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Musolini Mü.nih'e vasıl oldu 
Çer11berıavn ve Daladiye de 
tayyare ile hareket ettiler 

--------~-'" "' 

JJ.vmpa 'üzerinde 'dolaşan 'korkımç tehlike aolayısile yapılan lıazırlıklardan birkaç inttba: .(Soldan itibarerı) Parİ$ J>arklannila siperler kazırmasırıa başlamwşlır. Ftatısaaa silôlı altma çağrılanlar sivil elbiselerini 
bırakıp asker üniformalarını giyerlerken ve Çekoslovakyanın şark hududunda .siper kazan Çek askerleri ... 

M ıü fil ü lh1 lk © filf e ra filS o lfi1i1 lY fil a~e be =ı 
tnne ~erDöfil<de neşrr~cdlüD~rn t~bDöğ 

" Çekoslovak buhranı, Alman .askeri hazırhkları 
bak ımından, hiçbir teehhür götüremez .. ,, 
·g~ Londra nikbin ve 
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ııt...oıe ~ 
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Çekoslovakyanın Almatı Tmdudımda Südelli Almanlar tarafından yakılan ı•e 
yıkılan iki gümriik binası ... 

••Oniki Ada· ı ,, lar 

Halkın reyinin 
sorulmasını istediler 
Fransızca "Gumale de Deba,, gazetesi Wİiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

merkezi Atinada olan "hariçteki On iki 1 

adalılar komitesi,. tarafından Musoliniye 
gönderilen bir mektubu neşretrnektcdir. 
Bunda şöyle denilmektedir. 

"Sin}'or; 
18 eylıilde Triyestede söylediğiniz nu

tukta "bugür. Avrupayı karıştıran mese
le için bir tek hal şekli vardır, o da plebi
sittir.Her istiyen ekalliyetler için plebisit 
yapılmalıdır .. demiştiniz. 

naz n ve mül"'ssır 

Bir ir . ihal 
Dibağlar cemiyeti reisi ,.e ır.emle

ketimWn tanınmış ,.e çok d<'ğerll 

1>anayi erbabından kösele fabrikatö
rü Mehmed Raslm Gürel mUbtell ol. 
duğu hastalıktan rehayab olamıyarak 

bugün saat on birde rahmeti rahmana 

ümit_li görünüyor 
Kendi aklbetl 

gUrUşUlecek olan 

Konferansa 
Çekoslovakyan ın 
l iştiraki kabul 

edilmedi 
LQndra, 29 - İngiliz Başvekili Çem· 

berlayn bu sabah tayyare ile Londradan 
Münibe hareket etmiştir. Kendisine hari· 
ciye erkanından Sir Horas Vilson ile Sir 
Stmg refakat etmektedir . 

ltalyan, Alman ve Fransız sefirleri ile 
~ Devamı 14 üncüde 

••-=-•ıı-.a ________ lllttıııııtnf111 
Bugünkü sayımız 

16 
Sah:fed=r 

Bu vesile ile, A vrupaya teklif ve mı
t uklardan ziyade fiilen bir misal göster
mek imkanında bulundu!hınuzu size ha
: ırla tmak isteriz. 

Cenazesi yannki cuma günü Yedi- •$2 ...... 11111 .... fll' ..... ı ....... ı ..... &c• 

Çekoslovakyaya verilen nıiihletli Alman notasına merbut harita 
(l'\.oktalarla işaret edilen nııntakaları Almanya derhal, yani ilkteşrinin birin

de istemektedir. Mail çizgilerle gösterilen mıntakalarda ise ahalinin 1eyinı 

müracaat edilmesi talep olunuyor.) 

Bugün On iki ada halkı da işı;ı:al zama
nındanbcri mütemadiyen yaptıkları gibi, 
tc:krar plebisit istiyor. Esasen ltalya hu 
tıakJa sulh muahedeleri ile f~"'·mış frıkat 

bu muahedelere riayet etmPmiştir. 
On ıki adR halkı kendilerine kendi ken

~ Devamı 4 ünciide 

kulede kiin hane ·inden kaldmlarak 
namazı Koca !Uustafapaşada SUnbül 
Efendi camii §crifindc kılındıktan 

sonra Hiliuikapıılııki alle kabristanı. 
na dcfncdilttcktlr. Cenaze merasi. 
mlnde hazır bulunmak anusunda bu
lun~n'arın \'c-cl" '""dcl.I haneyi teşrif. 
lcrl mUtcmcnnadır. 

Cennbı Hak garlki rahmet eylesin. 
Çelenk getirilmemesi rica olunur. 

' 

ü ınidine rağ nen Sulh 
l1arp hazırlıkları ! 

__. Yazısı 14 ünciidc 
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:Jlidiselec, ~ikictec 

.. Ve bu henga
m ede a~uzvelt 

Yazan: Nizameddın Naıil 

Buglln MUnihte dort adam ba§bap 
ftrip konuıacak. Bunlardan biri Çe· 
lcoslovakyanm yirmi yıllık müttefiki 
olan Fransayı ttmsil eder: 

Daladiye .• 
tldnciıl, ild günde bir, nutuk söyli· 

yen:k Almanyaya mUzaberet vaad e
den İtalyanın lideridir. 

Musolint. .. 
UçUııcüıü, inaanbğı bir harpten kur

tarmağa çalıımak ne derece meJeni· 
yetin lehine bir hareket addedilirse c. 
dflain bu uğurda her ıeyin yapılmasına 
fakat tngiltercnin arsıulusal ıiyaai 
prestijini harcamamak icap ettiğine 
inanması Uznn gelen bir devlet adamı. 

dır: 

Çemberlayn .... 
DördUncUsU ise Hitlerdir •• 
tıbu 1938 yılı Eylülünün 29 uncu 

ıUnünde olduğu kadar, Hitlerin hiç 
bir zaman dünyaya bu kadar mühim 
gözüktüğünü hatırlayamıyoruz. Dün
yanm her tarafı kulak kesilmiş, bugün 
Münihte cereyan edecek müzakere
lerden çıkacak neticelerin ilk akislerini 
bekliyor. 

Ne olacalı:? Hitler yanına kadar ge· 
tenleri dinledikten sonra; 

- Baylar ..• Son sözlerinizi de söy
lediniz. Bu s8der, bildiklerime en ufak 
bir gey ilave etmiı değillerdir. Kana
atlerimi sarsamauınız. Fikrimi deği~· 
tinneğe JUzum görmüyorum. 
artı'k gidiniz .. 

Diyecek ve Alman ordusuna meck.. 
nt dilnyayı işaret edip bir çok safdille
rin heyecanla bekledikleri; 

-Ateeeeaf. 
Kumandasını verebilecek mi?. 
Sanmıyoruz. Radyoların Almanya • 

dan cihana yaydığı seslerin tehdidi ne 
olursa olsun MUnih'in Cermen yığın· 

lannı ateı ve ölüme sürmek kastinde 
olmadığına bugün bir hafta evvelkin • 
den daha ziyade inanmak lazımdır. Zi· 
ra bugün yalnız İngiltcrenin değil, J!· 
malt Amerika Birleşik devletlerinin de 
oldukça sarih bir vaziyet almış bulun
duğunu görüyoruz. Ruzvelt'in gayet 
yumuşak bir dille yazıp gönderdiği ilk 
mesajı cidden büyük bir tevazu gös. 
tererek, tekid eden ikinci bir mesaj 
göndermesi, Almanyayı, heyecanını 

frenlemek "zarureti tarihiye,, si kar· 
ııımda bulundurmaktadır. 

Ru~ltin son mesajındaki şu iki 
cllmlenin bir baba nasihati üslubiyle 
yazılmıı olmasına rağmen pek korkunç 
bir gürleyişi var: 

J - Kuvvete müracaat tehdidi U· 

mumt bir harp tevlid etmek tehlikesini 
intaç eder. 

2 - Amerika hükumetinin Avrupa
.da politik taahhütleri yoktur, bununla 
beraber dünya vatandaşı sıfatiyle olan 
mes'uliyetimizi müdrik bulunuyoruz. 

Mina murad olundukta; 
1 - Bizi hiçe sayıp emrivaki yapma· 

ğa kalkarsan kar§ıntla eli kolu b:ıO-lı 

bir dünya gömıiyeceğine emin ol. Fil
vaki biz Avrupa devletlerinden hiç bi
rine henüz yardım vaad etmiş değiliz 
ama, dünyanın vatandaşıyız ve dünya· 
yı karı§tıracak bir hareketi önle:neyi 
•azi!e edineceğimiz muhal·knktır. 
Ruzvcltin bu mesajı. bugünkü Münib 
konuımalannda, çok ağır basacaktır. 

Bununla beraber Münih'te haşhaşa 
veren dörtlerin hesaba katacakları 
kuvvet bundan da ibaret de[tildir. Zi. <> 

ra ne dUnya (Fransa + Almanya + 
1ngiltere + ttalya) + Amerikadan 
ib:ıre~tJr. Ne c1r. Avrupa. 1\.fünih'tc 

Dün sabah Cibalide vapm iskelesi caddesinı!e bir saı fabrikasımn ·yandı
ğını lıabcr vermiştik. }'angın civara da Jısir etmiş fabrika bitişilindcki 110, 
112 mmıaral' evlerle sokafe içindeki 2, 4, 6, 8, 10 numaralı binalar kısmen yan· 

tmşlır. Zabıta, yangının nasıl rılztığını dıemmiyt!lle tahkik tlmekte, nıesıtl· 
lcrini aramaktadır. Resim inde. yanan fabrika binası görülüyor. 

S IE IHI ü I~ I[) IE VIE iMi IE iMi \L IE I~ IE ır T lE 
Eıe1<~r~k _ş~Aoe- Universitede yaban-
kesının ıs.ahı • 
Fabrikadan şehlre 

yeni bir kablo 
<c•eklllyor 

eı dıl kursu açılıyoı· 

Nafia vek!letl İstanbul elektriği u.. 

mum mlldllrlUğU elmdlyo kadar eski 
elrket tarafından şehrin pek bozuk dü-

zenli bir halde bırakılmıg olan elektrik 1§ 
lorlnin bir an evvel iıılahı için biltlln gay 
reWe çalışmaktadır. Bu arada SilAhtar 
ağa elektrik fabrikasından Eyilp yolu L 
le gebre gitmek üzere Edlrnekapıya ka.
dar yeni bir kablo ı:ekllmcktedir. 

Şehirde bulunan bUtUn muhavvile 
merkezleri ve kudret santrallan yeniden 

elden geçirilmektedir. Bu meyanda e
lektrik fnbrlkasmda da yakmda yapıla-

cak bUyUk isliıhat ve kazan değiştirme 
işinden evvel ihtiyat tedbirleri almmak
tacltr. 

Elektrik idaresi, bütün btı iıılerf eeh
rln sarfiyat mıkdarmın bir kaç mlslhıe 

çıkacağı CUmburlyetln on beşinci yıldlS

nümUnden evvel lkmala çalışmaktadır. 

On beşinci yıldönllmtlnqe şehirde yapı

lacak bllyUk tcnviratm hiç bir veçhile 
sekteye uğramaması temin olunmakta_ 

dır. Bunun için tenvirat projeleri evvel
den tedklk edilecektir. 

Beylerbeyi 
faciası 

\'aralı anıele'.crdcn üçü öldü 

Fabrika sahibi tevkif edildi 

Evvelki gün Beylerbeyinde \ı.ıkua ge
len feci infilfık hMisesinde yaralanarak 
hastaneye kaldırılan amelelerden ölenler 
üçü bulmuştur. Salih oğlu Hilmiden son 
ra Talip oğlu Murat ,.e Mustafa Urc de 
dün hayata gözlerini kapamışlardır. 
Şimdilik üç kurbanı bulunan bu facia 

hakkında Üsküdar müddeiumumisi e
hemmiyetle meşgul olmaktadır. Vakada 
hafifçe yaralanan fabrika sahibi Hakkı 
Fişek dün sorguya çekilmiş ve tevkif e· 
dilmiştir. Fabrikanın ha\·ai fişeği yapma· 
ğa elverişli tesisata malik olmadığı anla· 
şılmıştır. 

mümessilleri olan dört devletten iba
ret say.labilir. 

Münih konuşmalarm:ian müsbet 
netic~ çıkmasa bile bir tlkteşrin günü 
dünya, mutl:ıka, Hitlerin harp ilahı 

Mars'dan nefret ettiğine inanm::ık im. 
kanlarını kazanmış olacaktır. 

Nizameddin NAZiF 

Bir sene sürecek o~an tedris ıt ~onunda 
mezunlar Usan muallimi olaeaklar 

tık met.ktep mua.llhnlerlnin orta mek- f 
tep mualllmllğine terfi imtihanlarında 

Usan grubu için de ayn bir imtihan a.
tılmıgtı. Fakat, ilk mektep mualimlerl L 

rasmda Usan kısmında. mUtehasaıs bu
lunmadığı için orta mekteblerdekl lisan 
muallimlerinden çoğu yine mUnhal kal. 
mıştır. 

Maarif \'ekiıleti gilnden güne çoğa
lan orta mekteblorlmizde lisan ders. 
lerl muallimlerine olan lhtlyacm da git-

tikçe gcnlşlediğlnl görerek Üniversiteye 
bağlı olarak bir yabancı dil kursu açma 
ğa karar vermişti. 

Fransızca, Almanca ve ingilizce kmnn 

larına ayrılacak olan bu kursun orta 
mekteblere yabancı dil muallimi yet.iş. 
tlrllmek llzere bu sene ilk defa olarak 
altmış genç almacaktır. Bu gençlerin 
yerli ve yabancı bir lise veya kolej me
zunu olmaları gart konulmuştur. 

Gençler bir seno Üniversiteye bağlı 
kursa devam edecekler ve bu bir yıllık 
tedrisatta muvaffak olanlar bir yıl da 
bildikleri dilin konuşulduğu memleket
lere tahsillerini takviye etmek üzere 
gönderilcc,.ktir. 

KurB müddetince talebeye ayda 30 1l 

ra maaş verilecektir. 
ÖnilmUzdeki aym 14 veya 15 inde ta 

llplerin imtihanları ynpılacaktır. 

Barbaros ihtifali dolayısiie 

Atatürkün 
ve 

Başvekilin te grafları 
İstanbul; 28 (A. A.) - Barbaros lhti. ı 

fail mllnaııebetile, vali ve belediye relcıi ı 
11uhlddin ÜstUndağ tarafından halkrmt-

zın derin duygularını bildirmek üzere U 
lu Şefimiz AtatUrke çekilen telgrafa bll 

yUk Önder aşağıdaki cevabı vermişler_ 
dir. 

M ahidilln tJ ıtundağ 
Vali ve Belediyo reisi 

btanbut 

"BUyUk Türk amirali Barbaros için ya 
pılan törende sayın halk tarafından hak 

krmda izhar edildiğini bildirdiğiniz sa

mimi hlıılerden çok duygulandım Te-
5ekkUr ederim." 

K. Atatürk 

İstanbul, 28 (A. A.) - Barbaroıı ihtL 
fall mUna.qebetile, Barbaros günü kom!. 
test adına lııtanbul vali ve belediye reisi 

Muhlddln ÜstUndağ, Başvekillmize aşa. 
ğıdakl tel&rafı çekmiştir. 

l'ck saym Celal Bayar 
Başvekil 

Yaıo,-. 

"Bilylik Tilrk amirali Barbaros için e
nılr ve tensiblnizle yapılan törende aa. 
yrn ba!}Vekllimi.zl hörmet ve teşekkürle 

andık. Merasime iştirak eden balkın ve 

Tcınıton amca~ 

nan yaz tatınn 

heyetlerin tazim ve §llkranlarmı arzede
rlm." 

Barbaros gUnU komitesi reisi adı
na İstanbul vali.si ''c belediye rtisl 

l\luhlddtn Cstundağ 
B.ışveklllmiz şu cevabı vermişlerdir: 

l\fu.'ılddln Cıııtundağ 

Vali ve Belediye reisi 
tstanbul 

"Barbaros lhUfali mUnasebetlle çek
tiğiniz telgrafı bUyllk memnuniyetle aL 
dem. Barbarosun blltUn cihan lUbarlle 
en büyü~ amiral olduğuna şUphe yok
tur. Vatanına ve milletine karııı yüksek 
fcragntla yaptığı bUyük hizmetler Türk 
gençliğine her zaman için örnek olacak 
kıymet \'O mahiyettedir. Başta ekselens
ları olduğu halde tortib heyetine ve ih. 
tifale iştırak edenlere değerli teşebbüs 

ve hizmetlerinden dolııyı te~ekktirlreiml 

sunarım." 

Ba!}Vekil 
Celfıl Dayar 

liir tuvzhı 
25 eylül tarihli sayımızdaki bir haber. 

de, TUrk vatandaşlığından çıkarılmaları
na karar verilenler arasında ''l{ande
mir" ismi de geçiyordu. Bu mUnasebet
le "Kandemir"' mUstear imzaslle yazı 

yazan muharrir arkıı.daşrmızdaı:ı. bir mek 
tup aldık. Arkadatır.m: mevzuubahs 
''Kandemir' ln kendisi olmadığının tav. 
z!.h ve tasrih edilmf'sini istemektedir. 

Mektepler 
pazartesi 
açı~ıyor 

193&-1939 senesi ders ~,h pazartesi 
gUnUnden Jtlbaren başlamaktadır. İlk ,.e 
orta mekteblerle liselerde pazartesi e~ 
babından itibaren tedrisata başlan~ 

caktır. 

Maarif vek!letinin verdiği karar mu.. 
clblnce bu sene ilk defa olarak, bütUn 
memlekette ders senesi ayni gUndc baş

lamaktadır. Vakıa daha eV\·el bazı ecne
bi vo akalUyet mekteblerinde, eski bir 
alışıklık ve lAilbıllllikle tedrisata yine er 
ken baıılanmışsa da maarif vekliletl bu 
hareket hakkında tahkikata başlamış ve 
bu mekteblerde-bulunan yar direktörle. 
rl meııul tutarak kendllerinden rapor is 
tem iş Ur. 

Pazartesi sabahı bütUn ilk mektcbler
de tedrisata bayrak mera.simi ve istlkl!l 
marşı ile başlnnacaktır. llk ders Türk 

inktlabmrn azametine ve Tilrk mllleti
nin büyUklUğüne tahsis edilml11tir. 

Orta mektcb ve liselerde de ilk ders.. 
le:- ayni şeklide geçecektir. 

Maarif mUdUrlUğü son defa olarak bU 
tUn mektcblerdc ders senesi etrafında 
yapılan hazırlıkları tcdkik etmclıtcdlr. 

o 

Köprü üzer·ne 

bırakı1an çocu < 
Va\lruyu anahğı 
evlenmek için 

ter ketmiş 

Bu ubah köprU Uzerlnde terkedilmiıs 
Uç ynernda bir erkek ı;:ocuku bulunmuş. 
tur. Kalabalık bir zamanda öteye beriye 
koşarken polisler tarafından yakalanan 
çocuk karakola götUrUlmU§ ve zavallı
nın livcy annesi tarafından bırnkıldığı 
anla3ılmışlır. 

Yavrunun cebinde bulunan bir kfığtd-
da şunlar yazılıdır: 

- lıımi Aydascnblrdir. Bu kü. 
çllk evlAdlığımclt. Şimdi evleniyorum. Ko 
cam olacak erkek çocuk istemiyor. Ben 
de terketmeğe mecbur kalıyorum. 

Adliye doktoru Salih Ha§im tarafın. 
dan muayene edilen kilçük çok sıhhatll 
ve neşolidir. Herkesi acındıran bu sevim
li yavru DarUlacezeye gönderilecektir. 

Şişli Halkevlnde 
dersler 

Şi~U llalke\inden: 
Evimiz Halk dershaneleri ve kur!L. 

lt.r şubesine kayıt baıılamıştır. Şimdlllk 

Tiirkçc, İngillzcc, Almanca, Fransızca, di
ki~ ve biçki, ev idaresi, şapka, ~içek, 

selfej, ve mUzik dersleri için 16 birlnc.iteş· 
rln 1938 tarihine kadar kayıt devam ede. 
cektlr. İstekWerln Uç tane ve.sika fotoğ. 
rafı ve hüviyet cllzdanlariyle beraber her 
gUn saat 17 den 20 ye kad'1.r mUrncaatlıı.rı. 



29 EYL'UL - 1938 

;Ra(/ata daic - -Mana ;ız oyunlar 
D AN!MARKALI bir gazeteci bir 

bahse girişmiş: memleketinden 
cebine bir metelik almadan çıkacak, ara
baya , t~en -:ı binmiyccek, hergünkü rızkını 
ve deniz aşırı yerlere gitmek için vapur 
navlununu çalışmasiyle temin edecek. Bu 
şartları yerine getirerek dlinyayı dönüp 
dolaşırsa, bizim paramızla on beş bin li-

ra kadar bir ııey kazanacakmış.Çoktanbeir 
yola çıkmış; hatta §imdiye kadar birkaç 
devlet veya hükümet reisi ile, Papa ile 
konuşup makaleler yazmış. 

Böyle bir bahse girişmek bugürı bize 
garip geliyor. Yaya olarak dünyayı do
laşmak değil, İstabul~dan lzmit'e kadar 
gitmek bile yapılması güç bir iş gibi gö
zü!;üyor. Halbuki günde altı, yedi saat 
yilrilmeğ'i göze alan bir adamın yaya 
devri - alem seyahatine çıkması ltiç te 
zor bir şey değildir. Çeçen asırlarda bu 
i~i pekala yaparlarmış; hatta o zaman. 
lar ~ ollar şimdiki kadar emniyetli olma. 
dığı için bu iş daha zormuş. Yola parasız 
çıkmak şartı biraz daha sıkıntılı; fakat 

az çok tanınmıi;i bir gazeteci, her gitti
ği yerde elbette kolaylık görür. Para. 
sını sırf bedeni çalışması ile temin et-

mek mecburiyeti varsa dahi ona her 
tarafta -işsizleri en çok · olan memle
ketler de blle_ bir iki günlük bir iş bu
lurlar. Do~rusu o gazetecinin böyle bir 
bahse giri~mcsini değil, her kim tFe ö
teki adamın bu bahsi tutmasını garip 
bulmak lıizım. 

Fakat, öyle olmuyor; tanıdıklarımız

dan güçlil, kuvvetli, sıhhati yerinde 
bir adam olup da bize: "Ben parasız, 

pulsuz, yaya olarak dünyayı dönüp do
Iaşmağa çıkıyorum" dese, siz de, ben 
de ona evvela: "Hayır, yapamazsın" 

deriz. Çünkü trenin, otomobilin, tay. 
yarenin bulunduğu bir asrrda bir kimse
nin bunlardan istifade etmemesini aklı
mız almaz. Almaması fla daha tabiidir. 

Bahsi kaybedebiliriz, zarar yok. İti

raf edeyim ki öyle bir bahse girişecek a 
dama: "Hay hay! Yeğitim, yurursun; 

hatta küçUk denizleri yUzerek aşman 
da kabHdir." keseme u~·ğı n bir bahsi 
ka,; betmcği daha muvafık bulurum. ln. 
san zaman~nın adamı olma1ı ve- zama
nının bütün vasıtalarından istifade et
mek istemeli. Tren, otomobil, tayyare 
bulunan bir devirde yaya devri-alem 
seya!ıatine çıkmak, hem de buna maddi 
bir zaruret olmadan halkışmak, kos
turnlil baloya gitmek gibi bir şeydir. 

KostUmlU balo nihayet bir gece sürer; 
yaya devri-alem ise insana bir kaç yı. 

lını kaybettirir. 
Bunun içindir ki böyle garip bahisle

re girişen adamlardan hiç de hoşlanmı
yorum. Yaptıkları zor bir iş değil; onu 
bliyilk babalarımız da pek ala yapmış
lar. Ancak zamandan kaçış, geriye dö. 
nilş. Bir zamanlarda bir Alain Gerbaut 
çıkmıştı, knyık kadar bir yelkenli gemi 
ile tek başına Okyanusu dolaştı. Böyle 
hareketler ne isbat eder? Okyanusu 
tayyare ile her gün daha kısa bir mlid. 
dette aşmak istiyenlerin hareketinde 
bir mana vardır; onlar hiç şüphesiz ki 
alkışlanma~a, hayranlığa 18.yik adam_ 

lardır. Fakat ötekilerin yaptıkları ga. 
yet yorucu bir oyundan başka bir şey 
değildir. 

Nurullah AT AÇ 

Halkevl 6rkesl rası 
Evimiz orkestrası kadrosunu geniş

letmiştir. Muhtelif sazlar için yeni ele
manlar alınacaktır. Orkestramızda çalış 

mak istiyen musiki sever arkadaşlarımı_ 
zın (Piyano, armonyum, keman, çello, 
flüt, klarnet, tromba) her gün Cağal
oğlundaki Halkevi bürosuna müracaat
ları rica olunur. 

ıJavet 
lstanbul müddeiumumiliğinden : 
İstanbula geldiği anlaşılan Erdek 

Sorgu hakimi ihsan Yeğenin hemen 
memuriyetimize müracaatı .. 

İstanbul Asliye Mahkemesi Altıncı 

Hukuk Dairesinden: 
Hafize tarafından Eyup Tülbendçi

lerde 1 7 sayılı evde oturmakta iken ha
len ikametgahı meçhul Şevki aleyhi· 
ne açılan boşanma davasında : 

Tahkikat günü 5. 11. 938 cumartesi 
aaat 11 olarak tayin edilmiş ve daveti
yenin I* num.ı mahkeme divanhane· 
ıine talik edilmiş olduğundan muay -
yen gün ve saatte mahkemede hazır bu 
lunması lilzumu tebliğ yerine geçmek 
lizcre ilan olunur. 

HA,HEK 

? 

lngiliz V alide K raliçesi, antika 
e şyasını satıyor 
...-.....-. .-"'·'...._.~ Parasını Milli müdafa- Acıklı bir hiıd~ 

QlJQ tahsis edecek 
İngiltere valide kraliçesi Meri bazı antika eşyasını satmaya ve parasını 

milli müdafaava tahsis etmeve karar vermiştir. 
Kraliçeni~ sattığı antika· eşya arasında bilhassa Çin işi çay takımları var· 

dır. Yüzlerce parçadan ibaret olan bu çok kıymetli koleksiyonu esasen kraliçe 
koyacak yer bulamamaktadır. Çünkü geçenlerde Londrada başka bir köşke ta· 
şmmıştır. Burada ise- antika eşya koleksiyonlarının hepsini alacak yer yoktur. 

Kraliçe Meri satmağa karar verdiği eşyalarmı müzayedeye çıkartmıştır. 
Alınacak para, masraf çıktıktan sonra, Milli Müdafaa nezaretine \'eritecektir .. 

Kraliçenin bu hareketi İngilterede çok iyi karşılanmıştır. Diğer zenginle· 
rinde bu migali takip etmeleri temenni olunmaktadır. 

Tarihte buna bir misal daha görülmektedir. İngiliz kraliçesi Mar Hamiyet 
kocası Çarliz Stuvart muharebede müşkül bir vaziyete düştüğü zaman, Holan 
daya gitmiş ve orada kendisinin mücevherlerini kızlarının da çehizlerini sat· 

mış, parasilc bir filotilla kurarak kocasının imdadına göndermiştir. 

sar aıım keşifettnğı Dlr gazla 

Bir kadın, yatalak oğlunu 
öldürdü 

Istırap çeken çocuklarını veya ana· 
larını öldüren kimselere f ngilterede 
çok tesadüf edilmektedir. Son günler
de, senelerdenberi hastalık çeken an
nesini öfdüren bir gençten bahsetmiı
tik. Bugün de İngiliz gazeteleri bir 
kadının alil ve yatalak oğlunu öldürdü
nü yazıyorlar. 

Fakat bu, .son .derece acıklı bir .fa
ciadır. Çünkü, oğlunu öldüren kadm 
ayni zamanda hem kendisini, hem de 
oğlunun nişanlısını felakete eürükle • 
miştir. 

· 1 Dakika içinde 1 milyon 

Mak Klintok ismindeki genç, bun • 
dan bir kaç sene evvel bir motosiklet 
kazasında ağır surette yaralarumı, ka
burga kemikleri, bir bacağı kınlmııtır. 
O zamandanb:ri de topal ve kambur 
kalmtştır. Fakat, nişanlısı Mis Mak 
Vord ona hastalığında gecesini gün • 
düzüne katarak baktığı gibi, ondan 
sonra da kendisinden ayrılmak isteme.. 

Pariste, harp ihtimaline karşı yapılan 
hazırlık m·a:;mcia, caddelerde gece içinde 
ışık yanan büyük saatler üzerine mavi ör
tüler örtülmekte veya ışıkları azaltılmak· 
tadır. Harp esnasında Paris caddeleri, tay 
yare hücumlarına karşı ,ışıklan sönmüş 

bir halele bµlundurulacaktır. 

Londı oda 
nümaqişler 

İngiliz Hükumetine dil 
uzatan bir A'man kızı 

tevkif edildi 
Avrupada bir yaooan harp ve mü -

dafaa hazırlıkları, bir yandan sulhu 
mulıafaza için müzakereler devam e· 
derken büyük şchi::ler heyecanlı bir 
galean içinde bulunmaktadır. Pragda 
Çekler Almanlara karşı harbe hazır ol
duklarını bildiren mitingler yapıvor -
lar; Lon.drada da her gün başve!-talet 

binası önünde nümayişler oluyor, fa_ 
gist aleyhtarı büyük bir kalabalık heye
canlı tezahüratta bulunuyor. 

Geçen gün Londrada yapılan bir nü
mayişte, memleketindeki idarenin aley 
tarı olan bir Alman kızı mühim bir ha
dise çıkarmış, halka hitaben nutuk söy 
lerken heyecanına kapılarak bazı aşı
rı sözler sarfetmiştir. 

Alman kızı, İngiliz başvekilinin Hit· 
lerle görL:şmiye gitmesini tenkid ede
rek "ingilterenin yakında Hitlerin çiz
melerini boyayıp düğmelerini parlat -
makla memnun olacağını, çok geçme· 
den, başına Hitlerin dostu olan bir ada
mın: Eski Edvardın diktatör olarak 
geçirileceğini,. söylemiştir. 

Hiddet içinde ve kendini kaybetmiş 
bir şekilde bunları söyliyen Alman kı
zının sözlerine daha fazla devama mü· 
saade edilmem·ş ve polis tarafından 

tevkif edilerek karakola götürülmüş -
tür. 

Londradaki nümlyi~lerden birinde 
de 6000 kişi Çekoslovakya sefaretha -
nesinin önünde toplanarak Çeklerle 
berab:r olduklarını, onlar için harbe 
hazır bL•hınduklarını söylemişler, bü
yük tezahüratta bulunmuş~ardır .. 

Polis b;,ı nümayişlere müsaade et· 
mekte~:r. Yalnız, şeh:r içinde asayi~i 

muhafaza için, toplantı yerlerine kadar 
nümayiş~ilerin sükunetle yürümelerini 
esas ittihaz etmiştir. Nümayişçilerin 

yol esnasında şarkı söylemeleri, ko
nuşmaları, batta cıgara içmeleri ya
saktır. 

Londrada, Çekoslovakya lehinde ol
duğu gibi Almanya lehinde de nüma -

askeri durduracaktı! 
F k t Nevyork ta bir binanın 19 u ncu miş ve evlenmek niyetinden vazge~m~· 

d a .• 1 migtir. ,......., . -- ..., ~.,,,.._'( -

katından karıslle beraber yuvarlanıp F ' ----:-7~~-
parçalandı ~< 

Harplerde askerleri sersemletecek ve bu doldurulan bombalard~ biri bir. d.akika 
suretle orduların kolayca esir edilmesine içinde düşmanın 1 mılyon askerını der
yarayacak bir nevi gaz icat eden Ameri- hal olduk.lan yerde durdurmaya muktc· 

kalı profesör Röşav geçen gün Nevyorkta dirdir. Patlayan bom~~ ile etraf~ yayılan 
feci oir kazanın kurbanı olarak, kansile gaz derhal onu teneflus edenlerın kan 
..bc~!Jtr ölmilfti.iı", wyiklerini azaltmakta ve onları uyuştu 

· rarak sersem bir hale adını atamıyacak Nevyorkun en kalabalık caddelerınden • ' . 
biri üzerindeki 25 katlı bir binanın 19 bir vaziyete getirmektedır. 
uncu katında oturan profesör buradan ai iRl a lr p kor O< \\JI su 
~ağı düşmüş ve derhal ölmüştür. Ayni za· Nişan hları bir an önce 
manda, onunla beraber karısı da yuvar· 
lanmış ve parçalanmıştır. evlenmeğe sevketti . 

Bu feci kazaya daha garip bir mana ve- Harp korkusu şehirlerin hayatını bq.. , 
ren bir nokta vardır. 0 da, kadının tama· tanbaşa değiştirirken evlenme işlerini 
mile çıplak bulunması, fakat profesörün de de büyük bir tesir göstermeğe baı. 
giyimli olmasıdır.. lamıştır. 

Hadise şu şekilde tefsir edilmektedir: Filhakika, Lonıirada son hafta içln-
Profesörün karısı, birdenbire üzerine de evlenmekte acele edenlerin pek çok 

delilik gelerek,· soyunmuş bir halde, ken· olduğu görülmüştür. Nışanlıları harbe ~ 
disihi pencereden aşağı atmak istemiş, a- gidecek genç kızlar onlarla derhal ev-
dam da onu tutayım derken beraber y11- ıenmeyi arzu etmekte, askere çağırılan: • 
varlarırnıştır. delikanlılar da ayni arzuyu göstermek-

Ne\'york üniversitesi profesörlerinden tedir. ' 
olan doktor Röşav 55 yaşında ve dünya· Londrada geçen gUn biraz garip bir 
ca tanınmış bir ilim adamıydı. Son za· hadise olmuştur: 
manlarda sersemletici gazı keşfetmiş, Şehrin bir çok yerlerinde ahali gaz 
bu suretle harpleri kan dökülmeden ka· maskesi almak için beklerken evlenme 
zanmak çaresini bulduğunu söylemişti. dairelerinin kapısı önünde de uzun bir 

Profesörün iddiasına göre, bu gazlarla kalabalık sürü haıfnde toplanınrya baş. 

yişlere rastlanıyor. Mesela, İngilizlerin 
faşist li.deri olan Sir Osvald Mosleyin 
partisi azaları da, Nazi usulü selam 
vererek, sokaklarda dolaşmakta, mey· 
danlarda toplanarak nümyiılerde bu
lunmktadır. 

Bu nümayişlerden birinde Sir O s
vald' "Sü.det Almanları üzerindeki 
Çekoslovak zulmünü,, şiddetle tenkid 
etmiş ve Almanyanın haklı olduğuna 

dair sözler söylemiştir. 
Nümayişlerde iki tarafın çarpışma· 

ması için büyük miktarda polis kuv -
vetleri bulundurulmaktadır. 

Diğer taraftan halk, harp tehlikesini 
her giin biraz daha hissederek tedbir 
almakta acele ediyor. Mesela, halka 
gaz maskesi dağıtılan binaların önün
de sabahtan akşama kadar kalabalık 

be~.:liyor; herkes gaz maskesi almak 
için sabırsızlanıyor. 

lamıştrr. Fakat, önlerine çıkan bir kala-
balık yeri evlenme dairesi zanneden iki 
genç, içeri girdikleri zaman, yanlışlıkla 
gaz maskesi dağıtılan yere geldİ1tlerini 
farketmi.şlerdir. 

Hitlerle Çember
lay11. 'i konuşturan 

tercuman / 
Her ikisinin de telaffuz ve 

jest ler ini aynen taklit etmiş 
Hitlerle Çemberlayn arasındaki görüş

melerde tercümanlık eden Şmit Avrupa· 
nın en iyi tercümanı olarak tanınmıştır. 
Şmit bu gibi bir çok siyasi görüşme· 

lerde tercümanlık etmiştir. Çünkü devlet 
adamlan bazan diğerlerinin dilini olduk· 
ça bildikleri halde bile fikirlerini tamami
le anlatamamak veya yanlış anlatmak 
korkusu ile, karşı karşıya bir yalnız konuş 

Yalnız, Mak Klintokun annesi oll• 
nun bu sakat halde evlenmesine mua
rızdır. Bu itirazı, daha ziyad«? oğlUhti 

. fazla acımasından ileri gelmektedir 1 

Onun hergün ıstırap ~ker bir h-1de 
yaşamasına tahammül edemiyen kadın, 
kendi arzusuna rağmen karar verilen' 
düğünden bir gün evvel, büyük bit 
buhran içinde, tabanca ile oğlunu öL 
dürüyor. 

Kadm deli bir vaziyettedir ve tablb
cadaki kurşunları ileri geri saçınakta• 
dır. Bu sırada içeri giren Mis Mak 
vort da kununlardan biri ile yaralana
rak ölüyor. Fakat •on bir kurıun da 
kadının göğsüne teaa<ıüf ederek onu 
da ölüme sürüklüyor. 

Bu suretle düğün arifesinde, zavallı 
Alil gencin evi bir facia &ahnesi oluyor. 

Bulgaristan 
Trakyada manevra 

yapıyor 
Sofya, 28 (A.A.) - Röyter ajansı mu· 

habirinin bildirdiğine göre Bulgaristanm 
cenubunda muhtelif sınıfların iştirakiW 
bugün askeri manevralara başlanİnı§~ 

Bu vaziyet 'karşısında, hükumet ta
rafından halka maske dağıtılan mer
kezler çoğaltılmış, fabrikalardan kül -
liyetli miktarda maske gönderilmiye 
başlanmıştır. 

mayı değil, aralarında bir tercüman bulun ======:;:=;::::===:====-~.: 

Sinema, tiyatro gibi umumi yerlercf~ 
de hava hücumlanna ka111 tedbirler a
lınmaktadır. Harbiye Nezareti şehi~e 
alınacak müdataa tesisatını da acele 
ikmale çalışmaktadır. 

durmayı tercih etmektedirler. 
Hitler - C-emberlayn mülakatının bu 

tariht tercümanı yalnız, birinin söyledi· 
ği kelimeleri ötekine tam manasile nak
letmekte mahir değildir. Onun hususiye
ti, bilhassa, söylenilen cümleyi ayni ton-
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1ÇERDE: 

• l\feksıkanın mılli bıı~ raını ıııunasehc 

tile Atatürk ile Meksika reisicumhuru sene 
ral Kardcna5 artısında telgrııfl:ır teati olun· 
muştur. 

• İstanbul şehir meclisi intih:ıbah cu 
marlesi günü yapılocııktır. \'il:iyc'c b:ığlı 
kazalarda du :ıyni sün belediye meclisi se· 
cinıleri b:ışlıyncaktır. 

•Pazarlıksız satış kanununun tatbik şek
li hakkın do nliıkndıırlıırı tcıl\'İr iı;ın ) uıııl· 
makta olan topl:ıntılara dün de de' :ıııı cclıl 

RABER - Akeam po!!tası 

mişlır. Bugün son olarnk ticaret odıı 1 ----------------
sında ınalırukııt maddeleri sııtunlarl:ı bir 1 
toplantı yapıhıcak, yarından i ı ibaren ka
nunun f:ıtbikine geçilecektir. 

• G tcşrinienel kurtuluş bal r:ımı için 
merasim programı hazırlnnm:ıkladır. Cum 
huriycl lın~ rnıııı hazırlığı dn dcv:ıııı ctrıu:k 
ledlr. 

• Silivri haynın sergısi cumartesi gunu 
belediye reis muavini H:ıur lar:ıfınd:ın açı· 
lacnktır. 

llkmel,;teplcrde okuyan yoksul ve kim· 
sesiz çocukları himaye heyetleri lıirliği 

bütün parti vilıiyet merkezinde senelik top 
lantısını ynpııcaktır. 

• Belediye \"ergi tııhakkuk ,.e lalı il işle· 

ri bazı şubelerde müştereken ynpılıyorclıı. 
Ay başından itih:ıren hunlar <in avrılmı~-' 
tır. Her şubede tahııkkuk \•e tahsil memur· l 
ları ayrı olacak, Cnkal iınkiın olduğu znm:ın 
blrlbirlerınc yardım edebileceklerdir. 1 

• Liselere )'nhancı dil öğretmeni ~et iştir 
mek üzere üniversitede bir şulıe :H;ılmnsınıı 
karar verilmiştir. Tedrisata lm yıl başlanı
lacak ve bir sene devam edecek olan kur· 
sa lise mczunlnrı nlınnrnk bu müdclet zar. 
fında 30 lira aylık verilecektir. 1 

•Türk· lıı~ili:r. serm:ıyesinirı iştiraki ilc
1 

işletilecek ol:rn Morgu! b:ıkır m:ı<lenlerinde 
tetkikat yapmak üzere lıirknc lnsiliz mü-

Bu hafta SAKARYA Sinemasında 

Programa ilave olarak 
~emherlayn - Httler t{ÖrUşmelerl 

Ve 2 nıii tcsııa film: 
ÇIXGEXC PREXSES /' l>E~tz J\ 1 'RTLARI 

.\:'\N \BLI.L.\ - llE:\HY FOXD.\ 1 CAR\' coorım - G. R.\FT 
tckınllı rrnkli 1 

~hıhim ilıtnr: Programa il:ıveten hafla 
YEXI P.\H.\)IOL ~l' D('NYA 11.\\'.\0ISLiml -&KJ•İi 

AKŞAM ...ıtt1111 

~inenıası 
Ye ·Sinema . 

1 Mevsimine 
1 a ıalar 

KO)IED1Sl İJ,E BılŞU\"OR 

IU.:l\"It\' GAR~\T. IlE'M'Y STOCKl~EJ,D • AR!\IA~·n BERN.\RD 

hendisi şehrimize gelerek Trabzon yolu ile---....---------------------__:_ _______ _ 
madene lınrekct elmişlerdir. 

• Slrketih:ıyriye \"C Akay idaresinin son· 
b:ıh3r tarifeleri pazartc inden ilıb:ıren tal 
bih başlıınncaktır. 

• Deniz harp mektebinde bugün bu sene 
5Ubay çıkan talebe) e kılıç ,·erme ve and 
icme merasimi yapılacaktır. 

• Denlzbank, b:ınkaya bağlı müessesele
rin işleri için biiyük bir matbaa kurmakla· 
dır. Matbaaya A\·rupadan yeni makineler 
cetirilecek tir. 

• Dün vilfıyette •apılan bir toplanlıclıı 

yeni avcı kanununun tatbikatına dair ni
zamname hazırlanmış ve nesilleri nıalan 

baZl hayvanların avlanmaması hakkm~:ı 

karar verHmesi !cin Ziraat \•ekôletine mii· 
rac:aat edilmiştir. 

DIŞARDA: 

• Peştcde toplanacak olan Milletlerarns1 
yataklı '"ngonlar l:onı;reslne iştirak edecek 
heyetimiz yakında hareket edect'klir. Kon· 
grcde bilhassa l\lusul hatımcla d:ı yataklı 

vagon efcrlcri temini sörüşüleceklir. 
• Milll saraylar müdürlü[;u. Beylerbeyi 

sarayının merhutatından olan Ye kıymetli 
bir sanat eseri hulunnn snrı köşkü nslınıı 1 
mutabık olarak tamir ctılrrncğe karar ver
miştir. 

• Mersin hattına ilk seferini y:ıp:ırı El
t"üsk \"apurunun birinci dcra olarak tzmirc 
~elmesl mOnnscbctile Denizbank t:ırarın
dan gemide dün akşam bir ziyafet '"erilmiş 
tir. Ziyafet, samimi hnshihnllcrle sec Y:ık
te kadar de,·am etmiştir • 

Çocuklar 
arasında 

DUn de iki yaralama 
vakası oldu 

Küçük çocuklar arasındaki yaralama 
v&kalan yine çoğalm13tır. Dün de, iki 

küçük, bıçakla diğer iki çocuc;u yarala. 
mışlardır. 

Vakalardan biri KadıköyUndc olmu§
tur. Boyacı Mehmed sokağında 3 numa. 
rada oturan amele Bayramın oğlu Meh
med dün evden gizlice cebine ko)duğu 
bıçakla sokağa çıkını§, ayni sokakta o
turan Abdülkcrimin oğlu Hüseyin ile oy 
namağa koyulmuştur. Bu sırada cebinden 
bıçağını çıkaran Mehmed şaka yapmağa 
ve böylelikle arkadaşını korkutmağa baş
lamıo, fakat, bu esnada bıçak Hüse>ynin 
yuvarlanan kilçük, imdad otomobili ile 

karnına saplanmı§tır. Kanlar içinde yere 
Haydarpaua nUmunc hastahanesine kal
dınlmış ve suçlu Mehmed yakalanmış
tır. 

Diğer vaka Beyoğlunda olmuş, Çukur 
sokağında oturan 14 yaljlaı;-ında Adnan 
isminde bir çocuk 13 ya§mdaki arkadaşı 

tı~Wll •j. tnmın11nl v.\ı:8.\ 'Cl{ an Ol!TN 
olan Nikonun arkasından yetişerek elin 
deki ~kryt arkasına l'!aplamı§tır. Niko 
hastahaneye kaldırılmış, Adnan yaka
lanarak tahkikata başlanmıştır. 

rle ah, öğle ve axşam 
Her yemekten sonra mutazaman di~lerinizi hrçalayınız. 

Sümer Sineması! 
Sinema se:r.onu b:ışlal ıp Beyoğlu birın

ci 'izyon sinem lurı nr;ılclısı Iı:ıldc Sl'~IEll 
sinemasııııl:ı n lı51:i SC'S ı;ıkıııı:ıılığını gurcrck 
ıııl'r.ıkııııızı sıclt:rıııek i~·in sincm:ı ıııiicluı i· 
) eline ıııür. l·a.ıll .ı t:ıhkıkat ) :ıptık. Netice
sini sıııcıııa meraklısı okul uculnnmız:ı 
tıildiri) oruı. 

Aı;ıldığınd:ııılıcri şatnfatlı, halkr ııltlal:ın 

reklfimlnrdan çekinerek st'ssiz, siikün için 
de ınii~tcrllcrini ııwmnun <'imek için çalı· 
şıın \"C huna 11111\.ıff.ık olan bu se,·iıııli si· 
nema, hu ınc\siııı, lııılka kapılarını büyük 
bir sürı,rizle açacnktır. Sümer, bu sene la· 
m:ımcn dc{ıişınlş, lıiiyümüş, liiks kollukları 
fazl:ıln,nıış, balkonu genişklilmiş \"e s:ılon 

t:ıtııoıııe•ı :> eıı i leııcı t•k modern lıir şet.le so· 
kulclu~ıı ı;ıbi ııek l:tkınd:ı dlın:>anın en son 
k:ıdı olan (~lırafoıuk) se~li tertilı:ıtıle ter;· 
lıızi iı;ın ılc tcclbır alınmıştır. 

Filmlerine gelince: Sümer, hu sene filnı
lcrinl de h:ıkil.I bir fednknrlık yaparak 
he:>ııclınitl'I fılınlcrin ıırıı'>ındıııı u:r.un tcc· 
rilbelerinc i::.tınauen halkın bulun ze\'k ve 
lcmayiillcrini nazarı <likkntc ııl:ırnk sec-miş· 
tir. 

A5:ı~ı<ln i~iınleriııi ynzdıi'lınıız bıı rilmler 
den ıııood.ı ıurlq;e sözlu ol.ır.ık Se\gilinin 
gözynşları, Ya~asın :ışk, Milli inkılübımızı 
sostcn·ıı Be) az Lsırc, B.ılabck harabelerin
de 'iC Sl\·oslopol fılmleri bulunduğu gihi 
Jıir buçuk seneden heri reni 'e eski cluny:ı
yı ı;:ılkıılandır:ırnk ŞJrloının fılnıleri de d:ı 
hil olduğu halde şimdiye k:ıılnr rilııwilil, 

t.ırılıiııde hiçbir kordcl:ınırı k:ıznnanı:ıdığı 
ı,.·ılsınca hır ııııırnrrnl.i)ct kaıan:ın \' 1J 
l)ı.,nc) 'irı J>oınul, ıırrn""' ,.e Yedi dice fılııı 
!erini de teıııın etmiştir. C::ızeıelerimiziıı 

iki 
a 

!Jaştaraf ı 1 incide 
dilerinı ·d<1rr prensipinin tatbiki için )·ap 
~ıkları bu müracaatlarında çok haklıdır· 
iar. Çünkü onlar, Südetlere rapıl:ın ve 
sizin itiıaz etti~iniı muamelelerin hiçbi· 
rile kabilikıy:-ı~ olamıracak bir ~crait al· 
tınd1 bulunur0rlar. 

Asırlardanber: muhtariyet sahibi olan 
bir memlekette fasiı:! idaresi bu muhtari· 
retin hiçbir izini bırakmamıştır. 

Dili yunanca olan 1.ıir memlekette bu· 
gün saat,e bir saat bile olsun yunanca o· 
kutulan bir tek mektep yoktur. Esasen bir 
çok m~ktep!cr ltalyan ordusu zabitleri i· 
çin yatakhane haline getirilmi§tir. 

Türklerin iclare~indeyken dinimizde 
scı·besttik. llugiın bu, uzak bir hatıra ola· 
rak kalmıştır. 

On i'L:i ada h::lkının bu müracaatını na· 
zan dikkate almanız lfııımdır. Zira, "iki 
ağırlık ve ikı öl~ü .. ~·yac:;etinden acı ~n 
bahsetmi: bir adam için münac::ip gördü· 
ğu takdirde lıu .:iy~'l('tı l:.izzat kendıc:;·nm 
kullarıma ı tarihe ırnr:ı alay e\ınektir. 

Hariç•rJ.i mı iki adalılar 
tr.şkilcilt merkn komitrsi 

ı1tiwı, 21 ey:n 9.~8 

hemen hep.,iııin az ı,·ok lıahsellığı 'e hliliiıı ---
dLinyııcl.:ı a~ lıırdaııbcri ovııanıakt:ı olan 'c OPER~TÖR 
lıilcl tcdurık etmek için h:ılkı ı::ünlercc ~i
ııem:ı k:ıpılarıııd:ı el,Jctcn hu film, mrrıılc· 
keliıııız<le dl' hakil.I lıır h:11lise trşkıl ede· 
ccklir. 

Süınl•rin hu ıııcvsırıı gö~lercrc;ı filmler· 
ılı:ıı h.ı5lır:ıl:ırı: 

Xc Şl·kcr Şl'l - (De:ınnı Durhin), l'aha, 
J>nrı'i çıçt>ı'.;ı • (l>all\ el Dar~ o), Sunslıa' 

focinsı, llerkiil ((~ohi l\lorlt>y), ('ltiınnlonı 
(Dita J>nrlo), Sokuk ş:ırhcısı, iki nhlı:ıb-
l:ır cı·ern:ındcl). Ateş dl\arı, \ ş:ıynlım, 

!Tito Şiı a). iki :ıı;ık goz C\llllonl, Tıılih 
yıldızı (l\leğlcınoıı~e). ;\ile melesi (Bcıtı 

Stokfcl), l\aılııı hırsızı ( .\nni Duko), T:ıtlı 
7.chlr (:\lari Bel), Bunl:ırd:ın b:ışkn Dc:ınnnl 
Durhln, S:ırl Btt:ıle, Danyt-1 D:ı~ ö, "e Frt('l 
Aslcrlc Cince l!ogcrın çevirmekle olup he· 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakiilltsi ikıtırı Cerrahi 

Kl111iği Doçtmtı 

Istiklfıl Cadde~ı Elhamra Apar. 
tımanı No. 15119 Telefon: 3:i.!)~ 

nüz iı.imlerl teshil edilmiyen filınlcri. 
Du programla Siim<'rin hu sene halkın 

lıiitün Z<'' k ~ c nrrnlnrını fa7.l:ı11lll' t:ıtmin 
edecek hlr sinema olclu.iiuna lıi<: sliııhe el· 
mi)onız. 
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e 
Londra, 29 - Amerika cı.unhurreisi yoktur. Bununla beraber, dünya vatan. 

Ruzvelt sulhu kurtarmak yolunda Hitlere da§ı sıfatilc olan mesuliyetimizi müd. 
Bene~e. Fransız \'e İngiliz başvekillerine rik bulunuyoruz. 
göndredıği ilk telgrafından sonra Bitlere Milletimin kati arzusu, hükumeti-
yeni bir telgraf göndermiştir. nin daima ve daima harbe mani olmak 

Ruzveltin yeni mersajı yalnız IIitlcre için sesini yükseltmesini emretmekte

gonderilmiştir. Hitlerinkine ceYap teşkil dir.,. 
eden bu telgraf milyonlarca insan haya· Amerikan Nazırforı mıı 
tının muhafazası için in~ani prensipler müzakereleri 
namına kendisine yapılan yeni bir hitap- Vaşington, 28 (A.A.) - l{abine, 
tır. Alman şansölyesi, Ruzvelte olan tel· toplantısının büyük bir kısm:nı bir 
grafmda "Versay muahedesinin haksız· harp vukuu halinde Amerika vaziycti
lıklarma .. hücum ediyor; Ruzvelt kendi· nin ne olacağını tetkika tahsis et· 
sine ce,·:-p \eriyor: "Geçmi5te yapılmış miştir. Hiç şüphesiz Cumhur başkanı· 
hüküm yanlışlıklarının \'e haksızlıkların nm bitaraflık kanununu göz önünde tut· 
münakaşası mevzuubahs değildir. Şimdi mn.ması hemen hemen imkansız ola • 
nıevzuubahs olan şey, Avrupamn bugün· caktır. Bununla beraber, Cumhur b::ış· 

kil Ye yarınki akibetidir.,, , kanının etrafmdakilerin hissiyatı naz.arı 
Ruzvelt Hitlere olan yeni telgrafını sa· dikkate nlmırsa. bu toplantı ~:;nasında. 

bahleyin saat 3 te göndermiştir. Buka· demokrnt memleketlere azami müzaha· 
rar, Cumhur başkam ile hariciye erkanı rette bulunması için bütün imkanhmn 
arasında yapılan müzakere neticec::inde \"e tetkik edilmiş olduğuna da şüphe yok-
rilmiştir • tur. 

Ruzveltin bu telgrafmm metni şudur: Harp Yuku bulur a ..• 
"26 eylul tarihli telgrafıma ekselan· Vaşington. 28 (A.A.) - Salahiyet· 

sınız tarafından verilen cevabı aldım. tnr bir menbadan öğrenildiğine göre 
Avrupa harbi patladığı taktirde bunun kabine Beyaz Saray"da akdettiği içti· 
bütün dünayaya şamil olacak olan ma esnasında harp vuku bulduğu tak· 
tahmini imkansız ve feliiketli netice- dirde parlamentoyu içtimaa davet et-
leri hakkındaki fikrime iştirak edece- me~e karar vermiştir. 
ğinizclen emindim. Hazırlanan harp ~emileri 

Bugü.1 mevzuubahsolan mesele geç- San Diego (Kalifornira) 28 ( . . A.) 
mi~te hüküm yanlışlıkları ve yahut Emin bir kaynaktan alınan malumata gö· 
haksızlıklar irtik;ip edilmiş olup olma- re, üç hafif kruvazöre alelacele üç ay ye-
dığı değildir. Bugün mevzuutıahsolan tecek kadar yakacak ve yi}ccck yüklen· 
şey. dlinyanm bugünkü ve yarmki a. mektedir. Deniz rnakamlan bu gemileri 
kibetidir. DJnya bütün m:Jlt>tlerin şe- nereye ~ideceğini gizliyorlar. 

fi olan bizlerden, bu millctlc:rin mu • 
kadderatınr, binlerce vatandaşm ölüm 
veya maluliyeti pahasma olmamak şar. 
tile, iyi akit-ete sevketmeklığim:zi is. 
tiyor. Umumi harp esnasında kuvvete 
müracaat barrşı temin edemedi. Zafer 
ve hezimet ayni derecede akim kal
dı. 

Dünyanın bundan ders alması la
zımdı. Bilhassa bu sebepledir ki. 26 

eylülde ekselansınıza Çekoslovak cü:n. 
hur başkanına ve Fransa ile lngilterc. 
nin başvekillerine müracaat ettim. ü
zerinde ısrar ettiğim iki nokta şı.nfar
d.ı: 

1 - Alman ve Çek hükumetleri a. 
rasındaki bütün ihtilaf mevzuları mus. 
lihane usullerle halledilebilir ve c-
dilmeliclir. 

2 - Kuvvete müracaat tehdidi u
mumi bir harp tevlit etmek tehlikesini 
intaç eder. 

Bu tehdit yerinde olmadıf!ı ka. 
dar, faydasızdır. Buna binaen, muza. 
kerelcr:n haklı ve yapıcı b:r tarzı hal
le kadar fasılasız devam etmesi fevka
lade mühimdir. 

Müzakereler, daima açıktır. Ve lü. 
zum görüldüğü taktirde ~inıdiki an. 
laşmazlıkta doğrudan doğruya alaka
dar bı..tün milletleri toplayan bir kon
feransı içtimaa clavet suretile sahası 

genişletileb:lir. Böyle bir konferans 
herhangi bitaraf bir memlekette eler. 
hal aktcdile' .:ir. 

Yukarıki noktalar hakkındaki kanaa 

~·;:-:m: Harpte can vrrccek olan er. 
kek, kadın. çocuk herkesin ruhu, bu 
harbe mani olmak için yapılan en kiı
çük hitaptan kaçındığımız taktirde 
bııi mcsul tutacaktır. Ameriha hüku
metinin Avrupa.da politik taahhütleri 

Yarı mera i ı 
f<aplan ar 

Neşriyatımız üzerine 
tecziye edildi 

Şirl~cti Hayriyenin iki vapuru ara· 
sında bir yarış yapıldığını dün yazm·ş 
tık. Deniz Ticaret Müdürlüğü bu ya:tt
mız üzerine hatlise ile al:tkadar olmuş 
ve <lün şayanı takdir bir sür'atle t:ıh· 

kikata ba§layıp ikmal etmiştir. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü her iki 
vapurun kaptanlar:nı celbedcrek ifaJc
lerini almış, yazımızda isimleri yalıh 
hadise şahitlerini dinlemiş ve yarı!iın 

vukubulduğu neticesine varmıştır. Bu. 
nun üzerine kaptanlar cezalandırılarak 
sicillerine kayıt geçirilmiş, kcndileri:-e 
bu gil:-i lıir hereketlerinin tekerrürü 
halinde kaptanlık vesikalarının ellerin· 
den alınacağı tebliğ edilmiştir. 

Deniz Ticaret müdürliigüne te~rk

kür ve iciraatındaki süratten dolayı 

tebrik ederiz. 
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Çek ordusu 
Tramvay Şirketi biran 
evvel satın alınmalıdır Anman ınüctYJmlY!na 

Mukavemet edebilir mi? Şirket 
Çekoslovakya, mahir top mühendislerine ve iyi 

teçhizatlı silah fabrikafarına maliktir 
safın 

elindeki malzemeyi bakımsızlık yüzünden, 
alınma muamelesi ya rıılıncaya kadar, İşe 

yaramaz hutdalar haline getirecektir! .. 
İyi teskilatlı, iyi talim görmilş ve baş. 

larmda bulunanlara karşı büyük bir sev
gi ta§ıyan Çek ordusu, bir harb olursa 
Almanların kolay kolay yenemiyecekleri 
bir kuvvettir. 

Fakat, bugünkü haliyle, bu ordunun 
doğrudan doğruya bir Alman hücumuna 
mukavemet etmesi beklenemez. 

Çek ordusunun piyade kuvveti sefer
berlik ilan edilmeden evvel 2:i bin kişi 

kadardı. Seferberlik sabahr 750 bine ~ık
mıştır. iyi teçhiz edilmiş olan bu ordu ha
kiki bir muharebe kuvvetidir. 

Seferberlik ilanından e\-vel Çek ordusu 
herbiri 15 bin kişilik on altı fırka piya
de, bir iki fırka süvari, normal miktarda 
da topçu kuvvetinden müteşekkildi. Se. 
ferberlik ilan edildikten sonra piyade 
kuvveti 36 fırkayı bulmuştur. 

Çekler bilhassa teçhizat cihetinden 
zengindir. İngiliz ordusunun yeni resmi 
tüfeği olan Bren tüfeği ilk defa Çekos. 
lJvakyada icad olunmuştur. BUtün Çek 
ordusunun dörtte birinde askerler bu si· 
lahla teçhiz edilmiştir. Bu tüfeğin tesiri 
Alman askerlerinin elindekilerden çok 
daha fazladır. Çekler ağır silahlarda da 
~öhret kazanmışlardır. Harbde Almanya
nm onlara karşı çıkaracağı ağır toplar 
ya meşhur Skoda silah fabrikasında ya. 
pılmıştır, yahut da Prag fabrikalarında. 
Yani, o toplar da Çekoslovakya malıdır. 

Çekoslovakyanm hava kuvveti nispe -
ten fazla değildir. Bugünkü saffı harb 
tayyareleri 600 kadardır. Alman, İngiliz 
ve !talyan tayyareleriyle mukayese e. 
dilirse bunların pek azı yenidir. 
Meşhur, fakat pek mUeHir olmıyan ve 

Fransızların Bloh tipi bir tayyare Çek 
ordıısu hizmetinde bulunuyor. Rusların 
S. B. 71 tip bir tayyare de Ruslar tara. 
ftndan Çekoslove.kyada inşa halindedir. 

Bloh tipi tayyarler Fransanın pek ye
ni bir eseri değildir ve modası geçeli 3 
sE>ne oldu ~ayılabilir. S. B. 71 lsc daha zi
yade yavaş bir tayyaredir, fakat bomba 
taşıyabilir. U.kin, Çeklerin nezareti al
tında yapılmış olmasına rağmen mühim 
bir tayyare addedilemez. 

Çek ordusundaki münakale tayyarele
riyie bombardıman tayyarelerinden ma
ada hemen hepsi memlekette yapılmış. 
tır. Son zamanlarda muharebe ta~·yare ~ 
Terine tek satıhlı B. 534 tipi yeni tayyare
ler de ilave olunmuştur. 

• • • 
Dünyada yeni Alman bombardıman 

tayyareleriyle çarpxşabilecek kuvvetteki 
Uıyyareler yalnız son !ngiliz tayyarele _ 
ridir. Bu son 1n;iliz haı-b tayyareleri :sa
atte 400 mile yakxn bir sürate sahibdir. 

Çek bombardıman tayyarelerinin düş. 
man tayyarelerini yerinde karşılıyabil • 
ml'.!Sİ için çok evvt'>lden taarruzun haber 
verilmesi liizımdrr. 

Çeklerin ordu cihetinden üstünlükleri 
~·alnız askerlerinin iyi talimli olmasıdır. 
20 ile 22 yaş arasında her genç orduya 
alınır. Birkaç ay evveline kadar askerlik 
müddeti 18 aydı, şimdi iki seneye c;ıka
rrlmrş bulunuyor. 

Çekoslovakyada maarıf yalnız hüku -
mete bağlıdır. Bu da, herkesin tahsil ve 
terbiyede müsavi hakka malik olduğunu 
gösterir. 

Orduda da böyledir. Yazifesinde bir 
meharet ve sevgi gösteren nefer askeri 
mektepte okuyup zabit çıkabilir. Btitün 
zabitler de yalnız tatbikat gönnckle kal
mamış, iki Uç sene tabiye tecrübesi yap
mış kimselerdir. 

Çekler, makine işlerinde ileri oldukları 
için, ordularını da ilk defa olarak onlar 
makin eleştirmişlerdir. Fakat bugünkü 
seforberlik onları başka bir vaziyette bu
luyor. 

Çek ukeri erkanı İspanya harbini dik. 
katle takip etmişlerdir. Almanlarrn ts -
panyada yaptıkları tecrübeyle hafif tan
tm muharebede taydeJı olm&dığın1 gö
rerek birkaç ay evvel ordunun teçhizatı
nı değl§tirmlşlPr, 1!'5-~5 tonluk tank kut. 
1-'lnmaya baılamı§lardır. Halbuki o ı:ama-

n:ı ka.dar ordu hafif tanklarla teçhiz e
dilmişti. 

Bugiin bu lıafif tankların hepsinin ye. 
rine ağır tank konuimuş bulunmuyor. 
Makinclendirilmiş kıtalarm ~ avaş yavaş 

yeni baştan teçhiz edilmeleri lazım. Fa
kat bugünkü halde Çek tanklarının bü. 
yük kısmı hafiftir ve ağır tank topları i
le kolaylıkla tahrib edilebilir. 

Lakin Almanlar da ayni müşkülat i
çinde bulunuyorlar. Onlar tanklarını İs
panya harb sahalarında tecrübe etmi~ -
!er ve pek büyük muvaffakıyet kazana
madıklarını görmüşlerdir. Onlar da bugün 
biliyorlar ki harbde ancak ağır tankla. 
rın tesiri görülebilir. 

Almanlann yeni yaptıkları ağır tank. 
!ar Fransızların veya Çeklerinki kadar 
"ağır., değildir, fakat aşağı yukarı İn· 

giliz büyük tankları tipindedir. 
Bunıı. mukabil Çeklerin tanklara karşı 

müdafaa kuvvetleri Almanları hayrette 
bırakacak şekildedir. Çünkü Çeklerin çok 
mahir top mühendisleri ve iyi teçhizatlı 
silah fabrikaları \·ardır ve bunlar saye
sinde son derece tesirli tank müdafaa 
topları yapmışlardır ki bu toplar en a
ğır ve en mükemmel zırhlı tankları bile 
tahrib edecek mahiyettedir. 

Fakat Almanya herhalde ilk taarruzu
nu karadan yapacak değildir. Harb mü
tekasif. bir hava taarruzu ile başlıyacak
tır. Buna karşı ise Çekler pek iyi muka. 
bele edemiyeccklerdir. Gerçi Skoda fab
rikaları dünyanın en iyi ha\•a müdafaa 
toplarını imal etmektedir. Fakat şimdiye 

kadar pek az top çıkarmış bulunmakta
dır. 

İ§in daha mühim ciheti Çekoslovakyada 
hentiz hava müdafa tertibatr layıkı vcç
hile almmışdeğildir. Buna mukabil Al _ 
manyanm hava müdafaa tertibatı çok mü 
kcmmeldir. 

İki ordu arasında ilk çarpışmalar hu
dutlarda olacaktır. Buralarda da Çckos. 
!ova kyanın vaziyeti p€'k kunetli değildir. 
Çünkü daha 1936 senesine gclinceya ka
dar meml<>ketin bütün hudutlarında teş
kilat namına yalnız gümrük \'e sfril mu
hafaza teşkilatı bulunuyordu. 

Geçen gün Çekoslovakya sefaretinden 
bir zat: "Bunda bizim kabahatimiz yok, 
diyordu. Çünkü 1936 senesine gelinceye 
kadar, dünyada hiç harb olmıyacak zan
nediyorduk. Aldandığımızı sonradan an
ladık. 

Alman hudutlarındaki Çek müdafaa ter 
tibatı h€'men hemen sadece beton istih. 
kamlardan ibarettir ve bunların herbi
rinde yalnız dörder top vardı. İstihkam· 
lar Eiık sık yapılmıştır ve memnu mın
takıının yür.lerce kilometre uzağında tank 
müdafa toplttrr konulmuştur. 

Bu istihkAmlar bir eski ?.aman topçu 
hücumunu geri püskürtebilir, fakat hu- 1 

Kıymetli nafia vekilimiz Ali Çetinka-
ya, daima halkın zararına çahşmıı:ı olan 
imtiyazlı §irketlerden bir kısmını orta
dan kaldırıp devlete maledcrken, bu yol
da İstanbul elektrik §irketini de ayni 
muameleye tabi tutarak, memlekete cid
den en bilyük hizmetlerinden birini yap
mış oldu. 

Sabık elektrik şirketinin birer peyki 
olarak yaşryan İstanbul tramvay ve tU. 
nel şirketlerinin de pek yakın bir za -
manda, devlet tarafından satmalmaca -
ğı muhakkaktı. Bunu hisseden tramvay 
şirketi, bundan evvelki birçok yazıları -
mızda iddia ettiğimiz gibi yol, araba 
tamirleri etrafındaki taahhütlerine büs -
bütün riayet etmemeye başlamıştı. Öy
le ki, işi yakından görenler, şirketin de. 
vir muamelesinin ikmaline kadar devle
tin eline geçecek her şeyi işe yaramaz 
birer enkaz haline getirmek emelinde 
olduğundan hakh olarak şüphe etmeye 
başladrlar ... 

~~i 

Bakımsızlık yüzünden tramvay ara • 
balarının bozukluğu her gün biraz daha .. 
arttı. Kazalar biribirini takip etti. Fa -
kat hiçbir şey şirketi, halkın hayatiyle 
oynamaktan vazgeçmek için harekete ge· 
tirmedi. 

Şimdi öğreniyoruz ki, tramvay şirke
ti, artık devletin malı olan elektrik ida. 
resine de mühim yekun tutan bir he
sabını tasfiye etmemek için behaneler 
arama:;tadrr. 

Tramvay şirketinin elektrik i~leri u
mum müdürlüğüne cereyan parası ola
rak 244 bin lira borcu \•ardrr. Bu para, 
idare tarafından §irketten kaç defa is
tenmiş ve almama),nca tramvay şirketi
ne bir protesto çekilerek mel!lelenin mah· 
kemeye verileceği bildirilmiştir. 

Şirketin, bu protestoya şöyle garib 
bir iddiayla cevab \•erdiğini öğrendik: I 

- Üsküdıır tramvay şirketinin sabık 1 
elektrik şirketine borcu vardrr. Bu pa-1 

=ra=~=·ı=o=l=1e=s=a=b=a=s=a=y=a=h=m=. ======= ı 
günkü tayyare, topçu ve tank hücumları 
kJsa bir muharebeden sonra hudutlardan 
geçebilir. 

~acaristan tarafındaysa Çekoslovakya
nın hiçbir müdafaa tertibatı olmıyan 600 
kilometre kadar bir hududu vardır, Bu. 
radaki müdafaa mevkilerinin tahkimine 
daha bundan dört ay evvel başlanmıştır. l 
Fakat henüz bitmiş değildir ve burası ı 

Almanya tarafındaki hudutlardan daha 
zayrf bir vaziyettedir. 

Bu istihkamların arkasında siperler 
vardır. Bunlar da tanklara kar~ı bir 
müddet mukavemet edebilirler. Fakat, 
bütün bu hudud müdafaa tertibatı ağır 
bir taarruza karşı koyacak mahiyette 
değildir. - Deyli Hcra~d'dan. 

.......,,.. 
Tramny şirketinin bakımsızlıl< ~·üıüncl<'n 

sık yoldan c;ıkar, kaza yapar, ~elıirde 

İstanbul elektrik iııl e ri müdüriyetinin 
bu iddiaya lazımgelen cevabı verdiğine 

şüphe yoktur. Ama, cürnhuriyet hükü -

metinin menafii umumiyeyi korumak yo
·lundaki kat'i kararlarını hala anlama -

yan, tramvay şirketinin her i§te eskisi 

'ibi savsaklama siyaseti kullanmakta .de
vama kalkışması, cidden hayret edilecek 
bir noktadır. 

Yine öğreniyoruz ki, bu ı::irket, Şişha. 

ne faciasında ağır surette yaralanan 

ve açtığı davada ~irketi 37 bin lira taz
minata mahkum eden Kadriye isminde 

bir kadına bu parayı da Yermemek için 
boyuna kaçamak yolları adamak-

tadır. Yine bu şirket, hasislik • 

te o kadar ileri gitmiştir ki, ce ~ 

reyandan tasarruf etmek için geceleri 
tramvay arabalarının içindeki lambala -

rın ancak yarısını yakmakta, yarsını da 
söndürmektedir. 

Son günlerde tramvay arabaları gece
leri, içinde yanan ancak iki veya üç lam-

ba ile adeti yarı karanlık bir halde se. 
!er etmektedirler. Halkın kondüktörlere 
yaptığı şikayetlerde, lambaların bozuk 

. \ 

bornfan arabalarından bazıları, llöyle s1l• 
de seyri.isekri durdururlar ... 

o1duğu cevabı verilmektedir. 

Şirketin bu hareketini haber alan na
fia sirketler komiserliği hadise hakkında 

tahkikata başlamıştır. Şirket arabalar -

daki bütün elektrikleri yakmağa mecbur 

tutulacaktır. 

Şirketin arabaların bakımına kar§ı gös

terdiği lakaydinin derecesini anlamak i

çin ise son yağmurlar esnasında 140 rö
morktan 60 tanesinin bozulduğunu, bir-

çok arabaların içine de yağmur akt'iği°nı 
söylemek kafidir sanırız. 

Blitün bunlardan anlaşılıyor ki, ne 
tedbir alınırsa alınsın, şirket tuttuğu 

yoldan dönmemeğe azmetmiştir. Onun i
çin nafia vekaletinin, bilhassa sayın ve
kil Ali Çetinkayanın nazarı dikkatini 
celbederiz, tramvay şirketinin satınalrn
ma işinin bir an evvel baııarılması için 
ne mümkünse yapılmalı, bu ~irketin bo
zuk arabaları ıüzünden halkın hayatıyla 
daha fazla oynamasına ve devir i!!ine ka· 
dar elindeki bütün malzemeyi i;ıe yara
maz hurdalar haline :ııokınasına müsaade 
edilmesin. 

HABERCİ 

Gıramoffon Dılarp sll&lhn Pliklar Uzerinde mitralyöz mermilerinin ve obüs
lerin sesleri teabit ediliyor. Bu blöfçü plaklar, bir ta
arruzun hazırlandığı veya cephenin bazı noktalarında 

harb olduğu hiasini vererek dilşmanı yanı1tıyorlar. Ta~.!i 
bu sesler gayet kuvvetli birtakım or:nlörlerle neşredi
liyor. 

dar pahalı olmasaydı, Fransaya İngiliz seyyahları akın 
ederlerdi. 

onuyor 

G RA:MOFONUN', bugün bizi neşelendiren bu Aletin 
bir gün bir harb silahı olacağına ihtim!ll \'erir 

misiniz '! 

Bir m•itehassıs, eğer Avrupada harb patlarsa, gra
mofonun bu harblerde çok büyük bir rol oynıyacağtnı 
iddia ediy'>r. Bu satırı okuyunca, hatrrınııı:a belki "de
mek ki cephelere gramofonlar ve plaklar gönderecckl~r, 

istiralı:ıt zamanlarında erlerinin ne§esini ve dolayısiyle 
manevi kuvvetini arttırmak için gramofon çalacaklar . ., 
gibi bir ihtimal gelir. Fakat mesele hiç de öyle değil-

dir. Bu işle uğraşan teknil!liyeı;.•er gramofon ve plA.ğın 
harbin ııekli Uzerinde çok müe1111ir olacağrnı iddia ediyor
lar. PlA.k, harbde lüzumsuz ve fazla mühimmat sarf olun. 
masınm önüne geçecekmiı. 

Bu meseleyi keefederı mühendie, yürümekte olan 
bir krt'anın yürUyijş ıeıılerini plağa alarak, dii~manı al
datmak hususunda yeni bir adım atmak niyetinde ol
duğunu gazetecilere ıöylemiştir. 

Köpekler yıüızüıncfle~ 

azalan seyvaınoaır 

T URtzM itinde köpekler bUyUk bir ehemmiyet 
almıılar da haberimiz yok. 

G!'.'çenlerde bir Fransız gazetesinde ıöyle bir haber 
•1•mııtı: eğer köpeklerden alman nakllye ücreti bu ka-

Bu yazı İngiliz gav'telerinde de yer bulmuş ve a
kisler uyandırmıştır. İngiliz gazeteleri tekrar ediyor· 
!ar: 

"Fransız mcslokdaşımızın yazısı yerindedir. Fran. 
ısadn köpeklerin nakliye ücreti fazladır. Fakat bizi 
Fransaya sevgili köpeklerimizle gelmekten meneden 
scbeb yalnız bu değildir. Bizi köpeklerle seyahatten ln
giltere kanunları menediyor. Çünkü köpeklerimizle be
raber İngiltcreden çıkabiliyoruz, fakat tekmr fngiltere
ye köpeklerimizle beraber glrmek istedik mi altı &ylrk 

bir müddetlfı köpeğiimizi karantinaya sokuyorlar.,. 
Bundan sonra İngiliz gazetelerinde köpekler hak

kında karantina mllddotinin azıdtılmaıııını iatiyen ma
kaleler gün geçtikc;e çoğalmaktadrr. 

Fakat lngiltcre hükünıetinin bu ııırada köpeklerle 
mcı"'11 olacak vakti olı:MN. l&ı'ek. 



HABER - Akeam poştu. 

Köyden röportajlar .__.,..., - ~ p"g 2-12,_, __ ....__,. 

llıcada üç Hatice 
ile yıkandır11 ... 

Kardan beyaz gövdesine eklenmiş tunç renkli başı ve elleri ile garip bir heykeli 
andıran yavuklu Hatice fıkır fıkır gülerken bana sordu : 

- Di bana doğru mu bu: lstanbullular buğdayın 
.... 

agacı var sanı1 larmış ! .. 

. , ..• 
Sülye kö)lliilerinden bir delikanlı ııe ikt f:adm ( orfada!dnin elinde tııttuğu şey tam bir buçuk kiloluk bir domatestir) 

Onlara Sülye hamamı denilen bir Ilı- 1~--- - =------ -ı 
cada rasladım. Üçil de akraba idiler! t' t\ Z A. l\I 

Burası üstü kapalı bir çoban hamamı • · 
idi. Asıl ılıcadan gelen sular, ufak bir şe- NERiMAN HiKMET 
lale \'ac::da getirerek buraya dökülü- ----- - - - .... 
~·or, basıl olan birikintidc de onlar yıka- ı 

sini tek bir kadına vermek güç olacaktı. 
nıyorlardr... B k 

unu onlarla bir parça do.ha konuştu -
Tamamiyle soyunmuş bir vaziyette sı. tan sonra anladnn. Onları hislendirecek 

cak suyun içinde oturuyorlardı. Su derin 
bir hadise köyde duyulunca kadınlar bir 

olmadığından yarı bellerinden yukarsı 
yerde toplanıyorlar. Herkes birer beyit, 

meydanda kalıyordu. Vücutları yüzlerine 
ellerine nispetle çok beyazdı. Sanki ta
biat onları iki nevi malzemeden mey
dana getirmiş. Bir yarım heykelin gövde
ıilno ayrı renkte bir baş, kollarına da el
ler eklenmiş gibiydiler. 

Seslerini hamamın biraz ilersinden 
duymuştum. Ama gürültü etmiyorlar, 
gülüşüp haykırışmıyorlar, çok yanık, iç
li bir köy türküsü söylüyorlardı ... Üçü 
de bir ağızdan, yüksek yüksek bağırma. 
dan, yavaşça adet§. mırıldanır gibi ... Ke
nardaki sazhkl.ı.ra oturdum. Bacaklarmu 
suya soktum, onları dinlemeye başla
dım. 

İçli bir ahenkle ağızlarından dökülen 
kelimeler, basit, yayvan hecelerinden 
kurtuluyorla,bestenin ve birleşmiş 3kıv 
rak kız sesinin hususiyetiyle daha ziyade 
canlamyorlardı. Ben şinı•iye kadar hiç
bir besteden bu üç köylil kızın söylediği 
türkünün zevkini tadamadım. 

Kızlar hem .söylüyorlar, hem de elle
rinde bulunan dişleri seyrek, manda boy. 
nuzundan yapılmış siyah, avuç içi kadar 
birer tarakla biribirlerinin saçlarını çite
llyorlardı. Türküyü bitirdikleri vakit, ben 
yine o bestenin tesirindeydinı. O seelere 
doyamamışt.ını.. 

- Bunu bir daha ııöylesenize dedim. 
Nazlanmadan memnuniyetle yeniden o 

havaya geçtiler ..• 
Cc\'lzln başlan enl_ştir cnlş. 

Canlaron tıkıyor, onbaşı eriş ... 
Diye sonu gelmiyen mısralarla uzun u

zun söylediler. Bu şarkı vurulan bir jan
darmaya çıkmış. Gazeteler bile bu vaka
yı pek çok yazmışlar, unutulmuş gitmiş. 
Fakat köylerde unutulmamış. Köy ka -
dmları haşhaşa vererek bu türküyü yap
mışlar ... Onlara: 

- Sizde türküleri hep kadınlar mı dil
zerler, dedim. 

- He he .. Elbet kadınlar düzerler, er
kekler böyle şeylerle uğraşmazlar. 

Kendi kendime düşündüm. "Tevekkeli 
değil, dedim. Köy türküleri bu kadar 
yanık, içli oluyor .. Bu melodiler kadın 

haseasiyetinin bir ııezişi ! .. " 
- Peki, bu türkilyü düzP-r.in adı ne

dir! 

birer mısra uyduruyor, muvafık bulunan
lar tesbit ediliyor, alt alta sıralanıyor
lar. Sonra en ustanın tashihinden ge. 
çiyor. Bu son te~gahtan da geçince eski 
veya yeni bestelere göre söyleniyor. 

Demek anoninı sanatkarlardı bu Sül
yeli köy kadınları. 

• • * 
Kızlar sudan çıktxlar, tertemiz olmuş. 

!ardı. Ama üstlerine y~e terli, kirli el
biselerini geçirdiler!onlarla çabuk anla§ 
mı~tım. Üçünün de adı Haticeydi. 

Birinci Hatice sarışın, mavi gözleri 
madeni ıştltılı ... Yüzü kusursuz denile -
bilir, ama hatları ince bir güzellik ifade 
etmiyordu. On dokuz yaşında olduğunu 
söyledi. Vücudü orta irilikle; kendisini 
yirmi dördünden fazla gösteriyor. Ayni 
köyde Ramazan adında biriyle yavuklu 
bulunuyor ... 

İkinci Hatice birinci Halicenin eltisi 
olacaktı. Ramazanın ağasiyle bir senelik 
evliydi. Güneş yüzünü yakmasaymış, süd 
den beyaz, kardan akmış. Zeytin tanesi 
kadar iri, siyah ve parlak gözleri sık 
kirpikli ... Sade, şen bir genç kadındı .. 

Ötekiyle bir boyda, bir yaştaydılar. 
Üçüncü Hatice ikisinden de ufaktı. On 

yedisine yeni girmiş. Yavuklu olup olma 
dtğını sordum. Gülüşerek: 

- Daha belli değil, dediler ... 
Saçları kumraldı . Gözleri koyu kahve

rengi ... Gtineş yüzünil kat kat yakmış, 

teninin aslını kapatmış. Buğday renkte 
mi, esmer mi, beyaz mı? ... Hangisinden 
olduğu anlaşılmıyordu. Zayıf ince uzun 
fıkır fıkır bir Haticeydi bu ... 

Üçil de Sülyenin üc; sınıflı köy oku. 
lunda okumuşlar, ayni senede mezun ol
muşlar. Mektep ve srnıf arkadaşıydılar. 
Evleri köylerinde sacayak gibi karşı kar
şıya dururmu.ş ... Belki üçüncü Hatice de 
bu yıl içinde elti haticelerin akrabası o
lacak! 

Bu üç okumuş köy kızıyla tarihten, 
coğrafyadan, yurt bilgisinden konu~tuk. -
İlk defa okumuş köy kızlarıyla yan yana 
bulunuyordum. İçim sevinç ve gururdan 
öyle heyecanlıydı ki. .. Ne söyliycccğimi, 
ne eoracağmu şaşırıyordum. Küçük Ha
tice benim bu şaşkınlığım arasında: 

di. ötekiler de merakla bu sualin ceva

bını beklediler. 
Onun bu sualinde şehirliyi istihfaf e

den bir mana gizliydi. Bu genç köyIU 
kızı İstanbulluyu tuhaf buluyor, onu çıt
kırıldım bir bayan, mahallebici bir bay 
tanıyor. 

- Hayır ,öyle sanmazlar ... diye cevab 
verdim. Kıza lstanbulun yakın k öylerin

den, bağlarından bahçelerinden bahset -
tim. Üçü de beni hayretle dinliyordu. Bir 
uzun: 

- Ya! .. . nidasiyle lstanbullularm tah
min etlikleri derecede cahil olmadığına 

inanmış göründüler. 

Beraber Ihcanrn odalarına doğru gidi. 
yorduk. Onlara: 

- Siz bu dağlarm arasında sıkılmaz 

mısınız? diye sordum .• 
- Hayır, hiç sıkilmıyoruz. Günler işi

mize gücümüze yetmez bile. Aylak otu
ramayız ki, canımız üzülsUn, bizde gaile 
pek çoktur! diye cevab veren gelin Ha
tice oldu. 

_.. Devamı 11 incide 
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Güzelliğiniz için 
günde 10 dakika 
ayıramaz mısınız? 
Kış geliyor . U

zun ve bol gezme
lere veda ediyor
sunuz. Uzun za -
man evde, dairede 
sinemada oturacak. • 
smız. Eğer yazın 

güzel günlerinde k&-
zandığmız vucut 
güzelliğini, ser -
bestçe hareket e -
den adalelerinizi 
kaybeder, hantal
laştırırsamz yazık 

olmaz mı? Bu mev
sim, derhal ji.ınnas. 
tiğe başlamak için 
en güzel mevsim -
dir. , 

Size bu gün, bir 
hafta devam ede - r 
cek basit bir hare
keti anlatıyoruz. Bu 
nu her sabah, çok 
değil, beş altı defa 
tekrar edeceksiniz • 
Azami on dakikanı
zı işgal edecek. Gü
zelliğiniz, çevikli .. 

buk kaybeder, yu • 
muşar ve porsur. On 
ları sertleştirmek, 

ve porsumalarına. 

mani olmak için bu 
hareketten daha 
faydalısını bula -
mazsınız. 

'\ . 

' \ 

Şinıdi şemalarımıza bakınız ve itina i
le tetkik ediniz. 

Bacaklar ve kollar açık olarak sırt 

üstii yatacaksınız. Vücudunuz yatarken 
mümkiin olduğu kadar fazla gergin dur
mahdır. Nekadar gergin durursanız ada
leler o kadar iyi çcvikl eşir. (Şekil 1) . 

Sonra göğde;ıi ya\·aş yavaş kaldıracak
srnız. Ka!dırırken bacaklar kat'iyyen 

har~ket ctm"meli, 
dır. Daha sonra gövdeyi yavaş ya\•aş ön 
doğru eğmeğe başlıyacaksıruz. Kolunuz 
bacaklarınız üzerine getirecek ve aya 
parmaklarının uçlarım ellerinizle tut 
mağa çalışacaksınız. Bu hareket esna 
sında vücut tabii kıvrılmryacaktrr. Ha 
reketi nekadar ağır yaparsanız karın a 
daleleri o kadar fazla çalışmış olacak 
tır. Eğer vücudunuzu birdenbire öne a 
t:lrsanız bu hareket istenilen ncticey 
vermez. Kezalik hareketin devamı müd 
delince topuklarınızı yerden ayırmamal 
l:i.zımdır (şekil 2). 

Tamamiyle e~ildikten sonra başınız 

kollarınızın arasma sokunuz (şekil 3) 

Ve bu vaziyeti hiç bozmadan vücudunuz 
yukarı kaldırmağa çalışınız. 

Arkaya doğru eğilirken tabü ilk za 
manlarda biraz sıkıntı çekeceksiniz. Ba 
caklarrnız istemediğiniz halde yerde 
kalkacak, aralarındaki açıklık bozulacak 
baş kollar arasından çıkacaktır. Fakat i 
kinci defasında tamamen alışmış buluna 
bilirsiniz. 

Yukardada söylediğimiz gibi bu hare 
keti günde beş altı defa t ekrar ederse 
niz bir hafta sonra çok faydasınt görmü 
olduğunuzu anlarsınız. 

Casus 
c~~aılhı n r e n vaı ını 

Abdülhamid zama."lında Er· 
meni Hınçak ihtilal komiteıi

nin ihtilal le§eb">ü3Ü naııl ot"" 
taya çıktı?. 

Abdülhamidin casusu Ccvahirciyan 
ihtilal teşebbüsünü bütün delillerile 
crtaya çıkardığı halde neden mah
kum oldu?. 

Btrlblrlerine bakıştılar, ne eöyliyecek
lerini, kimi göstereceklerini bilmiyorlar
dı. Bir turkünün sanatkftrr olmak paye. 

- Hele bir deyivcrscne.. . !stanbullu
lar buğdayın ağacı var sanırlarmış! de. Sülye köyü kadınları (Sağdaki gelin lI alice) 

Yirmiye yakın kişinin id:ım ve mü
ebbet kürek , sürgün cezalariyle ce
zalandmlmasına sebep olan yakın 
tarihin bu heyecanh ihtilal hareketi
ni HABE R'de okuyacaksınız. 



Evine geıai ve hul suzluğuyla canma 
• •· dedirtmiş olıın kaynanasını mutfakta 
•a :ma asılmış buldu. Feryadı bastı, 

komşular yetl tiler. İçlerinden biri bir I 
l :ç:ık alarak ipi kesmeğe davrandı. Fela
k tz de damad müdahale itti: 

- Durun. Acele etmeyın. 
- Neden? 
- Öldüğüne emin olalım da ipi öyle 

lcesln ! 

nu~ dalfa 
1\ n111 siz ere ömUr vefat etmi"ti. A

dam ız nhmctiinin cenaze merasimin. 
d tabutun pcşınden miıtcessır bır ta
vırla ) UrUyordu. Bir aralık içini <'l'kcrek 
\anındaki rknda ına: 

- Z'l\ Ilı! d di. füı.ynttn ilk defadır 

kawnl k lt:rq;:ı ctmcd n sessiz-
e ) Uril) o ruz' 

~Oi}CS~r 
Sabık bo sor g ccynrısı karakola mil

r:ı tin knrı ını ş11tfı.yet cttı : 

- Karım b ni ö'dUrm!'ye teşebbüs et. 
tı 

- N sur tlc? 
- l' -urk n k fama t nc('re) lo '\."Ur-

du. 
- Am b mızda ara bere izı ) ok. 
- Siz b ım:ı d i"ll, tc>ncerP) o bakı - ' 

•nr 1 oldu. 

KAPLA.'° A \'l 
- Acele etnıo te lizülme, birisinden 

birisini muhakkak 'unırsnn ! 

- Baıın " C:)nlı:ıt ettin mi?,, diye so
rulur mu? Dünyamızın etrafmı 1000 tre• 
fadan fazla de,·rettlm. 

- Ey'\'ah ölmüş! re,·oh·ert 
elemek! 

doluydu 

Sinema rejisörü - Berba«I aktördü 

ir on 
Şa.ka 1 ı 

Otelın önünde taksıden inen ı;ık ad~ 

içerl girdi. 

- Odalannızr görmek istiyorum. Bir 
ay kadar kalacağun. 

Otel direktörü sevinçle bu devamlı 

müşterinin önüne düştü. Odaları gezdir
di. Mü"tcrl beğendi ve cebinden bir on 
liralık c;ıkararn!c: 

-.1 
.....__ı 

ağda Uçdncü sokak borası mı! 
- İngiliz karlkaturU -

VcaırnDus aınoamoş 
Dişçi, yeni milsterisinin ağzmı muaye

ne ederken ııordu: 
- Hııngl tarn.fta yiyorımnuz? 
- Ekseriyetle Sirkecide, rna!lmafih 

Bcyoğlunda yediğim de oluyor. 

Musnlkn baih'ısn 
- Siz musikişlnassınız demek? 

- Evet. 
- Mesleğinize dair çok "'eyler bilirsi-

niz tabii. 

- Eh, eöyle böyle ... 
- Size bir şey sorayım 5yleyse: iyi 

bir piyano kaç kilo gelir? 

- No l&pıyorsun orada laramnz! 
- Şey nmca, Ağaçtan bir elma düş-

hikayesi 
- Şunu alelhesab alınız. Dedi. Eşyam ı 

~ok çUnki ... 
- Ne znbmet efendim. Estağfurullah! ı 

TcşckkUr ederiz. 
IUşterl akşam UslU gelmek üzere o

telden çıktı. Direktör de aşağı indi ve 
ot ı katibiyle karşılaGtı. J{fıtip ezile bü
züle rica ediyordu: 

- Geçen aym hesabından on lira ala
cağım kalmıştı. LCıt!cderseniz çok i~ i o. 
lacak. Bir yere verecektim. 

- Al da hesabımız kalmasın. 
Katip on liralığı cebine ko~·du. Fakat 

par:ı daha cüzdanında ısınmadan karısı 

gidi: 
- Bana on lira verecektin. 
Adamcağız parayı kansına uzattı ve 

kadın hemen terzisine ko§tu: 
- Bugün ödemezsem bana bir daha 

krediyle rob yapmıyacağınızı söylUyordu
nuz. İste alın. Beni batakçı mı sandınız 
siz? 

- Estağfurullah! 

Namuslu blr adam olan t<:rzi, ümidini 
artık kestiği bu alacn/;'Ttlı tahsil edince 
şöyle dilşündil: 

- Bu para bana hemen hemen açık
tan geldL Serseri kardeşimin geçen haf
ta aldığı borcu otel direktörüne iade e
deyim bari ... 

Otel sahibi on liralığı sevinçle henüz 
cebine koymuştu ki, biraz evvelki mUş
terl geldi: 

- Otelinizde kalamıyacai;'ml. Bir ah. 
bab beni evinde misnflr edecek. Alelhe
sap verdiğim parayı lütfen iade ediniz. 

Otel direktörü birnz kcmkUm ettikten 
şonra parayı geri verdi. 

Htişteri dıı:;arı çıktı ve bindiği tramva
yın tenha olan arka sahanlığında on li
ralığı parça parça yırtnrıık kendi kcndi
no söylendi: 

- Kapı) ı açık bıraktılar. 

- Kapat; cereyan yapmasın? 

"- Ucuz kurtuldum! Bizim arkada§ 
nasılsa ona yutturulan on liralığı bana 
muziplik Uzcre vermekle az kaldı başımı 
belaya sokacaktı. Sahte olduğunu otelci 
anlasaydı, işin yoksa karakollarda sn -
riln!,, 

... Ve böylece on llralığın sahtesi bile 
birkııç ki iyi mu kUI vaziyetten kurtar. 
dı. 

Hali nıladn! i 1. :n:aıcıle (ılalgalarm at
tıı:. .. şlsetle 1Ju1Ju6u kağıdı okuyarak) -

"Bu mektubu bulan adama: mektubumu 

:l tıll de-fa kopya ediniz 'e yedi ahbabı

nrza gönderiniz. Böyle yapmazsanız ba

~ını7.a bir fcfilcct gelir!,, 

O'ltcmobDDclk 
Foto Ali min~ atür otomobilıyle eVınin 

onUndc durmuştu. Yukarıya çıkacağı sı
rada arabanın toz içinde olduğunu göre
rek bir bez çıkarıp otomobili sllmeğc 

başladı. Bunu pencereden güren pansiyon 
sahibe"i seslendi: 

- Ali bey. Misafiriniz var. Çabuk 
gclsenb:e ... 

- Şimdi geliyorum. Arnbıı. tozlanmış 

dıı sileyim dedim. 
- Siz zahmet etmeyin Ali bey. Yu

kc.rıya g('tirin, ben bul:ı ıkla beraber o
nu d::ı lcmi::lerim; n knd:ırcık t ! 

- Ba.5ka yerde daha fazla kar.anabl
llrdlm, fakat sanat aşkı tiyatrodan u. 
zakla,manıa mini oluyor. 

1 
müştü de yerine takmağa ~alışıyorum! 

Yessclam; sahiden öldüğü halde bile 
om rotun ı tabii ya]l'.ımadı! VazbSDZ hft kaye : 4 

=. D ;: İntliz karlkatUrli - ı 
Klrplkleıra ~ .... ~ • 

- lyi ki sana rasgeldim. Cuz:danımı 
evde unutmuşum. Biliyorsun e\•im ce
hennemin bucağında, ta Edirnckapıda .. 
Halbuki bugUn birkaç~ re pnrn \'<'rmek 
mecburiyetinde)im. Bıı.nn on lira borç 
ver. Yarın inde edeyim. 

- Al sann beş bucuk lturuş trnm\ ay 
parası; eve git '<' unutluj;"Un cüzdanını 

al. 

Dnat etmeU 
Çok fena hastaydı. Muayene den 

doktor karısına feci haberi verdi: 
- Metin olunuz bayan. Kocanızın bır 

kaç saatlik ömrü kaldı. 
Kadın ağlamağa başladı. Doktorun 

sözlerini nasılsa işitmiş olan hasta, hı<: 

ummadığı halde, ölUmUnc karısının 1.ıu 

kadar müteessir olduğunu görunce, k n
dl halini unutup onu teselliye çalıştı 

- ÜzUlme karıcığım. Kendimi o ka. 
dar fena hissetmiyorum. Bu sefer de t h
likeyi atlatacağım. 
Kadın hiddetlendi: 
- Sen de hep böylesin, daima müna

kaşa... Doktordan çok mu bıli) orsun 
sanki! Öleceksin işte, inad etme' 

- "amhu Jyi bir u ::ıktır, ~alnız ku. 
<;Uk blr kusuru \ar. 

- Nedir~ 

- Yamyamdır! 

- Amcı iknn knrikaturu -

- Araba), saf;a al kocacığnn. Bir ü
rat m<-raklısı bizi geçmek istiyor gf'nc ... 

- Telefon hattı :için çöldo ba~ka nıal· 
zcmc bulamadık! 

- Fransız knrikatiıru -
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i\lis Fay ve Don Jımeş filmin bir sah·ıeiinae 

Çılgın resmigeçit 
~lYI ~lYı~eB 'fflllmde AOls IF'aıy"arnı \ta'ttllı sesn Dnsa:a 
no ırnem heyecaınDaın~oıro~cır, hem mddı-U:eessaır 
ed!Dy©>ıra ırnır@n Poveır0 se~eırl1 genç ve \YlnlYlt· 
MD'1'an er~elk. tDpDli'i1D '1aıu=-a'\Cay©>ıra 

dalı artık biribiriyle birleşebilir. Bu ve. 
silcyi bulmaktan sinema sanatı aciz de
ğildir ya .• 

Bir şarkı, bizde ekseriya varlığnnwn 
eski zamaıılarına bizi bağlıy9Jl bir takım 
hisleri uyandırır. lşte (Çılgın resmige
çit) filmini ilham eden de böyle eski 
bir şarkının dimnğlardn uyandırdığı te -
sirdir. Bugün kırk ya§ında olan herhan
gi bir Amerikalı, meşhur bestekar 1r • 
ving Berlenin en me§hur eseri olan Alek
sandrın ilk nağmelerini mınldanmağa baş 
lar ba§lnmaz kendi çocukluğunu hatırlar. 

Aleksandr buradan cepheye gitmek üze
re gemiye biner, harbden döndüğü vakit 
Stella, Şarll isminde bir adamla evlen
miş, fakat bu izdivaçtan mes'ut olama
mıştır. Aleksandr yeni bir musiki heyeti 
tcşkll ediyor ve muvaffakıyetten mu-

Çılgın resmigeçit, artistlerden kuvvet 
alan bir filmdir. Burada meşhur Şikago 
yangını filmini çeviren üç artist rol al

mıştır. Güzel ve hassa Alis Fay'm tatlı 
sesi insanı heyecanlandırıyor, hem de 
mUtecssir ediyor. Tiron Pover, seven 

genç ve unutmıyan erkek tipini yaratı -
yor, Donameş, temiz yilrekli fakat çıl

gın aşkla sevmek sanatını bilmiyen bir 

erkeğin hassas bir kadını mes'ut etme
sine imkan olmadığını gösteriyor .• 

Hassas kadınlar, gözleri yaşararak sey. 
rcttikleri bu filmden, iki mes'ut çitti geç 

de olsa birleşmiş görerek tatlı bir hatı
rayla ayrılıyorlar. 

Fransada bir 
t 

• 
sınema 

üniversitesi açılıyor 
~nırıı~ma şDır~®ll;Deırn 1n1® ~~ır.~rtne 

yo0<91o~ W~tç:üŞ>~DırDv@ullalır? 
Sinemacılığa başlamak istiyen heves -

karların, muvaffakıyet için kumral saç
larını, güzel tebessümlerini ve bir kutu 
<ludak boyasını kafi gördüldcri zaman -
Jnrdan çok uzaklaştık. O devirde doğru 

dürüst imlii. yazamıyanlar sinema sana -
tında muvaffakıyet ümid edebiliyorlardı. 
BugünkU nesil arlık sinema sanatında 
pek vehme kapılmıyor. Her şey istidada 
bağlı telakki edilmiyor. Yıldızlık tacının 
be§ikte tabiat tarafından çocuğun başı
na konulduğuna inananlar k.!ılmadı. Bu. 
gün, sinemacılığın dn tiyatro gibi bir a
cemilik ve çıraklık devresi olduğuna i
nanılmış, istidatların disiplin altında ça
lışmakla yükseleceği anlaşılmş, sanatın \ 
ve tekniğin lilzumuna kanaat getirllmiş
tir. Bugün l<:aterin Hepburn ve Jan Ca- • 
bene rekabet edebilmek için mektebe 
gitmek lazımdır. 

Bir sinema melıtcbindc ameli bir ders 

gibi psikologlar, Ra:> mon Rulo, Mihal<' 
ko gibi şahsi teşebbüs sahibi adaml 

Tabii bunları hayretle karşılamazsınız. yeni istidatlar kcşfctmeğe çalışmışla 

Bugün her yerde sinema mektepleri var. , hususi bir sin0mn mektebi açmışlard 
Sinema mektebi derken Paris bulvarın • 1 Yeni yeti~en I<,rnnsız istidatlan arasın 
rında yüzlercesine rasgelinen ve yalnız birçoğu, mesela Mişel Morgan, Korin I. 
para kazanmak için açılmış olan blrta - ş<'r, Jan 'MC'rkan bu müesseseden yet" 
kım müesseselerden bahsetmiyoruz, bun- mişlerdir. Jan Markan "KUçük bey,, 
!ar halkın saffetinden ve sinemaya olan mindc büyük bir muv:ıffal:ıyct imzan 
meylinden istifade için kurulmuş birtn- masını bu mii<'s cseye medyundur. 
kım dolandırıcılık evleriydi. Bu r<.'zalet Birinciteşrln öteki mekteplerde old 
o katlar çok meydan aldı ki, Fransız hü- ğu gtbi sinema mekteplerinde de d 
kfımeti işe müclnlıale etmeğe, bu mli es· scn<'si başlangıC'ıdır. Röne Simonun aç 

scseler hakkında kanuni takibat yapmağa ğı mckteb, tal C'b<'sine dar gelmcğe b 
mecbur oldu. Birçokları kapandı. Bazı. lamış \•e onun ic;in :> c>ni bir bina kim 
lnrmın müdtirlcri dolandırıcılık suçuyla mıştır. 

rnahkemc>yc verildi. Mahkfım oldu. Fnkat Bir Fransız sinema mecmuası, bu m 
kanunun hUkUmlerine zahirC'n boyun e- lcplc>rdc nnsıl çalışıldığına dair, bir m 
ğerck çalışmakta devam edenleri de \'ar- harrlrinin notlarını yazmağa başlamış 
dır. Bu notların meraklı gördUğümUz par 

Bugün anlatmak istediğimiz sinema 
mektepleri daha ciddi müesseselerdir. ı 

Holivutta birçok sinema şirketleri yıldız 1 
yetiştirmek için müesseseler açmrşlarclır. , 

~u~lar meslekten ayrılan yıldızların ye-' 1 
nnı tutacak genç artistler yctiştirmcğe 
çahşıj:orlar .• Fransız sinema şirketleri ! 
Amerıkadııkı arkadaşları kadar zengin 

1 
olmadıkları için böyle mektepler açamı
yor. Fakat onlar da yeni bir teşebbüse 

girişmişlerdir. Bütün sinema şirketleri ta
rafından sermaye konulacak, bu ser • 
maycyle bir sinema üniversitesi nçılma

sma çalışılacaktır. Fransada sinema ııir- ı 

ketleri tarafından açılmış sinema mek
teplerinin yokluğuna mukabil Röne Simon 

lt\IJ~{Q)DN \fô'@jEIL:a 

larını kısaltarak alı;> oruz: 
"Holivuttnki mekteplerde çok sıkı 

intizam ve disiplin vardır. Sabahtan öğ 
Y<' k ıdnr olan zaman naznri derslere t 
sis edilmiştir. Bu dersler büyük bir cid 
yet ve intizam içcrsindc verilir. Taleb 
kişcr kişilik sıralara oturmuşlardır. 

tnlcbclcr ayn sıralarda sınıfın sağ' sı 

!arını, erkek talebeler de sol sırala 
i gnl ederler. 

Bu dersler arasında psikoloji, sosyo 
ji gibi ilk anlarda sinemayı alakadar 
mez zannolunan dersler de vardır. Ö 
den sonraki dersler amelidir. Burada 
talebe ayn ayn muhtelif meşhur ese 

OS"" Devamı 14 ünciid 

Akd niz telaş içind 
lF'Dlb:aMDNDE 

lrving Bcrlen, kelimenin en doğru ma
nasiyle Amerikada bütUn bir neslin his
lerini besteliyen adamdır. Amerikalılar 

cihan harbine iştirak ettikleri tarihte bu 
bestekarın havaları dudaklarda dola§ı -
yordu. Umumi harbden sonra bütiln dün
ya cazın ahengine kapıldı. Caz demek 
zaten 1rving Berlen demektir. Bu ada • 
mın caz havalan, çılgın resmigeçit fil
minin kahramanları kadar bUtün Ameri
kalıların hatırasında kül altında kalan 
kMlcıml:ırı ateşler. Zaten bu filmin b:ış 
erkek kahramanı orkestra şefi Alek -
sandrdır. Bu adam trving Berlenden 
başkası olam:ız. Tiron Pover bu rolü oy
n:ırken seyirciler mütemadiyen bu beste
kfın hatırlıyorlar. Herhalde bu filmin 
mevzuuna eskiden boşanmış birtakım 

hatıralar ililve edilmiştir. (Amerikan as. 
kcrlcrinin Fransnyn giderken Amerika
dan ayrılışları sahnesi gibi). Fakat fil
min anlattığı mevzu çok güzel bir sinema 
romanıdır. 

vaffakıyete ko§uyor. Halbuki Stclla şiin. 
di musikiden ve halkın beğenme duygu
sundan uzakta yaşamanın bütün acılığı 
ile muztnriptir. Kocasından boşanıyor. 

Tamamiyle yalnız kalmıştır. Yalnızlıktan 
ve sefaletten iğrcnmiştir. İntihar etmeği 
düşünüyor. Vaktiyle beraber çalıştıkları 
orkestra şefinin şöhretinin en parlak 
günlerini topladığı tiyatronun önüne ka
dar gidiyor. Reklamlara bakıyor ve onu 
sevdiğini ,bu sevginin bütün hayatına 

hfıkinı olduğunu anlıyor. 1çerde çalınan 

beste (Çılgın rcısmigeçit) tir. Dışarıya 

kadar sızan nağmeleri dinlerken kadın 
kendinden geçiyor. 

n .............. i{.ü~ilk .. ii;i;;;i;; .. ·--··ii 
I! :: 

• • • 
Orkestrn ııefi Aleksnndr ile şantöz 

Stelln Kirbi (bu rolü Alis Fay oynuyor) 
}irmi senelik uzun bir hasretten sonra 
birlestirccek olan aşk 1911 de başlar. On
lama her rtml S:ın - ll'ransiskoda bir ka
fc • konecrdo çalışıyorlar. Film bizi şar 
kılar araemdn ı,ıehird<.'n §chre dolaştın -
yor. Nihayet Ncvyorka kadar getiriyor. 

Aleksandr da eski şantözü unutmamış
tır. Çılgın resmigeçit bu hatıranın izle
rinden doğmuştur. Binaenaleyh iki sev-

Ayni filnule Alis Fay'la Tiron l'over 
birlikte 

--·······················-······················· .. ······ .. 
• Sahne vazu Kiş, Jak Lazarefin işti

rakiyle meşhur Dostoyevskinin romanı 

Nataşadan çıkarılmış bir mevzuu filme 
almakla meşguldür. Film birincikanun i

çcrsinde bitecektir. 
* Jan dö Limur, boğa güreşlerine da

ir mtihiin bir film çeviriyor. Matador is
mindeki bu film için lspanyadan, hususi 
surette birkaç boğa gUreşçisi ve dört ta. 
ne azgın boğa getirilmiııtir. 

* Piycr Blanşar, çevrilecek olan "De
niz çocukları,. filminde rol almıştır. 

• Viki Bomun "Şafak dönüşü., ismin. 
deki romanı filme alınacaktır. Filmin sc
n:ıryosunu Fransız muharrirlerinden Pi
yer Volf hazırlamı§tır. Filmi Danyel Da
riyö çevirecelttir. 

* Titanik macerası on birinci defa o
larak filme alınacak ve Marsel Şnntal 

bu filmde oynıyacaktır. 

Naılin Yog<'l "Al«lenlz teliış tçtncl<'.. filmimle ~ençllği \'C ~liz<'l bakışıyl 
Jmhnımanlık filmini lıir lmt duha ~ıizcll<'!;>liriyor. llugiin Paristc göst 
mckto olan bu .filmi bu liış. fstanbulıla da giirmcmiz muhtemeldir .•• 
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Çocuk 
29 EYLüJ, - 1938 

Köyden röportajlar 
Haftası 

~ Baştarafı 6 ıncıda 
- Bir §ehirliyle evlenmek istemez 

misiniz? 
Bu sualime yaYuklu Hatice dayanama-

dı: 

- Yoook ... dedi. Hiç istemeyiz. Çayır 
kuşu çayırda, bayır kuşu bayırda öter. 
Köyümüzde evlenilecek delikanlı çok ... 

- Kasabaya iner misiniz? 
- İneriz elbet. 
- Mesela §imdiye kadar nereye git· 

Un? 
- Üç kere TaYşanlıya ... 

- Baka? ... 
- Il:ı.şka bir yere gitmedim. 
- Oralarını beğendin mi? 
- Oralar beğenılmez olur mu? emme 

köyUmüz hepsine baskındır .• 
- Demek köyünüze bir yeri değişmez. 

sin ha? ... 
- İnsan doğduğu, doyduğu yerden u-

sanır mı? ... 
O dilnyasmı bizden çok seviyor. Onun 

hayatı bizimkinden çok manalı!... Hem 
zengin. Sustum. Odamıza gittik. Onlar 
yere, kapının eşiğine ) akın oturdular. 
Daha sö) lctmek istiyordum onları. 

- Siz asker olmak ister misiniz? de
dim. Afalladılar. Yine ya\ uklu Hatice: 

- Karıdan asker olur mu ki? diye 

sordu. 
Onlara istiklal savaşında ninelerinin, 

annelerinin, hatta kendileri gibi genç 
köyHl kızlnnnm, çocukların nasıl düşma
na ı;öğUs gerdiklerini, mermi taıııdıkla-

rııu anlattım. Ankarndaki abideyi süsli
ycn kadını tarif ettim. O zaman birinci 
Hatice de dahil olmak üzere, üçü birden: 

- Bak hele! dediler ... Biz sana böyle 
demek istemeyiz. Hani şincik asker ol. 
mak deyincck sen §aşırdık. Biz de kö
yümüze uğrıyacak dli§manı sağ bırakma
yız. O \'akit asker olmağa hacat da yok, 
onl:ırı biz asker olmadan da tepeleriz. 
Bizim içimizde bilsen ne efe kadınlar 

vardır ... 
il- • • 

Onlar gittikten sonra ben yatıp uyu
muştum. Nekadar uyuduğumu bilmiyo • 
rum, hava henüz kararmamıııtı. Yerim
den doğrulmamıştrm ki odanın küçük 
kapısını kaplıyan iri bir gölge igeri girdi. 

Bana: 
- Uykucu! ... dedi. Şakacı ve samimi 

bir ta\'ırla yüzüme baktı. 
Hemen belindeki kuşnğm arasmdan 

bir demet porsumuş çiçek çıkardı: 
- Al diye, uzattı, yere çömelerek kar. 

§tma oturdu. 
Bu gelen birinci Hatice, ya\'uklu olan 

kızdı ... Fakat çok kalmadı, hiçbir şey ko
nuşmadan kalktı: 

- Sağlıcakla kal.. 
Diyerek odadan dışarı çıktı, gitti. 
Elimdeki çiçeklere bakakalmıştım. Bun-

lar birkaç horoz ibiği, fesleğenden iba
retti. 

Bu, bana köy kızlarının dostluğunu, 

sevgisini kazanabildiğimi anlatıyordu. 
Xerim:ın Hikmet 

Hediye kazananların 
islmlerlnl 

ueşredlyoruz 
li!l-938 t:mhll bilmecemizi halledenler: 

JJlH hQl, SA \Tl K \ZA:-\.\N 
llirincl: Turan Tunalı, 13u) üknda Glin· 

diizlıey sok:ık ~o. 1 
nın voı.:ıtA KALE:ıl 

KAZA:-1'.\N 
ikinci: nez:ın Ank:ırn Harp okulu ~·ar

b:ık llıfzı kızı, 

llOYCK Bin ŞtŞE KOLONYA KAZA~A~ 
Cçüncu Zeynep Topk:ıpı l\lim:ır Kasım 

caddesi Evliya sokak 10. 
uını~n Doı.:ıı \ KUHŞL:-1' KALEM 

KAZA:-\.\:-\' 
1 - Zeki Okny \'cr:ı lisesi, 2 - Huklye 

Akbay, Şehremini Tnllıpınar 39, 3 -Tür· 
k:m Güçcoğlu 47 inci ilkokul, 4 - Mesut 
Y:ış:ır Kar:ı1:umruk, 5 - Sulıa l\fcray CnEjal 
oEllu, 6 - lhsnn Ç:ıpn K.O.O. 110, 7 - Sa 
hah:ıt Cas:ıloğlu, s - !;uheyla l\ficlilli, 9 -
Giızin Akny, Crcnküy, 10 - :'ılualla <f ı 
cü okul, 

BlHER S.\llU:-i KAZA:\AXLAR 
11 - Cahil Şchrcmni, 12 - Mümin lstik 

liıl mahallesi, Aydın soknk 33, 13 - Ümit 
Tüzcr Ç:ıtnlca, 14 - Gulçin Orkunç Be~lk
t:ış, 15 - 1Ifız küçük J.iınga 19, 1G - Elıs 
Lcd:ı Kız kolejinılen, 17 ~Şükrü Ynzar Kn 
r:ıgiinıriik 18 - Melek Şehremini 65, 19 -
Has:ın Öıalclernir Fener, 20 - Selma Sez 
gin S:ıınal) a ;-\nrlıknpı, 

ll~HER KLJ:ıtBATIA KAZANANLAR 

Lik maçları 
başlıyor 

Klübler bu akşam 
hakenılerini seçecek 

... - -
·ISTANBUL · HARiCi ASKERi 

21 Fikret 15 inci okul, 22 - Semi Taner 
l\ndıköy, :l3 - Türkmen Akk:ıy Maçka, 24 
- lleytullah Dozkurt ilkokul, 25 - Yusuf 
nurcoğlu Diyarbakır, 26 - Feyyaz Kutin 
Hayriye lisesi, 27 - Süznn yayla caddesi, 
28 - '.\fahmul Şişli, 29 - Kecliı Kansu Da· 
kırküy 30 - flccli Kerınan kurtuluş. 

nameyi görmek isliyenler Bergama As
keri Satınalma komisyonuna milracaat e
debilirler. ( 420) (6565) 

1938-1939 senesi lik maçları önUmUz-1 
deki pazar günü başlamır;ı olacaktır. lk 
hafta oynayacak takımların hakemlerini 
seçmek iı;:in klüb murahhasları bu akşam 
İstanbul bölgesinde toplanacaktır. 

:Ancak iki klüp hakem Uzerinde pcr.: 
§embe akşamına kadar mutabık kalıp da 
ajanlığa bir isim bildirmezse, ·ajan m::ıça 
resen bir hakem seçecektir. 

. KITAATI iLA.NLARl 
Beher tanesine tahmin edilen fiyat 120 

kuruş olan 150.000 ilii. 335.000 adet çıp. 

lak aleminyom matara kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. lhalcsi 17 - 11 -
1138 perşembe günü saat 11 dedir. İlk 

teminat 19839 lira 60 kuruı;ıtur. Evsaf 
ve §artnamesi 20 lira 15 kuru§ mukabi
linde M. M:. Vekaleti Satınalma Komis· 
yonundan alınır. Eksiltmeye girecek
lerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve
safkle teminat ve teklif mektuplarını 

ihnlc saatinden en az bir saat evvel M. 
M. Vekaleti SatmalJtıa komisyonuna ver
meleri. (472) (6912) 

1(. •• 

Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 
500.000 kilo arpanın kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Kon 
yada Kor, İstanbul, Ankara, levazım a
mirlikleri satınalma komisyonlanndadır. 
lstekliler şartnameyi komisyonlarda oku· 
yabilirler. Işbu 500 bin kilo arpanın mu. 
hamrnen tutarı 22000 liradır. Şartname
sindeki yüzde 25 miktar fazlası da dahil l 
olduğu halde ilk teminatı 2062 lira 50 

1 
kurus , eksiltme 1·10·938 cwnartesi gü· 
nü saat 11 de Konyada Kor satınalma 
komis~·onunda yapılacaktır. lstekliler 
1-10·938 cumartesi günü saat 10 da tek· 
lif mektuplarını Konyada Kor satınalma 
komisyonuna vermeleri. Arpa ve yulafa 
teklif edilen fiyatlar aynı olduğu takdir
de yulaf, \·e gene arpa fiyatı yulaftan pa· 
halı olursa gene yulaf, muakeveleye bağ· 
}anacaktır. Arpa fiyatı yulaf fiyatından 
ucuz olursa arpa mukaveleye bağlana· 

caktır. (396) (6344) 

• • * 
Konyadaki kıtaatm ihtiyacı olan 

645000 kilo unun kapalı zarf usulile ek· I 
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi Kon· 
yada Kor, Istanbul, Ankara levazım a
mirlikleri ~atınalma komisyonlarındadır. , 
lstekliler şartnameyi komisyonlarda o. 
kuyabilirler. lşbu 645 bin kilo unun mu
hammen tutarı 70950 liradır. Şartname· 1 

sindeki yüzde 25 miktar fazlası da dahil 
olduğu halde ilk teminatı 6653 lira 50 ku
ruştur. Eksiltme 3·10.938 pazartesi gü· I 
nü saat 11 de Konyada Kor satmalma ko 
misyonunda yapılacaktır. Istekliler i 
3·10·938 pazartesi günü saat ona kadar I 
teklif mektuplarım Konrara V. Kor sa
tınalma komisyon ha~kanhğına \'erecek. 
lerdir. (404) (6413) .... • 

Tilmen birliklerinin ihtiyacı için 29 ton 
sado yağı satınalınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 10-10-938 pazartesi günü saat 10 1 

dadır. Muhammen lıedcli 24650 lira, ilk 

• • * 
74000 kilo sığır veya keçi eti 240.000 

kilo baly:ı. halinde kuru ot satınalınacak
tır. Etin tahmin b<.'deli 18500 ,.c kuru o
tun bedeli 7200 liradır. Et ve kuru otun 

evsafile teslim mahal vo §artları şartna
melerinde yazılıdır. Şartnameler Berga
ma Satınalma Komisyonundan alınabilir. 
Eksiltme kapalı zarf usulilc olup 11-10. 

Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan, 
1,210,000 kilo buğday öğütmcsinin kapa
lı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Konyada Kor, İstanbul, An

Yeni fudbol ajanı Orhan klfip mu
rahhaslarına hakem seçme i~ hakkında 
verilmi.~ olan kararları bildirecek ve .se. 
çim bunöan sonra yapılacakhr. 

Bu sene de hakemlerin seçilmesi klUb 
lere bırakılmıştır. 

kara leyazım amirlikleri satmalma ko- 1----- --- -------

938 günü et için saat 10 da ve kuru ot 
için saat 16 da Bergama Askc. 
ri Satmalma Ko. da yapılacaktır. E-

tin ilk teminatı 1390 kuru otun 540 lira
dır. Teklif mektupları 11-10-938 Salı gU. 
nU et için saat dokuza "dahil" kadar ve 
kuru ot için saat 15 e kadar Satmalma 
Ko. na makbuz mukabilinde verilml§ o
lacaktır. Şartnamenin 4 üncü maddesin
de istenilen vesikalar ilk teminatın ko
nulduğu zarf içcrsine konulacaktır. Şart. 

misyonlanndadır. İstekliler şartnameyi I 
Ko. tarda okuyabilirler. İşbu 1210000 ki
lo buğday bğütmesinin muhammen tutan 
24200 liradır. Şartnamesindeki yüzde 25 
miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 2268 lira 75 kuruştur. Eksiltme 
3 birinciteşrin 938 pazartesi günü saat 
15 de Konyada Kor satınalma komisyo. 
nunda yapılacaktır. İstekliler 3 birinci
tcşrin 938 pazartesi günü saat 14 e ka
dar teklif rnektuplannı Konyada Kor sa· 
tmalma komisyonu başkanlığına vere-

Yugoslav 
Polonya 

Milli takım1arı 4 - 4 
berabere kaldılar 
Varşovada pazar günil 35000 SO)irci 

önünde Kral Petro kupası için Polonya.
Yugoslavya milli takımları arasında ya. 
pılan maç 4-4 berabere neticelenmiştir. 
Bu maçta Yugoslav Kokoviç takımını 

bUyilk bir mağlubiyetten kurtarmıştır. ceklerdir. (406) (6415) 

Çetin bir sorqu 
Hem de iki defa çetin : ilkin 

sorguyu burada anlatabilmek, 
sonra da oaa cevap verebil
mek .. Sorgu böyle iki defa çetin 
o!makla beraber mutlaka cevap 
vermek lazım, çünkü okuyucu 
mektubu cevapsız bırakılamaz .• 

Ankaradan, B. K. harfleri • 
le imza oden bu okuyucumuz, 
yirmi sekiz yaşında olduğunu 

söylüyor. Sıhhati de yerindey
miş. Bu yaşta ve sıhhati yerin
de olan bir erkek, tabii evlen

mek ister. Kendisi de, öyle istiyormuş.. Hakkı da var, 
daha ziya:le beklerse beğendiği kızların cnun için tohuma 
kaçmıs tlcınclcrine ihtimal olur. 

Fakat .. kendisinin m e k t u b u n d a yazdığı gibi, 
iktidarı olmadığını yi.lrcği ~ızlıyarak ve acı acı anlıyormuş .• 
İktidarsızlığın, yüz 6Örümlüğü almak ve daha başka za
ruri ma:;r:ıfl:ır etmek için para yüzünden olmadığını el-
bette tahmin cd:yorsunuz. Öyle olsaydı doktora baş vur· 
mazdı. 

Temiz yürekli okuyucumuz kabahati kendisinde bulu· 
yor, KcnJi kendine: 

- Ken1ini harap ettin, diyormu§, bugün dünyanın en 
güzel zevkinden • yani güzel bir kızla evlenmek zevkinden
mahrum kalıyornun. 

ı:::enJisini nasıl harap ettiğini de, daha açık söylemiye
ce~im için, ~ene elbette tahmin edersiniz. Onun tabirince, 
ana ve bab:ılarımızın ihmalleri yüzünden, içtimai teşkilat
sızlık yü=ünden her çocukta bulunan adeti • .c .da çocuklu
ğunda yerine gctirm:ş, şimdi onu kendisi için kab:ıl1at sa
yıyor. 

Yazan· Dr. G. A. 
olur? Cemiyet bu kadar mektep açarak yaramazları gün
düzleri tuttuktan sonra bir de geceleri her ç.ccuğun başına 
· sabaha 'kadar onu bekliyecek - bekçi mi diksin? Nasihat 
vermeğe gelince onu analar ve babalar da, hocalar da bol 
bol verirler ama nasihatı t utan çocuk bulunmaz. 

Hern de, sayın okuyucumuzun zannı gibi, o adeti yerine 
getirf:n her çocuk 60nradan evlcnemiyecek hale gelseydi, 
bu dünyada kızlardan pek, pek arı kendileri~ koca bula
bilirledi. 

B;r aralık Viyanadaki hekimler bu adeti yerine getiren 
ne kal.iar çocuk bulunduğunu merak ederek cranın erkek 
çoC"uk mekteplerinde anket yapmışlar : Bir mektepte 42 
çocuktan 41 tansi kaç yaşında bu işe başladıklarını tayin 
ederek 1) adeti yerine getirdiklerini söylemiş, yalnız bir 
tanesi aksini iddia etmiş. Başka mekteplerde 62 çocu'kta:ı 
60 tanesi, bir başkasında da yüzde 88, daha başkasında 

yüzde 93, birinde de yüzde 91. .. Her memlekette de aşağı 
yukarı b~yle olduğu söylenilebilir. Aksini söyliyen yüzde 
bir kaç ç )Cuğa da doğruyu söylemiyorlar .denilse pek tc 

yanlış olmaz. Böyle olduğu halde Viyanada Almanyaya 
iltihak edecek kadar 'kalabalık insan kaldığı gibi, her yerde 
cvlenebikn erkeklerin sayısı evlenemiyenlerin sayısından 

pek çok üstündür. 

Bu tü::lü halsizliğin o adeti yerine getirmeden ikri gel
diği pek çek şüpheli olmakla beraber, o adet!en başka, 

bin bi:: türlü denilecek kadar çok sebepleri olduğu şüphe
sizdir. O~cuyucumuzun sorgusundaki ikinci çetinlik te bun· 
dandır. Halsizliğe sebep ne olduğu burada kestirmeğe im. 

kan olmadığı gibi zaten bunu yapmak hekimliğe aykırı bir 
yoldur. Kendisinin orada bir hekime giderek derdini anla
tıp ona hir çare aramasından başka türlü yol olamaz. Bu 
işde utanmağa yer yoktur. Evlenmek, çocuk yetiştirmek 

yalnız bir ferd işi değil, memlekete karşı bir bprçtur. 

teminatı 1848 lira 75 kuruştur. Şartna
me) i okumak iatiyenlcrin her gün, eksilt. 
meye t.,tirak edcc,,klcrln 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikalnriyle birlikte belli 
gUn ve !antte Lüleburgaz tüm satmalma 

Sayın okuyucumuzu hemen temin ederim ki şikayetine 

sebep ol<>n bu halinde, daha doğrusu halsizliğinde, o ço
cuk <ldetini:ı hiç tesiri yoktur. Ondan .dolayı ne kendisine, 
n:: ana babalarımıza, ne de içtimai teşki!atsızlığa kabahat 
bulmamal:dır. Analarımız ve babalarımız bu çocuk adetine 1 kar!:ı ne yapab

0

lirlcr? Hele bu i~de içtimai teşkilat nasıl 

Habizliğin hinbir türlü sebeplerine ıgelince onları bu
rada okuyucularıma • ihtiyaçları olacak bilgi olsun diye 
değil. - çünkü hiç birinin bu bilgiye muhtaç olduğunu ha
tırıma getirmiyorum - ancak eğlence olsun diye anlatabili· 

rim. 

G~.en senenin §&lllpiyonu Güne§ fakrını 

luglltere 1 le 
oynayacak 

Avrupa 
muhteliti 

20 birinciteşrinde 
Holandada bir hazırlık 

maçı yapacak 
F. l. F. A. beynelmilel futbol federa11. 

yonu tarafından lngiltere ile oynıyacak 
Avrupa takımını seçmek üzere seçilml11 
olan komite, geçen hafta lsviçrenin ZU
rih şehrinde toplanmıı;ı ve bazı oyuncula
rın Avrupa takımına almmaemı\-derhal 

karar verilmiştir. 
Komite, tamamen seçildikten sonra, 

Avrupa muhtelitinc Hollandada bir tec
rübe maçı yaptıracaktır. Bu maçm tari-

..,.. --
hi 20 tcıırinievveldir. 

o---
Rumenler- Bulgar (8) 
mlllt takımını yendi 

Rumen vo Bulgar milli B takımları a.. 
rasında Rusçukta yapılan fudbol maçın. 
da Rumenler Bulgarları 4.1 mağlüp et. 
mişlerdlr. 

Amerika tenis 
şamplyonluğu 

Amerika tenis şampiyonasının tek er. 
kekler. final maçı Bac ile Mako arasında 
oynanmı§ ve Bacin 6-3, ~s. 6.2, 6-1 ka • 

zanarak Amerika §ampiyanu olmuetur. 

Ankara Galatasaray 
futbolcu lan 

Anadoruda bir turne 
yapacaklar 

Ankara Galatasaray klübUnUn fud'boa 
takımı, pek yakında Kayseriden ba§lı
yarak Anadolu içinde bir turneye çıka

caktır. 

Sarı-Kırmızılılar Kayseriden sonra Gi 
resun, Samsun ve Trabzona da gidecek. 
lerdir. Cümhuriyet bayramında Trabzon 
da bulunmaları icab eden Galatasaray. 
lılar orada üç müsabaka yapacaklardır. 

-o-

Yeni hakem kursu 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol Ajan

lığından: 

Evvelce hakem kursuna devam ederek 
imtihan neticesi alınmıyanlarla yeniden 
hakim kursuna devam etmek arzu eden
lerin 29 _ 9 - 1938 perşembe ak§amı uat 
18 de Bölge merkezine gelmeleri lilzu· 
mu tebliğ olunur. 



u· 29 EYLttL - 1938 

vaızaılli1: Dknmnm 
Yazan: H. Hoher Dün1a - 7:1 - <;eviren: IFa K. 

Mustafa, ipek döşeli koltuğa bir 
qumruk savurdu ve astarı deşti 

bilirdi? Kethüda valide sultanı tatlı uy- ı 
kusun dan uyandırmış ve: 

- Aman sultanım, demi§tl, padişah 

aazrctlerl Esma sultanla şehzade Mah
mudu istedi. Hiddetinden köpükler sa -
vurur. 

Valide, sultanlığı, usul ve adatı unut. 
muo bu deh§etli haber karşısında tl.iyle
rl diken diken olmuş, öyleco dışarı fır-
lam1gt1. 

Bir taraftan da Mercan yanında iki 
bostancı olduğu halde Esma sultanı u
yandırmı§, padi15ah huzuruna getirmiş -
lerdi. Şehzade Mahmut, geceyansı padi. 
eahın kendisini istemesinde bir mana 
bulamamlf, fakat Mercanın: 

- TelA.15 edecek birşey yok Şehzadem 
Sizinle §Öyle bir aile sohbeti yap

mak isterler. Biraz sıhhatleri nahoştur. 
Ltıtuf buyurup geliniz. Diye yalvarııııında 
bir tehlike sezlnlcmi§ti. Selim de uyandı, 
o da işe karıştı. Bu halim sullan birden
bire yırtıcı bir kaplan kesilivermi§ ve 
Mercanın gırtlağını pençelerine alarak 
haykırmıştı: 

- Söyle bre mel'un! Padişah Mahmu-
du neden ister? -J 

Mercan boğuk boğuk inliyordu: 
- Aziz başına kıısem ederim ki, şev. 

.cetJQm bilmiyorum. Uykumdan uyandı -
np irade etti. 

lııln şakası yoktu. Bostancılar Mahmu
du çarnaçar sürilyilp götüreceklerdi. 
Şehzade hançeri beline koydu ve-

- Y14allah! 
Diyerek bostancıların önüne düştU. 

Arkadan Selim ihtiyatla geliyordu. 
Sultan Mustafanın odasına yaklaştıkça 

iııerde hünkArın canı yanmış bir boğa 
gibi haykırdığım duydular. Mahmudun 
bile tilylerl diken diken oldu. Odaya gir
dikleri zaman bir kenarda. Esma sulta
nm pe~an gece kıyafetiyle durduğunu, 

diğer yanda validenin çeneleri biribirine 
çarparak bir put gibi ayaktn beklediği. 
nl, p:ıdi§ahın da her hiddetli zamanında 
olduğu gibi, başını, elini, gözilnü, ayağı
nı çırp:ı çırpa, ağzı köpük içinde, gözle
r! kanlanmış bir halde gezindiğini gördü· 
ler. 

Mahmut Mustafnnın eline uzandı. Red
detti. Fakat padişah hiç beklemediği bir 
hldiu karşısında yerinde çlvllenmi~ gi
bi kalmıştı. Mahmudun arkasından Mer. 
canla birlikte Selim efendi de odaya 
giııni§tl. Onu da kim istemişti, ne cesa
retle padişah huzuruna izinsiz, iradesiz 
gelmişti? Şimdi ne söyleseydi, ne yap
saydı? 

Mercan bir kenara büztildil. Hemen ta
rih boyunca böyle bir sahne görtilmemiş 
denilebilir. Padişah, hcmşircsile Mah -

mudu neden çağırdığını da pek bilmi - ı fa şahin görmilş bir serçe gibi koltuğu. 
yordu. Hiddeti arasında istemişti. Belki na gömilldükçc gömülUyordu. 
şu, aklınca çözemediği meçhuller içinden CC'nabıhnk, senin gibi bir padişaha C· 

onlnrın malümatiyle çıkabilecek, biraz ri13tirm('seydl beni. Tahtımızı namına 

dn ctrnfı tedhiş ederek aklınca saltana. ferağ ederken, devlet i~lerinin artık in-
tı her ttirlli tehlikeden sıyanet etmiş bu- tizamla g5rilkccğlni sanmıştık. Meğer 

lunacaktı. Halbuki valide ile Selim de sen ... 
gelmişlerdi. Esma sultnn fırladı ve Selimin önünde 

diz çökerek yalvardı: Sözü ilk açan yine valide <Jldu. Kadı
nın, sıtma nöbeti geçirir gibi, bütUn vü
cudunun titrediği görUIUyordu. 

- Mercan, dedi, çık dışarı ve kimse 
huzura girmesin! 

- Sus artık sultanım. Kardeı:ıimlz pa
d~ahtır. Halife vekilidir. Bu kadar taan 
etmek yara~maz. Neden bizi davet et

' ml§tir. Anlayıp bir aile meşvereti etsek 
Padişaha dönerek: 
- ŞevketlQ oğlum, dedi, gecenin bu 

vakti sultanları huzuruna istemekte ne 
gibi bir matlabın var? 

Mustafa, ipek döşeli bir koltuğa bir 
yumruk savurdu ve astarı deşti: 

- Valide, dedi, seninle Selim efendi
)i istememiştim. Yalnız Mahmut efendi 
ve Esma ile §Ö) le bir hasl,ıhal etmek 
diledik. Huzuruma baskın verdiniz. 

Genç Mahmut kendini tutamamıştı: 
- Beni, taannüdilm halinde süril;rüp 

getirmelerini ferman etmişsin! Ne var, 
kanımı dökmeğe mi hazırlandın': 

Selim ağlıyordu. Bu ne rezil bir tarih
ti? Bu ne kahpe felekti? Hiç şimdiye ka. 
dar vnlidci pad~ahi böyle zelil ve peri. 
uan görilnmilş müydü? Hiç hemşirci pa
dişahi bu kadar aı:ağr bir muameleyle 
zebun ve makhur edilmiş miydi? Salta
nat bu kadar ayağa düşilrillmüş müydü? 

Haykırdı: 

- \·atide, şöylo otur. Sen de Mahmut 
şöyle otur. Padiuah knrder;:imizle bir ben l 
söyleşmek ist<'rim. f 

Sakallarına. sızan gözyatiannı allerok 
M:ustafaya döndü: 

- Sen elini taallukat kanına bulaştır
maktan haya etmez misin? Kaç defa şeh
zadeye bıçak ü:ıilrenler karşısında Ccna. 
bıhakkın hışmına uğradık ! Birtakım 

dinsiz, imansız, aeüte ve kahpe karılan 
harE'me doldurmuş, zevk ve safanla meıı
gul, din ve devleti naehiller eline bırnk
inıı;ı, her eeyden bihaber ve gafil padi -
ş:ıhhk edersin. Bu Osman oğullarının 

kanma yakışmaz bir hnl idüğünU fch-
metmez misin? 

Valideyi, hemııireyi, bizleri, gece bi • 
rcr halktan mücrim gibi huzuruna dev • 
şirmckten fır etmez misin? 

Padi,.ııhsan saray içinde değil, saray 
dıeında, devlet umurunda, ordu canibin
de, rical indinde padişahlık et! 

Ecdadı izıımımız rahmetullahıale) h i
çinde s n gibi velinimet validesine bu 
kadar hakareti re\·a gören bir nadan 
gördUn mU? 

Selim haykırdıkça haykırıyor, Musta-

daha yerinde olmaz mı; • 
Sultan Mustafa korkmuştu. Şehzade 

Mahmud kendisine diş biliyerek bakıyor
du. Selimin gözleri dönmü§ parçahyacak 
gibi ve hemen hamle edip dişllyecek gi. 
bi bir hali vardı. Valide ve Esma hıçkı
rarak ağlıyorlardı. Yavaş yavaş aklı ba
şına gelir gibi oldu. 

- Valide, dedi, Selim padi§ah olmo.k 
dilermiş, öyle duydum. 

Valide Selime baktı. Ilu söz kadını çi
leden çıkarmağa kafiydi. Kaç yıl oğlu 

Mustafanın zindanı yanında saçlanna ak 
dilşmü5tü. Selim gibi bir sultana, Musta
fayı istirkap etmek yakışır mıydı? 

Selim lıaykırdı: 
- Ben padi§ah olmak istemem. Niza

mıcedidi kendi fermanımla liı.ğvettim. 

Birçok masumun bu yüzden kanına gir. 
dim. Yine sediri saltanata geçip de cüm
lenin vebalini omuzlarıma almak iste -
mem. 

Hem padiı;ah olana, padişah o!mıyan
dan korku ar olmak gerektir. Devleti a· 
!iye elindedir, ordun var, ricalin var, ha
zinen var. Var saltanatrnı tehlikelerden 
koru! 

Mahmuda döndü: 
- Haydi Uahmut biz gidelim. Padi§ahı 

valide ile ve hemşireyle halvet bıraka • 
lım. Yalnız söylemekten hicab edPrim 
ki, şehzadeye bir suikast aklından geçer
se Allahın gazabı seninle olsun. 

Mustafa ccvab verdi. 
- Haşa. Şehzadeler benim nuru aynım 

evlüdrmdır. :Maazallah ben onlara suikast 
ile silsilci pakizel Osmaniyenin inkırazı. 
na ve devleti iı.li psmanm izmihlallne se
beb olmak hiç hayal ve hatıra gelen şey 
midir': Sense Rğnbcyim sayılırsın. Cenabı 
bari ömürlerinizi ruzuefzun eylesin! (1) 

Valide de, hcm;;ıire de istirahat bu~"Ur- ı 
sunlar. Sinirlerimiz biraz bozuldu. 

Fakat Mustafa artık karar vermiş bu. 
lunuyordu. Bu fııln içinden kan dökmeden 
kurtulmak imkansızdı. 

(1) Tarihi Cevdet, ayfa: 141. 
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Nana ce\'ap verdi: 
- Ciddt şeylerden bahsedeceğiz de ondan! 
Platonun önüne oturdu. Aralarında masa vardı. Perdelerin ara 

r.ından sızan ilkbahar güneşinin altın r~ıldan genç kızı okşıyor, bir 
saç lülesinde ı.·eya, tatlı leylAk rengi robunun, bir kl\"nmmda oyala· 
nıyordu. 

Nananın kendisi bir ilkbahardı. Yağmuru, güne,.i, heı.esi, hw 
s;ınhğı, zarif erk~liği ile tam bir ilkbahar .. 

Platon da, bütün bu değişiklikleri gö teren hassas bir barometre -40-

Ağzını açmamakta ısrar eden 
VeLfer, nihaqet Dorofegi na ili 

kaçırdığınl anlattı 
- Durunuz! 
Rokur sevinçle mukabele etti: 
- Hayhay nrkadaşlar! 
Arabadan nUadı. Arka kapıyı aç3rak 

Benuayı selamladı. 

- Buyurun yUzba§ım. 
• • 

Noel Serviny, tabanca sesi üzerine 
general fon Uogviç aşağıya kof;3r koşmaz 
~!aksın stüdyosunu terkctmi§ ve hizmet
çi mcrdiv('ninden sokağa çıkmıııtı. Nô -
bctteki sivil polis ve Velter Rokurun pc
Ginden koştukları için kapı önünde kim
seler yoktu. Noel endişe içindeydi. İs
tasyona doğru yilrildü. Acaba Rokur mu. 
vaffak olmuş muydu? Böyl olduğunu 

tahmin ediyordu; çünkü kaldırım kena
rında Rokurun motosikleti yoktu. Şimdi 
yalnızdı. Tek bnr;ıına düşman bir mem
leketten kaçmağa teşebbils edecekti. 
!kide bir dönüp arkasına bakarak takip 
edilip edilmediğini anlamak istiyordu. 
Fakat pe~indc kimseler yoktu. 

Korku ve endişesi haklı çıkmadr. lstas
yonda trene hii.disesizce bindi ve seyaha
ti de gene böyle hftdisesiz geçti. Pasa
port kontrolunda Almanlar ııüpheye düıı. 
mediler ve Noel Servin)'. generalin evi
ni soydukları günün ertesi pazar günü 
saat 11,25 de Parisin şimal gannda 
trenden indi. J{urtulmm~tu. 

xx 
Emniyeti umumiye sivil komiseri 

Velterln csrar~ngiz bir şekilde ortadan 
kaybolu11u ve askeri istihbarat teşkilatı 

reisi general fon Rogviçln evinin soyul
ması Berllnıiekl alakadar mahafilde bü
yük bir arıabiyet uyandırdı. Gizli polis 
te ki!Atının en mahir memurları tarafın
dan yapılan tahkikat hınırzlığın kimler 
hesabına yapıldığını çabukça meydo.na 
çıkardı. 

Esasen VP-lterin kaybolugundan Uç 
gün sonra polis müdürlliğllnc gelen im
zasız bir mektup işin aslını Almnnlam 
anlattı. Bu mektub bitaraf bir memle • 
kette Alman gizli tcşkilatiyle \"eller me
selesini müzakı:>re teklif ediyordu. Tek
lif kabul edildi. Müzakereler başladı. 

Fransız teııkililtı Fransız topraklanndn 
gayrikanuni bir ııekilde te\·kif edilmiş o
lan Dorote Şmit isminde bir kadının ser
best bırakılması mukabilinde Velterin 
Alma.nyaya iade edilecrğini bildiriyordu. 
Almanlar vatandaelarındnn birini Fran -
saya teslim cdcmiyeceklerini ileri süre. 
rek evvela bu teklifi reddettiler. Fakat 
anlaııılan Velterc verdikleri ehemmiyet 
fazla olacak ki iki haftalık bir müzake
reden sonra Fransız tckli!lni kabul etti
ler. 

Velter kaçırılı§mı takip eden ilk birkaç 

simde ağzını açmamakta ısrar ettikten 
sonra, Dorote ~miti nasıl kaçırdığını ni
hayet Rokura anlalmıstı. 

Alman emniyeti umumiyesi tarafın -
dan bu işe memur edilince evvela Do
rotcnin Almanyndaki annesini tevkü et. 
miş, evinde ynptıgı araştırmalarda genç 
kadının annesine ~ olladığı mektupları e
lC" gl.'çırmis \'C böyle>cc Dorotenin Pa
ı iııteki adresini ögrenmlııti, bunun üzeri
ne derhal Parisc gitmıRli. 

- İşin bundan e:onrası be>nim için ar
t ık bir çocuk O) unu kadar basit ve ko
lay oldu. Diye\ devam etti. Kler sokağın. 
daki <'vinde Dorote Şmi•i ~alnız buldum. 
Kendimi annesinin bir ahbabı diye ta -
nıttım ve !]Ö) IC' bir lisan kullandım: 

''- Anneniz çok hastadır. Sizi görmek 
istiyor. H!!.liM acıdım VE' sizi onun yanmn 
götUııneğo karar verdim. Tabıi muvafa
katlniz olmnk ve sizin tehlikeyi göze 

almanız §nrtiyle ... Çünkü Alman 7..abrta
eının sizi hıyaneti vataniye suçuyla ara
dığını biliyorum. Anneniz bana her ~eyi 
anl ttı. 

Bunlar beni alfıkadar etmez. Ben sade
ce annenize kar§t insani vazifemi yap _ 
m:ık istiyorum. Hududu kolaylıkla geç
meniz itin sizinle ayni yaşta olan kızkar
deşimln pasaportunu yanıma aldım. 

Dorote Şmlt bu tı.:zağ'a gözleri kapalı 
olarak girdi. Ağladı. Bana teşekkür etti. 
Annesinin çok mu ağır hnsta olduğunu 
sordu. "Acaba ölmeden yetişebilecek 
miyim?.. dedi. 

Kendisine itimat telkin edebilmek i
çin: 

- Sakin olunuz matmazel. Dedim. Söz
lerimin doğru olup olmadığını kontrol ct
lneği 'bne 'unutuyorsunuz. lştc size ispn. 
tı: annenize yolladığınız mektuplardan 
üçilnli bu maksatla yanıma aldım. Bir de 
annenizin hastnlığı hakkında doktor rn
poru. (Bu raporun sahte olduğunu 11ö\
lemcğc sanırım ki lüzum )ok!) Şimdi 

sözlerimden ı;üphc edemezsiniz. TrElni -
miz birazdan hareket edecek. Hazırlanı-
nız. 

Dorote, iıni hareketinden Paristeki 
yegnne tanıdığını (yüzba3ı Benuadan bu 
ı:ekildc bahsetti) haberdar edebilmek U-

zere birkaç dakika müsa:ıdo istedi ve 
kurşunkalemle beş altı s1tır lmralıynrak 

yemek odasındaki masa üzerine göze ~:ır 
pncak şekilde koydu. Fakat dıı;arı çı • 
karken arkasını bnna dönmesinden isti
fade ederek ben bu kağıdı alıp cebime 
koydum. 

Evden çıktık. Bır taksiyle 6ark garına 
kadar gittik ve tren içersindc, Sar hu
dudunu n~ar n maz Dorote)i bizzat ben 
tevkif ettim ... 

(DC\'amı \ar) 

""'••••~ı;.,1300 ~rnm11mcmmmm•[n [3il~ııa•ı• 
Şeker, hflla bıçağın altında çıtırdı) ordu. 
Platon: 
- Allah aşkına, bırakın ~u ~eker kmnagı! diye bağırdı, sinirle· 

rimi bozuyorsunuz! 
Nana, sinirli kimselere acıyonnu~ gibi bir !:CSle: 
- Ben sinirli drğılim! ce\'abım \erdi. 
Bununla beraber, gulmemek için, ayağa kalktı. l kemlesini 

geri çekti, ve şekeri, vaktinden evvel büyümü~ bir sineğin keyfine 
bıraktı. 

~biydi. 

Platon, 00,alan fincanını tabağına bırakarak, sordu: 
- Ey, neymiş bakalım, bu ciddi mesele? 

Nana, bir bıçağın c:apiyle, ufak bir ~ker parça mı l·m-arak cc· 
vap verdi: Yerini değiştirirken, saçlarında pmldayan gün(!5 üzerinden çe

kildi ve Platona, oda kararmış gibi geldi. 

Genç adam, birçok kereler, tm·alct \'Cya adabı mua~eret hakkın· 
öa mühim sorgularla karşılaşmıştı. Bunu da öyle bir şey s.1nıyordu. 

Nana, yüzil penbeleşerek \'e gözlerini yere indirerek, ordu: 
- Benim evlenmemi doğru bulur musunuz? 
Platon eaşırdı. Bayan ı ~azan Muhtarın fantezilerine alı~ık ol· 

malda beraber, bu kadarını beklemiyordu. Fakat neden olmasın? 
Evlenmek çağında değil miydi? 

Soğuk kanlılığını kaybetmedi. Ve, her zaman soluk olan yanak· 
lanna, hafif bir kmnızılık gelmesinden başka bir heyecan eseri 
göstermeden. cevap verdi: 

- Vaziyete göre. 
-Mesela? .. 
- Mesela .. Sormak ayıp olmazc:a, kiminle evlenmek niyetindesi· . , 

mı. 

Nana çay kaşığiyle masaya hafifçe vurarak cevap verdi: 
- Evlenmek niyetinde değilim ki.. 
Kısa bir susmadan sonra Platon: 

-- O halde, dedi, niçin bana bu mühim suali sordunuz? 

- Belki evleruncğe niyetlenirim diye ... 
- Öyle bir niyetiniz olduğu zaman, kararınızın doğru olup ol-

madığını konu_şuruz .. 
Nana, şeker parça ını kırmaktan vazgeçerek, güz ucuyla Platona 

baktı, dedı ki: 
- G<>rünüşüıı tesirmdcn uzak kalmağı. en:elce uzun boylu clü· 

şi.ınmcden hiçbir şeye karar "rmemcği siz öğretmediniz mi bana? 
Platon, dersini bu kadar güzel tekrarhyan zeki talebe inin kulak 

tarını çekmek için büyük bir he\e:. duydu. Fakat sesini çıkarmadı. 

Sadece, eğilerek: 
- LQtfen izah eder misiniz? dedi. 
Nana, tekrar şekeri kırmağa koyuldu.Biraz sustuktan sonra: 
- Fabrikatör Bay Seyfi Rıza bana evlenme teklif etti. dedi, siz 

ne dersiniz? onunla evleneyim mi? 
• Platon gözlerini masa örtüsüne dikti. Bütün kızgınlığı Seyfi 
Rızanın başında patladı. Gözleri hiddetle açılarak: 

- Şu sersem herif mi? diye söylendi, 
Nana, tamamilc ma ·um bir sesle: 

- Evet! cevabını verdi. 

Nana, nihayet anlatmasa 1 arar \ererek, şöze başladı: 
- Umumi bir bakışla, cvlerunem Jazımgeldiğini ve bir ev hanı

mı olmak için lfızrmgeldiği kadar akıllandığımı zannedi) or mu unuz? 
Platon kendini gillmekten alamadı. 
- Ah.ıllamp akıllanmadığınız yaptığınız hareketlere bağlı. dedi. 

meselfi. §eker kırmadığınız zamanlar. oldukça akıllanm15 sayılabilir
siniz .. 

Se\"tan kızın dudakları belirsiz bir gülümseme ile kıpırdadı. Şc· 
kerli p;m1aklannm uçlarını. içinde çay kaşıkları çalkalanan kabın i· 
çıne daldırdı; sonra, çıkararak mendıliyle kuruladı. Fakat hiçbir soz 
söylemedi. 

Platon. devam ctmeğe mecbur oldu: 
- Evlenme, tabii pek mühim bir iştir. Bu bağla, her iki tarafın, 

maddi ve mane\'i bütün varlıkları biribirilc kaynaşır. E~er erkek çok 
akıllı olup da, kadının aklı biraz kıtça ise, gene bir ç~it denklik el
de edilmiş olur ki, bu ... 

(De\aruı \·ar) 
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YARDIM 
Yazan: 8. Agarov 
Kızla delikanlı evlenme!e karar ver

diler. 
Delikanlı dedi ki: 
- Ben lokomotifleri çok seviyorum. 

Bunun için de yol mühendisi olmak is
tiyorum. 

Kız cevaben : 
- Ben de ıeni seviyorum, dedi. O· 

nun için de yol nıühendiıi olmak istiyo
rum. 

Bu karardan ıonra, ikisi de, ardarda 
kitapları yutmata ba1ladılar. Onlarda 
kitap çoktu; koskoca \Jir bavul dolusu 
idi. Onlar, üniversitede okuyacakları 

bet 1enelik kitabı1 birden tedarik etmit· 
lerdi ... 

Delikanlı :>kuyor, kız dinliyordu; kız 
okuyor. delikanlı dinliyordu. 

Profesörlerin takrirlerini iıe, ilcisi 
birden dinliyorlardı. ikisi de, sınıfla· 
nnm iyi talebesi sayılıyorlardı. 

Birinci ıene iyi ıeçti ... 
lkinci de fena seçmedi .. 
Uçüncü yıla ıelincc ... 
- Fena mı, ıeçti? diyeceksiniz .. 
Hayır; ben hiç te böyle bir ıey söy-

lemek istemedim. Fakat üçünc:ü yıla 

gelince, ''memleketi imar ıoıyeteıi,. 

göriilen lüzum ve ihtiyaç üzerine deli· 
kanlıyı tahsilden çekip inşaat işlerine 

ıevketti. 

Memleketin bir bucağından di&er 
bucağına koskocatnan, upuzun bir ıi· 
mendifer yolu yapılacaktı. Delikanlı 

oraya, bir idareci, bir teıkilltçı olarak 
gönderiliyordu. 

Disiplin her ıeyin UstUnde idi. Ya
pılacak bir 1ey yoktu.. Gttmek lbım. 

dz. Delikanlı eşyalarını topladı. Sevgili-
sine: 

- Allaha ıım:ırladık Olya, dedi. 
- Güle güle Viktor. Sana verilen 

1,i ya.fü fakat kitaplarını da ihmal et
me l.. 

- Kitap okuyabileceğim tUpheli. O· 
kuma itim timdilllc ister iıtemu geri 
kalacak. Şimendifer yolu yapılsın. Lo. 
komotifin ilk dU.dUkleri çalmıfa batla· 
sın ben ancak o ıaman ceri d~nebili· 
rim .. 

Olya içini çekerek: 
- Bu ancak üç yıl sonra olabilir, de

di. Halbuki üç yıl ıonra ben artık mü-
hendis çı1rmıt bulunacağım.. · 

Viktor. düşüııceli düşünceli odanın 

içinde dolaşmağa batladı. Kitaplannı 
karııtrrdı. tçinl çekti .. Olyasrnı kucak
ladı ve yol haırrhğına koyuldu. 
Mahıun Olya, her nedenıe uzun mUd 

det bavullarla uğraştı. Oralara bir şey
ler yerleştirdi .. 

tstanıyonda, elele vermiş konuşu. 

yorlardı. O iıte ve mektepten, kız da 
mektepten ve ifden bahsediyordu. Fa· 
kat ikiıi de bir at:sdan karırlıkh sevgi· 
den bahıediyorlardı. 

Şimendifer hareket etti. Viktor 
pen~ereden sarkarak: 

- Bana yaz Olya ! dedi. 
Kıs: 

- Cevaplarını mutlaka beklerim, 
Viktor, diye seslendi .. 

Viktor, oldukça uzun süren bir yol. 
culuktan sonra inpat yerine geldi. O· 
c:Ltıına 7erle9ti. M üatakbel ıimendifer 
yolunun haritalannı duvar, astı. Olya· 
nın resmini magaının üıtüno koydu ... 
Ve bavullınnı ıçmağa koyuldu. 

Bunlardan birinciıini açar açmu: 
- Rezalet, diye haykırdı. Kızın bü

tün kitaplarını alıp getir~im. Olya 
kitapıız kaldı.. Bunların içinde bulun. 
maıı çok ıUç olanlar da var .. 

Viktor, derhal kıza bir telgraf çek· 
ti: 

''Feci bir y•nhtlık yüzünden bütün 
kitaplarını btnberimd• ıetirmiıim ... 
tik vaaıı. ile ıeri ıön&terecefim. 

Viktor.,, 
Kitapları paketleyip aevketmeğe va· 

kit bulmadan Olyadan cevap geldi: 
"Snıilim. Unlme.. Kiuplar eencle 

kalsın •. Ben yen:ıerini tedarik ettim.. 
Kucald.arım.. Ol ya,, 

Vilctor yent tttnı baıtadı.. Akıama 
kadar ~alıştı. Geceleyin rüyasında Ol· 
yayı ııtrdCL. 

Bir kaç ıün sonra Olyadan ıu mek. 

Çeviren: Ferah Ferruh -tubu aldı: 
"Sevailim! Kütüphanede okuyor ve 

hep seni dütünüyorum. Fazla dalgınlı
ğımdan olsa gerek, derslerin bir çoiunu 
anlamıyorum. Bu anlamadığım kıs:m· 
lan sen bana anlatır mmn? Ben bunlan 
mektubuma ekliyorum.,, 

Olyanın anlamadığı yerler pek çok
muş!. 

Viktor: 
- Bir de biz anlamağa çabşalrm 1 

diye söylc~!di ve karyolarmın altındaki 
kitap bavulunu çıkardı . 

Olya ikinci mektubunda ıunları ya
zıyordu: 

"Viktor! Ben sana o kadar alıımıınn 
ki, verdiğin izahat profesörün takrirle· 
rinden daha çok işime yaradı. Yazclıiım 
filin ve falan meseleleri de halleder mi
sin?.,, 

Uçüncü mektup, bun.dan evvelkiler · 
den daha kalındı .. Bunun içinde, üçün· 
cü sınıfın muhtelif derslerine ait bir sü
rü sualler vardı. Bunlara Olyanın ıu 
kısa tezkeresi eklenmişti: 

"Yardımlarına çok teıekkür elerim .. 
Bilmem bana ne oldu? Derslerin hi~ 
birini anlamaz oldum. Acaba tahsilimi 
bıraksam mı?.,, 

Viktor telgrafla şu cevabı verdi: 
.. Tahsilini bırakmal Yardıma denm 

edecetim. izahatımı bekle! Anlamadı
im yerleri sormaktan sıkılma!.,, 

Bu telgraftan sonra Olyanın sual do· 
lu mektupları gittikçe sıklaştı. Olyanm 
mektep tatili batladıfı zaman Viktor 
rahat bir nefes aldı. 

Sonbahnda nıekteplerin aÇılmasiyle 
beraber Olyadan gene sual yağmurla. 
rı gelmeğe başladı. 

Rakamlarm, plAnlann arasında bu • 
nalan Viktor: 

- Olyayı t:şiıiıte çok- yanılrmtım. 
bu kızın milıtakilen, IHndi kendir:e 
~altıma kabiHytti hiç yokmuı 1. Bil • 
mem ki nasıl mühendis olacak?!. diye 
ı3yltn.di ve acı acı gilldU. 

Kııın Olyanın auallcrine ıon izahatı 
verikren §Öyle bir de tezkere yazdı: 

"Olya l Bundan ıonra sana cevap 
veı·meej vaktim yok!. lnt'lat en hüm. 
malı bir s.:ıfhada •• Kendi kend~ne çalı, .. 
Beni düşünme .. ,, 

Olya, acele bir mektupla şu cevabı 
verdi: 

"!on mektubundan ıezinlediiime 
ıöre, artık beni sevmiyortun! Fakat 
ne olursa olıun, yaptıiın yısr·'ımlara 

çok teı•kkiir edwim. Bütün derslerin 
nazar imtih.ınlannı da pek iyi olarak 
verdim. 

"Şimdi diploma için Wr vazilıe al· 
dım: Köprü po~ui .• B:n projeye bat· 
lıdım bile .•. Fakat en ıüç kısırımı saııa 
ıöndennek mecburiyetincbyinı. Şa. 

yet bunu da Y!'P•rsan, aram~claki mü· 
ıobetlerin deiiımediiine kani olaca • 
iım. Cevap bekliyorum . ., 

Viktcr cevap vermedi. 
Çün'kU bir köpril inşaatiyle meşgul. 

dil. SUra'tle köpı-ünUn projelerini yap· 
mak ve hemen inşaata başlamak mec
buriyetinde idi. 

Çok geçmeden projeler bitti. Köp • 
rü. kocaman nehrin iki kıyısını birleş· 
tirdi .. Viktoru tebrik ettiler. Elini sık
tılar. Yeni yolda hareket eden ilk tren 
Viktoru denize götürüyordu. 

Yeni yol. mesafeyi yarı yarıya kı. 

ıaltmı,tı. Viktor merkeze geı:r gel-
m:z: 

- Olyay• u~rayayım da: "Hiç te 
ümit ettiğim gibi detilmi§sin 1 Elveda,. 
diyeyim 1 diye dUıilndU. 

Olyanrn nine rittiıtl :aman kızı 

evde bulıma-!ı. 
Mnanın ilıtünde, Vik:tor portrHile 

bir dc:net gill arı1tn~a: 
Viktor CrenatoT 

<'rJını tı•ıyan antetli, resmi bir znrf 
duruvordu. Viktor zarfı açtı. Ve tun. 
ları okudu: 

TASDIKN ',·~'! 
"Yol inı,atı enıtitüstine ait l-'iti:n 

nazari imtihanlan (peklll) olarak ve· 
ren V!lct,,r Gtanatova işbu taıdi;cna· 

m• ita l:ıhndı. 
Granatov, diploma proje1lni de ver. 
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mcrı: 1357 - saban: • 1 Hahmı "'A UIZ .... - .,. ............. ·- .... \'ezan: • 
5,55 J2,04 15,24 17,56 19, 28 4,16 .,.,, 1 b 1 

Lüzumlu 1elelonlar 1Varhlsar. blır öBOım mwodeclsl gl 
Yangın: · 
Jsııınbul için: 242:!:!, Reyofhı tein: 

Hlil4. l\:ulıkciy için: ti0020. Üsküdar I· 
çin: li01i25. 

\ Pşilkoy, B:ıkırklly, Uclıek, Torabya. 
Bü)·Ukdere, Fenerlıah~·e. l\endllli, Eren• 
köy, t\artnl, Bü> ukaılıt, He)·belı, Burııaz. 
Kınnlı, ı\·ııı: Telefon muhabere menıu· 
ruıııı \Hnııın elemek kArtılir. 
Hamı ıtfoıye"ı: 22711 
Uenı7. ıtraive!\ı :m .. :ıo 
"eyazıı lmle~ı: 2199U. Galat• yanıun 

kıılesı: 41101;0 
Sıhht ııııtlrıl: 4t991t Mliılıleiuınumilik: 

222!111. Enınıyrl nıiiıliırlüiUi: 2.f382. 
Nefıa Vekı\lelı l<ılanbul Elektrik hler: 

lJnıum Miıcliirlii4ii Beyojlu: 44801 • fı;lan. 
bul. 2437K. , 
tıı~: 40!l:~ıı. Cıhııli: 2022'.!. füırol'ınanlye: 
217118. r'skiıd:ır - l\:ıılıköy: ff0773. 

Ha,·uı.ıali: lsıanhul: 243i8. Kadıköy: 
60i911. HHoAlu: 441\42. 
1 aksı Otomobili istemek 
/çın 

Sular lılRrE"sl: llP~oıtlu: U7R3. Re!$ik· 
He~·u•ıu <'ıheli: 491UU. Hebek cıhell: 

36 • ıoı. Kaılıköy ciheti liOH7. 

Denızyo/ları 
lstanbul ecenleli.i: 22740. Karak<i1: 

42:11i2. 
Puı::ırle'"i fophuedtn 16.30 Mudan)·a. 

20 Baııılırnıa. 
Sıılı TophııneıJen 9.30 fzmit, lti,30 Mu· 

danya. 1D l\arabif(R. 20 Bandırma, (iılıı· 
tadan 12 Karadeniz, Sirkeciden JO l\ler· 
sin. 

(.:arı,nmlıa Tophaneılen 16.311 Mudanya, 
20 Ranılırnıa. Sirkeciden 15 Ayvalık, ıa 
Bartın. 

Perşenıhe rorıhaıvılen 9.30 bmlt, tcı.:m 
Mudıın~·ıı. 20 Bandırma. Gıılatadan 12 
l\aı-aıleıı iz. 

Cunı:ırte~I Topbanecien U Mudanya. 20 
Bandırma. Sirkeciden 15- Ayvalık, 18 
Bartın. 

Pıızıırle!il Toplıaneılen 91mroz, 9,30 lz
mit, foılat:ıd:ın S.30 l\lud1nya, I0,30 lzmlr 
Sıir. 12 t\arııleniz. 22,30 Muılan)a. 

Müzeler 
A\·a"orya, Horna • Hizan"• Vunen e~r

lerı ,.e Çinilı Köşk, Askeri Müıe ve sarnıç 
lar. Tlt'aret "e Sanavt MOzeııl, Sıhhi müze. 

(Bu müzeler herıün uat 10 dan UJ ye 
kadıır a~ıkl ır. l 

Türk ve lslihn eı;erleri mih:e~I: r:ızar
leııiden hııı,ka herııün ııael 10 dan 18 ya 
kadar ,.e Cuma ıünleri 16 dıın ı 7 1·e ka· 
dar açıklır. 

l'opkapı Mıizni: lferııün s11t ı 3 len 16 
ya kauaıı açılı;ıır. 

r•.,mtelfet Dııı Deniz 
Sel erler! 

Rnmany• vapurları: Cum:.rtesf tDnlerl 
13 de Kiiı1tenceye: Salı ırünleri 18 Jie Pi· 
re. Beyrut. lııkenderl~·e. 

lıalyıın vapurları: Cume ıünlerl s11t 10 
da Pire. llrendiıi, \'enedlk, Triyeııte, 

Sirkeci lstn,,·on Müılnrınım Telefon 
23079. 

Anadolu hattı 
Hergün hıııreket eden ,ımendirerlrr: 
Saat ıı tle Konya, 9 da Ankara. ıs.ıs de 

l>ivarlıııkır ,.e Sam~un. 15,30 da Eskl•e· 
hir, 10.JO dı Ankara ekspreııi. 20 de A· 
dapıızarı. 

Hu trenlerılen ııaet 9 da hareke! eden 
Ankara ınuhll'litı pazarıe,ı, çar•ımba 
ve cuma ırünleri Jlaleb ve Musula kadar 
serf'r eımekte<flr. 

MONAl<.ASAl.AR: 
Haydarpa6a Nümune hastanesine ta· 

zım olan 500 kilo net ldrofil pamuk açık 
eksiltmeye konutmuıtur. Eksiltme 28-9-
938 çar~mba günü saat 14.30 da C$1· 
oğlunda Sıhhat ve İçtimai muavenet mü
dürlüğü binasında kurulu komisyonda ya 
pılacaktır. Muhammen fiyatı: Beher ki· 
losu 150 kuruftur. 
GE<;l-;N sE~E BUGON NE OLDU? 

• AIPlürk, garbi Anadolu mane•raların· 
da bulunmak üzere İsmet lnönünü davet 
etti. 

au günkü 
RADYO 
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1ıl,:i0 dans muıııiklııt (plAkl, 19 Spor muse 

habeleri (Eşref Şefik), 19,30 karıtık muıi· 
ki (pllk. tt,:ı;; horııa haberleri, 20 saat a
yarı, l':ihııl Asım ve arkadaşları tarafından 
Türk musıkl!il "e hallı şarkıları, 20.40 ajaRs 
hıılıl'rlcri, 20,H Ömer Rıza Doitrul tarafın· 
d.ııı ar11pça sü~ lev, 21 ı;aat ayarı,. orkeııtrı. 

:! ı ,:ıo Jtırııı ve ark:ıılaşları tarafından Türk 
musikisi ,.e halk şarkıları, 22,10 hna ra
pımı, 22,t:i Muhiddin Sadak, ,.ı~·olon!iel 
kun~eri, pi~·ano refRkatile. 22,50 Son ha· 
herler n ertesi günün proırın11, 23 ııaat 
:ı~ nrı. ı'llıklal mar,ı, son. 
TWIJ \l'f.'STB: 

l!l,:ın ~:ırt.ıl:ır, 20,20 askeri bando. 22,20 
ı•A1.b:ını, 23 küçi.ik orkestra, 2f,10 caz plAk
lıırı, 

111:/U./,\': 
ıı..:rn orkHlrıt, 20 radyo orkeıtraaı, 21,JO 

radyo orkeııılrası, 22,10 kü~·iik orkestra, 23, 
:111 hııfir müıik ,.e halk ha\"aları, 
,. WS01'.l: 

111. razl.ıant, 19,10 şarkılı müzik, 20plya1 
no konıııeri, 20,30 radyo orkestrası, 22,JO 
ııııındolin orkeıılrııııı, 23 plakla r.enfonik 
konser. 

dikten sonra lrendiıine yol mühendisi 
Unvanı verilecektir ... 

Bunun altında mühürler ve imıalar 
vardı. 

clıtlı•man tah'teHbahlrlne 
yakaşıvordu 

- 97 -
Jandarma kumandanı, kaza kayma!~a

mı, liman reisi, Şarköyün ilerı gelenlerı 

toplandılar. Tahtelbahire karşı nasıl bir 
tedbir alınacağını müzakereye koyuldu 
lar. 

Dakikalar aeçti, tahtelbahirde hiçbir ta 
arruz alameti görülmedi, torpido atılması 
nı, iskelenin topa tutulmasını telaş ve 
he)'·ecan içinde bekliyenler intizarlannm 
tahakkuk etmediğini gördüler ve.. sevin
diler. Heyecan yavaş yavaş yatıştı. Düş 
man tahtelbahiri uzakta itıl duruyor, hiç 
bir §eY yapmıyordu. Kazada, kaymaka· 
mm odasında toplananlar buna ne mancı 
vereceklerini kestiremiyorlardı. Jandar
ma kumandanı vaziyeti kavrar gibi oldu, 
ortaya şu sözü attı: 

- Bu tahtelbahir kendisinde başgöste· 
ren bir arıza yüzünden suyun üstüne çık 
mak mecburiyetinde kalmışa benziyor. 
Eğer maksadı bir taarruz olsa} dı, onu 
şimdiye kadar yapardı. Aşağı yukan ya
run saattir bulunduğu yerde duruyor, 
ne hareket ediyor, ne de dalıyor .. 

Bu izah orada bulunanlara iyi ve yerin 
de görüldü, kaymakam sordu: 

- Öyleyse ne yapalım? 
Liman reisi söze karıştı: 
- Yapacağımız şu: Hemen donaruna

ya telifafla haber verelim. 
- Donanma nerede? htanbula mı tel· 

ırat çekeceğiz? 

Bu fikir tasvip edildi. Telgraf çekmek 
işi de liman reisine bırakıldı. Liman reisi 
telıırafhaneye koştu. Biri N!radaki donan 
ma ikinci komodorluğuna, birisi de Er
dek liman reisliği vasıtasile müfrez filo· 
tillaya iki tel çekti. Sonra tekrar arka· 
daşlarınm yanına döndü. Şarköyde bütün 
faaliyet Clurmuş; halk tahtelbahiri taras
sutla vakit geçirmeğe korulmuştu. Sa· 
atler ilerledi. öğle geçti, ikindi yerini ak· 
pmla değişti. i\ineş batarken bile tah· 
telbahir hareketsiz duruyor, bulundu· 
iu noktayı muhafaza edirordu. 

Sular kararmağa yüz tutarken iskelede 
tahtelbahiri gözetliyenler heyecanla hay-
kmştılar: 

- Donanma geliyor! 
Ufukta bir duman belirmişti. çok geç

meden de Yarhisar destroyeri, A!Undiş 

Rıza kaptanın sevk ve idaresile ufuktan 
sökün etmiş, her saniye bir parça daha 
büyüyen bir hızla, doğru, orada duran 
tahtelbahirin üzerine gelmeğe başlamıştı. 

TahMbahirdekiler, daha uzakta du
man belirir belirmez süvari, Klaviyeye 
vaziyeti ıhbar ettiler. 

- Kumandan .. Uzakta bir siyah du· 
man ıözüktü. Harp gemisi bacasından 
çıkan dumana çok benziyor. 

Klaviye kasara kapağına fırladı, dür
bününü söylenilen tarafa çevirdi, dumanı 
o da gördü, ve ... duman karşiki geminin 
nıyet mesafesine girmesini bekledi. 

Klaviye bir taraftan dürbününü gözle
rinde tutuyor, bir taraftan da bunun bir 
osmanlı harp gemisi olduğu takdirde ne 
yapacaiını. nasıl bir ha~eket tarzı tuta
ca1tnı hesaplıyordu. 

Yapılacak hiçbir şey yoktu. Bir destro
yer hücumu karşısında en doğru hare
ket beyaz bir bayrak çekmek, teslim ol· 
maktan ibaretti. 

Sih'ari bu düşüncesini yanında duran i· 
kinci süvariye açtı;: 

- Bu gelen bir düşman destroyeri ise 
ne yapmak lAzım? 

ikinci mütereddit. fikrini söyledi: 
- Muharebeye tutuşuruz, yahut da! .. 
- r-:,·et, ~ahut da? .. 
- Hiç sil~h atmadan teslim oluruz!.. 
- Ben de onu düşilnüyorum. Fakat, 

bu ş•kilde hareket etmek sonradan bizim 
mesulıyetimizi mucip olur. Vatan hira 
neti ile ile itham. ve divanıharpte belki 
de kurşuna dizilmcge mahkfun ediliriz. 

lkı l<~ransız kaptanı sustular. Biribirle
rine bakı,.tılar. c:onra. her biri dürbününü 
ufukta gittikçe büyüyen nokta iken gemi 
haline gelen ve... mahiyeti d!irbün 
adese inde destroyer olarak kendisini gös 
teren harp ~emisine takıldı. 

Yarhisar deh,ctli bir sa,letle ilerliyor, 
provasından iki yana saçılan beyaz kö· 

pülüer, etrala yayılan dalgalan sorıuç
landırıyor; destroyer bir ölüm müjdecisi 
halinde düşman tahtelbahirine yaklap
yordu. 

Si.ıvari Klaviye içeriye çekilmişti. Gü· 
vertede duran tayfalar korku içinde hay· 
kırıştılar: 

- Kapiten .. Türk harp gemisi üstümü· 
ıe geliyor! 

Klaviye güverteye fırladı, kasara kapa 
ğınm ağzında göründü, Yarhisar 6 ıo· 
mine mesafeye sokulmu~, ön güvertedeki 
topu tahtelbahire tevcih edilmişti. 

Kla,iye ümitsizlikle haykırdı: 
- Hey .. çocuklar bu ejderha tekmil 

hızıyla üzerimize bindirecek bir mah· 
muzda suyun dibindeyiz!.. 
Çarkçıba§I lzidorun sesi işitildi: 
- Ne duruyoruz .. Kendimizi böyle bir 

lokma halinde düşmanmm ağzına atmak 
ta ne mana var! Biz de muhare~ye ha· 
ıırlanalım .. 

Klaviye korku dolu gözlerini etrafında 
gezdirdi. Çarkçıba~ı lzidoru araıtırdı ıö
remedi. lçerden mangadan mürettebatm 
homurdandığı duyuluyordu. Tayfalar da 
çarkçıbaşmın fikrine iştirak ediyorlar, 
onlar da avcı eline düşmüş bir şikir gibi 
eli kolu bağlı Türk destroyerinin mahmu• 
ıuna uğramaktansa muharebe ederek par
çalarunağı, batmafl, böylece esir d~ 
ii tercih ediyorlardı. Klaviye bOyük bir 
13~ınlık içinde gayriihtiyaı1 kumandayı 
verdi: 

- Top başına!.. 
Güvertedeki neferler topun yanma kor 

tular, üstündeki branda kılıh çıkard!lar. 
Topu çabucak üzerlerine gelen dü~an 

harp gemisine doğrultt~~r Kla~Y.~ .. i· 
kinci kumandasını verdi: 

- Kovan baıına .. torpidoları hazırla· 
yınl 

Tiyublerdeki mermiler mnrettebat tara· 
f mdan muayene edildi. Manivel!lara el 
atıldı. Her ıeY alesta, muharebeye haıır 
bir \aziyet alınmıştı. Bir saniye içerisin• 
de yapılan bu haıırlıklar, tahtelbahire 
çok yaklaşan osmanlı destroyerinin ate
şine mukabele için klfi zannedildi .. Yar 
hisar işaret kaldırdı: 

- Teslim olunuz! 
Süvari, beynelmilel i03retlerle bu emre 

şu jekilde ıtaat etti. 
Kasara kapağından içeriye çekilirken 

bağırdı: 

- Atql. 
Madeni bir infilak &eiİ, ufak topun pat· 

layııını ilan ederken çıkan mermi Yarhi· 
sann üzerine çarpU, prova sereninin alt 
kısmını parçaladı. 

Yarhisar süvarisi beklemediği bu cüret 
karşısında itidalini kaybeder gibi oldu. 
Top başında duran mürettebat ıözlerinl 
topçu kaptanına çevirmitler: 

- Haydi, ne duruyorsun beybaba, e
mir versene.. Su maskara tahtelbahirin 
top atmasına, alay etmesine nasıl taham 
mül edilir?! der gibi bakıyorlardı • 

Topçu kaptanı gözlerile süvariyi araı· 
tırdı. Rıza kaptan kumanda köprüsünde 
duruyor, hiddetinden kıpkırmııı kesilen 
yüıiıyle müthiş bir heyecan içinde bulu· 
nuyordu. 

Tahtelbahirin birinci mermisini ar .. • .. 
ikincisi takip etti. Fakat bu, Yarhisann 
üzerinden aştı, ıslık çalarak geride denize 
düştü. Rıza kaptan bağırdı: 
-Ateş! 
Yarhisar baş topu ile iki borda topu 

kulakları inciten bir gürleyişle ateşlendi· 
Jer. Uç mermi, suyun üzerinde hareketsiı 
duran Tritonun etrafında denize düetü, 
düşman gemisi, denizden yükselen su 
sütunları arasında kaldı. Bu arada ta!1· 
telbahinn topu tekrar ateşlendi. Çıkan 

mermi Yarhi~arın güyertesine düştii. Top 
çu erlerinden birisini bacağından diğerini 
sol böğründen ağır yaraladı. Bu Mdh~e 
den çıkacak hale gelmişti, a\'ClZI çdctrlı 
süvariye rapor edilirken Rıza kaptan çile
kadar haykırdı: 

- Staper ... 
Yarhisar durdu. Süvari aşab ~ 

ye megafonla seslendi: 
(DeYalDI Yar) 
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Münih konferansı 
DS""" Başlarajı 1 mcide 

muhtelif nezaretler erkanı, parlamento 
azasından bir çokları ve binlerce kişi Çem 
bcrlaynm tayyare meydanına gelmesine 
intizar ediyordu. 
Başvekil, tayyareye binmeden e\'\·el 

~öyle demiştir: 
" - Çocuk! uğumda her zaman şu söz

leri tekrar ediyordum ... "llk hamlede mu
vaffak olamaz~an, meyus olma, yeni baş
tan tecrübe et .. işte buzün bunu yapıyo
rum. 

Çemberlayn, şu sözleri il~ve etmiştir: 
"- A\"det ettiğim zaman Şekspirin, 

:(dördüncü Hami). dramındaki eşhastan 
Hotspurun dediği gibi, (Bu tehlikeli di
kenler çalılığından bu çiçeği örselenmemiş 
bir halde çıkardık.) diyebileceğimi ümit 
ediyorum ... 

Paris. 2!) - Baş\'ekil Daladye, yanında 
hariciye nezareti genel sekreteri Leger ve 
Avrupa işleri direktörü Rochat olduğu 
halde bu sabah 8,40 da (Paris saati) tay 
yare ile l\Jünihe hareket etmitşir . ' 

Roma, 28 (A.A.) - Musolini, yanın

ca kont Ciano ve hariciye müsteşarı Scbs 
tiani olduğu halde saat 18 de hususi tren
le Münihe hareket etmiştir. 

ltalyan salahiyettar mahafilinde beyan 
olunduğuna göre, mademki Münih kon
feransının akdi takarrür etmiştir; bu, 
bir anla~ma esasının tesbit edilmiş bulun· 
öuğuna delalet eder. 

Berlin. 29 (ı\.A.) - l\Iusolini, berabe
rinde kont Ciano olduğu halde saat 6 da 
Brenner hududundaki istasyona gelmiş
tr. Musolini, Hess tarafından karşılan· 

mış ve ayni hususi trenle ~1ü
nihe hareket etmiştir. 

Konf crans nasıl hazırlandı'! 
Londra, 29 -Bugünkü Münib kon

feransı Çemberlaynm teşebbüsiyle ve 
§U şekilde hazırlanmıştır: 

Çemberlayn, Ingiliz Hariciye Neza
reti mÜ§avirlerinden Sir Horas Vilson 
ile Berlinc gönderdiği mektubuna da 
Hitlerden re.d cevabı alınca dün Muso· 
liniye bir mektup göndermiştir. 

Romadaki İngiliz sefiri de İtalyan 
Hariciye nazıriyle uzun uzadıya 

görüşmüştür. Sefir İtalyan nazmnt 
sabahleyin üstüste iki defa ziyaret et
miş, birinci ziyaretinden Çembcrlaynın 
mektubunu vermiş, i~incisinde bunun 
cevabını almıştır. 

Çemberlaynın Musoliniye gönderdi
ği mektup şudur: 

"Bugün, Südet meselesini halletmek 
için kuvvet kullanmaktan vazgeçmesi 
için Hitlere son bir müracaatta bu. 
lundum. Kanaatimce bu mesele kısa 

bir konuşmada halledilebilir ve halkı 

başlıca Alman olan toprakların Al
manyaya· geçmesi ve ayni zaman. 
da mezkür halkın bu nakil esnasında 
emniyeti temin olunabilir. 

Hemen derhal Berline gidere-le AL 
man ve Çek delegeleri arasında bir an. 
}aşmayı müzakere etmeldiğimi teklif 
ettim. Eğer Hitler arzu ederse bu mü
zakerelere Fransanın delegeleri de işti

rak edecektir. 
Ekselansımzın da mezkur konuşma. 

larda kendilerini temsil ettirmek 
istediğinizden Hitleri haberdar edece. 
ğinire ve teklifimi de kabul etmesini 
tavsiye edeceğinize itimadım vardır. 

Bu suretle milletler harpten ma-
aun tutulmuş olacaktır. Çek vaidleri
nin tutulacağı hakkın.da evvelce de 
garanti vermiştim. Ve katiyen eminim 
ki, bir hafta içinde tam bir anlaşma 
elde edilebilecektir.,, 

Musolini, tavassut teklifini kabul e
C:lerek Hit1ere telefon edip uzun uzadıya 
görüşmilştür . 

Hitler de Musolininin tavassutunu 
kabul etmiş ve Berlindeki Fransız ve 
İngiliz elçilerini nczdine davet ederek 
Münih konferansı kararını bildinni~

tir • 
Muso1ininin tavassutu üzerine, Hit· 

ler Alman kıtaatmrn Südet mmtak:a -
sına girmesini 24 saat tehir etmeğe 

muvafakat göstermiştir. 
Musolini, Daladiye, Çemberlayn, bu 

gün Münihte Hitlerle buluşacaklardır. 

* • • 
Londra, 29 - .1\\-am kamara5ı dün öğ-

leden sonra toplanmı~. Baş\'ekil Çembcr
layn Çekoslovakya rneselesınin son safha
~mı Ye fngilterenin takip etmekte oldu· 
ğu siyaseti anlatan bir nutuk söylemiştir. 
Çemberl:ıyn ezcümle demiştir ki: 
"- örle bir vaziyet karşısında bulunu-

yoruz ki 1914 denberi bunun emsali gö
rülmemiştir. Şu ciheti tasrih ten· kendimi 
menedemem ki, cemiyeti aham paktının 
muahedelerin yeniden tetkikine dair olan 
19 uncu maddesi, ihtiraslar bu dereceyi 
bulmadan tatbik edilseydi Ye muahedeler 
sulh yolu ile tadil olunsaydı, ~imdiki buh
ranın önüne geçilmiş olurdu. Bu hususta 
gösterilen tesamühün mesuliyeti bütün 
Cemiyeti akvam azalarına ~amildir. Fa
kat ben burada herkese tevbihat yapmak 
için bulunmıyorum .. 

Temmuzda vaziyet şu merkezde idi. Çek 
hükıimeti ile Südet Alman partisi arasın
daki müzakerat bir çıkmaza saplanmış ve 
herkesde bu ihtilaf çabuk halledilmezse 
Alman hükumetinin müdahale edebilece
ği korkusu husul bulmuştu .lnRiltere hü
kumeti üç ihtimal karşısında idi: Ya. 
Almanya Çekoslo\'akyaya hücum ederse 
ona b.'llrşı harp edeceğini ileri sürerek teh 
dit etmek, yahut bir tarafa çekilerek iş
lerin kendi cereyanını takip etmesine mü
saade eylemek \:eyahut da müzakere yol
lan ile muslihane bir hal çaresi bulmak. .. 
Bu şıkkı tercih ettik. ... 

Çemberlayn, Runciman heyetinin Pra
ğa gönderilmec;ini Berlindeki İngiliz bü
yük elçisinin Alman hariciye nazırı ile 
tema<:.larmı anlattıktan sonra, ağu::tos ayı 
içinde Almanyanm te\'essül ettiği askeri 
tedbirlere temas etmiş \"e demiştir ki: 

"-Bu tedbirler üzerine büyük Britan
ya hük1lmeti Berlinde bir te-;ehbüste bu
lunarak, bu tedbirlerin tedit edeceği te
sirlere i~aret etmiş \'e hu tedbirlerin tadil 
edileceği fikrinde hulunmustur. Fakat 
von Ribbentrop bu ac;kcri tedbirlerin mü
nakaşa edilP.miyeceği suretinde bir red 
cevabı \"ermiş ve büyük Britanyanın ~ar
fcttiği uzlaşma gayretlerinin ancak Çekos 
lovakyanm itilaf girizliğini arttırmaktan 

başka hir şeye yaramadığım söylemi~tir.,. 
Çemberlayn, müteakiben Alman südet 

leri mmtakasında çrkan hadiseleri me\'zu
ubahs etmiş ve vaziyetin git~ide vahim 
bir şekil aldığını kaydederek demiştir ki: 
"- 31 a~usto.:;ta Berlindeki İngiltere 

büyük elçisi Britanya hükıimetinin muh· 
temel hattı hareketi hakkında ihtarda 
bulunarak Çeko~ıo,akyaya kar~ı Fransa 
müdahaleye mecbur kaldığı takdirde, bu 
hattı hareketin ne olabilececeğini bildir
mi~tir ... 

Çemberlayn, müteakip hadiseleri. Hit
lerin Nuremberg nutkunu ve nihayet 
bizzat kendiı;inin ~ahsen giderek Hitler
le görüı:mec;ini mucip olan kararı anlat
mr5 ve Hitlerle yaptli!r hu mülakat neti
cesinde vaziyetin zannettiğinden daha va
him oldu~unu gördüğünü ı:övlemic;tir. 

Çemherlayn Berchte"'!ar!en mülakatm· 
dan sonra Londradaki kabine arkada~la
rile tema!>.larını, Fransız nazırları ile gö
rü~melerini. Çekoc:loYaln·aya yapılan ve 
kabul ettirilen teklifld YC nihavet Godes
berıı: mülakatım \'C Alman muhtrraı:r ile 
cwelce hiç derpiş edilmemi~ olan kati 
hir tarih te.,hiti ~ihi bu husn!':ıtt izah ede
rek. Ilitlere Sir Vilson ile gönrlerdi[1i me
sajdan ve Hitlerin mul1tıraı:ı Ü7 erinde ıs
rar eden ce,·ahmclan h::ıh"C'tmi~ ve niha· 
yet bugün Jlitler ve l\1u"olini n~zdi"dr 
ı::on bir te~ehbfüte daha bulunmuş oldu
ğunu ila\'(' ctmi~tir. 

Irtlerin davet~ 
Tam bu sırada Çemberlayn, kendine 

verilen bir kağıdı okumak için sözlerini 
kesmiş ve kağıdı okuduktan sonra Hit
lcrin kendisini Musoliııiyi ve Daladiycyi 
yarın görüşmek üzere Münihe davet et
mekte olduğunu ve askeri hazırlıkları da 
24 saat müddetle tehire muvafakat ettiği 
ni bildirmiştir. 

Çemberlayn, Bunun bildirdikten sonra 
sözlerine şu surelle devam etmiştir: 

" - Beyanatımı burada kesiyorum. 
Hitlerin da"\•eline ce,·abımm ne olacağını 
söylememe lüzum yok. Buhranın tehir e
diği haberlerini herkes yüreği sevinçle 
çarparak karşılıyacaktır. Meclisin yapıla 
cak en son gayretleri telkik etmek ü. 
zere çekilmeme müsaade edeceğini ümid 
ederim." 
Avam kamarası Çemberlaynın bu söz

lerini sürekli ve çok şiddetli alkışlarla 
karşılamıştır. 

Muhalitlf>r hile memnun 
Avam kamarasında, Çemberlaynden 

sonra söz alan muhalif işçi partisi lid~ri 
Atli ve liberal lideri Singler, Ba~vekili 
tebrik etmişler ve mesaisinde muvvafak 
olmasını dilemişlerdir. 

Bunu müteakip mccli-s ittüakla celse 
yi pazartesiye talik etmiştir. 

Celsenin tatilden sonra. biltlin mebus.. 
lar Çembcrlaynin etrafını alarak hara. 
relle elini sıkmışlardır. 

Çemberlayn }.Iünih konferansının top 
!anacağı haberini verirken, meclis reisi 
nin locasında bulunan ana kraliçe Mari 
ağlamağa başlamış ve refakat bayanının 
yardımı ile locadan çekilmiştir. 

Parlamento mahafili nikbin 
Parlamento mahafili, Münih konferan 

· smın da akim kalabileceğine pek ihtimal 
vermemektedir. Ayni zamanda bugün 
Almanyaya yapılacak ziyaretlerin Alman 
milleti üzerinde de derin bir tesir yapa
cağı ve Alman ricalinin bunu hesaba 
katmak mecburiyetinde bulunduğu kay
de :!ilmektedir. 

Yine zanncdildiğine göre, Musolini, 
meselenin muslihane bir şekilde halli lıu 
susunda her halde mümkün olduğu ka.. 
dar israr edecektir. 

• • • 
Paris; 29 - Havas ajansının Berlin

den öğrendiğine göre Münihtc bir içtima 
..uı.uecıiıeceğine dair olan haber, vaziyet. 
teki gerginliğin zail olacağını ümid et
mekte olan Alman efkarı umumiyesi 11-
zerinde derin bir tesir hasıl etmiştir. 

Gazeteler Hitlerin sulhu muhafaza. 
ya azmetmiş olduğunu ehemmiyetle kay 
detmektcdirlcr. Mamaafih gazeteler, bu 
bapta evhama kapılmamak 18.zınıgclmek. 
te olduğunu ileri sürüyorlar: "Münih 
konferansı, Almanlara aid bir hakkın ih
kakını istihdaf etmektedir." 

Berliner Tagcbl:ıt ile diğer Berlin gaze 
tel eri, Prağ hüküm etinin hali hazırda . 

meveud olan vaziyeti bir tcşrinievvelden 
ileri idame etmek imkanlarını bir dakika 
bile hatrrından geçirmemesi lazımgelmck 
te olduğunu yazmaktadırlar. 

Frnnsa, 1ngillere ve İtalya büyük elçi
leri dün akşam Berlinden Münihe hare. 
ket etmişlerdir. 

Münilı halkı konferans dolayısilc şeh
ri parlak bir surette donatmak için tali
mat alırıışttr. 

Alman ajansı Mü.ııih konferansı hak
kında şu tebliği çıkarmıştır: 

Br'rlinde neşredilen tebliğ 
"Hitler, ltalya hllkumetl reisi Mus

so:inlyl, İngiliz Başvekili Çember. 
la:;ni ve Fransız Başvekili Daladi
yoy• Miinihto bir lrnnuşmaya davet 
etr..1lştir. nu konuşma 29 eylülde öğ. 
le üzeri Münihte vulrnbulacaktrr. 

Öğrendiğimize göre, Fransız vo 
bgi ıız hüküm etleri bugün Çelrnslo. 
vak meselesinin halll için yeni tek
liflerde bulunmuşlardır. 

İngiliz Daş,·ekili bir daha IIitler. 
le görüşmek tizere yeniden Alman. 
yara g~·lınek teklifinde bulunmuş ve 
Mu.'>~ollni de derhal bir suretihal a
raştırmak hnr-ıusunda yardım tekli. 
fıni ileri sürmüştür. 

Çekoslovalr lıuhranı, Alman as. 
keri hazırlıkları bakımından, hiç
bir teehhür götüremez. Vaziyet kat'i 
olarak hemen bir sureti tesviye bu_ 
lunmasını amirdir. 

Bıı Yazi:.·ete Ye :şimdiye kadar ya. 
prlan tekliflerin hiçbir netice ver
memiş olmasına binaen Hitler, AL 
man - Sü<let ıırazisinin Alınanyaya 
sulhen teslimi yolunda son bir gay. 
rEıtte bulunarak İtalyan, Fransız 

ve fngiliz hük\mıet reislerini bir ko
nuşmaya davet etmiştir. Ümit ede. 
lim ki en son saatte, csas<'n Çckos. 
lovak hUkiimctlnin tathl:.inl kabul 
ettiği Südet arar.isinin iadesi husu
su n<la hC'men icap eden tedbirlerin 
alınmasında anla§ma hasıl obr." 

.Fransa da 
Paris, 28 (A.A.) - Yarı~1 Münihte 

bir krrnferans top!anaeağı haberi bU 
yük bir heyecan uyandrrdığl gibi par· 
lamento mahnfilinde de derin bir nefes 
a!dırnııı;tır. Bu mahafilin mütaleasına 
göre, yokuşun ortasında uçuruma doğ
ru gidilirken birdenbire durulmuştur. 

Esasen mütalcbatmm büyük bir kıs
mını İngiliz - Fransız tekliflerile elde 
etmiş olan Hieerin yarın yapılacak 

müzakerelerde uysal davranacağı ve 
meselenin tam bir şekilde halline mu
vafakat edcce'{i ümit olunmaktadır. 

Daladi renin nutku 
Pari3, :!8 ( A.A.) - Başvekil Da_ 

ladiye, bu akşa~ radyoda aşağıdaki 
nutku vermiştir: 

"- Bu akşam memlekete enternasyo· 
nal vaziyet hakkında tebligatta bu
lunacağımı lıalıer vermiştim. Fa. 
ka.t öğleden evvel Alman hükfıme. 

Sulh 
~ 

ragmen 
ü111idine 
hazırhklar 

Londra, 29 - İngiliz donanmasının 

sefer~r hale konulmasından sonra da 
İngiltere askeri ihtiyat tedbirleri al· 
makta devam ediyor • 

ingiltercnin Sark sahillerinde dai
mi surette tayyareler uçarak devriye 
vazifesini görmektedir. 

Posta idaresi tüccar telgraflar:ncla 
şifreyi yasak etmiş, şifre anahtarları
nın tevdiini istemiştir. 

Londrada bulunan mektep talebesi 
muallimleriyle birlikte Londradan yüz. 
lerce mil uzağa naklediliyor. Talebe -
den bir kısmı dün hareket etmi~tir. 

Bir kısmı ela bugün gidiyor. 
Polis izinleri kaldırılmış, herkesin 

vazifesi başında bulunrJası bildirilmiş
tir. 
Kadınların yardımcı teşkilatı 
Londra, 28 (A.A.) - Yardımcı ser. 

vislerin temini için kadınlardan mü
rekkep bir teşkilat vücuda getirilme
si hususunda hükumetçe yapılan da
vete Ingiliz kadınları derhal frabet 
etmislcrdir. 

~ . 
Yeni teşkil edilen servislere yazıl-

mak isteyen kaömlar akm akm dev-
şirme merkezlerine gitmektedirler. 

Londra, 28 (A.A.) - İngiliz clo
narunasmın seferber hale konduğu a
mirallik makamı tarafından bildiril
mektedir. 

Fransada yeniden silah altma 
alınanlar 
Paris, 28 (A.A.) - Bu akşam sa-

at 17 ,15 te bazı ihtiyatların silah al
tına çağrrrlması hakkında 28.9.1938 
saat 16 tarihini ve milli müdafaa na
zırının imzalarını taşıyan beyanname. 
Ier duvarlara yapıştırılmıştır. 

Loodraki Almanlar 
Londra, 28 (A.A.) - Press Asso. 

ciation, bu sabah Londrada mukim 
Almanlardan birçoğunun İngiliz tabii
yetine geçmek için dahiliye nezaretine 
müracaat etmiş olduklarını haber 
vermektedir. 
Haydarahı:ıt devleti hazinesini 
İnglltereye tcrkecliyor 
Simla, 28 (A.A.) - Hindistflnm 

en büyük memleketi olan Haydarabat 
devletinin nizamı, kral naibine bir 
mesaj göndererek mazide buna ben. 

zer ahvalde yaptığı gibi, şimdi de dev. 
letin bütün servetini in~iliz impar~ 
torluğunun emrine tcrkettiğini bil
dirmi-ştir. 

tinden Münlhe gelerek Hitler, Mus. 
solinl Ye Çemberlayn ile görüşmek 
Için bir davet aldım. Bu daveti ka. 
bul ettim. 

Bu derece mühim bir müzakere. 
ilin arifesinde size vermek istediğim 
izahati tehir etmek mecburiyetinde 
olduğumu takdir ederslnlz. 

Bununla beraber hareketimden ev -
vcl J•'ransız milletine göstHdiğl a. 
ğır başlılıl\.lan ve silah altına çağı. 
rılan Fransızların bir kere daha te
barüz ettirdikleri azimk~rlılüan do. 
layı teşekkür etmek isterim. 

Vazifem çok çetindir. Geçirmek. 
to olduğumuz mlişküHUın bidaye
tındenberi bütün kunetimle sulhün 
ve Fransanın hayatt menfaatlerinin 
korunmasına çalışmaktan bir an fa_ 
ri~ olmadım. 

Bu garrete yarın da milletimle 
tamaınile hemfikir olduğum kanaatilc 
de,·am edeceğim ... 

Si vasi gergin li,zin piynsamı., da 

teS~:rl~ri . . . l·w· ., . d. . ı 
ıyası vaııyetın gcrgın ıgı ı.dı:::a ı pıya-

!'alar üzerinde gittikçe tesirini arttırmak

tadır. Gelen haberlere göre, hemen bütün 
devletler Alman ,.e Çek vapurlarile yapı· 
lan nakliyatlarda sigortayı kaldırmışlar
dır. Hükumetimiz de, iktiyadiyatımız ü
zerinde!·d tesirleri dikkatle takip ctmekte
dır. IIükıimetimiz de, iktisadiyatımız ü
Rek daimi surette tetkiklerde bulunmak· 
tadır. Diğ"er taraftan gelen bir emir üze· 
rine Karadeniz ve Boğazda bulunan Al
man bandrralı vapurlar derhal ani olarak 
hareket etmişler ve İtalyan limanlarına 

gitmi~lerdir. 

Sanayi i~lerinde müteha.:;sıs olarak bu
lunan Almanlar da davet vukuunda mem 
leketlerine döneceklerini alakadarlara 
bildirmişlerdir. lnce iplik ve çorap ma· 
kinelcri gibi Çek ve Alman malı olan bazı 
maddeler de piyasada azalmıştır. 

Çekoslovakyadaki tedrisat 
Prağ, 28 (A.A.) - "Röyter ajansı 

muhabirinden: Çekoslovakya, kendisi
ni müdafaa etmeğe hazırlanmaktadır. 

Hükumet icabında sivil ahaliyi hudut 
mıntakalarile Prağdan çıkarmak için 
tedbirler almaktadır. 

Halk, kütleleri, gaz maskeleri tev
zi edilen mc4kezlerin önünde toplan
maktadırlar. 

Sovyet Husyad-a manevra 
Moskova, 28 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Volga askeri bölgesine mensup kı

taatm talimleri nihayet bulmuştur. 

Talimler, ordnun halkla olan samimi 
rabıtasını ve halkın ordusuna karşı o
lan sevgisinin kuvvetini isbat etmiştir. 

İsviçrede 
Bern, 28 (A.A.) - Bu gece bütün 

İsviçrede elektriklerin söndürülmesi 
talimleri yapılmıştır. 

Hollandada ((harp tehlikesi» 
ilan edildi 
Lahey, 29 (A.A.) Başvekil 

Colyjn, radyo ile neşredilmiş olan bir 
nutkunda şimdiki ihtlafların 1 Birinci 
teşrinden evvel halledilebileceğine ka
ni olmadığını söylemiştir. 

Başvekil, sözüne devamle şöyle de
miştir: 

"- Holanda, her türlü ahval ve şe
rait dahilinde bitaraflığını muhafaza 
etmek ve bütün taarruzlara mqkave • 
met eylemek niyetindedir. Sefeberlik
ten evvel ihzari mahiyette bulunan son 
hazırlıkları tcskil eden bütün tedbir • 

~ . 
ler ittihaz edilmiştir. Seferberlik muah 

har inkişaflara bağlıdır. Kraliçenin ka 
rarnamesi, tekalifi harbiye usulü ile 
müsadereyi mümkün kılmak için harp 
tehlikesi vaziyetinin mevcut olduğunu 
ilan etmektedir.,, 

Colyjn, netice olarak, vaziyetin hali 
hazırda tenevvür etmeğe başlamış ol
duğunu söylemiştir. 

Varşova; 28 (A. A.) - Prağdan Pat 
ajansına verilen malumata göre, Çekler 
Almanya ile sadece Alman hududlarma. 
münhasır kalan bir ihtilaf tevlid etmek 
ve bunu temin için de Lehistana ve :Ma
caristana tavizde bulunmak istiyorlar. 

Bu plan Sovyetlerin yardımına. d:ıyan
maktadır. Şimdiden her gün Çekoslovak 
yaya bir çok Sovyet tayyaresi gelmek
tedir. 
Leh gönüllüleri 
Varşova; 28 (A. A.) - Pat ajansı bil 

diriyor: 
Ceszyn Silizyasmm kurtarılması için 

teşekkül eden gönüllü taburları b~giln 

ilk toplantılarını yapmışlardır. 
Gönüllüler geçid esnasında yürümek 

ve Cieszyn"i kurtarmak istiyoruz diye 
bağtrmrşlardır. 

Leh ajansının Yer<liği haber 
Varşova; 28 (A. A.) - Pat ajansı 

diin cıeszyndc bir takını hadiselerin vu
ku bulduğunu bildiriyor. Leh izcileri birll 
ğinin reisi Reger Lehistana iltica etmek 
üzere hududu geçerken Çekler tnrafın
dan mitralyöz ateşile öldürülmüştür. Ga 
zela Polskamn cıeszync hususi surette 
gönderdiği muhabirine göre, Çekler 
Frysztat istasyonuna bombalarla taar
ruz etmişlerdir. 

Fransadu bir sinema 
ünlversHesl a~ılıyor 

OF- Başlara/ ı 8 incide 
rin tiplerini yaı-atır. Diğerleri dinlerler, 
tcnkid ve müı~aka~a yapılır. Bu derslerde 
talebe tamamiylo makiyajlı olarak çıkar 
ve rolünü yapar. Halbuki Fransız sine
ma mckteplerindeki ameli derslerde ta
lebe makiy:ıjsızdır. !ngiltcreye gelince ..• 
Orada bu iki kutbun ortası bulunmuştur. 
lngiliz talebe rol yaparken temsil ettiği 
adamın elbisesini giyer, fakat yüzü ma· 
kiyajsızdır. Holivuttaki ameli dersler 
nazari dersler kadar sıkı bir disipline ta
bi dc~ildir. Burada talebe biribiriyle gö. 
rüşür ve şakalaşır .... Ameli derslerde si
ncmıı müptedilerine birçok ııeyler öğre· 
tirler. Sigara na~11l içilir, nasıl yakılır, 

şarab nasıl içilir mevzuları üzerinde saat
ler geçer. 

Amerikalı talebe bu işleri hiç sıkıcı 

bulmuyor. Halbuki Fransız ve İngiliz ta
lebe kolayca yelişmol: is~iyor. Sincro11, 
mektebine bir :ıy devam ellikten sonra 
bıkıyor vo ayrılıyor.,, 
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ERKEK L· ER i 
TESHiR EDEREK 

NASIL 

MEŞHUR 
OLDUM •• 

Arlık 
DOnya beni mdlr ! 

C
İLDİM, hemen yarı ölmüt gibi ı 

di, yüzü buruşuklarla dolu, clL 
di solmuş ve ihtiyarlamıştı, fakat karak. 
t~rim daima gençti, dans, eğlentiyi s • 
ver ... 1'.'l 

Fakat kimse beni dansa davet etmi 
yordu. Bugünün erkekleri gençliği arı. 

y<Jrlar. Nihayet bir cild mütehaı1111 ile 
istişare ettim. Cildimin genç ve 
tutan kıymetli bir cevher olan 
Biocel'c ihtiyacı oldufıınu söy. 
ledi. Fen, son zamanlarda be 
Biocel cevherini, genç hay~nla. 

nn cild hüc"yrelerinden istihsal~ 

muvaffak olmuştur. Bu cevherde 
bizzat aiıin cildinizdeki hayati 
unsurlar mevcuttur. Biocel §im
di ; cildinizin beslenmesi ve genÇ
lcımeıi için ihtiyacı olan tam 
nisbct dairesinde Tokalon kre. 

Bayan Anzara Rais'in 
yukanki hakiki fotoğrafi. 

lerine bakınız ve gayet basit 
olan tedavi ıartlarını tatbik 
eden bir kadının edineceği 

cazip güzelliği nuarı iti
bare alımı, 

minin terkibine kanttmlmlftır. Bu kremi her üpm :yatmudu evvel kulla. 
nınm ve gayet muvaffaklyetli semereler elde ettim. Diler taraftan her aa
ba..11 da beyaz renkli Tekalon kremini kullandım, bu ıiyah benlerimi eritti, 
açık meaameleriml ııklaıtırdı ve eamer n ıert cildiıni beyazJatıp yumupttı. 

Pd U J.f 1 M : Cild unıuru olan meıbur Tokalon kremleri her yerde sa.. 
tıhr. 1!1µ.vaffakıfetli ıemerelerj ~titidir. Akıi taktirae para iade-'tdtllr. 
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CAFER Müshil Şekeri 1 
Tesiri kati içimi kolay en iyi müshil şekeridir 1 
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D e u i z ı .. c v a z ı nı · S a t ı n a ı ·m a . 
Komisyonu i 1 fi n la rı ' 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Siğır eti 

r ','_ • 
.. ~ ·• 

Miktarı Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 
30.000 kilo 13428.00 
40.000 kilo 16604.00 
50.000 kilo 17340.00 

47372.00 3552.90 lira 
1 - Cins, miktar. tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarda yazılı 

üç kalem et 6·1.teşrin • 938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11,30 da 
kapalı zarfla alınmak ilzere münakasaya konulmu§tur. 

2-Şartnamesi bergiln komisyondan 237 kW'Uf bedel mukabilinde alına· 
bilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplannı en geç belli gQn ve eaatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına venneleri. (6538) 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Miktan 
6000 kilo 
8000 kilo 

11000 kilo 

• • • 
Tahmin bedeli 

2685.60 
3320.80 
3814.80 

Muvakkat teminatı 

0821.20 73l5.56 Lira 
1 - Cins, miktar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukar:ll yazılı üç ka

lem et 6-1. t ... şrin-938 tarihine rastlayan pUJembe günü saat 14,30 da kapalı 
ıarfla aham.ak iızere münakasaya konulmuıtur. 

2 - Şartnamesi her tlr. komiıyo~dan paraarz olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayıh kanunun tarif atı dahilinde tanzim edecekleri 

kapalı teklif mektuplarını "" geç belli gün Ye aaatten bir saat evvt'line t.:ı:lar 
ltasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (6537) 

HABER - ~lcnm D01tU1 ıs 

f r .ı 
1 Emniyet Sandığı ilinlar1 1 Dudakla"" 

rınızın 
Güzelliğini ve cazibesini arttırmak 
için JOLI F Al:ı/f rujlannı kullanımı. 

Son moda renkleri var. Sıbhilir , r 

Dudaklaıı 
bozulmaz 

Levazım Amirliği Satıoalma ı 
Komisyonu llaolan 

Fencrbahçc harbiye aktarma anba -
rında mevcut g1 tüt eski fotin 30 - g. 
938 cuma gilnU saat ıs de Tophanede 
lat. Lv. A. St. Al. Ko. da pazarlıkla sa 
trlaeaktır. Taıımiıı bedeli 970 kuruı • 
tur. Fotinler anbarda görWebilir. İstek.. 
lilerin belli saatte Ko. na gelmeleri • 

(235) (2761) 

• • • 
Bir Noı Iu dikim evi için 21 kalem ma

'ktna yedek parçaJarrnwı açık -.Utme
ıd 17 -10. 938 pazartesıgtıntl saat 1.,30 
da Tophanede İstanbul Levumı ~rlfği 
•tmalma komls;ycnunda yapılacaktır •• 

Hepsinin tahmin bedeli 1712 lira l50 
' kuruştur. 11k teminatı 128 lira 44 kuruş· 

tur. Şartnamesi komisyonda görtllebilir. 
lateklilerin kanuni veslkalariyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(248) (6918) 

• • • 
4600 metre kıl telanın mllteahhid nam 

ve hesabına açık eksiltmesi 17-10.1938 
pazartesi günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satmalma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 3220 lira ilk te· 
mlna.tı 241 lira 50 kunJ§tur. Şartnam ve 
nllmanesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 

kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (6968) 

• • • 
19640 kilo yoğurdun açık eklilUrıeei 

14 • 10 - 938 cuma gUnU saat 15 de Top
hanede lst. Lv. Am. Sa. Al. Ko. da ya· 
pılacaktır. Ta]Jmln bedeli 3928 liradır. 

tık teminatı 294 lira 60 kuruştur. Şartna -
meal Ko. de görUlebtlir. isteklilerin ka· 
nunt veslkalariyle beraber belli saatte 
Eo. na gelmeleri. (6969) 

ZAYİ 
Balıkesir: 1921, 1928 Turan ilkokulun 

dan aldığım şahadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 

olmadığını illn ederim. (11735} 
Tepebap Eraln biçki dikit yurdu ta. 

Jebestnden Hikmet Akılmç 

1 ........................ .. 

Dr. Necaeddin Atasagun 
Sabahları 8,30 a kadar ve ak§Cllm 
ları 17,20 de La.idi Tayyare Apr. 
2 nci daire Ne. 17. Okuyucuları. 
mııdan para almaz. Tel: 239~3 

lililm .......... ın ......... 

Taksitli emlak sahşı 
Muhemmen 

Semti Cinsi kıymeti 
Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Üç buçuk katta yirmi dört 18000 

Bağdat caddesinde eski 18 yeni 128 No. h odalı, elektrik, terkos tesisa
tını havi kagir zemin üze
rinde üç bölüklü ve bahçeli 
ahşap bir köşkün tamamı 

(aynca üstü odalı ahır ve 
arabalılJ vardır.) . 

1 - Arttırma 4 teşrinievvel 938 tarihine dilşen salı günü saat 16 da yapılacak \e 
gayrimenkul en çok bedel verenin.üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 nisbetinde pey ak· 
çesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri katanı sekiz senede sekiz müsavi 
taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli 
kalır. (6311) 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı MOdilrlOğllodenı 

Bay Hakkının sandı~an 18601 hesap numarasile aldığı 160 lira borcuna kar
§1 birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında yapılan 
takip üzerine 3202 No. lu kanunmı 46 ma maddesinin matufu olan 40 cı maddesi 
mucibince satılması icabeden Ayvansarayda atik Mustafapqa mahallesinin eski a· 
yazma yeni damlataşı sokağında eski ve yeni 17 No. lu klgir bir evin tamamı bir 
buçuk ay müddetle açık arttnmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapıl· 
maktadır. Arttırmaya girmek istiyen 44 lira pey akçesi verecektir. Milli bankaları

mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beledi· 
ye resimleri ve vakıf karesi ve taviz bedeli ve telllliye rusumu borçluya aittir. Arttır
ma şartnamesi 2·10-38 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandı!c hukuk i3· 
Jeri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesait lüzumlu izahat ta şart 
namede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya ginniş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmİ§ ad ve itibar olunur. Birin· 
ci arttırma 18· 11-938 tarihine müsadif cuma günü Cağaloğlunda kain sandığımızda 
saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edile
cek bedelin tercihan almması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını 
tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak 
şartile 8· 12-938 tarihine müsadif perşembe günü aynı mahalde ve ayni saatte son art 
tmnası yapılacaktır. Bu arttmnada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde bırakıla
caktır. Haklan tapu sicillerile sabit otmıyan alAkadarlar ve irtifak hakla sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilftn tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemiıe bildirmeleri lAımıctır. Bµ suretle 
haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerite sabit olmıyanlar satış bedeli· 
nin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faıla maJQmat almak istiyenlerin '5J7·77 
dosya numarasile sandığımız hukuk servisine müracaat etmeleri lüzumu illn olunur. 

Q1KK.AT 
Emniyet sandılı; sandıktan alınan gayrimen1cul ipotek gastermek istiyenlerin talı 

min edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne gôre kolaylık göstermek
tedir. (6942) 

Nafıa Vekaletinden: 
4/Teşrinisani/938 cuma günU saat 15 de Ankarada Vekalet binasındaki Mal

zeme Müdürlüğü odaunda toplanan malzeme ekliltme komisyonunda l 7 ,300 lira 
muhammen bedelli 2 adet ıeyyar Taşkıranmakineıi ile Z adet bit:.lm. teshin ve 
püskürme tertibatını haiz kazan tadil edilmit buıuai prtnamesi dahilinde yeniden 
kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bdelsiz olarak Vekalet malzeme müdürlü. 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1297.50 liradır. 
İstekliler:n teklif mektuplarını, tutnamesinde yazılı vesaik ile birlikte aynı 

gün saat 14 e kadar makbuz mukabillnd: mezkCir komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. (3768) (6549) 

lstanbul Beledi\'esi llaııları 

Eminönünde Çelebioğlu AIAeddin ma· 
hallesinin Y enicami avlusu sokağında ye· 
ni 91, 92, 93, numaralı dükkAnlar. 

Eminönünde Çelebioğlu AIAeddin ma· 
hallesinin Balıkpazan • Köprü meydanı 
sokaiında eski 13, 13, 13, 13, ve yeni 1·1, 
55, 57, 59 numaralı kAgir dükkanlar 

'Muhammen bedeli 
150 

150 

ilk teminatı 
11,25 

11,25 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı dükkAnlann enkazları satılmak üzere ayn 
ayn pazarlığa konulmu~tur. Şartnameleri le\1lZtm müdürlüğünde görülebilir. t ·tekli· 
ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 30-9-938 cuma 
günü saat 14 buçukta Daimi Enciımend~ bulunmalıdırlar. (B.) (6934) 

Senelik muhammen kirası 36 lira olan Rumelikavağ_ında Kavak caddesi sokaim· 
da 1·2 No. dükkin 939 senesi ma}'lsı sonuna kadar kiraya verilmek i.ize:e açık arttır
maya konulmuş ise de ihale güm.inde isteklisi bulunmadı~ından arttırma 10-10-938 
pazart~i gününe uzatılmıştır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekli· 
ler 2 lira 70 kuruşluk i~rt teminat makbuz veya mektubile beraber vuhrrfa vazıh Riln 
de saat 14,30 da Daimi Encümende bulunrnahdırlar. (6981) 

Jstanbol ()f OTllO'ıflcJler, ŞoflJrler Düşkünler evine lüzumu qlan ve hepsine 1307 lira bedel tahmin olunan 300 kilo 

va ıec;llerl Cemiyetinden kalın kösele, 420 kilo ince kösele, 825 ayak vidala 100 ayak gl:ı .. e ve 80 tane yerli me 
Dr. Hafız Cemal şin parutıkla alınacaktır. Şartnamesi levazım mndaııaınnde görülebilır. ı tekliler 

• 28.9.938 tarihinde akdolunan heyeti umumiye içtimamda ekseriyet hasıl olmadı- 2490 sayılı kanunda yazılı vesika -ve 98 Ura 3 kuur§luk ilk teminat makbuz veya 
Jruıdan 3.10.938 padartesi günü saat 14 te cemiyet merkezinde ikinci bir umu,mt top- Dahiliye müteba911ıı. İstanbul 1 mektubile beraber &10-938 çarşanba günil saat 14 buçukta Daimi Enctimende bulun· 

141ıtı yapılacalt illn olunur. 
1
._D .. iv•an•y•o•Ju•.•N•p•.•1•0•4•, •T•el•:•2•2•3•98•• malıdırlar. <6647) 
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ış agı~ 

ve bütün ıs ırap arı teskin e en 

GRİ PİN 
Bilhassa bunJara karşı mUesslrdfr. 

lş başında, seyahatte, evde her zaman yanmmzda bir ka~ 

TÜRKİY• VEHİLİ 
Bulundurmayı unutmayınız. 

,------------------------------------------ Kalbi bozmaz, mideyi Ye böbrekleri yormaz. İcabında günde 3 kaşe alınabilir • 
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olumbianın 
ürgüplü Refik Başaran 
17474 Tellocan 

1\lehmet Bey türküsü 

ürgüplü aşık Mehmet 
17 4 7 8 Hay~i>:em 

Habıbım 

Urfall Mehmet Şenses 
17 46 7 J:?ön b~ri v~önberi 

\'ar yuregım 

Erz.ncanh Esat Ertürk 
17468 llarkimi patladım 

t:eyJan 

17 4 7 7 Kaşların başka başka L ~u dağa aşaııı dedim 

son ye ili ki eri 
Bay Rasih Beşerin 
17473 Niğde milli halk şarkılan 

Ben mi dedim sana 
Niğde karami 

17480 

17481 

Güzel olasın 
Annem beni evlendir 
Al Salim türküsü 

Hatay şarkısı 
y gelin 

Bayan Suzan 
17475 Geçen akşam 

Aşkım o derin hasreti 

Bayan Sultan 
17 4 7 9 ~~e~beri 

Lcmılc 

Türkiye {umlıurlyet Merkez Bankası 24 ı 9 ı 1988 vaziyeti 
-Al\KTIF 

Aıtıa atı kilasram 17 151 759 24.133.760,65 
IS&&ılaıot. • • 20.067 .645,-
V!aklı.lr. • 1.2{):J.165,D8 
Dabll~IO Uu.llablrleı ı 

,-ılrll Urua : • 

Bartııaek.I muJıablrterı 

Altın satı kllograı O 054 61 ı 
A.ltma tabTtU 1Lab11 Mrbu1 

dOn.&er. 
DICer d~ 1z.leı n borçlu 

ldlrlD& b&ldyeler1 • • • • 
lladDe ta!n'Wertı 

Oeruhte edilen eTI'&lu oaktiyw 
lı:ıı ... '•ğı. 

427.842,11 

12.736.038,33 
13.346,02 

U.07D.49l,35 

ı 58.7·18.56.1,00 

lira PASiF 

' .. rma,. • • ı t ı ı 
~ u.u,.. akcımlı 

ül.406.571,631 Ad1 ve frrk-''" .. -- .... 
Bll.IU.at • • ı ' 

.... "'' 1 
2.712.231,U 
6.000.000,00 

427.842,11 

l ecıa vw11e.lll SaııluloUar: 

O.ruble edllea erraJtı rıaku,.. 1i>8.748.ö63,00 
Kanunun 6·8 inci madde· 
ıertne tev:tkan b&Zlııe taratıa. 

23.828.878,70 d&D nld te&,,at. 1ö.O::i7.040,00 
Denı btt e<!l lea ıYr&kı ıı&JrUy.-

bakl yua. 143.600.614,00 
Ka,...ılıfl tamameı> altuı oıaraıı 

Ulvıten tedavüle nzedilen 10.000.000,00 
Keeakonı mukahlll l!IYtteıı tea 

Lira 

ı 5.000.000,00 

8.712.234,11 

n.aecı 34.000.000,00 106.600.614,00 

Bayan Nadire 

Nr. ~1~~4~ 
- Nihavent şarkı - Aşkımı bilmez misin 
- Hüzam şarkı - Gezdim gezdim yoruldum 

Nevşehirli Mısdık Maviş 

_ Nr. ~1~~Jl 

Nr. l1~~Jl 

Nr. 

Nr. l1~~44 

- Halk şarkısı - Elif çıkmıs pencereden 
- Halk şarkısı - Yeşil yaprak 

Ürgüplü Refik Ba,aran 
- Halk şarkısı - Haeılar köy 
- Halk şarkısı - Karanfilim saksılarda 

Niğdeli Nurettin Şenerman 
- Niğde şarkısı - Hele yandım oğlana 
- Halk şarlmı - Basdım asmanın dalma 

Trabzonlu Hasan Tunç 
- Trabzon yol havası - Tüf ek elmalı tüf ek 

- Trabzon oturak havası - Ey Fadime Fadime 

30 senedenberi emsalsiz bir gayretle çalışarak yapmış olduğu derin tecrü 
belerin neticesi olarak bugün fennin en mütekamil plaklarını iml~ya muvat 
'ak olan ODEON plak §irkctinin alaturka kısmında okuyan güzide sanatkar 
anınızdan bazılarının isimleri: 

Bayan Safiye Bay Münir Nurettin 

.. Vedia Rıza .. H. Fahri 

.. Hamiyet Yüceses " 
" 

lfakat " 

Kanunun 6 • 8 locı mad· 
cıeıertn• tevtlkaıı H&%1ne tanı. 

ı:>.0:>7.049,00 143.690.614,00 l~rll Ll~ı Mtvd~~ 15.372~26,37 --------~-----~-------------
Uövb l'aaJlhl>dabı 

tmdaD HkJ tedlyaL 
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