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·-·i.ondra, 26-- Frarlsız-veı·nğiiiZ-erk~-n. harbiYeıeri ı 

arasında temaslar başlamışhr. Fransız orduları 
Baş kumandanı General Gamelen vukubulan davet 1 

üzerine bu sabah 9 da tayyare ile Londraya gelmiştir i 
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rngillz - Fransız plc!nına itiraz e1me1i lZure Pragda yapılan niimayi~lerden bifl 

Ruzveltin 
sulh mesajı 

••••••••••••••••••••••••••••••! Vaşington, 26 (A.A.) - Hitlcr ve 
: • • • • : Bene§e doğrudan doğruya göndertliği : Tur k d ılı : takriben soo kelimelik bir telgrafta 
: : reisicumhur Ruzvelt ezcümle §Öyle de· 

: bayramımız : mektedir: 
: : "Amerika Birleşik devletlerinin 130 
':. Bugün, bütün Türkiye öz dilimizin: milyon ahalisi ve bütiln beşeriyet namı
: bayramım kutlulamaktadır. Ulu On·: na halihazırdaki meselelerin musliha -
: derimizin yüksek irşatlarile 26 eylQl: ne, adil!ne bir şekilde ve yapıcı bir 
: 932 yılında toplanan Türk dili kurul·: zihniyetle halkdilmesi için müzakere -
: tayının ve dolayısile öz dilimize kavuş- : leri kesmemenizi talep ediyorum ve 
':ı mak için atılan ilk adımın bugün altın: müzakereler devam ettiği takdirde nok-
: cı dönüm yılıdır. : tai nazarları telif etmek imk1m bulu-• . 
: Bu münasebetle memleketin her ta-: nacağında israr ediyorum. Fakat müza-
• • kerelere nihayet verilirse mantık uzak-
: rafında dil bayramının kutlulanrnası: _.. Devamı 1 incide 
: için hazırlıklar yapılmış ve program-: ~--~~--------
: lar tesbit edilmiştir. Umu.mi merasim,: ....... n ....... .....,_ ..... _ .... __ _ 
: saat 18 de Ankara radyosundan veri-: B • • k • • 
: lecek söylevle başlayacak ve bu söy·: ugun u sayımız 
: lev İstanbul radyosundan naklen veri-: 

16 : lecektir. Söylev bütün halkevlerinde: 
: dinlendikten sonra her tarafta mahalli: 
: merasim yapılacaktır. Üniversite kon·: 

: feraruı salonunda da profesörler tara-: sah. f e d. r 
: fmdan Türk dili hakkında konferans-: 
: lar verilecektir. : ,_ ... _ ... _____ _ 

················••::a•••••• •.•• 

Fransız ve lngiliz nazırları görüş
melerine bu sabah da devam ettiler 

Londra, 26 "A.A.,, Havas ajansı bildiriyor: 
Alman muhtırasının neşri, İngiliz efkan umumiye

ai üzerinde 1914 te Belçikaya verilmİ§ ültimatomun 
hasıl ebnit olduğu tesire benzer bir tesir husule getir
miştir. 

Bu sabahki gazeteler, Hitleriıi taleplerinin kabu
lü gayri kabil mahiyette olduğunu müttefikan teslim 
etmektedir. Bu taleplerin yalnız Çekoslovakyanın mu
kadderatını değil, ayni zamanda bütün A vrupanın 
mukadderatını mevzuubahs etmekte olduğunu göster· 
mekte ve netice olarak hiçbir fngilizin hükômet ve par· 
lanmentonun yalanda millete yapacağı davete icabet· 
te asla tereddüt etmiyeceğini yazmaktadırlar. 

Times, gazetesi, şöyle diyor: 
"Eğer Almanya, lngiliz milletinin azminden §ÜP· 

heye düşecek olursa demek ki kendisini buna ikna et· 
mek ümidini terketmek icap eder.,, 

istihkamların Fıansızlar 
için ehemmiyeti 

Pariı, 26 "A.A.,, "Epok,, gazetesi, Çekoslovak 
_.. Dl{lamı 7 inciM 

Çekoslovakyada sivil a1ıaliye ze1ıirli gaı 
maskeleri tevzi edilmektedir. Bu arada 
mektep ,ocuklanua da maske dalılılıyor. 

~ 

'Çekoslovakyanın Sı'1det mıntdastndatl 
ıehirlerin almanca ve çekçe iki isimleri 
vardır. Bunlardan Şep şehrinin ismini 
Südetliler silmi~ler ve ~ehrin almanca tr 

dı olan Eıtr'i lnrahı11laul11. 
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26 eglul 
Yazan: Nizameddin Nnzif 

Milletlerin yıllan ne kolaylıkla istih. 
lak ettiğini bilmek, anlamak mevhibe -
sinden mahrum olanlann itirazı şu ol
muştu: 

- Efendim, dili temizlemek güzel 
§ey .. Fakat bu iş kolay kolay yapılabi
lir mi . 

Şöyle cevap verilmişti: 
- Yapılamaz, tabii .. 
- Eh .. Öyle ise bu sevdadan vaz:geç. 

meli.. 

- Hayır, bilakis bu sevdaya sapla· 
nıp kalmalı .• 

- Ka~ yılda ilk semerelerini verebi
lir bu iş?. 

- Belki beş yılda, belki on beŞ yılda. 
Fakat bir milletin hayatında beş yıl ve
ya on beş yıl, bir fer.din hayatındaki on 
beş dakikadan farksızdır. Bir millet bu 
mesafeyi göz açıp kapayınca kat'edr -
vermiş olur. 

V c hakikaten de öyle oldu. lşte bir 
26 Eylüle daha girmiş bulunuyoruz. 
V c işte Türk gittilı:çe pürüzsüzleşen bir 
dilin sahibi bulunuyor. Osmanlı kozmo
politliğini bütün hatlariyle irtisam et
tiren eski dile veda ettiğimiz günlerde 
gözyaşı döker gibi göziikenlerden orta
da iz kalmadı. İlk itirazların, ilk toy. 
lukların üzerinden henüz pek uzun sa· 
yılamıyacak bir zaman geçmediği hal· 
de konuşmada ve yazmada tamamiyle 
Osmanlılıktan uzaklaşmış bulunuyo
ruz. Türk ırkının en mlimtaz meziyet. 
leri olan samimiyete, merdliğe ve "dob· 
ro dobro,, luğa uygun bir ifade ile ko· 
nuşuyor, tasannudan tamnmiyle azade 
bir kalemle yazıyoruz. 

Kemalizme kadar bütün Türk nesil
lerini siğadan geçirmiş olan Kavai.c.li 
Osmaniye mümeyyizlerinin kulaktan 
çrnlasml 

••• 
Dili yabancı kelimelerin istilasına 

maruz kalmış bir millet hakkında şöyle 
düş ün ille bilir: 

1 - Bu millet başka milletlerin tesl. 
rini kolaylıkla kabul etmiş, seciyesi sar
tulmıı, pelteleşmiş, başkalanna benze
meğe savaşmayı kabul edecek derecede 
kanı pıhtılaşmış bir millettir. 

2 - Bu millet killtlir bakımından en 
ufak bir orljinalitesi olmıyan bir mil
lettir. Fikir ve san'at sahalarının hiç 
bir yeniliğini bu miletten beklemeyi.. 
niz, o her şeyi idhal eder, ibda 'kabili· 
yetlerinden mahrumdur. 

Kemalizmin Türk milleti hakkında 
böyle bir muhakemeye tahammül etme· 
sine imkan mı olabilirdi?. Fakat Türk 
milletinin hakikatlerine taban tabana 
zıt olan bu muhakemeye nihayet vel"
mek ve tarihin mantığından Türk mil. 
Jetinin hakikatlerine uygun bir doğru 
karar alabilmek ancak Tilrl:ün diline 
karşı gösterilen IUkaydiye nihayet ver
mek ile mümkün olabilirdi. Şuurlu ve 
!ra!Gk blr atılışla Kemalizm bunu da 
halletti. Bugün okunan ve konuşulan 
Tilrk dilini göyle bir taraşlayanlar bu 
dilin, milli seciyesi sağlam, çevildiğini 
muhafaza eden, hiç bir yabancı tel5kki 
ve tesire temessül etmeyi kabul etmi -
yen, killtürde hususi bir kıymeti haiz 
savletleri olan, fikir ve san'at sahaların. 
da kendisinden her türlil yenilikler bc'l:· 
lenebilcn, ibda kudretlerini bütün taze
liğiyle göze vuran bir milletin bayrağı 
olduğunu derhal anlayabiliyorlar. 

Biz, 8z dilimize kavuştuğumuz gilne 
ka.dar sad<:ce mülki tamamlrğmı muha· 
fanya kadir bir siyasi kuvvcttik. Şim
dl t 

Bir mtlletU .. 
Nİ2amcddin NAZiF 

t 

Fatilz Tıalktvinitı bu yıl açtılı biçki 'derslerine gelen talebenin ölretıdiklcri 
nin tatbikatı olarak hazırladıkları Biçki - Dikiş sergisi Falilıte açılmıştır. 

Merasimde kaza kaymakamı, Parti ve halkevi başkanları, sanat vneklcfr 
lll'Ti direktör ve öğretmenleri, mttlıitin tanınmış simaları ve talebelerin ailelcrı 
vardı. 

Merasime saat 17 de lstikldl marşiu baılanmı§ bımdan sonra halkevi baş
kanı sırrı Enver Batur, kısa bir söylevle bu yıl biçki krırstmım mıwalf akiyet 

$ IE IHI ii I~ I[) IE VIE 

ve çalışmalarını anlatmış ve sergi kaza 'kaymalıamı Ihsan Sakızlı ~arafından 
açılmıştır. 

Bu yıl devam eden 28 talebe11iu hepsi birer ikişer elbise ile sergiye iştirak 
etmişlerdir. Sergi hergün saat ondan 21 c kadar 11 giin herkese açıktır. Fatilı 
halkevi 20 gün evvel açlığı (10 yılın gazeteleri sergisi) ile başladığı sergicilik 
yayımına bı1 ilıinci biçki - dıkiş sergisile devam etmiş ve bundan sonra da 
(Eski Türk elişleri) sCTgisinin hazırlanmasına başlamıştır. 

~--~~~----~~--------~---
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Parasız 

yatıh talebe!er 
imtihan neticeleri 
öğrenilinceye kadar 

Eski mt:'k teplerinde 
okumağa devam 

edecekler 

Usküdar tramvayları 
Devlete ge~ecek 

1 Saoıl<aıı b"r 
hırsız yakalandı 

Polls uzun za
mandanberi ara • 
nıaktn olduğu meş

hur bir hırsızı bu 
sabah ele gcçirme
ğe muvnffnk olmua
tur. Bu, sabıkalılar
dan Bursalı Zeki na 
miyle maruf bir hır
sızdır. Şık giyinen 
ve elinde bir çanta, 
gözilndo de gözlük
ler olduğu halde 
dolııııan bu hırsız;, 

kendisini ötede beri 

Bu ııcno lise meccant lcylillk imtihanı
na giren kız ve erkek 625 talebeye alt 
imtihan evrakının maarif vckiiletinden 
gelmesinin biraz uzıyacağı anlaşılmnk· 
tadır. Maamnfih bu imtihan evrakının 
ay b:ışında tetkik edilerek netlcclcrinln 
bildirileceği ve talebenin mekteplere 
tevzll i§inin de llkteşrinln on beşine ka
dar ikmal edileceği muhakkak görUIU. 
yor. 

Meccani leylilik imtihanına girip de 
muvııffnk olup olmııdıklan henUz maUim 
bulunmıyıın talebenin netice malfun o • 
luncaya kadar dersten lr~!mamalannı 

temin için bu taleben.in geı : ene oku
dukları liselerin müteakip ~ı .. i'riırınn de
vam etmeleri meklcb idarelerlne bildi
rilmiştir. Netice manrif v~kô.letinden bil
dirilince imtihıınlarda muvaffak olanlar, 
meccan! leyli tedrisat için tayin edllmi3 
ol[m liselere dcvredileceklerdlr. 

Diğer taraftan maarif veklletl evvelce 
kendilerlnden herhangi bir şart arnnmı. 
yan meccani leyli talebenin mektebi bi
tirmelerini müteakip devlet hizmetinde 
çalrnm:ılarmı §art olarak koymuş bulun
maktadır. Bunlarm yilksek tahsillerl de 
gene hükilmet hesabına yUksek muallim 
mektebi veya Gazi terbiye erıstitl.i.süne 

gördürülecek ve sonra tahsil müddetleri 
kadnr mecburl 11.se muallhnllği yapacak
lardır. 

Harp tehlikesi hahanesile 

Sigorta 
ücretlerine zam 

iktisat VekAletl 
vaziyeti tetkik ediyor 

lktısııt vekA.letl, Avrupada harb hava
sının esmesl dolııyıslyle sigorta şirket. 
lerlnln nakliyat sigortnsı Ucretlerine yilz 
de ikiden yUzde be5e kadar hıırb riziko
su 115.ve etmeleri Iııi üzerinde tetkiklere 
başlamıştır. Şehrimizde yııpılan bu tet
kiklerde bu zammın no derece yerinde 
olduğu nraştmlmaktadır. 

lstanhul tramvaylarının fazla gellrlle 
ÜskUdar yakasının açığı meselesi de 

halledilecek 
Varidatı masrafını korumıyan Ü.skUdar 

Kadıköy tramvay §irketine dilzenli bir 
§Ckil vermek üzere dahiliye vekflleti hu
kuk mUşavirl Elu-emln riyasetinde mnıt
ye, nafia ve evkaf münıesstllerinden 

mürekkep bir heyet tetkikler yapmı!j ve ı 
şirketin geliriyle uebekenln genleliği do. 
layıslyle giderini korumak için behcme
hnl yardana ihtiyaç görUldUğündcn bu 
ı:ıekUde bir rapor tanzim edilerek dahi
liye, maliye ve nııfia vektıletleriyle cv
knt idaresine verilm!Dtir. 

UskUdar - Kadıköy tramvay r;ıirketinde 
yeni idare eski fuzuli masrafları tama
men kaldınnıe, masraflar asgari hadde 
indirllmietir. Arada tatbik edilen kombi. 
ne biletler ve tenzllAtlı karnelerle vari
datın yllkseltilmesi temin edildiği gibi 
halk dn memnun edilmiştir. Bu suretle 
her ııene görillen açık bir hayli kilçül
tülmUştUr. 

Haydarpaşa 
garı köprüsü 
inşaata bugünlerde 

başlanıyor 

Hııydarpaşada Üsküdarla KadıköyU 

biribirinc en kısa y:.llla tramvayla bıığ
!amak için lneasma ka ar veıilen büyük 
fevkani köpril inı;ııat hazırlıkları ile Hny
darpaoa gan eahnsmm tanzimi tı.ıine 

baulanmıııtır. 

BUyUk köprllnUn kurulacağl aahada 
toprak tesviyesi ve bu meyanda evvelce 
yazdığımız gibi burada bulunan eski 
Haydarpaşa istasyonu binası ire revizör
lilk dairesi ve vagon gıırajı kaldırılmak. 
tadır. Diğer taraftan köprUyo ait malze
menin de Hnydıırpaşaya getirilmesine 
başlannı13tır. 

Kışm başlamasından evvel, Haydarpa
§Qda köprünün mesnetleri tamamen ya
pılmıg olacak ve köprU inşaatı fasılasız 

devam edecektir. 

ırcınitoın aımc<aı0 

IMl D n Ç<QHCU kU Y~tYI 

Nafia vekfiletl ayrıca murakabe hakkı· 
nn istinaden ulrkette tetkikler yaptır

mıştır. ôğendlğimizc göre, lstnnbul 
Tramvay §irketini almağa kanır vcrmiıl 
bulunan nafia vekaleti bu şirketi de bir 

devlet müessesesi haline getirerek iki 
yakanın tnımvaylarmı tek bir umum mU-

dilrlUk halinde toplamağa ve bu ııuretle 
UskUdıır • Kadıköy trıımvnylarmm hal-

ledllemiyen bir mevzu haline gelen açl
ğı meselesini de ortadıın kaldırmağa ka
rar vermiştir. 

Avukatlık kanunu 
hakkında bir tamim 

Ankara, 25 (Hususi) - Avukat • 
lık kanununun muvakkat üçüncü mad
desi hükmünün tatbikine itina edilme. 
si hakkında alakadarlara yapılan bir 
tebliğde şöyle denilmektedir: 

"Yeni avukatlık kanununun neşri ta. 
rihinden itibaren dava vekilliği ruhsat· 
namesile avukatlık ruhsatnamesi ve. 

rilemiyeceği tasrih kılınmış olduğu 
halde bazı mahaller adliye encümen 
veya heyetlerince 14.7.1938 tarihinden 
sonra dahi .dava vekilliği ruhsatna. 
mesi isteyenlerle avukatlık ruhsatna
mesi talebiı,de b-.ılunanlar hakkında 

kayıt ve kabul karan verildiği gö. 
rülmektedir. 

Dava vekilliği ruhsatnamesile vazi. 
yetlcri 708 sayılı kanunun 5 inci 
maddesine uyduğundan bahisle avu
katlık ruhsatnamesi talebinde bulunan. 
lar hakkında, yukardaki yazılı heyet. 
lerce yapılacak tetkikat ve verile
cek kararlarda zikri geçen kanunun 
muvakkat 3 üncü maddesi hükmünün 
gözönünde bulundurulması tami. 
men tebliğ olunur.,, 

---o---

Fatih Halkevinde merasim 
FATiH JIAU~E\'JNDEN : 

Dü:rOk Türk denizcisi Dnrbnrosuıı yü. 
cc ndını nnmnk üzere 27- 9- 038 salı 

gOnO nkş:ımı s:ınt 18,30 dan itibaren evi 
rniz s:ılonunda ynpılncnk tören bütün 
yurddnşlnra acıklır. 

de komisyoncu diye tanıtmaktadır. 
Zekinin Niııııntaııında, Knsmıpqadıı, 

Eytibde birçok Yakaları teablt edilmiş, 
fakat kendisi her zaman polisin elinden 
kıırtulmağa muvaffak olmuııtur. Bundan 
iki ay evvel de EyUbde soyduğu bir ev

den sonnı, memurlar tm-nfmdan takip e
dilen Zeki, Kasmıpaşada dostu Fatma i
le bir evde gece eğlenirken baskın veril
miş, fakat daha evvelden polislerin ken
disini kolladığını haber alan bu sabıknlı 
bu defa da yakayı kurtarmıştır. Evde ya

pılıın araııtırmada EyUbdeki evden çn
lınan birçok içki ve iki kutu dn Hacı Be
kir lokumu ile mUzcyyen bir sofnı bu
lunmuştur. Bundan sonraki bUtUn araş -
tırmalar da hiçbir netice vermemiş ve 
muhtelif semtlerde 20 den fazla vakanm 
faili bir türlil yakala.nıımamı§tır. 

Nihayet bu sabah bu meııhur hırsızın 
ele geçmesine sebeb olnn ımka da töyle 
cereyan etınl§tir: 

Dün gece, Sirkecideki Mudanya oteli
ne şık giybımie ve elinde bir çmıtn bulu
nan bir genç gelmiş ve Bursada komis
yoncu olduğunu söyliyerek otelde bir ya
tak klralamı!jtır. Fakat bu sabah erken-

den otelden çıkıp giden bu bir gecelik 
misnfirden sonra, otelde yatan mügteri
misafirin arkasından, otelde yatan mlişte 
rflcrden, orman korumıı idaresinde çalı
atinln esrarengiz bir surette çalındığı 

görUlmüştllr. BUtUn otel ve mUşteriler a
raştırılmış ve neticede 3Upheler geceki 
kibar müşteri Uzerinde toplanmıştır. Po
lise verilen haber üzerine de vaka

dan ild Uç saat sonra otelde yatan genç 
ikinci §ube ikinci kısmı memurlıın tnnı
fmdan Yenicamide, çaldığı altın saatl sa
tarken yakalanmıştır. 

Derhal mUdiriyote getirilen bu rsık o
tel hırsızmm zabıtanın uzun müddettir 
peşinde koştuğu Bursalı Zeki olduğu an
laşılmıştır. Tahkikata bu yoldan başlan-
mıı;ıtır. 

Berbrrler kongresi 
toplanıyor 

Berberler cemiyeti kongresi yann bir 
toplantı yaparak muhtelif meseleler et
rafında, görüşmeler yapacaktır, Bütün 
berberlerin bu toplantıya iştirakleri içir. 
kendilerine tebligat yapılmıştır. Toplan
tıda, berberler mektebi, ondülasyon maki
neleri meseleleri hakkında münakaşalar 

olacaktır. 
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atJ.ata claic" 
,... ..... ıııı:ıı ............. 

Tiyatro 
•ı SMAİL Hakkı Baltacıoğlu, 24 Ey

l<U tarlhll Knrun'dnkl yazısında, 

Yatronun özU, esas unsuru ne olduğunu 
aetınyor ve diyor ki: "Bu sorunun ce

\>abnıı kohıylıkla \'erebllmemiz için rnd
Yotonik temsilleri dU~Unmemlz çok !ay
alı olur. Rndyo temsillerinde, yukarda 

8aydığımız unsurlardan (sahne, dekor, 
llıaklyaj, kostUm, suflör, rejisör, aktör) 
Yalnız biri vardır: aktörün sözleri, o ka
dar. Radyofonik temsillere hiç tcreddüd 
etnıcden temsil diyoruz; çünkU sahneli, 
dekorlu bir temsilden aldığımız biltUn 
h"Yccanları aynen radyo temsillerinden 
do alablli) oruz. Hatta bazan daha iyi, 
daha kolay! Öyleyse hiç tercddüd etme
den hUkmt'debiliriz ki temsil sanalının 
0zU ne sahne, ne dekor, ne makiyaj ... dır, 
belki ynlnız nktör ve aktörün ifadcsi
d' tr.,, 

Goz.Jcrimlz kapalı dinlediğimiz tiyatro
ı:ıuıı - rud~ o temsilleri bu değil midir? -
bııc birtnkıın heyecanlar vcrcbileccğiııi 
~abu! ederim; fakat bunların "sahneli, 
d korlu bir tt'msilden aldığımız bütün 
ho~ ı-canl:ırın n~ ni., olacağında çok r;üp. 
heın var. Ömnindo tiyatroya gitmemiş, 
liYalro nedir bilm!ycn bir adam, radyo 
t ınsııı rindcn, bizim sahneli, dekorlu 
teın illerden al lığımız bUlUn hC>yccanlatı 
acaba alabilir mi? Bugün biz, bir radyo 
0nundc oturup "temsil" dinlerken, tiyat
t'o1an aldığımız biltUn intibaları uyandır
llııyor muyuz? DC'koru, aktörün el "c yüz 
har kellerini dil ünmUyor muyuz? Eksik 
Olan unsurhn hayalimizle itmam ediyo
ruz; bu, o unsurların ehemmiyetsiz oldu
flınu go. tcrmcz. 

"Mademki onları hayalimizle itmam e
debiliyoruz, o halde onlara kat'i bir lil. 
tı.un yoktur,, denebilir; fakat o zaman 
biz de §Ö) le bir cevab veririz: radyo t<'m
liille>rini dü~ünmcğc hacet yok, birtakım 
lliyC'sJcrl sadece kitaptan okuyoruz, on
ların dekorunu, her §eyini tasavvur ettl
'itnız gibi nktörünU de tasawur ediyo
ruz. O halde aktörün de muhaklmk JU
~Utnlu bir unsur olmndığını iddia etmek 
!tabiidir. Hnttfı. daha ileri gidebiliriz: ti. 
l'atrod::ı veya radyo temsilini dinlerken 
gôrdufümUz veya sesini duyduğumuz ada 
llıın, m:-cc>rncıına alaka gösterdiğimiz asıl 
:thıs olmadığını, yarın onun başka bir 

hüviJ elle> kar§ımızn çıkacağını biliyoruz; 
halbuki piJ esi okurken gözlerimiz önüne 
telirdiğimiz asıl şahıstır. Üylcyse bir 
llll·csi okurken aldığımız ' )ı('y('can, onu 
tiyatro la seyreder veya radyoda dinler
ltr.n aldığımız heyecandan daha saf, on
dan üstündür. 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu böyle bir id

diayı kabul eder mi? Hiç zannctmiyo. 
l"uın. Kabul etmemekle de haklıdır: fa
lt.:ıt kendisi do tiyatroyu sadece aktörden 
1b::ır('t saymanın hiç olmazsa hayli mü
ba11ğalı bir iddia olduğunu düşünmelidir. 

Tiyatro bir lı:ıslt değil, bir miirPklil'b

dir, onu ne sahncy(', ne d('kora ircağ edc
bılirız, hattiı ne de sadece kitaba. Birin
cı ve\'n ikinci dcrceecle gelen unsurların. 
ilan herhanı;i birini feda edersek tiyat
to knlmnz. Biliyonız ki Shakcspeare l'.a
llıanında sahneye d('kor konmaz, sadece: 
1 

llurnsı bir odadır. Burası bir ormandır,, 
Clbı levhalar asılırmuı. O zamundanbcri 
' ı:>r lın)li değışmiştlr, bugün tiyatroda 

Sh:ıitcsrrarc>'in es('rlerini de bUsbütUn 
Çıplak bir sahne üzerinde göııncğo ııck 
l"ıııı olamayız: hiç olmazsa Gordon 
Cralg'in veya Jacques Copcau'nun t'sas 
lıtıısurfarına ircn edilmiı;, synthctiquc 
dekcrlarm:ı ihtiyaç vardır. Sadece: "Bu
~a.ıır bir odadır. Burası bir ormandır., gi
bi lcvlıab.r konulacak olursa be iki fikri 
ır ZC\k duJarız; fakat bunu zarurcUcr_ 

d n dot;-muş diye kabul edemeyiz, geçi
ci bir iddia Sa)maktan kendimizi alama
l'ız. 

"-ktoril, tiyatronun özü sn) manın bir 
de lc_>hlıkesi vardır ki bundan ba§ka bir 
~Un bahsedeceğiın. 

N urullnh /\TAÇ 

lıektaş hanı yı" ı il yor 
1 
Eminönü meydanının :ıc;ılnıa i~inden 

~~~r~k. bu sabahtan itibaren, köprünün 
'411ınônü cihetindeki iki kulübe ile ne za
lllandanberl yıkılmasına hir türlil ba~la· 
113rnıyan Bektaş hanının da yıkılmasına 
ıtr · aıye tarafından başlanmı~tır. 

~ombalaroa kaaşo~anaırD gelDn ve ~pQıve~ ~ 
'·~--~~--~-----~--~~~----~·~---~~--~·~ 

Gaz mashrlcri"i ve zr1ıi··1i gaz bomba Tarıııı bazı f ngilizlerin Tmıtlilcrinc 'eğlence yaptıkları aa göriiliiyor: 
/\ cnt kasabalnrımlrm birinde bir genç, diiğımiiııJc bu tarzda şe11l I~ yapı?masını istemiş ı e gelinle giivry kiliseye girrrlerkcu 

gaz maskeleri takmış olan bir mii/rczc "as /:er,, bir zclıirJi .r:az bombası atmıştır. Şiip /resiz, bu bomba zararsızdır ve içindeki ga. 
zrlıirli değildir. 

Evlc11r11 mlamln kansı Jıava Jıiicımıwıa !.arşı tedbirler kıırımııı azasmdan oldıtkla n irin düğıinlerindc de bu şcldldc şenli/ 
ya/nl111nsıııı lllltl'afık bulmuşlardır. 

K ©ı rr ifil o ifil o 
<dl© Y lUI IF ~ liO 
Bu sayede günde yüzlerce lirada kazanıyor 

bütün Amerikan lokantaları kendis·ni 
dört gözle beklemekte ... 

Şikaı:O<la Mister Haynz isminde bir 
adam, istcdigi lo'\mntaya girip karnını 
doyurmakta ve para vermeden sıkmak· 
tadır. Fakat lokantacılar adamdan hiç 
şikayetçi değildirler. Bilakis onun gel-

mesini dörtgözle beklerler. Mister Haynz 
böyle parasız karnınt <loyurmıya iki 
scncdenberi devam etmektedir. Mide
sine en düşkün fakat yemek hususun 
da büyük bir zevk sahibi olmakla tanın
mış olan bu adam, on.dan evvel de her 
yemeğini Şikagonun başka bir lokanta
sında yermiş; yalnız o zamanlar para 
verirmiş. 

Şehri her gün adım adım dolaşarak 

nefis yemekler, yeni lokantalar arayan 
Mister Ilaynz, böyle bir keşifte ~ulun· 
duğu zaman onu bütün tanıdıklarına 
söyler: 

- Aman, falanca lokantaya gidin! .. 
Çok güzel çorba pi"iriyor .. Falanca aşçı 
domuz kızartmasını çok güzel yapıyor, 
diye tavsiyede bulunurmuş. 

Arkadaşları onun zevkine emin ol
dı.ıkları için, sözünü dinliyorlar, sağlık 
verdiği lokantaya gidiyorlar ve haki
katen çok memnun kalıyorlar. Ondan 
sonra hep Haynz'm yeni tavsiyelerini 

Evleneceği gün deli 
olarak bu undu ' • . E\ lcneccklcri tarihten yirmi gün C\'\'cl 1 

nışanlı'-ı ort:ıdan kaybolan bir lngiliz kı· 
zı nnu, düğün için teshil C'dilen gi.ine bir 

• glin kala buluyor. Fakat :ıklım kaybet
mi5 hir halde. 

bit edilen r,ündcn bir gün C\'\el gelmiş 

ve hususi bir ha tanede tedavi altına a
lınmı~tır. Zm allı genç kız, eYlencceği gü· 
nü niş.1nlısmın başı ucunda geçirmiştir. 

Gencin aklını ka)betmcsine bundan bir 
kaç ay C\ \·el bir ~erden dü~csinin sebeb 
olduğu zannediliyor. 

bekliyorlar. Adam da nrtık yalnız kcn. 
di zevki için .degil, arkadaşlarının iyiliği 
i!rin şehirde, güzel yemek yapan yeni 
yeni lokantalar aramağa çıkıyor. 

Fakat gün geçtik!re Haynz'ın şöhreti 
artıyor. Tandık tanımadık herkes ona 
miiracaat e.derek lokanta sağlık verme· 
sini istiyorlar. Nihayet adam bakıyor, 

başa çıkacak gibi değil, baska bir şey 
düşünüyor: Şikagoda yemeklerini be
ğendiği lokantaların isimlerini yazarak 
t.üçük bir kitap çıkarıyor. 

İşte, bugün mister Haynz, bu kitabı 
sayesinde her giin bedava yeyip içmek
tedir. Kitap daha çıktığı gün öyle kapış 
gidiyor ki, ikinci üçüncü tabıları yapı
lıyor ve ondan sonra Amerikadaki bü
tün lokantalar Haynz'ı kendilerine da
vete başlıyorlar. Adam da şehir şehir 

dolaşmıya çıkıyor. 

Şimdi Mister Haynz "Yemek mace
raları .. isminde aylık bir mecmua çı. 

karmakta ve bunda gittiği muhtelif şe
hirlerde giizcl yemek yapan lokantala· 
rın isimlerini yazmakta, orada başına 

-gçlenleri anlatmaktadır. 
Bu yemek klavuzu yüz binlerce bası

lıp satılmaktadır, onu yazan da günde 
6 öğün bedava yemek yedikten sonra 
yüzlerce lira da para kazanmaktadır. 

Mister Haynz 58 yaşındadır. 

On beş senede 

Bir tek kaza 
yapmıyan 

şoförler 
Londrada madalya 
ile taltif edildiler 
Londradaki otobus şoförlerinden yüz 

kişiye, on beş sene zarfında bir tek kaza 
yapmadıkları, için, birW-ci sınıf emniyet 
madalyesi verilmiştir. 

Bu yüz şoför", on beş sene içinde, Lon 
dra caddelerinde gidip gelerek 40 milyon 
kilometre yol katetmişler, fakat ne bir 
kişiyi çiğnemişler, ne kimseye çarpmış

lardır. 
Şoförlere madalyeleri verilirken beledi

ye seyrüsefer işleri miidürü, söylediği kı
sa bir nutukta: 

"On beş sene içinde, bu kadar yol do· 
Jaşıldığı halde, bir tek kaza yapmamak 
büyük bir muvaffakiyettir,, demiştir. 

Bakkahn kızı 
Musiki müsabakasını 

kazandı 
Yarının büyük 

olmıya namzcd 

Mis Scp 

bir musiki dehası 

bulunan bu on 
beş yaşındaki kız 

Estonyanm kilçUk 
bir şehrinden tah. 
sil etmek il:tere 
Londraya gönde
rilmiştir. 

Bir müsabaka· 
da birinciliği ka
.zanan matmazel 
Heljo Sep, üç se
ne, meccani suret
te, Londrada mu· 
siki tahsil edecek, 
bu müddet zarfın
da kendisine ayda 

30 lira da cep harçlığı verilecektir. 
Heljo Sep bir bakkal kızrdır ve Es

tonyanın .Valk kasabasında doğup bü
yümüştür. Fakat küçük yaşında musi • 
kiye heves etmiş, biraz büyüyünce de 
babası ona bir piyano alarak hoca tut
muştur. Hcljo o kadar çabuk terakki 
etmiş ki, hocası artık kendisinin ona 
ders vermekten aciz olduğunu söyle • 
miş. biiyük bir musiki mektebine ve
rilmesini tavsiye etmiştir. 

Kızın babası o sırada bir müsabaka 
a!iıldığını duyuyor ve Heljoyu derhal 
oraya götürüyor. Müsabaka heyeti F...s
tonya konservatuvarından çıkan tale
beleri imtihan ederken hiçbir musiki 
mektebinde okumamış olan bu kızı mü· 
sabakaya bile alma'k: istemiyorlar. Fa
kat hocasr tavsiyede bulunuyor ve ni. 
hayet imtihan edilmesine karar veri
yorlar. 

İmtihanda Heljo Bethofenden, List • 
den ve Bahdan en zor parçaları büyük 
bir muvaffakıyetle ~alıypr. Müsabaka 
heyeti de birinciliği ona veriyor. 

Estonyah kiiçük piyanist geçen gün 
Londraya gelmiştir ve yakında Lon
dra konservatuvarında çalışmıya başh
yacaktır. 

l\lis Butel 22 ya~ında bir kızdır ve 
I.csli Erik isminde 26 ya~ında bir genç· 
le ni~anlıdır. Bu ay ba~ında, düğünlerini 
üç hafta sonra yapmayı kararlaştırıyor· 

lar. Fakat hu kararın ertesi günü Erik , 
ortadan kayboluyor. 
Kaçtı mı? Bir kazaya mı kurban gitti? 

anlaşılomıyor. Akdeniz ilk defa 
Zavallı kız, sabırsızlıkla bcklecl ği sa:ı

dct günlerine yakla~ırken nişanlıc:mı kay· 
bcttiği için çok müteessirdir. Ne yapa· 
cağını şaşırmıştır. 

Geçen gün, biı arkada~ı ile beraber otu
rurken öteki kız ona bir Franc::ız gazetesi 
gösteriyor. Gazetede "esrarengiz bir ln
giliz,.den bahsedilmekte \'C bu adamın 
cebinde bulunan bir fotoğrafı basılmak
tadır. 

- A! ııi~anhm! diyor. 
Gazetede bu •·esrarengiz t ngiliz .. hak

kında yazılanları okuyorl:ır: 

liü\'iyeti anlac::rlaınıyan bu adam Paris· 
te ser~eriyane dolaşırken polis tarafından 
tevkif edilmiştir. Kendisir.in deli olduğu 
anla~ılmış \'C t ngiliz polisine te'1inı edil
mek Gzerc lngiltereye gönderilmiştir. 

Lcsli Erik lngiltereyc, düğün için tes· 

Londrac!a açı'an bir l:cdi sergisinde ay
rı ayrı ci11 .. t::11 l.d.l : ı birincileri seçil
miştir. Resmini gbrditJiinı'iz bu kedi de er
kek Siyam l:cdilcri arasında birinciliği 

kazanmıştır. 

Bundarı 25 sene evvel 

Tayyare ile geçildi 
Bundan yirmi beş sene evvel Akde

niz tayyare ile ilk defa olarak geçilmiş 
ve bu seferi yapan Fransız tayyarecisi 
Roland Garros günün kahramaru ol· 
muştu. 

23 Eylül 1913 de Sen Rafael hava. 
meydamndan kalkan tayyareci, 6 saat 
u~uşa yetecek 200 litre benzinle, deni
ze .doğru a!iılıyor. Roland Garros Fran
sız sahillerinden sabahleyin saat 6 <la 
kalkmıştır. Saat 12 ye kadar Bizertc 
varmak niyetindedir. Fakat rüzgar ters 
taraftan esiyor, tayyare yolunu biraz 

daha uzatmıya mecbur oluyor. 
Saat 12 de 13izertte tayyareciyi bek

liycnler heyecan içindedirler. Fakat 
yanın oluyor, bir oluyor, bir buçuk o· 
luyor, Roland Garros görünmüyor. 

Nihayet ikiye yirmi kala Garrosun 
tayyaresi ufukta görülüyor. Tayyareci 
biraz daha geç kalaymış, benzini bitip 
denize düşecekmiş, Roland Garros bu 
muvaffakıyeti kazandığı zaman 25 ya
şında idi vo o zamana kadar daha bir 
çok muvaffakıyetler elde etmişti. 1910 

(l,i'ıtfen snyfnyı f:C\irlnlı), 
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1ÇERDE: 

• Belgradda toplanan tıp tarihi kongre· 
sine Türkiye namına iştirak eden doktor 
Sani Yaver dün §ehrimize gelmi§tir. 

1 

• Yeni İstanbul defterdarı Sevket dun 
eehrimize gelmiştir ve bugün vazif e:sine 
başlayacaktır. 

• Tramvay şirketinin satın alınması ' 
için müzakerelere başlanmak üzere çağ 
nlmı!i olan §irket mütehassısları yakında 
Belçikadan memleketimize geleceklerdir. 
Üsküdar - Kadıköy tramvayl&nnm Bey· 
koza doinı uzatılması da rnevzuubahs e
dilmektedir. 

• Romanyadan muhacir ta~ıyan "Va· 
tan,. vapuru Köstenceden getirdiği goç· 
menleri Ereğliye çıkarmıştır. Vapur 
yann tekrar Köstenceye gidecektir. 

• Yerebatan - Nuruosmaniye asfalt 
yolu inpsına yakında başlanacağından, 

belediye bu caddedd<i istimlfilc işlerini 

biran evvel bitirmeye çalışmaktadır. Di· 
ler taraftan, buna itiraz edenler mahke· 
meye müracaat etmişlerdir. 

• Daimi sergi binası için evvelce, Maç
kadaki yamn kalmış ltalya sefareti bina· 
sının satın alınması düşünülmüştü. Ya· 
pılan tetkikatta bina sergiye elverişli gö· 
rülmemi' ve alınmasından vazgeçilmiş· 
tir. 

• Dün §ebrin birçok yerlerinde hamal· 
lar belediye zabıtası tarafından teftiş e
dilmi,, sıhhi bakımdan görülen eksiklikler 
hakkında zabıt tutulmuştur. 

• Bu sene sayfiyelerden herkesin erken 
dönmesi üzerine tramvay seferlerinde 
kq tarifesinin tatbiki lüzumlu görülmek· 
tedir. Yeni tarifede gece geç vakit halkın 
ellence yerlerinden dönmesi temin edecek 
lef erler vardır. 

• Bir müddettenberi !iehrimizde bulu· 
nan Millt müdafaa vekili Klzım Ozalp 
dQn akşamki trenle Ankaraya gitmiştir. 

• Gayrimüdabil itlerinin tasfiyesine 
i!evam edilmektedir. Takdiri kıymet ko
mi!)'Onundaki muameleleri henüz bitme
m.1, olanlara 15 teşrinievvele kadar bir 
mQhlet verilmiıtir. 

• Mütekait yüzbaıı ve binba~arın. ar· 
su ettikleri takdirde askerlik §Ubelerinde 
caıı,tmlma1anna karar verilmiştir. Yal· 
mı, taliplerin 131 haddini geçmemi§ ol· 
malan llmndır. 

• Ecnebt ve ekalliyet mekteplerinde de 
birer mOdür muavinlifi ihdasına karar 
ftlilmiştir. Bunların ünvanı ''ba!iffiual· 
lim., olacak ve tedrisata da yardım ede
cıeklerdir. 

DIŞARDA: 

• Fransanm Lieutenant de Vaısseau 
Paris tayyaresi A vnıpada cereyan eden 
hldiseJer dolayısile tetkik seyahatini ya· 
nda bırakarak saat 8, 15 de Biscarossea 
hareket etmiştir. 

• Fransız reisicumhuru Löbrün Ram· 
builleden Parise gelmiştir. 

• Bulgar kralı Boris Sofyaya gitmek 
Ome Berlinden hareket etmiştir. Kral 
Bitlerle görüpQştür. 

• 26 eylQl tarihinden itibaren Fransa 
bankası ~ bin franklık kAğıt paralar 
tedavQle çıkaracaktır. 

Barbaros 
ihtifali 

Varıô sabahtan 
itibaren başhyor 
Türk tarih kurumu tarafından 27 ey· 

ıaı olarak tesbit edilen Barbarosun Preve
• ıaferi dönümyılı, yarın büyük mera· 
abnle kutlulanacaktır. Barbarosun Be§ik· 
ta§taki meıarmm etrah açınnı,, temiz
lemniı ve merasim için hazırlanmıştır. 
Mezann üzerine beyaz ve yanlarına da 
biri kmmzı dileri y~l olmak üzere üç 
fener asılacak, bunlar mezarı bir gemiyi 1 
aydınlatır gibi, aydmlatacaklaıdır. Bu fe
nerler yerlerinden kaldınlmıyacak ve her 
gece yanacaklardır. 

da tayyareci diplomasını aldıktan ıonra 
~meribda ıtaj görmilf, erteıi ıene 4 
eylülde dilnya yilkaeklik rekorunu kı
rarak tayyaresi ile 3,910 metreye çık • 
mqtr. Ayni rekoru 1912 eylülünde 
4.000 e, Uç ay .onra da 5,610 a çıkar

ımttzr. 
Ourot amumt harbe tayyareci olarak 

ipim .mılı ve ı 918 de havalarda çar
pıprbn 81milıtilr. 

Sarhoş bir 
çocuğun 
marifeti 

PoJlse karşı geldi· 
J{inden hapse 
mabkt\m oıdu 

Evvelki akşam geceyansmdan sonra 
saat 2,5 da Ayaspaşada Parkoteli önünde 
14 ya5lannda bir çocukla üç bekçi arasın 
da geçen bır hadisenin dün cürmümeşhut 
mahkemesinde duru~ası yapılmıştır. 
Hadisenın "kahramanı!., Salkımsöğüt· 

te Yerebatanda 12 numaralı evde oturan 
14 yaşlarında Rıfattır. Rıfat Kasımpaşa 
klübünde güre~ çalışan kuvvetli ve çe
'ik bir çocuktur. Bu yüzden kendisine 
çok itimat etmekte arasıra kabadayılık 
yapma.1<tan da geri kalmamaktadır. 
Rıfat evvelki gece arkadaşlarile beraber 

Besiktaşta Suatparkta verilen bir sünnet 
düğüniıne gitmiş. orada geceyarısına ka· 
dar adamakıllı kafayı çekerek eğlenmiş
lerdir. Vakit geceyarısım geçtikten sonra 
evlerine donmek için yola çıkan bu sar· 
hoş çocuklar tramvay bulamadıkları için 
~aya olarak yürümeğe başlamışlar ve 
Dolmabahçeye gelerek oradan Taksime 
doğru gazhane yokuşuna tırmanmışlar
dır. Vakit geç ve etraf tenha olduğu için 
Rıfatın cam sıkılmış olacak ki bu sırada 
arkadaşlarını şarkı söylemeğe teşvik et· 
miş ve hepsi birden bağıra çağıra Taksi· 
me doğru ilerlemişlerdir. Fakat bu eğ
lenceli ve neseli yürüyüş Parkoteline ka· 
dar devam etmiş ve geceyansı ortalığı 
gürültüye boğan bu kafilenin önüne her 
çi O s m an çıkarak susmala· 
rmı söylemiştir. Fakat kendilerini bilmi· 
yecek derecede sarhoş olan gençlere bu 
ihtar bir hakaret gibi gelmi§ ve Rıfat der 
hal bekçinin üzerine atılarak bir yumruk 
ta zavallı Osmanı yere sermiştir. Fakat 
gürültüyü işiten polis memurlarından 
1279 numaralı Mehmet de hadise yerine 
yetişmiş fakat Rıfat küstahlığım arttıra· 
rak ve pehlivanlığına güvenerek polise de 
taarruz etmek istemi§, boğuşmağa bqla· 
rruştır. Fakat bir iki dakika içinde etraf
tan yeti~n diğer iki bekçi ve bir polis 
memurunun iıtirakile Rıfat yakalanmı§ 
ve elleri bağlanarak bir otomobille kara· 
kola getirilmiştir. 

Yolda Rıfat bir . defasında da kolla· 
nnı bağlayan bel kayı§lm koparmı!JS3 da 
memurların tayakkuzu sayesinde bu küs· 
tah ve sarhoş çocuk karakola götürülmüş· 

tür. : 
Haciise sırasında SMpn diğer arkadaş 

lan da biraz sonra yakalanmıştır. Dün 
g"?Ce saat 20 ye kadar devam eden mah· 
kemede Rıfat 15 yaşını doldurmadığın
dan ve sabıkası da olmadığından 16 gün 
hapisle 30 lira para cezasına mahkfun 
olmuş, ve diğer arkada~an beraat etmiş 
lerdir. 

Prenses 
dansöz 

Bir Havailı 

prenıeı Amerika
ya celerek bugün 
Nevyorkun en 
mefhur bir dansö
zü olmuıtur. Ku. 
uley iımindeki bu 
Havaili prenıes 

memeketinden ilk 
defa olarak dıpn 
çıkım,, fakat der -
hal Amerikahlat· 
mıı bulunmak • 
tadır. 

N evyorktaki en 
meıbur kabare-
lerden birinde oy

nayan prenıeı damıöz bilhaua "Şu 
çılgın §eyler,. ismindeki numarası ile 
töbret kuanmııtır. 

HABER - ~ DOlfllll 

MIKI BALINA AVINDA 

devam ediyor mevo~~=~~:~ilm"1• 
Londra, 26 - lngilis kabineıl diln öğ

leden evvel ve sonra lld defa toplanml§
tır. Fraııaız kabineıi de gene öğleden 
sonra toplaıımıt, içtima 16,~ de bitnıl§
Ur. Fra.ııaıs bqveklli Daladye ile hari
ciye nazın Bone bu içtimaı J11lltealdp 
aaat 17,30 da Parlaten Londraya hareket 
etmlıler, 18,25 de Londraya vAsı1 olmut
lardır. 

Daladye hareketinden evvel Franaız 
bqkumandanı Gamelenle görilpıllftUr. 

Franaız nazırlan Londranm Kroydon 
tayyare meydanında balkın "yaeum 
Franaa!,, "yapsın Çekoılovakya!., ava
zelerlyle kal'§ılanm.ışlardır. 

Gazetecilerin ııuallerino Daladye p 
cevabı vermigtir: 
"- Avrupadan henUz ümidimizi kes

medik.,. 
Daladye, ve Bone, derhal Fransız el. 

çiliğlnin otomobiline binerek İngiliz na
zırlarına mllllki olmağa git.mi§lerdir. 

Franaız nazırlan Franatz ıefareUnde 
bir müddet müzakerelerde bulunmuılar 
ve 20,50 de Bqvekllete gitmi§lerdir. Sa
at tam 21,23 de Fransız - İngiliz mUza
kerelerl başlamıştır. Mtlzakerede bll. 
h818a Çekoslovakyanm Alman notuma 
verdiği cevab tetkik olunmuştur. Bu ce. 
vab saat 18,15 de Çek elçisi tarafmdan 
İngiliz hllkflmetine verllınlttlr. 

l'raDS1Z - İngiliz müzakereleri aaat 
23,50 de llçilncll defa olarak toplanan 
1ngUlz ka'61ıiesinfn mUzakerelerde bulun
muma lmUn vermek Uzere ima bir 
müddet f.çln tatil edllmJıtlr. 

İngiliz kabinesinin müzakereleri gece 
aaat 12,45 te bitmlıtlr. Bqvekllet bina
ımda bulunan Franaız na .. ırlan ayni aa
atte dıean çıkmqlardır. 

Dlln receki içtima bu auretle nihayet 
bulmuttur. Bu sabah müzakerelere de
vam edilmektedir. 

Fransız ııazırlarmın otomobW dün bq. 
veWet b1numm önllne geldiği zaman 
Vhite Hall'de kesif bir halk kitlesi top
lanınq bulunuyordu. Halkm bir kmmJ 
Franaız milli m&l'ftnı liSylemif, diğer km
mı ise naztrlan alkqlıyarak: "Cekoslo
vakyaya yardım ediniz,. diye bağırm11-

tır. Bu nUmayfı esnumda bur müfrit
ler bağırarak Çemberlaynm aleyhinde 
bulunm.u§)ardır. Polis birkaç grupun ha. 
reketine m&ni olmak için müdahale et • 
mek mecburiyetinde lı:almqtır. Bu arada 

birkaç kftin1n tevkif edlldiğl :amıedll -
mektedir. 

l'raııaıs D&ZJrlan bqvekllete girdik • 
ten biraz sonra ıllvari pollaler Vhlte 
Hall'l tahliye ettirmeğe bqlam11lardır. 

Alman muhtırasının metni 
Berlin, 25 (A.A.) - D. N. B. ajan.. 

aı bildiriyor: 
Prag hUkflmetine tevdi edilmek rL 

cuile Godesberg'de Hitler tarafmdan 
Çemberlayne verilen Alman muhtıra· 
sının metni aynen ıudur: 

Alman mmtakuma kartı yapılan 
tecavUzler ve hldiaeler hakkında mk 
ıık ve her u.at gelen haberler mez. 
kQr mmtakada vaziyetin artık katL 
yen tahammW edilmez bir tekil aldı. 
fmı ve binaenalyh Avrupa sulhU için 
bir tehlike tqkil ettiğini göstermek
tedir. Çekoslovak hükdmeti tarafın. 
dan terkedilmeai kabul edilen mezkQr 
mmtakanm biWmhal terki katiyen 
zaruret halini almıftu'. 

Merbut haritada, Almanyaya doğ. 
rudan doğruya terki lcabeden SUdet 
topraklan kırmızı çizgilerle ve plebl. 
ait yapılmuı llzımgelen topraklar da 
yeşil çizgilerle göeterilmiftlr. Kat'I 
hudut bu mıntakalarda oturan halkm 
arzwıuna uygun olarak çizilmelidir. 
Halkm bu arzusunu teablt için bir ha. 
zırlık müddetine ihtiyaç vardır. Bu 

baıhyor. devre teabit edilecek ve bu müddet i. 
çinde her tilrlil kanşıkhklann önüne 

geçilecektir. Her iki taraf arasında z o R o 
mütevazin bir vaziyet ihdas edilecek. 
tir. 

Merbut haritada gösterilen Alman Kanır.ılı Suvari 
topraklan, bu toprakların bu veya ö. ~ 
te tarafmda plebisitin Çeklere ekseri. JOHN CARROLL ve 
yet verip venniyeceği nazarı itibara NOAH BERRY 

alınmaksızın, Alman kıtaatı taraf m. 2 devre tekmili biroen 

dan ifgal edilecektir. 1 Diler taraftan, Alman noktainazarına Amenblılarla Meksikalılar arasın· 
ıöre bir Alman ekseriyetinin elde edilmesi da ıenelerce cereyan eden büyük 
melhuz bulunan topraklar Çek kıtaatı ta. macera filmi 
rarınılan. bıı topraklar lclnde Alman dili --• Bqüa BAŞLIYOR ••1111 
konuşan kesi{ kitlelerin bulunabileceli ve 
ya plebisitle sarih bir Alman ekseriyeti 
zuhur edecell nanrı ilibara alınmaksızın 
işgal oluııac:ıktır. 

Alman hfikQmell, Sfidet Almanları m~ 
selesinin derhal ve kat'l olarak hallini 
tahakkuk ettirmek maksadlle aşalıdakl 
teklirterde bulunur: 

ı - Tabliye edilmek üzere işaret edilen 
topraklardaki bütün Cek ordusu, polisi, 
Jandarması, gümrük memurları ve gazete. 
lerl t teşrinievvele kadar geri alınacak ve 
mezkQr tarihte Almayaya teslim edilecek. 
tir. 

2 - Tahliye edilecek arazi oldulu gibi, 
lAhlknda işaret edildill üzere teslim olu. 
nacaktır. Alman bfikt\meti, tahliye işinin 
teferruatını tanzim için Çekoslovak hükt1_ 
meU ve ordusunun salahiyeti tammeslni 
halı bir murahhasın Alman ordusu başka. 
mıındanlıAı nezdine memur <'dilmesi bu. 
ıusunda mutabıktır. 

S - Çek hükQmeti bütün Çek arazisin 
de bulunan ordu Te polisteki Slldet Alman 
larını derhal terhis edecek ve kendi mem 
leketlerine gönderecektir. 

4 - Cek bülulmeti, siyasi sebeblerden do 
layı hapse atılmış olan Alman kanından 
bütün mevkuCları tahliye edecektir. 

5 - Alman hükumeti, daha yakından 

tayin olunacak arazide nihayet 25 teşrini 
saniye kadar plebisit yapılmasında muta. 
bıktır. Yeni hudutların plebisit neticesin. 
de yapılacak tahdidi bir Alman • Cek 'H. 

ya enternas)"Onal bir komisyon tarafından 
Ua olunacaktır. 

Plebisite iştirak edecekler, 25 llkteşrin 
1918 de mezkQr topraklarda ikamet eden 
terle mezkQr topraklarda 28 ilkteşrln 1918 
tarihine kadar dolmuş olanlardır. Mezkur 
arazi Almaııyaya veya Çekoslovakyaya re. 
ye hakları olan kadın ve erkeklerin alell. 
de ekseriyet reyi ile ilhak olunacaktır. 
Plebisit sırasında her iki taraf kıtaatı pi. 
lebisit yapılan topraklardan çekilecektir. 
Alman ve Cet hükılmeUerl bu karşılıklı 
cekilmenln zamanını ve devamını tesbit 
edeceklerdir. 

6 - Alman hükumeti, icap eden tefer. 
ruatı tanzim için salahiyettar bir Alman • 
Cek komisyonunun teşkilini teklif eder. 

Ldhlka: 
Tahliye edilecek Sildet topraklan aske. 

rl, iklısadl veya nakliyat tesisatı kat'iyyen 
tahrip edilmeksizin ve bozulmaksızın tes.. 
Um olunacaktır. Bilhassa tayyare meydan 
lan ve radyo teıılsatı mevzubahlsllr. Eko. 
nomlk levazım ve bllhasa demlryolları n 
vaıon ve lokomotiCler iyi bir hale konula. 
caktır. Ayni şey gaz fabrikalarına, elektrik 
santrallerine veııalreye de şamildir. Diğer 
taraftan her türlü yedek, eı,ya, hayvan, ip.. 
tidal maddeler \·esalre tahliye edilmlye. 
cektlr. 
Derhal asılacak olanlar 
Prağ. 25 ( A.A.) - Prağ radyoeu 

yaptığı bir tebliğde, Uzerlerlnde Çe. 
koslovak Uniformuiyle yakalanacak 
Stıdet gönülltl mtlfrezeıt efradının 

hemen yakalandıkları yerde asıla. 

caklannı bildirmektedir. 
Södetli almuların bir taarruzu 

Belgrad, 25 (A.A.) - Prağ radyo. 
su, slllhlı bir SUdet müfrezesinin 
Splcak askeri karakoluna karşı bir 
baskın hareketine te~ebblll ettiğini 
ve fakat bu postadaki Çek aıkerleri. 
nln bu müfrezeyi tardettiğinl bildir. 
mektedlr. 

Sef erberllk kal'IU'IDID tatbiki 
Londra, 25 (A.A.) - Çek~ovak 

elçilijinin bir beyannamellnde tByle 

denilmektedir: 
"Seferberlik cilmhuriyetin heyeti il' 

mumiyesinde tam bir intizam ve b,. 
yec:anla yapdmaktadır. 

Yalnu: Henlaynin nüfuzu altındl 
bulunan mmtakalarda bazı ayaklanıo' 
vakalan cereyan etmiştir. Bütün cüd" 
huriyette intizam hüküm ıürme'kto' 
dir. Hidiıelcr nihayet bulmuıtur.ı1 

Prağ, 25 (A.A.) - Çekollovak rıJ 
yosunun bir tebliği, naıyonaliıt P 
man halkının Henlaynin mükerrer d" 
vetlerinin tesirine kendini kaptı; 
makta olduğunu ve büyük bir eıueı' 
yetin seferberlik emrine riayet fi! 
mekte bulunduğunu bildirwektedit• 

Alman ajansının bir haberi 
Budapette, 25 (A.A.) - D. N. f. 

ajann bildiriyor: 
Tuna U?.erinde Macarlar yedi şilft 

pi tevkif ve mtı.sadere etmişlerdir. 
Beyanname mucibince bu eileplerl' 

muhteviyatı buğday olmak llzmı gt' 
lirken, hakikatte iki yUz vagonluJ 
tayyare ede"latı ve topçu mUhimın" 
tı oldufu yapılan araştırmada tesbl 
edilmiştir. Bunlar, Sovyetlerden C" 
ltoelovakyaya geliyordu. 
Çeko!lovakya Lehiıtanıo ta111 

leplerini kabul etti mi? 
Londra, 26 - Varıovadan bildirildi

ğine ıare Çek • hükQmeti Lehiıtan il• 
Çekoılovakya arasındaki arazi ibtiıtfı 
nm halli talebine bugün müsbet bir ft' 
kilde cevap verecektir. LehiıtanJSJ 
Pat ajanıı bu haberi Lehistan.da teblil 
etmiıtir. 

Çekoslovak hududunun yakınında ti 
turan Leh ahalisi, bu tebliğ üzerine bU
yilk ıenlikler yapmıtlar ve. Çekoalova) 
hududuna yaklaprak öte tarafta buld" 
nan millettaflarmı selamlamışlardır. 
Polonya mıntakuıoda vaziyet 
Varşova, 25 (A.A.) -Çekoslova 

yadaki Polonya mıntakasında va 
ret son derece gerginleşmiştir. H 
tarafta sllAbh Polonyalı grupları 

Çekler arasında mllsademeler olm 

tadır. Bu MUsademeler daha tim 
den hakiki bir çete harbi mahiyeti 
almıştır. 

Henllz keşfedilmeyen gizli bir t 
siz istasyonu Polonyalılara sef 

berllk emrine icabet etmemeterl 
tavsiye etmektedir. 

Polonyalı çeteler, Karabina, nıl 
ralyöz ve el bombalarlle mUcehb 
bulunuyorlar. 

Çekoılovakvanın tek 2ibi 
Prağ, 25 (A.A.) - Çeteka Ajansı. 

Polonya • Çrkoslovakya hududun 
Çek aı'kerleriyle Polonya gönüllille 
arasında milaademeler vuku buldu 
hakkındaki haberleri kat'iyyen tekdt' 
etmektedir. 

Ayni ajansm bildirdifine g8re, SU' 
det Almanlannm İffaline geçmit old 
Varmldorf ve Bruntal karakollan ter 
rar Çek kıtaatı tarafından itıal olun 
muıtur. 
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Çekoslovakya cümhuriyeti kurulalı 

gelecek ay tam yirmi ıene olacak. Fa
kat bu genç devlet. yirmi birinci sene
sine girmek üzere bulunduğu bu gün
lerde istikl!l ve mevcudiyetini tehdid e. 
den büyük bir tehlike altındadır. 

Çekoslovakya isminin de ancak yirmi 
senelik bir tarihi vardır. O zamana ka
dar coğrafyada Bohemya ismiyle bir a
razi teşkil eden bu mm taka Avusturya -
.Macaristanrn idaresi altındaydı ve meş
hur bir eiyaslnin: "bir mürettib hatası
na benziyor., dediği bu telA.ffuzu karışık 
kelime. umumi harb sonunda, orta Avru. 
pa. muhtelif devletlere taksim edilirken 
bir cilmhuriyet haline konulan yeni dev
lete verildi. 

İngiltere bugiln istikbali mevzubahs 
olan Çekoslovakyanrn mukadderatiyle 
nasıl alAkadar bulunuyorsa, yirmi sene 
evvel de onun teşekkülUnde başlıca l · 
millerden biri olmuştu. 

Çekoslovakya nedir? Bugün niçin bir 
ihti!A.f mevzuu oluyor? Memleketi teşkil 
eden diğer akalJiyetler hangileridir? 
Bunlan umumi bir aekilde gözden geçir. 
mek herhalde faydalı olacaktır. 

Bugün Çekoslovakya ile Almanya a.. 
rasmdaki hudud, yedi yüz sene kadar 
evvel de Bohemya krallığı ile Almanya 
hududunu teşkil ediyordu. 

Bohemyaya çok eskidenberi Alman a
kmlan görülmüştür. Evveli buradaki 
kavme hristiyanlığı yaymak için Alman. 
lar Bohemyaya gelmişler, fakat orada 
nufuzlarım geçirmeye muvaffak olama -
mışlardır. Bohemyalılar Almanları dalına 

mağlüb etmişlerdir. 

Bohcmyaya hristiyanlık ancak doku -
zuncu asırda yerle§Dliştir ve bu din bu
raya Alma.oyadan değil, Moravya tara
fından gelmiştir. 

Daha sonralan, Bohemyalılarm en bü
yük krallarından il inci Ottakar Alman. 
larm gelip memlekete yerleamelerine 
müsaade etmiştir. Fakat Almanlar en 
faZla on üçUncli asırda buraya gelmeye 
başlamışlardır. Bununla beraber, Bohem-

) a.dakl Slavlarla Cermenler arasında 

ondan önce de sıkı mUnasebat mevcut bu 
Junmuştur. 

• • • 
Bob emya krallığı ıtlhayet A vuaturya 

imparatorluğunun idaresi altına dtigllyor 
ve umumi harbe kadar bu imparatorlu
ğun bir pa.rçuı olarak kalıyor. Yalnız, 
on dokuzuncu asrın sonlarına doğru Çek
ler arasmda büyük bir millici hareket 
uyanmıa ve Avusturyaya kareı isyan et
mişti. Fakat bu hareket mlllf bir istit
lll elde etmeye muvaffak olamamıştı. 

1914 de, umumt harbe başlandığı za. 
man, Çekler arasmda mllllcl hareket 
tekrar uyanmıı ve bu hareketin bqma 
TomH G. lllaaarfk geçmfgtfr. 

Umumi harbde Çekler Avusturya -
Macaristanla beraber çarpıgmaya mec • 
bur edilmiştir. Fakat bu, Çeklerin arzu. 
au hi!Afmaydı ve bu yüzden, birçok Çek 
ukerleri Avusturya ordusundan kaçmq 
ve ltiJA.f devletleri taratma geçmigtir. 

Harb Sirasında, memleketin istitIAli 
için harf~te c;alqmayı daha muvafık bu
lan Masarik ve arkadaglan evvell Ame
rikada, sonra Fransada, milıt bir Çek 
devletinin teeekktll pl!nlarmı hazırlllDllf. 
tar ve Çek mllıt hareketini idare etmto
lerdir. 

Harb ıonunda, mağlftb Avusturya -
Macaristan arazisi taksim olunurken iti. 
llf devletleri Çek ordusunu ayrı bir kuv
vet olarak kabul etmişler ve bu orduyu 
Almanya ve Avusturya - Macaristana 
karşı harbettiğinl tanımışlardır. 

1918 senesi 28 teşrinievelinde de, sulh 
muahedesi kararlarıyla, Çekoslovakya 
cumhuriyeti teşekkUI etmi§ti. Bu, Çe -
koslovakyalılarm, devletlerinin doğum 1 
günü olarak kabul ettikleri milli bir ta
rihtir. Bundan yirmi sene evvel o gün 
Pragdaki milli Çekoslovak meclisi ken
disi!li bir hükfunet olarak ilan etmişti. 

Çekoslovakya devleti üç muhtelü mu. 
ahedeyle tanınmıştır. Bunlardan biri 28 
Haziran 1919 da itillf devletleriyle müt
tefik dev!ctler arasında imzalanan Ver. 
say muahedesi, diğeri 10 Eyli'ıl 1919 da 
Avusturyııyla imzalanan Sen Jermen mu
abedem(. ~cüaU de 4 haziran 1920 de 
Macarfstanla hmalanan Trianon muahe
desidlr. 

bir devlet resmen mevcuttu ve bunun 
başında memleketin milıt istiklali için 
çalIŞJDJ§ olan Masarik cumhurreisi bulu-
nuyordu. 

Tomas Masarik 1935 te, yagh olmMı 
dolayısiyle devlet reisliğini bırakmış ve 
yerine, hariciye nazırı Doktor Beneş 

geçmi3tir. Masarik, çekildikten bir müd. 
det sonra da ölmüştür. 

"' .. 
Çekoslovakyanın şimallnf, garba doğ

ru, Südet dağları kaplar. Henlaynın Nazi 
partisi de ismini buradan almaktadır. 

Fakat Almanyaya ilhakı istiyen Alman
lar yalnız bu mmtakadaki SUdet Alman
larından ibaret değildir. 

Çekoslovakyada Almanlar şimaldeki 

Sildet arazisinden maada, gar'Qda Erz 
dağları, cenupta da Bohemya dağlan 

(Bohmer) boyunca hemen hemen bütün 
hudutlar boyunca yerleşmiş bulunuyor
lar. 

Fakat bu mıntakalarda yalnız Alman
lar yoktur, aralarında birçok Çekler de 
bulunmaktadır. Buna mukabil, en fazla 
Çekle meskftn bulunan Bohemya ve Mo. 
ravya kısnnlarmda da, Çeklerin arasın
da yaşıyan birçok Almanlar vardır. 
Almanların bulunduğu mmtakalar bazı 

yerlerde yüz kilometre kadar bir geni§
lik teşkil eder ve Pragdan uzaklığı 30 -
40 kilometre kadardır. 

Çckoslovakyadaki akalllyetler yalnız 
Almanlar değildir, diğerleri onların ya
nında ayrı ayrı ele alınırsa çok küçUk 
bir miktar teşkil eder. Bununla beraber, 
topyekün bütiln diğer akalliyetler 1,5 
milyona yakındır. Südet meselesi üzeri
ne, Leh ve Macar gibi diğer akalliyotler 
de kendi milletlerine iltihakı istemeye 
başlamışlardır. 

1930 daki bir sayımda Çekoslovakya_ 
nm nüfusa 14 milyon 729.536 olarak tes
bit edilmişti. Bunun 11 milyonu katollk
tlr, akalliyetler de bu şekilde taksim o
lunmaktadır: 

Almanlar 3.231.718 
Macarlar 692.121 
Rütenyalılar 549.543 
Yahudiler 186,474 
Lehliler 81.741 
Muhtelif 49.465 
Yabancılar 250.031 
Bunlar çıktıktan sonra Çekler yalnız 

9.688.943 kalmaktadır ki, bu da bUtun 
nüfusun Uçte ikisidir. 

Sildet arazisi Çekoslovakyanm en 
mühim mmtakasmı teşkil etmektedir. 
Burada büyük sana)i merkezleri vardır. 
Bunlar bugün lktısadi buhran içinde bu
lunuyorlar. Çünkü, Almanya oradan mal 
almamaktadır. Fakat, burası kendisine 
geçtikten sonra şüphesiz ki Almanya o. 

HA"BER - "1'.tam pc.afa• 

tki okuyucudan ayn ayn iki mektup 
aldık. Şehirdeki nakil vasıtaları derdine 
temas eden bu yazılan aynen koyuyoruz. 
Adakadarların bir tedbir almak için faa
liyete geçeceğini umanı. 

-~ 

-1-
,.Bayım, i 

Ben boğazda oturan bir okuyucunu. 
zum. İ§im dolayıaiyle her gl1n aabahlan 
llıtanbula iner ve alqamlan da evime dö
nerim. Bu gidi§ geli§, benim her gl1n iki 
buçuk saatimi alır. Bu, benim için bir fe
dakarlıktır. Ve bu fedaklrlığa mukabil 
de vapurda geçirdiğim müddet zarfmda 
rahat etmek it!lterlm. Birçok yolcularm. 
da benim gibi dUgUndü.klertne ıttphe 

yok. Fakat, gel gelelim, rahat etmek 
bir tUrlU kabil olamıyor. Hant neredeyse 
Allahm gUnahklr bir kulu olduğuma ve 
sırf bunun kefaretini ödemek için Boğa
ziçinde gidip gelmeğe mahkihn edildiği
me kanaat getireceğim. Zira yaptığım 

blitün şiki.yetler bir netice vermekten ' 
uzak kaldı. 

Sabahlan iııe giderken, vaktimiz bir 8tl 
ril tavla şakırtm, altmq altı ve diğer 

kağıt oyunları esnaamda aWan nara -
tar, küfürler araamda geçiyor. Bu bal, 
benim gibi birçok kişilerin de lsabmı 

bozduğundan f§ten tam randman alına
mıyor. Akşam Ustu dönerken de bu gl1 -

rilltülere bir de f!lkI llemleri karışınca 
varın halimizi hesab edin. 
Eğer şirket öteki müşterilerinin de 

gönlünil yapmak niyetindeyse, bu gibi 
haller için vapurda bir yer ayırmalı, me
sela evvelce kadınlara mahsus olarak 
kullanılan kısımlan bunlara tahsis etme
lidir. 
• Bu hususun neşrini rica ederim.,, 

-2-
•• ..• Hemen herkes otobüslerden şik!

yetçi. Bu glkayetlerin çoğu da. yolda 
fazla beklemeği tellfi için arabaların 

son süratle gitmesinden tıerl geliyor. 
Benim asıl şikayetimse, goför ve bil -

ha.cısa biletçilerin müııterflere karaı gös
terdikleri 1§.ubali hatti bazan kabaca ta-

radan çok istifade edecektir. Sildet ara
zisindeki maden ocak1an Almanyaya 
geçtikten sonra Çekoslovakyanm llrtma
dt vaziyeti çok sarsılacaktır. 

SUdet arazi.sinin ehemmiyethıl teşkil 

eden bir diğer imil vardır, o da eudur: 
Alman hududundaki dağlar tabii bir hu
dud teşkil etmektedir. Çekler de bu 
dağlarda mühim tahkimat yapım§lardır. 

Sandey Plldorlal'dan 

Vll'landır. · 1 
Bir kere, biletçilere mahsus bir elbise 

yok. Eğer, tramvaylarda olduğu gibi oto
btıalerde de bir nevi elbise giydirilse bu 
hal biraz düzelir. Bir biletçi, UstUnde, 
bir girket veya müesseseyi temsil eden 
elbiseyle daha resmi ve nazllt olmağa 

kendisini mecbur sayar ve aüphesiz ki 
bu hal otoblla sahihlerinin de işine gelir. 
Bizzat g<Srdllğüm bazı hldiseleri kısaca 

anlatıyorum. Bana hak verirsiniz sanı
rım. 

Gece Bakirköyden dönUyoruz, araba
da birkaç yolcu var. Aksa~yda durma
dık, yolculardan biri meğer burada ine
cekmiş, IAlellye gelmeden goföre haber 
verdi. VakıA. araba durdu ve yolcu indi, 
fakat bir kmmı yUzUne slSylenen lAflarm 
hepsini duysaydı, ya goförle gırtlak gırt
lağa gelirdi, yahut da cürmümeşhut mah 
kemeslne vermek için hepimizi vahit ya

zardı. ·~ 
İstanbulla Beyoğlu arasmda işllyen o

tobüslerde goförlere müşteri ile dalaşmak 
için pek iş dUşmez. Biletçiler buna klfi 
geliyor. Hemen ne zaman, bilet alırken 
bozulması icab eden bir para vermişsem, 
UstUnU muhakkak ineceğim yerde Jı:en -

., 
dim istedikten aonra alabllmJelmdir. Bi
letçiler bilet arkasına bir işaret koyma. 
dıklan için bazan, meaelA Ura aldıklarmı 
unutuyorlar. Bu sefer uzun boylu izahat 
vermek lhmıgellyor. Tabii otobtıa de bu 
müddet zarfında bekliyor. 
Şu gekli mUnakqglanı. da rasgelmek 

her zaman mümkün: 
- Biletçi, gu bizim liranın UstUnU ver 

de ineyim. 

- Sen Ura mı verdin! 
- Sirkeciden bindiğim zaman vermif. 

ttm ya! 

- Ben iki yolcudan lira alm11tım, tıa
tnnn verdim. 1JçUncU bir Ura almadım. 

Tabii mü§teri kızıyor: 
- Canpn, yalan söylemiyorum ki, do

landmcı da değilim. 
- Öyle bir ııey ııöylemedim ama, U

ra bizim keseden gidiyor. Böyle giderse 
ay baıımda açık ödemekten maq alamı
yacağız galiba. 

Ve homurdana homurdana liranm Uı
tUnU sayıyor. Mtigterf indikten sonra da 
devam ediyor: 

- Bu adam geçende de böyle yapmıı
tı. Bir daha ona gösteririm. 1Jste bir u. 
ra alıp otobllae binmek ne All .•• --

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

lrı.~ftl'nl.~;TJO!. ~l,~f JIJ,ı~e.\&~A ~M .. Al 'iiı'.: , .. ~ 
Dolma kaDemDerın 

mazısı 

B UNDAN üç yüz sene evvel dolma kalem vardı 
dersem tabii bana inan.mJl :ıcaksmız. Fakat bu 

tamamiyle hakikattir. 

Tetkiklerimize daha yakın b~ maziden başlıyalını. 
Dideronun 1751 de (yani bundan 187 sene evvel) neş. 
rettiği ansiklopediyi karrştrralım. Orada "çok yazar ka
lem,, kelimesinin karşısında şu izahatı göreceksiniz: 

''Bu içersine çok miktarda mürekkep alır bir kalem
dir. İçindeki mürekkep damla damla ucuna akar. Ve bu 
suretle hokkaya batırmak mecburiyeti hlsıl olmadan u
zun zaman yazı yıı.zar.;, 

Biraz daha evvele gidelim: bir Fransız tarihçisi ge
çenlerde Liiheyde "İki Ho11andalmın Paris seyahati,, i. 

simli 1638 de yani bundan tam üç yüz sene evvel yazıl

mış bir kitab buldu. Bu kitapta da §U satırları okuyo
ruz: 

"Rahat yazı yazmak için çok glizel bir usul bulmuş 
olan bir adamla karşılaştık. Bu adam gümUş kalem 
yapıyor. !~ersine hiç kurumıyan bir mürekkep doldu
ruyor. Bu kalemle hokkaya batırmak mecburiyeti ol
madan yarım sayfa yazı yazılabiliyor. 

Bizde bir hizmetçi tutulacağı vakit ya bir kefil a
ranır, yahut bir hUsnUhal gehadetnamesi istenir. Fakat 
Numeada il tamamiyle aksinedir. Burada hizmetçiler 
girecekleri evin hannnmdan hüsnühal li!ğıdı ararlar. 

Gülmeyiniz. Numeada hizmetçilerin mükemmel 
teşki.JA.tı vardır. Bu tegklllt. ıehlr halkından, hizmetçi 
tutmak istiyen kadınlar hakkmda tahkikat yapar. Ev 
sahihlerinin titiz, mUgkülpesent olmadığına kani olduk
tan ıonra eline bir vesika verir. Hizmetçi ev sahibi 
bayanda bu vesikayı görmezse imklnı yok hizmet ka
bul etmez. 

Y ü r üme şampiyonu 
F RANSADA Roşfor civarında bir nahiyenin posta 

müvezzii olan Balta.zar Şövalye 80 yaşında ol
duğu halde tekaüd edilmiştir. 

E SKlDENBERt boğmaca öksürüklerinde, o 
lan eehri değiştirmenin çok iyi neticeler verd 

ği malflmdu. Daha sonralan bir Fransız doktoru bo 
macaya tutulmuş çocukları balona bindirip yukarıya 
karmayı düşUnmilştU. Birkaç sene evvel bu husus 
tayyare kullanıldı. Tayyareye bindirilen çocukların ha 
talığı gayet kısa zamanda geçmişti. 

Alman doktorları bu usulU son gllnlerde sık sık k 
lanmağa. başlamışlardır. Doktorlar bu i§e bir tayy 
tahsis etmesi için Hitlere başvurmugtu. O da doktorl 
rm daima emrine müheyya bulunmak üzere birkaç ta 
yare tahsis etmiştir. 

Bu suretle tayyare bir tedavi vasıtası olarak 
kullanılmış oluyor. 

Gübre yerine ııaç 

T ABtt, vaka Amerikada oluyor: 
Sebze ekili bir tarlaya gübre yerine muht 

Baltazar köy mUvezzüdir. Köylere ait mektupları a- hastalıkların tedavisinde kullanılan illçlan koymuş! 
lır, köy köy dola§arak tevzi eder. Mmtakasmın en u- bu suretle i.1§.çların hassalarının sebzelere geçip g 
zak yeri merkezden 20 kilometre uzaklıktadır. Bu mü. m~diğini tecrübe etmek istemişler. 
müvezzi burada otuz sene devam eden memurluğu zar- Gazetelerin yazdıklarına göre bu tecrübeden ga 
fmda bir defa bile trene yahut beygire binmemiş, köy- i).i netice alınmış, müshil turplar ve milleyyin patat 

''Bu adam keşfini tamim etse, az zamanda zengin leri yürüyerek dolaşmış, mektupları dağıtmıştır. Gün- ter yetiştirilmiştir. Bu usul taammüm ederse fayda 
olur. Çünkü yeryüzünde bu kalemleri almıyacak kimse de 40 kilometre yol alan bu adam bu suretle müvezzi- olur dersiniz? Bana sorarsanız hayır .• 
yok gibidir. Biz bile bu kalemlerden birkaç tane ısmar. liği zamanında 540.000 kilometre yol yürUmiiştUr. Bu, Yediğim (müshil sebze) nin tarlasma komııu ba 
ladık. Bu adam bu kalemleri 10 veya 12 frank gibi çok on Uç defa devriAlem demektir. O, bu uzun yolculuğu vanrn kızarak Hindyağı yerine istriknin dökmediğln 

u_,mxe...L~.Da.Jtıaı~b. u'.....ı...ıo~:ı..&~tı!:U..l.u..ıı~~~----~-------~--~~a~yd~a~60~f~ran~k~Kl~b~i~c~llz~1~b~ir'.:,!p~ar~a~iç~in~~~·a:p~m~ış~t~ır~.--~--_:n:as:ı:ı~e:m~in~o:la~yım::~?~--~-----~--------~------J 
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r Bu s~nenin mo·dau, biribirine zıCI renkleri, ayn ayrı 
cinsten kumaşları bir elbisede pekala topluyor. Şimdiye ka
dar verdiğimiz bir S?k mo<ldcllcrde bunun böyle olduğu -
nu gördünüz. Modanın bu temayülü bu kış ta devam ede
cek .. Binaenaleyh sonbaharda, hatta yazın giydiğimiz elbi
selerin omuzlarım, göğsünü, kemerlerini değiştirmekle 

yeniden ayrı ayn ren1derde, hatta ayrı ayn kumaşlarda, 
parçafar koymakla yeni bir elbise elde etmiş olacaksınız. 

Saten bir rop üzerinde kadife 'bir parça, yünlü bir kuma~ 
üzerinde ipekliden bir göğüs pekala mümkündür. Eğer 

sonbaharın son ve kışın ilk günleri için yeni bir r.cp yaptır
mak fikrinde iseniz o vakit modellerimize bakınız. 

101 -· Siycıh ipekli rop. (1 metre eninde kumaştan 3,25 
metre gider.) Eteklik önden ve arkadan oyuk bir pili ile 
genişletiJmi~tir. Korsaja kolların geçtiği kısım geniştir. 

Yaka küçük ve dikçedir. Gene Korsajda başka bir renkte 
şeklen ~a...,,ri mllntazam ilç dekupe band vardır. Bu bandlar 
elbisenin kuma~ına nisbetle ya sok açık, yahut çok fazla 

\ ı 

J 

' 1 
( 

f 

ı ... - -- --- --
' ıioyu cTacaktır. iki renkli ikl enslz 'liemer Deli gtiıellc§tirlr. 

102 - Açık gri iki parça ipekliden yapılmr§ rop . (1 
:netre enlndeki kuma§tan 3,50 metre gider.) Bu rop uzun 
boylu :.nce kadınlara çok iyi gider. Korsaj da çok ince pilise 
iki parça vardır. 

Bu parçaların arasrna üç ayrı düğme yerleştirilmiştir. 

Yakası küçük ve basittir. 
103 - İnce jerse kumaştan rop, (1,40 eninde 2,75 

metre eninde 2,7 5 metre kumaş gider.) Geniş omuzları 

ve tamamiylc devrik yakasının altından bağlanan kravati
le çok saue bir roptur. Bu robun bütün .c·rijinalliği enine 
olan çiz~ilerindcdir. Yalnız böyle enine çizgili kumaşların 
biraz tombul genç kadınlara hiç gitmiyeceği unutulmama
lıdır. 

104 - Krep seten rob. (1 metre eninde 3.50 metre 
kuma;? gider.) Bu robun kemeri, yakasr, küçük kravatı 
parlak setendendir. 

Bu rob hem çok kibar, hem de çok güzıeldir. Aynca 
her kadına da. gider. 

105 - Renkleri biribirine tamamen zıd iki yiinlii ku
maştan yapılan rob. ( 1,40 eninde 3 metre kumaş). Korsajm 
yukarr tarafları ve cmuz başları daha açık hir kumaştan 
dikilmi§tİr. Eteklik ise baştan a~ağı pike pililerle süslü ve 
daha koyu bir kurr:a§tandır. Mat deri bir kemer bu elbise
nin güzelliğini tamamlar. 

Kadının ·en fazla ihtimam göste-
bacaklarıdır 

v ( 

recegı uzvu 
Ge~n gün bir kadın doktoru bir ko- müdahalesi femılığm öni.ıne gesebilir.. ve edilir. 

nuşma sırasmda. ''kadının en haklı ola- Biz burada yalmz, doktorun müdahale- Ayakları geceleyin zeytinyağile yağ· 
rak ihtimam göstereceği uzvu bacaklan sine lü1aım göstermiyen arızalardan la:nak çok fayt.lalıclır. Zeytinyağı yol 
dır.,, demişti. Doktorun bu gözleri çok bahse.deceğiz. yürümekten hasıl olan yoıgunluğa, a-
yerindedir. Zira, bacak arızaları yalnız Cildin güzelliği yaklardaki yanma hissine, aayk cildi-
kadının g~zelliğini bozmakla kalmaz. Bacakların derisi dogrudan doğru· nin sc-rtleşmesinc, nasırların teşckkü· 

sıhhatine de zarar verir. ya havanın ve rüzgarın tesirine ç.ck !üne mani olur. 
Bacaklar çok şişkin, yahut çok ince maruzdur. Gözle görünmiyecek kadar Ayaklara zeytinyağr sürdükten sen. 

olursa, Üzerleri kepeklenirse, deri sert ince ve şeffaf çoraplar bu tesire tabii ra iki elinizle parmakların ucundan 
clur veya kızarırsa güzelliği bozar. mani olamaz. başlayarak topuğa kadar hafif bir ma-

Yorgunluktan hasıl olan ayak şişkin- Eğer bacaklannız kcpeklcniyorsa saj yapmak ta lazımdır. Bu masajı to-
likleıi, agırlıklar, ya kanın fena ceve - (bu diz kapaklarında ekseri vaki olur), puktan diz kapağına kadar da devam 
15.nrndan yahut öclcm (deri altına ~u bacaklarınızı lanolin ile sıksık oğunuz, ettirmek faydasız değildir. Yalnız a· 
birikmesi) lcrdcn ileri gelir. Yalnız gü- sonra sabunlu bir sünger ile siliniz. yaklarında varis olanlar, veya varise 
zelligi bozmakla kalmaz, vücudun u· Hnftada bir defa da cildi bir losyon ile istidadı bulunanlar bu masajı ancak 
mumi sıhhi ahengini bozar. friksiyon yapmak faydahdrr. doktorun fikrini aldıktan sonra y<ıpma. 

Bu mahzurların, müzmin ve köklü Eğer bacaklarınızda varise istidat lıdır. 
aıız.ılar<lan ileri gelmediği takdirde öı varsa (bu, bacak cildi üzerinde mavi Bacakların şekliııi 
nüne g~çilmesi kolaydır. Şüphesiz bazı damarların görünmeğe başlamasilc an- diizcltmek için 

~~~u~r~v~a~r~h~le~r~d~e~~b~a~c:a=k~d=a=m=a=r~la=r~ın=ı~n~-l=a~şı:lı:r~.)~F~r:ik:s:iy~o:n~~y~a~p:b~ğ~ın:ı:z~k~ol:c:n~y:a:-~~~T~a:b:ii:·~b~acakların kemik kısımlarının 
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Bartın yumurtacı ığı 

buhran geçiriyor 
Geçen sene bu mevsimde 22 lira olan Bartın 
yumurtalan bu yıl 16 liradan alıcı bulabilmektedir. 

Bu yıl sıcaklar güzünden dahili 
istihlak de çok az olmuştur 

Bartın (Hususi) - Son senelerde dış 
pazarların kapanması, yahut sıkı kayıtlar 
konulması gibi bazı sebcbler1e şiddetli bir 
buhran geçiren yuınurtacılığımız, bir tür 
lü eski halini bulamadı; bilakis her yıl 
daha kötü bir duruma düşüyor. Bu vazi
yet, köylünün geçinmesine yarı yarıya 

tesir etmiştir denilse mübalağa olmaz. 
Bu sene de yumurtacılık alemi buhranı 

atlatamadı; Almanya ile yapılan serbest 
ticaret mukavelesi de, beslenen ümitlere 
rağmen, yumurta ihracatına tesir etmedi. 
Bununla beraber, işten anlayanlar, bu 

muştur. Bununla beraber, yeni mevsim 
başladığı halde, Bartın malları lstanbul 
piyasasında ancak 16 liraya alıcı bulmak
tadır. Halbuki geçen sene huguıılercle fi
yatlar 22 lira üzerinde idi. Bu di.ışklıııHığe 
de, h:lla dc\'am eden sıcakların \C bu ) u.ı 
den ihracat yapılamamasının anul oldu
ğu tahmin t'dilıncktedir. 

Geçen hafta, piyasamızda. yumurtanın 
100 tanMi kö) lüdcn 110 kuru~a alm
mışkcn, fi~ at bu hafta 90 kuı uşa duşmuş 
tür. 

durgunluğu bu sene havaların fazla sıcak --------,------
gitmesine hamletmektedirler. Nitekim, 
sıcaklar yüzünden dahilf istihlak de bu 
sene çok az olmuştur. 

Geçen ihracat mevsiminde (yani ilkba· 
harda) bizden en çok yumurta çeken mem 
leket, İtalya ol.muştur. Bu günlerde ltal
yadan dönmüş olan ticaret heyeti, yap
tığı yeni anlaşmanın, yumurta ticareti
miz için daha faydalı olacağı ümit edil
mektedir. 
Bartının yumurtacılık vaziyetine gelin

ce: 
Yaz mevsiminde hemen hemen hiç ihra 

cat olrnadı~mdan lstanbula gönderilen 
malların hemen hepsi buz depo!arma kon 

Barlında poBs 
teşkilatı yapıloil 

Bartın (Hususi) - Kaza merkezi -
mizde yeniden emniyet teşkiJatı kuru
lacağı ve bunun için bir komiscıle be~ 
polis memurundan müteşekkil bir kad
ro hazırlandığı; ancak. mcımırlJrın 

stajlarını bitirdikten &cnra tavzif c.di
lccekleri öğrenilmişti. 

Emniyet memurlarının bir kaç güne 
kadar Bartıncla bulunacakları vild.yct • 
ten kaymakamlığa bildirilmİ§tir. 

İzmirlinin hanı, polis dairesi olaı ak 
kiralanmış, tefriş edilmiştir. 

Olümden bir mucizeyle 
kurtulan adam ! 

idam mahkumu 
hayatını Fransız 

Buvave, 
Cum ur 

reisinin öldürülüşüne borç u 
Ölümden mucize gibi kurtulan insanlar 

vardır. Fevkalade bir tesadüf onlara ha· 
yatlarını bağışlamıştır. Bunlardan biri 
de Buvayedir. !dama mahkfun edilmiş, 
maktul Fransız reisicumhuru Dumer ta4 

rafından af istidası reddolunmuştu. 
Zengin bir adamı öldürdüğü için gi

yotine gidecek olan Buvaye 7 mayıs 1932 
de şafakla beraber Arago bulvannda su
çunun cezasını çekecekti. Artık adaletin 
adımlarını durduracak hiçbir mani kal
maınıştı. Cellat Dabliye başka bir Fran· 
sız şehrinde yerine getirdiği idam hük
münden sonra bu iş için sureti rnahsusa
da Parise gelmişti. 

Altı mayıs saat bc~te, Paristc cumhur 
reisi Dumerin Yurulduğu şayi oklu. Mah 
kumun annesi ve a,·ukatı derhal müddei· 
umumiye telefon ettiler: 

- Kanun, son dakikaya kadar cum· 
hurreisinc af hakkı vermiştir. Şimdi cum'" 
hurreisinin öldürüldüğünü haber aldık. 
Bu dakikada devlet reisi olmadığına gö· 
re af hakkına malik kimse yoktur. Bina· 
enalcyh idam hükmü infaz edilemez. 

Müddeiumumi cevap verdi: 

- :Mösyö Dumer baygındır, yaşıyor. 
O nefes aldıkça cb·lct reisi mcvcutlur. 
Eğer yarın şafak vakti hayaltcı bulunur
sa idam hükmü yerine getirilir. 

Bundan sonra, anne ve avukat her saat 

lan çarpık olur. O vakit bunları sara • 
rak, yahut alçıya kcyarak şekillerini dil· 
zeltmek mümkündür. Yaş biraz dah;ı, 

ilerleyince jimnastikler, soğuk su teda. 

visi ve kemikleri kuvvetlendiren ilaç
larla bir derece kadar bunun önüııe 

gec:ilebilir. Fakat o vakit çok sabırlı ol
mak gerektir. 

Yaşı ilerlemiş kadınlar ancak jim • 
nastik sayesinde bacaklarının şeklini 

muhafaza edebilir, şeklin bozulmama • 
sına ve çirkinleşmesine mani olabilir -

Duı•ayr, ııwlrakmıcsi sırasrn"da...,.. 

başımla hastaneye telefon ettiler. Durner 
yaşıyordu. 

Saat 7 de hapi~lı:ıne miidürü Bu va) e· 
nin dosyac:ııu çıkardı ve hü-.iyct cüzda· 
nma kırmızı kalemle "idam edilmiştir,, 
cümlesini yazdı. 

Gcceyansı, ce!Hit giyotini kunnağa ba~ 
ladı. 

Sabahm saat ikisinde her §CY hazırdı. 
BuYayeyi uyandırdılar. Günah çıkaracak 
papaz, avukat, gazeteciler geldi. Mahh-fun 
son bir kadeh rumunu içti, son sigara
sını yaktı. 

Saat 3,13 geçe hastaneye bir defa daha 
telefon edileli. Cumlıurrcisi ölmüştü. 

Buvaye hücrc-.inc iade c·lildi. Ye yeni 
cuhurrcisi Löbrün mahkumun af istida· 
sın kabul etti. 
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Alrı1an taleplerini 
Çekler red e ti 

_.. Baıtartlft l ütdtlı 

meselesinin Framız noktai nazanndan sevkulceyı 
noktası üzerinde urar etmektedir: 

Bu gazete, diyor ld: "Harp halinde Çekoslovak U
tibkimlan Fransız milli müdafaallDlll hayati bir unau
nmu tetkil edecektir, zira Fransız askeri mahafilinin 
tabminabna göre bu iatihkimlar, en azı, 30 fırkayı 
prkta drudu~ilecek ve bu suretle ayni niabet dahi
linde Fransız ordusunun yükünü hafifletecektir.,, 

Almanqa petrol alıyor 
Mekaiko, 26 "A.A.,, - Almanyanın alelacele mü

hiın miktarda Meksika petrolü aabn aldığı öğrenilmit
tir. Sarnıçh bir Yunan bir de Norveç vapuru. Hambur· 
a-a hareket ebnek üzere bulunmaktadır. 

Londra, 26--Times gazetesinin diplomasi 
ınubarriri. Çekoslovak hükQmetinin "Al· 
llllD tekliflerini reddetmi1oo olduiunu 
ıeceyansmdan eonra ölrenmit bulun· 
dulunu bildirmektedir. 

Londradaki Çek mahfillerinden alman 
ınalQmat da bu haberi teyit ediyor. Praa 
hQkQmeti Berline tevdi ec1nmek Oıere ln 
liltereye verdiii notada Çemberlayn va 
aıtasile kendisine teblil edilen alb l(ln 
lllikldetli Alman Wtirmtomundüi yeni 
talepleri kabul edemi~ bildirmek· 
tedir. Çek hükUmeti bilhassa Südet mm 
takasındaki istihkAmlarm teslimini reel· 
dediyor. 

Çeklerin Çeteka ajansı Praa hilkOmeti· 
Din Almanyaya verdiği cevaba dair net 
rettiği bir teblilde Hitlerin aon taleple
rinin Fransa - İngiliz pllnmda:ı ~ 
daha ileri olduiunu ve Çekoslovakyanm 
sevkul~nf noktalannm ipli gayesile 
hazırlandığını bildiriyor. 
Hideria bagflnkil nutku 
Londra, 26 - Çekoslovakyanm müble

tin son 1i1n0 olan ay bapm beklemeden 
Alman notasına verdiği red cevabı üzeri· 
ne Berlindeki ecnebi siyasf mahafilin çok 
bedbin &öründülü p1en baberleım _. 
la ılıyor. 
Hıtlerin bu ak,am spor saraymda mO· 

him bir siyasl nutuk söyliy~ i1An edil 
miştir. Bu nutukla Alman ve SOdetli Al· 
man efkAn wnumiyesinin daha ziyade 
aaleyana gelmesinden ve mtıerln hldise
leri tacil edecek bir emrivaki yapmasın
dan endi~ ediliyor. 
Çek hiik4metiala bir izahı 
Belgrad, 25 (A. A.) -Cekoılovak rad-

108U 1&&t 12,30 da Çeteka aj&DllDIJl mU
hlm bJr tebllğlnl neıretm)ftlr. 

"Bu tebliğde, ÇetoeJovakyanm bir la. 
111D arazisini Almanyaya terke haql 19-

raf t altında muvafakat ettlttnl. bu kabul 
tlzerlned.ir 1d Çemberlaymn yeniden Go
desberge ctttJil hatırlatdchktaD 10nra 
denlllyor 1d: 

"Godesbergde, Almanlar Cemberlayna. 
Cekoalovakyanm sulhll koııımak tçbı ka
ltul etmiş olduğu hU1uaattaa çok daha a
ltrl yeni tekliflerde bulunmUf}ardır. Bu 
Yeni teklltler Çemberlaynm Çekoslovak
ya hllkAmetlne göndermeli kabul ettJli 
bir muhtıraya konulmuttur. 

Cuma akpmı, bu muhtıranın tevdlln. 
den evvel Franla ve İngiltere elçileri 
Prq hWdunetlnl bu muhtıranm kendl
lbıe tevdi edllece1tn4en haberdar et -
lllf§ter ve ancak bu muhtırada ileri ıstırll
Jen p.rt.lar evvelce kabul edilenlerden 
daha qm olması mllnaaebetlyle Çember
laymn Hltlere Fransa ve İngiltere hilldk
nıetıerl namına bu yeni l&l'tlann kabu. 
ltınU Çekoelovakya hWdbnetlne tavsiye 
edemtyeeeğlni aöyledfjlni bildirm1eierdlr. 

itte bu prait altmda, Frauıs ve ln
lllll elçilerinin Çekoalovak hUkaıneU 
llesdlndeld bu teoebbtıalerl üzerinedir 1d 
cama ateamı 1&&t 20 de Çekotlovak bt1-
k6metf toplanmtt ve umum! seferberUfe 
karar vermfotir. 

Proı4a ka/>flllan ıazelllır 

lacaktır. BJnaenaleyh leferberlife bnr 
verm.1ttir. 

Alman tedbirlerin hlçblrlal bUyUk dev
letlerin ne tavsiyeleri hilifında, ne de on. 
lana -••metı llarWade ittibu edilDUI 
c!ellJdlr. 

«Berlin yolandan dönmiyeeek» 
Varwova, 25 (A. A.) - Pat ajaDaı bil

diriyor: Gueta Polska, Berllnden aldJiı 
bir haberde diyor 1d: 

"AJm.an muhtıruı Praga tevdi ectnmıe
tlr. Eter Prag bu muhtırayı reddedense 
kan dökUlmeılnin önllne geçllemlyeceiL 
ne benziyor. ÇllnkU Berlin yolundan dön
mlyecektlr. Londra, Prag, hllkflmetine bu 
muhtırayı reddettiği takdirde, Çekoslo
vakyayı kendi haline bımkacağmı bildlr
m.lftlr.., 

Diler taraftan "Kurjer Poranny,. IÖY· 
le yazıyor: 

Cemberlaynm Gödeabergden hareketl
le devletler arasmdaki temularda yeni 
bir aafha baılamqtır. Bu safhanm en ba
riz vutı. Çekoslovak buhranmm Uerdeki 
lnk.ieafında İngllterenin mutaVU1ıt ro • 
lünden çekilmiş olmasıdır. lngilterenln 
mutavaamtlıktan aynlnıq olmasmm..se • 
bebi, Pragm seferberlik illn etmek su
retiyle vaziyeti fena halde kanştırmıt 
ve Cemberlaynm aUkdn ve itidale dave
tini nazım itibara alm&Dll!J olmasıdır. 

Almanya nereleri istiyor 1 
Londra. 25 - Sunday guetealn.lıı yaz

dığına göre Çekoslovakyaya verilen Al. 
maıı muhtıruma blr harita bağlannut
tır. Haritada Almanyanm iatediği yeni 
hududlar gösterilmektedir. Çek askeri 
Almanyaya geçecek yerlerden, umumt 
harbden sonra Alman ukerl Fransayı 
nasıl tahliye etmlgse o tarzda çekilecek 
tir. lnctilz. l'raııaız ve Alman delegele
rinden lllllreltkep bJr komisyon tahliye 
l§ine ve yollarla köprllJerln, fabrikaların 
tahrlb edilmemeeine nezaret edecektir. 

Yeni hududda ntlfuluııun çofu Çek o
lan bazı yerler de Almaııyaya geçmek
tedir. Bu vahim karar, bt1tlln manulyle ye

rindeydi. Hususiyle ld, Alman toprakla
l'llldan gelen ıslWılı çeteler, Çekoslovak, 
bUdud karakollarma clofnıdan dofruya 
hucum etmefe bqJaıqlardır. Halbuld, 
Cekoalovak hudud muhafızlan kat'lyyen 
llWı kullanmamak ve hiçbir vesUe De 
Alman topraltlarma geçmemek emrini 
a1mıt bulunuyorlardı. 

AhaUsl Çek olan Pllaen ıehrl Alman. 
yaya seçecektir. Skoda s1Wı fabrikaları 
Cekoelovatyada kalacak. fakat bunun 
kullanc:blı madenler Almanyaya bJraJa -
lacaktır. 

Cekoelovak h90metl, Franm ve 1nsl 
11s e1çllerlnln meütlr tqebbUaU. berine 
•e buduc!t!a ~ bu blcUleler kartmm· 
ela IQ baaate ftl'llUltlr Jd, dala& ful& 
clurmak blr fhtUUa meydan vermek o-

Yeni hudutlar Almanyaya her zaman 
Çekoslovakyayı iklye bölerek imha et -
meğe lmkAn bırakacaktır. 
Parieln tahllyeeiae huırhk 
Parla, 2& (A. A.) - DahWye num 

8arraut, guetecUere, her ihtimale kar
ii Parllln uaylfhıl temin ve fula kala· 
babim tehlrclen 'UÜlaftD'l)llWI tein a-

iman tedbirler hakkmda amam! ma16mat 
verm.1tt1r. 

Balkm Parflten uzakJqtmlmam lllrat. 
le mtlmkiln olacaktır. Bmulyle ld ferdi 
hareketler çolalmJpJr. Bnktmet ba fer
di hareketleri kolayJqtırmak içindir Jd, 
benzinin ciheti ukeriyece mtıaadereden 
ı.tlna ef:mfftlr. Balkm

0 

fe)ılrden Ulak
Jqtırılmaat zamanı geldlfl n.ldt temin o
lunacak ve teısblt edilen plln muclbnce 
d.ller villyetlerde bu halt lıarmdmla • 
caktır. 

Pari8 ltfalyelf, altı bin ihtiyatla tak
\'lye edllmfettr. Bu IUJ'etle ayni zamanda 
bin noktada ~cak yangmla m'1cadele 
etmek fmıtnı- vardır. 

laveçt.e ihtiyat tedbirleri 
Stokholm, 2:5 (A. A.) - Butamet, 

memleket mtldafaa kuvvetlerinin derhal 
tatviyeat huuunda verdlll karar be. 
rme yeaJden blrtaJam lhU,.t B11ba7 ve 
;vamıbaylar 8IWı altına ~
Bunlar bllhaua donanmada ve llalıll mU
dataaaında kullamJacatiard. 
Amerika da 
Vqiııgtoıı, .2:s (A. A.) - Nevyork 

Ta)'IDlll pnteabae ~ ordu ve babrt
yenln ylUasek kumanda heyetleri askeri 
hazırlıklan tacil etmek tısere yeniden 
birkaç milyon dolarlık talıallat lattyecet. 
Jerdlr. 

SoYJet Ruayadan bir ika 
Jloekova, 25 (A. A.) - Kadın tayya. 

reel Grizodoluva, Osıllpenko ve Raakova 
Uç motörlll bir tayyueyle hiç yere ln
mekalzbı Moüovadan uzak prk UÇUIUDu 
yapmak üzere hareket etmfllerdlr. Bun -
Iar, hareketlerinden evvel Stallne bir 
telgraf göndererek, tazlmatta bulunmq. 
!ardır. Bu telgrafta deniliyor ki: 

''BugUnlerde dllnya üzerinde birçok 
tayyareler UÇU§uyor. Fqiat tayyareleri, 
lııpanyanm ve Çinin açık ıehirlerfnl ve 
sakin halkını bombardıman etmekte ve 
Çekoılovak cUmhurlyetinin hudutlan U. 
zerinde tehdit edici bir tarzda uçuşmak
tadır. Fqiat tayyareleri. dllnyaya harb, 
ölüm ve kWtUrlln lmhasmı saçıyor. Sov
yet tayyareleri ıulhll korumak için yara. 
tılmıftır. Bizim tayyarecilerlmizin uçuı. 
lan, beşeriyetin terakki ve ltlllar uğrun. 
da uçmaktadır. Fakat mllhllk bir anda 
Sovyet tayyareleri, dll§manm Uzerlne hiç 
l§itllmemif bir kuvvetle ısaldJracalc ve 
8Ullı ve terakki namma mUtecavbl yer 
yUzUnden ılllp allpUrecektir • ., 
( Çekoslo\'Ü)'a - Almanya lhtlllfma dair 

dlfe'r haberler' liacU sa7fammdadır.) 

Südet nuntakanndan lıitrtt edenlerden bir kafile -------
Küçük illlôftao 

Macaı•istaoa ihtar 
Çekoslovakyaya taarruz halind 
Yugoslavya ve Romanya müda 
haleye mecbur kalacaklardır 
Belgrat. 25 (A.A.) - lyi malilınat 

alan Belgrat mahafillnde beyan olun. 
dufuııa göre, Stoyadinovıç ile Com. 
nen araamda bugün yapılan mWL 
katta, Yugoslavya ile Romanyanm 
Prağa kari! Kllçilk .Antant paktmdan 
mütevellit taahhütlerinin ifasmda 
mutabık kalmıflardır, Yani, Çekoslo. 
vakyaya kareı Macaristan tarafmdan 
biJAtahrik bir taamız vukuunda Yu.. 
goslavya ile Romanya derhal Hfer .. 
'berlik illn edeceklerdir. 

Mezkdr mahafilde, böyle bir fhti. 
malin tahaddUs edeceği annedilmi. 
yor. 

Karar Maearietana bildirildi 

leden aonra Belırad aokaldannda Ç 
koslova'kya lehinde tezahürat vukub 
muqur. Uniformalı iki bin kadar ize· 
Çekoalovalıcya elçiliğine citmek için a 
lay tqkiline tevesaill etmiftir. Diğe 

taraftan Univeraite talebeleri de müma 
sil bir tezalıUre teıe bbüs cylemittir. 

Poliı bunları hidiıesiz ve tevkifa • 
dafrtmııtır. 

Ruzveltin 

sulh mesajı 
Belgrad. 25 (A.A.) - Yugosla.,a 

ve Romanya hilkQmetleri, Macar hO.. _.. BOJl01a/1 1 incidı 
1dUııeti nezdinde teıebbUıte bulunarak, lqtmlmıı ve kuvvet plebe ~mıı 
Çekoslovak toprakJanna karp Macaris- lur. Halbuki kuvvet inunhğm milıtak 
tan tarafından bir tecavüz vukuunda, bel refahı için hiç bir hayırlı netice ve 

Yugoslavya ve Romanyarun Küçük An· rcmez.,, 
taııt _.., mfatiyJe ç,~ kar- 'reJırafnamede bundan ıonra harb 
tı giripiı oldukları taabhiltleri tutmak \ fecayil anJatıJmakta ve mily'olWu'dl 
mecburiyetinde kalacaklannı bildirmit-- erkek, kadın ve çocuğun naaıl öl~ek 
lerdir. leri, ihtilifa iftirak eden memleketle · 

Belgradda nilmayişler 
Belgrad, 25 (A.A.) - Dahiliye ne

zaretinin yasağına rağmen, bugiln öğ· 

Sov~et 
donanması 

W an ev r al n r ı n ı bl t 1 r d ~ 
Moskova, 25 (A.A.) - Şimal deni. 

zi filosunun manevraları bitml§tir. 
Bu manevralar, donanmanın Sov. 

yet 'imal hudutlarını müdafaa hu. 
susundaki vazifelerini ifa için tama. 
mile hazırlanmış olduğunu göstermit
tlr. 

()zak Şarktaki df'nizaltı filosu 
Vladivostok. 25 (A.A.) - Beş se

nedenberidir ki, Sovyet Uzak Şark 
denizaltı filosu yaratılmış bulunuyor. 

23 eylW 1933 te Uzak Şarkta ilk 
Sovyet denizaltı gemisinin üzerine 
Sovyet harp bayrağı çekilmifti. Bu. 
glln Uzak Şarkta yenilmez dehget. 
ll bir denizaltı filosu mevcuttur. 

iktıaadt ıiatemlerinin ve belki de içti 
mai bünyelerinin nuıl tamamlyle ha 
rap olacağı inh edilmektedir. 

Ruzvelt ıu sözleri illve etmektedir 
"Amerika ahaliıi dilnyanın Ustiln 

çökecek olan böyle bir felüetten h 
milletin az çok mutazamr olaca 
kabul etmek mecburiyetindedir. 

Daha ileride Ruzvelt töyle demekte 
dir: • 

"Amerikanm an'anevi siyaseti mu 
lihane çarelerle beynelmilel ihtiWla 
h:ıJJini kolaylaftırmaktan ibarettir • ., 

Ruzvelt her meselenin ne kadar mü 
kül ne kadar müstacel oluna ollun 
ve mantık dairesinde adiline bir tekil 
halledieceğinden emin bulunduiun 
kaydetır.ektedir. Müzakerelere d 
edildiği müddetçe aJa1 ve mantılm 
adalet zihniyetinin galebe çalacafr, d 
yanm yeni bir harp cinnetinden 
lacağı Umid edilebilir. 

Amerika reisicumhuru hariciye 
n Hull vuıtuiyle Çemberlayn w Da 
ladyeye de bir meaaj gCSndermİftlr. 

Rmvelt ve Hull bu mesajları 
lamak için diln bütün ıü çalıfmıtiar 
drr. 

Buranın resmi mahfellcrinde fÖyl 
denilmektedir: 

''Burada diin hAkim olan kanaatt- g 
re vaziyet o derece vahamet kesbetmi 
tir ki Reisicumhur biran evvel aulh 
aajmı 16ndermek mecbuiıyetinde bJJ 
IDIJtlr • ., 

1988 
Resimli Hafta 

Mecmuasının 

2 ncı sayısı 

çıktı 
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Merasimde okuyacağı nutku özene be
z ne hazırlamıştı. Dinllyenler üzerinde 
bırakacağı tesiri anlamak üzere evvela 
kansına okumağa b:ışladı. Fakat biraz 
sonra okum:ısma fasıla vererek: 

- Dinliyor musun? di)' sormak llizu. 
munu hissetti. 

-Evel 
- Hayır dinlemiyorsun~ 

- Nereden anladm? 
- Esnedin de ..• 
- Evet esnedim. Fakat esnemem din-

lemediğimi d ğil, bilAkis dinlediğimi is
pat eder. 

- Çabuk bana bir konyak getir; hA

nım b3l,ldı. 

- Peki efendim. ll l ILD l~ln de bir 
ey gctlnn liızım mıf 

!!(ime ? 

Bazı annca şimdiki idare gekli hiç be
ğenilmiyC'n bir memleketin bilhassa bu 
idare şekline hayrandır. Bu eekle muha
lif olan bir ark daRına omısını w.:un uza. 
dıyn. mC'thP.tt • 

- Orada lelerin yolunda giUlğl muhak 
kak. Sen iddialara bakma. Encebisln de
ğil mi, seni görür görmez hemen tiyat
roya, gczm(>ğe davet ediyorlar. Hele 
aşk ve eğlence hususunda insanı gık de
dirtinceye kadar meııgul ediyorlar. 

- Fakat benim bildiğim sen oraya 
hlç gitmedin. 

- Ben gitmedim ama kanm oradan 
daha YE'l1i geldL Gördüğü ikrnmı anlata 
anlata bitiremiyor. 

- l'C'I 1 bntı:ı, ıuınl'ınc bir l'Y siil le. 
mcm. Fnlrn.t h b u.zlfeml bu gece en 
ynp:ıcak5 

80ft mo1'n l"bl')l!ntrr: 

Anasıoa bak 
kızmı al 

- Kızım, uslu dlll'. 

Balon 
Bulunduklan balon 

rUzglra kapıJ.mıu, u
zaklara sUrliklen • 
J;nişti. Nerede olduk
larmı bllmlyorlardı. j 
Bir aralık alçaldılar, 

bir tarlanın yirmi 
metre kadar Ustun -

Anıılusun ertesi gUnU Viyanalı ızak 
gene Viyanalı dostu Samoell teıef ondJ 
arndr: 

- Samoelln evi m1 T 
-Evel 
- Samoelle görüşmek isttyonım. 
- Bcnlın. Buyurun. 

Kimsenin kalbini kır 
ma diye sana kaç de .. 
fa tenbih ettim; din
lemedin. Böyle aksi 
tabiatlı olursan ha
yatta hiç arkadaşın 

olmaz. den uçuyorlardı. Köy- - Sen misin Samocl; nasılsın do!"' 

- Zarar )ok. Na. 
eıl olsa evlenecek de
ğil ml)im? 

lUlerden birine eesle. tum? 
nerek aordular: 

- Neredeyiz? 
KISylU gUldll: 

- Gayet iyiyim. 

- Gayet iyi misin? Y~ anlama ' 

- Bu huylnrmdnn 
vazgeçmezsen koca 
da bulamazsın. Senin 
gibi bir kızla evlene
cek adam dllnyada 
yoktur. 

dım ya? 
- Alay mı ediyor- - Evet, gayet iyiyim. 

eunuz? Biz balon ne- - Ya? O halde nffederslnlz. Ben )an. 

dir bilmiyor muyuz hşlıkla baeka bir numara çevirmia ola• 
eanki: balondasınız! • cağım. 

Çıocuk gUldU ve: 
- Vardır anne! 

dedL 
- MeselA. kim? 
- Mesel babam 

seninle evlenmiş ya? 

Gaf yapma! 
Zengtn bir musevt 

tticearm ziyafetine 
davetliydiler. Davet -
illerden biri orad& 
kendisini bir pundun 
getJrlb dolandırmIB 

olan birisini görünce 
dayanamadı: 

Fark 
- Yeni evlendik. 

Evlilik hayatınla 

genç kızlık haye.tm a
rasmda ne fark oldu. 
ğunu bana söyler m1-
~in ! 

- BUyUk bir fark 
yok. Eskiden geceys.
rılarma kadar Seli

min gitmesini bekle. 
dim. Şlmdl yine gece~ 
yanların& kadar o • 
nun gelmesini bekli
yorum. 

Terbiye - Dolandırıcı !Kar 
\'ar diye benim yüz. 
lerce liramı deve yap. Erkek - Nafile 
tm. uğraşma. Köpeği sa. 

öteki hiç istifini na itaat etmeğe a.Iış-
bozmadan: tıramıyacaksm. 

- Aman, dedi, su- Kadın - Niçin! 
sunw.:. Bir musevlnin Sabırla her eey mum 
evinde yahudl fıkrası kUn olur. Vaktile een 
anlatmak pek yıb Fotofnıfçı - Foto mıfrn en t nfone olmadığını kimse ruılnmıyacıılrlır, m~rnk de bunun gibi söz 
dil12cr! etmeyin! dinlemlyordun? 

~oır~ iYi ve ~m~rrDl!(aın 
aoacaılkDa ıfolk~ası 

- Seni gördüğüme pek seVindim. 
Bilsen öyle fena \>azlyetteyim kt.. Bana 
on lira verir misin? bir hafta sonra iade 
ederim. 

- Buyur. 
Bir sene sonra ..• 

- Sana. borcumu lSdiyemediğime pC'k t 
müteessir ve mahcubum ama çok darda 
kaldım. Bann on lira borç verir misin? 
Bir haftn sonra eski borcumla beraber 
iade ederim. 

- Vereyim, fnkat on lira veremem. 
Evlenmek Uzercylm. Paraya ihtiyacım 
var. Al sana bee lirtı ••• 

Bir sene sonra .•• 
- Seni gökte ararken yerde buldum. 

BugUn muhakkak on liraya ·ihtiyacım 
var. İnşallah bir hafta sonra evvelce al. 
dıklanmla lSderlm. 

- !mkAnı yok azizim. 
- Neden? 
- Bir cocuğum oldu. Paraya lhttya -

crm var. Fnkat bir lira eğer işine ynrar
ea vere.ylm. 

- Benimle nlay mı edıyorsun? Bckllr
ken bana on lira vermiştin. EvlClnince 
bunu bnş liraya indirdin. Şimdi ~ocuğum 
oldu diye bana bir lira vermcf;e kalkıyor
sun. Ne demek )ani bu; aileni bana mı 
besletmek fikrlndcsin yoksa? 

- Dala.Dl telefondan tlyorlarl 

/' 

- Ne .)llpay:ım cfcndlm; süngüm kay. 
boldu. 

- Fransız knrikatürU -

Şlkngolu Mr, Conson bir ia içtimaı be. 
hnnesl bularak o akşam eve geç gelece
ğini knrısma söylemişti. Geceleyin bir a
ralık saate bakıp Uçe geldiğini görünce 
sarhoşluğu ayılır gibi oldu. 

- Eyvah! tılmdi evde karıma ben ne 
söyliyeccğim? 

Arkndaşlnn tavsiye etttler: 
- Bir viski daha iç de aklına elbet 

bir fikir gelir. 

Bir viski ısmnrladr ve ilk yudumda 
filhakika. dahiyane bir fikir bularak he
men tclefonıı kotjtu: 

- Karıcığım sen misin? Haydudlar 
sana gelip beni serbest bırakmak üzere 
"fidyci necat,. isterlerse vereyim deme. 
Ben eimdi ellerinden kaçmaya muvııf -
fak oldum! 

Lokantada iki arkadaş mUkellef bir öğ. 
lo yemeği yemişlerdL Meyva yerlerken 
biri ötekine sordu: 

- Muz kabuklannı Çinlller ne yapar
lar bilir misin? 

- :Hayır. 
- Çok enteresandır. Yemek parasını 

verirsen sana söyllyeyim. 

- Kabul. 
Onlar da bizim gibi atarlar! 

I~ l 1 
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Modelln annesi - Kız.mı huta; onall 
ferine ben geldim. 

- Cek karlkatürn -

Sa@aır aşntmce(g 
tyJ w <91 ıuı ır tJl[f u 

İhtiyar kadıncağızın kulaklan epey .,. 
ğır ~itir. Geçen gün tanıdıklarından bit 
genç kadınla konuşurken sordu: 

- DUn akşaır sinemaya gideccktlnizf 
gittiniz mi? 

- Hayır. Biraz yorgundum, erkenden 
yatağa girdiın. 

İhtiyar kadın cevabı anlıyamamıfiU. 
sordu: 

-Çok kalabalık mıydı? 

1<91eaı 
İki genç pire henüz nişantnnmış1ardf. 

Merasimden sonra aileleri onların yal .. 
nızea gezmeğe çıkmalarına müsaade et-o 
~lcrdl. Bir aralık bayan pire içini çek• 
ti ve sordu: 

- Sevgilim. Tııyyare plyankosundt. 
kaznnırsak ne yaparız? 

Bay pire Umid ve neşeyle g!Szlerl par .. 
lıyarak cevab verdi: 

- Ne ml yapanz? ttk işimlı: kendi• 
mlz için güzel, sıcak tUylU bir köpek al .. 
mak olur. 

VAPURDA 
- Bilet iz bir yolcu ha! 
- Uııyır, o benim kocamı 

._ 

----.\ 

- 1''ak.at ba) an, '-ize kundura boyacısı dc~ll, ı•cdikUr tiium ! - llnJI.,. ylinılüı· bayan. hte 1 palı, ba

kmı:ı. bir &li\ ol • A1nun karikaturü -
Garson, mUştcrDeıt nssıl görtırf 
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CAı!!:ı1~1!!!~LA_..Pdl~ 
Matbuat takımına mallı2p olan Sültyma niye mütekaitleri, müsabakada, Joto AU nln kaÇtrdılı gol. Ve iki takım rna,tan ev vel. 

Süleymanivenin 28 inci yıl~önLimü dün kutlulaindı 
Bu mUnasebetle siya b beyazlıların )eni stadlarında dOn yapılan mUsabukelarda 

M ©ıtlb Y c§l t tc§l lk o li1li1 o ~ lY D ~ V liifil c§l lill ü "{® 
1i1ii1ltlıt~k.~ütU~ırölillö~~~liitilc§lğUlY1P> ~ttü 

Galatasaray da Süleynıaniyelileri 3 - 1 yendi 
.Memleketimizin en eski spor klüblerln

den biri olan SUleymanlye terbiye! bede
niye yurdu, İstanbul semtindeki bütün 
klübler gibi sahasızlık yüzünden bUyUk 

ııkmtılara maruz kalmaktaydı. İ§te, siyah 
beyaz klUbün, kıymetli idarecileri uzun 
bir çalışma dewesinden sonra klilbleri • 
n1n yirmi ıseklzincl yıldönUmünde hem 
kendi elemnnlarma, hem de İstanbul 

aemt!nlıı gençlerine iyi bir faaliyet saha
m temin etmeye muvaffak olmu!ilardır. 

Dün iki binden fazla bir scyircl kUtle-
1 önünde küşat resmi yapılan Sfileyma-

Matbuat ta1.'tms ııe Süleymaniye ka"f>tanları 

A maa1ya 
Rumenleri 4 - t 
mağlQp etti 

Bllkre~. 25 (A. A.) - Almanya milli 
takımıyla ikinci .kareılaşınasını yapan Ro. 
manya milli takımı 4-1 mnğl\ıb olmuştur. 
Seltlz oyuncusu Viyanalı olan Alman 

nıUll takımı, aldığı neticeyle mUtenasib 
muvaffakıyetli bir oyun oynamıştır. Ro
manyalılar, 4-0 mağlub vaziyetteyken 
eeref sayılannı yapmışlardır. Maçta 35 
bin seyirci hazır bulunmuştur. 

niye stadı • ufak.tefek bir Ud noksanı ik
mal edilecek olursa, ki bundan eminiz -
İstanbul semtinin saha ihtiyacını kar

eılnmak hususunda mühim bir rol oynı
yacaktır. Bu bUyUk başarıdan dolayı bae. 
ta Orhan, Muhtar, Naeid, Arif, olmak ü
zere bUtUn Silleymanlye idarecilerini teb
rik ederken, ağabeylerinin gayretiyle 
muntazam bir sabaya kaVU§an siyah be
yazlı sporculardan muvaffakıyetli çal~. 
malar beklemekte olduğumuzu kaydede
riz. 

Klüpteki ziyafet 
Sahanın açılma torenlnden evvel klü -

blln yirmi sekizlncJ yıldönümU mUnase· 
betiyle SUieymanlyenin Veznecilerdeki 
lokalinde gazetecilerle klUb mUessWerL 
ne bir öğle yemeği verilmiştir. Bu mü
nasebetle SUleymtUıiye lokaline giden 
meslekdae arkadaşlarımıza, gösterdikle
ri büyük misafirperverlikten dolayı SU
leymaniye idarecilerine halS!atan teşek. 
kUr etmeyi vazife sayarız. 

SUleymaniyenln Veznecilerdeki loka
linde tertip olunan ziyafetten l!Onra ha
mlanan otobüslerle matbuat takmıı ve 
mütekaitler doğruca Şehreminindeki sa
haya hareket ettiler. TekaUtlerle gaze
teciler maçını görmeğe gelen birçok me. 

raklılar erkenden sahayı doldurmuşlar

dı. Matbuat takımı oyuncuları, kapıyı 

çcrçeveliyen halkın arasından namağl\ıb 
bir tiınln elemanlan olmanın verdiği 
hnklı bir gururla geçerek stada dahil ol

dular. Ve derhal kendileri için hazırlanan 
hususi soyunma mahalllni f5gal ettiler. 
Halkın alakası o kadar bariz ki etraftan 
yllkselen fısıltılardan bunu hissetmemek 
imkansız. 

- Kaptanlan gelmemiş .•• Hani o ele
man oyuncu yok mu mUdafi, oynuyordu. 
Meşhur lzzet Apak •• İşte o. 

- A... Sedadlan da yok. Merkez mu
hacinı eski Fenerli Sedad.. 

Yüzme müsabakaları 
Dün Heybeliadada yapılan karşılaşmalar senenin 

en karışık yarışları oldu 
Ba~ oğlu Halkevi spor kolu tnrafmdan 

tertib edilen senenin son yüzme müsaba
kalan, dün öğleden sonra Heybellnda 
pınjmda yapıldı ve son yUzme mU.Saba
kalannda olduğu gibi bu dcfaki karşılaş
malar da bUyilk bir intizamsızlık içinde 
geçti. 

Galatasaray, Rizapaı.ıa namı altında 

Beykoz, Beı;ılktafl ve Hilıll klUblcrlyle A. 
da yüzUcUlerlnln girdiği bu müsabaka -
larda alman Mticclcr şunlardır: 

Büyükler 
100 METRE: 
1-Mahmut (Galatasarny) 1,?S 
2 - Vcdad (Rizapnşa) l,9,4 

3 - Rauf (Galatasaray) 1,10,1 
200 METRE: 
1 - Halil (Galatasaray) 2,34 
2 - Mahmut (Galatasaray) 2,35,3 
3 - Vedad (Rlzapaea) 2,42 
400 METRE: 

1 - Halil (Galatasaray) 5,48 
2 - İsmail (Rlr.apaşa) 

. 3 - Turgut (Rl.zapaşa) 
100 METRE SIRT üSTO: 
1 - Şanın (Galatasaray) 1,29 
2 - İsmail (Rizapa.§a) 1,33 
3 - Ömer (Galatasaray) 
200 KURBACALAMA: 

~ Dr.vamı 14 üncüde 

~-~--

- Ahmet Adem de topallıyor. Galiba ) 
oynamıyacak. 

- Süleymanlyelllerin talil varmıu. 

Matbuat takımını böyle zayıf yakaladı
lar •• 

- Silleymanlye de kuvveW m1 kuv. 
vetli.. İşte Arab HilsnU, Orhanla konu
euyor- Hafız ağabey, Arlt, Kemal, IDk
met hep soyunmuşlar... KaragUmrUktcn 
Necdeti de aldırmqılar. Gazetecilerin 1§1 
duman!" • 

- Hakem bitaraf duruıu. SUleymanl
ye mutlaka kazanır. 

- Ahmet İhsan gazetecidir ama öyle 
iltimas falan yapmaz. Beykozda hakem 
o değil miydi? 

Bütün bu dedikodulara kat't cevab 
verecek olan neticeyi tayin etmek üze
re takımlar saat on b~te sahaya çıktı
lar. SUleymanlye mütekaltleri: 

Sabri • Hayri, Susd - F1kret, Hlkmet, 
Kemal • Hafız Hayri, Orhan, HllsnU, A
rfl, Bor:tıan. 

Necdet, Naefd, Tank da kale arka!mda 
yedek duruyorlar. 

Matbuat takımı oldukça de~lk bir 
kadro ile oynuyor. Şimdiye kadar mu
hacim hattında görülen Osman Mllnir aağ 
müdafi ... Osman Kavrak da hücum hat
tından merkez muavin mevkilne alm -
mış. Hücum hattında Seda.dın yerinde 
eski Galatasaraylı ErcUmend Rlfat oy • 
nuyor. Tnkımm şekli ş5,.le: 

Foto Namık - ressam Ercttment!, Os
man Münir • Salahaddin, Oman Kav
rak, Hüseyin - Omer Besim, All, ErcU • 
mend Rlfat. md Ziya, Şail Tezcan. 

Kaptanlar Ulvi ile Hikmet... 

Rilzgln arkaya. alan gazeteciler, der
hal hilcuma geçtiler. Top Ulviden Aliye 
geçti. Arab HUsnU arkadan yetişti ve 

Alinin sırtına zıpladı. İkisi de yııvarlanı
yorlar. İlk favlU SUleymaniyelller yaptı
lar. Cezayı Ercilmend çekti, topu hava
dan dı§an attı. 

Şimdi hücum sırası Silleymanlyel1ler. ' 
de ... HilsnU, Orhan, Arif müsellesi mat- ! 
buat müdafaasını yarmağa gayret edi
yorlar .•• Fakat matbuat takımı müdafaa. 
sı demir gibi.. Saldhaddin, Osman Kav
rak haf hattından ku§ uçurmuyorlar ••• 
Arkada ressam ErcUmendle Osman Mü
nir Kutnalt da çok anla§DUŞlar. Zaten 
kaleye ııut çektirmemek lhmı. Yoksa, iş 
Namığa kalacak olursa vay gazetecilerin 
haline ... 

Ortadan Besime kadar uzanan derin 
bir pasla matbuat muhaclmlerl SWey • 
maniye kalesine indiler. Ulvi yakaladığı 
topu kalenin U.St Bağ köşesinden içeri 
l!Oktu. Saha yerinden oynuyor. Gazete
ciler Ulviyi öpüyorlar. 

Daha llk dakikalarda galib vaziyete 
geçen matbuat takımı gittikçe açılarak 

hasmını sıkı bir tazyik çemberi içine al
dl. Ulvi az fasılalarla, blrlblrinden güzel 
Dd sayı daha yaparak gol adedlnl ilçe 
çıkarmağa muvaffak oldu. 

Ust Uste yapılan bu goller Sille~-

yelllerl adamakıllı korkutmua olacak. 
Derhal oyuncu değiştirmeğe ba§ladılar
Necdeti mUdafaaya alıyorlar. Naşid de 
sağ açığa geçti. Bu deği§ikllk derhal te
sirini gösterdi. Şimdi oyunun sıklet mer
kezi matbuat nısıf sahasında. üst üste 
iki korner tehlikesi atlatan gazeteciler 
takmu, Osman Kutnalda, ressrun Eren. 
mendin grı.yreUI oyunu sayesinde golden 
kurtuldu. 

Devrenin son dakikasında Orbanla A
rifin ortadrı.n yaptıktan çok tehlikeli bir 
hücumu dn Salahaddinle Osman Miltıir 

Kutnak kestiler. Besim mukabll hücum
larda bulunurken, hakemin dlldUğll dev
renin nihayet bulduğunu ilan etti. 

İkinci devre 
Galib takım kadrosunu hiç değiştirmi

yor. SUleyınanlyeliler Muharremle Tanğı 
da aralarına alarak kadrolarını biraz da-

ha kuvvetlendirmişler. RllzgAr da onlar. 
la beraber. Belki bir şeyler yapacaklar-

..,- Devamı 14 uncudı 

Bu stnt hiç mallı2P olmıyan Mat buat takımı dünkı4 maçtan evvel 

Ga~rı fe~eıreDeır arasan©ıaı - ,_,,, ~ ~ ~ ,_ ~ ~ ._,"--~ 

Dün Taksim stadında yapılan müsabakalarda 

_ Şişli Kurtuluşu 5-3, Ga-
V 1 Iataspor da Ba·rkohbayı 
· · ~ 4-0 mağlup ettiler 

cümcnt iki ra/:ip mfl,/'1 'i arasıtıdan sıyrıl
mağa ralı§ırken 

Dlln, Taksim stadında, federe olmıyan 
klUbler arasında llk eeklinde tanzim e. 
dilen maçlara ba:ılanacaktı. Sonradan Pe

raWann da bu karşılaı;ımalara iştirake 

karar vermeleri üzerine dün yapılan 

maçlar hususi mahiyette icra edllmlatir. 
Şişli • Kurtulu «8» 
Günün ilk karşılaşması olan bu maç, 

mUtevazin bir eckllde cereyan etmiştir. 
Temiz bir oyun çıkaran her iki takım 

ilk devrede birer gol yapmışlar ve ikinci 
devrede Şişll bir gol dnha atarak, maçı 
2-1 galib bitlrmletir. 

Galntaspor - Bnrkohha «8» 
Yeni kurulmuş olan Barkohba klUbfi

nUn B takımı diğer haftalara nispetle iyi 

bir oyun oynnmıg ve rakibine 1-0 yenil
miştir. 

Şi li - Kurtuluş 
Sahadaki seyircilerin büytlk bir krn • 

mını toplnmıfJ olan oyuna takmılar f2U 

kadrol ile çıktı. 
Kurtuluş: Aznıl - Gnro. Serlds . Bodo, f 

Şişli: Annenak, - Mıırtayan, Vlastar • 
dl • Hagoıı, Nubnr, llaçlk - Hnç, ~a

vll, Snldur, Jlrayr, Dlran. 
_... DelJamı 14 üncüde ' 

'Gafalasaray 1laptam Eifak Süleymanl yelJ1trı flult1 'tlerlyor, Galatasaray - 6ülty manlyı macından bir görüni28. 
J.i\trı, Nııcl - Aspct. Varoyan, !lehmct, Sabık futbol ajam Abdı •lla1ı Smeymaniye 
Cevad. Fikret. ıalıasını açıy01 
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Bız hikfıyeciler daima biz. 

den ötekilerin ba§IDa ge
lenleri anlatmaya çalışırız; ama 
bizim içimizde bizzat birer hika
ye mevzuu olacak kimseler yok 
mu? 

Ahmet Cemil bunlardan biriy
di. 

~ * 1} 
i,, AZLARDAN bir yaz, Ah· 
.l met Cemil, yıllık tatili. 

ni 5ehro yakın sayfiyelerden da
ha ziyade, §öyle köylerden bi
rinde geçireyim, dedi; ve bir sa
bah, hemen kendi cvinln knpı
sındn başlıyarak, tamı:ımiyle bir 
köylil gibi hareket etmek Uzere 
bir tnksiyo binmcdl. şehir sayfi
yelerinin yeni yapılmış asfalt 
yollarmda, yaramaz bir çocuğun 
kUçük el oyuncnklann~ benziyen 
ve tin tin giden tek atlı, teker. 
lekleri karnında, çıngıraklı bir 
arabayı tercih edeıck, hatta pek 
fnzla çama.~r bile almaksIZID er
kenden yola çıktı. 

dilinden anlayıp derdini dlnllye. 
cek, belki de kurtlarla çakalla· 
nn, yahut scyııhat kitablıı.nndı:ı. 
bile anlatlimıyan bir takım ga
rib nıahlüklo.rın hizmet edeceği 
bir köye düşmilf;! gibi hemen te
dirgin oldu: 

- Hey ı.. diye seslendi? Bura.
ya bakan kimse yok mu hiç ..• 

Ahmet Cemile kahvenin için
de birisi derhal cevab verdiği 
halde, fikrinden hiç kimsenin 
ses sada çıkarmıyacnğını daha. 
evvel geçirdiği için, kendi suali 
ile aldığı cevnb arasındaki kısa 
mesafeyi dakikalarca uzun buldu 
ve yeniden: 

- Allah Allah, dedi; tuhaf 
yer doğrusu! •. 

Tam bu dakikalarda gömleğL 
nin kollarını dirseklerine kadar 
sıvamış biri, sağ elinde bir ustu
ra, yUzünün bir ..arnfı sabun kö
pUklerlyle §iş, gırtlağının bir ya-

meğinl beklemektense, kahvenin 
önUne doğru; derede ördeklerin 
çırpınmaya ba§ladığı yere kadar 
umnmayı daha mUnasib buldu; 
'çinde bir yaz dinlenmesini ge
çireceği odaya geleli henüz çey. 
rek snat bile olmadığı halde ka
pıyı .kilitledi; anahtnn cebine 
koydu; yürUdll. 

GUneş, Ahmet Cemile göreğ 
kendisini rahatsız etmemek içln 
hemen hepsinin de birer birer 
kaybolduğu insansız köyün arka· 
smda yavaş yava.§ batmaya ha
zırlanıyordu. Her taraf, bUtUn 
akşamların blrlbirine benziyen 
gölge ve kızıllıklarlyle karışıktı; 
birkaç çıngırak sesi, bir su içine 
düşen yabancı bir damla gibi, ô· 
teden beriden köy meydanlığına 
doğru dağılıyordu; sadece ne 
akşamın rengi, ne de bu ses dam. 
lalarının hikayeciyi rahatsız et
tiği yoktu; bllAkis, kulaklarmm 
bir tarafında, kendisine çok lA.
zım olduğu halde f§itemediği 
meçhul bir §Cyi buluyor; bundan 
son derece haz duyuyordu. 

tutan kltibf, onun yama~. jan· 
darma çavuşu ilfilı .. 

Afunet Cemil: 
- -Teşerrüf ettim, dedi; he

pinizle ayn ayn tanışmakla 
ikiser katlı bir sevinç içindeyim. 

Ve yüzünün hatlarına hafif bir 
gülümseme verdiği sıralar, bun· 
dan istifade yolunu arayan köy 
imamı, Ahmet Cemile, bütün 
köylülerin elbirliği ederek köyü 
nasıl adam euneğe çalıştıklarını 
anlatmaya koyuldu. 

* ~ * ~ lKı\.YECl, biraz yorgun 
l\. olduğunu bahane ederek o 

dasına döndütrü zaman, kapıyı 
kilitledi; pencereyi kapadı, masa· 
sının üzerinde taze bir kabak kı
zartması ile bir Mse yoğurt du· 
ruyordu; bütiln açlığını yenerek 
hepsini bir tarafa bıraktı; dar 
oda içinde dolaşmayı tercih etti. 

APISINI kilitleyip oda K içinde bütün bunları ha· 
tırlarken tuhaf bir ürper 

tinin sinirlerini yalayarak geç
tiğini hissediyordu. Acaba köy 
imamı bir takım harikulMe va· 
kaların elinden çıkmak üzere ol· 
dı©ı bir adam mıydı? Daha son 
ra, köy bütçesini yapan katibin 
arkasında kendisini adım adım 
takip eden bütün diğerleri! ... Me
selft köyün en ihtiyarı! Doksan 
yaşında kadar! Etrafında söy
lenen şeyleri belki işitiyor! gözle
lenen şeyleri belki i§itiyor; gözle-
ri çipil ve uykulu! kırkbeş sene 
evvel Hamid paşalarından birine 
jandarma muhafızlığı yapmıs; 
daiına or.dan bahsetmek istiyen 
bir hali var! Fakat her nedense 
anlatmak için ihtiyara müsaade 
vermiyorlar; henüz otuz yaşın· 
daki oğlunun geçen yaz niçin in·. 
tihar ettiğini soruyorlar; ihtiyar 
buna kızıyor; "bir kaza oldu!,, 
diyor; "cebindeki tabanca birden 
bire ateş aldı!., ötekiler gülüyor
lar; ve ihtiyar bastonunu yere 
vurarak tükiirüyor. 

ru boyunlarını uzatarak arkasın· 
dan gelenler, kapının önüne bidk 
mişler de derhal içeriye girerek, 
şimdiye kadar kulaklarına fısla· 
dıklan şeyleri bağıra bağıra söY
livecekler .. Gözlerini kapadı; ü· 
zerinden hiçbir şey çıkarmaksı· 
zm sedire yıkılıverdi. Sadece. 
saralı k~tibi, köy imamından ay
rılır ayrılmaz karanlık içinde 
kaybetmişti. Katip, mezarlık yo 
tundan köy tarlalarına kıvrılan 
ince patikaya sapıyordu. Rengi 
her vakitten daha uçuktu: veni· 
§3.Illısının emniyetini dü§ünen 
bir hali vardı. Ahmet Cemil, se
dir üzerinde, gözleri kapalı, bunu 
adeta görüyordu; ayaklarının, ıs 
lak patika üzerinde köy imamını 
takip ettiğini anlamıştı .. 

Birdenbire doğruldu; köy ka· 
tibinin, az ilerde, bir ağacın ya· 
nma yıkıldığını görür gibi ol· 
muştu; fakat ayni saniyeler he
men ayağa kalkıyordu; imamla 
aralarındaki mesafe pek kısa idi; 
bunu daha yakma getirmek için 
adımlarını sıklaşUrdı; Ahmet 
Cemil bir silfilı sesi duydu mu? 
belki! uyumuştu. 

Ahmet Cemil gideceği yeri a
rabacıya daha evvelden tenbihle
mişti. Eğer arabası çok küçük 
olmasına rağmen, zayıf beygirle
rindcn birini intihnb etmişse her 
ikisi de ak§am bastırır bastırmaz 
yan yolda kalabilirlerdi; belki 
de, arabacı "mehtab var!,, diye 
bu geç kalışa pek aldırış etmez 
ama; Ahmet Cemil sinirli oldu
ğunu, ve gün batısrndnn sonra 
hava birdenbire kararmaya yUz 
tuttuğu vakit imkli.nı yok korku. 
dan çıldırobileceğinl söylemiş, 
doğrusu arabacıyı buna inandır
~tı da... Onun içindir ki, Ah
met Cemilin şehirden dııha çok 

nr ince bir kan aekeslyle ~izik; 
köye nereden dil§tilğil belirsiz 
Ahmet Cemili, §liyle uzaktan kol 
lıya kollıya ve yan yan bitiver
~ti. 

- Hoş geldiniz efendim; kö. 
yümUze safalar getirdiniz! •. 

Fakat Ahmet Cemil, adamın 
gırtlağındaki ince kan çizgtshıi 
görür görmez derhal başını çe
virdi: 

- Hele bir, dedi; t:roşmı ol ba 

Bununla beraber, yüz adım ka
dar henüz yU.rllmUş yürUmemiştl 
ki, kafasını dinlemek için inasn
lardan kaçan Ahmet Cemil, bir. 
denbire durdu. Tarla ortasında 
tanımadığı bir ses işitip geldiği 
yeri tayin edemJyen bir eşek gibi 
kulaklarını dikti; aynklarmdan 
daha evvel boynunu ileriye dO"j-

Köy kahvesinden üç dört basa· 
makla ayrılmış toprak bir zemin· 
dt. kendisine birer birer tanıtı· 
lan köyün ileri gelenlerini dü
şünmeğe başlamıştı: 

- "Allahım!,, kafasını iki a· 
\'Uçlan arasına alıyor, kendi ken 
dine "ne yüzleri,, diyordu! Belki 
Dostoyevskinin romanlarında bi· 
le görülmedik yüzler! 

Ve Ahmet Cemil, yalnız ken· 
disine b '.)] le gelmediğini temin 
için, onları tekrar gözleıinin önü 
ne getirdi; bilhassa, ilk saniye· 

Ahmet Cemil birdenbire sil· 
'.kindi. Kafasında bir takım şa· 
bıslann birer dama taşı gibi göz 
terinin önilne serildiğini görüyor 
du. Küçük büyük birtakım taş
lar ki, bir hikftye olabilmek için 
yerlerini değiştirip birisini daha 
ileriye sürmek. yahut ötekini ge
riye almak lazım! 

bir sayfiyeye ya.km köşkUniln ka
pısından hareket ettikten sonra, 
hiç de düııUndUğU gibi gUn batı-
19ına ynkm değil, ikindi üzeri, 
hemen intihnb edip bir ay geçi
receği köylerden birisine geldi. 
ler. 

Ahmet CemU arabacmm para
sını \'ererek arabadan atladı; 
hay\'anm durdu{:;'ll yer bir mey
danlıktl; yanıbaşmda suyu yan 
kurumuş bir dere, vakit vak.it 
beş altı parmak yükseklikteki 
beyaz taşlardan birer çağlayan 
yaparak akıyor; ve ötesinde be
risinde blrknç ardck akşam tu
vı:ı.leUerinl tamamlnmaya çalş
yorinrdı. 

Ahmet Ccmllln pek hoııuna 
gitti bu. Bilhassa kUçUk çağla. 
yanı gilzel buldu; ve §ehir içersin 
de böyle §eyler görmediği için de 
sevindi. HnttA, köye kararlama.
sına denecek kadar körUkörilne 
geldiği holde, talilnin iyi bir ye
re tesadüf etmesinden dolayı 
kendi kendini tebrik etti: 

- ŞUkür, dedi; arka llstll u
zanarak, yabud tarlalar arasında 
öteki beriki ile ve sudan bir ko
ntL5ma ile kafamı dinlendirece -
ğim bir yer fatc. •• 

Doğrusu hikliyecinin hakkı 
vardı: bUtUn bir sene • nasıl bir 
sene? Şehre yakın başka köyler
den birine ancak iki sene kadar 
ev\'el inmişti; o zamandan beri de 
hayli vılkit geçiyordu - hemen 
her gUn, ya bir hiktı.ye, ynhut ye
ni bir roman için, insanlar bula
cağım, diye uğnış; birazını be
ğen, bir çoklarını beğenme; on. • 
lann yaaadıklıı.rı her dakika, ya. 
pacnklan işlerle meşgul ol; yaz 
çiz; sonunda da, bu kadar ui:'I1l!l· 
maya rağmen, yeni heveskllrlar
dan birinin ve en acısı paradoks 
hastalığmn tutulmuş bir münek
kidin tevbihlerine maruz kal.
Hiç de çekilir oey değildi bu! .•• 
Neyse, Ahmet Cemil şimdi bu
rada kondlsine bildi.ye mevzuu 
veren insanlo.rdnn uzak, yalnız 
tabbt ve kuş sesleri arasında, 
bütün bir ny geçirip istirahat e. 
decek işte. 

..tt * ~ 
Ahmet Cemil, arabadan iner 

inmez, köy meydnnlığmdıın ken
disine yUz yilz elli adım kndflI' 
ötede, bir kahve olduğu zannedi
len yere doğru yUrUyor; mfun
kUn mertebe pek az insan gör
meye gayret ederek, ağaç, yap -
rak ve su sc.slerlyle dolu yolda: 

- ŞUkUr, şükür, diye konuşu. 
yordu; tek bir insan bile yok!. 

Hakikaten, yolda., hikayeci Ah
met Cemilin knfnsmı işgal ede
cek tek blr adam gözükmüyordu 
da ... 

Ahmet Cemll dnba arabadan 
a!ilt aaklka. ~erine kestir
diği kııhve kapısına doğru iler
lerken, blr taraftan bu adam kıt
lığına. memnnu olmakla beraber, 
tam knpıyn geldiği zaman kendi 

kalım •. 
Ve hemen oracıktaki iskemle-

lerden birine çökmekle beraber 
ayaklarını uzntıp bastonu ile top
raktn oynamaya bile vakit kal
madan, kahveci tekrar 6nUnde 
bitiverdi; Ahmet Cemilin bir iki 
dıı.klka içinde yüzUnlln blr tara. 
fmdaki sakallan nn.sıl götUrdü -
ğUne hayret içinde kaldığı dıı.ki
kalar! - Emrediniz efendim; 
diye konuetu; zannedersem bu 
gece köyUmUzde misafirsiniz? 

Ahmet Cemilin hem bir kahve
ci, hem de, köydeki boş odaların 
tellô.lı olduğunu sonradan öğren
diği adam iki adım ilerde, Ah. 
met Cemil ikl adını arkada, ya -
va.!} yacaş: ve k5y kahveslnln ar
kasından bir meseldi döner dön
mez asıl köyUn kurulduğu tepeye 
doğnı çıkmaya başladılar. 

~ * * 
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HMET Ccmll yolda hiçbir 

caruı mahlfika tesadüf et
miyordu. BUtUn evlerin kapılan 
ardına kadar açık olmasına rağ. 
men, içcrlerlndo hiç kimse yok
tu: hattA bir tepeden inip ynnla
nndan geçer geçmez kaybolacak 
bir köpeğe bile tesadUf edllml· 
yordu; yalnız bahçeleri biribirin
den ayırnn çit gölgelerinde, bir. 
kaç tavuk, Umidsiz bir hareket
le gözlerini yerde gezdiriyorlar; 
tA ilerde, tarlalar arasında, bir 
eşeğin ayakta kıpırdamaksızın 
dimdik du\"duğu görtılUyordu. 

Ahmet Cemil ilk dllştl.ncelerlnl 
değiştirmeden bu hareketsizliğe 
kal'§ı: 

- Mllkemmel, diye tekrarladı; 
ve içinden, mUmkUn olup da fi. 
kirsiz kalmak istlyen kafa yor
gunu bir adamm bUyUk hazzını 
duyarak, hattA, sinsi sinsi gUldU. 

Netekim, boş od&lar tellô.lmın 
"köylln en temiz oda.sıdır; kay
makam için hazırlamıştık ama, 
zivcnı yok; sizi g5rUnce memnun 
olur!,, diyerek Ahmet Cemili t 
çeriye soktuğu basık tavanlı o
dada, Ahmet Cemli yine ayni 
şeyleri dU5UnUyor vo mahzunlu
ğu devam ediyordu. HattA, oda
nın kapalı patiska perdelerini n
çaoı:ı.k, dört bir tarafa göz "'ezdir. 
diği sıralar, bu memnunluk, yU
zUndc o kadar aşırı blr ifade al
mıştı kl. blri'31 Ahmet Cemilin ytl 
zUnü görecek olsaydı, onu bir de-
li bilo zannedebilirdi. 

~ lf. ~ 

H 1KA YEct, odanm tek bir 
sedir, bir karyola, üstU 

beyaz boyalı bir masadan ibaret 
eşynsma eöyle bir baktıktan son. 
ra, valizini açtı; fçersinde, oku
mak için değil, gündelik bir iti
yatla taşıdığı ve Edgar Vı:ı.Iasın 
alrnaııcaya çevrilmiş polisiye ro
man larmdan biriyle, Bergson'un 
"Yaratıcı muhayyile" kitabını çı
kardı; keten p:ıntalonla açık ya
ka bir gömleği sedirin üzerine 
serdi; bir dnklka, onlan üzerin. 
dekilerle değiştirmekle deastlr· 
memck arasında mUtereddid dur 
du; fukat neredeyse akşam ola
caktı; bunu <;ok ınzumsuz bir 
7.nhmet telakki ederek, ve oda 
içinde pis pis oturup akşam ye-

ru uzatarak birkaç adını yUrU-
dU; o da ne? Köy kahvesinin 
önü, ilk görUnUutc bir dUzUneye 
yakla§an irill ufaklı birtakım a
damlarla doluydu; ellerini, kol· 
!arını oynatarak bir 5eyler anla. 
tıyorlar; daha çok da aralarına 
aldıktan kliyUn bo3 odalar tel
lalını dinlemeye çalışıyorlardı. 

· lerde ba~ını kaldırıp kar§ıla§tığı 
zaman, hemen ayağa kalkmak 
ve köyü terketmek ilzere, kaçıp 
gitmek istediği köy imamı, elle
rini yeniden uzatacakmı' gibi 
geldi. 

Ahmet Cemil kendi kendisine 
temin etti ki orada gördUğU in· 
sanlardan çok. bee on dakika i
çinde meydanlığa bfrlklveren bu 
kalabalığa hayret etmişti, yoksa, 
iruıanm bir kliy! •• ,, Ve Ahmet 
Cemile kim su verip, kim yemek 
getirecek yoksa? ..• 

Her §eye rağmen ilerledi: bir 
hikayeci koca bir ay istirahat 
edip kafa dinlendirecek diye, in
sanlar toprak altına çekilecek, 
yahut bqka bir köye göç ede. 
cek değiller ya?- Daha sonra, 
koca bir köy: ve nihayet ıney -
danlıkta gördilğil insanlar da bir 
dllzllneye haydi haydi yakl~r • 
yorlar ... 

Ahmet Cemil böyle dUşUnerek 
yilrildU. Ve bir aralık, ya.n tar
lalardan birine sapaymı, dediği 
sıralar bu bir dakikalık tereddU

. dünde köylillcr kendisini çoktan 
görmüşlerdi; hemen ayağa knlk. 
ular; Ahmet Cemil iyice aralan· 
na yaklaşmıştı: 

- Hoş geldiniz: dlye hep bir 
ağızdan haykırıştılar; köyümUze 
safalar getirdiniz efendim! .• 

Hikayeci Ahmet Cemil kısaca! 

- Hoş bulduk. diye ce\•ab ver
di; aranızda bulunmakla bahtiya-
rım! .• 

Eh, bu kadar da te§rlfat mll· 
hiın bir §ey sayılmazdı doğrusu .• 
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A HMET Cemil kendisi için 
ayrılan bir iskemleye §ÖY 

lece bir oturdu; pek sıkılgandı; 
bahsi, kendi 3çmasmdan daha 
çok birdenbire sıkı~Uğı bu cende-
rede ötekilerin konuşmasını isti· 
yordu; onun için ,gözlerile etra· 
fındakileri bir çırpıda atlayarak, 
ya uzaklara doğru bakmaya ça· 
lı~l)'Or; yahut, elinde daima taşı· 
mayı itiyat edindiği bastonla top 
rakta bir talom çizgiler resmet· 
meğe uğraşıyordu. 

Köylüler biribirlerine bakı§tı· 
lar; ve Ahmet Cemil, hasmı kal 
dınr kaldırmaz, kafası usturay-
la traş edilmiş olmasına rağ
men, üç günlük bir sakalaın yü· 
zümil simsiyah bir dikenle kapla· 
dığı köy imamile karşıla~ıyor 
du .. Bu hareketi daha yaptığı 
saniye, hemen gözlerini diğerleri 
üzerinde birer birer gezdirmek 
cesaretini buldu; Ahmet Cemi· 
lin kan birdenbire ba~ına sıçra· 
mışu. "Bunlar da kim!?., diye 
l::endi kendine sordu; ve Meta, 
şehrin yakınında bir köy olmak
la beraber topraktan bitivermiş 
bir takım garip mahlQkların ya· 
şadığı bir yer gibi geldi Ahmet 
Cemile; bu sırada, köy imamı, 
oturanların hepsini birer birer 
tanıtıyordu: 

- Muhtar, köyün meyzını, 
ağası, en ihtiyarı, köy bütçesini 

Hakikaten, köy imamının üç 
günlük bir sakalla çevrili siyah 
yüzünü, Ahmet Cemil irnkftnı 
yok gözlerinden uzaklaştıramı
yordu. Ya gözleri .• neredeyse bu 
gözlerin hemen evlerinden f ırlı
yarak, ayaklarının ucuna düşe
ceklerini, orada bir takım akro· 
basi hareketleri yaptıktan sonra 
tekrar koltuklarına W.ilmek üze 
re yürüyeceklerini zannetmişti. 
Bunlar birer göz değil. tıpkı de
niz altında yaşıyan iki mahlOk· 
tu; yerlerinde fıldır fıldır 
oynuyor; köy imamının du· 
daklarından daha ziyade sanki 
gözleri konu~uyordu. 

Ahmet Cemil, yemek yemekle 
meşgul olarak hiç bir şey düşün· 
meme~e kara rverdi; belki de yü· 
zun şeklini gözlerinden silmeğe 
mU\'<.ff<ık oldu da; ama anlattığı 
şeyleri? 

* lf.. )#. 
Köy ht.cımı ziyaretçinin rahat· 

sız olduğuı:tı ihtimalki anlamı~
tı. Ahmet CE>mil kısa bir kon.1~
mada:ı sonra ayağa kalkar kalk· 
maz •·odanıza kadar sizi götüre· 
yiml,,demişti; Hikfiyesi, yolda za 
ten konuşmamayı ihtiyar edeceği 
için b~ına razı oldu; "nihayet o· 
daya kadar yüz adım! .. diyordu. 
Fakat, köy imamı, daha ilk adım 
larını attığı saniye o kadar ra· 
lanti ıyürümeğe başlamıştı ki, 
arada sırada duruyor: Ahmet 
Cenil de kö}·e dair söylediği fi· 
kirlerin cevaplarını anyordu. 
Ve Ahmet Cemil, belki kulakla· 
rile hiç bir şey dinlemiyerek köy 
imamının söylediklerine taham· 
mill edecekti; ama öyle bir za· 
man geldi ki köyün mezarlığına 
saptıkları sıra tuhaf bir tecessüs 
le birdenbire arkasına dönecek 
oldu; ayni dakikalar, geriye 
bakmakdansa, ellerini arkasına 
bağlayan köy imamının yanında, 
bütün söylediklerini can kulağilc 
dinlemeğe hazır göründü. Hemen 
iki adım arkalarında, ve az evvel 
yerlerinde oturur bıraktığı bir 
düzüne ins=:nın, konuşulan şeyle
ri bir santim bile kaçırmak 
istemiyerek, boyunları garip bir 
şekilde uzalı yürüdüklerini his· 
setmişti. En önde köy bütçesini 
tutan katip geliyoıdu; diğerleri 
arkada, biribirlerinin ellerini 
tutarak ilerliyor, ve kulakları 
kendilerinden en fazlası bir adım 
ilerde yürüyen Ahmet Cemille 
köy imamının arasında gidiyor
du. Ahmet Cemile öyle geldi ki, 
yavaş yavaş, alaca bir karanlığın 
köyü ihataya başladığı saniyeler 
bu bir düzüne insan, biribirinden 
ayrılmaz garip bir zincirle ken· 
disini ortalarına alacaklar; tıpkı 
bir peri masalında olduğu gibi, 
ta şafak sökünceye kadar bu 
böyle devam edip gidecekti. 

Nitekiın bütün bu dama tas· 
Jan arasında, köy bUtçesini ya· 
pan kfttip hemen ilerleyivermiş
ti: Uzun bir boyu var! kollan bir 
mık üzerine geçirilmiş gibi; Ah· 
met Cemil onun yanında ne ka· 
dar küçüldüğünü hissediyor? A· 
caba yalnız Ahmet Cemil mi? 
:'ı·a ötekiler; hele köy imamı? 

Hikftyeci Ahmet Cemil. sonun 
da bir mevzu ayaklanacak olan 
bu dama taşlarının ô.nide biribiri 
ne karıştığını hissetti; bir düzü· 
neden fazla köylü, Ahmet Cemi· 
le mukadder bir vakayı hatır 
lar gibi geldi. Ne olabilirdi bu 
vaka? Odasında a~ağı yuka· 
n dolaşıyor: kendi kendine bu· 
nu sonıyordu: Köy imamı orta 
bir yaştaydı. Henüz bcldirdı; ve 
bütün köye sahip gjbiydi. Ahmet 
Cemille konuşurken, içlerinde 
hiçbiri onu yalnız bırakmak is
temiyordu; uzun bo}'ll ve par
maldan k"Inlacak.mış gibi daima 
onları ezip büken bütçe k~tibi i· 
çin, fırsatını kcllıyarak .. köy i· 
mamı., sar'al•nın bin olduğunu 
söylüyor; ihtiyarın intihar e-
dip aralarından giden oğlundan 
sonra köyP. başbeHisı kaldığtm 
anlatıyor; hele bir hasta olmasa. 
diyor; kövliller ona gösterecekler! 

Bütçe kıl.tibi bunu işitiyor mu? 
belki.. Ahmet Cemil şöyle bir dö 
nerek ona baktığı z:ıman, yan bir 
göz kırptığını hissediyor: ve san 
yüzünde birer dikene bcnziyen 
san sakallan altındaki kansız de 
risi Ahmet Cemili korkutuyor. 
Lakin onunla konuşmak arzusu 
birdenbire kafasında kımıldadığı 
zaman, Ahmet Cemil hafifçe yak 
laşıyor; köy katibi, imamın köy 
kızlarına göz koydu~•1.ınu: kövlü· 
ler tarlalaonda iş ba~ındayken 
!mamın sakalından da utarunı
yarak acık bir takım hikftvelPrle 

· köv kızlarmr baştan cıkardığını 
sölüyor; kendi nişanlısı için de 
imam böyle bir hareket yapacak 
olursa, kendisini nasıl zaptedebi· 
lcceğini soruyor: ve hemen sara· 
sı tutarak yıkılacakmış gibi öy· 
le sararıyor ki, Ahmet Cemil. ye-
niden imamla konuşmayı tercih 
ediyor: bu sırada, bütce katibi, 
bir taraftan Ahmet Cemilden iUiç 
parac:ı isterken bir taraftan da 
doksanlık ihtiyarın oğlunu ima· 
mm hakladığını açığa vuruyor! 

{;t ~ {t 

A HMET CEMlL, köyün i· 
çerisini o kadar krrışık 

hisetti ki, kafasında bütün bu 
hareketleri hiçbir \<ıkit biribirine 
bağlamak cesaretini bulamndı: 
köyü, bütün insanları, tarla· 

ve bahçelerile anlasamıyan bir a· 
ile gibi düşündü; en fazla, sara· 
h katibin hareketlerinden kork· 
tu. Belki de. köyün içerisinde, 
bütün tecessüsüne ra~en hiçbir 
vaka çıkaramıyacak kadar basit 
biri varc:a oydu. Yalnız bir kös· 
tebek gibi de bumu toprakta ha· 
reket ederek oradan oraya vürü· 
yor: bir örümcek gibi vakaları 
biribirine örme~e c-ahc::ıvorciu. Ah 
met Cemil düşündü ki bütiin ora 
d3 tanıdık.lan ve mezarlığa doğ-

* lf. }} 
S ABAHLEYlN uyandığı 

vakit, gün, odasına çok 
tan dolmuş bulunuyordu. Pence
re akşam bıraktığı gibi açıktı. 
Tatlı bir yaz havası giriyor; kö· 
yün ılıklığı sinirlerini uyuştu· 

nıyordu. 
Kalktı; beyaz keten pantalonu· 

nu ayai;11na geçirdi; akşam ken • 
disini işgal eden fikirlerden hiÇ" 
birini hatırlamak istemiycrek, 
sabah kalvaltısından evvel dere
kenannda bir boy dolaşayım.de-
di ;fikri, bir fincan sütten sonra 
tarlalar arasındaki ince geçit 
yollarına dalmak, ~leye kadar 
uzun uzun dolaşmaktı. Zaten. 
fikirlerinin istirahati için şehir 
den kalkıp köye gelen bir adanı 
da bundan başka ne yapabilirdi 
ki.. Ahmet Cemil geniş bir nefes 
a1aralc yürüdü. Merdive,plcri in· 
eli; kapıdan çıktı: köy kahvesine 
doğru ilerledi; M.Hl pencerenin Ö" 
nür.de bulduğu ayni ılık havayı 
ter.ef fü sediyordu; bir iki adını 
attı, köşeyi dönünce köy kahve
sinin önündeki meydanlık gözü· 
küyordu. Yalnız. bu da ne? Ah· 
met Cemil işe giden köylülerden 
sonra orasını bomboş bulacağını 
düşünmüştü; halbuki bir karın· 
ca yuvası kadar kalabalıktı. Ge
rive dönmek istedi, sonra birden· 
bire vazgeçerek kalabalığın ta 
içine doE,'I'U yürüdü. Bir yabancı 
oldu&ru kıyafetinden çok belli ol· 
masma rağmen Ahmet Cemili a· 
dE>ta kimse tanımıyor; yahut onu 
görmüyorlardı bile. 

Ahmet Cemil: 

- Ne var, diye sordu? bu ka· 
lahalık ne? 

Birisi hiç cevap vennedi. Ve 
Ahmet Cemil ayni dakikalarda 
köy bütçesini tutan saralı kfıti· 
bi gördü: 

- !mamı vurmuşlar, dedi; r,a· 
baha karşı harman yerinde ölU 
bulunmuş! 

Ahmet Cemil bir saniye titre
di: 

- Ölümü bulmuşlar, diye tek· 
rarladıt 

- Evet, yedi yerinde k~un 
yarası var!, .. 

Ahmet Cemil saralı kfl.tibin yü 
züne bakmadı; hem konuşuyor, 
hem ilerliyordu. llerde köy ima· 
mının cesedini gördü; üstüne si· 
yalı redigotu örtülmüştü: Başu· 
cunda ilk tahkikatı yapan jandar 
ma çavuşu duruyordu: Ahmet 
Cemili görünce, tecessüsünü tat 
min için olacak, maktulün üzerin 
deki siyah redingotu sıyırdı.; 
ve Ahmet Cemil: - Hayret dedi 
kendi kendine; kurşunların yedi 
si de tam düşündüğüm yerden! 

-l;! lf. * 
A HMET Cemil tarlalar ara· 

smda dolaşmadı: hemen 
odasına dönerek küçük valizini 
hazırladı: 

- "Hayır! .. diye kendi ken· 
dine konuştu; "şehirde çok daha 
rahatım, şehirde çok daha raha· 
tım!,, ve yolda, iç alemin harici 
hakikatlerle olan büyük muta· 
bakalım düşündü. 

Kenan HULUSi 

l 
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"Maiino hattını tetkik ettim ve 
pek çok şeqler öğı·endlm!,, diqor 

SolJarı itibawı içfod: bıiyıik top bıtlu11a11 bir kazanıatuı içi; kuleleri biribirinc bal iıyatı tiimlLr; is/'lıl.dmların toprak üze rinde görii11en kultleri; kazama1tn nıtl1ıali ve zırhlı kapıs, 

Yirmi nc· asrın "Çin seddi,, 

100 Metre yer 
altında bir şehir 

Bu şehir havasını kendi imal eder. içinde 
600 kilometre uzunluğunda 

demlryoıu vardır 

Majino hattındaki askerler 
kovanlardaki arılara benzerler 
"Maıino hattını tetkik ettim ve bir 

Sok ıeylcr ogrendim !.,, Bunu söyliyen 
li tlerciir. 19 Eyl ul 938 de Deyli Meyi 
lt:tı"ndeki lnt;iliz gazetesi muharririyle 
toru ürken sôylemiş~ir. 

Çin seddi gibi, bir memleketin hu. 
dutJarını ecnebi istilalara kapayabile -
tc i iJdıa olunan bir sed .. Majino hat· 
tını tetki1c eden askerlerin fikirleri bu 
turnıe ile hul sa edilebilir. Eski za
ll'ıanıann en mükemmel müdafaa hattı 
~ n_ Çin sec!d~ yalnız kılıç ve mızrak. 

Eıl hlı, duvarları yıkmak için man· 
tınıktnn, duvarlara çıkmak için de 
Ilı rJıvenden başka vasıtası olmıyan 
tduJara karşı yapılmıştı. Onun için bu 

•cuJ· ın yukse;c ve sat>lam olması mak· 
~ lı temine k.ıfiydi. 

Fra 1sanın mü;lafaa hattı, ağır çapta 
1 ob .... Jcre, ha' a tcrpillcrine, muhnik 

zlcre, t nk hucumlarına gögüs ge
tcc ' . c ttır. Bu mukavemet ancak toprak 
llt nda i tihkamlar yaparak elde edile. 

1tdi. Ve oylc yapıl lı. Çin sedC:inin 
'll' , ı· . d~ . ~ · • ı 1? ve 20 metre arasında 

r. MaJınO hattı yerin altınc1aclrr, 
"c <'"rinlı !1 20 i'e 100 metre arasrnda · 
dır. 

l ~viçrede rı Be'çika 

lıu luJuıı ı ka Jar 

lı' ~aJino hattı • Bu hattı yapma1c için 
ran rz mcb"u an meclisinden tahsisat 

"e kredi alan haı biye nazırının adına 
1~ { ti t.... • • ·ı . . F c e v.ı ısım ver. mıştır. - •ransa. 
llın )'nlnız si:nali §.lrki hudutlarını ka· 
~ar. Hududun dibcr tarafları do{;rudan 
dogruya yüksek dağlarla muhafaza 
dlunrnu tur. /\rızasız olan şimal hudu· 
(unu da Ecl5ıkanın Majino hattı müda. 
~ c er. 

b 1815 muahede i · f"ransayı, İsviçre 
U1udu uzerindeki Hüning mıntaka -

,, . h' 1 . . a ıs.ı .am dr ın as•n.aan menet • 
~tir. Onun i~in :rtaj:no hattı İsviçre 
ba dudunun 4 kilometre şimalindcn 
\t lar. BuraJan ba!'ilıyan müdafaa hat· 
~ ~acrno ormanına kadar Ren nehrini 

1P ed~r. 

Burada hudud Ren nehrinden ayn. 
lır. Majino hattı da bu noktadan son
ra derinlik ve genişlik itibariyle bü· 
yük bir ehemmiyet alır. Voj dağlarına 
kadar uzanır, Meç şehrini himaye eder 
ve Belçika hududunu bulur. Yeraltın· 
daki en kuvvetli istihkam"ıar da bu mın.. 
takadadır. 

Daha garpta ise hududun müdafaa
sı neh irlere ve ormanlara dayanarak 
hazırlanan hatta yapılacaktı r. Fakat 
Belçika Majinosu ismiyle anılan Belçi· 
ka müdafaa hattının yarılması veya 
düşman eline geçmesi ihtimali üzerine 
hazırlanmıştır. 

Bir yernlh alemi 

Düşman tayyareleri Majino hattı ile 
memleket gerisi arasındaki irtibatı ke· 
sebilir. Onun için t amamiyle müstakil 
ve icabında her ihtiyacını kendisi te -
min edebilecek bir müdafaa battı ya -
ratmak icap etmiştir. Majino hattı yal· 
nız bir müdafaa hattı değildi r, yer 
altında bir alem, başlı başına bir mt'"m· 
le '<ettir. 

Bu alemin bir ucundan öteki ucuna 
açılmış geniş yeraltı yolları vardır. Bu 
yo.larda çift hatlı elektrik şimen:lifer. 
lcri işler. Köylerin ve şehirlerin altın -
dan u::unluğu 600 kilomet reden fazla 
yo!lar geçer. 

Bu memleketin erzak dolu, geniş am· 
bar"arr vardrr. Her çapta gülleler. mit
ralyör mermileri, t oplar, mak:neli tü. 
fe'k:erlc tıklım tıklım dolu binlerce cep
hanelikten birisine her adım başında 

ra tgelmek mi.:mkündür. 
Binlerce ton ihtiyat kömürü idhar o· 

!unmuş elekt rik m::rkezlcri olan birdi· 
yar. 

Hastaneleri olan yeraltı memleketi. 
Havasr, ( Oks:jeni, bizim havadaki 

oksijen nisbetinden başka olan bir ha. 
va) kendi yapan, hava tazyi1ci, ze:ıirli 

gazlerin girmesine mani olacak kadar 
yüksek olan bir peri alemi.. 
Bura\•ı yer altına gömülmüş bir harp 

f: losu olarak kab~ıı etmek te mümkün
dür. Erkanıharplcr, mitralyözlerle tes· 
l ih edilmiı küçük saptaki 'kazamatlara 

torpido, topları olanlara kruvazör, ve 
ağır topları olan istıhkamlara da drct· 
not diyorlar. 

Bu memleketin her parçası diğer kı. 
sımlardan itta•ali kesildi i halde dahi, 
kendi bt:sına yac:ayabilir. Bu halde da
hi hiç bir §eyden m:ıhrum kalmaması 

esbabı temin edilmi~t"r. Düşmanın, 

Majino hattının bir parçasn1ı istila'"ı 

halinde, zırhlı kapılar, .derhal kapana • 
cak, yollar ve demiryolları arasında 

zırhta:ı 1.u' !: ~ ' •.., a c: ·-.,c ';:, dü~
man:n i tila etti.,i ı arcadan ötck: rar. 
çalara s"rkması imkansız kal:ıcak. Di
ğ:r parc- tar m:.ıkavemette de\•am ece· 
ccklcrdir. 

A kf'rlrr 
Majino hattındaki a kerler kovan -

lar.daki arılara be.ızerler. Vazifeleri 
çok mahduttur. 

Asker bir gün bu hatta girer saat -
!erce uzun dehlizlcı:i tak"p eder. Sağa 
döner, sola döner, iner. çıkar, sonra 
birdenbire ken1ini bir kule içeri~inde 

balur. Bir subny buratla kendisine 
talimat v:rir : 

"Kafi zaruret olma.::lıkça yerınızı 

terket:niye::eksiniz. GJzlerinizi bura
daki yarıktan gör,lü ünüz topra'c par· 
çasına dikecek iniz. Buradaki en ufa'k 
hareketi b:lc haber verecel:siniz ... 

O, burada ııel:iz ıaat devam edecek 
olan nöbeti sırasında yalnız ufak bir 
toprak par~a ını görerek, tıpkı bir fab· 
rika amelesi gibi öl· m saçan bir maki. 
nenin bir parçası halinde çalışacaktır. 

Majino 1ıattımn maldaı 

Sekiz saatlık nöbeti bitince günün 
geri kalan 1 G saatini toprağın 100 met· 
re a~agısında geçirecek. Mükemmel ye· 
mekhanclerdc yemeğini yiyecek, iskam
bilıni oynayacak, ve top sesi işidilmesi
ne imkan olmıyan bir yatakhanede Uf"· 
yacaktır. 

Günün birinde bir subay ona hattın 
başka bir no1ctasına göndermek üzere 
bir mektup verebilir. (Her tarafta tele· 
fon olduğuna göre bu çok uzak bir ih· 
timaldir.) İşte bu mektup götürme 
vak'ası bu erin anlatacağr biricik harp 
hatırasını teşkil eder. 

1938 
Resimli Hafta 
Mecmuaso ın a n 

2 nen sayıso 
çoktı 

Z \ YI - ruf u tezkere ile 3008 num:ı· 
ralı e!ılı~etnamrını zayi ettim. Ycnisıni 
çık:ıraca~ımdan hukmü yoktur. 

.\rabacı 

Ali oğlu Mehmet 

çünkü 'ucudunuzda lü· 
zum uz yağ toplam} or. 
\'e rahat ız oluyorsu -
nuz. Muntazaman tec;i· 
ri kolay 'c tabii olan 
MAZON alınız. Ayni za 

manda Yarsa 

Kabızhöı izale 
eder. MlDE \e bar.;ak· 
lanmz, karaciğcrleriniz 
daha muntazam İ"-liye -
ccktir. HAZIMSIZLIK 
ve EKSILlGt gidererek 
'ücudunuzd:ı ferahlık 
hi sedecek: i ti hanız 'e 
"-thhatiniz düzelecek ve 
daima neşeli \e zinde 

olacak mız. 

MAZON 
ME.YVATUZU 



Vazaın: UkDmDm 

Alemdar h ırdı: Kahbeiikle iş 
qörmek mertliğe 1Jakışmazl 

Odaamda gazel okuyordu. Kimin aklına 1 yordu ki, köse kethüda tarihte (Topal 
gelirdi ki Selim yine Cevrlnin tegvikiyle Ata) diye meşhur olan bu iblis ueyhU • 
Köse kethUdayln müzakereler yaparak lisliı.mt Alemdara anlatmış, Alemdar da 
Alemdar paşa namına ahUaşmışlnrdı! 

Selim hUnkAr olacak, Mustafa hal'edi
llp hapsolunacakb. Fakat Alemdar pa -
pya da mUhrU hümayun verilecekti. Bu 
&bit mucibince bellibaglı ricalden birçok
lan da boğularak veya sabrla idam edile
ceklerdi. 

Yalnız Selimin de, Cevrinln de, §eh. 
zade :Mahmudun da anlamadığı §ey ordu
nun geldiği gün içinde ııurada burada yer 
yer ihtilAllerin patlamış olmasıydı. 

Selimin hUnkfi.rhğtnı istiyenler kimler
di ve ne cesaretle vu sırada sokaklarda 
nara atarak dolaşabiliyorlardı? 

KClse kethüda, Selimden aynlır ayrıl • 
maz atına binerek sUraUe İncirli çiftliği
ne gitti ve Alemdara kavuştu. 

- Devletin paşam. Dedi. Zorbalar, ya. 
maklar yer yer ihtilaller çıkarmış, Der. 
aaadet perişan, halk havf ve dehşet için
dedir. 

Alemdar, Ruınell fi.yanını çağırarak e
mir verdi: 

- Kılıç üşUrilp bu kahpe evlatlarını 
doğrayınız. Bizler buradayken bu saygı • 
ıız lz'ansızlarm hakkından gelmek ge • 
rektir. Haydi! 

Ç&dtrlardan garlb kıyafetli silahlılar 

fırladılar ve atlarma atlryarak doludizgin 
İltanbula dağıldılar. 

Meydanlarda toplu zorbalar, sokaklar • 
da ytftlı yamaklar ellerinde parıl panl 
parlryan kı" tlarla ll:ı:erlerlne hUcuın e • 
den bu garib kıyafetli asker karşısında 
Mleri pathyarıık çil yavnısu gibi dağıldı
lar. SUkün birkaç dakika içinde teessüs 
ediverdi. 

Haklı haksız birkaç kelle uçmuş, birkaç 
in.san yan belinden kesllııılş, birkaç adam 
çlfnenmlştl. 

Derhal ocaklılardan iki odabaııı idam 
edJldl. 

Alemdarm aaka ~tUrilr yeri olmadığı 
kulaktan kulağa yayılmıştı. Bu sırada A
lemdar pava, köse kethUdanm talimiyle, 
birkaç ndım dışarı çıkarak, kendisini is
tikbale gelenleri karııı1adı ve hepsinl ça
dırma aldı. 

ŞeyhllllslAm Ataullnh efendi mindere 
yan oturmuş, el bağlamıştı. Paşa: 

- Buyurun efendi, buyurun. Sizler 
hem b~ı bUyUk, hem işi bUyUk zümre. 
sfndenslnlz. Size riayet etm<'ğe herkes 
mecburdur. 

Diyerek ııeyhUllsllmı bir koltuğa al -
~tı. 

Şeyhilllslı\m sararmıştı. Başı dönUyor
t!u. Alemdar paşa (başı bllyük) diye ken
disini tahkir etmiş oluyordu. Fakat bilml-

ona diş bilemişti. 
Sultan Mustafn, İncirli ile Davutpa§a 

arasında sancağışerifi teslim etti. Çelebi 
Mustafa paua ayak öptil, hil'at giydirildi. 
Köse kethUda Alemdarın kulağına eğile. 
rek: 

- Sen de öp devletıüm, o hünknrdır, 
dedi. 

Alemdar da ayak öptü ve ona da hil'at 
giydirildi. 

Köse kethüda Alemdann arkasında 

sağda, Rusçuk fıyanından Rami:ı: efendi 
de solundaydılar. 

Kethüda, Alemdar yerine oturunca ku-
lağına iğildi: J 

- Her şey bitti devletlüm, dedi, sul
tan SC'limln sclnmlan ''ar. Namına ben, 
saltanat namına Selim efendi ahtlaştık. 
Dilediğin gibi oldu. Sarayında istirahatle 
senin icUis için gelmeni bekler. 

Ramiz efendi de bir aralık Alemdara 
gizlfce bir şey söyledi. Alemdar yerin
den fırladı ve haykırdı: 

- Böyle kahpelikle i§ görmek mcrdliğe 
yakışmaz (1). 

İyi bir tesadüf olmugtu da padi§ah di
ğer ricalin tazimatını kabul için dışarı 
çıkmıştı. Yoksa huzurda Alemdarın bu 
haykırışı fena olacaktı. 

Alemdar pa~a. Rusçuk fiynnma dönUp 
dedi ki: 

- Padişahın Davutpaşa kaıınnda tev
kifi ile sarayı hümayuna varıp sultan Se. 
liınf iclftsm şimdi zamanı değildir derim, 
ne buyurursunuz? 

Tahs!n efendi tasdik ederek dedi ki: 
- Şimdi bfitUn halk ayaktadır ve san

cağı.serifin istikbaline gelen padlşahm 

tevkifi sakil olur. Çend ruz zarfında mU
tegallibenin refi ve iza.lcsilo ibrazı hf:ı:

met olunduğu sırada mukarriblnl şehri
yaıi dahi gereği gibi iğfal olunur. Badehu 
derdest olan sulh ve sefer hususları için 
huzuru hümayunda bir meclis tertib olu
narak bu veslle ile gnileslzce sultan Se. 
lim iclfts edilir. (2) 

Bu suretle aralarında karar verdikten 
sonra Çelebi Mustafa paısa gibi Alemdar 
da ti.yanla birlikle BabUıliyc gitti. 

Alnca kııranhk çfüonck Uzereydi. Halk 
artık yerlc.rine, evlerine döndtiler. Ya -
va., yavaş sokaklarda ses seda kesilmiş, 
ordu Çırpıcı çayırındaki ordugaha gönde
rilmiş, erkan da yorgun argın evlerine 
dönmilştü. 

B!.rkaç saat önce yüz binlerce insanın 

doldurduğu mQydanlarda, sokaklarda §im 
di b!rlmç bekçiden başka kimsecikler 
yoktu. Keskin bir soğuk çıkmıştı. 

Yalnız Aksarayın kuytu mahalle evle
rinden birinde bir idare kandili altmda 
üç kişi bagbaşa vermiş çok mühim bir f§ 
görilşüyorlnrdı. Ve yine sarayı hümayu
nun harem odalarından birinde iki ar
kadaş bambaşka bidr gaye ü:ı:erinde çe
kişiyorlardı. 

Koskoca İl!tanbulda sanki yalnız bu iki 
yerde hayat vardı. Gerek harem odası
nın, gerek Aksarnydaki evin pencereleri 
kaim perdelerle örtUimü11, dışarıya bir 
damla ışığın bile aksine mani olunmuştu. 
Şu sırada, geceyansı birkaç arkada -

cıın bir yerdo görüşmesi çe>k tehlikeli o

labilirdi. 
Sekbanbll§ı yirmi dört saattenberi gö

zUne uyku girmeden lstanbulu gezmie ve 
nöbetçilerin, bekçilerin yerli yerinde ve 
vazife ba~mda nlup olmadıklarını teftiş 

etmişti. Kllçilcilk bir kuııur sekbRnbaşı
nın başına pathyabillrdi. 

Alemdar konağı etrafı, serdar konağı 
ve rical konakları ve saray muhafızlarla 
ihata edilmiş, her ihtimale karşı blltUn 
tedbirler ahnmı§tı. 
Alemdarın da, serdarın da, htinklrın 

da bin bir düBIDanı vardı. 
Gece btisbUtUn llerlemiıı, bekçiler bile 

kulilbelerine çekilm~lerdl. Aksa.raydaki 
evin lambası söndü ve yavaşça açılan so
kak kapısından biribiri arkasına tiç a • 
dam çıktılar. Biri Şehzadeye, ikisi de Be
yazıda doğru sUratle yUrildiller. 

Harem odasmm ışıkları da söndürül • 
mUş, oradan da iki kişi çıkmıştı. Bunlar 
saray kapısına doğru ayaklarının uçları. 
na basarak yUrUdüler. Sanki Aksaray -
dakl evden çıkanlarla, sarayı hümayun
dan çıkacaklar arasında sözleşllmişti. 

Sanki bunlar bir müddet sonra buluşacak
larmış gibi hemen ayni vakitte kalkmııı
lardı. 

Bir saat sonra eeyhüllslam konağının 

mutfak dairesi kapTSt hafit hafi! Uç defa 
vuruldu. Hcnilz uyumamıa ve oracıkta 
her nedense birkaç saattir beklemiş o
lan şeyhilli.sllm sordu: 

Geldin mi evlı\t? 
- Benim ueyhim. 
Kapı açıldı ve henü:ı: genç olduğu göril. 

len adam yavaşça içeri girdi, kapryı ka· 
padılar. 

Ataullah meraktaydı. Bir defacık bile 
gözlerini kırpmamış, mütemadiyen kafa
sına saplanıp kalan Alemdarın (bUyUk 
başlı) sözline takılmış kalmıştı. Demek 
ki ı:ıeyhüfü!ltım son günlerini yaşıyordu. 
Bu şerait içinde hiç insanı uyku mu tu
tar! 

(Dcumı var) 
(1) Tarihl Ce,·det, eaJfa 250. 
(2) Tarihi eo,·det, Aayfa 250. 

Yazan: R. Rober Oüma - 70 - Çeviren: !Fo e'• 
Rokur ellerini indırince Volter 

tetiğe bastı, fakat ayni zamanda 
bir çığlık kopardı 

Alman sivil komiseri laboratuvarın ka. 
pısı önünde durmll§, elindeki tnbancayı 
Rokurun göğsüne nişan almıştı. 

Rokur söylendi: 
- Hapı yuttuk! 
lki adam biribirlerinl süzdüler. llk 

şaşkınlık Anı deçtlkten sonra Rokur ken
dini toplamış, soğukkanlılığını tekrar el
de etmişti. 1çlnden: "Kabahat bende ol
du. Noelin feryadının daha aşağıdan da 
duyulacağını hesab etmeliydim. Maama· 
!ih henüz oyunu kaybettim sayılmaz. Bir 
kozum daha var. Voller şarjörü değiş • 
tirmediyse hapı yuttu. Değiştirdiyse ben 
tam manaslyle mahvoldum . ., 

- Bir adını atar, bir hareket yapar • 
san ateg ederim.. 

Voıter ona doğru geliyordu: 
- Oyuncağın la caka taslama. Ben on

dan korkmam. 
Rokur alay ediyordu. Ellerini indir -

mck istl'rmL~ gibi hir hareket yaptı. 
- Dur! yosa atev edorim! 
- Senin !-·erinde olsam ben hiç ate3 

etmem. Sana dostça nasihat. lnan bana! 
- İstersen kımılda da göreyim! 
- lete! 
Rokur ellerini indirdi ve Velter de te

tiğe bastı. l<"'akat ayni zamanda bir. çığ
lık kopardı. Eli kan içinde kaldı. Kurşun 
infil!k ctmfı:ı ve revolverin namlusunu 
patlatmı11tı. Bcnuanın nokura verdiği te
minat doğru çıkmıtşı. 

Velter sol eliyle yaralı elini tutmu§, 
inllyerck geri çekildi. Duvara yaslandı. 

Rokur bir hamlede onun fizerine atıldı. 

Çenesine ve midesine indirdiği iki kuv. 
vetli yumrukla Almanı yere yıktı. Sonra 
tekrar bohçasını sırtlayıp merdivenleri 
dörder dörder athyarak kapıya koııtu. 

Kapıya gelince ya,·aşladı. Gayet sakin 
bir tavırla kapıyı açtr. Sokağa çıkıp ya· 
vaş adnnlarla caddenin karşı tarafına 

geçti. Motöre atlayıp makineyi işleterek 
u:ı:aklaştr. 

Nöbetc;i sivil memur onu görmüş, fa
kat yabancı sima vo ortada şüpheli bir 
\'aziyot olmadığı için durdurmak aklına 
bile gelmemişti. Generalin kaprsmdan 
gelen bir feryad aklını başına getirdi: 

- Tut! yakala! 
Dön!lp baktı. Bağıran Veıtordi. Elini 

bir mendille sarmış, yUzü sapsan haykı
rıyordu: 

- Gitt 1 mi? nereden? nMıl? 
- Motosikletle birisi çıkıp gitti. !ki 

dakika oluyor. 

- Sen do bıraktın ha? budala! hay
van! üstüne at<'!} etmedin, y:ıkalamadm 
ha? 

- Bilmiyordum efendim. Yabancı de
ğildi! 

- Sersem! 
Arkasından birisi söylendi: 

- Henüz geç kaima~ız sayılır. ç:.. 
buk davranırsak ndamı yakalıyabU!riı· 

Velter dönüp baktı. Birisi haz.trol \'& • 

ziyetinde duruyordu. 
- Siz kimsiniz? 
- ''Pollzclprödiym,, in otomobil ~ube-

slnden polis Garvlç ... On metre ilerde "' 
tomobilim duruyor; şubenin Merscdes •· 
rabnlarından biri .. Emrederseniz ... 

- Çabuk! haydi! 
Biraz evvel ru:arladığı sivil polise d5' 

nüp bağırdı: 
- Sen de orada sersem sersem bs1'1· 

nacağına birinci kata çık ve ekselansın C' 

mirleıinf al. Bizim, firarinin peşinde!! 
gittiğimizi kendisine söyle ... 

Velter, öteki polisle beraber ko§aıı~eıı 
sordu: 

- Araban süratli midir? 
- Fe\·kalAdedir. 
- Benzinin bol mu? 
- Depnlar dolu. 
- Mükemmel! • 
Pofüı direk1:1iyon başma geçti. Den'lar· 

röre bastı, motör işlodi. Polis sordu: 
- Hangi istikamet? 
- Dosdoğru! Berllnin gıırb tarafındall 

çık. Sonra Fransa yolu, Bilterfeld ! 
- Yolu lılliyorum öyleyse .. 
- Al~! haydi son silratle! 
Mersedes uçar gibi gitmeğc başJsdJ. 

Velter, polisi, av peşinde giden bir köpC' 
ğl teşci edermiş gibi söyleniyor vC' ıır&' 
da bir polislere rasladıkça, emrediyor• 
du: 

- Dur! 
Otomobil frenleri gıcırdıyarak duı'\I ' 

yor, Vclter polise soruyordu: tJ 
- Buradan motosikletlf birini geç 

mi? 
Polislerin kimisi ifrariyi görmüş, k~ 

görmemişti. Berllnden dışan çıktıkları sı• 
radn bislklf!tli iki polis firariyi on dattl• 
ka kadar evvel gördüklerini, sUr3tıe 
Bitterfı:ıld Uıtikametinde ilerlediğini s!i1• 
lediler. 

- Yakalıyacağnı. hini bulduJc. Ha~·cU 
del ikan 1ı sür! 

Otomobilin içinde duramıyor, elekt~ 
cereyanına maruzmuş gibi kanapede oı:ıt 
Rrkaya srçı:ıyordu. Yarasını unutmuştıl 
Bir aralık elini c:arptı ve gayriihtiyatf 
bağırdı. 

- Of! elim no de acıyor! 
- Ne oldu elinize? 
- Tabancam patladı. Hem de taın ft1 

Fransı1.a ateş ettiğim zaman. 
- Yara mühim mi? 
- Pek mühim değil ama çok ncıyor re 

hAln kan akıyor. Temiz bir mendilin vsf 
mı? Fakat durma ... 

- Lfıtfen cekotimin sol cebinden ali· 
nız. 

c.nJE3 ..... ~· • - - .•• ~ ~ • • ~. ~ • ~ ' • ı• •• , ' 

lrfan Timur, nefes almak için - belki de söyliyecck bir şey 
kalmadığından - durduğu zaman, Sadun, yüzü neşe ile parlayarak 
ayağa kalktı. 

- Sen, dünyada eşi olmıyan bir dostsun! diye hağırdı, Bana 
vic.darumın sesi gibi söz söyledin. Bütün hayatımca sana minnettar 
kalacağnn. 

Platon, bu dostça karşılıkla yurnuşıyarak sordu: 
- Ey, ne~e karar veriyorsun? 
Su9.u. şen bir tavırla cevap verdi: 
- Mademki sen vermiyorsun, ben de başka kapı çalacağım. 
Platonun arkadaşına uzattıih eli yanına düştü. Bütün nac:ihat-

lerinin, tekdirlerinin sonu bu muydu? 
lrfan Timur, soğuk bir tavırla sordu: 
- Albaya ne diyeyim? 
- Ne istersen, azizim, aklına ne eserse! zaten, yann mesele hal· 

!edilmiş olacak. 
Platon sesini çıkarmadı. Uzun bir süküttan sonra sordu: 
- Kardeşim bu işe ne diyor? Senin bu araip hallerini nasıl bu· 

!uyor? 
Sadun hole geçmiş, pelerinini omuzuna atıyordu. Birdenbire: 
-Ah! diye bağırdı, ben insanlann en mesuduyum! gel sen iku

cakhyayım! 

Şa,ınp kalan Platonu kuvvetle kucakladı ve merdivenleri ikişer 
iki,er atlamaktan hasıl olan bü;·ük bir ayak patırdısı ve mahmuz şa 
kırdısı içinde uzaklaştı. 

Platon, ne yapacağını şaşırmış bir halde odasına döndü. Beş da
dika sonra, gidip prensesi görmeğe karar vererek sokağa çıktı. 

Prenses kardeşini salona aldı. Yüzü penbeleşmişti. Gözleri derin 
bir sürurla parlıyordu. Bir kelime ile: Saadeti şahsında canlandır
mıştı. 

37-
Nazan. piyanoya oturmuş, var kuvvetile (Off enbach) dan bir par 

ça çalıyordu. 
Salonun ortasında donup kalan Platon, hayretle: 
- Ne neşe maşallah! dedi. 
1 ·ana, piyanoyu bırakmadan, bağırdı: 
- Bu evin havası böyle bay Platon! Hepimiz burada neşeli· 

yiz. Çok neşeliyiz~ 
Piyanonun gürültüsü sesini ve kahkahalarmı lıoğuyordu. 
Platon, o korkunç aletten mümkün olduğu kadar uzak bir yerde 

oturarak, kardeşine sordu: 
- Sadunu gördün mü? 
- Evet kardeşim! 
- Ey, ne var, ne oluyor, kuzum? 
Prenses, gözleri :zafer ve gururla ışıldıyarak, karde~ine baktı. 
- Hiç! dedi. 

-Nasıl hiç? 
- Ha, doğru .. bir şey var: Bana birkaç bin lira borç \'erebilir 

.• ? 
mısın. 

Platon yerinden sıçradı. Sinirli sinirli salonun içinde gezinmeğe 
ba~ladı. 

- Hepiniz beni çıldırtmak için bahse mi giriştiniz allah aşkına? 

diye bağırdı. 
Ayni anda ~azan da piyanodan kalkmıştı. Arkasını dönünd 

İrfan Timur onu karşısında buldu. Genç kızın memnuniyetle k3tf 
şık alaylı tavrı zavallıyı büsbütün çileden çıkardı. Hiç de yumu~ 
olmıyan bir sesle bağudı: 

- Ey, kiminle alay ediyorsunuz, bakayım? Eğer benimle 14 

latifeyi pek ileri götürüyorsunuz zannederim. 
Nana hayretle gözlerini açarak, bir şey öğrenmek istt'Ciiği zanıY 

!ar yaptığı gibi, başını yana eğerek: 
- Sizinle kim alay etti BayPlaton? dedi. 
Platon hiddetle bağırdı: 

-Sizi 
Prenses kardeşinin kolunu tuttu. Dedi ki: 
- Piaton, Sadun Alev bir kahraırtanmış! 
- Böyle, maskaraca bir hayat sürdüğü için mi? 
Prenses aldırmıyarak, tekrar etti: 
- O bir kahramanını~! 
Platon, kızgın kızgın, söylendi: 
- Sana bir yalan attı, sen de kandın! 
Pm1ses sarardı ve kardeşinin koluna geçirdiği kolunu çel\ 

Nazan yardıma yetişerek, bağırdı: 
- Sadun katiyen yalan söylemez. Vak.ia ben Saduna tahaf 

mül edemem .. Bu doğru. Fakat, gene iddia ederim ki, o katiyen }.( 
lan söylemez. 

Platon gittikçe tereddüde düşerek, bir prensese, bir Nazana 
kıyor ve çenesini kaşıyordu. 

Prenses daha ciddi bir tavırla dedi ki: 
- Bir şey söylememeği vaadcttim. Fakat mutlaka para bul 

lıyız. Bu borcun yarın tamamen ödenmesi lazım. 
(De\'MU nr) 
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imkansız saadet 
" ... Minenin ne güzel gözleri var

dır. Yakından bakınca insanı ııürükli

yen, sendeleten ve, en garibi, şeffaf te· 
ıiri bırakan gözler .. 

Mine benim kardeşim .. Daha doğru· 
su olması icap eder. Hal böyle iken o
nu, kendimi bildim bildi seviyorum. Bu 
sevgi yılların biriktirdiği bir hızla be· 
ni ona bağladı. Ama onun nazarında 

ben Kerim ağabeyden baş'ka bir şey 

değilim ve olamadım da ... 
Çc-k güçlük çektim. Ona ve etrafında· 

kilere içimdeki kuruluşu sezdirmemek 
için, ilk zamanlar ne kadar kendime 
katlandım, bilseniz ... 

Bu, kainatın yaratılışı gibi, daha ev· 
vel mevcutken yaşamayan Chaosun bir 
hayata tahavvülü şeklinde, benim do
ğuşumdu. O zaman ilk gençlik çağla -
nmın sonuna yaklaşmı§!ım. Bir efsane 
llemin.de Minenin Allahlaştığına şahit 

oldum. Biribirimizin sebebi ve müseb • 
bibi olduk. Zavallı kardeşimin ve ctra· 
fındakilerin bende vukua gelen gömlek 
degiştirmeden haberleri yoktu. Onlar 
bir başka dünyada yaşıyorlardı, ben 
he ... 

Etrafındakiler; anası • yengem, ba· 
bası • dayım ve ben, bir p!ıs• aalis .. 
Bununla be.abcr, evin içinde tek erkek 
arkada, olmak dolayısiyle, Minecik 
bizzarure bana yaklaştı .. Ürkek gc;ııc· 

ri, benden daima çekinmekle bera'>:r 
ayrılamazdı da ... 

• • • 
- Nasılsın Mine?. 
- İyiyim Kerim ağabey!. 
Yüzüme bakanuyor. Aramız-Oa on 

yaı kadar bir fark var. Mine timdi on 
yedisinde .. 

- iyiyim Kerim Ağabey .. ya ıen ? .. 
Siz?. 

Evet 1 .. Siz .. Ağabey tabiri, eskiden, 
, enun tarafından bana tevcih edildiği 

için midir, bilmem, çok botuma gi· 
derk~ , şimdi, bir müddettenberi
dir, M i n e c i ğ i n bir genç 
zabite veirlcceği likırdm ortaya çıka· 
lr, sinirime dokunuyor. Duyunca içime 
bir acılık, bir burukluk çöküyor.. Yü
züm gene gülüyor; Mineye karşı .. 

• • • 
... Allahım. hayat cehennem 1 Sevgili 

Minecik, ideali olan genç zabite 'kavu. 

şacak ! Kimbilir ne memnundur. 
Ben ne bekleyebilirim?. Küçük yaş • 

tanbeı i sığıntılığımı hissettirmedikleri 
bu akraba evinde, bu lütuftan başka, 

daha ne bekleyebilirim?. 
Bu yaşta, şakaklanmdaki kırlar, ku· 

ru ve boğucu kitaplarım, iri gözlüğü • 
mün arkasında, içinde neler bulundu • 
duğu me~hul • evet, tamamen meçhul • 
kafamla; hele o, en ufak bir intizama 
bile malik olmıyan yamrıyumru sura -
tımla ben, kaderimi zaten çizmiş .oaln 
Allahtan ve dünyadan ne beklemeli. 
yim? Zavallı Minenin sevgisini mi? Bu 
k:ıclar iıoyrat ve nikbin olabilsem .. 

• • • 
... Neredeyim? Galiba yengemin e-

vinde; öyle ya, harici alem, dekor ta· 
mamen o ... Fakat nere.de olduğumu bir 
de bana sormalı .. 

Yarım saattenberi beİki de yokum .. 
Ben hayata, Minenin gözlerinden doğ-

muştum. Halbuki artık o hayat kay -
nagına bakmaga hakkım olmadığını bi· 

liyorum. Yarım saat evvel Mineyi süs. 
lemişlcr, beyazlar içinde karşıma getir
diler. Rengi saadetten bembeyazdı. Bil. 
seydi ki.. 

Evet, geldi, yanan gözlerimi göster • 
memek için başımı çevirmege mecbur 
.cLdum ... "Nasılsın Mine? .. , diye sora· 
madım, "Mes'ud ol!,, diyemedim, di
lim varmadı: ho;:m o ne zamandan beri, 
zaten saadetin pembe bulutlarında yü· 
züyor .. 

Benim için yapılacak şey bas:t: Şim· 
diye kadar zaten bu alemde yaşamıyor
dum; belki de bir üçüncü aleme naklet
mem en doğru hareket olacak .. ,, 

Mineden Rezana .. 
Artık bitti. 

Kerim ağabeyim için hiç ümidim kal· 
madı. Dün, gelinliğimi ayna önünde 
giydirdiler. Yfizüm bir itiraf kadar sol· 
gundu. Halbuki, yanına gittiğim za -
man, Kerim ağabeyim, bana bakmadı 

bile ..... 
Yıllardır bağrıma bastığım ilk ve son 

sevgimi bütün genç 'kızlık hayallerim -
le Kerimin sıcak birer a§k membaı olan 
gözlerine gömecektim .. ,, 

Z::ıhir Giivemli 

Şarlonun yeğeni 
Betti ÇapHn adJe sinemaya 

intisap etti 

Hatti Greta 

Sinema alemin· 

1 
de ismin ne kadar 
mühim olduğunu 

bilirsiniz: Artist
ler biribirlerinin 
ismine bcnzcmi
yen isim kullanmı-

ya dikkat ettikleri 
gibi, sinemacılar 

da artistlerle ay
ni isimdeki kimse· 
lecin meşhur olma
larını istemezler . 

Garbonun tsveçteki 
amcasına, Garbonun asıl "ile ismi olan 
Gustavson adı ile tiyatroda çalışmak is· 
tediği zaman, bu itten vazgeçirmek için 
para verildiği söylenilir. 

Fakat, bugün ilk defa olarak sinema
da ayni aileden başka birinin ortaya ;ık· 
masına müsaade edilmiştir. Ve bu da, 
Şarl~nun amcasının kızıdır. 

Con Cilbert ve kardeşi, Duglas Fer
banks ve oğlu gibi ayni aileden biı, iki 
artiste tesadüf edilmektedir. 

l'akat bunlar ayni zamanda meşhur 

olmuı kimselerdir. Sonra.elan meşhur 
bir artistin ismini taşıyan kimseye ise 
şimdiye kadar rast gelinmemişti. 

Çarli Çaplinin bugün Betti Çaplin 
lami ile ıinema hayatına atılan yeğeni 
!8 yaşında bir kızdır ve amcasının oğ
lunu 'ktıçüklüğündenberi bir daha an
cak geçenlerde Holivuda geldiği zaman 

.. tür. 

Şarlo, memleketinden ayrılıp Holi -
vuda gelerek meşhur ol.duktan sonra 
onları bir daha aramamış, onlar da 
meşhur akrabalarını rahatsız etmekten 
çekinmişlerdir. 

Fakat büyüyüp lise tahsilini biti· 
ren Betti gıdip amcasını bulmıya az • 

metmiş ve Holivuda gcl;:rek Şarlodan 
kendisini de artist yapmasını istemiştir. 

Şarlo, kızın artistlik imt:hanını biz
zat kendisi yapmış, tecrübelerde muvaf. 
fak olduğuna .dair eline bir diploma ver 
miştir. 

Ondan sonra da Şarlonun stüdyo -
surıdan diploma alan ve onun hasıını o
lan bu kıza Holivuttaki bütün stüdyo • 
!arın kapıları açılmıştır. 

Bugün Betti Çaplin bil} ük bir şir

ketle zengin şeraitte bir mukavele im. 
zalamıştır ve yakında film çevirmiye 
başlayacaktır. 

-····················································· 
HAYAT MI BU! 

Homan 

~cS.\ ~Dm 
Kitap halinde çıktı. 

l'io1ı 30 k urus 
Tevzi yeri: Ankara c.adc: VAKiT l 
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5,51 12,05 15,27 18,01 19,33 4,12 

Lüzumlu 1 ele/onlar 

Varhlsaır demnırnırııı aın~a. Provasa
ıno ŞaıırıKov nstn1J;ıaım .!tr:Gıne çavıırdl, 

lhozıa y(O)Oa D«@vuDdlYI 
Yangın: 
lstanuuı lcln: 24222, neyoAlu fçin: 

44614, l\aılıköy icın: 60020, l'skudar ı. 
'-'ın: liOfi:!j. 
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\'c~ılkiıy, Bakırköy. lkbek, farabya, 
füıyukdere, hncrbııhı;e, Kandilli, Eren· 
köy, l\:ırl:ıl, Bu~ıiknda, Heyhelı, Durgaz, 
Kınalı, ıçııı: Telefon muhabere menıu· 
run:ı :vnnııın dcnıC'k k1'ıfi<lir. 

Hami ltfrılycsı: 22711 
Veııız itfııi_yesı :rn .. 20 
llcl·azı 1 kulcsı: 219!HI. Galata yangın 

kulesi: 400litl 
Sıhht ımdııt: 44998. Müddeiumumilik: 

22:!90. Emniy!'t nııiılürluAü: 24382. 
~efiıı Vel,ftlet ı lstanhııl Elektrik Jşleri 

Umum l\lü<lürluğii Beyoğlu: 44801 _ lstan. 
bul: 24378 • 

Sular idaresi: Beyoğlu: 44783. Beslk· 
ta~: 409:18. Cihali: 20222. Nurosmaniye: 
21708. {'sküdar • Kadıköy: 607i3. 

llavaı.:nzi: lstanhul: 21378. Kadıköy: 
60i90. Beyo~lu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek 
için 

Beyo~lu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 
36 • JOI. Kadıkoy ciheli GOH7. 
Denızyolları 
İstanbul acenteli~ı: 22740. Karaköy: 

42362. 
P:ızartesl Tophaneden 16,30 Mudanya, 

20 B:ındırma. 
Salı Tophaneden 9,30 lzrnit, 16,30 Mu· 

danya. 19 Karnbiga, 20 Bandırma, Gala· 
laıl:ın 12 Kareden iz. Sirkeciden 10 Mer
sin. 

ı,:orş:ımha Tophaneden 16,30 Mudanya, 
20 Bandırma. Sirkeciden 15 Ayvalık, 18 
D:ırlın. 

Pcrscmbe Tophaneden 9,30 fzmlt, 16,:ıo 
~ludıınyıı, 20 Bandırma, Galatadan 12 
Karatlen iz. 

Cuın:ırtesl Tophaneden 14 Mudanya. 20 
R:ındırnıa. Sirkeciden 15 Al''alık, 18 
Barlın. 

Pazartesi Tophaneden 9lmroz, 9,30 iz. 
mit, G:ıl:ıladan S,30 .Mudanv:ı, 10,30 Iznıir 
Sür. J2 Karadeniz, 22.30 Mudanya. 
Müzeler 

Ay:ısofl n, !loma • Rızans, Yun3n eser· 
leri ve Çinili Köşk, Askeri Müze ve sarnıç 
lnr. Ticaret 'e Sanayi Müzesi, Sıhhi müze. 

(Bu müzeler her.ıün sııol 10 dan Hl ya 
kndar aı.-ıklır.) 

Tiirk ''e lslllın e~erleri müzesi: Paznr· 
lesıden hııska hergun saat 10 dan l 6 ya 
knrl:ır ,.e Cuma ,::ünleri 16 d:ın 17 ye ka· 
dar açıktır. 
Topkopı Müıesf: Hergün saat 13 len 16 

ya kndar açıktır. 

f"~mlchet D:şı Deniz 
Seferler! 

Rom:ınra ,•:ıpurlnrı: Cumartesi glinlerl 
13 de Kö.,tcncc)e: S:ılı gilnlerı 18 de Pi· 
re. ne~ ruı. lskenderiye. 

lıal~nn \•opurlorı: Cuma günleri saat 10 
d:ı Pire. Brcnclizı, \'enedik, Triyeste, 

Sirkeci İstasyon MüdürlüAü Telefon 
230i9. 

. '1 urupa Hattı 
Semplon cksnresi hergün Sirkeciden 

ıı:ınt 22 de kolkıır "e A\·rupadnn geleni 
sa:ıl 7.25 le Sirkcch·e muva~al:ıt eder. 

l\on,·:ınsiyonrl 20.30 da kalkar, 10,20 
de Jıclir. 

Edirne postn'ı: Hergün saat 8,50 de 
hıırckct edf'r, 19.33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Jlcrsıın lı:ıreket eden simendifcrler: 
S:ınt 8 ele Konyn, 9 da Ankara. 15,15 ele 

Oiyarhakır ,.e Samsun, 15.30 da Esklşe· 
hir, 10,lO da Ankara ekspresi, 20 de A· 
darıaMrı. 

Bu trenlerden snat 9 da hareket eden 
Ankara mıılıtcliti p:ıznrtesi, çarsanıbo 
ve cuma günleri Haleb "e Musula kadar 
serl'r etmektedir. 

MONAKASALAR: 
tnhisnrlnr idaresi için şartname, resim 

YC miınun lcri mucibince satın alınacak 
250 adet dişli ıskarta bıçağı fle 1000 adet P. 
J\t. fı3.14 zincir kenedi açık eksiltmeye kon 
muştur. l\luhamnıeıı lıctlclf dişli ıskarta bı 

çanının lıcheri 3 lira ,.e zincir kencılinln 
lıeheri 20 kuruş hc<;ohile heyeti umumiyc<;i 
951) Tıra \'C ınıırnkkat teminatı 71,25 lira 
dır. Ek'iillme 27-9-938 tarihine rastlıyan 
s:ılı ~unü snnt 1 ı de Knhataşta le\'nzım \'C 

ın iihn~ ani şubesi n ıle alım kom isyonundo 
'.\ .ıpıl3c:ıktır .. 
l;FCEN SENE Bl 'GON NE OLDU? 

na~"ekil ismet lnünü mezuniyet altlı. 

~ u gı lYı lfl) !}(Ü 
RADYO 
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Nezir kaptanın son cümlesi bütün süva 
nJcri düc:;üntlürdü. Hesmi makamdan ya· 
ımcır. ihbara alaka göstermemek ayrıca 
bır suç te_kil ederdi. Buna meydan ver· 
ınemek lfizımdr. Ayni zamanda Mannara 
ad2larını bırakıp bu mıntakadan ayrıl· 

mak da olmazdı. Bu h:ırel ... et amirali kız· 
dırabilirdi. Türk denizcileri içlerim yal ... an ı 
b:r kararsızlık, bir tereddüt içinde boca· 
lıyo·Jardı. Yarhisar sü\·arisi ı\ltmdiş Zi
ya kaptan tekar sözü açtı: 

Hydi yahu söylesenize ne yap acağız? 
Herkes biıibirine bakışıyordu. Samı::un 

süvarisi mukabele etti: 
- Bana kalırs::ı amirali bekliyclim. 
Ziya kaptan adaşına ters ters baktı 

söylendi: 
- Ne hacet.. akşama yiyeceğin yeme -

ğin listesi için de amiralden izin iste .. 
Burnumuzun dibinde, aradığımız nesne· 
nin me\ cudi) eti haber 'erilir de daha 
dunılur mu? En iyi i hc~n o tarafa ro· 
ta çevirmektir. 

Süvariler gene tereddüt içindeydiler. 
Kimse mesuliyeti üzerine almak, amira· 
lin verdiği emrin haricine çıkmak istemi· 
yordu. Yalnız deniz harp kaidelerinde bir 
esas vardır: l\Iesuliyeti üzerine alarak bir 
teşebbüse girişmek. lni iatif denilen bir 
hassa yalnız donanma için değil ordu için 
de e~as sayılan bir meziyettir. Bir ku· 

mandan, bir su~y muharebenin bazı hal 
!erinde acele el konulmasını icap ettiren 
hususiyetler görürse kendisine \erilen 
\azifenin dışına çıkar, o fırsatı yakalar 

ve .. iyi verilen bir karan tatbik ederse 
muvaffakiyete gider .. Bu hallerde alına· 
cak netice lehde olursa teşebbusü yapan 
takdir ve taltif edilir. Netice aleyhte olur 
sa mesuliyet kendi' azife hududu haricine 
çıkan kumandan ve subaya ait olur. lşte 
bu keyfiyetin tahakkuk ettiği sıra gelmiş. 
çatmıştı. 

4 destroyer süvari i şimdi bir teşebbüsü 
şahsi yapmak vaziyetinde bulunuyorlardı. 

Ama, donarunamn harp başlangıcından 

beri muvaffakiyetsizlikten muvaffakiyet· 
sizliğe sürükleni5i, bu dört süvaride inisi 
atif telakkisini baltalamıştı. SükOt uzun 
sürmedi. Yarhbar süvarisi sözü açtı: 

- Ne duruyoruz arkadaşlar .. Bir karar 
verelim. Amirali rr.i bekliyeceğiz. Haber 
,·erilen hedefin, dtişman tahtelbahirinin 
üzerine mi gideceğiz? 

Kimse cevap vermiyordu. Ziya kaptan 
tekrarladı: 

- Söylesenize yahu .. Ne yapacabrız?. 
Haydi, kalkın gidelim. 

Nezir kaptan cevap verdi: 
- Ben amirali beklemek mecburiyetin· 

deyim. Ondan emir almadıkça kendi ken· 
diıne bir iş yapamam. 
Diğer süvariler de Nezir kaptanı tasdik 

ettiler. 
- Tabii.. Amiralin kwnandasile deni· 

ze açıldık. Şimdi ona danışmadan başımı 
zı alıp gidemeyiz! 

- Peki ne olacak? 
- Hiç .. bckliycceğiz; amiral nerdeyse 

gelir! .. 
Ziya kaptanın birdenbire cam sıkıldı .. 

Arkada la ına çıkı~ır g;bi sert bir sesle 
söylendi: 

- - Canınız i te: ve gelin .. Ben yalnız 
başım1 gideceğim. Amirali beklemek ba· 
hane ile c ver elde bir fırsat varsa onu 
da kaçırmak istem m. Bu. yiğ'tlik davası 
d~ •il, memleket me ele idir. 

Arka"'mdan, ce\ap bc!dcmeğe bile lü· 
zum "ormede:ı fırladı, kendi gemisine koş 
tu. Kumanda kopriısanc tırmandı, maki· 
ne te'""'tlfma emir \erdi: 

18: Konferans. Altıncı Dil bayramı. _Vira de..'llir! .. 
Türk Dil Kurumu ndın:ı.. 19 : Türk musi- Yarhisar demirini aldr. Provaı::mı Şar· 
kisi (plak). 19,25: Konfcraruı. Prof. Sa-
lih Murad <Fen musahabeleri). 19,55: köy isti!.ametine çevirdi, hızla yola koyul 

1 Borsa haberi-. "İ. W: Saat ayan. Hamiyet du. 
YUccses ve arkada. .. lan tarafından Türk ı üA kaTJtan Yarhi arın ar!rnsrndan ba· 
musikisi ve halk şarkıları. 20.40: AJans kakaldı'ar. 

haberleri. 20,47: Ümer Riza Doğrul ta- ı Yarhi a~ dolud'z i:ı Sarköye hareket 
rafından arabca söylev. 21: Saat ayarı. . . . 
Orkestra. 21,30: Darilttalim musiki heye- l ettı. Zıya bey, vol e na mda bıraz evvel 1 
ti. Fahri Kopuz ve arkadaRları tarafın ı arkada 11rma k"r ı lüzumsuz yere şiddet 
dan. 2~.20.: Hava rap.oru. 22,23: Kem~ go t"rdiji;i"c üzü'üyor, hele haber \'erilen 
konserı. Lıko Amar Pı~an~d~ Sabo. 22,5'.ı 1 talıtcl' ahirin bulunam:ıması 'eya bulu· I 
Son hnberlcr, ve ertesı ı;unun programı. • . .. 
23: aSat nyan. tatiklal marşı. Son. nup da hır şey }apılamarnac:;ı halınde du· 

şcceği \azi}eti çok kuçük goruyor, bu yiız 
den endışcsi aı tıyordu. 
Yarhı ar Marmara ada mdan ayrıldık· 

tan az sonra Mua\ enetimilliye ora) a 'ar 
dı. Amiral Soşon karaya çıktı. Su\ arilerı 
yanma çağırdı. Üç kaptan amiralin karşı 
sına çıktılar. Onu sclfunladılar. So~n bak 
tı, bır sii\ariyi noksan görünce sordu: 

- Bir arkadaş eksik, nerede o? 
Kaptanlar cevap verdiler: 
- Şarköye hareket etti. 
- Ne zaman \:e niçin? 
- Siz gelmeden bir saat evvel Erdek 

liman reisliğinden gelen motorle bir adam 
bir tezkere getirdi. Açtık. lçinde Şarkoy 
önlerinde bir dü~an tahtelbahiri bulun· 
duğunu, bunun hiçbir hareket gosterme· 
diği \e suyun üzerinde sabahtanberi dur 
duğu, makinelerinde anza bulunması ih· 
tımali mevcut oldu&ru yazılıydı. 

Bunun üzerine ne yapacağımızı düşün· 
dük. Arkada,.lar müttefikan sizin bura· 
) a geleceğınizi, vaziyeti size haber verme· 
ği düşünduler. Yarhisar süvarisi Zıya 
bey bu karara uymadı, çıktı gitti. 

- Tezkere nereden geliyordu dediniz? 
- Erdek Ilınan reisliğinden 1 
- Erdek liman reisi Şarköydeki tah ~ 

telbahiri nereden görmüş, Nasıl biliyor
muş? 

- Şarköyden Erdeğe haber vermişler. 
Telgraf çekmişler. Donanmanın bu civar 
da bulunduğunu bildikleri için böyle yap 
mışlardır. 

- lyi.. O halde gemilerinize dönün. 
Ben Muavenetimilliye ile Erdeğe gidiyo
rum. Siz de Yarhisara yardıma koşun .. 

Soson Mua\'enetimilliye ile Erdeğe doğ 
ru yola çıktı. Üç süvari de gemilerine at· 
!adılar. Kendilerinden bir, bir buçuk saat 
cv\el hareket eden Yarhisann peşi sıra 
yola koyuldular. Rıza be}' iki saat sonra 
Şarköy önlerine yaklaştı. Sade enerji ke· 
silen süvarinin gözü etrafta dolaşıyor, 

~hrin uzaktan seçilen silueti civarında 

suyun üzerinde rne\•cudiyeti haber veri
len tahtelbahiri arıyordu. Akşam olmak 
üzereydi. Güneş batmış, akşamın ilk loş· 
luğu etrafı sarmıştı. 

Yarhisar kasabanın iskelesine doğru 
rotasını çevirdi. Şehre 3 mil kala dürbil· 
nünün adesesine boz ve gölge halinde bir 
hayalin, bir tal1telbahir hayalinin iliştiği· 
ni gördü. Yüreği yerinden oynıyacak gi
bi oldu. Provasındaki vardiya ile geminin 
diğer rasıtl"n da bağırarak ayni şeyi, 

dalmaktan uzak kalan düşman tahtelba· 
hirini rapor ediyorlardı: 

- önümüzde, bir mil uzakta bir tahtcl· 
bahir 'ar. Gemide kumandalar biribirini 
kovaladı. Koşuşmalar, top başına emirle 
ri ve .. Buyuk bir heyecan içinde uzakta
ki tahtelbahire çevrilen namlular Yarhi· 
sarın dtic:;man karşısındaki son muharebe 
hazırlıklarını tamamladı. 

Altındis Rıza kaptan sade heyecan ke
silmiı:: i. Gözü seyiriyor, yuzünde asabt 
kımıldanışlar meydana getiren umumi 
bir titreme içinde bulunuyordu. Gözlerini 
dürbününe yapıştırmış, uzaktaki tahtclba 
hire yaklaşan gemiyi uf ak kerte inhiraf· 
!arile sevk ve idare ediyordu. 

Yarhisar. bütün hızıyla ilerliyor, avr 
s:ıldıran bir kaplan çevikliğiyle, sul. 
~ara yara tahtelbahirin üstüne koşuyor 
du.· Yarhisar hedefine iyice yaklaştı. • 
Aradaki mesafe 8 gomineye indi. Rıza 
kaptan artık i} İC" belli olan ve gü\ erte· 
sinde l.oşan mtirsttebatın gözüktuğü tah· 
telbahirin i mini okudu. 

Ka ara kapa~rında beyaz harflerle şu 
kelim ·azıhydı: Triton. Tahtelbahir 
olduğu yerde duruyor, ne kaçma tcşebbu· 
sündc bulunuyor ne de dalıyordu. 
Yalnız açık duran kasara kapağından 

bir baş cöründü. Bunu ikinci bir subay 
baı::ı ta1'ip etti. Tahtelbahirin balık sırtı 
dar gü\crtesinde 4 Fransız gemici · ' r. 
dr. Bunlardan bir tanesi iki eliyle varda· 
'elayı tutmu~. kollarına abanmış. üzerle
ıine do"'..rru gelen Tür1( harp gemisine ba· 
kıyor, üçü de tahtelbahirin mini mini to
punu Yarhisara doğrultmağa uğraşı}·oI"' 
du. 

(Devamı Var) 



l.i Gayri federeller arasnındaı 
Dün Taksim stadında yapılan müsabakalarda 

Seleymaniye mütekaitlerini 6 - 2 mağlUp etli Şişli Kurtuluşu 5-3, Ga-
Iataspor da Barkohbayı Baştarafı 9 u11cıtda 1 betli bir §Utten sonra beraberliği temin 

Hakemin dilduğUyle oyun ba§lar baş- 1 eltiler. Fakat SUleymanlyenln üslUn o. 

SUleymaniyenln hfıklmlyetl altına girdi. 
Siyah beyazlılar, üst Usta eiddctli hU • 
cumlarda bulundular. Bunlardan birinde 
Daniş mUsnlt bir vaziyetle ayağına. ge -
len topu eayanı hnyret lılr acemilikle ha
vaya kaldırarak bulunmaz bir fırsat ka
çırdı ve birkaç neticesiz hUcumdan son
ra mUsab::ıka 3.1 Galatasaraym galebesi· 

le nihnycllendi. 

la.maz matbuat t.akımı bUliln tahminler yunu beraberlikten sonra da de\'am etti. 
Galatasaray mUdafaasmda Lütfi ile Sa
cid çok yerinde mUdalıalelerlc kaleleri
ni bilyUk tehlikelcnlen kurtardılar. Ve 
böylece ilk devre 1-1 beraberlikle neti· 

hllAfma derhal hiıkiın \'aziyele geçerek 
SUleymaniye kalesini muhasaraya aldı. 

Şazi ErcUmcndden aldığı pası süratle 
takip ederek çe\'ikliğl sayesinde gUzel 

bir gol daha kaydetti. 
Vaziyet 4-0 olduktan sonra SUlcymani

yeliler bir şeref sayısı olsun yapmak az
mi) le çok iddctli hamlelere baııladılar 
Bu aralık oyun sert bir cereyan aldı. Fa
kat Ahmet lhsan ~eri nele müdahalelerle 
sertliğin tehlikeli bir ııekil nlmasınn ma. 

ni oluyor. 
Matbuat takımı mUdafnnsının sert bir 

hareketini penaltıyla cezalandırması Sil· 
leymanij el!lere ılk ı:a), fırsatını temin 
clti)Se de, Arab Hüsnlİ §ayanı hayret bir 
eekilde topu auetfı avuta doğru yuvarlı
yarnk bu mühim fırsatı heder elti. Fa
kat çok geçmeden ikinci bir penaltı da
ha! ... Bu defa Orhnn demir gibi bir §Ül
le Stlleymaniycnln ilk snyısmı kaydedl. 

yor .• 
Bu golden sonra Süleymaniyelikr fev

kalUdc açılarak çok tehlikeli hücumlar 
~ apm::ığa başladılar. Orhanın çok nefis 
bir şUtU dırC'ğc çarptı. Ve bunun akabin
de Tarık yakından çektiği bir §Ülle ikin

ci golU de )aptı. 

Arka nrknyn iki gol yiyen matbuat ta
kınıı, derhal ı;:ıyl'(!U nrtlıraruk tekrar 
lın.kimiyeti ele nldı. Şazi ve Erclimc>nd 
Rifat vasıtasl~1c iki gol daha çıkararak 
sayı adedini allıya çıkarmağa muvaffak 
oldu. Ve mu :ıb:ıka da böylece G-2 gaze. 
tecllerin galebnsi) le neticelendi. 

Matbuat takımı umumiyet itibarile ı;U
zel ve Mkim bir oyun oynadı. Ferd iU
bariyle hemen hrpsi muvaffak oldular. 

Silleymaniyc takımında ise, başta Or
han olmak Uzere, Hüsnü, Arü, Necdet, 
Muharrem, 1 layrl ve kaleci Sabri çok gU
zel oynadılar. 

---o--
Galatasaray - Süleyman iye 

cclenml!'l oldu. 

İkinci <levrc 
lki takını da kadrolarında değişiklik. 

Jer ) aparak sahaya geldiler. Galatasaray 
da, Sülcymanlyc de bilhassa hilcum hat
larını kuvvcUendirmi~lcrdi. Milsabnkn 
birinci devreye nispeten daha nUratll 
cereyan ediyor. lki taraf da netice~i ka
zanmak için çok gayret ediyorlar. 

Sarı kırmızılılar, beşinci dakikadan 
sonra ağır basmaya ba§ladılar. Fakat 
rilzgiırla oynıyan Silleymnniye müdafaası 
lopu çok kolay uzakln§lırıyor. 

Filvaki, Galalns:ırny rnuhacimleri d~, 

gol kaçırmak lııısmıunda çok muvaffak o

luyorlar. 
Dokuzuncu ve on dördlin<'il dakikalar

Galatasaray takımı: Saclıl • Uıtrı. Ca
\iıl (Ali) - Ifürcm, J~şCak. llicabl (Celal) 
ımıcnd. Ilt'dli, l\lclımr.t, Şerir, Snhrl. 

SUlc>ymanliyc takımı: İbrnhlm - Ruhi, 
Ilurhnn • ihrnhiın, Orlınn, 11.·aım • Rauf, 
Muzaffer (Vı-dad), ibrnhim, llnnl~, Ralf 
(l,iiçUI;; lmnffcr) şeklimle ldiier, 

lki takımdan en çok muvaffak olan o
yuncular, sırayla şunlardır. LCılfi, Ruhi, 
Sncid, Orhan, Eşfak, lbralıim ve Bedii... 
Hakem ~:ızi TC'zc:ın oyunu gayet güzel 

bir 5ckilde idare elti. 
l:t . 

da SUleymanlyc kalesine dı>.yannn sarı 

kırmızılılar, sağ iç ve mcrkC'z muhacim 
oyunculal'mın aceleciliği yüzündc>n arka ll~H!'94 
arkaya iki gol fırsalt daha kaçırdıktan 
sonra on altıncı dakikada yine Bediinin 
plase bir §lilU ile ikinci golU de kazan. 
mnğa muvnffak oldular. Galibiyeti Gala
tasaray tarafma gelil'en bu sayıdan hirnz 
sonra Clatasaray sağ açık Sabrlnin aya-
ğıyln vo kaleci lbmhiınln hatası yUzlln-
dcn UçUncli bir gol daha kaydetti. 

Sarı kırınızılıl::ır lehine ncticC)'i garan
ti eden bu sayıdan sonra o)'lln tekrar 

lz mirde nt yarışları 

ı ht...""'•-'·· 

Siilcymaniye miidafaasıtida kırılan bir 
Galatasaray Jıiicımm 

Fenerbahçe Malbu:ıt taltınıınm SUleymaniyc lekn
ütlcrlylc ) aplıgı zevkli mUsabakadnn 
sonra Ga1'1tas:ırayla Stile>.} mani.renin bi-

rinci takımları karı;ılaştılnr. ı 

lzmlr, 25 (A. A.) - Sonbahar at ya
rışlnl'ının ikinci hafla koşularına bugün 
Buca ko§U alanında devam edildi. Birin. 
ci koşu Uç ve daha yukarı yaştaki yerli 
yarımkan lngiliz at ve kısraklara mah
sustu. Mcsa!c>si 1600 metre olan bu ko
şuya dört h:ıyvnn girdi, İbrahim Nalcı
nın Alceylünı birinci, Karaosmnn oğlunun 
l.iıksbarı ikinci geldi. l!dnci koşu Uç ve 
daha yultan ynşln ve 1D38 senesi zarfın
da 500 liradan fazla mükafat kazanma. 
mış hnliskan lngillz at ve kısraklara mah 
sus olup mrsafesi 1800 m~re tb lkrami-

1. sporu 7 - O y endi 
Diln l{ndıköy stndında lik maçlarına 

hnzırlanan birinci küme takımlarından 
Fencrbahçeyle lstnnbulspor A ve B tim
leri hususi bir milsabaka yaptılar. 

4-0 mağlup ettiler 
Laııgaıııpor - Güne~ «lh> _.. Baştarafı 9 uncuda 

Hakem Tnrık Ozercngln. 
Kurtıılue, oyunun başında ağır baema.

ğa başladıysa da bu, ancak on dakika de
vam ettt ve bundan sonra Şl§ll hUcuma 
geçerek Jirayr'ln ayaSlyla ilk go!UnU 
kazandı. Oj'lln müsavi bir cereyan takip 
ederken 30 uncu dakikada :Mehmet, ra
kip sağ hafın dilşmeslnden ietüade ede
rek takımmn beraberliği temin etti. Beş 
dakika ııonra, gene ayni oyuncu, ferdl 
bir hücumla, kaleciyle karşı karşıya kal
dı ve çektiği rıilt direğe çarptıysa da ha. 
rekctinl tekrarlıyarak ikinci golU de at-
tı. Bu lrnıım ııonundn verilen bır pcnnltı-
yı Şişlililer kaçırarak devreyi 2-1 mnğliıb 

bitirdiler. 
!kinci haflaym rUzg~r. Kurtulu§un 

lehine olmakla beraber Şiııll ağır basma
ğa başladı ve ilk dakikalarda Arşf>vir, 

rakip müdafaayı yararak beraberliği te
min elti. Top, tıntrdan harekete geçer 

/ 

geçmez J{urtuhışlu Mehmet, bir ok gibi 
ileri atılarak, rmmdıı takımını 3.2 vazi
yete 11oktu. Oyun, oldukça ııertlcşmeğe 
baıılamı§tı ki, 30 uncu dakikada Dlran gU
zel bir golle beraberliği temine muvaffak 
oldu. Bu golden f!Onr::ı Şişli dahi\ ağır bM· 
mağn başladı ve ııertlik <le o nispette 
arttı. Dcvrf"niıı ynrısındnn sonrn 'Mikro-
bun atlığı hir komerl Hraç ~nle tahvil 
etti. Bıı gol, il irnzı muclb oldu~'lla ela bir 
netice vermedi ve Dlra.n 40ıncı dakikarla 
kalecinin lopu lyl bloke edl:'mc.mcsinden 
istifade cdf"rcık takımını 5-3 galib vazt
yete soktu ve oyun b11 !ll'kilde osna erdi. 

Gatatnspor - Bnrkolıba 
Şazi 'rczean tnr:ı.fından ~ok güz~l ida. 

re edilen bu oyunda takımlar §Öyleydi: 
Barkohba: lzak • İsmail, Şc1.ıır ~ An· 

jel, Flnha!'I, l~l~·nlmnt - Rut10, Canba~, 

Maya, ~folho, Adrnan. 
Galatal!.lpor: .Koı;mı - İhsan, Rlfnt. Pas

kallcfüı, ltubl, l\luznffcr • Saim, !\inos, 
Amlrindi'J, Anı;eli, Pıı tril\ıuı. 

llk devre 0-0 bcrlır:ıre biten bu oyunun 
ikinci devresinde GUneı,ılller 3 ve Lan
gahlar da 2 gol atarak oyunu bitirdi

ler. 

Güneş - Boğaziçi spor 
Vahabm ağır oyunu ile bir türlU anla

ıamıyan GUneşliler, bu sefer merkez mu. 
haclme Mclihl getirmişlerdi GUneşlllerln 
ııerl oyun takliğine üyan Melih, muha
cim haltını sUrükliyerek, geçen haftalar
da alınan fena neticelerin ııebebini izah 

etmiş oldu. 
Takımlar sa.haya ~u aekilde çıkmıelar-

dı: 

GUneg: Clh!ld • İbr&l1lm, Ahmet • ı·a. 
ımf, niza, Omer • Salahaddin, Ilaliliı, Me

Jlh, Niyazi, ltebll. 
Boğazlçlspor: !'fchmct • Mazafefr, l\le

llh • Mehmet, llnsnn, Cemil - 11uıan, Nrr 
im, Oihrul, A,nı, Yahya. 

Oyun başlayınca GUncıUler taarruza 
geçip rakip kaleyi çembere aldılar. Bu
na ral'lllen bir tUrlU gol olamıyor. Onun. 
cu dakikadaydı ki, Mellh, Sal~haddinden 
aldığı gUzcl blr pası, ayni gUzclllkle gole 
'lnhvll etti. llk golU yedikten sonra Bo· 
ğaziçlilcr açılır gibl olarak GUnea kale
sine kadar lmliler. Blriblrlni takip eden 
bu hlicumlar semere vermekte gecikme
di ve Gilneııln golünden bet dakika ııon
ra Nalın beraberliği temin etti. 

GUneıı muhaclmlerl bu golden ııonra 

tekrar açılarak • esasen zayıf olan f" ra
kiplerini baskı altına aldılar ve kısa bir 
an sonm Niyazi vnsrt.aslyle lklnct golle
rini ynptılnr. Oyunun ortalarmdn gene 
Niyazi tarnfındnn bir gol daha atıldL 

Bunu, devre sonlarında Hakkının goltl ta
kip otu. 

lkinci devrede, top Boğaziçi kalesi ~ 
nUnden ayrılmadı. Bu kısımda, GUnee kn· 
lccisl topu nnc:ık üç de!a clllycbildi. GU. 
ne§lilerin attığı yağmur gibi ı;UUere 

rağmen ikinci devrede daha. az gol çık
tı. Uzun bir uğraı,ıma. faslından ııonra 

llellh 20 inci dakikada 5 inci ve biraz 
sonra da Hakkı G ncı goJU attılar ,.e oyun 

bu neticeyle bitti. 

Her iki tukım s:ılı:ıyn genç eleman- 1 
larb \'C lı'l) lı dc0ı ,k kadrolarla çıktılar. 
Müsab1ka ~az! Tczcanın hak"mliği altın. 
öa b:ı ladı. Rüzgarı arknsına alan Gala
tasaray oyuncuları cnc>rjik hamlelerle 
ilk dakikalarda SUlcymnniyeye hakim va
ziyete geçtiler. Beş allı dakika devam 
eden bu sarı kırmızı tazyikinden mu -
vaffakıyetle sıyrılan Sülcymaniye mUda
faası Ruhi ve Orhanın gayretiyle oyunu 
mliııavi bir nckle soktu. Karıııhklı hü
cumlarh ve oldukça seri bir §Ckilde yir. 
minci dakikaya kadar golsüz devnm eden 
müsabakanın ilk sayısını Galatasaray le
hine Bedii yaptı, bu sayı şöyle olmuştur. 
Ortadan inki§a'f eden bir hUcumdan son
ra Siıkymnniye kalesine çok fazla soku
lan Galntnsarny muhacimleri orta akın
cının ko el mo bir vuru§uyla güniln ilk 
golilnü kazandılar. 

) esi de :?45 lirnydı. Dört fıay.1uım I!iti
rak ettiği bu yarış oldukça heyecanlı 

oldu ve Asım Çırııaııın Dnndisi birinci, 
Salih 'l'em"l'in Sprinı:;bordu ikinci oldu. 

CçlincU lmşu dört \'e daha yuknn ya§
taki yarımkan Arab ve haliskan Arab at 
ve kısraklara mahsustu, dort hayvanın 
i§lirak ettiği bu koşunun mesafesi 3000 
metreydi. Birinciliği Ahmedin Ünlilsü, i
kinctliı;i Salih 1'emel'in Musulu aldı. 

Dördüncü koşu Uç \'C daha yukarı yaş. 
taki hnliskan lngiliz at \'C kısraklara 

mahsustu. İkramiyesi 600 lira ve mesa
fesi de 2600 metro olan bu koşuya. dört 
hayvan girdi. Koııu çok heyecanlı oldu 
ikinci koşuda ikinciliği alan Salih Te~ 
melin Springbordu güzel bir koşu ile ra
kiplerini geçerek birinci ve Bilrhancddi
nln Komiseri ikinci geldi. Beşinci koşu 

dört ve daha yukarı yaştaki haliskan A. 
rıı.b nt ve kısraklanna mahsustu, mesafe
si 3500 metre olan bu koşuya iki hay
van girdi, UçUneU koşuda ikinciliğe dü
şen Musul, bu defa ünlüyü mağlüb ~de

rek birinci geldi. Ünlü do ikinci oldu. 

B timleri karşılaıJması 6-0 lstanbulspor 
nlcyhine neticelendi. Birinci takımlar 
maçındaysa: llilsnmeddin • Ya~ar, Ilii • 

lcnıl - )lclımct Hcşat, Angclldis, E"nt • 

Nnri, Ali Riı.n, Ynı:nr, Şaban, J•1kret 
şeklinde oynıyan Fenerliler ilk devreyi 
5.0 galib olarak bitirdiler. İkinci kısım
da 2 gol daha alan sarı lacivert takım, 
neticede 7 -O gibi açık bir farkla galib 

geldi. 

Yaptıkları her maçta, mağlfıb olan ve 
gol atnmıyan Barkohbalılnrın, ne netice 
alacağı merak ediliyordu. Oyuna Galata
spor başladı. 20 dakika kadar karşılıklı 
hücumlarla geçen O)runun ilk golünü Anı;e 
il, sağdan aldığı bir pasla yaptı. Bundan 
( dnkika sonra Galataspor aleyhine ve. 
rilcn bir penaltıyı, kaleci kornere atmak 
suretiyle kurlardı. Galatasporun ikinci 
golü Ninos tarafından atıldı ve devre 2-0 
Barkohbalıların aleyhine sona erdi. 

!kinci devrede Galatalılar sağiçe Sa
rafimi aldılar ve bu oyuncu ilk dakika
larda bir gol yaparak takımmı 3-0 vazi
yete soktu. Oyuna tamamen hakim olan 
Galalalılaı:, 35 inci dakikada Ruhinin a. 
yağıyln bir gol daha kazanarak maçı 4-0 

bilirdiler. 

GUneş takımı dün, en kuvvetli kadrosu 
Ile snhnya çıkmıştı. Takım geçen haftala
ra nispetle dalın düzgUn ve canlı bir o
yun çıkardı. Bunda şüphesiz rakip takı· 
mm zayıf olmasının da tesiri vardı. Mc. 
Hh formunda olmamakla. beraber, takımı 
sürükledi. .Müdafaaya bemen hiçbir f.§ 

düşmedi. 

Boğnziçl takımında bUliln yült bekle
re yüklenmişti. Buna rağmen canin bat
la çalıştılar \'e - mağlüb olmalnrma rağ
men • muvaffak oldular. HUcum hattı hlQ 
bir l1t göremedi, haflar da buna yakın 

bir oyun çıkardı. 

Maslüb vaziyete dUşcn siyah beyazlı. 
lar devrenin ikinci yarısını çok Ustun oy
nadıhr. Müleaddid sayı fırsatlarını tcc
rUbcıdzlik yUzUndcn kaçıran Süleymanl
yc muhncimlcri oulz beşinci dakikada snğ 
nçık Raufun sağ alt köşeye ~ektiği isa-

Yüzme müsabakaları 
Dün Heybeliadada ya p ı lan karşılaşm a lar senenin 

en karışık yarışla rı oldu 
OS'" Baştarafı 9 uncuda ıoo KURBA(;A LAMA: 

1 - Yusuf (Galata:!aray) 3,11 1 - Necmi (Galatasaray) 
2 - Musa (Rizapaşa) 2 - Ferid (Galatasaray) 

3 - Ömer (Gnlalasaay) disknlifye e- 4 X 100 bayrak: 
1 - Rlzapaşa takımı (Aram, İbrahim, dllmlııtir. 

Yusufun yaptığı 3,11 lik derece bu se-

nenin en i)l derecesidir. 1 
4 X 200 BAYUAK: 
1 - Gnlalaımmy tnkmu: (.Mahmut, ı 

Yusuf, Rauf, Halil). 
2 - Riza paşa takımı. 

Ortalar 
100 MBTRE: 
1 - I<cmal (Galata arny) 1,16,2 

2 - Scrkts (Rlzapaşa) 
100 SIRT "CSTÜ: 

Serkis, Artin) 
2 - Galatasnray takımı. 

Kiiçiiklcr 
r;o ME'rm·;: 
1 - GUltekin (1Hznpa5a). 
50 srnT llSTÜ: 
1 - Gi.ıllekin (Riznpaşa) 

50 KURBACALAMA: 
1 - NC'cmi (Galatasaray) 
2 - Ferid (r.alalasaray) 
4 X riO BAYRAK: 
1 - Galatasaray takımı. 
2 - Riznpnşa. 

Fenerin gollerini sırasiyle şunlar yap
tılar: Yaıınr, Ali Riza, Ya§ar, Naci, Ali 

Riza, Naci, 5aban. 

----0-

Bnrutgücü sahasında 
DUn BarutgUcU sahasında gücUn genç, 

B ve A timleri Alemdar gençlcrbirliği. 
nln ayni takımlariylc çarpışmııılardır. lki 
tarafın genç takımları maçı 4-2 Alem
dar gençlerbirliğinin, B takımları müsa. 
bakası da yine Alemdar gcnçlerblrliğinin 
galibiyetiyle nihayetlenmlı;tir. 

GUniln en enteresan müsabakası olan 
A timleri kar§ılnşması ise BarutgücUnün 
üstünlüğü altında cereyan etmiş ve ne
ticede güç on biri, bire kar§ı dört golle 

galip gelmişlerdir. 

1 - lbmhim (Rizapa5a) 

200 Ml!.l'RE: 
1 - 1brahlm (Rizapaşa) 2,48 
2 - Hikmet (Br.1iktaş) 
3 - Kemal (Gafa.tasaray) 

Ortancnlnrdan bir yüzücü bulunduğu f. 
çl~ ~alatnsaray takımı diskalifyc edil • l 
mı~tır. 

. - ' . 
Islan bul Belediyeşl~_~:J~iinlaı·ı 

, . ,, ~ .. . 

Belediye daire ve müesseselerine lüzu mu olan ve hcp~ine 5000 lira 80 kuruş be
del tahmin edilen soba ve soba malzemesi ve kurulmaH i§İ kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 11-10-938 sah gUnii saat l!:i de Daimi encümende yapılacak
tır. Ustcsilc şartnamesi levazım müdürlü ğüncle giirülehilir. lstekliler 2490 sayılı ka· 
nunda yazılr vesika ve 375 lira 6 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mcktubulic 
beraber teklif mektuplarını ha\'İ kapalı zar narını yukarda yazılı günde saat 14 de 
kadar Daimi Encümene yermelidirler. Bu saatten sonra yerilecek zarflar kabul olun· 
maz. (6813) (1) 

Belediye merkezilc dairelerine lüzu mu olan muhtelif boyda 400 tane bayrak 
açık eksiltmeye konulmuştur. Hcpo:ine 13GO lira bedel tahmin edilmiştir. Li'-te<:ile 
~artnamcsi Levazım müdürlüğünde görü lchilir. lstekliler 2490 savılı kanunda vazılı 
vesika ve 102 liralık ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber.11-10·938 salı gil· 
nü saat 14 buçukta Daimi enr.ümende bu lunmahdırlar. (6854) (l.) 

I" ' • -
t • ~ • • •• "' ~ c. .; • ·, • •• ' 

Türk 
BüYüK 

' . . 

Hava Kurumu 
P i Y ANGOSU 

l5 ıncı keşide: 11 :3irincitcşrin 938 dedir 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Bun<lan başka: 40.COO, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikTa· 

miyclcrle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
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Ordu mhhiyesi için almacak bq çefiı 
lediunı emllhı 3 Birincitetrin 938 puar 
tul günü saat 15 de Tophanede Lv. 
A. Satın alma Ko. da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeH 
2131 lira 50 kurut ilk teminatı 159 lira 
86 kuruıtur. Şartnamesi Kc. da görüle
bilir. IstekWerin kanuni vesikalarla be. 
raber belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(203) (6511) 

• • • 
Fenerbahçe !ıarbiye aktarma anha • 

tında mevcut 97 çift eski fotin 30 - 9-
938 cuma günil saat 15 de Tophanede 
lıt. Lv. A. St. Al Ko. da puarlıkla sa 
tılac:aktrr, Tahmin bedeli 970 kuruı • 
tur. Fotinler anba.rcla görWebilir. tıtek. 
Werin belli saatte Ko. na gelmeleri • 

(235) (2761) 

• • • 
30,000 kilo kahn ve yumupk çenber 

Ye S0,000 adet balya tokası 7-10-938 
cuma ıünil saat 15 de Tophanede 
fıtanbuı Levazım Amirliği aatmlma ko
ınlayonunda kapah zarfla ekıilme.t ya
Pllacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
5790 lira. ilk teminatı 434 lira 25 ku. 
l'lıftur. Şartname ve numunesi kemis. 
Jonda görülebilir. btekWerin kanuni 
•eaiblarile belli saatte komisycna gel. 
llleleri. (232) (6667) 

• • • 
Levamn Eıya ve Tec:hisat anhan 

için on ton çenber 28 • 9 - 938 çargam
ba gilnll saat 14 de Tophanede Levazım 
lınirliği satınalma komisyonunda pa • 
ıarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 1900 lira, ilk teminatı 142 bu· 
çuk liradır. Şartname ve numunesi ko. 
llliıyonda görülebilir. bteklilerin ka • 
llunt veaikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (210) (6633) 

• • • 
~ qya ve teçlıisat anban için 

llınacak 2000 kilo çivinin pazarlıkla ek
liltmesi 28 - 9 - 938 çarpmba ıüns saat 
14,30 da Tophanede Levuım Amirliği 

l&tmalma kcmisyonunda yapılacaktır • 
'l'ah~ bedeli 320 lira teminatı 48 li· 
radır. ~nname ve nUmannl ~ 
da görUiebilir. isteklilerin kanuni 'ted.. 
lmlariyle beraber belli saatte Jr;omisyo· 
aa gelmelerL (211) (6634) 

• • • 
5000 çift yemeni 7-10-938 cuma 

t\lnU saat 15,30 Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği aatınalma komiıyo
llunda kapalı zarfla e'biltıneıi yapıla
caktır. Tahmin bedeli 9500 liradır. tik 
teminatı 712 lira SO kuruıtur. Şartna. 
ille ve numunesi komisyonda görülebi. 
lir. İsteklilerin belli gUnde ve saatte ko. 
llliıyona gelmelt-ri. (233) (6668) 

• • • 
8800 kilo salça 7-10-938 cuma ıU· 

llU saat 14,30 Tophanede tatanbul Le
~Amirliği aatınalma lromityonunda 
~k eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
'bedeli 2200 liradır. tık teminatı 165 Ji. 
radır. Şartnamesi komisyonda görüle. 
bilir. lsteklilerin kanuni vesikalarile 
'beraber belli saatte komisyona ıelme. 
leri. (231) (615«58) 

• • • 
Sirkecide Asker konajmda mevcut iki 

hyvan derisi 27 Eylfll 938 Sah gtbıll la· 

at 115,30 da Tophanede Levumı lmlrlllt 
latmaıma komisyoawıda pazarlıkta satı

lacaktır. lırtekllterln belll saatte tomls-
1ona gelmeleri. (212) (~) 

Sirkecide, Demirkapıda Levazım l -
llirliğt anbannda birikmlt ol&ll 6540 a
det cuvaı, 913 adet bot tenelı:e, 117 çift 
kundura 27-9-938 salı gflnU ıaat 115 de 
'l'ophanede Levazım lmlrlllf u.tmalma 
'°mleyonunda pazarlıkta Batılacattır. 
llepalnln tahmin bedeli 2331 Ura 86 
kuruetur. Teminatı 360 liradır. Egyalar 
&nbarda görUlebUlr. hteklllerfn beW sa
atte komlayona gelmelerL (213) (6636) 

• • • 
Askeri tıbbiye okulunda mevcut iki a· 

det tabı makinesi 27-9-938 salı günü saat 
14,30 da pazarlıkla satılacakt!r. Tahmin 
bedeli 300 lira teminatı 45 liradır. istek· 
lilerin belli saatte Tophanede İstanbul 
levamn Amirliği satmalma komisyonuna 
lelmeleri. Makineler Beyazrtta Askeri 
Tıbbiye okulunda görülebilir. (214) 

(6637) 
• • * 

ftd mmmraıı dikiml!'Vincte birikmie o
lan 11,000 kilo kösele kırpıntm, 1118 ki
lo kiht deri brpmtmna talip çıkmadr 
lnıdan pazarbiJ 27·9-938 salı günü saat 

Mersin postası (Etrüsk) vapuru 
27 eyUU salı saat 10 da Sirkeci nhtnmndan Mersin postasına kalkacaktır. 

Y alruz bu sefere mahsus olmak üzere lzmire Çarşamba saat 10 da varıp ayni 
gün saat 20 de kalkacak ve gidişte iliveten Rodos ve Fethiyeye de uğnyacak· 
tır. 

il c ıı i z ı .. c v a z ı m S a t ı n a 1 m a 
Kon1isyonu ilanları 

1 - Tahmin edilen bedeli 55.104 lira 50 kuruş olan 55000 kilo sadeyaiı 
1 ilktqrln 938 tarihine rasthyan cumartesi günü saat 11,30 da kapalı zarfla 
alınmak üzere münakasaya konulmuttur. 

2 - Muvakkat teminatı 4001 lira zı kurut olup §3rtnamesi hergOn ko
misyondan 276 kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplanru en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasmıpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri •. (6338), 

• • • 
7000 kilo Beyaz Peynir. 
2000 ,, Makama 
2000 ,, Tel ve arpa §ehriye 
3000 .. Kayısı reçeli 
3100 ,, Erik reçeli 

1 - 13-9-938 tarihinde kapalı zarfla yapılan mfuıakasasmda teklif olunan 
fiyatlar yüksek görüldüfünden 27-eylQl-938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
11,30 da pazarlıkla alınmak üzere yukarda yanlı bej kalem yiyecek maddesi 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - isteklilerin bu yiyecek maddelerine teklif edecekleri fiyatlara nazaran 
muvakkat teminatlarım mal sandıklanna yatırarak alacakları makbuz veya 
banka mektuplarile belli gOn ve saatte Kasunpaşada bulunan komisyon bq
kanlıiJna müracaatlan. {6790) 

• • • 
1 - l<H>-938 tarihinde kapalı zarfla yapılan mfinakasasmda teklif olunan fi· 

yatların yüksek görülmiif olmasından 27· 9-938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
14,30 da pazarlıkla alınmak üzere eksiltme ye konulan 700.000 kilo ekmelin tahmin 
edilen bedeli 66500 liradır. 

2- Muvakkat teminatı 4575 lira olup şartnamesi hergün komisyondan 333 kurut 
bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilindeki vesikalarla birlikte bel 
il gQn ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlılma milracaatlan. 

(6789)' 

Devlet Basımevl DlrektUrlliDnden: 
KUltilr Bakanlıiı tarafından ~len lise ders kitaplannm baSDD işleri biti· 

rilerek bugünden itibaren Çemberlitaşta "Kültür Bakanlığı yayınevinde., satışına 

bıqlanmıı olcfuiunu bildirilir. (6832} 

T. H. K. Sahnalma komls yonondan ı 
939 tıenesi yılbaşı piyangosu için 150. 000 el pllm ve 10.000 afi§ bastmlacak ve 

26-9-938 pazartesi günü münakasa yapıla caiından açık eksiltmeye istekli olanlarm 
prtnamesini görmek üzere pi)oango direk törlilğüne müracaattan. (6705) 

J 4 de Tophanede levazım Amirliği satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. Hep· 
sinin bedeli 298 lira 26 kuruş, ilk tcmina· 
tı 74 lira 44 kuruştur. Şartnamesi komis· 
yonda kırpıntılar Tophanede iki Numa· 1 
ralı. dikimevinde görülebilir. Jsteklilerin ! 
belll saatte komisyona gelmeleri. 

(215) (6638) 
• • • 

lstanbul Deniz yollaması için 25 beygir 
kuvvetinde Bolinder Doviç Kromhet mar 
ka olmak üzere bir adet motörün açık ek
siltmesi 30-9-938 cuma günü saat 15,30 
da Tophanede levazım amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 2475 lira ilk teminatı 185 lira 62 ku· 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülebi· 
lir. isteklilerin kanunt vesikalarile bera· 
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

(264) (6851) 

• • • 
Ordu sıhhiyesi için alınacak 6 çeşit 

spesiyal yerli malı illan açık eksiltmesi 
12-~38 çarşamba güriü saat 15 de Top 
hanede levazun Amirliği satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah· 
min bedeli 1760 lira, ilk teminatı 132 ti· 
radır. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. lsteklilerin kanunt vesikalarile bera
ber belli saatte knmisyona gelmeleri. 

(240) (6766) 
• • • 

Ordu sıhhiyesi için 6 çeşit uyuşturucu 
ilAcm açık eksiltmesi 12-10-938 çarpın· 
ba &ünü saat 14,30 Tophanede lstanbuJ 
levazım Amirlili satmalma komisyonun· 

min bedeli 6699 liradır. ilk teminatı 602 
lira 42 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanunt vesikala· 
rile beraber teklif mektuplarım ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona verme
leri. (243) (6769) 

• • • 
Dörtyüz dört bin yedi yaz adet beyaz 

biki ve boz renkte makara ipliği 13-10-
938 ~ &ünü saat 16 da Tophane
de lstanbul levazım Amirliği satmalma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
30052 lira 50 kurut. ilk teminatı 2276 
lira« kunqtur. 

Şartname ve nümuneleri komisyonda 
görillebilir. İstekliJerln kanuni vesikala
rile beraber teklif mektuplamu ihale sa.· 
atinden bir saat evvel komisyona verme
leri. (236) (6762) 

• • • 
Ordu Sihhiyesi için alınacak 22 çeşit 

tıbbi ilAcm kapalı zarfta eksı1tmesi 
13-lo-938 pelleDlbe günü saat 15 de 
ToPlıanede İstanbul levanın lmirliği sa· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Hep 
sinin tahmin bedeli 9081 lira, ilk temi· 
natı 681 lira 7 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile birlikte teklif mektuplarmı 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (244) (6770) 

da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2230 liradır. 1lk teminatı 167 lira 25 ku· ,, K u R T u L u ş 
ruştur. Şartnamesi komisyonda g&iilür. '' 
isteklilerin kanunt vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. Biçki ve Dikiş dersanesi 

<241) (6167) 
• • • 

Ordu sıhhiyesi için alınacak zı çeşit 
tıbbi ilAcm kapalı zarfla eksiltmesi 13-10 
• 938 pe~mbe günü saat 15,30 da topha 
nede İstanbul levazmı Bmirlili satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah 

Müdlresi: Mm. Paf)Uyan 
Haftanın 4 pnünU bdınlara günde 

Uçer saat Fransız usuliyle biçki ve dikit 
derıi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe 
musaddak diploma verir. Feriköy Te
peUstU 116 No. Pıpuyın apartımanr. 
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-----9'NIŞANTA\'INOA .------

1Ş1 K LiSESi 
Yatılı (Eski Feyzlye) Vatısız 

Memleketimimı en eski hususi lileSI dir. Resmr liselere muadeleti tasdik 
edilımştir. Ana, ilk, orta ve lise lasımlari le fen ve edebiyat kollan vardır. Li
san tedrisatına hususi eJıemm;yet verilir. Yeni yapılan paviyonla mektep as
rt bir §ekle ifrai edilmiştir. Kız ve erkek talebe için ayn daireler vardır. Ta
lebe kaydı için hergQn ondan on altıya kadar müracaat edilebilir. Fazla ma
lQmat için tarifname isteyiniz. Telefon: 44039 

iSTANBUL HARICi ASKERİ 
KITAATI İLANLı\lll 

Cinsi Miktan Mu. Tu. ilk Te. lhale T. saati 
Kilo 

Fabrika unu 200.000 27,000 2025 3-lo-938 13 
Birecik hudut Th. eratı ihtiyacı için mukaveleye ballanacak. olan yukarda cins 

ve miktarı ve ihale günü yazılı 200.000 ki lo fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye 
konulm\lltur. istekliler evsaf ve §artname sini görmek üzere laelada Tb. karardhm· 
da samıahna komisyonuna mOracaat ede bilirler. İstekliler muayyen saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarile teminatlanm ve ya banka mektuplanm makbuz mukabilin 
de komisyon reisliğine makbuz mukabilin de vermeleri. Posta ile teklif mektubu 
göndermek istiyenler 2490 sayılı kanuna unun olmisı muayyen saatten evvel ko
misyonda bulunmak üzere postaya veril mesi. Postada teahhilrden mesuliyet ka· 
bul edilmez. Sartnameler komisyondan parasız olarak alınabilir. (397) (6345) 

• • • 
Viran§ehirdeki Askeri birlik için 87369 lira 20 kurul ve ilk teminatı 5618 

174.000 kilo askeri evsaftaki un kapalı lira 50 kuruftdr. Eksiltmesi 14-lo-938 
zarfla eksiltmeye komılnnŞur. 13-lo-938 cuma gün(l saat 15 te Ankarada vekalet 
peııembe günü saat 11. de Vıranşehirde satmalma komisyonunda kapalı zarfla 
birlik aatmalına komisyonunda yapıla· yapılacaktır. Şartnamesi 438 kuruş mu· 
caktır. Unun muhammen fiyatı 11 kurut kabilinde almabildiii gibi keşif proje ve 
95 santim, bedeli 20.793 lira, ilk teminatı, resimleri hergfln komisyonda görülebilir. 
1,559 lira 48 kuruştur. Şartnamesi ko- Eksiltmeye girecekler kanunun 2,3 mad· 
misyonda istekliler tarafından alınabilir. delerinde yanlı vesikalarla birlikte kanu
lsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2·3 ilncft ııt teklif ve teminat mektuplarını ihale 
maddelerindeki vesaikle teminat ve tek- aaatinden bir saat evveline kadar komis
lil mektuplarım ihale saatinden bir sa· yona vermeleri. (454) <6796) , 
at evvel komisyona vermeleri. 

<466) (6849)' 

• • • 
Diyarbakır ganıi.ıonu birlikleri hay-

vanatı için 660.000 kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeye konularak münakasası 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 26,400 lira 
ilk teminatı 1980 liradır. İsteklilerin her
güıı evsaf ve prtnamesini Diyarbalm 
Lv. A. S. At. Ko. da .,rmebDfr. 12-10-
938 çarşamba günü saat 10 da ihalesi 
yapılac:aktır. isteklilerin usuHlne tevfi· 
kan teklif zarflanm muayyen günde iha· 
leden bir saat evvel Kona vermeleri. 

(6850t 
• • • 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 16,000 lira 
olan seksen tane otoklav kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 14 ikin· 
citşin 938 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada M.M.V. satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. tık teminatı 1200 li· 
ra olup şartnamesi komisyonda görülür. 
Eksiltmeye girecekler kanunt teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden beheme
hal bir saat evveline kadar Ankarada 
M.M. Vekfileti Satmalma komisyonuna 
vermeleri. (6843) (460) 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 59,000 ll· 

ra olan 20 tane seyyar isterlizasyon ta· 
kmu kapalı zarf eksiltmesi ile satın alı
nacaktır. Eksiltme 15 ikinciteşrin 1938 
salı günü saat 11,30 da Ankarada M.M. 
vekaleti satmalma komisyonwıda yapıla
cak.tır. llk teminatı, 4,200 lira olup §811· 
namesi 295 kuruşa M,M. VekAleti satın
alma komisyonundan almır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ilndl maddelerinde yablı 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını ek· 
siltme saatinden bir saat evveline kadar 
M.M. Vekaleti satmalma komisyonuna 
vermeleri. (461) (6844) 

• • • 
E§ki§ehirde 300 yataklı bir hava has

tanesi yaptmlacaktır. Keşif bedeli 99276 
lira 10 kuruş ve ilk teminatı 6214 liradır. 
ihalesi 15·10-938 cumartesi günü saat 11 
de vetılet satmalma KD. da kapalı zarfla 
yapdacaktır. 
Şartnamesi 4'irl kuruş mukabilin· 

de Ko. dan almabilir. İsteklilerin belli 
saatten bir saat evveline kadar kanun· 
da yazılı vesikalarla teklif ve ilk teminat 
mektuplarını Ko na vermeleri. (6840) 

• • • 

• • • 
hmirde Uç erat pnyonu lnpar b

pah zarfla ebiltmeye konulmuqur. 
Hepsinin bedeli 68.787 lira olup ilkte
minatı 5160 liradır. Ebiltmeli 10 • 10. 
caktır. Şartnameal 344 kunıt mukabi -
lbide M. M. V. Satınılm• komisycr 
nundan llmabilir. Eksiltmeye girecek • 
lerin kuıunun 2, 3 maddelerinde mu • 
Arr8h ftAiJde blrtltte teklif ve temi .. 
nat mektuplarmı ihale aaatmdan. en 
ges bir Aat eneli.ne kadar M. M. v ~ 
Satmalma komisyonuna vermeleri. 

(441) (6674). 

• • • 
Pmarhlur garnlsonunun 79 ton it• 

ğır eti kapalı nrfla eksiltmeye konul. 
lllUftur. Ebiltıneei 17-10-938 ve 
aut 17 de yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 19SS5 lira, ilk teminatı 1452 li
radır. Mektuplar saat 16 ya kadar ka.. 
bul olunur. Taliplerin bildirilen cUn ve 
saatte Vizede Askeri Satınalma Ko
misyonuna müracaattan ilin olunur. 

(437) (6670) 

• • • 
bmir Mllltahkem Mevki hastanesi 

için 36000 kilo lreailmit koyun eti ilıa. 
lesi kapalı sarf1a ekıiltıncye konuL 
muıtur. lba1eai 7-lo-938 cuma cil. 
ntl saat 16 da hmlr lllilstahkem Mev
ki Satmllma Komltyonunda yapılacak
tır. Tahmlıl edilen tutarı 15480 lira, 
ilk teminatı 1161 liradır. Şartnamesi ko. 
miayonda ıkilleblllr. İstekliler Ticaret 
odaamda kayıtlı olduklanna dair veaL 
b göstermek meeburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iftirak edecekler 2490 •yı. 
h kanunun z. 3 Uncu maddelerinde ve 
prtnameainde ya.zıh vesikalarile temi· 
nat ve teklif mektuplannı ihale saatin· 
den en az bir saat evvel koaüyona ver. 
miı bulunacaklardır. 

(438) (6671) 

• • • 
Hepline tlhmin edilen fiyat 211,99Z 

Ura 501runıt olan 10004 ton lavamarin 
kömilril 'te 2,529 ton sömikok kömilrll 
kapalı zarf usuliyle münakasaya Jroaul
muıtur. !balesi 6 - 10. 938 perwembe 
ctlnihaat 11 dedir. tik teminatı 11,849 
Ura 63 Irunıttur. Evsaf ve prtnametl 
10 lira 60 'kurut mukabilinde M. M. Ve
klleti Satın•lma Komisycnundan alı
nır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayı. 
b kuıunuıı 2 ve 3 uncu maddelerinde 
ı8sterilen veaailde temiıfat ve teklif 
melrtuplannı ihale sutinden en az bir 
aaat evvel Ank:arada M. M. VekAletf 

Kayseri Tayyare fabrikasında bir mon Satınılma komisyonuna vermeleri. 
taj atölyesi yapılacaktır. Tahmin bedeli (428) (6590) 
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1 AKS l R l K BATERi ve ELEICTRllCILI l.tLEYEM 

EZL 1 
1 Bütün göğüs 

1 

Hastahkları 

Karo ~a~ercisi~ir 

Hastalık ihtimallerini 

GRiPiN 
alarak yok edeblllrslnlı. Grlpln, Radyo
lin mU~eselerlnde fevkalAdo itlııa

larla hazırlanır. RahatsIZlıklan, afn. 
lo.n defetmekte bir panzehir kudreti 
gösterir. Xalbinl%e, midenize Ye Mb
reklerinlze yorgunluk vermes. 

1 lcabmda 3 ka§e almabllir. l!mlne 
dikkat, taklldlerlnden u.Janmrz T8 Gri
pin yerine bqka bir marka nrlrleree 

i 
"?iddetle reddediniz. 

ı.....• --------
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~OlANT 

riJRHl~• VEHl&I 
_,,,,,. 'ıM -

evraljl 0 Nezle 

OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Faki2ltesi ikinci Cerrahi 

K linili Doçenti 
lstiktaJ Caddesi Elhamra Apar. l 
tunaru No.15ıl9 Telefon: 35..99 

' e. l 

I 

.A6DYOL6R--
OA&AFA sss&J HAN 'ZtllFAIJUZ ı. 

Baş ve Diş ağrıları 

1 
Dindirir 
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li-CAFER--MüShiT .. Şek·e ~il 
Ii Tesiri kati içimi koray en iyi müshil şekeridir H .. , .. l iE Bil· mum eczanelerde bulunur. :: .. : 
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Güzel 8ağlam ve neş'eli 

YO • 
1 A 

Dişlerdeki leke, pas ve küf· 
leri temizler. Ağızdaki mik· 
roplan imha eder. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 

Sabah öğle ve akşam her 
yemekten aonra dişleri· 

nizi mutanazaman 
lırçalayınu;. 

l • • • 1 i •' • '•-' .. 1 

~--------------·~ HASTANELER 
MEKTEPLER_ BANKALAR 

VAPUR iDARELERi, iSTASYON 
LAR, OTELLER_ GAZiNOLAR 

elhasıl umumi belalan olan 
yerlerde 

PiS ve FENA KOKULARI 
gidermek ve her tarafa intişar eden 

ve Jıastalıklarm menbaı olan 
MiKROPLAR! öldürmek için 

Amerikada hazırlanan 

"PURO,, lardan 
mutlaka apteshanelere asmalıdır. 

Apteshanelcre hafif ve bo~ bir koku 
dağıtır ve bu dağıtma 6 ay devam 

eder. PURO alaturka ve alaf
ranga için ayn ayn 

yapılmıştır. 

HER EVDE MUTLAKA 
BULUNDURUNUZ, 

Mobılyalarınızı 
GOVELERDEN muhafaza ve çU
rilmemesini istiyorsanız ayni za. 
manda eşyanızı da muhafaza etmek 
istiyorsanız yine bu fabrikanın 

gardroplar için yaptırdığı 

·'Puro ıardan alınız 
" Cüzi bir masrafla hem mobilyanızı 

hem içindeki kıymetli eşyanızı 
GOVELERE karşı korumu 

olursunuz. 

SlNEK, SIVRISJNEK, TAHTA -
KURUSU, PiRE, HAMA..\! BöCE· 
GI, KARINCALAR). Amerikada 
birinci mallarla hazırlanmış ve diğer 

mümasillcri gibi fena kokmayan 
ve tesiri muhakkak olan 

''PURO,, may·i 
kullanınız. Birinci mal olmakla 

beraber fiatr çok ucuzdur. 
Umumi deposu: M A Z O N Ye 

B O T T O N Ecza dcp~u Yeni -
postnhane arkası No. 47 

Toptan alanlara tenzilat vardır. ..................... 


