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Vugos 

Türkü, 

Oilirr iz 
~azan Asım Us 

Ttlrk dJU denince benim Jıntırıına 
tarihin en eski clC\ il'lerindc orta As. 
yanın Altay cJnğlnrındıı.n koparak c. 
zelden ebede do !Tll ıı.knn ve oradan 
dünyanın her tnrnfma d.ttl budak sa.. 
Jarak uzanıp giden büyük bir nelıJr 
gelir. Bu bil) Uk nehir milletinin ol. 
duğu kadar Türk dHinin de timsali 
sayılablllr. Ttirk clJli Türk milleti 
demek olmadığı şüphesiz bulunmak
la beraber onu teşkil eden eleman. 
ların en esaslı ıdır. Onun için Türk 
dili milll.) et adına tnkdls ettiğimiz 

büyük kıymetlerin hn.şıdır. 
l\Iaalcscf Türk dilinin milli uırlık 

bakımındJın me' kii bu kaılnr mühim 
oldub"U baldo imparatorluk dedrle.. 
rinde ona hiç ehemmiyet ,·erilme
mlştır. Billikls Türk dilL dcdl{:.rfmiz 
o manevi nehrin cereyanı asıl yata
ğından ıQ"rılarak etrafına sedlcr çe. 
kilmiş, sulan da milli kültürden na. 
slhl olmıyan l abancı sahalara çevril. 
mi. tir. Bundan dolayı asırlarca mUU 
lrfanmuz bli) ilk zararlar görmUştU.r. 

İşte Kemalizm rejiminin dl) saha-
81Jlda yaptığı lnkılllp bu mukaddes 
nehrin mecrasım yabancı ve çorak 
topraklnrdan ayırarak kendi tabii 
mecrasına getirmek oldu. Dil nehri. 
nln etrafına arap harfi, arapça ve 
farsça kaideleri şeklinde konmuş o. 
lan sun'i setler 3 ıkıldı. Fazla olarak 
mecrası üzerinde her tarafa cetvel. 
Ier açılarak milli kültür sahası için 
sulama tertibatı da yapıldı. DHlmlzln 
bünyesini teşkil ettiği ha1lle ötcden
berl yabancı fanedilcn kelimelerin 
d.o öztürkçe olduklan tesbit cdlJdJ. 
Oztürkçe köklerden ilim vo fen ıs. 
tılahlan yapıldı vo yapıhyor. Bu su. 
retle Ttlrk dlUnia tarihi hakkı ya.. 
hancı dillerin tesa11utundn.n kurta. 
rıldı. Dil yolunclnn milli kiiltUıiin in. 
Jdşafma. ml\nl <ılnn hiıtiın engeller 
ortadan kal • inkılA kuv. 

av a ile Ro f.nan ya der hal 
ka ~ar verdiler ~ 

ı anına 

Bugün 
Memlekette 

D i 1 
büyük 

Bayramıdır 
merasim yapılacak 

Bugün, Dil bayramıdır. 932 yılında ilk Türk Dili Ku. 
rultayının toplandığı gün, Dil bayramı olarak kabul edil
mişti. Bugünkü bayram memleketin her tarafında büyük 
merasimle kutlanacaktır. 

Saat 18 de Türk Dili Kurumu adına Ankara radyo. 
sunda verilecek söylevle merasim başlayacaktır. BugUn 
Ankara ve İstanbul tadyolan birleştirilecek, söylev her 
tarafta dınlenecektir. 

İstanbuLdaki bütün halkevlerinde bugün merasim ya. 
pılacakttr. Ev baŞ"'kanlan, profesörler dilimiz hakkında de
ğerli s:.-zlcr söyliycecklerdir. 

Daladiye 

Stoynclfnorlt. Kroft.a ve Komncn 

Yazısı 4 üncü sayfamızda) ln 
u.. 

ve Bone:; 
ile 

Çemberlaynin daveti üzarin ~ e -

dün yine Londra~a gıtt.ler J~ 
lL 

nilz ümidimizi kes'Dedik, diyf*-. 
Londra, 25 (A.A.) - Başvekalet.. 

t ten aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 
"Fransız Başvekili Daladiye ile ha. 

riciye nazırı Bone pazar günü Lon. 

tısmdan sonra agağıdaki teblığ neş. 
redilmiştir: 

diline kavuşturan En 

~ırnsrllkalılaıra ~§>re 

Hitler blöf yapıyor 
A·m nya karşısındaki koalisyon 

ile başa çıkamaz 

Çekoslovalcya'1an ka~an 

Vaşington, 25 (A.A.) - Hariciye ı 
nezaretinin yarı resmi tnahafili, .A
merikan tezinde bir gôna değişiklik 
vukua gelmemiş olduğu intibamı iz. 
har etmektedir. Hariciye nezareti, 
Çekoslovak meselesi ile diğer biltUn 

meselelerin müzakerat yolu ile haL 
!edilebileceği, yalnız müzakerelerin 
Hitlerin tazyikine benzer haşinane 

tazyikler altında. icra edilmemesi 18-
zımgelmekte olduğu kanaatindedir. 

(Sonu: Sa. 4, Sü. 5) 

~ soli!!i qe_ne_ b!..r !!u!u'!: ~Ö~led~: I 

Hudutlarda tabşidat: 
devam ederse 

·tc lıanın d~ aynı 
sülüne hayret 

te1o·r3 teia-
e memelidir 

draya gelerek Başvekilden Godesberg 
mülakatı hakkında malfunat almak 
ve bu hususta görüşmek üzere 1n. 
giltere tarafından yapılan teklifi ka.. 
bul etmişlerdir . ., 

Paris, 25 (A.A.) - Kabine toplan.. 

Kabine, Daladiye ve Bone'nin Hit. 
ler tarafından Çemberlayne verılen 

muhtıra hakkındaki izahatini dinle. 
miş ve Londraya İngiliz hUkfunetinı 
ziyaret etmek üzere gitmekte olan 
Başvekil ve hariciye nazırmm bu 
baptaki izahlarını ittifakla tasvip ey. 
lemiştir. (Sonu. Sa. 4, Sü. 4' 

Pragdaki 
İngiliz ve Alman 
lebası dün ayrıldı 
Çekoslovakya Alman muhtarasma cevabını verdi 

Çekler is ihkô.miarın veriLmesıni 
kabul etmiyor 

(Y llZl5J 4 üncüde) 

ij)ünfecin peşinden,- : - ,_, .--._ - ._., ~ -
Güneş - Dil Teorjsl 

llirknç sene enci Guncş. Dil teori l üzerinde mUnakaşalar ce~ 
) nn ettiği sırada bir zat bu lıusustn. Y alıJ a. Keınalln :flkr1nl sormut' 
Gü7Jdo şair bu suale şu ce,abı ,;ermiş: 

- Guneş • Dil teori inin bir defa hiihin dillerin menşei olduğunu 
fsbat eden tarafı ,ar. Ilıma benim aklım ermez. ÇünkU derin vukufa 
ihtiyaç gUstcrir. Yalnız kendi dilimiz hakkında olan kısnu için söa 
söyliyebilirim. Ytı.ktlle Co, det Paşalar, falanlar bize dlllmlzln tlç ll
snmlnn mUrekkcp olclnğ'lmu söyl<'rlerdl. Hıılbuld dilimizde (Hizmet) 
gibi nrnpçn., (şeker) gibi fnrsça, (anahtar) gibi nımca kelimeler Tar. 
Demek ki türkçeyo Uç dilden dcAil, otuz dilden mürekkep demek lA. 
zımgclll or. Şlmcll GUncş • Dil teorisi bize gösteriyor ki Jdmlst ara-pta, 
kimisi fal'Sça. l ııhut italyanca, runıca sanılan bütün bu kelimeler tttrk. 
te imiş.,, 

Hakikaten Türk dilini llı: Usanrlan mllrekkep tarzctmek ve o ~11. 
tere mahsus kaideleri tUrkçeye sokmak killtllr sahMında ecnebi kapl. 
tüHlsJ ommun tnhnJ.lnimUnü kabul <'tmektcn başka bir şey delildi. 
Gtlııe • Dil teoıisl dlllmlzl bu k:apltülAs)OD rejiminden kurtardı. 

BASANIWH~"!I 
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Dünya medeniyetinde 1 

Tüıtrk DöOü 
......................................................................................................................... 
: 1 
i : 
~ Güneş · Dil' dir ki kelimeleri doğru tetkik edebil- ! 
! mek imkanını vermiş, başkalarına peşkeş çekilen bir- : 
= : 
i.. çok sanatların, birçok ırk isimlerinin men~elerini tayin i 

1 i!~:~: b~~:k;~;:";t~:'Vu~ki:r ~ti:;:.~~~;!'!";.~;~~; 1 
-ı eden usullerle isbat etmiştir. ı 
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Tanınmış fikir adamımız 

Hasan Ali Yücelin 

Dil inkılabımız 
hakkında 

düşünceleri 
Tanınmış rnuhar. 

rir v<: fikir adaml~
rımızdan saylav 
Hasan Ali Yücel, 
dil bayramı mü. 
nasebetile, kendi. 
sile görüşen b;r 
arkada~ımıza, c":ll 
inkdabmuzın kül- 1 

tilrel ve milli bün. 
yemize yaptığ~ ve 
yapacağı teı;irler 

l. Hasan Ali hakkındaki fikir. 
ı; şöyle anlatmı§trr: 

Dil inlolabı, Türk düşı.inii§ünün 
nlannı tetkik etmek, hangi mad-

~ ' düşündüğümüz hakkında yep-
r §UUr uyandırmak ba1ı:ımmdan 

tr. Bilmemiz lazımdır ki ilim, 
F mefhumların terkibidir. Eş
ıAdiseyi görüp onun kanunla.. 
uktan sonra bu buluşu keli. 

)?' 'ilde etmek zarurctindeyiz. E
t.~· lneınum1arm klişeleri sarih, lcöşe-

r' ~ri belli, kalıplanmış bir halde bulun. 
mazsa bu zarureti ne ile, hangi -vası
ta ile yerine getirmek kabildir? Onun 
için dil inkılabı, bence, Tlirk tefekkür 
olgunluğunu!l başlangıcr ve müjdecisi. 
dir. 

Bilhassa edebiyatımız için dil mcse. 
lesi, fevkalade önemle dikkate alına
cak bir davadır. Birçok edebi kıymet
lerin maziye gömülüp hale 9kamama. 
Iannrn, netice .clarak klasik bir ede
biyatımızın bir türlü tekevvün ede. 
memiı bulunmasının en mUhim sebep. 
lerinden biri dildir. Dil yolundaki par
ça parça emekler birikecek olursa bir 
g~~- bir edebiyat dehası cansız gibi 
gorunen bu unsurlardan yepyeni bir 
§iir ve fikir alemi yaratabilir. Bu ha. 
ZI~lık olmazsa o, ne ile bu beklediği. 
mız cihana şekil verebilecektir? Form-
41Z fon olamaz. Her türlil tefekkürün 
formu, dildir. 

Ayaküstü daha fazta tafsile imkan 
olmayan bu scbep1erledir ki, Türk dil 
inkılabı, Türk rönesansmm, Avrupai 
tefekkür anlayışının hayırlı bir mu. , 
kaddemesi olacaktır kanaatindeyim.,, 

Arkeolojik terakki ve inkişa!ı, me. 
deniyet tarihinin ba§langıcı hususun. 
da, bizi oldukça tenvir etmekte ise de 
bunun hangi kavme ait olduğunu, ilk 
defa hangi halk tarafından vücude 
getirildiğini tayinde tereddüde düş
mesi de o kadar tabii ve doğrudur. 

Medeniyetin ilk sahası topraklar, 
asırlarca birçok halkların cevelangfilıı 
olmuşlardır. Bir halka diğer bir halk 
halef olmuş, bir medeniyet kendinden 
evvelki medeniyeti teva.rUs eylemiş, 
bir lisan. eski bir millet yerinde yeni 
bir fatihin lisanı olmuştur. Bu karı. 
şıklık arasında elimize geçen birçok 
sanat eserleri, yüksek ve §aşırtıcı me 
deniyet, acaba bunlardan hangisine 
ait olacak? 

1"1lhn.klka antropoloji blze bu husus 
ta az bir yardımda bulunabilir; fakat 
yine hakiki v~ kat'i olan neticeyi ver. 
mekten çok uzak kalır. lkUm kanun
larının tesiri altında, bUtUn uzvi teşek 
küllerimizin birkaç asır içinde, yeni ik-
1,imin ısteklerine uygun bir tahavvül 
ve tebeddül geçirmesi, bizi şaşırtan ve 
§aşırtacak olan en büyük amillerdir. 
Şu halde arkeolojik buluşlar yanın_ 

da. ona lazım olan yardımcıyı nerede 
bulmak mümkündür. 

Dilde ve dilin tarihinde ... 
Dilin tarihi, dilnkli tarihin en doğ. 

nı bir musa.hhihidir. Bize sanatların, 
medeniyetlerin mucitleri kimler ola
caklarını en açık, en doğru bir surette 
gösterir. 
Şimruye kadar rnedeniyetıerin ba

nisi olmak üzere Çini, Hindi, 1raru, 
Mısın, Yunanlıları ve Latinleri biliyor 
duk, medeniyetin bunlar arasında doğ 
duğuna, bunlar arasında bir tekamül 
ve inkişaf geçirdiğine iman ediyorduk. 
Dünün hata ile dolu tarihi bize bunu 
telkin etmişti. 

Bu bilgilerimizin ne kadar yanlı~ 
olduğunu evvela arkeoloji keskin bal. 
tası ile paralıyarak gösterdi. 

Arkeoloğlarla beraber jeoloğların 
da müttehiden kabul ettiklerine göre. 
orta Asya, medeniyetin ilk begiğini 
sallayan yerdJr. BugUn ıssız bir kum 
sahrası olan (Hazer) denizinin şark 
kısmı, vaktile gen!ı göller, sular, ve 
nehirlerle dolu bulunuyordu. (1) Bu. 
ralarda medeni şehirler ve krallıklar 

mevcuttu. Tablt bir Arıza ile bunların 
birdenbire kunımağa başlamaları, me 
deni şehirlerin susuz kumlar arasında 
kalmaları, burada yaşıyan halkın 

garbe, §arka, şimale, cenuba gitmele
rine, hicretlerine sebep oldu. Bugün 
Türkistandaki Ananda yapılan kazın
tılar, bunların medeniyetlerinin ne ka 
dar yüksek bir dereceye vasıl olduğunu 
göstermektedir. l 907 de bu kazıntıyı 

1 Devey - Hines davası 1 
=113-

lJç ha.ftadanberi Nevyork demok. 
rat partisi reisi Hines aleyehinde ci. 
nayet mahkemesine ifade veren şa. 
bitler arasında mühim şahsiyet ola. 
rak biri de Harıi Şönhavz oldu. Big 
Harri adı ile anılan bu eski avukat 
gangsterler kralı Duç Sulç'un bafir 
veznedarı idi. Harri Şönhavz, mah. 
kemeye verdiği üadesi ile Veinberg 
ve Davis ayarında üçüncü bir şahit 
olduğunu gösterdi. O da Veinberg'in 
ve Davis'in Hines aleyhinde söyledi. 
ği §eyleri tekrar etti. 

Ondan 90'ftl'8. c!Ikkate değer malıi .. 
yette olmak üzere mahkeme Davis'in 
ktıçük km kardeşini dinledi. Devey 
tahkikatı esnasında bu kUçUk kızın 

Hines'le gangsterler arasında para 
getirip götürmek suretile bir rol ,)Y
namış olduğunu tesbit etm~ti. Bu nok 
tayı mahkeme heyetine göstermek 
için Jenni diye çağırılan bu küçük 
kız şahitler koltuğuna. getirildi. 

Devey kUçilk Jenn!'ye sordu: 
- Siz. Bny Hines'in yanma bir va. 

zife için gittiniz mi? Ve kendisine 
bir şey verdiniz mi? 

Küçük Jenni, ce\:ap verdi: 
- Evet, gittim. KUçilk kardeşim 

beni dert, yahut beş defa onun ya.. 
nma gönderdi. 1933 ile 1935 senele. 
rl arasında dolar paktleri göttirdüm, 
Yerdim.,, 

- Hfnes'e götUrdUttln çekleri şim. 

yapan Pumpelly, bu medeniyetin ta... 
rihini milAttan evvel 9000 senegine çı. 
kartır. 

Bunlar ziraatin her hususuna vakıf 
bulunuyorlar. Bakırı işliyorlar, hay
vanları chlileştiriyorlardı. Hatta çöm-
1 ek lerlni stlll eilslcrl birçok asırlar, 
artiı:Jtik bir menkabe halinde dillerde 
dolaştı. (2) Türkistan Milattan 5000 
yıl evvel, daha o zaman ihtiyarlamış 
mükemmel bir medeniyete sahipti' (3) 
işte bu medeni kUtle, bUyilk hicretine 
başlıyarak ırklarile beraber medeni. 
yetlerini de bir çok yerlere götürdU.. 
ler. Şarktan Çine, Mançuryaya ve 
imali Amerikaya uzandılar. Cenup
tan Hindistanm şimaline indiler, 
garpten Elanın, Silmere, Mısıra, A
nadoluya ve hatta ltalya ve İspanya... 
ya geçtiler. (4) Anan ile (Su~) me
deniyeti arasında milHtan evvel 4000 
senelerindeki yakınlığın ve beraber. 
!iğin sebebi budur. (5). 

Bu hicrotlcn tıonra. (Yakın §ar10 
dediğimiz Ulke, hrınca gibi kayniyan 
medeni inM&nların inf!Cleniyet.hıe bit 
oov l~ngô.h oldu. Biraz dalgalı görtl. 
nen bu (Ycl<ın aark) tabirinin coğ .. 
ra!t bir hududunu giıecek olunak 
bunun içine, AByanm cenubu prki
sinl, Rusyanın cenubunu, ve bUtUn 
Karadeniz havtaöını. HJndln girnalli'ıl 
Ef ganl&tanr ithal ctm~k icap eder. 
Hatta bunun i~lne ilk uınanlarda ta
ma.men btıiidtı,n bir parça. ôlan Mısı. 
rı da koym1tk lbım4ır. (6) Bti.öla.r, 
yazrya, elftMyc, hattl kağıda, mü
rekkebe, musikiye ve edebiyata da 
sahip idiler. (7) 
İşte arkeolojinin bize gösterdiği ve 

tarihte yaptığı tashih. 
Fakat bu ilk medeniyetler ve me. 

deniyet nakilleri kimdi? Çinli ml ? 
Iranlı mı? Yunanlı mı? 

Bunu anlamak istediğimiz zaman, 
arkeolojiyi bir tarafa. bırakıp dil tet.. 
kiklerine girişmemiz icap eder. 

(Eti) ve (Ege) kelimeleri, son za_ 
manlara. kadar bızim için bilinmiyen 
§eylerdi. Anadolu ve Ege medeniye
tini, Yunan medeniyeti diye tavsif 
ediyorduk. Eski aldatan tarih asır. 

)arca bize sade bunu tedris etmişti. 
Fakat bugünkü dil tetkikleri, Yunan 
lrlarm bu medeniyeti, dil ile bera. 
ber, bir miras olarak aldıklarını gl:Ss. 
termektedir: Bunu Etililerden ve E
tililerden bir parça olan Egelilerden 
almışlardır. 

Yunan istilasına kadar pek bUyük 
bir. teklmUl ve terakki gösteren Ege 
lisam, zaruri tahavvUllcr ve tebed. 
düllerle, mUteakip nesle. yani fatih 
Yunanlılara geçmiştir. (8) Bu lisan 
ne Hint ve Avrupai, ne de Sami değil. 

di görsen tantr mısın?,, 
Devey bu suali sormakla beraber 

küçük kıza bir de çek gösterdi. Kız... 
cağız bu çeke baktıktan sonra. gözle. 
rint başmüddelumumiye çevirdi: 

- Evet Mösyö, bu. benim Hines'e 
götürdüğüm 500 dolarlık çeklerden 
biridir . ., 

Dedi. 
Bunun Uzerine Devey jUri azaları. 

na hitap etti: 

-Muhterem jüri azaları lütfen eu 
çekin arkasına dikkat ediniz. Bura.. 
da Hines'le beraber Davis ve Eddi 
Holay'ın imzaları bulunuyor.,, 

Fakat avukat Striker şimdiye ka
dar muhtelif eahitlere belki yirmi 
defa sorduğu bir su:lli yorgun bir 
sesle küçük Jenni'ye tekrar etti: 

- Acaba. şahit Larrl Karney'i ta.. 
nıyor mu?., 

Küçük kumral kız, cevap verdi: 
- Hayır Mösyö ... ,, 

dl. (9) Kıbrısta ve Girittc; Kıbrıs 
hecelerinde yazılmış bir çok okunak
lı yazılar bulunmaktadır ki alfabe ta
mamile Yunan alfabesine müşabih ol
duğu halde, t ekstler hiç t e Yunan 
lisanında değildirler. Bu -cins lisan. 
da yazılmı§ iki vesika da Mısırda e .. 
limize geçmiştir. Bilal arc Keftl tcs. 
miye edilen bu lisandaki iki vesika. 
da.n birisi, hastalıkları tedavi edebil
mek iGin tıbbi bir formüldür ki bun. 
da. Sillcien'lerc ait olan ve bütün 
Türklerde bulunan tirkhan ' 'eyahut 
ta tarkhan kelimesi okunmaktadır. 

Ayni ismi biz Etrüsk krallarından 
birisinde de Tarkin diye görüyoruz. 
Belki de bu yanlış okunması yüzün
den Tarkban olacaktır. 

Bu Ege lisanında bir ı-ok kelime 
sonları vardır ki, hala Y~anistanda. 
ve Asyada muhafaza edilen bu eon 
heceler, çok karrı.ktP.ristiktlrler. Me. 
Mliı.; inthos kelimesindeki os gibt. 
Fakat bız uj"til kelimeyi TUrk AJıya 
l!Mnrnlla do. lnd.a veyahut ta and.a. 
stıtctlnde buluru.:. Blı kelimeler Et. 
l'Üakiörde de Uns'tıır. 

Sos veya Ssos t rminezonları do. bu 
§Eıldldcndir. Bunla.r da Yuruınhltırdan 
evvel, yalnız bir mahal ve bir yeri 
göstermiyorlar (Krtosos, Koressos 
gibi), fakat bir çok fsmlbııslarda dn. 
öuJunuyorlardı. Kezalik iki vuayel 
a.ra.am6akt algmnda hiç bir zanıande. 
bir Yunanlılık göstermemektedir. 
Bunlar bize Yunan lisanının bu Tllrk 

• Usamndaıı bir çok kelimeler tevarils 
ettiklerini gösterir. Bu tevarüs Asya 
Türk ve Ege Türk lisanı ile olan ala
ka ve rabrtasnu tamamile göstert. 
miyecek bir ~ekilde yapılmıştır. Bu 
sebepten bir çok Yunan kelimeleri 
Dint ve Avrupai kökle izah edileme. 
mektedirler. (10) 

Bundan başka bir ~ok Yunan ke
limelerinin gerek Latin, gerek Sami 
lisan kelimelerile yakın bir akraba.
lığını bulduğumuz halde, bu akraba 
olan kelimelerin etimolojileri ne Ra
mi, ne Latin. ne de Yunan lisanın.. 
da yoktur (11). Yani bu keli.ineler 
bu lisanların alelade irtibat kanun. 
larr ile mutabakat etmemektedirler. 

Şurası muhakkaktır ki, Ege Türk 
lisanı, ilmJ, edebiyatı, şiiri süsleye. 
cek kadar zengindi. Bu yazının, yük. 
sek bir medeniyetinin yüksek lisanı_ 
nı izah etmekte bulunduğuna, ve şu
arru pek uzaklara yaydığına ve ken
disinden sonraki lisanlarm teşekkül
lerine sebep olduğuna hiç şüphe et.. 
memelidir. ( 12) 
Yalnız kelimelerin seyahatlerinde 

maruz kaldıkları taha vvUller ve tc
beddUller, onları ilk eeas halinden 

(Devamı 10 uncudn) 

Mahkemede bu son sual ve cevabı 
dinliyenier kendilerine şöyle diyor. 
lardr: "Acaba avukat StTiker'in yo. 
rulmak bilmiyen bir ısrarla biltUn şa. 
bitlere Duç Sulç'un yanında Hines'i 
değil, tamamen ona benziyen Larri 
Karney isminde bir adamı gördilkle. 
rint kabul ettirmek istemesine mi, 
yoksa bu r,ıahitlerin tUkenmiyen bir 
sabırla bq adamı tanımadıklarını tek. 
rar etmelerine mi hayret etmeli?.,. 

Bununla. beraber ne kadar inanıl. 
mnz bir şey olursa olsun, öyle anla
şılJyor ki, bu efsane müdafa2 tara. 
fmm istinat ettiği bellibaşlı unsur. 
lardan birini teşkil ediyordu. Bu itL 
barla. şahi~lerin Hiruı'i mi, yoksı:ı. o. 
nun benzeri olan başka bir adamı mı 
gördülderi meselesinin eğlenceır 

mahkeme safhaları h:ızırlıyacak gi. 
bi görUniiyordu. 

Küçük krzm §ehadctinden sonra 
başmUddeiumumi Devey, mevkuflar 

Bir kısım lngiiiz efkan 

H••ı A "'-' • u1<u .ne .. 1 ş:d-

delle leııkid 
ediyor 

Ingiltı>re ve Fransanın Çekoslo. 
vakya üzerinde mUşterek t~J-·ikleri 

lngıliz liberal efktı.rınca şiddetle ten. 
kit edilmektedir. 

"Niyuz Kronik!" gazetesinin yaz.. 
dığı çok ağır başmakalede deniliyor 
ki: 

Pazartesi akşamı, lngiliz balkı, 
Fransız ve lngiliz nazırlarmm, Çe. 
koslovakyanm parçalanmasını istih -
da.f eden Hitlerin teklifleri üzerinde 
uyı.ışrnalarını hayretle karşılamı~tır. 
Biraz daha düşündüğümüz zaman, bu 
hayret hiddete inkrl:ip ediyor. Zira, 
kuvvet tehdidi karşısında bir küçük 
demokrat memleketin kendi ıızasmı 
kcsmcğc mecbur cdllmcsinc, Ingiltc. 
renin alet olmcıımı ncı!ıimltc yedire, 
mlyorıız. 

Evet, yapılan, sadece tngilter(? ve 
}i'ra.nsanın bir tavsiyede butunmasm. 
dan lbarctttr. I•,akat, bu tavsiyenin 
vcrilmiu olması, Harblumumidcnberi 
mevcudiyetini istınat ctllrdlği mane. 
vt ve askeri mUzaheretten ,.ekoslo. 
vakyayı mahrum etmek demektir. 

Biran !~inde Çekoslovakya, kendi .. 
sine gayet palialıya mal olmu{i hudut 
tahkimatını ve önun ba§lıca maden!, 
smai mena.blinln bulunduğu töprağı 

Alma.yaya devretmesi teklifi knl'§t. 
stndıı. kalmıg ve bir kaç saat içinde 
kendi&ındf:n cevap istenmi§tlr. 

Bu hav11.diıdn Pragda nasıl karil
landığt hakkında nakltdi1en hikaye~ 
ıe.r. kenalmlzi Hitierln ültimatomuna 
kanıtırmıı olmaktan mütevellit bir 
adal6tıttllk ltba.ını iltında bırakmak. 
tadır. Bu ıöllerl uablyetle söylemi. 
yorut. Belki de h•t kelimenin tar •. 
tılarak Jıöylenmcal Jbımgelen blr M. 

mtıııda. fZ'anla sarfediyôruı:. 
Almnnya, Qekoslova1 ya.nın dostu 

olmağa aslA te~ebbils ctmemletır. Biz 
f se, Fran&a ne birlikte 2ô 11enet1cnberl 
Cenevreae Çekoslovakya ile ayni ma. 
sada. ıneılekd8f oln.rak oturuyorduk 
ve Milletler Ceniifetlnln garıntl&J 
altına. vai.ed1Jen ekalUyetıen y&pıia.. 
cak muamele hakkında müşterek ted.. 
birler kabul etmiştik. Çekoslovakya 
öyle bir memleket ki. siyasi istik!&. 
lini ve mülki tamamiyetini tanıyaca. 
ğımızt harici bir tecavilze karşı ko, 
ruyacağmıızı vaadetmiştlk. 

Bu vaziyette şimdi kabul edilen 
usul hakkında ne diyelim? Büyük 
devletlerin gizllce toplanan ileri gelen 
ricalinden bir gece içinde böyle dar. 
beler gelecek otursa, dilnyada hangi 
kliçUk memleket kendini emin hisse 
der? Su hal, Milletler Cemiyeti kon.. 
seyi önUnde hadiseleri hukukan dinle. 
mek ve o suretle halletmek metodlle 
ne kadar bUyUk bir tezat teşkil edi.. 
yor? 
Eğer bugünkü parçalanma. isteği. 

bilyük bir haksızlığın ~üası olarak 
sayılabiliyorsa. bunun teklif edilie tar 
zı dost bir millete karşı hayret veri. 
cidir. 

Böyle zelilfuıe bir rol oynamak aıu 
cak şu mazeretle haklı gösterilebilir. 
Hepimizi, bir dünya harbinin ta .. 
rif kabul etmez dehşetinden kurtar. 
:r.:..\k. F~kat bunun için ödenen kıy. 
met, eğer hakikaten sulh getirirse 

ar3sında bulunan hakim Hulon Kap_ 
şav'm Hines'le ala.kalı gangsterleri 
nasıl himaye ettiğini anlatmak için 
şu h8.diseyi nakletti: 

Bir gUn otomobil sürat.inde emsali 
olmıyan §Oför (Lulu) makinesine 
fazla. surat verdiği için seyrisef er 
memurları tarafından yolda. tevkif 
edildi. Polis memurları otomobil içe. 
risini aramak isteyince Duç Sulç'un 
suç §eriki sinirli bir ihtiyatsızlıkla. 

kapıdan dı~rıya bir fiş ve bilet pa. 
keti atmıetı. Bundan dolayı tutuldu. 
Meşhut suçlar hakimi olan Hulon 
Ka.psav'ın yanına götilrüldü. Avukat 
Davia g~ldi. oförU müdafaa etti. Hem 
o kadar güzel bir tarzda mildaf aa et.. 
ti kl, Hines'f n emrinde olan htıkim 
Hulon Kap§a.v bu fiş ve bilet paketi. 
nin gizli loterya oyunu işlenmek su. 
çu ile al~kalı olabileceğini reddede. 
rek şoförU serbest bıraktı. 

(Arkası yarın.) 



~~,, _ 1'_#şün4fi~f'?} 
Şirketlerin ma
nevi vazife1eri 
tıtanbulda elektrik abonelerine, bu 

mUeıaeseyi idare edenler, bazı kolay. 
lıklar ve faydalar göstermiılerdir. Me. 
ıeli, evinde bu:ı: dolabı, hamam kaza
nı giei yüksek harc:ayıılı iletler kul. 
lanan müıteriyo yüJ:l(Je kırk bet is. 
kontolu tarifeler tatbik edilir. Bu u. 
cuzluk, ölçüsüz bir cömertlik de~il. 
dir. Müessese, elbette hesabını kıta. 
bmı yapmı§, hadiseyi tecrübe ayarına 
vurduktan sonra bu kararı vermiıtir. 

Abonenin çok harcamasından ka-
zanmak, başka başka rahatlık, temiz
lik vasıtalarına halkı alıştırarak kile. 
vat .sarfiyatını çoğaltmak daha tüccar. 
ca bir yoldur. Bunun, memlekette 
medeni seviyeyi yükseltmek gibi, ha. 
yırlı bir yanı da var, ki onu da elek. 

trik müessesesinin manevi kazancı u
yabiliriz. Tüten isli bir petrol lamba. 
aından, ampule geçi§ herşeyden önce, 

bir sağlık meselesidir. Bütün nefes 
borularını, gözü pek yalundan alaka
dar eden bir sağlık meselesi ..• 

Süpürge, ortalığı toz duman içind: 
bırakan bir beladır. tki kat süpüren 
zavallı yurttaşlar mikrop içinde ka. 

lırtaf.Töro:""" pireyi,tahtakurusunu bir 
fil hortumu gibi en müstahkem ara
lıklardan çekip kauçuk midesine a. 
tan "vampir,, , bir serom kadar alkıt
lansa yeridir. Utü, büvet vı bütün 
öteki aletler de hep böyle faydalı ıey. 
terdir. 

Fiyatlarda !ark gözetmek, iskont~ 
yapmak, bu aletlerin memlekette ya
yılmasına yol açtığı için sevinmeğe 
değer. Fakat §U havagazı, neden bu 

yolu tutmamııtır? Onun da buz do. 
laplan, "§ofö,, lan "ıo!ben,, leri, yük-

ıek harcayışlı büyUk ocakları var. 
Niçin bu §irket, abonelerine böyle bir 
kolaylık göstermiyor? 

Hem havagazı, kendine besbedava. 
ya mal olduğu halde ... Koku satarken, 
gazı da kendi hesabına geçiren bu mü

eeaned• ticaret filcri mi adamakıllı 
yerleımemittir? Y.ckaa daha baıka se. 
bcpler mi var? 

Geçenlerde "Kurun., .da okuduğum 
bir şikayet bana bu noktaları da ha

tırlattı. Fıkramı iş başındaltiler, belki 
okurlar da doğru bulurlar ümidilc 

yazıyorum. 

\'erebat an sarayı 
Sultanahmetteki Yerebatan sarayı 

mahuni ile burada bulunan binaların 
belediye tarafından istimlakine ka
rar verilmişti. ;Belediyenin takdir et. 

tiği istimlak bedeline binaların sa.. 
bipleri itiraz ettiğinden bu me21ele 
mahkemeye intikal etmiştir. 

Diğer taraftan maliye de sahibi 
bulunduğu mahzen için diğer davacı. 

larla beraber belediye aleyhinde mah 
kemeye gitmiştir. Halbuki belediye 

Yerebatan ile Nuruosmaniye arasın.. 
daki caddeyi asfalt olarak yapacağın.. 
dan bu istimrnk muamelesini biran 
evvel yapmak istiyor. Binalar hakkın. 

da.ki istimlak kararı alındıktan sonra 
mahzen belediyece satın alınacak ve 

üz.erindeki binalar yıkılarak burası 

genişletileceği gibi mahzen de esaslı 
surette ıslah e.dilecektir. 

yerinde ödenmiş olabilir. Fakat, eğer 
sadece harbi tehir ediyorsa, bu fır. 

ııatı çok pahalıya satın alıyoruz de. 
mektir. Zira, bundan sonra o harp, 
daha az müsait §artlar altında, ya. 
hut bir siperden diğer bir sipere hUr. 
riyetin silrUlmesi demek olan mütead. 
dit ricatlerle otoritaryen kuvvetin 

Fransaya ve nihayet bizim İngiltere. 
mlr.e kadar sokulmasını intaç ede. 
cektir. 
Unutmryalım ki, sililılarla kayna. 

ıan bir dünya içinde bugünkü hal su. 

retl J'&lnız ~koslovakyanın kuvveti .. 
ni myinatmakla kalmaz, fakat çok 

ehemmiyetli surette bizim kendi em. 
niyetimizi de azaltır.,, 

işautlu: 
........-- ~ ........... 

26 Eylül 
Halkevinde Pazarhksız s~bş 

kanununa gore 
dikiş Sergisi dün Etiketler nasıl 

Fatih \'.azan: Sadri Ertem 
Takvimdeki günler bir derenin sula. 

rı gibi durmadan akar. Bu günler ba
zan birbirinin aynidir. Baz.an günle.. 
rin kendilerine göre renkleri, koltu. 
lan, ıekilleri, ruhları dolduran heye
canlan, ihtirasları, kinleri, sempatilc.. 
ri vardır. 

Biçki 
nıerasimle açıldı konacak? 

• 
,. .. 1 

Pazarlıksız satış kanununun hüküm 
!eri dahiline giren maddelere etiket 
konmasının mecburi olduğu malfun. 
dur. Ankaradan gelen izahnameyc gö. 
re, etiketler karton, kağıt, ağaç, ma. 
den ve emsali n;ıaddelerden yapılmış 
ve illi büyüklükte murabba, musta. 
til, müselles, daire gibi muntazam şe.. 

26 eylül yeni bir hüviyetle bizim 
tarihimizde bir sempati, sevgi gününe 
sembol oldu. 

26 eylül, dil mcseleı:\.'1de bir dönüm 
noktasının, dilde yeni bir şuurun id. 
rakini ifade eder. 

• • • 
killerde olacağı gibi her nevi madde.. Dil demek millet demektir. Fakat 
lcrden mamo.ı rakamlar ve harfler is. yirmi sene önce Osmanlx dilinden §Öy· 

timali de caiz olacaktır. Ancak mat. le bahsedilirdi: 
lüp olan etiketin eşyanın cisine göre ' "Arabi, Farisi ve Tilrkiden mürek. 
kafi irilikte ve taalluk ettiği mal ve kep bir lisanı azbülbeyandır.,. 
eşyayı vazıhan gösterir olmasıdır. Dilin bu şekilde bir halita halinde 

Bazı mallarda. mesela ayakkabı anlaşılışı bir milletin kendi kendisini 
ve terlik gibi §eylertle etiketin maim bulmamış olmasının en hazin vesika. 
içine veya altına yapı§tmlması, yahut 

11 
idi. 

sabit boyalarla bu eşyaya damga. hB- Dil hareketleri bütün içtimai hare-

Riçki ytırdıma devam eden Bayanlar 
linde vurulması da caizdir. ketler gibi bir terakümün, bir tek9.. 

Tuhafiye mağazalarında kutu da.. mülün, bir oluşun neticesidir. 
Fatih Halkevinin bu yıl açtığı 

biçki derslerine gelen talebenin öğ. 
rcndiklerinin tatbikatı olarak hazır .. 
ladıkları Biç:ki • Dikiş sergisi dün Fa
tihe ev kurağmda açılmıştır. 

Merasimde kaza kaymakamı, Par. 
ti ve Halkevi başkanları, sanat mek~ 
tepleri direktör ve öğretmenleri, mu. 
bitin tanınmıs simaları ve talebelerin 
aileleri vardı. 

Merasime saat 17 de İstiklal Mar. 
şı ile başlanmış bundan sonra Halke.. 
vi başkanı Sırrı Enver Batur, kısa bir 
söylevle bu yıl biçki kursunun muvaf .. 

Daimi sergi 
binası nerede 
kurulocak ·? 

latanbulda dalml aergl binasının 
nerede kurulması lAzımgeldlğl hAlA. 

tesblt edilememiş ve bir karar veri. 
lem emiştir. 

Maçkadaki İtalyan sefarethanesi 
salın alındıktan sonra buranın dal. 
mi sergi yeri olması muvafık görül-

mliştU. Fakat yapılan tetkikler neti
cesinde binanın sergiye elverişli ol. 
mndığı neticesine varılmıştır. 

SijyJendiğine göre bu•blnanm, ts. 
tanbula gelecek ecnebi misafirler i

tin konforlu bir otel yapılması dU
şiinülmektedlr. 

Daimi sergi binası bulunamadığın 
dan, ,·aktlle düşünüldüğü gibi Tak-

sim stadyomunda yenl bir binanın 

kurulması muhtemel olduğu da söy 
lenmektedlr. 

Bu arada, Çırağan sarayının da 
sergi binası yapılması mümkün oldu. 
ğu, yalnız bunun itin sar!edilecek 

paranın mlihlm mlktada baliğ ola. 

cağı şimdilik buna imkAn görüleme
diği söylenmektedir. 

---o,---
Beyoğlu Halkevinde Lisan 

Kursları Açılıyor 
Beyoğlu halkevinden: 
1 - Evimizin halk dersaneleri ve 

kurslar şubesine kayıt muamelesi 

başlamışt:r. 30-9-938 tarihine ka. 
dar devam edecektir. 

2 - Yeni kaydolacaklar nüfus cüz.. 
danı ve iki vesika fotoğraflarile, eS
ki miidaYimler evimizden evvelce al. 

mıı5 oldukları hüviyet varakalarilc 
müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Şimdilik türkçe, ingilizce, al. 
manca, frans~zca, fransızca tercüme 

usulü, fransızca literatür, ve diksi. 
yon, dikiş şapka ve çiçekç:ilik dersle. 
ri verilecektir. 

-0--

Hamamlar Teftiş Edildi 
Dün zabıta §ehrin muhtelif semt. 

lerindeki hamamları sıhht ve ahlaki 

bakımdan ani bir teftişe tabi tutmuş 
tur. Kontrolde görUlcn eksiklikler 
hakkında zabıtlar tutulmuetur. 

fakıyet ve çahsmalanm anlatmış ve 
sergi kaza kaymakamı İhsan Sakızlı 
tarafından açılmıştır. 

Bu yıl derse devam eden 28 talebe. 
nin hepsi birer ikiser elbise ile sergi. 
ye iştirak etmişlerdir. Sergi her gün 
saat ondan 21 e kadar 15 gün herke. 
se açıktır. Fatih Halkevi 20 gün ev. 
vel açtığı (10 yılın gazeteleri sergi. 
si) ile başladığı sergicilik yayımına 

\ 

bu ikinci biçki • dikiş sergisile de. 
vam etmiş \'e bundan sonra da (Eski 
Türk elişleri) .sergisinin hazırlanma. 
sına başlamıştır. 

Albay Hamdi 
Naci 

Bugün askeri merasimle 
Şehitliğe gömülecek 

Ayın on yedisinde Istiklal caddesin. 
de kalp durmasından ölen ve Beyoğ. 
lu hastanesine kaldırılarak hüviyeti 
anlaşılamadığından belediyece defne
dilen şahsın Türk ordusunda unu. 
tulmaz hizmetleri ile kendisini sevdir. 
miş albay Hamdi Naci olduğu anlaşıl· 
mıştır. 

Bütün hayatınca vatan uğrunda ça
lışan mert ve cesur kumandanın ani ö. 
Jümü ve hüviyetinin tesbit edilememe. 
si yüzünden hadis olan vaziyet ordu 
erkanını olduğu kadar kendisini tanı
yanları da son derece müteessir etmiş. 
tir. 

Dün, merhumun cenazesi, dc!nedil. 
diği yerden çıkanlmıştır. Bugün cena
ze namazı Beyazıt camiinde kılındık -
tan sonra askeri merasimle Edirneka. 
pıdaki şehitliğe defnedilecektir. 

Merhum Hamdi Naci, 1308 de Har
biye mektebinden çıkmış ve 1315 ten 
itibaren Harbiye mektebinde ve Erka. 
nı harbiye mektebinde süvari mual. 
limliği yapmıştır. 

Büyük harpte müstakil süvari li
vası, 15 ve 55 inci fırka kumandan. 
lıklarmda bulunmuştur. Merhum, Ça. 
nakkale harbinde büyük yararlı1clar 

göstermiş. düşmanın Gelibolu yarım

adasına yaptığı ihraç hareketi esna. 
sında, müstakil süvari livasile Saros \ 
kor!ezinde Kcşanın §İmal mıntakasına 

bilinde satışa arzedilen bazı kUçük' Bu neticeyi hatırlarken Türkiyede. 
CŞ).;anın fiyatlarının bu kutulann ön\ ki kültür hareketlerinin tarihi seyrini 
tarafına, yani müşterilerce görUlebL de gözöniınde tutmak lizımdır. Ner-
lecck kısmına yazılması kafidir. Me.. gisi'den, Veysi'den Ziya Paşaya, Ziya 
sela boyunbağı, çorap, sabun, traş bı. Paşadan Muallim Naciye, Muallim Na. 
çağı ve mümasil kUçük eşyada böyle cidcn dilde tasfiyeciliğe ve yeni lisan 
hareket olunacaktır. cereyanına doğru adım, adım ilerle. 

Ancak gömlek, pijama, ve saire gi. yen bir dil uzviyeti vardır. 
bi daha hacimli eşyanın fiyatları ku.. Dilin geçirdiği istihaleler son yüz 
tu i.izerine yazılsa dahi kutuların için.. elli senede birçok münhaniler çizmit-
deki mallardan her birine de ayrıca tir. Bu hareketlerin yekUnu bir reali. 
etiket konur. Ayni suretle hazır a.. tenin tahakkuku için lazım olan ipti. ~ 
yakkabrcı mağazalarında da kutular dai şartları hazırlamıştır. u.. 
üzerine yazılmış olsa dahi kutular İ. "inkılap,, dendiği zaman bunu su- ıra
çindeki ayakkabı veya terliğin her bi. yun buz, yahut suyun buhar halini ~e 
rine de ayrıca fiyat damgalanm:rş ve.,, alması manasına anlıyoruz. Yani ce-aıe 
ya etiket konulmuş olacaktır. miyet ve yahut bir müessese bir hal. 

Her birine ayrıca etiket konması d b den başka bir hale, bir kıvam an at-e .. 
kabil olmıyan ve fakat fiyatları bi. 
ribirinin ayni olan küçük eşya mese.. ka bir kıvama geçiyor. Fakat ıuyun p. 
ıa. antikacı dükkfınlannda satılan buz haline gelmesi daha evvelden birnız 

terakümün ro<:vcut olmasına bağlı- ıL 
renkli taalar veya pullar bir kap için. 

dır. k.. 
de ve bir tek etiketle teşhir olunabi. 26 eylül, dil hare'ketleri bakımınd~ • 

lir. bir inkılap noktasıdır. Dilin bir mille. 
Etiketlere fiyat ve ilanı mecbuıi o. 

te mal olmast şuuru bütün vuz:uhile, lan evsaftan gayri kayıtlar veya ra,_ 
kamlar konulması caizdir. Ancak bu sarahatile kendisini .ortaya atmııtır. 
takdirde ya fiyat veya ilanı mecburi Bunun için şuurlu bir surette dil 
olan evsaf, etiketin bir yüzünde ve sevgisine döndüğümüz gün takvimde-
diğer kayıtlar diğer yüzünde olacak, ki diğer günlere nazaran gerçekten 

müstesna bir hüviyet arzedecektir. yahut ta bunların hepsi etiketifl bir 
yüzünde toplandığı takdirde fiyat ve Damdan Dü§tÜ 
ilanı mecburi olan evsaf diğer kayıt. inşaat ustası Dimitri, Kurtuluşta 
larla karışmryacak ve onlardan ay. çalı[2tığı evin damından düşerek ağır 
n olacak surette yazılacaktır. surette yaralanmış, hastaneye kaldı.. 

Fiyatları bir olan eşyanın bir ara. rılmrştır. 
da. teshir edildiği takdirde tek etiket. 
le gösterilmesi kabildir. 

---oı---

Tramvaym kış tarifesi 
Bu sene havaların vaktinden evvel 

bo:ı:ması yüzünden sayfiyelere gidenler 
erkenden şehre dönmeğe başlamışlar. 

dı. Bu vaziyet, tramvay tarifesinin de· 
ğiştirilmesi, yani kış tarifesinin tatbik 
edilmesi lüzumunu .crtaya çıkardığın. 

dan belediye, kış tarif esinin bir an ev. 
vel tatbiki için şirkete müracaat et
miştir. 

Kış tarifesinde, halkın eğlence yer
lerinden kolayca dönebilmesini temin 
edecek şekilde vesait temin edilmiş o. 
lacaktır. 

Arkadaşını Yaraladı 

Osman ve Neşet adında iki arka.. 
daş Edirnekapıdaki kahvelerden "bL 
rinde otururlarken aralarında kavga 
çıkmış, N~et bıçakla Osmanı yara.. 
lamış ve yakalanmıştır. 

~ıkan düşman kuvvetlerini denize dök. 
müştür. 

Bilahara 15 inci piyade alayile Kir
te mıntakasında bulunmuş ve burada 
düşman tarafından atılan bir kara tor. 
pilinin patlaması üzerine tam 42 ye. 
rinden yaralanmıştır. 

Merhum, Dobruca cephesinde de bu
lunmuş, burada <la büyük fedakarlığı, 

görülmüş ve 1340 tarihinde tekaüt ol. 
muştur. Hamdi Naci, tanınmış gene. 
rallcrimizden Np.cinin oğludur. Arka
daşları arasında büyük bir hünn ve 
muhabbetle anılmakta idi~ 

Kocasını DövmÜ§ 
Hanife adında bir kadın, polise mtl 

racaat ederek kocası Mehmet Ali ta. 
rafından dövüldüğünü iddia etmig, 
Mehmet Ali yakalanmıştır. 

Kazan Devrildi 
Eleni adında bir kadın. Şı§lidekl 

evinde çamaşır yıkarken kazan dev. 
rilmiş ve kaynar su Eleninin yUzUntl 
yakmıstır. Yaralı, tedavi için hasta. 
neye kaldırılmıştır. 

·---<>-
Kazım Özalp Ankaraya 

Gitti 
Milli Müdafaa Vekili General KL 

zım Özalp, dün akşa i trenle An ~ 
ra gitmiştir. 

Motosiklet Çarpb 
Fatihte oturan Rıd:van, motosıklet. 

le Aksaraydan ~eçerkcn Mua.u.ez a. 
dında bir kıza çarpmış, y ralamı tir. 
Muazzez hastaneye kaldınlmı§, Rld. 
van yakalanmıştır. 

Bir Çocuk Cereyandan 
öldü 

Evvelki gece Anadoluhisarmda feci 
bir kaza olmuetur. Hisarda Y 1ı ma. 
hallesinde oturan B. Mustafanm Oll 

beş yaşındaki oğlu Salih Necdet, bir 
aralık elektrik prizini kan§tırırken, 

her nasılsa cereyana kapılarak biran 
içinde kömür haline gelmiştir. 

Hidiseden haberdar edilen zabıta. 
cesedi muhazaf a altma almı , lJ 
d r mUdd iumumlliği de tahkikat& 
elkoymU1tur, 
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tebeası dün ayrıldı 
Prai, 25 (A.A.) - çeıu;.lovak rad. 

yosunun bir teblifi, nasyonalist Al
man balkının Henlaynin mükerrer da. 
vetlerinin tesirine kendini kaptırma. 
makta olduğunu ve büyük bir ekseri 
yetin seferberlik emrine riayet et. 
mekte bulunduğunu bildirmektedir. 

Prat, 25 - Bu ak§am Prağda rad} o 
ile neıredilen yarı resmi bir teblig. 

!e Çekoslovakyanın seferberlik sebepleri 
im edilmekte ve "Çekoslovakyanın, 
nOfusu kendiliğinden 6 kere fazla o

lan kom§ suna hücum niyetinde oldu. 
fu,. hakkındaki taYialar tekzip olun • 
maktadır. 

Teblitde seferberliğin Çek~lovakya 
budutlannda en yeni techintlı bir bu
çuk milyonluk bir ordu manevra ya. 
parken ihtiyat tedbiri almak üzere 
illn edildiği ilAve olunuyor. 

YENi ÇEK BAŞKUMANDANI 
Prağ, 25 (A.A.) - General Krecjy, 

Çekollovak ordusu başkumandanlı-

ima tayin e~lmi~tir. 
Londra, 25 (A.A.) - Çek~lovak 

eJsili&inin bir beyannamesinde şöyle 
dtnilmektedir: 

--s.ferberlik cümhuriyctin heyeti u. 
mumlyainde tam bir intizam ve he. 
1ecanla yapılmaktadır. 
Y.ı.m Henlaynin niıfuzu altında 

- 1'Wunan mıntakalarda bazı ayaklanma 
fiblan cereyan ctmiıtir. Bütün cüm
•uriyette intizam hüküm sürmekte. ,f, Hldiıeler nihayet bulmuştur.,, 

HERKES iŞ HiZMETiNE. 
TABI 

':>rai, 25 (A.A.) - Rcisicümhur 
ıe .. (devletin müdafaa va:ıiyetine 

.alması) hakkındaki kararnameyi 
•tmittir. Bu kararname ile mec. 
it hizmeti tatbik mevkiine ko
\ktactıt. 

pnd:.n 60 yspna kadar kadın, 
tWı vatandapar bu hizmete 

t .Jmaktadırlar. 

, 25 (A.A.) - Hükfunet, ser. 
•• erin ihracını menctmiıtir. 

tNGtLtZ VE FRANSIZLAR 
PRAGDAN AYRILIYOR 

Si)'Uin, 25 (A.A.) - Çekoslovak. 
)'aJI terketmck emrini alan Prağdaki 
hciJU kolonisi bu ubah hususi bir 
varonla Siyezine gelmiı ve köprüden 
yaya yürümek ıuretile geçmiıtir. 

Koloni Stokholm y.clu ile 1ngilte
"1• dönecektir. Londra ve Paris ile 
muhabere temin edemiyen birçok ec. 
nebi pzetc muhabirleri Çekoslovak. 
yayı ayni şekilde terketmişlerdir. 

Diğer cihetten Alman radyosu 
Prağda bulunan Almanlara bir mesaj 
neırederek bucün saat 22,40 da 
Eıere citmek üzere Prağdan hususi 
bir trenin bıkacağını bildirmiştir. 

ALMANY ANIN ŞARTLARI 
KABUL EDILM1YOR 

Cenevre, 25 (A.A.) - Cenevrcde
Jd re9ml Çekoslovak mahafili, Prağ 

ldlktmetiııin Londra k.cn!eransı mü.. 
Mlllletile daha bugünden İngiliz ve 
Pna.m DUirlanna B. Hitlerin ınuh. 

tıraıında dermeyan edilmiı olan pı't
lan bilhassa Almanya tarafından 

ıaraııti cöstcrilmelui.zin istihkamların 
tetliaıine müt:allik olan şartı kabul 
cclemiyeceğini beyan etmektedir • 
:r.. 

Parla, 25 (A.A.) - Paristeki Çc. 
kollovak mahafiline göre, daha dün 
üpmdan itibaren Alman muhtıra
lllll tetkike bqlamq olan Çekoslovak 
lllkGmetl. bu sabah mütaleaJannı bil. 
6'mek için icap eden notaları ha. 
mrJmnqbr. 

Bu notalar, Londra ve Paris hüku
metlerini lngili.z ve Fransız nazrrlan. 
nm buciln Londrada aktedecekleri 
içtl.-dan enel bu miltalealara mut. 
tali olmalan için derhal bu hükumet
lere teblii edilecektir. 

LGac1n. !6 (A.A.) - Çekoslovak. 
7& orta elçisi Masarf k, bu akşam sa. 
at 11,16 de, Alman muhtırasına Prağ 
Ulıtmetlnln cevabını Çemberlayn'e 
t8Ydl etuılştlr. 

R1UU.L ABlt.ACAK OLANLAR 
Prat, ti (A.A..) - Prat radyosu 

'J&Pblı !lir tebtltde. nzerlertnde Çe. 
mlonl: lıılformaelyte 7alı:alanacat 
814et ıonımı müfrezesi efradınm 

hemen yakalandıkları yerde asıla. 

cakları bilclirilmoktedlr. 
Belgrad, 25 (AA.) -Prağ rad;>o. 

su, slla.hıı lıir Sild t mUfrczcsinln 
Splcak askeri karakoluna kar ı bir 
baskın haı·eketinc teşebbüs ettiğini 

'\e fakat bu postadaki Çek askerleri. 
nln bu ınufr z yi t rdcttiğlnl bildir. 
m kt dlr. 

D rlln. 25 (A.A.) - Çelrnslovak 
s ferberliğinln 1 nglliz 'e 1'"'ransız 

telklnah Uzerine yapıldığına dair 
Prağın verdiği haberlere Berllnde 
kntiyen inaııılmı) or. Bertin mahafili 
bu Çek iddiasının re mi lnglliz mn. 
hafillnce ta\ zihtnı beklemektedir. 

30 000 SCDET AL IANYAYA 
1LTIC \ ETTl 

Dre den, ~5 (A.A .) - ÇckosloYak 
seferberliği Uzerlne dtin Çckosloval<. 
) adan Almnnyayn 30 bin erkek geç 
mi tir. 

POLONY \ MINTAKASINDA 
VAZİYET 

V r om, 2:> ( \ A.) - Çeko lovak. 
) ada ki Polon;> n ınmtakasmda "i azi. 
) ot son derece ,;erglnlcı:;mlştlr. Hor 
tarafta slU\hlı Polon alı gruplarla. 
Cekl r arasında mU ademcler olmak 
t dır. Bu Mü demeler daha. şimdi. 
den hakiki bir Ç' t harbi mahiyetini 
nlnıı trr. 

lIC'nüz kC'. fcdilmC',H'n gizli bir tel 
siz istasyoııu Polonyalılara sefer. 
borlik emrine icabet etmemelerini 
tu iye etmektedir. 

Polonyalı çctel r, Karabina, mlL 
ral~ öz 'e el bombnlarile mncehhe~ 
bulunuyorlar. 

Siyezin, 25 (A.A.) - Polonya ile 
Çekoslovakya arasındaki §imendif er 
münakalatı durmuştur. İtalya ile Yu. 
goslavyaya gidecek olan beynelmilel 
trenler Berlin ve Viyanadan geçmek. 
tedirler. 

Alman muhtırasının 
melul 

Bertin, 2~ (A.A.) - D. N. B. ajan. 
sı bildiriyor: 

Prag hükumetine tevdi edilmek ri. 
casile Godesberg'de Hitler tarafından 
emberlayne verilen Alman muhtıra. 
sının metni aynen şudur: 

Alman mıntakasma karşı yapılan 
tecavüzler ve hadiseler hakkında sık 
sık ve her saat gelen haberler mez.. 
kiır mınta.kada ~aziyetin artık kati. 
yen tahammül edilmez bir şekil aldı. 
ğmı ve binaenalyh Avrupa sulbü için 
bir tehlike teşkil ettiğini göstermek. 
tedir. Çekoslovak hUkfuneti tarafın.. 
dan terkedilmesi kabul edilen mezkur 
mmtnkanm bili.imhaJ terki katiyen 
zarJret halini almıştır. 

Merbut haritada, Almanyaya doğ. 
rudan doğruya terki icabedcn Südet 
toprakları kırmızı çizgilerle ve plebi. 
sit yapılması lazımgelen topraklar da 
yeşil çi7.gilerle gösterilmiştir. Kat'i 
hudut bu mıntakalarda oturan halkın 
arzusuna uygun olarak çizilmelidir. 
Halkın bu arzusunu tesbit için bir ha.. 
zırlık müddetine ihtiyaç vardır. Bu 
devre tesbit edilecek ve bu müddet L 
çinde her türlü karışıklıkların önüne 
geçilecektir. Her iki taraf arasında 
mütevazin bir vaziyet ihdas edilecek. 
tir. 

Merbut haritada gösterilen Alman 
toprakları, bu toprakların bu veya ö. 
te tarafında plebisitin Çeklere ekseri. 
yet verip vermiyeceği nazarı itibara 
alınmaksızın. Alman kıtaatı tarafın. 
dan işgal edilecektir. 

Diğer larııflıın, Alman noktııinozarına 
«oer lıir Alman ekseri) elinin elde edilmesi 
melhuz hulun:ın loprnkl r Çek kılaatı to 
r fıı lıın, bu lopr 1 r içinde Alman dııi 
konu~an. ke~ıf kill !erin bulunobifece#i "e 
la plebı ılle sarıh bir Alman ekserbcti 
ıuhur edcccğı nazarı ıtib:ıra olınıualı;sızın 
işgal olunac. ktır. 

Alman hiiklımcıi, Sürlet Alınanları me. 
selesinin dt-rh J Tc kat'! olarak hnllini 
tah klruk eli rm k maksadile aşaAıdaL;t 
tekliflerde bulunur: 

l - Tahlil c ecl ılmcL; uıere işaret edilen 
lopra1d rdaki b ıtıın Ç<'k ordusu, ı>olisl, 
Jandarması, guınruk memurları 'c l[ozcle 
leri l te r :-ıic' vele l:adar gcrı alınacak T; 
mezkılr tarıhte Almayaya teslim edilecek 
tir. • 

2 - Tahlıl e edılecek arazi olduğu ııbi, 
IAhılı da işaret edıltl ~U üzere teslım olu. 
nacaktır. Alman hükılmeti, tabliye işinin 
teferruatını tanzim lçın Çekoslonlt bftk&_ 

Vicence, 25 (A.A.)- Mussolinl bu. 
rada siyah gömleklilere hitaben söy. 
!ediği nutukta demiştir ki: 
Eğer söylemekte olduğum nutuklar, 

bu kelimenin mutat manasında olsay. 
dı, sizin şehrinizde söz söylemekten 
i~tinnp ederdim. Benim bu nutukla. 
rım, daha ziyade milletin ruhu ile 
doğrudan doğruya bir temas tesisin.. 
den başka bir §ey değildir. Filbaki. 
ka dündenberi A\TUpanın (intizar) 
haftası başladı denebilir. Bugün bU.. 
tün cihan 1919 sulh muahedelerindc 
bir takım hatalar yapılmış olduğunu 
anlamıştır. Ben bunu 1921 de anla. 
mıştım. Bu hatalar karşısında ne yap 
mak lizımdır? Tamir etmek mi? 
"Halk, tamir etmek l!zımdır" diye 
bağırmıştır. 

Mussolini sözlerine şöyle devam eL 
mıştir: 

Evet. fakat Çekoslovakyayı ica. 
hından fazla şi§irmi3 olan bu hata. 
tamir edilmek istenilmiyor. Bilakis 
bu hata idame edilmek isteniliyor. Ve 
bwıun için de Avrupa milletleri biri. 
birlerinin üzerine saldıracaklar öyle 
mi? Fakat biz aksi sabit oluncaya ka. 
dar beşeriyet tarihinin en feci bir ha 
discsinin vuku bulacağını hala zan. 
netmck istemiyoruz. 

Bugüne kadar ltalya, askeri mahi. 
ycttc denebilecek hiç bir tedbire tc. 
vessül etmemiştir. Ancak, diğerleri 
ihtiyatlarını toplamakta ve hudut.. 
Jarda t..'\lışit etmekte devam ederler. 
sc, keza donanma tah§idatı vuku. 
bulursa, İtalyanın da ayni tedbirle. 
re tevessül etmesine hiç kimse hay. 
ret etmemelidir. Dünya İtalyanın ka. 
rar ve a.mıine bundan evvel de eahit 
olmuştur. 

Yugoslavyada 
'foplantılar yasak 

edlldl 
Belgrat, 25 (A.A.) - Dahiliye 

nazırı, bir emirname ne§retmiştir. Bu 
emirnamede ezcümle şöyle denilmek.. 
;tedir: 

Ammenin sQkt\ıı ve emniyeti namı • 
na ve A vrupanm harici, siyasi vazi. 
yeti dolayısile memleketin her ta. 
rafında bütün toplantılarıiı, alayla. 
rm ve caddelerde ve sair umumi 
yerlerde tecemmWerin memnu olma. 
sını emrediyorum. 

Vatandaşlara sUklinu muhafaza 
etmeleri ve etrafımızdaki eimdiki 
ciddi vaziyet karşwnda memleketin 
her tarafmda sulh ve sükillıun ve 
medent insibatm mahfuz kalması ve 
her hangi bir hAdlııe zuhurmıa ma. 
hal verilmemesi için salahiyettar or. 
ganlann emirlerine itaat etmeleri 11ı. 
tar olunur. 

meli ve ordusunun salAbiyeti tammeslni 
haiz bir murabhasın Alman ordusu başka. 
mandanlıJı nezdıne memur edilmesi hu. 
susunda mulabıklJr. 

3 - Çek hüktlmeti bulün Çek arazisin 
de bulunan ordu .,e polisteki Südet Alman 
Jarını derhal terhis edecek ve kendi mem 
lekllrin göndrcktir. 

4 - Çk hiikt1mti, siyası sebeplerden do. 
layı hapse atılmış olan Alman kanından 
bütün mevkuOarı tahliye edecektir. 

S - Alman hüktlmell, daha y::ıknırlan 

tayin olunacak arazide nihayel 25 teşrini 
ı;aniye kadar plebisit yapılmaııında muıa. 
J11ktır. Yeni huılıılların plebisit neticesin
de yapılacak tahdidi bir Alman • Çek ve. 
ya enternasyonal bir komisyon ıararından 
Ha olunacaktır. 

Plebisite iştirak edecekler, 25 Ukte~rin 
1918 de meıkör topraklarda ikamet eden 
!erle mezktlr topraklarda 28 llkteşrln 1918 
tarihine kadar dolmuş ol:tıılardır. Meıktlr 
arn:r.i Almaııyaya ve)a Çekoslovakya~a re
~·c hakları olan kndın Ye erkeklerin aleIA. 
de ekseriyet re) i ile ilhak olunacaklır. 
Plebisit sırasında her iki tarar kıtaatı pi. 
lcblsit yapılan topraklardan çekilecektir. 
Alınan "e Çek hükünıelleri bu karşılıklı 
cckilınenin zamanını ve devamını teshil 
edeceklerdir. 

6 - Alman hüktlınetl, icap eden teler. 
nıntı tanzim için salahiyettar bir Alman • 
Çek komisyonunun te~kilini teklif eder. 

J.ôhika: 
Tahliye edilecek Südet toprakları aske. 

rl, iklısndl ..-eya nakliyat teslsall tat'iyyen 
tahrip edilmeksizin ve bozulmaksızın tes
lim olunacaklır. Bilhas~a tayyare mcyd:ın 
!arı ve radyo lcslsatı mevzubahistlr. Eko. 
nomik leTaıım ve bllhasa demiryollan ve 
vaıon Te JokomotlfJer fyl bir bale konula. 
cakhr. Ayni teJ' ıaz fabrikalarına, elektrik 
santrallerine vesalreJe de şamildir. Diler 
taraftan her tilrlil ~edek, eşya, haynn, ip. 
Uda! maddeler vesaire tabUye edilmlye. 
cektfr. 

• 

Daladiye ve 
Bone 

Londraya gttlller 
(O at tarafı Birincide) 

Paris, 25 (A.A.) - Kabine toplan.. 
tısı saat 16,50 de nihayet bulmuş.. 

tur. 
Başvekil Daladiye ve hariciye nL 

zırı Bone derhal Le Bourget tayyare 
meydanına gitmişlerdir. Saat 17.30 da 
da tayyare He Londraya hareket eL 
miglerdir. 

Paris, 25 (A.A.) - Hariciye nazı. 
n Bone, Japon sefiri Suginura ile A
merikan sefiri Bulbit ve Romanya se.. 
firi Cesiano'yu kabul etmi3tir. 

Paris. 25 (A.A.) Başvekil DaladL 
ye general Gamelin ile görüştükten 
sonra maliye nazırı Marşando ile de 
oldukça ıaun süren bir mülakat yap. 
mı§tır. 

Londra, 25 (A.A.) - Kabine saat 
10,30 da Çemberlayn'in riyasetiudc 
&§vekalet binasında toplanm13tır· 

Londra, 25 (A.A.) - B. Çember. 
layn, saat 13.30 te Başveki.let daire. 
sinden çıkarak Bükingam sarayına 

gitmiştir. Öğle yemeğinde orada kra 
lın misafiri olacaktır. Bu mlllakat 
dün akşam için tertip edilmiş, fakat 
Başvekil çok yorgun olduğundan bu. 
güne tehir olunmu§tu. 

Londra, 25 (A.A.) - Parli.mento. 
nun gelecek haftanın başında ve ağ. 
lehi ihtımal pazartesi günü içtimaa 
davet edileceği zannedilmektedir. 
Londra, 25 (A.A.) - Fransa Bat. 

vekili ile hariciye nazırı saat ıs 25 , 
de buraya varmışlardır. 

Lonclra, 25 (A.A.) - Fransız na. 
zırlarr, Corydon tayyare meydanına 
inerken halk tarafından "yaşaıuı 

Fransa. yaşasın Çekoslovakya., &Ta.. 

zeleriyle karşılanmışlardır. 
Gazotccilerln sua11erlnc Dal adiye 

şu cevabı vermiştir: 

A vrupadan henUı Umldlmlzl kes. 
medik. 

Daladiye ve Bonet, derhal Fran. 
sız elçiliğinin otomobiline binerek 
İngiliz.nazırlarına müllkl olmağa 
gitmişlerdir. 

Londra. 25 (A.A,.) - Franarı 1111-

zırları elçilikte bir müddet mllzake. 
relerde bulunduktan sonra, saat 25, 
50 do başvckA.lcte gitmişler ve tam 
saat 21,23 do do Fransız. lngfllz 
milzakcrclerl başlamıştır. 

Londra, 25 (A.A.) - Çek cevabı
nın muhteviyatı hakkında henUz hiç. 
bir şey sızmamıştır. Bu ceTabın an. 
cak Fransrz - İngiliz müzakerelerinin 
hitamında neşredileceği bildirilmek. 
tedlr. 

Londra, 25 (A.A.) - Fra.nsız _ ln. 
giliz konferansı saat 23.50 de üçün. 
cü defa olarak toplanan lnğili:ı ka. 
binesinin müzakerelerde bulunması _ 
na imkan verm~k üz.ere kısa bir müd 
det için tatil edilmiştir. 

Macarlar 
Çekoslovak yaya 

giden mOhlmmatı 
çevirdiler 

Budapeşte, 25 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Tuna üzerinde Macarlar yedi şile. 
pi tevkif ve müsadere etmişlerdir. 

Beyanname mucibince bu fileplerin 
muhteviyatı buğday olmak lazım ge. 
lirken, hakikatte iki yüz vagonluk 
tayyare edevatı ve topçu mUhimma. 
tı olduğu yapılan araştırmada tesbit 
edilmiştir. Bunlar, Sovyetlerden Çe. 
koslovakyaya geliyordu. 

Köy tedrisatı 
Umum mOdilrlOğO 

1turulaeak 
Ankara, 25 (Telefonla) - Köy kal

kınması dolayısile Maarifte bir köy 
tedrisatı umum müdürlüğü ihdas ve 
ilk tedrisat umum müdUrU İsmail 

Hakkının da bu vazifeye getirilecefi 
haberi teeyyüt etmektedir. Bu tak. 
dırde ilk tedrisat umum müdUrlilğü. 
ne Berlin bölgesi talebe mUfettişi Re. 
şat Şemsettinin tayin edileceği bil. 
dirilmektedir. Bundan bqka yüksek 
muallim mektebi mUdilıii Hlmidin 
edebiyat faktiltesl dekanlıfma ve 
bundan açılacak yere de lmnir ma. 
arif mUdürU Ali Rızanın getirilectil 
haber ftlrilmektedir. 

- --- ·---· ~ '·'. 
Hitler, blöf 
yapıyor 

(Oıt tarafı 1 indde)" 
Hariciye nezareti, infiratçılık hiui.. 
nin halen de hikim olmakla bera. 
ber, ilerlememekte belki bir miktar 
gerilemekte olduğu mütalesındadrr, 

Bazan infirat siyaseti taraftarlannm 
yapmakta. oldukları propagandanm 
Almanyanın ekmeğine yağ sürmekte.. 
olduğunun farkına varmıı ol. 
dukları söylenmektedir. Bu ae.. 
beple Hitler aleyehindeki hia.. 
siyat her zaman olduğundan daha zi. 
yade ~iddetlidir. Hiç kimse Alman.. 
yaya yardım etmek için uf ak bir §eY 
bile yapmağı dü§ünmemektedir. İyi 
malumat almakta olan mahafilin mU§
terek kanaati, Bitlerin fazlayı ka.: 
bul etmekle sulhü istf yen milletlere 
müzakerelere devam etmek ve aske. 
rt hazırlıklarını tamamlamak için va.. 
kit kazandırmış olduğudur. Bu ma.. 
hafi!, çok §iddetli olan infiratçılık 

dalgası kırılmıştır, bu da Amerikan 
efkan umumiycsinin mutedil zima.m.. 
darlarma seıılerini igittirebilmek im. 
kiinmı bah§edecektir. Umumi aurette 
serdedilmekte olan mütalea. Alınan. 
yanın karırama çıkan koalisyon ile 
başa çıkanuyacağı ve Hitlerin hat. 
tı hareketinin bir blöfün idameain. 
den baoka bir şey olmadığı suretinde .. 
dır. 

Vaşington, 25 (A.A.) - Nevyort 
'.l'imes gazetesine göre, ordu '-e balı. 
riyenin yüksek kumanda heyetleri as. 
kcri hazırlıkları tacil etmek üzere 
yeniden bir kaç milyon dolarlık tah.. 
sisat istiyeceklerdir. 

Macaristan 
Çekoslovakyaya 
taarruz ederse 

Belgrat, 25 (A.A.) - Stoyadino.. 
viç., Cenevreden gelen Romanya ha. 
riciye nazın Comnen ile Vinkovci'de 
görüşmek üzere dün akşam Belgrat. 
tan hareket etmiştir. 

lki devlet adamı hali hazırdaki buh
ranın lfüçilk ltillfm aiyueti i.berin. 
de yapması muhtemel teairlerl Ut. 
kik edeceklerdir. 
Belgrat, 25 (A.A.)- Yugoıdavya Bat 
vekili ve hariciye nazın Stoyadino.. 
viç ile Romanya hariciye nazırı Com
nen arasmda bugiln vuku )>ulan mll
lüata dair salihiyetttar mahafildeıı 
beyan olunduğun& göre, iki natır 
kendi memleketlerinin Çek meselesin. 
deki hattı hareketini bir kere daha 
tetkik etmlgtir. Filhakika Küçük 
Antanta mensup olan bu iki devle. 
tin hattı hareketlerini tesbit etmele. 
ri, !evkallde mllhlm bir keyfiyettir. 
Hustı1iyle kf, Macari8tan da Prag 
hükOmetinden bir takım metalibatta 
bulunmaktadır. 

Belgnıt. 25 (A.A.) - lyi malfJ.mat 
alan Belgrat mahafilinde beyan olun.. 
duğwıa göre, Stoyadinovıç ile Com. 
nen arasmda bugün yapılan mülL 
Jratta, Yugoslavya ile Romanyanm 
Prağa karşı KUçUk Antant paktından 
mUtevellit taahhütlerinin ifaamda 
mutabık kalmı§lardır. Yani, Çekoılo. 
vakyaya k&r11 Kacaristan ta.rafından 
bilAtahrik bir taamı~ wkuund& Yu. 
goslavya ile Romanya derhal sefer. 
berlik ilan edeceklerdir. 

Mezkiı.r mah:ıfilde, böyle bir ihtL 
ma in tahaddlls edeceği zannedilmt. 
Yor. 

Dil imiz 
< Oıt tanlı BiriacWe) 

vetinin dil üzerinde earfettlll ba lbı. 
tJmam kua bir uman :urflllda kıJ'
meW semereler nrmlfiir. Daba tbL 
dldea llkmekteplerde elde edUea 9' 

mereler g&Je &6rillecek, el De twta. 
lac&k bir dencede4lr. 

Bunwala beraber 4ll l&bHlllda 
tahakkuk eden inlDJAbm eMrlerl t. 
mam olmuş doiUdir. EtratmdaJd 
sun'i seciler kaldırıldıktan, mecruı 
tabii 1atatma tevrildll(:ten IOllra dil 
nehrinden kUtUr sahasnıa cJolra a. 
tılan cedve11erln ve solama tet'tlba.. 
tınm feyizli semereleri zaman ~ 
daha zl7..te lnnTetlenecektlr. 

Ve unutmayalım ld 'l'tlrk dilin.la 
Mıh fe,lall ...-elel'lal ftl"llM9I 
ftrk mlDetbaba maneTI lraJknmlUl
mn tamam olmuı demektir. 

ASDI 118 
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Holivut artistleri, ince bacaklı, in. 
ce belli,, ince yüzlü olmaları ile övU
nürler. Yemek yemezler, spor yapar ve 
vucutlarını şişmanlatmaktan çekinirler. 
Bu arada boyu, çenesi ve kilosu ile re. 
kor kıran bir artist daha vardır, ki bu 
hepsini bastırıyor. Şöhreti onlardan 
fazladır, sevet ve kazancı hepsinden 
üstündü. Seviliyor, alkışlanıyor ve hat
ta adına bir de Ha§metlô yıldız ilave 
ediliyor. 

Mey Vest adını tagıyan bu §İ!man 
fa'kat şöhretli yıldızla diğer art:stlcri 
tercih edenler da!ma münakaşa eder· 
ler. 

Bu münakaşalar bana pndişııh Deli 
tbrahimin hayatına ait bir hSdiscyi 
hatırlattı. 

Malüm olduğu üzere Deli ibrahim, 
dördüncü Muradın olUmU ü:r:erine 
tahta çıkarılmı§tı. Ibrah!m, Muradın 
öldUğüne güçbela inandrktan sonra, 
gene korku ve deh§ct içinde tahta o
turmu!, oturduktan sonra da alını§ 
yilnimU~tü. Günleri en gUzel çariyeler 
arasın.da geçer6i. BUtUn :r:cvkl her gUn 
ba~ka bir cariye ile cğlenmcık, mUte. 
madiyen az.raya yeni yeni genç, ~Utcl 
ve narin kızlar getirtmekti. 

Uzun müddet dördUncU Murat tara
fından hapıedilmi9, a\dt muvaıcneıi 
bo:r:ulmu§ padi§Bhın ıimdi gece gUn. 
dUz 'ka.dınlarla dUıUp kalkması onu 
büıbiltiln zayıflatmrgtı. Bir ç.~uiu ol
madan ölilrse Osmanlı tahtı da mUnka. 
riz olacak diye korkuyorlardı. ÇUnkU 
varis kimse kalmıyordu. Bir giln He· 
ki:nbası Hamalzade Mehmet Efendi: 

- Padişahım kadınlarla bu derece 
ülfet etmeyiniz. 

Diye nasihat edecek oldu, eczasını da 
derhal BUyükadaya nefyedilmekk bul. 

du. 
1şte bu elinde yUzlerce en güzel 

cariyesi otan deli padifah, bir gUn 
tJskUdarda atla gczer'ken aklına esti: 

_ Bana, 1stanbu1un en şişman ka

dınını bulup getiriniz .. 
Tabii emir derhal yerine getirile. 

cekti. Aradılar, taradılar. şiıman bir 
Ermeni kadını bulup getirdiler. Bu işi 
yapanlar b:r taraf tan da korkuyorlardı. 
Fakat İbrahim bilakis son derece mem
nun oldu. Ona yedinci Hasekiliği ver. 
di, ŞivckSr adını taktı. tlstcs Şam eya
letini in 'am etti. 

Ermeni kadını, bu suretle şişman. 

lığı yüzünden rüyasında görae inana- l 
mıyacağı bir nimete kavuşmuştu. 

Niyui Ahmet 

lsveçte kabletlarihi mezarlar araştırılırken: A~ s~erl 
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sen e evv ki cinayetlerB~;;, -;-a;;.~: 
a y d 1 n ı a n d 1 ; ların :Ja radyolar 

Abidin Daver, dünyanın bu cılgıo 

t e hı e o• e z u• e 1 d u· e devrinde bUttin radyoların bağırıp 
arı şen muamma ç çnğırdığını sö~lüyor: " Blrlbtrlntn bo 

ğazma sarılmış cenglivcrlerln gök-
yUzUne kadar yükselen korlrnnç n\ a-

1768 senesı•ndenberi birbirlerine kıyasıya zelcrlnl duynrnkgözlcrl dOnmUs, ltn_ 
na susamış insanlar kar ısında bu. 

düşman Skörre ve Sörensen aileleri barışttlar hmduğunuzu eziyorsunuz.diyor. 
Buna mukabil , bizim radyomuzu 

S TOKHOLM'den enteresan bir 
mesele bildirilmektedir; isveçin 

şi'llal kısmında Norsyö denilen lı:üçi.ık 

bir yerde, bugiınlerdc gayetle hususiyet 
ti bir tesit merasimi yapılmıştır; 170 
senedenberi kavgalı .elan ve birbirlerine 
husumet besleyen 2 ailenin barı~ma
ı;ı teslt t'dilmek surctile ... Bu düşmanlı. 
ğın sebebi de bir cinayetti!? .. 

ı 768 ıeneı;i ağustosu ortasında, bir 
C:clikanlı olan Anders Skörre, genç ve 
söylenild iğine göre. tasvir gibi gilzel 
Gutt:ı Sör~nseni nikahlamıştı. Skörre, 
zengindi, Sörenscn fakir ... <lolayısile bu
n11n bir sevgi evlenmesi olmadıfına. 
bir menfaat izd'vacı mahiyetinde bulun
duğ~na dair dedikodular dönüp dolacı 
yordu. Dedikodular arasında gelinin ye
ğeni Hiyalmar Sörenıenin bu gilzcl di. 
§İye karşı lakayt bulunmayan bir deli_ 
kanlı olduğu da vardı. 
DUğUn, dernek bütün bir ıaşaayla 

yapıldı. Oece ilerleyince, yeni yuva ku. 
ran Çift, odalarına çekildiler. Bu ara. 
lık gelinin yeieni Hiyalmarı arıyanlar, 
bulamadılar, lakin nerede, ne olduğu 
da pek öyle uzun boylu araıtrrılmadr. 
Fakat sabaha karıı, Anders SkCSrre en 
yakındaki büyilkçe §ehrin o zamanın 
tetkilAtınca idare imirliğine çıkagele

rek. orada kendisine muhatap olan a. 
dama, Hiyalmar Sörensenin kendisini 
bu dUğiln gecesi tehdit ederek yere &er. 
difini ve karııını kaçırdığını haber 
verdi. Skörre, aklı yarıyarıya ba~ndaıı 
gitmiş, baygın halde yerde yatarken, 
mütecaviz yeğenin karısına ''eğer seni 
ben elde edemezsem, başka birisi de eL 
de edemez . ., Dediğini igittiğlni de ih _ 
barına k:ıttr. O %amana ait resmi mun 
mele defterlerinde bu müracaat yazılı . 
dır. 

Gene bu ihbara göre, mütecaviz ye. 
ğen, şiddetli imt:nala tepelenen kızı 
sürükleyerek götUrmUştü. tdare ~miri, 
yanına derhal birkaç kişi alara'k, su. 
çun işlendiği yere bizzat yollandı. 

Her tarafta izler üzerine düşüldü ve 
bu izler üzerinde yürünerek. Skörrenin 
evlndcn 200 metre ötede bir çalılık a
rasında genç kadının cesedi ile karşı· 
Jaşıldr. Bir taşla kafatası ezilmiş, par. 
çalanmrıtr. 

İdare amiri, bu vaziyet karşısında 
Hiyalmar Sörensen hakkında tevkif 
müzekkeresi kesti, lakin yeğen, bir 
türlü yakalanmadı. Sonra.elan bızı kim. 
seter onu Danimarkada, Kopenhagda 

tayfa kıyafetinde gördüklerini iddia et. 
tiler. Bir sene sonra da başka biri, ken. 
disine 1ngilterede rastladığı iddiasını 

ortaya attı. Diğer tara'ftan Skörre ve 
Sörensen ailelerinin araları açılmıştı. 

Genç güvey, genç yaşında öldUrülen 
karısına hediye olarak verdiği şeyleri 
onun ailesinden geriye istiyordu. Aile
si ise, bunları geriye vermekten im. 
tina etmekte musrrdı. Tekrar tekrar 
fiili mücadeleler, taarruzlar oldu ve 
hülasası, aradaki ihtilaf, bütün ger. 
ginlik 30 seneden fazla silrdil. Sonra 
yavaş yavaş bu vaziyetin sebebi unu. 
tuldu ; ... bununla beraber, tam 170 
sene, Skörre ailesinden herkesin Sö. 
rensen ailesinden herkese düşman .el
ması icap ettiği kanaati nesilden nesle 
intikalle, devamlı surette benimsendi, 
bu esastan zerrece şaşılmadı. 

Bu senenin mayıs ayın.da, İsveç ar. 
keoloji enstitüsünden birkaç alim, Skör 
re ve Sörcnsen ailelerinin yaşadıktan 

araziye gelerek, 'kablettarihi mezarları 
araştırmağa başladılar. Bu aralık, bir 
işçi, çok eski, ta 200 senedenberi ayak 
basılmayan bir taş, toprak çöküntüsü 
ara ında, kocaman kaya parçalarının 

~en moda 
iğ): ır şaıpl}(aı 

Son moda b!r şapka. .. mahruti se. 
kilde olan bu Aapknnın \!zerine konan 
tUl koyu mavidir. Londrnda çok be. 
ğenilmlştir. 

sakladığı kuytu bir yerde, bir insan 
iskeletı keşfedcre'k, :ilimleri oraya ça. 
ğırdı. Yapılan te\kı-ıcte, iskeletin taşlar 
arasındaki yatı ına bakılarak, bu yatı. 
ın, ölillerin binlerce sene evvelki ted

fin ıekline benzediği noktasında bir
leşildı ve ehemmiyetli bir kablettarih 
keşfi yapıldığı sanıldı. Daha inceden 
inceye tetkik de, bunun görünüşe ha. 
kılırsa gen~ bir kadın iskeleti olduğu 
kanaatini edindirdi. Ancak, kemiklerin 
muayenesi sırasında, alimler heyeti, 
diişünccye daldı. Başka mezarlar meyda 
na çıkarılarak, bunlardaki kemikler de 
muayeneden geçirilmiş ve oralardaki 
kemiklerin hemen hemen çürümUş. da. 
ğılmış halde olduğu görülmü~tü. Ha1. 
buki bu iskelet, sağlam bir şekild~y
di. Ve daha sonra, kemikler müteaddit 
mlİtehaszıslara gösterilince, bunlar ea 
bu kemiklerin en fazla 200 senelik o. 
labileceğini katiyetle kararlaştırdılar. 

O halde kablcttarihi bir mezara rastla. 
nılmış değildi; olsa olsa 17 50 - 1790 
seneleri arasında kazılmı! bir rmzara .. 
ve böyle bir mezarda etleri çürilmü~. 
kemikleri kalmı cesede... iskelete .. 

Arkeol~glar, muayene neticesinde 
karara varınca, artık kendilerini all. 
kadar etmeyen kemikleri oraya en ya
kın yerin rahibine götürerek, hıristi. 
yan dinince mutat merasimle gömUl. 
mek üzere tevdi edip, kendileri çeki. 
tip gittiler; fa'kat, oraların tarihçesine 
vakıf bir zat olan İsveçli rahip, bu işe 
merak sardırdı, tahkikatı başlı başına 
ilerletmeği, tetkikatı derinleştirmeği 

tasarladı. Rahip, 17 50 - 1790 eneleri 
arasında bir kadın cesedinin kabletta
rihi usulde ve mezarlık dışarsında gö. 
miılmilş olmasını hayrete değer bula
rak, bu fikrin nasıl gelmiş olabilece. 
ğini düşünüyordu. 

Rahibin araştırmaları, önce hiçbir 
neticeye ulaştırmayacak gibi görünU. 
yordu. Eski kilise defterlerini karış. 

tıran rahip, o mıntakada o senelerde 
ölen bütün kadın ve kızların usulü da
iresinde gömiılır.Uş olduklarını öğre

n:yordu. O halde, bu yabancı kadın 

kimdi? Tetkikatı sırasında, rahip, 
Skörre _ Sörensen vakası üzerinde de 
durdu. Münzevi mezarın tlıuammasını 
halletmek için, bu mmtakada durmak 
lüzumunu duyuyordu. 

Oellivare denilen yerdeki bir tacir 
de, bu sırada rahibin muhtelif garete-

(f)eııamı 10 ııncudnJ 

da kastederek : "Sakin \'e sulhper\er 
memleketlerin şnrkıları olmnsn, l nl
nız f e ryat, yalnız nara dinlemekten 
bıkıp usanarak radyomuzu tn' aıın
rasınn atacağız,, diye llA\'e ediyor. 

l\luharrlrln bu sözlerle, radyomu_ 
zun sadellğin<1 de bl rtaş atmamış ol. 
duğunu zannetmem... Gerçi şarkr, 
sulh \'e huzurun bir del11t olabllir. 
Fakat bu sulhu şuurla bellemek te 
var. Onun için radyomuzdan dünya 
ah\'nll bakında - Böyle buhran za
manlarında sık sık \'C nlsbeten tnbit 
devrelerde haftada bir defa olsun _ 

Necmettin Sndnk, Asım t:s, Falih hfkı 
Atay. Ömer Rıza Doğrul, Sadri Er. 
tem, ŞUkril Esmer, hatta. bizzat kcn 
dlslnin llsnnfle Yazılı birer icmal din
lemek ne kadar iyi olurdu! .. Bunla
rın dUnyn harblle sulhU \'O sulhlimUze 
dair sözleri, daha geniş halk tabaka. 
lnrınm umumt malumatmı artıraca 
ğı gibi, maknlclerl derecesinde ve 
belld odaha enteresan birer !a'ydnlı 

konuşma teşkil eyllyeceği muhakkak • 
tır. 

••• 
Hazim Kesede Başlar wı 

u.. 
Biz, şimdiye kndar "hnzınin ağ"ızl<l

da bnşladı~ını,. blllyorduk. Çiğncr!.de 
kcn lokmaya şu bu ifrazat knrışıftle 
hazım filli başlamış bulunurdu. Fn 
kat dUnkU gazetelerden birinin "Kn e ., 
dın ve e,·,, snyfasmdn "hnzfm mut P· 
!akta başlar,, diye bir yazı gördüm z 
Demek iş innda bindi. Glltikçc.dabt·ıL 
flcrsfno gidiliyor. Su ıhnlclc ben d k. 
söyllyeyim ki, "hazım. kesede bafUk 
lnr.,. 

Yemek Uzere olduğunuz şeyler. ko
scnlzc pahalıya mnlolsun da b ın .. 
l'\e kadar hnzmi kolay şeyler • lmış 
olursanız olunuz, ytne de midenize 
taş glbl oturur!. 

Hll011~T l\l ·:stn 

...................... 
Dr. Necaeddin Atasagun 
Sabahları 8,30 a kadar ve akşam. 
lan 17,20 de Laleli Tayyare Apr. 
2 nci daire No. 17. Okuyucuları. 

ı mızdan para almaz. Tel: 23953 
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- Müsait bir vakitte memnuniyetle 
dinlerim ... Dedim; fakat hele tim.dilik 
iz, işi bana kısaca anlatınız ..• 

- Peki ... ilk dakikalarda onun gibi 
büyük, ehemmiyetli bir adamı yalnız: 

bırakmak küstahlığında bulunduğum i
çin bana kar§ı mUthit bir hiddete 
kapıldı ... "Şu 1 ngilizler kend4Jerini ne 
de yüksek görürler.. Sanırlar, ki on. 
lar için herıcy mu'bahtır .•. Bir giin et 
bette bunun henbmı görürüı:. .. "La. 
kevi~v., tahtına oturduğumuz aün 
onunla aörütürüz ... ,. Bundan sonra 
reislik gururunun tatlı hulyaları .. Ür
kek, ihtiramla iki bUklü.-n olmu' bir 
''Hike)',, in ha§metlu bir "Vindbag,. 
tarafından lütfen kabul buyruhışu ... 
''Bu, elbette ki ~u ravrıllı Spenaerin 
kabulünden bamhaıka hirteY olacak. 
trr ... Spcnaer, irade inmesine "felcine,, 
uğrann§ bir biçaredir ... ,, 

Bu sırada Hikeyin karııı Jertrüt 
de söze karıştı, gülerek: 

- Aletin "irade inmesi.. Evet e
vet irade inmesi..,. 

Diye tekrarlayı§ı gerçekten gUlUnç 

bir§eydl. 
Dedi. Hikey ıözilne devam etti: 
- Bundan sonra Vindbag hiç şUp. 

hesiz: beUd bininci dc:f a olarak ''bun 
rann hepsi mme çekilmittir ..... kendi
sini reisliğe intihap ettirecek ve Filip 
gibi tehlikeli bir rakipten kurtaracak 
olan plinı zihninden geçirdi. Ço'k mü-

Yazan: Andre Moruva 
kemmel bir plan doğrusu ... Herif, bu 
hususta kendisine yardım edec-ck ça. 
reyi - ki allah için doğrudur - FL 
Jipin kansının karakterinde aramağı 
tasarlıyordu. Eski talebe onu ne kadar 
yakından tanırlarsa, Filipin intihap 
ihtimali o kadar azalacaktı.. Binucn. 
aleyh bu kadını onlara ya1daştırmak 

bunu başarabilmek için de M!stera Pi_ 
liple dost olmak gerekti. 

JertrUt: 
- Birkaç zamandanb~ri ben, bu . 

nun zaten farkında idim.. Kendisi 
sık sık Madam Filipe çaya gidiyor, 
k:ıdıncağı:r:dan giirler okumasını isti. 
yordu. 

Hikey: 
- Hiç ıüphesiı diye devam etti. 

ilk hedef Misters Filipin itimadını 

ha.zanmaktır ... Bu olunca. kocasının 

terakkisini temin etmek için, yalnız 

üniveraite hamilerinin en nüfuzlularına 
mahsus hususr toplantılar tertip etti
recekti ... 

Bu hainliğin ne derin birgey oldu. 
ğunu anlamıyor musunur? .. Bizzat 

kurbanı kendi fctaketinin aleti yapa
cak ... Dahası var ... Bu Vindbag, bir 
çare kumkumasıyıruş meğer... Maki
nem, bana inceden inceye kurulmuş 

"Makyavcl., kiri bir pllnın ana çiz 
gilerini de gösterdi. işin tam civciv. 
li zamanında, Filipin idari sultası bu
lunmadığını gösterecek bir talebe ih
tillili çı'karmağı düşünüyordu. Fakat 
buna dair açık vesikalarım yok. Çün 
kü bunları düşünürken bile işi pek 
açığa vurmuyor ... Telmih yolunu tu. 

tuyor. 
Ama bUtün bu ihtiyatkarlıklara rağ. 

men, benim elde ettiklerim, titet va. 
sıtasile i~itip öğrendiklerim, şüpheleri. 

min gcrçekle§tiğini ve bu adamın kap
J::ıra bir ruh sahibi olduğunu, nasıl 

ateşli bir ihtiras ile yanıp tutuştu

gunu bana anlatm:ığa yetti. Bunları 

ögrenince de onun manevralarını uya 
düşUrmeği bir vicdan borcu sayıyo

rum. "JertrUt,, le anlaşamadığımız 

nokta da işte burada başlıyor ... 
Sözün burasında, Misters Hikey 15. 

fa karışarak: 

Çeviren: H. S. O. 
- Malkolm, - Hikeyin göbek adı -

istiyor, ki ben, gidip Misters Filipi gö
reyim ve işi ona anlatayım... Ben de 
diyorum, ki zavallı kadın herşeydcn 

haberdar olsa da, yine kendini müda. 
faadan !icizdir. Bir insan evvela, ken. 
di biçareliğine, 'kendi gUlünçlUğüne 

nasıl inandırılabilir? "Vindbag,, m he. 
saplı alkışları, elbette, ki bizim nasi
hatlerimizden daha çok hoşuna gide
cek. 

Bu defa da kansının sözünü Hikey 
kesti: 

- Jertrüt, istiyor ki ben, hemen 
gidip reis Spenserle 'konuşayım ve işi 
ona bütün taf silatile anlatayım. Doğ. 
sunu isterseniz, bu meselede ben, bi. 
raz tereddüde düşUyorum. ÇünkU olup 
bitenleri Mister Spenserc anlatabil
mek için, ''psikoğraf,, tan bahsetmek 

lazım gelecek .. Bir meslektaşın zihni 
servetini ele geçirmek için böyle bir 
alet kullanmamı ne dereceye kadar 
muvafık bulacağını bilmiyorum. Belki 
de beni tel'in edc.t.;ck ... Siz, bile azizim 
Dümulen, tecrübe, kendinize tatbik e-

dildiği gı:.in çileden çıkmıştınız .. Şimdi 
ne yapalım? Siz ne dersiniz? .. 

- Ben de karınızın fikrindeyim ... 
Eger işi "Filip,, gile acacak olurcanız, 
ters bir tesir uyandıracaksınız. Bu ka 
dar fenalıklarla çevirildiklerini görlln 
ce, kendilerine itimatları sarsılc..t.:ak ... 
Müda!aadnn vaz:geçecekler ve herkes 
gibi sizin de, benim de, i§gal etmelerini 
istediğimiz reislik makamından uzak 
!aşacaklardır. 

Şayet, bunun .aksine, meseleyi reis 
Spensere anlatırsanız, her eyi o, kimse 
ye sezdirmeden alttan alta hazırlar 

uydurur •. Kendisi iyi bir adam olduğu 

kadar, kurnaz, uyanık bir zekanın da 
sa.'ıibidir... Ke finize gelince, ''psi 
koğraf,, harikasile ilk karşılaşış, onda 
tel'in hissinden ziyade hayranlık uyan 
dıracağma eminim.,, 

Benim bu sözlerim üzerine Hikey: 
- Peki öyle olsun, dedi; .ama bir 

şartım var: Reise sizinle l:ıirlikte gi. 
deceğiz. "Lakeviyevv., de fakülte baş· 
kanına düşünceleri okuyan bir makine 
den bahsederken, beni deli yerine koy. 
malannı istemem. 

Bundan sonra aramızda şuna karar 
verdik: 

Ertesi gün için reis Spenserden bir 
randevu alacak ve "Lakcviyevv, ~ 

Hikeyle ben birlikte gidecektik. 

(Arkası var]; 



akleilen: SeJ!lml Sedes --18 

arayın bahçe lnde alev alev sara
m eşyaları ve cesetler yakılıyordu. 
ı O Ağu to tan 13 Ağustosa kadar 

ral 're all l Fö' an manastırında o
urdular Gece birkaç kerede bir par
maklıklar sarsıldı. Kana ıusamıt 

lrkac ki 1 içeriye girmek lsteyordu. 
Vellahttan baeka hiç biri uyuma

dı. Hlç blr ıe1 yememişlerdi. Kimse . 
onları dOşOnmeyordu ..• 

Meclls mahpusları nereye sevkede
eflnl tasarlayamayor karar vere

miyordu 
Nihayet Tamplla ıevkedllmelerl 

arar altına alındı. 
Tampll bahce lc;lnde yUksek kuleli 

bir bina idi. Duvarlan kalındı. Işık 
tepeden girerdi. GökyilzU görünmez
di. 

Kapılar kont meşeden yapılmıştı. 
Kaphar kaim meşeden yapılmıştı. 
Mahpuslar ortadaki bOyilk kuleye 

7erleştller. 

8 EyUllde halk kulenin dibine top
andı. •Mart Antuanetl hıterlz! diye 
batırıştılar. 

O gUn hapishaneleri dolaşmışlar, 

ellerine kim gectlyse katletmişlerdi. 
Bu arada Prenses Lamba! da katle
dilmişti. l üreğl lle başı birer mızra
fın ucuna takıp sokak sokak dolaş
tırdılar. Cecedlnl ipe bağlayıp yollar
da sUrtıkledller. 

Krallceyl, bu kanlı cesedi ve mız
rak ucundaki kesik baş•n yUzUnn öp
ttırmek tein istiyorlardı. 

Kral lle Krallce hlcblr gazete gör
müyordu, tek satır yazı yazamıyor. 
du. Ancak gardiyanlarından haYadla 
alıyorlardı. 

Kral mütemadiyen kitap okuyor. 
du. 

Krallce örgU örüyordu. Nlhay&t 
dnllıı birinde bunu da 7&1ak ettiler. 

Qlbıde ı-.ı defa m&IWulara garcU. 
6M' .... '"~ .ıaezantlnde baheede doıae-

..mak lml verllmlttl. 
11 kb.unuenelde 16 ncı LUl ilk 

id.eta ıorguya çekildi. 
Sorgudan döntlşte kanslle görllt. 

meslne mtısaade etmediler. lılarl An. 
tuanet o gece uyumak töyle .dursun 
yatmadı, hatt& oturmadı, geceyi ~ 
yatta geçirdi .• 

18 ncı Ltllnln mtıdafllerl Malerb 
Ue Tranze idi. Fakat bu ltl meıhur 
avukat kr.ah kendi Akıbetlle allka. 
dar edemediler. 16 ncı LOI artık her 
'eye lAkayttı. Sanki dtınya ile rabı_ 
taamı kesmişti. Rahibine yazdıfl bir 
mektupta: 

"insanlarla al&kamı keıtlm, göz. 
lerlml gökytlzOne diktim,, diyordu. 

Sorgu altı hatta ltlrdtı. 
20 KA.nunusanlde adliye nazın 18 

ncı Lntye gelip idama mahktkm edll
dlflnl haber verdi. 

Son bir defa çocuklarlle karısını 
aörmeslne izin verdiler. 

Kral odaya &irince çocuklarlle 
Kari Aııtuanet ayaklarına kapandı
lar, ıoura b"'1blrlerlne ıarıldılar, u. 
mn uzun, hıckıra hıckıra atladılar. 

18 ncı Ltll konuştu: 
- Kaderimde olanı tayan etmeden 

kabul ediyorum. CellA.tlanmı atfedl. 
erum. Sakın ln.tlkamımı almafa 
kalkışmaymız. 

oııuna intikam almıyacatına dair 
7emla -etUrdl. 

Kraliçe ılyablar atymlştl. Bnttın 
gece titredi, Orperdl, dişleri blrlblrl
ne vurd Erte 1 gilnll Umlt ettiği gibi 
kocuını görmedi. .. Gelecek diye bek· 
Uyorda. Fakat dışardakl drtlltUler. 
d n 1e1l rden, haykırışmalardan 

kocasının idam edlldlflnl anladı. 
Do tları Marl Antuanetl kac;ırma. 

la hazırlanıyorlardı. Tulon. borJey, 
Lo pltr bJr plln yapmışlardı. Kraıı. 

e erk k elbisesi giydirecekler, 
qcuklan ve bayan Elizabetle bera

r tngllt ntJ'e kaçıracaklardı. 
H r t 7 g nUnde tutulmu her 

h aplanmı ı Kaçtıklar ' anla. 
pldılı saman. firariler beş aaat va. 
'9t lr•nn•rt bir Taslyette olaeat
Jar4L 

Tam 1»11 plln tatbik edlleeelt ııra t 
da. iri rt Antuanetl biraz daha ııt. l 
mata ad r Pil ı ulard 11 

r; Birinci teşrin t '189 da Kraliçenin 
kapısı (minde 

fllphe edUlyordu, onlar da Adeta göz 
hnp'!Jne alınmışlardı. Mari Antuanet 
çocuk1srını bırakıp yalnız kacm:ık 

şartlle ka~ablllrdi. Fakat bunu da 
o istemedi, c:ocuı..1.ırından ayrıihmaz. 
dr 

• • • 
1temmuz1793 de Marl Antuanete 

teblit cttll•' • 
- Komite kar:ır verdi, 16 ncı LUI-

nln oğlUt :ı.nnesınden ayrılacak 
Kadın irkildi batırdı: 

- Öyle !se e\-V3!A beni öldUrlln! .• 
Tam bir saat uyuyan ollunun ya-

talı ile almata gelenler arasında vU.. 
cudunu kalkan yaptı, yavrularını 

koruyan dltl bir kaplan gibi mnca. 
dele etti ..• 

Blcare bir kadın ne kadar zaman 
dayanabilir? oııunu alıp götllrdtller. 

Çocufa artık işkence yapıyorlardı. 
Blçartı çocuk korkudan dtışUp dtışOp 
bayılıyordu. 

llarl .._.tuantt blddn bir 1a at
mıştı. Bir gölge halinde yafryor, pen
cere önlerinde durup uzaktan bir sa. 
niye olsun ofiunu görmek tlmldlle 
bekliyordu. 

Gazeteler mntemadlyen netrlrıı.t 

yapıyorlar, Marl Antuanetln idamını 
istiyorlardı. Hllktkmet bu nevi pro. 
paganda yapan gazetelere bol bol 
para dafltıyordu. 

• • • 
1 Atustosta Marl Antuanet Tampl 

dan KonslyerJorlye nakledildi. 
Oraya gidenler hayatlarından. Q. 

midi keserdi. 
- Haydi )'tlrtı! dediler. 
Uslu uılu gitti. Kapıdan çıkarken 

başını pervaza vurdu. Sordular: 
- Acıdı mı? 

- Hayır, artık hiçbir teY canımı 
acıtmaz! 

Konslyerjörlde çamaşır da verme. 
diler. Bir beyaz bir de slrah entari 
ile kaldı. Onlar da c;:ok klrlenmlt. 
çok esklmlelerdt. 

Saçları beyazlanmış, renat solmuş, 
avurtları avurduna cökmllttn, tanın. 
mıyacak tekle girmişti 

( Arkn.u ı nr) 
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Resimli Hafta 
Btı kuruıla liıl tam bir hafta meıoul 

tdtblllr, auııl :amanda evini: için aldı· 
lrnrı, uukıtk fluatlı tv lıl mecmuaları· 
na lhHuar odıterme:. 

RESiM Li HAFTA 
Blrlnel •> .. mm büyü bir nibete 
mazhar ohnuau. tam bir "ev mecma
&111., olutau borçludur. 

Resimli Hafta 
5 kuruşla 38 sayfayı 
dolduran güzel, renkli 
bir kapak içinde bir 
HAZiNE 

dir. 

Askerlik bahls1eTlı 

Majino istihkdmları içinde 
askerler nasıl yaşar ? 

"Yeraltı midyeleri,, ismi ver i en bu Fransız 
askerlerinjn hayatı ifşa ediliyor 

A Iman - Çek milnaaebatmm çok ger
gin bir safhaya gir!llesi üzerine Çekoı
lovakyanm müttefiki olan Fransa yüz 
bin kifilik bir orduyu Majino istihkam
ları içinde her ihtimale kartı hazır bu· 
Iunmaya memur etti. Fransanuı tarkın
daki Majino iıtihkimlan hakkında ıim
diye kadar gazetelerde birçok yazılar 

yazıldı. Fakat yüz binlerce askerin bu 
çelik ve çimento duvarlan arasında na
aıl bir ömür airdüğiine ve nasıl harbe
dece.,,ine dair malOmat verilmemiıtL 

Nihayet Çekoslovak meselesi ortaya çı
kınca İngiliz gazeteleri Almanyayı en 
çok dütUndilren bu istihkimlarm iç ve 
dıpnı ortaya vurarak çelik duvarlar a
rasına istif edilen yiiz binlerce insanın 
hayatına dair bir miktar tafsilat verdi. 

Majino istihldmlan içinde daim! ıu
rette uke.rt kıtalar mevki alımım. Bu 
ukerlere tlıkıJwn llkap (yei"altı mlclyeı. 
leri) dir. Bu (midye) Ier isti~t olarak 
Pariı havaliainden ve bilha11a Od de
partımanmdan seçilir. FranSJZ erkim 
harbiyesi bu askerler ıerefine alayJann 

Balonlu dans 

Viyanalı bir 1ahne aanatklrı bqL 
nm tbıerinde tuttuğu bir balonla dan. 
aetmıı, hayli muvaffakıJıet kazanarak 
allat toplamıetır. Burada, 1&natklrı 
icat etUfl danam açık havada tec.. 
rllbeldnl 1&PBl'k• ~ 

coğraft namlarla aıuldıiı Hki ananeyi 
kabul et.mittir. Eüi nmanlarda meae· 
1i Lotaring alayı, Sambr alayı. Mö:ıı: a
layı ve yukan ve apğı Alsaı alayı de· 
nildiği gibi, timdi de askerlerin celbe
dildiği yerlerin iaimleri MajinodaJd a· 
laylara veriliyor. Askerlerin bqma giy
diği ppkanın aiperliğinde kırmuı ze 
min üzerine yeraltı istibklmlannm te
lorgü iıte bir kokardı vardır, ki Ve.tdun 
kalesi mUdafilerinin ipreti olan "On 
ne puıe pa" (geçilmez) kelimesinden i
barettir. 

"Yeraltı midyeleri'' ön siperlerdeki 
zırhlı yeraltı istihkimlannın içinde on 
ilritere taksim edilmiı olarak yerlqtiril 
mittir. Askerlerin llzerlerine yUkledilen 
ağır vazife, umum müdafaa ordusunun 
aiperlere yerlqtirilmeaiııe kadar geçe
cek olan üç gün Uç gece içinde burada 
dütmanla çarpıpnaktır. 

Sulh zamanında bile bu askerler Ma
jino kaleleri içinde bir harp hayati •· 
rer. Karakol harp eanumdald vuifql 
yapar. On bq gün çelik siperlu isfnde 
dilfmanı beJdiyeD asker OD bet p cb
prda istirahat eder. Neferlere her ay 
bapnda ikiıer gi1n aynca muuniyet 
bas1ayı haiz olduldan ;çın bu Wlçük 
zabit verilmiıtir ki, bunlann maaıları 
ötekilerden yanm maq daha fazla olup 
terfileri de çok çabuk yapılır. 

Neferi talim ettirmesini. aözilnU din
letmeaini daha iyi bilerek süriikleyl.i 
baaayı bab olduktan için buna lDJçUk 
zabitler milatemleke orduıundiın geti
rilir. 

Askerler daima faal ve daima hare
kettedir. Tehlike düdüğünün bapnda 
gece ve gündU:ıı: nöbetle beklerler, teh
like düdüiil tahtelbahirlerde ıuyun yil
zilnde duran teleskop gibi yer yUzUnde 
dir. Ayna da diyebileceğimi% bir Alet 
uzaktan dUtmaıu görünce derhal ötme 
ğe baflar: nöbetçi bu vaziyet karpam
da tehlike çanını çalacak düğmeye par 
mağmı buar, timdi artık bUtrlln ittih· 
kimlardakiler ayaklanm11txr. Nöbetçi
nin bulunduğu yeri mUdafaa için hafif 
mitralyözler yağmur gibi kurşun yağ· 
clumaya hatlar. Aynı zamanda yer aı. 
tında çelik ve çimento içindekiler bq
lanna kalketlerini ıeçirmiı sUahlan 
elde olarak dar bir koridordan merdive 
ne doğru koprlar. Bu merdiveıı çlmen
t'>Claa ~ Ye duvarlm Jık ... 

zar kadar ıofuktur. Merdivenden,,... 
kan çıkan ukerler üzerled çimentoya 
batmımıı zırhlı tabakalardan meydana 
getirilen ble içine dolarlar. Bu JmJe
le.r kapaklıdır ve nöbetçi daha Dk teh
like çam çaldılı dakikadan idlııann ku
lenin zırhlı kapaklan ukededn berine 
kapatılmıftxr. Kuleden cllPrt blan tey 
ya1nu tiifeklerin mmlu uçlan ile mit
ralyözlerin 1ruf1UD fltbran ağızlarıdır. 

Y e.raltı iatihHmlannda bu tehlike 
lnmdan itibaren elektrik 1lmbalarmıa 
üzeri kapatJlmlltlr· Dıpn ıpk mzma
ama imkio yoktur. Askerler mitralyho 
leri harekete getirdikten. aonra elektrik 

le ifleyen slncirler 50 metre maktan ~ep 
hane ve mermi tapmaya bqlar. Bu it
ler hep elektrikle ve asker eli dokunma
dan yapıhr. Düğmeler pkırdar. JlitraJ. 
ya.der itler. Yeraltmdald uker elektrik 
ve :ıı:ırhlı çimento ve çelikler aramada 
dll§manla atqe tututur. Oıum ihtima
li yok gibidir. 

Majino hattı :ıı:abitled neferlerin 
ahllkma çok dikkat etmekle mtlkellef 
tir. Yekdiğerlerine fazla mtbwıebetl 
olmayan ve ~tu ihtiyar edecek Q. 

lan bu askerler (Bedonit) denilen a 
söylememek Wett ile maIAI bir hale 
gelmitlerdir. 

Siper içinden çıkan ukerler vazife 
harici saatlerinde de bt'tnm bot 
durmaz, ktırek ve gapalarla daimi su
rette kazar, maskelendirir ve te18rgll 
örer. Bundan başka uparagoa namı 
verilen kaim çelik demirleri yere mıh 
lar. Bu demirler tanıdan durdurmak 
içindir. Uzunlamasma muhtelif ytlk 
aekllklerde binlerce çelik demir, kar. 
pdan bakılmca afaçlan yan kesll
mJt genle ve demirden bir ormana 
benzer. Tankların bu ormanın t1-m.. 
den yUrUmesine lnıkln )'Oktur. 

Alçaklı yükseldi olduiu için araya 
ıık11ıp kalacak olan taııkm tam göbe. 
ğine çelik kuleler içindeki Fransız bet 
çlleri derhal p.rapnell yap11bta ... 
FarzmıahaI tanklar bu demir orman 
içinden ~eğe muvatt.,k olaeak o
luna. arkada (Alparagoe) 1ardan mi 
rekkep ildncl bir demir onum daha 
vardır ld buradaki - demirin ıep. 
lllne bombaya bemlyen pat1aJ1P bh. 
rip edici bir eephane yerleftirDmlftlr. 
Bu cilıazlar binlerledir ve bir h~ 
t.e~tammü ..... Wtkl. 
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ş·şı~ Galataspor ve Güneş galipSuleymanıye klubiinun 28ıncı 
Federe :lmayan klUpler arasında Angeli, sağdan aldıfı pası demir gibi '7 J I do·· o u·· mu·· d Ü o k u l IH n d 1 

llk ıeklinde yapılacak futbol maçları- bir ıutı& gole tahvil ettL J 
na dün Taksim atadın.da başlanacaktı. Bundan 4 dakika sonra Galataspor ı ı G ' t ı t ' 

Fakat Peralılann da son dakikada akybine verilen bir penaltıyı, kaleci Siyah beyaz 1 ar a.a asara v a yap ı.<.arı 
mllsabakalara iştirak edeceklerini bil- kornere atmak suretile kurtardı. Gala. • 
dlrmelerile müsabakaların gelecek hafta tasporun ikinci golü Ninos tarafmdan maç J 3• 1 kaybet l ı. er 
bqlanması kararlaştırılımı ve dünkü atıldı ve devre Z - O Barkohbanm 
müsabakalar hususi mahiyette icra e. aleyhine bitti. SUleymanlye klUbUnllD: 28 inci ku. 

rulna. yıldönümü münasebetile, dün dilmiştir. ikinci devrede Galatalılar sağ içe ...., 
Bu maçlar, Şişli .. Kurtuluı, Bar. Sarafimi aldı ve bu oyuncu ilk daki. Şehremininde bu klüp tarafından ya. 

kohba - Galataspor, B takımları ve kalarda bir gol yaparak takımını 3-0 pılan sahada müsabakalar tertip olun.. 
Şişli • Kurtuluı, Galataspor • Barkoh vaziyete &Oktu. muştur. Bu arada, ınatbu&tta.ki spor 
ba A takımları arasında yapılmış; bu:ı- Oyuna tamamen hakim olan Gala- muharrirlerile. Süleymaniyenin mU.. 
dan başka Güneş B takıım Langaspor talılar 35 inci dakikada da Ruhinin tekait oyuncuları da bir futbol maçı 
la, Güneş A takımı da Boğaziçi spor. ayağile bir gol daha kazandılar ve yapmış ve her .zaman olduğu gibi 
la karşılaşmışlardır. oyunu 4-0 bitirdiler. matbuat takımı galip gelmiştir. 

Ş1ŞL1 • KURTULUŞ "B,, LANGASPOR _ GUNEŞ (B) Süleymaniyenin Veznecilerdeki loka.. 

G.. .. ilk b kmı1a ilk devre o _ 0 berabCTe bı'ten bu linde tertip olunan ziyafetten sonra 
unun maçına u ta r ara- hazırlanan otobüslerle matbuat takı. 

amda başlandı. oyunun ikinci devresinde Günqliler 
Mütevazin bir surette cereyan e.. 3, Langalılar da 2 gol atmağa muvaf. mı doğruca Şehreminindeki sabaya 

d •·-· fak oldular. gittiler, bu eğlenceli oyunu görmek den oyun sonun a, Şitli B taJU.UB ra. b' · ci 
laöini 2 - 1 yenmeğe muvaffak ola- GUNEŞ - BOGAZlÇISPOR üzere sahayı kalabalık ır seyır 
rak sahadan ayrıldı. Bu sen& takıma giren İzmirli Va- kütlesi doldurmuştu. 

GALATASPOR - BARKOHBA "B,, hapla bir türlü anlaşamayan ve mer. Meşhur şişman İu.et Apaktan mah 
k nım olarak sahaya çıkan matbuat ta.. 

Yeni teşekkül etmiı olan Barkclı. ez muhaciminin ağır oyununa uya • kımmm bu sefer mağlftp olacağı söy. 
ba klu'"bünun'" B t-1--, bu ma,.ta nis- ınıyan Güne•m·r yap ..... L'-n m•,.larda 

cuuııu :s ~ ' UAld -:s leniyordu. Hani, SUleymaniyelilerin 
heten iyi bir oyun çıkararak 1 - O• iyi neticeler alamıyorlardı.. de, eski devrin en kuvvetli oyuncula. Mathcmt takımı SüJeymaniyelilerle Wr lll'Bda.. 

yenilmiştir. Dünkü oyunda takımdaki yerini a- rile sahaya çıkmaları bu ihtimalleri 
ŞtŞLt • KURTULUŞ "B,. lan Melihten sonra vaziyetin ne ela. 

kuvvetlendiriyordu. 
GUnün en mühim maçı olan bu kar. cağı merakla beklendi ve t:ılımin edi. Matbuat takımında merkez muha _ 

fılaımaya takımlar ıu kadro ile çik- len netice çıktı. cim, eski Fenerli Sedat ta yoktu. 
mıılardı: Seri oyun aistemine alıtmıı olan Takımlar §11 kadroda idiler: 

Kurtuluı: Azad - Garo, Serkis - Güneşliler, kendilerine uygun bir san- SUleymaniye: Sabri _ Hayri, .su. 
Bodo, Lütfi, Naci - Aspet, Varoyan, trhafla daha üstün, bir oyun çıkara.. at -Fikret, Hikmet, Kemal -Hafız 
Mehmet, Cevat, Fikret. bileceklerini iııbat ettiler. HS:yri, Orhan, Hüsnü, Arif, Burhan. 

&itli: Armenag - Martyan, Vlas. Dünkü oyunda talmrılann vaziyeti Matbuat: Foto Namık~ ReSsaDi 
tardi - Hagoj, Nubar, Haçik - Hraç, ıu idi: Ercüment, Osman Miln.ir - Salihat-
Arpvil, Suldur, Jirayr, Diran. Boiaziçispor: Mehmet - Muzaffer, tin, Osman !Kavrak, Hüseyin- ömer 

Geçen sene pmpiyonluğu kazanımı Melih - Meıblilet, Hatan, Cemil - Besim, Ali, Ercüinent Rifa~ Ulvi ZL 
olan Şiıli. daha ilk dakib.da rakibL Ihsan, Naiin, Cihat, Avni. Yahya. ya, Şazi Tezcan. 
nin baakısı altına girdi ise de, bu, on Giineı: Cihat - lbrahim, Ahmet - Hakemliği, yine gazetecilerden Ah.-
dakika devam ettikten sema Şi§li a- Yusuf, Rıza, Ömer - Selihattin, Hak. met Ihsan yapıyor. 
~X!t lS inci Galükada lira.pin aya.. kı., Melih., Ni7azi. Rebi.i. R~ lehl~,W kaz•aan gl.zete.. 
. -ıue-Uk colll kazandı. Otun baiJaı' tııqJWınri ~ eller taımii.ı oethaI lillcWn8. ~erl 

Oyun müsavi bir cereyan takip e. arruza geçerek rakip kaleyi sıkı bir Alinin bir akını favulle durduruldu. 
derken 3-0 uncu dakikada Mehmet, ~mber içine aldılar. Buna rağmen Şimdi Süleyll'}.aniyeliler hücuma geç.. 
rakip sağ hafın düşmesinden istifade üstüste çekilen ıutler bir netice ver. ti. Fakat Matbuat müdafaası majino 

tardı. Devre bu eekilde sona erdi. 
İkinci devrede galip takım kadro. 

sunu değiştirmeğe lüzum görmüyor. 
du. İçlerinde, iki maç idare etmiı ve 
tistelik te oyuna çıkmış bulunan Şa.. 
zi Tezcan gibileri bulunduğu halde .... 
Buna mukabi Süleymaniyeliler ara.. 
lanna Tank ve Muharremi alarak 
daha kuvvetlenmişlerdi. Bu sefer rüz 
gar da lehlerine idi. Devre ba§lar baı 

SUleymaniye: İbrahim - Ruhi. Btt 
han - İbrahim. Orhan, Nalın - Ra. 
uf, Muzaffer (Vedat), tbrahlm. Da. 
niş, Raif. 

tık devrenin ilk anlan rDzgln ar. 
kalanna alarak oyuna başlıyan Ga
latasaraylılann baskısı ile geçti. Bet 
altı dakika kadar siiren bu üstünlük. 
ten Silleymaniyeliler gayretli hareket.. 
lerile kurtuldular. 

--., 
·~..-~""" 

ederek beraberliği temin etti. miyordu. hattım andırıyor, geçene aşkolsun, 
Beı dakika eonra g-ene ayni oyun- Onuncu dakikada idi ki, Satahattin müdafiler bütUn gayretlerile çalışıyor~ 

cu, ferdi bir hücumla kaleci ile kar. den yerin.de bir pas alan Melih, seri lar. Zira top kaleciye gitti mi halleri 
11 kaıııya kaldı. Çektiği ıut direğe bir çıkışla ilk golU yaptı. duman. Ortadan Besime kadar uza. 
wı>tıysa da, hareketini tekrarlayarak Bu golden aonra Boğaziçlilar açılır nan top Ulviye geçti ve gol ... 
ikinci golü de attı. Devre sonunda gibi cldular ve Günq kalesine Ustüs. Gazeteciler biribirlerini ve tnviyi 
verilen bir penaltıyı Şişlililer kaçırdı. te hücumlar yaptılar. Bu, semere ver- öpüyorlar. Bu golden sonra ga7.etecL 
lar ve ilk devre bu suretle sona er- mekte gecikmedi ve Güneıin golün. ler daha ziyade açılarak, rakip kale. 
di. den beı dakika sonra Naim beraberli. yi çember içine aldılar. Ulvi fasıla. 

i'kinci haftaym rüzglr Kurtuluıun ği temin etti. }arla çok nefis iki sayı daha yapa.. 
Jıebine olnıakla beraber, Şi§li ağır bas. Güneı muhacimleri, beraberlik go - rak golleri ftçe çıkardı. 
mağa batla.dı ve ilk dakikalarda Arıe. tünden sonra tekrar açılarak - eaL 'Ostüste yapılan bu gollerden sonra 
vi1 rakip müdafaayı yararak beraber- sen zayıf olan ve bütün iti müdafaa. SUleymaniye mUtekaitleri, oyuncu de. 
liği temin etti. nın omuzuna yükleyen - rakiplerini ğiştirdiler ve Necdeti müdafaaya ala.. 

Top •antradan harekete geçer geç. ~skı altına alarak Niyazinin ayağile ra.k Na§idi sağaçığa koydular. Bu u. 
mez Kurtulupu Mehmet, bir ok gibi bır gol daha kazandılar. suI tesirini göstermekte gecikmedi ve 
ileri atılarak anında takımını 3-2 Oyunun ortalarmda. gene Niyazi top matbuat mmf aahasmda dolag. 
nziyete soktu. Oyun oldukça sert. tarafından güzel bir gol yapıldı. Devre mağ'a başladı. Osman Milnirle ressam 
Jeımeğe baıtamıktı, ki 20 inci dakika. sonlanna doğru da Hakkı dördllncil Erellment cidden cansiperane bir o .. 
da Dilan güzel bir golle beraberliği golü attı. yunla muhakkak golleri kurtarıyor. 
temine muvaffak oldu. l!'"1~i. devrede top mütemadiyen 

Bu golden sonra Şiıll daha ağır Bogazıçı kalesi önünde dolaıtı ve Ci
basmağa batla.dı ve sertlik de o nis.. hadm eline atıcak Uç defa değdi. Bo.. 
'bette arttı. Devrenin yansından sema, ğaziçi kalesine yağan tııtlar, bir tUrlil 
Mikronun attıfı bir korneri Draç go. gol olmuyordu. 
le tahvil etti. Bu gol itirazı mucip ol- Me~ nihayet 20 inci dakikada 5 
duyu da netice vermedi ve Diran 40 inci, biraz sonra da Hakkı altıncı go. 
mcı dakı"kada kalecinin topu iyi bloke 1il attılar ve oyun böylece bitti. 
edememesinden istifade ederek takt. • • • 
nmu 5 - 3 galip vaziyete soktu ve En kuvvetli kadrosu ile sahaya çık-
oyun bu tekilde sona erdi. mıı olan Güneı takımı, ceÇen hafta-

Oyuttun hakemi Tank özerengin. tara nisbetle daha düzgün bir oyun 
CD. çıkardı. Ancak, rakip talanını zayıf 

GALATASPOR- BARKOHBA "A,, olmasının da bunda dahli vardı. 
Şazi Tezcan tarafmdan mükemmel Melihin tam fonamda olnıadıit 

bir ıekilde idare edilen bu oyunda görülüyordu. Müdafaaya hemen hemen 
takımlar ıu kadro ile sahaya çıktı. it dügmedi. 
!ar: Boğaziçtiler de, bütün yükü omuz. 

Barkohba: hak - İsmail, Sezar _ lanna atımı olan müdafaada.kilerle can
Anjel, Pinhas, Elyakont - Ruso, Le. la batla çatqtılar. 
on, Maya, Molho, Acuman. Hücum hattı top kontrolundan L 

Galataspor: Koçoı - ihsan, Ri- ciz, haflar da buna uygun bir oyun 
fat - Paskalidis, Ruhi, Muzaffer_ çıkaramadı. 
Saim, Ninoe, Andiryadis, Angeli, Pat
ribs. 

Şimdiye kadar biç galip gelmemiı 
Ye hls1ılr IOI atamam11 olan Yahudi 
talanunın ne netice alacağı merakla 
bekleniyordu. Oyuna Galatasp=f' baş . . 

Yüzme YE rışl2rı 
Beyoğlu halkevl tarafından Heybe. 

lladada tertip edilen "Sonbahar yilL 
me yarışları" dün yapılmıştır. 

ctı esinin 

Galatasaray • SileJntanlye maçmdan 
hey~ bir an 

~-------~~---~---~~~~~--
la Rızapqa birlllci. 185 puvanla Ga.. 
latasaray ikinci. Beşiktq ta O.ÇUncll 
gelm.lşlerdir. 

Halkevl tarafmdan konulan ku 

Foto Alnh !mçıNıiı hir rol 

lamaz yürütülen tal;ımfnler de suya 
düştü ve matbuat takımı. Sü.leymani. 
ye kalesini ablukaya aldı. Bu anda 
Şazi ErcUmeniten aldığı bir pası go. 
le tahvil etti. 

Mütekaitler bir aeref sayısı atabil 
mek için canla, başla galışırlarken 
matbuatçılarm sert bir hareketini, 
hakem penaltı ile cezalandırdı ise de 
Arap Hüsnü, bu fırsatı kemali hu. 
zurla kaçırdı. Fakat Allahm penaltı. 
sı çok. Çu sefer Orhan vaziyeti takı.. 
mm lehine kullanmasını bildi ve va.. 
ziyet 4-1 oldu. 

Süleymaniyeliler artık açılmışlar. 
dı. Orhanm sıkı bir şütü direkten ge. 
ri gelince Tarık yetişerek ikinci goltl 
atmağa muvaffak oldu. 

'Ostüste yediği iki gol, matbuat ta. 
lmnmın gayrefmi artırmasma sebep 
oldu ve biri Ercilment diğeri de Şa. 
zi vasrtasile iki gol daha atarak o. 
yunu 6-2 bitirdi ve "nimağlfıp ta.. 
kım" Unvanma layık olduğunu ~ir 
kere daha isbat etti. 

GALATASARAY - SOLEYMANIYE 
Matbuat takımı mii4abakasmdan 

sonra Galatasarayla Süleymaniyenin 
birinci takımlan karplafblar. 

San kırmızılılarııi SUleymaniyell • 
!ere verdikleri buketle başlanan ve 

, kısa süren bir merasimden sonra Şa.. 
zi Tez.canın hakemliği ile oyuna bq.. 
!andığı zaman genç elemanlardan mil. 
rekkep tiı.rafeyu takımları eu aekilde 
idiler: 

Galatasaray: Sacit - LO.tft. Cavit 
(Ali) - Ekrem, Eşfak, Hicabi C°'
W) - SabrL Sezi4 Jlehmet, Bedii, 

Bundan sonra iki tarafm seri akm. 
larile oyun r.evkli bir şekilde golsüz 
olarak cereyan etmeğe başladı. NL 
hayet 20 nci dakikada günün ilk iL 

yısmı GalatasaraylIIar kayda muvaL 
fak oldular. 

Ortadan bir pas alan lollç Bedlt 
köşeleme bir şütıe ta.Jmnma bir gol 
kazandırmış oldu. 

Süleymaniyeliler mağlO.p vaziyeti. 
ne düşünce çok gür.el bir oyun gıkar. 
mağa başladılar ve bu enerjilerinhı 

müklfatmı da 35 inci dakik•da sağ. 
açıklan Raufun ayağile kuandıklan 
beraberlikle göııdüler. tık devre böyle., 
ce • ·.• 1-1 berabere bitti. 

lKlNCl DEVRE 
ikinci haftaym - ilke nazaran -

(Devamı 10 uncuda) 

Fenerbahç! 
lstanbu:spor 

Lik maçlanna hazırlanmakta olaıı 
birinci küme takım•anmızdan Fener. 
bahÇe ile lata4bulıporun A ve B ta
kınılan dün Kadıköy uhumda karp. 
laıtılar. 

A taJmnlın maçına P'enerbahçeli. 
ler.; Hlllamettin - Yapr, Bülent -
Esat, Antolidie. Rcpt - Fikret. .... 
ban. Yqar, Ali Rua, Naci teklindıeJd 
yeni kadrokrile İftİrak ettiler. 

Gerek A ve ıerelaıe B tafrilnlan br. 
ptapnalan o - 7 cibi bl)'lk bir fark. 
la Fener lelıinıe bitti. 

Golleri Yqar, Ali Rlll; Raci ft 



S- KURUN 26 EYLOJ; 1938 

Ekalliyetler meselesi 
Avrupada halli kabil olmayan 

bir mesele midir ? 
Yazan: 

.DacgQes Arceı 
Borbon Üniversitesi Pro/eslklcrinden 

Ekalliyetler meselesi halli kabil ol. 
mayan bir mesele midir? Avrupada 
milletler arasındaki ihtilaflara bakılır
sa, buna hükmetmek Hlmngelir. Çiln. 
kU Avrupa, bir asmlanberi ortaya bir 
mesele koymuş, fakat kati bir hal ıek. 
1i bulamam11tır. 

Şüphesiz ki bir ihtilafa masa ba
ıında bir çare bulmak çok ı;ordur. 

Hattl biraz da gülünçtür. Bununla 
beraber, bazı siyasi meseleleri ele a.. 
lan ve bu meselelerin esaslannı A vru. 
pannı bUyil'lc, kUçUk bütün yolları U
zerinde tetkik eden bir coğrafyacı orta. 
ya blr hal suretinden ziyade insanı 

dlitUndürmeye ıevkedici geyler koyar. 
Meselenin esasını bir tarihçinin di. 

ğerlerlnden daha iyi kavraması ka
bildir. Tarihçi ne hali, geçmiı bir ma.. 
%iye göre değigtireccktir, ne de istik. 
balf, .daima değigmekte olan hale g5-
re kuracaktır. 

Yalnız, o bize bazı lmiller göstere. 
cektir ki, bunlar bazı meseleleri halle 
yaradığı için devlet adamlarına il.re. 
rinde dil1Unülccek birer mevzu teıkil 
eder. 

BugUn moda olan ve •'realist,, itimi 
Terilen ıiyaset zaman - tarih - ve 
bir - coğrafya - §eraitini gözönUn
de bulundurduğu için kazanmaktadrr. 
Burada fiille düşünce beraber çahımıı 
bulunuyor, 

i\vrupaıun bir köıcsi var ki, bura... 
~ devlet adamlanrun mahareti saye. 
alnde katı bir sulh temin cıdilmittir. 
31 temmuzda Balkan antantı devletle
ri namına Yunan baJvekili ile Bulgar 
hariciye nazın arasında im.ıa1a.nan son 
aıılaıma bunun yeni bir misalidir. Nıs. 
yl muahedesinin ukert abklimını orta. 
dan kaldtran SelAnik anlatması biz.nt 
bu "elde edilmek ietenen tehir,. de, 
Bulgarlann vaktile almak istedikleri 
,ehirde imzalanmııtır ve bu neticeye 
varmak da mazideki misallerle halde
ki raruretlerin ve istikbal f çin besle
nen sulhçu arzulann birle§mesindcn 
neri gelen bir sistemle kabil olmuı
tur. 

mekteplerindeki talebelerin ekterltint 
iJ baJı!lA çağımuıtrr. 

Hastalıklann, bilhaaaa sıtmanın f e. 
ci bir halde bulundurduğu memleket, 
sağlam bir havaya Jcavuıtu, temizlen
di. Tepelerin üzerinde yeni ve güzel 
köyler yükseldi. Bu köylere oraya yer
teıenlerin geldikleri yulerdeki köyleri
nin ismi verildi. 

Tütün ziraati bu muha:irlerin refa-
lunı temin etti ve Avrupadaki buhrana 
iyi kötU, fakat hayatlarını kurtara. 
rnk geçirmelerini mUmkUn kıldı. Ati. 
na civarında yeni yeni köyler te§Ck
kül etti ve hU'kQmet merkezinin nUfu. 
sunu çoğaltt1. 

Artık ne ekalliyet kavgası kalımıtı, 
ne dil kavgası. Yalnız ıulh vardı 1 Sa. 
dece sulh da değil, dostluk ve itti
fak. 

Bu ıon tariht hidiıeden kati neti
celer çıkaracak değiliz. Yalnız bucUn. 
kil devlet adamlarına bunu gijstermek 
isteriz. Eğer Avruparun en 'ktiçtik Ja. 
vılcımla barut fıçılarının patlayabile • 
ceği diğer bazı köşelerinde de ıulh 
daimi kavgalar tehlikesi karJısında 

bulunuyorsa hep beraber ayni tarzda. 
hal çareleri aranabilir. 

İngilizler bunu çok iyi anladılar ve 
Filistinin taksimini teklif ediyorlar. 
Şüphesiz, ne kadar ihtil!f varsa o ka. 
dar da sare vardır. Yalnız, her iki ta· 
rafın da fyi niyet göstermesi lbnn.. 
dır. 

Bundan on bet sene evvel, Almanla. 
rın ''Korridor., ismini verdikleri Le
histan •'Pombozu,, herkese endiıe ve
ren bir meıele gibi gSrünüyordu. Hal 
buld bugilıı bundan hiç bahaolunmu -
Y"r. Almanlarla Lchlil« meseleyi hal. 
letme~i menfaatlerine muvafık bul. 
dular. Bu da ıUk<lt etmekle oldu ve 
her ild taraf buna alııtılar. 

Bu mesele acaba bir daha ortaya 
çıkmayacak mı? Çı1na bile halli kolay
dır. ÇilnkU "Koridor,, da bilyük bir 
Lehli ekseriyeti vardır. 

En endiıe verici ve içinden çıkıl
maz meseleler ancak tarihteki misal. 
lere göre halledilebilir. Yalnız, mct1e
le kopya etmek değil, bugünküne uy
gun bir ıekil bulmaktir. 

Sorbon Universiteıi profesörlerinden 

Jacgues ArCel 
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Sivas - Erzurum 
demir yolu 

Kemah ve 
faaliyet 

Erzincan arasındaki 
son haddi buldu 

Nafıa Vekili 
teminat verdi 
Bahkesirdeki Elektrik 
Şirketi de almacak 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya Balı
keslrden geçerken "TUrk dili" rcfL 
kimiz.o Balıkcsiri alakalandıran beya.. 
natta bulunarak czcUmle demf9tir ki: 

"'- Balıkesirde nafiayı alakadar e
den müesseselerin i§lerini yakından 
tetkik etml3 oldum. Ve yapılması l!.. 
zmı gelen işleri de yakından anladım. 
İstasyon binası ve diğer eksiklikleri 
yeniden yapmağa ve tamamlamağa 
çalı3acağım. 
Bandırma iskelesinin ve nhtmımm 

kanşık vaziyetini esaalı bir surette 
halletıııek l!zımdır. 

Hinterlandın biltUn nakliyatı mUş.. 
kilatJa ve açıkta tahmil • tahliye olu
nabildiği anl&.§tlma.ktadır. Rıhtım

daki belediye ile olan karışık vazı_ 
yet behemehal halledllmek l!znndır. 
Bunun için icap eden tedbirleri mer
kezde hazırlamak ve vaziyeti rslah 
etmek icap etmektedir. 

Balıkesir elektriğinin diğerleri ile 
beraber bir iki ay içinde satın alma 
müzakeresine başlanacaktır. Şilphe

siz bu lı te hallolunacaktır.,, 

Kısa memfeket haberleri 

* Maliye milpviri Bay Hayrettin, 
ilbay ile birlikte Arpaçay Çıldtr ta -
rikite Ardahana giderek pla.n üzerinde 
tetkikatta bulunduktan ıonra Yalnız. 
çam yolile Artvin hududunda ilbay 
tarafından uğurlanmıştır. 

• Yeni Kağızman kaytn3kamı Ke
şan kaymakamhğından naklen gelen 
Bay Hamdi Okun ıehrlmize gelmiş, 

ilbayı ziyaretten sonra mahalli memu
riyetine giderek vaaif esine batlamtt
tır. 

Srvas • Erzunım demiryolunda bi~ köprü 

Sivas, (Hususi) - Sivas - Erzu
rum demiryolu il.zerindeki inşa.at ha.. 
yırh bir şekilde son sür'ati ile Erzin
cana doğru ilerlemektedir. CUmhuri. 
yet bayramının yaklaşmasından dola
yı bilhassa Kemah ve Erzincan ara.. 
sındaki inşaat üzerinde hızlı bir ça.. 
lı§ma göze çarpmaktadır. Şehrimiz.. 
de bulunan Devlet Demiryollan Sivas 
- Malatya - Erzurum demiryolu in. 
gaat idaresi Sivas mmtakasmda i§le
rin sona ermesinden dolayı bütUn fa.. 
aliyetinin Erzincan mmtakasmda 
toplanmadığı için eehrimizden Erzin
can& hareket etmi§tir. Sivas - Erzu.. 
rum demlryolu Türk kudretinin en bU.. 
yUk çalı§Illasmm eseri olacaktır. J 

Cilmhuriyetimizin 15 inci yıldönU... 
mUnde Erzincan garına girecek olan 
ilk treni Erzincanlılar candan ve C03-
kun tezahüratla karuılamak için §im
diden hazırlanıyorlar. 1939 yılında da 
Erzuruma ulaşacak tren, doğunun re. 
f ahı bu verimli ovalardan fışkıracak 
ve onun feyizli bereketini Ak ve Ka.. 
radenize ula.~tıracaktır. 

Silo buğday mühayoası başladı 
Sivas çevresinde mevsim münase.. 

betile mahsul alınını11 olduğundan 
köylü ihtiyacından fazla satısa ayır. 
dığı zahiresini bir taraf tan piyasaya 

getirmekte ,diğer taraf tan da Ziraat 
Bankasının Sivas köylUsUnlin zirai 
kalkınmasında. bilyük bir yeri olan si. 
losuna. taeımaktadır. Yeni yıl mah
sulii rekoltesi geçen yıllar gibi ~ok 
bol ve bereketlidir. Son günlerde ya.. 
ğa.n mevsim yağmurlarından harma
nını kaldıran zUrra istifade ederek 
gelecek yıl zeriyatmı hazırlamaya baıs. 
lamıetir. 

Aynca, Katkal, Armağan istasyonu 
ile Şarkıela kazasmda bulunan buğ. 
day alım istasyonları da faaliyete 
geçmişlerdir. Sivas köylilsil buğday 
mUbayaalarnıdan çok memnundur. 

• • * 
Güz el bir köy 

GürUn'iln ~1 
köylerinden birisi 
de Tellndir. Burası 
Darende - GürUn §O. 

sesi Uzerinde ve ka.. 
sabaya 6 kilometre 
mesafede beıt kilo .. 
metrelik bir saha 
üzerine yapılan se.. 
vimli bir köydür. t 
gerisinden Fıratm 
Tohma ırmağı geç. 

Artık o mahut "Şark meselesi., kat. 
manuıtır. Balbn milletleri arasında 

aaimt bir nifak merkezi olan o kor. 
lnınç Makedonya bugün diğer tarafla. 
rı karga~lık içinde bulunan A vru· 
parun en sakin köşelerinden biridir. 
Burada köylü, iyi bükQmetlerin idaresi---------------------------------------------

Sinir 

mektedir. Köy evleri beyazlıklar içi
risindedir. Yeıtll ağaçlıkların arasına 
öyle güzel bir manzara yığarak sıra. 
tanırlar kf .... köyUn her tarafı bol a
ğaçlar ve sular içerisinde gömUIU, 
dtlr· Halla çalu,kan ve meyvacılıkla 
uğraşmaktadır. 

altında, alnının teri ile zeytinini, bi
berini, mısırını yetiıtirdiği, ıUt hay. 
:vanıanru beslediği için memnundur. 
:Artık ne hudut kıvgalan var, ne ko
miteci isyanlan. Halbuki bu komite
dler vaktile ekalliyetler namına harp 
~erini söylerlerdi. Bugün onlann 
~dan kaybolmasına ıebep de ekalll. 
)'etlerin kalmamasıdır. 

Önilmilzde çok güzel tarihi bir ders 
ftr: TUrk • Yunan harbinden aonra, 
Balkan Yarımadası: bir sulh sahasına 
celmiıtir. Ve on beg acne bu halde 
devam etmiıtir. Daha Lozan muahede
• (1923 k!nunusanlsinde) imza edil. 
meden evvel, Ankara ve Atina hUkQ
metleri bir mUbadele mukavelesi imza. 
laımtlardr. O uman Yunan arazilerin. 
de, bu arada cenubi Makedonya ve 
garbi Trakya.da bulunan 300.000 Türk 
Anadoluya nakledildi. Diğer taraftan 
135.000 Bulgar da - Cenevrenin yar
dmu ile - prkt Bulgaristana geçtiler. 

Anadefoda, bilhasaa İzmir civarında 
bulunan bir milyon 250 bin Yunanlı 
da Yunanistana göç etti ve birç.oklan 
Atina civarına, 600.000 kadan da ML 
lı:edonyaya yerleıtirildi. 

Bununla, büyüle bir it başanlmıt 
oldu. O zamanki 5 milyon nUfuslu kü. 
çille Yunanistan, l.233.000 kişi kazan
~ Bu, pek 'kolay, bir it değildi. Ce
nubi Makedonya ve cenubt Trakya, 
Yunanistan Milletler Cemiyeti ta. 
rafmdaıa TUrUlaıı sihirli bir kamçı ile 
birdenbire deği§mi§tir. Milletler Cemi
yeti bu it için kredi vermi§, yol gös.. 
termi§tir. Yunanistan da doktorlannr, 
mühendislerini, ziraatçilerini, Fransız! 

HEKiM 
e>~OTLER) 

S inirlilerin ekıeriyetle peklikten ıi
kayet ettiklerini unutmamalıdtr. BugU. 
ne kadar peklikler için saydığımız ye
me ve içme tarzları, daha ziyade itlya. 
di peltlik çekenlere aittir. 

Sinirli olanlarla doğrudan doğruya 

mide ve bağırsak tenbelliğindcn ileri 
peklik çekenlerde yeme ve içme tarr. 
lan biraz daha değtıir. Sebzeden ilerr 
gelen hazimsizlikle mide ve bağirsak 

tenbelliklerinde (et, et ıularr, av etle.. 
ri, balık, bilQmum bayat etler, cu~uk, 
pastırma, aığtr dill, havyar, balık yu. 
murtası, katir ciğeri, sardalya) yeme. 
melidir. 

Mide tenbelliklerinde midenin bare
'ket1 azaldığı gibi hazma yardım eden 
hamızı klorma yani tuzruhu akıtması 
da azalmıftır. Bu yUz.den mideyi daha 
fazla yormamak için çok •u ve ıulu 
maddeleri u yemeli, yemek miktarım 
aultmalr, iyice çiğnemefe çalıımalı, 
sabah kahvaltısile lSğle yemeği arasın. 
da da btlyen bir§ey yememelidir. He. 
le bayatlamıı yemekler çok muz1r -
dır. 

Onun için evvelki yazılarımızda u. 
zun boylu anlattığımız listeye göre, 
hazmı kclay olan sebze ve bahldarla 
meyva ve etler yemeli, yenilecek ba. 
lık ve etlerden de iskara ve ha!lama 
tekillerini tercih etmelidir. 

neticesi 
Peklik çekenler ne yapmah, 
ne yemeli ve ne içmelidir ? 
Meyvalann da pek çoğunu pitmit 

olarak vermeli, yalnız UzilmUn çiy ola
rak yenmesine müsaade etmelidir. Ye .. 
meklerin çeıidi de üçten fazla olma. 
malıdır. Meaelll: yiyeceklerin çeıidi 

f(Syle olmalıdır: 
Sabah kahvaltııı: Sütlü kahve, bal, 

tereyağ1, biru elanek, yulaf unile 
yapılan bulamaçlar. 

İngilizlerin hemen .daima kullandık
ları bu bulamaçlar hem gıda ve hem 
de mill!yimeti temin ederler. Bunlar 
f(>yle hazırlanırlar: 

"'fa ıu veya ıUt ile piıirilirler. Su i
le piılrildikten sonra ekteriyetle kayı. 
11 tatlıaile kanıtmhrlar. 

Öğle yemeği: Tereyağile piılril· 
mit bir poniyon et veya balık, bir ve
ya iki poniyon ıacbze, taze peynir ve. 
ya yoğurt, çiy meyva veya komJ)O.
to. 

Saat on altida: Kompoıtu ve hafif 
çay. 
Akıam yemeği: Daima hafif ve haz

mı kolay olarak seçilmelidir. 
Sebze veya süt çorbası, pek az et 

veya tavuk, bir ıebze, mcyvalar. 
Peklik çekenlerin uykusuz kalmaları 

da doğru değildir. ÇilnkU: uyku .ıa. 

manlannm değl§mcaİ dıtarı çıkmaları 

Uz erine fena tesirler yapabilir. Açık

çası uykusuzluk da pe'kliğin önemli 

sebepleri arama girebilir. Binaenaleyh 
bütUn tedbirler arasına tam uyku u.. 
yumağı ilive etmeyi unutmamalıdır. 

NUmune olarak yaz.dığ1mız yiyecek 
ve içecek şekil ve tan;lan ıahsa, mev. 
&ime, pekliklerin sebeplerine göre de
ğişcbiliı ler. Peklikler bazan ıinirlilerdc 
olduğu gibi, bağırsak büzülmelerinden 
de ileri gelebilir. O zaman yemek li11-
tesinden (et, et sulan, çok tekerli 
tatlılar ve hazmı güç yiyecekler, pey. 
nirler) çrkanlrr ve onların yerin (piş
miı meyvalar, çiy zeytin yağile yapı
lan ıcbze ve ezmeler) ikame edilir. 

İ§te inkıbazlılann yani peklik çe. 
kenlerin kendi kendine yapabilecekleri 
tedbirler bunlardır. Yalnız §Unu da i
lave etmeden bitirmek doğru değildir. 
Herhangi bir şekilde hazımsızlık çeken. 
lerle p_eklikten şikayet edenlerin ye. 
meklerden sonra kahve yerine ya bir 
fincan kaynatılmış papatya ıuyu ve
yahut da ıhlamur suyu içmeleri çok 
faydahdır. 

Pek çok kahve ve çay içmeği itiyat 
edinen sinirlilerin de yemeklerden son. 
ra böyle papatya veya ıhlamur içmelc. 
ri çok uygun olur. inkıbazların önce 
saydığımız hastalıklara bağlı olan çe
§itlerini de adr geçen hastalıkların sı
rası geldikçe anlatacağız. 

Dr. Necaettin Atatal'll' 

Köy civar kasabaların sebr.e ve mey 
va ihtiyaçlarını karşıladığı gibi bir 
çok vilAyetlere de kuru meyva sev
kiyatı yapar. Bilhassa buranın kayı .. 
ıı, tizi.im ve erikleri meohurdur. 

Köytin kUittlr ihtiyacını da kartt
lamak için üç sınıflı bir okulu 
vardır. Okulun genç ve çalı§ka.n mu. 
alllmi Mustafa Karakaya sanki bU
tUn hayatıru okula basretmlB bir va.. 
ziyettedir. Bugün artan çalı§masmm 
mahsullle okul binası tanzim edilerek 
iyi bir hale getirilmiş ve yanında bu. 
lunan yolla arsalar da köy kanunu. 
na. tevfikan istimlak edilerek gUzel 
bir okul bahçesi haline konulmuş ve 
okula temiz su almmıııtır. 
Ayrıca bu sudan fazla gelenleri de 

köye 1akıtılmıştır. Köy ve kl:Sylil için 
uğraşan Ulkilcil inkılap çocuğunu tak .. 
dirle kar§tlamak bUyUk bir vazifedir. 
Halkın bog zamanlarında istlf adelen
meleri için bir okuma odası açılmıı, 
köylil burada seve seve kitap ve ga. 
zcte okumaya başlamıştır. 

N&ıet NAFi 

• Çıldır llçebayı Bay Rifat Bingöl, 
iki ay mezuniyet alarak Adanaya ha
reket etmiıtlr. 

• Seferihisar kaymakamlığından Kan 
vali muavinliğine atanan Bay Şerif 
Eper, Malatya - Erzincan yolile Kar. 
ta müteveccihen hareket etmiıtir. 

• Tapu sicil muhafızı Bay Ali Ki 

1 
ti Uç ay ya.ı tatilini memleketinde gc. 
çirerelr vuif esine bqlamııtır. 



Yeryüzünde en hızlı yürüyen 
mahlfıklar kimlerdir? 

Henüz isim verilmeyen bir böcek saniyede 
360 metre yol alıqormuş ! 

RADYO 
20 - EYL('J, - 938 - PAZARTESİ 

AKŞ.ut PHOGU.Ull: 
Saat 18 l\oııferan~: .\ltıncı Türk Dil hay

ramı: Turk Dil Kıınııntı adına. 19 Türk 
ınusib:isi (Pliik). Hl,:!:> Konferan~: Prof. 
Salih ~lurnt: (Fen nıus:ılı:ıheleri). l!l,5:> 
Uorsa lınlıerleri. 20 Saat ayarı, llaıııiyel 
Yüce ses ,.e ıı rkada~ları .tarafından Ti.irk 
musikisi \'e hnlk ş:ırkıları. 20,10 Aj:ın<; ha
lıel'lerı. :.!0, 1 i Oııırr H ızıı Uoğrul tarafından 
arapç::ı sÖ) le,·. '.H Snal ayarı, orkestra: 1 -
Suppe: l'ocl epeyıan. 2 - Artenıiycf: 
Potpuri ~rotrsk. 3 - Grrv: \'al<;. 21 ,:ıo Da· 
rüll:ıliın musiki heyeti: Fnlıri lo\opuz \'C ar-ı 

kaıl::ışları ıarafınılan. 22,20 Hava raporu. 
22,:!3 lü•ınaıı koıısrri: Liko Aıııar piyanorfo 
Salıo. 22,:>:i - Son lıulıerlrr ,.e ertesi güniin 
programı. :ı:ı S:ınl nynrı, lstiklrll marşı, son. 

27 - EYLt'L - 938 - SAJ,I 
AKŞ.UI PUOr.R,\.111: 

Saat 18,30 Dan~ ııınsikisi (Plak). 1!) Kon
ferans: Eıııiııünii llalkcvi namına: Elif :\n
ci: (llalk YC re~iııı). 19,30 Karadeniz J!ece
si: ıırıseyin Dil:ı\'er. 19,;ı5 Borsa haberleri. 
!!O S:ınl ııy:ırı, Suzan ,.c arkadaşlar tara
fından Türk musikisi Ye halk şarkıları. 20, 
40 Ajans hnlıerlcri. 20, ı; Ömer Rıza Doğ
rul ıarnfınc!:m ::ırapçn söylev. 21 Saat aya
rı, Orkesl r:t: 1 - Grrgh: Müvi ::ıljcryen. 
2 - Clinkn: Y::ıls fantezi. 3 - Sınclinıc 
Frülıliııgsravsrıı. 21,ao Cemal J\:imil ve ar
kadaşları tarafııı<l:111 Ti.irk musikisi ve halk 
şarkıları. 22,10 ırn,•a raporu. 22,13 Fasıl 
saz Jıc,·el i: Okuyan I:ır: fhrahim Uygun, A
li 8üll~ül, Belnıa. 22,55 Son haberler ve 
crle~i ~üniin proı:ruını . 23 Saat ay;ı.rı, 1s
Likl:il marşı, Son. 

Kalbi göğsünün 
üzerinde ... 

Bu garip çoeuk ufak 
bir nezleden öldü 
Kalbi sağ tarafında olan adamlar 

işittik. Bu, o kadar garip bir hadise 
sayrlmıyabilir, Fakat, Rigada geçen. 
lerde doğan bir çocuğun vaziyeti da

ha garip. 
Çocuğun kalbi sağında değil, sol ta-

rafında ve herkesin kalbi nerede ise 
tam o noktada imiş. Fakat, kalp gö. 
ğüs kafesinin içinde değil, dışında.. 
dır!. 

Kalbi, kaburgaların ve göğüs ada
lelerinin üzerinde ayrı bir parça ha. 
linde olan bu çocuk sağ salim dün. 
yaya geliyor ve kalp, hvada olduğu 
halde, mükemmelcm işliyor. 

Yalnız, kol bacak, burun kulak gi. 
bi azamıztn hariçte bulunması belki 
bir tehlike teşkil etmiyebilir. Fakat 
kalbin vücudün drşmda olması şüp
hesiz ki çok tehlikelidir, Bu nazik a
za, ufak bir çarpma neticesinde du
rabilir. 

Onun için, doktorlar çocuğun kal. 
bini bir mahfaza içine almayı düşünü 
yorlar. Ona göre hususi bir kutu ya
pılıyor Ye çocuğun göğsüne, kalbL 
nin üzerine konuluyor. 

Bu garip çocuk uzun bir müddet 
yaşıyor. Ailesi, tabii bir hayat süre~ 
cek mi diye merak ediyorlar • 

Fa k:ı' . talih çocuğun yüzüne daha 
fazla c;lilmüyor. "Kalbi göğsünden fır. 
Jamış,. olan bu çocuk geçen gün ölü
yor. 

Yalnız, şunu derhal işaret edelim 
ki. çoc~ğun ölümü kalbinden değil, 
soğuk almasından ileri gelmiştir ... Ta 
biatin garip bir mahluku olarak, kal 
bi dışarda dünyaya gelen çocuk, bu 
sakatlrğma rağmen yaşamış ve belki 
daha da pek çok yaşıyacaktı; fakat 
uf ak bir soğuk almaya kurban gitmiş 
tir ... 

Rigada gariplik cihetinden rekor 
kıran diğer bir ı:ocuk daha vardır : 35 
santim olarak dünyaya gelen bu ço
cuğun yaşıyamıyacağmda bütün dok 
torlar müttefik bulunuyorlarmış. Çün 
kil çocuk dünyaya geldiği zaman. ye. 
ni doğan bir yavrunun en az bulun
ması lazım gelen sıkletten ı kilo a. 
şağı bir sıklette imiş. 

Fakat 3!5 santim olarak dünyaya 
gelen bu çocuk henüz sai!dır ve ma. 
şallah yaşamaktadır. 

Vaşingtondaki tarihi tabii ve cog. 
rafya enstitüsü çoktanberi ilmi bir me
sele üzerinde uğraşıp duruyor. Bu ens. 
titü profc~örleri canlı mahluklardan 
hangisinin caha süratli olduğunu araş 
tmyorlar. Enstitü 3 mükafat verece. 
ğini ilan ederek en süratli canlı mah
lüku araştırırken bazı kimseler insanın 
en süratli olduğunu ileri sürmüş ve tay 
yare ile 500 kilometreyi bir saatte ka. 
tcttiğini iddia etmiştir. Fakat bir alim 
bir böcek göstererek bu böceğin sanL 
yede 360 metre süratle yol aldığını 
yalnız bu mahlUkun admı bilemediğini 
söylemiştir. Profesörler b:::ceı~'in cinsi-o 
nin tayinine çalışmaktadırlar. 

Asırlık ihtiyarlar En Fazla 
Tür ki yede 

Belgratta çıkan "Politika,, "yüz ya. 
şındakilerin memleketi Türkiyedir,, 
başlıklı kısa bir yazıda şunları kay. 
detmektedir: 

Yapılan son istatistiğe göre, yüz 
yaşını geGmiş insanlar en fazla Tür
kiyedcdir. Bunların yekunu 6241 dir. 
ve 3.985 i kadın, 2,256 da erkektir. 

Yazan: 

Maır~ 1HıeODnlr1l~<err -
ILem, çabuk ve alışık harcltetlerile 

yüzünü snbunlayarak, banyonun ke
narına ilişmiş olan genç luzla konu
şuyordu: 

- 1ş fena. değil ama, blr kadınla. 
çalışmak hoşuma gitmiyor. Kadın 

milleti mi? .. Hepsinin köküne kibrit 
suyu. Zehirde şifa, onlarda ve ra ... 
Darılma kızma eıni hemşire .. . Sen de 
o soyclansm ama .. Neyleyeyim. Huy 
canın nltrnda. Çıkmaz ki.. 
Kadın omuzlarını silkti. Ağır ağır 

söyledi: 
-Aldırm.a Lem. dedi.. Ama, erkek

ler de pek öyle ahım şahım şeyler 
değil benim için. Oğlum. lş i.~tir. He
le bu iş tam biçilmiş kaftan. Benim
le çahşmak istersen hazırını. Yok 
dirsek çevirecekseıı, peşin haber ver 
de, eyvallah diyeyim . 

Lem, cevap Yermeden önce lam lld 
dakika düşündü ve birden dönerek: 

- Pckttıa. hemşire, kabul... diyo 
gülümsedi. Seni bana gönderen çok 
sevdiğim iyi bir al'kadaştır. Onun i
çin, bir kere daha boyumun ölçüsünü 
alaeağ-ım. 1nşa1Jah, kadın milleti bu 
sefer aP,-7.ımın tadını kaçırmaz. llclo 
bir işleyelim .. 

• • * 
Aradan beş hafta geçer geçmez 

Lem enselendi. Muhakeme edildi. 
Mahkum olarak hapse tıkıldı. Beşse
ne yemişti. Kadın, sudan bir ceza i
le, işi atlatmıştı. Zira, müddeiumumi 
ye giderel>: ona bir takım ipucu ver. 
mlştl. Olagan işlerdir. 

Dört sene sonra hapisten çıkan 

Lem, hiç ele "ıslahıhal" etmiş sayıla
mazdı. Biber gibi acı, nemrut bir a
dam olmuştu. Kasaba kasaba dolaşa
rak, fırsat buldukça., punduna geçir
dikçe ufak tefek "işler" yapıyor, si
zin anlryacağınız hrısızlık ediyordu. 
Ama, devede kulak kabilindendi bun
lar .. 

Kadın denen mahluktan da, hayat
ta. yenilmenin tokadını yemiş her 
insan gibi müthiş surette nefret edi
yordu. F11kat bu n('freti Lusindaya 
dastlayınca ya kadar süre bileli. 

• • * 
·Lusinda, Elit gazinosunda çalrşı

yordu. Lem burasını pek seviyordu. 
Oraya beş gün peşisıra gitmiş ve kıza 
hiç de ehemmiyet vermemişti. Yü
zünü gazetesinin içine saklıyarak, 1\
deta havlarcasına emirler vererek, 
"bana hak kız, şunu, bunu getir! ... " 
dcmi!;'tl .. 

Beşinci günü akşamı, Lusinıln, Le
min önüne bir kalım getireli. Lem ga-

Tiyatrolarda Sağırların Yeri 

!ngiltere ve Almanya tiyatrolarının 
bazılarında az ve ~ok sağırlara mahsus 
oturacak ycrkr ayTılmıştır. Fransa
daki askeri maluller cemiyeti bütün 
tiyatro idarelerine müracaatla harp. 

lerde sağırlaşanlara mahsus, Alman • 
yadaki gibi. yerler ayrılmasını rica et
miştir. Snhneye yakın bir yerde ayrr. 
lan bu yerlere sağırlara mahsus mik. 
rofon tertibatı konuluyor. 

Cehennemin Pınarı Nerede?, 

Eres kasabası ilk c;ağdan kalma ha
r;ı p kalelerle çevrilidir. Bu kalelerin 
içinde taştnn bir evin ortasında dibi 
görülmeyen bir pınar \'ardır, ki o ha. 
valide yaşıynn insanlar bu kuyuya ce. 

hennem pınarı ismini Yermektedirler. 
Hakikatte ise suyun sathi 45 metre 
derinlikte görülmektedir. Fakat suyun 
kaynadığı yerin dibi görülemediği için 
efsane halinde bu pınara Cehennem 
pınnrı deniliyor. 

Londranm hava hti.cumlarma karşı müdafaa tedbirleri arasmda balon tertiba.. 
tı büyük bir yer almaktadır. Geçen gün huva nazırı Sir fünsley \·ud balon mü.. 
dafaa tertibatı karargahını gezmiş ve bu münasebetle tecrübeler yapılmıştır. 
Burada. nazır, şişirilen balona bakıyor. 

Hikiige 1 

zetcsinden ba:;:ını kaldırmadan şeker
liğe uzandr. Kolu fincana. değince, 
sıcak lrnlıve buharları tüte tüte örtil
ye ve kızın koluna döküldü. Genç kız 
acısını beUi etmemek için dudakları
nı ısırdı. 

Lem şaşırdc lrnldr. Ne ~·apacağınr, 
ne söyliycceğini bilemedi. Olduğu 

yenle sanki çivilenmiş gibi kımılda

madan kı7.a. bakakaldı. Genç kız, 

döndü Ye mutfağa yollandı. Lem de, 
l)orcunu ödeyerek gazinod::ı.n dışarı

yn fırladı. 
Ertesi gün tekrar gazinoya dam

Jnyan Lem. bu sefer ı;enç kızla soh
bete girişti: 

- Affedersin, lnz, dedi. Dün lrnlu
na, knlıvcyi d(;küvc'rdim. Den böyle
yim işte. Jfayyanlık! ... 

- Zarar yok. Çok acımadı. 

- AIL 1\lcmnun oldum. Dana bir 
gulaş söyler misin? .. 

r~cm blr müddet yutkundu, sonra 
ra. CC'SU l'Cllencli: 

- tsınin ne senin? .. diye sorcln. 
Genç kız fıkırdauı: 
- Lıısiııda. 

- Ne hoş bir isim! .• 
Lem bir terceldüt anı daha gcçlrdl, 

sonra devam etti: 
- Ben esas itibariyle g::ıcolardan 

hoşlanmam. Ama, senin kahveyi ko. 
hına boca ettii!;im zamanki cesareti
ne hayran oldum. Gık bile demedin 
yahu! .. Ne elersin, bu gece bir sinema 
(l.lemi yapsa!;: mı? 

- Olur! ... 
Aradan tam iki h::ı [ta geçtik len 

ı;;onra, Lem i!o Lusinda bir parkta, 
bit peykeye oturmuşlardı. Gökte yıl
dızlar arasında ince bir portakal di
limini andıran ay nazlı nazlı salım. 
yordu. Hanı serince idi. Üşütücü idi. 
Lusincla burnunu ucuz, elden düşme 
kürkünün içine gömmüştü. Lem de, 
topuğuyla bastığı kumları eşeliyor

du . Sonra ağır ve hafif sesle mırıl 

dandı: 

- Mesele bundan ibaret Lusindn. 
Çocukluğumdanberi kadınlardan ncf 
ret <'derim. Her ıaman onlnrdan fe
nalık gürdüm. Deni eğri yola saptı
ranlar, ayağımı kaydıranlar gene on
lar oldu. Onun için beni ayıplamaz. 
sın değil mi? .. Ama, sen, sen başka
snı Lusindn .. Sen beni tamamiyle de
ğiştir<l in; dünya mı başım türlü gös
terdin hana.. Anlatamıyorum ki... 
dedi, sonra lıütün hayatını perde per
de açnralc, yaptığı hrrsıılılı:ları, vnr
d11~11 voliler!, geçirdiği maceraları, 

hapishane ülcmini birer birer anlat-

Çeviren: 

nbıralhlnm H©.>'1'1 

a 
tı. Polisin her an kendisini yakala· 
malt ihtlmnll olduğunu söyledi. 

Genç kız, hırçın hırçın: 
- Dana bunları söyleme. Hem işit

mek de istemiyorum. ·zır::ı. beni arn
kadar etmez .. Maziyi unutalım. An
calt artılr doğru yola gireceğini, dU
zeleceğini, namuslu bir adam olaca
ğını vnndct. Yeter .. f-edl. 

Lem sevinçle söz verdi. Ertesi giln 
de resmen karı koca oldular. 

Dünyanın En Büyük Vapuru 
Amerikalılar dünyanın en büyük 

vapurunu inşaya başladılar. 1940 yı.. 
lında suya indirilecek olan bu vapur 
15,750,000 dolara mal olacaktır. Mo. 
dern tekniğin en son tekemmülatı bu 
vapurda bulunacaktır. Transatlantili 
ekspres posta.smr yapacak olan bu va 
pur Nonnandiya Ye Kuin Mcriden 
büyük ve daha süratli olacaktır. 

Bir Şehrin 
Ruhu 

Küçük hikayeler -
Yazan: Sadri Ertem 

Lem ile karısı iki sene dirlik. dU
zenllk içinde yaşadılar. Artık bir fab
rikada çalışıyor, bir yana da haftada.\ 
birkaç para atabiliyordu. Fakat iki Ven İ C:J k ( 1 
scno sonra felaket başgösterdi. Fab- t İll••••••ll!ll•••••ı••i 
rikanın işi iyi gitmedi. Lemi de ora
dan çıkardılar. Bir ay daha geçti. 
Lusinda gebe olduğunu söyledi. 

Genç kadın ilk önce haber vermek 
istememişti ama, sonunda korkmuş
tu. 

Lem çoluk çocuğunu geçindirmek 
için her taşın altrnr kaldırdr. O yaı 
ev, ev dolaşarak kilerlerl, sarnıçları 
temizle-dl. Bahçeleri kazdı. Tele bir
kaç kuruş çıkarsın diye, hamallık hi
le etti. Lı\kin, gene de iki ipin ucu
mı bir araya getiremedi. Nihayet bu 
şansmdnn o kadar bıktı ki, tavan a
rasında sandığının ta. dibine sakladı· 
ğı revolverini gene cebine yerleştir, 

dl. . 
E2ki günlerde olsaydı, böyle buda

laca işlere girişmezdi. Ama, açlık, a
kıl, mantık dinler miydi? .. 

Tnnımaclığr bir kasabaya gitti ve 
güpegündüz bir kuyumcu dükldl.nmı 
soymaya Irnlkıştr. Tabiatiyle yaka
landı. Sabıkası olduğu için bu sefer 
1 O sene yedi. 

• * • 
Karısı ara sıra geliyor, kendisini 

yoklayordu. Ara sıra dedim. Zira, 
tren parası çok pahalıydı. Hem, za
vallı kadrnenğız yalnrzdı. Hapisha
neye geldiği günler çocu~u evde yal
nız bırakmak icap ediyordu. Lem 
karısına, buradan kurtuluncaya ka
dar kızımı görmek istemem. Sakın 

getireyim deme!.. diye tcmbihlr:!miş, 
zarar yok, bağrıma taş basar kalln
nrrıın. Tek, o babasını bu vaziyette 
tanımasın, demişti. Lusinda başını 

sallamış, ağzından tek bir söz çıkma
mıştı. 

Bir başka sefer de Lem, karısına: 
- Ne güzelsin Luslnd:ı. Seni böyle 

çalışır görmek beni eziyor. .Ama za
rar yolc. Hele buraılan bir uçayım, a
cısını çıkaracaihm; yallah, billnh, 
tallah ı;:ıkaracağım. Zira sen benim 

b~cik güneşimsin .. Beni insan yapan 
adam eden sensin .. diye heyecanlan· 
mıştı. 

Aradan beş sene, Leme elll sene 
gibi gelen, beş sene geçti. Bu beş se• 
ne Lemin, karısı Lusindadan mek .. 
tup, onun geleciğinl beklemek, Yira, 
bana kızımın resimlerini, hep yeni 
resimlerini gönder, diye yalvarmak· 
la geçti. 

:Nihayet dayan.ı.madı '\"e bir gUn. 
Lusindaya mektup göndereli ve gele
cek sefer çocuğu da beraber getir, ar
tıJ:: dayanamıyorum, diye yazdı. 

Bir pazar günü öğleden sonra, Lu· 
sindaki zile birlikte hnplshaneye 
geldiler. Misafir salonunda bir pey

keye oturarak Lemi beklemeğe baş
ladılar. 

Küçük kız, merakla gardiyanları 

süzüyor, ve annesine, zavallmın ce
vap ı; ermeğe imkftn bulamadığı bir 
sUril sualler sordu. 

Lem o kadar heyecanlanmıştı ki, 
Lusindayı öpmeği unuttu. KUçUcilk 
bir islccıııleye oturarak küçücük kı
zı seyre daldı. Kollarını açıp da: 

- Yayrum, benim .. Benim yav
rum! .. diye hıçkırdığı zaman, gözle
ri dolclu. 

Çocukcağız, korkmuş, Urkmilş gi
biydi. Annesine sokuldu. Lusinda şa
şırmıştr. Küçük kıza kaşlarını çattn 

- Ne o? .. Neden korktun? .. Seni 
yiyecek değil a? .. Bu adamın kim 
olduğunu bilmiyor musun? .. dedi. 

Çocuk sert bir hareketle başını sal 
ladr ve: 

- EYct, anneciğim. Bu adamın 

kim olduğunu biliyorum. Bu, piya
nonun üstünde duran, ve ge~en haf
ta da babamın kaldırıp sokağa fır· 
ln.ttığr resimdeki adamdır ... diye cı
vıldadı ... 

1brnhinı llOl."'l 
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lstanbul belediyesinden: 
Pazarlık.sız: satı~ mecburiyeti hakkındaki 3489 numaralı kanunun tatbiki su 

retine dair olup 15 eylül 1938 tarihli resmi gazetede çıkan 9527 numaralı ka. 
ra.nıame sureti, i§bu kararnamenin on dördüncü maddesi hL!.müne tevfikan a
llkadarlarca bilinmek üzere ilan olunur: (6826) 

Pazarlıksız salış mecburiyeti hokkıodakl 
8489 numaralı kanunun tatbJki suretine 

dair kara 
K~anıame No. 951!1 
Madde 1 - Ankara, İstanbul ve İzmir şehirleri Belediye hudutları içinde. 

qağıda yazılı maddelerin perakende ticaretinde, 3489 numaralı kanun ile işbu 
kararname hükümlerine tevfikan, pazarlıksız satış mecburidir: , 

1) Kesilmig kasaplık hayvan etleri ve sakatları, kümes hayv:anı etleri (pi§
memi§), her nevi sucuk ve pastırmalar, 

2) Taze yumurta, süt, yoğurt. tereyağı ve sadeyağ, koymak ve peynirler ve 
bunları satan dükkanlarda satılan· diğer maddeler. 

3) Kapalı kaplar içinde satılan her nevi menba ve maden sulan, 
4) Ya~ sebze ve meyvalnr, bunları satan dükkfınlarda satılan sair madde. 

ler, 
5) Her nevi bakkaliye maddeleri ve bakkal dükkfuı ve mağazalarında satışa 

arzedilen sair maddeler, 
6) Mahrukat maddesi olarak odun, ağaç kömürü, maden kömürü, linyit 

antrasit, sömikok ve briketler, 
1) Her nevi hazır ayakkaplan ve ayakkabıcı dükkanlarında satılan sair 

hurr eşya, 
8) Her nevi hazır şapkalar ve şapkacı dükkan ''e mağazalarında satılan 

haz:ır e§ya. 
9) Her nevi hazır elbiseler ve hazır elbiseci dükkan ve mağazalarında satı· 

lan sair her nevi haz.:ır e§ya, 
10) Her nevi manifatura eşya ve maddeleri ve manifaturacı mağaznlarm. 

dıı. satılan sair e§ya, 
11) Her nevi kuma§lar ve kumaşçı mağazalarında satılan sair e.~ya (terzi. 

lerin, kendi dilkkanlarmda dikilmek üzere bulundurdukları 'c teşhir ettikleri 
kumaşlar ve elbise malzemesi hariç). 

12) Her nevi tuhafiye mağazalarında satışa arzedilcn sair C'Şya ve mad. 
deler. 

13) Her nevi balı ve kilimler ve halıcı dükkanlarında satılan sair eşya, 
14) Turistik eşya satan antikacı dükk:ın 'e mağazalarında satıfa arzedilcn 

her nevi eşya ve maddeler. 
Madde 2 - l§bu kararname hükümleri, dükkfın, mağaza, depo gibi satış 

yerlerinde yapılan perakende satış1ara tatbik olunur. Aşağıda yazılı satışlar 
bu hükümlere tabi değildir: 

A - Seyyar satıcılık (sokak veya meydanlarda durularak veya dolaşarak 
yapılan satıelar) 

B - Müstahsillerin mallarını seyyar surette satmaları. 
C - Muayyen veya gayri muayyen günlerde sokak veya meydanlarda ku. 

nılan pazar yerlerinde dükkan ve mağazalar haricinde yapılan perakende satış. 
far. 

. Madde 3 - Ayni zamanda hem toptan (veya yarı toptan) ve hem de pera. 
kende satış yapan dükkan ve mağazalar, perakende satışlar için bu kararname 
hükümlerine tabidirler. 

Ancak, tliccar ve esnafın kendi dükkanlarında satılmak üzere yukardnki 
flkrada yazılı mağazalardan yapacakları mübayaat perakende sayılmaz. 

.Madde 4 - Bu kararname tatbikatı bakımından; toptancı, yarı toptancı, 
perakendeci. seyyar satrcı ve pazar yeri sabcılnnnm vasıflarının ''C bırinci 
maddede yazılı ticaret şubelerile eşya ve madde grup'nrınm tcfrikindc tered. 
dilt hasıl olduğu takdirde, mahalli Belediye encümeni, ticaret odasının mütalfı. 
asmı almak suretile, keyfiyeti bir karara bağlar. 

Madde 5 - A) Birinci maddede yazılı eşya ··e maddeler ayni maddede bah. 
geçen dük.kan ve mağazalarda satılan sair mevada fiatı gösterir etiket ko. 

mır .. B? etik~tler, malm mahiyetine ve ticari usul ve adetlere göre, malın veya 
aynı f~attakı mal gruplarının üzerine korunak, bunlara her hangi bir bağ ile 
raptedılmek, asılmak, bir sehpaya takılmak gibi suretlerle kullanılır. 

Ancak, etiketlerin müşterilerce iyice görülebilecek ve hangi mala ait ise 
ana taalluku sarahatle belli olacak surette konması rnzımdır. 

B - Esasen üzerinde fiati yazılmış olarak "kapalı kap veya ambalajlar için. 
Be satışa ar.zedilcn (İçkiler, tütün paketleri ilfıh. gibi) mallar üzerine aynca 
etiket konulması mecburi değildir. 

C - Mahrukat maddelerini satan dükkan ve depolarda, bu mallarm fiaL 
lan bir le"vhaya yazılarak, bu levha dükkfin vcyn deponun müşterilerce iyi görü. 
Jebllecek bir tarafına asılır. Bu levhadan maada, mallar 'Üzerine ayrıca etiket 
fomnası caizdir. 

Birinci maddede yazılı yiyecek ve içecek maddeleri satan dükkfınlarda, ayni 
Mnıanda, dükkfulda istihlak edilmek üzere satış yapıldığı takdirde, bu suretle 
1,APilan satışların fi:ıtleri bir levhaya yazılarak bu levha satış yerinin müşteri
lerce iyi görülebilecek bir tarafına asılır. 

Bunlar haricinde kalan satışlarda mala etiket koymak mecburiyeti baki. 
i!ir. 

E - Fiat ve evsafın ağaç, karton veya maden gibi maddelerden yaptlmr§ 
rakam ve harflerle de bey:ını caizdir. 

Madde 6 - Etiketlerin murabba, mustntil, müselles veya daire gibi mun
t&zaın bir aekilde kesilmiş olması lii.zımdır. 

Bunların, müşterilerce görülmeğe kifayet edecek büyüklükte olması, etiket 
Uzerindeki fiat rakamlarının ve bu kararnameye göre yazılması mecburi olan hal. 
lerde evsafa müte:ıllik kelimelerin okunaklı, muntazam, kit.fi büyüklükte, baş
ka. rakam ve kelimelerle iltibasa mahal vermiyecek surette yaz.ılmış olması 
prtbr. 

Etiketlere fiat; lira, kuruş. para kelimeleri veya T. L., Kş .• Pr. remizleri 
ne birlikte yazılır. 

.. ~fadde :._ 7 A) Sütten mamul yağların fiat etiketlerine, eritilmemiş yağ. 
Jar ıçuı "tereyağ,, ve eritilmiş yağlar için "!ıade yağ .. kelimeleri ilave olunur. 

Bundan ba.§ka. mer'i kanun ve nizamlnr mLıcıbinre, menedilmemiş olan boya. 
lar vasrtasile ta bit rengi değiştirilmiş yağların etiketine "boyalı"; karıştml. 
ma.sr menedilmemiş olan nebati ve sair hayvani yağlar ve yabancı maddelerle 
~~ık yağların etiketine ''karışık,. , içine . tuzdan başka • yabancı hiçbir mad
ae karı§tmlmamt§ olan saf yağların etiketine de ''halis,. kelimeleri ilave edilir. 

Boyalı ve ka.rıaık yağların satılması menedilmiş olan mahallerde bilümum 
yağle.rın. etiketleri üzerine, nevine göre "tereyağ,, veya "sadeyağ,, yazılmakla 
Jktifa. olunur ve bu adlar, içine - tuz hariç olarak • yabancı hiçbir madde kanş. 
tmlmamıs olan saf yağı ifade eder. 

B) Zeytinden elde edilip de, içine sair bilumum nebati ve gayri nebati yağ. 
Iv kll'I§fJrılmam!§ olan yemek1ik zeytın yağlarının etiketine ''halis zeytinya
f!,,; 8a!r yağlarlt' kn.nşt.ırılmış olan yemeklik zeytinyağlarının etiketine ''karı
§Jk zeytinyağı,, ltı. •• meleri yazılır. 

Yemeklik karı~ık zeytinyağı snb~ı menedilmiş olan mahallerde yemeklik 
zeytinya.ğlarmm etiketleri üzerine "zeytinyağı,. yazılmakla iktifa olunlll' ve bu 

170 sene evvelki cinayetler 
(Bat tarafı 5 incide) 

lerde neşrettiği makaleleri o!mmuş, 

o da başlı başına tet'kikata giri,mişti. 
Onun da 1766 senesine ait kilise defte
rinde dikkatini uyandıran bir kayıt 

gözüne ilişmişti. Andcrs Skörre ile 
Gerda Ulfa o tarihte evlenmişlerdi. 

Tacir, ayni zamanda eski bazı mek. 
tuplar da ele geçirerek, bunların mea. 
Jinden Ulfanın genç, fakat çirkin, s::n. 
ra dişleri ileriye doğru çıkık biçimde 
bulunduğu gibi, iki azı dişinin de ek. 
sik olduğunu, bunlardan başka alnı 

üstünde de eskiden almı§ olduğu bir 
yara izi 'taşıdığını öğrenince, derhal 
iskeletin saklanıldığı yere koştu, bun. 
lan, rahıbc anlattı ve bu noktalardan 
tetkikat yapılınca, artık hiç §Üphe kal
madı; iskelet, Gerda Ulf anındı. 

Ve bütün o arazi sakinleri Isvcçli. 
lerin iştirakile iskeletin bulunduğu 

yer ve civan araştırılmak üure hara. 
retli bir faaliyete geçilerelt, bir ara. 
lık mektep çocukları, taş, toprak çö. 
küntiisünün az uzağında düz ııatıhlı 

oyuk bir yerin giriş yerini meydana 
çıkıırdılar. içeriye girilince de. mağa. 
rada derisi kemiğine yapışık, mumya. 
laşı'k bir erkek cesedinden bakiye ne 
kalmışsa, karşılarında upuzun yattığı· 
m ~erek irkildiler. Mağaradaki her 
hangi bir gaz kabilinden kimyevi gaz 
cesedin, tamamile çürüyüp dağılma. 

masını temin etmişti. 

Ileriyanda bulunan çinko bir kutu 
içersindeki eski harflerle yazılmış, 

yarı yan ya yıpranmış bir mektup par. 
çası da, burada 170 sene evvel bir 
haile oynandığını açığa vurdu. 1768 
tarihinde yazdığı bu mektupta, An
ders Skörre, başka bir kadınla evli 

olduğu halde Gutta Sört!nseni nikah. 
ladığını, itiraf ediyordu. Düğün gü • 
nü ilk karısı çıkagelerek, ikinci karı. 

sının yeğeni Hiyalmar Sörensenı.; mü
racaatla, hakikati söyleyince, yeni ge 
linin yegcni, Skörreyi vaziyeti ko. 

nuşmaya davet etmişti. Rica yollu 
yapılan bu davet üzerine vaka yerin
de toplanmışlardı; kendisi, 1 inci ve 
2 inci karıları ve 2 nci karısının ye. 
ğeni ... 

Skörre, baıka çıkaryol olmadığı ka. 
naatile önce yeğen Hiyalmar Sören. 
ıcni öldürmüı, ce cdini mağaraya tiÜ. 

rüklemişti. Sonra ilk karısı Gerda 
Ulfayt boğazlayarak, onu da taşlar a. 
rasına &ürükleyip bırakmıştı. "Yeni 

gelin Gutta Sörensen, bu cinayetle • 
rin şahidi olmak üzere, katil kocası

nı ele vermek makıadile köye doğ. 

k.ojmağa kalkışınca, Anders Skörre 
çarçabuk onun da işini bitirmiş ve bil. 
tün bu olan, bitenlerden zerre kadar 
teHişa, dehşete kapılmamı~. suçta ma. 
haretin kemalini gösteren bir tavurla, 
Hiyalmar Sörensene, başını kendisinin 
taşla ezip parçaladığı, yüzünü tanın. 
mayacak hale getirdiği yeni karısını 

öldilrmüş olmak suçunu yükletmi~, 

güvey, kendisi temize çıkıvermişti; 

iistelik yeni kamına verdiği hediyele. 
ri ailesinden geriye istemek üze-
re ..... 

1ştc şimdi, işin içyilzü aydınlanın

ca, 170 sene sonra, İsveçli her iki dü~ 
man aile de, birbirlerine düşman ol. 
mağa sebep bulunmadığı neticesine 
varıp, barışmışlardır. Hatta o kadar 
candan bir banşma, ki Skörıc ailesin. 
den yirmi beş ya§ında Hiyalmarla 
Sörensen ailesinden genç bir kız o. 
lan Agnes, birkaç haftaya kadar ev. 
lencrek eski düşman 2 aileyi biri. 
birlerine dostluk bağlarile bağlayacak-
larmış. -

Ya An.ders, 170 sene evvel Itati: 
olan ve ced, Skörrc ailesinden değil 

mi ve Sörcnsen ailesincen Hiyalmar 
onun elilc maktul düşmedi mi? iier 

nedense, bu nokta, şimdi aradaki vazi. 
yete tesir edici sayılmıyor; şiınCli 

işte vaziyet başka türlü .... bir değişik. 
lik ! ? • • ••• 

()evlet Basımevl Direk törliiğünden: 
Xültür Bakanlığı tarafından neşredilen Lise dcnı kitaplarınrn 'basım i§Ieri 

bitirilerek bugünden ıilib-.:::ı Çcmbcrlitaşta ''KüJtı:lr Bakanlığı Yayıncvindc'' sa
tışma başlanılmış olduğu bildirilir. (6823) 

ad, içine zeytin tanesinden elde edilen yağdan gayri her hangi bir yağ kanı;ıtı
rılmamış olan halis zeytin yağlarını ifade eder. 

Gıda maddesi olmaktan başka suretle istimal edilmek üzere satılan zeytin 
yağlan?etiketine hangi istimale mahsus olduğu yazılır. 

C) Yağlı tanelerden elde edilen yağlann etiketlerim~. fiattau başka "susam 
yağı,,, "pamuk yağı,,, ilah gibi cinsleri de yazılır. Vejetalin ve Margarin yağ. 
ları hakkında da ayni hüküm caridir. 

Dünya medeniyetindsn 

Tür ili 
(Ost tarafı 1 incide) 

tamamile ba§ka bir sese, başka bir 
talaffuza, başka bir heoeye s!:>karlar. 
Bu şekil dahilinde. sabit bir bakı§la, 
bir kelimenin hangi lisan kelimesin. 
den müştak bulunduğunu izah etmek 
çok güç bir iştir. Gerek medeniyet 
tarihi için, gerek dil tarihi için işte 
bu, büyük bir noksan teşkil ediyor. 
du. Kelimeleri geçirdikleri değişiklik. 
lerden, bunlara yapılan ilavelerden 
ayırarak, uğradıklarr eksiklikleri ta. 
mamlıyarak onu ilk haline sokup mil. 
liyetini tayin etmek, müsbet ve ilmt 
bir metotla mümkün olabilirdi. 

Bu da. bugün, TU,.k eli, Türk de. 
basile vücude geldi. Guneş • Dil. bu. 
gfuıkU tarihin üstünde bunu yapma.. 
ya muvaffak olduğu için gururla par 
lıyor. 

Güneş • Dil'in beynelmilel sahada. 
ki yUksek hiz:metinl zikrederken bu. 
nun ayni zamanda 'l'ürklUk ıçın ne 
§Crcfli bir varlık olduğunu kaydet.. 
met bir boyunborcudur. 

Aııca.k Güneş • Dil'dir ki kelime. 
leri doğru tetkik edebilmek imkanını 
vermiş, dillerin mllliyetlerinl olduğu 
gibi tayin etmemize sebep olınuB. 
b~kalarına peşkeş çekilen bir çok sa. 
nalların, bir çok ırk isimlerinin men. 
şclerini tayin etmekle Türklüklerini 
meydana çıkarmış, bütün bu bilgile. 
rln ve bunu yapanların Türkler ol. 
duklarını, ilme istinat eden usuller. 
le meydana çıkarmıştır. 

Artık arkeoloji, yalnız ve tek kal. 
dığı için sıktlmıyacaktır. Güneş • 011 
onun en yakın bir refiki, çalışan kol. 
lan, ve hakikati birlikte çıkaran bir 
dimağıdır. Tarih, i§te bu :son şekli 
ile ilmi bir yola girmi§tir. 
Güneş • Dil tarihin geçmişte sap. 

mış olduğu hataları yok etmeye ve 
gelecekte o hatalardan koruınaya ya. 
rıyan en doğru bir metottur. Biz bu 
dil bayrammı tes'it ederken pek hak. 
h olarak göğsümüzü gerebiliriz; llmt 
tarihin istinat edebileceği yegane 
varlık, Güneş • Dil, bizim elimizde 
doğmuştur. 

Bunu dliştinUrken onu yarata.p pil .. 
yUk de1ıaya, tnu Şef Atatürke de 
şükran borcunu unutamayız; zira GU.. 
neş - Dil, onun akla hayret veren di. 
mağmdan bir §uadır. Bir çok mede. 
ni varlıklar gibi, o da AtatürkUn 
Türklüğe, daima göğsünü iftiharla 
kabarttıracak bir hediyesidir. 

RIZA Çavdarlı 

D) Kapalı kaplar ve damacanalar içinde satılan menba sularının (Taşde. (1) OMldc; thc Nwt anccnt East, 
len, Karo.kulak, Çene) ve maden sularının da (Karahisar, Kisarna) gibi nevileri· 21-6. 
ni g<isteren bir etiket şişe ve damacanalar üzerine yapı§tırılır. (f) Oambrid{}c Aııcient History: 

E) Kasaphk hayvan etleri Uzcrine konacak etiketlere fiattan. b~ka etin, /, 86, 90-1, 36~· 
''kuzu. koyun. keçi, dana, sığır, domuz,. gibi cinsleri koyun eti etiketlerine de (S) Will Durant: Histoiro de la 
koyun etinin ''Karaman, Dağlıç., gibi nevileri de yazılacaktır. sivüi,sation, 1, 146. 

F) Bu kararname hükümlerine göre etikete illi vesi icabcden evsafı, kapalr ( 4) O. A. IJ., 362. 
kap ve ambatajlan üzerinde esasen yazılı olarak satışa arzedilen mallarda, bu (Ş) Op. Oit, 85--6, 
evsafın ayrıca ilanı mecburl değildir. (6) Will Durant; 1, 15~. 

Madde 8 - A.) Etiketler veya kararnamede yazılı sair vasıtalarla müşte. (7) Op. Cit. 
rilerin rttılama vazolunan perakende fi at, pe3in satış fiatıdır. (8) a. Golt::; la civiJi.sation E. 

B) Taksitle satışlar için ayrıca fiat tatbik edildiği takdirde, etiketler vası. gecmıe; 439. 
tnsile beyan olunan fiatlara yapılacak zam miktarı veya taksitli fiat ma.ğar:ı. (9) Op. Cit. 
da asılacak bir levha ile yeya maim etiketine yazılmak surctile müşterilerin ıt· (10) Op. Cit, 4~0. 
tılaına konur. (11) Op. Oit, 440. 

C) Bir malın kilo. adet ilô.h. gibi sa~ valıidi fiatı ile çuval, teneke, dilzinc ( 12) Op. Oit, 441. 
umı. fiatıarı farkı olduğu takdirde. keyfiyet bir ıevha ne veya etiket üzerine ya. ----
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zı lmak surctile müşterilerin itblama konur. 
:Madde - 9 A.) Hem toptan "veya yarı toptan,, ve hem perakende satış ya. 

pan dükkan ve mağazalarda, müşterilerce iyice görünür bir mahalle metni aşa. 
ğıda yazılı bir levha asılır: 

"Perakende satı.~larımız pa::arlıksı.:dır.,, 
B) Yalnız perakende satı§ yapıp da sattığı malların tamaını bu kararname 

ile pazarlıksız satış usulüne tabi tutul mu§ olan dükkan ve mağazalarda nlÜ§· 

terilerce iyi görünür bir mahalle metni aşağıda yazılı bir levha asılır: 
''Rurada ııa::arlı'kstz satış yapılır,, 
Madde 10 - Bu karnnamenin bilinci maddesinde sayılmamış olan ticaret 

şubelerinden, kendi rızasile pazarlıksız satış yapmağı kabul eden dükkan vem~ 
ğazala.r, 9 uncu maddede yazılı §ekilde levha asmak suretile 3489 numaralı 
knnun ile işbu kararname hükümlerine ıabi olurlar. 

Madde 11 - Belediye idareleri 34 89 numaralı kanuna göre mahkum olan 
tacirlerin sicilini tutacaktır. Bu rnaksatra, hakkında zabıt varakası tutulmuş 
olan her tacire bir fiş tahsis edilerek bu fişe tacirin hüviyetine, ticarl ikamet. 
gfilıına ve nev'i ticaretine müteallik maHimattan başka zabıt varakasının ta. 
rih ve numarası, zabıt varakasının tutulmasını :icabettirmiş olan suç, tertip o. 
lunan cezanın nev'i, eczanın katiyet kesbcttiği tarih ve lüzumlu görülecek sair 
maliimat derccdilir. 

Madde 12 - Alakadar belediyelerce, 3489 numaralı kanun hükümlerine tev
fikan yapılacak takibata mahsus olmak Uzere maksada uygun ~ekilde tertip c. 
dilmi§ hususi zabıt varakaları kullanılır. 

Madde 13 - Iktısat Vekileti, lüzum görüğü takdirde, muayyen mallar eti. 
ketlerinin şekil, cb'at ve konulma suretini tayin eder. 

Madde 14-Bu kararname ali.kadar belediyelerce mahalU gazetelerle neş
redileoeJ..-tir. 

(Baş tarafı 7 ncido) 
daha güzel ve seri oldu. Rüzgar a.. 
leyhinde olmalnrma rağmen daha 
düzgün oynıya.n Galatasaray muha. 
cimleri bu kısımda sık sık rakip klU. 
bü ziyaret ediyorlardı. 

9 uncu dakikada kaçırdıkları iki 
muhakkak vaıtiyelte.n sonra 16 ncı 
dakikada Galatasaray soliçi Bedii 
plase bir 5Utle takımının ikinci golil. 
nü attı ve bunu hemen akabmda. 
genç sağaçık Sa brinin güzel bir çe\1. 
rigi sayesinde yapılan Uçüncü bir gol 
takip etti. 

Bu kısmın yarısından sonrası da si. 
yah beyazlıların ga)Tetıi akmlarilc 
geçti, fakat genç oyunculardan mu. 
rekkcp Süleymaniye muhacim hattı 
3-1 lik mağlUp vaziyetten kurtul. 
mağa muvaffak olamadı. 

Galatasaray takımında: Basta Lfit.. 
fi olmak üzere Saclt, Ef{ak, Şerif, Ce. 
IAI, Bedii; Slilcymaniyeden de: Ruhi, 
Orhan iki tarafın göze çarpan ele. 
manları idiler. Hakem Şazi Tezcan da. 
maçı çok güzel idare etti. 



lstanbul Komutanlığı Satınalma Komısyonu 
ilanları Jrlhisarlar· u~:M.üdürlüğü'rlçtEin: 

Harbiyede tcsiı ediecek Orduevi bağ 
lı kc§if plan ve ıartnamcsi dahilinde 
yıptmlacağrndan açık ckailtmı ile 
ihalcsı 29-9-938 pcrıembe gUnU aa 
at 11 de yapılacaktır. Muhammen kefif 
bcdcll 4915 lira 81 kuruıtur. İlk temi
natı 369 liradır. Şartnamesi 25 kuruı 
mukabilinde inıaat ıubesinden alına 
bilir. lıteklilerin ilk ter.Unat makbuz 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanu. 
nun 2 ve 3 üncU maddelerinde yazılı 
vcsikalarile ihale günUnden evvel 
İıtanbuJ Nafia müdürlüğilnden alS. 
cıktan vuikalarile beraber belli gUn 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (6823) 

• • • 
f ıtanbul komutanlığına bağlı birlikler 

hayvanatı için 8'44.000 kilo kuru ot sa· 
tın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 5 
birinciteşrin 938 çarıamba günü ıaat 

11 de yapılacaktır. Muhammen "tutan 
21944 liradır. İlk teminatı 1646 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görU· 
lebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarilc 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vnika· 
larile beraber ihale günü ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif mek· 
tuplannı Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. (6552) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki komutan· 

lığına bağlı birlikler hayvanatı için 
,5.000 kilo yulaf satın alınacaktır. A· 
çık eksiltme ile ihalesi 7 birinclteşrin 
938 cuma gUnü saat 10 da yapılacak· 
tır. Muhammen tutarı 2250 liradır. llk 
teminatı 169 liradır, Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mcktuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerinde yazılı vesikalari
Jo beraber belli gün ve saatte Frndıklr 
da komutanlık satın alma komisyonu· 
na. gelmelerl. (6714) 

• • • 
3:4,5 ton ıafi yUk taşıyabilecek ve 

motör Blok silindir, mUtcharrik kUla.s· 
Jr. yağlama ve soğutması tazyikli olaıı 
ve altı silindirli 4 ileri ve bir geri vi· 
tesli arka tekerlekten çltt Fayreston 
marka Balon lastık.li olan bir kamyon 
sa.tm alınacaktır. Açık eksiltme ile ı· 
halesi 7 bırlnciteşrin 938 cuma günü 
saat 10.30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 2850 liradır. İlk teminatı 214 li· 
radır. Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

isteklilerinin Uk teminat makbu7. ve 
ya vesikalarile beraber Fındıklıda ko
mutanlık oatınalma komisyonuna gel· 
mc!eri. (6715) ----lstnnbul komutanlığına bağlı birlik· 
ler Gümü§suyu hastanesi için 50000 
kilo koyun eti satın alınacaktır. Ra. · 
palı zarfla ihalesi 12 birinciteşrln 938 
çar§3lllba günü saat 10,30 da yapıla
caktır. Muha.nırnen tutan 21750 lira· 
dır. İlk teminatı 1632 liradır. Şartna· 
mesi her gün komisyonunda görUlebi· 
lir. 

isteklilerinin ilk teznlnat ma' 'mz ve 
• • ya mcktuplarıle beraber 2490 sayılı ka 

nunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı ve
ııikalarile beraber ihale günü ihale sa: 
atinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu· 
tanlık satmalma komisyonuna verme· 
leri. (6716) 

33. Tüm blrliklerile Haydarpaşa 
basta.nesi için 32400 kilo koyun eti sa. 
tın alınacaktır. Kanah zarfla ihalesi 12 
ilkteşrin 938 ça~amba. gilnil saat 
10,50 de yapılacaktır. Muhammen tu· 
tarı 14094 liradn-. tık teminatı 1058 li· 
radır. 

~· · tnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerinin ilk teminat mak 
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka· 
nunun 2. 3 üncli maddelerinde yazılı ve· 
sika!arile beraber ihale gUnü ihale sa· 
tinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu· 
tanlık satın alma komisyonuna rnr:me· 
!eri. (6717) 

Karadeniz boğ:ızındakl birlikler i· 
çin 10000 kilo koyun eti satın alına· 
caktır. Ac;ık eksiltme ile ihale"i 12 ilk 
l -:trin 938 çarşamba günU saat 11.10 
da yapılacaktır. Muhammen t utan 
4350 liradır. İlk temin"1tı 327 liradır. 
Şartnamesi her gün komısyonda gö 
rUlcbilir. 

İ!teklilerinin iik temınat makbuz ve· 

ya mektuplarilc 2490 sayılı kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı vesikala.rile 
beraber belli gUn ve eaatte Fmdıklıda 
komutanlık aatm alma komisyonuna 
gelmeleri. (6718) 

• • • 
Çatalca mtistahdem mevki komutan· 

lığ? birlikleri için 6800 kilo koyun eti 
satın alınacaktır. Açık eksiltme ile 1· 
halesi 12 Ulrteşrin 938 çarşamba gU· 

nU saat 11,80 da yapılacaktır. Muham· 
men tutarı 2482 liradır. llk teminatı 
187 liradır. Şartnnmesi her gUn komii 
yonda görülebilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve· 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber belli gün ve saatte Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (6719) 

h~tanbul P. T . T. VUAyet MildUrlUğUnden : 
1 - Arnavutköy P.. T. T. merkez binasınm keşfi dairesinde tamiri açık ek· 

ıiltmeye konmuştur. 

2 - Elc&iltme II birinci teırin 931 aalı günü saat 13 de büyük postahane 
birinci katında P. T. T. alrm satım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keıif bedeli 961 lira 64 kuruı muvakkat teminat 73 liradır; 
4 - İsteklilerin keşif ~rtname ve teferruatını görmek ve teminatlarını ya· 

tınnak Uz:ere çalışma günlerinde P. T. T. vilayet müdfülüğü idare kalem leva· 
zım kısmına eksiltme gününden sekiz gün evvel nafıa müdürlüğünden alacakla· 
rr ehliyet ve 938 t:ı.:aret odası vesikalarile ve teminat makbuzlarile eksiltme gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (6829) 

c eni 2 · Levaz ı m .~·:.:~s:a tına ı m a 
•• .,.ııı: .r .,. • 

.. . Komisyo·nu . ifa ·nı~rı · .;· · .. 
1 - 10-9·938 tarihinde kapalı zarlla yapılan milnakasasında teklif olunan 

fiyatlann yüksek görülmilş olmasından 27·9·938 tarihine rastlıyan salı günü 
~at 14,30 da pazarlıkla alınmak üzere eksiltmeye konulan 700.000 kilo ckme
~in tahmin edilen bedeli 66500 liradır. 

2 - Muvakkat teminatı 4575 lira olup şartnamesi hergün komisyondan 
333 kuru, bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - lsteklilcrin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilindeki vesikalarla bir
likte belli gün Ye saatte Kasımpa~ada bulunan komisyon başkanlığına milra· 
caatleri. (6789) 

l - Tahmin edilen bedeli 55.104 lira 50 kuruş olan 55000 kilo sadeyağl 
1 ilkteşrin 938 tarihine rasthyan cumartesi günü saat 11.30 da kapalı zarfla 
alınmak üzere münakasaya konulmu~tur. 

2 - Muvakkat teminatı 4007 lira 23 kuruş olup şartnamesi hergün ko· 
misyondan 276 kuruş mukabilinde alın.ıbilTr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon b::ış\a:11ığına vermeleri. (6338). 

7000 kilo Beyaz Peynir. 
2000 ,. Makarna 
2000 ,. Tel ve arpa ~ye 
3000 ,, Kayısı reçeli 
3100 ., Erik reçeli 

1 - 13·9·938 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasasında teklif olunan 
fiyatlar yüksek görüldüğunden 27·eyltll·938 tarihine rastlıy:ın salı günü saat 
11,30 da pazarlıkla almmak üzere yukarda yazılı beş kalem yiyecek maddesi 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu yiyecek maddelerine teklif edecekleri fiyatlara nazaran 
muvakkat teminatlarını mal sandıklarına yatırarak alacakları makbuz veya 
banka mektuplarile belli gün ,.e saatte Knsımpaşada bulunan komisyon baş· 
kanlığma müracaatları. (6790) 

P. 1''. T. Levuzım mUdUrlUğünden: 
ı - İdare ihtiyacı için eksiltme ile (100.000) metre tek nakilli sahra kablo-

su alınacaktır. ,, 
2 - Muha:nmen bedel ( 4900) muvakkat teminat (367,5) lira olup eksiltme-

si 15 - Teşrinisani - 938 salı günü saat 15 de Ankarada P. T. T. Umum mil· 
düd:ik binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır .. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanuni 
vesaiki ile baraber o gün saat 15 de mezkOr komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. levazım Istanbul beyoğlunda P. T. T. 
ayniyat şube MD. lüklerind~n parasız verilecektir. 

(3928) (6801) 

Muhamm rı be- 1 l\1u\ nkkat L <sıltmenin 

Cinsi Miktarı Beheri Tutan teminatı şekli günU saati 
LJ{.$. LK. L. K. 

Kalın makine kft.ğıdı 2500 top 1.18.90 2972.50 222.93 Ac;ık Ek.7·10-938 
14.-

Takrirlik kağıt 1500 top -.90.- 1350.- 101.2~ Açık Ek.7·10"938 
14.30 

Teskerelik kağıt 750 top -. 75.- 562.50 42.19 Açık Ek.7·10·938 
14.45 

Beyaz mektupluk 4 00.000 adet --.39 1560.- 117.- Açık Ek. 7·10.938 
zarf No. 5 15.-
Tampon sünger 20000 tab. 1.97 393.96 29.55 Açık Ek.7-10·938 

kağıdı 600 kilo 65.66 15.30 

Siyah kurşun Jialem 20000 adet 1.1775 23!S.50 . 17.66 Pazarlık 7-10"938 
16.-

Küçük karbon kağıdı 2500 kutu -.90.- 2250.- 168.75 Açık Ek.10·10·938 
14.-

Kağıt zımba makinesi 500 adet -.30.- 150.- 11.25 Pazarlık 10-10·938 
14.30 

Klasör 3000 adet -.62- 1860.- 139.50 Açık Ek.10·10-938 
15.-

I - Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve 
miktarı yazılı 9 kalem kırtasiye levazımı hizalarında gösterilen usullerle 
ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakat teminatları hizalarmda gösteril· 
miştir. 

m - Eksiltme )ı.ıkarda yazılı gUn ve saaUerde Kabataşta levazım ve mu· 
bayaat eubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözil geçen eubeden alınabilece
ği gibi nUmuneler de görUlebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yUzdc 7,5 gi.ı· 
' 'cnme paralarile birlikte adt geçm komisyona gelmeleri ilAn olunur. (6721) 

Muhammen be. 

Cimsi Miktarı Beheri tutarı Muvakkat te. Eksiltmenin 

L.K. L. K. L. K. §ekli saati 

Mua 7 adet 264.-

Sıra. 14 adet 
Elbise dolabı 10 adet 807.50 •2.86 Pazarlık H 

571°50 
Su tesisatı malu- 12 kalem 800 60.00 Açık eksilt· 

mesi me 15 

Sandık raptiyesi 600 kilo 1.15 890.- 51.75 Açık eksilt· 

750.000 adet me 16 

l - Numune resim ve prtnameleri mucibince satın alınacak yukarda 
cins ve miktarı yazılı 5 kalem muhtelif malume hizalarında yazılı usullerle 

eksiltmeye konulmuştur. 
n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatıan hizalarında gosttı.utuk 

mi§'lir. ıur.u 

ID - Eksiltme 6-10-938 tarihine rastlıyan perşembe gUnU yuka.raıln 
yazılı saatlerde Kabatıı.şta levazım ve mUbayaat §Ubesindeki alım komisyonune.. 

da yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden almabile· 

ceği gibi resim ve nümuneleri de görlilebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen glin ve saatlerde yüzde 7,5 gü· 

venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6682). 

isi an bul Defterdar lığından: 
Galatada Sultan Beyazıt mahallesinin Rıhtım caddesinde üstünde odalan bu

lunan kağır 7 nuı:naralr dükkan üç sene müddet ve senevi dokuzyüz lira muham
men kira ilzednden açık artt1rma usulile kiraya verilece1:tir. İsteklilerin ve tedi
ye şeraiti ile diğer şartlannı öğrnmek istiyenlerin hergün Milli Emlam İdaresi. 
ne ve arttırmaya gireceklerin <le 3-10-938 Pazartesi günü saat 14 de yüzde 
7,5 pey akçclerile Milli Emlik Müdürlilğünde toplanan komisyona müracaatları. 

(6535) 

- liUUUNun kJLa.ı> şeklinde roman ıctrlksaı -
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I.mlc gidiyor. Sizin de, kendi bilyuk otomobili olan 
Roıs.Roys ile takip etmenizi istiyor. 

- Fakat olamaz. Diz, Mister I<reyvin'ln ya. 
nından ayrılmamak tein emir aldık. 

Con, direksiyona geçmlşti. Kreyvin de onuµ 
r<'nıncla yerini almıştı. 

Con motöril lşleterclt: 
- lstcrscnlz, dedi. Bizimle beraber geliniz. 

Arka tarafta oturabilirsiniz ... 
- Ji'nkat arkadaşım ne olacak? 
- Binanın ön tarafında dururuz ve onu da 

Rols.Roys otomoblll ile alırız . 

Sivil polis memuru kaşlarını çatarak, otomo
bllin arım yerine doğru yiırildU. Oturacak yerin 
kapağını açmağn davrandı. Fakat, oranın kilitli 
olduğunu anlayıncaya kadar, Con otomobili ha. 
rekete getirmişti. Araba silrntlc ileriye cloğru a. 
tıldı. 

Bu Cini hareket üzerine polis memuru nz daha 
yere düşiiyorclu. 

KUtUk spor otomobili, ayni silratle Flit cad
clcsinlıı ltöşesini döndu: stszden kayboldu . 

Dlrkac dakika sonra, Con, bu kilçUk spor o. 
tomobllinc görülmcdllt marifetler yaptırmağa baş. 
lnmıştı .. Akıl kabul etmez derecede tehlike ' 
t el6.ş içinde gidiyor, bereket Yersin tali kcqdislnc 
yardım c>derck hiçbir kaza yapmryordu. Sokaklar. 
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Ustnstc bana yetmiş defa söylemene lüzum yok. 
Anladık. Sen ömrUndc bir revolver görmemişsin! 

*** 
Gece olmuştu. Ambro Kreyvln odasının !cinde 

sendellycrck dolaşıyordu. Oturdu, sonra )enlden 
Jrnlktı. Tekrar dolnşmnğa başladı. Korkunun içer. 
slnc tamamen işlediği anlaşılıyordu. 

Ağlamak istiyordu, gülmek istiyordu, bağır
mak istiyordu. Hnykırmalc, haykırmnk, R\"llZJ cık. 

tığı kadar haylurmak istiyordu . 
Amlıro Kreyvln deli gibi olmu tu. Ay,zını ne. 

tı Ye bağırdı. 
!ki polis teltı.şln lçerl girdiler. 
Krcy' in hdliL bağırıyordu. 
- Hayır, hayır. Sizi istemedim, sizi değil Mis 

Con gelsin! 
Con içeriye glrincc Kreyvin onn do,;ru koştu. 

Ve korknn bir çocuk gibi gene kızrn yanında dura.. 
rnk : 

- Bunları dışarı cıkar, dedi. Bunlardan kor-
kuyorum. 

Con gözlerllc polislere blr işarette bulundu. 
Çıkmalarını l'lca etmlştı. Polisler kapı) ı açık bıra. 
karak çıktılar. 

l{reydn heyecan lclnde: 11 

- Kimseye itimat cdcmlyoruuı ,diyordu. Kım
seye ittnmt edemiyorum. Herkesin 'Marpley il bcra 
ber olduğunu sanıyorum. Herkesin .. , 
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Kapalı zarf usullyle eksiltme llAnı 

Yozgad Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Yozgat vilA.yet m rkezlnde inşa edll cek hUkQmet kon&ğının 

8.1500 llralık kısmı kapalı zart usullyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 
2 - 129.312 lira 19 kurue kcştt tutarlı hUkfımet konağı inşaatından 

ekstltmeye cıkarılan 48.500 liralık kısmının 18500 lirası 938 senesi ve 30000 
lirası 939 senesi tahsisatından verilecektir. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır:. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
D - .Mukavele projesi. 
C - Yapı lşlerl fennt şartnamesi. 
D - Nafıa işleri genel şartnamesi. 

E - Hususl şartname. 
F - Projeler: metraj: keşif hUIA.sasr. 

istekliler bu şartnameler ile evrakı 25 lire. mukabilinde Nafıa MOdtır
lllğ"Unden verlleblllr. 

' - Eksiltme 10-10-938 pazartesi saat U de Nafıa dairesinde mnte
şekkll komisyon tarafından yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek lcln lsteklllerln 3637 Ura 50 kuruş mu
.vakkat teminat akccsl Yermesi ve bu işe mahsus olmak üzere ekslltmenln 
yapılacağı günden llakal sekiz gUn evvel tarlhll bir lstlda. ne Nafıa Vek~
Jetlnden verilecek fenni ehliyet vesikasını ibraz etmesi şarttır. 

6 -Teklif mektupları 4 Uncu maddede yazılı saatten bir evveline kadar 
komisyon reisine makbuz mukabiltn de verilecektir. 

Posta ne gönderllecck mektupların nihayet 4 Uncu maddede yazılı saa
te kadar gelmiş olması ve dış zarfının mUhür mumu lle iyice kapatılmış ol.,. 
ması lbımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. ( 64 94) 

BAŞ 

DIŞ, NEZLE 
!\TEVRAL.Jt 
ve Bütün 

ağrılara karşı 

Bursa Nafıa MUdUrlOğUnden : 

1 - Eksiltmeye konulan f§: Buna ziraat mektebi methallnde hangar, an· 
bar ve ahır inşaatıdır. 

Keşif bedeli 22.718 lira 94: kuruştur. 
2 - Eksiltme 5-1()--938 ça.rşamba_gUnll saat 16 da Bursa. Nafıa mUdUrlO. 

günde eksiltme ,komisyonu odasında kapalı zarf usulU ile yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait metraj keşif, proje, fennt ve husust bayındırlık genel, yapı 

Jşlerl umumi ve fenni, kapalı uı.rf usulll ile eksiltme şatnameleri, mukavele 
rıkr~i nafıa dairesinde görüleceği gibi fstiyenler 114 kuru§ mukabilinde bi. 

· ~ ··:ılarmı alabilirler. 
pe; :mntmeye girebilmek için isteklilerin 1703 lira 92 kuruş muvak .. 
~'fi 1°'1t vermeleri, üçil.nc\l maddedeyazılı evrakı kabul ve imza etmeleri, bu 
~ ... yapabileceklerine dair ehliyet vesikasını (Bu vesika eksiltmenin ya· 

\!ağı gilnden en az sekiz gün evvel bir l~tida. ile Nafıa vekaletine müracaat 
.Jilerek alınacak, teklif evrakile birlikte verilecektir.) Talipler şirket olursa 

2490 sayılr kanunun üçüncU maddesinin (A) ve (B) fıkrasında yazılı Ycsaiki 
ve 938 yılında almmt§ ticaret odası belgesini göstermeleri 18.zımdır. 

5 - İsteklilerin dış zarfı mUhür mumu ile iyi kapatılmış teklif mektupla.. 
rmı 5-lo-938 çal'§amba günU saat on beşe kadar komisyon reisliğine mnk. 
buz mukabilinde \•ermeleri icap eder. Postada vukubulacak gecikmeler kabul 
edilmez. (6!195) 

T. H. K. Satınalma Komlsyooundıın: 
100 bin fıtra zekat ve 100 bin Kurban afişi batırılacak ve 27-9-938 ah 

rtınU münaka5ası yapılacaktır. 

Açrk eksiltmeye iştirak için istekli olanlann şartnamesini görmek Uzere pi-
yango direktörlüğü muhasebesine müracaatları. (6835) 

- - - - . -~-- - - -- - - - -- ____ ·_ ·.~....! - -

o·rektörlüğünden • • 
l - ilk, orta ve Jile laaımlanna yebh ve yabsrz, kız ve erkek talebe kaydına batlanmııtır. 

1 
2 - isteyenlere mekte'bin kayıt tarthnıu bildiren tarifname para ız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis ka rakolu arkası • Tele fon: 22534 -
• ·-====--==::.-:===·---·=-.::::::-.x::z • ...: v ki ve lali c:._ ...... ı-.:=-·-··--··--:ma:ı ::::::::::::::::::::;:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::· r" S I" Y Z . 1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.--···::-.::: 
j!! :: 1 

111 yBtıtı Bo \J azi ı Liseleri yat i 
ini Ana sınıfı ile ilk laınn en yeni modem tesisa ıle Bebekte eski Fransız Sen Jozef mektebi binumda, orta ve r:: 
:fü liıe aınınan Amavutköyiinde tramvay caddesin.de Çifte Saraylarda kız ve erkekler için ayn da' clerde. Her gün fü 
:::: saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idaresine müracant edilebilir. isteyenlere :..·:: 
:::ı 
···ıı:::::::::::::::::::::ı:İ1-1::::::•::•-:1: tarifname gönderilir. 36.210 Telefon. 1!!:::::::::::::::::1:::::::.::r.::::::!::!I::: c::::::::::m:::m:::IE.i:!~-ıtm::r::== ·-··················r. ................... ı ... := 

Askeri Fabrikalar 
ilan lan 

370 ton Elektirolit Tutya alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 92.500 lira olan 
370 ton elektirolit tutya askeri fabrika
lar umum mUdürlüğU merkez satın al
ma komisyonunca 14-11-938 pazar
tesi günü saat ıs de kapalı .zarf ile iha
le edilecektir. Şartname 4 lira 63 kuruı 
mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
587 5 lirayı havi teklif mektuplarım 

meı:kur gollnde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesa.ikle mezktlr gün ve saatte Jromis. 
yona müraeaatlan. 

(6799) 

••• 
7-10-938 Cuma günU kapaJr ı:arfla 

ihale edileceği Ankarada Tcsmi gazete
de, Ulus ve 1stanbulda Kurun gaz:etc
lerile ilan edilen 200 ton yerli kükürt 
sehven ilan edilmiş olduğundan bu mal
zem hakkındaki Hfi.nlar hüküm9üzdUr. 

(6791) 

••• 
100 TON GLtSERlN ALlNACAK 

Tahmin edilen bedeli (100.000) U.. 
ra olan 100 ton Gliserin askeri fab. 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa.. 
tın alma komisyonunca 14-11-938 
pazartesi günU sa.at 15 te kapalı zarf. 
la ihale edilecektir. Şartname (5) li. 
ra mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(6250) lirayı havi teklif mektupla
rmı mezktir günde sa.at 14: de kadar 
komisyona. vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkflr gUn 
ve saatte komisyona. mUracaatlan. 
(2739) 

Devlet .. Demiryolları. ~E Limanları 
• • • 
işletme Umum idaresi Danları ·~ 
~n •• J,a l ... a ... yvn..ınaa yaınıncak c.ev .1;.t 1..-.m.r j vu ... n umıımı ıaaı e bina.5' ~- . 

şaatı kapalı zarf usulile ve vahit fiat lizerinden eksiltmeye ~onulmu1tur. 
1 - Bu in~tm muhammen bedeli 1000000 liradır. _ 
2 - lstoklile ibu i§C ait şartname ve sair evrala Devlet demir yollann 

Ankara ve Sirkeci vemelerinden 50 lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26-10-938 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de Ankilrada 

Devlet demir yollan Yol dairesinde toplanacak merkez birint.:i komisyonca yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç.in isteklilerin teklif mektubu ile birlikte ~ 
ğıda yaz:ılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 11 e kadar komisyon reisliğine tevı
di etmiş olmaları lbnndır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkıimınt uygun 437 50 liralık muvakkat teminat 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Bu ,gibi inşaat ~terinden en az 400000 lira kıymetinde bir itı§aatı m~ 

vaffakıyetle başarmış olduğuna dair vesika. 
D - Nafıa vekaletinden musaddak ehliyet vesikasr. 
Ehliyet vesikası muamelesi için valat zayi etmeden tahriren nafıa vekale-

tine mUracaat edilmesi. (3900) (15751) 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 2 gurup yol malzemesi 10-tl 
-938 Perşembe günü saat 15.30 dan itibaren sıra ile ve kapalı .zarf ile Anka
rada idare binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif ed.ilece1t malın hizalannda yazılı teminat 
ile kanunun tayin ettiği vcsikalan ve teklifleri aynı gün saat 14.30 a kadar 
her gurup için ayrr zarf ihalinde Komisyon Reisliğine vermeleri lazrmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşad 
tesellüm ve sevk §efliğinden dağıtılmaktadır. (6807) 

Curup isim Muhammen bedel fduvakkat teıninat 

Lira Lira 
1 Kiıçük yol malzemesi 34.274.90 2.570.60 

2 Butonlar (Yerli ••• , .,. 49.317.54 3.698.81 

(Ecnehi malı Cif •• • 19.900.06 1.492.SO 

Muhammen bedelı 3276 lira 95 kuruş olan 279 adet pnmuk şilte, 360 adet 
yatak ve yorgan çarşafı 200 adet büyük yastık yüzü ile 279 adet büyük ba§ 
yastığı 29-9-938 perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binası 
içindeki aatınalma komisyonu tarafın'.!an pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve % 15 nisbetln 
de 491 lira. 55 kuruşluk ka.t'i teminatlarile birlikte pazarlık günü saatine ka
dar komisyona. müracaatları lazımdır. 

Bu iee ait §artnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (6815) 

- KURU 'un kitap seklinde roman te!rlksaı - ,--------------, 
DÖRDUNCU MAHK'OM 

Con seslnl yavaşlatarak: 
- Bana itlmat edeblllrslnlz Mister Kreyvln, 

de dl. 
- Burada kalmaktan korkuyorum. Eve git

mekten korkuyorum. Hiçbir yerde emniyette de. 
tnım. Partrlc, polisin muhnfazası altında bulun
duğu halde öldUrllldU. Bundan sonra sıra bende .• 
Biliyorum. Ah onların hepsinden snklanabilsey. 
dlm! Fakat nereye gideceğim. Nereye gitsem pe-
lmden gell}orlar. 

Con Adeta fısıldayarak: 
- Benimle beraber gel, dedi. Benim evime 

el. Orada seni ktmso bulamaz. 
- Fakat bizi takip edeceklerdir. 
- Ha~ ır, takip etmlyecekler. Ben onlardan 

kurtulmanın bir yolunu bulacağım. 

Kreyvln'In parıldayan gözleri, genç kızın yil. 
dlnde bir mana arayordu. Söylediği sözleri temin 
edecek bir mftna ... 

- .Acaba, dedi. Buna murnf!ak olabilecek 
mlylz, 

Genç kız cevap 'erdi. 
- Bana itimat et canım. Fakat şimdi bana 

blr dakika müsaade et. Derhal gclcceğ!m. 
Con a,ağıya Lord Noel'in odasına gitti. 

- Korkudan deli olacağa benziyor. Zannede
rim kt ağzındnn bir şey alabtlcreflz. Onu kf'ndt 

p rtmruırma itUrllvfJrum 
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Lord Noel ayağa kalktı ve şapkasını aldı. 
- Sen gider gitmez ben de oraya geleceğim. 
- Şu halde halama telefon edin. Evde bulun. 

masm. Dlr yere gitsin!. 
Con tekrar Kreyvln'ln dairesine döndUğil za. 

man, polislerden birine: 
- )Uster Krcyvin evine gidiyor, dedi. Otomo. 

b111nl bUyük kapının önüne getirmelerini söyler 
misiniz? 

Polls, peki, diyerek odadan çıktı. 
Con, polisin hayli uzaklaşmasına fmkAn vero_ 

cck kadar bekledikten sonra, lçerlkl odaya girdi. 
Jtrenlni aldı. Birlikte eşya asansörüne yürüdüler. 
Diğer polis de arkalarından geliyordu. 

J<~şya asansörü onları binanın bUyllk kapısına 
değil de, ynn kapısına indirdi. 

Fakat kendllciini takip eden polis şunu dt
yord u: 

- Siz, arkadaşıma büyük kapıya gelcceğinlz1 
söylemiştiniz? 

Con cevap \•ermeksizin Krey-\ln'ln kolunn 
girdi. Ve sokağın öbilr tarafında. bekllyen kilelik 
spor otomoblllne atladılar. 

Polis soruyordu: 
- Bu ne demek oluyor? Nereye gidiyorsa. 

nuz? 
C'on hiç lfıtl flnl bozmaksızın: 

MisterKr y~in~de~vtne benim otomobJ 

.. ~ 
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Alemdar Sineması 

tKt FtLM: 
1 -istiklal Savaşı .• 
2 - Üç Silahşörler •• 

HKURTULUŞ,, 
Biçki ve Dikiş dersanesi 

Müdiresi: Mm. Papazyan 
Haftanın 4 gününü kadınlara gUnde 

üçer saat Fransız usuliyle biçki ve dikig 
dersi tedris edilir ve 4 ayda Maarifçe 
musaddak diploma verir. Feriköy Te
peüstü 116 No. Papazyan apartımanı. 
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