
PA24T&Si 1 
BUGON 

12 
... --·---··-----YlL: 22 -3 

Sayı: 7468 -1568 
IST ANBUU - Ankara Caddesi 

Posta kutusu: 46 (T~tnnbul) 
Telgraf adresi: Kurun • Istanbul 

Telef: 21413 (Yazı) 24370 (idare) 
Sayısı her yerde 3 Kuru 

Çinliler, Hankeu 
şehrini de tahliye 

ettiler 
Kanton ' • yanıyor 

Bul ~aristanda 
Makedonya has
ta lığı tepiyor mu? 

1Çin kılaları umumi 
rical halinde ••• 

au,,au : As 1m Us 
Geçenlerde Sofya ~okaklarmda bir 

komiteci kurşunu ile öldürülen Bulgar 
Erkanıharp Reisi General Peef hadi. 
sesi henüz esrarını muhafaza ediyor. 
Suikastı yapan katilin kendini de öl
d~rmüş olması tabii olarak bir takım 
yalan yanlış tahminlerin ortaya çıkma. 
Stna sebep oluyor. (Pari Suvar) gaze· 
tesi muharirinin Sof yadan yaz.dığı mek
tup bu türlü tahminlerin bir aksidir. 
Suik~st hfıdisesini Bulgaristanda artık 
öldü zannedilen komitecilik hastalığı

nın tekrar başgöstermesine atfedenler 
bulunabilir. Bundan da Balkanların 

beynelmilel vaziyeti üzerine bir takım 
hükümler çıkarılabilir. 

Mesela: 
"- Eski Bulgar Makedonyacıları 

v ... C7{\tö:lll'C7V~ .ilı-,. Rulvaristan ,.rs-·-""
Yapııan samımı anlaşmanın aleyh:nde 
harekete geçiyorlar ... ,, 

Yahut: 
- Münib konferansının Çelw.;Io

~akya hakkındaki karanndan cesaret 
alarak büyük Bulgaristan hülyaları tek. 
rar canlanıyor ... ,, gibi sözler söylene
bilir. 

Fakat bize kalırsa bu hükümler çok 
:Yanlıştır. Balkan Antanatı kurulduk. 
tan sonra iktidar mevkiine gelen bu
günkü Köseivanof hükumetinin harici 
siyaseti hakkın.da şimdiye kadar Bulgar 
tnuhitlerinde bir tenkit işitilmemiştir. 

Hatta Balkan haricinden bu türlü ten
kitlere yol açacak siyasi bir tahrik ese
ri de hissedilmemiştir. 

Sonra zaman zaman Sofya sokakla_ 
nnda görülen suikastların da (Orim) 
denilen Makedonya dahili ihtilal teş. 
kilatına kit olduğu tevsik edilmiş te de
ğildir. 

(Pari Suvar) muharriri Bulgar Er. 
kanıharp Reisi Pecf aleyhinde yapılan 
suikastla bundan evvel Bulgar Kralı 
Boris'in şahsı aleyhin.de tertip edilen 
suikast arasında bir münasebet görü
yor: "O vakit kralın arabası arkasına 
gizlenmek suretae §ahsını tehlikeden 
kurtarabildiği o suikastın kurbanları 
için ruhani bir ayin yapılırken kilise
nin kubbesi bomba ile yıkılmış ve en
kaz altında yüz yirmi kişi ölmüştü.,, 
diyor. 

Eğer hakikaten o suikast ile bu suL 
ka~t arasında bir münasebet varsa bu 
hal nasıl olur da beynelmilel hadisele. 
rin Balkanlarda bir aksi diye kabul edi· 
le bilir? 

. Bununla beraber General Peef aley. 
hındeki suikastın amili gerek dahili, 
gerek harici sebeplerle alakadar olsun, 
B<ılkanların sükun ve emniyeti namı
na kalplere elem verecek bir şeydir. 
Bulgar Kralı Boris'in akılane direktif
leri altında çalışan Köseivanof hükfı . 
metinin Balkan Antantı ile tesis ettiğı 
Yakın işbirliği siyaseti Bulgalistanı 
beynelmilel emniyet bakınundan süp. 
hcl"~ • 1 ır mıntaka olmaktan kurtarmıştı. 
Bundan sonra da daha iyi günlerin 
gelmesi ümidine yol açmıştı. 

Bulgar Erkanıharp Reisinin şahsına 
(Sonıı: Sa. 4, Sü. 5), 

Hongkong, 23 (A 
A.) - Bütün Kan'" 
ton şehri:ı~e Çinlile 
rin ateşlediği yan. 
gınlar hiikimdir. 

Zengin mahalle 
istikametinde esen 
ruzgarm tesir ile 
l''ransız • İngiliz im 
tiyazlı mmtakası:ıa 

yakın yerlerde ye. 
ni yeni yangın ocak 
ları alevlenmiştir. 

Şimdiye kadar hiç 
bir ölüm kaydedil
memiştir. Yangın

ların tehdidi altında 
buluna:ı 

Dumer 
tahliye 
tur. 

Fransız 

hastanesi 
olunmuş• 

SLanalUlV ~"" l A 

A.) - Yangtse ü_ 
zerindeki Japon bah 

• 

riye kuvvetleri, bu· ~~~~!i_hf~~2:Z:~ 
gün Hankec'ya 40 ı... 1t.._ 
bahr1 mıı yaklW}un.ş Japcm!ar cenubi çinc asl.er çı7.-artrken ••• 

lardır. Honan ve Hopen eyaletleri hu. sabesinde olan Yuçengkuanı ele..gP. -
dudu:rn aşan şimal grupu kıtaları ise çirmek üzere Pekin - lıankeu üzcrin-
halen Vuçeng ge,..idinin anahtarı me· de h t kt a· :. arp e mc e ır. (Son11: Sn . .t, sn.~> 

Macaristan, 
t(kliflerini 

müsait 

Çekoslovakyanın 
anlaşmaya 

bulmadı 
Kenya mukabil teklif hazırladı 

yap l ıl.'km bir tc:uılıii rat 

Budapeşte, 23 (.\.A.) - lyi haber J 

alan Macar mahfilleriİlde bildirildi· -------------· ğinc göre, bu~un öğıeaen sonra topla. 1 \' 8 r 1 n Ha m o z 8 n 
nan :ıazırlar meclisinde tetkik olunan ' 
Çekoslovak teklifleri, bugünkü şeklin- ı Yarın. ramazar.ın ilk günüdür. 
de bir anlaşma zemini te~kil edemi- Bu mlinasebetlc tertip ettiğimiz bir 
yecek mahivcttedir. aylık takvim okuyucularımıza ya. 

D K 
r b' k b'l • h rınki sayımızla takdim olunacaktır. 

c ansa, ır mu a ı proJe azır-

...,... _____________________ ... 
(Sonu: Sa. 4; Sü. 1). 

Meclis Reisi 
İle Dahiliye, Hariciye, Adliye 
vekilleri Ankaraya döndüler 

Birkaç gündenbcri şehrimizde bulu
nan Kamutay başkanı B. Abdülhalik 
Rcnda dün gündüz trenile Ankaraya 
dönmüştür. Kendisini şehrimizde bu
lunan Başvekil Celal Bayar, Dahiliye 
Vekili B. Şükrü Kaya, Hariciye Veki
li B. Tevfik Rüştü Aras, Adliye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu, say lavlar ve diğer ba. 

zı zatlar uğurlamışlardır. 
Akşam ekspresile de Dahiliye, Ha 

ciye, Adliye Vekilleri hükUmet merk 
zine dönmüşlerdir. 

Vekillerimiz vali ve belediye reisi, 
niyet direktörü, Parti ve belediye c 
kanı ve diğer zatlar tarafından teş 

e.dilmişlerdir. 

C. H. Partisinin himayekar ve 
çok güzel bir teşebbüsü 

Milli senfoni 
müsabakası açıldı 

Mü sa[Ç?)aıka<dla 
eseırı blrlncnoo~ 
~aı(ğaı li1l a ını {ğ)es'l!;ea 

~~ıraı 41©©© ınır~ 
mü~~ifa'(Ç 
veırlOeceG( 

ı~ıncn ~~erin 

salhftl'Q)I ©I® il©© 
OD ır©ı a U a.ı ©al il« 

Yazısı 3 cü sahifemizde 
Tanmmı.J beste7;ar1ar1m1zdan 

Asal kardc§lcr 

Profesyonel qüreşler bitti 
- ıw 

Tekirdağlı Hüseyin yip 

- Başpehlivan 

Te7dr(l('yl1 Htiseyin, Jl!aııi ~a?1 Tlalilin sırtını !'CTC grt"rir7.cıı 
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G~rlYınen 

O~ILilnan 

~©vncen~trıl 

lstanbul köylerini dolaşıyorum: 3 

Kadın muhtarla mülakat 
Bir 

Bu!~ar 
işler 11 t' 

Fransız gazetesi diyor ki: 
generalinin ö.dürülmesl Bal"an 
U a~adarmış. l.U:t, OıUllUIZ dİ)OfUZ 

Kc:racaköyde mühim bir şahsiyet: Bayan Şerife Acar 
yaptığı işler, evi, sofrası, radyosu 

P ari Suar gazetesı muharrirlcnn· 
den biri, Bulgar erkumharb:;ci 

umumiye re~si G~neral l'cef'in uğradı
ğı suika t m-na ebetile bir makale 
neşrctm ş.ir. Diınkü ··ı,urun., da ter
cümesi yapılan bu bendi okuyanlar 
bunun Balkanların bugünkü vaziyeti 
ile eski Kakedonya işlerinin etra. 
file tetkık edilmeden yazı!dığını ilk 
satırından an.amışlardır. 

Pari Suar gazetesi çok uzak olmı. 
lan bir tarihte intişara başla:nış ol • 
duğu iç'n muharrirleri arasında, otuz 
bu kadar sene evvelinden başlıyan bir 
hareketin bugünkü şekli alıncaya ka • 
dar geçir.eliği safhalan hatırlıyan birisi 
bulunma~ığı anlaşılmaktadır. Esasen 
garpteki gazete:iler için Balkanlar, 
Makedonya ve Şark anlaşılması güç bir 
mevzudur. Bunu da Fransız muharnri 
yazısının arasına aıkıştırdıf;ı "mevzuu 
INahaettiğimiz yer, §arkbr. Şarl:ta ise 
hiçbir ıey baait detildir" cümlesile tas
dik eyleıniı bulunmaktadır. 

Fransız meslekdaıa bu işlerin zan
nettiği kadar karı~ık olmadığını, Bal
bn Antantını meydana getiren müt -
tefik devletler diplomatlarının takip 
eyledikleri açık ıiyasctle; bugün mey. 
dana gelen vaziyetin, işi çok basit bir 
ıekilde önümlizc çıkardı~ını söyliye -
biliri.%. 

B ulgarlann bugün hayallerinde 
kalması llzımgeldiiini farzet

tiğimiı Makedonya, 1912 • 1913 Bal
kan hatplerinde takip eyledikleri hat· 
tı hareket ve Umumi Harpten sonra 
çizilen hudutlar, ve bu topraklarda 
mütemekkin muhtelif unsurların yer
lerini tebdil ve terkeylemiş bulunma
lan yüzünden ortadan kalkmış bulun
duğu için; onun muhtariyetle idaresi 
veya Bulgaristana ilhakı gibi iddialar 
da tabiatiyle çoktan maziye karışmış· 
tır. 

Nitekim bunu pek güzel anlamış 

bulunan bugünkü Bulgar ricali, kom. 
fU Yugoslavya ile anlaştılar ve arala
nnda bir dostluk misakı akteylemekle 
de aenelerdenbcri devam eden ihtilafı 
ortadan kaldırmağa muvaffak oldular. 

E aasen bunun başka türlü olma
sı ihtimal ve imkanlarını da 

saman ortadan kaldırmıştı. Bulgarlar 
bugün, Yugoslavlarla Yunanlıların 

huutlan dahiline giren Makedonya top
raklarındaki Bulgar ekalliyetlerini ile. 
ri ıllrere'lc; Balkan harbinden evvel, 
Makcdonyadaki Sırplarla, Rumlara ve 
Arnavutlara, bu harpten sonra da 
Türk nüfusuna istinat ederek Make· 
c!onyarun muhtar olması lbımgeldiği 

iddiasında bulunuyorlardı 1 Bulgarlar 
hiçbir vakit Makedonya.da yalnız baş. 
!arına böyle bir ekseriyete sahıp ol
duklarından bahsetmemişler, fakat yer, 
7er; bir kasabanın ve bu kasabalar et
rafındaki dört, bet köyün Bulgarlarla 
meskun bulunmalarını, sabık büyük 
lıimilerinin yardımı dolayısile emelle
rinin tahakkuku için bir sebep olarak 
ileri sürmüşlerdir. 

Bu sebebi, Bulgarlar zamanla tah
rikle, teşvikle bir kanaat haline gctır· 
diler ve bu kanaatle çalışarak bu uğ• r. 
da bir hayli fedakarlıklar ihtiyarından 
da çekinmediler. Çarpışmaktan ve öl
mekten çekinmiyen bir kısım Bulgar
lar karıısında, vaziyetin tebeddill et
mit olduğunu gören aklis.elim sahip
leri, Bulgaristam muhtaç bulunduğu 
dahiU ve harici sükOna kavuşturmak 

için harekete geçmek lüzumunu his
tetmişler ve bugün nisbeten ıakin 

bir vaziyet tesis ve teminine muvaffak 
olmu§lardır. 

B ugün Makedonyada, Yunan hu. 
dutları dahilinde mliba.:lele do

Jayı&ile Bulgar kalmadı;.ı gibi, Bul
pların Yunanlılara karşı yabancı bir 
unsur olarak ileri ıilrclükleri Türkler 
de oradan çekilmişlerdir. Bun.arın ye
rine giden Anadolulu Rumlar da Ma
kedonyayı um.1mUe Yunanlılaştırnuı

llırds. 
Bulgar buc!uc!una yakın olan yerler· 

deki Bulgarlar Umumi Harp mUtare. 
keıll bma edilir edilmez Bul ariıtana 

f hicret etm;şler ve huduttan çok uzak 
olan snn::a!tlarC:aki Bulgarlar da, Bul

garların tasc:.vvur edemiyeceği derece. 
de mutnassıp birer Sırp olmuşlardır. 

Mal:cdonyanın Bulgaristana ilhakı ve
ya muhtariyeti hülyalan suya düş. 
tül:te;ı ve yeni nesl;n Sırp:ığı kabu!ün
dcn sonra eskiler <le Bulgar~stan hatta 
Amerika yolunu tutmuşlardır. Bugün 
Makedonyada dedesi Bulgar bilinen 
genç, ''Yasam Sırbim'' "ben Sırbım,, 

kelimelerini büyük bir taassupla talaf. 
fuz etmekte ve Sırp olmakla iftihar ey· 
lemektedir, 

V aziyet bu hale geldikten sonra 
yapılacak şey, yalnız Yugoslav. 

ya ile değil, onun dahil bulunduğu 

biiyük Balkan blol;u ile de ankşmaktı. 
Bu'garlar evvela bir'..ncisini, uzun uzun 
d "şiindükten ı:onra da ikıncisini kabul 
etmek ve bur.un için hazırlanan vesika· 
lnrı da imza eylemekle hakiki menfa. 
atlerinin icabına göre harekette bulun
m.-'lk durbinliğini göstcrmişlcrd:r. 

Fransrz muharriri, bu anlaşmalarda 
Hariciye Vekilimiz Tevfik RüştU Ara
sın yorulmak bilmez mesaisini ve mu
kavelelerin Balkan devletleri namına 

dostumuz ve müttef:kimiz Yunan Baş. 
vekili tarafından imza edildiğini göz 
önüne getirmiı olsaydı, Yugoslavya -
Bl:lgar anlaşmasının Türkiye ve Yuna
nistan için "memnuniyeti mucip olma. 
dığı., gibi şüpheli kelimeleri kullan. 
mazdı. 

F ransrz muharririnin mazideki 
karışıklıl:ların bugün ak!ığı 

basit şekli anlamamış olmasına bir şey 
denemez. Ancak yabancı ekalliyetlerle 
bugün alfikası kalmıyan Balkanları, 

tamamile zıddı olan Çckosloı;al<ya iş
lerinin görünen netrcesile mukayese et. 
mesine ve Kar:ıdenizde muhtdif li
manları olan Bulgaristanı, dört tara
fı ecnebi devletler topraklarile mahsur 
bulunan Polonyaya benzeterek Ege de
nizinde Danzig şeklinde bir kcridor. 
dan bahseylemesine hayret etmemek 
mümkiln değildir. 

Bu bir kundak değilse Fransız mes 
lekdaş, öyle tahmin ediyoruz ki kom. 
ıumuz ve dostumuz Bulgaristanın bu
günkü sükQnunu ve başındakilerin dur. 
binane harel:etini çekemiyen bir züm
renin kötii ilham!anna kapılmak gaf
letinde bulunmaktan ken.jini kurtara. 
mamıştır .• 

KEF 

Ka.r:ımandcrc köyünden ayrıldıktan 
sonra yol büsbütün 01 tadan silineli lğ
ri bUğrü t:ı.~ yığı=larile cıttilü gevıf. 

~e bir lzi takip ediyorduk. İki taraf yi
ne nğaç:ık, meşelik. çalılıktı. Aı ada 
bir ~oför. yolun her kıvrımmd~ki kö
şe bucağı ezberden bilen arkadaşımız 
mimar Şemsettin ~enizin kumand:ısile 
otomobili durdurup iniyor. Karaın:ı:ı· 
dere köyünde:ı aldığımız kazma ile yo. 
lun ortasındaki tümsekleri dtizeltiyor
du. Böylece otomobili kırıp parçala • 
madan buralardan aşırıp geçirmek 
mümkün oluyordu. 

Orman arasında!d bu yo'da otomo
bil için bir tehlike de köylillerin yol 
kenarında:ı kesip ortalık yere bırakmış 
otduklıı rı kütüklerdir. onları da her 
defasında kaldırıp yol açarak geçtik. 

Mütemad 'yen ·niyordck. Bir arnlık 
iki tarafımızdaki ağaçların yolun Us
ttindcn kı"6ılıklr U%anıp kol atarak ba· 
şımızın üstU::de güzel bir çard:ık ha. 
linde birbirlerine sıı.rıldıklarmı gl5r
dük. Ağaçların altında önUmtizdeki 
taşlıktan gUmüş bir dere köpürüp ça. 
ğıldayarak akıp geçiyordu. 

Derenin kenarında bir köylU kadc, 
çömelmiş, çamaşır yıkıyordu, bizi gö
rUnce işini bıraktı, arkasını dönUp bir 
kac; adım uzaklaştı. 

Mimar Şemsettin Şeniz, derenin ge
c;it yeri:ıi tarif ediyor. terbiyeli, dik· 
katli. açıkgöz ve i~lnin ehli bir genç 
olan şoförümüz Mahmut arabayı ya. 
vaş yavaş suyun içine doğru sürüyor; 
sulan tekerleklerin geniş lfıstikleri al
tında etrafa sıçratarak dereyi geçtik, 
karşı kıyıya çıktık. 

ZllmrUt gibi yeşil, geniş bir çayır. 
hk.. Başıboş beygirler otluyor. sığır
lar b ~ı ı çevirip h~yrctle otomo lf· 
mizf seyrediycr, kuru toprak yolun ns 
tli!ıde asfaltta imişiz gibi hızlı, rahat, 
ilerliyoruz. 

Nihayet Karacak5y ... Kfml tek, ki· 
misi iki katlı. kararmış tnlıtu ko.rlı oev. 

terin arasında dışı l:iaaanah, be~z şi
rin, oldukça sevimli binalar görünü. 
yor. 

Çatalca kazasının lstranca mıntaka_ 
smdaki ehemmiyetli nahiye merkezle
rbdcn biri ... 

J(öytin methalinde birikmi§ bir kala· 
b:ıhk yolu kapamıştı. Otomo!>'!imiz 
rlnrdu, indik. Daha evvel gelmiş o!an 
Çatalca kaymakamı ve jandarrrıa b8. 
lük komutam ile Kar:ı.caköy nahiye 

Yazan: Ht1 lik Ahnıet Sevrn.~11 

ı::.amca7•ö'I) muhtarı ŞC1 :ıe Ac.ar ve otıırcluğu ev ... 

müdürü, öf;'Tetmenler. köy heyeti ve 
diğer kimseler burnda bekliyorlardı. 

Belediye reis muavini Rauf Dcmirtaş, 
kcndisıni kar~ılayanlnrı:ı hepsinin ay
rı ayrı elini sıktı. Davul, zurna önü 
müze düştü, cumhuriyet marı:ını çala 
çala ilerlemeğe başladı, biz de onu ta
kip ettik: iı;tikbalci!cr de küçük bira
lay halinde arkamızdan geliyorlardı. 

Köy meydanında nahiye müdürll"ğiı 
binasının karşısına iskemleler konul • 
muştu. Burada oturup, beş on deldka 
dinlendik. etr:ıfımızı sarRn kry:\.ı1 trle 
hasbihal ettik. 
Meydanın bir yanında nhşap ca!ni, 

bir yanında nahiye miidürlilğü binası 
var. Nahiye müdiirlüğünün alt k:ltı taş 
yapıdır, muntazamdtr, burası jımdar. 
ma karakolu olarak kullanılıyor üst 
kat nahiye müdürlüğü kısmı ah;2ap ve 
harap ... 

Nabiye mildürü İsmail Hakkı Hm
cal. suallerime birer birer cevap ver. 
di. Nahiye merkezinde 227 ev varmış. 
Bizim !stanbulun orta mah!)l1elerl:ıden 
b!ri kııdar. Nüfusu ll'i5 ki~i. A'tı vliz 
beşi kadın, beş yüz yetmiRi erk<'k .. De-
m r ·ö · r i ·z rrsn 'l)Alnn 
mrz ~ibl burada da. ko.dınlnr cı kekler
den fazla .. 

Okul beş sınıflıdır. Karacakövde 
maıtrif hevesi fazla. ÖPı-etmenler gav. 
l'l' .. li lT<.> 't· 'I" 1ı,.1 ...... Tl'ıtı uı..,"bhöy\le bir 
de dispanserimiz var. Dispanserde bir 
hckım, bir sıhhat memuru. bir de ebe 
var. 

Etrafımm alıp bize ikramda bulu
nanlar arasında slvah elbis0 li. orta 
yn.ş ı. ciddi c-ehrcJi bir krdm da vardı. 
Nnhive müclü .. üne vavaşça sordum: 

- Bu ba van l:im? 
- Mn'ıtnr .. 
- • ·e? 
- Muhtar, Karacnltöviin muhta::-1! 

- Koca Karacaki.:yde muhtar yap. 
mak için bir erkek bulamadınız mı ya.
hu? 

- Köylü bu kad:nı çok se\'erler. sö.. 
zUnden çıkmazlar, geçende muhtarlık 
boş:ılmca onu intihap ettiler ... 

Bu sefer nahiye mildürünti bırakıp 
bayan muhtarla ko:ıu~mağa başladım. 
Karacaköy muhtarı Bayan Şerife A
car, muhtelif suallerime karşı şu iza
hatı verdi: 

- Benım kocam AH Baba sağlığın· 
da bu nahiyede orman memuru ıdi, ee. 
kiz, on ~ıl önce buraya tayin edilmiş
ti, o zaman ailece f zmirden gelip bu. 
raya yerleştik, raln~etliyi yakınlarda 
kaybettik, o öldtikten sonra artık biz 
burada!'! ayrılmadık. on yıl dile kolay .. 
Buralı olduk biz .. Çocuklarım burada 
büyüdU. Eslti muhtarımtz bir mesele
den dolayı ayrılınca. Uç dört ay evvel 
muhtarlığa beni ~tiler. Eltslk olma
sınlar, Şerüe abla derler, severler be· 
ni ... 

- Peki, Şerife abla, sen muhtar ol. 
dun da ne yaptın bu k'"ye! 

- Halk içi çalı~ıyonım. köY!imtız 
için ç lr·ıyorum. Once hPuPt .. Aft

tanzim edıldı. cumhuriyet meydanı ya 
pıldı. şu karşıdo. gördılğU::iiz yer .• Ha
ni ortasında bayrak direği görülU. 
yor. Atatürk büstü de koyduracağız 
U!a.ya .•• 

- O meydanda ne yapıyonıunuz? 
- Halkımız bay:-amlarda orada top 

lamr. mnasim yarılır, çocuklarımız 
marş söyler. 

- Köyün sağlık işleri ne yolda? 
- lvidir, 1töyümiızde öyle salgın 

Nevyorlila sansasyonel bir 

hastalrk yoktur. Doktorumuz var, ebe
miz var, ebemiz çok iyidir. çoktanberf 
bursdndır hem ~ok iyi eberlir. eli ha
fif, herkese iyilikle muamele eder, 
kendisinden cok memnu:ıuz. Bir de 
sa~1ık lşlerfııin başında olarak köyU· 
müze iyi su getirtiyoruz. Uzaktan Pı. 
narsuyu bulduk, demir boru dö~etip 
su getirtiyoruz. çe13me yaptırıyoruz. 

- Paranız var. demek? 

casusluk davası 
Alman casusları 
imzasını nasıl 

Amerika sansasyonel davalar memle
keti oldu. Geçenlerde Nevyork cinayet 
mahkemesinde başlıyan, fakat son saf· 
hasında ma:ıkeme reisi tarafından dur. 
durulan H :nes - Devey <!avasından 
sonra şimdi de Alman casusları dava
sı meydana 9ktı. 

Bu dava da Nevyorkta görülüyor. 
Muhakemeyi idare eden mahkeme re. 
isi hnidm Koroks'tur. 

Mikldeiumumi Lamar Hnrdy tarafın
dan açılan bu heyecanlı davanın mev
zuu Amerikada Alman casus teşkilatı
nın faaliyetini icbat etmektedir. M ild. 
deiumuminin iddianames:nde izah etti· 
ğine göre umumi merkezi Bertin.de bu. 
lunan Alman casus teg'.i15tı 1937 se
&inr' enberi Amerikanın silahlanma va. 
zi~ eti h.lıckında gi.:detli bir alaka eös
termeğ~ başlamı§tır. Bu mak::atla ha
rekete g::tirilcn Alman casusları Ame
: :"kanın bilhassa A tlantik denizi ıahiL 
terindeki istihkimlan ile Panama ka
nalında hücum tayyarelerine karşı kul. 
lanılmak Uzere kurulmut olan müda
faa t~larımn vaziyetini tesbit ile uğ. 
ra~ıyorlardı. 

ö le anla ıh ·or ki Ameri 

Amerika Cumhurreisi Ruzveltin 
taklit €tm~k istediler ? 

Alman c::~usları taraf ,ruZan Amcrilca CUmhurreisinin ta7.lit edilecek olan 
(m~ 

ti Almnn casuslarının faııliyctlcrini his
s::.der etmez bunların arasına emniyet 
ettiği b:ızı adamlar sokmuş ve c;ısus
larm hareketlerini takip etmiştir. Di. 

ğer taraftan İngiliz entellicens servisi 
de Amerika:laki Alman c<ısuslanr.m 

faaliyetleri hakkında bazı vesikalar el· 
de etmi~tir. Bu suretle bugUn alent 
mahke:ne salonlarına intil:al eclen ca. 
susluk davası meydana çıkmıştır. 

Casusluk davasının ilk aaflıasında 

ifade&i alır.an f<ı.hitl~rden biri Ifümrih 
isminde bir adamüır. Du adam ltlll se

nesinde l\vuturya!r bir ana il:- :ıabac1an 

Şikagoda doemı•ştur. Gençliğiı!;n bir 
kısmında Viyanada bulunmuştur. Son. 

ra tekrar Amerikaya dönmil§tilr. Rüm
rihin mahkemede verdiği ifadeye glS-

kilfitı rc'si Nikolainin c:ısurluk hakt,n_ 
da ci kitabını okumu~. İpizlik d"layı· 
aile Alman casu u olmak istemi§. Bir 
mektupla Alman casusluk reisine mü. 
racaat etmış. Sonra Nevycrk gazetele
rin.den birinde çıkan ilanla mektubu. 
nun cevabını almı§. Bundan sonra A
meril:ada Alman ajanslarından Wie
gand ve Şmit ile münasebete girismiş. 
Ayni zamanda Alman casu!:luk teşkili· 
tının merkez bürosunda bulunan San. 
ders'le muhaberede bulunmuşt:".ır. 

Rümrih iptida askerlik ha-
yatın1a aldığı bazı fotoğrafları 40 do. 
lar mukabilind:! satmrş. Bundan sonra 
yine Alman ajanlarından Şlueter'in dü
şündüğü bir planla Ameril:anın Atlan. 
tik denizi sahikrindcki istihkamlarına 
ait askeri esrarı elde etmek çar~le:-i 

- Köy bütçe .. i o kadar zengin de-
ğil. Lakin bu çe~n;ıe me2elesini halkı. 
mı?.I:ı ianesile yaptık. Halkımız çok 
hamiyetl!dir. dört yUz lira topladık, 
çeşmeyi onunla yaptrrdık. Şimdi de 
köylin yolunu tesviye ettiriyoruz. 

O ç dört ay içinde bu kadar iş yap.. 
mak ehemmiyetli bir şey .. Zaten ba
yan Şerife Acarın adı gibi Acar bir ka· 
dın olduğu konnşuşundan da belli idL 
Tanzim, heyet. tesviye, fila:ı gibf ke. 
lime!er kullanması dikkatimi çekti. 

- Okuma. yazmanız var tabii, de
ğil mi? dedim. 

- Eh. evet, kendime kadar var. 
Dedi. Sonra ne di.ls::ili'dU, ne etti bil. 

mem, Fu sözleri de ilave etti: 

- Oç çocuğum var. blrf burada be
nimle beraber çalırıyor, öteki ikisini 
bu sene t'"tanbula orta mektebe veri
yorum. Kız l{andilli lisesbe yerleşti, 
ozb.nı da yarm t tanbula gidip Hay
darnaşn li"esinc koynca~ım. 

Karacnköyde öğle yemeğini Bayan 
Şerife Acarın evinde yedik. Beşer ki. 
şiJik iki sofra kurmuşlardı. Gün aşın 
çah~nn köy fırmmda pişirilmiş beyaz 
bu~day e~<meği, çatal bıçak. beyaz pe
çete. herkesi:ı önünde çifter çifter ta. 
baklar görmek insanın hoşuna gidi • 
yor. 

Muhtar Baya.., Şerife Acarla arka· 
dac:ıları bire bUyilk bir mieafirperverllll 
gögterdilt'r. Bir &rahk biti~ik odadan 



lJ n iversitedeki 
Hayırll iş 

'Onivcrsite rektörlüğü, fakir talebe 
İç.in bir "Burs,, usulü kuruyormuş. 
Çoktanberi yurdumuzda başlamasını 
istediğim bu usul, yoksul gençlerimizi, 
bın tiırlü ıztıraba göğüs germeye mec
bur bırakmadan, okutacak. tlnivcrsite 
bütçesinde, bu işe nasıl bir miktar ay
rıldığını bilmiyorum, fakat ştınu bili
riın, ki bütün medeni memleketlerol'le bu 
bursların mali ağrrlığını devletle bir
likte millet te taşır. 

milli senfoni C. H. Partisi 
müsabakası açtı 

Birinciliği kazanacak senfoninin bestekarına 1000, 
· ikinciıe 700 lira verilece:< 

Degil yalnız tlniversitelcrde, lise ta. 
lebeleri arasında da burs usulü vardır. 
Oradaki çocuk kendisinin "meccani,. 
Olduğunu bilmez. Sene içinde hocaları
na zeküsını, çalışkanlığını. idare heye. 
tine ahlaki düzgünlüğünü, duygula· 
rında\;:i temizliği isbat eden çocuk, se
çilir maarif nezaretine bildirilir. 
''Burs'' u hazırlanınca da talC'İJenin ba
bası, anası yahut velisi çağırılarak: 

- Oghmuzun gayreti bizi ve ncza
retirnizi hoşnut etmiştir. Bu zeka ve 
Çalışkanlıı;ı de teklemek borcumuzdur. 
Onun bundiln soı!r<lki masraflarmı biz 
gOrece.,iz. 

Denir. 

Bunun ne efendice bir iş ol.:3uğunu 
anlatma;,a lüzum yok. Terbiye bakı -
rnından ise faydalan sayısızdır. 

Batıda, zenginliğin kendine mahsus 
vicdan vergileri kabul edilmi~tir. Ka. 
zanan adam kasasına yığılan altın ve 
banknotun bir kısmını bu vicdan VC1'

gilerinin "hayrat .. ma bağışlar. Kimi 
hastanelere yardım ede-r; kimi ilim mü. 
esııcsclcrine yeni Hiboratuvarlar açar; 
kimi öksüderle yetimlcı'in cmuzlarıA
daki ömür yüknü hafifletmeğe çalışır. 
:Noterler, resmi makamlar tarakndan 
idare edilen bu teberdHel'in bir kısmı 
da işte ıu (burs) dedi~imiz yolda har
canır. 

Bugün \'ıizim fakültelerde okuyan 

~~~pklar arasında, medreselere sı~-
' gc:ı.cıcıı cuu,;.ıl( .ıranveıtTaekı •J.§tk-

lar altında çalışan zavallılar var.dır ve 
bunlar hiç te azımsanacak bir sayı.da 
d~ğillerdir. Düşük kalorili, sıska bir 
besleni§ içinde, g ndengünc artan ha. 
Yat ve tahsil ağırlığını inliyerek taşrrlar. 
'''!'> 

.ours", başka hiçbir memlekette bizde 
01duğu kadar büyük faydalar veremez. 

Şimdi artık zenginlerimizin imtihan 
günleri yaklaşmıı demektir. Her biri 
bir kaç genci benimserse, üniversite 
muhitindeki yoksul zekalara çalışmak
taPl başka bir ıztırap ve dert bırakma. 
ınış olurlar. 

Okullarda 
Bayramı 

Cumhuriyet 
Haftası 

Cumhuriyet Halk Partisi bundan ev. 
vel Halkcvlcri iıiahneleri için piyes ve 
büyük, küçük memleket hikayeleri 
müsabakaları açmıştı; Parti. bu sefer
de sanatkarlarımızı çalı~tırmak çe 
korumak, ayni zama:lda memlekete e. 
ser kazandırmak mak5adiylc bir milli 
senfoni müsabakası açmıştır. 

Müsabaka şartları ~iiyledir: 
ı - Senfoni normal bir oskestra içi11 

yazılacaktır (2-3 lü tahta s::ızlar v.s.). 
- Senfoni 23 dakikadan kısa, 35 da· 

kikadan uzun olmıyacaktır. 
3 - Sc:Jfoninin mürekkeple \'e oku

l'laklı vazrlmış bir pnrtisyo!lu, en geç 
30 .Ma.rt 19:;9 tarihine kadar ihzari jü· 
riye tevdi odnmcz üzere Halk Partisi 
Genel Selffcterliğin.c göndcri1ccektir. 

4 - lhz'.lri Jüri, gelen eserler arasm
dıı. mfü::abakaya iı:;tiraklnrı uygun gö -
rülcn senfonileri . en geç 15 Nisa :1 1939 
tarihine kadar ayıracak ve bunlar or
kestra Partilerinin yazdırılması için 
bestekarlarına iade edilecektir. 

5 - Bestekarlara orkestra partileri
nin yazdırılması masrafına karşılık oL 
mak üzere yüzer lira verilecektir. Or
kestra partileri en geç 10 Mayıs 1939 
tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı 

Plarmonik orkestrası şefliğine teslim 
edileeektir. 10 Mayısdan 20 Mayısa.ka
dar yazılan se:ıfoniler Cumhurbaşknn. 
lığı 1'"'lfırmonik orkestrası ile prova e
dilecektir. 2Ş Mayıs 1939 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Flarmopik orkest -
rası. scnfOnileri ıınüsabaka jürisi huzu. 
runda jkişer defa çalacak ve mütcaki· 
ben gizli reyle birinciliği ve ikincili~i 
kazanan sc:ıfonilcr tcayyün edecektir. 
lstcyen bestekarlar cscrlcdnin prova. 
sını ve müsabaka. jür.isi önüıWeki ~a
ırı;ımr bızzat cfrıJe eaeliıleceKTCrarr. AK.· 
!i takdirde senfo:ıi, Cumhurbaşkanlığı 

lsmail Müştak 
gömüldü 

Pariste vefat eden Siirt mebusu 
1sm::ı.!l Müştak'ın cesedi tahnit edile. 
rek ekspresle şehrimize getirilmiş -
tir. 

Ailesinin arzusu üzerine trenden 
çıkarılan cenaze merhumun Kızıltop 
raktnki evine nakledilmiştir. 

Cenaze dün sabah saat dokuzda 
merasimle evinden kaldırılarak Ka. 
dıköyUne getirilmiş, oradan da De -
şlktaşa geçirilmiş, Namazı Teş,·ikiye 

cnmilnde kılındıktan sonra Zincir _ 
likuyudakl Asri mezarlığa defnedil. 
mlştlr. 

l3ugündcn itibaren blllün okullar. Cenazede TiaşYekil namına Baki 
da Cumhuriyet bayramı haftası baş· Secles, Dahlllye Ilakunı namına Daş. 
lanıış bulunaral;:tır. Klillür Bakanlı. kdHp Ziya, İstanbul Valisi Muhittin 
ihnın bayram haftası çalışmaları et- Üstündağ, Emniyet Direktörü Salih 
ta(ında eYYelce gönderdiği progra_ Kılıç Ye şehrimizde hulunan birçok 
ırtın tatbikına başlanacaktır. İlkokul , mebuslarla kendisini seven dostları 
larda bütün hafta içersindelt1 ders - hazı·r bulunmuşlardır. 
lcr Cumhuriyet mevzuu etrafında Merhumun mezarına Kamutay, 
toplanacak okullar ve sınıflar baş _ Halk Partisi, Başbakan, aVll ve me 
tanbaşa sUslenecektlr. buslur tarafıııdan çelenkler konmuş_ 

Diğer taraftan lise Ye orta okullar tur. 
da da öğleden sonra ders yapılmıya_ 
rak konferanslar verilecektir. 

Bal .. ram günlerinde her okul bir 
lllUsamere verecektir. 

da öğle neşriyatı yapılıyordu. 
Raracaköyde, tal!ıii, elektrik yok. 

Bayan muhtar radyosuna akümülatör 
taktırarak dünvanm dört bir tarafın. 
dan gelece'c m~deniyet seslerini dinle
ll'1eği temin etmiR. 

I\:aracaköyün kndrn muhtarını derin 
bir takdir hissi ile karşıladık. işinde 
bU~iik başarılar göstermesi dileğile 
ke:ıdisinden aynldık. 

Raraca,köyde konuştuğum kadın, er. 
k~k muhtelif kimselere kadın muhtar 
hakkındaki düşüncelerini sordum: 

- Yaınandır! 

Flarmonik orkestrası şefliği tarafın • 
dan,Drije edilecektir. 

Müsabakada bfrinciliği kazanan sen
fo:ıinin bestekarına ı 000, ikinciliği 

kaza:ı:ın senfoninin bestekarına da 
700 lira mükfat verilecektir. 

,Jüri 
Bestckal'lar tarafından en geç 30 

Mart 193!> tarihine kadar Halk Partisi 
Genel Sekı·etcrliğine gcooerilecek olan 
milli karektcrde bestelenmiş senfoni -
ler iki jüriden geçecektir. 

a) 1h1.ari jüri: 
Bu jiiri; Cumhurbaşkanlığr Filar -

monik Orkesra Şefi Profesör Praet -
orius ile Devlet Konservatuvarı öğret. 
menlerinrlen Halil Bedi Yönekten ve 
Ankara radyosu ııeflerinden Mesut Ce· 
mil ve tstanbul lfonservatuvarı öğret
me:ılerinden Ferdi Statzer'in iştiraki. 
le 4·kişiden terekküp edecektir. 

!hzari jüri; yukarıda zikredilen ta
rihe kadar gönderilen ese:ı:ler san'at, 
teknik ve estetik bakımlarından tet
kik ederek müsabkaya girmesi uygun 
görülenleri seçecektir. 

b) Müsabaka jürisi: 

İhzari jüri faaliyetini- bitirdikten 
sonra teşkil edilecek ve yukarıda adı 
geçen dört ihzari jüri üyesiyle, Halk 
Par!.isinden ve Kiiltür Bakanlığı ta-ra. 
fındal'\ diğer müzisyenler arasından se
çilecek iiyelerden terekküp edecektir. 
Bu .jüİ'iain heyeti umumiyesi 11 kiıfüi 
geÇmiyccektir. 

Müsabaka jürisi; 25 Mayıs 1939 ta. 
rihi.Jde toplanıp. Cumhurba·~anlığı 
li'liil'monik orkeştrası tarafından çalı· 
nacak eserleri dinledikten sonra üyeler 
araJ;mda gizli Ieye müracaat sureti}
ıc blI'JncfJf#I ve fklnefffgi ka-.ıaan se:ı. 

foniler tesbit edilecektir. 

Fırtına yüzünden 
kayıklar battı 

En·ell;:f alcşam çıkan fırtına yU -
zUnden limanda bazı ufak lrnznlar 
olmuştur. 

ı - Davutpaşa is·kelesindc kemUr 
yüklü bulunan Ahmet Nurl'Ye alt 
yclkel'lli kayık hava fenalığında do. 
layı parçalanmıştır. 

2 - Yavaşoğlu lsmail kaptanı·n i· 
dnresincleki ·l;i tonluk yellceııli mo _ 
HirU ve n:utın limanına knyıt!ı bu. 
luııan Karabigalı lsmaile alt 28 ton. 
luk motör karaya otuooıuştur. 

3 - Samatyada Nnrlıknpı cadde. 
sinde bir akas)•::ı. ağacı de\'J'ilmiştir. 

4 - Arnanıtk5yllncle bağlı bulu -
n:ın üc sandal ipini kopararak deni. 
zc açılmışlardır. Yine burada ~uri 
Paşa arsasında bir sa k·ız ağacı devri 1 
ınlştir. 

fi - Yeşilköyde oturan balıkcı Ö
mer ve Aramın kayıkları rUzgfirın 

ı,iddetinclcn parçalanmış, batmıştır. 

Evcete ait kayık ta batmıştır. 
G - Zafer kaptanın Barut ismin • 

deki takası da Ycşilkör önlerinde 
karaya oturmuştur. 

Dediler, Karacaköyde Bayan Şerife 
Acar hakkında umumi bir takdir hissi 
var. 

İstanbul vilayeti tarafındaaı tertip edilen hayvan sergilerinden onuncu ,.c so. 
nuncuıu iki gün evvel Şilede açılmııb. Bu sergiye 113 sağır, 18 at iştirak etmiı-
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Muğla Meb'usu 

Nuri Tuna 
vefat etti 

ıııiştir. 

Cenazesi bugün Ercnköyünde Böceklik 
c:ııııii civ:ırrndnki köşkünden k:ıldırıl:ırnk 

Sahrayıcediıl kabrist:ınınn gömülecektir. 
;\krhuın, Düyiik Millet Meclisinin en es

ki ve en kı;pnctli uzuvlarından biriydi. 
Manisa ıığırcczn m:ıhkcmcsi reisliğinden 

mebusluğa seçilmişti. Ailesine samimi tn
:dyellcrim izi beyan ederiz. 

Allah rahmet c~lcsin. 

Cemal Sahirin 
evi soyuldu 

Artistten iş istiyen genç 
nasıl yakalandı? 

Evvelki akşam Sirkecide bir hır -
sızlık olmuş, operet artistlerinden B. 
Cemal Sahirln evi soyulmuştur. 

Du hırsızlık vakası etrafında yap -
tığımız tnhkikatı yazıyoruz: 

Cemal Sahir akşam Ustu Sirkecide 
bir lokantada otururken. hiç tanı -

maclığı Muzaffer adında bir genç, elin 
de bir taysire mektubu ile gelip bir 
iş ycrmesini rica etmiş. Cemal Sahtr, 
eski bir ahbabl olan Arap .Abdu1la 
imzasını görünce: 

- Şimdi çalı~ınıyorum. Maamafih 
Ertuğrul Sadi ile konuşayım, bir iş 
bulmağn çalışırız. Bana yarın sabah 
saat onda gel demiştir. 

Genç, bir mlldclet daha halinden 
bahsetmiş, Milli $.!nemada çalışırken 
işi bıraktığını, çok muztnr bir hnlcle 
bulunduğ-unu söyliyerek ayrılmıştır. 
Dirkaç saat daiıa dışarda kaldıktan 

sonra snat on birde cYine dönen Ce -
mal Sahir sokak kapısının açık bu
lunduğunu hayretle görmliş, odaya 
glriıncc, halıların, elbise ve pardesU. 
Ierin, daha birçok c~yaların yerlerin 
de yeller estiğini görünce derhal E. 
minönii polisine başrnrq111ş '\'C lıfl.dl

seyi nıı la tmıştır. 
Polisçe evde yapılan tetkiklerden 

hiçbir netice elde edilememiş, yal _ 
nız bekçi s:ıat on birde ikl gencin 
omuzlarında halılarla Yenipostaha _ 
ııe~·e doğru gitıncl<tc olduklarını ,gör 
dllğünil söylemiştir. 

Cemal Sahire kimden şüphelendi. 
ğl sorulmuş, falrnt aktör, hiç kimse· 
den şüphe etmemekte olduğunu söy. 
lemlştlr. Evin öntinde dolaşan. şUp_ 
heli bir iki kişi yakalanarak isticvap 
edilmiş, fakat bundan da bir netice 
elde edilememiştir. 

Bu esnada B. Cemal Sahir Muzaf
fer adında birinin kendisine iş iste. 
ınek için müracaat etmiş olduğunu 
ha.tırlayarak doğru Arap Abdullaha 
gitmiş. Arap Abdullah; 

- llen okuma yazma bilmiyorum, 
ki.. Muzarfer adında da birini g\>nder. 

mcclim .. Deyince B. Cemal Sahir der. 
hal merkeze gidip Muzafefr adında 
bir gençten şüphelendiğini söylemiş· 
tir. 

:Muzaffer bir taraftan polisçe ara.. 
nırken Cemal Sahir Milli sinemaya 
gider-ek böyle bir genci tanıyıp tanı.I 
madıklnrmı sormuş: 

- Şimdi bura idi. Mukadder a -
dında biri ilo kıraathaneye gitti. 

Cevabını alınca doğru kıraathane. 

ye gitmlı,, oradan da: 

işautlec: 

Şiir 
Yazan: Sadri Ertem 

Şiire dair konuşulmaz, şiir yazılır, 

okunur, yaşanır. Fakat hayatımız her 
zaman istediklerimizin, aksiyonlar ar. 
zularrmızın yekunu değildir. Sevmedi. 
gımız, istemediğimiz ne kadar ~ok 
§CY vardır ki biz onları yaparız. 

Hayatımızın en büyük faciası bu 
arzularımızla yaptıklarımız arasındakı 

te.:attadır. 

Şiire dair söz söylemek .de bir te
zadın şimşe'klerini insan ruhunda ye
niden yakmaktır. Fakat nice insan bi. 
lirim ki, ısınmak için 6Önmüş bir saç 
mangalı maşa ile karıştırarak kül aL 
tında ateş parçaları arayanlar gibi 
söz yığınları arasında şiirin par:ltısı

na tesadüf imkanını elde ~tmek :ster
ler. Ma§a sönmüş ateşi ne kadar ya. 
karsa, söz, fikir ve mütalea da şiiri o 

kadar ateşler. 
Şiiri böylece sönmüş ocaklarda a. 

rayanlar çok defa onun kendisi ile 
değil, kalıpları ile karşı kar§ıya ka· 
lırlar. Mesela şiiri, manzum ve men
sur diye aymrler. Halbuki şiiri böy
lece sınıflara ayırmak sadece Burjuva 
Jantiyomun hakkıdu:. Bu gülünç tas
nifin ihtira ibcratına artık yeni yeni 
budalalar çrtak olmamalıdır. 

Bu .insanlar sadece şiiri nazım ve 
nesir diye deği~ vezin ve kafiye un
surlarına da ayırırlar. Aruz, hece ve 
ya serbest nazım şekilleri altında şi

ir otopsi masasına yatırılır. Ve ö!en 
şiirin ciğerleri, kalbi, damarları, kar. 
nı, bağırsakları, kafatası asılır ve o
rada şürin ruhu aranır. 

Bir uzviyeti kim tahrip ederse, ona 

kısaca cellat derler. 
Şiir, insan ruhundan yine ihsan ru

huna fırlayan lbir kIVIlcrır:dır. Bir a. 
lev parçasıdır. Şair ~urunun üstün. 
den veya altından, fakat alevli olan 
tarafından bir tas sunandır. Bunun i
çin şair cümlenin, kelimenin, veznin, 
kafiyenin derinliğinde bir ış.ık, bir ay

dınlık ta§ryan insandır. 
Bize l~zım olan, vezin, klifiyc de

ğil, ruhtur. Şairi ruhtan ayırmak 

mümkün değildir. 

Merdivenden Düştü 
Evvelki akşam sat yirmi buçukta 

Yedikuleye gitmek Uzere Ahırlrnpı 

istasyonunda tren beklemekte olan 
.Yedikule şimendifer eczacısı Mch • 
met, Uç metre yüksekliğindeki Ahır
kapı köprUsUnden düşerek yaralan _ 
mıştır. Yaralı hastaneye kaldırılmış
tır. 

gitti .. demişlerdir. 
Tekrar Sirkeciye gelen D. Cemal 

Sahir biraz sonra Muzaffer ile kar. 
şılaşmıştır. Muzaffer randevusunu 
unutmamış, sat on birde gelmişti. 

Cemal Sahir, Muzaffere: 
- DUn akşam evimi soymuşlar .• 
Demiş. Genç, soğukkanlılığını mu. 

ha faza ederek: 
- Ya .. Yalı vah .. Şimdi ne yapa • 

caksınız? 

Demiş ... 
- Yapacağım şey derhal gidip po

lise haber vermektir. lstcrsen bera.. 
ber gidelim, sonra senin işine baka. 
rız .. diyerek ikisi birden merkeze 
gitmişlerdir. 

Cemal Sahir komiserin karşısına 
çıkar çıkmaz: 

- İşte aradığınız .Muzaffer .. Diye-
rek yanındaki genci glistermiş. 

Komiser ilk söz olarak: 
- Evi saat kaçta soydunuz? 
Sualini sormuştur. 
Muzaffer hiç beklemediği bir va. 

ziyetle karşılaşınca şaşırmış, blribi. 
rinl tutmayan !Aflar söyleıueğc baş. 
lamı#- hırsızlıkla katiyen ala.kası ol
maclığını söylemiştir. 

Bunun Uzerinc poli9iler, Mukadde. 
rl aramışlar, Beyazıtta. yakalıyarak 
merkeze getirmişlerdir. Cemal Sahir 
pardesUsUnü bu ~encln Uzerlnde ol. 
duğunu görünce inkAra. mahal kal -
mamış, şebekenin üçüncU :;;ahsı Sab. 
rl de yakalanmış, çalınan eşyaların 

hepsi geri alınmıştır. 
Bu tıc gencin Beyazıtta da bazı ev. 

leri soymuş oldukları anlasılmı tır. 
Gençler tevkü edilmişler, ~kat 
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Macaristan, 
t E itlerini 

müsait 
an ya kabi 

e 
( C t tnl'afı ı inci de) 

lamıştır. Bu mukabil proje. pek yııkın 

da Pra~a bıldirileccktir. 

Şimdiki halde ne Çekoslovak teklif· 
leri ne de :hla ... .ar muk""bil te!.lifleri 
hakkında hiçbir sarih malum· t veril. 
meme {tedir. 
BuJnpeşte, 23 (A.A.) - Dii.11 Maca

ristnnm Prag ~firı::;e t c'\ di edilmiş o
lı:ı.n mu b"l Çc o 1ovak tckrflerinin 
Macaristan t ı.rnfmdan talep olunan 
12,940 kiloocct.rcye mukabil takriben 
10 b in kilom trc :ıraz.iniu tcrl.bi natık 
olduğu mn.a '·ım ::tcdir. Şu halde tek 
liflerle m·~k b 1 te1 ur. r yckdiğerine 

yakla§maktndır \ e halihazırda ihtilaf 
sadece bir iki kns::ıba hakkındadır. 

M~tcrE:k Mncar - Leh hududuna 
g elince, Bud"' JC'ste, bu hu"uc-tn nikbi:ı. 

liğini m:ıh fnza etmektedir. Diğer te
r aftan bu m c1 r.i:ı acilen hnlli muk· 
tezi olmadı~ i'fıve olunmaktadır. 

B uda.pc_tc, ~3 (A.A.) - Macar ajan 
sı bildiriyor: 

l yi haber al"n Macar mnhfillerinin 
s öylcd:klerine g .. re, Çek hükumeti. 
bu saba.11 Pragcl::ıl.i u~ car elçisine, ye
ni Çek projelcsini ve buna melfuf hn
rita.ları tevdi eyi mi';'tir. Proje, hususi 
K uriye ile bu gece yarısına doğru Bu
dapeşteye gelecektir. 

Rüte11yaaa HıtiUll gen '§liııor 

Budape~e. 23 (A.A.) - Macar A· 
Jansı bildıriyor: 

Hudut mır.bkal~rmdan gelen son 
h aberlere göre, Bererrs7.nsz'da, ~ehri 
t erkeden Ç<>k1 r, h Ikın bUtün Buğday 
stoklarını mUtı::.dere eylemişlerdir. 

Komarnodrı, Çekler, mnhkeme ecrşiv 
leri de l'lahil olmak iizere bütün resmi 
daireler·n cvraknıı başka yere nnklet
miştir. Çek lejyoncr!eri generali Ste
f nnekln h" ·1 il de götilrtilmUcıtür. Bu 
suretle şeJıir P" rkrndn J alnız .ı: facnr 
mulın.rriri Jokaj ile Me.<'nr genernli 
Klapkanın h keJ1eri kulmı~tır. 

Rute~yadnn r, l"'n mültecilerin bil
d irdit?ine ~ör . ihflal har keti nzalınış 
dcğiliir. Bilakis yerli hall: arasında 
gittikçe daha ziyade geniş1emektedir. 

Almanya i7M. tarafa da ta::yiMc 
bıılunmıyaocık 

Bcrlin, 23 (A.A.) - Havas. muha· 
den: 

Bir !sviçre gazetesine naza: n Ber
lin ile Vnrşovn ı>..rasında Krı.rpal1ar 
altı Rusynsmdn Polo:ıy ile Macaris
t an P.ra :nda mü~tcrck bir hudut vü
cudı; getiril'llesi için ektcdllmiş olnn 
itilti:f hnkl·•ndn bu"nda ş;mdiye kadar 
h içbir eey tPreş üh etmemiştir. 

Çekos l ovakyanın 
an l aşmaya 
bulmad ı 
tek i hazır ndı 

• 

"Çekoslovak buhranmm derhal hnl· 
ledilmcsi lazımdır. Alakııdar mcmlc· 
ketlerin daha çok bcklcmct;·c tohıım
mülleri yoklur.,, 

M ul;;abil tc7:liflcr glhulen?iyor 

Budnpeşte, 23 (A.A.) - İyi haber 
aJan mahfiller nşafıdnki mnınmntı 
vermektedir : 

Macar hUltfimctinin m ukab il teklif
ler! bu gece Praga göndenlecd.Ur . 
Çek tel-liflerinin umumi hatları ile 
ve büyilk l ' acar şehırlerinin istltnası 
ile et:ıik kanunlara tevnfik etmekte 
bulunduğu kayded;lcbllir. Verilen ce. 
vapta Macaristanın etnik bakımdan 

h içbir fcdakf1rlık cdemiyeceğini t eba. 
rüz ettinnC'ktedir. Bilhaın:a Macaris· 
tan, tarihi hudutlar prensipindcn vaz
geçmekle es:ısen bUyllk fedakarlık y p 
mL~ bulunmaktndır. Macnr hliftkmeti 
etnik pre:ısipin istisnasız ve kayıtsız 
ve şartsız kabulilnü ve diplomatik mU
zaker.Jerin çabuk nihayete erdirilerek 
Macaristnnm hr.kknn.iyetc dnynnan tn
leplerinio isafını istemc!<ted ir. 

An"ara kl m a çlar 
Ankara, 23 (Telefonla) - Bugfü1ltti 

müsabakalarda AnlmragUcU Galatasa 
rayı 3-1 yendi. Demirspor da Harbi
yeyi 3-2 mağltıp etti. 

-0-

MüU\~ im Hulgarı 
y endi 

Ankara, 23 (A.A.) -Ankaragücü 
stndında muaı:zam bir seyirci kütlesi 
huzurunda, profesyonel güreş müsaba
kalan yapılmıştır. 

li ugünkü karşıla~ma, Bulgar Kirof 
ile Mülayim pehlivan ar 6::1da idi. 53 
üncü dakikaya kadar .Mülayimin ezici 
bir hilkimiyc:ti altııl>:fo cc:-cyan eden 
karşılaşma, 53 üncü :aldkadan Kirofun 
Mülayimin tatbik ettiği sert oyunlara 
tahamm:il cc!cmiyerek s:ı.lıayı terket
mesi üzcdnc Mü;ayim pehlivan hakem 
heyetinin ittifakla verdiği l:z.rarla g a. 
lip ilan cd:ım:~tir. 

--0--

lzmir ek ı maçlar 
İzmir, 23 (A.A.) - Lik maçlarına 

bugün devan edildi. Ilk maç Ateşle 

Demirspor takt:nlan ara~ın.da yapıldı. 

Tama.-n~n genı:Jerdcn tetkil edilen A. 
teş takımı güzel bir cyunla rak:bin i 
4-0 yendi. 

Bundan sonra Doğansporla Ya~an
lar l arşılaştr. Birinci devresi 0--0 bi
ten bu maçı bire karşı 2 sayı ile Do
ğanspor kazandı. 

--o-

iki Ay Yatacak 

- Beneş 
Attık siyasi beyanatta 

bulunmayacak 
Londra, 23 ( A.A.) - Sunday Chro

nicle gazetesi Bene~ tarafından dün 
Londrada yapıb.n beyanatı ne§rctmelc
tedir. Beneş demiştir ki: 

"Ben artık sadece bir vatanda~ım. 
Bundan sonu hayatımı tanzim etmok· 
le meşgul olacağım. Çekoslovakyanm 
istikbali ve mukadderatı pek ziyade sa_ 

lahiyet sahibi bir hUkOmctin elindedir • 
Dundan sonra ne olacağını ancak pey. 
gaonberler tayin edebilir. Çekoılovak

yad:ı şahsi i~leriml rcnebi memleket
lerde istediğim kadar kalabilecek ıekD
de tanzim ettim. fngiltercde ve Amtri• 
kada siyasi beyanatta bulunmıyacağım 
... c gazetecilerle mülakat yapnuyaca
ğım. 

--- o>---

Sofyadaki suikast 
hal-~kında tebliğ 

Sofya, 23 (A.A.) - Reımt tebliğ : 

General Peef ve binbatı Stoyanovun 
katilleri meselesi etrafmdaki adlt t ah. 
kikat ~aha nibayetlenmemittir. 

Fakat şimcllyc kadar elde edilen ma· 
lumata cöre, cinayet, daha çocuklu~ 
ğun.::lanberi cinat temayüller gösteren 
ve muvaiıilpcs iz bir kimse elan Kiuo. 
vun §ah&i bir eseridir. Bir çok sene 
ev\'el, köyilnde bazı köylillcri öldür· 
mü:ı ve o zaman mahkftm da olmuştu. 
Katilin müddeiumumiye hitaben bırak
tığı bir mektup, Kirov'u yilkaek ıah

siyetleri öldürUp bilahare intilar et
mek surctile meşhur olmak fıtiyen bir 
maniak olarak iÖstermektedir. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

Bir Fransız komDnf stl 
l talyada tevk i f edlldl 

Roma, 23 (A.A.) - " Me&aaggero'' 
gazetesinin Koni'den aldığı maIOmata 
göre, Marsilyanın komilnist belediye 
dairesi azasından olup bir konferans 
"Vermek üzere ltalyan hududıı c:lvann.. 

daki ka halara gitmit elan Davit lA> 
on geçen pcq(;mbe gunli gezmeğc çık· 

mış fakat bir daha advet etmemlıtir. 

Bu cazetenin ilave ettiğine cörc, Da. 
'it L eon ftalyan topraklarında p;ı~ y 
olmadığı için ka bi ye devriyeleri ta
rafından tevkif edilmi~tir. Hududu ni .. 
çin gcçtif!i anlaşılıncaya kadar, Da~ 
vit Leon Koni ıelırinln haplsaneıindc 
k.ılacaktır. 

o 

Va rşovada Yahudi 
a leyhtar lığa 

Varşova , 23 (A.A.) - Vartovada 
Yahudiler aleyhinde bir takım hldfıe

ler olmuştur. Naıyonallıt QJebe, Ya. 
hudi arkada1lıırını dersanenin ıol ura• 
fmdaki sıralarını işgal veyahut dersa· 
neyi terketmeğe icbar eylemf§lerdir. 
B unun Uzerine hafif arbedeler olmut
tur. 

lzmi r den ihracat 
İzmir, 23 (A.A.) - Bu halta boraa. 

da 9 kuruştan 18 kuruta kadar 52.769 
çuval üzüm ve 6,5 kuruıtan 17 kuru. 
§a kadar 9.490 çuval incir aatdnu;tır. 

İyi malum'.lt lmnlrta olan mnhafil, 
~lmanyanın f. ncari.;tnna Ka.rpntlar al 
tı Rusyasmı terl·etmeae Çekoslovak • 
~·nyı icbar ~tm k Jl'inVnrşova ile itilaf 
etmiş olmasına iht!mal vermemekte. 
d ir . 

Cağaloğlundn bir lnş:ıt yerinden -------------

Söyle:ıdii!inc göre. Almanya, l.inü· 
m Uzdeki h~fta içinde bu babd cere
yan edecek cıl n mlio'<ere'erin oır ne
t iceye iktirnn edecewinl ilmit etmekte 
ise de iki t, ?'aftan herhf!ngi biri üze_ 
r inde birgfü n. t zyikte bulunmak ı!i_ 
yeti:ıdc de; ı .:ır. 

Var:ova 71" d;1•or? 

Var§ova, 23 (A.A.) - Yan resmi 
fskara. aj:ınr;z tartiır..dan n.c!'rcdılen ve 
telkin netice .... indc yazıldığı hic: ini \'e
ren bir mal.al de "Öyle denilmekte
dir: 

"Polonyanı:ı, kendlı:inc enirJyet ve
recek ve kom<ıulnri'e mu.,lihnnc te .. riki 
mesnii Etm"'k imi ~ını hnzırlıyo.c::ık 
olan müş .. r '· bir Polo yıı - Macar 
hurudu ihdcsma matuf faaliyetin"' so
nuna kad"r dev m etm we kar:ır ver. 
d;ğinin bn?!l blm.ıclt ·Jetlere" anla§ıl • 
ması laz1mdır.,, 

tskar:ı n · :ım. ne .. ice olarnk töyle 
dem,.ktc.:dır: 

dört potrel ~nlan Burlınn adındn biri 
Anknrn caddesinden knçnrkcn tev -
klf edilmiş ve meşhut suçlar mnh . 
kemoslne verilmiştir. DUn yapılan 
duruşmada ı;uç sabit olduğundan 

Burhannın iki ay hnı sine karnr \'C· 

rllml-şUr. 

-0--

Hubub t Satışı Hararetli 
Edirne - Du yıl buğday ve snlr 

hububat ınnhsulUnUn Trnkyn borsa 
ve paznrlnrındn. satışı har retle de _ 
vnm etmelttcdlr. Du yılın kışlık wab 
suıu yazlıklara na.znraıı çok iyi ve 
brreketlldir. Yaz mevalmlnln kurak 
gidişi gerek eklnı noktasından ge -
rckse istihsal noktasından prk ziya_ 
de mcınının ~deu1emlşUr. Bununla 
beraber kışlık mahsul ekimi diğer 
yıllardan bUyUlc bir fark a rz tmokle 
hernber eılde edilen mnheul dnne ltf. 
bn ile yüksel~ rnndımnnlıdır. Bu hu
sus, bllhnssa def,lrmenclleri pek zL 
yndc sevindirmiş olup h nlcn , knlltc 
ve g lotcnde unun piynsnya. VE}r llmesl 
keyfiyetini kolayll\ştırmı.ştır, 

Odun Kömür Fiyatlan 
Kışın yaklaşması hatta girmi~ bu

lunması dolayısile cdun ve kömür fi
yatlan birdenbire yllkaelmlgtir. aun • 
dan bir haf ta kadar evvel bir çeki odun 
üç yilz elli kuruşken ıimdi Us ym aebcn 
kuruşa çılmugtır. Rwnelf men§ell ku. 
ru odunlar i&e 400 kurU1a kadar aatıl
mnktudrr. 

Kömlir fiyattan da havalar aopdtı· 

ğu için yükselmektedir. 

Yabancı Dil Muallimliii 
Liselerle orta mekteplere yabancı 

dil mualUml yetlıtinnek ilıerc Unlver· 
sitenin edebiyat fe.kUltesine ballı ola
nık nçılan kunla.ra almacak talebe içhı 
yapılan müsabaka imtihanuun incillı· 
ee kısmında 9 talebenin mUaavi not aL 
dığı görillmil§ ve bunlarm yeniden blr 
sözJU imtihandan geçirilmesine karar 
verilmi~tir. 

t mtihan yann sa.at on dörtte yapı. 
lacaktır. 

Çinliler 
Hankeu şehrini da 

tahllye ettııer 
(Oıt tarih 1 incide) 

Tokyo. 23 (.LA.) - Domei aja.:281. 
nnı bildirdiğine röre, Yl.JllUıe boyun· 
ea flerllycıı Japaa gemileri, Çin sahil 
bat.a.ryalarmnı baraj ateşiııe n.P,ıen 
Tua..:ıgfexı.Ji geçmteJu ve He.nkew:ıun 
yakınlarma. golmiolerdir. Bu ıeuıtletb> 
vardıkları nokta gtz.ıt tutubna.kUdır. 
Hon;kooı. 23 (A..A.) - fyt menı. 

ba.Jardan alman ha.bertere gör•. M.ııte
tal Ço.nk Kay Şek, halen llot\gkcosda 
değildir . 

To1cıyoda ~ teaa .. W.t 

Tokyo, 2.1 (A.A.) - Ksntonw mp
tt burad& bUyük tezahtırlerle kuttaıı. 
mıştır. 

Fa.brlka.la.nn düdükleri ve ra~ 
Iıır.Japon muvattakryetüıt b!Jdirlr bil· 
dinntz derbl\l tezahllt'ler ttrtlp ohm. 
muatur. HavanP fen.alıftna ra.~eıı 
çok ka.lab&!1k bir hal~ ktltleaf askerl 
mezarlığı ve tmparatorte.r nıeıarııpn.ı 
ziyaret etmiştir. 

lngiltM"e elgiai Bong1Gon.ga O~ 

Honkong, 23 CA.A.) - tngflteoe bil
yU.lt elçisi bu aqun Bank•u'ya git
mek üzere Hongkongu terketmletfr, 
Btıyilk e19i }{e.n;leuya, Hayfa::ıı -
Kuıuı.lng - Çımlrlng ,olu ile gide~k
tir. 

ÇlN EITALARl KAÇIYOR 
Tolcyo, 23 (A.A.) - Doınel ajM• 

ıırun Japon membl.lumdu -.ldıtı lsa
berlere g&te, Çin 'kıtaluı Yqtao cç
he&iıı&s umumt rlcat ıı..Jindı bulunmak. 
tadıdar, Çin krtalan, nehrin pw n 
cenup tahllltrindcki ilk bat IM'Hilai. 
ni terketti~.a tQAra cenu~ dofı'" s-
rl ~elııilıttekttdlt. Jtic:e.t lı~•ketl, }lan. 
keu - Ke.ntqn deıısltJolu .,. VUfUJıg 
- Yot'-' yolu bo~ da ~ril=•kt• 
n Japon tı)'Y"Ueltrl ri<attt olan ınıaı.. 
" bombardunan eylemektedff. 

HANKEUDA F'MUYET DUlU)U 
Hankcu, ıs {A.A.) - SlvU ahlllııiıı 

büyük bir kıımuun tahli1osi ~erine 
Hankeu ıehrindo fa&li,_ b•men dm-· 
mu~ cibidtr. Eıefnrflc c...,.am ..... 
Ç\Jl raorucuı ıaauyctı.nt durdurmuttuı. 
Fransız müaınlan. 1'ı'aMıa ı~bot

lanna ycrle§tirdiklc~l d~lar vatı.. 

tasilo ıehre au. •c ele~tilıt vwııck Uz:e. 
re ihtiyat tedbirleri altı'llf1.afdrr. 

Hankeu1dan cenuba cldeıı tren\er ~ 
günden itibaren i.tlemcmcktcdirler.· 

I>Uokil bava akm.J ~ımda .uwa 
gelen baaarat mUhfın deflldif. 

JAPON OAZETW 1NGtLiZLEJU,,E 
ANLAŞMAYA J.WHALIP 

Tokyo. U (A.A.) - Bir ua,_... 
liıt propaıand& ~~kkWU olu ••ştu
ao". bıgilt~c il• J•J>.OA)'• aruıada biİ 
anlatma huaulilnU iatiyt.n sııuıcdil mü
fillere tlddetle 1'üeum ~ !• JOAa 
delik büyük bir &•ıctc a1aa "Y ominıi 
§lmbun,, da blı beyuına.me Mfndct'tk 
Japony~ tııailtuo no .Uçia U.'f'U.11. 
nuyau!uıı inb eylemokttdiı. 

aoyannamcde JaPQn:p.nm dtın~ 
en iyt ordu ve don.anJM.ama. ..ıı.am 
bir ilrtnadiyaq ve tük~ı iqc ha. ' 
~tnlarına mal~ cldutu P.ydedilme~ 
trıgiltuenin be J•P-®>'9 U• ~ .. 
daQ hali humtaki ku"'"tltdJe l"fııt.İ. 
bilytık OkY3!1osta oıre Avustralyada hat. 
)arını ve menfaatlerini ko~!Qağa mui
tc:dir bulunmadığını tebarllı ettiril
melctedlr. 

Be,..namedt, buJ&u olarü. flSrJ~ 
denilmektedir: 

tnciltere Jıpon,.a)a llutı tıec9(ı e
dilınlyeeü bir ta.rsı barüet ltdllu et. 
tlli takdird., Japonlu oaa c:aatandır
m•I• umetmelidirler. 

?TAYAN MUHAuıtU 
GAYDAYA GöRE-

Roma, 23 (A.A.) - "Glomalt d't. 
talla., ıuctoelnde vırsmıo 0.7da hu· 
J.lntuı ~yle deaıekttdlr ı 

.. tt&lya, Çlıl - Japon Uatil&fıaua ~ 
laııııQJldanberi Japoeyama ..nrt ktı•
'f'etinl tüdlr ıttltl ~la, Uıü ŞarkWı 
ıel•n habedm mtınana:nl)"ttle '" bay
ret etmeden brplamaktadır. Kaatonuıı 
•ukutu Çf rı nıtıhftmetf ~ 8?.dUrtıcU 
bir darbe, bl1,uk demc«ruitw itila de. 
nahot blr "1rpri.ldir ... 

0.yda, lMmdlD ecma. ÇiM. ....... 

~tlt: ve mdt -~-·- Jtı-. 
pocıya Ue dolfudın doğftty. miJ.lıllM1ılr 
7e girlfa!atnl t...."'!Ytl1c etnıektc 'l't ~ 
!arı lllve ~leıneJrtedfr: 
uş~ q,Qnıkila elan ~ ... 

hal Japonıarııı tam blf ra,~fri1't 
elde etmel~fdlr. Japonta.nn Ktat ot. 
yınosu aahUterln~ bulunma• - M 
bamdan ~tliıap edftebillr4J - ~fi 
beynetmlle1 yeni t!l'lnele!er "btnuf. 
tır . ., 

Poııste 

tki Küçük Hırıı:c Y ekale-
- Jozef H Samut l adnıd• ttl ooc•t 
pell• tarafından ınuhtallf •lrkttl•i' 
wcundaıı 7alıalanmıtlardtr. K~e• 

hıraıılann r•tlan 11 • U an11ada. 
dır. Şhndlye kt.dar Panıaltıda HU•' 
apartmaaından, Nurtpaşa apartma • 
1un4an, Beyof;lunda Tatar a"'rtm•• 
nındaıı mubteltf etyaln c:ılat.rtlalr 

n Jı:aprlann tolımaltlamu mök•re• 
hurdacılara ıatmıtlardır. 

Kadınlardan Dayak Y emftl 
ltaltepedo ot uran Ne .. det Varol 

poıtH mUracat ederek A.banos tota. 
ltnda t19 nuuıarada hlsuıetot Numf .. 
ye tıe aerma1e Ha7ri7e taratnıcMlı 
döTtUerek raralandıinu lddta •tııılt
Ur. Suçlular yakalanarak tah'l~ 
bqlanm~tır. 

Temizlik Yaparlceıs ~~ 
Bonıontide Stllh~r oadd .. ht4• ıı 

oumarah Demir npartmHnuS• ot• • 
ran U ,. .. ıar111da Nuaart datrMt""8 
t4ımlıllk yaparken ıner4t••ndtıı .,. 
fr k&fllUf .... ,..,. dUtnıUt. abr ... 
rette :raralaıımıftrr. .. 

Eroinci Yakalandı 
Uakndarda oturu 8allhatttD 4, 

car a.dında btrinln eroin kaçakod11J 
yaptılı haber aııa&rak aratt.rrma 1a.. 
pılmıt TO UMrlııde clört • ~ ~ 
tacıar eroın 011ıuam\ltı.11r. ttM&A~ 

teTkU edUmlftlr. ı 

EbD.nk MüdGrG 
BU Baiat uıııuı:ıı ml14Url ll•ust 

~atlı Pamir dOıt Atıkara4M .. ~11-
mtse r:•lmlt T• kredl mest1•1•rt ttn
fıod• g~riltm•k aıcre ., .. m •b•• 
le P&rlH ıttnıltUr • . 

Bı~k · Çekenler M~ 
Oldu 

Be:roflunda Abll~os ıop~4h, 14 
nıım•rada o•lrtaa Hu&lJA. .., ~rtdl 
V\ktQo-au.uı e•tııe gtrm•~ ııu,.a T• 
aarhot oldukları tc;in kabıa1 •dtllıa\. • 
yen Jtatf 1'9 arkadaşı Ferit et' ı~M
bine bı~lt çekoıtt tUOUIUla• 41• 
m .. hut 111011.1' ınab'lı:em..ıae ~ı. 
ınlşlerdfr. Yapılan u:ıuhate~ed• 
R4Jf Ue P'ertt evvelee &abı-alıtırı b1',.. 
lan4atun4aıı U~er ala ha,.ı 1Ph • 
kdın tdllmltlerdJr • 

Froao'Yll Çiinoy•n1-
Fro1<> adında bir kadıuı köpr11 \ta. 

tUnde çltuemekteu suçlu f()för B•r. 
bu •e Tevtlğin dltkatalıU' Jılıt:J.. 
deıı ıu~lan a&htt oldutuncl&ıı "'._ 
zer ar ha.plelerlno Jtar&r Tertlmtottr. 

Bulgaristanda 
Makedonya haa
tallğı tepiyor mu? 

(Utt tarah 1 faciılıt) 
~ı yapıtaıı ~on ıuikaıt Jıcr ~ 
yeis ve fütur uyandıracak biı' Udiee 
olmakta berabu ister lsteaaM ._ Wt 
tereddilt buıl etmııtir. Bu ttttıl lllt 
dcmııln çok sUrmJyeeetlnl Uadt eıcSe. 
ıV. 
. MUnlh konferansmdan ....a O.. 

Avrupanrn dli§tüfü b.nPl* lmP* 
da &lkanl&nn bU ırWt •llhl U. 
ancttili ıulh ve ıUkb manarua Wr 
pdıtın lçln de bir nimettir. 

Bu ıulh ve alilrlın ~ ..... 
mtnfutıınn. uyıW\ buımı,.t.illw aut. 
ıariıtand&ki eski koınlt.cilik ....
uy.ndınmk iıltlyebilitlor. Plbt...,.. 
bir 

0

aıakaatta Balkaolarda ,...._ _,... 

naeak olan koml*iliıı: ... w.ıcd 
Uo beraber komitecikr ~ tyUDı ..... 
fdüet getirt<:etı apk billı\ıulldir. ; , .• , ~UI 



5 - KURUN 24 TEŞRiNiEVVEL 1938 

~· ··--auyuk adamlar kısa 
arasından mı çıka ? 

• 
Yaıan: Niyazi Ahmet 
~~akına saç yapmak, Avrupada bat-

• §oıa bir sanattır • .Bir çok Avrupa 
:ıaıı ınecmualannda buna dair kari· 
b~Ur ve nüktelere rastlandığı halde 
tele e buna dair yerli karikntUr ve nuk-

te rastlamıyoruz. 

ili ~cr~a bizde niçin taammüm etmiyor 
~e hır sual açmak lil.ıumıuzdur. Her 
~ de saçı dökülen veya herhangi bir 

0
}
14 ile saçsız kalanlar bizde pek az 
·~tak. 

r İl\lrada takma saç için tarihi bir fık. 
~azacağım. Bir Fransız muharriri

naklcttiği tarihi fıkra şu: 
b 1796 yılında Fransa hl.kumeti Ani

.\! dö Bı;yt'ı Istanbula elçi gön.derme. 
~ karar vermiş, eiçi de hazırlıklara 

ilanuştı. Elçinin senelcrdenb:ri ya
~da b:.tlunan bir uşağı varmış. Tabii 

da beraber İatanbula gelcctkti. U. 
~ilk bu 't l' ti! ' uzun seya ·a ten n:- suret e ıs. 
ıJ!dc eclc~i ece,~ini dil§:Inmüş, rara 

anrnak iç;n Pariste ucuza n!ınabile. 
t~lı: 

1 eşya aramağ'a ba;Iaıru~tır. O sene. 
et Prnnsada b:r emi:n&me ile takma 
~~ ku!Jan:n~k mcncdilmi;ımiş ve bu 
Ş!n sanatkarları dcp:-lar dolu"u tal~m:ı 
taçı deniz~ dökmcğe hazırlanıyorlar· 
l:lış. 

d ılT§ak dcrhll dep"Jlara gitmiş ve !An· 

/k.lar dolusu takma tax alarak efendi
ti1111 İst~nbula götilrccck gemiye, elçi-
ın eşyaları ile ber~ber yilklcmiş. 
perni bir l:a; gün sonra hareket et

~·§, U.tun bir yolculuktan sonra İstan. :a gclrni:;ler, ta!;ma saç dolu sandık. 
da sefattthnneye naklcCfilmiş. U

§ak r . e ınde mevcut yilz Lui altınını bu 
q~a . . dl!'. ta ~crın:ş"1l4luğu için Eeyoğlun-

~(j terj arama3'a ıkmış, ,{a~~t ~ .. ~~ 
8 nın ... !1h"ıt,1 .. ~ ... ır ....... dort.:J.. ,.,_ 
f . aoeri 'yok. Bitkin bir halde se-
arctııa d'" k . k neye onere eliıye çı mış, ba-
~~:. gelen felaketi ağlaya sızlaya an

ı. 

O gün; Melek Ahmet Pa~a elçiyi zi. 
Ylircte gelmiş, konuımuşlar. Elçi bir 
atalık a t l w k P a uşagının ba~ına gelenleri 
~ahkııhal:ırla gaerek Melek Ahmet 
•ıaya anlatmış. 
Ahm:t Paşa ıormuı: 
- Siz u~ağınızı seviyor musunuz? 
~- Ç~'lc ıcvcrim .. Aptal ama emek
tir .. 

• Ahmet Paşa ayrıfarnk gitmi;. iki.od 
~ scfarcthane:1in önünil bir kalaba

dalgası sarmıg. Halk: 
lı -: Takma Eaç istiyoruz.. Kaç para 

e ıveriniz .. diye bağırmağa başlamı_§. 
~lJ~k ~~dıklarm ~~zıru açmış, bir 
ı;. ç &aat ıçındc heps.ını satmıg, bıir çok 

•tnsc de p.erukasız kalmrıt, 
\' l'ıf es~ıc 0Şu imi§. O vakit htanbul 
alıuclılen başlarına san serpuşlar gi. 

f
1 
trletnlf~. Ahmet Fa§a büttin Yahudi-e • 

b·rııı takma saç takacakları hakkında 
cır ferman çtkartmıg, bu suretle Fran

'1ı elçisine bir cemilede bulunmuı. 

rşimet, Betoven, Na o on, 
Sp'noza, B 
daha b"rço a 

·nsanla 

, Klemanso ve 
ı ep kısa boy u 
arasında 

boyda olanlar ise devasadır. Binaenaleyh 
birçok kısaların boylarını gayrıtabii bul
maları da mahalsizdir. 
Kısa boyluların müteşel:.kir olacakları 

daha birçok şeyler vardır. Me:.&l elbi!lC 
onlara daha az kumaştan çıkar. Bac:Jarını 
öteye beriye çnrpmazlar. Daha ~evık ol
duktan için kazalardan daha az mütees
sir olurlar. Onun için sigorta şirketleri kı 
sa borluları daha ucuz şeraitte sigorta e
der. Tb-;>te daha kola} saklanır. yağan 
kurşunlara daha küçük bir hedef teşkil c-

' derler. Kıc;a boylular bütün bunları dil· 
şün:ncli, tepelerinden bakan insanlın 
pek de gıpta etmemelidir. 

Dol/üs 

Dik.'<at edilecek olursa lw:.a boylu, ufak 
te!e!{ adamların ne kadar yaşlansalar 
hilkatin bu hisset'ine alı)madıkları, onu 
teHHi yollarını aradıkları gôze çarpar. 
Dünyanın. en t:ınırimış muhabirlerinden 
\Vebb Miller daima cebinde taşıdığı bü· 
yücek bir sigara tabakac;ınm kapağının 
iç tarafına mülakat yaptığı mühim sima· 
IGı"a , __ ...._._~ -~ 

ruttar. Miller bir gün eski Avusturya 
baş,·~killerinde..rı rnaktül Dolf us ile bir 
müla!;at yapmı~. ayrılırlarken sigara ta· 
bakasını çıkartarak Dolfusa kapağa bir 
imza atmasını nca euııt;ıti. 

~ I<13pakta Loyd Cor-
cun, Klem:ınsonun, Perşingın imzalan 
bulunuyordu. Dolf us Millerin rica~ını der 
hal kabul etmi~. öteki imzala:-m yanına 
onların hep·ini göl;;ede bırakacak koca· 
rr.a.n !)r imza kondurmu,. sonra gülerek 
mı!· etmişti: 

- Be~ ufağım ama yazım !rncamandu. 
trc bt• kısa cümle u!a~' te!e~( adamla· 

rın hale~i ruhiyesini uzun bir cildden d3-
ha giiU': izah eder. Boyu bir metre elli 
üç santi:nden ibaret olan Dolfus bilmiy~ 
rek kou.man bir el yazısı ve imza peyda 
etmiş, böylelikle küçük cüs..c;esini unut· 
mak istemi~ti. 

Cfak cüsseliier unutmamalıdırlar ki 
dünya sade iri } arıiarın ve uzun boylu
ların dünya<:ı değildir. Onlara tabiat ha· 
y~ ·ta mm·affak olmak için uzun boylu
lara \'erdiği her şeyi vermiştir. Onlarda 
ınefkut olan yalnız mizah hissidir. On-

lJeth.ofen 

lar kendi t:ıhii kusurlannm gülünç tara· 
fıru g~remezler, ona gillemezler. Onun i· 
çın meşhur nekreler, mizah muharrirleri 
'·' uzun boyluların arasından çıkar. 
Içlcrmde !:ı;nu yap'Jilen müstesnalar ha· 
yatta çok mU\ affak olurlar. Mesela Nev
yorkun ufak tefek beleclıye reisi La Gu· 
ardia bu gmptandır. La Guardia koca-
~ ın. 'Unın bn ındn oturduğu vakit 
ayağı yere C!eğmez. Resmi ziyafetlerde et· 
rafını alanların yüzünü görm~k için da· 
ima başını kaldmnağa mecbur olur. Ilu· 
ı::ı rağmen La Guardia çekingen bir adam 
değildir. Sırasında kendine giılmeği bilir. 

Kendinden utanan ufal< cücoclilcc ya
~a:hkları dü;ıyaya şöyle bir bakacak o
m:-iarsa kendileri hakkındaki noktai na
zar:armı çabuk deği~tirirler. Dünya 
~irço!< cihetlerden boyu bir metre seksen 
rnntimi a~anlara uyacak şekilde değil 

cf~~ cüsseliiere uyacak şekilde tanzim e
dilmiştir. Bugünkü temayül, hacimden 
,,~,er. ta~arrula doğru gitmektedir. Eski 
kc>..~aman ciltlerin yerini bugün cebe sığa· 
~.'!e:_k ufak kitaplar almı~tır. Ancak kil· 
çii'< ve ekonomik fotoğraf makineleri çık
tık~ --• sonra fotoğrafçılık taammüm et
miş ve bugünkü büyük terakkiye mazhar 
olmuştur. Mimaride kocaman dehlizlerin, 
salonların yerini şimdi ke~kin hatlı daha 
pratik koridorlar, urak. fakat rahat sa· 
tonlar almıstır. 

Kısa boyluların bir çoğunun en bilyQk 
kabahatleri boylarını bir takım suni vası· 
talarla uzun göstermeğe çalışmalarıdır. 

Kısa boyluların çoğu fazla dik yürürneğe 
ve çok yüksek sesle konuşmağa mütcma 
yildirler. Halleri fazla mağrur, sözleri 
ekseriya milbala~alıdır. Kendilerini met· 
hetmeği severler. lşte bu tabit temayül 
leri yenen kısa boylular cemiyetin sevip 
benimsediği, kısa boylu olduklar nın 
farkında bile olmadığı kısa boylulr..rdıı 
~e ancnk az bir :ümreyi te~kil edeı ler. 
Bazı kısa boylular mukayese imk:inmı 

cıtadan kaldı'lilak için uzun boylularla 

yürümezler. İçlerinde öyleleri de vardır 
ki bodurluklannı örtmek için her çareye 
bat vururlar. Ufak tefekliğile me~hur biı 
r • .ilyoner, evindeki her e'iiyayı kendine 
uyııcak şekilde yaptırmrş olmakla maruf· 
tur. Kısa boyluların çoğu uzun topuklu 
ayakkabı giyerler. Elbiselerini damalı 

kı.: .a~ıardan yapmazlar. Bila!ds boyla· 
·mı ~zon göstermek için çizgili kumaşla 
n tercih ederler. 

Boy kısalığının insanı bedbaht edeceğ 
düşünülmemelidir. 1\'apolyon, Fameji, 
Şopen, Milton. l\li~el Ancelo hep kısa 
boylu adamlardı ve boylan yüzünden 

· bedbaht oldukları söylenemez. Kısa boy· 
!ular unutulmamalıdırlar ki yukarıda adı 
geçenlerden başka Bethovcn. büyük Fre· 
derik, Erosmus, Gibbon, Spinoza, Mo· 
zart, Balzak, Arşimet hep gayet kısa boy· 
lu adamlardı. Sade bu kısalan teselli içir 
k§fidir. Esasen bir metre yirmi beş san· 
t·:n!e bir metre seksen beş santim arasm 
ca olanlar hılkaten normal sayılırlar. Bu 
h~'1en a~a!{ı boyda olanlar cüce. yukarı 1 

o 
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Al\ŞAM NEŞRlYATI: 
Sa.ıt: 18.30 Dans musikisi. 19 Konferans: 

Pror. Salılı ~lur:ıt (Fen mus:ıh:ıbelerı). 19, 
30 ll:ılk şnrkılnrı: Nebil o;ilu lsınail Hakkı. 
19,55 llors:ı haberleri. 20 Hami.ret Yucescs 
ve :ırk:ıdaşları ınrarıud:ın Türk musikisi ı:c 
hnlk şarkıları. 20,40 Ajnns haberleri. 20, 
4 7 Ömer Rıza Doğrul t:ır:ıfınd:ın orapça 
slille''· 21 S:ıat ayarı: Şon Bedriye Tüzüo 
stnılyo orkcsırnsı refnk:ıtllc: 1 - H:ıfif mü
zik. 2 - Cazbant. 21,30 Dnrüttollm musiki 
heyeti: Fahri Kopuz ve arkadoşlan tnrn
fıntlan. 22,20 Ha,·:ı raporu. 22,23 Mnndolio 
orkestrosı: Dömarini id:ıreslnde. 22,50 Son 
h:ıherler ve ertesi günün programı. 23 Sont 
ayarı lstiklM marşı, son. 

~Dünkü hava 
Ycşilköy meteoroloji fstnsyonundon nlı

nan malüm:ıta göre, hava yurdun doc.,u ve 
cenup do·usunda bulutlu, dı~cr höl l'ler
de \·ok bulu:lu \'e )'er) er yağışlı gc miş, 
rüz .ırlnr g:ırp böl~clcrınde gr.rbl, dfAer 
hrI •ctcnlc umunıı~etle cenubi ıstiknmctıcn 
orta kuvvette, :ıKr:ıdcnizdc fırtına şeklinde 
esmiştir. 

J>fin Istnnbulda bnvn kapalı ve cQz't ya
ğışlı gcçmf"l, 24 sont zıırfındnki ya~ışın 

metre murnbbnıno bmıklığı su mikt:ırı 20,3 
kilogram ölçülmüştür. Rüzgfır cenubu sar
lıt isliknmetinden saniyede 6 - 4 metre hız 
ln esmiştir. 

Sn:ıt 12 de hava tazyikı 755.8 milimetre 
idi. Suhunel en yüksek güneşle 49.5 göl
gede 14.2 ve en düşük G,3 santigrat kny. 
dcdilmiştir. 

lstikltil caddesinde Şehir tiyatrosu 

" h• "P- t Komedi kısmı 
41C? rr uya roso 
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günü nkşnmı snat 
20,30 da 

Y ANLJŞLIKLAR 
KONlEDYASI 

Yazan: V. ~ekspir, türkçesi: Avni Givda 

TURAN TlYATflOSU 
Holk san:ıtkôrı Xnşit 
okuyucu Sem 'lı:ı l\tl• 
şel ''nn et esi 1 w ı;ece. 

S E F A il A 'T 
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Komedi 3 perde J 
Dans, Solo, Düet 
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IVl~şhur bir dlplomalın hahraları 

~ ıst~nbuldan Ankaraya .. Yıı7.nn: Fr:munmn P!9ki Ankrırsı Elı;isi Şııu brön 
mı:::ii!IZliiEiıl 'M' Pfi'W 

-~-
baha sonru Alber Tomnsm ke:1disl- Bu Rasinin bile icat edemiyeccği bir 

~l, anlamadan alkıelıyn.n halle C5nUnde facianın nihayeti idi. Bu faciada ipek 
f ita.bette bulunduğunu g~rdUm. Za • bağlar, k:ıma ve aşk yoklu. Ha.rem
derden muzaffer bir halde bahsediyor· deki kadı::lar. telaş içinde ne giye-

u. Balk ta: cck!crini enşırm15, ağlayıp sıZlayor -
- Toprak ve hUrrlyet! diye bağın. 1ardı. ÇUnkU hayntl.arında daha ilk 

JrOrdu. defa olarak tTcne bin~cek!erdi. 
İster ferdi akslllameI!er olsun, !ster Bu Jcarışılclıklann, bu reci hı\dlsele 

tnııacrt hareketler, Slavlnr bizi daima rfn şahidi olan bizler ondan sonrnkl 
geride brrakacaklnrdır! O e~di~eli sa· ıllkônet bulma ı;Unlcrlnde J{arlnyl'l 
tı.tleri hntrrlarken hayli garip bir hi- memnun edecek masal gibi hnyatla-
~nı> duyuyor, çUııkU o saatler kanlı bir rm da başladrğrm gördük. O isabetli 
aclayı haber veriyorlardı. tahmini yapmış olnn tskoçynlı bunu 
lst:ınbulda son kalan sultan ailesi- görUnce kendisini tutamayıp her hal-

~gelince, intikam alnn bir nasyona· de allt1şlıyacaktı. 
~ knl"fjısmda aciz kala:l bunlar, yağ 1nkıl~pları doğuran bllylik adnm-
lııurlu bir gecede birdenbire eehirden lnr, Karlaylin "Kahraman" deuiği 
~ldtıler. MUs1tiroanlarm ~efi olan kimseler haklknten onun kendilerine 

alife b ncı bf t k d·- izafe ettiği gibi, insan cemİyetıerlnt 

sokmak vnzıreslnl haiz mlOlrler? 
Yoksa bu adamlar, dUşUnmek istedi· 
ğlmlz gibi, sadece tarihin akis uyan
dıran hO.disclerlnden başka bir şey 
değil midirler? 

Yont gelenler, ynnm kalmış esere, 
yeni bir şekllde, daha nz eski dekor
lar icindo, devam odlyorlar. Öyle 
ki, tarih gene, hll.dlselcrln değişen 

cehresi altında hl<: de~işmeyen ka
ı.ıuııln.rn tfi.bl kalıyor. 

Her şey yenileşiyor, her şey tekrar 
başlo.yor. lstnnbulda Osmanlıların 

uıezarlığı saray armaları He paslan· 
mıştı. BugUn Mustafa Kemalin kılıcı 
pnrıldnyor. TUrkiyede blrcok ddet. 
ler kaldırıldı, takat bir elelyi takdim 
etmek usulU eski usullerden ancak 
zahiren farklı. ŞUpheslz, şimdi Ver
jt:n şovalyesfnin etrafı çavuşlarla do
lu süslll atın yerini bugUn otomobil 
nlınış lıulunuyor. Benden evvel bu 
vazifeyi görmüş olanların en meşhu
runun giymek icin oka.dar Israr etti
ği sırmalı üniforma da bugün artık 
yok. 

Fakat, ltlmatname takdimi gene 

elçi tein siynst vazifesinin resmen ta
nınm ıısı demektir. Bu vazife getir
diği mektup kral veya cumburrelsi
nin eline geçer geçmez resmt bir ma
hiyet alır. Devlet reisi mektubu alır
ken elelyt de kabul etmiş oluyor ... 

Anadolu yaylasında ne gUzel bir 
sabah! Şimdi orada kaİmaya gid1yo
ruın. Tek ayaklarının Uzerindo du
ran leylekleri görmeseydim ~allnhi 

kendimi benim memleketim olan Lo
zcrdo zanııedecektlm. Ayni ylikSek
lik ,ayni muhteşem sUköuet. .. 

Fakat buradıı mazinin ne kndar 
hatıralnrı var! GözUmUzU hiç bir şey 
Uzerlne celbetmcdiğl i~in, bakışla

rımla bUtUn ufku araştırıyorum, bir 
şeyler soruyorum. 1skender o sa
bırsız geneliğinde kördUğUmU şu 

Heypazarda kesmemiş miydi? Bu bir 
efeanc mi, yoksa bir temsil mi? 
llustafa Kemalin, tskender!n bulun
duğu bu mUşkUl vaziyeti kim halle. 
derse onun hft.kim olacnğmı 6ğren

mc!t tein, efsaneye müracaat lbtlya· 
cı yolttur. 

Montesklö ''Çok bUyUk bir prensin, 

Hlzımdır'' derdi. Monteskiö'den dn
tmn istifade etmemiz faydalı olur. 

ÇUnkU onun mUşahedelerden her 
biri, görUnUşte o kadar bnslt olma
sına rağmen umumlleştirilmlş bilgi
lerden ml.iteşekkildir. 

Eski TUrl;: hisarları yıkılıp Boğaz .. 
lar milletler arası bir komisyon ta
rafındr:.n kontrole n,1ndığ1 zaman ts
tnnbul ıı.rtılc mtidafnasız kalan bir. 
kimse gibi idi. Ankara ise, o volka
ni~: l.aynsı Uzertne lrnrulıııuş, mesut 
bir raltip gibi yUkscliyor. Buradan 
Gazi; Asya ve Anupn sahillerlnc hO.• 
kimdir. 

Geı;ç hükumet merkezi, topraktan 
dof;ar doğmaz bUyUk, sergide görü
len çabuklukla inşa ediliyordu. Dört 
yol ortalarında atlı heykeller sırala• 
tJ?yordu. Millet Meclisine bina yapıl· 
m• .. tı. 

Mustafa Kemal: "Şahsi bir hUkUm 
stırcn ndam misalini bırakarak ölml• 
ycccğlm, demiştir. Tesis ettiğim par. 
rnmenter ve hUr bir cumhuriyet bır .. 
lrncnğım." 



Hayatı Roman Olan Kadın: 
_, ~ - - - -

Kabuslu rüyala geçen 
3 günden sonra, .. 

== 4141 
Fertlerin kütleleşmek suretl

e dehşetli bir varlığı tecessüm 
tttirir gibi oldukları imtihan sa. 
.onunda, kendini mafevkattabi • 
alığı korkunç bir ifritin mağara
sında, cehennemi alevler arasın -
da onun iştahını kabartmış vazL 
yette, oburlukla kemirilerek çiğ
nenerek yutulacak, ona ziyafette 
bir lokma elacak, midesine ini
verip tarafından kolaycacık haz_ 

medilecek ve sonunda yokc:.lacak 
iciz, küçük bir mahluk gibi his.
le ezilmiş, tutuklaşmış, gerısın 

geri dönmek aksülameline kapıl
mak üzereyken, .. son lahzada 
dönmemişti de, işte kardeşine 
anlattığı gibi yapmıştı, ama im. 
tihanda dönmüştü, galiba? Gre -
ta, erkekkardeşi Svenle birlikte 
eve dönerken, ona olan bitenleri 
anlatmaktaydı!? .•• 

Mekleb~ başlzgan Grefa; orada umduğunu 
bulamadı, derslere gecikiyor, hiç dikkat 

etmiqordu, bununla beraber ..... 

Eve dö:ımüşlerdi şimdi.kız, 
annesine öğleden evvel geçirdiği 
maceranın dehşetini anlatarak 
onu üzmektense, bahsi kısn ke. 
sip zoraki yemek yedi ve öğle
den sonra yattı. 
Uyuyamadı. yatağa şöyle bir 

uzandı. Olan, bite::.leri iskr is. 
temez. bütün teferrüatile ve 
parçaparça tekrar hisseden kız, 
arada bir silkinişle yatakta bir 
yandan öte yana döne döne kıv 
randı. 

Böylece akşam oldu, güneş 

battı, Gr~ta, tahayyülü aynala
şarak sahnedeki hal ve hareke .. f · 
tı1e aksi:ıi ora.da gördükçe irki
liyor, imtihan edenlerin gözleri 
bundan daha derlitoplu bir a. 
kisle parlamadığını tahmin et
tikçe başını yastıkta saklıyor. 

lave~li yıldızın l sveç Kraliçesi Kriıtin rolünde karakteriıtik 

ve cnteressan bir pozu ... 

du. 
- Kaybettim her halde? 
Ortalık hayli kararmı~ı ki, 

wa birdenbire aydınlandı: 
- Nen var, Greta, hasta mı

sm? 
Kız. yatakta toparlanışla lml 

kı:ı.dı ve mahzun gülümseyişi
le : 

- Hiç, dedi bir ,şeyim yok. 
anne! 

Ve annesi üzüntülü bakışlar
la kızını sarı ziyasında hafifter 
tip seçebildiği lambayı alçacık 
dolabın üstüne koyarken, 

- Haydi, davran! dedi. ye. 
mek yiyeceğiz! 

- Benim karnım acıkmadı. 
ben ... 

- Olmaz, olmaz! Acıksı!l, a
cıkmasın gel de bir lokma bir 
şey ye! 

Saatlerdenberi kabuslu rüya 
gören Greta iğildi. ayaklarile 
karyolanın altındaki terliklerini 
araştırdı. 

- Çabuk ol. Greta kardeşle. 
rinin karnı aç! 

- Şimdi g liyorum, anne! 
Anne. daha fazla bir ~ey sor 

rnadı, söylemedi. A:ıcak daha 
bir rnüddC't kızından göz ayır
madı ve derken: 
Dı ardan Svenin sesi işitil-

di: 
- Greta kalktı mı, anne? 
- Geliyor, oğ'um ! 
Ve i"te böylece iiç gün, Gre 

ta Gustafssan snnki değil 

miş de baş1ca bir atemde. 

ve bugün hfila, o saatleri ha _ 
tırlarken, adeta nefesim tutu
luyor. 

Daha yukarıda, sonralan bir 
ara söylediği kaydiyle, kendi 
ağZ,!ndan sözleri ••• 

Halbuki, Dramatik tiyat. 
ro mektebinde onu imtihan e -
den komisyon, asıl o komisycn 
sinema tarihine geçecek bir im. 
tihan vermiş, Greta Gustafsson 
un sinirlenmesine rağmen, al -
danmanuş, imtihan edenler, o
nun mektebe alınmasını sözler 
birlikte olm~k üzere kararlaş -
tırmışlardı. Vukuflu, tecriibeli 
aktör ve muallimlerden müte -
şekkil olan o komisyon azası, 

ki her sene mesuliyetli bir işi 

Üzerlerine alarak toplanırlar, 

genç müptedilerin kekelemele -
rine, sinirli jestlerine ilcrd~ki 
vaziyetlerini, henüz barizleş • 
memiş olan şahsiyetlerini tah· 
min, istidtaı ve intikallf' ı;ez. 

mek için dikkat kesilirlerdi. Bu 
seziş de, bir nevi ke§ifti; acaba 
karşılarında henüz §ahsiyetini 
nasıl ifadelendireceğini bilemi
yen bir istidat mı var, ycksa 
kabiliyetsiz bir kimse, isti.<lat 
maskesi takınarak inkişafı müs 
ta1<bcle muzaf şahsiyet mi tas. 
lıyor? 

Y:ı bilere!< böyle, ya da ken· 
disi de farkında olmıyarak? 

Komisyon azasından biri, 
Sederştrön, evlenmeden evvel 

Ellen Hartman kızlık ismile 

ortaya çıkacağına katiyetle ka· 
nidim. 

O halde şimdi dramatik tL 
yatro mektebi? 

Greta, o mektebe öyle bir is
tekle gitti ki,! .. Girişte göster. 
diği tehalüğe göre, bu pek ta
bii; ancak, umduğunu buldu 
mu mektepte, yoksa tasavvur 
ettiğiyle karşılaıımadı da suku
tuhayale uğrıyarak, inkisarla 
gevşedi, canı sıkıldı ve imtihan 
mihnetine boşuna katlandığı 

düşüncesile, bu mihnetin ya -
nına kar kalacağı endişesile 

tedirginlik mi hissetti kendin
de?. 

Tiyatro sanatini kendisine 
tanıtacak kimdi orada? Her 

nalde atC'Şli, coşkun biri 1 Bir 
erkek veya kadın! 

Veya gerek kadın, gerek er. 
ke~, bazı kimseler, fakat, her 
halde ate~~i., coşkun f 

Lakin, talebe sıfatile ken. 
dis.ine tiyatro sanatini öğrete -
ce'k kimseyle karşı karşıya ge· 
lince, şaştı. Bir müddet ondan 
göz ayırmadı, dudak bükecek 
gibi oldu, vazgeçti, kend!ni 
tuttu ve ondan göz ayırmadan 

söylediklerini dinlemeğe koyul
du. 

Bu, kimdi!? .. 
Bir kadındı, fakat aksaçlr bir 

kadın; elinde ders cetveli bir mu
alime ! ihtiyar bir muallime r 

Dramatik tiyatro mektebinin, 
yeni talabesini yadırgatan sem
bolü, buydu işte; temsili hüvi
yeti bu 1 

Ve yarının şahsiyeti; bu hüvi
yetin, kendi henüz inkişaf etme
miş, .• ettirilmemiş sanate istekli 
varlığını ihata etmeı;iyle, j'erıi 

vaziyeti hayliden hayliye tahlil 
ve tahmine ~ykırr bulmakla be -
raber, mektebe devam etti. Saat 
8 den 9 a kadar dramatik, 9 dan 
1 O a kadar klasikler, 1 O dan 11 e 
kadar iskrim, 11 den °12 ye kadar 

söz söyleme teknik~ ... ders, ders, 
basbayağı mektep dörtduvarı a
rasında sıkıcı talim ve tedris ı?. 

Hani nerede; nerede o rüyala
rına giren dekorasyon? O sah
ne renk renkliği? O kulis arası 

fısıltılar ahengi?-0 darmacağı
nıklıkla, o karmakanıııklıkla ser
bestçesine imtizaç? 1 .. 

Basbayağı mektep dörtduva -
n arasında bunun sihrini boşu-
na. •rty-°'*" C·~• c ... ~a.Co.>;ıoıı, u -

çup giden bir şeyin arkasırıdan 

bakakalmıştı adeta; tahmin ve 
tahayyülündeki şeyin ... 

Mektep duvarlan o kendini 
cezbeden sanat manzaralanışını 
görmesine setçekiyordu. Bunun
la beraber, mektebe devam ... 

Ve gene bununla beraber, ya
vaş yavaş derslere gecik:neğe 

başladı. Büsbütün gelmemezlik 
etmiyordu, ama gecikmeği gitgi· 
de sıklaştırıyordu. Sonra clik'kat
sizdi: verilen dersleri, söylenilen 
lakırdıları dinliyordan ziyade din 
liyor gibi görünüyordu. 

- Arkası vardır -

Birin~i k öy v 
ziraat kongresi 
Birinci köy zir:ıat kalkınma 

kongresi yakında toplanacaktır'. 

Tcplantı tarihi 15 birincite§rin 
olarak tesbit edilmişken bazı i· 
dari sebeplerden dolayı başka bir 
güne bırakılmıştı. Açılış tarihı 

bugünlerde tayin edilmiş olacak
tır. 

Başvekil Celal Bayara arzedi
lccek ruzname hazırlanmıştır. Ruz 
namede ismi geçen her mevzu 
hakkında uzun raporlar, bastı • 
nlmak üzere matbaalara veril • 
miş bulunmaktadır •• 

Hazırlanan ve bastınlarak hal
kevlerile, köylere dağıtılacak e· 
serler arasında çok kıymetli ve 
faydalı mevzular seçilmiştir. 

Kitaplar, bu ay sonunda basıl
mış olacaktır. 

Hazırlanan kitaplardan bir kıs 
mı şunlardır : Atatürkün köy ve 
ziraat hakkında muhtelif tarih • 
!erdeki direktifleri, Parti prog -
ramında köy ve ziraate ait mad -
deler, Başvekil Celfil Bayarın 
ziraate ait söylevleri, Türkiye zi
raaatine umumi bir bakış, Aıne. 
rika eserlerinden köylere mo -
dern ziraat yaymak için ve köy 
kalkınmasını en kısa yoldan temin 
edecek teknik bilgiler, bize ben· 
zer ve bizi alakadar eder birço.< 
safhalan olan Amerika ziraati 
hakkında resmi bir eserin aynen 
tercümesi, bütün dünyaca en iyi 
ve en teknik teşkiHit diye ele a
lınan Amerika ziraat nezareti teş 
kilat ve mesaisi hakkında bir e
serin tercümesi, Amerikan koo • 
peratif sistemi, şekil ve kollan 
hakkında İngiltere ziraat neza • 
reti tarafından yapılmış bu tet • 
kikin aynen tercümesi, l<ltin mem 
leketlerinde zirai sendi1<alar şe. 

kil ve mahiyetleri hakkında bir e
serin tercümesi, köylü birlikleri 
tarzında olan kooperatif sistemi 
ve işleyişi hakkında bir tercüme, 
Bu gar an %lra;ıt to51r; n v• 

Amerika e'kstansion sitemini na
sıl kendi ihtiynçlanna adapte et
tiği hakkında resmi bir raporun 
metni. 

nunıar, neşriyatın birinci km
mınr teşkil etmekte.dir. ikinci 
kısım neşriyatta da şunlar var -
dır: Bellibaşlı memleketler ele a. 
nınarak her birini güdümlü cko. 
nomının ziraat tatbik şekli ve 
her birinin ziraat sistemi hak • 
kında Pariste evvelki yıl tertip 
olunan beynelmilel bir konferans 
serisinin aynen tercümesi, A -
merika ziraat nezareti tarafın • 
dan orta Avrupa memleketle:i 
ziraat pclitika ve sistemi hak -
kında yaptırılmış bir etüdün ay
nen tercümesi, Türkiye iktısa.di· 
yatını tetkik için Celal Bayar 
tarafından Amerikadan davet e-

dilmiş olan ilim Jıeyetinin ~ 
kiye ziraati hakkında rar 
(Bu raporda mütehassıs 

ekstansion sisteminin ıuzuııı 
zaruretinde ısrar etmekte o..,, 
!arı görülmektedir, ki İktısat 
kilimiz milli iktısat ve tasZ 

cemiyeti tarafından tabı ve 
rol unmuş bir raporunda da ı. 
zi müdafaa etmekte idiler.) ~ 
keting denen piyasa için ~ 
yasanın icap ve ihtiyaçların• 
gun yetişitrme ve piyasaya 
ketme tekniği ve teşkilatı JıS 
kında İngiltere ziraat netJ 
tarafından taze meyva ınar'I 
tingi hakkında yaptırılmış t 
katı havi iki cilt kitabın a. 
tercümesi, bütün Türkiye t() 
rına tatbik şeklini gösterir ~ 
at Vekfileti Marketing ser'1 
vücude getirilmiş bir eser, 
keting tekniğinin milli hud• 
haricinde tatbik tekniğini g 
termek için, Türkiye - y u; 
nistan - Bulgaristan ara 
bir tütün kıymetlendirme er. 
dı lüzum ve faydalan bak~ 
1931 Balkan tütün konfer;Jııf 
çin yazılmış fransızca - tii' 
bir etüdün metni, Türkiye f. 

at tarihine bir bakış başlığı 
tında 400 sahifclif bir eser 
eserde tarihten evvel ve ilk ~ 
da ziraat, Türklerin medeni 
olduğu gibi ziraatte etçiliği, 
vancılığı, meyvacılığı, zirai 
nayii ilk defa kurduklarına 
tarihi ves:kalar, Os;nanlr de 
de tanzımattan evvel ve ~ 
ziraat. MC'şrutiyet ve Cumbıı
yc-:ir. ıJh. on beş yılma ait 'f 
!ar. Cumhuriyet devrinde go 
rilen başarılar ç.ck enteresanGıf 

Bu kitaplardan başka kctlı 

üyelerine dağıtılmak üzere lı' 
zrrlanan yetmiş ayrı rapor.da .ı 
raate müteallik her husus tetf 
edilmiştir. Ziraat aletleri, af 

;i~;, fı~d:k ·v;:-~~~ire ·.hak;}. 

mufassal malı'.'ımatlar veriln:ıİf 

tir. .~ 
Kongre c iştirak edecek oJ'. 

lann görebilmeleri için bir de) 
raat aletleri sergisi hazırlanııı11 
tır. 

Haber aldığımıza göre hüıı-0 
metimiz, Türk topraklarına faf 
dalı ziraat fütlerini tesbit ede 
rek gelecek sene bu !iletler İ 
bir gümrük rejimi tesis ettıl' 
karar vermiştir. 

Kongre sırasında gösteriltıl' 
sonra bütün köylere yayıltıl' 
üzere Amerika, İngiltere ve 
ğer memleketlerden dört bin ti 
re uzunluğunda bir film ısın3' 
lanmıştır. Tamamile ameli oıl. 
bı.: filmler, her sene değiştirile 
rek gösterilecektir. 

kabu:::k bir rüya filemindeymiş 
gibi içi ayn, dısı ayrı yerlerde 
yaşadı ve ancak imtihanda mu -
vaffak olarak mektebe alındığı 
haberi gelince o zam:ıl"' kendisi 
için bu en biiyük müjdeyi:, tek
rar b-.ı dünyaya geldi. 

tanmmış bir' akteris c:.lan bu ka. 
dm, hem kendileri, hem Greta, 
hem Gustafsson ailesi, hem si· 
nema tarihi için mühim, en ınü. 
him b:r gün .... En mühim giin· 
terden biri olan o gün hakkın. 

daki intibamı anlatırken şöyle 

söylüyor: Bir ka p lumbağ anın fa reye ya p tığı muziplik 

- Sevinçten oldu~um yerde 
düşüp öleceğim derhal ; sand:m; 

- Ben Gretanın, mutat ha· 
ricindeki şarmıyla hayrete uğ. 
ramıştım. Bu l:am ve şekilsiz 

maddeden, isabetli bir delaletle 

günün birinde büyük bir şey 

Minik beyaz fare, gizlice: ba. 
rındığı evin kiler odasını şöyle 

bir ziyaret etmek için, havayı 

01üsait sanıyor. Deliğinden çıkı-

yor, l>ir adım atıyor, tam o sıra
da da sanki bir tnn!ı: üzerine tır
manıyor, Ustünden geçiycr. Yok 
sa bir kedi pençe mi attı kendL 

sine. Kedi pençesi değil, bir kap 
lumbağ:ı ! Fakat, fareyi ezmeden 
geçip gitti, takır tukur yürüyor. 
Bununla beraber, eHistiki, yumu. 

şacık vficutlü fare, dehşetli ür1" 
tü, kuşkuya kapıLclı. Açlığını gi• 
dermeğe ihtiyata r iayeti terciblet 

gerisingeri deliğe gird 



Galatasaray S - 2 Profesyonel qüreşler bitti 

Tekirdağlı Hüseyin yine 
Başpehlivan r1ıağlüp oldu 

• 

büyük farkla rnağlQbiBu kadar 
yete sebep 

Eminönü halkevi tarafından tertip na gelmişti. Tekirdağlı ve rakibi Ma
edilen serbest güreş Türkiye b~c;pehli. nisalı Halil alk1qJar arasında ringe çık 
vanlık miisabakaları dün neticele:ımiş- tılar. Müsab::ıka.:m bir saat olacağı i-

Dünkü lik maçlarııun en mühimini 
Galatasaray ile Beşiktaş, Ortaköyde
ki Şeref stadında yaptılar. 
Hakemliğini Ad:ıan Akının yaptığı 

bu enteresan müsabakayı görmek ü
zere, - havanın fena ve her an bir 
sağnak beklenmesine rab'lilCn - üç 
bin kadar seyirci gelmişti. 

Bu karşılaşmadan evvel yapılan yi. 
:ıe Galatasaray ve Beşiktaş B takımla
rı maçını Galatasa.:-ayhlar 1-0 kazan. 
mışıardı. 

Uzun süren dedikodulardan sonrn 
nihayet tekrar bir araya gelebilen Be· 
şiktaşlılar, bu maça, Hüsnü ve Şerefi 
de aralarına almış olarak çıktılar. Ta
kım şu c:ıeki1de idi: 

Mehmet Ali - Nuri, Faruk - Ri. 
fat, Hü nü, Fuat - Hayati, Hakkı, 
Sabri, Şeref. Eı:ıref. 

Galat.ısır ,ıy ise; 
Sacit - Lütfi Salim - Ekrem. An· 

nan. Celfı.l - İzzet, Süleyma:ı, Eec!ii, 
Eşfak, Büle:ıt. 

Oyuna ba!]lar ba~lamaz yıldmm gi. 
bi, rakip kaleye inen Eec.-ikt~lılar teh· 
like!i bir an yarattılar ve Şerefin sık: 
b:r şütunıı Sacit yere yatmak suıc.tile 
kurtarabildi. 

Bunu, karşılıkh akınlar takip etti. 
Her iki hücum hattı. gol yapmak için 
bütün ga Telini harcıyor. G<!lda$arny 
sağdan, Besiktaşhlnr da soldan iş!e -
ınek inadı:ıda ... 

Necdet pek iş göremiyor, tek tük 

, 
~· • 

IJcşiktaş - Ga1.ata.saray 

Bülent vasıtasile yapılan hücumlar 
daha semercdar oluyorsa da netice 
değişmiyor. Beşiktaşlı Eşref verilen 
pasların hemen hepsini ortalamak fır -
satını yaratabiliyor. Hayatiye verilen 
paslar ise hep kısa olduğu için rakip 
tarafça yakalanıyor. Ortalarda Eşfak, 
taklmının e:ı iyi oyuncusu, beri traf
ta ise Hakkı ile Şeref, her zaman oldu. 
ğu gibi hatlarını mükemmel idare edi
yorlar, Sabri de fena değil. 

Oyun mütevazin ve bir parça pek 
sert değil de, sıkı devam ederken, to
pu siirerek müdafil(!ri atlatan Hakkı, 
plii.sc ile takımına ilk golü kazandırdı. 
Bunda, kısmen kalccini:ı de hatası var. 
dır. Bu gol 2!) un cu dakikada olmuş• 
tu. 

Golün üzerinden henüz dört dakika 
geçmişti ki, Hııyatinin çektiği güzel 
bir korneri yine Hakkı kafa ile içeri 
soktu. Bunda kabahat tamamen kale. 
ci:ıindir. 

llk devre bu şekilde ve karşılıklı hü· 
curnlarla sona erdi. 

lki:ıci 1ıafia'fm: 
Bu devreye, her iki tnraf ta takım• 

larında tadilata yaparak çıktılar. Ga. 
latasaraydan Adnan beke, Salim san· 
traya, bedii de merkez muavine geç. 
?nişti. J3eqiktaşlılar ise, Hüsnü ile Nu· 
rinin yerl<.'rini d"ği'itirmiı:ıl<.'rdt. 

Oyun baslrynlı daha iki dakika ol
muı;tu ki, kornerden çekilen top, l:ale 
önünün karışmasından sonra Sacide 

kalecin in hatasıdır 
t . ıan edildikten sonra güreş sert olarak 

!1 açtan diğer bir sah1·c 

geldi ve fakat iyi bloke edemedi ve 
Sabri üçiincü golü de atmağ:ı muvaf. 
fak oldu. 

3-0 gibi büyük bir farkla mağllıp 
vaziyete dü~e:ı Galatasarayın artık 

bozguna uğrayacağı muhakkak görü-

tanbul şampiyonu kimin olacağı yo • 
lu:ıdaki tahminlerin başında Beşikta. 
şm ismi geçmeğe başlamıştır. 

Maamafih diğer birinci sınıf takım· 
larımızın da - şimdiye kadar hep ber
bat oyuniar rıkarmalarırı.a rağmen -
düzeleceklerini ümit etmek yersiz ol. 
maz. 

Dün, Galatasaraym büyük farkla 
mağlubiyetinde birinci amil kaleci Sa
cit, iki:ıcisi de hnfhattıdır. Sacit bel. 
ki hayatı:ım en kötü oyununu çıkar. 
dı. Lutfi her zamanki gibi iyi idi. Ek
rem ve Adnan fe:ıa, Celal vasattı. Hü. 
cum hattında en çok çalışan ve gC.ze 
batan Eşfaktı. Bedii ne ilerde, ::ıe ge
ride hır işe yaramadı. Necdet ve Bü. 
Ient beklenilen oyunu gösteremediler. 
Bülent; bilhassa, korklığmdan muvaf· 
fak olamadı. 

Deşiktaşa gelince: Mehmet Ali bi
rinci haftay:ın çok iyi, ikincisinde de 
o kadar fena idi. Hüs:ıü bekte daha 
muvaf~ak oldu. Nuri de merkez mua. 
vinde, hücum hattında herkes vazife· 
sini ynph. Bilhassa Hakkı Şeref ve 
Eşref ço!c gü?.Cl oynadılar. 

F ener bahçe 6 
Hilal O 

** 

Hakem Tarık ÖzcreD{;indi. Fener sta 
dınrlaki maçların ikincisi olan bu kar
şılaşmada takımlar §11 kadro ile sa.ha
ya çıktı: 

ır. 

. 
Tekirdağlı, Halili ycnmcğa r;a1t~ıyor 

Hava bulutlu ve soğuk olduğundan 
profesyonel güre.stere gelen seyirciler 
azdı. Müsabakalara saat on dörtte baş
landı. llk olarak baş altına. Hilmi ile 
İbrahim karşılaşblar. Hilmi 21 inci 
dakkikada tu§la galip geldi. 

Mehmet Kanarla İbrahim Güner gü .. 
reşti. İbrahim güreş başlar başlamaz 

Mehmedi altına aldr. O:ı dört dakika 
ezdi ve tuş yaparak haklı bir galibi
yet kazandı. 

Bundan sonra Hilmi ile Mehmet Ka· 
nar karşıiaştı. :Yarım saat sonunda 

başladı. Halil büyük bir cesaretle Hü-
seyinin beline sarıldı ise de Hüseyin 
kafa !:ol kaparak Halili yere vurdu. 

Yerde Hüseyin tuş yapmak içi:ı hay .. 
li uğrasıyor. nitekim bir ara Halilin 
~olunı.. kaptı. Sırtını yere getiriyor
du. Halil süratle dönerek tehlikeli va. 
ziyettc:ı kurtuldu. Ayağa kalktılar, Ha. 
lil mütemadiyen Hüseyinin beline atılı· 
yor ve bir ara yakalayıp Hüseyini ye
re attı. Alta düsl'n Hüseyin bir knc; 
dakjka sonra kalkmaya muvaffak ol
du. Halil hakikaten çok çalışıyor, HU. 
seyinin kafasını kapmnsmn. rağmen 
cekip kurtuluyor. Giireş yarım saat 
Halili:ı zaman zaman atılışlarile ve 
Hüscyinin sık sık Hnlili yere atarak 
altta ezmcsile geçti. Fakat bir türlü 
tuş olamıyordu. Halil simdiye kadar 
hiçbir pehlivanın Hüseyine karşr gös4 

tercmediği cesaretle gür<>şiyor. Hüse. 
yinin acı kuvveti altından büyük bit 
maharet ve muvaffakıyetle kurtulu • 
yordu. 

Birinci devre bitti, İkinci dc'\Te baş• 
laymca Hüseyin daha. s<.'rt güreşiyor .. 
du. Nitekim üçüncü dakikada. kuv. 
vetli bir saldırışla Halili:t başını sım4 

sıkı kavrayıp yana attı ve üzerine çı. 
lap tuş yaptı. Ayağa kalkan Halil, Hü· 
seyinin elini öptü. Hüseyin de Balili 
alnından öperek okşadı. 

Bu suretle Tekirdağlı Hl.iseyin yine 
TürkiY,e başpehlivanı oldu. Halil Tür-

lüyordu. Fakat yine görüldü ki, bunun 
aksi sabit oldu. Birdenbire canlanan 
sarı kırmızılılar onuncu dakikada Ej. Fenerbahçe: HUsamettin, Yaşar, 

Lebip - Necdet, A:ıgelides. Esat -
-·~~safın , A li Rıza. Şinasi, Şaban, FJk. 

fak tarafından göğüsle birinci, 11 ··n· 
cü dakikada da Salimb ayağı ile ikin
ci golü atmağa muvaffak oldular. Çok 
kötü bir vaziyetten 3-2 gibi galibiyet 
ümit edilebilecek hale gelen Galatasa. 
raylılar daha sıkı oynamağa başladı· 
lnr. ,Beşiktaş takımında da bunun ak. 
si görülüyordu. Adeta paniğe tutul
dular. 

Fakat bu hal beş dakikadan f azln 
devam etmedi. 20 inci dakikada Eş
refin çektiği bir korneri, hakkı, yine 
Sacidin hatası yüzünde:ı gole tahvil 
etti. 

Bu gol, Galatasarayın bütün gali. 
biyet ve hiç olmazsa beraberlik ümit· 
lerini kırdı, takımın kuvvei maneviye. 
si berbat oldu. Esasen bir iş göremi· 
yen haf hattı büsbütün işe yaramaz 
hale geldi. Her Beşiktaş akını muhak
kak kaleye kadar iniyordu. Bunlardan 
biri:ıde, 25 inci dakikada E.srefin bir. 
den çektiği hafif bir şütii Sacit yere 
yatarak tuttu, fakat bunun anında to
pun bacakları arasından ortaya çıktı. 
ğı görüldü. 

On metre kadar geride bulunan Sab· 
ri de derhal yerinden fırlayarak, bu 
bekle:1mez fırsatı gole tahvilde ge
cikmedi. 

Artık Galatasarayı:ı hiçbir timidi 
kalmamıştı. Yapılan birkaç akını da 
Necdet \'t' Süleyman heba ettiler. 

Dünkü oyundan sonra. bu sene !s. 

ret. 
Hilal: Murat - Akif Fahir - Cev

det , Galip, Rüstem - İnayet, Musta. 
fa. Hakkı. Naim, Lfıtfi. 

Fenerliler oyuna lakayt bir tarzda , 
başladılar. Hilalliler ise güzel bir mü
dafaa usulü tabikine girişmişlerdi. Hi
lal gittikçe baskı altına girerken, Şa. 1 
handan 10 uncu dakikada ilk golü ye
di. Gollerin birbirini kovalayacağı sa. 
nılırke:ı, Hilallilerin güzel bir müda· 
faa sistemi tutturdukları görüldü. Fe

l nerde ise Fikretten başka herkes ça. 
lım yapmak merakına düşmü.stiı. Dev
re bu ~ekilde 1-0 sona erdi. 

1 lkinci de\Tede sol içe geçen Fikret, 
Fener hücum hattını sürüklemcğe baş 
ladı. İlk kısımda fazla çalışmaları yü. 
zünden yorulmuş olan Hilalliler oyun
larını devam ettiremediler ve 5 gol 
daha yiyerek büyük bir farkla mağ
lllp oldular. 

Tlüscyin - Halil nıiisabakc. sından diğer bir göriinii,ş 

!ki:ıci devredeki gollerden ikisini A
li Rıza, ikisini Şinasi, sonuncusu da 
Saim attılar. 

Vefa 3 
İstanhulspor 2 

Fener stadında günün birinci kar. 
şılaşmasını !stanbulsporla Vefa yap· 
tılar. Her iki takım dr. azami ehemmi
yet verdikleri bu maça şu kadro ile 
çıkmıştı: 

Vefa; Ahmet - 'Süleyn1an, Vahit, 
Şiikrü, Lulfi, Abduş - Muhteşem. Hü. 
seyin. Sulhi, Llitif; Adr.a:ı. 

lstanbulspor: Saim - Hasan, Sa· 
mih, Tarık, Seyfi, gnis - Bahri. Ce
vat, Hayri; Orhan; lsmct. 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Oyun bnfiladıktan sonra. beşinci da

kikadan itibaren rüzgarı lehlerine aL 
mış ola:ı !stanbulspo:folar rakip ka. 
leyi sardılar. Du hal ıs inci dakikaya 
kadar ~ürdü. Bundan sonra hücumlar 
mütevazin bir şekle girdi ve 19 uncu 
dakikada Sulhi takımına ilk golü ka
zandır:1r. Biraz sonra yine ayni oyun
cu kalecini:ı hatasından istifade ede. 
rek ikinci golü de attı. 

2-0 mağlup vaziY.ete düşmelerine 

rağmen oyunlarım bozmayan İstanbul 
sporluların kazandığı bir penaltıyı Balı 
ri avuta attı ve ancak devreni:ı sonla. 

Mehmet Kanar sayı hcsabile Hilmiyi kiye ikincisi, Babaeskili İbrahim 
yendi. Neticede İbrahim Güner baş al. çü:ıcü oldu. 
tı birincisi, Mehmet Kanar ikinci, Bil- Manisalı Halil çok kuvvetli ve tek. 
mi üçi.bcü oldu. nik bir güreşçi olduğunu dünkü müsa

Başa güreşmek üzere Babaeskili İb
rahim ile Pehlivanköylü Mustafa ça
ğırıldılar. İbrahim ringe geldi. Mus. 
tafadan eser olmayınca İbrahim hük· 
men galip ilan olunudu. 

Sıra güniin en mühim müsabakası. 

rında Ccvadın ayağı ile bir gol ka
zana bildi. 

İkinci haftaym, tstanbulsporlular, 
derhal hücuma geçerek üçüncü dakika
da Orhan vasılasile beraberliği temin 
ettiler. Bu golden sonra ga~Tcte gelen 
Vefa, Muhteşemi.:ı ayağı ile bir gol 
daha kazandı. Oyun da 3-2 İstanbul 
sporun mağllıbiyeti ile sona erdi. 

Barutgücü Kupayı A'.ldı 
Bakırköy halkevi~in tertip ettiği 

l9 Mayıs kupasının finali Barutgücü 
sahasında Demirspor - Barut;ücü a
rasında büyük bir kalabalık huzurun
da hakem Feridun Kılıç idaresinde 
yapılmıştır. 

Barutgücü 5 - lgalip gelerek ku
payı almıştır. 

Güneş 2 - Topkapı ı 
Evvelce, Taksim stadında yapılması 

kar:ırlaştırılmış bulunan lik maçların
dan bazıları, dün sabah Şeref stadında 
yapılmıştır. Bu::ılar arasında Güneş ve 
Topkapı da vardr. 

bakasında göstermiş oldu. Halil, Mü. 
layim. Kara Ali, Dinarlr gibi Hüseyin
den birer derece n.58ğı ohn gürC'şçile
rin sırtını yere gC'tirebilecek bir peh
livandTr. l3ir kaç S<!ne sonra belki ~anı. 
piyo:ıluğu da alabilir eğer calıc::ırsa ... 

Y.R. 

Maç, Güneşin bozuk bir oyunu ıle 

baş!adı. Topkapıhlar kuvvetli hasımla. 
rı karşısında canlı bir oyun çıkarıyor
lardı. Güneşliler bu bozuk oyu'lları ne
ticesi devreyi Ömerin attığı bir golle 
1-0 bitirdiler. 

İkinci devrede ayni insicamc.-ız oyun, 
devam etti. Bu denenin ort larma doğ 
ru Melih Güneşin ikinci goliinü yaptı. 
Fakat canlı ve gayretli oy:ıay n Ton
kapıhlar da gti7,E'l bir gol cıkardılar. 
Oyun 2-1 vaziyette olmasına rnğmen 
Güneşlilerde nyni bati har<>k<.'t dn·nm 
ediyordu. Mac; bir bocalama halinde 
2-1 Günf'ı'lin lehine bitti 

Beykoz O 
Süleymaniye O 

Oyun tamamen mütevazin bir cere· 
yanla devam dti. İki takım da bütün 
gayretleri:ıe rağmC'n tek bir galibiyet 
golü atamadılar. Maç neticede 0-8 
beraberlikle bitti. B<>yko"lular bu su. 
retle büyük }:>ir avantaj 4aybetmiı:ı ol
dular. 
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- Ben, dedi, senin dostun olmak 
rlm. lnan buna ... Kocan blı haf-

eTVel kimi görmej'e gitmişti? 
- Dadll Jnrdenl! 
- Da.dil Jard n kimdir? 
- Bir Amerikalı. 
- Acaba kocan Jardenl gercckt 
reblldi mi? 
- Bunu bilmem. Yalnız onun Jar 
Dl görmeğe gittiğini billJorunı. 
- Tekrar geri gelmedi, öyle mi? 
- Hayır. 
- Şu halde Misis Montag. Size ... 
Fakat daha fazla de\ am edemedi. 

kadın bayılmıştı. 

• • • • • • • • • • • 
Slr Harkort Brus, Rovllngs'e an
tı7ordu: 

- Bu meseleye fazla ehemmiyet 
enin manaıı yok sanırım. Gall

aoruşturmalar yaptın değil mı? 

- Evet efendıuı. Karısı onun için 
reddi etmiş bir centilmen" diyor. 

ıc IJUphe yok , . öyle .. Onun orta.
kaybolmasından muhakkak su-

tte şüphe edilmese bile, ben gene 

inanmak pek gUç ... Siz de takdir e. 
diyorsunuz sanırım. 

- öyle ama, ıize bUtUn deltllerllc 
anlatmadım mı? 

- PekaHL Öyle ise siz telefon c· 
dinceye kadar bekllyeceğim. 

Kız dışarı çıkınca, Sır Harkort en 
aşağı bir dakika hareketsiz oturdu 
Sonra ::ili caldı. ?rIUkA.leme esnasın 
da dışarı çıkan müfettiş Rovfüıgs' 

çağırıyordu. 

lçerl giren polis neferi: 
- Maaleaet, mUfettlt Rovllnıı dı. 

şan çıkmış efendim, dedi. 
Slr Harkort Bruı ıarar etti: 
- Ara11p bulunuıl 

XXIV 
Ftllp Granıton elindeki mektub 

ikinci defa okuduktan aonra bir ıl· 
ıara yaktı. Telefona uıandılı u.maıı 
sttlUmıUyordu. "Savo1 .. oteli nln nu. 
maruını cevirdi: 

- Mlı Brandel lle görUtmek lıtl. 
yorum. (bir aanlye sonra) Slı mlıL 
nlı Mis Brandell Mektubunuzu al · 
dım ... Slzl tekrar ıöreblleceğlme pek 
memnun oldum ... işime mA.ni olma. 

Kolomb~ya Film Şirketinin "Kızlar Mc!ttcbi,, adiyle çevirdiği çok cazip 
artistlerinden bir grup 

dlalnl görmek tatıyorum. mak mı? ..• Meri böyle tefler niye--------------------------------------------
- PekllA, lzl bulamıyor musunuz? 
- Henüz bulmuş d~ğillz efendim. 
- Belki de ölmUştUr. 
- Evet efendim. Ölmüş olması pek 
uhtemeldlr. 

Bu •ırada odaya bir polla neferi 
dl. Bir kartvizit getirdi. 
Slr Harkort Brua bu karta baktı. 
ıertnde BraııdeliJı Juıuıın laml 7uı
dı. 

Slr Harkort: 
- Aşağıda mı, dedi T 
- Bvet efendim, Bekliyor. 
Kartvizitin arkuıada ıu kellme
r vardı: 

"Derbal ılıl görmek istiyorum." 
Ve bu satırların altına, dlkkaU 
lbetmesl için çizgi çekUmiot11 

81r Harkort emir nr4l:. 
- Alın yukarıya! 

- BqUıtlllıe efendim. 
Bir Harkoat Meri Brandelln elini 
arken hayretten hayrete du,tu. 
DO Amerikalı kıs, atır bir huta· 
ıeçlrmıı 1lbl7dl. Baki neıem ta. 

en ılllnmııu. 
- Beni kabul ettlflnlse tetekk11r 
erlm, Slr Harkort dedl. Buraya 
ldttlml gizli tutmanızı rica ederim. 
bam bilmiyor. 

- Fakat ılıln gibi ktıçtık kııların 
•alarından ıtzıt hiçbir tefleri ol 

alı detll mi Mlı Brandel? Bil. 
ılzln gtbl çok iyi babau olan 

kızın .•• 
- Bunlan blllyorum. Fakat timdi 

bir dakika için dinler misiniz T 
- Sizi bir dakikadan da fazla din· 
eblllrlm Meri! Skotland Yard gt. 
memnu bir yere gelmeğe ıenl mec 

eden derdin nedir? 
- .. Tehlike., için geldim? 
- '"Tehlike., için mi T 
- Jllvet Slr Harkort ... Den dlln ge. 
bayatımda yapmadığım bir şeyi 
ptım. Kapı ardından başkalarının 

au,malarını dinledim. Fakat bana 
anmanızı rica ederim. Niyetim, sıı-

11.tifeydl. 

Dorçester otelinde 1kl Amerikalı 

kadaşımla yemek yedikten sonra 
nım sıkıldı, onlardan ayrıldım. O. 
e geldiğim zaman babama bir 
rprlz yapmak istedim. Onun otur. 

utu daireye girdiğim zaman, ken • 
mi muzip, yaramaz bir çocuk glbt 

diyordum. Sizin gibi, babnm gl· 
iki orta yatlı adamın kendi arala. 
da neler konuştuğunu merak et. 

m. Kapıya kulak verdim .• 
- Şu halde bnbanıza gelen mek -
tan haberiniz var? 

- :S:vet. Her aö} lenenl işittim. 
- Halbuki babanız, size hiçbir t•7 
ırmak istemiyor • 

- Biliyorum. işte onun içindir ki. 
dlalne bu ziyaretimden biç bah . 

tmemenlzl rica ediyorum. Str Har. 
ıllden bir ricam daha var. 

- Buyurun.! 
Meri b11nua DHrlne he,-ecanla bir 

dakika kadar anlattı. Sonunda 

aöylUyorıun. Beni hatırladıtına te . 
tekkUr ederim. Saat ıeklzde olmaz 
mı?. 

Az sonra Oranıtonun, evine celen 
Meri Brandelln yUzUnUn solgunluğu 
gen<: avukatın dikkatini uyandırmış. 
tı: 

- Yorgun gGrtınttyonun, dedi. 
- Bir 19ylm yok. Bana bir kok • 

teyl .Oyler mlslnllT 
Kokteyl ıettr114l. Mert blrkao 711. 

dum aldı. Meri bu akeam gerçekten 
batka bir insan olmuttu. BUtUn ye
mek mttddettnce konuşmaları, ha • 
reketlerl, bakışları, Granstonu hay. 
retten hayrete dUşUrUyordu. 

Ancak yemekten sonra kahve iç· 
tikleri ıırada idi ki Merl kalbini aç. 
t.ı: 

(Devamı prm) 

Nevyorkta bir 
casusluk davası 

(Bqtarafı 2 lncl de) 
Şlueter'ln dlltDndUlil plln mucibln· 

ce Amerika Relaictımhuru Rmveltin 
bmua taklit edilerek Atlantik ·sahilin
deki iıtibklmlann kumandanı olan Eg
lin' e bir mektup yuılacalmu1. Bu mek. 
tupta kumandan iıtihklm pllnlan ile 
birlikte Nevyorkun otellerinden blrln· 
de toplanacak olan askeri b1r k~miıyo. 
na ru..ayyen bir 1Unde ve saatte gelme
ıl bilcilrileukmiı. Eglin otele gelip te 
muayyen odaya girdili saman iç~nde 
zehirli bir gaz bulunan dolma kalemle 
bayıltılacak. Uzerinde mevcut evrak ve 
vesaik almacakmıt 1 

RUmrih Alman casus teıkilltı tara. 
fından kendisine verilen talimatta p;yet 
tutulacak oluna tnıiltere hesabına ça
Iııtığtnı söylemesi tavsiye ediliyonnuı. 

Yukarıda ismi ceçen Alman ajanla· 
nndan Şlueter Amen"ka Ue Avrupa ara. 
sında işliyen Alman posta gemilerin . 
den Europa'da çalıımıt blr tayfadır ki 
Amerika zabıtası tarafından tevkifine 
imkan bulunamamıı, kaçımJtir. 

Nevyork casusluk dava11 benUa ilk 
cilnlerindedir. Şayet Rümrih'in ifade 
leri diğer ıahitler ve wsikalarla teyit 
edilecek olursa Amerikadaki Alman 
büyük elçisi Dieckhoff'un vaziyeti çek 
m · şkUlleıecekt:r ve geri çağmlması ti. 
ztmgelecektir. Bununla beraber 1imdlkı 
hal.:ie Amerika resmi mahafili bu me
sele hakkında bir ıey söylememekte. 
dir. 

RUmrih'in mahkemede verdlğt bazı 
üa:teler &illUnç olmuJtur. Bir takım 
kimseler bu iff.n ciddiyetinden 1Uphe et· 
miştir. Diğer taraftan Nevyorktald bu 
davayı ilk tahrik eden Amerika 
hUkQmeti olduğundan bu meselenin 
mutlaka bir esası olacağını ileri sUr. 
mektecllr. 

Hldlae sanauyonel olmakla beraber 
beynelmilel mahiyette bulunduRundan 
Avrupa poatasmdan aldılnmz maltı. 

mata g8regt:nfl lflnllne clavanm 111-
ldpflanm bildirocıliae 

''KAPRiS 
'' Harveyin yeni Lilyan filmi 

taşıyor bu • • 
ıs mı 

KAPRiSLi olmak ne demektir? 
Kapriı nedir ve kim kaprisli

dir? Almanyada yeni çevrilen bir film
den bahse, bu ba1Iangıçla giriıiliycr ve 
almancada kapriıi ve kaprisliyi tarif 
yollu bir düzüne tabir bulunduğu hal. 
de, bunun gene Iayıkile izah edileme • 
diği, bahse katılıyor. Ve bunun mana-
11nm, Liliyan Hcrveyiıı de oymchiz 
yoeni mmte anlatıldığı, anlaşıldığı or aya 
atdmaktal 

.. Kapris", rejiılSrlü~ünil Kari Ritte. 
rin yaptıtı musikili bir komedi filmi • 
dir. Hareketli ve nükteli bir film ol • 
mauna cayret 1öıtcrilmi1tir. Bq ~ön-

dUrücU sevinç temposu ve hayattan 
memnun olut havası ile bestelenmesine 
uğra1ılmı1tır. Rejisör Karı Ritter, son 
zamanlarda bundan başka .. Elevereıı'" 
ve ••Namus üzerine söz verilerek alı

nan izin,, adlı filmlerin rejisörlilğilnü 

de yapmıştır ve bu filmlerde de mu. 
vaffakıyet gösterdiğine dair tenkitler 
çıkmaktadır. 

m e <: r ı t! nt o ı c:n L!. 
liyan Hervey, paj olarak erkek kıvafe
tine girmektedir; herkese kafatutmıak. 
ta, yalnız ihtiyar bUyUkbabasının ~6 • 
zUnU dinlemektedir. ihtiyar ıeneral 

D'Eatrunun yetc:ni Madelon, kendlli· 

Marlen Ditritı'i Holi
vuttan kaeırıyorlar! 
Artist Frc:nsada çevireceği film 
. . "~ d .. ı· ' ıçın: \jır ır, soy ır€mem.,, diyor 
Marlen Ditrih 

yakında ilk fransı.ı 
ca filmini çevire. 
cek., Bu, hem o
nun içın, bem al. 
nema dilnyuı l· 
çin büyük bir bL 
dite u;yılıyor. Çün 
kil meıhur yılclu. 
ların hemen bepsi 
Franaada ve fran· 
sızca konu'"1fak 
film çevirdikleri 
halde Maden Dıt. 
rih fimdiye kadar 
böyle bir film yap. 
ınamııtı. 

Artist, timdi 
Pariste bulunu • 
yor. Fakat, ayın 

29 unda A'llcri. 
kaya hareket ede. 
cek. Orada b:r 
film çevirdikten 
ıonra Fransa ya 
ıelecek ve ilk fran 
suca f"ılmiııe t'e' layacak. 

Marlen Dltrlh, bu mlinaıebetle bu. 
lundutu bir beyanatta diyor ki: 

- Fraıısada film çevirecettm için 
memnun oldum.. Ne aamandanberi Pa.. 
riıte uzun milddet kalmak ve bura :!a
ld ıtiıdyolardan lılrinde talqmak istl 
yordum. Şimdiye kadar bu, maalesef, 
kabll olmadı. Nihayet. Amerikıdald 
ıttld,om .... bir •lddet lslD ler'beet 

bırakacak. Ben de bundan lsti!a.ie e.. 
derek Pariste bir film çevireceğim. 

.. Bu ayın sonun.da Amerikaya ,idi· 
yorum. Holivudda bir film çevirece • 
ğim. Onu bitireyim. buraya gelir, 
fransuca filmime batlanm. Fakat bu 
da ancak 6nUmilzdeki bahara clur .•. 

''Parisae çevireceğim filmde bir Pa.. 
risli 'kadın rolllnO almak isteôim. Fran
aısc•nn Sok fyl buJanlar, bu rolde ta. 

ne vasi olarak tayin edilen n hçbfr I• 
teğini kabule yanaıauyan bir adamla 
beraber yaıamaktanaa, manutıra ka • 
panmağı tercıh ediyM. Ve daha düğtlD 
gecesi kaçıyor, paJmı1 gibi erkek kı • 
yafetine girerek ttlrlü delidolu macera 
geçirdikten sonra. sevdiği bir erkekle 
mesut bit birleşmeye kavuıuyor. ML 
ceralar geçırirken narın ellerine bokı 
eldivenleri g çtrtp boks ettlfi. at troy
turduğu, murak savurup meç kullan. 
dığı, ası bir erkek bal ve tavrı ile jeıt 
yaptığı, iki erkekle yanyana haUT ili · 
tilnde sı1bahladığı, eğlence salonunda 
masa Ustune uçradıtı da oluyorll .. 

mamen muvaffak oJacağmu, batta ae. 
simi batkaamın verme11ne Ubum kal
ımyacağmı aöylflyorlar. Eaaaen aite • 
diğim fransısca konuprak bir film 
çevirmektir. Benim yerime baıkau • 
nm konuıtutu aöa1er konulan filmo 
razı .ieiillm. 

..Filınin mevzuu mu? Hanr, hatta 
rotilmdcki biltiln muhaverel$n &f&la 
yukarı tamamile ezbert~dim rlbi.. Fa
kat söyliyemem... ÇUnkU urdir. Kim. 
ıeye söylemiyeceğime de söz verdim.. 
Sonra, belli olmu.. Belki ıenaryoyu 

degi§tirirler., Hele Amerikaya cid~ • 
yim. son -fllmuni bitireyim celeylm.. 
K:-..nuıurus .• 

Marlen Dltrih, Fransada film çnl
receği için hakikaten memnun cörtL 
nilyor. Bunu Franu ainemacıbtz da 
kendisi için büyük bir muaff eriyet 
sayıyor. Çünkü meıhur artistlen hep 
Holıvud kend.iıinde toplarken, Avru.. 
pada parlayan yıldızları bile 'kaçırır· 

ken, Franaarun Amerikadan bir artiat 
kaçırması hakikaten bir hldisedlr. 

Bundan birkaç sene evvel yine bay. 
le, birinci ımıf ve en mefbuı ar.t.ıe. 
rınden birini: Oras M uru '* j'Ncttu 
ıınema firketi, Amerikadaa ~
ya,. muvaffak olm•ııtu. 
Şunu ipret edelim ld. İfG"8 Dit. 

rih, Gras Mur cibi metJıur bir artla. 
ti Amen'kadaki stü:iyolan bırakıp AY• 
rupadaki bir prketle film cevinnek L 
çin mukavele imz;ılamaa zannedildi. 
ği gibi sadece paranaa batın için ele 
değildir. Çilnkil böyle metlwr bir u
tistin paradan fazla töhrete ve ma.. 
vaffakıyete lhtiyaçı tardır. 

Daima çalrıtıtı n:.flesses•n bil~ 
ama ıteçmeai için, yeni mUeısesenin 
de onun J8hretlni muhafua edecek, 
hattı arttıracak derecede ,OzeJ bir 
film çevirmeye muvaffak olacatma e
min bulunman lbımdır. 

lıte: bugiln Marlen Dltrl1. Franm 
dnemacılrtma bu itimadı -~ 
bulun&l)'Of... 
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bulamad.an. Don D11910: 
- Sln70r. dedi. lle7lıaniCI b• te. 
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au. Don 1>11eıo Jı&ll kutaau.ı ı.ınt. ...... 
lüln: 
- Bnü. btalfm.. 

Dire uar1&11ı.; 
- Sana bir. hulılE yapaea't ••tttı. 

ki •• 
- KOl'k1IJOrU ISaJOI' .. Atam Wll 

olllUIJOI'. 8oDra.. 
- Soma ae oturt 
- SOJ'ledlk ••1• bldm m.,tıaaeıt 

4e- .,.._na POtrlrJer .. 
lalala sQltl..-41. Atmda ...,_ 

!Ü .. ,.~ ,pı..t Oa4Jq 
COK "7 lln•wt;lat ~ Y• 
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la çarpmasından bfnırle111yor. Sanki 
içinden. bir ses: 

- Ey Şahin, artık korkmağa baş
lamışsın. Er meydanından çekilmelL 
sın .. diyordu. 

,Yumruklarını sıktı. Dişlerini gı

~ırdattı: Hayır ,kimseden korkmıya
eaktı. Ö:::ı Une gelenle dövlişecekti. 
lık rastladığı bir meyhaneye girdi: 

- Hey .. Mcj haneci.. ~abuk bana 
~arap .. diyo liaykır<lr. 

lç~rde kimseler yoktu. Fıçıların a
rasından çıkan ihtiyar lıir kadın: 

- Nereden çıktın evH\.dım, dedl. 
:BUUln gece içecek bir yer bulamadın 
mı? •• 

Şahin kadının yUzUne bakarken 
kendi meyhanesine uğramam akla bü· 
yU.k bir kabalıat işledfğ'ni, bunu ta
mir etmek lazım geMığtnl düştinrlü. 

O geceden sonra izlrı.i tamamlple 
kaybetmi9tl. lhtlyar kadın kimblllr 
ne yapmıştı. 

Tekrar kapıdan çıkarak bUtUn hr
zlyle ko:;mnğa ha::-ladr. Göreceği mr:ın 
za.rayı o kadar ıneı nlc ediyordu, ki.. 
Sanki senelerce evvel orasını terket
mlşti. 

Kapının tSnUnde kimc:ıeler yoktu. 
Bir rllzgt\.r gihi içeri daldı: 

- Anne, anne .• 
Diye seslendi. 
~ahin, ihtiyar meyhane<'l lrnrlına 

anne di) ordtt. 
Evvela. b!r inilti duyuldu. Sonra 

bir vaveyla ko{ltu. Çığ'hk hallııd9 dal
galanan ses, ihti) ar lrnümm idi. 

- Aman yarabbim, sen misin .. Şa
h in .. 
~ - Benim anne .. 
~ - Sen neredesin .. ~eni 
ı Sözünli bitiremedi. Rıı;:kıra htı;:1iı
ra ağlamağa başlndr. 

- Beni, öMil. deU.Hcr öyle mi?. 
... 0.rle dediler .• 

- GörUyorsun ki karşında eskisi 
~ibl sapasağlam duruyorum. Hiç bir 
şeyim yok .. Her halde bortlamadım 
da .. 

Şahin, ihtiyar kadınla konuşur

ken kapı açıldı ve arka arkaya tkl 
kişi, biraz sonra iki kişi daha gir
di. 

Meyhaneci, Şah•ni bırakarak mn.
salara doğru koştu. Elind~kl kirli 
bezı~ üstlerini silerek: 

- Buyurunuz slnyorlar .. Buyuru· 
nuz .. 

1Idsl bfr tarafta, diğer ikisi onla
ra lrn.rşı bir masada oturdular. Şahin 
yabancıları göz ucuyla 11UzUyordu. 
Hiç birinde slla.h göremiyordu. Hal
ht k. ktlık ve kıyafetlerinden tabım
calarmı herkesin görebileceği şekil. 
ele açığa asmaları H'ı.zrmgelen insan. 
hıra benziyorlardı. 

lhtfyar kadın, şarap getirmeğe ko. 
şarken Şahine yaklaştı: 

- Ayağrnda uğur varmış Şahin, 

1etl_i. O geceden sonra burıı.ya uğra
ya 1 pek azdı. Hele böyle gUndUz .. 

Hamarat bir kız gibi çalışmak ıs-

tlyordu: 
- Şarabımı çok beğeneceksiniz. t

ce i~e doyamıyacaksrnrz .. 
Ş:: bin, anlıyordu, kl bu adamlar 

!< .• dislni takip için gelmişlerdi. On
Ja ı- 1 an, ellerini kollarını sallryara k 
çılo, gitmekle kurtulamıyacağını 

, :m"1;ı.·ordu. Nasıl olsa çarprşacaklar-
dı. Kurtuluş yoktu. . 

Şahin, yabancrlara dikkat ediyor
du. Kendisine hiç bakmıyorlardı. f. 
Jçiyor, gülUyorlardı. Bu ona biraz ce

saret verdi: 
- Eğer beni takip etseydiler, gözleri 

bende olur, hareketimi takip ederler
di .. Dtye düşUndU. 

Bununla boraber, yabancıların 

kim olduklarını anlamak istiyordu • 

_, 
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Bunun için de oııla.rı tecrübe ~tmek 
ıa.zımdz. 

EHnl kaldırdı. BUt Un kuvvetlyl~ 

tezga.ha indird i ve bağırdı : 

- Cadı karı. 1kl Httir eent bek. 
Uyor um , şarap g6tırmty~k mfıtıı, 

yoksa. fıçıyı başma. mı dlt:eytm .. 
İhtiyar meyhaneci kadın. pşrrı::art. 

t r. Şahinin ,u.zwıe ba.ka kaldı. Ktı.. 

taklarına ina.n&m11or411. Şahin, k. 
şım çevirerek glıllce Jc&dına blt ~öı 
i~areti ile "Sen dediklerime aldır .. 
ma ver,, dedt. Sonr a ~a.ha htzla bil· 
ğırdı: 

- HaJA. hayva n g&bt y3zttm*' bAl'.t• 
yorsun? .. 

Masada otur:1nla r , başlarrnı kal • 
dırmış, Şahine balu yorlardr. Şahin. 

gözucu Ue onl.-ıra gtıllce ba.t&r1ıen 

hiddetinden solur glbl yapıyo1'da . 
ônlin e getlrtlen f&rabı bir yudu,,. 

da yuvarladı .. 
- Çabuk, bi r daha doldur .. 

r İ kincisini 4e ictll:tn IOllrt kapı.. 
dan tık defa glrea ada.ml&ra ,...,. 
bir masada oturdu. Orada lçmeğe 

devam etti. 
DüşUnüyordu.. Ne yı.paeaımı. ?Hl 

işten nasıl kurtulacağım dUştınnyor. 

du. Dört ktşi a.rumda. ldl. Hto tam • 
madığı bi r anda tııef'fae auhr, kn· 
d isinl haklıyablllrlerdi. 
Kapı t ekrar açıldı. Don Yoı. b&ff 

önüne eğ'tk, bir dilenci g lbl Ş&blntn 
masasına doiru 7aklaşmsıtı:-

- Slnf or, dedi. Bana bir e&rap ıa.. 
marlar m~ınn .. 
Şahin bağırdr : 

' - Hey bana ball. menanecı . ~-· 
buk şu allahın sefil &damıua da blr 
şarap getlr ..• 

Don Yoze şarap tcmeğe. hazırlanır. 

ken yavaşça: 
- Dtkka tll ol, d e dt. Dışarda baş. 

kaları da var ••• Ben avluda bir taban 

ea. atacağım .. Etraf k.aiıfa.ca~ o 'ta. 
kit ht~ durmadan li.a~ 7okaa. ıat çı. 
tamaieın .. 

Don Y~ ktıııe. S'•len tara1>r soıı 
4a.mlaen1aı kadar fçtık:ten sonra tetatr 
klir edtrek kapıdan ~rkark~ıı yat>aıı. 
et •daınlar seslendiler: 

- Hey •• :etzd.en de bire? ta"'P tc-
111&:; ıntslu ?· 
Yoıt ıRI dOftmedeu e~nı> Yetdl: 
- Vüe11d11mu fa-zıa f&raba. atışttf' 

mat ıetemı:rorum .. Te~ktttr ~rhı 
!lfn:rorla.r .. 

Ş&htn talimatr almrştt. Ktıla.kht!'I 
sUA.h sestnde tdt. 8es da1ar du71nu 
1erlndeu fırhyacak, ketıdfsfrıt tur • 
u.rmsıa qalrşaeaktı. 

J.ya.ğa kAlktı . Tezgtha doğnı Y•t. 
lattı . thttyar ka.dma: 

- kn.tn f&l'W.pla.ruı. sahiden eot ne 
ft& ~e.,-ler .• dedt. 

Froılar& doğru gttd. :Kadına: 
- Anne, dedf. Tuknda ~fm b:fr 

tabancam °'""rd1r. Ç&"1ll: ona bııra:ya 
setir •• 

- Gene. bir teJ' ınt •art 
- Sotma, sonra anlatırım. iı.!lydt 

c:&buk. •• 
tlltl:tar kadrnm Şahine her bun• 

ta tthnadı vardı. Odaya ~ı?crp hlm.M 
tkl dakika sttrdtl. 

Şahın tabantayı •ldı. Şlm4f ttt 
tUihı vardı. 8Kndl9fnl daha emnfyef 
ıe ıntı4ataa. e&tbtıecektt. 

Yerine oturmak için ~eJdltyorliu. 

Kaomın önUncfe uttSıte ıtı sflth pat.. 
ladr. Sonra bağırışmal•r dt1Jııtd11. 

A.ıUk durmak olnla$dı. I>eıtkatt1r 

ta.ba.nca.sınrn 'tr1rıt eet•ret kapıya 
dolru lk! adım attr. Sonra ı~rt!ekf 
J'&ba.ncdara g&s attı. tçlerfnden bh1 
tabanca.l!lına davranm1$, ~lrmff, kett 
dis!ne ateş edecekti. Hazır vaziyette 
duran Şahin şimşek süraUle kendi
sine ateş etmek tlzere olan adamı bir 



Kütahyada bayram hazırlıkları 
48 izci öğretmenlerile beraber Ankaraya hareket etti 

ae kütahya, (Husuıt) - Kütahya ıı. 
g(j

81
nde bu yıl KUltUr Bakanlığının 

kl)llderdlt;i tahsisatla. yeniden izci teş 
ti ltı nıeydana getirildi. 48 talebe i. 
b 

11 
lllUbayaa edilen izci malzemesJle 

r u tniktar talebe Ankarada Cumburl 
D eun 15 ncl yıldönUmU veeilcelle ya 
r ılacak ınernsimc iştirak etmek Uze. 
re lllektep idaresi tarafından seçile· 
ek Çalıştırıldılar. 

r Gon~ lzcıı~. bugUn Ankaraya hl\. 
ekotıorlndeı:ı evvel saat 1 O da v!lA. 

)'et konağı önündeki Atatürk bUstU· 
ile b d k an onun da lştlraktle bir çelenk 
t 

0Ydular. Bu merasimi.müteakip ba~ 
a direktör olduğu bal de beden eğltL 
~l 6betmenl ve izci talebe mUmes. 
~llerlnden müteşekkil kafile llbay 
aftı Ergini ve mevki komutanını 

ltıatamıarmda ziyaret ettiler. Ankaraya 1riden Kütahya izcileri öğretmenlerile birarada 

hareket edildi. İstasyonda coşkun blr 
teşyi merasimi yapıldı. Başta mevki 
komutanı yarbay Muzaffer Göksenln 
olmak Uıere bUyUk bir kalabalık Ba. 
hkeılr lzcllerlnl de karşılıyarak Ktı. 
tabya llsest lzcllerlle birlikte uğurla. 

·.ıı:· 

Gönderdiğim resim Kntahya lisesi 
tzcllerlnl Ankaraya hareketlerinden 
biraz evvel direktörleri Sahir Arıtan 
yardlrektör Asım Doğan ve beden e
ğitimi öğretmeni Cevdet Arunla bir. 
llkte göstermektedir. 

1 

lıbay, saat 16,30 da izcileri llıe hah 
~eaınde teftiş ettller. Gördükleri ln

Za:n ve mükemmeliyetten memnun 
~ldukıarını talebe muvacehesinde lL 
ar buyurdular. izci talebeye mek • 

~II idaresi tarafından verilen çay • 
an sonra şehirde bir cevelAn yapıla.. 

l'ak bendonun refakatlle lırtasyona 
..._____~-~--------~--~--~------~·--~~--------------------~----~ 

dı. A. D. 

Kayseri de 
Seylapzedelere HükUmet 

. Yardım Etti 
kayseri, - Geçenlerde Kayseri · 

'1ltretınin merkez );{azası ile BUn • 
~a.n, Deven, ürgUp kazalarına yağan 
'1ddetıı yağmurlardan hasara ua!ra
'"n kOylUlere hUknmetlmlz yardım. 
da bulunmaya karar vermltı, bedeli 
bet ıenede tahsll edilmek Uzere Uç 
bin ton yemekllk buğdayla Uç bin 
ton da tohumluk vermeye karar ver. 
llll•tır. Acil vazly~tlere yardım ol -
illa.it 11ıere Kızılay da bin lira nakdi 
~8.ı'dınıda bulunmuştur. 

ipek Böcekçiliği 
Edirne, - fpekböcckçlllğl Trakya 

da gltUkçe ilerlemekte olup, Bursa 
lpekböceğl tohumların en iyi da • 
rnızhk kozalarını Trakyadan t darlk 
etmekt.edlr. Böcek besleme usulleri 
böcekçlllk mektebinde ve tohum e
vinde halka gösterilmektedir. Fidan. 
lıklarda yeUştirllen yüz binlerce dut 
fldanı da her sene .halka parasız ola. 
rak dağıtılmaktadır. Meriç kazasın· 
dakl (koJa kurutma yeri) de bu se. 
ne Jşlettıerek böcek besllyenler tara. 
fından . getlrllen yaş kozalar burada 
kurutulmuştur. 

Edimeden Kısa Haberler: 
Uzunköpra ve havııJlslnde bir teL 

KAYSERlD!!l iNŞAAT kik gezisine çıkan Edirne Vakıflar 
lneatı hitam bulma~s-ı -h-a~ıs=e-bl=l~e-b_u,..__~lltnll"O ıoraDım wa:r• •• -·-•,. 

tı dönmUştUr. 
g nıerde Kayserinin ÜrgUp kazası • Umumt mUtettlşllk iktısat mttşa. 
1akınında yapılan muazzam beton vırı Snf-:et Sezen iki ny mezuniyeti· 
köpru He Kayseri merkezinde f nhl. 

nl kullanmak Uzere lstanbula git _ 
•arlar BaşmUdUrlUğU binasının ve 
4 mlştlr. 

tatUrk Bulvarı ile parke ferşlyatr • Ziraat Banka!ı yakında Trakya 
1'a1>1lmı, olnn birçok cacldelerln ze. 
hl bölgeslnde buğday satın nlmağa baş. 

rıı gaz odası ile BUrUngöz ve Erki. 
let, Muncusui, Devellkarahlsar na . lıyacaktır. 
hı • Lüleburgaz belediyesi tarafın • 

Ye merkezlerinde de yapılan bUyUk dan açılmakta olan artezlyen ııo 
lllekteplerln a~ılma törenleri icra e. 
dtlecekUr. Gesl nahiye merkezinde metreye v.armış ve su ~ıkma ama.re. 
lll leri görUlmüştUr. Askeriyenin açtır. 

tası karargir olan Cesln yatılı 
dıtı artezt)•en muvaffa1oyete ermiş. 

lllnıtaka mektehlnin temolatma me • 
r r ti~ 
asımı iki gUn önce yapılmış bu me· • Devlet ziraat işleri kursunun LU 

ta.simde Vnlt Adli Bayman bir.zat leburgazdaki çtrlliğinda ıslah edil .. 
buıunmuatur. Bu vesile ile nahiye 
d " ·mtt tohumluk cins buğday satışına 

e bazı tetkikler de yapmıştır. 
başlanmış olup peşin pnra Ue buğda. 

o. Ouo7 . yın kllosu 6 arpanın 5 kuruştur. 

-------~--...... ------------~--~-

Askeri Fabrikalar 
ilan lan 

305 1-.alem maklcap, Eğe, Te8tere1 

Freze, Erkek ve pa/ta alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 92.957 lira 
olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umunı 

MUdUrlUğU merkez satın alma komte 
yonunca 5-12-938 pazartesi gtınU 

aaat 15 de kapalı zar:la ihale edile. 
cektlr. Şartname 4 lira 65 kuruş mu. 
kablllnde komlbyondan verlllr. 

Talfplerln muvakkat teminat oları 
5897 lira 85 kuruş teklif mektupla. 
rını mezknr gUnde saat H de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
lil• •••o aumaral• kaaııaua 9 Ye 8 
Uncu maddelerindeki vetıafkle meı. 

knr gUn saatte komisyona mUracaat· 
ları. (7388) 

••• 
3400 lira muhammen bedel ile Ba. 

kırköyUndeki erlere ait 34000 kilo ek. 
mek 1-11-938 salı gU:ıU saat 14 de Sa. 
lıpazarında asken fabrikalar yollama. 
smdaki satm alma komisyonunda açık 
eksiltmeye konulacaktır. 

İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat te. 
minatı olan 255 llrayı herhangi bir mal 
mUdUrJUğUne yatırarak alacığı mak· 
buzla birlikte 2490 No. lu kanunun 2 
ve 3 ü::cil mad(lelerindeki vesaikle bir
likte me7.kür gün ve saatte komisyon. 
da buıunmal&n. Buna müteallik ıart 
name her gün komisyonda görillebilir. 

(7447) 

'il - KU'RUN 24 TEŞRiNiEVVEL 1rııs , ..................... __ __,..._ __ "--~------... 
IQJ~l~!™~ts 
I
• Cumnuriyetin 15 inci yu 

dönümü münase' et· e 
Vapur ilcrellerinde tenziUit 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönürnü bayramı münascbetile bütün hatlarda 
her sınıf vapur ücretlerinde yüzde 50 derecesinde tenzilat yapılacaktır. 

l - Tenzilatlı bilet satışı mücavir hatlarda 28 ılkteşrin 938 cuma günü 
saat 13 ten pazar günü saat 24 de kadar devam edecek. bu müddet zarfında 
günlük bütün biletler yan bedelle satılacaktır. 

2 - Diğer hatlarda bu satış 26 ilkteşrin 938 çarşamba günü saat (0) den 
1 ikinciteşrin 938 salı gilnü saat 24 de kadar devam edecek, bu müddet zarfın· 
da yalnız muayyen iki iskele arasında muteber fotoğraflı ve şahsa mahsus gi· 
diş dönüş biletlerinde yapılacaktır. Fazla izahat acenta ve gişelcrimizden alı
nabilir. 

Telsiz cihazları satın alınacak 
Gemilerimlzdekl telsi% cihazları 1940 senesi iptidasına kadar, milletler a
rası telsiz, telgraf mukavele ve nizamnamesi ve 3222 No. lu kanun hü
kUmlerine uyacak surette tebdil olunacağından yirmi blr adet telsiz ci· 
bazı eatm alınacaktır. 
Cihazlara ait ea.rtname ve !alr maltlmat Mnteryel müdürlüğilmüzde:ı her 
gUn parasız alınabilir. Teklifler 31. 11. 938 tarihine kadar bankamız Ma. 

1 

.. tervel ı:ıııhf= .. ~iN> \'Pri'mi!' buhınm:ı hdrr. fi 

• • 
T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Sube ve ajans adedi: 262 

Zlral n Ucarl her nevi banko onıamcJclcrl 

Para birıktirenJere28,8001ira ikramiye verecek 
Ztraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesnplarındn 

P.n az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa cekllecek k.ur'a ile aşağıdukı 
plA.La Köre ikramiye dağıtılacaktır: 

' Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 

' •• 600 .. 2.000 ,. 
4 •• 260 .. l.ooo , . 

40 " 100 .. 4.000 •• 
100 .. 60 .. 6.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 ,. 
160 ,. 20 " 8.200 ., 

DİKKAT: Hesaplarmdakl paralnr bir sene f~lmlc l'>O llrn<lan a~ 
r, .... dUı:mJrcnlcro lkrıımJye tıktığı takdirde % 20 razJaslyle nrllo
ı·cktlr. 

Kur'alar ıeoede 4 defa, 1 EyJtıl, 1 Dlrlnclkdnun, 1 Mnrt ve 1 Ba
ılran tarihlerinde çekilecektir. 

!stafi .. _· ·~ .~-~~~ut~nJığ1 
"" .KURUNLt.D kitap ock.linde rowaıı tclrlk.tial -

"tınalme. Koini.sv<'nu lla'nhn 
• • • #. 

Tayye.re deffı topçu taburunda bi
l'ikzntı 1200 boı bcnzi:ı tcnekeal satı
lacaktır. Açık arttırma l!e ihalesi 24 
bl.ıinctteerin 938 pazartesi gUnii eaat 
10,30 da yapılacaktır. Muhammen fl. 
htı 120 liradır. ilk tcmiı~at 9 liradır. 

lateklUerln ilk teminat makbuz ve 
h nıektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 Uncu maddelerinde yazılı veıi· 
kaıarl!e beraber belli gün ,.e saatte 
»l:ıdıklıda komutanlık eatmalma ko. 
lrıtayonuna gelmeleri. (7302) 

• • • 
ihale gUnU talibi çıkmayan İstanbul 

koı:nutanlığı birlik!eri hayvanatmm 
ihtiyacı için 000000 kılo yulaf satın a
lınacaktır. Kapalı zarf!a ihalesi 7 iki:ı· 
Clteşrln 038 pazartesi günU saat 15 de 
Yapılacaktır. Muhammen tutarı 46800 
liradır. İlk teminat :{510 lira(lır. Şart. 
llarneaı 234 kuruo mukabilincle verile
bıUr. 

lstcklilerinin ilk teminat makbuz ve 
Ya rnektupları ile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 Uncu maddeleri::lde yazılı veet
kaıarne beraber ihale gUnU ihale aaa 
tinden en az bir saat evvclf ne kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu • 
laııJık nhn alma kombıyonuna ver -
rneıer1. (7694) 

96 DOnDONCU MAHKUM --
- Aşağıya otlar veya kayalar araıında bir ye

re takılmış olacak ... dedi. 
Geminin kıç tarafında Ala.ster Maknabı mu. 

hafazaya memur olanlar ise, Maknabdan ziyade 
hAdleenln cereyanını seyrediyorlardı. 

Maknab bir an içinde muhafızlardan evvel! 
birine sonra ötekine bir omuz vurduktan sonra ke· 
lcpcelerden ellerini kurtnrıp sırtından yağmurlu.. 
ğunu çıkardı. Ve ayaklan denize müteveccih ol • 
mak Uzere suya atladı. 

Memurlar şaşırmışlardı. Maknab, bir müddet 
~OrUnmedl. Projektörler şimdi o tarafa çevrllmiş
tl. Maknab hO.lA. gBrUnmUyordu. Sonra başı görUl. 
dU. Yeniden kayboldu. İkinci defa, görUndUğU za. 
man beraberinde bir baş daha getiriyordu. 

Motörler yaltlaşarak lc;;erl aldılar. 
LUyos l\farplcyl Alaster Mnknab gettrlyordu. 
Mnrplcyln ağır vUcudu motörun •. iclne çökU • 

\"erdi. l\totnrdeldlor soruyordu: 
- Ynşıyacak mı acaba? 
- Belki de yaşar. Baksanıza nefes alıyor. sız 

hana bir kalem kt\ğıt ,·erin. 
- Kalem kA.ğıdt ne ya~acnksın 1 
- Canım nenize lbım. Siz verin. 
Polislerden blrl: 
- ömrUrndo birçok deli adamlara rastıaaım. 

:r.'tLkat böylesini görmedim; al ... 
- Teşekkür ederim. 

DÖRDÜNCU MAlIJ{UM 93 
- Akşamlar hayır olsun müfettiş Ren! Nasıl

ınnız, iyisiniz ya? .. 

MUfettlş Ren bu lt\Uballliite kulali asmadan, 
memurlarına emir verdi: 

- Vurun kelepçeyi! ... Hayır, hayır; öyle de
ğil ... Ellerini arkaya götUrUp, kclepceleyln! Sonra 
kıç tarafa götilrUn, orada kalsın. 

Alaster Maknab, biç itiraz etmeden ellerini 
arkasına götUrdU. Kclepçelcndlrdi. Memurlar onu 
geminin kıc tarafına götürdüler. Pnrmaklığa da
yandı. lcerislnde geldiği kayık da, bir iple yatın 
!undademlrlne bağlanmıştı. 

MUfettfş Ren, gUvcrtede dolaşmakta devam 
ediyordu. Daimi bir sıkıntı icindeydi. ÇUnkU dolaş
tığı mesafenin btr ucunda Alnster Maknab, ObUr 
ucunda ise .Mark Peters bulunuyordu. 

O dakikaya kadar Pcıterse bir şey olmamıştı. 
Müfettiş Ren ikide birde onun kamarasına pence
reden bakıyor, onun tUtUıı l~crek kitap okuduğunu 
görUyordu. 

Saat dolrn zoldu. On oldu ... On bir oldu .... 

Nihayet geceyarısı oldu. Hdlft. hlcblr htı.dlse 
vukua gelmemişti. Alaster Mnknabın bellrlşln • 
den başka hlcblr hddlse ... 

MUfettlş Ren, 'Maknabın, Marpleye hizmet eL 
Uğlne kanidl. Marpleyin nkıl ve iz'ana sığmayan 
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I - Şartname ve nümunesi muci hince satın alınacağı ilan edilen 18000 
kilo başipi 26--9-938 tarihinde ihale edilemediğinden ye."liden pazarlık usu
lile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilo su 60 kuruş hesabile 10800 lira ve mu
vakkat teminatı 810 liradır. 

IlI - Eksiltme 25-10-938 tarihi ne rastlıyan salı günü saat 15 de Kaba· 
taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubede::ı alınabilir. 
·v - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven. 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(7530) .. .. 

r - Idarece kabul edilen tipler dahilinde, resim ve aartnameleri mucibin 
ce yaptırılacak cins ve mikdarı müfredatı listesinde yazılı 17 parça eşya pa -
zarlık UBulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli (734.47) lira ve muvakkat teminatı (55.10) lira. 
dır. 

m - Pazarlık 1-Xl-938 tarihine rastlayan salı günü saat 15,30 da Ka· 
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyoounda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına
bileceği gibi resimleri de görülebilir. 

V - 1steklilerin eksiltme için tayin edilen gü n ve saatte yüzde 7,5 gü . 
vennıe paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu:ıur. 

(7437) 

• • • 
1- Tefrişi tekaITÜ.r edeı:ı Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, Izmir, Kon

ya., Akhisar, Afyon ve Yalova İdareleri için İdaremizce kabul edilen tipler da
hilinde ve şartnameleri mucibince yaptırılacağı ve 22-Vlll-938 tarihinde i
hale edileceği evvelce ilan edilen 1348 parça eşya ihale edilemediğinden yeni -
de~ kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Osram-~-ampullan kulla-

~~-;:;: 
r ~ 

~ 
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II - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli "30776,, lira "61,, kuruş ve 
muvakkat teminatı "2308.25,, liradır. 

III - Eksiltme 1-XI-938 tarihine rastlıyan salı günü saat "15,, de Ka
bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

AMPU·LLARI 
IV - 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat listeleri ile sartname ve resim

leri 153 kuruş bedel mukabilinde Itanbulda adı geçe'!l komisyondan Ankara 
ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - 1348 parça eşya eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin bir defada 
asgari 20000 liralık böyle bir işi muvaffakıyetle yapmış olduklarını gösterir 
vesikayı tnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fenru ehliyet ve ek
siltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanu:ı.i: vesaik ile V el maddede yazılı 
İnşaat ~ubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme pa
f"Sl makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ı.., •n ihale günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Alını Komisyonu 
Başka:ılığma makbuz mukabilinde vermeleri ıazı:mdır. (7438) 

:(. . :(. 

I - İdaremizin Çankırı, Tuzlasında şartname ve projeleri mucibince yap. 
tmlacak 3 memur evi.:ıin inşaat1 kapalı zar filulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 12817 lira 66 kuruş ve muvakkat teminatı 961.33 
liradır. 

Ill - Eksiltme 31-10-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve mubayaat şubc~indeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartn.am~ler 64 kuruş bedel mukn.bilinde inhisarlar umum müdürlü 
ğii levaznn ve mü!:>ayaat ~ubcsile Ankara başnıüdürlüğü."ldcn ve mahalli inhi
sarlar idaresinden alınabilir. 

' 
~EG 1Tnrk~_ckµIeri: 

( 

ElektrOir 
Türk -~nonim Elektrik Şirketi Umumiyesi .../ Türk Anonim Şirketi 

İSTANBUL P.K. 1449. JSTANBUL P. K. 114i. 

Orman kor u ma U enel Komutanlığından: 
İstanbul Zeytinbumunda Orman korama genel komutanlık talimğah eratI 

ihtiyacı için açık eksiltmeye konulan 5400 kilo sadeyağına istekli çıkmadığın
da...ı 2490 sayılı kanunun 43 maddesi mucibince eksiltmesi on gün uzatılmış 

tır. llıalesi 27 birinciteşrin 938 perşembe günü saat 11 de tstanıbulda Topçu
lar caddesinde Galata komutanlık satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Sadeyağm muhammen bedeli 4968 lira olup muvakkat temi:ıatı 372 lira 
60 kuruştur. Şartn~mesi genel komutanlık satın.alma komisyonunda ve !stan· 
bulda Galatada Topçular caddesinde 176 No. da ambar müdürlüğünde her. 
gün görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte ınezknr gü:ı 

ve saatte komisyona müracaatları (7810) 

Kiralık yazı h a ne ı 
Ankara caddesinde 99/1 numaralı ve müceddeden tamir edilen .ADA

LET hanı::ıda her türlü konforu havi ferah kat ve odalar kiralıktır. Gör- ı 
mek istiyenlerin mezklir hana; görüşmek istiycnlerin A_nkara caddesinde 
l~ numarada İlan Bürosuna müracaa tlan. · ' 

J anda rma genel komutanllğı ·A.nkar a 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptıkları iş 

bedelinin 10.000 lbıdan aşağı olmaması ve kendileri bizzat mimar veya mJ
hendis olmadıkları takdirde fenni ehliyet ve iktidarları i:ış:ıat şubemizce ta. 
mrunış bulunması ve fenni evrak ve vesaikini eksiltme gününden bir hafta 
evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü in~aat şubesi:::e ibraz ederek ayrıca 
fenni ehliyet vesikası almaları Hizımdır. 

satın alma komh;ıyonunda n: .. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazılı 
inşaat ~ubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7.5 güvenme parası 

makbuzu veya banka temi:ıat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 

eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen alım komisyonu ba~-

1 - Bir kilosuna dört buçuk kuruş fiyat biçile:ı elli biıa kilodan yetmiş 
bin kiloya kadar kt!ru otla bir kilosuna bir buçuk kuruş fiat tahmin edilen 
kırk bin kiloda:ı altmış bin kiloya kadar samana ait açık eksiltmcsinden pa. 
zarlığa tahvilen 4 ikinciteşrin 1938 cuma günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartname parasız komisyondan alf!labilecek olan bu pazarlığa gir
mek istiyenlerin 303 lira 75 kuruşluk teminat makbuzu veya banka mektu
bu ve şartnamede yazılı belgeleri ile komisyona başvurmaları. ( 4359) (7572) kanlığma makbuz mukabilinde verilmesi laz!mdır. (7360) · 

.. 
·KURUN u n k.lta_p şeklinde roman tcfriksıu -
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muvaffakıyetlerini, bu :Maknab vasıtasile elde et. 
tiğini sanıyordu. 

Fakat Maknab bu sefer yakayı ele vermişti. 
Yani l\farpleye hiçbir muavenette bulunamıyacak 
vaziyete getirilmişti. Elleri, arkasına kelepçelen • 
miş ve müfettiş nenin nezareti altında. bulunuyor
du. 

Fakat Maknalım, ellerini kelepçelerden bir 
kere çıkarıp sonra tekrar içeri soktuğundan habe_ 
rl yoktu. Maknab, kelepçenin kilidi açılmaksızın 
ellerini kurtarmağı, pek genç çağında bir pana • 
yırda numara yapan bir hokkabazdan öğrenmlşti. 

MUfcttiş Ren kendi kendine söylenerek isti· 
kametini değiştirdi ve Petersin kamarasına doğru 
yilrilmeğe başladı. Fakat iki atlım atmış atmamış_ 
tı ki, birdenbire haykırdı ve koşmağa başladı. 

Kamaranın kapısı açılmıştr. Ye Peters dışarı 
fırlamıştı. Birisiyle kavga ediyordu. 

Petcrs ile kavga eden adnm, kısa boylu, şiş. 
mnn ve beyaz saçlı biri idi. Bu adam Lüsyos l\1arp. 
ley idi. 

Dnrkcn r.ıarpleyin elinde bir bıçak parıldadı. 
Eli ytkarı knll\mıştı. Bıçağın ucu, Pctcrsin kalbi
ni işaret ediyordu. Petcrs ise, lıu eli sıkı sıkıya tut_ 
muş, kendisine yaklaştırmam:ığa çalışıyordu. 

Bıçak dUştü ve gövcrteniıı üzerinde yuvarlan. 
dı. 

BUtUn bunlar stiratle cereyan ctmi7tl. Yani 
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Müfettiş Renin koşup yetişmesine kadar hA.dis o
lan valrn idi. 

Bu sırada Petcrs kendini kurtarmıştı. Yum_ 
ruğunu bütün hıziyle geriye çekerek Marpleyin 
çenesi üzerine indirdi. :'.\larplcy geriledi. Göverte • 
nin parmaklı§;lna kadar gidip çarptı. Fakat o ka_ 
dar hızla çarpfı..ıştT ki muhakkak bi yerinin kırıl
dığına yahut mlicadelc kuvvetinden bir şey eksilt. 
tiğine hükmedcbilirdiniz. Fakat l\Iarpley oraya 
çarpmakla kalmamış, parmaklığın üzerinden yu_ 
varlanmış ve bir an boşlulüa uçtuktan sonra de
nize yuvarlanmıştı. 

Onun denize yuvarlanışından sonra fışkıran 
su dalgaları gövertcye kadar frrladr. 

Müfettiş Ren, Mark Pcıtersi kolundan tuttu. 
- Bir yerine bir şey olmadı ya? 
- Hayır. Hiçbir şey olmadı. Yalnız biraz ne_ 

resim kesileli. Yoruldum. 
Birdenbire motörlerclcn ve yattan sıkılan pro. 

jcktörlcr l\farpleyin denize düştüğü yeri taramnğa 
başladı. 

Sudan birtakım kabarcıklar yükseliyordu. 
Bütün gözler oraya çevrildi. IIeılsi de kısa boylu 
şişman adamın çıl{masını bekliyordular. Fakat 
kimse görünmedi. Yalmz kabarcıklar çıkmakta 

devam ediyordu. lçerisl boğulan bir insanm son 
neff.'slerile <.lolu kabnreılrlar ..• 

Müfettiş Ren: 

- = N~ - -c -... 
m -o. 
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