctl 
Hayatının en milhirn hadi esi olarak beklediği bu uzun et C' 

elbi!eyi ilk giydiği gün, umulduğu kadar büyük bir sevinç göste~1'1 
mi~ti. Yalnız, on on iki defa, dönüp arkasına - uzun eteğin ~~. 

e\'lı• 
kloşlann yaptığı ipekten dalgaya - bakmış: bundan başka. s t:İ 
diğini gösterecek hiçbir hareket yapmamıştı. Onun bu düşüne 
ba~ka taraflara çekilmişti. 

• • • 
Jt' 

Bir gün, Sadun: Pren~in yanında. ufak bir koltukta - dı~ıJ' 
ri hem~n hemen çenesine çarpacak kadar :ılçak bir koltukta -

0 

ruyordu. 

- Ne olursa olsun, dedi, Nana evvelden daha se\'imfö·di. 
Premes, dudaklarını alaylı bir gülüşle bükerek d~dı ki: 
- O zamanlar. tatlı zamanlardı, değil mi? 11cıe 
Genç adam kati olarak reddetmekle beraber, pren .. es, ce51 

garip bir ısrarla devam etti: 
- Onunla evlenmediğinize acınıyor mu.unuz yoksa? 
Sadun çok ciddi bir tavırla, sadece: 
- Ah, prem.es! .. diy<'bildi: fazla bir söz bulamadı. .uıtl' 
Pren~es, karşısındakinin acıklı haline aldın~ etmeden ,·e ) 

ne bakmadan, sözüne devam etti: 
- Belki daha vakit vardır. eııc· 
Sadun ce,·ap vermedi Diılerinin etrafında kenetlenmiş oınr. w:cıt 

rinin ba'} parmaklarını biribiri üzerinde sinirli sinirli çevin·?r. 
5 ıÇ~ 

uzuyordu.Prenses, sessizliği bozmak ister gibi, masanın uz.enııd~1pı 
duran gazet~yi hafifçe buruşturdu. Sadunun MI~ konu~ın:ı 
görerek, sordu: 

cne,amı '11r) 



Bir gardiyanın anlattt'<ları ... 
Yazan: Maksim Gorki Çeviren: Ferah Ferruh 

(Dunkü nüshadan denm) 
- Kürkçüden ıonra bir saatçi yanı· 

11t &irdim. Saatçi biraz ıaıı idi; adı da 
ltdislav Tsehanovıki idi., Uç ıene ka
dtr bu saatçinin yanında kaldım. Bu 
•raı<fa saatçinin altın para bastığını 
f&rkcttim. Fakat içimden de; "Bana ne, 
dedirn. Bana iliıme de, ne yaparsan 
np ı.., 

li'alcat saatçi beni de kendi itlerine 
~rııt.rma~a baıladı. Bunun üzerine 
~ de işi polise hab~r verdim. Şaşı 

"ıtçiyi yakaladılar. Arama yaptılar ... 
~ iıc, hiç istifini bozmadan elindeki bir 

1 rubleliği masanın üzerine fırlata · 
l'tlc: .. benim paramın sizin paranızdan 
lltıik eksik~ .. B:.ı da sizin paralarınız 
tibi ses veriyor, bu da parlıyor, bu da 
Pek:1a geçiyor!.., 

Saatçi, nef'eli bir adamdı. Bana kar
lı da oldukça iyi davranırdı. Ne ise, 
'-tçi mahkum oldu. Daha muhakeme
~ ~§lamadan önce, emniyet dire1ctörü 
~ı kendi yanına vazifeye aldı. 
"lı değil mi, diyordu, senin için hep· 

~bir .. ,. Halbuki pek te öyle değildi... 
k linıcu bu vazifede insanın kendini 
'3runıaıı oldukça güçtü. Çünkü hırsız-

1-r, hiç te budala insanlar değildir: e
~1 .. n 'budala olsaydılar, hırsız olmaz -
'llt-ir. Ne ise... Hırsızlara da hürmet 
"e İtibar göstermek icap etti. 

"Bundan sonra beni askere aldılar .. 
r )'ıl kadar piyadede hizmet ettim. 

IJrt )'Ilımı da hastahanede yazıcı olarak 
hçirdim • 

kurnaıov ansızm canlanıverdi.. A
tete acele bir cıgara tellendirdi. Adeta 
~Uzundaki bir ağırh&;ı silkmek ister 
tibt, sol omuzunu oynatarak, yavaı bir 
'ette sordu: 

"Ölümden korkar mııtnrz?. 
..... Hayır .. 
._ Ben de hastahaneye kadar 816-

lllil hiç dUıünmedim ; Ne 81ilmil, ne de 

~hımı dütündüm . . Tabii kiliseye gi· 
dirn: fakat yüreğim de Allah duy -

::ı-u olmaksızın. korkuıuzca yaıardım .. 
~thın mevcudiyetini bilirdim ; ama, 
lliı.ı krnazdım. Halbuki haıtahanede ö
'1. .~erkesin baıı ucunda dolaıırdr. 
ili tün birini alıp götürdü, erteai ıün 
~ ~iğerini.. Hatti bazan ikiıini, üçü
\ birden .. Satrançta, vezirin diğer adi 

ları kırıp geçirmesi gibi .. 
~ .\.,uçlariyle sivri diz kapaklarını 
~'.tle uğu1turarak, sallandı, ve g~e 

>'ıp bir gülüıle gülilmıedi. 
bı - Hastahanede Liç'kov iıminde dul 
- doktt>r muavini vardı; yahudiden 
hı 11?ne ıkıMı bir iı adamı .. Bunun Rus 
~akrabası vardı .. Galiba baldızının .. 
,,,5lırnelerine bakarak uzun müddet 
""'tu. 

' Her halde itık oldunuz. dwim. 
~"i.,. ıözte bana bakarak adeta gizli 

•caıe: 

' ...... Aşık clmak l>udalalıktır, dedi .... 
~tıı sikıntııından doima bir nevı 
lıir ılclıktır. Ben aklı batın~a baait 
'- •damım; beyefendi de&ilim. çocuk 

'-aı ~'iilim.. Ben hiç te &tık olmanut • 
• ıneıele ıu tarzda cereyan etti: 

~ıyoraun ki bugün herif vardır. 
t&ttı.. yok olmuıtur. Bugün birini 
~ rtırler, yarın bir diğerini. Trampe· 
.... ~r .. Oh, ıu trampeta ıe1ini hiç 
ilb.. lııczdim ı.. Adeta sopalarla benim 
Qj~. Y~ruyorlarmıf gibi Olurdum. 
~ fılcn beni rahatsız etmeğe bat . 
itle : fabt ne oluyoruz? diye dilıün
~ le baıtadım. Geceleri gözüme uy • 

tirıniyordu. 
lt lierlccıin, bu arada benim de ölece· 

'1.'tı h~~ırıma geldikçe, korkuy~rdum . .. 
~~ du~uncelcr beni iyice sarrr.ağa baş . 
~ llir a skerin ö!dü&ünü haber alır 
te it ı gayri ıhtiyari, derhal ıcyretme · 
t 0t&rdım. Liçkov benim bu halime 

ıtr ... N ..• . , 
trd· • . - e o, ogrenıyor muıun. 

"'-
1
1
•• Of;ren ö~ren, bu imtihandan 

t. 1 
olsa günün b;rinde sen de geçme· 

;ccbur olacaksın!.,, 
'it h.a ıtbi ş•ylere ahşmııttı. Çünkü 

... ~cestni öbür cFin··a··a ıör.dcrmi! . 
't f •lbuki b:.ınlar benim müthif suret

trıaına ı;idiyordu. 

Gardiyan içini çekerek, ve sağ elinı 
uzataralc parmağiyle toprağı iıarct et· 
tikten sonra sözüne devam etti: 

- iıte ben burada o kızla, yani Liç. 
kovun baldıziylc tanııtım.. Söz ıözü 

açar, ıuradan buradan konu!ftuk.. Bir 
gün ben cna; "Gel, seninle beraber 
yaıayalım, dedi. Askerliğimi bitirince 
evleniriz .. , .O ilk önce buna taraftar ol
madı .. Fakat eninde sonunda razı oldu. 
İlk zamanlar, yani henüz her teY yeni 
iken, hayatım oldukça nef eli geçiyor· 
du, Hatta ölüm hakkındaki o eski fena 
dütünceler ve korku benden tamamen 
uzakla9tı. 

- Güzel mi idi?. 
- Fena değildi. Beyazdı.. Zayıfça 

idi. fakat eli, ayafı, göğsü falan düz. 
ıündü. Hof, kadın güzelliği hep biri • 
birine benzer .. Sadece biri daha ıenç, . 

ötekisi biraz daha yaşlıdır. Liçkov nö· 
bette olduğu zamanlar, bazan odalanna 
giderdim, kızla konu§ur, göriltürdük .. 
Bazan ben crada iken Tonya uyuya ka. 
lırdı. Ben onun o haline bakar- ''lıte 
bu da ölecek, diye düıünürdüm. Belki 
de uykuıundan hiç uyanmıyacak .. ölü
verecek .. , kalkar, kalbinin atıp atmadı· 
fmı dinlerdim. Sonra onu uyandmr, 
ve taka olsun diye sorardım: "Tonya. 
ıen ölümden korkar mısın?.,, O bundan 
hiç hoılanmaz: "Aman lfn de ... ,, der. 
eli. 

Ben: "Fakat müsaade et, diye israr 
ederdim. Meseli timdi aen sağıın: 

halbuki yarın birdenbire hastalanır ve 
öbür dünyayı boyla ya bilirsin!.,, O kı

zardı .. Bense onu dalıa fazla kızdırtr• 
dım.. Kadın aklını hiç aevmem.. Kuı 

aklı gıbi bir tey .. Onları kızdırmak çok 
hoı bir ıeydir. Onu o kadar kızdırırdim 

ki, bazan ağlar ve şikayıt ederdi: 
''Sen. ae biçim adamııft9 derdi.. Tıpkı 

muar bekçisi &ibi.. ölülerden bat1ca 
söz bilmiyorsun 1 • ., bazan büıbütün da· 
rılır, "bırak beni, diye tuttururdu, ben 
&ideceğim !..,, Halbuki nereye gidebi. 
lirdi.. Ortalık gece idi .. 

Askerden çıkınca polisliğe yazıldım. 
Pasaport memuru oldum.. Bu ite beni 
Li: kov yerleştirdi.. Emniyet direktö
rü onu çok ıeverdi; çünkü o, her cu • 
marteai ı:lnü Emniyet direktörüne 
vantuz çekerC:i. Vaad ettiğim gibi 
Totyana ile ni\:ihlandım. Liçkov bal· 
dızının km için üç yüz ruble drahoma 
verdi. 

Günetli bir ev tuttuk. lyi bir hay•t 
ıürmeie b19ladık. Muayyen bir zaman 
için çccuk doğurm111nı yasak ettim ... 
Tatyana akıllı akıllı ev itleriyle uğra. 
Jıyordu .. Fakat günün birinde onun bit 
ıeyler dil!lilndüiünü farkettim. Mese
li dikiı dikerken birdenbire dalıveri -
y~r. elindeki dikişleri dizlerine dü9ürü· 
yordu. 

Ona: "Nen var, ne oluyorsun?,,, 
diye soruyordum .. O: "Hiç bir ştyim 

4 yok!.,, diye cevap veriyor.du. Geceleri 
de ayni hal tekerrür ediyordu. Sırt· 
üıtü yatıyor, gözlerini tavana dikiy::>r, 
Adeta nefes bile almıyordu. Ben ona 
ıataştıkça o •bırak .. diye çrkıJıyordu . 
Tabii bu benim canımı sıkıyordu. Ona 
takılmağa bıthyor, ve ıoruyordum: 
''Nasıl korkuyor musun?.,. o sesini çı. 
karmıycrdu . 

l{urnaıov kaılannt çatarak sert bir 
sesle söz .:.ne devam etti; 

- tarar etmeğe ba§ladım: "Madem -
ki kanrr.aın, C:edim, 'kanunen, benden 
hiç bir ıey aaklımam .. ğa,. her şeyi a· 
çıkça ıöylcmeğe mecbursun!.., O: 
"Nem oldufunu bilmiyorum, derdi, sa· 
dece canım sıkılıyor. Ben çocuk isti . 
yorum. Ben de ona: "Kocan burada. 
tl:yordum. Kocandan baft~ hiç bir ıey· 

le alakadar olmamalısın!. Ç~~uk bah
sine gelince, biraz bekle!.,. bence ço· 
cu'lc. on beı senelik fuzuli bir ma~raf. 

tır. On be~ ıeneden önce çocuktan her 
hangi bir istifade görmek irr.kanı yok
tur. Neyse .. Fırsat buldukça: "Ne dü-
1ünilyor! un, söyle, saklama! . ., diye onu 
r1k1ştı--ıı::<tan ı:eri kalmar dı:-:ı. O her 
derasında, susar, cevap verıncı~i. 

(Sonu yann) 
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lür.rımlu Tele/onlar 
Yanı:cın: 
lstanbul için: 2C?22, Be)·olhı için: 

446 U, f\adıköy için: 60020, tfskildır f. 
çin: 60ff25. 

Yeşilköy, R:ıkırköy, Bebek, Tarıbyı, 
Riı) ükdere, Fenerlıah\·e. Kandilli, Eren• 
köy, f\arlal, Buyükaıla, He~·beli, Bur.az, 
Kınalı, io;·ın: T~leron muhabere ınenıu· 
runa yanı:cın cleınek kAfidir. 

Rııml itfıiiye~I: 22711 
Ueni7. itraiye~ı 3ff . . 20 
Beyazıt kuleı.i: 21996. Galatı yın11n 

kulesi: 40060 
S ı hlJI iınd:ıl: 44998. Müıldeiunıumillk: 

222!1!1. Eııını,> Pi ıtıiiılürliıılü: 24382. 
:\dia \'ekôll'ti l stanlıul Elektrik fşlerı 

Umum MüdOrlüAü Beyoğlu: 44801 • lsıan. 
bul: 243711. 

Sular tdare!ll: Beyo~lıı: 44783. Beşik· 
taş: 40938. Cibııli: 20222. Nuro!lmaniye: 
:ll708. Oskudar • Kodıköv: fl0773. 

Havapzi: lstanbul: 243;1. Kadık6y; 
60i90. Beyollu: 446.t2. 

Tak•i Otomobili lıt~mek 
lt;in 

ReyoJlu ciheti: 49084. Bebek el heli: 
38 • 101. Kııclıköy ciheti 6044i. 
Denızyolları 

htanbul acenlellıtl: 22740, Kırakliy: 
42362. 

Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Bandırma. 

Sıılı Tophaneden 9,!!0 Tzmit, 16,30 l\lu· 
clanya. 19 l\aralıig11, 20 Bandırma, fıala
l:ıı1an 12 Kar:ıclcniz, Slrkecldtn 10 Mer
sin. 

<,:arş:ımha Tophıneclen 16.30 Mudanya, 
20 Rıındırma, Sirlm:iı1en 15 A:p·alık, JS 
Barlın. 

Perşembe Tophaneden 9.30 hmit. 16.~o 
Mudanya, 20 Bandırma, Galatadan 12 
Karadeniz. 

Cumartesi Tophaneden 14 Mudanya 20 
Randırma, Sirkeciden 1!> Ayvalık, · 18 
Barlın. 

Pazarlesl Tophaneden 9f mroz, 9,30 iz. 
mil. fı:ılal:ıdan 8,30 Mudanya, 10,30 fzmir 
Sür. 12 Karadeniz, 22,30 Mudanya. 

Müzeler 
Aya~ofya. Roma • Rizanıı, Yunan eser

leri Ye Çinili Kötk, Aııkerl Müze ve ıırnıç 
lar-. Tıcar et ve Sana;\ 1 ~liizesi, Sıhhi müze. 

C.B~ mijlelt.r herıtm "al 10 dan lti ya 

1ra;.f ~1l~i~~ e~~r'eH mÖıesf": l'azar
teıılden baska herıiln saat 10 dan 18 , •• 
kadar ve Cuma. "ünleri J6. dan 17 ye kı· 
dar atıktır. 
Topkapı Müzesi: HerıOn saat 13 ten 16 

ya kadar açıkhr. 

~·~mleket Dııı Deniz. 
Sel erleri 

Romanya Yapurlırı: Cumırteııl ıilnlerl 
J3 de l\ö11tence~e: Salı ııünleri 18 de Pi· 
re. Beyruı, lskenc1erh·e. 

lıah·an ,·apurl:ırı : Cuma ıünlerl ııut 10 
d:ı Pire. Rrtnclııl. \'tnedlk, Trlyeıte, 

Sirkeci lstııs)·on &lüdilrlülü Telefon 
230i9. 

.~ urupa Hattı 
Semplon t'k'\ort,I hersrlln Sirk.elden 

ııaat 22 de kalkar ,.e AHupadın ıelenl 
sa:ıt 7.23 te Sirkerlye mu•asalat eder. 

l\on~·anı.ıyonf'I 20,30 da kalkar, 10.20 
de •tlır. 

Edirne rıo,tn111: Herıün saat 8.~0 de 
hareket edf'r, 19,33 de ıellr. 

Anadolu hattı 
llerııün hareket eden simendiferlf'r: 
Sa:ıt S de Kon~ı. 9 da Ankara. U,15 de 

Dıyurhakır \'e Sam!\un, 15,30 da E~klte• 
hir, 19.10 da Ankara ekspresi, 20 de A
d•pazarı. 

Bu trenlerden ~aaı 9 da hareket eden 
Ankııra mııhıelıli rıuarle!li, çar,en;ba 
\'e cuma •ilnlerı Haleb \' C )!usula kadar 
serer elmekledir. 

MUNAKASALAR: 
En az 10.000 kişi isliab edecek açık bir 

sahada vazıhan işillirecek tekil ve kuvvette 
iki oparlörlil portatif bir amplifikatör, son 
sistem bir mikrofon bir sehpa, 2SO fer mel 
re mesafeye konularıık oparlörlere yetecek 
kordon, müstacelen nlınacaklır. Tecrübesi 
r:ıpılmak \'e beğenilmek ~nrlile ,·ermeğe 
l:ılil' olnnların rırnı \'e şekillerini gösterir 
kolnloi(larını ,.e teslim eclec•elderi IArltıl 
h i ldırir lf'kllflerini Saınııun halke,·i başkan 
lığına hal>er ,·ermeleri ilin olunur. 

GE<,:l~N SENE BlJ<itlN NE OLDU? 
lıutyıın hahriyelileri Tunusta bir binaya 

l .ı:ıl'ruz elliler. 

lstanbul Radyosu 
19 EYLCI. - 1938 PAZARTESi 

18,30 elanı muı.ikisi (plak), 19 inci ,.e ar 
k:al.ışl:ırı larafınılan Tıirk musiki!Iİ ve halk 
'arL:ıları, 19,30 d:ınc; muc;iki!il, (plı\k), 19,55 
Borsa haherleri, 20 11Aal R~ arı, Granviç ra 
sathııııeııinJen naklrn, H:ımi~·eı 'i'ü<'eses 
,.e arkadaşları hırafındAn Turk musikili 
\ ' e hıılk şarkıları, 20,40 aj'.lns haberleri, 
20,4 7 Ömer Rıza l>olı ııl l:ırnfınrlan arap 
ta sö:rle,•, 21 sanı nytırı , orkestra, 21,301 
F:ı sıl saz hen.ti . oku) anlar: fhrahim l ' y 
11un, Alı Riıiblil, Delma, 22.10 Hın raporu, ' 
!2,13 Sl\'as ııull, Omt"r ,.e A,ık Osman, il., 
Şarkıları, :!2,50 ııon haberler ,.c erteııi H 

hah proıramı, 23 saat ayarı, istiklAl martı 

\ 'szan: Rahmı tAli/Z 
Amlraı Kolça~, keıroaıı dQrbünQn

de, Hamldıyenın hayalını 
g!rmekte gecikmedi 

-88-
Bu haber biranda bütün Sezaro\•içde 

yayıldı. Geminin baş vardabandra ı 

',dil~ var!,, işaretıni toka l'<ierken Se· 
zarovi;in bütün mürettebatı vazife ba~ı· 
na geçtiler. Taretler, borda topları hazır
landı .. Düşman gemisi Türk destroyerine 
ilk emirde ateş açmak için bütün hazır· 
lıklarım tamamladı, her türlü tertibatını 
aldı .• 

Amiral Kolçak ,filotillamn en seri ge· 
misi olan Kağolda bulunuyor. bundan ev 
,·el Türk transporlarım yakaladığı sırada 1 
uğurunu denediği bu gemiden ayrılmak 
istemiyordu. 

Kumandan, keşşaf gemi5inin işaret se
reninde toka edilmiı "düşman var! .. ip· 
retini alır almaı, Sezaroviçe fdur!) işare· 
tini verdirmig, ona doğru sokulurken de 
Semaforla sordurmuştu : 

- Düşman nerede? .. Kuvveti nedir? 
Hamidiyenin eşkAlini tarif eden cevap 

işaretleri kaydedilirken Kolça1i kendi dür 
bününde akseden Hamidiyenin hayalini 
de görmekte gecikmedi. Kurnandan ge· 
misinde de Sezaroviçinki kadar seri mu· 
harebe tertibatı alındı .kumandanları e -
mirler, emirleri de çabuk icraat takip et· 
ti. 4 gemilik Rus filosu bütün tertibatı 
ile hazırlandığı sırada Türk destroyeri 
de top menzili içine girmi,, ateş altına a· 
lınacak \'aziyete düımüştü. 

Rus filotillAsmda dü~man gemisine: 

- Stop! .. teslim ol! 

İşaretleri verilirken buna cevap olan 
bir gürleyi§, Hamidiyenin baş tareti ile 
bütün borda toplarından birden fırlayan 
12 librelik mermilerin infilakı Karadeniz 

de nisbetsiz bir deniz muharebesinin baş 
lachftnr lıfutta aki91er bırakan gümbür
tülerle ilin etti. 

Hamidiye Midilliden sahil muhafaza 
karakol nöbetini aldıktan sonra sahile 
muvazi bir rota üzerinde seyre başlamı§, 
orta yolla ilerlemeğe koyulmuştu. 

Balkan deniz harbinin tek kahramanı 
olan ve ... cüssesine, kabiliyetine göre ha· 
rikulAde bir huruç hareketile bütün dün· 
ya donanmalarının, deniz kuvvetlerinin 
takdirini kazanan, düsman limanlarını, 
topa tutan, hülAsa Balkan harbinin bil
hassa son dowresinde harikalar yaratan 
Hamidiye, kahraman Türk gemisi bu va
zifesini yiğitçe bir ihtimamla başarmağa 
çalışıyor, gemi süvarisinden dümen ne· 
ferine kadar herkes Rus donanmasının 
vücuduna ehemmiyet vermiyor, hatta 
bu karşılaşmayı arzu ediyordu. 

Süvari Şükrü kaptandı. (1) 
Balkan deniz harbinin ikinci safhasın· 

da henüz mülazimken ne acar bir deniz· 
ci oldu~unu Mondros muharebesinde yal 
nız kumandanlarına değil bütün Osman· 
lı erkanına da isbat eden babayiğit süva
ri bu vazifenin kendisine verilişine yü· 
rekten ho~nutluk duymuştu. 

Geminin seyir zabiti, Balkan harbinde 
Hamidiyenin huruç hareketinde de ay· 
ni mevkide bulunan Fahri beydi (2) 

lki eski dost, ayni vazifenin başarılı· 
şmda vazife aldıklan zaman büyük bir 
zevkle ayni heyecanı tekrarlamışlar; bi· 
ri birleri ne: 

- Rus donanmasından intikam alma 
fırsatını Tanrı bizden esirgemesin: te· 
menni ile bunu tebarüz ettirr.ıişlerdi. 

Gemi etrafı kontrol ede ede hadisesizce 
Sinoba kadar gelmişti. 

Gemide bütün harp hazırlıkları tamam 
bulunuyor, Hamidiye bu iki mahir deniz· 

cinin elinde, olduğundan çok daha kuvvetli 
bir kudret halinde her türlü çarpışmaya 
hazır duruyordu. 
S:tlı günii ~bahıydı .. Süvari, erkenden 

kalkmış, kumanda köprü~ünde çayını i· 
çerken Karadenizin boş ufuklarına dal· 
dırdığı bakışlarile sabah serinliğini ruhu· 
na içire içire , i; indeki bir önseziş ürper· 
tisini te-?dne çalışıyordu. 

ŞükrU kaptanın yiği t yüreğinde tuhaf 
bir ürpe:-ti \'ardı, S:mki , kendilerini bek· 
!iyen bir \'Ük e'c se,·inç ,·eya keder habc· 
ri alaci'\kmıc; g•bi içindeki sıkıntı zaman 
zaman 0aleınlaşan bir yumru halinde bo· 
lazma dolru yükseliyor, bu tuhaf sıkın· 

tıdan kurtulmak için Ş~ni kaptan Fah· 
ri beyi bulmak, seyir zabitıle biraz konuı· 
mak, şuradan buradan harbin aldığı neti· 
celerden, bah<>etmek istiyordu. 

Fahri bey de o sabah erkenden uyan
mış, onun kalbinde de ayni önseziş ken· 
dini gostermış, seyir zabiti de çayını si.ı· 
Yarinin yanında, açık havada içmek için 
kumanda kôprüsüne çıkmıştı. 
Şükrü kaptan, seyir zabiti yanına gelir 

gelme2 ona rer gösterdi: 

- Gün aydın Fehri bey .. gel bakalım ... 
ne \'ar ne yok! 

Seyir zabiti de ayni şekilde cevap ver 
ğe çalışarak mukabele etti: 

- Gün aydın süvari bey .. Her teY 
iyi ve yolunda .. 

lki denizci karşı karşıya oturdular. Çay 
\arım içerken konuşmalarını sürdürdü· 
!er: 

- lçimde tuhaf bir sıkıntı var Fahri 
bey! Hem de sebebsiz yere .• havadan mı· 
dır nedir? .. 

- Bende de ayni his bilim süvari bey. 
Belki tahmin ettiğiniz gibi havadan ola
cak. Karadenizin havası da kendi kadar 
oynaktır .. Şükür, bu sabah biraz serinlik 
var. 

- Evet öyle .. Ama, böylesi iyi Fahri 
bey .. Sıcaklardan çektiğimiz! .. 

Söz mevzu değiştire değiştire sürüyor 
du. Sinop enlerine varıncaya kadar bir 
~aç saat devam etti. Kaptanlar içlerinde
ki sıkıntıyı böylece yenmeğe uğraşır 
ken Hamidiye Sinop hizalarına kadar gel 
miş, sahilden 20 mil kadar açıkta iken de 
gemide bir telaş bq göstermiş, zırh gü· 
\'ertede koşu~malar peyda olmu~tu .. Şük· 
rü kaptan Fahri beyin ıöılerj~ bakar 
ken mmldahdı: 

- Hayrola .. ne var acaba? .• Çocuklar 
da bir tela~ görünüyor! 

Süvarinin. sözleri sona ermeden baıvar· 
da bandra kumanda köprüsüne fırlamıı. 
Şilkrü beye pata çakmış, soluk soluia 
haber vermişti: 

- Beybaba .. sancak başomuzluğumuz
da bir düşman filotilli.sı var. Üstümüze 
d<>iru geliyorlar. 

Bu ihbar iki deniz kurdunu da heyeca· 
na kaptırdı .. Fahri bey: 

- Ben aşağı ineyim Şükrü bey, terti· 
bat alayım. 

Diye yerinden fırladı, söylenilen istika· 
metteki dü~na dürbünü çevirmele lü· 
zum görmeden aşağı indi. Geminin htt 
tarafında alarm i~retleri mürettebatı hu 
lı adımlarla \'aziCe ba§ına kO§tururken, 
yukarda dürbünü düıman filotillAsına 
doğrultan süvari Şükrü bey de tarassuda 
girişmiş. dört düşman dostroyerinin üzer
lerine gelmekte olduklarını görmilftü. 
Şükrü kaptan bu nisbetsiz karıılaonıa

dan çekinmedi. Yalnız, kendi gemisinin 
muharebe kudretini bir defa zihninden 
geçirdi. Birçok hesaplar yaptı ve- şu ka· 
rarı verdi: 

Düşman destroyerlerinin önünden Ha· 
midiye süratle kaçar, kurtulabilirdi. Fa· 
kat, ilk karşılaşmada bir top bile atma· 
dan dönüp kaçmak hem Türklüğün arı· 
na gidecek, hem de mürettebatın mane\ i· 
yatını kıracak.onları küçülterek bir hare 
ket olacağından bunu yapmak doğru bir 
§eY sayılmazdı. Binaenaleyh karıılaşma

yı kabul etmek. düşmana ilk ateşi ken· 
disi açmak. bir top düellosu yaptıktan 
sonra yava~ yavaş geri dönmek. dü~manı 
Boğaz istikametine, kendi donanmasının 

üzerine çeke çeke, Adeta yemleyerek oya· 
lamak, telsizle vaziyeti haber alarak der· 
hal denize açılacak olan Yavuzun gelme
sini temin etmek. ondan sonra da Rus 
dc;manmasmı tuzağa di.ışünnekten dof,a· 
cak hazla hücum etmek! . . 

Bu karar çok yerinde ~·e iyi tatbik edi· 
lirse muvaff akiyet verecek, tasarlanan 
projeyi tahakkuk ettirecek kuvvet ve 
mahiyetteydi. 

(1) Şimdiki donanma komutanı Amiral 
Şükrü Okan. "R. Y. 

(2) Şimdiki !:mil deNiz iissıi komutanı 

amircl Fahri. R.l' . 
(Devamı var), 
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·keli sporlar 
bakaları sık sık yapılıyor ve bunlar dai. 
mi bir tehlike addediliyordu. 

Bir bahsı n sonu 
Baştarafı 11 incidt 

Bir tek çare vardı: Benzini boşaltmak 

L9'oD ~c~as 

(l\leshur Fransız tnyyarecisl) 
"Ben de korkunun cehennem azabını 

duydum. 

Bundan bir kaç sene evvel, genç arka. 
daşım Robida ile beraber, Çin istikamc· 
tine uzun bır seyahate çıkmıştık. Rur üze. 
rlndcn, hududu gC'çer geçmez, rnotördc 
bir bozukluk olduğunu hissettim. 

Kilçilk bir tereddütten sonra da en kısa 
bir zamanda yere inmem Iazırngeldlğinl 

anladım. Çilnkil knrbürntörUm 1.§lemiyor. 
du. bulunduğu yere bir ,·ole sıkrşmıştr. 

Evet .•. inmek lazımdı... Fakat nereye 
ve nasıl? 

Altnndaki saha, evler veya ağaçlarla 
doluydu ve inmeğe milsait en kUçUk bir 
nrazi dahi yoktu. Tayyarede 5,200 litre. 
lik bir benzin yükU vardı. 

İniş esnasında en küçük bir çarmak ve. 
ya §lddetıi s:ıllanb, yüzde yUz infilak ve 
ölüm demekti. 

Sir tek çare vardı: benzini boşaltmak, hem 
le mUınklin olduğu kadar çabuk. KliçUk 
depoyu boşalttıktan sonra, büyüğünü aç· 
mak istedim; fakat aynı zamanda deh. 
şet içinde tirpt'rdim. Deponun ağzı iyi· 

ee kapanmıştı! Mantar vazifesini gören 

kauçuk iyice §işmişti ve yerinden oynamr. 
yordu. Yalnız benimle arkadaşını için de. 

ğil fakat dü:ıeeeğimiz yerde bulunan bed 
bahtlar için de korkunç bir tehlike olan 

bu mP!f um mayi bir turlU boşalmıyordu. 
Biz de mütemadiyen iniyorduk! •• üçyUz 

metre .•• İki yiiz metre .•. Yüz metre!. 

· Soğuk terler dökUyor, fakat korkunç 
felakcıtfn önilnU nlamıyordum 

ScI:sen metre!._ Altmıe metre! .• Birkaç 
saniye sonra mUhit facia! ••• 

Kendimi artık, diri bir ölU fnrzediyor. 
dum. Gözlerimin dışarıya fırladığını iyi 
hatırlıyorum. 

O zaman kumandaları bıraktım. Blr 
deli gibi. .. Ümitsiz hir insan gibi, artık 
yalnız insiyakile hareket eden bir makine 
gibi, deponıın deklan§örli Uzerinc atılarak 

küfür ve lanetlerle onu sallamağa ba§la. 
dnn .•• 

Sonra .. Bir §CY hatırlamıyorum •• Kcn. 
dlme geldiğim zaman nltimctro, 1200 
metreyi işaret ediyordu. Robida bana vu· 
kubulan mucizeyi anlattı. 

Benzinin boş:ılmasile hafülcycn tay. 
yare, havayn do;ru §ayanı hayret bir 
hamle yapını tı. Fakat mütevazı arkada. 
§Imın bana anlatmadığı fakat bilfıhara 

anladığını bir hakikat daha vardı. 

Bir otomat gibi, gayri~uuri bir halde 
benzini boşaltmnğn ç:ı.h~tığım sırada, Ro. 
bida yUzUme bir mendil örtmek soğuk. 
kanlılık va dil5üncesini göstermiş ve böy· 
leliklo "karlcng,, l dolduran kızgın bu. 

harın beni zehirlemesine mani olmuştu .. 

<Ç:@ Ti) H ~~ık n ırn s 

(:lotosiklf't şampiyonu) 

''Bu, nıukcmmel bir senaryoya me\'zU 
ohbilecck bir marerndır. Bu macera, se_ 
Yh-cilcrine müthi§ bir korku yaşatacak 
kadar faciayla başlamış, sonra aynı dere. 
cMe mUthlş kahkahalarla neticcl<'nmişti. 

Hlldüıe Avustralyanm cenubunda, yeni 
Gal'dc vukubulmuatu. 

Mc)illi pist Uzcrlnde motosiklet mUsa-

Birçok gazeteler, bu müsabakaların 

aleyhinde bulunuyor ve bunların meraklı· 
lan olan bizleri Umitsizliğc düşürüyorlar. 
dı. 

Blr gün, mlisabaka organizatörlerinden 
biri, musabakaya gir gazeteci de davet 
ederek bu nevi motosiklet yarışlarının, 
nillayet belki musabıklar için tehlikeli o. 
labileccğini, fakat seyirciler için en kü. 
çük bir tehlike)•! dahi ihtiva etmediğini 
yan alaylı bir §ekilde söyledi. 

Gazeteci de teklifi kabul etti. 1 
Müsabakaları yakından iyice görebil. 

mesl için, onu pistin yanına, bir masa 
başına yerleştirdiler. Bizo de, onu hay
rette bırakacak marifetler yapmamızı fa. 
kat aynı zamanda bu işin tehlikeli olma. 
dığını ishal etmemizi söylediler. 

Sıra bana gnldiği zaman, gazeteciye 
heyecanlı bir an yaşatmak için, onun kil. 
çUk masası yanından geçmeğc karar ver. 
dim. İki turu normal bir süratle döndük
te~ sonra üçüncüde, motöre biltUn hızını 
verrlim. 

Eyvah!. :Meş'um bir kayma vukubuldu. 
Motosikleti doğrultum fakat bu defa da 
ikinci bir kayma oldu. Bütün hızımla ga
zetecinin Uzerine geliyordum. 

Gazi kestim, fakat hamle çok kuvvet. 
liydi. Bir snniye içinde masayı sıçrıya. 

rak üzerinden aştım ve öbür tarafta cld. 
den harika denilecek bir sukut yaptnn. 

Yerdeydim ..• Sağ ve salimdim. Fakat 
kalbimde müthiş bir heyecan ve ıztırap 
vardı ... Zavallı gazeteci ne olmuştu? Onu 

görmcmi§tim. Onu görmeğe vakit bula· 
mamıştım! ..• 

AdnmcağıT. ne olmuştu biliyor musu. 
nuz? Benim, Uzerine geldiğimi görilnce 
müthiş bir çığlık koparmış ve ..• l\Ias:ının 

altına dalmıştı .. , 

~Dır MaıDceo>Dm 
~am~lbJeOo 

• 

(İngiliz of omobif şampiyonu) 

"Danimarkada, Ponoc'dcydim. Yarış 

yapaca~ım pistin her iki tarafı, heyecanlı 
halk tab:ıknsi~·le dolmuştu. Ve herkes, ya. 
pılan bin bir tenbihe rağmen, neredeyse 
mUsabaka. yerini dolduracaktı. 

Daha hareket etmeden evvel, tehlikeyi 
sezmiş ve bu mer:ıklılar arasında vuku. 
bulacak en küçük bir iUf;mcnin, büyük bir 
fncla dağurabileccğini anlamıştım •.• 

Fakat kader bana, bundan daha az kor. 
kulu olmıyan, başka bir heyecan mevzuu 
hazırlıyormuş. 

Bır millik mesafe Uzerinde, saatle 240 
kilometrelik bir hızla gidiyordum .. 

Hedefime yliz metre knldığı bir sırada 
sanki korkunç bir elin, otomobilimin nr
kasına ynpışarak, onu hızla sarstısını, 

hisseder gibi oldum! 

Aym zamanda gözlerim, korkunç bir 
sahneye takıldı. Arka tekerleklerin iki 

C.- Başfnraf ı 10 uncuda 
Öflrelmen bahse girdi~i dakikaları lıüliin 

tefcrrüntile lıatırlı.rordu. Hele ihtirar hı"ı· 
kimin teklifini .•• Birdenbire "kabul ede 
rim!,, demişti; ve hiı:lıir vakit bu sözü sar
lcttiği znm:ın yeni lılr odanı yaratmanın 

ne kadar yorucu olduğunu cliişiinınemişti. 
Belki bir adıımı kurtarmak fikri de yoktu; 
sadece, kendisinin bile sebebini henüz 
nnlaynmtıdığı lıir kaprisle hunu y:ıpmıştı; 
yahut henüz gene \'e ateşliydi; hunun la 
beraber koli) yen nedamet etmiyordu, hat· 
ta mektuıılarında lıu düşüncelerini yazma· 
dı; yalnız Jlpcı Osmnnlardan Ahmcdiıı hu· 
gün kurtulduğunu ve leni hapishane mü· 
clürüniin sözlerini ~·uzılı. Her nedense, hu 
sntırları dördilne de ayrı nyrı tekrar 
elliği lıalrle, hemen her defnsınrla belli hir 
neıııin süzknpaklarını kapadığını duyuyor 
du. i\lckluplnrı zarfa koydu; huna rağmen, 
ihtiyıır lıiıkiınin hir süzii iıııkiıııı yok ku· 
luklarındnn kaybolup gitmiyordu; - Fa· 
kol unutmayınız; ölünceye kadar bütün ha· 
rekctlerinrlcn siz mesııl ol:ır:ıksınız? 

Tekrar ayağa kalktı. Ynrım snat ev 
Yel oldullu ~lbi odayı lıir baştan hlr başa 
ılola~lı, kendi kendine IJ:ılısi kazanıp ka· 
zanmadığını düşünmek istiyordu. lliıkinıin 
son sözleri, Ahmet hapisten çıkmakla be· 
r:ıher bahsin lıeniiz lıitrııcdiğiııi h:ıtırlntınış 
tı. :\e uzun ,.e yorucu bir Jı:ıhis! •• ~ih::ıyet· 
lcnınesi için demek ki bir adamın üliinıüııü 
lıcklcnıck J;izırn! .. Hirdeııire, hiiyle hir ha· 
hislen hiç Jı:ıheri olmı~·arak, lınpislrnnenin 
kurmııuş ı::ıın ,.c clefne dall:ırL altındaki 

çıırd:ığııııl:ı., kıısalınnııı eınniyclinl cllrrin· 
de tutan dort adamın kendisine yaptıkları 
teklifi, Hacı Osııı:ınl:ırılnn Alımedi ı::ığıra· 
rnk anlntırıak istedi. Onun lıiı:bir şeyden 

haberi yoktu: yedi sene en·el, bir öğle ~0-
1111 <ırnlarıııda ne ~cı:tlyse, hepsini birer hi· 
rcr Alırnrde söylemek ve sonra Alınıeıll 
kendi haline bırakmak .• 
Kapıyn ıloAru :rnı:ınştı; yarın salıah:ı 

knd:ır talınmmüiü yoktu; nşn/,!ıcln, Jıemen 

sağ tnraftn, mahkumun uyudu~u odaya i· 
nen ıııcnlivenlcre doğru yiiriiılü; lıir, iki, 
iiç :ıdım altı; kııfasını bomboş hissediyor· 
du; seri döndü, YC şiiyle clüşlinclü: - Ah
ıııcrli k:ıs:ıbnya ~önılerıııeıncliyim ! .• 

()ğretmenc öyle geliyordu ki, eğer kendi 
lmnl elliği hu nclnını irıs:ınlıınn ıırnııına 

solacak olursa hahsin ipi kendi elinden 
kurtulmuş olacak. llalhuki, onu kazanmak 
isti) ors.ı hu ipi kendisinin kullnnınası Ja. 
zıın deAil mi? 

• • • 

H ACI Osmanl:ırdan Alımcı, <;ifllikle 
tlc sene çalıştı. Bütiin işlerinde fel· 

scfe ösrctıııenlne yarılım ediyor: ve öğret
men, Ahmcdin kendisine bir :ı;a{:: kol yazi
fesi yaptığını duruyordu. Haftada üç gün 
lrnsnlıay;ı, inmek, ~·ifil iğe ait lı:ızı işleri gör
mek '":ızifcsi Alıınede ,·crilnıi~ti. Bunun ha 
ridııde iş sören amelelere nezaret eder; 
hilh:ıo;.,n iiğrelınenin biiyük lıir ehenınıiycl 
Yerdiği ha.) ,·ııııltırın terbiyesine lıııkıırdı. 

Pı: sene, hemen hiç bir ı:ün, kendi ıe\'ki 
iı:in k:ısah:ıya inılilli göriilınrıli. Üğrel· 
menin iki kııth Liı~·ük köşkü yanında hııy· 
v:ınlnrın terbiye rclildiği s:ılınyıı aı:ılıın 

yola y:ıl;ın kiiı;lik hir oc!:ısı \'ardı. Çirllik 
ten yor~un •föndfığü 1:ıın:ın ornda görlilür; 
ark:ıii:>tÜ uz:ııınrıık, gözleri :ıçık lıir halde, 
düşlım·elcri ıl:ıld:ın tlnlu koşnr:ık biraz din 
lcnme~c çıı!ışır, :ıra o;ır:ı hapish3neıle mah 
krıınl:ı:-ın cl:scriyclle söyledi{li bir şarkıyı 
kelime h3li:ttle değil, lıir ıslıkla tuttur· 
duğu iııililirdi. 

Yalnız, iiçünc!i sene niha) etinde tuhaf 
lıir h5di~enın !rinde kııııılclnnılığını du· 
yor gilıi oldu; dalın doğrusu fikrini değiş· 
tirdi; hal alını kasab:ıda kaznnıııay:ı karar 
\'erdi. 

Alımcı, üğrelıneninin hütiin iyiliklerine 
rağmen, çiftlikle sıkıh!ığını hisselnıişti.: -
\'elinlmeliınsiniz nmn; diyordu, bir zaman 
it'in beni affediniz! .• 

Jl.ıl.ikateıı, vaz![CÇC'rıtcdiği lıir arrnnun 
k('lıdisinl nlıp sfiriıl.lrıliğiııi duyuyordu; 
Bclkı rle o kndnr knti bir la\"lrla konuşu~or 
du ki felsefe öğretmeni sesini çıkarmadı. 

Ahmet, hemen ertesi ,:ünii k:ı,:ııı 
yıı inınişli. Sırtında klidik lıir lıc)hc ,·ar· 
clı; üc yıld:ı fclsefe öğretmeni hrııılisiııe 
ne y:ıptıysn lıcılsini lıırnkınış, lck bir çama 
~ır lııle; almamıştı. \'nlnız, küı:ük odanın 
l:apısıııı J.ripar, (iğrelmenin elini öperken 
içi hirnz hu-kulıır gihi olıııuşlıı. Fnkal ka· 

di. 
lastiği arabadan ayrılmı§lı; sliratin lesi. Çünkü onlara yetişseydim, nihai ve kor. 
rile, önümde gidiyorlardı. Ben sadece ar. I kunç faclnnın önünü, hiçbir kuvvet ala· 
ka jantların Uzcrinde gidiyordum ... İlk 1 rnıyacaktı 
duyduğum korkunç sarsıntıyı da lastik. Otomobilimin sürati, nisbi bir düz hat 
lerin sökülilşü tevlit etmişti... üzerinde bulunmamı temin etti. Fakat 

Bu, ancak birkaç saniye de\'am et. bana öyle geliyordu, ki neredeyse otomo. 
meklc beraber, bana bir cehennem azabı 1.ıilin arkası parçalanacaktı. 

ve korkusu yafiatlı. Tepetaklak olacak Jantlar üzerinde saatte 240 kilometre 
mıydım? .. Halkın arasına dalıp hem onlar hızla gitmenin ne elemek olduğunu bilmem 
dan birkaçını öldürecek, hem de kendim ki tasavvur edebiliyor musunuz! Sanki 
bir sinek gibi ezilecek miydim? girintili çıkıntılı bir arazi üzerinde gidi. 
İçimden neler geçtiğini hatırlamıyo- yordum ... Halbuki, bulunduğum yer bir 

n:::ı, öyle zannediyorum ki, bu, iradem plfıj•n g:ıyct düz ve ince kumsallığıydı .. 
haricinde bir hareketti. Otomobili durdurmağa muvaffak oldu. 

Buna rağınrn, gayet btiyük bir vuzuhla ğuın zaman, akstilamele mukavemet et. 
"Artık her şey bitti!,, dediğimi hatırlı- mck ve bir kadın gibi bayılmamak için, 
yorum. fevkalbeşer bir enerji sarf etmek mecburi· 

Bütün ağırlığımla. VoHi.na yapışmr~ ol. yetinde kaldım. 
duğum hnlde, otomobilden daha süratli 
Hcrliyen iki şeyt:ın lastiği görüyordum! 

Beni kurtaran da onların bu süratiy. 

Bu Mdiseden sonra birçok heyecanlı ı 
nnlar daha yaşadım! •.. Fakat bu! •.• Bunu 
hatırladıkça lıiıla Urperirim ... ,, 

~obada yalnız başına çnlı~mak hevesini 
rı kadar fazla duyuyordu L:i, kendi.,ine lıü· 
tün hu rü1ün verecek şeyler bir yaz bulu
tu Ribi anide dağıln·ermi~; Hacı Osman· 
lard:ın Ahmet tek hi r yaprağın bile gölge· 
lemeıliği bir yol gihi, kasabayı parlak bir 
güne~ aydınlığı kinde ~örmüştü. 

Ahmet kasabada lıir harta kaldı. Hemen 
herkes krndi~ini tanıyordu. Bu yüzden de 
c;.ü,ıH·ak iş bulacağını 7.annetmi~ti. Sadece 
ka~abııyn ayak ba~tığı dakika indiği küçük 1 
!ıir otelde lıih·iyetini !;Orııp ıleftere geçir· 
dikleri zıunan; Ahmet, kasnbayı biraz ya· ı 
dırı;nr s:ibl oldu. Sonra, okumuş bir adam 
gilıi, bunu keneli kencfüine iyi ol:ırak tefsir 1 
etti; yalnız ilacı Osıııanlarıl:ın Ahmet için 
değil, her yabancı iı:in cemiyetin böyle hir 
adeti olduğunu diişiındü. Bununla hcrahcr 
A~nedin ilk Riinü homho~ ~eçli. Hemen 
her uğradığı yer civar kasabalardan iş hu! 
mak için yeni gelmiş bir takım yabancılar 
la doluydu. 

ha~:ıbada ilk yatlığı gece hiı;hir şey dü 
şiinnıek hteıııecli. Hir kuş kadar kcndi~irıi 
lı3f:C buluyordu; hntta ~ene bir kuş gibi, 
şarkı ~öylrmek yahut ıslık çalmak he,·esi 
Y<lrdı. ral..:ıt nasıl olursa oluyor, dudakln· 
rının ucuna, diişiincelerini ıılıp do.it la, ö
telere tzütürecck bir l}arJ.:ının yerine, ınah
klimların sırce ~iindiiz !\Öylcdil.:leri muin 
rit bir kelime yığını geliyor; tekrar edi 
len hir plak gibi, kafa~ınrln yer etmi5 bu 
acı şeyleri imkanı yok oraıl:ın ~ilip atamı· 
yordu. 

Ahıııcılin kasabada k:ıldı#ı bic harta, ~e 
cıYar tarlalara u7.aınııdığı, ne yakın köyle· 
re gilmedliU kaldı: tş yoklu. Hall~, odun 
yarmak idn kenrlisinl tutup gece ahırıla 
:ratma~ına mlisaade eden bir ınrınur, he· 

· men erteı;i giinii, d:ıh:ı şafakla ht:raber Ah· 
ınedi uyanılırdı; heybesini sırtladı~ı gibi 
yola dü~mesini söyledi. Ahmet tek bir kc· 
lime sormam1,tı; sadere kafasında belli 
helirsiz bir takım fikirlerin arkaarkaya 
koşhığunu hissediyordu J.:i, a~·ni sıiinlerde 
b:ışka hir ~ry daha oldu; Ahmedin kulak
larınn, üurindf! hah!'iih tutulmuş lıi radam 
olduğunu fıslndılar. 

Ahmrt çiftliğe clönmekten başka çare 
knlmaclı~ını görmü~tü. Hemen :yola ı:ıktığı 
takclirrle, akşamı bir saat gcı:e çirtlikle o· 
J:ıbilirdi. 

Yoltl:ı şöyle düşiinüyordu: 

- Üzerinde bahis tutulmu, bir adaın .. 
Yoba, felsefe ö~retmeni, kendi!'iinden cok 
daha enet ka~abaya haberci göndererek 
Hacı O<>nıanlardan Ahmerlin nasıl bir a· 
dam olduğunu onlara soylemiş olmasın! .. 
Elo~lu hu!.. Üstelik~ çiftliğinde it gibi çn· 
lışıyor Ahmet; dört adamın ıor yapaeaAı 
şeyi tek başına yapıp ı:ıkarıyordu. Çirtlik 
sahibi kırk ~·ıl kapı kapı dolaşıp :tdam a· 
rasa Ahmet s:ibisini nerede bulacak ki .• 

' Bir aralık ka<>ah:t ile çiftlik ar:ısınclaki 
yolun tam y:ırmndaki .;ch·i altında olurdu. 
Ak,am yakındı; ötede heri ele bir iki tarla 
kuşu ur;uyor; karşı tcpelcrclen birinıle lıir 
ökiiı arnbasının sıırırlı~ı ıhıyuluyordu. Ku 
ru fundalarl:ı örtiilü lopra~a sırt fü;tü upu· 
znn bir uzanayım, cleıli; gfo:leri lnrl:ı kuş 

lnrının kanatlnrıncl:ı, lıir fuııd:ırlan öteki 
funılnya konsun istiyordu. Bir dakika bunu 
·ynp:ıınıyııcağın ı anlayınca \ıirdenhi re rlol't· 
rulclu. Hemen iki arşın iilede. hir kırl:ın· 
gıcın fızrrine ,sıçrıyar:ık atılmak isleıli; Y:ız 

seı:ti. imkanı yok ka-;:ıh:ıchı kul:ıklnrın:ı fı· 
sıld:ııtıkları şeyden; fehefe öğretmenin 
keneli fır.crinılc hir hahis tulluğunılan kur· 
tıılaııııyor; yahut, ~erb·e ılönsün tliye, ı:ı· 

karılıi.'\ı lıir lınherri ile ka~:ıbalının kulaklıı· 
rını hüktü~fınii dü5iinüyor; Ye tam alnı hi 
1a~ında ~;ılıit hir fikrin bir hurıwndan rla· 
h:ı derin hir hareketle iı:criye doğru oyu)· 
dui(unu his<>cıliyorrlu. 

Rnnunla beraber Hacı Oı;ınanlardan Ah· 
met o (,(ere çiftliğe dönmedi. Tarlalar ara· 
ında şiiyle hir clola~nrırn, rlcıli, riizıı;ir· 

!arın hile hııltıp c~crncıli{!i ince palikalllr· 
eh y!iriidü; keçilerin 1.or tırnıanrlıkl:ırı le· 
pelere çıktı; \'C' ne kadar tııhıır .. Hemen 
hrmen haftada iki rlefa araha ile geçip gil
tij:!i yoll:ır h:ıınhn5ka ııclı~ ordu. Ayakla 
rının nltınrl:ı loprakl:ırın kn~ an bir hnrekr· 
ti vnrılı; hele yapr:ıklarına Yarıncaya k:ı· 
ıl~r y:ıkıncln tanıdığı aıt:ıı:lar ne cldiişmiş· 
!erdi ? 

Ahmet hu lı.ı~ıhoş 7oınnn~11lık ve mesafe 
~i1lik i~·inıle ~ahahın nasıl olıluğıınn pek 
:ınlnynıııaılı; Ye tanycrinılcki aydınlığı snn· 
ki hirılcnlıire görür gihi oldu. Tuhaf hir 
iirperti rluydıı; belki rle hu nyclınlığı ııilr
memek iı:in bir ağaÇ konığunda uyumayı 
tercih elti. 

• • * 

rınrakılmı~ kapıdan fırlayıp çıkan bir a 
ba ışığiyle aydınlanıyc-rdu; ilk adımla· 
rını attı. 

Felsefe öğretmeni hfila ayni hareket
ler içindeydi. Ahmedin kapı kenarı~!l 
şöyle çekildiği bir saniye birdenbire~
rümekten vazgeçip yazı masasının °· 
nünde .durmuştu. iskemleyi çekti: otu• 

du; bir ~eyler yazıyordu. .., 
Ahmet, kapının kenarında ve ditndıi.C 

ayakta idi: Kasabada kendisine iş ve-
·ı . . . H 1 d ;\b-rı memesı ıçın acıosman ar an 

medin bütün geçmişini ortaya döken a. 
dam bu mu?. 

Bir ~eyler hatırlamak istiyen bir a· 
dam gibi sağ avucunu yüzünden alnı~~ 
doğru götürdü: kendi derisini, kendıS 
bi1e tanıyamamıştı; ve hatta, belki ~e 
parmaklarının ucuna bakacak oısaY 1 

d "ısapsarı bir rengin oraya takılıp kal ıg 
nı görebilirdi. Yalnız düşünmekten ~e 
kendisini alamıyordu: üzerinde bah
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tutulmuş bir adam.. Hacıosmanlardan 
Ahmedi bu bahis meselesi adeta çıJdrr -
tıyor; he1e kasabada iş bulamamald~· 
kendi ellerinin birisi tarafından ~iç b~r 
şey yapamıyacak kadar kıskıvrak b8g: 
!andığını hissediyordu. Bir aralık bU 
nu o kadar fazla hissetti 'ki kollarını ~~ 
mıldatmak mecburiyetini duydu; ıı~. _ 
dakika, çiftliğe girip te cdunluğa §0~. 
le bir uğradığı sıralar.da ayakta durab 
mek için eline geçirdiği kalın bir §eye 

gözü ilişti 1 Daha geçen hafta odu~ 
gitmek üzere bilediği balta, masanın 
zerindeki sarı lambadan kopup geıeıı 
hafif ışık altında olduğundan da dal1• 

keskin parlıyordu. 
F 1 f ··~ • _ _,_v ı::eyıere 

e se e ogretmenı ya~gı :s ~ı 

doğru iyice eğilmiıti. Dikkatle yazdı 
belliydi. Kelimelerin üzerinde uzun "; 
zun duruyor; ve düşünüyordu. YabU 
kelimeleri iki cıgara nefesi arasında 'f" 

ıcet· 
zıyordu. Bir aralık ayni yavaş hare • 

lerle ayağa kalktı, yazılannı bitirıni~tıdt 
Masanın gözünden dört zarf ~l ; 

mektupları içine koydu. Hepsini bire .. 
birer ve büyük bir dikkatle yapıştırı 
yordu. ~ 

Son mektubun da zarf mt kapaıtıll 
üzere olduğu bir sırada idi ki, :aaeı0~ 
manlardan Ahmet, hapishanede uınu ur ' müddet kalanların duyurmadan Y • _ 
yen a.drmlariyle içeri yürüdü; ve eh\ 
deki baltayı o kadar ani kaldırdı ldı {e p 
sef~ öğretmeni tek bir çığlık kopat1 

kim olduğunu hile görememişti. blr 
Masanın üzerindeki mektupıa:a 1ıi'' 

göz attı. Dört tane idiler: Birisı şe ıl" 
de oturan mütekait bir hakime yaz ır 
mıştı; ötekilerden biri bir müddeİ~~si 
minin ismini taşıyor.du; diğer ~l<l • 
ayrı ayrı kasabalarda oturan bi~. ltll~i· 
makam ve bir hcıpishane müdUrune C ıı 
tap ediyorlardı; sonucusu henüz ıa! ı 
içine konmamıştı. dll 

Ahmet masanın üzerindeki kağı ... 
·çı·· 

elini dokundurmaksızın okumak.~ ltı 
başını uzattı; felsefe öğretmeni şoY 
diyordu: 

içi" 
"Aramızdaki bahai kazanmak eea 

çok ç.alı§hğımı itiraf ederim. ~~d çıl' 
bahsin sonu benim elimden bug\111 

.. 

mı§ hulunuyor. ı\'İc'\hkumun her h"~ııı
kctinden mes'ul olacağımı aöy!crnittı .• 

Gözlerimin önünde bulunduğu ~1 ıe 
kalar sözi.im~e durdum. .Şimdi 0~1 
tahmin ~diyorum ki her in&an gibi 

0 

kendi kendisinden mes'uldür.,, e1'• 
Hacıosmanlardan Ahmet ı;on ııt 

tubu da zarfın içine koydu, kapadı· 

~ ~ ~ ır-

E RTESt günü, kasabanın j~":er• 
ma yüzbaşısı, vilayete gon ııi· 

diği bir tezkerede, Hacıosman1ardat1 sıl· 
§anhı:ını balta ile vurup öldilr?1cl: bB~' 
çiyle Konya umumi hapishanesıne • .Je 

b"rıfl-P 
lı civar kasaba ceza evlerinden 

1 J.f'ı-
yedi yıl yatan Ahmet oğlu gene ,-ıı· 

medin dağ yolunda jandarmala.rl~ a • 
ruşarak ölü yakalandığı haberın0~1 
zıyordu. Kenan HUL 

E RTESt gece çiftliğin iç kapı· 
sını açtığı zaman, felsefe öğ

retmeni, üst kat odasında, mutad hare

ketiyle odayı bir baştan öteki ba~a do· 
!aşıyordu. Kapının hemen yanı başın. 
da, iki ön ayakları üzerine yatmıı bü
yüle bir buldok havlamadı. Yalnız, Ha
cıosmanlardan Ahme.din ayakları dibin· 

de bir iki defa döndü; başını diz kapak. 

!arına sürdü: ve Ahmet, belki de far
kında olmaksızın hayvanın ba~ını hafif 
okşadı. 

-.....------~ 

İçeriye açılan kapı sürülmemi§ti. Ah. 

met bu vazifeyi her gece kendisinin 
yaptığını hatırladı. Sofayı geçti; öğret. 

menin odasına giden merdiven, açık bı-
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Nafıa Vekaletinden: 
' Teşrinisni 938 cuma günü saat 15 de Ankarada vek!let binasındaki 

Malzeme .Müdiirlütrü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
17.300 lira muhammen bedelli 2 adet seyyar ta~kıran makinesi ile 2 adet bi· 
tüm teshin ve püskürme tertibatını haiz kazan tadil edilmiş hususi şartnamesi 
dahilinde yeniden kc:palı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Vekalet Malzeme Mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

Mu\'akkat teminat 1297.50 liradır. 

lEteklilerin teklif mektuplarını, şartnamesinde razılı Yesaik ile birlikte ay· 
ni gün saat ı.t e kadar makbuz mukabilinde mezkur komi<::yon reisliğine "·er· 
meleri. (3768) (6549) 

Devlet Demiryolları ~E Limanl~rı 
• • • 
işletme Umum idaresi Ilanları 
l\I uhammc:n bedeli 2040 lira olan 2 ve ya 4 zamanlı Dizel \·eya benzin rnotörlü 

4 adet santirifüj tulumba 22·9·938 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar 
binasındaki ~atınalma komisyonu tarafın dan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği \'esaik ve 153 liralık muvak· 
kat teminatlarını \'e teklif mektuplanm muhte\'İ zarflarını eksiltme günü saat 14 
de kadar komisyona \'ermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa da gar binasındaki komisyon tarafından 
parasız olnrak dağıtılmaktadır. {6140) 

· · ISTANBUL HARiCi ASKERi 
~ "KITAATI ;İLANLARI 

Tümen Bırliklennin lzmıt \'C Adapazarı :.ıevkilerın aşağıda miktar \'e 
tasmlanan tutarları yazılı samanın kapalı zarfla eksiltmesi 12-9·938 günü ya· 
pılacak iken istekli çıkmanu~tır. Bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. Ve 
ilk pazarlığı 23 eyhil 938 cuma günü ~aat 15,30 da lımitte Tümen satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Tümen satınalma komisyonun 
da görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatinde pazarlık için ilk teminatlarile 
lzmitte Tümen satınalma komisyonuna gelmeleri. <429) (6591). 

lzmit 
Adapaıan 

Miktarı Tahmin Fi. Tutan 
Kilo Kr. San Lira 
46000 ı 45 667 
35000 1 45 507 

Teminatı 

Lira 
50 
58 

inhisarlar Umum MOdUrlUğUnden ı 

imtihanla memur allnacak 
Jdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere İmtihanla memur 

alınacaktır. 1mtihan lstanbulda 3·10-938 pazartesi günü saat 13 de Sirkecide 
İnhisarlar memurin kursu binasında yapılacaktır. 

f mtihana girmek istiyenlerin aşağıdaki evsaf ve seraiti haiz olmaları ge· 
rektir. 

1 - LAakal ortamektep tahsilini bitirrnis olmak. 
2 - Askerliğini fiili veya kısa hizmetli yapmış olmak. 
3- Yirmi bir ya~ından a~ağı ve otuz yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olma!C ve vazife if aşma mani bir bir rnhatc:ız:ığı bulunma· 

mak. 
5 - lyi ahlAk 5ahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki gerektir. 
l - Hesap: Taksimi gurema, tenasüp, faiz, iSkonto 
12 - Hendese: Satıhlar ve hacimler 

3 - ~{ya: l.Tmumi Türki)·e. 
4 -Kitabet. 
5 - Muhasebe: Usul defteri "ihtiyaridir., 
NOT: , 
A - imtihana girmek istiyenler şimdiden bir dilekçe ile evrakı müsbitele· 

ri ve fiç adet foto~aflan ile birlikte en geç 30·9·938 cuma günü saat 17 ye 
kadar idaremiz memurin müdilrlüğüne müracaat etmeleri. 

B - İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında ecnebi 
lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe suallel'.inc doğru cevap verenler tercih 
edilirler. (6584) 

l>eniz LC\"'&zım Satınalrna 
Komisyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli 8760 lira olan 87600 kilo ekmek 24 eylfil 938 tari. 
hine rasthyan cumartesi günü saat 12,30 da kapalı zarfla alınmak üzere münakasa· 
}'a konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 657 lira olup §artnamesi hergiln komisyondan parasız 
olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapa
lı tekli! mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon 
ba,I<anh~rna vermeleri. <6211), 

~ . . . 
~ U S ı ı • • • 1 - Tahmin edilen bedeli 2242 lira olan 20.000 kilo süt 24. eylfil 938 

llıım Amir 0ği ,atına ma 
Kırklareli Tümen birliklerinin ihtiyacı lir. tık teminat 1185 buçuk liradır. Eksilt. tarihine rasUıyan cumartesi günü saat 11.30 da açık eksiltme suretile alınmak 

~omisyoou İlanları için 40,000 kilo sadeyağı kapalı zarf usu meye girecekler kanuni teminat ve 2490 üzere münakasaya konulmtı§tur. 
l tile eksiltmeye konulmuştur. Beher kilo sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 2 - Muvakkat teminatı 168 lira 15 kuruş olup §nrtnamesi her gün ko· 

ıı.._'tanbuı levazım amirliğine bağlı mü· sunun muhammen fi}•atı "IIJ .. kuruş ilk yazılı belgelerle birlikte teklif mektupta· misyondan parasız olarak alınacaktır. 
~ için Beşbin liralık pirinç 20-9 • teminatı 3330 liradır. İhalesi 21 eylOl rını eksiltme saatinden behemelıal bir sa· 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahilindeki vesikaları hamil 
\:.&alı günü saat 14,30 da Tophanede 938 ç a r ş a m b a g.:inU saat 16 at ev\'eline kadar Ankarada M.M. Veka· olarak belll glln ve saatte Kasrmpaşada bulunan komisyon ba§kanlıfma mU. 
~ Arnirlili satınalma komisyonunda dadır. İstekliler §Clrtnamesini hergün teti satmalma komisyonuna venneleri. raca.atları. (6212) 
~ ltkla alınacaktır. Teminatı 750 lira· Tüm satınalrna komisyonunda görebilir· (395) (6343): 
~; ~~unesi Ko. da görülebilir. Def'a.· ler. Taliplerin kanunun 2 ve 3 üncü mad 
~it n edileoek olan pirinç için istek delerindcki \•csaik ile teminat mektupla· 

belli saatte komisyona gelmeleri. rını havi zarflarını belli gün ve saatten 
(421) (6566) en az bir saat evveline kadar Tümen 5a· . . ,,.,, 

'~akliye ve motörlü birlikler okulun· 
e .. :-_cut 10 adet köhneye ayrılmış Ber. 
~~onlarının açık arturma ile sa
}Orıııa 38 perşembe günü saat 15 de 
~ llede lstanbul levazım amirliği sa· 
~illa komisyonunda açık arttırma ile 
~tııı.Cctktır. Hepsinin bedeli 200 liradır. 
~ ~llatı 30 liradır. lstcklilerin belli sa. 

Oznisyona gelmeleri. (196) (6419) 
Cıı- • • • 

~u Sihhiyesi için 250 adet l!stik buz 
~ ' 50 adet göz için lAstik buz kesesi 
~ ~dtt lastik termefor, 1000 adet iriga· 
~.3() Sli~i 29-9-938 perşembe günü saat 
~ rı d_a Tophanede lstanbul levazım 
~~ı satınalma komisyonunda açık ek 
~5 .ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
~1Tadır. llk teminatı 95 lira 62 ku· 
. ı · Sartnamesi komisyonda görtilebi. 

ı.~k~ilerin kanuni vesikalarile bir· 
uel!ı saatte komisyona gelmeleri. 

(197) (6420) 

~ .. "' 
~a~ıun A. ne ba~lı müessesat için 
"t<ltrı 1'"ilips. Tungsrarn markalı ampül· 
~~5:>o adet ampul 22·9.~38 persem· 
\ı\ı. saat 15 oo Tophanede Ist. Lv. 
~tı l<o. da pazarlıkla eksiltmesi yapı· 

"t r. !alunin bedeli 610 lira 75 kuruş 
~ tn1ınatı 61 kuru~tur. lsteklilerin 

Sqtte komiS)'Ona gelmeleri. <6469) 
~ • • $ 

~ Subay okulu için 300 adet ders
\t 1~tasının 22-9.938 perşembe günü 
~· ti:.30 da Tophanede lst. Lv. Sa. Al. 
~'llli Pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
~it rı bedeli 3500 liradır. Teminatı 525 
'il~ Şartname \ e resimleri Ko. da gö· 
~ ı ır, İsteklilerin kanuni \'esikalarla 

Saatte Ko. na gelmeleri. (6-170) 
.... . . . 
~ ıl• 

~40 adet dolap, 25 ilfı 32 adet eta· ı' 
\.. ~r adet elbise askılığı için tel. 22·9· 
.~ l ~Illbe günü saat 14,30 da Topha· 

t ~nbuı Le"-azım amirliği satınal
~sy.Pnunda pazarlıkla eksiltmesi 

' ' tır. Tahmin bedeli 900 liradır. 
~ı 67 lira 50 kuruştur. Şekilleri 
~ esi komisyonda görillebilir. ls· 
t~ ı_rı IQmunf vesikalarile beraber belli 

"'Om· ı~yona gelmeleri. (208) (6592) 

tınalma komisyonuna vermeleri. 
(357) (6076) 

• • • 
Tütn birlikleri ihtiyacı için 478 ton yu

laf kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 28-9-938 çarşamba günü 
saat 10 da yapılacaktır. Yulafın tahmin 
tutan 25812 lira olup muvakkat temina. 
tı 1936 liradır. Şartnamesi komi!;yonda 
her gün görülebilir. lsteklilerfo bildirilen 
ihale gün ve saatinden bir saat evveline 
kadar teklif ve teminat mektuplarının 
makbuz karşılığı, İzmir Bomo,·a Askeri 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

(378) ( 6225) 

• • • 

rılarr, ekıi cğritiler, 

mide ağırlığı ve ye. 
meklerden ıonra bü
tün vücudde hisse· 
dilen ço"küntü ve a· 
ğırlık. Ne itkencc ! Bu 
hallerin bt'l çaresi 
ve tesiri ubii olan 
MAZON alınız. Ayni 
zamanda KABIZLI • 
CI defeder. EKŞILtK 

\ 

ve YANMALARI gi· 
dererek vücude ferah- \ 

1 Irk verir. 

MAZON 
ME,YVATUZU 

..................... 
l'erzl 

Yavuz Sezen 
PAris 1\adın, Erkek Terzilik 

Akadcuıllcr·lndcn dlplooıalı. 

Beyoğlu·Parmnkkapı 113 Gay. 
ret apartımanı ı. 

Diyarbakır birlikleri için döt pavyon in 
şaatı kapalı zar! usulile eksiltmeye konul 1 
muştur. Eksiltme 30 eylıll 938 cuma günü 
saat 11 de Diyarbakır levazım amirli~i sa 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. lki· 
sinin keşif bedeli 15155-1lira21 kuruştur. 
lik teminatı 8827 lira 7'2 kuruştur. Diğer 1 

ikisinin bec!elı keşfi 74024 lira 91 kuru~ 

olup ilk teminatı 4451 liıa 25 kuru~tur. 
Yapılacak pavyonların ihale bedelinin on 
beş bin i.irası 938 mali senesinden ve kor 
muhasebesındeki tahsisattan \'e müteba.1 
ki kısmı da 939 mali yılı senesinde ödene· 
cek bonolara raptedileccktir. Keşif ve pro 1 
jeleri 11 lira 28 kuruş mukabilinde Kor 
inşaat şubesinden ve M.M. V. nin emakin 
ina~t şubesinden alınabilir. l stckliler her 
gün mesai ~atleri dahilinde kcşifname 

şartnameleri Diyarbakır levazım amirliği 

1 satmallna komisyonunda görebilirler. Ek 
siltmere girecekler beli ~ün ve saatte u ·uı 
lü dairesinde hazırlanmış teklif mektup· 
!arını Ye bu işleri yapabileceklerine dair 
Nafia \'ckfiletı talimatnamesine uygun ı 
\'esikalarilc birlikte bir sant evvel zarfla. 
nr.ı komisyona vermeleri. (399) (6408) ı . . ~ --------------Hep~ine 15,780 lira fiyat tahmin edi. 1 --------------
len 90 adet kablo arka tezkeresi 800 kab· 
lo dolabı 100 adet çevirecek kolu ve 50 
çift kablo askı tertibatından ibaret dört Dr. Hafız Cemal 
kalem muhabere malzemesi kapalı zarfla Dahiliye miltehuıısı. tatanbul 
eksiltmeye konulmustur. Eksiltmesi Divan yolu. No. 104, Tel: 22398 30-9-938 cuma günü saat 11 dedir. Şart· ••---••••••••••ıl 
name \'e nümuncier komisyonda görülebi 

• • * 
M.M.Y. 1'eniz Jf.ferkez Satınalma Komisyonu Rtislilinden: 
1 -Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 166 kalem tıbbi ecza ve malzeme 

6·10·938 tarihine rastlıyan per~be günil saat 11 de vekalet binasındaki 
komisyonumuzda kapalı zarfla eksiltmeye kontilmu~tur. 

2 - llk teminatı 375 liradır. Şartnamesi parasız olarak hergUn komisyon· 
dan alınır ve görillür. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin o gün belli saatten bir saat evveline 
kadar kanuni belge ve tekliflerini havi kapa! zarflarnı makbuz mukabilinde 
komisyon ba~kanlığına vermeleri. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

(762) (6545), 
• • * 

1 - 6·9·938 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasasında istekli çıkma· 
m::ısından 22 eylül 938 tarihine rastlıynn pe~embe günü saat 11,30 da pazar
lıkla alınmak üzere münakasaya konulan 98770 kilo zc)iinin tahmin edilen 
bedeli 18390 lira 98 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1379 lira 33 kuruş olup şartnamesi henün komis 
yondan parasız olarak tılınabilir. 

3 - isteklilerin '.2490 sayılı kanunun tarifatı dahılindeki vesiaklarla bir
likte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (6536) 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Miktarı 

6000 kilo 
8000 kilo 
1 IOOIJ kilo 

* • • 
Tahmin bedeli 

2685.60 
3320.80 
3814.80 

9821.20 

Muvakkat teminatı 

736.56 lira 

1 - Cins, miktar, tahmin bedellcrile mu,·akkat teminatı yukarda yazılı 
üç kalem et 6·1. teşrin· 938 tarihine rasJhyan perşembe günü saat 14.30 da 
kapalı zarfla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi hergün komisyondan parasız olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına , ·ermeleri. (6537} 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Siğır eti 

• • $ 

Mih-tarı Tahmin bedeli 
30.000 kilo 13428.00 
40.000 kilo 16604.00 
50.000 kilo 17340.00 

47372.00 

Muvakkat teminatı 

3552.90 lira 
1 - Cine;, miktar, tahmin bedellerile mm·akkat teminatı yukarda yazılı 

iiç kalem et 6· l.teşrin • 938 tarihine rasthyan per!;embe günü saat 11,30 da 
k:ıpalr zarfla alınmak üzere münakasaya konulmustur. 

2 - Şartnamesi hergiln komisyondan 237 kuruş bedel mukabilinde alına· 
bilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim «leceklt'ri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gUn ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (6538) 

Devlet Basımevl lllrektörltlkUndeo: 
Kültür Bakanlığı tarafından ortaokullar için bastırılan biltün ders kitap· 

tarının tamamen hazırlanarak bugünden itibaren Çenberlitaşta Osrnanbey 
matbaası altındaki "Kültür Bakanlığı Yayınevi .,de satı~larma başlanmr5 ol· 
duğu sayın talebe Yelile:inc ve alakadar kitapçılara bildirilir. (65'.?4), 
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Fred Kolonyası 
l.imon çiçeği kolonyası hasta olanl:ıra hastalıktan kalkanlara ha~ at, şi(a verir. Derecesi yüksek olan FREDO :KOLO. "YASI ın~saJ 1 
için birincidir. Sinire, çnrpıntıya, baygınlık ve sinir hallerinde ruhu okşıyan Jlilif bir kokusu vardır. Bilumum ıtriynt, tuhııfı.re 
mağaıalannda ve eczanelerde satılır. 

FREDO l\IARKASh:l ISRARLA iSTEYİNİZ 

Sonbahar eldi 

BüVük Elbise Ma!;iazasında 
Her yerdrn UCUZ ve TEMiNATLI labilininiz. 

Şu ced~lden bir fikir edinebilininiz. 

ERKEKLERE 
Liradan itibaren ° 

p RDESüLER ••••• Kuma,tao 

TRENÇli.OTLAR ••• l\lubtetir •••••• 

TRENÇKOTLAR ••• Empermeahilizc •• 14 ~,2 
PARDESüLER • • • • Gabardin cmpermenbilize 18 

10~/a ••••• 
11 

MUŞA.MBALAH • • •• Her renkte .- • • • 

KADINLARA 
Gayet zengin çeşit ve acn model üzerine 

MUŞAMBALAR • • . • • • • • • • • • • 13 
MUŞAMBALAR.... ipekli düz ••••• 18 
.MAN1,0LAR ••• 
PARDESüLER ••••• 
ÇOCUKLARA 

Yünlü • • • • • • • 10 "/z 

Gabardin • • • • • 16 

MUŞAMBALAR••.• Her renkte••••• 6"/a 
PARDESULER •••• Gabardin •••••• 9 
TREl\TÇROTLAR • • Her renkte • • • • • 7 
ER~~KLERE eniyi yerli ve İngiliz Kumaşlardan iki Prova ite Ismarlama 

PALTO, PARDESU ve Y.OST.OMLER. yapılır. 

i ~~bul TA SITLE dahi muamele 
•!;ID vardır 

İhtar. Taşradan gelecek sipauı mektuplanna 6 kuru~luk 
Posta Pulu Konulmahdır~ 

KSELSYOR 

!Ko~o rE1rlkek, Geceo, Giüns o 

Yuca ülkü liseleri 
Kayıt muamelesine başlanmıştır iste -
yenlere lzahname gönderilir. (Çarşıka· 

flyatro caddesi, Telefon (20019) 
ı ··'" • • ..'!, •• 

-mllml ___ _,, NIŞANTAŞINDA _.. _____ il 

IŞIK Li E • 
1 

Yatılı (Eski Feyzlye) Yatısız 

Memleketimizin en eski hususi lisesi dir. Resmi liselere muadeleti tasdik 
edilnnstir. Ana, ilk, orta ve lise kısımlari le fen ve edebiyat kollan vardır. Li
san tedrisatına hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan paviyonla mektep as
rt bir şekle ifrağ cdilrni~tir. Kız ve er'kek talebe için ayrı daireler vardır. Ta
lebe kaydı için hergün ondan on altıya kadar müracaat edilebilir. Fazla ma· 
lQmat için tarifname isteyiniz. Telefon: 44039 

!: . ·. . ... ,_. .: : . .. ~ .. ~ . ~. "'""'"""' .. • .. 

Deniz Gedikli Erbaş 0 1rta 
Okulu Müdürlüğünden: 

1 - 7 ve 8 inci sınıflarımız ile aynca donanmaya gedikli er olarak orta 
okul mezunlan alınacaktır. Kültür ortaokullarını bütünleme sınavlarının sonu 
olmak üzere kayıt müddeti eylül nihayetine kadar devam edecektir. 

2 - 7 inci sınıfa girmek için bu sene ?inci sınıfa geçmiş olmak, 8 inci sını· 
fa girmek için de bu sene 8 inci sınıfa geçmiş bulunmak §arttır. Gedikli er olmak 
için bu senin ortaokul mezunu olmak veya lise talebesi bulunmak lazımdır. 

3 - 7 inci sınıf için yaş 13 bitmiş 17 bitmemiş, 8 inci sınıf için 14 bitmiş 

18 bitmemiş, Gedikli er için 15 bitmiş D bitmemiş olması lazımdır. 

4 - Okul parasız ve yabıldır. Her ay bir miktar maaş ta verilir. Müraca· 
atçıların Kasımpaşada okul müdürlüğüne başvurmaları. (6110) 

Tür~ 
BüYüK 

H9va Kurumu 
PiYANGOSU 

6 ıncı keşide: 11 :3irinciteşrin 938 dedir 

Büyü ik amiye 200.000 liradır 
Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra

miyelerle (50.000 e 200.000) liralık iki adet milkafat vardır. 
D 1 K KAT: 
Bilet alan heıkrs 7 Birincltcşrin 938 günü akşamına kadar biletini 

<leği tirmi 'bulunmahdıri 

1 

1 

Nevralj e Nezle Baş ve D ş ağrıları 

A O EM i iKTiDAR 
G~VŞEKLIGDNE IKARŞD 

• 
·~ ,· l 

Tabl•tlerı Her •cz•nede arayınız. ~o ta kutu•u 1255 tlormabln .---. -.. --- .... 

Saraçhanebaşında Horhor caddesinde -111111 

Kız 

Erkek 

• 
.1 

..-.ı.: Yatlll 
l vatısıı 

itibaren bııŞ!aft 
Udar ~~ 

HASTANELER 
~ ___ .. ____ .. ___ ... _ -- ~ 

r-CAFER-MüShH Şekeri 
MEKTEPLER, BANKALAR 

VAPUR lDARELERI, iSTASYON 
LAR, OTELLER, GAZiNOLAR 

elhasıl ımıumi belalan otan 
yerlerde 

PiS ve FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa intişar eden 

ve hastalıkların menbaı olan 
MiKROPLARI öldürmek için 

Amcrikada hazırlanan 

il Tasiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir 
1İ Bilumum eczanelerde bulunur. ~ 
.~ ........... -...----~.,_... .............. -.... . ..... ~ .......... ..._.. .... __..._ ...... .._ _ __._........................ ----~ 

Güzel ğlam ve n 'eli 

1 

" PURO ,, lardan 
mutlaka apteshanelere asmalıdır. 

Apteshanelcre hafif ve hoş bir koku 
dağıtır ve bu dağıtma 6 ay devam 
eder. PURO alaturka ve atar-

ranga için ayn ayn 
yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ. 

Mobilyalarınızı 
GUVELERDEN muhafaza ve çü
rümemesini istiyorsanız ayni .za
manda eşyanızı da muhnfaza etmek 
istiyorsanız yine bu fabrikanın 

gardroplar için yaptırdığı 

''Puro ıardan alını2 
" Cüzi bir masrafla hem mobilyanızı 

hem içindeki kıymetli eşyanızı 
GUVELERE karşı korumuş 

olursunuz. 

------------------------· Hasta odalarını 
Daimi surette dezenfekte etmek 

için yine odalara mahsus . 

·'PURO,, yu asmız 
G UL, MENEKŞE, ÇAM kckularilc 
yapılmış olup evinize giren bütün 
fena l:okulan da giderir ve mikrop-

Jnn öldürür. 

SiNEK, SiVRISINEK, TAHTA -
KURUSU, PiRE, HAMAM BöCE
Gf, KARINCALARI. Amcrikada 
birinci mallarla hazırlanmış ve diğer 

mümasilleri gibi · fena kokmayan 
ve tesiri muhakkak olan 

~'PUR'O,J mayii 
kullanınız. Birinci mal olmakla 

beraber fiatı çok ucuzdur. 
Umumi deposu: M AZ ON ve ' 
BOT TON Eeza deposu Yeni -

post::ıhane arkası No. 47 
T~tan alanlara tenzilaL.Yllrdır. 

• 
ın 

Dişlerdeki leke, pas ve küf
leri temizler. Ağızdaki mik
roplan imha eder. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 

Sabah öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişleri

nizi mutanazaman 
lırçalayınız;. 

•DOKTOR ÇiPhUT 

1 
Cildiye ve Zühreviye mütehauı11 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazan 
kar§ısında Posta sokağı köşesinde 
Meymcn~t at?.!!.t:tlma..u. T~l: 43353 -Dr. Necaeddin Atasagun 
Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. 
lan 17,20 de Laleli Tayyare Apr. 
2 nci daire Ne. 17. Okuyucuları. 

mrzdan para almaz. Tel: 23953 

Hastahkların 

Km ~a~ercis@ 

.. 

afD' 
. nlıı.rak yok edebilirsiniz. Griplrl• JtSı·ıW' 

·de lin mlicsseselerindo fevkala Jfl' 
. lnrla hazırlanır. Rahatsızlıklarf•11df'd 
1 !arı defetmekte bir panzehir 1' tı6l>' 
ı gösterir. Kalbinize, mideniZO "

0 

1 reklerinizc yorgunluk verıneı:· Jıııı'itlc 
lcabında 3 kaşe almabilit· otl· 

dikkat, taklidlerindcn sakıntnıı ;ıc~e 1 
pin yerine başka bir marktı 110 .i 

l ·lddctlc reddediniz. #"' 

~-- ~ 

t~ıı•.a•t•ıl•ık•d•c•n•iz .. m•o•t•ö•r•ü•0•. 1·:-~:~~ı 
Asgari 10 mil sür'ate mal~~ i1 0tıll" ı 
siyle birlikte bir deniz motor fi1't1' 
ta satmak istiyenlerin &0!1 &re!:Ji' 
İstanbul posta kutusu 743 8 

bildi rmclcri. 


