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Sayısı her yerde S Kuruş 

Macaristan, ekoslovakyadan bir 
nota ile topraklarını istedi 

Macar HükUmeti bu işin bütün Avrupayı 
yakından alikadar ettiği mütaleasında 

ATAT ü R K ----i Naip Horti, Musoliniden 
Dü~ S~ba!' Cenevıeden döneni müzaheret dileyor 
Ruştu Arası kabul buyurdu 1 1 Krofta, iki taraf eksperlerinden mürekkep 

bir komisyon teşkilini teklif etti 
j lıariciye Vekilimiz Bay Rü§tÜ Aras, dün 

,.abah Cenevreden şehrimize dönmüştür, 
Rüştü Arası Sirkeci istasyonunda reisı. 

eümhur namına başyaver Celil, Başvekil Na
nına hususi kalem müdürü Baki Sedes, Ber. 
lin ve Bükreş elçilerimiz, vali ve belediye 
reisi, emniyet direktörü ve birçok zevat kar
tılamıştır. 

Leh kıtaları Macar hilkfımeti tarafmda:ı verilen t 
Budapeşte, 2 (A.A.) - Macar tel· 

graf aja:ısı tebliğ ediyor: 

.s. . h • talimat üz.erine Macaristanm Prag el-

ajansıoın bir muhabirine verd1ii be
yanatta, Macar topraklarmm tekrar 
Macaristan& verilmesi meselesine Mü· 
nin görüşmeleri ile halledilmiş nuari· 
le baktığını söylemiştir. Tevfik Rüştü Aras, öğleye doğru Dolma. 

bahçe sarayına giderek Reiaicümhur Atatürk 
tarafından kabul buyurulmuştur. Doktor A
ns, Atatürke seyahati ve muhtelif iılcr hak
kıı.da uzun maruzatta bulunmuştur. 

ıgezın şe rıne çisi hariciye nazın Kroftaya her mil
letin kendi mukadderatını kendi tayi:ı 

girdiler etmesi hakkmm derhal tahakkuk et
tirilmesine dair Macaristanın meşru 

Prcığın Tcsmi tebliği 
Prag, 2 (A.A) - Aşağıdaki resmt 

tebliğ saat 16.30 da neşredilmiştir: 

Leblstanda bllyllk mutaıebatmı bildirmiştir. 

11k1 1 
Budape§t.e, 2 (A.A) - Başvekil Mti REiSiCUMHUR BERLIN ELÇlı!dlZI DE KABUL BUYURDU 

Dört bUyUk devlet arası:ıda Milnih-
(Sonu: Sa. 6, Sü. 5~ 

İstanbul 2 (AA) Re·ısı'cümh· u At t" k b .. ··-1 d !inden e . ' · .. · .. - . . r a ur , ugun og c en sonra Bcr-
Y nı ld'8 iıiifük Elçımız Hamc;U Arpağı kabul buynrmufl9rdır. -----···-----.... ··--...... -· ----------·---"'-'---··-··---.. ___ , __ 

Bulgar Krala 
20 ncl saltanat senesi 

BuJ(Un kutlanıyor 

Emniyet bakımın-\ 
dan ittifak 
sistemleri 

Buglin, Bulgaristan Kralı Sa Majes 
'azan Asım Us l te Üçüncü Borlsln tahta cUlftsunun 

...... _ yirminci yıldönUmildUr. Bu mUnase. 
,a,un arkadaşlarmuzdan biri harp. sl ., betle biltUn Bulgarlstanda şenlikler 

z latılabllen son Çekoslovakya 
buhra d yapılacaktır. MUtarekeyl müteakip 

l 
nın an bahsederken ittifaklar s stemt-• 918 senesi ilkteşrlnlnln U"UncU gUnU 
uan l>Ck tc sağlam \'e inanda- "' Cak bir şe1 lmad tahta çıkmış olan Kral Borls kendi. 

Yilk Alın ° ığın ısöyUlyor. Bü. sini mllletlne çok sevdirmiş bir hU _ 

şen er yapı ıyor 
Val'BOva. 2 (A.A.) - Smlgll lWz 

paeraJ Barinovsld:ıin fdare8incleld ..
kere (ID&l'I) emrini, radyo ile vermi§, 
ve kıtaatı buııdan böyle ismi tarihe 
geçen Siyezin köprüsünden geçerek 
§ehrin eski Çek kısmma girmi§tir. 

nk milf re7.eler &ehrin evvelce Çek 
(Sonu: Sa. 6, Sü. 4) 

Südet 
mıntakası 

Alman askerleri 
tarafından 

b&şgöste an7a Ue harbetmek tehlikesi kilmdardır. 
F rlnce küçük Çekoslo,·akya Bu münasebetle bu sabah şehri • ha,,. dı•se s•ız olarak 
ıerriansa, Sov1et Rusya gibi müttefik. 

tarafınd mlzdeki Bulgar kilisesinde bir Ayin 

111 
an terkedildl, dJyor. • ı d · ıd • ç ştlph yapılacaktır. Saat 17 de Bugarlstan ışga e 1 1 

barUe d e 10~ kl bu söz esas iU- General konsolosu B. Sllvenskl ta • 
rlcl 'llltl;!;°dur, bir memleketin ha- (Stı.rıu: Sa. 6, Sü. 4) (Yazın 6 mcıda) 
temine b aasını sadece fttJfak sis. --------------------------

bir şe, o~laoıasından daha tehlikeli F 
1
• 11• s t 

1
• 

0 
d e 

taa için ~endi kendini mtlda. 
bmct. ml1U lık rapmamış, ica-
müdataa e vasııaıan lle varlığmı 
t"- ditnure karar vermemiş, bü-
uu mevcu fettııı 

ka memleketle ve emniyetini baş. 
~-" rln ittifakına ve mü. 
....... aasına havale et-•- h 
günün biri d ~ er memleket 

n e tehlike k da 
7ap1alnız kalabllir. arşısm 
Bununıa beraber 

na.,veklUnin h Çekoslovak7a 
nm: ' ya ut başkumandanı • 

"- Mütteflk.lerlnı.lz bizi 
Dl k 1 terkettl.,, 

h 
yere sız anması tabu olsa bile 

aklı bir şlkAyet olrn-·--aa gerektir. 
Zira Çekoslovakıa mtttteflldert ta-

rafından terkedtlnıiş olsardı Mttnaı 
koaleransı olınazdı. Ktltilk ç k 1 
vakya büyük Almanıa ile Lec hlos 

0 
• 

staa 
ve )facarlstan orduları ta.afln 
nlha b daa yet lr iki hafta içinde zorı 1 
gal obnmrdu. Ondan sonra da .~!i 
iç devlet arasında paylaıııılını B il • ı. u. 
g n Çekoslonkra denilen devlet ,. _ 
mamt harpten evvel oldnlıı ~bf ta 
rlhe karışırdı. · 

Almanya Çekoslovak> anın mütte 
ftkJertnl hesaba kattıtmdan Sttdetıe; 
mmtakasmı almak için bu ınemleke. 

(Sonn: Sa 6, Sa. 3) 

Tethiş suikastları 
devam ediyor 
~ ... ~-~---.,.., 

JCu<11hıt'c ır;l1Ah yoklama.en yapılıyor 

Llk maçları başladı 

Güneş, Begkozu gendi Beşiktaş 
Fenerhalıçe ile berabere kaldı 

Fener • Betikta, maçında gol olurken 
(Yazusı spor sayfamnila)' ı 

9'ü1tletüt ~~=
Pazarlık zevki 

lkl gündenberi 1stanbulda, Ankarada, lzmirde tatbik ecJilmel'e 
başlanan pazarlıksız alış veriş usulil orijhıal blr tedbir olarak A'fl'lllll' 
gazetelerine aksetmiştir. Bu arada bir Fransız gazetesi 'l'llrkl,ecle 7L 
ı>ılan bu tecrllbeyl hiç ümit edilmedik bir şekilde Jcarşılı1or: 

- Pazarlıksız alış veriş! Güzel ama, o vakit pazar yerlerlnln sevki 
kaçmaz mı? Sakın, biz Türklyede tatbik edilen bu usule lmrenmeJ~ 
Um, sonra Fransanm pazar yerlerine mahsus boş prabetlerl kendi e
limizle yokctmlş oluruz.,, diyor. 

Bu mlltalAa '4>ize şu tıkra)'J hatırlattı: 
DükkAncmm biri bir kondura için dört lira istemiş. Mtlşterl pL 

zarlık yapmaksızın derhal: 
- PekAIA.,, 
Dire Cevap verince yamlmış gibi bir tavır takınarak fi7atı Dd lira 

yükseltmiş: 

- Ha7ır, bu kundura dört delil, altı liradır.,, 
Bu defa müşteri yine itiraz etmemiş: 
- PekAIA cannn, öyle olsmı. Kundora)'J 11&1', paket .,....,,. 
Deyince dilkkAncmm fena halde cam pkıJDQf: 

- Be adam! Bu nasıl alış veriş? HaycU, benim satılık malım 70k!" 
demiş ... 

Hakikaten pazarlıksız alış verit usaHl )>an puarlık tlrfakllerlnbı 
keJibd bcn'acak· Fakat ne J'l'plDDı llA.8AN JaJJılÇAYI 



~rOnen 
Okunan 

S41ylenen 

V ıkmlk koıa1. fakat ,apmak sor. 
dur, deairdi. CUmhuriyet devri, 

IMl&OnJril 11erlerile bu nuariyeyi de 
.W bale ıetirmit oldu. Misal mi iatl
JOflUDUS• ltte Emlnöntl meydanı? ı .. 
ıbmbulun imarına bqlarurken belediye 

AMlrada 'bir hayli miltkülat kai'psmda 

iımCıldı. Kararlar, tebllller, ihbarlar, 
tMıdat ve daha bir ıilril formaliteler. 
Bunlar 4evam ederken yıkılan V alde 
Banmm yerine pllnda lpret olundu
la tekilde rıhtım, ca4de ve çiçek tarh.. 
Jm yapıldı. 

Sirkeci iltuyonunun ahpp mfl§te. 
..aatı ve reatoruu 7""9 indirildi, onun 
,JWdne muazzam ve muhtetem koa

bir bina kuruluyor. Yirmi bet 
.ilD aonra latuyon binau vı bah~ell, 
~de11 ıeUp ıesecek olanknn ytız
~· gillecek, ve Avrupadan Türld-
7'fl70 ıeten ecnebilerin güzel ttStan
bala ayak batıktan yer bir mamure 
JaaDnde 11Sslerl kuttun&~. 

Bnelce yıkar, fakat yıktıklarmmm 
tnbmıı ıelip ıecen mevsimler çilril· 
tlrdG. Şimdi ntandqm hukuku gö-
atllenk yıkmak huau1unda mtlteenni 
•vran:hyor, fakat bir defa karar ve. 
IDd1 mi, yıkılan yerde a.ı amanda zor 
'l'dlnen yapılar betıri:yor. 

Bu hakikat brpamda yapıcdann 

Jdmmetinden, JU Galatuarayda gUn 
cestlkP harap olan karakol bbıumı 

Jıktırmaktalı:I mUfkOlltı da bir an ev. 
nt itmam etmelerini dileriz. 

• • • 
G alatuaray dvarmdan bahsedin-

ce fUflClkta Beyojlu belediye 
.Uilrline bertaraf edl1meü isin Uae
_.. 11rarla durulmuı lbımgelen 

pk ehemmiyetlb bir itten bahsetmek 
llteıim. 

Kundura boyamak lçba tıtanbulun 

1- tarafında dUkklnlar açıldı. Bu iti 
;&lrdDrmek isteyen vatandq tehrin 
-.htıelif yerlerinde rahat koltuklu te. 
mis dftkHntar btdmakta ula mUfkil
llta marus kalmadılı bilhaua OIJata
-.yda ura diiklrtnlar arumda bir 
laaJU 'koltufu ola bir boyacı dtlkkaru 

ita bulundulu halde urhotluklan vaıi
~erlnden belli olan biıb; boyacı 
Beyoğlunun en ıeçit bir yerinde 
Dalatuaray mekteıbhdn bpmı 8nilnde 
ldJI IUldıldarma fırp wrarak mOıte. 

11 plzrmakta ft ba hal ıellp ıeçen. 
terin auan dUdı:atlnl celbetmekten 
11111 lraJmamaktadır. 

Zuma aman ba boyacdarm polil
Jtd &trGnce undıklarmı yakalayıp 
lllftıldanna teadOf olmıduluna 18re, 
Wediyealn de onıda bun1ann pJqma
Janm mınafık &lrmedill anlaplrnak ...... 

o halde ba boyacı1ann orada çahf. 
tmlanm aaretl btlyede menetmek 
., pek mabmg otduldan nuan itibara 
allmna • bina l1erdekl lobkta otur. 

..ıanm temin eylemek ~ birtef 
~amns. • • 
K iSprilnUn yeni Kadıkay vapur 

iaket.i üzerine takılan ktlçtık 
1evlialara ne den1n? 

- Şehrin bu ıfbl itlerinde bedi! 
-.Vk arayan belediyeci Avni Yafum 
lndülan çm1aam derim. 

KEF 

Evlenme akltleei 
Zaruri blr 1ebep olmadılı halde ev 

leame akitlerinin evlerde )'apılmama 
• t&rarlqmlftır. Medeni kanunun 
eantt.111 eekll dlflDda medeni T8 iç. 
tlmal lnJnl&bımınu ruhuna aykırı 

bir pkllde olan evlerde nlkA.h akdi 
ltlnlıı katlyen OnUne geçilmesi tuzu.. 

• alüahlara blldlrllmlttlr. 

itizar 

Istanbul vilayeti idarei h susiyesinin 1!~~'! __ 
on senede başardığı işler Pazarlık usta 

K ·· ı ·· •tt · · ._ k 1 d ,,, · · f d·ı larına yazık oldu oy u ve ÇI çıyı ayaga a ırma" ıçın sar e '·en Pazarllklantıtuaul\\ ltalktıkt&A 
mesaiyi be~ediye reis muavlni anlatıyor 

Enelkl ctın Slllvride açılan ha7. 
van aersfslnde beledl7e relı muavhd 
Ba:r Rauf Demlrtaı blr nutuk ıöylı. 
mlş, İstanbul vUAyet ldarel hususi· 
yeslnln köy kalkınması yolunda •ar 
fettlft mesaiyi blltUn teferrllatile t. 
zah etmlttir. Şimdiye tadar bir ar .. 
7a toplanıp he7eti mecmuuının ifa. 
de fırsatı bulunamıyan bu hizmetler 
Ba7 Rauf Dem.lrtq tarafından pek 
vtıclz bir surette anlatıldı: 

- Bizde köylttntln kazanç kaynak· 
lannı toprak ve toprak mahlullerl 
tetkll eder. ldarel maJaalU7e her eeJ'. 
den evvel topraksız köylllye daha 
fasla toprak verebllmek için devle
tin ltıfetlntı mtıracaat ederek muh
tellf tedbirlerle ite koyulmuı. ve bu 
gUn 261 köyO slnPslnde barındıran 

vUA.yet sabuı içinde az çok toprak. 
ııs klmae kalmadrtı gibi harlcten se 
len •Oçm.enlere de ki.fi toprak tıv· 
ztl çarelerini bulmuştur. Toprağımız 
vel6t ve feyyazdır. Fakat bu kunet
ll topraklara çtftçlmlzhı dGktUltı to 
humlar lstenllen verim kabll17etlnde 
değlldl. HA.sılat bire beş on arasın.da 
kalıyordu. Bunun lçln vlllyıt ldarel 
mahal117eıl her ıeydeıı e.vvel tohu
mun ıslahını kararlaştırmıı. Adapa
nr !ilah lltu7onunun blslm muhl. 
tlmlze u1sun oldutu anlatılan men· 
tane ve Karakayalık butda7lamı • 
dan miktarı klfl tedarik ederek çift 
çlmlıe datıtmıttır. Dallık ve ratıp 
mahallerimize de Tine A.dapazan ha. 
valisinin çok feyizli mahsul veren 
dendltl mıaınm tevzi etmlttlr. 

Mahsul ilk devrelerde çekirge, tar 
la faresi, karga, 7abaıı domuzu slbl 
muzır haşarat ve hayvanatın tehdldl 
altında idi. Açılan kuvvetıt mtıcade
lelerle çekirge ve tarla faresi akını 
vll&yet aahasın4a köktınden kazın • 
mıı. karga ve 7abandomuzu loiıı lıe 
ıurek avlan tertibi auretile amansız 
bir mucadele de elln devam etmek· 
tedlr. 

VllA.;yet ldarel huauslyesl merva • 
cılıtı lhya7a tavuauttan evvel btl -
tlln mahvedici, kemlrlcl Jıutalıklara 
kartı harp acmıt, bu muarratlan 
kOktınden kazımıttır. Me)'Valann ıa. 
lah ve tekllrl için Hrbeat ve senit 
bir meydan temin edildikten ıonra 
ilk it olarak 1abanl atacıarın qı • 
landınlmaama tqebbUa edllmlt ve 
bunda mühim bir nlsbette ileri ıldll· 
mittir. 

BUJDkderede meyva ıslah ve tek 
llr lltuyonu tealı edllmlı, 981 ae • 
nlllnde 79dl dekar bir ıahada calıt
ma7a bqla7an bu yıg&ııe ve mtl • 
Jtemmel mUelHM her Hile blru da. 
ha tekem aıw ettirilerek bugUn ıa • 
haaı 21 dekara çıkanlmııtır. Hali • 
hazırda UO çetlt muhtelif me)'Va 
tııttınde incelemeler. çoğaltmalar 

temler yapacak bir derece7e gelmlt 
tir. 986 ıeneılnde mueaaesenln datıt 
tıtı fidan 8696' idi. Bu 1enekl eu • 
bat tevziatında bu miktar daha faıla 
olacaktır. 

HAYVAN VJD HAYVAN 
lıLUISULLBIRl 

VUA:ret ldanl Jıuıuıl7eat köylU ve 
çiftçiyi ayala kaldırmak için ten -
dlalne bir program J'&parken muh • 
telif hayvan clnllerlnl ele almış, on· 
ları kuvvetli, mahaullU ırklarla Is • 
tlbdal etmeye azmetmiştir. Bu e • 
melle yaptırdılı tetkik ve mtııahe • 
deler neUceılnde flmaıt Bulgarlsta. 
nın Plevne muhitinde hlklm bir un· 
ıur olarak 7q17an boz ırkın vllA.ye. 
tlmlz ıkllmlne en uysun bir ırk ol
dutuna kani olarak bir taraftan bun 
lardan bota celp ve tenUne, dller 
taraftan da be71lr clulDln ulahı 1. 
~la hallıkan qr11rlar tedarikine, 
dallık aklamımısın eok mtlhtao ol· 
dutu kunıW katırlan 7etiftlrmek 
lota merkep a7sın celbetmlJ'e, 711rt.. 
ta tlrltlllp tll"etllmulnl Veklletl aL 
desinin tavalye ettlll !Agora Te Ro~ 

cle7lant tavutlanmıı teblr Te tevsl·ı 
fDt, fıDDl ancılılz 7'P•lia Ye k07. 
ltl1e G~ıte karar yeretek bit • 

tes nln rııOsaadesl nlsbetlnde icapla· 
rına teTPIB\11 edllmlttlr. 

'Sıfır Mıısluhı Jatibdall uulannı 

hazırlalD&k üzere en evvel 932 eeııe. 
linde Plevneden 81, 933 seneainde 
17, 936 ta 83 kJ, ceman 202 boz ırk 
bola ıettrllmlt ve bunlar bazı kayıt 
Te tartlar altında hayvanlan bol 
kO;ylerfmlze parasız datıtılmııtır. 

Diler taraftan ela kı:rmetlerl beş 
yUz liradan 1200 llra7a kadar defl
f8D ıaf kan 83 lnglllz Arap a7gırı 
iç haralarımızdan hattl. Fransadan 
ıetirllmlttlr. 

Hayvan cinslerinin 1enl damızlık· 
larla af•lanaralt ıılalaı muamelulne 
tevealU edlldlltnl ha)'Van ıahlplerL 
nln elinde mevcut bqka ırklara 

mensup damızlıklann bırakılması 

hedefe vuıulQ ıttçle9tirecell nazarı 
dikkate alınarak bunlann tamim e
dllmeelne tetebbUI edllmlt vı bu ıu
reUe 12038 adet ııtır bola ve dana. 
ıı, 1110 manda botaaı, 8982 at, 283 
ta:r. 185 e .. k. 631 koç, 988 teke e -
nettlrllerek saha yeni damızlıklara 
tamamen açık bırakılmıftır. 

VllA7etlmlllıa aahasında mevki al· 
mı• reaml kö7 tetekktıllerlmlzln iL 
7191 tam Hl oldutu nazan dikkate 
ahnıraa ııtır cınılnln ıelahına me
mur edilen !02 bolanın bunlardaki 

anl&flldıfından iş Ziraat MUdtlrltılQ. 
nUn idaresine verllmlt. tavukçuluk 
m'1eBSe1esl kurulmuştur. Bu mtıte • 
vazı mtıessese dört senede 88U ta· 
nk ve plllç, 8U07 kuluçkalık clns 
~uınurt& tevzJatı 7apmıttır. ?tltıeue. 

ıe yerli bir Up ~ lçln tetkikler 
yapmış, nihayet bugün böyle bir tip 
elde eder gtbl olmuştur. Y4DYenl bir 
tlpln köylerimizde hlklm bir möVh' 
kazanacatı annler yakındır. 

KOLTOR 'I' AAL1 YJJTl 

Vll&yetln ldarel husuı11ımlse alt 
Ukokullan mecmuu 4U olmanna 
ıöre bunun 178 tl phlrlerd• ve 7al. 
nıı '11 l kö7lerde olmak JUımsıllr • 
dl. Halbuki o mtktann ancak 199 u 
tehir ıınlJ'lan içinde H S 11 kö7le~ 

dedir. Resmi tetekktlllU kö7lerlml • 
zln adedi Hl oldutuna ıGre 7alnıı 
on bet kGytımtızde mektep bulunmu. 
7or demektir. Bu 2U kGJ okulunun 
48 z1 bet. 193 ı Uç, 7alnıı dGrcltı iki 
ıınıfiıdır. 

Şehir 11nırlan içinde ldarel mahal 
llyemlzln ;yaptırdığı 3 6 modern yapı
ya karşı köylerimizde 69 7enl okul 
binamız vardır. Bir hayllll Adeta f&· 

pılırcuma ta4ll ve ll&velerle ikmal 
edllmlt daha 68 okul blnaaı da var. 
dır ki bu miktar da ll&ve eclllbaae 
yep7enl köy mekteplerlDlD adedi 111 

hayvan lhU7acatına belf.ganmabe • ye çıkar. Bu heıaba ıöre köJterlmlL 
111 klfl ıelecell teıllm olunur. FiL deki okul blnalarmdan 118 11 7.m. 
haklka batlangıcı 910 senesine ka • ıenmemlt olarak kalmaktadır. Bun· 
dar gerlUyen bu itin ıu 8 • 10 sene 
içinde verdlll ıonuçlar 0 kadar ıe. tar tanzim edilen bq senelik bir 
vlno duyurucudur Jtl bllhaua buna programla bunlann renllepıell ka • 

rarlattınlmrıtır.,, 
.. muvaffak olmuş bir eser,, vasfını 
111.vede hiç tereddtıt etmiyoruz. Bu Bay Rauf bundan sonra köyltıntln 
maddi randmanın derecesi bu seneki satırtmı koruma tedbirleri Ue kG1. 
sergilerde görtılmektedlr. ldarel ma. lerln lhtlllt 7ollan hakkmda da et. 

taflı izahat vermittlr. 
halUya bugQnktl haıvan durumunu -------------
daha ziyade kuvvetlendirmek ve ls· 
tanbul vllt.11U ke1flt1atıntl mtımasll 
iklim ıartıanna sahip diler vlll.7et.. Gene" Franko

nun ikinci yıll !erimize kareı bir boz ırk mlllıtahliU 
haline getirmek, kö7lQytı bu )11zelen 
lkdarla beraber kasaplrk •ıtır 7e • 
tlftlrme1e de tahrik e,.ıemet emelin- Din Burgoata bir 
decllr. Fllhaklka bom ırk oekme kuv• resmi kabal f8pt1dl 
vetl beden ılkletl, ıut istihsali ba • 
kımlanndan )1lksek vasınar tqı • Burgoe, 2 (A.A.) - General l'ran· 
maktadlJ'. Bfl ene ldarel huıualye ko, dUn üpm radJ04a aöyle411l nu· 
tahılaaUle em baş en ıtızel bola 7av takta nuyouaUat hpmyamD, farma
rulanm J11ksek bedellerle köylUlerl- tonlufmı ve entenıuyonalln ntlfuzla; 
mlzden aldık. Slllvrlde bir depo ao- nda kurtulmak lçbı mUmkiln olaı:ı her 
tık. VIIA.yet teknisyenlerinin sevk ve pyl yapacatmı bildlrmlltir. 
ldareılnde bunlara bakıp 7etlştlr • Bilbao, 2 (A.A.) - General Fraıı· 
mette ve ilkbaharda mtıhlm bir kıa konun dnlet reJll Dlnmm UdDcl )'il· 
mını tekrar tfJyUlmtıze meccanen da cUbt1mll mtbluebetlle bugtln Burp
tıtmaJt karannı verml9 bulunmakta ta bir ~ bbal J&Pdmıltlr· Mera· 
yız. Bunlar elden çıkınca kö7ltı elin. sime kordiplomatik de c1afttll bulunu· 
deki '1J bota 7avruıunu da alıp ba. ,arclu. 
kacatıs ve mevalml gelince d&lıt& • General l'ranko, 1nı mtmuebetle 
catız. Bu Ol16p hedefimizin aon nok. ~lecUIJ nutukta: 
tuma slllnce1e kadar ısrarla inat. ''ValrMdmm l'a1alljm fateJderlDl ta· 
la devam ettirllecektir. mama tahakkuk ettirmek ve İl!plClJOl 

Be71lr llttlnclekl ıalah tepbbbl- lnkıl&bım netlcelencUrmek olduiunu 
mllb ıııUcelerl "rsllerde ve ta7 16ylemlftlr. 
kOfUlannda ıöı1Umekted1r. NUJQD&lllt lspanyumı blltlD ... 

Kerli elindeki tankların daha ldrlerbde ba JJld&ıtlmll mllnuebltile 
vırlaı111erlle dellttlrllm•I tefebbl • flllllkler t.rtlp edllmlftlr. 
•il tH Mll-1ndı Halkalı tavukoa111k Baneloa. 2 (A.A.) - llldafaa Ne
mtıeaeaealle bqlamlftlr. Blnaberla antl tuafmdu llllNC1lleD bir~ 
mtl••••ll• baflamlfbl'. tto teae4e c1e bllllı•ı e&Jle ~: 
blııer liralık ıesona lıol"oılan tecl~ .,... aephllhıcle 4••n.m KollDO 
rlt ec11llp dalıtılmlfU. .Uo&k b1' N d6 l'lnlıal,..,_.. da ı.torw umatist 
1bı ml8111r otalll.IJM8iJ tecrlbtltt1' fa11i'1ı:Ş _........._ .._ Nlifl 

ıoııra. buı matualar4& lt11ıtae ka. 
dar "çınılırlnln kunet17te bir mıh 
1'l•de em fazlasına ıataD tesı&ııtar. 
lara., 701 verlll7orm u,. 

Bu aclamtamı haline gerçekten a
cıdım. 

Zira, dellfen zihniyet dola:rıslle 
tamamen bqlta bir tekli almıt olan 
cuetelerlaıtsde de kendllerbae )'er 
bul11namı1aoaktır. 

Yoksa. bire bin katmak kabll17eti
ne malik olduktan için eakt ıaıeı. 
tenle mubatkalt birer Tutfe alabt. 
lirlerdi. 

.,.... - Km 
Yakın vütUere kadar btrcok ıa. 

zetelere aclı ıeçmlt olan lıtanbulun 
erkek • kııı Kenan • Melekzat artık 
kadm tınfetln• ıtrmlf. Dtın matba. 
&Dlll& 1elmltt1. 

"- Nuıl, hakiki kıfafetlnden 
memnun mU811D f 

Dl1e kendWıae aor'1um. 
Dudak bllkertk: 
• ._ Bazı clhetlerde erkek olma • 

mn tlatllnltlllntl hlueder gibi 0111,.0. 

rum. MeMIA terbestllkte ... ., 
llelekl&Clul b11 sOdne llaJret et

medlm. Zira lleleksat. J1rmlaene7l 
mtıtecavlz bir zaman4anberl erkek 
kr,...tetinde ıest1or. Btltiln bu ıaman 
1&Hl1l4a belmlılla ili gibi bir tahav
Tll ıeçlrtltllal • Kaclıa h1.7atm4an 
mıtemadl7D .._. D•fllnde tecrtı. 
be etmemlt o14a1111sl• • bcllDlrlı Ilı 
tlmal bırat\111 ,_.. ~ ... Onun. 
ıoıa erkeklllla lel'hltllllM Jı_asret 
ee~10r. 

Halbuki bqlD b4ID da ırkek~a 
4a terbat 4elll mi f 

sı,..a lldfeler 
Alman devlet relll Hltler, ·ıattlıı ıo 

mıdlll pbl 7amnd• tltb lçtlmellne 
de muıaacl• etmdllllt· Fakat lııımı 
Bapeldll Çembfl"J•7D Al~p1a 
gitti~ saman Bitler Oll& bir 7~ 
alıarası Termelde 1talm.am11, bu ılı~ 
rayı yamnda ıcmellJıe de müıaade et ..... 

llulaallt la,ut1 ıueteıer1 bu JıWL 
M)'l ele &1Dllflar: muhtelif teflirle~ 
de buluııuror1.r ... Bir tanesi 41JOr 
kl: "Bitler, sacıet toPr&klannın ken. 
dlalne verllm_.. bedel b11 lstlınal 
m\\nadert ~rmltur • ., 

Xllometreterce arazı bir yaprak 
llıaruma mı pttl deıatııtslf 

Topel tlll6p 
llenlfoncl& cıkan bir mecmuada 

Bbed llahlr lllJDU bir nıuharrlr "To
pal tıa16p,, b .. llklı blr makale 7az-
mıt- Y&1111 s0raaedlm. Bir p~uına 
Nurullah .A.t&CID fıkraaında rutla. 
dım. 

llenlfoahl aa11harrtr: "0 stcll7or 
urd .. 11• akf•ID evine., • "ae1recllJOr 
pencerede euta dtıılıt .• ., slbl bqı 
IODa, 10ıa11 ., ... seurtımı, ctımlel•rl 
teaklt ederek ltPa .. topal uallp,, acb-

m Terl1or. 
N11rullall AtaCID tıanU herine 

cllltkat ıtum. Bu uıttbun •'tQpal oL 
maktan 111&4• ••foaktrot OJ.'l•r gibi,. 
cent, mutp&ID bir havdr var. He
men ardmdaa: 
~ _...1nce .. pmlelerL.. 
Ve 9o18.JGI" aarı llmoD ,ıbl benbl 
dl7ecettlllı ıeu1or • 

latanbulcla bu us14pla aıll sık JL 
1&11 bir müarrlr •-Cumlıurl71t,, p
utellncle müaı.ı.rlııe teıadtıf etU. 
ttmts Dr. Buac~lıı HaJtkıclır ••• Fa 
lı:at o 4a bir 40,ıor oldutu IQbı • • 
muml bODyQ'I ~ clertCe7e T&I' 
dtlı aman • ,Ullbuauıı t.maıarma 
dahi elbette '1 bir deTa balacaktır. 

JltCJD'I' JdtMIB 

nm1rtbU~almb~1&· rafadan., .... prl pDaklrtUbatlt-
tll' ... 



~öcüp 1Jüşüıulüi;1 
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Çocuk ruhu ve 
s:nemalar. 

Gazetelere geçen kanlı bir iş, sine. 
maların, çocuk ru.ı~}·ntı üstündeki 
tesirlerini bir i: ... r .! uaha belirtti. Bu 
kanlı i§ de kin.b ıit kaxıncı cinayet
tir. Çünkü zabıta vakalarında ilml 
tasnifler yapılar"k· sii.ıc:naların t~•ir
lerini &östcten. sayımlar ''iatati:;tik
ler,, tutulduğunu ummuyorum. 

Mesela, gu sonuncu vakaya bakı. 
nız: 

Taksimde oturan iki çocuk, seyret
tikleri kovboy filmlerindeki mahmuz
luı tabancalı kahramanlara itnrenmiı
ler. Evde kimsenin bulunmam:ıs.nı fır. 
sat bilerek, odaları sahne haline koy. 
muşlar. Gizlenınişler: kaçmışlar, kova
lamışlar ve nihayet bir yerde karşıla
şarak boğaz boğaza dövü~meğe ba~la. 
mışlar. Çocuklardan biri te~ilin tam 
olması için, beline lıabasının tabanca.. 
sını da takmışmış. Şakacıktan pişto • 
vunu çekmiş ve arkadaşını gözUnün 
altından vurarak yere sermiş. Hc~dm
ler. yarat dan ümidi kesmi~lermi§. 

S nemaların çocuklar üstünde bırak. 
tığı fena izlerden yıllardır, şikayet e. 
der dururum. Şikayetlerimin yalnız 
lafton ibaret kalmaması için, bir vakit
ler "ainemalarda etü.~ler., başlıklı bir 
maltale serisi bile yazmıstım. 

Filmler, mevzularına iört çocuklar
da büyük sarsıntılar yaparlar. Bülut 
çağında olanların, efelik devri yıışa • 
yanların, bu filmlerden aldıkl::ırı t~sir. 
ler başka başkadır. H.:ıyır duyguıı.ı. in
sanlarda en ileri Dır his olmadığı için, 
ince, ustalıklı hmuzlık filmlerin<ic bir 
çok kö•ü 2:ekaların bilendikleri görüJ
mü§tUr. Amerikan filmlerin.de, gerçi 
son ıaferi daima haklı taraf kazanır. 
Fakat çapraş k yollardan geçen bir 
sürü vaka içinde çocuk bu gizli fikri, 
bu duvaklı tezi görebilir mi'! 

Vakit vakit, i5te böyle acı vakalarla 
karşılaştığımız günlerde bazı balonlar 
uçar: 

.... \I!~ .. .ı..ı i . . 
v0'-u~ ar çın ayrı sınemalar yapı. 

1aCak! .. ,, , "Sinemalara 18 yaşından 
kilçülc olanlar alınmayacak ı,. "Terbiye. 
vl filınler getirtilecek! haberlerini o
kuruz. Fakat bir başk~· ı;inema vakası 
patlak verinceye kadar bunfar bir da
ha hiç hatırlanmaz. 

Sinemayı mektebin bir parçası, bir 
te~biye ve bilgi laboratuvarı yapmak 
rnUmkUndı.ir. Hele tarih, coğrafya, ne. 
batat, tabakat, hayvanat dersleri ıçın 
pek kıymetli bir muallim olabilir. 

h 
Bu kadar -güzel ve faydalı bir şeyi, 

aydutiuk 'ht' • . . ı ırası veren bir c:ınayet 
vasıtası har d . 
k. ın e bırakmak artık hıç 
ımseni .. 

ol s· n eoz yumamıyacağı bir suç 
ur. ıneınatar f'I 1 . ı· d w ·1 Kül .. ı, ı rn en po ıs egı , 

tur Bakanlı<T. b. b . .. . . b.nın ır JU esı sans~r 
etmeJıdır. 

Askere Çağrılanlar 
Bak rköy ask l'k 
1 _ l. T er 1 şubesinden: 

nıfından 316e~. 3~~8 celbinde piyaje sı. 
senelik hizm; doğumlular ve 2 
d w rnl 

1 
te tabi erattan 316 :331 

ogu u ar, bunlar kaf 
sanı 332 doğurnı ı gelmezse nok. 
tır. ulardan tamamlanacak-

2 - Hava, gümrük -
man k h •uubafaza, or-

oruma, arp sana •. . 
ve deniz sın fl 1 . yu, Jandarma 

1 arı çın 316 ·332 • ~ 
lular kafi gelmezse 333 d ğ. aogum. 
tamamlanacaktır, o umlulardan 

3 - Gayri isllm 316 - 331 doğ•tm-
lular. • 

w 4 - Tekmil sınıfların 316 • 333 do 
gumluların bakayaları ve kl • 
.... ı. yo ama ka-
~lan sevkolunacaktır. 

5 - Deniz ve jandarma sın fla 
b d ı rının 

şu e e topla,1ma günü 14.lO.!>J.8 . 
Trer fl . • ' dı. 
& sını ar ıçın toplanma .. . 
25.10.983 günüdür. gunU 

6 - Deniz ve jandarma sınıfın.dan 
~~el vereceklerin bedelleri 13.10.

938 
dıger sınıflardan bedel verecekleri:ı de 
bedelleri 24.10.938 akşamına kad 
kabul edilecektir. ar 

~U~UN'a .- ıı..ona \'azıluuz 
~ ı.w Yazdırroız 

• 

tün me tep er 
bu sabah açılıyoı· 
Birço · ~ il:<mekteplerde çifte 

tedr:sat yapı :acak 
Bugünden itibaren şehrimizdeki bü. 

tün lise, orta ve ilk okullar yeni ders 
yılı faaliyetine başlayacaklardır. 

Bu münasebetle on beş günc!e:ıberi 

devam eden hazırlıklar tamamlanmış

tır. Şehrimizin muhtelif semtleı inde 
7 ortaokul da bugünden itibaren diğer 
okullarla birlikte tedrisata başlryaca'lc-
tır. 

Bakanlığın kararı üzerine bugün, 
bi.!tün okullarda açılma töreni yapıla. 
cak, bir öğretmen talebe sciylev vere
cek ve ltendilerini:l vazifelerini bir ke
re daha hatırlatacak, yeni ders yılının 
verim)i olmasını temenni e.decektir. 
Şehrimizde bu yıl yeniden il'kokul a

çılmam·ş ve kira ile tutulan birç1Jk o. 
kullar lağvedilerek yanında bulunan ve 
ma::ırife ait binada çalı;şan okulla hir. 

leştirilm:ştir. Bu suretle birle§en iki 
okuldan biri ögledcn evvel, diğeri de 
ögle<len ı;onra olmak üzere çifte tedri· 
sat yapacaklardır. 

ilk tedrisat ispekterleri Kültür di· 
rektörlüğünde bir toplantı yaparak 
bu yılın okullartla çalı§ma durumuna 
ait bazı esaslar tesbit etm:şlerdir: 

1 - lspekterler her ayın birinci gü. 
nü saat 1 O da direktörlijkte toplantı 

yaparak okullar vaziyeti etrafın.da gö. 
rüşeceklerdir. 

2 - BiltUn mıntakalarda ıncsleki 

öğretmen toplantıları yapacaklar ve 
konferanslar tertip edeceklerdir. 

3 - İlkokullarda teşekkül eden hi
maye heyetlerinin çalışma vaziyeti et· 
rafında geniş bir program çizecekler 
ve faaliyeti takviyeye çalışacaklardır . 

4 - Oğretmen ve kültür işyarlarına 
ölüm vukuunda yardım etmek Uzere 
teşekkül eden cemiyet Cilmhuriyet 
Çocuğu adlı bir mecmua neşredecek. 

tir. öğretmenlerin bu mecmuaya yazı 
yazmalarını ve mecmuanın talebe a. 
rasında satılmasını tcrnh edec:ckler
d:r. 

5 - Derslere behemehal Uç teşrini

evvelde başlanacaktır. 

6 - ilk tedrisat ispekterlerinden on 
kişilik bir kafile ziyaret maksadile Es. 
kişehir eğitmenler kursuna gideeek. 
!erdir. 

Kursa gidecek ispekterler, Nurullah 
Ata, lzzet, şef ispe'kter Nurrttin, Şev
ki Polat, Mehmet Ali Pamir, Tevfik 
Gürelle ve diğer dört i!!pektcrdir. 

Üniversitede 

tlniversitenin bütün fakültelerinde 
imtihanlar cumartesi günü bitmiştir. 

FakUlteler yedi teşrinievvelde açıla

cak olan üniversitedeki merasimde nu. 
tuk verecek olan rektör Cemil Bilsele 
bu seneki randıman hakkında malürr.at 
hazırlamağa başlamışlardır. 

Kültür Bakanlığı bu yıl edebiyat 
fakültesine ooğlı bulunan romanoloji 
ve arkeoloji enstitülerini tevsi etmcğe 
karar vermi§ ve Beyazıt Soğanağa 

mahallesinde bulunan Faik Paşa ko. 
nağı satın alınmıştır. 

Bu yıl her iki enstitü de kısmen e
debiyat fakültesindeki seminer o-lala
rında, kısmen de yeniden çalışmaları. 
na devam edeceklerdir. 

Yabancı Diller Okulu 

Orta tedrisat müesseselerinde çalış. 
mıık üzere yabancı dil öğr·tmeni ye
tiştirileceği yazılmıştı. 

Yabancı dil öğretmeni olmak iste
yenler üniversitenin yabancı diller o. 
kulunda okuyacaklar:Jır. 

Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce. 
vat, bu mesele etrafında rektörlükle 
görüşmüş ve yeni okulun talimatna
mesinin haz·rlanmasına ba'.jilanmı~tır. 

Kütüphanecilik Tahsili için 
Kültür Bakanlığı Almanyaya ve 

F'ransaya kütUphancc:ilik Altay dilleri, 

lengüistik ve Etnolojik tahsil etmek Ü· 

zere edebiyat fakültesi mezunlarından 
dört kişi göndermeğe karar vermiş.. 
tir. Bunlar iyi derecede mezun olmuş 
olan gençler arasından seçilecektir. 

Üniversite Talebeleri 
için Yurt 

Yapılan tetkikler neticesin.de üniver
sitede tahsilde bulunan gençlerden çoğu 
nun dı§arda gayrisıhhi binalar<la otur· 
dukları görülmüş, rektörlük bu husus
ta tedbirler almağa karar vermiştir. 

Bu yilzden bazı gençlerin hasta. 
landıl:ları ve ötdlikleri de görülmilş
tilr. Bu vaziyeti önlemek üzere üni· 
versitenin yakın bir yerinde yeni bir 
yurt tesis edilmesine karar verilmiş
tir. Bay Cevat, bu işle de yakından 

meşgul olmaktadır. 

---0---
Ethem Akif Murakıp Oldu 
Tıp ve Hukuk fakülteleri sabrJc tıbbr 

adil profesörü ve şehir meclisi azasın. 
dan Bay Etem Akif Battalgil, Nafia 
Vekaleti İstanbul elektrik işletmesi 
mürakipliğine tayin edilmiştir. 

• .,ır1rın• ... zwt••rn ... ,,..._u • ..-..m,.... 

Tar·hçilere bir 
mesele 

Sokullu Mehmet Paşanm 
tabası kimdir? 

BUyU k Osmnnlı Yezlrl Sokullu 
Mehmet Paşnnm Bosnalı olduğunu 

biliyoruz. Orada Sokul köyünden btr 
hırlstlynn pnpnzının oğlu, bir riva
yette knrdcşl iken devşirmeler arn • 
sınd.:ı Edlrncye getlrlllp mUslilman 
olduğu da tarih kltnplnrının Yerdiği 
malQmat arasındadır. 

Geçen gUn Dcyazıtta kitapçı Bay 
Rnlfc uğraynn blr muharrlrlmiz, sn· 
tıcı olduğu kadar okuyucu olan bu 
dikkatli arkndaşın bir kitapta göster
diği yepyeni bir kayit karşısında kal. 
mışt1r. 

Bu kitap 1907 de Saraybosnadakl 
lsldm matbaasında basılmış (Sal
namel Gayret) tir te tUrkçe kısmın. 
dakl yazılardan biri de Sokullu~·n 

ta.bsls edilmiştir. 

"Bu yazıya göre Sokullu Mehmet 
Paşa "Bosna vllAyetinln Saray san • 
cağında. Vlşgırad azasının Rodo 
nam kasnbaşına yakın Sokolovlk l<ö· 
yU hanedanından Ahmet Beyin oğlu
dur. KUçUk bir yaşta !stanbula gel. 
mlş, Enderuna girmiştir.,, 

Yazın'ın imzası: Bosna Sarayda 
Kadızadc Mehmet Enveri... 

Bosnalı bir zatın. bir Bosna. ceml· 
yetinin çılrnrdığı bir salnameye yaz. 
dığı bu yazıda Sokullunun babası 

Ahmet Bey olarak gösterilirse, bunu 
sadece bir gayret mahsuıu saymak 
mUmkUn olur mu? 

Acaba Sokulluyu da blr hıristlyan 
aileden getiren tarih ri\'ayetl öyle 
bir din gayretinden çıkmış olmasın? 
Her balda tarihçilerin vcsllrnlarmı 

bir kere daha yolrlamalnrı için bir ve· 
sile! ... 

Mıtaı ,...__.,,.*111 ıır,,....11...,.IMllhlUllltll 

Evlt'nme 
Emekli btıhrlyelilerlmizden mer. 

hum İsmail Hakkının kızı Emel ile 
Varidat Umum MUdUrlUğU mümeyyiz 
lerinden HUscyln Akçayın evlenme 
törenleri ev,·clkl gece Park Otelde 
aile ve blrcok dostlarının huzurlarlle 
kutlanmıştır. Kurulan bu yeni yll\·a. 
ya ebedi bir hayat ve dirlik d!izen. 
ilk, lzdl\'acın her iki gence saadet\ 
unsuru olmasını dlJerlz . 
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Beylerbeyi faciası 
Bir tşçl daha öldü 
Beylerbeyinde yanan fabrika işçile

rin.den Haydarpaşa hastanesine kaldı
rılan Basri oğlu Yusuf da dün sabah 
ölmüştür. Bununla Beylerbeyi kazası 

kurbanları sekizi bulmuştur. 

IF3cDDste 

iki Amele Yaralandı 
Paşabahçede ispirto fabrikasında ça

lışan ameleden Mehmet ile Abdullah 
fabrikanın kılıf dairesinin duvarıarı. 
m tamir için 3 buçuk metre yüksek. 
liğindeki kalasa çıkmışlar. fakat ka
las bunların ağırlığına tahammül ede-
miyerck kırılmıştır. 

Kırılma neticesinde aşağıya düşen 

her iki amele de vücutlarının muhte. 
lif yerlerinden yaralanmışlardır. 

ÖLEN ÇOCUK - Fatihte Kırk. 

çeşme sokağında oturan öğretmen 

Tahsinin evin.de kazaen kaynar suya 
düşerek yaralanan Uç yaşlarındaki Ko
tomar adındaki çocuk dün Şişli Et. 
fal hastanesinde aldığı yaralann tc. 
sirile vefat etmiştir. 

ARABA ÇARPTI - Sirkecide Ak. 
gün oteli kamarotu Eleninin 9 yaşın
daki oğlu Yorgi Zindankapıdan geç
mekte iken Kazrm adında birinin ida
resinde bulunan yük arabası kendisine 
çarpmış ve vücudunun muhtelif yerle. 
rinden yaralanmasına sebebiyet ver

miştir. 

Arabacı yakalanmıştır. 

TUTUŞAN DEPO - Şoför Meh
met oğlu Şakirin idaresindeki 1808 
numaralı otomobil, Akaretlerden iner. 
ken makine ani olarak kontak yapmı 
ve benzin deposu tutuşmuştur. Şoför 
Şakir, vaziyeti derhal kavramış ve hiç 
bir 'kazaya meydan vermeden depoyu 
söndürmilştUr. 

ŞAKALAŞIRKEN - Şehreminin. 

de Ahmet Rızanın fınnında çalışan 

Hüseyin ile Hasan adında iki ham•Jr
kar şaka yaparlarken aralarında kav
ga çıkmış, Hüseyin hamur sırığı dt"mi-

işacetfec: 
~-. .... _,. 

lstanbul 
masalları 

\uzuıı · Sadri Ertem 
Masal, diyebilirim ki hayaunıızın 

en çok yalan olan, fakat en samlnU 

tarafını işgal etmiştir. 

Çocukluğumuzdaki ifü heyec:anlar':11 
ilk sam!mi üzüntülerin veya ne~elerın 
rüyaya benzer bir hali vardır. Olgun 
insanın keskin hatlarile tanımakta ta· 
katsizlik gösterdiği bir filemi çocuk 
yarı rüya ve yarı cf sane şeklinde kav

ramaya başlar. 

Kainat hakkında ilk idrakimiz böy. 
le bir zemin üzerine kurulmuştur. 

Bunun için masala ruhuınuıun ilk 
nesci diyebiliriz. Kendi kendimize dön.. 
dtiğilmüz samimt bir surette ruhi te
mayüllerimiz gahlandığı zaman, masal 
filemine tereddUtsüzcc dalarız. 

İnsan için yalana inanmamak kadar, 
yalansız kalmamak da mukadderdir. 
Yatanın en güzeli, elbirliği ile, kolek
tif muhayyelenin işleye işleye t.alk 
ettiği masallardır. ilk hikmeti, ilk tec .. 
rübeyi de hudutları içine alan bu ma
sallarda bir cemiyetin ruhu kaynar, 
ve bir ayna gibi sathında sUrü sürü 
hayaller abeder. 

Bu vasfı ile masal, milli edebiyat
ların temellerinden birini teşkil eder. 

:/- . . 
Gen!r bir muharrir, "Naki Tezel,, b

tanbul masalları adile bir cilt neşret. 

tL Bu eserde bir yandan Folklorun teı. 
biti gibi ilini bir mahiyet göze çarpı
yor. Fakat bence asıl kıymeti bundan 
daha ba§ka cephelerindedir . 

Bir defa İstanbul masallarının psi

kolojik bünyesini bir ekranda seyre. 

der gibi canlı görüyoruz. Sonra, eüzel 

İstanbul türkçesini bir masal yelen. 

nu içinde okumak insana emsalsiz 
zevklerden birini bah§ediyor. 

Bana glUel Istanbul türkçesini bir 

kere daha sevmek imk5nını verdi

ğin.den dolayı muharririne teşekkür 

etmek isterim. 
rile Hasanı başından yaralamıştır. Ha. --------------
sanın yarası ağır olduğundan derhal 
hastııneye kaldırılmış. suçlu da yaka
lanmıştır. 

---o-

Belediyelere Yapılacak 
Yardım 

tstanbuldan başlayarak seyyah cel
bine ve tabii güzellikleri ile eski e
serleri bulunan şehir ve kasab.:ıları
mızın güzelleştirilmesi içir. bu şehir 

ve kasabaların ileri imar pHinlarının 
tatbiki masroıflarına karşılık olmak 
üzere devlet bütçesinden belediyelere 
yardım yapılması hakk:nda iç Bakan. 
Irkça bir kanun projesi hazırlanmış
tı. 

Proje aliikalı bakanlıkların mütale
alan alınmıık suretile son şeklini al. 
mış ve Başbakanlığa verilmiştir. 

o---

Ankara Tıp Fakültesi İnşaatı 
Sağlık ve sosyal y:ırd:m bakanlığı, 

Ankarada kurulacak tıp fakültesi İn· 
şaatı için hazırlıklarına devam etmek
tedir. 

Bakanlık ilk defa olarak fakültenin 
doğum ve nisaiye kliniğinin inşasını 
eksiltmeye koyacaktır. 

Açrlaeak olan Tıp Fakültesi tale
besinin tetkik ve müşahedesini arttır
mak üzere 1200 yataklı bir de h;ı.sta· 
ne inşa edilecektir. Bu suretle Anka.. 
ramız yeni bir hastane .daha kazanmış 
olacaktır. 

Düzeltme 
Dün verdiğimiz ilavedeki (Yalnız 

A<lıım) hikayesinin sonu bugünkü ila
vemizin yedinci sahifesinde ilk sütun
dadır. 

Buraya (yediler, yediler .. Baş ta
rafı 8 nci sahifede) yazılması bir ter
tip yanlışlığı neticesidir. 
Ayrıca yine dünkü ilavcmizde tari

hi fıkranın son iki satın unutulmuş

tur. Bu satırlar şöyledir: 
''Mükemmel batardığınız işten do. 

layı yürekten teşekkür. B. Bic:örnson. 

Berberlerin 
kongresi 

Berberler cemiyeti umumi toplan. 
tm gecen salı gUnü yapılacakken ok· 
serlyet olmadığından toplantı bu snlı 
gUnU TUrbedekt cemiyetler merkezin 
de yapılacaktır. 

Berberler salı günü yapılacak u. 

mumt heyet toplantısına bilyUk bire
hemmiyet vermektedirler. ÇünkU bu 
toplantıda scnelerdenberl yalnız bor. 

bcrlerl değil efkArı umumlycyl de iş· 
gal eden devamlı snc kıvırma makine 

ıerl, bu makinelerin muayenesi Jşi ile 
mnkinelcrl kullananların imtihnnları 
va bu imtihanı yapacak heyetin te-
şekkUIU meselesi Uzcrlndc cUrUŞUle. 
co1ttlr. Bu meseleler Uzerindc, ber· 

herler blrlblrfne muhtelif knnnatıcre 
''e nokta! nazarlara sahip oldukların

dan bu noktai nnzarlarm çarpı~ncnğl 
nnlaşılmnktadır. 

---o---
Dolmabahçe saat kulesi 

lstanbulun hususiyetli Abide· 

lcrlndcn birini teşkil eden Dolmabah· 

çe saat kulesi son zamanlarda harap 

bir balo geldiğinden iyi bir şeklide 
tamir edilecektir. 

Resimli kartpoytallar 
Posta, telgraf ve telefon genel dl. 

rcktörlUğtl, cumhuriyet reJlmlntn ya. 

pıct ve başnrıcı vasıflarını tebarüz et 
tiren ve feyzini g6steren kartpostal-

lar bastırmnlttndır. Yurdun muhtelif 
tnbU mnnzaralarlylc ~bldelcrlnl gös
teren 30 tane olan bu kart postalların 

tabı adedi 300.000 dlr. Kartlar Uger 
kuruşa. satılacak ve pulları soğuk 
damga olacaktır. Katlar cumhuriyet 
l)ayrnmında t1ntışa çıkanlacaktır. 



Tehlike 
Yazan: Sidney Horlar -37- <._!eviren: H. Münir 

Bu sözlerle mc\ ıu tamamen ka-J 
panmıştı. :Mllyoneı gazeteci, karşı

sındakinin daha r ııla konuşmak •• 
temedlğlnl anla~ urdu. · 

Zaten Jardcn ..ıP. blr iki kelime i
çinde özUr dllcyrı C'lc ayrıldı. 

h" 
Gabrlyel Vlgt, ıçln şunu derler: 
- 0, hiç gUrLUcz gibi görUndUğU 

zaman en çok göı ur. 
Vlgo'nun şu d ıkıkada gözleri, ga

yet glizel blçllnıl~. rugan iskarpin • 
Ierlne dlklll duruyordu. Sonra şu 
sözleri söylediği lşitlldl: 

- Maalesef, size yardım edemlye. 
ceğlm! 

Fakat konuştuğu adam kolay ka
lay başından savulacağa benzemi-

Ellerinde siyah gUderl eldivenler var 
dı. 

Bu korkunç şekil, Jarden'e yer 
gösterdi. 

Jarden oturmadan evvel etrafına 
bir bakındı. Kendisine kılavuzluk 

vazifesini gören Vlgo ortadan kay • 
bolmuştu. 

Jardeo, bUtUn Londra şehrlnce 

"Tehllke., diye tanınmış olan bu a. 
damla yapayalnızdı. 

Jarden bundan sonra derhal ken
dine gelerek vakit kaybetmenin za. 
manı olmadığını hissetti ve: 

- Benim adım Jarden, dedi. Nev 
yorkta Nat Hartnel namına çalışı • 
yorum. 

(Devamı yann) 

yordu. ------------------------------
-İşte, dedi. Benim salAhlyetlm Federe olmıyan 

bu mektuptan anlaşılıyor. Kendiniz. _ klüplerin fiki 
de bir okuyun ..• Zaten Mister Hart. 
nel'l tanıdığınızı söylememiş miydi- Pera 1-3, Kurtulut 1·2 kazandı 
nfz? Federe olmayan klüpler arasında 

- Evet Mister Hartnel'I tanırım. tik tarzında tertip olunan maçlara dün 
- O halde Stretton'u da tanımış sabah Taksimde baılanmr!tır. 

olacaksınız. Hani şu ölen?.. ilk 01Un, Taksim Yeni yıldız klübi. 
Gabriyel Vlgo bu söze de sadece: le Kurtuluılular arumda yapıldı. Ye
- Evet tanırım, dedi. Fakat mek- niyıldızlılar, takımı 1u 'kadro ile çık-

tubu da iade etti. tılar 

- Bu mektubun sahte olması muh Panayot - Nikaro, Hristo - Muti, 
temeldir, dedi. Drago, Arjlboğlu - Maryo, Lili, Ko-

Jarden, hemen hemen itidalini zanoğlu, Polyetidis, Veno. 
kaybediyordu. 

- Sahte mi, dedi. (asabiyetle 
mektubun altındaki imzayı göstere. 
rek) buradaki patronun kendi imza. 
ıı var, dedi. Eğer Hartnel'I tanıyor
sanız - ki tanıdığınızı söyIUyorsu • 

Kurtutuılular ise diğer klüplerden 
aldıkları elemanlarla takımlarını epey
ce takviye etmiılerdi: Mütevazin bir 
şekilde devam eden ilk devreyi iki 
taraf da birer gol atarak berabere bi
tirdi!er. 

İkinci devrede ise, Kurtuluı bir gol 
tanırsınız. daha atarak galip •aziyette sahadan 

nuz _ her halde onun el yazısını da 

Bu sözlerden sonra Vigo muvak -
katcn tavrını değiştirdi: 

- Ev\·eıa müsaade 
dedi. 

- Hay hay! 

almam IAznn, 

- LQtfcn burada bekleyiniz .. 
- lstediğiniz kadar beklerim. 
tabrlyel Vigo kısa ~lr baş seıa. _ 

mından sonra ortadaa. aU1ndi. 
Dadll Jarden, bu bahiste asla iti

dalini kaybetmemeyi kendine söz 
veriyordu. lşin bu derecesine kadar 
geldikten sonra, telA.şa kapılmak, 

J:endlsl için feH'tket olabilirdi. Eğer 
Hartnel onun hll'vlyetlnl gösteren 
bir mektup gönderip, icabında bu 
mektubun hamiUne yardım gösteril. 
mesini taysfye etmemiş olsaydı, Jar
dcn bu teşebbllse asla girmezdi. 

Hartnel, Gabrlycl Vigo'dan sık sık 
bahsetmişti. Her lkisl de birlblrlerl. 
ne o kadar benziyorlardı ki ... Ylizle· 
rinde, ht.kikl hüviyetlerine dair en 
küçük bir iz bile görlinmeyen lkl us. 
ta! 

Jarden hafif bir gUrUltU işitmesi 
Uzerlne döJJdU. Kapının Uzerlnde kli
çllk gözetleme deliğinin kapandığını 
anlamı tı. Fakat göz altında bulun. 
durulduğunun farkında idi... Burası 

ayrıldı. 

Bu devre zarfında oyun çok sert 
bir şekil almıı ve bir aralık durmuı
sa da, sonradan devam etmiştir. 

PERA - ARNA VUTKOY 

Bu oyuna takımlar 1u kadro ile çık.. 
tdar: 

Pe:-a: Safotinos - Mesinazi, Hrls
to - Çiçoviç, Bubi, Çoçi - H°itopU
los, Bambino, Todori, Culafi, Ekono
midi. 

Arnavutköy: Necmi - 1stavro, Mi~ 
hal - Kamuran, İatrati, Pandi -
Maruhi, Scrafim, Muzaffer, Anesti, 
Süleyman. 

Oyun Peranın hakimiyeti alt:ında 

cereyan etti. Buna rağmen Arnavut 
köylüler de ilk devreyi Muzafferin 
ayağile bir gol atarak berabere bitir 
diler. 

ikinci devre başlar başlamaz hücu
ma geçen Peralılar, birbiri ardına, 

Bambino ve Culafin'in ayağile üç gol 
atarak 3 - 1 galip vaziyette ovunu 
bitirdi. 

--o--

İkinci küme maçları 
esrarengiz bir yerdi. ikinci küme lik maçlarına dün Sü-

Kapı açıldı, Vlgo iccrl girdi. leymaniye stad nda ba§lanımştır. 
- Adını söylediğiniz zatle beş da İlk oyuada Anadoluhisar _ Feneryıl-

klka kadar görüşmenizi temin et _ maz takımları 2-2 berabere kaldı
tlm. Dedi. Yalnız beş dakika .... Bu lar. 
sizin için bUyUk bir şeydir. Yalnız Beylerbeyi Anadoluyu 2 - ı yen-
şunu da söyllycylm ki, görüştilğünüz di. 
zatın karşısında herhangi bir şüpheli Sonuncu en mühim karıılaıınasın
lwırckctte bulunacak olursanız, şid- da da Galata Gençler Birliği Kasrm
d tle .eczasını görilrsllnUz. Ne o, ne pa§Clya ı - o galip geldi. 
de ben, hiç beklemek bilmeyiz. 

- Hakkımda böyle şeyleri aklını. 
za blle getirmeyiniz. 

- İnşallah öyledir. Fakat her hal. 
de lhtarımı hatırdan çıkarmayınız. 

Jarden bu sözlerin ihmal edilmeme 
si lazımgelen bir lhtnr olduğunu bi 
liyordu. Gabrlyel Vigo bundan son 
ra kapıyı göstererek: 

- Buyurunuz, dedi. 
- Jarden, az önce bir komisyoıı 

tot>Ianmış olduğu hissini veren, or
tasında uzun blr masa ve birçok san. 
dalyeler bulunan bir odaya alındı. 

Odada yalınız bir ki .;ı i vardı. Jar· 
den onu görUr görmez llŞırdı .. Ne 
söyllyeceğinl bilemiyordu. 1 

Bu adam • hiç şüphesiz ki bu bir 
damdı - topuklarına kadar uzanan 
..,.. •tr rop giymişti. Gözlerine ve 
ağzına isabet eden yerlerden başka 1 
hiçbir yeri açık olmıyan siyah bir nr., 
ti yUzUnll ve ba~rnı kap tıyordu .. 

HALK OPERETi 

1 - 10-938 pazar. 
si gUnli akşamı 
saat 20.30 da 
Yanlışlıklar 

Komedisi 
3 perde 

Yazan: V. 
~cksplr Türkçesi 

Avni Glvda 

TURAN Tiyatrosu 
Halk sanatkA.rı 

Naşit, okuyucu Se 
mlha, Mfşel var -

yetesf birlikte 
ŞEYHfNOCLU 

Operet 3 perde 
Halk gecesi: Her yer 20, loca 100 

paradi 1 O kuruş 

lstanbu un imarı ışinde çalışan bir kadın 

Mimar Leman nasıl yetiştiğin 
ve _neler yaptığını anlatıyor 

Halkevleri için hazırlanan projeler, Floryada 
soyunma yerleri ve kiralık odalar 

Kadmlarmıızdan hekim, avukat, me· 
mur, muallim, mektep mUdürU, hade
me. tüccar, müteahhit, kimyager, ec
zacı, qağı yukarı her meslekte yetiır 
miş, mevki almış, hatta şöhret alınış 
şahsiyetler var, güz.el sanatlar sahasm
da da muharrir, pir, sahne saoatkin, 
musikişinas veya ressam kadınlar bili· 
yoruz; bütün bu sahalarda çalışan mes 
lek kadınlan günden güne çoğalıyor, 
fakat kadın mimarlarımızın henUz sa
yısı toputopu Uç tane! 

Mimarlrk yapıcılık olduğu için mi· 
dir, nedir, kadmlarımız bu işe şimdiye 
kadar pek ra~t etmemişler, insanın 
yuvasını yapan kadın çok. fakat yuva 
yapan kadın az! 

Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık 
şubesi ilk kadı:t mezunlarnıa 1934 -
1935 yılmda diploma verdi: İlk kadın 
mimarlarımız bayan Leman ile Bayan 
Münevverdir. 

Bir iki yıl os:nra da Bayan Şekfll'e ay 
nl okulu muvaffakıyetle bitirerek dip
loma aldı. 

tık kadın mimarlarımızdan Bayan 
MUı:ıevver, Ankarada Nafıa Vekaletin· 
de çaiıŞıyor. Bayan Leman da lstanbuJ 
belediyesinde imar bürosu mimarların· 
dandır. 

Mimar Uman 

rede, Şehremini halkevleri içh. Fa
kat maalesef bu projeler yaptırılırken 

bir noktaya lazımgelen ehemmiyet veril
miyor. Binaya sarfedilebilecek paranın 
miktarı önceden katı olarak tayin e
dilmelidir, proje yapıldrktan sonra pa
ra yetmedi deyip binanıtı inşasında 

proje rastgele tebdil ettirilecek ol 
elbette istenildiği gibi gUzel netice 
mak mUmkün olmaz. Bu saydığnn h 
kevlerinden başka şimdi de Silivri 
yapılması istenilen parti ve halke 
için bir proje hazırlamak vazifesi 
na verildi; bugünlerde oı:ıa ait tet 
lerle meşgulüm. Bir de Kadıköy halk 
vi için açılaıı proje müsabakasmda 
çüncülüğü kazanmıştım. 

- Bina olarak ortaya çı:kmıf, 
ha.kkuk etmiş projeleriniz yok mu? 

- Görüyorsunuz ki, şimdilik yaln 
hayal içinde yaşıyorum: Proje, pro 
proje ... Ha. bir de eser sayılırsa Flo 
yadaki soyu:ıma yerlerini yap 
Florya planınm tahakkuku için ça 
şılırken orada belediyece halk iç· 
yaptmlacak olan kiralık odaların 
jesini çizmek de vazife olarak bana v 
rilmişti, bir taraftan da onu hazırlıy 
rum. 

- Bilgi:ıizi arttırmak için ne yap 
yorsunuz? • 

- Mesleğime ait olan almanca ne 
ıiysı.tı takip ediyorum, Almanya 
her giln mimarlık ve şehircilik hakkın" 
da kıyamet kadar kitap ve 
çıkıyor. 

• • 
lstanbulun imarı işlerinde çalışan ,---------------------------__.:;, 

kadınla mülakatta bulunmak bir ga-
7.eteci içio enteresan sayılabilirdi; Ku· 
run muharriri, bu düşünce iledir ki Ba·· 
yan Lemanı ziyaret etti, intibalarım 
ve mülakatını 111 suretle anlatıyor: 

Yeni Türkiyenin müsbet sahada 
çalışan, bir yaodan ekmeğini alm te• 
rile kazanırken bir yandan memlekete 
faydalı olmak şıarmı güden yeni neslin 
den genç bir varlık, taze ve sade bir 
hUvi~t ..• 

Esmer, ciddi ba.ktelı ufak tefek bir 
genç kız. Tevazu ve mahviyetle koou
şuyor: 

- Mütehassısı M. Prost Qildiğiniz 
gibi 1stanbulun imar pliıımı hazırla
maktadır. Belediyede §ehria iman iş· 
lerile meşgul olmak üzere İmar mü
dürlüğü vardır, imar müdürü Bay Zi
yadan bqka imar bUrosunda dört mi· 
mar vardır: Sa.bri, Rükünettin, Kemal, 
bir de ben. Tabii bir çok da fe:ı memur
ları var. Biz mimarlar bu büroda bize 
verilen işleri yapıyoruz ve mütehassıs 
M. Prostuıı yanında çalışıyoruz. 

- Kaç senedir bu vazifedesiniz? 
- Oç sene .. Şimdi dörde giriyor. 

Mektepten çıktıktan sonra bu vazifeye 
tayin edildim. 

Bir araJrk Martkı Vagner imar mil· 
tehassısı olarak lstanbula getiri~i, 
belediyedeki vazifem arasında bir za· 
man da onun yanında çalıştım. 

- Tahsilinizi nerede yaptınız? 
- Erenköy kız lisesinde okudum; o-

rayı bitirdikte:ı sonra Güzel Sanatlar 
Akademisi mimarlık şubesine girdim: 
oradan mezun olduktan sonra Alınan· 
yaya gittim, bir sene kadar Berlinde 
bir büroda çalıştım, fa.kat esaslı bire· 
tüt için tabil bu müddet kifi değildir, 
yakında tekrar Alman.yaya gitmek ve 
uzun müddet çalışmak, mesleğimde bil 
gimf,, görgümü ilerletmek içb fırsat 
arıyorum. 

- Bizim eski mimarlarmıızm eser 
leri üzerinde etUtleriniz var mı? 

- Ecdadımızın yüksek sanat eser· 
lerini tammak, gerek mimarlık tarihi· 
miz, gerek milli kUltür noktalannda.D 
elbette ehemmiyetli ve lilzumludur; 
benim bu sahadaki tetkiklerim, maa · 
lesef var denilebilecek kadar ehemmi·· 
yetli değildir. Bizim sahamız memle· 
ketim iz için yenidir: Şehircilik bizdC'l 
eskiden bilinen bir şey değildi, biz bu 
sahada yetişmek istiyoruz. 

- Şimdiye kadar ne gibi eserler vU· 
cude getirdiniz? 

- Ankarada Etlikte yapılacak bir 

Besiktas stadında: 

Vefa - HllAI 
Şeref sahasında yapılan lik karşılaş· 

masmın ilki Vefa - Hilal arasmda 
yapıldı. Takımlan:ı kadrosu şu idi: 

- Hilil: Murat - Cevdet, Muanr 
mer - Fahir, Zeynel, Galip - İlhan, 
Ha1a Naim, Mustafa, Rauf. 

Vefa: Ahmet - Seyfi, Vahit - Mu
rat, LfttfU, Abduş, - Adnan, ŞUkrU, 
Mehmet, Hasan, Muhteeem. 

Maça rüzgar altında bqlayan Ve
f alılar, rakiplerinden daha gayretli i· 
dlJer. Buna rağmen birinci devrede 
ardarda bir çok fırsatlar kaçırdılar ve 
a.:ı.cak bir gol atabildiler. Buna muka· 
bil HilAlliler bUtUn uğraşmalarına rağ
men gol atamadılar. Vefanın daha üs
tün bir gol farkı elde edememesine se
bep muhacim kadrosunun noksanlığı 
idi. 

Vefa galibiyeti garanti etmek içi:ı, 
Hilal de ayni gaye ile ikinci devreye 
başladılar. Buna rağmen Vefalılar ilk 
dakikalarda bariz bir hakimiyet tesi· 
sine muvaffak oldular ve oyunu ayni 
şekilde devam ettirdiler. Oyunun or
talarında Vefa mUdafilerini:ı gafletin
den istüade eden Hili.lliler Hakkı vası 
tasile beraberliği temine muvaffak ol· 
dularsa da Muhteşemin gUzel bir şutu
nu muvazeneyi bozarak Vefayı 2-1 
galip vaziyete soktu. 

Hilfilliler, bu golden sonra beraber
liği temin için çok çalıştılarsa da bir 
c:ıetice alınmadan oyun Vefanın galibi· ı 
yetile sona erdi. 

Bakırkö ·de 
Atletizm ve futbol -"aqılq

maları yapıldı 
Dün, Bakırköy Barutgücü sahasın• 

da zengin bir spor günü yap.nmıt" 

tır. 

Akınspor atletleri ile Bakırköy R 
takımı aruında yapılan atletizm m 
bakalJpnda, netice itibarile Akmapor 
lular 45 puvana karşı 60 puvanla ka• 
zanımıtardrr. 
öğleden sonra da Davutpaşa Genç.. 

terbirliği ile Barutgücü genç, B. 
ve A. takımları karşılaflllJ11a.rdır. 

Genç takımlarda Davutpaşa 3 - 1, 
B lerde Barutgücü 4 - 1, A ta 
nnda da gene Barutgücü 2 - O galil 
gelmişlerdir. 

Ankarada sroor 

Muhatızgucu 
ve Gençler 
b·rıiği galip 

Ankara, 2 (Hususi) - Bugün bur&" 
da yapıla.:ı lik maçlarında Muhaf~· 
cü, Galatasarayı 4-0, Gençlerbirli 
de Güneşi 3-0 mağlup etmişlerdir. 

Her iki galip takım da bUtUn de 
zarfında hakim oynamışlardır. 

Dünkü karşılaşmalarda da Dofan• 
spor AnkaragücünU 5--3 yenmiştir· 

ALMANLAR, BULGARLARI 
3-0 YENDi 

Sofya, 2 (A.A.) - Bugün burad 
milli futbol takımı ile karşılaşmış 
la.:ı Alman takımı, Bulgarlara. g....; 
galip gelmiştir. 

l4itanbul Beledi~ esi ilanları 

Köpru Haydüpqa iskdesinöe kurt cinsinden bir köpe.c bulunmuifür:-91 
hibinin Uç gün zarfında Emi:ıönU belediyesine müracaatı. (7078~ 

DENiZBANK 
Vinç allnacaktır 

Yedisi İstanbul ve birisi Tra.br.on limam içi:ı tip ve evsafı fenni prt
nam.esinde yazılı sekiz adet vinç satm alınacaktır. Şartname Bankama: 
Materyel dairesinden ücretsiz olarak alınır. Teklifleri::ı en geç 7-11-
938 pazartesi günü saat 12 ye kadar müdürlüğümüze verilmiş bulun
ması şarttır. 

ev için proje vücude getirdim, OskU- ı 
darda yap·lacak belediye tahsil şubesi 
için proje ya'Otım. Bir de bana bir çok 1 
halkevleri için projeler yaptırdılar, Şi· ~-·••••••••••••••••••••••••• 
le, Bayındır, Karamürs4l. Kayseri, Ge• 



rn a ç ı a r .• b a ş ı a d ı 
Ga_,l~tasaray Istanbulsf!oru, leeşiktaş Fenerle 2-2 
Guneş Beykozu yendıler berabere kaldı 

Lik 

Galatasaraym ikinci devresi fazla oynandı, iki gol [ ( 1 

bu esnada oldu. Güneş formunda değildi 
938 - 939 senesi lik maçlan dün medin demir gibi bir gutu, gol olmaaı 

baıladı. Şehrin üç stadında birinci beklenirken kal~i tarafından tutuldu. 
kümeler, birinde de ikinci l..'iimeler kar· 
§ılaştı. 

Taksimdeki ilk maç, 2500 kadar bir 
aeyirci karşısında fikstür mucibince 
Galatasarayla istanbulspor takmıları 
arasında yapıldı. 

Hakem Tarık Özerenginin idare5in. 
de oynanan bu maça takımlar şu kad. 
ro ile çıktılar: 

lstanbulspor: Salın - Samih, Bur
han - Kemal, Hayri, Tank - Bahri, 
Rıdvan, Seyfi, Cevat, Ir.net. 

Galatasaray: Sacit - Lütfi, Adnan -
Ekrem, Eşfak, Celal - Danyal, Silley
nıan, Mehmet, Bedi, Bülent. 

Oyuna 1.30 da İstanbulsporlular baş. 
ladı. Uçüncü dakikada Bülendin şahsi 
bir ilerleyişten sonra çektiği ıut Sat. 

Bunun arkasından gene Mehmedin bit 
kafası ve ıutu avuta kaçtı. 

Karıılıklı hücumlar tevali ediyor. r 
Galatasaray rakibini yenmek için bil
tün gayretini sarfetmcsine rağmen, n~ 
tice alamıyor. Muhacimler rakip ka. 
le önünde çok paslaşıyorlar. 

Ekrem oyunun en sert oyuncusu, 
Bahriyi 18 çizgisi üstünde düşürdü. 

Hakemin verdiği favl taca kaçtı, Ek
rem bir favut daha yaptı. Çok g~l 
çekilen bu ceza vuruıunu Sacit elin· 
den kaçırdı ve tehlikeli bir andan son. 
ra top 1stanbulspor nısıf sahasına geç. 
ti. 

Bu esnada, merkez muavinde hiçbir 
iı göremiyen Eşfak sağ içe geçmiı ve 
yerini Bedie venniı bulunuyordu. 28 

Güne§ - Beykoz brtılaımaımdan 
bir an 

GUoeş - Beykoz 
Taksimde oynanan maçların ec:ı mtı· 

himlerindcn biri de Gilne~ ile Beykoz 
arasında oynandı. Feridun Kılıçın 

idaresindeki bu oyun hayli meraklı saf 
balar arzetti. Takımlar §U şekilde sa· 
haya çıkmışlardı: 

Beykoz: Safa - Bahadır, Sadettin. 
Cahit, Cemal, Mustafa, - Ethem, Tı> 
ran, Sadettin, Mikrop, Gazanfer. 

Günce: - Cihat - Faruk, İbra· 
him - Yusuf, Rıza, Ömer - Salfıhad· 
din, Hakkı Melih, Niyazi, Rebii. · 

Oyuna, Beykozu:ı hücumu ile başlan 
dı ve rakip kaleye kadar iridiler. Top, 
bir müddet ortalarda dolaştıktan son
ra dördilncil dakikada Sadettinin nefis 
bir volesini Cihat ancak kornere at -
mak sureti1e kurtarabildi. 

Jtan'"1Jsporun bir hücumu Onuı:ıcu dakikada yine bir Beykoz 
hücumu sağ için ıska geçmesi yüziln· 
den heder oldu. Bu sırada, orta.da hiç 
bir sebep yokken ha.kem ofsayd cezası 
verdi. Vakıa Güneş tehlikeyi atlatmış
tı. fakat ha.kemin verdiği ceza yerinde 
değildi. 

min elinde BandU ve Galatasaray bu 
a~~ndan sonra kısmi bir hakimiyet te
ıısıne muvaffak oldu. 

Galatasarayın daima sağdan işlemek 
hususundaki inadı bir semere vermi
yor, 6 ıncı dakikada Bülent kalenin 
önünde Yalnız batına kaldığı halde 
muhakkak bir golü avuta kaçırdı. Bun. 
dan bir da.kik 
1 . a sonra, İstanbulspor a. 
cyhıne sağdan çekilen bir korneri 
Mehnıet kaleye gönderdi· Saim bunu 
ancak ikin · · ' 1'k' cı hır kornerle kurtarabildi. 

d 
ınci korner de tehlikesizce atlatıt-

r. 

20 
~alatasa~ay akınlan tevali ediyor. 
ıncı dakıkada Süteym-.. .. 1 b. 

volesi dircv· .... m guze ır 
gı sıyırarak avuta kaçtı. 

Ta~ bu esnada idi, ki tstanbulsporun 
maker dıez muavini Hayri ayağı burl::ula-
r şarı çıktı. 

Galatasarayı ak. . 
v n r ıhı, on kişi kalına. 

sına ragmen canı v 
• ' anınaga ve karşı kale .. yı aıkıştırmağa ha 1 d 

d bi ş a ı . Galatasarayın 
arı a a kr yaptığı hücumlarda Danya
ın ço g·· ı b' uze ır ortalayışmi Bülent 

gene yalnız kaldıgvı h ld • 
..ı a e avuta kaçır-
uı. 

. Bunun akabmda yapılan tehlikeli 
bır lstanbulspor akın .. 

1 
.. 

d 
1 guç ilkte atla. tıl ı. Galatasaray müdaf 

. . aası - Lütfi. 
den gayrı - hıçbir iıa g" . 

:r orem.ıyor Ka
leye kadar inen Rıdvanın r kti'V·. 
f" b" ;se gt O~ 
ıs ır §Utu Sacit kornere atmak 

t'1 k b' . sure. ı e urtara ıldı. Çekilen kornerden 
sonra top kale önünde uzun "dd t 
d 1 tı . d mu e 

d
? aı ıse e, nihayet uzakJaştırılabil. 
ı, 

Bu. es~ada idi ki, Hayri, oyuna tek
rar gırdı. 41 inci dakikada M-t.. d' 

v <:Time ın 

a!agından topu kapan Saim muhakkak 
b~rh gole man.i oldu ve devre de gobüz 
nı ayete erdı. 

lKJNCt DEVRE 
Oyun mütevazin bir tekilde ve da

ha ziyade fstanbulspor hücumlarite ge. 
~yo.: ve .Galatasaray haf hattı hiçbir 
ış goremıyor. 

l S inci dakikada Süleyman bir go. 
lU heder etti. 22 inci dakikada Mıeh-

inci dakikada müdafileri maharetle a
şan E§fak, nefis bir plise ile oyunun 
ilk golünü takımına kazandırdı, 

Bu gol Galatasarayı canlandırdı, 

hücum üstüne hücum yapıyorlar. Gü
nün en iyi oyuncusu olan Saim, fev .. 
katade tutuşlar yaparak, muhakkak gol 
lere mani otuyor. 

44 üncü dakika hitama ermiş ve 45 
inci dakika başlamıştı ki, Mehmedin 
çektiği bir şut direğe çarptı, oradan 
öteki direğe vurduktan sonra içeri gir. 
di. 

Vakit bitmişti. Hakem buna rağ-

men - ihtimal saati durduğu için -
maçı üç dakika daha devam ettirdi ve 
dışarıdan yapılan ihtarlarla oyunu 
48 inci dakikada kesti. 

Ancak bu son dakika içinde Gala
tasaraylılar Mehmedin ayağile bir gol 
daha kazanmıı oldular. 

Bu maçta, göze çarpan oyuncular 
Galatasaraydan Lütfi, fstanbulspordan 
da kal~i Saimdi. 

" . . 
Galataaarayın diğer oyuncuları 

sattan aşağı bir oyun çıkardılar. 
fak, santrhafta iken yok gibiydi. 
tanbulspor umumiyetle canlı ve 
oyun çıkardı. 

va. 
Eş. 

ts-
seri 

Oyun bu §ekilde Beykozun canlı ça· 
lışmasile devam ederken, Gü::ıeş kale
cisi Cihadın tuttuğu topu 18 çizgisi 
dışından atması üzerine hakemin ver
diği cezayı Cemal, aradan kaleyi bul· 
durarak çekti. Çok gürel olan bu çekişi 
cihat ayni bir gürellikte bir yatışta 
karşılayarak gole mani oldu. Maç her 
dakika seyircilere yeni bir heyecan - , 

yaratır vaziyette devam ediyor. 37 ia
ci dakikada Güneş sağ açığı Salihat· 
tin iyi bir pas alan hakkı, vole bir vu· 
nışla oyunun ilk golünü attı. 

Birinci devre tamamen mütevazin 
bir şekilde ve Gilne§in 1-0 galebe.sile 
neticele:ıdi. Buna rağmen, ilk devre
de Beykoz daha enerjik bir oyun çıkar
mış bulunuyordu. 

ikinci de'IJre: 
Oyuna Gilne§lilerin başladığı bu 

devrenin altıncı dakikasında yapılacı 
bir Beykoz hücumu, Ethemin ayağı f· 
le ve bir plftse ile beraberliği temin 
etti. Beykoz bu devreye, daha canlı 
bir oyunla bql~ Oyun ka.rgilJkJı 

Beşiktaş rakibinden üstün 
bir oyun çıkardı 

Lik maçlarından güniln en mühim
mini Fenerbahçe ile Beşiktaı arasın. 
da olanı teşkil ediyordu. 
~q, bundan evvelki idare he

yetinin kararile klüpten çıkanhmt bu
lunan HilsnU ve Şereften mahrum ola. 
rak sahaya çıkmrştı ve takım JU ıekil
de idi: 

Mehmet Ali - Nuri, Faruk - Ri
fat, Bedii, Feyzi - Hayati, Rıdvan, 
Nizım, Hakkt, E§ref. 

Fenerbahçe: Hüsamettiri - Ya§ar, 
Lebip - Reşat, Angelidis, Esat -
Naci, Ati Rıza, Yap.r, Bülent, File. 
ret. 

Hakem: Nuri Boaut. 
tlk initi Fcnerbahçe yaptr. Rüzg!

ra kartı oyna.rnalanna rağmen Sarı -
Ucivertlilcr ilk dakikalarda soldan L 

Fenere l'Ol 

nişlerle hücum avantajını ellerinde tut
tukları görülüyor. Dördüncü dakika -
da Fikretin bir gandclini Bülent ka.. 
leye yakın bir yerde yakaladı. Topu 
stop edip kontrollu şüt atacak vazi
yette olduğu halde, vole vuruı yap
mak istedi ve topu havalandırdL 

Fenerlilerin kaçırdığı bu fırsattan 

ıonra Beşiktaşlılar vaziyete hakim ol. 
dutar. Hakkının sevk ve idare ettiği 

hücumlarla iki Beşiktqlı açık birden
bire tehlikeli vaziyete giriyorlar. 

Yedinci dakika: Hayatinin bir vu
ruşunu iyi bloke edenıiyen Hüsamettin 
Rıdvana şut atmak fırsatı verdi. Fakat 
bu gut Yaşarın kafasına vurarak Na. 
zımın önüne dü§tü. Ve Nazım aradan 
bir ıütle topu ağlara taktı. 

Bu sayı Fenerlilerin maneviyatmr 
kırmadı. Düdükle beraber Beşiktaş 
kalesine saldırdılar. Bilhassa Fikret, 
Beşiktaş müdafaasının sağ cenahıru 
acze düşü~n hücumlar yapıyor. 

Fakat Ali Rızanın ağırlığı, ve Bü
lendin isabetsizliği, didinerek çalışan 
Yaıann bütün gayretine rağmen bu 
hücumlann semere vermesine mani o-

galibiyet golU atmak azın.ile devam ~ 
derken 20 inci dakikada Mikroptan 
yeri:ıde bir pas alan Ethem ikinci go· 
lü atarak takım.mı galip vaziyete ge· 
tirdi. 

2-1 mağlfıp vaziyete düşen Güneş
liler, bunun üzerine derhal hücuma ge
çerek rakip kaleyi sıkıştırmağa başla· 
dılar. Fakat bu hücumlara favul ve 
sık sık ofsaydler karışıyor, ha.kem ma
alesef bunlann hiçbirini görmüyordlL 

28 inci dakikada yine favul ve of
saydle karışık bir anda Niyazi beraber 
liği tembe muvaffak oldu. Oyun. Gü

neşin UstUnlüğU altında cereyan eder
ken Melih UçUncU golil de attı. Yalnız 
çizginin UstUnden çevrile::ı bu golü Bey 
kozlular saymadılar ve bir ara maçı 

yarıda bırakacak oldular. BUtUn stad· 
yom halkı hakeme baiirJY.ordu. Bu· 

luyor. Bu arada Ati Rıza mubakbi 
sayılacak bir gol fırsatım avuta at
tı. 

22 inci dakikada Be~lılar gil
zel bir hücum daha yaptılar. Hüaameto 
tin tuttuğu topu yeniden elinden ka· 
çırdı. Ve bu aefer de Hakla ikinci go .. 
lilçıkardı. ~ 

Fenerliler bu golden sonra bosuldu
lar. Oyun tamamen Bc}iktqlılamı ha• 
kimiyeti altma geçti. Fener müdafaası 
Gdeta bocalıyor. Beşi.lrtq buna rağ
men baıka acıyı çıkaramadı ve birinci 
devre 2 - O Bcıikta§ın lehine bit-
ti. 

1KtNCI DEVRE 
tkinci devreye baılandığı zaınan n .. 

nediler rüzg!rı arkalanna alımflardL 
Bundan istifade ederek Y.Qrulduldarı 

ola yol' 

anlatılan BC§iktaşhlan yan uhalarma 
adeta hapsettiler. Hakla geride oynu
yor ve müdafaayı takviye ediyordu. 
Buna rağmen San - llcivertliler tazyL 
ki gi~ arttırıyorlardı.' 

Ali Rızanın yedinci dakikada kaçır
dığı fırsattan aonra dokuzuncu dalıi• 
kada Yaıar, 15 metreden çektiği ıut.ı 
le birinci Fener golünü çıkardı. 

Fenerliler, gittikçe canlı oynuyor• 
tardı. ı 7 inci dakilcada Fikret güzel bir 
kafa golü ile benlbcrliği temin etti. 
Oyun yine Fenerlilerin tazyiki • aL 
tmda devam ediyor. 33 üncü dalı:ika· 
da Bülent muhakkak galip sayamı 
kaçırdı. V c oyun, top Beıiktq kale-

• • .. ünd" e 0------- beraberlikle aının on yıMUux--...u 

bitti. 
Bu maçta, Beşiktaşlılar - her za

man olduğu gibi - Hakkıyı haf .hat
tına almasalardı galibiyeti garantı e-

deceklerdi. 

Diğer spor yazılarımız 
4 üncü sayfamızdadır 

na rağIJ:!en bu gol sayılarak Beykoz 
3-2 m~lfip vaziyete dilştii. Bun~~
kabinde GUnee aleyhine olao bariZ bır 
penaltıyı hakem görmedi ~e k_onıe: 
verdi. Oyun da bu şekilde Guneşın ga 

libiyeti ile sona erdi. 
Bu maçta Beykozlular tahminin fev

kinde caı:ılı ve gUzel bir oyun ç~a • 
ğa muvaffak oldular. Hakem kararil~ 
yenilmiş olmalarına rağmen staddakı 
biltUn seyirciler kendilerini alkışladı· 
lar. Hemen hemen hiçbir maçta. ha -
kem seyirciler tarafmdan bu kadar 
fena şekilde tarlzlere maruz kalma· 
nuştır. 

Gikıetlllere gelince: Ta1mD umumi· 
yet itibarile formunda değildi Cihat 
yediği gollerden mesuldür ve Güneşin 
galibiyeti hakemin fena idaresi yll• 
zilnden meydana gelmlltir. 
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Fil is tinde 
Telhiş suikastları 

devam ediyor 
Kudil3, 2 (A.A.) - Kudiise gelen 

ilk haberlere göre, bugün Şafaın ve 
Ra.mallalıda İngiliz kıtaları ile asiler 
arasında iki !iarpışma olmuştur. 

Bu ~arpışmalar esnasında asilerden 
asgari 52 kişi öldüğü söylenmektedir. 
İngilizlerden bir polis zabiti ölmüş 

ve iki as'ker yaralanmıştır. 
Kudüs, 2 (A.A.) - Şimal b3lge

sinde asilere karşı dün ak§am başla
yan asked hareket bugUn de devam 
etmiştir. 

Asilerden birçok ölU vardır. Bun-

dan başka askeri kuvvetlerle asiler a
rasında mtisademeler kaydedilmiştir. 
Asiler mühim zayiata uğramışlardır. 
Kudüs bölgesinde tethiş suikasttan de
vam etmektedir. 

Bebt - Sefafa garına ateş veril
miş ve demiqolu hasara uğratı~ 
tır. 

Kudüs, 2 (A.A.) - Hafta tatili 
esnasında Filistin kanşıklıklarmda 

ölenlerin yekOnu yetmişi bulmu§
tur. 

Çlnlllerl n anuda11e mukavemeti karsısında 
............... ~ ,._. ,...,,, __ .,, ~ ?#~-- ,,_, -._.- ,,_,_~ ........... 

Japonlar geniş mikyasta ze
hirli gaz kul!anacaklar 

Hankov, 2 (A.A.) - Hongkongtan 1 
alma.:ı haberlere göre bütiın cepheler
de maruz kaldıkları muannidane mu· 
kavemet karşısında Japonlar geniş 
mikyasta zehirli gaz kullanmağa ka· 
rar vermişlerdir. 

24 eylftl gecesi iki Japon nakliye 
gemisi Şanghayda.!1 Klukianga 480 
aandrk zehirli ve göz yaşartıcı gazlan 
ihtiva eden bomb~lar taşımışlardır. Bu 
gazlı bombalar Yangçeni:ı şimalinde 
Tienşiaşen cephesinde kulla::ıılacaktir. 
18 eyl(llden beri Şansiye sekiz kamyon 
zehirli gaz gönderilmi§tir. Bu eyaletin 
cenubuna daha çok :rqiktarda zehirli 
gaz nakledilmektedir. 

Ha:ıkov, 2 (A·A.) - Bir kaç gUn 
evvel Japonlar tarafından işgal edil
miş olan Ha.nanın cenubunda Peiping
Hankov hattrıda kain Loshan şehri pa 
zar gUnU cereyan eden şiddeti muha· 
:rebeler neticesinde Çinliler tarafmdan 
fstlrdat edilmiştir. Çinliler şimdi şark 

istikametinde ilcrlemektedirler.Huang 
şuan'm 7 kilometre garbında Japonla· 
ra taarruz etmişlerdir. 

Şanghay, 2 (A.A.) - Şan.si ve Ho· 
peidek.i Çin kıtaları tarafından hare
ket üssü olarak kulla.nıla::ı Şansinin 
şarkmdaki mühim bir sevkUleeyş nok
tası olan Vutale Japonlar tarafından 

yapılan taarruz tekrar geri pUsktlrttU· 
mUştUr. 

Japonlar bu noktada mühim za.yia· 
ta. uğramaktadırlar. 
Şanghay, 2 (A.A.) Şaı:ıghaydan alı

nan haberlere göre, Yangçe cephele· 
rinde yaralanan 5800 Japon askeri te
davi edilmek Uzere geçen hafta bura· 
ya getirilmiştir. En ağır yaralılar, 
Şanghayda tedavi altıı:ıa. alınmışlar, 
diğer yaralılar Japony:ı.ya sevkedil
m.işlerdlr. Ayn! hafta zarfında içlerin· 
de ölen askerlerin kUlleri bulunan 3800 
sa.ndık Jnponyaya. ~aklcdilmek U.zere 
Kiukiangdan Şanghaya getirilmiştir. 

Südet mınlakası 
Prağ, 2 (A.A.} -Aşağıdaki resmt 

~bllğ neşredllmiı;;tir: 

"ekoslovak kıtaları MUnih muka • 
veleslle tahdit edllen arazinin ilk 
mrntakasını, tesblt edilen ı ilkteşrln 
tarihinde verilen direktifler dalresın 
de muntazaman tahllye etmişlerdir. 

Hiçbir hfl.dise zuhur etrnemtştlr. 
Berlln, 2 (A.A.) - Alman ordusu 

.başkumandanlığındıın tebliğ edil -
;m.iştlr: 

rımızın tahliyesi tein blze hiçbir 
mUhlet verilmemiş ve Mlinihte tesbit 
edllen tarihlerde iktısadt menfaatle.. 
rimtze riayet edilmemiştir . ., 
ALMAN BAŞKUMANDANLIGININ 

TEBLtGt 

Bertin, 2 (A.A.) - Başkumandan

lıktan gece yansına doğru tebliğ e
dilmi~tir: 

General Ritter Fon Leb kıtaatı 2 
teşrinicvvelde i§gali icap eden yerlere 

Saat 13 te Alman kıtaatı eski Çek- girmiş ve Vallern şehri işgal edilmi§
~lman hududunu Rumberg Fridland tir. 

arasından General Fon Bok'Un ku. General Fon Bok, krtalan da he. 
:mandasında gecmlşlerdir. ı defle · ı d 

Prag, 2 (A.A.) - Hük!lmet, kova. tŞGAL HADİSESİZ GEÇTI 

1 

rıne varmış ar ır. 

llsyon partilerle muza.kereden sonra, • 
yeni hududun tahdidi ve buna bütün Prağ, 2 (A.A.) - Saat 17,30 da a-
;m.eseleler ııe meşgul olmak ilzere bir şağıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir. 
çok nazırlardan~Urekkep hueust bir Biltün Çek cilmhuriyeti toprakların
komite teşkillne karar vermiştir. da hu.dut bölgesinde bazı küçük ehem. 
Komitenin retsl Başvekil General miyetsiz hadiseler müstesna olmak U-
Sirovldlr. zere tam bir asari4 ve aUkilnet mev· 

Prag, 2 (A.A.) - Bohemya bölge 
ofisi, hudut bölgele ri halkını ikamet 
ga.hlarmı terketmeğe davet etmekte 
ve plebisit bölgelerinde kalmanın 
'devlete karşı yüksek bir vazite oldu
ğunu blldlrmektedir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Prağdan Alınan 

istihbarat bUrosuna bildirildiğine gö
re, Alman elçiliği Çekoslovak hükü • 
metinden mevkuf bulunan SUdet AL 
manlarının derhal tahliyesini istemiş 
tir. 

cuttur. 
M ünih anlaşmasına göre, Almanla

ra teslim edilmesi icap eden toprakla... 
nn ifgali slik:Qn dairesinde ve hddi. 
sesiz cereyan etmiştir. Alınan kıtaatı 

tam bir dilriistlükle hareket etmekte
dirler. 

HENLA YNfN BEYANNAMESİ 
Berlin, 2 (A.A.) - Henlayn Südet 

Almanlarına hitaben neşrettiği bir be
yannamede ezclimle şöyle demeJ..-te
dir: 

HENLA YN KO:\IlSER OLDU 
Şu saatte, doğduğumuz memle'ketin 

şehitlerini derin bir minnett!lrlıkla ant
Berlln, 2 (A.A.) - ıııtıer, Henlay. yoruz. Onlar canlarını çocuklanmızrn 

nı SUdet memleketleri Ra.yş komiser. hürriyeti uğruna verdiler. 
liğine tayin etmiştir. Geride kalan bizlere gelince, biz de 
Prağ, (A.A.) - Hilkfımet kovali- şu vazifemizi ayni feda1c!rbk ruhu l· 

yonunun ParlA.mento mUmessillerl çinde yapmalıyız : Plebisit neticesin
tngiliz ve Fransız parlA.mento azala· de blitün SUdet _ Alman yurdumuzun 
rına hitaben bir beyannama neşret. hürriyetini temin etmek. SUdetlerin 
mişlerdlr. Beyannamede Çekoslovak bütün Almanların tefi olan Adolf 
hilknmetı tarafından verllen kararın Hitlerin arkasında bir tek kütle halin
"Avrupa sulhUnil kurtarmak için de ve sarsılmaz sadakatle yer almı!J 
şimdiye kadar katlanılan fedakArlık olduğumuzun yeni bir delilini dü"lya
ların en . bUyUğU,, olduğu kaydedil • ya vermek istiyoruz. 
mokte ve hula.satan şöyle dcnilmekte.l Berlin, 2 (A.A.) Agma - Siidet 
dir: memleketinin devir ve teslimi işine 

"Bu fedakft.rhğa rağmen toprakla· memur beynelmilel komisyon bir be-

Cumhuriyet bayramına 
iştirak edecek izciler 

Ankara, 2 (Telefonla) - Cümhuri
yet bayramının on beşinci yıldönümü 
milnasebetile hazırlıklara devam a. 
}un.maktadır. 

Bu yıl gcçitreamine iştirak etmek 
üzere bütün lise ve erkek öğretmen 

okullarından kırk sekizer kişi olmak 
üzere 1824 kişi gelecektir. 

Aynca Ankara.dan da 800 kadar 
kız ve erkek izci i§tirak edecek ve 
hariçten kız izci gelmiyecektir. HU
susi liselerden iştirak etmek isteyen
lerin yol paralan kendilerine ait ola
cak, Anka.tadaki iaşeleri ve yatacak 
yerleri vekalet tarafından temin edi
lecektir. 

İzcilerin hepsi ayni kıyafette olacak 
ve her takımda .bir milli ve bir mek.. 
tep bayrağı, ild!er boru ve trampet 
bulunacaktır. 

bciler bu ayın yirmi birinde kami
len An'karada bulunmak Uzere hare-
ketlerini teabit edecekler, erkek \'e 
Gazi füıelerlle sanat okuluna misa. 
fır olacaklardır. Kaqılama ve uğur

lama merasimle yapılacaktır. 

Kırşehir elektriğe 
kavuşuyor 

Kırşehir, 2 (Hususi) - Uç yıldan 

beri §ehrimizde devamlı bir imar faa
liyeti var.dır. 

Bu cümleden olarak §chrin elek-
trikle tenviri karadaştırılınıt olup 
yeni santral binasının tem~l atma 
töreni, memurlar ve büylik bir halk 
kütlesinin huzurile yapılmıştır. 

İki gfin evvel de yeni cezaevinin 
temeli atılmıştır. 

Emniyet bakımın
dan ittifak 
sistemleri 

( Baıtarafı 1 inci de) 

to karşr tecavüzl, fakat müttefikleri 
.olan Fransa vo Sovyet Rnsyaya karşı 
tedafilt bir harbe hazuıanm.ıştı. Çe • 
koslovakyaya karşı Almanya.om müt 
tefik.l vaziyetini alan Lehistan hare.. 
ket ettiği takdirde Sovyet Rn.syanm 
orduları 1ardnna gelecekti; Ma.caris. 
tan hareket ettiği takdirde mil.da.far 
aya başlam.ıı.k ttzero KUçük Antantm 
diğer iki uzvu, Romanya ve Yugos_ 
lavya ordularını seferber yaptı. 

Bugün Çekoslovakya Alman, Lebll 
ve Macar azlı.klarını kurtarmak ve. 
sllesile Almanya, Lehistan ve Maca. 
rlstan arasında paylaşılmak tehlike
sinden kurtulmm;sa ve biı'az daha kiL 
çülmUş blr devlet olarak kalacaksa 
bunu sadece bu memleket kendi 
etrafım saran ittifaklar sistemine 
medyundur. Bu noktadan muhakeme 
edillnce Milnih konferansının verdiği 
karar itti.taklar sisteminin zararın • 
dan ziya.de faydalı olduğunu isbat e. 
den bir hAdisedlr. 

HattA ittifak bakımından Çekoslo
vakya meselesi Uzerlnde rol oyıuyan 
unsurlar arasında Balkan antantının 
bulunduğunu da unutmamak !Azım • 
dır. Çekoslovakyayı Macartstana kar. 
şı mttdafaa vazlfeslle mükellef olan 
Yugoslavya lle Romanya Balkan an. 
tantm.Jn Balkan budutlan dalıillnde 
kendilerine verdiği emniyet sayesin· 
dedir ki Bulgaristan ve Yunanistan 
tarafından hlc;btr tehlike dllşünmek. 
sizin ordularını Macar hudutlarma 
karşı hareket haline getirmlşlerdlr. 

Nihayet Orta Avrupada çıkacak bir 
harbin neticesi Çekoslovakyaıun müt 
tefikleri için zaferle nihayet bulsa 
bile bu memleketin Alman orduları 
tarafından çiğnenmesine mini olmak 
çok müşkül olurdu. Onun tein Mllnlh 
konferansının kararı Çekoslovakya 
için ağır olsa da bir harbin muclp o
lacağı zararlara nisbetle ehven sa • 
ytlabtllr. ASIM US 

yanname neşrederek Südet bölge<ıin.. 

de ikam~t edenleri bu işin hadisesiz 
ve intizam içinde cereyanına hadim 
olmağa davet etmiştir. 

!NG!LTEREDEN MALI YARDIM 
iSTENiYOR 

Londra, 2 (A.A.) - Taymis gaze
tesi, Çek hilkfunetinin tngiltereye mü
racaat ederek ekonomik zorluklan
nı yenmek Uzere kendisine müzahe.. 
ret edilmesini rica etmiı olduğunu 

yazıyor. 

Leh kıl'aları 
(B<ı§ taraf' 1 incide) 

olan ltısmma saat 14 ti bet geçe var
mışlar ve üzerinde (Hoş geldiniz. Ar
tık ebedi olarak birleştik) kelimeleri 
oku:ıan büyük bir bandrolun altından 
geçmişlerdir. 

Kıtaat eski hududun iki ta.rafına yı· 
ğılan halk tarafından alkışlanmıştır. 

Piyade kısmı küllisi geçtikten sonra 
eski asilerden müteşekkil müfrezeler 
na.zarı dikkati celbetmektedir. Bunla
rın başında Siyezin Silezyasmm. Leh 
halkı.:ıı Çek parlamentosınıda temsil 
etmiş olan mebus Volf bulunmaktadır. 

Va.rşova, 2 (A.A.) - Çek krtalan 
bu sabah saat 11 de Siyezin §ehrinJ 
tahliye etmeğe başlamışlardır. Şehir 
Polonyaya avdetini tesit etmektedir. 
Polonya kıtalannm eski Çekoslovak 
arazi.sine girmelerine lntizare:ı. eehir 
Polonya bayrakla.rile donanınıştn-. 

Çek kıtalan Froydek istika.metinde 
geri çekilmektedirler. Polonyalı po
lis müfrezeleri intizamı temin etmek 
için şimdiden SiyezL:ı eehrinin eski· 
den Çekoslovakya.ya ait olan kısmını 
işgal etmişlerdir. 

Va:rşova §ehri de bir bayram ınan· 
za.rası ar7..et:mektedir. 

Sa.bahtanberi Pilsudski meydanı hm 
cahmç dol.muştur. 

Halk, hoparlörlerin neşrettiği va· 
tam ea,rkllan di:ı.lemekte ve bir kaç 
gündenberi meydana konulan ve Çe
koslovak topraklarının Polonyaya av
det edecek kmmım göeteren büyUk bir 
haritaya bakarak konuşmaktadır. 

Dol8.§an bir rivayete göre Josel Bek 
kıtalarmı. Siyezine girişi esnasında ha
Zir bulunacaktır. 

Prag, 2 (A.A.) - Teşen mmta.kam 
hakkındaki Polonya notaswn Çek05' 
lovak hükfunetl tarafından kabulü n&
tloesl:ıde ortaya çıkan meseleleri hal· 
!etmek li7.ere muhtelit bir Polonya Çe
koslovalt komisyonu teşekkül etmiştir. 
Teşen hudut mmtakası derhal Polon· 
ya cUmhuriyetine terked.ilecektir. 

Varşova. 2 (A.A.) - Siyezin Silez. 
Akşam Pilsudskt meydanın bUyUk 

teza.hUratla karşılamaktadn-. Şehirler 

donar.ı.m:rştır. Mareşal Smigll, Rldz, ve 
hariciye nazırı Beke bir çok tenekkllr 
telgrafları çekilmiştir. 

Akşam Pilsurski meydanında bUyUk 
bir nümayi§ yapı1nı!Ştır. 

Mareşalin ordtıya hitabı 

Varşova, 2 (A.A.) - Mareşal Sm.lgll 
Ridz orduya hitaben irat ettiği bir nu· 
tukta "ileri mare ! ,, ku.mandasmı ver
meden evvel ezcümle şurnları söylemiş· 
tir: 

''Buglln yolunuzun Uz.erinde A1za ır
mağına tesadUf edeceksiniz ki, 20 se
ne müddet bizlere hakaret saçan bir 
hudut vazifesini görmüştür. Fakat bu 
gUn bu ırmak Leh m.illeticı.in azim Ye 

irade kuvvetile mahiyetini değiitlr
mi§tir. 

Işte sizler bu azim ve iradeyi tem· 
sil ediyorsunuz. Sizlerle Lehistan 
ctimhuriyetinin yüksek şerefi o ırma
ğın öte ta.rafına geçiyor. Bunun için· 
dir ki, bUtü::ı Lehistan sizlere bakar
ken büyük bir iftihar hissi duymakta· 
dir. Ben size karşı daima bttyUk bir 
ftımat besledim. su.e bugUn tevdi ().. 
lunan bu ~refll va.zif e istikbalde olan 
vazifelerinizi sizlere hissettirecektir. 
Irme.ğm öbU.r tara.fmda. Uniformasız o
larak mUcadele etmiş ve bu gayretle
rini ca:ılarile ödemiş olanlara lazımge· 
len htlrmet vazifesini ifa ediniz.,. 

Bulgar Kralı 
(Baş tarafı ı inctde) 

tanbuldakl Bulgar kolonlslnl kabul 
edecektir. 

Dost Bulgarlstanm Kralına çok 
seneler mllletlnin başında kalmasını 
diler, Bulgar milletinin bayramını 

tebrik ederiz. 

1938 
Resimli haf ta 
3 lYı ırnclYI savası 
Bütün kadınlan alakadar eden ya. 

zıları, biçki, dikit modelleri, güzellik 
reçeteleri, hikayeleriyle, renkli, tık bir 
kapak İçinde çılanıfbr. 

36 sayfa 
5 Kuruş 

~- __ .. 
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Macaristan 
(Battarafı 1 inc:i de) 

te toplanmI§ olan konf eran!m karar
larına dair olan protokolda Çekoelo· 
vakya dahilinde bulunan Macarların 
vaziyetini halletme:ıin de .zamanı gel· 
miş olduğuna bilvasıta işaret edilmiş.. 
tir. 

Macar Başvekili !m.redi, dün radyo 
ile neşrettiği nutkunda bu mesele ile 
meşgul olmuş ve Maearistamn mütale· 
batını izah ederken Macarlar hakkın
da da diğer milletlere yapılan ay.:ıi mu 
amelenin tatbiki lhmı geldiğini anlat· 

mıştır. 

Çekoslovakya hükQmeti Kirgende
ki Çekoslovak tabiiyetindeki Polonya
lılar ekalliyctinin vaziyetini, Lehistan 
tarafından yapılan mtıtalebatı kabul 
etmek suretile, hal için ıazım gelen te
şebbüsat inisyattvini aJ.ıruştı:r. Bu su· 
retle dUn sa.at 23 de hariciye na.mı 
Krofta, Pragdakl Macaristan elçisine 
bir nota tevdi etmi§ ve bu notada 
Macar ve Çekoslovak eksper • 
!erinden mürekkep bir komisyonun en 
kısa bir müddet za.rfm.da teşkili ile 
Çekoslovakyadaki Macar ekalliyeti me 
selesi:ıin tetkik ve buna istinaden bu 
meselenin halU için l!i.mn gelen tekli
fatm tesbit edilmesine mUtedair Çekoe 
lova.k noktai nazarttu izah etmiştir. 

Hemen ayni zamanda Ma.caristanm 
Pragda buluna=l elçisi Krofta· 
ya bir nota vererek Macar hilldUnetı· 
:ıln, Münib ve Pra.g htlkfunetlerl a.ra.
smde. resen mUza.kereler yapıl.m.a.sııu 

ve Prag hUkfımetinin ne va.kit ve ne
rede bu müzakereleri ııçmağa hB.m' er 
le.cağını atıra.tle bUdlrmeetnl icapettl· 

flnt tebliğ etmiştir. Macar htıkfuneti, 
bu mUzakerelerln eüratle yapılması ve 
mUsbet bir neticeye bağler..11~181 keyfi· 

yetinin yalnız lkl allkadar memleketi 
değil, fa.kat bUtUn Avrupayı pek ya. .. 
kından alAkadar ettiği miitaleasmde.· 
dır. 

Bomnin te!g'f'afı 

Budapeşte, 2 (A.A..) - Nalp Hortf, 
Mussolinlye aeağıde.kl telgrafı çek" 
ml§tir: 

"Eksellnala.n:ım davamıza yapmak 
l!ıtfunda bulunduğu müzaheret ~rek 
benl ve gerek dUnyanm her tarafında
ki bUtUn Maca.rlan derin bir surette 
mUt.eheyyiç etmiştir. EkselAnslarmz 
geçmift,e de gösterdikleri samimilik 
ve dostluk tezahilrlerinden sonra., bu 
sonuncunun Macarları daha haklı bir 
barışa sevkedeceğin.e kaniim. Gerek 
kendi :ıammıa ve gerek bütün Macar-
ların namına, isteklerimize katt ve 

haklı bir tarzı halle kadar müzaheret 
buyurulmuını rica ederek en samimt 
teşekkürlerimi an.ederim. 

TORNAYA GARINA DiNAMİT 

Budapeşte, 2 (A.A..) - Mtl Ajan. 
sı} - Macar - Çek hududundaki Bar· 
reveden. blldlrlliyor: 

Çekler bu sabah Tornaya garmı dl. 
namltlemişler ve Tornaya'y& giden 
demlryolunu tahrip etmişlerdir. 

RADYO 
3. T. EVVEL. 1038. Paıarteıl 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 Dans musikisi (pllk), tt 

Konferans: Prof. Salih Murat (Fen musa. 
babelerj), 19,30 Karı,ık musiki (plak), 
19,55 Dorsa haberleri, 20 Saat ayan, 20,40 
Ajans haberleri, 20,47 Omer Rıza Doğrul 
tarafından arapça söylev, 21 Hafif muzik. 

İstanbul radyosu cazbandı, 21,30 Darlltta.. 
lim musiki heyeti, Fahri Kopuz ve arkadat· 
lan tarafından, 22,10 Hava raporu, 22,13 
Amatör mandolin orkestrası: Oömarini ı. 
daresinde, 22,50 Son haberler ve ertesi g{l.. 
nfin programı, 23 Saat ayarı, lstlklM marş1, 
Son. 

4 • T. EVVEL - 938 • Salı 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Dans musikisi (pJdk), 19 Kon. 
ferans: Kadıköy H:ılkevi namına, Doktor 
lskendcr trman (Çocuk h:ıstnlıkl:ırı ve ha. 
kım1), 19,30 Orta Anadolu halk ~arkılan, 
Ali Koç Gürses ve Hayri Karamete, 19,55 
Borsa haberleri, 20 Saat ayarı, Mefharet Te 
arkadaşları tarafından türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,40 Ajans haberleri, 20,47 
Ömer Rıza Doğrul tarafından arapça söy
lev, 21 Saat ayarı, 21,30 Cemal KlmiJ ve ar. 
kadaşları tarafından tnrk musikisi '\"e halk 
şarkıları, 22,10 Hava raporu, 22,13 Fasıl 
~:ız heyeti: İbrahim Uygun ve arkada,ıan 
tarafından, 22,50 Son haberler ve ertesi ırO
nün programı, 23 Saat eyarı. lstiklAJ martı. 
Son. 



İstanbul .Komutanhğı t 
Satmalma Komiıyonu ilanl3.rt 

Deniz harp akadem;~inde yaptmla· 
cak tamiratın açık eksiltme ile ihalesi 
14 birinciteşrin 938 cuma gUnU saat 10 
da yapılacaktır. Muhammen keşif be
deli 250 liradır. tık teminatı 19 lira
dır. Şartnamesi inşaat şubesinden ve. 
rllebilir. 

isteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile 24.90 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerinde yazılı vesikalari" 
le ve ihale gilnUndcn sekiz gün evvel 
Nafıa. fen müdUrlUkl'3rinden alacakla
rı ehliyet vesikalarile beraber belli 
gUıı ve saatte li':ındıklıda komutanlık ı 
satın al:na komisyonuna gelmı:?leri. 1 

(6958) 1 

• • • 
Nakliye ve motör\ü birlikler okulun

da yaptırılacak tamiratın açık eksilt· 
me ile ihalesi 14 birinciteşrin 938 cu
ma glinü saat 10,30 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif b.;:deli 350 liradır- 1 

llk teminatı 27 liradır. Şıu-tname ve- ı 
salresi inşaat şubesinden verilebilir. 
İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve- ! 
y& mektuplarile 2490 sayılı kanunun 1 
2 ve ~ maddelerinde yazılı vesikalari· 1 
le ve ıbale gününden sekiz gün evvel 
Nafıa fen mUdUrlUklerlnden alınmış 
ehliyet vesika!arile beraber Fındıklı· 
da komutanlık l'!atınalma komisyonu· 
na gelmeıerl. (6(159) 

••• 
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Askeri Fabrikalar 
ilanları 

7-10-938 Cuma günü kapalı zarfla 
ihale edileceği Ankarada resmi gazete· 
de Ulus ve lstanbulda Kurun gazete· 
lerlle ilan edilen 200 ton yerli kUkUrt 
sehven ilan edilmiş olduğundan bu rn~l
zeme hakkındaki ilanlar hüküm9üı:dUr. 

(6791) 

• • * 
370 ton Elektirolit Tutya alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 92.500 lira olan 
370 ton elektirolit tutya askeri fabrika
lar umum mildürlilğü merkez satın al
ma komisyonunca 14-11-938 pıuarp 
tesi gUnU saat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname 4 lira 63 kurut 
mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
587 S lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkQr gollnde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddclcrindcki 
vesaiklc mezkfir gün ve saatte kornia
yona mUracaatlan. 

(6799) 

• • • 
1000 Ton elektrolit bakır ilanının ip· 

tali hakkında.. 

Yedek subay okulunda fen tatbikat ' 
okulunun tahliye ettiği kısım tamir etp ; · · · .. 
tirileceğinden açık eksiltme ile ihalesi l T U R K 1 Y _ E V _ E I{ İ l İ : t 
14 birin .. iteşrin &38 cuma günü saat 

12-lo-938 çaruamba. gUnU Kat 115 
te kapalı zarfla ihale edileceği resmt 
gazete ile 26, 29 ağustos 1, 3 eylill 938 
tarihlerinde Ulus ve Cumhuriyet gar.e· 
telerile 26-28-30 ağu!tos ve ı eylQl 
938 tarihlerinde ilan edilen 1000 ton 
elektrolit bakırın prtnamesinde deği· 
giklik yapıldığından bu bakıra ait moz 
kQ.r gUnlerde ~ıkan iUtnlar bUkUmsUz· 
dür. (6895) 

11 de yapılaca.ktıı:. Muhammen keşif 
bedeli J364 lira 24 kuru~ur. tık te -
minatı 253 liradır. Şartuamesi bedeli 
mukabilinde inşaat şubesinden verile· 
bilir. Istekli!erbin ilk teminat mak· 
bw: v~ya. mektur!arile 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 mnndelerir.de yazılı ve· 
slka!arile lhaıe gUnUnden sekiz gün 
evve: Nafıa fen rnl~dürl'iklerinden a.· 
lacakları vesika!arlle beraoe.r belli gün 
ve saatte 14'ındık1 da komutanlık satın 
alma komlsyoı · ur.a gelmeleri. (6960) 

• • • -33. t!lmen askerlik dairesinin Seli-
nılyede oturduJu binayı ~çevelerile 
camlan yaptırılncafmdan ıı.çık eksilt· 
me ile !halesi 17 biriıı -:iteşrin 938 pa • 
r.artesı gt\nU saat 10 da j ap>ln< aktır. 
Muhammen ke~ıf bedeli l'-',i lira 80 ku 
nıetur. i~k tem1na.tı 14 Uradır. 

!ste;>l,Jeı !nin !lk teminat makbuz 
veya m .. khıplar:1e 2490 a..•vJ!, h8JUI1Un 

2 ve 3 mo.ctueleri.ade yu.:ı v~slkalarile 
ihale gUnl\nder. tıır harta evvel nafıa 
~UdUrlükıcrını:?~'1 almnııt ~hlıyet ve· 
sıkalarıle bera~r belli cUn ve saatte 
Fındıklıda komrtanhk ıt'ltın a:ma ko
misyonuna gı:ıımt>!erl. (69ı.t) 

• • • 
Ieta.ıcuı horn· ıtanıığı t.lrllklt>ri hay 

v~t.ımn. •ht.yı.cı lçi:n &OO.••UO kilo 
r:aıa.t sa.:.ın alın.::caktır. Kapalı zarfla 

esı 17 0 lrindtegrl:n 938 ... azarıesi 
gtlııU daat 10 30 d ~ h · · a }'&?ılac,lıbr. Mu· 
m=c~!)tuta? ':16800 llradır. tık te • 
kuru . 10 hradır. Şartnan:.e~ 23i 

ls 3 Jr.ukebUinae verUebU~ 
te~lerlnin ilk teminat m~buı ve 

~ m
3
e uplariJe 2490 sa.yılı kanunun 

be::bc~~~:ler.inde yazılı vealkalarile 
az bir . t günU ihale saatinden en 
tupların~ F~v;eıtne kadar teklif mek
tm 1 tkhda komutanlık sa· 

a ma koıntsyonuna vermeleri. 

• • • (6963) 

83. 'l'Umen birlikleri h 400.ooo kilo yulaf ayva.nat.ı için 
ll"apab zarfla ih l satın alınacaktır. 

a esi 17 b' . i . 938 pazartesi günU ırınc teşrm 
caktır Muh saat ıı de yapıla· 

. ammen tutarı 20800 lira-
dır. İlk teminatı ıMQ lira 
mesı her gUn k . dır. Şartna-

omısyonda ö ··ı bili İsteklilerinin ilk t . g ru e r. 
emınat tnakbuı ve· 

ya mektuplarlle 2400 sayıl k 
2 3 . ı anunun 

ve · maddelerınde Yazıl 
rile beraber ihal gUn . ı vesikala
en az bir s e U 1hale saatinden 

aat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıda k 

t orr. ·anlık 
sa tnalma komisyonuna verme! . 

erı. 

• • • 
(6964) 

lstanbulda yaptınlacak olan be 
pa~a garaj ve hangarın kapalı zarf! 
la ıhalesi 19 birfnclteşrln 938 b gU • çarşam. 

a nü saat l1 de yapılacaktır. Mu· 
h:ımmen kC'§İf bedelleri mecmuu 
167071 lira 97 kuruştur. tik t . ~t 
9603 I° ernınu I 

ıradır. Şartnamesi 836 kuruş 

_E_C_ rP _E_R_S_E_S 
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mukabllfnde inşaat §Ubesinden alma·} 
bilir. 

lstekl;lerinin ilk teminat makbuz \'e 
ya mektııplarlle 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
ihale gUııUnden sekiz gün evvel nafıa 
fen müdürlUklerinden alacakları vesi-

~·:'?~·e .rı .1 z -· · .. 1:-.·e va z. •.:~ ...>:· ~atı npa.ı ~ a .- ... 
.... · · , ~ :K o m .' s y 'o n u .. _ı I a n 1 a r ı 

750 ton elektrolit bakır alınacak. 
Tahmin edilen bedeli (675.000) lira 

olan 750 ton elektrolit bakır askeri fab 
rlkalar umumnıUdürlüğU merkez satın 
alma komisyonunca. 15-11-938 salı 
gUnU saat 15 te kapalı zarfla ihale e· 
dilecektir. Şartname 33 lira 75 kurll§ 
mukabilinde komisyondan verllir. 

. ~ . . . . 

M. M. V. Deniz Merkez Satın alma komisyonu reisliğinden: 

kalarile beraber iha?e günü ihale saa
tinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu· 
tanlık satmalma komisyonuna verme· 
leri. (6965) 

1 - Tahmin edilen bedeli 5000 lira olan 166 kalem tıbbt ecza ve malz.eme 
6-10-938 tarihine rastlıyan perşembe gUnU saat 15 de vekalet binasındaki 
komisyonumuzda. kapalı zarfla eksiltmeye konulmuetur. 

2 - llk teminatı 375. liradır. Şartnamesi parasız olarak her gün komisyon· 
dan alınır ve görUIUr. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerl n o gUn belli saatten bir saat evveline 
kadar kanuni belge ve tekliflerini havi kapalı zarf1arım makbuz mukabilinde 
komisyon başkanlığına vermeleri. Postada vii.ki gecikmeler kabul edilmez. 

(3762) (6545) 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(30.750) lirayı havi teklif mektupları
nı mezk\ır gUnde saat 14 de kadar kop 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numarnlı kanunun 2 ve 3 madde· 
!erindeki vesaikle mezklır gün ve sa· 
atte komisyona müracaatları. (6894). 

• • • • • • 

lNlanbul P. 'I''. T. V!Ulyet Udürlüğündeo : 

Ağır topçu taburunda 682 b01 "ıen 
zin ve 126 bo~ yağ t:r.e'celerile nakli 
ye taburunda 1000 boş benzin tenekesi 
satılacağından açık antırı•,ı:> ile ihale 
si 10-Teşrinievvel-938 pa~artesi gü 
nU saat 11 de yapılacaktır. Muham 
men tutan 177 lira iki kuı uştur. Uk 
teminatı 14 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanur.un 2 e 3 ünı.:ü mad 
delerinde yı:ızıh .. ·esikalarile beraber 
telli gün ve saatte Fındıkl:da '.;omutan 
lık satın nlma komisyonuna gelmeleri 
(6821) 

1 - Arnavutköy P. T. T. merkez binasının ke~i dairesinde tamiri açık ek
siltmeye konmuştur. 

547.5 lira muhammen bedel ile 800 
kilo soğan, 170 kilo taze bakla, 270 ki· 
lo ayşekadın fasulye, 1420 kilo patatea 
270 kilo domates, 950 kilo lahana., 270 
kilo taze bamya, 600 adet patlıcan. 
1120 kilo ıspanak, 950 kilo pırasa açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 1stekli· 
lerin muvakkat teminatı olan 41.50 li· 
ranm her hangi bir malmUdürlUğilne 
yatırılarak alınacak makbuzla ihale gi1 
nü olan 14-10-938 cuma günü saat 
14 de Salıpazannda askeri fabrikalar 
yollamruıındaki satın alma. komisyo· 
nunda bulunmaları, sartnamcler her 
gün komisyonda görülebilir. (6945) 

- -= ~ :J - -~ -,.. - -

2 - Ekailtnıe II birinci tcırin 938 salı günü saat 13 de büyük postahane 
birinci katında P. T. T. alım s~tım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 961 lira 64 kuruş muvakkat teminat 73 liradır; 
4 - isteklilerin keşif şartname ve teferruatını görmek ve teminatlarını ya· 

tırmak üzere çalışma günlerinde P. T. T. vilayet müd•:.irlüğü idare kalem leva
zım kısmına eksiltme ıününden sekiz gün evvel nafıa müdürlüğünden alacakla
rı ehliyet ve 938 d.:aret odaıı vcsikalarile ve teminat makbuzlarilc eksiltme gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (6829) 

- KUHUI\uu kitnı• şekllııdc romruı lefrlksoı -
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- Demek ki, dedi. Diktafonun plAğtnı da ca· 
lan odur. 

- Fllnders'l takip edecektim. Fakn.t o sırada, 
şu tuhaf polis hafiyesi yok mu? Nedir ismi onun? 
Mnknab mı idi ... E\"et, işte ona rastladım. 

Agata 1Ctfa karışarak: 
- Sakın hırsız o olmasın! 
Con heyecanı bir kat daha artmış bir halde: 
- Yahut dn babamdı, dedi. 
Agatn. Umlt içinde cevap verdi: 
- Kcşkl baban olsaydı! 
Lord Noel kısa.en: 
- Hulô.sa herkes olabilir. dedi. 51mdl ne ya. 

pacağız! Onu kararlaştıralım. 
Agata: 
;- Kolay, dedi. Sen evine gidersin. Ben de 

Con ile birlikle sıcak bir şey icip yatağımıza ya
tarız. 

- Beş daldkn 1'adar daha kalablllr miyim? 
Agnta ha.la, yUzUnU ekşitmişti. Con, Lord No. 

elln biraz daha kalmasını hoş görmesi fcln hnlap 
sından ~deta rica ediyordu. Halası: 

- Haydi, haydi, dedi. Siz ikiniz do blrlblrlnl
ze pek uymuşsunuz ... Ben yorgunum, gidip yata.. 
cağım. Lord Noel isterse kalsın ve kendisine bir 
bardak da lrnkao ikram eylerim. Fnkat blJmem 
kaka.oyu seviyor mu!?. 

Lord >:ocl çocuk gibi: 
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mnsmı istemiyordu. 

Şemsl;rc, bir sildh olmaktan çıkmıştı. Con, 
kocaman bir vazo yalmlıyarnk yatakodnsının içe. 

rislne koştu. 
Halası açık bir pencerenin yanında. duruyor

du. Ayaklarlle tekme atmak ve sağ eliyle yumruk 
sn"urmnk suretilo Pctcrs'i kendfsl:ıdcn uza.k tut
mağa. çalışıyordu. 

Sol elinde de Dlkt.nfoııun plft.ğını sıkı ıkl tu. 
tuyordu. YUzU, elindekini vermcmeğc nzmetmtf 
olduğunu gösteren kat'l bir ltnde taşıyordu. 

Con, Petcrs'e doğru flerliyerck kafnsmın ha· 
kikatcn mUteess1r olacak noktasını gözleriyle he. 
sapladı. Derken, açık olnn pencereden bir ol uzan
dı YO Trlm hnlnnın sol kolundnkl Dllttaron plAğıııı 
aldı. 

Sonra birisinin binanın dışından doğru kaç • 
tığını anlatan sesler tşlttller. 

Bu sırada hem Con'un halası, hem Mark P .. 
ters ellerlnl pencereden dışarı uzatmışlardı. Fakat 
esrarengiz elin sahibi, şimdi binanın dibini bul· 
cıuştu ... 

Az sonra do. Yar kuv\·etile kaçmağa başladı. 
Karanlıkta bu kaça.o adamın kim olduğunu farke. 
demiyorlardı. Uzun boylu mu, lnsa boylu mu, eış.. 
mnn mı, zayıf mı, erkek mi, kadın mı, asla bUlnep 
mlyordu. 

Hırsızıu kim olduğu tayin edilemeyince mti~. 
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Cumhur·iyetin 15 inci yıldönümünü 
kutlulamağa hazırlanıyor musunuz? 

satılan inhisarlar idaresi laıafından 
Fransız 
menşeli 

~ 

fiatları 

(Müdafaa vergisi dahil) 575 kuruşa indirilmiştir 

imdiden tedarik ediniz 
O~vlet Demıryollar"ı ve Limonları iş/Ptme 

. · . · . Um11m idaresi ilô.nları -
Ankara İstasyonunda yapılacak devlet demir yollan umunıl idare binası; in

§aatI kapalı zarf usulile ve vahit fiat -ll:zerinden eksiltmeye konulmuıtur~ . 
1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 1000000 liradır. 
2 - lsteklile lbu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet demir yollarının 

i\nkara ve Sirkeci veznelerinden 50 lira mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 26-10-938 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de ~n.karada 

Devlet demir yollan Yol dairesinde toplanacak merke.z l:ıiriı1.:i komisyonca yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile birlikte aşa
ğıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 11 c !kadar komisyon reisliğine tev-
di ctmi~ olmaları lazımdır. 

l9 
A - 2490 sayılı kanun ahkamınt uygun 43750 liralık muvakkat teminat 

Nevralji E> Nezle 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Bu gibi inşaat işlerinden en az 400000 lira kıymetinde bir inşaatı mu

vaffakıyetle başarmış olduğuna dair vesika. 
D - Nafıa vekaletinden musaddak ehliyet vcaikaır. 

l - Çeşitleri şartnamesine ekli listede yazılı ve kftğıt üzerine ba..=nlmıı.ı ya· 
zı ve harf nümunelerine uygun olmak şartile satın alınacağı ve 11-8-938 
tarihinde ihale edileceği ilan edilen 350 kilo harfin muhammen bedeli de· 
ğigUrildlğinden yeniden açık eksiltmeye kon.muştur. 

Ehliyet vesikası muamelesi için vakrt zayi etmeden tahriren nafıa vekilc-
tine müracaat edilmesi. (3900) (67 51) ll - Yeni tesbit edilen muhammen bedeli beher kilosu 250 kuruş hesabile 

875 lira ve muvakkat teminatı 65.63 liradır. 
Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 2 gurup yol malzemesi 10-11 

-938 PeI'§embc günü saat 15.30 dan itibaren ııra ile ve kapalı zarf ile Anka· 
rada idare binasında satrn alınacaktır. 

m - Eksiltme 5-10-938 tarihine ra.stlıyan çarşamba. günü sa.at 14 te 
Kaba.ta§ta levazım ve mUba.yaat şubesindeki alım komJsyonunda yapılacak 
txr. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri aynı gün saat 14.30 a kadar 
her gurup i~in ayrı zarf halinde Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven· 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(6642) Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. ~ (6807) 

Gurup 

1 
2 

İsim Muhammen bedel 
Lira 

34.274.90 
49.317.54 
19.900.06 

c 

Muvakkat teminat le lama demiri 7.10.938 cuma gilnUsaat 15 de Haydarpaşa.da gar binası için 
deki satınalma komisyonu ta.rafmda:ı kapalı zarf usulü ile stm alınacaktır. Lira 

2.570.60 
3.698.81 

Bu i~ girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 610 lira 50 kuruş· 
luk muvakkat teminatlarile teklif mektuplarr:ıı muhtevi zarflarmı eksiltme 
günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri ı,aznndır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa da gar binasındaki komisyon tarafından 
Muhammen bedeli 8140 lira olan 74.000 kilo muhtelif ebatta yuvarlak demir i- parasız olarak dağıtılmaktadır. (6624) 

Küçük yol malzemesi 
Butonlar (Yerli ••.•.. 

(Ecnebi malr Cif .•• 1.492.50 

'--------------------------------------------
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tcrclrnn döndüler Ye biribirlcrine bakmağa baş· 

lr..dılnr. 

Agata Trim şimdi yeğıenine dönerek : 
- Elhıtlckiııi yere iııclir, diyordu. Gerçi bir 

nndn bu herifin kafasını patlatacaktın... Fakat 
artık iş işten geçti. 

Con yukarıya kadar kaldırmış olduğu yazo. 
yu indirdi Ye sordu: 

- Kimdi bu gelen? 
Halası cevap verdi: 
- Vallahi bilmiyorum. Kim olduğunu görmc

ğe imkt\n yok~ Ortalık karanlık ..• 
Pctcrs söze karıştı: 

- Bu hırsız, muhtelif kimseler olabilir? 
Agata cevap vermeksizin, pencereyi kapadı. 

Gözlerinde nefret yanarak Peters'e baktı: 
- lştc böyle l\lister Petcrs, dedi. biribirlmize 

takclim edilmiş değlllz. Fakat hakkınızda kt\fi de
rc<'cdo malümat almış bulunuyorum. Şimdi mum. 
ktin olduğu kadar stiratıe evimden çıkmanızı is· 
•!yorum. 

Mark Peters Uzerhıi lrnplamış olan tozları 

·ıkeledi. .. 
YUzUnde yılışık bir gUIUmseylşle: 
- Geceniz hayır olsun, dedi. 
Kapıya doğru yollandı . 

_, 

.Agata Trim: 

- liUUU~un kitno seklinde roman tctrlksın -
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- Şişman arkadaşını da bEU"aber götür, dl. 

rordu. 
Peters yatakodasından çıktı. Bir müddet 

sonra dışarıki odanın kapısının kapandığı işitildi. 
Agata ve Con öbür odaya geçtiler. Oda bomboştu. 

Con, yorgundu. Başı dönUyor gibiydi. 
Mecalsiz bir tavırla halasına sordu: 
- Sen dolapta ne yapıyordun 
Halası alay ederek: 
- Mikl Mavsun ecdadını arıyordum: dedi. 

(Sonra ciddiyetle) sen ne zannediyorsun? Kosko
ca evde bu esrarengiz adamlarla seni yalnız mı 
bırakacağımı sanıyordun? Kendi başına iş göre
bilirsin fakat onun da bir haddi var. Ben tehlike. 
yi sezdiğim zaman dalma yanındayım. Burada da 
muhakkak surette bir hft.dlse çıkacağını umuyor· 
dum. 

Bu sırada kapı vuruldu. Lord Noel içeri girdi. 
- Affedin bent, dedi. Çok defa buraya gel. 

mek istedim. Faknt slzln bana haber vereceğinizi 
kararlaştırmıştık. Onun için plft.nımızı bozmak is
temedim. Yoksa her dakika sizin hareketinizden 
temedim. Yoksa her dakika tarafınızdan gelecek 
bir davet işaretlnl bekliyordum. Ha... Hatırıma 

gelmişken söylfyeylm. Şu gazeteci Fllnders yok 
mu? Sizin bu sokağa glrdlğlnl gördilm. Burada ne 
işi vardı acaba? 

Con bunun Uzcrinc heyecana gelerek: 

N -- .... 
c -... 
tO -c. 
IO .., ·-

Baş ve Diş ağrıları 

• 1 
Dindirir 

~OLANT5[~~ 
UNiNY. 



Yediler, yediler!? .. 'KURUN'un 
KCÇCK 

Yazan: 
Alman hikayecilerinden: 
FRANTS KRUHŞER 

B ERNARDO Benone, 
Breekiyada Trattoriya 

Stellanm sahibidir. Bu lokaır 
ta, her gün pek çok ağır kam
yonun ve şık hus~ otomobilin 
geçtiği işlek bir yolun kenarın· 
'dadır· Lokanta sahibinin karısı 
olan Sim.yora Bruna ayni za· 
manda hem aşçıdn-, hem de 
garson ... Müşterilere karşı gü· 
leryüzle muameleyi bilinesi ve 
ev yemeği çeşni.sinde iyi ye;. 
nı.ek p~irmesi, lokantaya ge
aikli müşteriler çeker ve bunlar 
iyi bir gelir teminine yarardr. • 
Kocası Bernardo Benone, güç· 
lük çıkarır bir adam değildi. 
Mesela miJlt;erilerden biri yedi· 
ği yemeğin parasını derhal ö
aeyemezse, lokanta.er, borcun 
ôdenmesini öteki hafta. sonuna 
kadar sükftnetle beklerdi. üs· 
telik ıaıka.cı, hoş bir adam oldu· 
ğundan Tra.ttoriya Stellada dai· 
ma neşeli bir hava etrafı sarar-
~~. 

Geçen puartesi günü, Ber
nardo bir de baktı ki, yolun Io· 
kantasJ önüne rastlıyan lkrsmı 
kazılıyor. Mavi renkte i§çi el· 
biseli altı amele, başlarında. bir 
ustabqı, yolun o kısmını bozup 
düzeltecekler. Köşe başına, ü
zerinde maruf bir yol inşaat fir 
masmm adı yazılı tahtadan bir 
levha mıhlı kazık diıkmişlerdJ, 
§imdi de kaldmnı taşlannı üs· 
tüste yığarak, kaza kaza, de
rin, geni§ bir çukur açıyor 
lardr. 

Bernardo karısına seslendi: 
- Bnma, bugün yedi ki§lilik 

fazla yemek pişir, bugün öğle 
yemeğine muhakkak fazla mü§l
terimiz olacak. 

_Ve karısına, yeni gelen yol 
amelelerin! gösterdi. Sonra da 
dı§arıya admı atıp,· bu adamla. 
rm yanma gitti, kendilertle ko· 
nuşmağa başladı. Ustabaşı, va· 
zifesini pek öyle ciddiye almaz 
gibilerdeııdi, it arkadaşlarmm 
biraz ~e çalmalarına hiç aldr
rrı;ı etmedikten başka, kendisi de 
sohbete iştirak etti. Bernardo, 
insanlan idarede pek mahirdi; 
konugma bitince, bu adamların 
öğle yemelfni kendi lokantasın· 
da yemelerini garanti etmiş bu· 
lunuyordu. Bernardo, kendi ken 
dine, 1ae km gillerek, Pepino, 
bu milgt.erDerl ayarttığmıdan 
dolayı Jmaeak, dedi. Peplno, 

onun rakibiydi, karşı lokanta· 
nİn sahibi. 

Saat tam 12 de ustabaşı bir 
kancayı tenekeden bir gong üz.e
rine vurdu ve birkaç dakika 
sonra da yediler, veİ-dikleri sö· 

zü tutarak, Trattoriya Stellaya 
ayak bastılar. Her biri tam te
f eriüatlı yemek ve . bir şişe de 
şarap ısmarladılar. 

Ustab~ı. lokanta sahibine 
dönerek şöyle dedi: 

- Bana baksana, baba, sana 

Hikayeleri · 
'. • il.-. 

borcumuzu cumartesi günü ö• 
dersek, bir şey kaybetmeZJSin4 

ya? Çünkü biz bu firmada daha 
yeni işe ba.§ladığımızdan ücre-o 
timizi hafta sonunda alacağız. 
Eğer cumartesiye kadar bekle" 
meğe razı olursan, bütün hafta. 
senin lokantanda yemek yeri..z. 
Ben, amele arkadaşlarıma. ke• 
fil olurum! 1 

Bernardo başını salladı: 
- Hay hay! Para. için bekle" 

rim. tabii, simen hoşlandnn ya 
bir kere! 

Ve bu suretle, yediler her gün 
Bernardo Benonenin lokantasın 

-da yemek yediler, Sim.yara Bru 
nanın lezzetli yemeği i3tahla• 
rmı açtıkça açtı, sonu gelmez 
hararetlerini de şişe şişe prap-
la söndürdüler. Pazartesinden 
cumaya kadar Trattoriya. Stel'" 
lanın devamlı müşterileriydiler. 
Cuma akşamı Bernardo, yarın 
yedi pansiyonerin borçlarını a
diyecekler, kendilerile yedi gün 
lilk hesaplaşacağız, düşüncesile 
her birinin ayrı ayrı hesapla'" 
rmı çıkarttı. 

La.kin cumartesi günü yol a• 
meleleri iş başında görilnmedi" 
ler. Bu vaziyet kargısında da 
lokantacı ıııu düşünceyi akim~ 

dan geçirdi. 
İhtimal para aldıkları ilk gil 

nU tesit ediyorlardır, sonra da 
iğbirarla, fakat bayramı da be- ! 
nim lokantam.da yapabilirlerdiıı 
düşüncesine saplandı. 

-----------------, Beklediği ameleler, pazartesi Casus teşkllAtı ne devreler geçirdi? günü da görünmediler, satı gü'" 

(Başı 3 üncüde) 
memi§l kalelerin içine girebil· 
mi§ ve milyonlarca in,Sanm ak· 
lmı çelmi3tir. Top ve mermi 
lazım olduğu yerde propagan
dacılar kağıt ve mürekkeple 
vazife görmüştür. Resimler, pi· 
yesler, türkUler ve sahte gaze· 
telerle yapılan tahrik~t kafala· 
rmda akıl olmıyanları çileden 
çıkarabilmiştir. 

Gafil gayri memnunlara kar· 
şı 1915 ile 1920 seneleri arasın· 
da yapılan propaganda, haddi, 
hududu a§mıştır. İnsanlar esa· 
sen akla uygun gelen her şeye 
inanmak meylinde oldukları i· 
çin harplerde, siperlerde yıp
ranmış insanları kandırmak zor 
bir iş olmaktan çıkmıştır. Bu 
türltl inBanlar vatanım, milleti'" 
nf sevmiyen aile ve ocafmı dtı· 
ştlnmlyen ve ecnebllet'e kapılan 
bir takım a.1ımaJduo4ır. 

101T amıednıte AJman - » 

vusturya gizli istihbarat teş
kilatı şimali 1talyada isyan ve 
galeyan vuku bulduğunu haber 
aldığı zaman bu isyandan çok 
istifade etmiştir. Propaganda 
maksadile, Avusturyada, !tal· 
yan dilile ve ayni isimle basılan 
ltalyanm bellibaşlı gazeteleri 
bu isyan hakkında uzun uzadr 
ya tafsilatla, halkın meıİı.nuni· 
yetsizliğini İtalyanın harbi kay 
betmesi ihtimallerini ima ede
rek dolduruyordu. Bu tafsilat 
arasında İtalya memleketlerin· 
de vuku bulan çarpışmalarda ö· 
!enlerin isimleri bile yazılıyor
du. Tayyarelerle harp cephesin
den İtalyan siperleri Uurine a· 
tılan bu gazeteleri yıpranmış ve 
harpten bıkmıt İtalyan asker 
leri kapışarak okuyordu. Bu su· 
retle mhlrlenen askerler alper
lerl terkederek cepheden kaq
mala MtJam111 ve Torlnoya b· 
wıdılen'kı.,an~ 

nil de, çar§lalllba günü de .. Yol .. 
da. açılan delik, bir uçurum gi• 
bi esniyordu, güneş, yerindeıl 

sökülmüş kaldrl'nn ta§larIDI 
kızdırıyordu, rüzgar orada ka.• 
sırga halinde tozu dumana kait 
tıyordu. 

Bernardo Benoneye, mü~terl• · 
terinin görünmemesi lüzum~'" 
dan fazla uzadrğı kanaati get 
lince. lokanta sahibi bu teehhi!. 
rün sebebini öğrenmek üzeıw 
inşa.at firmasına telef on ettL 
Kendisini hayrete dUşUren ~ 
cevapla karşılaştı, firma. o Yfl' 
re hiçbir vakit amele yollama·· 
mrştı. Orada hiçbir vakit yol ıP 
mirine teşebbüs olunmamıştı '99 · 
sayılan yedi ad, firmaca tama-.." 
mile meçhuldü. i 

O mmanda.nıberi . Berna.rclıl1 
içirmt~, bütnn m~ 
artık venslye katiyen yeclirla.! 
WMmıek~1 ............. ' 

··- ~::.~ .. ~ ... ... -:. ~:~~:t':}· '.; (~2 ·. - · .. 
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j PARASIZDIR 

i r i ı av e 

AmeriKada 
yeni bir dın 
"60ğdu 

-

Peygamber kadıu yalnıı 
insanları <leğit hayvan~ 

da imana davet ediyor· 

L....._ BN; diyor; Rabbin eli~ 
~ Peygamberiyin: ! ?.. .flıi 
böyle diyen? Kıymetli kürk ; gG 
yip dolaşan "Hemşire,, Eme 
Mak • Ferson. 

Bu genç ve güzel kadın, Ame.. 
rika Birleşik hükumetleri hudut
ları içer.sinde bir mezhep kur· 
muş ve on binlerce kadın, erkek 
bu yeni mezhebi benimsemiıtii.ı 

Los Angeleı;deki Angelus ma.. 
bedi denilen bina, onların mabe.. 
didir. Ayni zamanda bir milyo;. 
ner olan kadının servetini idare 
eden bir erkek, 6tima yanısıra 

yürümektedir. Önce fakir bir b· 
dmdr, fakat üç defa .üç milyoner. 
le evlenmiştir. 

Yeni din mezht.biniıı başhca 

hususiyetlerinden biri, saatlerce 
süren ayin sırasında, iyilegmesi 
istenilen herhangi bir uzva dip 
peygamberin el koyarak, o uz .. 
vun sahibine "Sen, iyileıecek .. 
sin!,, demesidir. Ayin, kiliseler. 
de olageldiği gibi Ergnon refa-: 
katile değil, cazbant rebkatile 
yapılmaktadır. Herhangi bir çir.i 
kin biçimde vey;\ biçimsizÜkte 
§ekillendirilen şeytanın; dişi pey• 
gamber tarafmda11 tiyatro sah. 
nelerinde olduğu gibi imana da . .' 
vet edilmesi de, ayin cümlesin -
dendir. Yan taraftaki resimde 
münkir bir goril maymunu. Eme 
Mak - Ferson tarafından imana 
davet edilmektedir!? ...• 

HergDn verdiği ve muhtelif mevzuları itltiva 
eden renkli ilavelerile 12, 16, 24 sayfa 



URUN 
delik siyasi ubahları 

çıkar ~mcte 

ariste nef ea 
rışı yapıldı 
garip müsabaka

n sonra dünya bir 
şma daha basmış 

olacak 

ste Sen Denis denilen yer
:nde enteresan bir mUsa· 

yapılmıştır. Bu bir nevi 
yarışıdır. 22 müsabık, i§· 
etmi§tir. Tek kumanda i-

ıpei birden, birdenbire su· 
ıbine dalmıglar, en sonun· 

k mere suyun yilztlne 
, nefes alma kabiliyeti en 
olan sayılarak, kendisine 

.ellik tevcih olunınu3, bi· 
mükafat verilmi§tir. Ve 
ddardan ancak bu biri, 
dibinde 2 dakika, 38 bu-

aniye kalabilmi§tir. 

ciğerleri kuvvetli olan 
21 müsabık, suyun dibin· 

v yukarı 2 dakikadan 
kalamamışlardır. Birinci· 

an, a)'ii .zamanda 
·>"' kadar ki dUnya reko· 
tastamam 31 saniye ziya

la kırmı§tır. 

dibi sporu müsabaka· 
.. .de türlü türlü yapr 

'lar arasına bir yenisi· 
bariz olmak U7.ere kat

ba§ka, bu bahisle öteden· 
uğraşıldığını da hatırlat· 

" Sürekli süren nefes al· 
.eselesi, vahşi ve yan vah

.yılan milletlerde, sonra ba· 
·inesıekler için, mesela inci 

çlarmda büyük rol oyna· 
bir tetkik mevzuu halinde· 

• Meşhur lngiliz fizikçisi 
. ykl Faradi, raspirasyon a

·.nin uzun nefes almayı te· 
edici surette tekemmülü na· 

tanin edilebileceği hususunu 
mesele olarak ortaya almıı;ı, 

ı1attırmalarmı bu sahada de
:eştirmiştir. İnsan ciğerinin 

nefes alarak mutattan 
misll dn.ha fazla müddet su

dibinde knlmma.sma mü· 
.t bulunduğu, ancak bunun 

evvelden antrenmana ıu· 

olduğu neticesine varmış-
• Dolayısile de, bu iş adcta 

spordur ve şimdi de işte 

yapılagelen sporlardan bi
ıe değlRikliklerle karşılaşaca· 

Terbiye mesela~eri: 
-- ~2- --- ,...... ,_, ._.. ,,_,, ..... ,_ -~ 

Ail • 
enın en kü.ç.ük 

v çocugu 
Ya7.ao: Fevzi Selen 

Bir çocuğun karakteri hak· 
kında hüküm verirken onun 
hangi içtimai prtlar içinde ye
ti§Ill.İf olduğunu hesaba katmak 
şüphe.siz bir zarurettir. Bilhar 
sa yeti§tiği aile içindeki durumu 
büyük ehemmiyeti haizdir. O
nun, biricik, ilk veya en küçilk 
olması bUyük bir m1lna ifade 
eder. 

En küçük çocuklar bamba§· 
.ka birer tiptirler, Aile içinde 
kendilerinden önce bir kaç ço
cuk yetişmi§, olgunlaşmış, or
taya ÇikmI§br· Bunlardan her 
biri d()ğduğu zaman evvelkile
re teveccilh edilen ali.kanın çok 
büyük bir kısmını kendi ti7.erle• 
rinde toplamı§ ve ötekilere na
zaran fazla bir ihtimam ve tef· 
kat ortasında yaşa.ınıştır. ~ 
kat bu rahat ve mesut hayat an· 
cak kendisinden sonra yeni bir 
çocuğwı .doğumuna kacfar böy
le devam etmit ve bu yeni do· 
ğumla beraber o da bu ge.nie a
lakanın milhim bir kısmmı kay 
betmiştir. En kUçtik çocukta i· 
se iş böyle değildir. O, doğduğu 
zaman diğerlerinden alınıp ken· 
dine verile.n bUyük alaka ve ih
timamı bir daha hiç kaybetmGJ
miş, büyüyüp yetiştiği halde e· 
beveyninin candan alMcası ken· 
disini daima takip etmiştir. Son 
ra (her şeyin ·en kUçilğil sevilir) 

sözü herkesçe bilinen bir .söz
dür. Bunu yalnız ebeveyn değil. 
yakın ve uzak bütün taallük:ı.t 
tekrarlamış ve böylece en kil -
çtiğe, diğerlerine Ustttn olan sem 
patisini ilan etmiştir. 

Bilhassa yqı ilerlemiş olan 
ebeveyn çocuk yetiştirmek a· 
adetinin sona erdiğini düşüne

rek bu son yavruya bambaşka 
bir gözle bakar. Onun değeii 
ebeveyn için ötekilerden çok Us· 
tilndür. 

Hemen her ebeveyn .en .küçük 
çocuğa karp, ne derece üstün 
bir şefkat ve sevgi gösterdiği· 
ni işaret ederken bunun yalnız 
bugünkii sosyal hayatmıı$ 
böyle olmakla kalmadığını, es· 
ki devirlerde ve bir çok sosye
telerde ayni vaziyetin mevcut 
olduğunu da kaydetmek icap e
der. Ga-ek bizim büyük annele
rimfaden dinlediğimiz hikaye· 
lerde, gerek başka .milletlerin 
halk masallarmda hemen dalına 
ıuntarı işitiriz: 

''Vaktile bir adamm üç oğlu 
varmış. Bir iş için en bUyüğü
nil göndermiş. O bir şey becere
meden dönmtış. İkincisini gön
dermiş. O da eli boş olarak dOO 
mtlş. Fakat en küçük olan n· 
çUncüstlııU !,,. Bu tertip biklye
ler. efsaneler o kadar çoktur ki .. . 

(Devamı 7 nclde) 

DAYI BEYiN MARiFETLERi : 

Buulan hattrmızda 
tutun! 

Yangın: 

İstanbul için: 24222, Beyoğlu 

için: 44644, Kadıköy için: 
60020, Usküdar için: 60625. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, 
Tarabya, Büyükdere, Fenerbah • 
çe, Kandilli; Erenköy, Kartal, 
Büyükada, Heybt-li, Burgaz, Kı • 
nah, i~: Telefon muhabere me
muruna yangın demek kilidir. 

Rami itfaiyesi: 22711. 
Deniz itfaiyesi : 36. 20. 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata 

yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdat: 44998. Müddeiu

mumilik: 22290. Emniyet mü. 
düdüğü: 243S2. 

Nafia vekileti İstanbul elek • 
trik itleri umum müdürlüğü 
Beyoğlu: 44801 - lstanbul: 
24378. 

Sular idaresi Beyoğlu: 447834 
Beşiktaı: 40938. Cibali: 20222. 
Nuruosmaniye: 21708. U&kU
dar - Kadıköy: 6077 3. 
Havagazı: fstanbul: 24378. 

Kadıköy: 60790. Beyoğlu: 44642 
Tabi iatemek İçin: 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek 

ciheti: 36 • 101. Kadrköy cihe
ti: 60447. 

KURUN 
lstanbulun en ucuz ve 
en güzel gazetesidir 

. 
1 ; 
ıı 

Yediler, . ' 
yeoı4er •. 

l(S., tan& 8 incide) 

Şimdi kedi iatiyenleri arama· 
la başlamıştı. Fakat kime mü· 
racaat etse: 

- lstemeyiz. kediden bol ne 
yar! diyorlardı. 

O zaman Gervuo: 
- BUyUyllnoeye kadar etıt 

parasını ben veririm, diye bir 
teklifte bulunmağa başladı. 

Bu sayede nihayet~kedilerden 
birlni verecek adam buldu. 
Şimdi dört yavnı kedi kalmır 
tı. Yine birbf rlerile oynuyorlar· 
dı. Anneleri de - Gervaso bu· 
na çok §8Şmı§tı - yavnııarm· 

dan birinin eksildiğinin hiç 
f arkma varmamış, öyle, öteki· 
ler oynarken bazla bakıyordu. 

O zaman Gervaso ikinci bir 
yavruyu daha birisine verdi. 
Anneleri yine o mesut halinden 
hiçbir ·feY kaybetmemişti. Yal
mz. yavrularmdan en sonun· 
eusu da gidince işin farkına var 
mış gibi idL Bir iki miyavla· 
dı, odada çocuklarını arar gibi 
Clolaştı. Fakat bu da bir günden 
fazla sürmedi. 

Şimdi yine sandalyanın al
tında rahat rahat uyuyordu. 
Gervaso onun bu haline baka-
rak: 

- Bu el.istik! vticudun gibi 
11enin ne de elastiki bir ruhun 
yarmıg ! diyordu. 

Bu düşüncelerle, mazisini ha 
tırlamıya başladı. Kendisinin 
yalnız adam olmadan evvelki 
hayatı aklına geldi ve kendi 
kendine konuşmaya başladı: 

•'Sevdiklerimi.7.den ayrılır 

ken bir felaketle karşı]aştığr 
mızı derhal anlarız. Kalan ha· 
tıralar, hayaller, o uzaklaşan 

ıısevgili kimsenin sesi, her da· 
kika bir parça kaybolur. Fa· 
kat bununla, §ll rahat rahat 
hayvandaki gibi bizdeki ısbrap 
da azalmaz. lçi'mtzde esraren· 
giz bir kuvvet yükselir ve -...;z
Cien uzaklaşan o sevgili kimse
nin hatrrasını, hayalini, sesini 
ister. Bu suretle zaman gedik· 
~ ıstırap derinleşir ve bütün 
havatı karanlığa boğar. 

- l.u.>ı..1.o .. ılirı her cJurduiu 
bma.n inmem mi 1Azımı 

SAGLtK BAHISLERa -----...... 
Kusmaıar nelerden ileri gelf r:er ? 

ffamnstzlıkları sayarken (is· 
hal - amel) (inkıbaz - peklik) 
·(kusma - kay) gibi haller gö
rüldtığün\l, buaD ishalle kur 
manm, lnlabula kn8D'anm bir
likte olabileceğini umn boylu 
anlabmfbk. 

Naaıl ki, ishal 'ft inlnbazlar 
bir çok sebeplerden ileri geli• 
yorlarsa kusmalar da tıpkı on
lara benzer. Her kusmada mu • 
bakkak peklik veya amel oıma.. 
m prt değildir. Ku1malarm ne: 
terden ileri geldiklerini anla· 
malı için BD'll•nması doğnı o
·11ır. 

1 - Midenin iltihap, çıban, 

kanser gibi bazı hastalıklarla 

onlara ait &iddetll sancılardan 
ileri gelen kusmalar. Böyle kus 
ma1arda hazan kan ve cerahat
te bulunabilir. 

2 - Banak1arm iltihap, çr 
ban, b.naer, apandisit, düğüm· 
lenme gibi hastalıklarla onlara 
ait §iddetli sancılardan ileri ge
len kusmalar. 

3 - Karaciğerin Bafra kesesi 
iltihabı, safra kesesi taşları gi
bi hastalıklarile giddetli sancr 
larmda ve safra kesesinin her 
hangi bir sebepten dolayı tı
kanmaslle husule gelen sanlık· 
!ardaki kusmalar. 

4 - Ba%J ateşli devam eden 

yumurtalık ve rahim iltihapla
rile, gebelik ve lohusalık hum· 
ması gibi bazı kadın baatalıkla· 
rmda görWen kumnaJar. 

6 - Bazan kalp hastaJıkJarm 
da görillen kusmalar. 

6 - lateri. ııörutenl gibi ba· 
zı sinir haatalıldarile bunlardan 
ileri gelen bq dönmeleri ve bq 
ağnlarmda rörillen Jmmnalar. 

7 - Menenjit, çiçek, grip, ti
fo, yılancık, kızıl, kızamık, u· 
fUs gibi çok gilrWtillU ve llddet· 
ll ateeıe devam eclen salgm ya· 
pıCJ hastalıklarla sıtmada görü
len kusmalar. 

8 - Boğmaca, bronşit, zattır 

ree, zatUccem gibi bazı akciğer 
hastalıklarmda görillen kusma· 
lar. 

9 - Hariçten alman JJehir
lerden ileri gelen kusmalar. 

10 - Kendi kendine Rhlrlen 
ınelerden ileri gelen kusmalar. 

11 - Uyku hastalığı :ve be
yin urlarmdan ileri gelen kus
malar. 

12 - Mide ve ba.raak tenbel· 
liği neticesi, hlsıl olan inkıbaz· 
lardaki kusmalar. 
· 13 - Bazı ate§li böbrek ve 

mesane lltlhaplarile i1reınJ ya
ni idrarda.ki firenin kana karJŞ" 
masmdan ileri gelen kusmalar • . 

14 - Hiç bir sebebe bağlı ol· 

Terbiye nıeselesi 
(Bat tanlı 2 incide) 

Din kitaplarmm kaydettiği 
(Peygamber Yusuf) hikayesini, 
Yakubun bu en küçük çocuğuna 
karşı gösterdiği sonsuz sevgi 
yüzünden başlayıp devam eden 
macerayı hepimiz hatırlarız. BU 
tün bunlar en küçUk çocuğun 

her .zaman sosyetede hususi 
şartlar içinde yetiştiğini göste-
rir . 

Bu geniş sevginin tesirlle en 
kUçUk çocuklar her işte daima 
büyük yardımlar görürler. Yar
dımsız kalan diğer büyükler, 
her işlerini kendileri başarmak 
mecburiyeti karşısında oldukça 
becerikli ve muvaffakıyetli ye· 
tişirlerken en küçükler daima 
gördükleri bu yardımlara ahırcı, 
alışa. her yerde bUvUklerin mU· 
zaheretini bekleme~ b:ıslailar. 
Kendi işlerini yalmz görmek i· 
~in cesaretleri ve nPfislerine f
tfmatlan yoktur. Çok nu ·e<ler" 
ler ve mllzaheret ararlar. Ebe
veyn en kUçllklerin türlü vesi· 
lelerle ortaya eıkan becerilfqfz
Jflderfni yukarda f~ret edilen 
gaıif amıııattntn teldrile 001111. 

küçüklüğüne atfeder ve böylece 
onu mazur gösterirler. Bir za· 
man gelir, en küçük olmanın te
min ettiği bu büyük §efkati bu 
çocuklar istismar etmenin yolu
nu tutarlar. Ve bu suretle öte
ki büyük kardeşlere nazaran ha 
yatlarını daha rahat ve mesut 
bir hale getirmeğe başlarlar. 

Ebeveyn, küçüğe karşı besle· 
diği büyük sevginin tesirile 
kardeşler ara..cımda çıkan ihti· 
liflarda haklı, haksız ekseriya 
küçüğe tuaftarlık ederler. O
nun yardımcısı kesilirler .. Esa
sen kendilerinin ihmal edilmek 
te olma.sına mukabil küçüklerin 
bir de her davada haklı çıkarıl· 
makta olduğunu gören büyük 
kardeşler, en küçüğe karşı iç
lerinde bir kıskançlık duygusu 
ta.snnağa başlarlar. Hele türlü 
vesilelerle en küçüğün vaziyeti 
diğerlerininki ile mukayese e
dilemiyecek kadar iyi ve rahat 
bir hale gelmişse bu kıskançlık 
bir dUşmanlık duygusu halini 
Blmağa başlar. Ebeveynde ekse· 
riya onun her kiirük muvaffa· 
)ayetini mUbaliğalı görmek, 

mıyan itiyadi kusmalar. 
15 - Bazan, göa kulak ilti· 

haplarında görlllen bq dönme
leri ve baş ağnlanndan ileri 
gelen tumnalar. 

16 - Çocuklarda hastalık ve 
saire gibi herhuıgl bir sebep
ten ileri gelen knmn•>ar. 

17 - Gilnet çarpmam, denis. 
tramvay, §imendifer. otomobil, 
tutmasmclan ileri gelen kur 
malar. 

18 - Morfin ve buna beuer 
bazı iliçlardan ileri gelen kus
malar. 
Kısa bir fikir verebilmek i· 

ÇİD yazılan bu OD seki& çeflt 
kusmayı birbirinden ancak 
doktor ayırtedebilir ve hiç bir 
hastalığa bağlı olmıyarak ee-

• bepeiz, itiyat, hurmaulık gı'bi 
basit sebeplerden ileri geldili• 
ne dair kanaatini bildirdikten 
sonra alınacak tedbirler kolay
laŞir. 

Burada 6. 12, 1' ayıda g&r 
terilen bu basit kusmalara ka
şı icap eden tedbirlerin kendi 
kendine alınabileceği, diğerle
rinde ise hastalıkların eekll ve 
devamına göre doktorun clirek
tifile hareket edilmesi çok uy 
gun olur. 

Bu bahse· devam edeceğiz. 
Dr. Necadti71 ATASAGUN 

büyük kardeşlerin kıskaııçlü: 

ve düfmanlık duygularım kam· 
çılar. 

En küçük, böylece ailede ·dai· 
ına diğer bilyllk kardeşlerinin 

UstUnde bir mevki almış olma· 
nm verdiği bir tamah ve ihti
ras içinde bu mevkii elinde ıuı
mağa ve ebeveynJn mUmberet 
ve yardımını her an hazır bu
lundurmasına çok dikkat ede
cektir. Bu vaziyetin bir an için 
bile sarsılmasına tabammUl &o 

demiyccek ve böyle bir vaziyet 
(Arkası 7arm) 

- istersen ,anlım 
artık basabilirim. 

edeylm, 
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dl · uJı..ın fazla itli. 
- Bırakın şimdi yansın .• Hepiniz 

deniz kenarında toplanınız .. Gözleri· 
nlzi şu parmağımın istikametine tc· 
vlrinlz ve bakınız. lşte ııon tlmldl
mlz .• 

GözUmtız papasın, elini göremlye
cek kadar ferini kaybetmişti. Başla
rımızı cevirdlk ve son Umldi bekle
dik. 

Dakikalar geçti. Papal!I yerinde 
duramıyor, taştan taşa sıçrıyor, ba
zan farkında olmıyarak dalgaların 
lc;lne dUşUyordu. Mütemadiyen: 

- BtıyUk Allahım, sen bizi kurtar
dm. Sen bize acıdın .• 

Diyordu. Bazan bize dönüyor, önü
ne geleni omuzlarından tutup sarsı-
7or: 

- Kurtulduk fşte ... Ştmdt karınla
rınız doyacak, gözleriniz açılacak, 
ytlztınttze renk gelecek. 

Meaeleyt biz cok geç anladık. BU· 
l11k bir Fransız gemisi, bize doğru 
yaklaı,ıyordu. 

Demek Papasın pllnı buydu?. BU· 
tUn gUnlerını deniz kenarında ufuk
lara bakıp geçirmenin sebebi varmış. 
Her ne olursa olsun kurtulmuştuk. 
Hepimiz hayatlarımızı ona borçluy
duk. 

Biraz evvel: 

- Papas galiba çıldırmış.. diyen 
ihtiyar, gemiyi SörUnce bacaklarına 
gelen kuvvetle koştu, onun ayakları
na kapandı: 

- Çok yaşa pnpas efendi, dedi. nı. 
zl 0 ' vcl Allah, sonra sen kurtar
dın. 

Fransız gemisi epey uzakta demir· 
l edl. Denize lndlrllen bir kayık bize 
do~ru gclmP~e haşladı. Hepimiz rı
dcta nefes almadan bekliyorduk. Al· 
tı gUndilr ilk defa kalbimin hızın 
tnrptığrnr hissetmiştim. Zc>hrndan 

a) rıl lıktan sonra bence yaşamanın 

Jatcn kıymeti kalmamışken, dUnyıı
~nn uzak bir adada can vermek cok 
acı geliyordu. Ölmek istemiyordum . 
Du kalp çarpıntısı, Zcbrn ile gözgl.lıc 
geldiğim geceki gibi idi. 

l~ayıktan iki kişi tıktt. Hepimiz 
u:;UştUk. Annelerinin gagasından yem 
almak için ağızlarını atan ya\'ru lrnş 
lar gibi bir lokma ekmek için koş
muştuk. Gemidekiler, bizim açlığı

mızdan ene! hizl kurtarmayı dllşUn
mtiş olacaklar, sahile çıkan tnyfnln
rın ellerinde bir şeyler yoktu. Bize 
yaklaştılar. Biri: 

- Kaptaııınıız, relslnlzle görUş
mek istiyor. Kim ise buyursun .. de
di. 

Hepimiz blrlbirlmlzc bakıştık. Pn· 
pas: 

- Hakları var, dedi. Her tnrn! 
korsan dolu. Bizi tuzak kurmuş bir 
korsan tayfaları sanmış olnbllirlcr. 
Onun için itimat etmiyorlar. 

Sonra kaptana döndU: 
- Haydi babacan, dedi. l\aptan

la kaptan görUşUr. Git; anlat hııJJml
zl. Gelirken de ekmek getir, arka
daşları çok bekletme .. Tahammilllc
rl son haddini buldu. 

Kaptan sUrntle kayığa bindi. 
Dakikalar o kadar uzun gcllyorrlu 

ki.. Şimdi, kaptan çabuk gelslıı dlyo 
tlua ediyorduk. O da oldu. Du serer 
blrlblrlne bağlı birkaç kayık geli
yordu. Papas: 

- Hazır olun, cl<mek geliyor. mUj
deslnl verdi. 

Ekmek kayıklarını karaya yaklaş
tırmadılar. Ben de dahll oldu~um 
1ıalde denize daldık. Tayfaların fır
lattıkları kupkuru pıırr,aları deliler 
gibi topluyordu. 

Kimse ağzına götüroıeğc vakit bu
lamıyordu. ne parça nlan . beş par-
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ca almaya uğraşıyordu. 
Dağıtma işi bittikten sonra birer 

konarn ceklllp kemlrmeğe başladık. 
Bir aralık gözUm papasa kaydı. 

Her gün ufukları seyrettiği kayanın 
UstUnde durmuş, güler yUzle bizt 
seyrediyordu. Hlc blr hederi olma
yan. dUnynnm en mesut adamı hali 
vardı. 

Yanma koştum: 
- Aman papas efendi ,dedim. Siz 

ekmek nlanıadınız mı? .. 
Bunu söyledikten sonrn elimdeki 

parçalardan birini uzatmaya davran
dım. Sonra birden çektim. Karnım 
doymamıştı: 

- Ya sonra aç kalırsam .. diye dil
şUnd Um. 

Bunu, papas da farketmlş olacak. 
Derhal elinin tersini göğsUme doğ
ru uzattı: 

Sen karnını doyur e\'lft.dım, de
di. Ben bulurum .. 

Fakat ekmeği vermek tstemedlğl
ml farketmiştl. Utandım, kızardım . 
Boynum bUkUldU: 

- Beni affet, dedim. Çok adi bir 
hareket yaptım. 

GUIUmscdi: 
- Hayır evUldım, dedi. Illc üzül

me .. 
Sonra sesini yavaşlatarak kula-

ğının eğildi: 

- Asıl ben senden af dlleyeC'eğlm. 
- Aman efendim .. 
- Ôl•le .. Öyle .. Çl!nkll ben aç dc-

sllim. 
At değil misiniz? .. 

- Hayır .. 
- :Fakat lıir şey ) em ediniz .. 
Gene güldU: 
- Ben her gUn yedim .. 
- Jicr ~Un ycım<'k mi yediniz?.. 

Hunu o kı dar ku,·vetll söylemiş

tim .ki (lnpas yerinden ı;ıc;;rar gibi ol-

du. Falmt soğukkanlılığını hiç boz
madı: 

- Asıl affedilecek kimdir şimdi 
anln<lın mı? .. Sen, ki bana en yakın· 
din. Açlıktan yerlere serllecek gibi 
din. Açlıktan yerle erserllecek gibi 
oldun. Öyle olduğu halde bir lokma 
bile vermedim. 

- Demek ekmeğiniz \'ardı! .. 
- Yardı e\'lMım .. Hayatta tecrU-

bell olmak ldzımdır. lnsan her şeye 
tahammül eder. Falrnt atlığa biç .. 
Hele benim glbl lhtl~ arlar itin ntlık 
lHUnıdUr. Allah insanları ölmek Uze· 
re yaratmıştır. Amn, canını istedi
ği Yaklt alır. Eceli gelmeyen insan, 
balık lcarııında ynşar. Fırtına başla
dığı \'akit ben ilk Iş olarak ekmekle
ri koynuma, ceplerlme doldurmak 
oldu. Ne zararı ''ardı. 
Kulaklarıma inanamıyordum. Bir 

andn fenalaşmnktn olduğumu hisset· 
tını. YUzüm buruştu. 

Pnpns cebinden bir parça ekmek 
çılrnrdı: 

- işte, dedi. Du son lokmam idi. 
BugUn bununla idare ettikten sonra 
yarın tnmamlyle aç kalacaktım. A· 
ma size ekmek vermedlğlme fenalık 
yapmadım. BiltUn el{mcğlm kac in
san doyurabilirdi. O vakit veıı de ac 
kalacaktım, şimdi karşımızda duran 
gemi de s6nUk gözlerimizin 6nUnden 
geçip gidecek. hepimiz burada öle· 

cektlk .. 
Papasın sözleri doğru idi. Ona hak 

verdi ın . 

Korkuç korsan 

Yeni geminin kaptanı hepimizi et
rafına. topladı: 

Du gemi. dedi. Kıbrısa kadar a
dam başından 400 kuruş istiyor. Ra
zr olan binsin .. 

• 
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Kim razı olmazdı. Toprak,' taş ve 
ağac kadar kıymeti olmayan para
nın hlc bir şeye yaramadığını hepi
miz anlamıştık. 

Kayıklarla gemiye taşınmağa 

oaşladık. Yeniden dünyaya gelmiş 
kadar seviniyorduk. 

.Gemi ,sankl bizi dünya cennetine 
ı"Htnrecektı. 

Fakat hepimiz güverteye dolduğu
muz vakit iş birdenbire değişti. lçinc 
lrdlğlmlz gemin~ L~r korsan geml
l>lduğunu anlamıştık ... 
Ne yapablllrdlk. Girmiştik bir ke

Hatta. adada iken söyleseler lıi-

gtrmeğe razı olacaktık. 

1 Gemide yeniden yemek v~rdiler. 
'akat şimdi Jokmnlar boğazımızdan 
ıeomlyordu. Çilnkll aşağıdan zincir 
takırtıları geliyordu. 

1 iYemeklerlmizi bitirmiştik. lri ya-
11 bir adam geldi: 

- Burada lrnlabnlık ediyorsunuz. 
'.Aşağıya ininiz .. dedi. 

Mesele anlaşıldı. Bizi de zincire 
TUracaklardı. Yaraları iyileşmlyen

lerlmlzi ayırıp top ambarına koydu
lar. Geri kalan kırk iki kişi dip am
barda haı>sedlldik. Dip ambar boş 

değildi. On esir daha vardı. Bu he
sepla hepimiz em kişi oluyorduk. 

Karanlık bir köşede çuval gibi 
fırlatılmış duran birine yaklaştım. 

Sordum: 
- Sen nerelisin? .. 
- Nereli olduğumu niçin soruyor-

sun. Den de senin gibi insnnım. 
- Burada çok zamandanberl mi 

yatıyorsun? 

- Günlerimi bilmiyorum, ki söy
lfyeylm. Sabahı gördUğllm yok. Dil
dlğlm bir şey vars:ı, top sesleri, ba
ğırışmalar duyunca Jınrbe girdiği

mizi anlıyorclum. O kadar. Ne olu
ıor, kim kimi vuruyor, ;örmüyorum, 

Fakat içinde bulunduğumuz gemi
nin korkunç bir korsan gemisi oldu
ğu belli. Şimdiye kadar belki elli de
fa harp oldu. Bir defasında başkala
rının eline dilşmedlk ve zarar gör
medik. 

Du, mUthlş bir şeydi. üstUste fe
Hiketler geliyordu. Burası, adadan 
daha müthiş bir yerdi. Her saniye 
lılr tehlike karşısında idik. Korsan 
gemisi ,başka gemilerle çarpış_mak ı. 
cin dolaşır. 

- Yemek veriyorlar mı? 
Diye sordum. 
Adam, fazla izahat vermek fste

mlyord u. Başını öbUr tarafa çevirdi: 
- Akıllarına geldiği vakit verir

ler .. dedi. 
Bu esnada onun yanıbaşından bir 

başka ses yükseldi: 
- Birader, dedi. Ne merak ediyor

sun, göreceksin, öğreneceksin .. 
Dirlncl konuştuğum hiddetle başı

nı çevirdi: 
- Actın mı ağzını, diye azarladı. 

Şimdi susmazsın. 

- Sen uykuna bak. Her vakit be
n im ağzıma karışma, sonra fazla a
çarım. Köpekler gibi yatacak deği
lim. Konuşacağım elbet. Hem senin 
bana söz söylemeğe hakkın da yok. 
Benden fazla nen var. Yaktilc paşa 
evH\.dı imişsin. Simdi onlar sökmez. 
Kimse dinlemez. 

ObUril hiddetle doğruldu. Yum
ruklarını sıktı. Yanıbaşında yatan 
arkadaşının Uzerine yUrilme~ iste
di. Fakat bir şey yapmadı: 
Kaptan - 4 

- Şeytan, diye kendi kendine söy-
- Sokarsam ne olacak .. Kurtulur 

sokma .. 
- 8oknr~aıı ııe olacak .. Kurtulur 

gidersin. Buraüa geberecek değil ınl· 
ahı?. 
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Artık ölilmü özlemeğe başladık. 

Herkes bir an evvel ölmek için dua 
ediyordu. 

- Yeter bu Azap .. Al canımızı Al
lahım .. diye dua ediyorlardı. 

Sabahın olduğunu görmUyorduk 
b!le. Mağaradan çıkmıyor, köşeleri
:.uizde zincirlere vurulmuş esirler gi
bi yatryorduk. 

Bu usuıu de papas bulmuştu: 
- Hiç dışarı çıkmayınız, demişti. 

Kaç giln geçtiğini öğrenmlyeceksl

niz. BUtUn günler, uzun bir gece gibi 
gelecek size. Hepiniz tatlı hayaller, 
lim~tıerle sabahı bekleyiniz. Allahın 
karanlılc geceleri, lyl haberler veren 
sabahlara gebedir. 

Dir sabah, altıncı glinil sabahı ol
duğunu sonra öğrendik. Papasın 

sesi kulaklarımızda inledi. Bağırıyor
du: 

- Koşunuz, geliniz .. 
- Kurtulmak isteyen koşsun .. 
Duyuyorduk, fakat kalkamıyor

duk. Herkes mağaraya kapandıktan 
sonra liç gUn papasla gezmiştim. 

Dördüncü giln: 
- Haydi, demişti. Sen de git, ma

ğarncla uyu .. Bentnı gellp uyandır
mamı bekle .. 

Papas, kimsenin sesine koşmadığı
m gBrUnce mağaraya geldi. Evvela. 
ben~ ya kalıyarak lrnidırdı: 

- Haydi, çabuk kalk .. Herkesi u
yanllır .. Uyansınlar .. Kurtuluyoruz. 
Geç kalşrsak bütün ümitlerimiz mah
vola.~al<.. Ben gidiyorum. Sen hepsi
ni dışarı çıkar. 

Papasın elinde alevli bir odun var
t!r. <>r.unla koşuyordu. Ne olduğunu 
nniamadan onun emirlerini yerine 
getirmek için topralclara serilmiş, 

yarı mu arkatlaşlarrnu sarsa sarsa 
lrnlılırmnğa başladım. Sesimin bü
t'.ln huvvetlylo bağırıyordum: 

- Çabuk, kalkınız.. Kurtulu 
ruz. Burada kalan açlıktan ölecek 

Bı kadar bağırmam ka.tl gel 
.ti. !ıfezarlarından dirilen ölüler g 
başlarını kaldırdılar· Doğruldul 
YUrUmeğe başladılar. 

Du hali hiç unutamıyacağım. B 
vücudun üstünde duramıyor, kol g 
deye yabaı:ı.cı gibi sarkıyor, ayakl 
vücuda ekll bir et parçası gibi lkl 
rafa kıvrılıyordu. 
Mağaranın önüne çıktığımız va 

papasın elinde bir meşale, dell g 
şuraya buraya koştuğunu görd' 
Yanına yaklaştığımız vakit: 

- Çabuk, diye haykırdı. Çab 
koşunuz, kurtuluyoruz. 

Arkadaşlarımızdan bir ihtiyar 
rıldnndı: 

- Papas dellrdl galiba. Ne ya 
ğını, ne söylediğini bilmiyor. 

lhtlyar böyle derken gUlUyor 
Fakat hepimiz gene papasın em 
yerine geUrmeğe koştuk. Yalan 
olsa papasın emirleri bize Umit v 
yordu. Fakat bu iş bizim yapac 
mız son iş olacaktı. Belki de mnğ 
Iarımıza dönemlyecek ,orada, o 
yığınlarının başında yerlere ser 
cektik. 

- Durmayın, her tarafını tutuş 
run .. Çabuk alevler, dumanlar g 
yUzünU kaplasın. Ne kadar çok a 
çrlcar, ne kadar fazla duman yapı 
sn, kurtulma ümidimiz o kadar 
ğalacalc. 

Açlık, hepimizi dUşünemfyecek 
lo getirmişti. Yapıyorduk, nlç 
Kimse bilmiyordu. Ateş ve duma 
da nasıl kurtulacağımızı aklımız 
mıyordu. O, yığının birçok tara 
rısascn tutuşturmuştu. Dizim de y 
dımımızla az sonra meydana yığd 
mız adanın bütün çalı ve çırpıları 
tuştu. Alev ve duman, papasın ıs 


