
r ~BU GAZET 1 
ı~tanbuhm en çok satılan hakiki 

akşam gazetesidir 

1 
İlanlarını SON TELGRAF'a veren· 
lcr en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. ----------

Sayı ı 580 · Yazı iş ler i: Tetefon 20827 
htanbul Caialoilu Nuruosmaniye No: 54 En sGn Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare . ııan: Teı. 2oa27 

Telıraf : ht. Son Telıraf 

ütün Türkleri", göZbebeği Sil3lıların tahdidi ve müs
üYük Önder . Atatürk'Un · tem leke mes·eleleri 
Orm . l şe ilde devam eden Almanya, büy~k devletler arasmda bir Hava paktı 
aracngv er hastalıgv 1 dünden- yapılmasmda ve müstemleke islerinin yeniden 

tı b · il! • . d .., . 
1
. d. gözden geçirilmesinde ısrar edecek 

erı seyrını; j egış ır 1 Almanya lngiltere'nin kend~ hava kuvvetinin üçte biri nisbetinde 
.- , hava kuvvetı bulundurmasını istemiştir. 

b QQf 2 2 den bu sabah s~at ona kit- Bu meseleler Dö~tler .. konferansının müteaki/J 
~d . ~oplantı•ında çetın muzakel'elere sahne olacak 

ar asabi, hazmi araz düne naza-
ran kısmen hafiflemiş bulunuyor 

• • • • • 
~Şimdi nabız daki-
kada 104 e tenef

.: füs 20 ye düştü 
;ve hararet dere

cesi 37 dir. 
Umumi ah;alde ha

jr/ lif bir salah mevcud 
o~makla beraber va
zıyet ciddiyetini mu-

, .~af aza ediyor 
Muteakib sıhhi 

• 
vazıyetrapQrları 

gene neşredi
lecek tir 

. 
"' •• '. '" •• t • •• • • • 

.İngiJterentn bfiyilk nrlılılarmdan Sutampton arhlı ı 

Çekosl0vakya yıkıldıktan s0n1'a Almanya 
önünde hiç bir engel kalmamıştır. 

Başvekil 
Şehrimize 
Geldi 

Paris 17 (A .A.)- Maten gaze
tesinin Londra lnuhabiri yazıyor: 

UmumiYetlc mes'ul İtalyan ef
karı umumiyesi, şimdiki halde 
dört garp devletinin toplanması 
tasavvurunu terketmiştir. Bu top 
lantıda 2örülecek is. Macar ekal-

G NE 

liyetlerine aid kat'i bir hal sure- Japon 1 B r : 
tinin müsbet formülünü tesbit et- --
mekte olacaktır. Maamafih, bura- ileri hareketleri ne 
da halen yapılmakta olan mü.za -

k.ereıerin tam bir muvaffnkiyet- Devam ediyorla 
sızliğe uğraması takdirinde ve ci-

(Devamı 6 ıncı sahifede) (Ynı.ısı 6 ıncı sahifede) 
• 1 
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Trakyadaki mühim idare 
hafriyata son verildi Amirlerimizin 

B• 1 •• 1•• •• ·ıe Terfileri 
ır ra o usu ı --

• •• • Liste Cumhuriyet 

Ye 1 en muhım bayra~ında ilin 
edılecek 

mezarlar bulundn 
Emsaii (i)lmıyan çok !uymetli bir mas~ 

altın tasvirler, yüzük ve küpt ler de ı L meydana çıkarıldı. 

Hafriyat lıeyetişehrimize döndü 

U
• • nivcrsite •ilk zamanlar tarih doçenti» doktor Arif Müfidin re

isliğinde Üni,·ersite Arkeoloji enstitiisü asistana Bayan Münire 
Karacalar \'e Trakya umum müfettişliği mimarı ~luzhar Altan

dan ibnretbir heyet tarafından «Vize• ve •Kırklareli. ndc yapılmakta 
ılduğunu evvelce haber verdiğimiz hafriyat sona etmi \'e heyet azaları, 
evvelki gün ehrimize dönmüşlerdir. 

B. MAZHAR ALTANIN MÜHİM İZAHATI 

l\linıar Mazhar Altan Türk Tarih Kurumu tarafından yaptırılan 
bu mühim hafriyatta ,·arılan son ve ehemmiyetli neticeler hakkmda 
şu izahatı \•ermi!jtir: 

- Bu hafriyat neticeleri, Trakya kiiltür tarihi için büyük bir 
ehcınınivet arzetmektedir. Vizedeki hafriyat, kasabanın cenuhundaki 
Hasbaz~ ve Düzova köyleri civannda mevcud ve sayısı .. 39. u bulan 
höyüklerin 4 tanesinde icra olunmuş ve ayrıca Vizenin tarihi kaleleri 
eteklerHe •Çöınlckçitcpe• de sondajlar yapıhnı tır. 

A höyüğünde Miladdan sonra 1 inci asra aid olduğu tahmin edilen 
ve muntazam yontmntaştanbir mezar bulunmuştu. 

BİR KRAL MEZARI BULUNDU! .. 

Burada yapılan son hafrjyatta taştan ve üzeri Er~k tezyinatla 
sil Hl bir JAhid de bulunmuştur. Bu lahid nçıldı[.rı ,·akit içerisinde, Mi
liddan sonra l inci asırda Vizede Roma İmparatorluğunun idaresi 
altında tesis olunan Krallardan birine aid bir •Ölü• bulunmuştur. 

PEK NADİR BİR MİÖFERLİ MASKE VE KADIN MEZARLARI! .. 
Yıkılmış bir halde bulunan bu ölüniin yamnda hiikümdarlara 

mahsus \'c etrafı altın yapraklarla süslü bir çelenk, sağ tarafında kab
zası yanmış bir kılıç \'C ay•k ucunda da ~·ine hükümdarlara mahsus 
pmüş \'e demirden mamul bir zırhlı elbise. kamalar, 5 tane gümiiş 
kupa, % altınyüzük \"e bunlardan başka, hakikaten çok biiyük bir kıy
met taşıyan ve şimdiye kadar emsaline pe nadir tesadüf olunan bir 
•miğf crli maske. de bulunmuştur. Bu •maske• nin üzerinde; baştan 
ışağı altın kakmalı bir deniz ilahını tas\•ir eden çok san'atkirane ya
pılmış kabartma resimler ve maskenin iki } .... ak kısımlarında da yine 
kabartma olarak kimilen allan kakmalı olarak ilahi tasvirleri bulun -
maktadır. 

B Höyüğünde ise. ayrıca yanyana duran 2 büyük mezar bulun
muştur. Bu mezarların bir aTrak• kadınına aid olduğu anla~almaktndır. 

Hükümdar ailesine mensub bulunan bu kadının mezarmda; sera
pa altın yapraklarla çevrilmiş bir «taç• 2 alhn bilezik, 1 altın yüzi.ik, 
nllm kiipc ve çok kıymetli taşlarla dzilmiş bir •pantantü• ve bir 
çok bronz, toprak ve ham eserler bulunınu tur. 

AT i\1EZARI! ... 

Birbirine pek yakın olan A \'e B llöyiikleri ~·anındaki 3 iincü di
ğer kilçük bir Höyükde de yine hükümdarlara aid olduğu anlaşılan 
bir •nt mezarı• ıneydana çıkarılmıştır. Hu son mezar; ga~·«>t kesif bir 
kUI tabal<usile örtülü olarak bulunmuştur. Ve içinde ınüteaddid yanak 
hıu•v;ıu kemikleri 'e bronzdan at gemleri porçalnrınu tcsadi.if olun
muştur. 

1'İR SARAY TEMELLERİ MEYDANA ÇIKARILDI 

İç Bakanlık, CumhuriYet bay-

ramında terfi ede\!ek olan vali, va-

li muavini, vilayet idare heyeti a
zası, başmüfettiş, mülkiye müfet

tişi , mektupçu, kaymakam ve nü

fus müdürlerine aid terfi listesi

nin hazırlığına başlamıştır. 
J-Iaber aldığımıza göre bu yıl i

kinci sınıf valilikten birinci sınıfa 

terfi edecek edecek olan valileri- ) 

miz üç, üçüncü sınıftan ikinci sı

ıufa terfi edecek valilerimiz iki, 
dördüncü sınıftan uçüncü sınıfa 

terfi edecek valilerimiz dokuz, 
doksan liralık idare heyeti aza -

lığına terf.i edecekler üç, seksen 

liralık vilayet idare heyeti aza -

lığına terfi edecekler ise yedidir. 

--=o=-

Ramazan 
Hazırlıkları 
Başladı 
Vağaz verecek h0cahr 

da tesbit olunuyer 
Ramazana 9 gün kalmıştır. 

Bu münaşebetle evkaf müdürlüğü 

icabeden ha:tırlıklara başlamış ve 

camilerin ihtiyaçlarını tesbit ede

rek temine koyulmuştur. 
Bu sene; ramazanda v8ız vere

cek hocalar da bu hafta içinde tes

bit olunacaklardır. 

Halkımızda da güllaç ve reçel 

gibi ramazanlık ve iftarlık gıda -
larmı tedarike koyulanlar p~yder

pey görülmeğe başlanmıştır. 

~KÜÇÜK HABERLER~ 
* Nafıa Vekili dliıı Adanada 

Çukurova su işlerini tetkik et · 
miştir. 

* Yenicami kemerinin üstün
deki kasrın bir müze haline ge
tirilmesi kararlaştırılmıştır. OLOM .AKINI 

Acaba tatbik 
edilebilecek • 

mı 

Fakat halk bu kararların devamlı 
ve müessir ş~kilde tatbik 
ediimesİriİ bekliyor 

Kanunun menettiği yaşteki çocuklar 
da bu kabil yerlere giremiyecekler 
Mevsim münasebeüle şehrimi - ı 

zin muhtelü semtlerinde ve bil
hassa •Beyoğlu• ndn bulunan si
nemaların hemen hepsi açılmış ve 
kış faaliyetine başlamışlardır. 

Belediye; her semtteki sinema
ları sıkı şekilde kontrole karar 
vermiştir. Bu meyanda; sinemala
rın şehrin umumi hayatında oy
nadığı rol nazarı itibare alınarak, 
kanunen tcsbit edilen yaştan aşa
ğı çocukların sinemalara kat'iy
yen kabul edilmemeleri temin o
lunacaktır. 

Küçük çocukları sinemalar gi
bi, bar ve danslı, içkili yerlere 
- velev ki, velisi He beraber de ol
sa - alan müessese sahipleri ve bu 
na müsamahn gösterenler hakkın 
da hemen cezai r.~kümler tatbik 
edilecek ve takibat yapılacaktır. 
Sinemaların •seans saatleri• 

nin de belediyece teshil olunması 
ve her cseans• arasında en aşağı 
20-30 dakikalık bir nra bırakılma 
sı düşünülmektedir. 

Bu takdirde her seans bitince; 

sinema içinde bulunan bütün mü.ş 
teriler dışarı çıkarılacak ve yeni 

Seans için kimse içeride bırakıl
mıyacaktır. 

Bu suretle salonlar kat'iyyen 

tahliye olunduktan sonra havala
n tebdil edilecektir. 

Film esnasında yollara iskemle 
konularak fazla müşteri alınma-

sına da müsaade edilmiyccektfr. 

Sinema ve tiyatrolar içindek-i 
büfecilerin tarifeleri de esaslı su 
rette tetkik ve tenzil olunacak -
tır. 

Son Telgraf 

Halk sinema ve tiyatrolarda -
ki izdihamdan müştekidir. Bil -
ha~a pazar günleri, maaaile bu 

kabil yerlere gitmek imkanı kal
mamıştır. Belediyenin bu karar -
lan Jayikile tatbik etmesini ve hal 
kın eğlence yerlerindeki istiraha-

tini temin eylemesini rica ederiz. 

Vilayetlerde! Yeni bir 
Yeni Keşif 
Teşkilat 

Kanun projesi 
hazırlandı 

Aldığımız malilmata göre, Da -
biliye Vekaleti tarafından hazır
lanan Yeni teşkiliıt kanunu Büyük 
Millet Meclisinin bu devresinde 
müzakere olunacaktır. 

--
Fen ve zeki nt:Jlere 

kadir değil ki ----
Çekirdekten 
Yağ 
YapıJıorlar 

Münih'tc imzalnnnn 
anlaşması, İngiliz -
nasebetlerinde iiınid 

hı husule getirmi d 

noktasıom tahmin 
büsbütün ba~ ola 
kamarasındaki mr~--

eiiınan olmuştu. 

Avam kamar mdaki 
İngilterede iki nevi 
fibiııin çarpışmasıyıll: 

1 - İngilterenin m 
hikiın olan konsörvatör 
bir zümresi, iki buçuk 
incili% dış politikasıaın 
:sine bağla kalarak, Av 
smda hiçbir devletin b 
kurmasmn razı olmamak 
tine taraftardırlar. 
uğurda birçok mUbaıeMI!!• 

karşı sevgi telkin etmiy 
Rusya ile beraber 
mahzur gönne7.l~r. 

2 - İkinci bir konsör9 

Vize kasaba ı içerisinde ve tarihi Çömlckçitepcn de kra olunnn 
hafriyatta da l\tiladdnn sonra 2 inci ve 3 üncü n ra aiıl olduğu anla~ı
lan gayet büyiik, muazzam bir bina temelleri kcşfolunmu tur. Bu bi
nanın bir •mabed• den ziyade bir •saray .. olduğu tahmin edilmektedir. 

•Vize• nin tarihi kaleleri eteklerinde yapılan hafriyatta ise fevka
lade ehemmiyeti haiz ve biiyük bir binanın •revak» kısımlarından bi
rine tesadüf olunmuştur. Bunun da bir •mabed .. veya bir •sara~·· ha
kiye i olduğu anlaşılmaktadır. 

* Kurşun alım ve satımının 
devlet inhisarına alınması ve sa

tıcılara birer \'esika verilmesi 

mutasavvcrdir. 

* İşçi sigortaları kanunu pro -
jesı hazırlanmıştır. 

* Evvelce şehrimizde 900 ha
mal varken şimdi seksen hamale 
inmiştir. 

Midilli nasll battı ? 

Pek yakında San Tel
graf'da G>kumağa 
başlıyacaksınız. 

5 senede tatbiki tasavvur olu -
nan bu liyihaya göre, 63 vilayeti· 
mizin merkezinde birer vali mu
avinliği ihdas olunacaktır. 
Ayrıca birkaç vilayetin işlerile 

meşgul olmak üzere de cmınta 
kavi idare heyetleri• teşkil edile
cektir. 

Şehrimiz Türkofis mudürlügü
ne gelen malümala göre; Alman
yada kurulan yeni tip bir çırçır 
makincsilc incir ve ü~ürn çckir -
deklerinden yag istihsal olunma
sına başlanmıştır. 

Alman fabrikatörlen bu su -
retle memleketimizden gbndcrilen 
incirlerle razakı üzüınlerinın çe
kirdeklerinden de istifade imka
nını bulmuşlardır. 

DİÖER MÜHİM NETİCELER! .. 
Bundan sonra me\•sim dolayısile hafriyatu :.on \'crilmi tir. Araş -

hrma \'e sondaj ameliyclerine gelecek yıl tekrar dc\'am olunacaktır. 
Diğer taraftan aKırklareli• n_ııntakaı;ında da Miladdan evvel 4 üncü 
asra ve Trakyada Makedonyalıların hakim olduğu bir devre aid iki 
mühim mezarla 1 at mezarı meydana çıkarılnuşhr. 

Bunların içinde çok kıymetli •Seramik> parçaları elde edilmi~tir. 
Ayrı ayrı bu mcurları.o resim ,.e planları çıkarıldığı gibi hafriyatın 

hemen her afhası da filme alınmı~hr. 
il. c. 

-------·------
Gölk<yü~üınde 

Aşık y©1rroş0alıro 
--------- - - --
AŞK VE MACERA ROl\IA.~ 6 

Nikah günü yirmi kişilik bir 
yolcu tayyaresi Yeşil.köye inecek 
v davetlilerle nikahlanacak çift
lerı etlıp yükselecekti. 

* Cahidc kcııdi kô~kimde .. 
İskambil folına bak ... ı :ık ke11:li 

kendıne söyleniyor: 
işte bir kumral erkek. yolu

mu diısünuyor .. iki zat~\an içinJe 
yu \ iıze geliyoruz .. eYim•zdc bır 

kala1.>.ılık var .. tuhaf ~ey' Hu ka
labalığın manası nedir acaba? ... 
İşte iki bacak.. iki genç erkek 
ka\·ga edıyor .. bunlar da ne'!.. 
Sarı ın bir kadının yatağına ke
der şuyor.. işte maçanın beyi 
onunla yanyana.. Allah Allah, 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

böyle fal da hiç açmamıştım şim
diye kadar. 

Cahidenin annesi birdenbire o
dadan içeri girdi: 

- Ne o, kızım .. yine mi fal?, 
- Can sıkıntısınqan, anneci-

ğim! İnandığımdan bakmıyorum .. 
bilirsin ya! Ben fala inanmam . . 

- Haydı kapa şunları yavrum! 
Evimizin içine uğursuzluk girme
sin. 

Cahide iskambilleri topladı .. 
masanın üstüne attı. 

- Bana bugun elma kompos
tosu pişirecek misin anne' 

- Ah, vallahi dun unutmuş

tum. İyi ki hatırlattın simdi. He
men elma aldıravım dn ate e ko-

* Ankarada bir Türk sanayi 
müzesi kurulmasına karar veril

miştir. 

* Japonyadn hükumet idaresi 
totaliter de\·letlerdeki usul ve 
esaslar dairesinde tanzim ve ten
sik edilmeğe ve tek partile mem
leketi idare etmeğe karar veril -
miştir. 

yayım. 

- Dün Perihanın annesi yap
mıştı. Sofrada misafirlerden u
tanmasaydım, bir porsiyon daha 
istiyecektim. O kadar hoşuma git
ti ki .. 

- Misafirler kimlerdi baka
yım? Yine tayyareci Nihat orada 
mıydı? 

- Aman, bırak şu soğuk adamı, 
anne! O kadar maddi ve duygu
suz bir genç ki.. ahlakını bilmiyo
rum amma, Perihana yazık oldu 
sanıyorum. 

- Ne diyorsun ayol? Bayan 
Pakize damadının üstüne toz kon
durmuyor. Çok kibarmış.. centil
menmiş .. akıllı imiş .. zenginmiş .. 

- Zenginlijini bilmem. Fakat, 
öteki saydıklarının hiçbirini gö
remedim onda. 

- Bizim nemize gerek canını! 
Başka kimler vardı bakalım .. 

Cahide kaşlarını kaldırarak gü
lümsedi: 

- Perihan haniya her zaman 

KALBE 
GiREN 

HIRSIZ 
1 

Senenin eo orijinal :-omaıuıu 
ı So Telrarda okuvacalun n 

bahscderdı . isviçred<• amcasının 
bir oğlu vardı ya, işle o gelmiş .. 

- Ne biçim şey. O da öteki gibi 
soğuk mu? 

- Değil anne! Ateş gibi sıcak, 
!ievimli ve çok ince bir delikanlı. 

- Sahi mi? Perihanın akraba
sından böyle biri vardı da Nihadı 
nerden buldu? 

- Perihanın bu işte kabahati 
yoktur, anne! Nihat onun peşine 
takıldı.. İlk önce annesini, sonra 
da kendisini elde etti. 

- Ne diyorsun, Cahide'.' İlk ön
ce annesini mi elde etti dEdi ... ?!.. 

- Öyleya. Bunu hiıla aıılıya -
madın mı? 

- Benim içimde kötülük yok 
ayol! Böyle şeyleri aıdımdan hile 
geçirmem •. 

- Cahide, haniva geçen gün 
sen bana Bayan Pakizeden bah
sctmiştin . Dilinin altındaki bak
layı çıkar bakayım. Şimdi aklıma 

geldi de sorayım dedim. Vallahi 

Vilayetlerdeki mektubi kalem
lerinin kadroları da genişletilecek 
ve memurların tcrfihlerl cihetine 
gidilecektir. Yeni teşkilat kanu
nunda daha ban mühim kayıdlar 
da mevcud bulunmaktadır. 

-=o---* Bulgaristandaki suikasd me
selesi yüzünden tevkifata devam 
edilmektedir. Mevkuflardan ya -
hancılar dışanya çıkarılmakta -
dır. 

ka~ gecedir uykum kaçtı. Bu na 
sıl iş ayol? 

- Bütün dünya .işlerinin tersi-
ne gittiği bir asırda yaşadığımı -
zı bilmiyor musun, anne! Genç 
kızların yaşlı erkeklerle evlen -
mesi, delikanlıların yaşlı ve ol
gun kadınlarla sevişmesi moda 
oldu. 

- Ne demek istiyorsun a kı
run.? 

- Hala anlıyamadın mı, anne! 
Bayan Pakize, Nihadı, kızına değil, 
kendine aldı. Evvela kendi beğen
di.. Sonra da kızına beğendirdi. 

- Haydi canım, senin için çı .. , 
fıt çarşısına benziyor! Bu kadaf 
yıllık komşu.muzu ben senden 
iyi tanırım. Pakize, çok temiz yü
rekli bir kadındır. 

-Sen bu kadar anlıyabilmiş • 
sin, anne! Nihatla Pak.ize teyze • 
min bahçede ~üklerini gö • 
zümle görmeseydim, ben de se -
nın gibi düşünürdüm! 

Cahicirnin annesi birdenbire 

Bu yeni ke~if; bumda da alaka 
ile karşılanmıştır. İstihsal edılcn 
ya&11n kıymet ve ehemnıiyetile; 
ayni usulün burada tatbik edilip 
edilemiyeceği tetkık olunacaktır. 

* Dün Cebecide Kara Ali ile 
Bulgar Kiro bir müsabaka yap -
mışlar, Kara Ali Bulgari 35 daki
kada yenmiştir. 

gözlerini açarak, küçük dilini yu 
tarcasınn bağırdı: 

- Ne diyorsun? Damatla ka
yınana öpii~ürler mi hiç ayol?!.. 

- Dedim ya. Öpüştüler .. Ve se 
vişiyorlar. İşte o kadar. 

- Aman Allahım .. tlstüme iyi
lik sağlık. Neler duyuyorum. Bu 
kadın kudurmuş demek... 

- Kudurmu~an daha ~ter. 

Yann, daha neltt görecek, neler 
işiteceksin! 

- Ku1aklanma inanamryorum 
amma .. 

- Bana inan, anne! Perihanın 
annesi, damadını delice seYiyor ... 

• •• 
Bir akşamdı-
R~at trenle istanbula inecek

ti. Biletini almış, istasyonda do
laşıyordu. 

Birdenbire Cahfde ile kuJılar
tı: 

- Geç vakit böyle nereye gi
diyorsunuz? 

(DevamJ var) 

zümreler vardır. Ve 
berlayn'i ve Dn1adiye' 
böyle ~·ürüdiikleri yol 
takih etmek istem· 

ziyeti çok iyi aala 

- Çemllerlayıa ve 
anla§tılt. Fakat. Eden 
Kuperler harp istiyo 

Dediği zaman, bunU 
istemişti. Bismarlıı: b 
mnnında Çarm ve A 
paratonmon ittif 
miyet veren \'e parle 
kilde idare etlilett 
İtslyaya ~ven Olm 
lerdi. 

Na:ıi rejiminin 
rudan doğruya • 

Fakat sö:ılerinclen 
le bir mana çıkıt:-. Çı 
ıilterede Daladiyellill 
sada daimi olarak a 
faza edeceklerindea 
bapa türlü ha 
fakat bundan eınia 
dir ki ,arp ceph 
mektea ve sil" 
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Esnaf meseleleri 15 inci yıl 
erzilerin derdleri Dönümü 

Mekteblerde faaliyet 
erziler cemiyete karşı bası adı 
k I "" k d d 1 15 inci Cumhuriyet bayramı i-Q a ay avranıyor ar çin bütün mekteplerimizde hazır-

lıklara başlanmıştır. 

~ Esnaf cemiyetlerı birleşik mer- mamalarının bizce, sıhhi cihetçe Ezcümle ortamekteplerle lise-
1' kezinde bulunan bır· kaç cemı·ye- • !erde kız enstitü ve san'at mek-dil de mahzuru vardır; çünkü, sarı • !, t in katibi umumisi olan Faiz Gün- bir hastalıkla hasta bulunan bir teplerinde talebelere yürüyüş ta-
f jll' doğdu ile bu defa da cTerziler ce- zinin diktiği bir elbise mikrobla- liroleri öğretilmektedir. 
' ' iYeti> hakkında görüştüm. Faiz nır ve bu suretle onu giyen bir İzciler de; mekteplerin açıldığı 
İ Gündogdu, sorgularıma cevab ve kimse, yeni ve temiz bir elbise gündenberi muntazaınan talim 
, rerek cemiyet hakkında şu su _ giydiğine kani bulunarak 0 bas- görmektedirler. 

:ıııılrel!e izaha girişti: talık mikrobunu alır. Bu cihet e- Mekteplerde bayrama bir hafta 
IJ - Şehrimizde, gerek büyük ma- hemmiyetle gözönünde bulun - kala derslerin mevzuları Cumhu-

il'_ğazalarda, gerek dükkanlarda ve durularak terzilerin de sıhhi mu- riyet baYramınıız ve inkılabımız 
r< gerek evlerde hususi surette ter- ayeneye tabi tutulmaları lazım - olacaktır. 

zilik eden terzi esnafının vekunu dır d 
.,. - · Öğleden sonraları a aynı mcv-
P..vir hayli kabarıktır. Mesela bı'zım· zuda talebelere konferanslar ve-Bu, cemiyetçilik, maliye, bele-
l minimizce (4000) den fazla ter diye ve devletin istediği istatistik 

zi vardır. Eh ... Elbette bu kadar bakımından çok ehemmiyetlidir. 
d alabalık olan esnafın cemiyeti Terziler cemiyetine kayıdlı bu-
pıld azası mühim bir yeklın teşkil lunması icab eden esnaf şunlar-
ııhden bir cemiyet olmalıdır,· hal-
ıııı '1buki vaziyet bunun tam tersine _ dır: Terziler, gömlekçiler, kolacı-

b· lar, hazır esvab satanlar, kumaş-~• "'ır. 931 den beri faaliyette bulu _ 
T çılar, eldivenciler, şapkaçılar, rıltlan, ve esnafa karşı mümkün 

0
_ k 

h ürkçüler, çamaşırcılar ve müs-
s' er türlü yardımdan kaçın- tahdemleri... 
ı;nııyan bu cemiyetin hıilen mukay-

1
· 

Y d 5 şte bütün bu esnafın ekserisi Jd e azası -6 yüzü geçmemektir. 
t cemiyete kaydolunmaktan daima ı<> s tarafı kayıdsızdır, Bunun za- istinkiı! etmektedir. Halbuki, es-

1-rar. 1 hiç şüphe yok ki yalnız ce _ 
t naf cemiyetleri hakkındaki 9159 ;;ıtımıye e değil, ayni zamanda be-

. numaralı kararname ile tanzim ıYe ve maliye de bu yüzden 
..,emutazarrır olmaktadır. Çünkü ce- edilmiş olan umum esnaf cemi -

t • Yetleri talimatnamesinin üçüncü r• ıye muamelatından alınan har 
· ,t:ın bir kısmı da devlete ve bele- maddesinin son fıkrasında bütün 
)l(lıyeye aiddir. Bundan başka, bu esnaf, ınensub oldukları cemi -
c l!l'.bı cemiyete mukayyerl olmıyan yetlere kaydolunmağa ve senelik 
,,ıl<ımseJer evlerde veya dükl, an _ hüviyet varakası almağa mecbur-

rd durlar) deniliyor. fr a vergiden kaçamak yaparak 
,;;alışabilirler. Buna rağmen, cemiyetin, esna-

. Cem
1 

iyete mukayyed olsalar, hü fına azami yardımda bulunmayı 
,l'ı~et ~rı ve adresleri malum ola- umde edinmiş olmasına rağınen 
.ıı:agı cıhelle bunun da .. esnaf, cemiyete kaydolunmaktan 

il"' onüne ge- k. k 
,ilmiş olur. çe ınme tedir. Bunun da sebebi 

Terzı'lerı'n · lüzumundan fazla kendi menfaat-cemı.vetc kaydolu 1 n- erini düşünmeleridir. - R. S. 
• 

enı 

alıkpazarı 
edhali 

. ---
: Eminönü meydanının 
"'~Çılması devam ediyor 
ti Eminönü meydanının açılması 
JI eliYesıne hararetle devam o -

ı unmaktadır. 

• Balıkpazarı sok - d •İ agın a yıkılma-
d ·• ıcab eden dükkan ve hanların 
. ı en ktıffeı;i yıkılmış, bu kısım-
ı'!~ Yıkılacak yalnız 5 büyük dük

./an kalmıştır. 
.• ı Caın.ıin tam karşısına duş·· en ve 
JY~ırka ·· 

. ç gun evvel tahtaperde ile 
• vnlen kı.sımdaki du'·kk" h' an sa ıb-
o crı de diıkkiınlarını boşaltmağa 

Kara sularımızda 
Yatan milyonlarca 
liralık dfineler ---Dalgıç hey' eti bugün 

işe başhdı 
100 lerce yıl evvel Foça ve Çeş

me karasularımızda batan gemi
lerdeki altın, ve sair kıymetli eş
yaların çıkarılması kararlaştırıl
mış ve bu hususta bir tüccarla 
Maliye Vekaleti arasında bir mu
kavele aktedilmişti. 

rilecektir. 

Mektepler; 28 teşrinievvel cu
ma gününden; 31 teşrinievvel pa
zartesi gününe kadar tatil edile
cektir. 

Arpa ve yapas)ı 
nizamnamesi 

İhraçları kontroletAbi tutula
cak olan •arpa• ve cyapağı lar 

için hazırlanan yeni nizamname
ler ve projeler tetkik edilmek ü

zere Şürayı devlete gönderilmiş
tir. Diğer taraftan .arpa• nizam
name;i hakkında muhtelif tüccar-

ların tekra. mütaleaları alınmış 

ve rapor halinde İktısat Vekiileti 
İç Ticaret Umum müdürlüğüne 

gönderilmiştir. 

Romanya d:ı 
Tütün 
Alacak 

Çekler gibi Rumenler de mem
leketimizden mühim miktarda 
tütün almayı kararlaştırmışlar -
dır. . 

Bu maksatla önümüzdeki haf -
ta şehrimize Romanyadan gel -
mesi beklenen Rumen tütün tüc

carlarından başka ayrıca Romen 
rejisi namına da bir heyet İstan

bula gelmiş ve doğruca Ege mın
takasına gitmiştir. 

Rumen rejisi; bu heyet vasıta
sile şimdilik 1937 rekoltesinden 
olmak üzere en yüksek cinsten 

30 bin kilo Akhisar tütün satın -
almayı kararlaştırmıştır: 

Tediyat Türkiye - Romanya 
klering anlaşmasına göre ve tü
tünlerin Köstenceye muvasala -
tından 30 gün sonra yapılacaktır. 

-11--'. > lamışlardır. Burasının yıkıl -
t· nasına da hemen baslanılacak 
~ ır. ; .. 
~ n·
.ı ıger taraftan Eminönü _ Bebek 

Bu işe bugün ev\·ela Çeşme ci
varındaki karasularımızdan baş
lanmıştır. Araştumalarda çalıştı
rılmak üzere bir dalgı, gı npu da 
evvelki girn istaııtu lt<a.ı hmire 
götürülmüştür. Ar<-<t:rmalarda 
hükumet namına 3 memur da ha
zır bulunacaktır. 

Bir profesörümüz 
akademi izas1 oldu' 

ram vay tey~ kk1.ı.f mahal!' d 1 
ı cılan d .' kk " ın e yı-

, . u aııL1rdan kazanıl 
"in d .. it. an ye-

. uze ılnıcsi de bitmişt· 
~· Şınıa · b ır 
" ı urada yerlere kü .. k 
" renkli ta çu 

Bu sularda milyonlarca lira de
ğerinde altın, gümüş ve sair kıy
nıetıı ~şya bulunacagı ümıt edil
mektedir 

Tıb fakültesi tıb tarihi hocası 
doktor Süheyl Üm·er merkPzi Pa 

riste bulunan beynelmild ilimkr 
akademisi muhabir azalığına se-
çilmiştir 

. : 

, 

Yeni arkadaşlar 
Yaşayışımız içinde her giin bir 

kaç dekor değiştiriyor, yeni yeni 
insanlarla tanışıyoruz. 

İktısadi meseleler 

Ankara'da ev 
meselesi 

Bu tanışmaların yüzde doksanı B h I' } • 0 k t 
iş saatlerimizde ve iş mev.zul'.'."'. a çe ı ev er ıçın ur a 
üzerinde oluyor. Her yenı yuz, 

çekiliyor 
bize yeniliğinin tesirini.başka ba~- Nafıa koopera .. tifi de kuracağı ma-
ka şekillerde hissettirıyor. Yenı 

(ilk defa) karşılaştığımız insan - hallenin yel'lerini tedarik etti 
!ar arasında baz.ıları arkadaşlık 
hislerim:tlin himayesinde en gizli 
hususiyet ve meşgalelerimizi öğ
renmiye muvaffak oluyorlar. 

Bu gibi haller bizi memnun et
rneii, değil mi! 

Fakat bu arkadaşlar bir kaç 
r'"""" ile örttükleri yüzl~rini 
r•ınbaşka şekillttre sokabiliyor -
!ar. 

Onların kullandıkları bu tab • 
ya bize, bizim İ(İn zararl ı olarak 
bir ~ok şeyler hediye ediyor. 

Bu ehdivelerin hPpsi arkadaş -
lık, samin:eyit maskelerile süs -
lüdür. 

Yeni hatta eskimiye yüz tut • 
muş a;kadaşlar bile bazan kendi 
menfaatlerini sizin çekecf'ğiniz bü· 
yük ıztırııblara karşılık gösteri • 
yorlar. 

B0ıtRAN CEVAD 

Yükleme 
Boşaltma 

İşleri 

ve 

Mevcud vagon ve tahmil, tahli
ye vesaitinin senenin muayyen 
aYlarında nakliyatı tamamık kar
şılıyamadığı görülmektedir. • 

Bu münasebetle İktısad Veka -
!eti yeni bazı tedbirler teshil ede
rek tüccarlarımızın muhakkak 
bunlara riayet etmeleri lazım gel
diğini şehrimiz Ticaret Odasına 
bildirmiştir. 

Bu emir mucıbınce badema ey
llıl _ ı inci kanun ayları arasında 
tüccarlarımızın ve sanayi mües • 
scselerinin yükletecekleri vagon
ları 6-8 saat içinde yükleme ve •a 
başaltmaları, sanayi müessesde • 
rimizin .stok malzemelerinin a
ğustos ayında ikmal olunma•ı, faz 
la vagon siparişi yapılmaması mec 
huri kılınmıştır. 

Halka fidan dağıtılacak 

Evvelce haber verdiğimiz vcc
hile, Ankarada ev kiralarının 

yüksekliğini gözönüne alan Ba
yındırlık Bakanlığı taraJından, 
bakanlık ile demiryolları. P . T. 
T. ve hava yolları idarelerinde 
çalışan memurları ev sahibi yap
mak üzere bir nafıa ev kooperati
fi kurulmasına karar verilmişti. 

Kooperatifin esas mukavelesini 
hazırlamak ve diğer iptidai teşeb
büsleri Yapmak üzere bir komis
yon kurulmuştu. 

Komisyon kooperatifin esas mu
kavele proıesıni hazırlamış ve E
konomi bakanlığına vermiştir. E
konomi bakanlığı hukuk müşa· 

virliği mukavele projesınde bazı 
değişiklikler yapılması lüzumunu 
Bayındırlık bakanlığına bildir
miştır. 

Mahalle nerede kurulacak? 
Haber aldıj!ımız.a gim• Nafıa ev 

kooperatıii. evvdce tayyare mey
danı olarak hava yollarınca ıs

timliık olunan Gazı !<>rbi e eıısti-

Yeni 
Va/de 
Hanı 

Hazırlıklar bitti, inşa
ata bnşlanmak üzere 
Emınöniinde yıktırılan c Vali -

d<• hanı • verine Evkaf Umum Mü

dürlüğü tarafından Bu ükpc,stane 

caddesinde insa ettirilecek olan 
yeni "Valide hanı> nın ııışaat ha

zırlıklarına başlanmıştır 

Yeni han eski ~NC'c·ati Memduh 

biraderlC'r mağozasu nın bulun

duğu köşeden şimdiki 2 incı no -

ter daircsin•n karşı tarafına ka

dar; ayni lıiza üzerindeki bahada 

yapılacaktır. 

tüsü binasının yanındaki arsada 
memurlara ev yapacaktır. Nafıa 
memurları ıçin br mahalle haline 
getirilecek olan bu sahada yapı
lacak evler için lüzumlu olan pa
ranın iraat Bankasından kredi 
suretile temini düşühıilmektedir. 
Dev Jet Demir yolları lekaut san
dığı ile itaat Bankası arasında 

kredi işi üzerınde ilk temaslara 
başlanmıştır. 

Bahçeli evleri" kurası ayın 

23 ünde yapılacak 
Bahçeli evler yapı kooperatifi

nin yaptırmakta olduğu 170 evin 
bazı noksanlıklarının ikmaline 
çalışılmaktadır. Kooperatü or
takları 23 Bırinciteşrııı Pazar gü
nü mahalle meydanında toplan
tıya davet edilmişkrdir. 23 Bi
rinciteşrinde evler için kura çe
kilecek ,.e herkesin evi belli ola
caktır. Evlerın anahtarları İkin
citeşrinin birinci günü ortaklar 
evlerine girebilmek UZl'rc bir iki 
glin evv~·lind(·n vc:rile{·ektir. 

lzmirli 
Talebe 
Geldi 

Geçen ıl olduğu gibi ehrimi
Zl' bıı sene de yıiksek tahsil ınek

tebl!'rinde ve Üniwrsitcdc muh
telif belediyeler hesabına tahsil 

etmek üzere takbe gönderilmış -
tir . 

Bu meyanda İzmir vilayeti de 
16 kız ve .erkek talebeyı ehrimi -
ze göndermış, bunların okuma 

masrafları da mahallı vilayet büt
çesinden tefrik olunarak buraYa 

yollanmıştır. Bu kabil talebeler, 
Üniversiteyi veya yüksek mek • 

tebleri bitirince, hesablarına tah
sillerini bitirdikleri vilayet ve 
belediyede vazife alacaklardır. 

-0----

Türk - Elen şirketi 
Ziraat Vekaleti; müstahsillere, 

halka ,fidan dağıtma mevsimi• 
nde tevziat yapmak üzere ne mik
tar meyvalı ve meyvasız fidana 
ihtiyaç olduğunu bütün ziraat mü 
dürlüklerinden bir tamimle 'or
muştur. 

Bu ı;aha; tramvay caddesınde 

bulunan medrest:'nin tam arkası

na düsmek te \'l" •Ticaret sarayı• 

için d~şüniilen yerde bulunrr ak · 

1 tadır 
Evkaf Mudürlüğü Yenipostaııe 

caddesı üzerindeki kısmı tahta -

perdelerle kapalar.ık temelleri 

temizleme ve tesvıye arn li~·csi -

ne ba~lamı~tır. Buradakı bazı dük 

Atmada (Türk - Elen) namı al
tında bir şirket kurulmuştur. Bu 

şirket; ticaret ve kumisyonculuk
la meşgul olarak 2 memlckc·t ti -

cari mübadelelerinin artmasına 

çalışacak ve bunu temin edecek
tir. OLOM -

AK 1N1 
-·----

Midilli N asıi 
Battı? 

'I kanlar da yıkılarak kaldırılacak· 
il tır . 

I! 
li 
I • 

Konya tamir 
ediliyor 

Konva vapuru tamir için havu-

--1-J--

Vazife arıyan daktor
lara kolaylık 

ıı 
1 

za alınmıştır. 
1 

Bu hafta Pire şcfer.nı yapması 

ıı ıapılmakta~ı~arçaları ile tezyinat buradaki kahvelerin Yanında bu-

l Diğer taraft~n •Balıkpa lunan sokağa dükkanlarını nak - YAK İ DA d ~ 'k J 
il1ca" d zarı . so- ıetmişıer ve bu suretıe burada En ogru vesı a nr ıı ,,ın a yerleri yıkılan ,.a - 1 Jiızını gelen Konya rnpuru ye -
. nurta 1. ' g, Y1l - kapalı duran 8-10 dükkan bir - E ·· 1 d b• n k d s T ı !'da 

P'"1tan d .. kk" erı den açılmış ve .Balıkpazarıt met- b 
1 

ksınız 
1 ve emsa ı gıda madde! . n guze e e ı roma 1 Pek ya ın a on e gra rıne; bu münasebetle Antalya 

u an sahiblcrı·· k k Son Telgrafta ~b:;o;:kı;;;ıı~ns•}:ı.am•aşı;ı;· .:::'}:::":::ı',aloi.ı.-. a;: .. ;ıı:ıı~ f k tıı· ı( ı.n durduğ . • ayı la- hali şimdi herkrs için burası ol- vapuru se ere çı mış . 

ııl~·~.:::~~u~y:e:r~ın~k~a:r:şı~s~ın:d:a:.,~v:e~~m:u:ş~t~u:r~.""'""'"""!!!!!!!!!!!!!!!!...,l!!!!!!l!llll~~::::::~:::::::::::::::::;::::~.::::::::~~~::~~~~~~~~~~::;:::-~~~:::•~::::::~~:;~:-::~~·,.....• 
Ça - ı ·olunu olduğu veçhile iki nöbetçi kalfa Dı)erek, J\lat guzdin yanına gelır. gelmez g ıyanın ) 

nın.o döıımüştu. tutmuştu. Evine gidip çoluk çocu lıC'kliyordu. 

Türk hekim!C'ri dostluk ve yar
dırr cemiyeti idare.• heyetinin Vf'r

diği bir karara göre .vazife arı -
yan me,]ektaşların isim ve ad -

reslerini münhal vukuunda ken

dikri haberdar edilmek üzere E
tibba odasına yazdırmaları veya 

haber alınacak munhal vazifele
rin sirgülcrle ve mecmualarla a
zaya ilan edilecektır. 

Su)tall Azl·z·, Arzınivaz ile şa- geldi. b.l g··rememişti Ne yapsın ' Yalnız, ustası yanından ayrılır- gunu ı e o · 
kalaşmıya başladı. Daha, ustası kcn, şu iradelerde bulundu: emir kulu idi. Ve, Padişahına can 
içeri girer girmez· _Yatarken; Fahriye söyle; ya dan bağlı ıdi. Dünyada, her tür-

At şunu sırtından, gel yanı- - k .. 
1

.. h lü zevkten mahrum idi. 
rın l'nni bugun, a şam us u, pe ma bakalım!. • h 
li'•anlardan, Mustafa P"hliv.anla, Arzıniyaz; Fahri Beye, arem Hazinedar; efendisinin iltifatı- _ 

SON TELGILU"m Yuaa.· ... Samı' u •'DA YEL Arnavut oglunu ç:ıgırırsın ... lkisi- kapL,ından iradeleri teblığ ettigi .,. ~-.r. na ayak öperek mukabele etti Ve 
Tarihi tefrika~ N• 127 " 0 ·1 gürc<tıreceğim .. Ahaliden, köy zaman vangözle hazinedara ba -- ~ sırtındaki ince pelerini attı. mev- , , 

' it k ıu··ıerden gelenler de olur bolca kan mabevinci, geçen gecenin cün u an Aziz A · ·ı zun ve gürbüz vücudünü; ıı•·rere , rzınıyaz 1 e ckkala•mıya 'emek teyapı;ınlar . büsünusezmişti. b 1 d U Y Y efendisinin yanına oturdu. , . 
1 aş a 1

• sta~· İ~:eri girer gir ınez P~dişah; ustasının gönlünü ah- Usta, aldığı iradeleri tebliğ et- Usta; yatağına, uzandı. Oh! .. 
Yaz'v t d ğ - t- tı. zavallı Fahri Bey; sırtında el- Ne de olsa gönlü olmuştu. Fakat; e e ış 1 yordu: 

Çeşmiiıb; neden sonra; gebe de çocuğiJe haşhaşa kald.. _Benim, aslan ustam... bisesi aşağıda kanapenin iizeri- Çeşmiiıbıi için için acıyordu. 
t ld V * ne uzanmış yarı ayık, yan uyur Ah, şu mat gu" zel, bu kızı nere-ı. e dünyaya bir çocuk ge- * 

d ~ ş bir halde bekliyordu. O, efendisı- den Padişaha göstermişti. ,ra.r .i. Husus dairesınde, '"'r~rııidil Sultan Azız, Arzıniyaz Çeşmi- Sabah olmuş, gün aymış, gune • ı· 
1 

d • bili 
b ...,. k .. 'd' nin daha, ha a ya ma ıgını - Ah·, o, billur havuz macC'rası ... I '.' ' .. kapanıp ka. ldı . Padi<ahın yü- iıbı göturdükten sonra, şezlonga çıkma uzere ı ı. k" f d . her akşam 

• ı p d' h " mak arzusunu yordu. Çün u; e en ısı Olmaz olsaydı. ' nu bir ke d h ge ip uzandı. Uzaktan gözdesini a ışa ; yı.-an · h . . baz · de 
lr S l re a i olsun göreme- seyrediyordu. izhar etti. Banyo hazırdı. Ustasi- yatarken saba ısı ı\ın .. ı ıra : Maamafih; ne kaybetmiş bulu-
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-.. 
Bir aralık uykusuzluğunu gide

ren ÇC'şmiab gözlerini açtı. Nere
de olduğunu yokladı. Başından 

geçenlerden biran için hab<'rdar 
değildi. Hafızasını loparlamıya 

çalışıyordu. Vücudü kırık, her ta
rafı zedeli idi. 

Hiıfızasını yokladı . Yavaş. ya -
vaş başına gelenleri hissetmiye 
başladı. Facia gözt'\'lÜn önünde 
perde açmış duruyordu. 

Hepsi ne ise; peki; tekrar yata
ğına ve bu yahıızlıklar içine onu 
kim atıvermişti. Hayatını, mevcu 
diyetini teslim ettiği efendisi ne
rede idi? .. 

Saçlarını yolmıya; hıçkıra. hıç
kıra ağlamıya ba~ladı. 

1 llA}to 
Vakıflar işle,.htd 
l{ftrilcriınden Karagünıriiktı 

,-asat Atik Alipa~a caınii in .un vı 
hatibi Al.ınet Tevfik ö,bilgin \ a 
zife~ine iadesi için bund~n dort 
a~· evvel Şfırali Devlet kararı al~ 
n1ış. Bana kararın bir !\Ur(·tini ~c 

yollamış. Diyor ki' ·idari hıı"ı"ıt
ta en nihai ,.e kararları kafı olan 
Şiıra kararı İstanbul Vakıflar ida 
rc~inee 4 a~·danberi infaz edil -
nıemektedir. Nasıl olur?• 

Kariimin şika)eli dtirt R) ı:e~

tiği holde h31ii işinin neticl'h.•11 • 

men1esinc karşı ha~·retinrlen g<'1-
mektedir. 
•İmam "e hatip mektebi mnıı

nuyun1 di~·or. •ŞUranın kararını 

t haınilin» diyor. Gfüel Şu halr 
nazaran biz de kendisini haklı hu1 
manıakta bir sebep g(irem İ'.\·oru1 ... 
Yalnız aziz kariin1in haks17_ oldu· 
ğu nokta, dört senedeoberi hiı

Ji Siilcymaniye ramiinin tamiri· 
ni bitiremiyen E,·kaf idart'!'>.İnin 

dört aylık bir gecikmesine karşı 
is)· anıdır. 

1 

1 

O Stileyınaniye Camii kı. her 
gün Jaakal yirmi beş seyyah tara 
fından gezilir. 
Varakı mihri vefa~·ı kim okur, 

kim dinler. 
HALK FİLOZOFU 

7300 
Reklam 
Kartı 

Gümrükten çı:-:arhlma.
dı fakat mahalline 
ınemur gönderildi 

, Kanada da bir petrol ~ırketi 
Kiıllükte tarihi bir abideınıı.in 

rcsmıni çıkarttırmış \'e bu fotoğ
rafı teksir ederek 7300 reklam kar 
tı halinde ve her bin postane-de 
ayrı ayrı damgalanmak tizcre 
memlekl·timizc gOnde.nniştır 

Bu kartpostalların damgalan -
dıktan sonra tekrar iadesı ıst<'n -
diğindcn gümrükten çıkarılın Si· 
na müsaade olunmamış ve İzmir 
gümrüğüne göndcril<'n posta me
murları 7300 kartpostalı güm -
rükte damgalamışlardır Kartlar 
bugün cKanadao ya iade oluna -
caktır Üzerindeki pullar, pul kol
leksiyoncuları için de bliYuk 'bıı 
kıymC't taşıyacaktır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin dar~ı 

Halkın müşterek 
b:r şikayeti 
Okuyucularımızın bırkaçın

dan aldığ:(ınız ıncktuplarcla 

müştereken şu yolda bir şıkfı
yet te bulunulmaktadıT:. 

•Şehrimizde işıemekte olan 
nakil vasıtalarının tanı bir in
tizam dahilinde işlemelerini 

temın maksadik ıhzar cdilırış 
olup tatbik edılmekk bulunan 
belc-rlıyc scyrüsc·f r .ni1.amna -
mcsine mugayir olarak, bazı 

cadd<•krde, cksC'rı şoförlerin, 

otomobillerini lüzumundan 
fazla bir süralle ve !ıaşclöndü
rücll bir hızla sürdüklcrı gö -
rülmektC'dir. Hatta ·alnız bu 
kadarla da kalınmamakta. ün
deki tramvayı veya herhangi 
nakil vasıtasını geçmek için o
tomobili yahut otolılll;li yolun 
sol tarafına sürüyorlar. Ve• bu 

suretle, her gün, her ı;:ınt teh
likeli vazi~·etler ihdas l'tmış o
luyorlar. İş bu kadarla da kal
mıyor caddelerin ı;<>k kalaba
lık yerlerde pek fena Ş<'kilde 

manevralar yapılıyor ve bu yüz 
den yitıe ~<'yrüsefer inkitaa 
uğratılıyor. Her gün, h<'r sa
at, her dakika halkı rahatsrz 
eden. helecanda bırakan, bir -
çok kazalara sebebiyC't veren 
bu riayetsiı.liğin önunc geçil
m!'lidir • 

Bütün •elırıll'iz halkının 

müşterek bir d~rdı şihlıyctna
m<'lerife bize bildiren okuyu
cularımız çok haklıdır ve va
ziyet çok mühimdir. Diz de ltt... kendisine hadden fazla meclup ol- Sultan Aziz; yntagına çekilir-

1 
h ı · · · ·p revirdi Ve ol ıı:ıne değil, katlolundııouna ka 1 d. di gün sonra; kaç tane birden di - ayye esını evırı ' · -
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e b h d h t r '--r ile <"ag-Jıvana aeJmiştı. UbU Y · · ~ . unu_' a si mahsusunda Ç"smifıbı •·atag"ına - Haydi ustam, sen e ra a "" ' .., h k d ld (Devamı var) arzedivoruz. 
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Ağladı, ağladı. Sabahın kızgın 
gün~i, vücudüniın harareti göz
yaşlarını kurutmıya kafi gelme
di. 

keyfiyeti bütün !'hemmiyetill' 
alfıkadarların nazarı dikkAtinc 
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KORKUSU KARŞISINDA HARB 
İngiltere 

Don gömlekle ka
ç~~~.!~.~~~ Gönül 

HIKAj 
çökerkeı seferberlik yaparsa •• 

men hemen çıplak denilecek bir 
halde kaçan Hanri Jigan adlı 

mahkiım elan bulunaınanuştır. 
• 

Son buhranlı günler lngiltereyi seferber Pek usta bir çilingir olan Ji
gon, hücresinin kapısını açmak 
için gizlice bir anahtar imaline 
muvaffak olmuştur. 

25 sene Anadoluda fasılasız ça
lışmak gündengüne yaşlanan vü
cudümü epey yormuştu. Bu yazı 
İstanbulda geçirmek için iki ay 
izinle gelmiştim. O kadar denize 
hasret idim ki iki ayı floryada gc- · 
çirmek denizin koynundan ayrıl
mamak istiyordum. Floryanın ote
line yerleşeli on gün olmuştu. O
tel komşularından Bayan Necla 
ile her gün gidiyoruz. Genç kız 
hayatından uzun uzun bahsediyor. 
Benim kırk beş senelik yalnız ge
çen hayatıma hayret ediyordu. 

- Bay Faruk beni bu ıı_Uf 
kurtaracak yalıuz bir söıii" 
lacaktır. İzzeti nefsini al~ 
nızın altına atan bir genÇ 

hale sokarken 

50,000,000 lngiliz lirası harcadı. 
Fakat, anahtarı kilidin deliğine 

sokmak için kapının küçük pence 
resini nasıl açtı. İşte bunu anla
mak kabil olmamıştır. 

Jigan, firarı uzun müddetten
beri tasarlamıştı. Hatta kaçtığı 

gün, yatağına yatırmak için bir 
de sanki hazırlamayı ihmal et -
memişti. 

23 Eyliıl akşamı Veymut ve 
Portland limanındaki ti

yatro ve sinemalar tati !edilerek, 
birinci denizaltı defi filosuna 
mensup tayfaların derhal gemi
lerine gitmeleri hoparlörlerle bil
dirildi. Seferberlik işte böyle baş
ladı. 

Ertesi gün, yani Cumartesi gü
nü, Çemberlayn Godesbergden 
ayrılır ayrılınız, İskoçya'da İnver· 
gorden limanında bulunan Ana
vatan donanması denize açıldı. 

Tabii, bu vaziyet karşısında, şi

mal sularında İkincteşrinin orta
larına kadar devam etmesi gözö
nünde tutulmuş olan manevralar 
da yarıda bırakıldı; dritnot, kru
vazör ve destroyerden mürekkep 
kırka yakın ünitenin hedefi bir 
sır olarak kaldı. Portmut'da bu-
lunan asker ve sübayların izinle
ri geri alındı; Akdeniz'den henüz 
yeni gelmiş olan .Repulse• adın
daki muazzam dritnot hemen li
mandan ayrıldı. Şimali İzlanda'yı 
ziyarete gitmiş olan harp gemile
ri derhal geri döndüler. 

Pazar sabahı, Londra halkı, 

gaz maskesi seçmek için kendile
rini muayyen yerlere devat eden 
büyük afişlerle karşılaştı; birçok 
mahallelerde de kapılar çalınarak 
keyfiyet haber verildi. 

Çok geçmeden halk, ilan edil
miş olan yerlere birikmeğe 1 e dl-

zi kolu teşkil etmeğe başladı. Kul
lanabilecekleri gaz maskesinin 
büyüklüğüne göre, herkese, mu
ayyen renkte veya eb'adın kayıt
lı bulunduğu bir kart verildi. 

26 Eyliıl pazartesi günü, yal
nız Londra'nın değil, tek

mil İngilterenin çehresi birden
bire değişti. Bütün şümuliyle har
be hazırlanıyorlardı. Artık baş

ka bir şey düşünülmüyor, başka 
!af konuşulmuyordu. Daha bir
kaç ay evveline kadar bakanlık

larda hazırlanmış, ve cgizU. kay
dile alakalı makam ve dairelere 
dağıtılmış olan seferberlik plan
ları, fiilen tatbik ediliyordu. Harp 
bakanı, neşrettiği bir tebliğde tay 
yare defi kıt'alarına mensup tek-

- Hasibe hanım teyze ... 

- Hasibe Hanım teyze! .. 

mil asker ve sübayları vazüeleri 
başına çağırıyor, sahil istihkam
larına takviYe kıt'aları gönderili
yordu. Memleketin her tarafın

dan 10.000 tayyare gözetleyicisi 
mesleki işlerini bırakarak vazüe
leri başına gidyordu. Tayyare mu 
harebe filolarına mensup yedek
lerle ve blokaj balonlarının teşkil
leri, silfilı altına çağırıldı. 

Fevkalade tertibinden olmak 
üzere, gönüllü kaydı bütün şü
mulile başladı. Londranın muh
telif yerlerinde biirolar tesis edil
di. Evvelemirde anavatan için 
milis teşkilatına lazım olan gö
nüllü mikdarı elde edilmek iste
niyordu. 

Tümenler yüzde 91 nisbetinde 
tamamdı. Ayni zamanda müda-

faa bakanlığının iaşe şubesi de 
faaliyete geçti. Vesika usulü tat
bik edilmeğe başlamadan fiatla
rın yükselmemesi için en ehem
miyetli iaşe maddelerinin fiatları 
14 gün mer'i olmak üzere tesbit e
dildi. O güne kadar büyük bir sır 
diye gizli tutulan şeylerin hepsi 
ortaya çıktı. Hiçbir ithalata lüzum 
kalmadan ve şimdiki iaşe standar
dı dahilinde olmak üzere milletin? 
ihtiYaçlarını bir yıl müddetle kar
şılamıya yetecek iaşe maddeleri
nin idhar edilmiş olduğunu halk 
öğrendi. 

Tekmil iaşe istihsali, tevzi ve 
ithali, harp patlar patlamaz hü
kiımetin emrine geçiyordu. Harp 
başladıktan birkaç saat sonra bu 

Sonra, kendi kendine söylendi • 
- Niye cevab vermiyor acaba? 
Evde olmasa kapı açık durmaz!. 
İçeriye girsem mi? .. 

işleri başarmak için, iaşe diktatö
rü Sir Hanri Frenç ile birlikte 18 
mıntaka amiri ve 1500 mahalle 
heyeti hazır bir vaziyetteydi. 
Jambon, domuzyağı, taze et, tere
yağı ve şeker derhal vesikaya ta
bi tutulacaktı. 50 milyon yağ ve
sikası basılıp hazırlanmıştı. 

Pazartesi sabahı, Fransa genel 
kurmay başkanı Gamlen Londra
ya gelerek müdafaa bakanı ve 
Britanya genel kurmay başkanı 
Lord Gort ile görüştü. !ngiltere
nin Fransaya silahlı yardımı Lon
dra ve Paris'te devam etmiş olan 
genel kurmay görüşmelerinde te
kemmül etmiş bulunuyordu; an
cak, harbin nihai plaruarıru her 
iki taraf da gizli tutmuştu. Gam
len, chücum• parolasile Londraya 
gelinceye kadar, Fransızların, Ma
jino hattında kalıp kalmıyacak

ları veya taarruza geçip geçmiye
cekleri gibi, ehemmiyetli mesele
ler üzerinde henüz bir karar ve
rilmemişti. 

Hava bakanlığı, hususi hava 
nakliyelerine ait pilot ve işçileri 

tayyarelerile birlikte derhal dev
ralmak için, her türlü tedbiri al
dı. 

Londra'nın büyük parklarında, 
binlerce işçi, hava sığınakları 

kazmıya başladı. Siperlerin isti
kametleri kazık ve sicimlcrle çar
çabuk tesbit edildi; kamyonlarla 
taşınan yepyeni kürekler sağa 

sola fırlatılıyordu. Küme küme 
biriken halk, büyük bir ciddiyet
le hava hücumlarının dehşetini 

anlatıyordu. Mütehassısların söy
lediklerine göre, ışıkları söndürül
müş Londra şehrine yapılacak 
bir tayyare hücumunda atılacak 
bombaların yüzde 90 ı meydanla
ra, parklara düşecektir, deniliyor
du. 

O akşam, Londra'nın civarile 
telefon irtibatı tesis etmek kabil 
değildi. Tekmil hatlar meşguldü; 
telefon santrallarındaki memur
lar ne yapacaklarını şaşırmışlar
dı; resmi daireler birçok hatları 
kendi emirlerine tahsis ettirmiş
lerdi. On binlerce kişi, Londra
dan göç etmeği telefonla temine 
çalışıyordu. Telgraflar üç saatlık 
teehhürle sevkedilebiliyordu. 

Bir adım daha attı ve tekrar seslendi: 
- Hasibe hanım teyze ... 

İhtiyar kadın kapının hemen yanıbaşındaki 
küçük odada namaz kılıyordu. Son rekAtın sel&mı
nı verdikten sonra seccadenin bir ucunu hervakitki 
ilişkanlıkla kıvırdı, tesbih çekmediğine, bol bol dua 
edemediğine müteessir olarak: 

Edebi Roman 
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- Evin içinde, Hasibe hanım teyze .. diye bağı
ran bu erkek de kim?. 

Diye acele acele toparlandı, namaz bezini kaşla
rının üzerine kadar indirdi. 

- Kafir çocuklar kapıyı açık bırakmışlar. Na
mazı kaçırmayayım.. diye inip bakmadımdı!. 

Diyerek odadan çıktı ve sanki kırk yıl erkek 
yüzü görmemiş gibi çekingen bir tavırla başını çe
virdi, kapıya doğru baktı. Bu esnada Refik de: 

- O .. te zeci"'m n ı • 

Diye ilerledi, ihtiyarın eline uzandı. Fakat, ne 
tuhaf?. 

Eskiden öpülmek için aşk ve şevkle elini Refik 
gibi mahalle delikanlılarına: 

- Teyze eli .. 
Haminne eli! .. 

Diye uzatan Hasibe Hanım Refiği tepeden tır
nağa dikkatle bir süzdü, elini çekti, 

- Ya sen misin?. 
Demekle iktüa etti soğuk, durgun, lfıkayd, bir 

karşılayış ve karşılanış! Refik de bunun farkına 
vardı ki, ihtiyarı memnun edip eski iltüatını ta
zeletmek için gayet yumuşak, pesten bir eda ve .. 

27 Eyllil Salı günü, şehrin 

ortasında birbirine müva
zi giden iki yeraltı tramvayı tü
nelinin, yedi kilometrelik kısmın
da seyrüsefer tatil edildi. Kam
yonlar, kum, çimento, direk, pet
rol taşıyorlar; bu kısma düşen is
tasyonlardan son yolcu çıkar çık
maz, yüzlerce işçi aşağıya hücum 
ediyordu. Taymis nehrinin altın· 
dan geçen tüneli, isabet edecek o
lan her hangi bir. bombaya karşı 
acaba takviye mi etmek istiyor
lardı? Yoksa? hükumet deireleri
ni bu tünelde bombalara karşı 

emniYet altına mı alacaklardı? 

Burası malum değil. 
Çocuklarla büyüklerin şehir

den ne suretle çıkarılacaklarına 

dair hazırlanmış olan projeler a
haliye bildirildi. Harp başlayın
ca, 500.000 çocuk derhal şehrin dı
şına nakledilecekti. Her zaman 
olduğu gibi, çocuklarını mektebe 
göndermeleri, kabilse yanlarına 

yiyecek içecek vermeleri, kalın 

elbise giydirmeleri ve bir de yün 
battaniye vermeleri ailelere söy
letildi. Alınan tertibata göre, ço

(Devamı 7 inci sahifede) 

Jigan, hapislere mahsus çizgi
li gömleği çıkarmış ve sade bir 
donla kaçmıştır. 

Bu kıyafette, hapishanenin et
rafındaki 3 ve altı metre yüksek 
liğinde iki duvarı atlamıştır. 

Şüphesiz duvarları aştıktan 

sonra, yatak çarşaflarından yaptı 
ğı ipi atmış ve gitmiştir. 

Firarinin Karısı Nerede? .. 
Jigon, geçen sonteşrinde birçok 

hırsızlıklarda kendisine yardım 

eden metresi Hanriyet Lükas'la 
evlenmişti. Birçok .hempaları• 

düğün merasiminde hazır bulun -
muştu. 

Hanriyet Lükas, sıhhi vaziyeti 
dolayısile muvakkaten serbest bı
rakılmıştı. Son günlerde Ron'<la 
görülen bu kadının boş durmadı
ğı anlaşılıyor. 

Firar gecesi, bir otomobilin Ren 
den süratle geçtiğini ve şehir ha
ricinde terkolunduğu anlaşılmış

tır. Jigonun bu otomobil ile kaç
tığını zannolunuyor. 

Banyodan çıkıp şazlonga uzan
dık. 

- Bay Faruf şimdiye kadar ev
lenmeğe teşebbüs etmediniz mi? 

- Hayır genç yaşımdanberi 
münzvi hayatı severim. 

- Öyle ise saadeti sevmiyen bir 
insansınız. 

- İnsanlar saadeti aradıkları 
gün bedbahtlığa adım attıklarını 
hatırlamalıdırlar kızım. 

Yüzüme uzun uzun baktı. 
- Bana neden kızım dediniz?, 
- Kırk beş yaşında bir adamın 

sizin kadar kızı olmaz mı? 
- Belki. 
- Banyoya girecek misiniz? 
Denize doğru koşarken kumlar 

ayaklarımızın altında kayıyor. 

Yüzlerce insan cıvıltısını, neş'eli 

kahkahalar. 
Epey açılınca sahile bakıyorum. 

Necla uzakta kalmış. 
- Bayan Necla derin değil ge

liniz. 

Bir aile fac i ası 

Olgun vücudile mavi suları ya
rarak yanıma yaklaşıyor. İlk defa 
onun yeşil gözlerile karşılaşıyo -
rum. 

İçinde ne gıcıklayıcı ne tatlı renk 
!er kaynaşıyor. Bu gözbebekle -
rinde denizden, yosundan, güneş
ten, aydan, geceden, çimenden, 
tabiatin bütün renklerinden bi -
rer parça var. Uzun bir nefes a -
lıyor. 

Bir adam karısını ve ve kızını 
öldürdükten sonra., 

Muh . arı yaraıa ·~ ı , evini yaktı - Yoruldunuz Bayan Neci&. 
Gülerek: 

Balıkesir (Hususi) - Bigadiçin 
Osmancık köyünde tüyler ürper
tici bir aile faciası olmuştur. Ha
dise şudur: 50 yaşında Y~kup a
dında bir adam bir müddet evvel 
Hafize adında bir dul kadınla ev
lenmiştir. Hafizenin başka bir 
köyde Ali adında bir damadı ve 
Naciye adında bir kızı vardır. 

Hafize ötedenberi damadile ki
zının geçiminin dar olduğunu ile
ri sürerek kocasından onlara pa
ra yardımı yapmsını istemektedir. 
Fakat Yakup üvey kızına para 
yardımı yapmamaktadır. Hafize 
ile kocası Yakup arasında bu yüz
den bir aile geçimsizliği başlamıi
tır. Bu geçimszlik yüzünden Ha
fize evini bırakarak kızının ve 
damadının yanına gitmiştir. Karı

sının kendisini bırakıp gidişine 

çok kızan Yakup, kızının ve karı
sının bulunduğu Salmanlı köyüne 
gitmiş, onları alıp getirmiştir. 

Y akup evde karısını ve kızını 
domuz kurşunile öldiirmüş ve evi
ne de ateş vererek sokağa fırla
mıştır. Silah seslerini duyanlar ve 
köyün muhtarı o tarafa doğru 

koşmuşlar, bu esnada omuzunda 
tüfek, elinde kama bulunan Ya
kupla karşılaşmışlardır. Köy 

Yazanı 

muhtarı, Yakubu yakalamak is
temiş, fakat bir çılgın gibi koşan 
Yakup kamasını çekerek muhta
rı karnından yaralamıştır. 

Cinayet mal ve para yüzünden 
işlenmiştir. Kadın ve kız göğüs
lerinden aldıkları yara ile derhal 
ölmüşlerdir. Ağır yaralı olan köy 
muhtarı hastaneye kaldırılmıştır. 
Jandarma katilin izi üzerindedir. 

- Yoran deniz değil hayat. 
- N ekadar çabuk. Siz daha ha-

yatın baharını yaşıyorsunuz. 

- İnsan o baharı, hislerini, duy
gularını anlatamadığı bir insanla 

geçirirse. 
- Neler söylemek istiyorsunuz? 
- 25 senelik hayatımda kim -

seyi sevmedim. Hatta insanlardan 
nefret ettim. Herkes benim naza
rımda hissiz ve duygusuzdur. 

Biraz daha sokuluyor. Uzun bir 
nefes alıyor. 

- Yalnız sizi sevdim. 

Zavallı baharın zavallı kızı. 

Seni mes'ud etmemin imkanı 
yok. Çünkü aramızda uzun bir yaş 
farkı. 

Hayatımızı birleştirmek ağaran 

bu byaz saçlar size daima kışı ha
tırlatır. 

Mes'ud olmamağa razıyım. 
Birer inci kadar berrak iki dam

la gözyaşı denizin mavi sularına 

karışıyor. 

Onun olgun vücudünü göğsüm
de uzun, uzun tutuyorum. Kalbi 
kalbimin üstünde bir şeyden ür 
ken yavru kuş gibi çarpıyor ve 
titriyor. 

Birdenbire kollarımın arasından 
kurtuluyor. 

-- Öyle ise hiç de anlamıyorsun .. 
-Ya?. 
- Öyle ya. Anlasan böyle söylemezsin! 
- Canım sözüne inansam bile yine bir nok • 

sanlık var. Bu gözden kaçınıyor. 
- Cidden değil. Demin dediğim gibi ..• 
- İnanmam .. 
- Eh ... Nasıl inandıı:ayım seni?. 

- Dudaklarınla, sözlerinle bütün hüviyet ve 
hareketle. tinle!. 

- Fakat bir şartla. 
- Ne şartı?. Etem izzet BENiCE 

- Teyzeciğim, bak İstanbula gelir gelmez e-
lini öpmek, duanı almak için seni aradım. 

Diye kadına sokuldu ve .. onun: 
- Buyurun ... 
Demesini beklemeden küçük odaya doğru ile

riledi. Haminne de: 
- Yukarıya çık bari Refik Bey ..• 
Diyerek Refiğe yol gösterdi!. 

• • • 
- Vallahi doğru söylemiyorsun! 
- Neden?. 
- Halinden belli 
- A ... A ... Sana öyle geliyor. 

- Ona hiçbir ~ey söylemlyeceks!n. 
- Tabii söylemem. Hiç böyle şey söylenir mi? • 
- Belki, belli edersin ..• 
- Çocuksun ik igözüm .. 
- İnsanlık hali. 

- Korkuyor musun ondan? 
- Korku değil amma, istemiyorum duysun!. 
- Ne olur sanki?. 
- Ah .. ah .. çok fena! . 

- Gördünmü işte. Kendi ağzınla tutuldun. 
Demek ki, hfılil onu seviyorsun? 

- Bilmem ki, nasıl anlatayım?. Sevgi değil de 
işte bir şey i. 

cıyınız. .J 
- Ne yazık ki sizi mes' 

mem Necla. 
Mezuniyetimin bitmesi',; 

gün kaldı, Odamda baV1"' 
yerleştrimekle meşgulÜJ!lo 

• • 
Kapı vuruluyor. 
- Giriniz. 
- Günaydın Bay FarJo 
- Mersi .. Bayan Nec!A. 
- Hazırlık mı? 

- Evet. 
- Bu akşam İstanbul& iti 

Bazı işlerim var. İki gün ,ı 
E!azize hareket. Oturmaz P 

- Size askeri elbise rl 
yakışıyor. 

- Öyle mi? 
- Bir kır gezintisi teıııl 

cektim. Aksi olacak ya'/I 
ğıyor. 

- Zararı yok bayanııY1• 
annesi yağmur babası P 

Otelden çıkıp ağaçlara 
yiirüyoruz. 

Bir ağacın gölgesine ot 
ruz. 

- Bugün sizi kederli f 
rum Bayan Necla. 

- Kederli günümün bul 
rifesi. Bundan siirükliyeeı! 
hayat yalnız elem ve ıztıl' 
lu olacalc. 

- Hayatta metin oJmP 
Daha önünüzde uzun seP~ 
Saadet sizi bekliyor. H.~rtlı 
yıpranmış bir insana goıı>' 
mekle kalmaz. Daha ~ 
ler sevilecek ve seveceJ-" 
yan Necla. 

- İki buçuk aylık ar~ 
mız beni size tasavvur ~ 
ğiniz şekilde bağladı. Bel"'· 
sevmediniz?. 
Omuzlarından tutup 

doğru çekiyorum. Ay 
altında kuru yapraklarJ.fl 
sını duyuyoruz. 

On dakika sonra ağacıll 
iki gölge kımıldıyor. İl<~ 
gun hayattan bezen inS 
meyus. 

• • Ayni günün akşamı O 

damda N eclil. ile yaını? 
Güneş yavaş, yavsı 

koynuna gömülüyor. .J 
Pencereden tablatin il' 

!erini seyrediyoruz. pe~ 
rında bir çüt kumlarıll d 
zanmışlar sevişiyorlar .•. w 
den iki damla yaş yanıı>' 

doğru süzülüyor. Tanrı; 
atin bu güzel meyvalar 
meği nasib etmemiş. ..ı 

Bugün en nefisi yaJW, 
zık ki takma dişle yeıl 
insanlar gibi zevksiz. 
Kapı VUJ'uluyor. 
Giriniz. 
Otomobil hazır beYel' 
Geliyorum. ~ 
Necla... Dönüyor 1" 

kaybetmiş nemli bir çıJI 
göz. V 
Yanına gitmek içiJI 

kaç adım atıyorum. , 1 
Hıçkırığı andıran keli" 

le: 
Allaha ısmarladı): 

Necla. 

Ellerime sarılıyor. ~ 
ağlıyor. Beni de götür 
ma, seni mes'ud ederiıı' 
Artık külçeleşen vü' 

caklarım çekmiyor. JÇoJl' 
tunarak: 

- Necla seni sevdifl'İıı' 
kadar bu yıpranmış I<B .ııl 
tacağım. Mes'ud edecd;• 
nim. Fakat ben seni fil 
mem. Hayat seni bePiıı' 
gönül çökerken çıkardı~ 

NECD~ 

-YakıniJ, ! 
BiR DO@Ji G~~ 
UZUN Hl~g 
YAZ.A 1 ~ 

MURAT KAY 
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~ı Poletik işlere 
nasıl girdi ? 

Gençlik yılları oku· 
makla geçen adam 

Alman devlet reisi Her Bitlerin 
gençlik hayatına dair bir İngiliz 
g_azetesinde çıkan yazılardan hu
lasa. ederek dünkü Son Telgrafta 
malumat vermiştilc. Bugün de bu 
kısmın devamı ile beraber 
Ad . " . genç 

olI .Hıtler ın ışsiz kaldığından 
ve geçınrnek için ressam!ıg"a b 
1 d - aş-
a ıgından bahsetmekted· 

ır. 

. * 1 ;le Ado!I Hıtler tekrar ta - çan -
cıg . nı toplamış, resimleri ld • 

'b · . a ~ 
gı ı ne dıyeceğini bilemiyerek 
oradan çıkıp gitmiştir. Artık v·
yaı:a sokaklarında aşag· ı uk ı 

d y arı 
ora an oraya dolaşmaktan başk~ 
hır .,ey yapmıyor, aklı fikri de b 
çıkmazın içinden kurtulma·k . . u 
b .. ıçın 
ır çare gosteremiyordu. Yalnızlık 

ve parasızlık! .. Fakat Adolf d" ·· .. uşu-

nuyordu ki inşaat işlerinde çalış-
ma.k sayesınde birkaç para teda -
rıkı kabildi. _İnşaatta türlü işler 
vardı. Yevmıyeyi çıkarmak .. 
k d ' ıçın 

en ıne bir iş bulmağı düşünd .. 
Dolaştı, bir ustabaşı bu!d O u. 
halini anlattı. Ustabaşı "'karuş. na 
d k ' • ısın -

a ı .. ge?ci yukarıdan aşağı bir ke-
re. s.uzd~kten sonra bir müddet 
duşundu: 

- P_eki, dedi, sen de benim ça
lştırdıgım · ·1 . ışçı erın arasına gi ı 

. Ado~ bu.na sevinmişti. Fa~~t 
ınşaa t ışlcrınde çalışmak k 1 ğlldi ç o ay de-

. . ok yorucu birişti. Kend· . 
Yevmı ili' ısıne ye ver yordu. Yatacak yr 

de gösterilmişti. Mahrumiyetler 
katlanarak uğraşmak lazımdı Hi~ 
ler böyle yorucu işlerle tam. b -
sene uğraşmış. eş 

ö Genç .~do!f bu seneler zarfında 
yle polıtıka düşüncele . d 

rın en çok 
uzaktı. Ancak gününü . . 
Fakat diğer d 1 geçırıyordu. 
"ild' O o aşanlar öyle de -
" ı. nların ke d'I . 
yasi fikir! . n ı erme göre si-
dan uz erı vardı. Adolf onlar -

ak kalıyordu Bir .. .. 
paydosunda hep . ·il gun oğle 

ışç er 
arkadaşları Adolf H'tl 
k dil . ı ere ya 
.e~ .~r~Ie beraber olarak onlar 

gıbı duşunmesini, yahud da nl 
d.~nl ayrılarak çekilip gitm~si:
soy edıler. 

Çünkü 0 .. d 
t b gun en sonra artık us 
a aşı on · 

anlad k' u ışe çağırmadı. Bitler 
miyec~k:. a~ık kendisine iş veril
i d. ı.. rtık onu ıstemiyor _ 
ar •. Vazıyet gözünün .. .. d 

a Uc· onun e i, ar ?1~rak şöyle görünüyordu: 
•. en.dısı oyle mahir bir usta de
gıldı. Yani mehareti sayesinde her 
yerd~n ~anacak bir usta değildi. 
Bu buyuk bir eksikti!. 

İkinci olarak da şunu dü .. d" . B'· 1 şun u. 
. oy e mahir, her yerde aranacak . 

hır usta olmadıktan sonra b' . 1 . . ır ış-

ç~~ı~ kendi kendine herşeyi ayrı 
duşunerek başkalarının gittiği ce
r eyandan uzak kalması lehine de
r~· aleyhine çıkıyordu!. Viyanada 
Hoiıle bir adama yer yoktu!. Genç 

'.. er tekrar eski aşkına döndü 
~Uzel san'atlar aşkı. Varkuvve ~ 
sU::.lre~rne çalışıyordu. Yaptığı re
M" erı beğenenler, alanlar vardı 

uşteriler artmağa başladı. A ~ 
~I ?a kendisine ufacık bir yer 
ğu ~rık etti, orada mümkün oldu

adar rahat bir surette çalışa-

bileceğini ümid ediyordu. Kazan
dıkça çalışıyor, yaptığı resimleri 
de satıyordu. 

İş iyi gidiyordu. Fakat işte o 
kadar. Daha fazla birşey yoktu. 

İşte bu sıralardadır ki genç A
dolfda siyasiyatla meşgul olmak 
=akı uyanmağa başladı. Resim 
yaptıktan, sattıktan sonra istira -
hat saatlerinde okumak için bol 
bol vakit buluyordu. Okumağa 
devam etti. Tetkikatı arttı. Eline 
geçen ne olursa olsun okuyordu. 
Küçük bir risale, büyük bir kitap 
hepsini. 

Viyanaya geleli beş sene olmuş
tu. Geldi geleli hayatın birçok müş 
külatile karşılaşmıştı. Güzel san
atlar akademisine alınması, isti -
dad ve kabiliyeti ,bilgisi ehemmi
yetsiz görülmüş, sonra giderek in
şaat işlerinde çalışmış, oradan da 
arkadaşlariie uyuşamadığı için çı
karmışlardı. Hep yorgunluklarla 

geçen bu senelerden sonra tekrar 
resim yapmağa çalışması, yaptığı 
resimleri satarak hayatını kazan
mağa uğraşması, fakat bunda bu 
dereceden ileri gidememişti. Ha -
Yatın zorluğu hep devam ediyor
du. Hep fakirlikle, mahrumiyetle 
dolu olan seneler. Fakat unutma
malı ki bunlar ayni zamanda kıy
metli tecrübelerle dolu seneler • 
dir. Bu mahrumiyet seneleri A
d.olf Bitler için unutulmaz tec
rubelerle doludur. Genç Adolf 0 
t "b ecru elerle yetişmiş oldu. Ondan 
sonra hayatının gelecek safhala
rında hep bu tecrübelerden ne de
receye kadar istifade etmiş oldu
ğu görülecektir. 

Viyanada daha kalacak nuydı? 
Avustury · -a ımparatorluğunun muh 
teşem payitahtı Adolf Bitler için 
hep faki r · · · r ıgını, yalnızlığını ve 
parasızlığını hatırlatan koskoca
man bir şehir olmaktan başka bir 
gey değildi. Burada geçen beş se
nelik uğr aşma ve yorulma yet ~ 
mez miydi? Başka bir yere gid'e -
re~ taliini tecrübe etmek mümkün 
degil miydi? 

Adolf Bitler bir gün Viyanaya 
veda etmiş oldu. Avusturyayı hı
r "tı. Doğruca Almanyaya, Mü -
ıt ~ gitti. Umumi Harbden iki 
sı:ne evvel, 912 baharının güneşli 
hır gününde genç Adolf Münihe 
geJıniş oluyordu. İlk işi şehri do
laşmak, görmek oluyordu. Nis -
beten tenha bir caddeden geçi -
Yordu. Evler, dükkanlar nazarı 
dikkatin celbetti. Bunların kapı -
larında yaftalar vardı. Kiralık o
dalar verileceği Y.azılıydı. Bun -
lardan hem ev, hem dükkan karı
şık olan bir yer görmüştü. Doğru 
oraya gitti. Ufacık dükkanda bir 
terzi vardı. Bu terzinin adına Pop 
diyorlardı. Dükkaının kapısını a
ralıyarak içeri girdiği zaman ter
zi Pop'un hayat arkadaşı olan ka
dın da orada idi. O zamanki genç 
Adolf sonra meşhur bir adam ol-

(Devamı 6 mcı solıifede) 

Eski gazete kağrd
larını ne yaoııalı ? .. 

Bundan büyük bir ticaret 
yapıldığına ihtimal vermezsi -
niz değil mi? ... Eski gazete kd
ğıdlarını en çok Çinliler alır -
Zar ve sarfederler. Birleşik A
merika, 1ıeT sene Çine, tonası 
16 dolar olmak üzere bir milyon 
dolarlık eski gazete kağıdı gön
derir. 

Hong Kong'da bu kiiğıdlar • 
dan, sıcal: memleketlerde kul
lanılan mantarlı şapkaları tak
lidini yaparlar. Kıiğıdlardan 
fener va çocuk oyuncakları da 
yaptıkları vakidir. Cavada da 1 
kıiğıdlardan mukavva yaparla'r. 
Yortu ve şenlik günleri bu kil- ı 
ğıd fenerlerle sokakları aydın
latırlar, 

A k d 
. .. t I k "Maşallah, Allah erkeğine ha-

e n 1 z ve m u s e m e e ğışlasın çok hanım kadın,, 
SUiarında hakim Olmak için Görücüler nasıl gelin beğenirler, 

B _ı h f ,. ı ·· f _,,_ . nelere dikkat ederlerdi ? 
Unaan SOnra er Ur U eavlr Yazan: M. Sami K aravel 

ve vesaiti kullanacak - Hu, ayol neredesin? Birileri 
gelmiş, gel bak, kim onlar acaba?. 

Kelli, felli üç hanımefendi, mi
safir odasına kurulmuş oturuyor
du. 

Hizmetçi kız biraz evvel gelen 
bu hanımefendileri, misafir oda -
sına buyur etmiş 

Ve hanımına giderek: 
- Üç hanımgeldi efendim 
Diye haber vermişti. Büyük ha

nım, yavaşçacık, misafir odasının 
kapısına gelerek aralığından ge -
!enlerin kim olduğunu anlamak 
ve ona göre kendisine çeki düzen 
vererek içeriye girmek istiyordu. 

Büyük hanını; gelen misafirleri 
tanımıyordu. Bunlar da kimdi? 

Belki kızının tanıdıkları idi. İ
kinci kata çıkarak üst katta bu -
lunan kızına sesleniyordu. 

- Hu; ayol neredesin? Birileri 
gelmiş gel bak, kim onlar acaba? 

Avrupa sulhun un tehlikeye düş ne yepyenı ve her biri 1,500 ton- ne evveline gelinci ye kadar Fran- On yedi yaşını henüz bitirmiş, 
memesi için Çekoslovakya ma - luk olmak üzere büyük denizle- sa en kuvvetli denizaltı donan - uzun boylu; balık etinde, kara 
ılım akıbete uğradıktan sonra sul- re göre yapılmış tahtelbahirleri masına malik olan dünyada te~ gözlü, tatlı buğday renkli; cana 
hun artık sağlamlaştığı çok söz vardır. Hele Surkuf adlı denizaltı bir devlet idi. yakın kız koşarak aşağıya indi. 
götüren bir 'mesele oldu . .Şilakis kruvazörünün Fransadan başka İşte Fransızların düşündüğü Annsi gibi, kapının aralığından 
istikbalin neler hazırladlğı bilin- devletlerin donanmasında eşi yok nokta. Faka.! zaman geçiyor, za- usuletle içeriyi gözledi. Tekrar, 
mediği cihetle birkat daha silah- tur; diyorlar. man değişiyor. Kaç senedir olan tekrar baktı. 
lanmağa devam edilmektedir. Söz dönüp dolaşarak yine Al - şeyler meydanda, Almanya Fakat; içeride oturan hanımlar, 

Her Hitlerin son nutku üzerine manyanın silahlanmasına ve he- az zaman içinde böyle birdenbire hiç de tanıdığı insanlar değildi. 
muhtelif memleketlerdeki intı - le tahtelbahir vasıtaları hiç ih • kuvvetli bir denizaltı donanması Birisi ihtiyarca, ikisi genç olan 
halara dair telgrafların verdiği mal etmemiş olmasına geliyor. vücude getirmiş, İtalya da tah - bu misafirleri ne, evin hanımı ... 
malUmat gözönündedir. Fransız- Almanyanın birdenbire böyle telbahirlerini arttırdıkça arttır - ve ne de kızı tanımıyordu. 
Jar kendi kuvvetlerile diğer dev- 50 tane yepyeni tahtelbahir orta- rnış ve nihayet Bertin - Roma mih Peki, bu yabancılar kimdi öy-
letlerin kuvvetleri arasında mu- ya çıkarıvermi~ olması etrafı az veri vücude geldikten sonra ise le ise? .. 
kayeseler yürüterek şimdiye ka- düşündürmemiştir. Almanlar öy- İtalyan ve Alman denizaltı kuv - Kız; sofada bekliyen annesine: 
dar geçen zaman zarfında neleri le olduğu gibi İtalyanın da 99 tah- vetlerinin yekCinu Fransızları bir - Kim bunlar anne? 
tamamlıyamadıklarını hesab et - telbahire malilc olması yanında kat daha düşündürmeğe başla - Diye sordu. Kadın, kızının bu 
mekte vebir an evvel eksilcleri Fransanın 77 rakamında kalmış mıştır. Yukarıki rakamları bir a- hitabına mukabele etti: 
tamarnlarnıya çalışmaktadırlar. olması Fransızların zihnini pek raya getirip de Alrnanyanın ve - Ne bileyim ben? .. Ben de ta-

Fransızlar tahtelbahir itibarile kurcalamaktadır~ İtalyanın tahtelbahirlerini topla- nımıyorum. Arkadaşlarındır diye 

İtalyanın kendilerini geçtiğini gö- " ===='Ç=ü=n=k=ü=, =d'=·y=o=r=lar==, =d=ah=a=iki=·=s=e-=====(=D=e=v=a=m=ı=7=i=n=c=i =s=a=hı;'f=ed=e=)===ça='ğı'=r=dı=m~s,;;en;:;ı;:;'.;:; .. ========i 
rerek bunu telafi etmeği d~ü - ı 

nüyorlar. 935 senesinde Fransız 
bahriyesinin 99 denizaltı gemisi 
olduğunu İngilizlerin çıkardığı 
Brassey adlı deniz yıllığı kaydedi
yordu. Ayni sene zarfında yep
yeni olarak daha 10 tahtelbahir ya 
pılıyordu. 

Halbuki yine 935 senesinde İtal
yanın denizaltı gemileri ancak 66 
dan yukarı çıkmıyordu. 
Alrnanyanın ise o tarihte hiç 

tahtelbahiri yoktu. 
Aradan üç sene geçiyor. Bu üç 

devletin denizaltı kuvvetleri şu 

rakamlara çıkıyor: 
Fransa 77, İtalya 99, Almanya 

50. 
Yukarıda Fransızların 99 !ah -

telbahire malik oldukları söylen
diği halde 935 de nasıl olup ta böy 
le 77 ye indiği farkedilebilir. Bu
nun sebebi zaten o 99 tahtelbahir
den mühim bir kısmının eski şey 
!er olması dolayısile kadro harici 
edilmeleri cihetile onların hesa
ba katılmamaları, elde mevcud işe 
yarıyacak miktarın işte böyle 77 
tahtelbahirden ibaret kaldığıdır. 

Yine Fransızların yazdığına göre 
bu 77 tahtelbahirlerin hepsi yep -
yeni olmadığını söylemeğe lüzum 
yoktur. 
İtalyan tahtelbahirleri yeni idi. 

Almanların denizaltı gemileri ise 
büsbütün yepyeni olarak yapıl -
mışlardı. Hem de yalnız sayıya 

bakarak işi ondan ibaret sayma -
mak lazım geliyor. Almanların 

denizaltı gemileri 50 taneden i
baret idiyse de bunların hücum 
kabiliyeti, sürat ve sairesi büs
bütün üstün bir halde bulunuyor
du. Almanların denizaltı gemile
rinden 24 tanesi pek küçüktü: Her 
biri 250 ton. 

Böyle küçük tahtelbahir yap -
mak Rusyada da tatbilc edilen bir 
kaide olmuştur. Avrupa matbua
tında çıkan rakamlara, yürütülen 
tahminlere bakılırsa 1939 senesin 
de Rusların yeniden her birı 200 
tonluk 35 denizaltı gemisi ola -
caktır. 

Tahtelbahir yapmakta İtalyan
ların tatbik ettiği usul de başka 
Çünkü İtalyan denizaltı gemile -
rinin çoğu 600 ton ile 850 ton ara
sındadır. 

Fransızların ise her biri 30 ta-

arasında .. 
-------------------·----------------------Tarihin en karışık devirlerin

den birinde neler oldu·? 
Kraliçe Elizabef ve Marie Stuart 

14 ağustos 1561... 
İskoç ve Fransız bandıralarını 

taşıyan beyaz boyalı bir kadirga, 
Kale limanından çıkıyordu. Gemi
nin kıç tarafı güvertesinde çok 
genç ve çok güzel bir kadın otu
ruyordu. Fransa Kralı ikinci 
Fransuvanın zevcesi, Marie Stu
art memleketi olan İskoçyaya dö
nüyordu. 

Kraliçe, gittikçe uzaklaşan Fran 

sa sahillerine balayor; bu güzel 
memleketi terketmck mecburiye
tinde kaldığı için derin bir yeis 
ve keder içinde bulunuyor, ağlı -
yordu. Fransaya, henüz beş ya -
şında iken gelmişti. Orada büyü
ların sevgilisi olmuştu. Sırına gi
bi sarı saçlarını, penbe tenini, fi
ruzerengini andıran gözlerini sev
meyen yoktu. Devrin bütün şair
leri güzelliğini metede ede biti -
remiyorlardı. 

Fransa Kralı 2 inci Hanrinin 
vefatı üzerine tahta oturan 2 inci 
Fransuva ile evlenmiş, ve Kraliçe 1 

olmuştu. Fakat, saadeti çok sür
medi. Kocası öldü ve dul kaldı. 

Şimdi memleketine, İskoçyaya 
dönüyordu. 

Akşam karanlığı çökünce rüz
gar durdu. Kadirga pek az yol al
nuştı. Ertesi gün şafak sökerken 
yordu l\faıı !:>tuarl yaıağından doğ
ruldu, çocukluğunu, hayatının en 
mes.'ud günlerini geçirdiği Fran
sa topraklarına son bir nazar attı. 
Ve yine ağlamağa başladı: •Alla
ha ısmarladık Fransa! Allaha ıs
marladık! .. Biliyorum, seni bir 
daha göremiyeceğim! Görebilme-

me ihtimal yok!.. .. diye söylendi. 
Kraliçe, beş gün sonra vata -

nına İskoçyaya vasıl oldu. 

Ne elim bir muvasalattı bu! ... 
Kraliçeyi karşılamaya balıkçı • 
!ardan, satıcılardan, fakir köylü
lerden başka kimse gelmemişti. 
Korku ile karışık bir hayretle ba
kıyorlardı. Zira, Fransız sarayı a
sılzadelerinden bir çoğu Kraliçeye 

refakat ediyorlardı. Bunların sır
malı, ipekli ve dantelalı süslü 
elbiseleri, tüylü şapkalı, gümüş 

mahmuzlu parlak iskarpinleri İs
koçyarun bu fakir halkı üzerin • 
de pek garib bir tesir husule ge
tirmişti. 

Kraliçe pek meyustu. Bundan 
böyle idaresini uhdesine alacaiı 

memleket ahalisinin bu fakir hali 
yüreğini ezmişti. Gözlerinin ö • 
nüııden zengin Fransa, sarayın 
debdebesi, şenlikler, ziyafetler bir 
panorama gibi geçiyordu. 

İskoçya asılzadeleri ancak bir 
kaç gün sonra geldiler. Kraliçe • 
!erini seliimladılar: •Hoş geldi • 
niz! .... dediler. 

Bunlar, pek kaba, adeta vahşi 
adamlardı. Kraliçe bunların ser
keş ve asi olduklarını, hüküm ve 
idare altında yaşamaya alışkın ol
duklarını, ufak bir bahane ile is
y~n ve ihanet ettiklerini pekala 
biliyordu. Memleketinin, taassub 
ve dini mücadeleler yüzünden 
pa~çalandığını, mahallelerin, köy
lerın, şehirlerin, hatta ailelerin 
bile biribirlerinden ayrıldıkla:cını, 
her an silaha sarılmaya, biribir
lerinin üzerine atılarak biribirle
rini boğınıya, öldürmeye hazır 
bulunduklarını bili;ı::ordu. İngil • 
ettiğini, İskoçyanın üzerine sal
dırmak için fırsat gözlediğini bili
yordu. Sonra, bütün düşmanları
nın en nüfuzlusu ve en kuvvetlisi 
olan İngiltere Kraliçesi Elizabctin 
kendisine karşı derin bir nefret 
ve kin beslediğini de biliyordu. 

Herşey aleyhinde idi. Elizabet 
tahta oturduğu zaman birçok kim
seler, hakiki varisin Marie Stuart 
olduğunu, İngiltere tahtına onun 
oturması lazım geldiğini söyle • 
mişlerdi. Mari de, ihtiyatscız bu
lunmuş, atiyi düşünememiş, •İs
koçya Kraliçesi• Unvanına bir de 
•İngiltere Kraliçesi• ni ilave et
mişti. Elizabet bunu bir tehdid 
bir hakaret gibi te1"akki etmiş v~ 

(Devamı 7 inci sahifede) 

- Hayır: 

Evin hanımı, işi anlamıştı. Bun
lar görücü idi. 

Kızına koşarak: 

- Kız Şahinde; bunlar görücü 
galiba; .. 

Dedikten sonra; hemen, odasını 
gidip giyindi. Misafir odasına ge
lerek, hanımefendilere beyanı 

hoşamedi eyledi. 
Biraz hoş peşten sonra evvelce 

annesinden aldığı talimat mucibin· 
ce Şahinde elinde kahve tepsisi 
odaya girdi. 

Görücüler; kızın boyunu bosu
nu, rengini, topal mı? Kör mü? 
Seseini tetkik ediyorlardı. 

Altı göz; Şahindenin üzerine 
dikilmiş, atpazarı cambazları gibi 
bir yerinde kusur olup olmadığını 
arıyorlardı. 

• •• 
Görücülerin yaşlısı; valde ha· 

nırn, evlerinde Babıali amedi ke
tebesinden olan oğlunu, ~ce bir 
odaya çekmiş anlatıyordı. 

- Tam; istediğin gibi ... Boy, 
bos, renk hepsi yerinde ... On yedi 
yaşında ya var, ya yok .. . 

Fakat; oğlu kırkbeş yaşlarında, 
saçları boyalı, kamburca, sıska, 

hastalıklı bir adamdı. Boynunu 
büküp annesine bakrak: 

- Bakalım; onlar beni beğene
cek mi? 

Diye mırıldandı. 
• .. 

Birbirlerini görmediler, peçe ve 

kafes ardında gizlenen bu çiftler, 
rötuşlu resimlerine bakarak, ana
larile söz kesip evlendiler ... 

Düğün günü, koltuk bekleyen· 
ler; damad beyi kamburile, boyalı 
saçlarile, sıska buruşuk suratile 
görünce hayretten donakaldılar!. 
Şahinde; daha ilk karşılaşmada 
inkisarı hayale uğramıştı. . 

• • 
Birisinin karısı, diğerinin ko • 

cası ölmüştü. Erkek kimsesiz otuz 
yaşlarında vardı. Kadın kırıklık. 

Araya kılavuzlar girdi. Erkeğe, 
genç ve güzel bir hanımefendi di
ye kırklık kadını rötuşlü resimler
le bağladılar ... 

Nikah gecesi, kapı aralığından 
imaınnikiihı kıyd1. Şerbetler içil
di. N arnazlar kılındı. 

Haremde ve selamlıkta bulu • 
nanlar evlerine gitti. 

Biraz sonra; iç güveysi giren 
damad beyin odasına, ihtiyarca, 
giyinmiş kuşanmış bir hanımefen
di girdi. 

Damad bey; ayağa kalktı. ev • 
lendiği kızın validesi zannederek 
ihtiramla kadının elini öptil. 

Kadın; alı al m'oru mor olmuş
tu. Dudakları titriyordu. 

Damad bey; kayinvaldesinin bu 
titizliği karşısında şaşırmıştı. A
caba; bir kusur mu işlemişti? 

.(Dev111111 t IDCJ uıWfedı) 
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Otelde para çalan 
yakalandı 

Bir müddet evvel, Beyazıtta, 

Yıldız otelinde Bilecikli, Ali adın 
da birinin 68 lir ası çalınmıştı. Po
lisçe yapılan araştırmalar netice
sinde sabıkalılardan Asaf yakala 
narak paralar çıkarılmış ve tahki
kata başlanmıştır. 

Bacayı temizlerken 
Dün, Kadıköyünde Nüzhet te

pesi sokağında bir kaza olmuştur. 
45 numaralı evde oturan Yako 

oğlu Aleko evinin bacasını temiz 
lcmek üzere bacaya dayadığı mer 
divenin birdenbire kaymasile üç 
katlı binadan yere düşmüş ve vü
cudünün muhtelif yerlerinden ya 
ralanmıştır. Yaralı, tedavi edil -
mf'k üzere derhal hastaneye kal
dm lmıştır. 

Ü ;Ü birlik olmuşlar 
Kuruçeşmede, Aslan vapurun

da, kömür taşıyan Osman adında, 
birile ayni yerde bulunan Tur
ğut, Şerif ve İbrahim adında üç 
arkadaş arasında kavga çıkmış -
t Bu üç arkadaş birlik olarak 
Osmana hücum etmişler, İbrahim 
Osmanın ellerini tutmuş diğerleri 
de sopa ile Osmanı başından ya
ralamışlardır. Yaralı Beyoğlu has 
tanesine gönderilmiş, suçlularda 
yakalanmıştır. 

Acaba sebebi ne ? 
Beyoğlunda Küçük pannakka

pıda 19 numarada oturan İbrahim 
oğlu Hamit, dün gece, saat 1 de 
evine gitmekte iken, birdenbire 
karşısına, Kasımpaşada oturan 
Kenan aclında bir çıkmış ve ara
larında bir kavga başlıyarak Ke
nan İbrahimi dövmüş ve yarala -
mıştır. Vaka üzerine suçlu der
hal yakalanmıştır 

Aralarından geçmek 
isterken 

Ehliyetsiz amatörlerden Sairnin 
idaresindeki otomobil Fatihde şo
för Mehmedin idaresindeki 2760 
numaralı otomobil ile vatman Fa
ikin idaresindeki tramvay ara -
sından geçmek isterken her ikisine 
çarpmıştır. Otomobil mühim su
rette hasara uğramış nüfusça za
yiat olmamıştır. 

Bir 0t0m0bil direğe 
çarptı bir y@lcu 

yaralandı 

Şoför Cemilin idaresindeki 2643 
numaralı otomobil Beşiktaştan al
dığı yolcuları Bakırköye götiır -
mekte iken Etyemezde ani ola
rak karşısına çıkan bir çocuğa 
çarpmamak içi nmanevra yapmış, 
fakat bu sırada bir elektrik dire
ğine çarpmışbr. Otomobilin sol 
tarafı parçalanmış, yolculardan 
Muzaffer başından yaralanmıştır. 

Mania atlarken 
yaral.ındı 

Beyoğlunda Aynalıçeşmede o
turan ve dünkü Sipahi Ocağı mü
sabaka1arına işJ,.irak eden 18 yaş
larınJ o. 1'13nto i~mirıc~ı.' bir genç 
kız manb atlarken atından düşe
rek başından yaralanmıştır. Genç 
kız Amerikan hastanesine kaldı
rılarak tedavi altına alınmıştır. 

Ka\>gad.ı1 ').Jnr ~ 
Dün, Yeşildirekte, Sultan mek -

tep sokağında oturan kahveci Os
manla, ayni semtte otııran helva 
cı İsmail arasında bir kavga çık
mış O.oman İsmaili çakile, hafif 
surette } araiamış, ve suçlu ya
kalanmıştır. 

Garib bir hadis-e 

100bin lirahk rayoum ale· 
tini kubtJra kim düşürdü? 

Bütün Haseki hastanesi ve zabıta seferber 
hale getirildi, alet nihayet abdeshanenio 

kuburundan çıkarıldı 
Dün Haseki hastanesinde herke

si telaş ve heyecana düşüren bir 
hadise olmuştur. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 

Haseki kadın hastanesinde kan
serli hastaları tedavi etmiyc mah
sus yiiz bin lira kıymetinde bir 
radyom fıleli vardır. Haseki has
tanesinde rahimde kanser hasta -
lığı bulunan Fatma ısminde bir 
kadın yatmaktadır. Bu alet nö -
betı;i doktor tarafından dün sabah 
bu hastanın konulmas ı lüzım ge
len bir ) erine konulmu ştur. Ara
dan bir saat kadar geçtikten sonra 
doktor radyom aletini hastaya ko
nulduğu yerden almak için 1 

gittiğı zaman aletin yerinde ol -
madığım görmüş ve telaşa düş -
müştür. Nöbctçı doktor derhal 
şefk·rine, lazım gelenlere ve ça -
Jınmak ihtimalini de gözönüne a
larak zabıtaya vaziyeti haber ver
miştir. Her şeyden evvel hasta -
nın yatmakta olduğu koğuş abloka 
altına alınmıştır. Sorguya çekil~n 
hasta aletin muztarib olduğu yere ı 
konulduktan sonra halaya gitti
ğini v başka bir yere çıkmadığını 
söylemiştir. Hadiseden haberdar l 

edilen Alman profesörü de has -
taneye gdmiş arama işini kendi 
idare etmeğe başlamıştır N iha -
yet radyomun bulunduğu yeri ke
şif ve gösterir bir iılet getirilmiş 

ve bu iılet sayesinde radyomun 
abdesthanenin kuburuna düştüğü 
anlrujılmı~tır. Saatlerce uğraşıldık
tan sonra bu kıymetli ve nadir 
alet haliı kuburur.dan çıkarıl -
mıştır. 

(Dış politikadarı devam) ----- -
dikilmektedir. Dört büıük dev -
Jetin tam ahenk dairesinde çalı -
şabilmc,i için yalnız bugünden 
değil. yarından da emin olmaları 
lazımdır. Lıgiltercnin ve Fransa
nın hükumetleri değil, zeimleri 
Almanyaya bu itimadı telkin e -
demiyor. Bitler, kendisini İngil -
tere ile değil, Çemberlayn ile an
laşmış telakki ediyor. Filhakika 
bugün Çemberlayıı demek İngil
tere demektir. Fakat yarın kimbi
lir? Nazi şefi Sarbrük'te bunu 
söylemek istemiştir. Ve bu gö -
rüşte isabet olduğuna şüphe yok
tur. 

A. S. ESMER 1 

. ';ı: ~' ' ~-... .. :.. .. . . ~ . --· 
İle SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
h r yemekten sonra munta;ı •man dı,ıerlnlzl 

fırçalayınız. --

HITLER 
(5 ınci sahifeden devam) 

duğu için kadın o günün hatıra
sını tazeliyerek şunları anlatmak
tadır: 

- O günü sanki dün imiş gibi 
hatırlıyorum. Hiç aklımdan çık

mıyor. Bir bahar günü idi. Orta
lık aydınlık, güneşli bir pa: ı r gü
nü idi. Öğleden sonra genç bir 
adam geldi. Kiralık olan odayı 

görmek istediğini söyledi. Ben de 
kendisini alarak odayı gösterdim. 
Oda döşenmiş olarak kiraya ve -
rilecekti. Fakat o zaman şimdiki 
kadar iyi döşenmiş değildi. Yal
nız bir karyola vardı. Bir masa, 
bir kanape ve birde sandalye. O
danın bütün eşyası bunlardan iba
retti. Yalnız şimdiki gibi yine du
varlarda asılı resimler vardı. Genç 
adamla konuştuk. Nihayet anlaş
tık. Diğer taraftan evin öbür tara
fındaki mutfakta bizim çocuklar 
gürültü ediyorlardı. Biri on bir, 
diğeri de yedi yaşında olan bu 
çocuklara seslenerek gürültü et
memelerini tenbih ettiğimi de hiç 
unutmam. Onlara yeni bir kiracı 
geldiğini, rahatsız olmamasını söy 
lemiştim. Sonra yine genç adamın 
yanına gelerek deftere hüviyetini 
yazmasını söyledim. Genç adam 
adını yazdı. Yazısı küçüktü. 

Deftere şöyle yazdı: Adolf _Hit
ler. Mimar, ressam. Viyanadan 
gelmiştir. 

Kiracı odaya yerleşti. Devrisi 
sabah olunca Her Hitler sokağa 
çıktı. Fakat çok geçmeden yine 
döndü, geldi. Anlaclım ki kendisi
ne resim yapmak içm !azım olan 
bazı şeyleri almıştı. , 

Böyle odaya kapanarak saat -
!erce resim yapıyordu. İki gün i
çinde iki güzel resim yap!ı, biti!-
di. Kiracı her sabah erken kalkı
yor, sokağa çıkıyordu. Koltuğu -
nun altına çantasını alır, giderdi. 
Belli ki yaptığı resimlere müşte
ri aramağa çıkıyordu. Bir kısım 
müşteriler vardı ki onun yaptığı 
re~irnleri beğeniyor, alıyorlardı. 
O da onlar için resim yapıp gön
deriyordu. Fakat kiracı günün bü
tün saatlerini resim yapmak, son
ra müşteri aramakla geçirmiyor -
du. Birçok saatlerini de resmi kü
tüphaneye giderek orada okumak
la geçiriyordu. Oraya gelen yeni 
kitapları sorar, araştırırclı. Oda
sına da kitab getirerek okur, gece
leri saatlerce bunların üzerinden 
başını kaldırmazdı. 

İlk zamen! arrl o bir lokantaya a
lışmış, orada yemek yerdi. Bir 
iki hafta sonra artık sokaktan a
lacağını alarak odasında gelip ye
diği görülüyordu. 

Öyle tahmin ediyordum ki ki
racının bir yerde biriktirdiği az 
çok bir parası vardı. Fakat öyle an 
!aşılıyordu ki kendisi bizde otur
duğu zaman ilk senede çok sı -
kınlı çekmiş ve çok defa karnını 
doyuramıyarak sofrasından kalk
mıştır. Llkin Adolf son derece 
saygılı bir gençti. Bizden izin al
madan mutfağa girmez, oradan 
bir parça su almak liizım geldiği 
zaman kapıyı vurarak müsaade 
ister, bunu pek nazlı bir tavırla 
yapardı. Biz kendisine istediği za 
man mutfağa girip çıkmasını söy
ledik. Fakat o kimseyi rahatsu et 
mc k istemediği cevabını verirdı. 

Ben ömrümde bu kadar nazık bir 
genç görmemiştim. 

Sonra öyle zamanlar geldi ki 
Adolf sokağa çıkmaz olmuştu. 

Günlerce, haftalarca odasından 
çıkmaz, kendi kendine yalnız ka
lırdı. Başını iri, kalın bir takım 
kitabların üstüne eğerek, burnu
nu o kitabların yaprakları arasına 
saklar gibi bir vaziyette saatler
ce okumağa dalmış görünüyordu. 
Dünyayı terketmiş bir adam gi 

bi kimse ile görüşmiyerek soka -
ğa çıkrnıyarak haftalarca böyle ka 
palı kalıyordu. Sabahleyin erken
den gece yarılarına kadar hep 
böyle çalışarak, okuyarak vakit 
geçiriyordu . 

Adolf Hitler bizimle on iki se
ne kalmıştır. Bu müddet zarfında 
kendisini ziyarete gelen hiç kim
se bilıniyormu. 

Ev sahibi kadın daha başka şey
ler de anlatıyor. Fakat bunları 
yazmak sırası yarın gelecektir. 

ZAYİ 

1934-35 ders yılında Çanakkale 
Cumhuriyet ilk okulundan aldı -
ğım şahadetnameyi zay~ttim. Ye
nisini cıkarıyorum. 

Mahir Doğrul 

Silahların tahdidi ve İtaly~' da faşizm aleyb 
müstemleke işleri darı bir teşekkül meY 

(Birind sahifeden devam) 
nnya devam edilmesi için Hitler 
tarafından emir verilmiştir. 

Almanya, günün birinde İngil
terede bir tebeddülıit olduğu tak
dirde Avrupanın içtinabı gayri ka
bil bir barb karşısında kalacatmı 
düşünerek bu suretle hareket ey
lemektedir. 

Maamafih Berlin dört büyük 
devlet arasında &tiinih'te başlı -
yan anlaşma temayüllerinden is
tifade ederek kara, deniz, hava 
sililılarının tabdldi için bu dev
letler arasında temaslar yapılma
sına ve bu dört devlet arasında 

yapılacak anlaşmaların sonunda 
paktlar alı.tc:dilmesine ve b.:nun 
biUhare difer devletlere d,. tet
mil edilmesine ıiddeüe tarı.ftar 

bulunmaktadır. Roma da bu nolı:
tai nazarı ilti:ı:am eylemelrfedir. 
İspanya ve Çek işlerinin esa -

smdan tasfiyesi bittikten sonra 
Bertin ve Romanın Londra ve Pa
risten bu huswılann müuıkere ve 
tesbıt edilmesini istiyeeeği söy -
le:ımektedir. Batta ıılikadar ma
kamlar şimdiden Almanya ve 
İtalyanın. nolı:tai nazarlarını ihtiva i 
eden pro:ıeler huırlamaktadır. Bu! 
projelerden en miihimmi hava pak-\ 
tına taalluk eden projedir. • 

Almanya bu proje ile ıu gayeyi 
takll> etmektedir: İ 

Almanya 1935 de 1nı:iltere ile l 

Macar . 
ihtilatı 

(1 inri saltifeden devam) 
han sulhunun yeni bir tehdide 
maruz kalması halinde sulhu bir 
kere daha kurtarmak için dört 
devletin müdahalede bulunmala
rının zaruret kesbedeceği müta
leası ileri sürülmektedir. 

Ordr gazetesinde Pertinaks, di-
yor ki: • 

Çekoslovak seddi bir kere yı
kıldıktan sonra artık merkezi ve 
şarki Avrupada Alman imparator 
luğunun önünde hiçbir mania kal 
mamıştır. Serbest bir saha vardır. 

Devletlerin hududlarını çizen
ler yirmi sene evvelki mağluplar
dır. Herşey onların önünde ser
fur('ı ediyor, fakat pek yakın bir 
istikbalde onlar bir unsurun 
kendilerıni durduracağını ve ken 
dilerine: . oraya kadar, daha ile
risine gitmek yok.• diyeceğini 

görüp işiteceklerdir. Bu unsur, 
Fransanın ve İngilterenin tesli
hatı, bilhassa havai teslihatı ola
cakbr. Fakat bu askeri gayretin 
müsmir ve her hangi bir ültima
tomun tehdidinden masun ola -
bilmesi için Fransız ve İngiliz ka
binelerinin ilk iş olarak muka -
vemet arzularını mesela Fransa
da iktısadi teşkilatın ıslahı ve 
İngilterede mecburi askerlik ih
dası gibi parlak icraat ile izhar 
etmeleri icab eder. 

BU SEYAHAT NİÇİN GERİ 
KALDI? 

Var~m;a 17 (A.A.)- Reisicum
hur bugün Cie,;zyn Silezyasnda 
yapacağı seyahati tehir etmiştir. 
Yalnız hükumet erkanından bazı 
zevat ve bu meyanda ticaret ve 
sanayi nazırı Roman ilhak edi -
len mıntakaları ziyaret etmişler
dir. 

REFAH BAHARINA 
KAVUŞUYORLAR 

Ossig 17 (A.A.)- Henlayn, dün 
160,000 kişi huzurunda bir nutuk 
söyliyerek Südet memleketinin 
yakında bir refah baharına ka -
vuşacağına kani bulunduğunu 

söylemiştir. . 

yaptığı bir muahede ile deniz kuv
vetlerini İngiltereninkinin üçte 
birinden fazlaya çıkannamaJl ta
ahhüd etmiştir. Şimdi İngiltere de 
hava kuvvetlerini Almanyanm -
kinin üçte birinden f~aya çıkar
mamayı taahhüd eylemelidir. 

Bu sıırctle deniz ve hava kuv
vetleri arasında iki devlet arasın
da yapılacak mütekabil bir feda
kirlılı:la müsavi haklara malik iki 
büyük devletin tam centilmence 
ebedi bir an]aprıa yapmalan te
min edilmiş olaealı:tır. 

dana çıkarıldı 
1"etekkülün başkanı bir Yahudi ir1"

11 

Roma 17 (AA.)- italyaıun şi
malinde faşizm aleyhtarı bir te
şeklriil meydana çıkarılınıştır. Ir
kan Yahudi olup TirYestede mu
kim bulunan ve bir çok iUbeleri 
ihtiva eden bu teşekkülün reisi 
olan profesör Öjenya Kolorni tev
lrif edilmiştir. Kolorni, İtalyada 
ve ecnebi memleketlerde ikamet 

etmekte olan diğer Yahudıl 
siyasi münasebetler idame tı.I 
te olduğunu itiraf ebnLjtİf· 
ğer birçok Yahudiler de te~ı& 
dilmiştir. Bunların ara.>ın~ 
hassa eskı meb'uslardan filİf 
vardır. Tevkif edilenlerin 
hususi mahkemeye veril 
dir. 

Ancak bu hususta kolayca lıir 

anlaşmaya vuılaeağı ınuhıık -

u:~ taraftan sjlihlanına ]şile Filistinin tak.si mil1 
birlikte halledilmesi ileri sürüle-

eek meselelerden biri cLe müs - den vazgeçı· d .. 
temleke işleridir. 

Almaııya hukuk ve şerefillİ vi-
kaye için müst=ıieke meselesinin Londra 17 (A.A.)- Daily He- misyonuna teblıg ooileceğın• 

hallin 
rald gazetesi Filistini taksim si- makta ve kabinenın" komi>. 

de ısrar edttel.1ir. Bu işin 
mevzuu balısclması İtalya ve Le- yasetinden vaz.geçildığini ve milli raporuna mıisteniden '13 

histarun da baı:ı haklar iddia ey- y ah.udi ocağının haddi asgariye muhaeeretini iki sene rrıudll 
lemell'!rine vesile olıı~tır. ~~;:;::::u.. karar verildiğini ya tamamile men \ teya a>gaı' 

de indirilmesini tavsiye e 
Binaenaleyh bir 1'1sım miistem- Gazete, bu karann Vudlud ko- '= ]wve _etmektedir. 

lekelerin yeniden paylaşılması gi-J =~=====~==========~==;;;;;;;:;;,==="""".A 
bi ortaya çetin bir mesele çıka - lstanbul 
caktır. Bütün bu sebeblerdeu olo-
lııyı İspanya ve Çek işlerinin tas
fiyeı;inden •cnra top1anacak dört
ler k~!l!t>Tonsı çok mi.ihim müza
kerl'!lere sahne olacaktır. 

-----
ispanyada: --

Gönüllülerin 
Çekilmesi 
Meselesi 

görücüleri 
(5 inci sahifeden devam) 

Fakat ortada işlenmış bir kaba
hat yoktu. İhtiramla karşılamış, 
ibtiramla elini öpm~ iite; buzül
müş .kar~ında da oturuyordu. 

Damad bey, epeyce oturdu. Ge
lingelecek diye bekliyordu. 

Halbuki; ne gelen verdı ne gi
den?-

Biraz sonra; odaya ihtiyar bir 
kadın girdi. Damadın kayinvalde 
zannettiği hanıma hitaben: 

- Kızım; niye böyle sessiz otu
ruyorsunuz? Efendini eğlendir -
mek Iazım değil mi? .. 

Diyince; adamcagız elini öptüğü 
kaclının gelin hanım olduğunu an
layınca yüreğine indi. Derhal, so
ğuk ter.ler dökmeğe başladı. Bi -
raz mwaJıazadan sonra; defi ha
cet edecekmiş tavrile dışarı çık

mak için müsaade istedi 
Ve sessizce merdivenlerden indi. 

Usuletle kapıyı açtı. Tabanları 

yağlayıp kaçtı. , , 

•• 
İşte; size, imam nikahı ile yirmi 

beş otuz sene evvel İstanbulda 
evlenme tarzı ve görücülük ... 

İster inanınız, ister inanmayı -
ruz bu, yazclığım gibi idi. 

Fakat; bugün böyle mi? .. Herkes 
görücü ... 

Japonya'da 
Tokyo 17 (A.A.)- Japoıı ~ 

ları Hankeu üzerine ileri ııl 
lı:etlerine devam ederek ııı' 
Yan~ nehri _sahilinde 19,ı 
takriben 13 mıllik bir mCS" 

bulunan ~inueiyao'yu i ·gal t 
!erdir. 

Amerikada --
Casusluk yapaı 
Almanlar 
yakalandı 

Kolon .onama kanalı• 1~ 
A.)- Asker-i makamlar Jl"' 

kalesi civarmdaki sahil rıiJ. 
tertibatının fotoğraflar1"l 1 
mekte olan biri kadın o~ 
re dört Almanı tevkif etn:ıif~ 
Bunlar isticvab edildiktcJ) " 

lı:alıınin muhafız kıt'ası ~ 
danının emrile hapsediJ 

Yapılan tahkikat netıcesirıd' 
lrufların casusluk cürmü iJt 
edilmeleri lazım gelip 

Binaenaleyh; IW böyle iken, ök- tebeyyün edecektir. 

~;:~7!, ~~an yandım diyen- , R A D y~ 
Ben, kendi hesabıma acımak " 

değil, aldırış bile etmem... .;;;; 
Bilmem; siz ne dersiniz? BUGÜNICÜ l'llOG 

M. SAMİ KARA.YEL t1 
İSTANBUL RADYoS ' 

17 /10938 Pazarteı;i progt"9 

Saat 18.30 D:ıns musilt isi (p~· 
Saat 19.00 Konferans, J>rOI· 

lstikl.il caddetıin<le l\Curat (F<n musahabeleri). .,;! 
Şehir Tiyatr"SU Saat lll.30 Karışık mıWki (p 

"' Saat 19.füi Bo""1 hııbNJerJ . 
KOMEDi KISMI Saat 20.00 ııamıyet Yücescs "' 
17/10/9~ pazartesi daşlan tarafından 'I'üı1< m 

akşamı saat 20,30 da halk ı•rlalan. 

y ANLIŞLIKLAR KOMEDYASI ' Saat 20.40 ;Aians Jı;ıberJeri. ıJ 
3 d ,__ di y . V Ş 1csp· Saat 21H7 Omer Rıza Doğrtll per e ....,me .. azan. . e u- dan .. ı .. . , arapç:ı ıroy ev. 

Türkçesı: Avni Givda Saat 21.00 Saat ıı,yarı. 

• 
Ertuğrul 

Sadi Tek 
TiYATROSU 

Bedriye Tü7.i.ın : Ş:ın 

ket>tras ı refaka1ile. ~ 'İ 
Saat 21.30 Darültalim mus!~'.ıl 

Fahri 1'opuz ve arkadaşl..'1.rJ W"'. 
Saat 22.20 Hava raporu. ı! 

Saat 22.23 Keman konseri. 
mar, piyanoda Sabo. J 

Saat. %2.50 Son haberlcr v• ~ 

Taksim abide karşısında bu gece nu;._::;;oııs:a7~an, istıkl1ıl JJ)Ptl 
O T E L L O AJ<oam neşriyatı: 

5 perde: Esere bir salon ockestraıa 
refakat eder. Tel: 40099 

EHiıı TİYATRostl 
11/19/938 PaEarı.-.ı cınıu ,,1 

'OLOM 

Barselon 17 (A.A.)- Milletler 
Cemiyeti tarafından ecnebi gö

nüllülerin geri alınmasını kontro
l\ la memur komisyon saat 15 de 

Barselona gelmiştir. Komisyon a
zasını kabul eden Delvayo hükı'.ı
rnetin komisyonun işlerini kolaY
laştırmak azminde bulunduğunu 
söylemiştir. AK 1 N J 

.. 
mat 20.:ıo ta ıJ 

Halk epereti LU.'LIŞLIKL.ut ıw~" j 3 perde ko111,.dJ 

Beyoğlunda (Eski Yazan V. Şek,pır turkçcsı ;.~ 
Çağlayan) Halk HALK OPERETj 

Opereti Tiyatro
ıunda... Yakında; 

(KINA GBCESl) 

Beyoğlunda (eski ÇnğhyDnl 
Opereti tiyatrosundS 

Yakında: (Kına Gecesi)_;~ 
Seyf..ttin Asal. Tcle!on. -41»';,J 

Midilli Nasıl 
Battı? 

En doğru vesikalar 
Pek ya]Qnda Son Telgraf'da 

olnnnıya lıaşlıyacaksınız. . . 

HARB VAZİYETİ 
Barselona 17 (A.A.)- Cumhu

riyetçiler tarafından neşredilen 

bir tebliğde yalnız Ebr mmtaka
sında hafif top ve tüfek ateşi te
ati edilmiş ve Endülüs cephesin
de düşmanın Nertice Grajo ve 
Marten Alkaid mevzilerine karşı 
yaptığı bütün taarruzların püs -
kürtülınüs olduğu bildlnlmekte
dir 

M. Yesan - Seyfettin Asal 
Te!ef01t: 40325 

SİNEMAIAlt 
SAKARYA 
SÜMER 
SARAY 
TAN 
MELEK 
TAKSİM 
İPEK 

mı'is V.aleV5ka 
: Xaııleo Valeftka 
; Asri Ev~r 
: Raspotln 
: Dü:Jjkün Kadmlar 
: Bir Bakı Hatırası 
ı Sah Zambak 

J llidc, barsak ve ~ }ıll>?' 
m1lllyenehaJlc>I 

Dr. Y. HallacY~ 
Taksim (eski ta.limM" 

dülhnk Hamit ca.ınesi, ' 
apart. No. ız daire lf;. 
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Dünk·· Lik maçları 
Normal neticelerle nihayet/eneli 

--~~~~~~~~----~----~----~---------

Harb korkus 
karşısrnda 

fN-:S6f -· ... ~· 1 
Tercüme ve iktibu hakin mahfuzdur '1 

_Yalnız Son Telgraf'da neşrcdilec~ktlr. ( 

---................ -
Yazan: Ziya Şakir 
-·--~·- ~·-- ... 

Fener Vefayı, G. Saray Süleymaniyeyi, Güneş 
(4 iincü sahifeden deva 

cuklar, lıocalarile birlikte me 
teptcn çıkarak, kendilerine y 
hazırlanmış olan köylere gid 
ccklcrdi. Köy ve kırlnrdnki evi 
rin sahipleri, yiyip içecekleri 
den tutunuz da üst ve başl 
varıncaya kndar, çocukların b 
tün bakımlarını Üzerlerine almı 
hazır olduklarını bildirmişlerdi 

emmiyet verilmiyeı_ı şahsiyet-
ler T aşkışla divanı harbine 

lst. Sporu, Beşiktaş, Topkapıyı yendiler 
Oynanan maçların en mühimi 

Kadıköyi.mde yapılan Fenerbah
çe - Vefa maçı idi. 2 bine yakın 
bir seyirci kütlesı müsabakada 
hazırdı. İlk maçı Beykoz - Hilal 
takımları yaptılar. Birinci devre
de 2 - O vaziyette olan Hilal ma
çı 5 - 2 kaybetti. 

üstünlük göze çarpıyordu. 

s e v k olunurlardı 
14 üncü dakikada, Süleymaniye 

kalesi aleYhinde verilen bir ceza 
vuruşunda, Süleyman müdafaa
nın mutereddit vaziyetinden isti
fade ederek sarı kırmızılıların ilk 
ve son golünü yaptı ve devre bu 
netice ile 1-0 bitti. 

kurtulur kurtulmaz hücuma geç
ti. 33 üncü dakikada Salih, takı
mının beraberlik sayısını yaptı. 

Bu golü 41 ve 43 üncü dakikalar
da İskenderin yaptığı iki gol da
ha takip eLti. Ve devre bu suret-

Hasılı her şey hazırdı. 

İkinci proje, iki milyon kndı 
ve erkeğin Londradan tahliyesi 
dairdi. Bu taWiYeyj .iki giln iç" 
de başarabilmek için, bu husust 
müracaat edenlere çok kat'i d' 
rektifler verilyordu. Tahliye kafi 
lesine katılabilmek içın şu kayı 
ve şartları yerine getirmek lil 
zımdı: 

Burada mahkum olanlar merkez kıımandanlığ: Saat 15.10 da V<'falılar sahada 
göründüler. Şu kadro ile oynu
yorlardı: 

İkinci devrede, birinci devrede
ki vaziyet değişmeden maç 1--0 
Galatasarayın galibiyctile neti
celendi. 

. le 3-1 Güneşın lehine neticelen
di. 
İkinci devrede Hrabiyeli muha

cimler Habibin ayağıle ikinci ve 
bunu Abdurrahmanın firikik atı
şından gelen topu Güneş kalesi
ne sokmasile üçüncü sayılarını da 
yapmıya muvaffak oldular. 3 - 1 
mağlôp vaziyetten 3 - 3 beraberli
ğe geçtiler ve maç 3-3 beraberlik
le bittı. 

nın Üstündeki odalarda hapsedilir/erdi 
Bu sınıfa mensup olanlara _ me

muriyetlerine ve şahsi ehemmi
yetlerine göre - bir maas tah . 

Ahmet - Vahit, Saim - Abdüş, 

ed'l' d. V ,_ 'iıs 
ı ır ı. e bunlar, istedikleri 

takdirde, aile efratlarını da .·· 
rü~dükleri yere aldırabilirlcrd~u-

Ikinci sınıfa mensup olanlar
dan çoğu, İstanbulıfan u;ak yer
lere, memuriyetile gönderilir! 
d . er-

ı. 

İkinci şekil - Süı-el'ıne r,idcct-k 
zat, eğer ehemmiyet it bir şahsi
yet değilse, Yıldı;: sarayır.d.a ve
yahut Bc~il.taş lrnrukolun<la ıs
ticvap edildikten somu, :ıaptiye 
nezaretine gönderilirdi. Bu zat 
nezarette, nazırın hususi dair . .. d esı 
ıçın e, (misafir odalan) nda bi _ 
kaç gün - hazan da günlerce _ v~
pur beklerdi. [Sürgünler, ecnebi 
v~purlarile gönderilmediği için, 
(Idarei mahsusa) vapurlarının 
hareketini beklemek, zaruri idi.] 

Vapurun hareketinden birkaç 
saat evvel o zat (müteferrika k _ 
miserliğı) ne teslim edilir; :siv~ 
m:ınurlarla vapura gönderilirdL 
Gıden zat: eğer ehemmivet· h . 
• J ı aız 
ıse, bazan zaptiye nazırının ya-
verlerinden biri de ona refakat 
ederdi. Nazır Şefik paşa bu vazi
~eyi ekseriya - üç yaverinden -
Jandarına yüzbaşısı Boşnak Ya
şar efendiye verirdi. 

Üçüncü şekil - Asker ilme 
b' ra ve za ıtnnının sürgünleri ... Bun-

lardan ehemmiyetli olanlar Yıl
dızda isticvap edilir, orada; doğ
ruca vapura gönderilirdi. 

Ehemmiyet vcrilmiyen şahsi
yetler, Taşkışladaki (husufil d'
~amharp) e sevkcdiliı·. Orada i~
tıcvaptan g . "ld'k kın .. ..eçırı ı ten sonra hak 

da hukum verilir Bu h'"k·· 
d' · u um 

pa ışahın irac!esile tasdik olun ~ 
duktan sonra da mahkü 
kez k rn, mer -

uınandanlıgına göndeıilird' 
Merkez k L 

umnndanlığmın üst 
katında, büyüklu küçukr· .. 
ndd l d u ınute-

ı o alar vardı. Mahkümiar 
bur.ada hapsolunurdu. Aşağı kat~ 
takı (Bekir aga boı ·· .. ) . 
h · h ugu dcnılen 
apıs aneye, yüzbaşılarla onla 

dan m d. r-
~ .ununda bulunan zabitleı

hapseclılırlerdi. Fakat b 
1 

b(İçkapı) nın haricindeki ~~a~~r=: 
ulunurlardı i k 

ki bü .. . ç apıdan içeride-
od yukçe koğuş ile iki kü ilk 

a, (prangnbend) l'k . ç . 
mahkum 1 

1 cezasına 
ınahs o an efrat ile çavuşlara 

ustu. A.di cürüm!, d 
yı burada h er en dola
k" 1 apsolunan bu rnah

um ar, ceza müdd l . . 
ettikt et erını ikmal en sonra yin k , 
d 1 ' e ıt ahırına ia 

e o unurlardı. • 

b Taşkışla divanıharbi (kal 
ent) lik, (re.fi .. tbe)' e -

nefi) gı'b· ru (müebbet 
ı ıığ11· ce 1 • • Mahk· za ar verırdı. 

umların ak.ıh t• .. .. 
neticelenlrdL e ı , surguııle 

Mahkum h"'k 
kez ku ' u ~ü giyip te mer-
tcn rnandanhgına _gönderildik-

sonra, artık orada (İdarei 
mahsusa) vapurunu beklerdi. Va
purun hareketi günü mahku 
(scvkiyatı askerive) ' "d . m 
t . J ı aresıne 
cslım edilirdi. Oradan da bı"r b" · , za-
ıtın refakatinde olarak menr . 

sına gönderilirdi. a-

Sevkiyat idaresinde, sürgünleri 
mcnfalarma götürenler yi.ı.zb li . • aşı 
asıp ve "?üliizim Hacı Şakir e-

:~ndılcrdi . lkisi de nazik, terbiye-
1 v~ ağır başlı birer adam olan bu 
z:bıtler, vazifelerini daima bü _ 
Yuk bir şcfl·at ··ı· 'f " ve mu aycmetle 1 a ctmışler; • haklı veya haksı~_ 
uğradıkları fcliıkettcm müteessir 
olan mahkumlatı. yollarda teselli 
etmek but· . ' un arzularını yerine ge--
tırmek l.llreül .. .. za . e surgun ümera ve 

bıtanın cıdden minnettarlıkla • 
rını celbeylemişlerdir. 

hası toplar, İstanbuldan uzaklaş
tırmay\l mecbur kalırdı. 

Lutfü, Şükrü - Muhteşem, Hüse-ı 
yin, Sulhi, Latif, Recep. 

Buna mukabil Fenerliler şöyle 
bir takım teşkil etmişlerdi: 

Şeref stadında: 
Beşiktaş:ll- Tepkapı:O 
Beşiktaş - Topkapı tnkımlan 

Herkes yanına küçük bir ba 
vul, yolculuk için iaşe levazımı 

vücudü sıcak tutacak elbise 

(Mulazim Hacı Şakir Efendi, 
hassas bir adamdı. bu vazifenin a
cılığına dayanamamıştı. Nihayet, 
güç hal ile jandarma sınıfına nak
letmiş; hatta İstanbuldan bile taş
raya çıkıp gitmişti.) 

GeleJim, üçüncü sınıf sürgün -
lere ... adedi, oldukça mühim bir 
yekün teşkil eden bu sınıf sürgün
ler, halkm avam sınıfına mensub 
olanlardı. Bunların da büyük bir 
kısmı, de ııvuca sığmıyan, ve u
fak tefek c~za ve rnaJ1kumiyet -
lerle ıslah olmıy:uı serseri ve sa
bıkalılardı. 

Bunların hakkında cereyan e -
den (sürgün) muamelesi, adeta 
vaziyetlerini değiştil'irdi. Hatta 
Bunların sürgünlüklerine ) alk ta
rafından (siyasi) bir mana veri
lirdi. Nitekim, meşrutiyetin ila -
nından sonra, takım takım İstan -
bula gelen bu sürgünler, hem hü
kumetin ve heın de İttihad ve Te
rakki cemiyetinin başına büyük 
bir bela kesilmişlerdi. Derhal ken
dilerine (mağdurini siyasiye) pozu 
vennişlerdi. 

Hüsamettin - Yeşar, Lebip - Re
şat, Ayten, Esat - Saim, Naci, Ya
şar, Şaban, Fikret. 

karşılaştılar. Hakem Tank'ın ida
resinde sahaya çıkan iki takım şu 
kadrolarla karşılıklı yeı- aldılar: 

Demirsp-=-r:3 G.Saray:l çamaşır, yün battaniye ,gaz mas
kesi alacak, ikametgahına en y:ı
kın olan istasyonu bildirecek, hü
kümetin Londra civnnnda 60 ki

lometrelik bir mesafe dahilinde 
tedarik etmiş olduğu ikametgah
lara biç iüraz etmeden ycrlcşıne
ği kabul edecek. 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Oyuna Vefalılar başladılar. 

Rüzgara karşı oynamak veziye
tinde oldukları için kuvvetli ha
sımlarına sayı fırsatı \•ermemek 
üzere, sıkı bir müdafaa tabiyesi 
takip ediyorlardı. 

Beşiktaş: M. Ali - Nuri, Faruk -
Fuat, Enver, Rıfat, Hayati, Rıd
\'an1 Nıizım, Hakkı, Şeref. 

'l'opkapı: Abdülkadir - Sc>ınılı, 
Sabahattin - Hayri, Hakkı, Os
man - Yunus, iya, Kamil, Tahsin, 
Hamit. 

İkincı karşılaşma, Galatasaray 
ile Dcmirspor arasında Yapıldı. 

Oyunun ilk 10 dakikası karşı
lıklı akınlarla ve takımların bir
birlerini deneıncsile geçti. 14 ün
cü dakikada Rıfat san kırmızılı
ların ilk golünü kaydetti. 

Zaptiye ncza.rcti, bu kabil eş- (Devamı \"ar) 
14 ünciı dakika: Esat bir Cirikik 

vuruşu yaptı. Top Fikrete, oradan 
da Saime geçti. Saim \'Ol bir şüt
le topu ağlara taktl. 

Beşiktaş takımı baştan nihaye
te kadar hakim bir oyunla ilk 
devrede 5, ikinci devrede de 6 gol 
atarak maçı 11-0 kazanmıştır. 

Nihayet, Galatasarayın baskı

sından kurtulmağa muvaffak o
lan Demirsporlular sarı kırmızı 

kal ye kadar sokuldular. FeLhi sı
kı bir şüUe takımının beraberlik 
sayısını yaptı. 

Diğ r taraft.m, tahliye kafile
sine girmiş, olanlara istasyonlar
da bir paso ile ayrıca 48 saatlik 
iaşe levazımı verilecekti. Tekmil 
istasyonlarda bu tedbirle alakalı 
iaşe levazımı depo edilmişti. Hü
kCımet, Londra halkını yerleştir
mek için el koyduğu yerlere mu
a) Yen nisbette ta?.minat verecek
ti. 

iki kadın arasında .. Devre sonlarına doğnı Vefalı· 

lar canlandılar. Üstüstc Yaptıkları 
hücumlar Fener kalesi için tehli
keli olmadan savuşturuldu. Birin
ci de,•re bu şekilde bitti. 

• • 
Ankarada : 

Dcmirsporun sağdan yaptıgı 
bir inişte Arifın kaleye gönder
digi top, hiç ümit cdilmiycn bir 
vazı) ette kalecinin elleri ra ın
dan gcy....."'rck Galatasaray ğlann 

takıldı ve bir dakika sonra da dev
re 2-1 Galatasarayın aleyhine bit
ti. 

($ inci ııllıİternlzdcn devam) 
0 gündenberi ld'arie Stuvard'n 
düşman olmoŞ1i. 

Fakat bu si)asi kinden başka 
iki kadını biril,iirndcn ayıran 
?ir sebeb vardı rekabet!.. 
ls~oçya Kraliçt;İJliıı güzelliğine 
Elızabct bir tür~ tahammül ede
miyordu. Ona :iq·~ı gösterilen te
veccüh ktskançk hislerini kö -
rülklüyordu. Kni görse •sevgili 
hemşire. sini scuyor, ne yaptığı
n~"Il yaşadığm~oruyordu. Bun
l~r,. Kraliçenin Aari'ye beslediği 
kı~ı bi!dıkleıi ;in ihtiyatlı ida
reı kelam ediyl!ardı. 

Diye fısıldadı. Bir erkek çocuk! 
Mari Stuart'm bir erkek çocuğu 
olsun! ..• 

EUzabetin çehresi korkunç bir 
şekil aldı. Mızıka sustu. Baloda 
bulunanlar şaşırmışlardı. Herkes 
herkes birbirme soruyordu: 

- Kraliçeye ne oldu? 
Elizabet, birşey söylemeden hu

susi dairesine çekildi. Kendini di
vanm üzerine attı, hiçkırarak ağ
lıyor, söyleniyordu. 

- Beninı de bir çocuğunı niçin 
olmas•n: ... 

Buna r~j!rnen, Elizabc:! bir türlü 
evlenmcd:, bütün izdivaç teklif
lerini re:dc.'etti. Niçin? Bu, onun 
l•ayatı:•u•. sırrıdır. 

İkinci de\•rede rüzgarı arkala
rına alan Vefalılar çok canlı oy
nadılar. Hakemin sertliğe bir de
recey ekadar müsamaha etmesi 
yeşil - beyazlıların lehine oluyor
du. Fener kalesi birkaç defa teh
likeli vaziyete düştü. 

Devrenin ikinci nısf ında Fene
rin orta muhacimi Yasar, sak t
lanarak dışarıya çıktı. Buna rağ
men Fenerliler üstün bir vaziyet 
tesis ettiler ve Vefa kalesini sar
dılar. Maamafih gol çıkaramndı
lar ve maç birinci devredeki neti
ceyle I-0 Fenerlilerin galibiyetile 
bitti. 

GünE"ş: 3 - Harbiye:3 
Ankara, (Hususi) - Lik maç

lanna Ankaragücü stadında bu
gün de devam olundu. 

Bugün ilk karşılaşmayı llarbi
Ye İdman yurdu ile Güneş takım
ları yaptılar. 

Oyun başlar başlamaz Harbi
yelileri hücumda gördük. Bilhas
sa Harbiyelilerin iki açıklan va-

İkinci devrede Fethi y'inc güzel 
bir şütlc Demirsporun üçüncü 
golünü de ypıııca Galatasaray 
durgunlaştı ve maç 3-1 Demirspo
run galibiyeti ile na erdi 

• • 
lzmirde: 

Üçok 1- Değansp@r 1 Mari'nin Oın:Jarına dökülen 
saçlarının güztiğinden bahso -
lundumu? O dsaçlarım omuz -
lar~n~ doküyon. İskoı.'Ya Krali
çesının dans e:ğini haber aldı 
mı? Ertesi gün lizabet de en gü
zel roblarından irini giyiyor, geç 
vakitlere kadar:ıans ediyordu. 
Fransa Kraliçesi.kel\ Marinin bir 
s~varede kemal't beraber şarkı 
soylediğini duyıca hemen kita
resini yakalamııte bütün bir ge
ce şarı..., okuyan misafirlerinin 
başlarını patlatl)tı. Tabii hazır 
bulunanlar ses Ç~ramıyorlar. Sü
lardı. O, bundatbüyiık bir haz 
duyuyordu. Rakh;ine, şarkı söy
lemekte de gale çaldığına hük
mediyordu. 

Marie Stuart•ın ana olması, E -
lizabetin kinlerini büsbütün ar -
tırdı. 

Mari; Kont Darnley'in ruhsuz
luğu, yabancılığı karşısına bil -
yük bir inkisarı hayale uğramışb. 
Artık ondan nefret ediyordu. Bu 
sırada Kont Bethvel ile ":mÜna -
sebat peyda etti. Bethovel çok 
sert, çok kaba ve \•ahşi ruhlu bir 
adamdı. Fakat Kraliçeye çok sadık 
idi. Fakat gözü tahtta idi. Bir ge
ce, Kont Darnley ikametgahı ber
ha,·a oldu. Kraliçenin kocası da 
enkaz altında can verdi. 

Taksim stadında = 

Günaş: 3-fst. Sper: O 

sıtasile yapmış olduk:lan inişler ı 
Güneşliler için tehlikeli oluyordu. 
Nitekim aradan çok geçmeden 
sol açık Fazıl kendisıne verilen 
uzun bir pası kovalıyarak Guneş 
kalesine kadar sokulduktan son
ra SJkl bir sol vuruşla takımının 
ilk sayısını yaptı. 
Güneş, Harbiye baskısından 

İzmir, 16 (Hususi) - Bugün 
yapılan lik maçlarında Ateş, Al
sancağı 2 .. 0 yenmiş ve Üçokla Do
ğanspor berabere kalmı~lard.ır. 

Fransız · donanması 

Bunlar bertara İngiltere Kra
liçesi en çok ra~esinin tekrar 
kocaya varmasırın korkuyordu. 
Hakkı da vardı. lkibesinin İs -
pan~·a hanedanır rnensub bir 
prensle evlenmese bu hükume
tin yardımını g~mnsı ihtiJ!1al 
dahilinde idi. $0\ Marie Stu -
art'ın herkes tarından sevil -
mc<>ine hiç dayanuyordu. 

Marie'nin, yedt Hanrinin to
runu kont Ilanri trnley'le seviş
tiğini haber alımçileden çıktı. 

Kont 18 yaşlarıncçok kibar, çok 
yakış!klı bir deli~Iı idi. Kraliçe 
ilk gördüğü günillbin olanca 
kuvvetile ona göl vermi~ti. 

Fakat, bu güzeLUkanlının pek 
ruhsuz \'e kalbsiılduğunu dü
şünememişti. GÖ~diği tevec -
cühe karşı minne ve sadık ka
lacağına ihtimal mişti. 

Az sonra, yanıl;ını, gönlünü 
verdiği adamın k\etsiz ve kötü 
ruhlu bir adam olJ-unu, kolları ı 
arasında bir düşn çıktığım an
ladı. Fakat iş işte~çmişti. Zira 
bir çocukları dürfa geldi. 

Herlces, Kont Bethvcl'i itham 
ediyordu. Marie büyi.ık bir deli
lik yaptı. Bethvel ile evlendi. Bu
nun üzerine ahali isyan ve kendi
sini hapsetti. Az snorn hapisten 
kaçtı. Taraftarlarını topladı. Ha
sımlara olan lordlara karşı hü -
cum etti. Çetin bir muharebeden 
sonra mağlCıb oldu. Artık yalnız, 
kimsesiz kalmıştı Hasımlarının e
line ssir düşeceği muhakkaktL 
İşte o zaman, rakibesine iltica et
meyi düşündü. Mukadderatını o-
nun eline bıraktl. Marie'nin iste
diği çıkacak bir yer idi. Halbuki 
Elizabet ona şunu gösterdi: Zin-
dan: ... 

Seneler geçti - on yedi sene -. 
Elizabet rakibesini yavaş yavaş, 
ezerek öldürmek istiyordu. Niha
yet bir hile düşündü. Mariye, es
lti taraftarlarından biri tarafın -
dan yazılmış bir mektub göndert
ti. Bu mektubda: 8Arzu ederse-
niz sizi kaçırmaya hazırız .. ,. diye 
yazılı idi. 

Dün Taksim stadında günün 
ilk maçı, en mühim karşılaşma-

lardan biri olan Gün~ - İstan
bulspor takımları arasında yapıl
dı. 

Takımlar sahaya şu kadro ile 
çıktılar: 

Güneş: Cihat - Faruk, Hristo -
Yusuf, Rıza, İbrahim - Melih, 
Salfıhattin, Hakkı, Ömer, Murat. 

İstanbulspor: Saim - Ah, Sa· 
mih - Enis, Seyfi, Tarık - Bahri, 
Rıdvan, Orhan, Enver, İsmet. 

Ovuna İstanbulsporlular başla-. 
dılar. Fakat Güneşliler derhal 
hücuma geçerek İstanbulspor 
kalesini sıkıştırmıya başladılar. 

18 inci dakikada bir Gün~ hü
cumunun Muradın ortalayışım 

yakalıyan Melih serbest bir şe
kilde Güneşin ilk golünü yaptı. 

De\Te sbnuna kadar cansız bir 
oYunla devam ederek 1-0 bitti. 

Birinci devredeki cansız tempo 
ikinci devrenin 15 inci dakikasına 
kadar devam etti. Bu sırada ale
leyhlerine olan bir ceza vuruşu 
İstanbulspor kalesini kaıı§tırdı. 
Bundan istifade eden Hakkı Gü
neşin ikinci golünü yaptı. 

Gene ayni hakimiyeti de\'am 
ettiren Güneşliler oyunun neti
cesine iki dakika kala yine Hak
kının ayağile üçüncü gollerini de 
çıkararak maçı 3·0 galip bitirdi
ler. 

G. Saray: 1 Sü:eyma
niye : O 

İkinci maç Galatasaray - Sü
leymaniye arasında yapıldı. 

(5 inci aahifede.n deYam) 

yınca Fransamn denizaltı vası -
taları azalmış olarak kendini gös
teriyor. Fransız deniz proğramma 
yeni yapılmakta olan tahtelba -
birler konmuştur. Fakat bunlar 
1ıem daha bitmemiş, hem de tec
rübeleri tabii yapılmamıştır. Bun
lar cesim şeylerdir. Yine Fransız 
deniz mütehassıslarından bir kıs
mı buna itiraz etmektedir. Böyle 
cesim denizaltı gemileri yapmak 
için çok vakit geçmektedir; diyor
lar. Dünyada henüz eşi olmıyan 
tazda cesim tahtelbahir} r yap -

mak denizaltı kruvazörleri vü -
cude getirmek için uzun zaman 
sarfetmektense küçük, fakat çok 
tahtelbahir yapmak daha clveriş
lidir; diya yazıyorlar. İki yoldan 

birine gidilecek: Ya her biri 600 
tonluk olmak üzere sahil tahtel
bahirJeri yapılacak, fakat C.'Ok 
yapılacak, yahut da her biri 1,500 
ton olmak üzere büyük denizlere 
mahsus denilaltı gemileri \•ücu
de getirilecek. 

Bunların her birinin kendine 
mahsus bir takım kaideleri var -
dır. Öyle ki bunların birini tercih 
ederek yalnız onda kalmak mak-

sada kafi görülmemektedir. 
Fakat yukarıda geçen satırlar 

:ırasında işaret edilmiş olan bir 
noktayı burada tekrar hatırlat .. 
mak iktiza ediyor: 

Berlin - Roma mihveri. 

rülürse diye bunun neticelerini 
hesab ediyorlar ve ona göre ha
zırlanıyorlar. Bundan sonraki se
nelerde yapılacak bir hayli tah
telbahir vardır. Fransızların ye -
ni programlannd.a tahtelbahir ta
rafı da yer tutmaktadır. 

Bugünlük şu satırlara nihayet 
\'Crirken şöyle bir nctıcc çıkar -
mak iktiza ediyor: Büyük devlet
lerin her birinin kuvveti ölçülür
ken yalnız bir~ok rakamlar sa -
yarak bir hayli teferrüata dalmak 
maksadı anlamağa çok kere kfıfi 

gelmiyor. İhtisas sahibleri bu ra
kamlarla daha ziyade meşgul ola
bilirlerse de her devletin malik 
olduğu şu veya bu kuvvetin dere

cesi etrafında malumat verirken 
bu kuvvetlerin milletlcrarası po

litikasında hangi gayelere göre 
hazırlandığını araştırmak daha 
meraklı oluyor. Meseıa yukarıda 
deııdi ki tahtelbahir inşaatında 
başlıca iki yol takib edilmek la -
zım gelecek: Küçük sahil tahtel
bahirleri, l; büyük denizlere çı
karak iş görecek cesim denizaltı 
gemileri, 2. 

Bunu ınüteha~br neden böy
le görüyorlar?. Çünkü istiklxıld 
büyük bir harb çıkarsa türlü tür
lü ihtiyaçlar başgöıırterece.k d on
dan. 

Fakat bu bahsi yarın vine bu 
sütunlara bırakmak liz1m ~geli or. 

Yine Salı günü, hüklımct mi.ı.
mcssillcrile tekmil agır endüstri 
mümessilleri aı·asında. en düstı·i
nin 24 saat zarfında harp ekono-

misine göre faaliyete geçmiş ol
masına dair prnn ve projeler üze
rinde yapılan görüşmeler sona 
ermişti; bu projelere göre. ham 
madde teslimatı merkezleştirili

yor, ham madde ve · ç:i tevzi ve 
muallcm işçileı- iş başı ediliyor, 
otomobil fabrikaları, tayyare fab
rikaları halini alıyor, vapur tez
gahları genişletiliyordu. 

28 Eylül Çarşambn glinü hu
susi mektepler talebeleri 

Londrayı terkcderek kasaba ve 
köylere gitmeğe başladı. Binler
ce me tepli çocuk yola çıkıyor, 

istasyonlar çok acıklı ayrılmnJa-

:ra sahne oluyordu. Köy ve aı.a

balarda boş ev anyanl rın haddi 
hesabı Yoktu. Şehrin varoşların

dakı tekmil yollar, bağaj '\iC in

sanla yüklü otomobillerle dolu i
di. Bunların hepsi kırlara knçı
yordu. 

Gece gündüz yüzlerce tayyare 
dnfi topu hazırlanmış olan mev
zilere yerleştirildı; Haydpark'ta, 
endaht sahası açmak içh1, asırlık 
ağaçlnr tereddütsüz kesildi; Pa
zar günleri hnlk hatiplerinin frur· 
süleri yerleştirilen yerlere, çayır
lara en modem toplarile batarya
lar geliyordu. Londrn şımdıyc ka-

dar böyle bir şey gonncmişti. A
sırlardanberi ilk defa olarak, §eh
ri doğrudan doğruya tehdit eden 
bir harbe hazırlanıyordu. 

Haydpark - SJoan caddC'Si - Bat
tersea park noktaları arasında 

şehri kateden bir hat üzerindeki 
meydan ve arsalara, blokaj ba
lonlarmı doldurm.ık için idrc ;cıı 
şişelefi Yerleştirildi. Şehrin blo
kajı, Londra'yı çepçevre çevnne
si düşünülmüştü; halbuk. imdi 
bu blokaj şehri dümdüz katedi-

u. 
Siti'niıı ~ehremaneti binasında 

tcsrs edilen büroya ":" .. liste hiz
met elmek üzere 20.000 kişi, Çcl
sea'da tesis edilmiş olan diğer bir 
büroya da 15.000 ki · muraca t 
etmişti. Gönüllüleri hizmete ala
bilmek ruaksadilc, müdafaa baka
nı, milis mikdarını yüzde 3 nisbc
tindl' çoğa Tttı. Bu haberi İngileye götüren 

posta tatarı saray~Idiği nmna 
El~zabet, ter ih et baloda dans

1 
edıyordu. O gece :ünü poma -
talarla boyamış, ~ıymetli mü-

cevherlerini takıqtı. .Müs.ı.a -
hiblerinden birisi ulca yanına 
yaklaştı, hürmetl'iilc!t ve ku
Jağına yavaşça: 

Mari, buna inancfı. Cevab ver
mek gafletinde bulundu. Elizabet, 
bu mP.ktubu ele geçirince kendi -
sini mahkemeye verdi, idama 
mahkum rttirdi. 

Ve hüküm, 8 ~ubat 1587 de, 
icra olundu. Mari'nin kellesi bal
ta ile uçuruldu. 

Marinin kanlı vücudü kaldı • 
rJJırken, nasıl geldiği anlaşılamı

yan bir köpek uluyor. Sivri diş -
lerini cellada göster:iyordu. Bu 
Marinin son dostu. sevdiji köpeği 

Galatasaray: Sacit - Lutfü, Sa
im - Ekrem, Bedü, Celal, Necdet, 
Süleyman. Mehmet, Yılmaz, Eş
fak, Bülent. 

Süleymaniye: Muvaffak - Ruhi, 
Bürhan - İbrahim, Orhan, İbra
him - Muzaffer, Nedret, Daniş, 
Nizaınettin, Raif. 

Frnnsızlar denizaltı donanma • 
larının hal \'e istikbalini düşü • 
ııürken Almanya ve İtalyanın de
nizaltı kuvvetlerini.o bir güu müş
terek olarak faaliyette bulunma • 
lan ihtimalini de tabii gözöniin . 
den ayırmıyorlar. İstikbalde bi! 
harb olur da Almanya ile İtalya
nın müşterek bir surette Fransa 

aleyhine harekete iCÇtiklerl gö • 

Güreş meraklılarına 
müjde! 

PROFESYON~ YAliLI PJoE.t
VAN GCRE.ŞLERt 

HiılCıl edecek Ramazaruşerifte her 
gece (Beyazıt. Veznecilerde, SüJey
maniyc Spor Yurdu salonunda) 

meydan hakemh]i ile meşhur, 
Köse oğlu M ustab. "mn idaresinde 

yapılacaktır. 

Çarşamba akş:ımı, Londra'nın 

biiyuk bir kısmım içm aJan Mid· 
leseks konlluğunda 2 milyon kı
şillk sığınak hazırdı; yalnız 100 
bn kişı açıkta kalıyordu. Tekmıl • 

-Haşmetmeab!u·.ic S+.uarı'ın 
bir erkek cocu~ -ıu~!. • idi. .• 

Oyunun ilk dakikasından iti
baren Galatasaraylılarda bariz bir 

park, çayır ve oahçelerd \ işçıler, 
hendekler, çukurlar kazıyor, mer
divenler kuruluyor ve bütun bu 
yerleri ondüle saçlarla, toprak
la örtüyorlardı. 
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Tercih edllmeslndekl sebeb 

Gri pin 
Bütün ağrılara, hasta

lık başlangıçlarına kar· . . 
ıı tesiri yüzde yüz elan 

ve hiç zararsız en kuv

vetli müsekkiodir. 

GRIPIN 
Nezl~, sofukalıınlığı, (rip rahatsızlıklarında baş, diş, mafsal, 

romathma, isab ve adale ağrılarında icabında günde 3 kaşe 

a1ınablllr. İsmine dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve GRİPİN 
yerine baıka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
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t:rma ile satılacaktır. (7542) 

D'_•_v_l_e_t _D_e_m_lr_y_o_l_la_r_ı_v_e_L,_l_m_a_n_la_r_•_ı 
ı,ıetme U. idaresi lllnları --------Muhammen bedeli 2770 lira olan 78 bin aded muhtelif cb'adda ırur~of 

serpantin boruları için amyanllı bakır rondela 20/10/1938 perşembe gü
nü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komisyonu 
tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerln kanunun tayin ettiği vesaik ve 207 lira 7~ 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günil saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binasındaki komisyon tara
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (7108) 

••• 
Muhammen bedeli 52500 lira olan 3000 ton çimento 25/10/1938 

Salı günü saat 15,30 da kapalı iarf usulü ile Ankarada İdare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3875 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 

komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezneJ.crinde satıl-
maktadır. (7259) 

••• 
İlk eksiltmesi feshedilen 70.000 lira muhammen bedelli 3 adet 6 

tonluk buharlı vagon vinci ayni ieraitle 1/12/1938 Perşembe günü saat 
15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 4750 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komis
yon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (7504) 

Emlak Bankasından: 
!cra Dosya 

No. 
Nev'i Gayrimenkulün 

yeri 
Hesap No. 

3454/938 Bir maiaza Çakmakçılar eski Mercanağa 965 
yeni Dayahatun.ırıahallesi Tığ-
euar sokak eski 13 yeni 15/ 
15/1 No. lu 

Bankamıza ipotekli olup İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunca 
yukarda numarası yazılı dosya 26/10/938 çarşamba günü açık arttırma 
ile satılacak olan ıayrimenkulü alanlar arzu ederlerse Banka bu gayri
menkul üzerine kendilerine mevzuatı dahilinde para ikraa edebWr. 

(7540) 

D iZ 
Dize1 Deniz Motörü alınacak 

' 
. ı 1 

t 

' I ' 

BIRIKTIRIRSEN EL 
ATAMAYACA'G iN 

(Ş YOKTUQ 

iŞ•B 

li T.C. ZiRAAT BANKASI 

~..-.~~~~--~~~~·~~~~ıii.lliiılı .. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbanu: tuat.a.f hesablarında en u 50 llraA bulwwalua MaHI 

C defa ~leeek kur'a ile apiıdaki pllna ıöre ikramiye claiıtılacaktr. 

4 A<..ed 1,000 Liralık 4,000 Lirr 
4 • 500 » 2,000 • . 
4 D ' 250 » 1,()()() • 

40 • 1()() D 4,0()() • 
100 • 50 '· 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 )) 20 • 3,200 " 

otKKATı a-blanadald paralar bir ... .P.41e IO Uram ap1ı dUpn17..ı .. lbamb-e pkflla 
takdirde cy

0 
ZO faalaalle •erilecektir. _ 

Kur'alar aenede f defa, 1 Byl61, 1 Blrindklna, 1 Mart ve 1 Buiran tarihlerinde ~kileeektir. 

Emlak Bankaıından: 

. 
Telefon abonelerimizin naza 

dikkatine 
lstanbul Telefon DirektörlUğünd 
3054 No. lu kanuna dayanan talimatname hükmüne göre tele 

kinelerinin ve teferrüatının nakli münhasıran İdaremize ait ike 
bonelerin bu nakil işlerini bizzat yaptıkları görülmekte ve kan 

- müne göre kendilerinden ceza alınmaktadır. 

Gayri fenni bir şekilde yapılmadan mütevellid arızalar ve ş 
tediyeden zarar görmekte olan abonelerimizin İdaremize haber v 

telefonlarını naklettirmemelcrinin kendi menfaatleri noktası 
ilan etmeği lüzumlu buldum. (7477) 

Karaciğer, böbrek, ta 
kumlarından mütevcllid 
cılarınız, dam ıı r serti 
ve şişmanlık şik4yetle 
URJNAL ile geçiriniz. 

URINA 
Vücude top:anan asid 

ve oksalat gibi madd 

eritir, kanı temiıler, le 

ho~, abnması kolaydır. 

mcklerden sonra 

bardak.su içerisinCle a 

INGILIZ fCANZ 
ECZANESi 

BEYOGLU - ISTAN 

Emlak 3ankasından: 
Ncv'ı Gayrimenkulün Hesap 

yeri 

icra Doıya 
No. 

35/1154 ltıgir iki ev. Galata Sultan Beyazit mahal
lesi Karaoğlan sokak eski 19, 
15 yeni 19, 23 yeni tahrırc gö
re 19, 21, 23 numaralt 

Bankamıza potekli olup İstanbul Dördüncü icra Memurlıı 
yukarıda numaısı yazılı dosya ile 26/10/938 çarşamba giınü açık 
rr.a ile satılacakr. (7543) 

"1'--• Bü~ servetlerin bir pula satıldığ'ı Sihirli Köşe 

Bu tzde nıübaiağa yoktur. tş Bankası knrşısmda 

O gişes 
Binlerce, Y. binlerce Lira kazanmak ihtimalini vatnndaşlıı 

arzediyor. 

BU IRSATTAN 
ACELE 

iSTiFADE 
E D 1N1 Z. 

iÇiN 

Biletleriı MAL'OL CEMALDEN alanlar, isabetli bir j :rs 
olurlar. Taşran yapılacak siparişler sür'atle mahallerine gönd ................................ ~ 

P. T .r. Levazım Müdürlüğündert: 
1 - İdare tiyacı için 89 ton 3 M/M 1 Ton 1,5 M/M Ki cemarl ~ 

bakır tel kapaarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2- Muhanen bedel 90000 muvakkat teminat 5750 lira olup c 

mesi 8 teşriniıi 938 salı günü saat 15 de Ankarada P. '!l. T. 
müdürlük bisındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstelerin muvakkat teminat veya banka mektubu jlc Ji 
vesaiki muhtı kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar mezkur ~ 
yona verecek-dir. 

4 - Şanmeler Ankara P. T. T. levazım İstanbul Bcyoğ 
P. T. T. aynıt şube Md. lüklerinden 450 kuruş mukabilinde ,-t 
eektir. (66 

AN ELER 
Biliniz Jrçocuk yalnız mrme 

için ağlamıÇok iyi bilirsiniz ld; 

. çocuğu hıılatan aebe.blerden 

biriai de 1f Ma1annın ter ve 

l&ireden ırek kızarsak ço • 

_ cuj\I raha etmelidir. Bu iti

barla cüncM defa fOCUiu 

PJRTEV 
çoct: PUDRASI 
ile pudt81D• lfe Adi tuvalet 

pudraları ne 8e çok itina ile 

bazırlanrpehah pudralar 

Sirkeci Viyana Oteli yaP 
muayenehanesinde her ıO' 
şama kadar hastalarını 
eder. 

Telefon: 2413\ 

Mutarlı MufUllbalar, 
Orlaa4) Karyolalar, 

aklu n pike yatalı 

l•l:annın ber ende yatak 

yollu BAKEB maJraP". 

er yerden iyi tutlar .
. tlarla bulacalwıuz. 

Orman Keruma Genel Kemutanlığından: lcraN~oıya yeri Dr. Ali Rize Sal)ler 

Bir dizel deniz motörü satın alınacaktır. ~tnamesi her gün 

Materyel dairemizden parasız alınabilir. Teklifler en geç 17/11/938

1 tarihine kadar kabul edilecektir. • 

Nev'i Gayrimenkulün Hesap ' No. PRTEV 
çoc~ PUDRASI 

Orman koruma talimgihı ihtiyacı için pazarlıkla 1600 avcı yeleji ' 37/3454 Hasır İskelesinde Ahi Çelebi 963 Birinci aın:f dahiliye 
425 ekmek torbası, 350 kilim, 15 adet koşum hayvanı ve dokuz araba mahallesi, Limoncular cadde- mQtehulw yerini t\.'ıu. Bu pudra bil • 

koşumu satın alınacaktır. Taliplerin evsafı görmek üzere 20/1. Te§l'in/ sinde 14• l6, l8, 1811 No. lu Muayenehane: Beyolla Par ı... )U1ann cildJerini ve 
dükkAnın nısıf hissesi. Scıhib ,,. nefriycıtı · 

138 günü saat 11 •kadar Galata Topçular caddesinde 176 No. da Or- Bankamıza ipotekli olup Dördüncü İcra Memurluğunca yukarıda ••"IP't tnmfty dmalL tfruatı W1 itibua aboarak lJGf muhaf'ri1' 
man koruma genel komutanlık ambarı binaauıdald satın alına komil- umaraaı yazılı dosya ile 26/10J938 çarşamba günü açık arttırma ile sa- Kalnd ti: 11 dan IOIU'a yapılm11 BTDıl tzzn 
yonwıa müracaat etmelerL •7M'l- Uacaktır. (7Ml) ._ T9lpl.t 

~~~~~~~~~~~~__.'.._:..:..:..:__:____.~_:___:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..ı-~~;;;..._~~~~-" 


