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lstanbul 15 Yıl Evvel Bu 
\ gün ordumuza kavuştu 
J 

1 
Büyıik Merasimle Kutlu/ayacağız 

-----
Sabahleyin Büyük 
Bir Geçit Resmi 
YAPILACAK 

1 
Bugün, lstanbul kurtulusunun yıl I 

dönümüdür. Bu münasebetle, bütı..in 

hususi ve resmi müesseseler bayrak. 
larln donatılacak, gece de, ışıklarla 

tenvir edilecektir. 

Alman iktısat 
Nazırı Dün Geldi 

Almanya ile yeni ticari 
anlaşmalar imzası 

muhtemel 

l Her yerde 
toO Kr. Maeliii 2400 K. 

SOO Kr. • ayhiı 1200 K. I 3 
280 Kr. 3 ayhiı 100 K. 

90 Kr. 1 1tylıiı 300 K. 
Peata ittiloa4ıaa sirm••İt •••• KURUŞ 
lalletler içia 2t, t.ı, 7.5 n 4 lira. 1 _._.,__...,. ................................... .. 
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ÇEK REİSİ· -
CUMHU 

!fili Sli+fl& 

Kendisine G. Sirovi 
V ekilet Edecek· 

- _,g.· -o-----

Fransız Başvekili Meclist~n Fev. 
kalade Mali Tedbirler Alma!{ 

Üzere Selahiyet Al~ı 
Prag, S (Hususi) - Yapılan tah

minler ve dola~nn ı;ı<ıyialar bugiin 
geç vakit tahakkuk eylemiş ve Çekos 
lovak Reisicümhuru Beıwş hazin bir 
veda ile istifa eylemi~tir. 

Yeni kabineyi te~kil etmiş olan 
Başvekil Sirovi, yeni Cumhurrcisi in 
tihııbatınn ı ıdar vekaleten cumhur. 
rci .. i vazifel rini deruhte edecektir. 

Bütün Çekoslovak matbuatı Bene 

şin istifası üzerine Fran" va ~ ı ben 
neşrettikleri yazılarda Ali ı. l ''" u· 

ladık Frnnsal~ başlıkları k.ı. ıı 111 k
ta ve nrtık harici pol.t ka!nrıı ıı• Fnn 
sız siyaset ve cmrkl rınc U} i' m o!a. 
cak şekilde değ 1 kr::ı<fi i t•~ d •!er: 
ve İstikbdleri mcnf.ı:ı~i'lt> uy•H hir 
~ekilde bır CC'ko lovak .,,\ 'lc~ı ol ı
cağını yazm~ktadı+•t 

(Sonu 7 nci n~y fod.:ı_) 

Saat dokuzda mektepler ve bir -
likler Sultanahmet meydanında top
lanacaklar, saat onda Sultanahmet 

meydanında atılacak 2 1 pare topla 
merasim başlıyacak, bu sırada, bü -
tün nakil vasıtaları bir dakika olduk
ları yerde duracaklar, limandaki bü
tün vesait düdük çalarak bayrama 
iştirak edeceklerdir. 

========-===================-=====-================-~~==-=-=-:;,;:-_--_-__ _ 

Şanlı fürk askerleri bir i'eçit resmınde 

lstanbulun 
Tarihinden 

Sultanahmette toplanan mektep 
ve birlikler toplar atıldıktan sonra 
hareket edecek, tramvay yolunu ta. 
kip ederek Taksime çıkacaklardır. 

Taksimde istiklal Marşiyle bayrak 
çekilecek, belediye namına abideye 

{Sonu 3 Üncü ıaytada) ' 

Kurtuluşu 
Hatıralar 

İşgalin Meş'um Günlerinde Davud Paşa Kışlasındaki ı 
81 inci Alayın Geçirdiği Tehlikeli Saatler İstanbuldaki 

Gizli Tiirk Teşkilatı Nasıl Çalıştı ? -.. 
Bir Subayın Hatuatı 

Anadolu<la Lır tek diı~ınnn bırnk
mıvan muzaffer Tiırk orduları: ar
tık bundan sonra bir hamlede T10l:
;•ayc. ütlayabilmck için Kocacline ve 
Çunakkaleyc clogru yoHanmı~lardı. 
Ben o~. lstiklill harbinın istiraplı ~ün 
!erinin acı bir h:;tırası olarak çeh -
mckte bulunduğum M:ılaryadan. ar
tık bitkin bir hale gelmiştim. Hava 
tebdili içın, huqusi bir müsaade ile 
- tnLii si\'İI bir tücrnr şeklınde - İs 
lnııbula geldim. 

Mondros mi.ıt.uekesinden sonra 
lstrtııLuluıı dü~m.m ku" vntleri t~ırn
fından ne s~retle zaptedildiğini, 

me~unı 16 r\lart gi.iniinde ve ondan , Son itilaf kuvvetleri İstanbu)u terkederlerken 
sonra cereyan eden işgal facialarını 1 
gözlt•riınle :.;örmiiştlim. Bir sabah ~evk ve ne"c telafi ediyordu. Koca " neticelendi. Resmi vazife; gnnun mu 
H.ırl,ıiyc nczaretındeki odamda gün- 1 lstanbul; içindeki dost ve du"sman· ayyen saatlerine münhasır iken, bu 
liı"k işlerime bac;;larken, birden bire 1 muhtclıf unsurlarivlc 1'çı'n 1-rı'n k'a·.·nı. hl ' f' d'V h J " • ta ı ın ver ıgi ususi ve milli vazi· 
içeriye giren siinculü düşman bnhri- yor. bır iki yürüyüsl mesafesi uzakta f e güniin yirmi dört saatine inhisar 
yelilerinin tehdidi altında ne kadar süngüsünü parlatan Muzaffer l'u'"rk · ediyordu. Türk lstanbulun sevgili or. 
bliyük bir yeis ve nevmidi ile odam· ordularının heybetiyle sarsılı~·ordu. d 

Ooktor Funk Sirkeci garında 
Alman milli ikbsat nazırı .dok

tor Funk dün saat 10.22 de kon
v:msiyonel trenile şehrimize gel -
miştir .• Tazırm refokatinde, refi
kası, iktısat nezareti ali müşaviri 
Yalt~ı-. ali hiikfımet miişavırı 

Rnot~ ve hususi kalem müdürü bu 
luıımaktadır. 

lıl isafiı· na~ır, diin sabah, Sir
keci garında, vali )luhittin Üstün 
dağ, emniyet direktörü Salih Kı

lıç, Alman konsolosluk erkanı. ik- ~ 
tısadi mahafil crkfrnı, gazeteciler 
ve sair zevat tarafından karşilan
mış, bir polis müfrezesi de selfım 

reRmini ifa etmi tir. Nazır, tren -
den inince, kendi ·ini kar.şılamağ.a 

gelenlerin ellerini ::.ıkmış. selam 
resmini ifa eden polis miifrczesi
ııL. teftiş etmiştir. Nazırın ı-cfika

sma bükcler takdim etlilmiş, ,bun
dan sonra, misafirler, hususi oto
bilferle Peraırnlasa gitmişlerdir. 

(Sonu 3 üncü saytada) 

HER ~ABA H 

Marifet iltifata tabidir 
Güzel Sanatlar Akademisinin 

mimari •ubesine, diğer senelere 
nisbetlc bu sene daha fazla müra
caatlar vaki olmuf. 

Demek oluyor ki gençlik ara
sında mimarhğa fazla rağbet var. 
Mimari gibi yüksek ve daima ge· 
çer akçe bir mesleke kar•• fUUr
lu ve münevver gençliğimizin bu 
incizabını memleket hesabına ha
yırlı bir fal sayarız. Ancak genç· 
liğin bu •evk ve hevesini kırma· 
mak da hepimize düten ehemmi
yetli bir vazifedir. Malum ya : 

d 
J usuna ve milli hükumetine bir an 

an çıkmıştım Aradan birkaç sene Bir gün· k d • ço say ığım bir komuta evvel kavuşmak için gizliden gizliy~ • 
"Marifet iltifata tabidir,, der

ler. 
geçtiği holde o elemli dakikalnrı ay- nımı ziyarete gitmiştim Bt · J J 

1 
• ı zıyaret, nası ça ıştığını, nasıl hazırlandığını 0 G T"' k • 

nen hatırlıyordum. Bir taraftan da hiç umulmadık bir tahlif m . . 1 enç ur mımarı öz memle· 
~yrine devam eden hast~ık; be~ l ·~~~~~~~~~~~e•ra~s~ım~~~e~~~~~~~(;S;on;u~7~n;c~i~s;a~y;f:a:d:a~)~ · ketinde ecnebi mima~arma yavaf 
büc;bütün eziyordu. ' ' yavaf yer kalmadığını ne kadar 

H.ıkikntıc hl!raya. ölümden kur - Ye n ı· s b h d yakından ve ne kadar çabuk aö-
tulınak için tedaviye gelmiştim. Fa- a a a rürse mesleğine ve nefsine itimadı 
kat memleketin, henüz düşman işga. '' o kadar artar. 1 
lindc bulunan son ve mühim bir par B •• B ı Mutlakiyet devrinde bir heki- 1 
çasının mukadderatı mevzuu bahsol- ugun u acağınız yazılar: minı hazakati batındaki silindir 
duğu bu sırada hn:ıtahane ve yatak- fapkasmın yüksekliğile ölçülür-
tan nefretle kaçıyordum. Cok geçme Hünemame: İbrahim Hakkı Konyalı 3 üncüde dü. Bugün, hamdolsun, bu yanht 
di, yine o eski nezaret binasının bir Hakem meselesi - Spor : Galip Sayar 4 üncüde ve sakat telakkiden eser kalmadı. 
odasında vazife aldım. Bu vazifenin Eski ve yeni Kadıköy D. R. Emekli 5 incide ln~allah yakında bir mimarın mut-
ındadi yorgunluklannı; bu sırada iş Asker köşesi - 35 lik toplar: A. C. S.5 laka ecnebi bir isim taşımakla mi-
başRada bulunmanın verdiği manevi 1 incide mar olabileceği vehminden de 

kurtuluruz. A. C . 

EROİNE KARSI HARP 
c flti':r'...,....,....~ 

Hayatın Kıymetini 
•• 

Fertlere Oğretmeli 
Avukat irfan Emin:- Anketiıniz.e cevabı 

Tabibi adli Enver Karanın c... 
eroin iptilası, eroinmanlar ve eı: 

müeRsir mücadele şekli hakkındaki 
fikirlerini öğrendikten sonra adliye 
koridorlarıııda avare avare dolaş -
mağa başladım .. 

Bu işin kanun ve müeyyidelere 
taalluk eden tarafı için de hakim, 
müddeiumumi ve avukatlarla ko
mışmak lfızım. Birkaç :;ene evvel, 
yine bir anket için hakim ve müd
deiumumilerle görüşmek istemiı:ı

tim. Tanıdık olmayanlar hiçbir ş~y; 
söylememi:;;lcr, tamdıklar ela, o iş 
üzerindeki fikir ve mütalealarını 

söyledikten sonra: 
- Ben bunları ahbapça söyledim. 

Sakın benim adımla yazma! demiş 
ler, bu iş eılk çıkmıştı. Onun için, 
hakim ve müddeiumumilerle konuş 
makta fayda olmaclığıın iyi biliyor 
dum. 

Kala kala, elimizde, adliyede ko
nuşulabilecek, sade avukatlar kalı
yordu. İşte, koridorlarda avare do
laşmanın sebebi de buydu. Tanıdık 

(Sonu 7 nci sayfada) Avukat İrfan Emin 

Vekili er heyeti toplandı 

Arıkaraya döaen DahOlye Y..wJı ğarda Milli Müdafaa n Adliye 
V eldllerile 

Ankara S (A.A.) V .killer heyeti bugün Başvekil Celal Ba· 
yarın evinde Celil Bayar'ııı riyasetinde toplanmış, Harici ve 
Dahili siyasetimiz hakkında müzakerelerde bnlunmuştur. Top
lantı geç vakte kadıar devam etmiıtir. 



-----·~=----== ·-
Sa1faı :1 

. - ·-. ·;:. ~_· .... 

Nihayet Kanlı Sopayı 
Aşırmayı düşündüm 
İşte Mecliste Lutfü Fikri Beyin 

Gösterdiği değnek budur 
-22-

Bir gün içlerinde bir er;1ıeni 

Yt;Nl SABAH 

Arkadaş Katili f ôküyÜ~iarımii--! 7 günlük ihracat 
18 sene ağır hapse mahkiııa f f 

oldu 3 seneye indirildi • Dı'yo r ki 1 Son hafta. zarfında 304. 437 
Bundan 3 - 4 ay evvel bir pa- ı 1 lirayı buldu 

.. .. . . - Eylülün son haftıı.sı zarfında, 
zar gunu Topkapı cıvarında bır Hanı" Bu Şı"kaAyetdc İt b 1 .. .. •.. d ht l'f 

l ı ·ı s b h tt' · "ld" f b ı s an u gumrugun en mu e ı sus a ı ı e a a a ını o uren a 1 k ti n 04 437 r 1 k 'h 
rika işçi~i 336 doğumlu Mehmet Hiç Haksız Değil! meme e ere " · B ıra ı ı -
oğlu Ahmet hakkındaki muhake- ı racat yapılmıştır. u ihracatın 

d 11 ·ıı t dd · ı 202575 liralığı Rumanyaya, 40646 me dün ağır cezada neticelcnmi~- Aksaray a, Iı e ca esın-

• d 11 tt. · ·ı ·· d · liralığı Amerika\.-a 24519 liralığı 
tir. Verilen karara zür~ Ahmet 18, e ayr~ ın ımzası egon erı-

• kt b d • 
Filistine, 19462 Eralığı Almanya-

sene agır hapse mahküm edilmi~- len bir okuyucu me u un a 

ı • ya, 3363 liralığı İngiltercye, 10'14 
tir. Ancak maktül Sabahattinin ~öyle deniyor: 

1 t h 'k "lleı· Allahın gu"nu .. e\·den çı- j lirnlığı İtalyaya, 266S liralığı Yu-
keııt isine tokat ile Yurmast a rı ' 
sebebi sayılarak bu ceza 12 sene, t kıp köseyi dünerken, ye dön- • nani•tana, 10161 lirahl;ı da II:ıy-

• b 1 b • 
fa, Mısır, İsveç, İsviçre, Bulgaris-

aı{ır hap<e tenzil oluıım:;~ \'e cü- tlukten f.c.n•a ütün yo oyun-

• 
"d 11 ı f tan, Tunu,, :.\J acarL;tan ve Kıbrısa 

rüm i~l,~ncliği ya kit Ahnıe+-. l~ y:..ı.. ca sag an so <an ge en gra-
• 

~:arnhnıs,·tır. 
şıııı doldurmamış olduihnti .. n 9 f mafon sesleri kafa patlatıyor. 
senesi daha indirilerek :ı rer.e ağır I • ;\[usiki clü~manı bir adam de- f Tiftik ihraactı 
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l~r~~-"]SA BA H [ffu)1:rı 
RADYO 

ANKARA RADYOSU 
6 Birincite;rin 938 Pertembe 
Öğle ne~riyatı: 
Saat 12,30 Alaturka plak neş· 

riyalı, 13 haberler , 13,15 Karışık 
plak ne~riyatı, 14 son. 

Aktam netriyatı: 
Saat 18,30 Karı~ık plak neşri

yatı, 19,15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Salahattin), 20 saat a
yarı ve arapça neşriyat, 20,10 ha
bc:-ier, 20,15 Türk musikisi ve halk 
şarkılan (Sadi Hoşoc~ ve Radife 
Heydik), 21 Şan plaklar:, 2115 
Slü<lyo salon orke<trası: 

1 - Try:;>e Torpus:;cn: Xordi
sclıe Suite. 

2 -- Lcon Jeassel: LEbr!ı Hebl 
Lieben. 

3 - Mozart: Don Juan 

de ııclmış. Oruç yiyor diye güzel
ce dayağı da yemi~. Bir fırsat bu
lup bu adama sordum. İsmi Arliıı 
ve kendi<i hamalmış. "Niçin daya
ğı yemeden hıri<tiyan olduğunu 

•öylemedin?., ded;m. "Söyledim 
ama bak dinini inkar edıyor diye 
daha çok dö,·düler !,, dedi. Bir 
gardiyana "bunu muayene ettir -
sir.ler de hıri.rtiyanlığı taayyün e.I 
derse bari hapisten çıkarsınlar., 

dedim. "Evet zaten anlaşıldı., de
di. "E ... Neyse dayağı yemiş. Ar
tık nıçin bırakr,ııyorlar,,, - "Ooo .. 

lılara ne kadar işkenceler edilm'~ 
ve lıcn!m aleyhimde buluıını:ıları 

için ııe kadar dayaklar atılmış. ne
ler yapılm.ş ! Benim alr,yhimde na 
sıl iftiraiıır tertip ediimi~. müthiş! 
Dıvaııı harpte ne sordukl~ı:, sure
ti m~ıhakemenin ne türlü old•J_ij-!J 
ve Raif beye heyeti tahkikiyede 

ve divanı harpte neler sorulduıhı
nu, öğrendim. Bu malümat benim 
için pek kıymetli oldu. 

hapis cezas1'ıda ittifak edilmi~tir. · t ğilim fakat hep ayni ~eyler, f Bir senedenbcri İnf(iltercdc-
~~ •• hep ayni nai(me ve nakarat. f beklemekte olan stok bir iki partil 

"Yok;a diyoı·unı buııl-ar söz- f tiftik, libresi 22.5 - 23 peniden nıüş 
f birliği mi yapmışlar?.,, Gece o- f teri bulunarak s:ıtılmı~tır. İngil-, 
f lup da eve rlününciye kadar f tere teslimi olan bu fiat, kilo ·ba -j 

iTFAiYE MEKTEBİ f muayyen ye mukannen şarkı- f şına 126 - 127 kuruş kadar tut -

· BELEDİ-YEDE ,·· 

4 - 'l''chaiko\'sky: Elegie_ 
5 - Ncvi11: t-~nrcissus. 
22h~berler ve hava rap<ırnl 

22,15 yarınki prog•·am ve son. 

' uzun iş! bir defa geldi. Bayram 
ertesine kadar bekler artık!., de
di. nende hayret! hem güldüm, 
hem de bu adalete şa~tım. Dayak 
tan kabarıp şi~mis, yaralar peyda 
etmiş ayakların doktorlar tarafın
dan tedavi ve tımar edildiklerini 
bu gözleı-im defaatla gördü. Bu 
zavallılar her gün sürü sürü gel
diler, hem dayak yediler hem de 
bayram ertesine kadar yalnız bir 
tek tayin ekmeği ile hapis yattılar. 

Salim efendi b>na eziyet etmek 
i•tiyordu. Hem de bu oda pek işi
ne gelmiyordu. Biraz evvel söy
ledi!i'inı gilıi burada pek çok şey 

görüyor, bazı •eylere vakıf oluyor
dum Buyranıa ela on gün kadar 
falan kalmıştı. lki üç mahpıı~ ça
ğırıp g(•çebe bir çadır eşyası ka
darcık ola!' e•yıımı sırtlatııı beni 
binanın d.ğer ucundaki uzak bir 
odRyıı attı. Bu oda işte tam mana 
ıiyle hakiki l, r z:ııdandı. Tlundaıı 

sonra zindan bmini i~.inoalde pek 
haklıydım Artık ricaya falan te
nezzül etmedim. Şımdi ölmeden 
bır kabre girmiş bulunuyordum 

Sakalım gene uzamqtı. Traş 

olunmamı talep ettim. Zabit oda 
sının karşı•ında olup dayak atma
ğa mahsus olan odaya götürdüler. 
Berber traş ediyordu. Bir kö~ede 
on, on beş tane her biri baş par
mak kalınlığında olan kızılcık so
paları gözüme ili,ti. Kimisi kırıl
mış ve kınk yerleri mısvak ucu gi
bi olmuş olan bu sopaların yığını 
pek acalp bir manzaraydı. Yapılan 
.nezalimi illn ediyorlar gibi duru
yorlardı. Bir tanesi bir yerinden 
lı:ınlmı.ş ve bir ucuna kanlı bir bez 
sarılmı.ştı. Hapisten çıkar·am şu 
değneği alıp mecli;te millete gö<
termek hemen hahrıma geldi. Çı
kuken bir usulla oradan alıp yata 
ğıma sararak aşırmak arzusuna 
düştüm. İşte mecfüte Lıitfi Fikr 
beyin gö•terdiği değnek budur 
Bir ucuna bez sarılmasının sebib 
darbederken el acıyor ve dayarım 
yormuş, bu sebeple bez %rıyorlar. 
mL~. Bunu da tahkik ettik. De
mek ne kadar çok ve hızlı döğü
yorlarmı.ş. Dövenlerin &\'uçları 
nın kürek çekmiş gibi nasır oldu 
i-unu öğrendim; hatta jandarmr 
Şerif efendinin avucunun nasınn• 
ıla bizzat gördüm. Şerif efendini~ 
bunda bir günahı yoktur. Ne yap. 
11n ki kendisine emrediyorlardı vr 
kendisi de mevkuftu. Odada ad 
kahvelerde görülen ve ağaç dipl• 
rine atılan iskemleler de vardı. 
Üzerlerinde yer yer kan lekeleri 
vardı ki bu kanlı vahşetlere delil
di. 

Odam pek fena idi ama muha
keme olıınanlan da karşımda so
kağa nazır olduğu ve güneş gör 
düğü için benimkinden iyi olan bir 
ııdaya doldurduklanndan mem 
ı,undum. Mustafa Nabk bey dr 
bir odada komşumuzdu. O aralı! 
Raif bey de muhakemesi bitıniıı, bı 
odaya getirilmişti. Görüşme! 

şiddetle yasaktı; fakat neferleri 
gafletinden istifade edip yekdiğr 
rimlze kağıtlar atarak konuşuyo· 
duk. Of! O vakte kadar, hiç b;ı 
mediğim şeylere, iftiralara, cinr 
retlere vakıf oluycrdum. Bu zav• 

:\fustafa Natık beyle de neferi 
kandınp konuşuyorduk. Biçarenin 
kulaklarının ikisi de şiddetli oğııl

tularla hiç işitmiyordu. Ben iyice 

bağırnıaz<am, o da ellerini kulak
larına vaziyeti mahsusasında koy
maz•a söylediklerimi anhy:ımıyor
du. ''akıa benim de kulaklarımda 
bahusus solda şiddetli ağrılar ol

muş ve uğultular husule gc!mi~ i~e 
de yalnız sol kulağım işitmiyordu. 
Kendisiyle de görüşüp biribirimi
ze nıalUmat verdik. Salim efendi 
beni bihaber \'C esbabı müdafaa
dan nıahrıım bırakmak için gayr~t 
ediyordu ama bu oda daha iyi işi

me yaradı!. 

En nihayet artık hiç kimse kal
mamıştı. Adedi 45 olan mevkufinin 
mu ha kemeleri kamil en bitmisti. 
Yalnız ;\fustafa Natık be;·ıe 
benim muhakemem kalmıştı. O da 
oldu. Sıra bize geldi. Benden 
sonra da tevkif edilenler olduğu 

halde benim muhakememi en son
ra~·a bırakmı3lardı. Bayrama da 
beş gün falan kalmıştı. Rir ö"•leden 
"oura ıdi bir kanun geldi, "divanı 

harpten ıiltiyorlar,, dedi. İki bu
çuk aydanheri bekliye bekliye, 

ha>retle diişüne düşüne inlediğim 

en mesut günüm, yegane emelim 

olmuş olan şey hulul etmişti. Ta

rifi kahil olmıyan bir •cviııç beni 
i~tila etti. Boynuma yakalık ve 
kravat falan takıp çıktım; fakat 
gayri mütce<sir, ne güler, ne ağ
lar bir sima ile ... 

Hapishane memurunun odasına 
gittik. Divanı harp ya,·eri sarı bı

yıklı, sevimli bir yUzU olan zahit 

bizi arkasına taktı. Harbiye ne

zaretine doğru yürüdük. Salahat
tin bey isminde olan bu zabit mcı• 
divenlerden süratle çıkıyordu. 

Ben ise bu kadar müddettir hemen 
yürümemiş, hiç merdivenden çık

mamış olduğumdan onu süratinde 

takip edemiyordum. :\Iü~kül:itla 

çıktım; fakat soluğum soluğuma 

yeti~miyordu. Göğ"üm husule J'.C

len bir çarpıntının müz'iç darbele
rinden yırtılıyor gibiydi. Basım 

döndü, düşecek gibi oldum. Beni 
bir salona götürüp "ütirabat e

din.,, dedi. Oturdum, dinlendim; 
hafakan geçti. Tekrar gelip beni 
aldı ve mahkeme salonuna, asıl 

"divanı harp,, denilen mahalli müt 

hişe soktu ve kendi de at n.alı şek
linde ve yeşil çuhalı masanın bir 
ucuna oturdu. 

(Sonu var) 

' • ;I. ........ 

IST ANBUL RADYOSU 

İtfaiye mektebi 1938 - 3!l ders f !arı di•ıl~mek mecburiyeti in- •• maktadır. 
yılı tedrisatına başlamıştır. Bu se- f sanı çıldırtıyor. Tam e\'e gelip Dün. bir firma, piyasadan, ih
ne mektepte diğer \'ilfıyetlerden f de ~öyle bir iimit ile radyomu ff raç edilmek üzere, kilosu 105 ku-

Saat 18,30 Dans nııısiki•i 

(plak), l:J konferans: Fatih Halk 
evi namına, avukat Cemalettin Fa 
zıl Ertan (Ltanbulun kurtulu•ıı, 
19,30 keman konseri: Ali Sezin, pi 
yano refakatiyle, 1955 bor-a ha • 
berleri, 20 saat ayı:rı, F>ıide ve ar
kadaşları tarafından Türk musiki
si ve halk şarkıları, 20,40 ajans 
haberleri, 2047 Ömer Rıza Doğrul 
tarafından arapça söyleç, 21 saat 
ayarı, Orkestra: 

g0len talebe de mevcuttur. ı • açıp güzel nadide şeyler dinli- ruştan 80 balye tiftik almıştır. 
Şoförlerin bir dil.eği f yeyim dirorum. Bir de ne aça- f Yumurta ilıraeah 

Şoförler cemiyeti idare heyeti. l f yım yine onlar değil mi? .. Ar- f Eylül ayı içerisinde, ltalya, 
belediyeye yeni bir müracaatta bu f tık illallah,.. f Yunanistan ve Almany.aya 2168 
lunmuştur. Piyasaya her gün yeni ı Yeni Sabah: Bilmeyiz ki bu f sandık yumurta ihraç edilmiştir ... 
tahi arabaları çıkmaktadır. Bin- derde dna bulacak kimlerdir f Bu yumurtaların tutarı 50332 li -
!erce lira harcamak suretile İs - f ki onlardan ric.ıı edelim. Rad- f radır. Yumurta ihracatının 30417 
tanbul sokaklarıııda çalıştırlmava f roda söyletenler mi, radyoya f liralığı İtalyaya, 17115 liralığı 
başlanan bu yeni taksiler bozul - f söyliyenler mi?... f Yunanistana. 2800 liralığı da Al -

duğu zaman yerek parçalarını İs- •-••--•••-·--- manyaya yapılmı~tır. 
tanbulda tedarik etmek mümkün ı·stanbul Poıı·sı·nde 

1 - ?tiorena: Valzeıc potpurri. 
2 - Mihiyels: Rako çardaş. 

olmadığıııdan arabaların atıl kal-

dığı ileri sürülmekte. belediyenin Takdı·r"ame Alanlar 
muaveneti istenmektedir. Otomo - 11 
bil ve otobüslerin yedek parçala
rına konan giımrük resminin mik
tarı tenzil edildiği takdirde yedek 
parça tedariki ıçın başgösteren 

buhran ortadan kalkacaktır. Be -
lediye şoförlerin vaziyetini tetkik 
~tmektedir. 

!Ian resmi 
Kızılay, Çocuk E<irıreme Ku -

runın gibi hayır cemiyetleri ilan
ları!lııı belediyenin ilan resmine 
t.ab; olup olmıyacnğı ihtilaf doğur 
muştu. Belediye keyfiyeti Dahili
ye Yckıiletinden •ormuş. gelen ce
vapta bu gibi müesse.•elerin de di
ğerl<'ri gibi belediye ilan resmine 
tiıbi olacağı bildirilmiştir. 

Düşkünler evi 
İstanbul Düşküıılere,·inin tah

si•atı 60 bin lira eksiltilmiştir. Be
lediye Reisliği *u belere gönderdi
ği tamimde düşkünlereYi tahsisa
tının azaltılmış olmasının nazarı 

dikkate alınması bildirilmiştir. Be 
!etliye şubeleri, düşkilnlerevine 

gönd<:::ıııek üzere yakaladıkları 

kimsesizlerin münhasıran İstan -
bullu olmalarına dikkat edecek, 
öteden beriden ve başka vilayet -
!erden gönderilenlerin talepleri 
!erden gönderılenlerin talepleri 
reddedilecektir. 

m;~5itJiE41i~I 
KÜLTÜR DiREK

TÖRÜ 
İ ·:anbul Maarif Müdürü Tev

fik Kut dün akşam Ankaraya git
miştir. Tevfik Kut kadrolar ve ye
ni ders ;ı.-ılı münasebetile mektep
lerin vaziyeti etrafında ::lfaarif Ve 
kliletinde izahat verdiketn •onra 
lııt nbula. dönecektir. 

Yahudi Mektepleri 
Yahudi mektebi müdürleri 

dün sabah Maarif Müdürlüğüne 

çağrılmışlardır. Bu mektepler 
hakkında, vaktinden evvel tedri -
sata başlamış olmaları yüzünden 
takibat yapılmaktadır. 

Dahiliye Vekaleti; İstanbul em
niyet teşkilatı memurlarından ba
zılarını takdirname ile taltif et -
mi~tir. Bu husustaki !Meyi yazıyo-
ruz: 

İkinci şube başkomiserlerin -
den Abdurrahman Tosun ile komi-
ser Alişan Ulusan, Komiser Cemal 
Kuter, ikiser takdirname ile, ayni 
kı,ım komi•erlerinden Niyazi, Ze
ki, komiser muavinlerinden Sefer, 
Galip, Hilmi de birer takdirırnmo 
ile taltif olunmuşlardır. 

Beyoğlu kazası emniyet amiri 
Ali Kırak Eminönü Başkomiseri 

Fikri Taşçı, polis memurlarından 
6·11 Nedim, 1538 Salahattin, 1263 
Ferid, 262 Adem, Fatih kazası em 
niyet amiri Cevat üvey, komiser 
Şevket. komiser muavinlerinden 
Süleyman, polis memurlarından 

1244 Yaşar, ll20 Şemsettin, 1057 
Hidayet ve 1263 Süleyman da bi
rer t.ıkdirname ile taltif olunmuş-
lanlır. 

, .. ·. P.OLİSTE . - .. ~ ~ .. 

ÇAK/ iLE YARALADI 
Samatyada Alipaşa caddesinde 

oturan seyyar karpuzcu Sadık oğ

lu H ü<eyin; bir para meselesinden 
çıkan kavga neticesinde •balıkçı 

Yaşan suHtalı çakı ile omuzun
dan yaralamıştır. 

Y anen kadın dün öldü 

Dün akşam Parmakkapıdaki 

evinde yaktığı mangaldan kıvıl -
cım sıçraması neticesinde üzeri 
tutuşarak vücudünün muhtelif 
yerleri yanmış bir halde Haseki 
hastahanesine kaldırılan Aleksan
dra ismindeki kadın dün aldığı 

yaraların tesirile hastahıınede öl
müştür. 

Adliı·e tabibi Enver Karan ce
sedi muayene ederek defnine ruh
sat vermiştir. 

MAHKEMELERDE . ' -
TERAZi HIRSIZI 

Sultanahmette bir bakkal dük-

3 - W oln : Entermezze. 
21,30 Rıfat ve arkadaşları ta· 

rafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 22,10 hava raporu, 22,13 
viyolonsel kon<eri: Muhittin Sa
dak, piyano refakatiyle, 22,50 son 

kanına giren İsmail isminde bir a- haberler ve ertesi günün progra
dam; bakkalın; istediği tereyağı 
taı1.masınd.an istifade ederek di- mı, 23 saat ayarı, İstiklal marşı, 

son. 
ğer teraziyi çalıp kaçmak isterken

1 
_______________ _ 

yakalanmış ve sulh ikinci ceza 
mahkemesine teslim olunmuştur. 

~fahkeme İsmail hakkında tev 
kif kararı vermiştir. 

Altı sene hapis 
Bundan bir buçuk sene evvel 

Ne Pişireyim? 
PERŞEMBE 

bir gün Gönandan getirilmekte o- BEZELYE EZMESİ ÇORBASI 
lan babasının katili 1Iyası Galata PALAMUT TAVASI 
rıhtımında tabanca ile öldüren ISPANAK 
Trabzonlu Halim Akdemir ile cü- BİR HAMUR TATLISI 
tüm ortağı olan Faik oğlu Seferin B 1 · 0 b 

hk 
· d" • d . eze ye ezmesı ç r ası 

ma eme8ı un agır ceza a netı- B' k'l b 1 . tat! • k 
celennıistir. ır ı o eze yeyı ı sogu 

Bu karan göre Halimin bu ci- suda üç saa~ ~ad~r ıslattıktan ~on 
nayeti taammüden yaptığı sabit 0 _ ra _süzüp kafı mıktar tatlı soguk 
!arak kendisi idama mahküm olun su ıle bir te~cercye k~yunuz. Ha!• 

ka halka dogranmı~ bır havuç, bır 
muştur. 

Ancak; maktfil llyasın evvelce doğranmış soğan, sicimle bağlan-
kendi babasını öldürmesi gibi ci- mış bir miktar pırasa yeşili ve tuz 
nayette bir tahrik bulunduğundan ilave edip tencerenin kapağını ka
idam cezası 15 sene müddetle a- payınız ve mutedil ateşe koyunuz. 

İyice piştikten sonra indirip kev -
ğır hapse tahvil edilmiş ve cürüm 
işlendiği zaman katil Halim 18 ya- girden eze eze geçiriniz. Hasıl O• 

şını tecavüz etmemiş olduğundan lan ezmeyi tencereye koyup çor
bu ceza da 6 sene hapse indiril _ baya kifayet edecek kadar et su-

yu ili.ive ediniz ve kapağını kapa
miştir. 

Katil fiilinde Halime kavi bir yıp ateşe sürünüz. Bir iki taşım 
kaynadıktan sonra kaseye koyup 

yardımı sabit olm1yan Seferin de 
1 sene hapsine karar verildi. üzerine tereyağdan kızarmış dört 

köşe küçük ekmek parçaları ser-
Kendi•inin bu mahkOmiyet 

müddetini hapiste doldurduğu an- piştiriniz ve sofraya veriniz. 
ihtar - Mercimek püresi çor

Jaşılmakla hemen tahliyesi için 
tevkifhane müdürlüğüne müzek- bası da tıpkı bezelye çorbası gibi 

yapılır. Yalnız kaseye kurtarılır
kere yazılmıştır. ken içine biraz tereyağı eritir ka· 

Halim aynca maktülün vere -
sesine (lOOO) lira tazminat vere- rıştırırsaııız daha yağlı ve lezzet-

li olur. 
cek; 15 lira avukat ücretile fi800 =============::ı: 
kuruş mahkeme harcını ödiyecek
tir. 

Dünkü yang,n 

Sirkecide "Nöbethane,, cadde
sinde 5 numaralı Alekonun evin
den dün yangın çıkmışsa da sira
yete meydan verilmeden hemen 
söndürülmüştür. 

Bu gece 
Nöbetçi eczahaneler 

Bu gece nöbetçi olan eczanele• 
şunlardır: 

İstanbul cihetin dekiler: Aksa• 
rayda (Pertev), Alemdarda ( E, , 
ref Netet), Beyazıtta, (Cemil), 
Samatyada, (Rıdvan), Eminönün• 
de (Ben Sason), Eyüpte (Hikmet 
Atlamaz), Fenerde (Emiliyadi), 
Şehremininde (Hamdi), Şehzade
bafında (Asaf), Karagiimrükte 
(Fuat), Küçük.pazarda (Huluai), 
Bakırköyde (latcpan), 

Beyoğlu cihetinde kil er: istik· 
lal caddesinde (Kanzuk), Galata• 
da, (ismet) Taksimde (Nizamet • 
tin) Kurtuıu,ta (Necdet), Yeni• 
tehirde (Parunakyan) Bostanba • 
tında (İtimat), Betiktatta (Nail 
Halid). 

Kadıköy, Boğaziçi, Adalarda
kiler: O.küdarda (iskele bap), 
Sanyerde (Nuri), Kadıköyde (Mo 
da Merkez) Büyükadada (Şakir 

Rıza), Heybelide (Tana,). 



l#l•1:1:M=J:ıt1J!:Jıl 
Japon ordusu üç 
koldan ilerliyor --.c.---

Japonlar Yeniden Mübim ve Askeri 
Kıymeti Olan Bir Şehri Aldılar 
Tok.yo, 5 (A.A..) - Domei Ajan 

ıından: Çindeki askeri hareki ta rnü... 

tcallik olarak a-elen tela-ıallar Japon 
kıtaatınuı bu sabah Kiyu-Ki11g
.Nançana- dewryolunun knk kilem<0t 
re cenub1ıı1 garbinde ve Haınkeu'oun 

.Yüz on iki kilomelre cenubu ga.ıbisin 
de ki.in Joki febrine a-irmif oldukla 
rını blidirmekt.edir. 

Muhtelif üç yoldan j[erleınekte o

lan Japon kuvv,..tJeri, Yangc;e'nin ce

nubun.da ve Hankeu--Kanton demir 
Yoluna yetmiş kilometre mesafede ka 
ın bulunan ve adeta kilid mC9abe • 
•İnde bir mevzi olan Yaa.ı Şin'i ihata 
etmeğe muvaffak olmuşlaJ'dır. 

jQpon kahinrsine hariciye 

naı:ın bu!. ıamıyor 
Tokyo, 5 (A.A.) Ba~""kil 

Prf'O;,J Konoye· nin bir hadciye nazırı 

bulmak hu.U'sundaki bütün pyretle

ri akim kalmıştır. E~~i harici.)'e naıır 
!arından Avita ile büyük elçilerden 

Balkan antantı 

~:!!~~ s ~?,~İteB~~bnl 
Antantı devletleri deniz komite;;i, 
11! ~rin.ie\'velıie Split'de toplana 
:aktır. Ko,ıfeı-nıı<, sekiz gün de -
\'am edecektir. Murahhaslar, kon
feransı müte11.1k;p Yugoslavyanın 
Adriyalik 'abillcrini ziyaret ede -
ceklerdir. 

Kıra! Aleksandrın mezarını 
ziyaret 

Belgrad, 5 {A.A.) İkinci 
ço.CJ>kları koruma Balkan kongre
sine i~tirnk etmiş olan zevat. b ı 

sabah Qplençe giderek orada Şô

valye Kral birinci Aleksandrın me 
?.arına bir çelenk ko~:acaklardır .. 

Fi!htin komiseri Londıraya 
çağırıldı 

i..mır.rn, .S ( A.A) - Bu oabah 
ta,.vyare ile Kucfüaten hllrekd ...ı.n J 

Filistin Yiıksek komiseri Sir Haro1n 

Macmiohaclin lnıriltereye Fili~io "'" 
Londra, 5 {A.A.) - Bıs 5abah 

selesi hakkında müzakereler<le bu 
ıunmı.k üzere iıükümet tarafınclan 
Javet edilmiş olduğu ha.\\er veril
.nektedir. 

----·---
Mersin şehir planı yapıldı 

helluğu 
Mersin, '.I {Hususi) - Şehrimizin' 

imar plinı h.:ızırlanard: afia Vok5.

lctine gönderllmitti. 
Nufia \'ekô.leti 'ehircibk 'ube•i \le 

fi müh.,,dis Say H~mi Bay. 
lal hu münasebetle evvelki gün ~eh. 
rimi~e cdmi, bu planla tatbikatı hak 
kında tetkiklerde bulunmuştur. 

Hab...- aldığıma göre planda !.az• 
Ufak tefek tadil.it yapı~ması zaTurİ 

görülmüştür. 

Ayvalıkta ü:ı:öm ve karpuz 
Ayvalık, 1 (Hususi) - Bu sene 

kasabamızda ve köylerde üzüm ve 
karpuz bolluğu vardır. 

&ci:im'le K1zıkh lc.arpuzJarı: en ı"a

line Tast4.anm1yacak surette bol ve u
cuzdur. 

Yafnız !fimdi müstahsil; uygun bir 
fiyatla piyasanın açılma5ını dört aöz 
le bC'klcmektedir. 

Buc'l.da defille arıınıvor 
lzmir, ! (Hususi) - Önümüzde

ki hafta içinde Buca nahiycıimılc 5 
yerde define aranmasına ba,Ia.nıJa .. 
caktır. 

Bu araştırmalar; Yunanistandan 
bu maksatla şehrimize &'elın Yunanlı 
avukat Kostantiq Maliye Velı:aletin
den alını~ olduğu müsaade üzerine 
;apılacaktır. 

Bigadıç panayırı açıldı 
Biga.dış, (Hususi} Her ~e-

ne burada açılmakta olan büyük pa 
r>ayır bu yıl da muvaffakiyctle açıl

'm1~br. 

Binlerce köylü panayırda zahi -
resini, malarını ıatma-kta, bilmulca .. 
bele kışlık ihtiyacını düzm.ıktedlr. 

Panayır 1 T eorinien-eldo pakan
mı,tır. 

Şigcnaitııu ve Saito da kendilerine 
yapılan teklıfleri kabul etmemi.ler -
dir. 

BuRun tebebi, hariciye nezaretin ... 
de tetkil olunan Ye Ja.poooy.aııuı ha· 
rici s.iyasetıinde de mühim bir rıJl oy- ı 
nıyacak olan yau müatalr.il Çin itleri 
komııesinjn faah}'et.idir. 

BinMnal<:r'la batvokil hariciyeyi 
muvakkaten kondisi idare etmek 
mecburiyetinde bulwımaktadu. 1 

Japonyanın Amerika ~efiri 
Tokyo, 45 {A.A.} - Hariciye 

narın muavini B. Higsuke Horinuyi, 
B. HiTosi Saitt•·nun yerine Jeponya

nın Va~ıngton büyük elçiliğine tayin 

edilmi~tİT. 

Japonlar bir şehri işgal 
etmişler 

Pekin, 5 (A.A.) Japonlar, 
Şa.r.ai 1;yalctinia idari merkezi olan 

Vu!ıı.i\""" ı il"!"al etmit old.ukbnnı 
iddia etmoktedulez. 

Norveç, F ranko 
ile anlaştı 

Oslo, 6 (ı\..A.) - HaTiciye ne- ı 

zareti ta.rafından neşredilen bir 
tebliğde bildirildiğ;:ıe gôre Frım
ko hükGllleti hpaııyol toprakları
nın en b;iy(ik kıHmm• hakim oldu
ğu iç:n l\mwç hükumeti bir an -
)aşma ka.bul etmiştir. 

Bu anla~ma mucibince iki hü
kumet kendi tebaa,ınm menfaat -
!erile meşgul Blrııak üzeTe mötea- / 
kiben ajanlık, ve kcrn•olo•lok ·~ıe 

rile uğr~lllak üz•re de aj.a.n mua
vinleri ta>in ed,,ceklerdir. Fakat 
b11 -a.nl~'!Ila ile Franko hükumeti 
bilfiil tı:.ınınmı~ ol ımyacaktır. 

Harp divanı 6 seneye 

mahk.:ım etti 
Bük...-,, 5 ( A.A.) - Eaki derrur 

muhafaza teşkilitının T rell.S.Üovan -
ya.Jaki ~ellerinden biri olan müteka

it yüzbaşı J orj Si) anko buııün Bük
rliô haı"p dinrnında, aRayişi ihlal 
alJ.'Sund~n muhakeme edilmiş ve altı 

sene hap!lle mahkfım edilmiftir. 

Kudüste 
Hükumet binası
nı tutuşturdular 

Kudüs, ~ (A.A.} - Gallilenin 
şimnfuıde askeri hareketler yapıl
makt~dır. Asilerden 12 kisi ölmüs 1 

t-r. Diğe r taraftan bir kı•ı~ ii«ile~ 
Kııdü~ httlrıimet dairesini işgal e
derek binayı yo.kmo.k istemişlerne 
de k~o.yıı mecbur kalmL~lardır. 

Bu yıl Bergama tütünleri !cngın 
ve iyidir 

Bergama (Hususi) Havnl.-
mizde bu yı\ki tütünler çok iyidir. 
Zürra tütünlerini denk yapmağa 
ba~Jamı;ıtır, ticaret odası tütün ba~ 
kıcılar1m imtihan ederek ehU~·et • 
verilmi,;tir. 

'fütlinle.r çok intizamla i~lenmek 
teelir. 

T aşk.öprü panayırında güı eşler 
Ka"tamonu, : (Hususi) - Ser .. 

hest gi.i..reş ~ampiyonu T ekirdağh 
Hü•e}-in ile Mülayim pehlivan, Mol
Ja Mehmet, Mani~alı Halil ve Kara. 
Hüseyin pehlivanlar TafkiJprü pana. 
yırında giire~eceklerdir. 

Bu namlı pehlivanlarLmmn hu mü 
na~ebetJe yarın veya öbürp:ün ~ehri· 

mize gelmeleri beklenmektedir. 

Müsabakalar önümüzdeki Cumar. 
tesi ve pazar günleri yapılacaktır. 

Etrüsk vapuru Mersinde 
Mersin, 1 (Hususi) - Almanya

da yeni yaptırılan ve lıtanbul - Mer 
ıin hattına tahsis olunan Ctrüsk vapu 
ru bügün limanımıza geldi. 

Akşam saat 19 da vapurda hü -
yük bir ziyafet verildi. Nutuklar söy. 
lendt.. 

t'ENLSA8AH .Sayfa: ;J 

Hitler -
"Artık Nöel şen
liğinj yapabiliriz,, 

diyor 
Berlin, 5 (AA.) - B. Hitler spor 

sarayında kış yardımının a.çılıf nut· 

kunda ezcümle demiştir ki: 
c - 28 Mayısta büyük bir İf 

deruhte ettim. Bu iş hakikaten bü
yüktü. . bunu bayarma\:ya kalkmak 
lığını arkada her türlü fedakarlığa 

i.made hiT Alman milletinin 'bulun
duğunu müdrik olmaklığımdandır. 

Bu milli birlik yeni organı nasyonal .. 
sosyalist camiasıdır. Bu camia olma

saydı bütün bu meocdler halledile
mezdi. 

Şu günler ve haftalar zarfında bir 
adam Aimanyaya en emin dostu o
larak müzaheret göstermiştir: 

Terazinin k • .,esine bütün .kuvveti
ni koyan Benito Muuolini keza tq.. 
rilı:imeaaileriyle Çek mesel.esinin mus

lihane bir surette halline imki.n ve -
ren iki devlet adamına teyekkür et.. 
meliyim. Fa.kat bilha..a bana yardım 
eden Alman milletine te~lr.ür ede
rim. Y avih bir buhran bitmİftİr ve 
!!İmdi Noel şenliklerini yapabilece -
ğiz. 

Göbbe's·n nutku 
Bertin, 5 (A.A.) - B. Göbbels 

bu ..akşam spor sarasında ınş yard! 
mı teşkilatı hakkında verd;ğı ıza

hatta, 1937 - 33 yJı zarfınıla bu 
te,kilit tarafınd'.ın yapılan rardı
mın 417.169.177 marka ~·ülc!eldi

ğini ve bunun 19a3 - 34 dene•ine 
nazaran 67 milyon ve 1936 - 37 
de\Te<ine nisbetle ele 9 milyon 
mark fazla olduğunu . öylemi~tir. 

Teş_Jctlıit kttrulduğundanberi 

nıuhtaçlanı yapılan yardım iki mil 
yar markı tutmaktadır. 

Istanbul 15 
Yıl evvel 

(Ba, tarafı 1 İnci sayfada) 

çelenk konacak, nutuklar söylenecek 
tir. 

Saat 1 6 da belediye reisi, ~·hir 

mecli•i izalan ve cemiyetleT mümes 
silleriyle parti başkanlanndan seçile 
cek bir heyet İstanbul komubı.nlığı
na giderek orduya halkın şükranını 

arzedecektir. 

Gec~ de Taksim meydanında şe

hir bandosu milli parçalar çalacak, 
20,30 da vali ordu şerefine Perapa. 
lasta bir -ziyafet verecek, halkevlerin 
de de müsamere ve temsillerle bugün 
ya~tılacakttr. 

Alman İktısat 
Nazırı Dün Geldi 

(Baflarafı 1 inci sayfada) 
Doktor Funk Perapalasta bir müd 
det iotirahattaıı sonra Vali .Muhit
tin Üstündağı makamında ziyaret 
etmiş, saat on ikide Dolmabahçe 
•ar.ayına giderek defleri mah'trnu 
imzalamı~tır. 12.30 da, Vali, misa
fiı-imizin ziyaretini iade etmiştir. 

Her Funk, saat on üçte otomo
bille Tarabyadaki Alman sefaı·et
hanesine gitmiş, öğle yemeğini de 
Tar.abyada yemiştir. 

Akşam üstü saat on sekizde 
Tophane rıhtımından hareket e -
den bir vapurla misafirlerimiz 
Haydarpaşa.ya geçmiş ve eksprese 
bağlanan hususi bir vagonla An
karara hareket etmiştir. 

Öğrendimiğize göre, Ankara
da Başvekilimizle İktısat ve Haıi
ciye Vekillerimizi ziyaret edecek 
olan A iman İktısat Nazırı Her 
Fn k, hükumet ricalimizle temas
larda bulunacak ve Almanyanın 

belli başlı ihracat mahsullerimiz
le ôdenmek üzere açacağı mühim 
mikya•taki kı-edi mesele•i ile dört 
senelik endüstri planımızda yer 
alan fabrikaların kurulması için 
lazım olan makinelerin Almanya -
dan alınması hakkında görüşme -
!er yapacaktır. 

Ayrıca, piyasamızda da, Alman 
iktısat nazırının memleketimizi 
ziyareti yeni ümitler uyandırmış
tır. 

Dün akşam Ankaraya giden na
zır, pazar günü Ankaradan şehri
mize gelecek, pazartesi aksamı da 
memleketine dönecektir. 

MEYDANA CtKARILAN MÜHİM BİR ESER 
• 

H··nern 
T opkapı Sarayı Müzesinde Bulun-
ması Dünyada Bir Hadise Yaratan 

Eserin Müellifi Kimdir ? 
Yazan : İbrahim Hakkı KONY ı...J.J 

Ieni Sabah okuyucularına bu 
iki mühim ve eşsiz eseri tamtaca
ğ-ım. Yeni rejimin kudreti her sa
bada olduğu gibi irfan yolunda da 
de\' aelımlarile ilerliyor. Cumhuri
yet müa•eseleri ve külliyatı yanın 
da eski devrinkiler çok mütereddi 
ve cüce kalıyorlar. 

Saltanat devrinin b.ir "Tarihi 
Osmani encümeni nıecmııuı,, var
dı. Bu; vaktinde yüksek kıymet 

biçilen bir mecelle idi. Fakat ta
rih yolundaki füırleyişimize ve ye
ni bııluşlara göre bugiiııkd mevkii 
"Ebced., derecesine inmi.ftir. Yal
nız bu mecmuaya dayanarak ka
lem sallamak yerinde sayınllk de
ğil en az çeyrek asır gerilemek de
mek olur. 

Ü~tat Ahmet Tevhit bu mecmu
ada "Hünername,, hakkında bir 
yazı neşretmişti. Necim Asını mer 
hum da .'Fetihnamei Hayreddin 
paşa., diye yanlı, bir adla kısaca 
bahsetmişti. Bugün için bu iki ya

I 
l 
, ... 

• • 

Kendimize 
Güvenmeliyiz 

Çek Cumhurreisi istifa etti. 
Ba~vekil Sirovi Prag radyo>unda 
vaziyeti dünyaya bildirdi. Ve yeni 
Çek hükumetinin, yeni bir harici 
sira.>et takip edeceğini ih:<as etti. 

Şimdi bütün Çekoslovakyada 
yükselen ses ~udur: 

- Allahaısmarladık Fransa! 
Artık biz, sadece kendi menfaati
mize en uygun bir siya~et taki]l e
deceğiz!. 

Ayni şekilde )Iosko\•adan da 
bil" ses yükseldi. SovyeUer, Fraıı
sanın, Sovyet - Fran>tz a>keri pak
tından çok daha sağlam es.-ısl:ıra 

istinat eder gibi görünen Çek -
Frangız agkeri paktını hiçe ;ay
dtğını ve Münib anla~masile bir
likte Fransanın Çe kosıo,•aky:ıyı 
bıraktığını söylüyorlar. Bu suret
le dostlarına ve bunların •ba~ıııda 
bilhas~a Fransaya gü\'enen Çekos
lovakya, bir anda yalnız ba~ına 

kaldığını göı·dü. Şimdi bir taraf
tan Alıuıuılar, bir taraftan da Po
lonyalılar harıl harıl kendilerine 
aid olduğunu ileri sürdükleri tcı>
raklan işgal ediyorlıır. Macar -
Çek hududunda da : .ıı i yeni h.ıidi-

zıya güvenmek, bunlar baklanda--., Hllnernameden 
ki yeni neşriyata kulak tılımak 

sayısız yanlış ve no~am kabul et

bir sayfa 
1 seler vuku buluyor. Peşte hüku

meti Praia nota, ültimatom yağ
dmrken, Macar - Çek hududun
da da hadiseler b~lirdi. Hududu 
a.,:ın Jl[acar çeteleri Çeklere taar
ruza ba~ladılar. ;-{eı't!de ae lacar 
o!dulan da Çek topr;ıklarını res
men işgale k.:ıl~acak. 

mek demektir. 
Bu kitapları görmeden beyan 

edilen müt.aleanın ve verilen hük
mün kı)·nıeli ise romanla~tırılan 

wih derece.,ini aşmaz .Roman ya. 
p1lıııı tarihlerde.ki hakikat umumi 
harp >eneleri çorbalarındaki bul
gur taneleri kadar azdır. Kursağa 
birkaç tane indirmek için hayli bu 
!aşık su rutırıak gebe.~leşmek lıi
zımdJr. 

"Hünerna.me,, tek \'e e:;~iz bir 
e>erdir. Bir kö~e b~ı ,-azı ında 

yer aldığı gibi bu e•er öniı"enite 
kütilphanesinde değil Topkapı 

sanıyı müzesi hazine kütüphane
sindedir. Bmıun bir benzeri dün 
yazılamaz ve yapılamazdı. Bugün 
de kopye etmeye imkin J•oktuı·. 

"Fetihnamei Hayreddin paşa., 
Topkapı sarayı Raval köşkü kü
tüphaııe,;inin "1291., numar.ı.<ında 
kayıtlı olarak tek bir nilıhadır. 
Bunun da ;;imdiye kadar bir eşi gö
rülmemiştir. AJ·ııi iı:ütiiphaııede 

1292 numarada kayıtlı e.;er i'e 
''Fetihname., değil 720 ~ayfayı 
ıı~an asıl "Fetihnameyi Hayreddin 
pasa., dan kop~·e edilmi~ yalııız 

Preveze sa\'aşı yapraklarıdır. 
Bazı yerleri i""' bir da\•a kazanıl
mak için sonradan bıçakla kazıl
mı~tır. Beş on yapraii:a ~erin ik«ı
c.i nüsha.<ı elemeye imkan yoktur. 
Onun için de • 'eeip A"m merhum 
bunu a)-ııi kitabın bu.~ka bir ~J> 
ye~i ııaymamL~ t>e almamı~ttr .• ·.,. 
cip Asım merhum bu kitabın mü
ellifi ~Iuradiyi tanınu,·ordu. Buta-j 
mamıştı. Fakat bugün kim oldu
ğu bellidir. ı 

Bay Ahmet Tevhit te.~ehhüt mik 
tarı görebildiği "Hünernanı<',, nin 

yalnız ikinci cildi hakkında üslüıı 
körü ve çok yanlış malGmat ver

mişti. Bu cild Topkapı sarayı ha- ı 
zine kütüphanesinde 152-! numa-

rada kayıtlı<lır. Epeydenberi de l 
tanınıyordu. )fünih islim eserleri 
sergisinde daha sonra da Lozan 1 
ve Viyana sanayii nefise ,;ergilerin 
de teşhir edilmiş, sergilerin ba~ 
e;erleri ara<ıııda yeralmL~ ve bir 
güzellik tapanağı gibi tavaf edil

mi~tir Halife Vahdettin bu kitabı 

sarayına aldırtmış ve bir do.ha ia

de etmediği için de kaçarken d~ 

götürdüğü saııılmL5h. Fakat <Jn~ 

Dolmabahçe sarayında bir dolap-! 
ta unutmuşlu. İnkıliiplan sonra 

tekrar yerine getirildi. "Hüııerna

me., ikinci cildini bütiın dünya 

arıyordu. 933 yılında saray kütiip 

hanesi tasnif edilirken · bu cilt de' 

-direktör Tah!lin Öz tarafından

Bursalı U"zun Firdevsiniıı 80 cilt

lik "Süleymanııaıııe., !eri arasında 

bulunarak 152:1 numara ile hazine 
kütüphanesine ve ikinci cildinin 

yanına konclu. Ben de lk defa bu 1 

ciJıii ilİf'" dünvasına tanıtm:ı zev-

kini t.adarken aynen şunları söyle
mi tim: 

"Hünernamenin bilinci cildini 
bütün dünya :ırıyordn. ~ih~ret 

933 yılında müze direktörü Tah

sin Öz bunu Bursalı Uzun Firdev-
Bütün bunfardan şu dersi çıl:ı

rabiliriz: 

Kendinden ba~kasma 

sinin 80 ciltlik Süleyıııaaname.>i 

arasında keşfederek ilim ı e ~anat 
alemine .kazandtrı!t. "Y "di Gl!n,. 1 

memek! 
de (1) bu yazı ile ilk deia bu e•e-
ri dünı-ava tanıtmıı hizmetini •·ap- 1 Çeko lovak~·anın :ı keri pakt-

. 1· • · 1 larl:ı merbut olduğu birçok dost-
mış o uyor.,. I ,. -d F . .. 

Hünernanıenin birinci cildi ?43

1 

3 • ı va. '.r. akat ı~e kl)n dokmek 
yapraktır. İçinde 45 mirıyator, 6 me. ;le•ı . kar~~ınca }"o.lııız ba~ına 
tablo, ıbir ba~h1c; •·e bir de harita k~lıiı. Hıç bır dostu ve ıııfitt~f'ki 
vardır. 31 X 48,S eb.adıı:dııdır. İkin hııdisine yardım elini uzatma ılı. 
ci cildi i. e 300 yapraklıdır. 6.5 Ba~alarıııa gilveııiyor, onun için 
min,-atlirle bir levha ve bir ba~lık Mn dakikaya kadar ylikRek perd~-
v.ardır. den, ce ·arclle konuşuyordu. Fa-

kat plmz kaldığını ;röriiııce u~
( 1) ''7 Gün mecmua.sı1 , sayı t 

1 
u • 

243. Sayfa 12. "Tan,. ırazete•i,,dc . . • . . 
d "B'"-.,_ d"" d - k · Halbuki ı•tıklal h3Jıbın•n ba•-e ..... ""ll unyarun ara ıgı ço l . • • • . • 
kıum tı· y·· k • bul d b angıcmd11 Türkıyenııı bıç bır dos-, e ı ur eserı un u,, at· _ f'k k 
1 kı b. . . tuv .. muHe ı ıyo t.:. Va.nı7 h•ıı· 
ı ı ır yazı nefret~tım. Bu ıtet· j . . . · 
riyatunı a.. •• • ·ıeı· b• b d"ıne g!ivenıyorcitı Vt yalmz ken-.oreo unıversı ı lT a· d' _ , . 
Ya d "H- . . ı akıtacagı xarıa ilınıaıiı o-ardı. n a uncrname.,, yı tezın.e • • . .. 

Neticede kazar.aı. V • lstıkld ;ı. 
mevzu yapmtftJr. Benim de Hüner 

h k vaşıııın bittiği ilk gilndenberi de n.ame ak ımla lı~rrladıiım bir 
kitap yakında bauLıcaktır. bir saniye b!! c tereddiiıl etmedeıı, 

Tı;rih, dil, tezhip, miuyııtür, ya. 
zı ,.e cild itibarile eri,ilnıez biı 

şahe<er olan bn iki cildin ın:ıd<li , 

kıymetleri de çok yük.•ek olma" 
lazımdır. E-;eı-in k:ii,TJtlarını Zer,.f

~an lı.aline <okmak, tezhip ve min
yatürlerini )·apmak ıçm mühim 

miktarda yük5<'k ayarlı altın lc:ul-
1.Anılm tır. 

Üstat Ahmet Tc\""hit IJİrınci c!lt 
te yalnız Yavuz Sultan S. climc!en l 
·bahsedildiğini tahmin etmek . l're-

rnkit ırc r. irnıeden ordu unu mo
dern!~, tit-mek, kuvvetleııdirmt>k i
çin ne mümkünse y:ıpt:. Ye onu 
hııkkını y:ılP.Iz başına müdafaaya 
kadir bir h:ıle s•Jklu . • 

Çe.lwslO\·aky~dan ibret almıı
ğa lüzum yok, lıu hadi!!eyi Mdt>

N! kollehiyoııumuza, Büyük A · a
mızııı kurduğu prensiplerin ııe 

k:.\<br km··ıctli ve yerinde olduğıı
nu lJlitiin haşmetile meydana ko
Y·"' bir vesika olarak il:in etın.:ı
J;;,.iz. 

MURAD SERTOGLC tile büyük bir hataya diı~ti;. ıınb. 1 
Halbuki bu ciltt• Sultan O'man- ı--------------• 
dan itibaren Yavuza kac!ar bütün !' bir sayfa:mı 'kopbğu an!:ı.~ıln:ak
pııdiş:ıh!:trın t.a~iblerini,_ harp \"C tadır. 
av meııliıbelenıı,, hu.>usi hıırı.ıt!a- Cilt ~.u "ıl•,Gt musavl"iderdea 
rını ve hüııerleı'ini yazmış Ye bu:ı- bi karinei Z"-ll1~'1 olan üstat O.. 
!arın hirçoklnr.!ıı da min)sl.ü;·ler- man kullan ıfohı lıirka!,' ,ı..ra .. ., 
le caulaııdırnı:ı:ır. İ:.Oi!ıci r;ıt yal- y:ınm ciimlc~ile bi~ıııektcdir. Bun 
nız Kaııuni Su!taıı Sülc;.-manı:ı ha- dan anlıyo:·u~ ki e>eı-iıı resimierini 

yatına ve hü:ıcr:erine t.ılı -i~ edıı
ıııi~UL Bu cilt O,m .. nlı saltanatı
nın tekıbıül deninin goz ksrue.;-
tıran ihtiş3ınını çok güzd )":>Mt

mış \"e resir.ılerle tı»bit eımi~tir. 

Bu ciltte .. Halk:ıri., tnyınat da

ha .vüksektir. B•.zı '"'"faların ur-1 

ta 1 :1x \ı~e~h~ denilt~ll; ·"·~·fanın 

zere~~!l kenu.nndau h..,!iı;J\;t r .. 11 ~ıt'.' 

kai(ıU.u· geçirilm • •·e a!ı,,:Ja ya _ 
PL~t ırılnıtşlır. 

Yalı:ız bii.,·iilı. bir t~c' üc'e h \"-
rtedilmck liızı~ı ,ı•r kı· • '-d•·ı ·., · · ... · · ..... ,.., "'' ~ar.ıı .. 
lı:i. cildi 'fo 11i.::ap1 ,.. a;:~. ,;uıd."'n r1u

,.,.katen '"Zii :,·ccl:eyn., k türhnJ 

ne<ine aldırdığı zamn·' a'ıl c:lı.Ji ı' ~ 
bozdurmu~. ü"tüne kırnııll bir de- · 
ri yaptırmL,tır. Bunu ~·apan mü
cellit de eserin kenarlarrnı fazla-ı 
ca kesmek suretilc giızelliğini 

ırctmi~tir. Bu dldin sonundan da 

>aı-:ıyın maa~lı nakkaşlarından 

Osman yııpnıı:tır. Y•zısrnıı: kinıir 

tR ·l·~fır!dRn Y"'~ıldığını gö3~Crcn ki 
tolıe de kupan yapr:ü:t:ı kalmış:ır 

t's!at Ahmet Tevhit eserin birin 
ci cileliııi bul:ı.madığını ve göreme 
diğini ~öylrr ve ara~ıtıı·ılma~ını te. 
menni eder!:en, müellifi hakkıııd~ 
dı;.: 

•'Jlünername hakkındaki hu 
rn:ıl,:ılcyi Lokmanın tercüme! hali 
ile hitirmc!.;. isterdim. Bu arzun1a 
n:unıffak ol:ım::dım. ~\[üracaat et
ti.;r'm ı,;~kac e. erde harfi YRhit 
bulnlıl:ı<lını. ·rer;:l!mei haline vahıf 
ol:?.l:ınm1 ne retmelcri ma.arii na. 
n.ua rica oluncr.,. diyordu. 

!'en üstadın bu tcn1f'ıır1isini ye~ 

rinc t;ctil'ect-lt vegajkini de bul
dum. Tetkikiınc \'e tar.ıhnama di -
(er yazılarımda deva:ı:ı edecefrim. 

Jbr,.him Hakkı KONY Al.! 



:Sayfa: 4· 

Tilki Oiy~r ki : 
Gençlere nasihatler 

Bugünlerde gazete ve mecmu
alarda yine nasihat verenler ço
galdı. Bunların ekserisi zaman 
gençliğinin taşkınlığından, disip
linsizliğinden şikayet ediyorlar. 
Size tuhaf bir fıkra nakledeyim: 

Vaktile Anadoluda Ermenisi 
bol bir kasabada bir Ermeni papa
zı varmış. Bu papaz genç, yakı-

4ıklı ve sesi güzel olduğundan ölü
ye, diriye, hastaya, ıinirliye hep 
.onu çağırırlarmış. 

Papaz efendi ayni zamanda 
!Bekri Mustafaya rahmet okutacak 
kadar içkiye düşkünmüş. Eli değ
dikçe içebilmek için kiliseye bü
yük bir fıçı dolusu şarap getirmiş. 
Duayı bitirip de cemaati başından 
!avar savmaz fıçının başına geçe
rek körkütük oluncaya kadar i
çermiş . Kiliseye halkın toplandığı 
.ıamanlarda ise herkesin boş zan
nettiği fıçının iıstüne çıkarak vaaz 
verir, nasihat edermiş. Bir gün yi
ne fıçınnı üstüne f!rlayıp şöylece 

ıekerlemeler savurmağa başlamış: 

- Ey ahali! Bilirsiniz ki aa
vas (Allah) kara karıncanın ka
ranlık gecede kara taş üzerinde 
veya kara toprak üstünde kara ka 
.ra ayaklarile yürüdüğünü görür .. 
Ayağının pıtırtısını, yüreğinin tı -
pırtısını, kemiklerinin çatırtısını ka 
natlarnın vızıltısını, dudaklarının 

zırıltısını işitir .... Gözlerinin ışıltı
sını, boynuzlarının kıvrıltsını fark 
eder. 

Papaz efendi Allahın kudret 
ve .tzametini kendi idrakine göre 
uzun uzadıya tasvir ettikten, hır
sızlık, yalancılık, hilekarlık gibi 
günahların davet edeceği likibet
leri de anlattıktan sonra sözü sar
fıoşluğa intikal ettirir: 

- İmdi bilirsiniz ki ou kudret
li Asvas, aldıkları parayı rakıya, 
'araba vererek çoluk çocuklarını 
ıefil ve perişan bırakanları cehen
nemin ateşleri içinde yakacak, o
nun buyruğuna göre gidenlere öte
ki dilnyada cennet şarabından ka
lla kana içirecektir. 

Papaz bu palavraları savurur
ken o kadar coşar ki, fıçının üstün 
da tepinmeğe başlar. Papazın dok
san kiloluk ağırlığına dayanamı
;yan çürük kapak çöküverir, pa
paz da cumburlop fıçının içine ka
yar. Fıçıdaki ıµraplar ~akır şakır 
yerlere yayılır. 

Kiliseyi dolduranlar bu man
zarayı kahkahalarla seyrederken, 
papaz da fıçıdan başını çıkararak 
cemaata şu yolda hltap &der: 

- He, ahbarlar, doğru yoldan 
giderseniz Asvas size cennet şara
tnndan kana kana içirecektir. Gö
rüyorsunuz ya, işte böyle benim 
ıribi: Kana kana!.. .• 

Şimdi bu vücutları ve kafaları 
kağşamL~ nasihatçilere sorarım: 
'Acaba kendileri de gençliklerinde 
hiç çılgınlık yapmadılar mı? 

TiLKi 

HALKEVLE;ı-ı 
Dersler 

Eminönü Halkevinden: 
Evimizde fransızca ve alman

ca kurslar bu sene de Birinciteş
rin içinde açılacaktır. Kurslara de 
vam parasızdır. Kayıd muamelesi 
birinciteşrinin 15 şine kadar her
gün saat (14) den (18) e kadar 
Cağaloğlunda büromuzda yapılır. 
K~ıd olacakların ikişer vesika fo 
toğrafı getirmesi ve almancaya 
yazılanların 17 - 1 O - 938 pazarte
~i fransızcaya yazılanların 18 bi
rinciteşrin salı günü saat (15) de 
der~hanelerinde bulunmaları rica 
olunur. 

Tören 
Beyoilu Halkevinden: 
lstanbulun kurtulu•unun rıldö 

nümü mtiuasebetile 6 - 10 - 9:J8 
per.emlıe gttnü saat 18 de evimi
zin TepP}Ja:;ındnki merkez b, Ja ... ır 
da ur~• ,·apılacaktır. ı 

1 - Soylev, Ev ba~kanı Ehem 
Tur tarafı ıclan. 

2 Kon-er, Ev orkestra•ı ta-
rafından. 

., .. - Ev üyelerinin ve a.rzu e-
den vatandaşların te~l'iflerini rica 
edeıfa. 

Davet 
Be,iktat Halkevinden: 
İstanbulun on altıncı kurtuluş 

bayramı yıldönümüne tesadüf e-
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HAKEM 
yeni ve Eski Kadıköy! Bu Derdin Önüne Geçmek için Ne 

• Yapmalı ?Ne Sekil de Hareket Etmeli! 
Kadıköy iskelesi Yolculara Bir 
Uğrak Olmaktan Ziyade Halka 
Bir Gazino Vazifesi Görüyor 

Vapurdan; bir insan seli içinde 
çıkılır çıkılmaz iskelede yeniden 
bir insan seddi ile karşı!.tşılıyor. 

Rıhtım geçilecek gibi değil kilit 
olmuş adeta .. 

Henüz saat be~. be,, buçuk. ts. 
kele ve rıhtım öyle kalabalık ki. 
Yolcusu, gelip gideni çok olmakla 
ıberaber; asıl kalab.alığı yapan 
halk Kadıköyünün gezmeye çık

mış olan yerlileri . 
Nitekim baktım .. Beni getiren 

vapurboşalır boşalmaz doldu ve 
beş dakika sonra hareket etti. Lli
kin iskele yine hıncahınç dolu. 

Genç, güzel kadınlar, kızlar M.Hl 
çorapsız bacaklarını biribirine ata
rak; şen şen gülüşüp konuşuyorlar. 
Her tarafta grup grup toplanmış 

genç kadın ve erkek kümeleri var. 
Bu arada bunlarla alakadar olarak 
dolaşan üstleri kazaklı, saçları bri 
yantinli, ince uzun favorili deliirnn 
lılar.. Ve ondüle saçlarını sık sık 

yoklayan manikürlü ellerile ara sı
ra tesadüf ettikleri aşinalara hafif 
reveranslarla iltifat dağıtan genç, 
güzel kızlar da bu kalabalığa bütün 
bütün baş döndürücü birer hareket 
ilive ediyorlar. 

~ .... A 

Kadıköy iskelesinin gOndüzkü hali 

bile gördü de görmemezlikten gele
rek hafif bir gülümseme ile muhab
bet dolu bakışlarını çocuktan ala-
madı. 

* Bir zamanlar dillere destan olan 
ve yüzlerce çeşit şarkısı yapılan 

Kuşdilini, Hamdinin bahçesini, Yo
ğurtçu ile Kurbağalı ve Papa. ın ba
ğını hatırladım. 

O devirde; "Kadıköy!., denilin
ce: ilk önce akla bunlar gelirdi. Me
rak ettim ve korucuya doğru yürü
düm. Altmışını geçmiş, kır saçlı ve 
herhalde eski mütekaitilerden .. Gör 
müş geçirmiş bir adam olduğu bir 
bakışta anlaşılıyordu. 

Konuşma vesilesi olur diye içmek 
te olduğu sigarasından ateşlemek 
için bir sigara çıkararak: 

meğer!. O öldükten sonra .. Ne ga
zino kaldı, ne de Kuşdili. Hatta de
reyi temizleten yok. O .. Canım san
dal piyasaları öldü.. Yoğurtçuya 
avuç dolusu para sarfederek güzel 
bir park yaptıran Süreyya paşa, 

güya oralara tekrar bir can ver
mek istiyordu ama .. Ne gezer. O 
ko,koca parkta ecinliler top oynu-
yor. 

Eski kurbağalı dere; o sorduğu
mız Papasııı bağı, e"kiden bülbtll 
yatağı idi. Şimdi birer harabe oldu 
!ar. Geceleri yalnız baykuş sesleri 
geliyor. 

İşte yeni 

İTİZAR: 

ve ski Kadıköy .. 

D. R. Emekli 
• 

• • 

Dünkü röportajımız; bir tertip ha

Ne vakit maça gitsem ve ne va kit hakem kelimeıi itihem daima 
aklıma aiyah elbiseli, düdüölü, boynu büyük zaVRllı bir ıporcu tipi 
ırelir. 

En mühim maçlardan, en ehem
miyetsiz oyunlara kadar, ilk tenki 
de maruz kalan haı<emdir. 

Her spor mevzuu konuşulan 
yerde, her şeyden evvel hakem
lere çatılır -.,:e onlar daima tenkid 
i9il!. yazagelmişlermiş gibi fena 
idarelerinden bahsederler. 

Ben hiç bir zaman bir hake
min güzel idare ettiği bir maçtan 
dolayı tebrik veya methedildiğini 
işitmedim .. Geçen hafta çoktandır 
gitmediğim stadyoma, lik maçla -
rının başlangıçıdır diye gideyim 
dedim ve gittiğime de pişman ol
dum. 

Seyrettiğim iki maçtan ikisin
de de hakemlere edilen küfürler 
ve söylenen sözlerden utandım. 

Avrupada seyirciler hoşlanma
dıkları hakemlere bağırırlar ve 
haklarında nümayiş yaparlar ama 
hiç bir zaman "hakem filanca 
klüpten para mı .aldın?,, yok'a 
"falanca bankada hesabı cıırin 
mi var?,. diye bağırmazlar. Niha
yet onlar da insandır ve her insan 

1 
gibi hata da yapabilirler. 

Bütiin bunlara rağmen seyir · ı 
cileri ve futbol aşıklarını çileden 
çıkaran hakemler de yok değil. 
Bir hafta evvel, yapılan bfr hatayı 
tecziye etmiyen ayni hakemin bir 
hafta sonra ayni hareketi en bü
yük ceza ile cezalandırdığını dn 
görmiyor değiliz. 

Bu da bizim kabahatimizden 
ileri geliyor. Sahalarda u:ıgı. -· 
ğıra, gazetelerde yaza, yaza en 
kıymetli ve bilgili hakemlerimizi 
bu işten vazgeçirdik onların yerle 
rini üç defa da, ancak imtihan ve
rerek hakem lisansı alanlara ver
dik. Bunların da bazıları zevkle 
seyredeceğimiz maçları iktidarsız. 

lıklarından bize haram ediyorlar 
ve bilgisizliklerinden dolayı bir
çok klüplerimiziıı haklarını yi -
yorlar. 

sayanlar bile var. Geçen hafta bu 
hakem !erden biri gelmiyen yıın
h:ıkeminin yerine 16 yaşıııda 'bir 
çocuk koymuş ve hiç bir şeyden 

anlamıyan bu çocuğu oyun eıına
sında iki defa bütün seyirci ve 
futbolsuların önünde haşlıyacak 
kadar laübali hareketlerde bulun
muştu. 

Bütün bu hareketleri gören ve, 
haksızlığı sezen seyirciler elbette 
aleyhinde bağırırlar. 

18 ya~ında bir oyuncuya li&ans 
verilmezken 16 yaşında hir çocu
ğun, yan hakemliği gibi ihtisasa 
dayanan bir işte kullanılmasının 

da ne kadar doğru olacağı alaka
darlardan Ro:·ulması liizımgelen 

mühim bir sual olsa gerek. 
Artık lıilcl bir şekil alan ha

kem h:ıstalığıııın tedsvisini yap
mak :;ırası gelmiş ve geçmiştir. Te 
daviyi ;.eyirciler ve gazeteciler 
hep b;rclen y:tparnklar. Acemi ve 
bilgisiz h:ıkcl!'leri teo;hir ederken, 
bilgili ve tecrübeli hakemleri de 
te~ci eder, ötekileri yuhalarken 
bunları alkışlarsak o \"akit deı-de 

deva bulm~ş olıırnz. 
Galib SAYAR 

İ•tarıl:ull !er ga.ip 
Bursa, 3 (Hususi) - Buraya 

gelen htanbı:I İpekiş takımı Bur
s:ı !peki~ tak!ıni!e l\leminos saha
sında samimi bir maç yapmışlar
dır, ilk devrede Bursalılar çok gU-
zel bir oyun oynamı~lardır. ls -

tanbul takımı Bım•amn .ı·aptığı 
bir gole üç golle mukabele ederek 
maçı 3 - 1 kazanmı7tır. 

Arsenal on ikinci imiş 
İngiltere rk maçlarında son 

purnıı vaziyeti: 

1 - E\•ertun 8 maçta 14 p. 
2 - Derbi Konti 4 maçta 14 p 
3 - Astanvilla Liverpul, llol-

to11 se1<izer maçta 10 ar puvan al
mışlardır . 

Anlıyorum ki: Kadıköy iskelesi
nin diğer bütün iskelelere göre bir 
hususiyeti var. Burası vapur yolcu
larına bir uğrak olmaktan ziyade 

yolcu olmayanlar için bir durak, bir 
eğlence ve mesire yeri oluyor. Bu
nun için kalabalık bilhassa bu saat 
!erde daha artıyor. İskelenin altı 
nasıl böyle ise üstündeki gazino
da ayni vaziyette. Merdivenden çı

kar çıkmaz orta kısmı teşkil eden 
koskocaman salon hem iğnenein ye
re düşmiyeceği kadar bir insan yı
ğını ile dolu, hem de müthiş bir 
gürültü var. Her taraftan yüzlerce 
genç çit çift olmuş iddialı tavla par

- Müsaade eder misiniz bey ba
ba! dedim. Şu sigaramı yakayım. 

- Buyurun evladım .• 
tası olarak başka bir ba~lıkla çıktı- ============================== 

Hatta bu yeni hakemlerin için-

1 de nizam ve talimatnameleri hiçe 
Arseııal de sekiz maçta 8 pu -

van ile 12 nci vaziyettedir. 

tileri yapıyorlar. 
- Şeş beşti vallahi !. 
- Hayır birader!.. Yalan söyli-

yecek değilim ya düşeşti. 

- Al öyle iııe bu da dört çihıır. 
Diyor ve kaçırdığı pulların neşe

sinden tiz bir kahkaha savuruyordu 
Pulların şiddetle vurulmasından 

mütevellit gürültülerin arasından 

geçinceye kadar insan ambale olu
yor. Fakat tarasalara girip de yer 
bulmak kabil değil. Masalar hemen 
hemen yanyana konarak yekpare
leştirilmiş. Buna rağmen tek boş 

sandalye yok. 
Gazinonun daha ziyade kumsala 

ve rıhtım tarafına olan tarasların
da kalabalık var. Buralarını rüzglir 
tutmuyor, hem de daha eğlenceli .. 

Park ile deniz arasındaki munta
zam ve geniş bir rıhtım yolu ile taş 
rıhtım iizerindki miithişe bir insan 
kaynayışı ve akıntıları var. Kimi 
gidiyor, kimi geliyor. Bu arada .. 
Şen, tatlı ~akalar, manalı lakırdı
larla, latif, zarif kortizanlıklar da, 
eksik değil. 

Dönüp nihayete doğru yürüdüm. 
Parkın akşam güneşi alan bu son 

Sigaramı yakarak teşekkür 

tim. Benden ziyade konuşmağa 
teşne imiş ki: 

et
o 

- Buralı degilsiniz galiba! diye 
sordu. 

- Hayır. Gezmeye geldim bey 
baba!. Sazlı, sözlü bir yer arıyo
rum. İskele gazinosunda bir şeyler 
bulamadım. Daha ortalık tamamen 
gölgelenmemiş olmasına rağmen 

çoktanberi bol ışıklarla pırıl pırıl 
donanmış olan rıhtımın ucundaki 
beyaz, yüksek gazinoyu göstererek: 
. - İşte dedi.. Bundan başka saz
lı, sözlü yerimiz yok. Fakat bu da 
hem iyidir, hem de ucuzdur hani!. 

Sırası gelmişken lakırdıyı istedi
ğim mecraya dökmek istedim: 

- Ya Kuşdilinde, Kurb~ğalıda, 
Papasın bağında?. 

Yaşlı adam .. Şöyle mahzun mah
zun yüzüme bakarak başını salladı. 

- Onlar bir devirmiş evlat! dedi. 
Hani o eğlence, çenk ve çegane 
bolluğu? Kadıköyünü Kadıköy ya 
pan; Kuşdilini Kuşdili eden; nur 
içinde yatsın gazinocu Hamdi imiş 

ğından dolayı okuyuculanmızdan 

özür dileriz. 

Yeni yapılacak caddeler 
Ankara caddesi ile Tozkoparan 

caddesindeki kabloların yerleri de -
ğı~tirildikten l!lonra yoHann in~asına 

müteahhit taarfından derhal geçile _ 

cektir. 

Ankara caddesi, 

yolundaki ucundan 

ğa başlanacaktır. 

caddenin Divan-

itibaren yapılma-

Cümü~suyundan İtibaren Dolma • 

bahçeye doğru yapılacak yolun inea

sı .. civard.aki istimli.k i•leri uzamakta 1 

muetahhıt tarafından derhal gcçiJe .. 

tir. 

Mühendis mektepbinin duvarının 

yıkılarak yola kalbedilmesine ve o ci 

vardaki fabrikanın Yhn atınarak yı_ 

kılmasına Vekilelr heyeti müsaade 

etmışse de istimlak i~lerine harcan -

mak Üzere tahsisat mevcut olmadı 

ğ".ı.dan bir ş;ey yapılamamaktadır. 

Yakında bir komisyon kurulacak ve 

bir hal çaresi bulunacaktır. 

tarafı daha ziyade mürebbiyeler==============================! 
mecmaı olacak. Çünkü burada he
men yüze yakın çocuk araba<ı var
dı. Kimi boş, kimi dolu .. Sarı •açlı 

tombul riiz}ü, hep beyazlar giydi
ıli rilmi~ maviş bir bebek; tin tin 

Bir esrar hane yak< 1 mdı 
Galatada Kemeraltı caddesinde 

76 numaralı Liz Musanın evinin c:es 

rarhane> haline getirildiği Emniyet 

memur1arı tarafından haber alına -

rak dün akşan1 buraya ani bir bas
kın yapımlı~tır. 

Memurlar, içeride lbrahim oğlu 
Mustafa, Mehmet Oğlu Mustafa, 
Mustafa oğlu Mehmet ve Sadretlin 
isimlerinde 4 esrarke' cürmilme~hut 
halinde yakala•mı~lardır. 

Memurların içeriye girdiğini gö -

rf"n ev sahibi Laz Musa; pencereden 
dıfarı fırlamış ise de sonradan tutul 

mu,tur. 

Evde- bir miktar da esrar ele ge

çirilmi~ ve 5 suçlu adliyeye teslim o

lunmu~1ardır. 

Bac~ğından yaralandı 

Fatihte "Ebe,, sokağında 26 
numaralı evde oturan Baki oğlu 
İbrahim i'mindc biri şaka yüzün
den çıkan kavga neticesinde Ha -
san oğlu Gazi tarafından bıçakla 

sol bacağından yaralanmıştır. 

İbrahim tedavi a!Lına alınmış
tır. 

Hadiseden sonra 
ise aranmaktadır. 

knçan Gazi 

koşuyor, ~inwnlerin üzerinden l!"eçe .================================,--:=======--:-----= 
rek herhalde çok beğendiği bir çi- ıı-•••~•••m;ım:::•~----••••·~~---••••••••••• 

KON El*:!_ 
~ V.ALEV.l'ICA' 

çeği koparıyor. o anda öyle sevinçli • Sineması açıldıgv ı zamandanberi EN BÜYÜK 
bir çığlık atıyordu ki, mürebbiye>İ li J P E K 
nin bütün korkulu tenbihlrine hay muvaffakiyeti kazanan 

:~~~:ı~ınlaO :"~:8e:e:::::~ k:::: 3 A H 8 A p ç A v u ş L A R E G L E N i y o R 
ak~amı evimizde tertip edilen mü- TÜ-'KÇE SÖZLÜ KAf-lKAHA Tllf ANI 
samere da,·etiyelerini almak üze- Gördµğü h ı >kula~:' .rağbet üzerine bir kaç gün daha terr.dit edilecektir. 
re üyelerimizin ve halkın idare ilaveten : l\/ıUNlf!TE ÇAMBERLA YN - DALADIER - MUSSOLİ~İ 
memurluğuna müracaatları lazım- HITL 

ve ER mülakatı büti'n tderrüa tiyle 
rlır. r.mıımı, .. .., .............................. iml!l .............. llllllİ .... ı• ........... ...: 

Pazarlıksız sa \ ış 
Pazarlıksız satış kanunu tatbikatı 

hakkındaki tefti' ve mürakabeye bil 
hassa Eminönü ve Beyoğlu mıntaka.. 
ları ile diğer mıntakalar belediye şu
beleri dahilinde 'iddetle devam edil 
mektedir. 

Bu mıntakalarda pazarlıksız satıs 
kanunu mucibince nıalları üzerine eti 

ket koymak ve pazarlıksız satı~ yap .. 

tığına dair levha asmak mecburiye

tinde olan dükkan ve mağazalar be
lediye zabıta.,ınca birer birer tetkik 
edilmekte ve mallarına e:tiket koy • 
mayanlarla, levha asmıyanlar hak _ 

kında ceza zaptı tanzim olunmakta
dır. 

Bu zabıtlar belediye iktisat müdür 

lüğünce daiıni t-ncümene sunularak 
ecza kararı alınacak ve derhal tat
bika geçilecektir. 

Belediye şubeleri dört gündenbe.. 
ri yapılan teftişlerin sonunda tanzim 

edilen zabıt varakalarını henüz mer

keze göndermemiflerdir. İktısat mü· 

diir)üğü zabıt tutulanlar hakkındı 
fi~lcr tanzim edecek, bu fi~lerden 
bir nüshası müdürlükte muhafaaz o

lunacak, ikinci nüshası ceza gören ta 
cire verilecektir. 

Haklarında zabıt tanz!m edilen -
ler ilk defasında S );radan 20 ilraya 
kadar cezaya Çarpılaco::.ğı gibi mükcr 
rer c:rza görc:ıler helediyc iktısat mii 

dürlüğüncle bulundurulacak fişlcrder 
meydana çıkarı?acaktır. 

Bir kız1 oto::::obi! ç'rp 11 

Şoför Kı>zmenin idare ,indek, 
1293 numaralı otomobil dün ça -
dırcılar caddesinden geçmekte i
ken orada 22 numaralı evde otu -
ran Ahmet k:zı Nihale çarpara~ 
muhtelif yerlerinden yaralamış
tır. 
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35 Santimetrelik Bir Gemi 
---~-~-'!-~-~~--~-~-'!~-~---' 
Doğu Anadoluda Seyyahat 
Vapur, rıhtımdan palamarı çözün 

ce, bir ılirü temenniler, ricalar, tav
ıiyelcr, cunutmu )ar. cMektup, tel
graf beklerin gibi binbir çeşit hay. 
kın~malar ve nihayet birkaç dam)~ 
göz yaşı arasında mağrur bir eda ile 
Boğaza doğru ıüzülmeğe başlamıştı. 

Tırabzon, Erzurum ve 
Kars günden güne 
Modernleşiyor ve 

Güzelleşiyor 

reçsiz, Karakulak suyumuz ayarın • 
daki suyu ile, şark vilayetlerimizirı 

- nüfus kalabalığı ve iktıs:ıdi v:ızi. 

yeti itibariyle - en miihimlcrinden

ôir. T opiıNasılDoğar? 
Boğazın mavi ıularında pervane· 

•1in bıraktığı beyaz bir iz çizerek ve 

Erzurumun. genç yaşta, fakat 
memleketin ve bulunduğu vilayetle -
rin iman hususunda geceli, giindüz_ 
lü çalışmasından ihtiyar bir çehre 

gösteren ve saçlarına kır düşmiiş çok 
cev,·al ve faal valisi Haşim 1şcan vi
layetinin yepyeni bir şekle girme.si. 
çeki düzen verilmesi neye müt~vak
kıf ise bunun e:1babını temin wı te -
emmlilden bir an geri durmamakta• 

'f opun namlusu yağ banyosuna 
girip su verilmek ıçın gaz 

oc~ğından çıkarılıyor 

1 ngilizlerin be.\\ biiyiik safı harp 
zırhlı · ı ~·aptmnakta oldukları 
rrıallımdur. "Kral beşinci Corc,. 
sınıfı denilen bu ( 5) biiyi.ik super 
dl' i dı111\•ltun (4) tanesi (1940) 
Yılında hazır bııluııacnktır. 

( lc:. kajerak) rlenizciliğinden alı
nıı 1 dersler ve tayyareciliğin son 
fienc>ler içinde kaydetmiş olduğu 
tcr.tkki \'C tckf\miiller göz öni.inde 
lıJluııclıırulnrak inı:a edilen bu 
(~' mıı.n~z:un ve heybetli çelik 
kale hiç şlıphe yok ki fennin son 
hulu-:ıl armııı temerküz ettirildiği 
birpı· teknik harik.ası olacaktır. 
1':1\·yare hiicumlarına, denizaltı 
gı:.ınih•ri akınlarına karşı mahfu
ziyl'l!eri ıntikemmelen temin edi
IPn yeni lngiliz vahicliharplerinin 
nna bntarynları (35) santimetrelik 
toıılardan teı;ıkil edilecekmış. 

Her ıwtlcnse İngilizler bu (5) 
gemiden evvel yaptrmış oldukları 
·•. rcslon,. ve "Rodney,, zırhlıları

na tabiye etmiş oldukları (405) 
ı:antimetrelik büyiik toplara veda 
ederek 135) santimetrelik ağır 

toplara rucu etmiş bulunuyorlar. 
Belki de ( 40,5) santimetrelik 
loplar fazla ağır, fazla battal ol
ıluklarından ümit edilen randıma
ıu \'ermemhılerdir. Yahut belki de 
hir İngiliz ~rncmuasmın dediği gi
bi "yeni lııgiliz safı hıırp zırhlıları 
n:rn yılında 1 ııgilt rrP-Amerjka-J a 
Ponya dE:v1ellPrİ araşında yapılan 
(üç <lcvlet anlaşmasq esaslarına 
göre tezgaha konulmuş ve bu iti
barla hacmi istiabileri 35 bin toni
itoyu geçmemek şartile inşa edilme 
ic ba~lanmış olduklarından 40.5 
santimetrelik topları taşıyamaya

cak bir hacimde olduklarından,, 
ana batarlarına (35) santimetre
lik top tabiye:-1i ile iktif.a olunmuş
tur. 

Ru nokta mevzuumuzuıı dışında 
kalclığıııdan bu kalibre meselesini 
bir tarafa ·hırakarak lfıfı l ~5) san
\imetrelik ağır çaplı toplara nak
ledelim: 

(Kral beşiııci Corc) sınıfı beş 

YPni 1ngiliz gemisinin taretlerinin 
(35) santimetrelik toplarla dona
tılacağını söylemiştik. Zaten 
(40,5) santimetrelik topla (35) 
ııantimetl'elik top arasındaki yega 
ııe fark (3G) şRntimetrelik ağır 
toplarm mermilerin ötekilerin mer 
trıi(jin<lcn (300) libre kndar daha 
hafif oJma)arı<lır. Buna rağmen 
ı ~5) sa ııtimctre lik hahı;ye topla
rı gerek mesafe gerek tesir ve 
gerl~kl'le delme ku<lret \'e kabiliye
t! bnkmılarından cidden korkunç 
ilil.Jılardır. 

Bugün <leniz cenklerinde asıl 
ış gören silah hala "top,, tur. Tor
llido, mayn, tayyare bomba ı gibi 
tahrip vasıtaları da pek ziyade tc
·nkki ve tekfımül etmiş olmakla 
Derabcr l>ir deniz sa\'aşının mu-

Gemi T aretlerinde Göklere Dikil
miş Büyük Topları Vücude Ge. 
tirmek için Sonsuz Müşkülata 

Katlanmak Lazımdır 
YAZAN: A, CEMALETTiN SARAOOGLU 
kadderatım tayin edecek silah 
elan "top,, tur. 

1904 Rus - J.apon deniz harbin
deki "Çuşima,, muharebe:jinde, 
1914 cihan harbindeki "Koronel,, 
"Falkland,, ve "Jutland,, deniz 
harplerinde harbin mukadderatım 
tayin eden silah yine "top,1 oldu. 

Yarın ne olacağını pek bileme
yiz ama bugün için bu, böyledir. 

Bu musahnbemde siz okuyucula 
rımn (35) santimetrelik bir gemi 
topunun taretteki mevkiine yerleş 
meden ovvel geçirdiği safhaları 

anlatacağım. 

iLK AMELİYE 
Ağır ~aplı bir gemi topıınu meY, 

dana getirmek için beheri (50) 
tonla (100) ton nrasında tehalüf 
eden dört çelik külçesine ihtiyaç 

TEDRlCl TEKAMOI.: 
Erimiş çelik külçesi artık yava~ 

yavaş bir top şeklini almaya baş
lamıştır. Evvela namlunun ortası 

delinmiştir, sonra da haricen bir 
top şeklini almıştır. 

Külçe haddehaneden çıktıktan 

sonr.!l sıkı bir muayeneye tabi tu
tulur ve matluba muvafıksa yeni
den bir fırına sokularak dövüle
bilecek bir hararet derecesine ka
dar ısıtılır ki bu ısıtma ameliyesi 
de yine tedrici bir surette yapılır. 
Bu ısıtmadan sonra namlunun de
liği birnz daha biiyülülür. Namlu
mın dış tarafına gelecek kısmı te
mizlenir. Bu ameliyeden sonra ar
tık çeliğe su vermek zamanı gel
miştir. 

Bunun için de artık büyük bir 

Kars hayvan bo.rsası 

kah bir sahile çok yana,an, kah uzak: 
laşan seyyar bir memleket gibi Ka
radenize doğru yol alıyoruz. 

llık bir yaz gÜnünün, serin hava. 
sını, vapur Boğazdan çıkar çıkmaz, 

hissedince, bütün gözler enginlere ve 
enginler arasında hülyalara dalmı1 
bulunuyordu. 

Yemek trampetasının hızlı sedası, 

herkesi bu dalgınlıktan ayırmış mi
delerinin boşluğunu hissettirmi~ti. 

dır. 
Haşim J~can bundan evvelce bu -

lunduğu Tekirdağ valiliğinde iken, 
Rumeli 9imendifer hattı yo!undaki 
Muratlı nahiyesinde vücuda gdirdi. 
ği asri göçmen evleri vesaire dolayı· 
siyle T ekirdağın imar sahasında yilk 
ıelişile maf evklerinin yüksek takdir-

Pek sakin bir deniz havasiyle de
vam eden seyahatimizin iiçüncü sa -
bahı, Karadenizin pırlantası yeşil dal 
lariyle kalplere şataret, neşe veren 
güzel c:Trabzona» gelmiştik. 

Karsın umumi manzarası 

Bu Trabzon ki, milli mücadele
de kahramanlar ve kahramanlıklar 
diyan olmakla fÖhret kazanmış, bu
gün ise içtimai seviyeler, yüksek ve 
zengin, latif manzaraları ile cazibe. 
dar, firin bir şehir olmuştur. 

Halbuki Atatürkün devrine ve 
o büyük Şefin kurduğu Cumhuriyet 
hükumeti zamanına kadar, ihmal e
dilmiş, mahzun ve metrük bırakıl -
mı~tı. 

kadar 1 1 O kilometre devam eden 
bazı yerlerinde, kışın süratli kar fır· 
tınaları esnasında düşen çığlardan 
şimdiye kadnr verilen kurban ve te-

lci olan insan ve hayvanın haddi he

sabı yok iken, bugün pyanı ~ükran 
dır ki. bu tehlike de bertaraf edil • 
miş. Yolun tam kesif çığ sukut eden 
muhtelif yerlerine. çığları defedici 
açık tüneller yapılmak suretiyle seyri 
seferin !!elameti temin edilmiştir. 

Irak transit yolunda, ihmal edilmi 
yecek derecede ehemmiyeti haiz O

lan rahatlık, ucuzluk, sürat ve inti • 

!erine. tebriklerine mazhar olmuş ve 
mahviyetle: cVazifeın icabım yap. 
tım> demekle tavazu ve> büyüklük 

göstermiş bir zattır. 

cKara> 9 3 seferberliginde anava
tnndan, harp talihi ile ayrılarak ve 
büyük Halaskiınmız Atatürk"ün tek
rar bize kavuşturduğu bu halis Türk 
beldesi lfıyık olduğu imara, terakki
ye bir an evvel kavu!;iınuş, noksan· 
larını ikmal etmek için ça1ı~makta -

dır. 

Çelik külçenin beher .şantimetre murabbaına iki ton ağırlıkla 

tazyık eden prese altında ortası deliniyor 

zam ve mükemmeliyetini söyleme -
den ve yazmadan geçemiyeceğim: 

Şarkta umumi müfettişlik ihdas 
edilip te, bu mevkie Bay Tahsin 
Üzer gibi çalı!'kan ve bir bakısta bü. 

' · cDevlet otobüsü> servisi, şimendifer 
tün insanları gören ve bunların İ-

gibi süratle ve bir İntizam dahilinde 
caplarını derhal, hakkiyle gözönün-

Vali Akif Eyidoğan nezakd tab'1, 
çalışkanlığı, haşarılığı, yapıcı kabili. 
yetinin yüksekliği ile tanınmış bir zat 

tır. 

Karstaki kurumlardan en bi • 
rincisi hayvan borsasıdır. Bu bors:ı 
yedi sekiz adet son şic:tcm otomatik 
basküllerle techiz e:clilm~itir. 

vardır. Bu dört külçe yüksek cins 
çelikten dökülür, yüksek tazyiklı 
cendereler altında yeniden ısıtma 
ameliyeleri geçirerek tek bir top 
haline gelir. 

Çelik eritildikten sonra matluba 
muvafık yükseklik ve kıymette 
olup olmadığı inceden inceye kon
trol edilir \'e erimiş çeliğin arzu 
edilen evsafı haiz olduğu anlaşıl
dıktan sonra topun matlup kısmı
nın klllçesi elde edilmek için kalı
ba dökülür. !\luayyen bir sıkletto 
olan bu killçe biraz soğuyup don
ması için bir müddet beklenildik 
ten sonra külçe "haddehane,, ye 
gönderilir. Büyük mikyasta bir de
mirci atelyesi demek olan hadde
hanede külçe yeniden ocağa ı:o _ 

kulur. Külçe içine atıldığı zaman 
ocnğın hararet derece.si külçenin 
hararet derecosine müsavidir. La
kin bu hararet yavaş yavaş (1200) 

hatta ( l 300) dereceye kadar çı~ 
karılır. Ancak bu hararet yüksel
mesi yavaş yavaş yapılar. Bundan 
maksat da ani hararet tahvillerile 
kiilçede ince çatlaklar ha:;ıJ olma
sının önüne geçmektir. 

Ktilçe kafi derecede ısıtıldıktan 
sonra hu usi tertibat · va~ıtasile 
yiiksek tazyiklı pre~elerin altına 

sevkolunur ve orada kiilçe ilk şç~
lini alır. Bu ameliye csua ında ilk 

şeklini aran külçe henüz layikıle 
soğumamıştır ve yine kıpkırmızı 

bir haldedir. 

Prı'SC beher 8antinıetre mnrab
baını (2) ton sıkletle tazyik eıt,... 

cek bir kudrettir. Haddehane 
de kulçe preseclcn geçtikten .;onra 

ortası delinir ve torna olunur. Ve 
ancak bu ameliyenin de ikmalin-

den onradır ki külçe clökiilduirti 
andanberi ilk defa oln~nk üzen. 
tamamile soğutulur. 

gemi topu şeklini almış olan 
külçe şakuli gaz ocaklarına soku
lur ve yeniden bembeyaz hale ge
linceye kadar ı ·ıtıldıktan 8onra bir 
yağ banyosuna sokulmak sure-tile 
ona su verilir ve son birleştirme 
ameliyeleri de mütehassıs amele
ler tarafından tornada ikmal olu
nur. 

(35) santimetrelik büyük bir 
gemi topunun geçirdiği ve yalnız 
)'!ayması bile belki usancınızı mu
cip olduğu muhtelif ameliyeleri 
göz önünde bulundurursanız her 
hangi bir geminin taretlerinden 
tehditkar ağızlarını göğe dikmiş 

bir topun ne kadar emeğe, üzün
tiiye, didinme~·e ve insan terine 
mal olduğu hakkında muhtasar bir 
fikir elde etmiş olursunuz. 

Sonra bu yeni topun endaht tec
rübelerini, tepme kontrollerini de , 
bu he~aba ilave ettiniz mi "son 
sistem bir safı harı> zırhlu;ı,, cle- ı 
yip i~in içinden çıkl\'erdi~imiz 

modern bir \'ahidi harbin ne bü
yük emeklerle, ne hadsiz he:::apsız 
fedakarlıklarla meydana geldiği 
anla~ılmış olur. 

A. Cemalettin Saracoğlu 

Pamukları ueuz fia lla 
kapatıyorlarmış I 

NaJ'.illi, ... ( H~ııusi) - Buı:nda ba 
zı ti.icc.ırlarımızın büyük bir ~ikayeti 
vardır. 

Bu şikayete göre «Pamuk piyasa
sı :ı> bazı şahısların elindedir. Ezcüm

le Kuyucak, Sultanhi,.,ar, Yenipazar ~ 

fabrikacıları birleşerek yeni pamuk 
mahsulünü ucu7.a almağa teşebbüs et 

mişlerdir. Ayrıca Burma pamuğu çr 
kirdekten ayırma ücretlerini de yi.ik
f~ltmişlerdir. 

3ı sebeple bnşka· tiicr~-,., pPmuk 
' ""ladığını; müstnh•'l:n bi11bir c -

d b 
işlemektedir. Bu servisler Erzuruma 

e ulundurarak teş,;bbüslere giri _ 
kadar bir yolcudan 492 kuruş ka -

fen, bir zat gelince Trabzon bir 
h ı dar küçük bir ücret alınmakta, yol-mamure a İne gelmiştir. 

cunun yirmi kilo eşyası parasız ve 
Bu kudretli, uzağı yakını gören 

mütebakisi de sair tüccar eşyası gibi 
idarecimiz, ilk hamlede T rabzonun 

90 paradan alınmaktadır. 
bir kat daha güzelleşmesinin iktı!la· 
di sahada varlık ve mühim canlılık Bu ucuzluk halkın rağbetini celp 
göstermesinin neye mütevakkif ise ve hükumetimize kınşı duydu~u ~ük 
bunlann yapılmasına vakit kaybet _ ran hislerinin knbnrmasına vesile ol

mekııizin başlamıs, bu meyanda ı1ağ: , maktadır. 
lık dun~u da gÜzden uzak bulundu Tran!lit yolunun, yokulannııı Hk 
rulmamıştır. konak yeri, Erzurum. ikmalleri ya -

İşte 1 Bu ciCmleden olarak Trab- kınla~mı~ güzel binalariyle gö~iis ka 
zona iyi su getirilmiş, kifayet etmi- bartan mağrur çehreli bir ~ehirdir. 
yen bugünkü faaliyet ve nüfus ke!la Er:.zurum, tabii latif havaııı ve ki-

Borsanın genişliği, sıhhi durumu, 
intizamı şayanı takdirdir. Bu cıoeri 

Vali Akif Eyidoğnn'ııı him -

meti ve: borsa komiseri eski mebus
lardan Asım Asoslu'un ~ayigayrctiv
lc vücuda getiı ilmiştir. l\lemleketimi 
zin hiç bir tarafında emc:alini görme 
diiim Kars hıı.yvru1 borsasını <liğcr 

vilayetler borsalaı ı ziyıuet eder ve 
görerek örnek alırlarsa memleket he 
sabına iyi bir iş görmüş olacaklarına 

şüphem yoktur. 

HİDA YE f ERKAN 

feti karşısında pek küçük kalan has
tahanenin yerine çok ferah. denize 
tam nezart:tİ bulunan, hava itibari
le memleketin en ıyı bir yeri ?lan 
Kavak meydanında muazzam bir 
hastahane ve Trabzon çocukları ve 
civar vilayetler ihtiyacına tekabül e
decek hastahane civarında muazzam 
bir lisenin de inşasınn ba~lamnı~tır ki 
nerede İse bugünlerdt: her iki mu,.ız. 

zam bina ve eserin iri';'natı ikmal e
dilmiş olacaktır. 

MEMLEKETTE SPOR 

1 fükumetin şark vilayetleri ·;e ba
husus İranla ticaretimi7in inkişafı
na hizmet edecek olan «tran~it11 yo
luna verdiği ehe~miyct hn 'türlü tak 
dirleı-in fevkindı;dir. 

Sathı bahirden 100 - 200 metrı<: 
kadar aşaÇı Trabzon • sahilinden da-

hi1e doğru ayrılan l>ir şerit gibi uza. 
narak tahminen 2000 metre irtifna 

kadar yüksden, kah dağlara tırma • 
nan ve dağların şahikasına kadar çı
kan ve kah ayni irtifaı ayni derece
de döne dı;nc inerek, Giiınüşhnneye 
bu mühim Zigann dağı yolunun 

mekle ve 30 - 39 derece sıcakta 

çalışarak yeti~tirdıği pamuğun . O - 1 O 
kişinin elinde ucuza kapatıldığı !!Ö)' 

lenmekte, bu vaziyete karşı bir ted
bir nlınmnsı İstenmektedir. .. 

Çanakkalede Lik 
Maçları Bitti. 

Çanakkale şampiyonu Türk Gücü (Yazı si 7 i11('itla l 
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HULASA Yazan : 

Daniş Remzi Korok 
Tefrika No: 6 

cSenibanın bir mektep müdürü 
olan babası ölmİİf ve (Edirne) den 
lıtanbula relmitlerdir. Buraya relin
ce anneıinin vll%iyeti tamaıniyle de
gİfmİf, çocuklariyle alilı:adar olma.. 
maja baflamıthr· Bir daktilo dena· 
ne.inde ça)lf&" Seniha bir akf"l1' eve 
g-elince ann .. ini yaiız bir delik~ı 
ile beraber buluyor. O ııkf&Dl bır 
hayli içmif ..., ıarhof olan Cemal ço· 
cukları ve senibayı çok korkubnUf ve 
Seniha yataiına çd<ilmittir. Nuıl ai
ladıiuıı v~ nel• dütündüiünü anla
tıyor. 

N . N .. w .. ~ .. ~· ·~· NoNnN• .v. ~ .. N.w .. ~~··"fVV'o"I'.~..,.,.. ... ~ -

Bütün bir ömrün böyle gözyaşları 
arasında geçeceğini; her zaman 
vabancı bir Cemal ağabeyin istı • 
~ap ve korkuları içinde kardeşle
r imle haşir, neşir olmağa mahkôm 
bulunduğumu düşündükçe bıçkı • 
rıklarım artıyor. Sesimi karşı oda
dan duymamaları için yorganı ağ
zıma tıkayarak sessiz sessiz ağlı • 
rnrdum. 
· Evden ·biraz aşağıda, cadde or
ta•ındaki büyük ihtiyar çinar ağa
cı.. Karşı sıradaki lambanın ışığile 
tam benim odamı gölgelerdi. 

Bir aralık yorgandan çık.ardı

~ım başımı duvardaki gölgelere 
çevirerek bir aralrlı ?Y. iA.sş ?ıö 
~evirerek onların nakışları ile oya
lanıyordum. Birdenbire gözlerime 
bir kenar dalın yapraksız bir ta
rafında ku. a benzer; çok tuhaf, 
kırık bir çan gölgesi gibi bir resim 
ilişti. Sap tarafı kalın ve toparlak 
olmakla beraber .. Bazan sağa, so
la dcindüğü adamakıllı görünüyor
du. O zam n o toparlakda küçük, 
kvrık bir gagayı da hayal, meyal 
•e~er gibi oluyordum. Belki bu bir 
,·chim .. Bir evhamdı fakat içimi 

Ve birdenbire bir •e•; etrafı hal 
titremekten alamarlım. 
ka halka gezindi: 

Hu . hu .. huuu !.. Hu .. hu .. huu !. 
Yüreğ'm heyecan içinde, tüy -

ı e rim diken diken, •açlarını kabar
mı~ yorganın altına saklandım. Ku 
laklarımı tıkadım. Fakat bu tıka
lı kuluklarıma kadar !;lllkrak bir 
k"hkaha, meşum bir akışla girdi 
r~ne. 

Kah kah kah kah ..... 
Ve artık o geceden sonra hep 

bu bitmez, tükenmez kahkahalar 
ı· e hep o dertli, içli se;lenmeler: 

Huuuuhhu .... Huuu !.. 
Huuuuhh'1, ..• Huuu ! .. 

• -III-
Aradan bir hafta kadar geçti. 

B ir ak am yolu uzatmak için Ca
ğaloğlu tarafından geliyordum. 
tin .. i değil mi'! .. 
Kimi görsem beğcnir.<iniz? .. "Fa. 

Hani "Edirne., de beni görün· 
ce tirlır titriyen, yüzüme bakama
rıp da kızarıp bozaran, buram bn
ram terler döken genç bankacı 

yok muydu ·ı .. İ~te onu. 
B!lme.n neden? .. Yine şaşırsın, 

HULASA 
el 935 yılında ölen esrarenriz a. 

dam methur bir İngiliz casusu Liv· 
rens Daha çok renç iken bir ıeya. 
hat merakında idi. Henüz bir talebe 
olduğu halde ,arka seyahatler yapı. 

yor, oradan ilmi etüd ler ıetirerek 

lngiliz ilim ilcminde dikkati celbedi
yordu. Bunu ya.kından takip eden hü 
kiımet onu nzife vererdc prica rön· 
derdi. O zaten bu muhiti çok iyi ta. 
nım1fb. Bu sırada harp çıkmak iize· 
re olduğundan Livrem büyük hill
yalar ve diifüncelerle Napolyonun 
yarım kalan tark fütühah hayallerini 
bir hakikat yapmak emelinde idi. a 

m 
BiR MUZAFFERiYET 

Çölde Bir l ıyan 

- Aman a.ziz dostum, hiç ümit 
~tmiyorum ki Debüssinin deha
! .ir vaziyetini Vagnerinkile muka
ye.e etmek gibi dar ve sathi dü
~!incoli ol ı ·nız. 

Bu sözleri Almanca olarak söy
lıyen Knhiredeki İngiliz elçiliğinin 
~ark işleri katibi Ronald Stors idi. 
O günlerueki en mühim vazifesi 
d~ ihti ··ar Serif Hü9eyinin -.raya 

yine mahcup ve adeti perişan görü 
ncrek beni biraz eğlendirsin diye 
mahsus yürüdüm ve yanından geç
tim. Ne dersiniz? .. Bir zamanlar 
mahcup genç burada hemen karşı
ka~ımda titriyen o beceriksiz, 
ma dikilip en yayık bir sırıtkanlık 

- Vay!! Seniha .. Sen ha ... de· 
ve liübalilikle: 
mez mi? .. Ne ise tesadüf .. Ne iyi. 
Ben de senin için lstanbula gelmiş
tim. Bankadan ayrıldım. Edirne -
den de kaçtım ve senin arkandan 
1stanbula geldim. O gün bugôndür 
her yanda, her tarafta sizi arıyo -
rum. ~zmediğim yer, sormadığım 
adam kalmadı. İşte nihayet bul -
dum seni.. Eeee söyle bakalım na
sılsınız, nerede oturuyorsunuz? .. 
Ayol bu şık, güzel çanta da ne? ... 
Yoksa bir yerde mi çalışıyorsun!.. 
Ha .. Söylesene canım!... 

Edirnede iken mahcubiyeti, be
ceriksizliği ile eğlendiğim bu gen
cin karşısında şimdi ben şaşırmış, 
ben afallamış .. öylece ·bakınıyor -
dum. Bir tek kelimeyi ancak daki
kalarca uğraşıp, binbir şaklaban • 
lık ettikten sonra ağzından kopa -
rabildiğim utangaç "Fatin!,, şim
di karşımda durmak, dinlenmek 
nedir? .. Bilmeden söylüyor, gülü
yor, konu~uyor.. Biribiri ardına 

birçok sualler sıralayordu. 
Zaten biraz pısırıktım o za -

manlar. Böyle erkeklerin karşısın
da da bütiln bütün pısırık oluyor
dum. Aptal aibi dilsiz, harekel~iz 
kalıyordum. 

Ben böyle ~a~kın şaşkın durur
ken o tekrar ağzını çok kalabalık 
gösteren sözlerine başlıyarak ko
luma giriyordu ve beni Türbeye 
doğru yiirütmeğe başladı: 

- Türbeye gidiyordun değil 
mi? ... Haydi.. Beraber gidelim. 
Hem san<ı takılan da olmaz bari. 
Kolcu olurum fena mı? ... Ha .. Bak 

nerede oturduğunuzu sormuştum. 
Şehremanetinde galiba .. Öyle de
ğil mi? ... Nasıl da bilirim .. Mutla
ka o civarda olacak .. Çünkü anla
dım efendim .. AnladJm işte. Beni 
buraların kurduyumdur adeti. 

O zaman gayri ihtiyari güldüm. 

- Hayır .. Fatin Bey!. .. dedim. 
Benim yerim çok uzaktır. Bu ta
rafta görülecek bir işim vardı da 
onun için geldim. Adliyeye kadar 
gidip bir kağıt bırakacak ve son
ra eve döneceğim. 

Şaşırmak, afallamak sırası "Fa
tin,, e gelmişti şimdi. Gözlerini a
çıp derin bir hayret ile: 

- Yaaa ... dedi. Demek bu ta
rafta değilsiniz ha .. Peki ama .. Ne 

ye bana Jcarşı bu kadar resmi dav-

yerl~tirilmek ihtimali olan İngi
liz kumandanları hakkındaki fik
rim öğrenmekti. 

Ronald, Ciddeye doğru yol alan 
Lama gemisinin güvertesinde bulu 
nuyordu. Bu sözüne muhatap olan 
da eski Sunusi ve Türk orduları 

kumandanı olup Trablusta İtalyan 
!ara kar1ı muharebe eden ve şim
di de Şerif ordusunun erkiinıhar
biye reisi Aziz Elmasri paşaydı. 

1916 sene•i teşrinievvelinin bu 
günônde sıcak tahammülsilz bir 
derecedeydi. İngiliz diplomatının 
ayağındaki .beyaz pantalonla, ar
.kasındaki bornoz terden, üzerinde 
oturduğu koltuğun rengini almış 
ve kırmızılaşmıştı. 

Bunlar Debüssi ile Vagner sa
natları ve dehaları hakkında fikir 
yürütürlerken genç bir yüzbaşı da 
Lama güvertesinde beş aşağı beş 
yukarı doıa.,arak son geçirdiği 
maceraları hayalinde tekrar yaşı
yordu. Bu, sivil elbiseleri üstünden 
dü,en, kiremit renkli yüzlil kısa 

boylu ufak tefek yüzbaşı T. O. 
Ua.vrensten .başka bir kimse değil
di. 

Ona izin verilmişti. Çünkü İs-

Y'ENf SABAH 

ranl\"Or<unuz? .. Sizin arkanızdan 
isıml, gücümü bırakarak buralara 
kadar geldim, günlerce sizi ara -
dım ve nihayet bulunca da çok se
\' indim. Beni birdenbire hayal in
ki•anna uğratmaktaki zalimliği -
n iz nediı·? .. 

(SAAT 

Derhal yüzüne alaycı bir hay
ret ile bakıp kar~ılık verdim. 

- Sözlerinizden bir şey anla
mıvorum. Ben size: " Arkamdan 
geİiniz ... Ne pahasına olursa ol -
sun.,, gibi bir ey söylememiştim .. 
Aramızda samimi bir arkada..Jık-

1 tan başka bir şey var mıydı za -
ten. Sizin bu hareketinize mana 
veremiyorum doğrusu.. Bahusus 
lıı•ııim gibi baba acısı, ölüm ve ma
tem aylan daha geçmemiş ve geç
miyecek olan zavallı bir kıza karşı 
bu kadar laübalice hareketinizi 
hiç hos görmedim "Fatin,, obey ! 
Allahaısnıarladık. 

Ye şiddetle dônerek yürüdüm. 
Arka:nd:ın bir iki mırıltı oldu. Fa
kat kulak vermedim, anlamadım 
bile. Caıideden yürüyerek Sultan
ahmede indim ve evin yolunu tut
tum. \'Llda yürürken hiç arkama 
bakmıyordum. Tam evin kapısını ! 
çalarken baktım. Daha peşimden 
ayrılmamış. Arkam sıra geliyor -
muş. Alemdar sinemasının önün
den doğru iniyordu. Doğrusunu I 
söylemek lazımgelirse; arkam
dan geldiğine ve evi öğrendiğine 
memnun olmuştum. Hatta kendi
mi çok ayıplamıştım o deminki söz 
!erimden. 

Biçare çocuk!. .. Bana ne kadar 
samimi açılmıştı da .. Ben ona ne
ler söylememiştim. 

Erte"i gün sabahleyin erkenden 
kalktım, geyindim ve evden çıktım. 
3oğııkçeşmenin önünden dönerken 
ne La kayım? ... "Fatin,, değil mi 
yine!. .. 

Korka korka sokuldu. Bir sünt 
afl er, ricalar, istirhamlarla yanım 
sıra ~·ıiI üyor, adeti yalvarıyorılu. 
Hani iııraksam, biraz çehre surııt 
et>enı caddeyi, maddeyi dinlemiy~ 
cck .. 1 el ortasında ayaklarıma ka 
paıı;ı,•:ık gibiydi.. Onun bu halin -
<le; "Edirne,, deki Fatinin taze, te 
mi~ ru"'lunun, saf ve sami"l'li izlt-r! 
vardı. 

Bu v:ıziyet karşmıtda ben dt 
~ahaınmül edemiyeı·ek affettiJT' .. 

Ye or.rı,tık. Hem zaten dargın ınıy 
dık 1;ı·ı.,. 

Tam bir ay, evet tam bir ay ... 
Onur.la ııidiyor, onunla geliyor • 
dum ~ ı· p. Hatta arasıra kaçamRk
i.ır y11pıvor .. Gezmelere siııcmald. 
ra da u1anıyorduk. Bir gün - n k"ı- 1 
lik l.ıu ı ~ i~te - Cemal ağabevi bi?.i , 
~tıltti".Prdı ve annem de duyıınr1. 

kıyaı wtıCT koptu. 
- Eğer o çocukla gezdiğiııi, 

konuştuğunu duyarsam seni i<aııı 
dışarı çıkartmam. Daldiloya gide

mez, bir şeycikler de olamaz.,ın. 
(Sonu var) 

Yazan : LEON BOUSSARO 

mai!iyedeki umumi karargahta 
memleketi, kabileleri, lisanı ve 
yakın şark adetlerini mükemme
len bilme<ine rağmen onu karar
gahtan uz.aklaştırmışlardı . 

* Her şeyden evvel askeri zabıt 
ve rabıt ve disiplin ile, mafevklere 
saygı emreden İngiliz nizamlarına 
göre bir yüzbaşı hiçbir vakit amir

lerini tenkit edemez. Halbuki Lav
reus amirlerine ya nadiren veya
hut da hiç selim vermezdi. Yüz
başı olduğu halde nefer elbisesi 

giyer; ne zamana, ne mekana ve ne 
de emre itaatı biran bile aklından 
geçirmez; hiç sıkılmadan kaide

den tutun riyaziyeye kadar amir
lerinin hatalarını bulup yüz)., 

Ayrılacaklardı! Erkek ellerini cep 
lerınc geçirmi~. odanın enine boyuna 
dolaş,ıyor. Kadın koltuğa. ilişmiş ince 
uzun parmaklarını sigara iskeml~i
ne sinirli hareketlerle vuruyor. Er

kek durdu. Çatık kaşlar altında par
]ayan kc~kin n:ıza.rların; ka!dırdı, 

genç kadına bak.tı. 

- Aran1ızda hiç bir 'ey kalmadı 
lr:i ... Muhabbet yerine kin. aşk yerine 

nefret .. . 

Kadın ıiyah kadife gibi yumuşak 

parlak gözlerini pencereye çevirdi, 
sonra yuvarlak omuz başlarını hafif 
silkerek: 

- Şu halde dedi. seni tut3n yok 
ki, gidebilirsin! 

Erkek avurtlannt çiğneyerek sinir
li adımlarla yürümeğc başladı. 

- Hepsini sen söndürdün. Saade 
timizi sen )"lktın ... Aşkımızı sen sol .. 
durdun: 

Kadın müstchzt: 

- Evet dedi, zaten daima ben ka 
bahatliyim. Eğer bu geçen sen,..Jet 

zarfında bir defa olsun kusurunu ka
bul etoyedin 1 

Erkek sözünü kesti: 
- Yine haflama eski mual!ara. 
- Öyle ya mademki aramızdaki 

bağlar çözülmüştür, anlaşmaya değ .. 
mez. 

Erkek durdu: 
- Fakat h&li. aklım ermiyor, o ge 

ce niçin beni atlattın, ve neden bü .. 
tün gece o küstah delikanlı ile dan
settin, bunda biT kast var ... 

Kadın sinirli: 

- Ya sen dedi, ya senin beni atlat 
tığın günlerin, gece yarılarına kadar 

hekleıtiğin gecelerin haddi hesabı 
var mı) Her ne hal İse bunlar unu

tulmuş eski hikayeler, e'elemiyelim. 
Erk.ek yine durd u, nazarları hü

yüınüş. Şa!ca~ları gerilmiş, kadına 

doğru iki adım attı: 

- Yoksa ... Onu seviyor musun .. 
Kadın güldü: 
- Canım sana ne, seviyorum, sev 

miyorum. Madem ki alakamız kal • 
mamıfhr. Sormağa hillın var mı} 

Erkek daha ziyade yaklaştı: 
- Elimden bir kaza çıkabilir ... 
- Of.. Ben seni ne kadar yan• 

lıf tanımışım, canım biz birleşirken 

böyle karar vermemiş mi idik. Ge
çimsizlik başlayınca ayrılacaktır, sen 
istediğin kadına, ben de istediğim er 
keğe gidebilecektik. Ve ayrılmağı ilk 
önce aen ortaya sürdün f 

Erkek yine yürümeğe haşladı. ı<.. 
dın mütebessim: 

- Dostça ayrılalım dedi: Şayet 

sokakta veya bir salonda birbirimize 
rastlarsak düfman gibi bakmıyalım. 
Ne de olsa mesut günler geçirdik. 

Kalplerimizdeki aıkın külüne, hum
malı saatlerin hatırasına hürmet ede 
lim olmaz mı~ 

Erkek dü,ünceli iki üç adım attı: 

- Evet. hiç olmazsa öbür çiftlere 
ayrılışımız benzeınesin. Ne güzel bu-

Tefrika No: 6 

karşı vurur ve düzeltmeğe uğra

şırdı. 

Kendisinin bir gün gelip kıymet 
li bir adam olduğunu gösterecek 
günrerin yakınla~makta olduğu

nu sezmiyor değildi. Elbet sıra 
ona da gelecekti. 

Umumi harbin bidayetinde, son 
yıllarına kadar sıra ile İngiliz hü
kumetinin hazan dostu hazan 
düşmanı olan Osmanlı devletinin 

harbe girmesine mani olmak için 
elinden gelen gayreti yapan Lord 

Kiçneri memnun etmek maksadi
le Lavrerule, Vuley zahiren Arke
olojik araştırmalar, fakat hakikat 

te a'kcri istikşafatta bulunmak 
ii7."re gittikleri Filistin kıta.>ında 

,. hazırlayarak Lorda VPr-

)usların vardır. Kedi ile köpek gibi 
d~ğil, birer dost gibi ayrılalım. O 
günlerin hatırası daima için kalbim

de ya~ıyacaktır. Emin ol. .. 

Odaya. ~yaların şekillerini, renk

lerinı zihnine çizer gibi gözleri kısık, 
uzun uzun baktı. Sonra içini çekti: 

- Gidiyorum( .... 
Kadının nazarları bulanık gülme

ye çalı~tı: 

- Güle güle. 
- Fakat her zamanki gibi değil. 

Bir daha gelmemek üzere. 

- İyi ya, başın dinlenir. Seni bık 
tırmıştım 18.kırdılarım ile. 

Erkek (Mustarip) - Ahi Ke~ke 
mektuplarından bir tanesini olsun 

saklasaydım ... Neden yaktık hep•i • 
ni) 

Kadın dalgın: 

- Yeni bir hayat yapabilmek İ

çin kendimize... Unut artık maziyi, 
güle güle ... 

Erkek kadının ince parmaklarını 

avuçlarına aldı: 

- Allahaısmarladık. 

O aırada duvardaki saat e.ski, çok 
eski bir türküyü çaldı ... İkioi de dur· 
dular. Kadın titredi. ilk birleştikleri 
gün yine ayni kanape üstünde saatin 

İznikte panayır ve güreş 
müsabakaları 

İznik, (AA.) ı Teşrini.. 
evvel salı günü kasabamızda Türki
ye ba11 pehlivanlarının i~tirakiyle 

büyük güreş müsabakaları yapıldı. 

Erteoi gün de büyÜk bir panayır 
açılacak ve her türlü hayvanla eşya 
ıatılacak olan hu büyük panayır 8 
Te~rini~vvel Cumartesi günil akşa -
mı kapanacaktır. 

Belediy<~miz. gelecdc. olan )nisa
firlerin her türlü esbabı istirahatleri 

ni temin için fimdiden hazırlıklar 

yapmaktadır. 

İzmir, (Hususi) Nafia Ve-
kaleti şehrimize ait yeni elektrik ki

lovat tarifesini tasdik ederek dün şir 

ketler komiserliğine iade etmİ!!ltİr. 

Bu yeni tarife mucibince halkı -

mız 1 kilovat elektriği - {Iİmdikin· 

den 1 O para noksaniyle - 14. 7 5 ku 
ruşa istihlak edecektir. 

Ancak; yeni tarife, 1 ikincika -

nundan itibaren 
girmiştir. 

meriyet mevkiine 1 

hu tozlu nağmeleri odanın hoşlukla. 

rında dolasıp onların ba9lartnda •a.r 
hoş akislerİe inlerken dudak.lan ilk. 
defa olarak birleşmemiş mi idi} 

Şimdi bu sesler o ilk aşk gec.c .. inin 
bütün uyumu~ hB.tıralartnı canlandın 

yor. O zamanki hisler yav&\' ya,-af 
ılık nefes gibi vücutlarda dol._.,ıyor. 

Erkek avucundaki ince parmakla

rı acıtırcasına srktJ: 

- Ü~dün mü} 
Kadının siyah kadife kadar yumu 

sak parlak gözleri ıslandı: 
' - Biraz, hastayım ııaliba... Güle 
gülel ... 

Nazarları çarpıstı. Sanki lcalplerin 
de simsek çaktı. Erkek kadını kolla 
tının arasında sıkarken mırıldanı}·<>r 

du: 

- Kendimize yeni bir bayat yapa 
bilmek için maziyi unutmak lizım 

değil mi? 
Kadının yanaklarından, aıcalc Y•t"" 

]ar yuvarlanıyor, sordu: 
- Gidiyor musun} 

Bakı~tılar. 

Erkeğin cevabı kadının dudakla· 
nnda boğulup kalbine aktı. 

MEHMED ABUD 

Bir kadın elektrik ceryanına 

tutuldu ve öldü 
Balıkesir, ~ (Hususi) - Kundu. 

racı Rıza ustanın annesi 70 ya~ında 
Kimile isminde hir kadın •Karesi 
Türbesi> yanında bir elektrik dire· 
ğindeki cereyana kapılmıf ve az 5on 
ra da ölmü~tü;. 

Yapılan tahkikatta, kaza günü ya 
ğan şiddetli yağmurlardan 200 volt 
luk cereyanın direğe geçtiği ve kaza 

nın bu yüzden hidis oldui"u an1a.<pl

nıı,tır. - ·-
Ölüm 

Bursa eşrafından merhum Mısırlı 

Ragıp Beyin oğlu. sabık konsolos 
Hayri Babanoğlunun kayınbaba:n, 

İstanbul telefon idaresi memurların· 
dan Refia Ögesoy'un babası ve te

lefon idaresi memurlarından R~it 

Halit Gönç'ün eniştesi Beyrut isti
naf ıeisliğinden mütekait Enver Ö
gesoy dün sabah vefat etmiştir. Ce
nazesi bügün Laleli e.parhmanların. 

dan kaldırılacaktır. Mevla rahmet 
eyliye. 

---··-- -
Baş, Diş, Nezle, 

nevralji, kırıklık Ye bütllll 
3 • - icabında pnde 

mişlerdi.. 

Harp devam ettiği müddetçe 
Lavrensle, Vuley arkadaşları yüz 
başı Nikompa bir mektup yazarak 
kendilerine askeri bir vazife veril 
mesini rica ettiler. 

lliimar profesör Hogard Lav
rensi miralay Sir Kuta (ki harbiye 
nezaretinde çalışıyordu) tavsiye 
etmişti. 

Kolonel hemen genç Arkeolog 
ile alakadar olarak onu harita da
iresine almıştı. 

Asker elbisesi giymiyen Lav
rens yanına bir yardımcı bile al
madan işe başlayarak bütün hari
talar üzerinde geceli gündüzlü bir 
çalışmadan sonra Sına kıtasınıııın 

250,000 mikyasında bir haritası

nı hazırlamıştı .. 

General Sir Hanri Ravlensan 
harbiye nezaretinin en mühim bir 
şubesinde arkasında gri bir fane
la ceket, şapkasız bir delikanlının 
bulunmasına pek ziyade şaştığın 

dan Lanens tayinini beklemeden 
gidip bir mülazim üniforması sa
tın almı~ ve sırtına geçirmişti. 

Genç yardımcısının pek geniş bir 
maliımata sahip bulunduğunu an-

Grip, Ronıatizma, 
airılarınızı derhal keser. 

kaşe alınabilir. - • 

!ayan miralay Kut Lavrensi Ente
licens Servisin Kahire seksiyonuna 
tayin ettirdi. 

Ve birinci kanun ayında Ni
kompla Lavrens Kahireye gitmek 
üzere Londrayı terkettiler. 

Şimdi Kahirede küçücük bir en
trikacı grup teşkil edip oradan 
her tarafı idare edenler şunlardan 
ibaretti: 

Yakın şarkın stratejik vaziyeti
ni pek iyi bilen Nikomp; Osmanlı 
ordusu ve siyaseti hakkında bilin
mesi veya bilinmemesi caiz olan 
her şeyi bilen Times gazetesiııin 
İstanbul muhabiri Filip Greyvs 
Kahirenin İngiliz elçiliği ~ark iş
leri katibi Sir Rona!d Stors; diplo
mat Mark Sayks; profesör Vuley; 
Avam Kamarası azasından Obrey 
bir de Lavrens ki, Obforddaki ye
rini terkedip bilgisinden istifade 
için Kahireye getirilen profesör 
Ilogarddan başka hiç kimseye say
gı göstermiyordu. 

Bu entrikacılar, Mısırda askeri 
ve .qiya•i istihbarat şefi ola;ı ~eııç 
İngiliz generallerinden Kle,·tonun 
idat<' · • .'tıııda serbestçe çalışıyor-
lardı. (Sonu var ) 
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lstanbulun .... Kurtuluşu 
Tarihinden Hatıralar 

Akdenizin incisi: , Çek Cumhurreisi 
istifa Ett· Güzel Edremit ' ,, 

(Baıtarafı 1 inci nyfada) 
laman anladım. 

O tarihte İstanbul; sayısı 70.000 
ni afiln dü~n kuvvetinin tam bir 
İşgali altında idi. Aynca büyük bir 
dütynan donanması limnnı daimi ola 
rak doldurmakta idi. İkide birde 
dütynan tayyareelrinin hava nümayif 
ferini, dü~an gemilerinin Mannara 
da ve fakat lstanbu1un ta burnunun 
dibinde en ağır topraliyle gece ve 
cündüz atışlarını. düıpnan tnnklannın 
Ve zırhlı otomobillerinin şehir soknk 
lannı sarsan gezintilerini, dünyanın 
dört muhtelif kıtasından dev~rilerek 
Cetirilmiş düşman askerlerinin geçit 
resimleıfoi ve muharebe talimlerini 
görüyorduk. Bütün bunlar yetişmiyor 
muş gibi, birçok yerli düşman unsur 
ların da bu üniformalı düşmanlarla 
birlikte çalıştıklarını ve bu uğurda 
büyük ve kuvvetli ve fakat gizli bir 
te,kilnt yaptıklarını haber alıyorduk. 
Hatta o derecede ki, o zamana ka
<l111 ancak birer mabed diye tanıdı
i:ıınız kiliselere bazı geceler ecnebi 
ordulannın kamyonlari:rle her türlü 
ııilah ve cephane taşındığını takip ve 
tesbit ediyorduk. Biliyorduk ki; şc. 
hirdc ve civarında ünifonnalı düş -
inan en az 70.000 ise, bir o kadar 
da ünif ormuız ve yerli dü~manlar 
Vardı. 

lan ellerinde tutamıyacaklarını; ecne 
bi ve yerli düşmanlarımız da artık 
iyice anlamışlardı. O zamana kadar 
başları gökte, burunları Kafdağında 
buh.ınan kuvvetli dü,manlar; Mudan 
ya görüşmelerinde btanbulu milli 
hükumete resmen teslime razı olma
ğa mecbur kalmışlardı. 

Edremitte Kalkınma Faaliyeti. Ça.
1 lışkan Köylülerin imar Ettiği Köyleri 

j 

(Batlarafı t inci ıayfada) Diğer taraftan General Fon Reich, 
i'rag, 5 ( llususi) - Yeni Çekoıı- nan kumandasındaki Alman kıtalıırı; 

lovak kabinesi teşekkül ctmif olup kendilerine verilmiş olan üç m•mnra 
baııvekalet ve müdafaa vekaletine lı mıntakanm son kısm1111 da bugün 

General Sirovi, hariciye nezaretine ifgal etmektedirler. 
timdi Roma sefiri olan Frantisek, Alman İfgali ve Çek ordulannın 
dahiliye nezaretine Cemi, maliye ne- tahliy~i her ne kadar sükunet ve iti
zaretine Kalfwı, adliye nezaretine dal ile devam etmekte iııc de bu mın 
Fojnor getirilmiştir. taka civarında ge7.en müscllah çet,..

Bundan başka yeniden bir nezaret ler tarafından binaları yakma, köp. 
tqkil edilmesi tasavvur edilmektedir rüleri yı ma; tren yollannı bozma 
Yeni kabinenin teşkil edilmiş olma- gibi gaynmeşru birtalum harekat ic· 
sına rağmen ~di dahili ve harici ra edilmektedir. 
vaziyetinin gayet anormal olması do- Bunun işin bu arada nsayiş temin 
layısiyle Reisicümhur Beneş istifa maksadiyle polis müfrezell"ri teşkili 
eylcrni,tir. icabt"yleıni~tir. 

Bahusus Çek efkarıumuıniyesinde Daladiye Mecilısten Vasi 

yeni kabineye müessir olabilecek ~e- Salabi.ret Aldı 
kilde gösterilen harici ~iyasetin de- Paris. 5 (Hususi) - Ayan M~. 

İııtanbuldo.ki ecnebi itgıılinin ıon 
günü Dolmabahçe meydanlıiındaki 
manzara elan gözlerimin önündedir. 
Önlerinde kendi bayrak\an, muzika 
lan ve başkumnndanlariyle meydan
daki yerlerine gelen son düşman bö 
lüklerinin; \lehri resmen Türk makam 
lannn teslim ile Türkün fanlı sanca
ğını selamlıyarnk en kısa yoldan ıon 
vapurlarına bir gidişleri vardı ki, bu. 
nu hiç unutamam. Bu merasimde mil ı 
li Türk ordusunu ; Davutpaşa kışla

aındaki metin 81 inci alayın bir bölü 
ğü temsil ediyordu. 

Son dü~an bölükleri geçtikten 
sonra bu Türk bölük kumandanını~ 
yüksek sesle verdiği kumanda ve 
Türk bandosunun çalmağa hatladığı 
Türk lstikliıl marşı; meydanı hınca· 
hınç dolduran binlerce Türkün içten 
gelen sevinç azaveleri ile karışarak 

bütün Boğazı çınlatıyor ve bütün 
dünyaya İstanbulun ancak Türk ola. 
rak kalabileceğini ilan ediyordu. 

Edremit, (Hususi) - Edremit ve tarafından tesbit edilmiştir. 
mülhakahnda günden güne geni~le - cAkçayda:t yapılmakta olan gazi. 
mcktc olan imar ve terakki faaliyeti no ve nsri plajla, Horan, hükumet 
Kaymakam Bay Şadanın bilgisi ve konağının Cumhuriyetin on beşin
ilgili teşebbüsleriyle yeni ve faydalı ci yıl dönümünde açılma töreni yapı 
aahalara da teşmil edilmektedir. lacaktır. 

iiştirilmesi ve Milletler Cemiyetin - lisi toplı:ıntısında mevzuu bahsecHen 
den çekilmek gibi temayüllerin git • mali buhran meııeleııi etrnfında Baş
tikçe kuvvetlenmesi yalnız Çekoslo- vekil Dalndiye Meclisten hükumetin 
vak hükumetini değil, aynı zamanda geni\ı mali salahiyetler istediğini bil
büyük ve komşu devletleri de düşün dirmiş. ve buhranı bertaraf için ha. 
dürmektedir. z.ırlnnan plan üzerinde çok ketum 

Bilhassa Fransa hük\ımcti ayan davranmı~tn. 

İatanbulun metin 8 1. alayı ile gö. 
nüllü gizli kuvvetleri için, yurtları -
nın hu güzel şehri içinde çok üstün 
düşmanlariyle boğuşmak lüzumu da 
artık kalmamıştı. Fakat böyle bir ih
timal daha evvelden tahakkuk etmiş 
olsaydı, şüphe edilemezdi ki btanbul 
da milli ordu yetişinceye kadar ikin
ci bir Gaziayıntap olurdu. 

Köylerin imarı ve köylülerin te- Edremidin en feyizli ve berekti 
rakkisi ile çok yakından alakadar 0 _ bir köyü olan Avcılar köyü halkı 
lan Balıkesir valisi Bay Ethem Ku- başlarında Muhtar Ahmet Altay ve 
tun köy birliklerine verdiği ehemmi- idare heyeti olduğu halde on beşin
yetin kıymetli hir semeresi olarak mo ci yıl dönümü şenliklerine hazırlan. 
dem bir tarzda in~a ettirilen cDer - maktadırlar. Köy namına köyün müs 
man> kaplıcasının açılma töreni me- t~na bir mevkiinde yapılmış olan \ 
rasimle yapılmıştır. parkta, müzeyyen bir kaide üzerin-

de Atatürkün bir büstü ihtiram mev
On köyün iştirakinden doğan bir 

meclisinde Daladiyeden bu hususta Verilecek snlahiyet için ma1i ko~ 
izahat istenilmekte ve en geç Cumar mitenin müzakerelere çekildiği 6ıra
tcsi günü bu izahatın verilmesi bek- dL'l yapılan ııorgularo da hiç bir açı~ 
lenmektedir. ceV'lllp vermiyen Daladiye: 

lngiltere de bu son temayülleri na c - Bu hususta müzakerelerin ;,ı_-
zarı dikkate alarak Çekoslovakyaya zatılmasına hiç taraftar değilim. Bu 
hiç olmazsa nakden yardımda bulun geceye kadar bunun neticelenmesı 
mayı kararla,.tırmı,.tır ki bunun nk ni Ak k_ı d ,. " lazımdır. si ta oir e istfia etmeyi 

kiine konmak merasimi yapılacaktır. 
fancsi olarak Çekoslovnkyaya on mil tercih eylerim.> Biliyorduk ki; bir silah patlarsa, 

~ürk orsudu Kocaelinden gelip yeti
tınceye kadar lstanbuldaki bu hüyük 
ve ku ... -vetli dü"1lan kütleleri derhal 
harekete geçecekti. İçimizden birçok 
larmuz.ın kapılanna meçhul phıslar 
tarafından konnn işaretlerden öyle 
anlıyorduk ki: böyle bir halde bize 
<ırnan vermemek ve bizi yatakları • 
tnı7da basıp boğmak bile istiyorlar
dı. 

köy birliğinin müşterek yardım ve l Büst stanbulda Güzel sanatler aka. 
gayretleriyle vücuda getirilen bu kap 

yon Sterlinlik bir kredi açmı~ bulun-
maktadır. Demişitr. 

Bu açık ifade ve yapılan mi.izakr.-
demisinde yapılmaktadır. Jngiliz gazeteleri bunun mali yar- reler neticesinde ancak 4 muhnlıf re-

dım sahasında bir ilk adım olduğu- ye mukabil 286 reyle hükumete vaaf 
lıca, Burhaniyeye - Edremide - Akdeniz sahilinde ye~11ik1ere bü 
Ayvalığa - Horana ve Balıkesire rünen bu şirin köyün gi.izcl manzara nu söyliyerek teakup edecek diğer salahiyetler \'erilmesi hakkındaki kd giden şosenin tam yanında 1 

lannı, mahsulat ve mamulatını, te - yardırnlnnn bulunacağını da hissettir mektedir. nun kabul edilerek parlüınento de'\'• yapılmış, E.clrernide ( 3) ki.. rakki ve imar sahasındaki icraat ve 
resinin kapandığına dair olım karar 

Bugün; yıl dönümünü kutluladığı 
mız kurtulu~. işte o milli Türk ordu
sunun daha o zaman sadece uzaktan 

lometrc ve otomobille bes, dakika tasavvuratını fotoğraflar ve grafik - Maamnfih bütün bu yardıma mu-
mesafede olduğundan pek biiyük lerle gösteren mi.ikemmel bir albom 
rağbete maLhar olmus,tur. tabettirilmek suretiyle diğer köylere 

k b 1 i 
name okunmuştur. 

a i ngilterenin Çekoslovakyaya 
ettıği bir tavsiye mevcuttur ki bu da Bene~İn Nutku 

O tarihte İstanbulda milli Anado- gösterdiği varlık ve kuvvet ııavesin
hı hükumetinin ancak miimessilleri de mümkün olmu~, güzel İs;anbul 
varJı, İstanbul komutanlığının din - sapnsağlam bir halde ana vatanına, 
de de mü eilii.h ve resmi Türk kuv- milli hükumetine, milli ordusuna e

Veti olarak, biiyük harpten bir enkaz 1 bedi olarak kavuşmuştur. 
R. E. 

Tahminen bir kilometre murabbaı bir imtisal nümunesi göııterilmiftir. 
handan yer yer çıkmakta olan kim Bu çalışkan köy halkı yine kendi 

yevi suyun dt'recei harareti muhtelif parasiyle bir konferans salonu, oku
yerlerde bariz farklar göstermekte- ma oda!lı yaptırmış ve köyde elek-
dir. trik istihsali için icabeden •tesisatın 

Halihazırda suyun 50 - 60 de- projeleri hazırlanmıştır. 
recei hararr.te çıktığı yerler bulundu Mevcuda ilaveten yaptmlmış olan 

en kı~a Lir zamanda Macari~tanla Prag, 5 (A.A.) - B. Bı>neş bu 
uzlaşılması ve bir Çek _Macar bir- .akşam istifasm•lan sonra rad~·oda 
liği temini meselesidir. bir uutuk vermiştir. 

Esasen Macaristanın ~koslovak _ B. Beneş, Hinih anlaı;maı;ı O-

hnlinde kalını~ ve nasıhıa mevcudiye 
tini bin miişküliitla idame ettircbil _ ================ 

Çanakkalede ğuna göre bu suyun çok derinlerden mektep de ihtiyacı karşılamadığın -
rniş yalnız bir cSekscn birinci piyade 
~layı> vardı Davutpaşa kışlasında 
adeta muhasarada bulunan bu alayın 
kornutanı ikide birde fstnnbul komu. 

geldiğine ve sathi sulardan olmayıp dan sıhhi tarzda yeniden bir mektep 

Lik ~açları bilti==N=a=ri=ru=l=a=~=a=n=o=l=d=u=~==m=ü=~=h=~=~=l=a=r~d=a=h=a=in~ş~a=m=n=a=b=a=ş~la=n~m~~~b~·z;c~re~d~i~~~ 

yaya vermiş olduğu notada bu me- zerine istifa etmek istemişse de, 
selenin müzakerelerine en geç ola _ bunu daha miistakar bir hiiküml:'
rak 6 llkteşrindc başlanması teklif tin teşkilinden sonraya talik etti-
edilmektedir. ğini kaydetmiştir. 

Bundan başka notanın ihtiva etti- "- Harbten sonra kurulau 
ii hükümlerde Macar siyasi mücrim- bütün A\·rupa münızene sistemi 

ıanlı'" .. ed . gına murncnat er, alayın ge -
Çırdiği elim ve tehlikeli vaziyetleri 

Çanakkale, 4 (Hususi) - Bir ay- E • 
danberi devam etmekte olan lik maç r o ı ne karşı harp 

lerinin derhal tahliyeleri. Çek ordu- gittikçe zayıflamış ve son üç yıl 
sundaki Macarların terhisi. Macar zarfında ÇekosloYakya ve dostları 
ekseriyetinin bulunduğu Çek araz.i _ zararına olarak esaslı bir su. ette 
sinde jandarma te~kilfttının muhtelit değişikliğe uğramıştı. Hadiseler 

bildir' · · d' 0 .. ır. emır ıster ı. uşmanın ka _ 
lın dudaklı Zenci askerleri; hemen 
he ·· o r ~"Un nvutpnşn kışlasının önüne 
:C1.c::lek hakiki mc.nnilerle atı\! talim. 
crı yıtpıırlnr, birkaç yüz k~iden faz

la olm:yım hu Tür.k alayını bir ham
~ede boğnzlıyabilmek için fırsat, ha. 

ane ararlardı. Kapıları sıkı sıkı ka
Palı kı~anın duvarlan arasında ge
~:3ini ve gündüzünü yeni ve kanlı 
:r 16 Mart faciasını beklemekle gc

ı:ı.~en bu Tiirk alayının sonuna kadar 
gosterdiği 'ahır ve tahammül cidden 
çok büyüktü. 

z Vaziyet; bu kadar nazik iken. o 
n~ana kadar Anadolunun istiklal 

hlucadelesine bütün kuvvetiyle katı
\larnıyan İstanbul Türkleri de tabii 
daha fa ] • . k 1 T·· z a seyırcı a amazlardı. 

1 
urk gizli tqkilatı emniyetli adım -

arla ilerlemeğe başladı. Semt semt 
~apılan te~ilat grupları gittikçe. 
d~~etlendi. silfıhlandı, inzibat ve 
ısıplin altına girdi. 

Bu gizli kuvvetlerden, komutam 
lltına ·1 h verı en (>TIJpta er Y&ftan, her 
~C3lekten l 46 öz Türk vardı. Bun. 
ardan 16 t · h · r·· h aneSJ mu telıf ynştn ve 
Ut ede subaydı. Hatta içlerinde se

nelerce evv 1 tek .. 
Çarh .. be I aut olmuş sakallı 
d .çı yuz aşı arı hile vardı. Elimiz-
.e~ı silahlar; belki 50 muhtelif çe -

\!itti, birkaç d k b san ' cephanemiz ve 
z'ornbalunrnız da vardı. Fakat daha 
•Yade h · · d . 

il • ', epımu: ahı ayni şey için 
~nı şıddetle çarpan yüreklerimize 

Yeniyorduk. Gece yanlarından son 
:. küçük küçük gruplar halinde mü
b'~ Yerlerde toplnncırak talimler tat 

ı atlar bile yapardık. ' 

Bütün mevcudü S O - 60 b' d 
razı ın en 

a tutan bu mukabil mili' T·· k 
te kiln . ı ur 
rnş d tı; ıcabındn hatta enıiı bekle-
• e ~n harekete geçecek ve bağrımı 

ırırrnış bul d'" 1 Unan uşman ariyle çarpı. 
'ne.aktı. 

lan bu hafta sona erdi. Gecen hnf ta 
Bigalıların iki bir ve Ecenb~tlılan aL 
tı sıfır mağlup eden Güçlülerin bu 
haf ta ne netice alacağı merakla bek
leniyordu. 

İlk maçı Cwnartesi günü dömifj2 
nale kalan Türkgücü Lapseki aarsın
da oynandı. 

Maçı valimiz Atıf Ulusoğlu. Ezine 
kaymakamı, Çanakkale bt'Jedive rei
si ve halkevi ba~kanı Dilmaç -ile Bi
ga ve Ezineliler buulnuyordu. 

İlk devreyi Dört - sıfır galip biti 
ren Güçlüler ikinci devrede iki gol 
daha atarak altı - sıfır gibi büyük 
bir farkla galip geldiler. 

Son final maçı pazar günü Ezi. 
ne - !ÜT~.gücü arasında yapıldı. 
Daha hır gun evvelkine nazaran çok 
kalabalıktL Parayı kazanan Güçlü _ 
]er rüzgan arkalanna alarak rakiple
rini epey sıkıştırdılar. 

Ve Saidin ayağiy)e iki güzd golü 
de k~~dettiler. Maç çok sıkı oldu ve 
her ıkı takım da galip gelmek için 
samimi ve canla başla çalışıyorlar _ 
dı. 

İkinci haftaymıda Gürlü) .. ,. " er ruz.gu-
ra knr9ı oyruımalanna ra'" d h .. . gmen n a 
guzel hır oyun çıkardılar Ez' 1.1 · ıne ı e-
rin iki golüne mukabil üç gol daha 
ntarak maçı be" _ iki k d l 

T azan ı ar. 
V c bu auretle yeni sene m tak • ın a 
~ampıyonu oldular, 

KAD1R AYTAÇ 

T A K ViM 

6 lık Teşrin 1938 Per.şembe 

Hicri : 11 Şabaa 1357 
Rumi : 23 Eylul 1354 

Hızır: 154 

Dotu .aati : S,59 Az çok üzüntülü ve ıstıraplı geçen 
hayli günlerden sonra, lstanbulun 
kurtuluf saatlerinin yaklaşmakta ol Ôğle: 12,02 - ikindi : 15,16 
duğunu artık iyice hissediyorduk. Akınm ı 17,45 - Yataı ı 19,15 
,. .. k"' l ur un Anadolu zaferlerinden son - msak : 4,23 
ta daha ziyade kabaran taarruz dal ~ 

{Ba, tarafı 1 inci sayfada) ı Bir kimsenin hapishane veyahut bir kumanda heyetine bağlı olması, görülmemiş bir çabuklukla biribi
söz söyleme~·c hazır bir nvukat bu- hnstahanc cidarları rasında scrhcs- huduttaki, ~ehirlerden hiç olmazsa i· rini takip etti. Nnsyonalitel cı· me-

.J T selesinde tavizlerin en son had-lacaktım. ti inden mahrum kalması aR,ag~ ı '-'U• kiainin Macarlar tarafından ·1,.gal ed·ıı 
"' dine kadar gittik. Fakat dış poli-Karşı koridordan, avukat İrfan karı avni neticedir. Fazla olarak, mesi gibi maddeler vardır. 

Emin, acele nce1e gçiyor. Adı gaze- tıbbi bir murakabe ile salaha sevk Çelı:oslovakya bu cevaba menfi likanın inkişafı bizi hudutlarımızı 
telcrde çok geçtiği için, umarım ki etmek nokt:a..'11 da temin edilmekte- bir cevap vermemiş olduğundan hu korumağa mecbur eden :1.•ahim bir 
tanıyacaksınız. A \-Ukatlıkla oldui;.ru dir. h ide Macar tekliflerinı' tamam- L_ k d d h ..... ~ beynelmilel ihtilafa müncer oldu. 

a ar a ntip, şair, mütefekkir, Bugünkü cezai zihniuet '-'alnız hu1 e.tmi gı'bidir. 
h 

"' .J Bize zorla kabul ettirilen feda -

mu aıTir ve bilha.o:sa bizde ilk ak- tenkil mülahazasına müstenit de- Ancak bu i'te her şeyden evvcJ karlık1ar haksızdır. Ben müfrit 
rosti~ şairi olmakla maruftur. Es- ğildir; ıslUh, en büyük gayedir. Ni-
k

. d w sürat bekliyen Macar ve İngiliz arzu bir dcmokratlm ve istifa etmekle 
ı ve e~crli bir muallimdir. Hula- tekim, Edirnedeki zırat hapishane-

h f d
• tarından başka kendilerine verilen iyi hareket etti<rimi zanne.<Jivorum 

sn ezarı en ır.. nin ne kapısmda kilit, ne de kovu11- c· .J 

Ü 
" araziyi ~gal eylemekte olan Polon· Ç k d l t ·ıı t' · b. 

- stat! dedim. Evvela merha- larında demir ı;ıarmnkhk '\'ardır. e ev e ve mı e ıne yenı ır 
ba .. Ondan sonra da, iki dakika ko- İnsan oranın kapı>ıından ofrdigv i yalılar da böyle bir arzu ile Macar- muhitte huzur ile inkişafını ve ye-

~ ,., lara müzahir bulunmaktadırlar. ni vazi'-·ete uvmn. mı temin ede -
nuşacagız.. zaman bir mektebe, bir kışlaya, bir .J • "' 

O 
·ı Çünkü herhangı' bir hadisey• seb• k b' ·ol aram 0 k ı~· 1md ı Y f 

, mutat nezketi ve hiç eksilmi- nı e yurduna girmiş gibi mazbut ... ... ce ır ) .. cız 
1 

•• an 

t b l
. h'" . . biyet verecek olan gccikm•ler ı'kı· "'"kı· d"stlnn muhafaza "e "·eııı· 

yen e eas:5iimile: nr urrıyctm şi fakar tesirine ~ . ...., .. .. .J memleket hududunda daima bir ht'- ı· · 
- Buyur cncağızım .. Emret! de- muhatap olur. Pakut, bu böyle ol- dostlar tedarik etme ıdır. Çeklerin 

d
. ki yecan ve tereddüt havası vermekte- il · d 1 · l kt B ·· · k ı. ma a bernber, orası, yine bir hapis - mi i bır ev etı o aca ır. uyi.ı 
Biz kendisile, röportaj, havadis, hanedir. Böyle bir bimıya bağlı ol- dir. devletlerinkine müsavi kültüre ma 

anket, ahbaplık için olduğu gibi mnk mecburiyeti bile, nihayet hür- Nitekim son gelen haberlere na- lik bir millet olacağız. 
bir neşriyat davasından dolayı isti~ riyet bnhnsmadır. İmrnlı, ZonguJ- zanın Mncar - Çek hududunu a,. Tehlike altında olan Slovaklar 
şare etmek iizere ele konuşabiliriz. dak ve Isprta hapishaneleri de böy- mış olan birknç yüz kişilik müsellah la anlaşmaklığımız icap edecek -

Bunun için, b~kışlarında 'istif- le yüksek ilmi bir zihniyetle kurul- bir Macar kafilesi Çek Muhafızları tir. Bugün artık şu veya bu taviz 
hamkar bir hnl vardı. Bir taraftan mu.41tur. üzerine atq açmış ve Çek hududu mevzuubahis değildir. İhtiyaç kcn 
da yürüyordu. Maksadı anlattım.: Asıl mesele, mani tedbirler ceP- dahilinde binalar yakarak birtakım dini gösterdiği yerde karşılıklı ta-

- Eroin, dedim; iptilanın önü- hesindedir ve iftiharla söyliyebiliriz hadiselere meydan vermi~lerdir. Bu vizde bulunmak zaruretindcyiz. 
ne nasıl geçebiliriz? Bugünkü mii- ki, Türkiye, uyuşturucu maddelere !' hususta Çek cfkarıumumiyesinde Hepinizin sağlam salim, birleşme 
eyyideler kfıfi midir; yoksa bunları karşı husumet iHi.n etmek ve çok menfi bir c.reeynn başgöstermiştir. ve ce. ur kalmanızı dilerim. ,, 

~d~Umdirm~ cro~kul~nan~ ~~~-M~a~u~~e~m~~~~~~~~~·~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~·-~~·-
r~L Agöz dağı verip de bunları bir ip- bakımından en önde gelir. Halkın • • tııadan kurtarabilir miyiz? seviye ve idrakini ·de yiikseıtcrck Istanbul Belediyesi ilanları 

Üstadın işi ~ok acele olacaktı. manevi cepheyi ona müvazi bir Düşünüp vakit geçirmeden cevap hnlc getirdiğimiz gün her şey hal- lilıaım••••••••••••••--1•••••••111 
verdi: lolmuş demektir. Binaenaleyh, Beher metre muı·abbaına 10 lira bedel tahmin edilen Köprünün 

ı.u ı .. a ı öy - aydarpaşa iskelesinin iç ısının a 40.80 metre murabbaı - Kuyucu Murad pa.ı;,a, uıtu"n bence, yaıHlacak şey manev~ s"ha K dk II k d 
içenleri diri diri mezara gömdür- da çalışmak ve devletin adli ve 

0 
t·· F ilan talik yeri beş sene müddetle açık arttırmaya konulmuş ise d& 

m ş ur. nkat, bu, tfitün tiryakili- inzibati cephedeki mesai:rlne mun ğinin önüne geçmek şöyle dursun tazır bir çalışma göstermekten belli ihale gilnünde giren bulunmadığından arttırma 18 _ ıo _ 938 sa-
büsbiitiln artmasıııa scbepj olmuş: ibarettir. lı gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi-

~ur. ~vvelce tfitün içmiyenler de Satanlara gelince: Kanunun lir. İstekliler 158 liralık ilk teminat makbuz veya meh.-tubile beraber 
ıçmege başlamışlardır. seçtiği ceza, bence, bu şenaatile yukarda yazılı günde saat 14 buçukta Daimi Encümende bulımmalı-

Bence, yapılacak en müessir şey miitenasip l>ir şi<ldettedir. Bu iti- dırlar. (B.) (7217) 
hayatın kıymetini, hürriyetin Jez- barla, daha fazla şiddeti lüzumlu * 
zet ve azametini, şref ve namusun ve hatta tnbii bulmam. Ceza, tam, kud • ı· i Beher metre murabbnına 4 Jirn bedel tahmin edilen Büyükada-

sıye rn , sabit bir fikir halinde ölçUsü ölçilsilnedir. 
kafalara çlvilemektir. Binaeena : üstat, sanki söyliyeceği sözü da yeni sokakta 88 inci adada 1,77 metre yiızlü 40.75 santimetı·c mu-
leyh: şiddet.Un başka bir şey ifade ölçmüş biçmiş, yolla ayarlamıştı. rabaaı sahalı arsa satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi 
e~ıy:n cezalar, adlt cepheden şekli Son cümleyi söylediği vakit, yazı-ı Levazım :Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 12 lira 22 kuru· luh. 
hır şıddete. halk cephesinden de hanenin bulunduğu Sirkeci p.aJa- ilk teminat makbuz veya roektubil& ~beraber 21 - 10 - 938 cuma gü. 

{B.) (7215) 

galan karşısın-da İstanbulu v~ Boğaz·~•••••••••••••~ 

mübalatsızca bir teHikkiye yol aç- sın önüne gelmiştik. O kapıdan lir nü saat 14 buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. 
maktan ba.çka bir ~tice vermez. di .. Ben de döndü:ın.. 



"' Kadınlık alemini a;ı 
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.·· ' dınlata•, bayanları 

~ üzücü meşakkatlerden 
ve hastalıklardan 

kurtaran 

ve BAGI dır 
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Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Om er 
1 Öğleden sonra Beyo~lu Ağacamiı 

karşrnında No. 33 'relefon 41858 

Göz Doktoru 

NURİ FEHMi 
lstanbul Belediyesi lı:arşıaında 

Ayberk Apart. 

Devlet Demiryolları İlanları 

ı 
Devlet Demiryolları 9 uncu ~!etme Müdürlüğünden 

stanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Muhammen bedeli 1650 lira olan 300 adet menfi ve 600 adet müs 
Satinalma Komisyonundan : bet akkümülatör plakası açık eksiltme usulile 21 - 10 - 938 cuma günü 

saat 10 da Sirkecide 9 işletme binasında satın alınacaktır. 
A - Merkezimize ait Sinop motörü teknesi tamir edilecektir. Ketif İsteklilerin % 7.5 nisbetinde teminat ve nizam! 'Vesikalarile 

bedeli 9 75 lirad ır. komisyona müracaatları liizımdır. Şartnameler parasız olarak komis-

B - istekliler buna ait fennt ve idari prtnameleri bet kurut mukabi. yondan ver ilmektedir. 
]inde merkezimiz levaz ımından alabilirler. ==:;ı========================== stanbul Defterdarlıg~ ından : 

C - Eksil tıne 18 Birinciteşrin 19 38 Salı günü saat 14 te Galatada 
Karamustafapll•• sokağında mezkilr merkez satınalm, komisyonunda ya_ Edirnekapı civarında Hatice Sultan mahallesinin Salma tomruk 
pılacaktır. caddesinde eski 21 yeni 29 numaralı kargir ev, üç yıl müddetle sene-

vi muhammen yetmiş yedi buçuk lira kira üzerinden bir ay içinde pa
D - Eksiltme açık olacaktır. zarlıkla kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tediye şeraiti ile diğer şart-
E - Muvakkat teminat parası 73 lira 13 kuruftur. !arını öğrenmek istiyenlerin 3 - 11 - 938 perşembe günü saat on dörde 
F - Eksiltmeğe girecekler bu gibi tamirat yaptıklarına dair resmi ve- kadar 7o 7.5 pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan ko-

sika ibraz etmeleri şarttır. ( 7031) misyona müracaatları • M. (7199) 

SON PIŞMANLIK FAYDA VERMEZ! 

Diş doktoru 
diyor ki: 
Dişler ; çürümeğe başlamadan 

çok ~vvel itina gör ür, her gün ve 
hatta günde birkaç defa fırçala
narak mikroblar, zararlı salyalar 
ve ifrazat temizlenirse sağlam ve 

. güzel olarak muhafaza edilebilir. ' 
Dişler çürüdükten sonra artık iş

işten geçmiştir. Bunun içindir ki 
dişlerin " RADYOLIN., diş macu
nile her sabah, öl!'le ve akşam 

her yemekten sonra bol bol fırça
lanmasını israrla tavsiye ediyoruz. 

• • 
DAiMA RADYOLIN 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul 
satınalma başkanlığından : 

1 - Maa şapka 24 takım sivil elbise ile bir paltonun 7 - 10 - 938 
cuma günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 736 liradır. İlk teminatı 56 liradır. 
3 - Şartname evsafları komisyondadır. Görülebilir. 

• - - 4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanu-

T o R K T 1 c AR ET BANKA s 1 A. Ş. • :::::::;~'==ıV::e=s;~;=i~ar=iyl=e b=irli=kte=Ga=lata=es=ki=İth=alil.=t =güm=rü=ğün=de=ki =-~~m-6 ~8;---::tıa 

lstanbel Uçüncü İcra 
MERKEZi:ANKARA 

Her Banka muameltitr • 
nevı 

Her ay faizleri ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

SU BELER: 
• ANKARA: 

Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Bolu 

Buraa 
Gemlik 
fzmit 
Safranbolı. 

Tekirdat 

ISTANBUL: 
Telefon 2316 Eıkiıehlr Telefon : 24477 -8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESi 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TİCARET 

~N'N'I'~ 'iV 
N " ,.,,,~, 

> 
Tiyatrolar ~J ~ 

'- "-WWWA\Al'o w 

saat 20 - 30 da 

YANLIŞLIKLAR 

KOMEDYASI 

Yazan: V. Şekıpir, türkçesi: Avni 
• Gida . 

·-~~~~~~~ 

1 Dr;,,~~~i~ .. ,~~~en 1 
~ Hergnn öyleden sonra hastala- n 
~ rını kahul eder. U 
" Çıır~ıkapı Tramvay durağ"ı ~ 
~ Ahunbey apartmanı No. 2 ~ 

- ~l<::t:r=~J;;;:r.11.~ 

T 

1 Doktor Şükrü 
İlkel 

Fazıl 

Kadın Hastalıkları Mütehassısı 

Sirkeci: Muradiye caddesi 
No: 35 

Hergün hastalarını kabul eder 

Telefon : 21503 

Dr. Nihad Tözge 
Babıali cad. No. 11. saat 15-18 

Tel. 21942 

Memurluğundan 
Haczen paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına dört yüz 

otuz iki lira ( 432) kıymet takdir olunan Boğaziçinde Tarabyada Ta

rabya caddesinde eski 226, 228, 230 yeni 218, 220 numaralarla murkkam 

sağ ve arka tarafları Tarabya cadde ıinden yüz alır çıkmaz sokak, sol ta
rafı Zasary ve Kostantin arsası ve ön tarafı ise Tarabya caddesile 

mahdut sırf mülk ve 72 metre mu .ıbbaı mesahasında bulunan bir kı

ta arsanın tamamı açık arttırmaya konmuş olup 14 - 11 - 938 tarihine 

m üsadif pazaıtesi günü ""'" 1 ' ,ı ' 16 ya kadar dairemizde birinci a
çık arttırması icra kılınacağı ve art ·ma bedeli mukadder kıymete na
zaran % 75 ni buldugu .,urcu~ .... cı uhdesine ihalesi yapılacak, aksi 

halde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 giin 

temdit olunarak 29 - 11 - 938 tarihine müsad if ı<alı günü ayni saatte 

dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında en çok arttıranın üs
tünde bırakılacaktır. Satış peşind ir. Arttırmaya girmek istiyenler kıy

meti muhamminenin % 7.5 nisbe~inde pey akçesi veya ulusal bir ban 
kanm teminat mektubunu vermeleri liizımdır. Hakları tapu sicil!erilc 

sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hak

kı sahiplerinin bu haklarıııı ve hu~usile faiz ve masarifa dair vukıı

bulacak iddialarını ilim tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 

miisb'i'teierile beraber dairemi?.c bildirmeleri iktiza eder. Aksi takdir

de hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedeli nin pay l aşmasın

dan hariç kalırlar. Mezkür gayri menkulün nefsinden doğan birik 

mi~ vergi mükellefiyeti ile telakki ce resmi satış bedelinden istifa o

lunur. 
Gayri menkul kendisine ihale edilen kimse derhal veya VNilcn 

mühlet içinde satış bedelini vermez>e üstünde bırakma kararı bozula
rak kendisinden evvel en yüksek teklifle bulunan kimseye arzetmi~ 

olduğu bedelle almağa razı olur.;a ona, olmaz•a veya bulunmaz~a 1~ 

gün müddetJe tekrar açık arttırma.\·a çıkarılarak en çok artlıranın Ü•

tünde bırakılır. 
Ve iki ihale arasındaki fark e geçen günler için % 5 ten 

hesap olunacak faiz ve diğer mas . ıflar ayrıca hükme hacet kalnldK
sızm eski alıcıdan alıııır. Daha faz ı malümat almak isliyeııler 

10 - 10 - 938 tarihinden itibaren dairPmizin muayyen mahallinde a
sılı bulundurulacak arttırnı:ı ~:ır t ııanı e•: rı e ve <131 / 848 sayılı dosyası· 
na müracaatla icabeden izahatı alabilecekleri ilan olunur. (7211) 
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Souk algınlığı, nezle ve teneffüs yolla
r ile geçen hast'aU 1 rd"n korıir, g•ip 
ve boğaz rah-.•sızlıklarında , ses kı~ 
sıklığında pek faydalıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZ . ..\NESI 
Beyoğlu - İstanbul 

.>a!ı:bi: Ahmet Cemalettin SA R A Ç O G L U 
Nqr.yat müdü~ü: MAcit ÇETiN Bası!dıiı yer : Mat b" ai Ebüzz iva 


