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Dünkü merasimden intıbalar: Askerler ve Kuleli talebesi geçit resminde. İstanbul Kumandanı ve Vali geçit resmini seyrediyorlar. 

Almanya -Fr8nsal 
I' azan: HU.eyin Cahid YALÇIN 

Münih anlatmasından sonra, 
Fransanın cihan siyasetindeki ve 
Avı-upa camiasındaki mevkii me
ralu celbetmeğe ba+ladı. Herhal
de, F~a.nsanın Çe-koslovakyaya 
büyük bir fedakarlık t..,vsiye et
tn.esi ve bunu kabul ettirmek için 
nüfuzunu kullanması tiddetli ak
ıülamellere yol açtı. Çekoslovak
ya Cumhurreisi Bencf artık yerin
de tutunamadı ve Çekoslovakya 
artık açıktan açığa kendi.ini Al
ınanyanın kucağına atmak ister 
gibi bir vaziyet aldı. 

Ru.~ gazetelt.·r:niıı ne~riyatı da
ha mühim H daha dikkati calip. 
Çünkü bu gazetelerin yazılarıııı 
daima resmi makamlardan mül
hem bultınduiiu için, makalelerin 
delaletini ona göre hesap etmek 
lilzımgelir. Rus gazeteleri. ~ımdi 
Fransanın ;-alnız kalc\ıii;ından, ta
ahhiitlerin0~ inanılamıyacağıııdan 
bah,ediyorlar. 

Halbuki yirminci asrın ba~lan. 
gıçlarındanberi, kısa lıir deue is
tiöna edilirse. Fransanın lıiitün ha
ri('i ~ira~pti Ru:ıva ile mesai tP~ri
ki e'~sına islin~d ediı-or<lu. R~n
d~n sonra bu siı-aselin devam ede-ı 
Oılrne~i V(l devanı eder görünse bi
le ciddiye alınması pek zordur. 
Binaenaleyh Fr:ınsaııın harici si
Yasetind<• esaslı lıir deii;i~ildiğin 

VLıkua gPln1e-;i zaruri görüni.iyor. 

Acaba bir Frun>ız - Alman 
anıa!;\n1a:-ına doğı·u nıu gidiyııı·uz ·! 
Buna imkan vaı· mı? Bizim n • .,;li
miz için bu çok haı-ret edilerek 
bir hadise tc.~ki! edrr. Riz ı 871 
harbinden so.nraki den-enin ço
Cukbnrız. Riz dünyayı görrnrğe 

başla<lığ'ımız zanın.nlardanheri f"ran 
ıızların 11 intikan1,, hislerine, A 1-
sace - Lorraine"i istirdat d:irnları
na şahidiz. Biz Fransızların uzun 
seneler Almanlarn kar~ı derin bir 
kin \"e gayız ıçindc çırpındıkları
nı, intikam almak için tut•.l';'lukları

nı, bazan ümitsizliğin verdiği bir 
Yeis içiııde süküne dalmıs gibi gö
tünürkeı;ı her vesile ile b~ mukad
des ateşin tekrar tutuşturulmasına 
gayret edildiğini gördük. Nihayet 
FranM hiç ünıit etmediği bir tarz
da bu yüksek milli emele kanıslu, 
1871 de Almanya imparalorluJru
nun ilan edildiği şehirde imzala
dığı muahedename ile kaybettiği 
111Pmleketlerini geri aldı. 

Beneş Prağ' dan Ayrıldı 
Alman Orduları Dün De ikinci 
Südet Mıntakasını işgal Ettiler 

-------------------------=;....-Hitler Südet Mıntakasında Dolaşıyor. Sabık Çek Cum-
hurreisine Nobel Mükafatının Verilmesi İsteniyor 

Prağ, 6 (Hususi) - Çekoslo
vak Cumhurreisinin istifası sebep
lerini bildiren nutkunda; Çekos -
lovakyanın düştüğü elim vaziyet 
ve gördüğü adaletsizce muamele -
den bahsederek "Çeklerle Slovak
ların herhalde tam bir beraberlik 
yapmalarını,. temenni ve tavsiye 
etme•İne rağmen Slovaklar bir 
muhtariyet kurmak ve derhal fii. 
liyata geçmek temayülleri göster
mişlerdir. Bu temayüle Çekler ta
rafından muslihane bir karşılık ve 
rilerek ta mbir anlaşma yapılmış
tır. Bu anla~maya göre eski Avus
turya - Macaristan şeklıni hatırla. 
tan bir Çekya - Slovakya te~is e
dilmiş oluyor. 

İstifa ederek bugün bir ve:la 
nutku ile Pragdan ayrılmış olan 
Bene~in yerine ziraatçıların rei.~I 
olan Berand"ın çok kuvvetli bir 
ııaııızet olduğu söylenilmekıedir. 
]l[aamafih bu makama ordudan de 
ğerli bir askerin getirilmesi de ih
tima lcien hiç uzak görülmemekte
dir. 

Çekoslovakya son vaziyetleri

nin eliın olmn.ına rağmen büyük 

bir •ükün ile yarınki si~·asi mevki. 
ini bugünden hazırlamak için ça-

B. Beneş 
lışmaktadır. Yeni kabine etrafın

da ve bilhassa hariciyeye getiril -

mesi İtalya hükumetine çok müs

bet bir tesir icra eden Şivalkovski 

hakkında gayet lehte sözler söy

lenmektedir. Bu yeni 1rnzırlar mee 

lisi bugün sabahleyin toplanarak 

yeni Alman - Çek hlltlutlarının 

İstikbalinizi Bilmek 
• 
lstermisiniz? 

Bir insanı bu sırdan daha fazla ne alakadar 
edebilir ? Şehrimizin tanınmış manyatizörlerin· 
den bay Ihsan Akı diyor ki : 

tesbili etrafında müzakerelerde 
bulunmuşlardır. Bunun netice;ıi o
larak: 

Münih konferansında kararlaş -
tırılmamış ve kati bir şekilde ta -
yin edilmiyen bu mıntakaların ü -

zerinde Alman talebinin haddin -
den aıprı bir derecede olduğu gö
rülmüştür. 

Filhakika Alman delegelerinin 
son istedikleri mınlakalarda bir 
Alman ekseriyeti olmadığı gibi 
Çekoslovakyanın en mühim endüs 
tri merkezi olan birçok büyük şe
hirler bulunmaktadır. Bunun için 
Çek mahafili: 

"- Almanya; kendi ırkının 

mukadderatını kendi hükümlerile 
çizmek hakkın · neden Çekoslo
vakyaya da vermek istemiyor?., 
demektedir. 

Bu mesele ile bütün Çekoslo -
vak komşuları ve bilhassa Ruman
ya çok yakinen meşgul olmakta, 
Bene~in istifasından çok müteessir 
görünmektedir. Diğer taraftan İs

tokholm gazeteleri de hep bu hu
susta makaleler ııeşretmekte, Be -
noşin Nobel mükafatına hak ka -
zandığını yazmaktadırlar. 

(Sonu 3 Üncii sayfada) 

IHER SABAH 

FELAKETTEN 
SAADET 

F eliketten saadet umulmaz ama 
Çekoslovakyanın uğradığı nikbet 
Avrupada birçok mesut hadiselerin 
tecellisine sebep oldu. 

lıtaubul dün kurtuluş bayramını büyük sevinç tezahüratı 
arasında kutluladı. Kutlulama merasiminin tafsilatını 

7. inci sayfamızd bulacaksınız. 

Alman lktısat Nazırı 
Dr. Funk Ankarada 

-'4:---
Gece verilen ziyaf~tte Türk ve Alman fktıı.;at 
Nazırları iki memleketin iktısadi iş birliği 

hakkında hararetli nutuklar iradettiler 
Ankara, Ş (Hususi) - Alman 

sı, maiyetindeki zevatla birlikte 
ıat Vekili Şakir Kesebir ve refika11 
tarafından merasiınle kartılanrnıttı.r. 

Alman Iktısat nazın EkselB.ns Dr. 
Funk, refalc.atinde . ..\)manya Büyük 
elçisi Killer bulunduğu halde •aat 1 1 
de İktısal Vekili Şakir Kesebiri. saat 
1 1 i 30 geçe Hariciye Vekili Rü,tü 
Ara•ı ve •aal 12 de Ba~vekil Celal 
Bayan ziyııret etmiş ve bu ziyaretler 

iade cdilmiftİr. 
Doktor Funk ve rcfika~ı öğle ye-

lktısat Nazırı Doktor Funk ve refika. 
bugün fehrimize gelmit ve başta Iktı
olduğu halde büyük bir kalabalık 

meğini maiyetindeki zevat ile birlik

te hususi surette yemişler ve müte

akiben Çubuk Barajını gezmişlerdir. 
lktısat \'ekili Şakir Kesebir ve re

fıkası tarafından Aln1an Iktısat Nazı· 

rı Ekselans Doktor Funk ve rcfika ... ı 
~~refine bu akşan1 bir dine verilm:ş 

ve dineyi parlak bir suvare takıp et-
miştir. f Sonu 7 nci sayfada) 

ERDİN E KARŞI HARP -
Eroin Satıcılarına idam 
Cezası Bile Azdır. 

Belediye Avukatı Rami Başaran 
Açtığımız Ankete Cevap Veriyor 

Belediye avukatı Rami Başa
ran, nüktedanlığı, hoşsohbetliği 
ve bilha•sa çok orijinal fikirlerile 
maruftur. Her iş için bir defa da 
ona rlaııışmak, nnun fikirlerinden 
de i~tifade etmek, i"tiğna göste - l 
rilmemesi liizımgelen bir hareket ı 

olduğu kanaati bende ezeli \"e e- ) 
bedidir. Karagöz merakı ve tatlı 
hikaye anlatmakla tanınan avu -
kat Rami Ba~aranın bilhassa mes
leğine laalliık eden böyle bir işte 
fikrini sormamak, anket için mu
hııkkak bir eksik olurdu. Onun i
çin. aılliye koridorlarında fellek 
fellek üstadı arıyonım. 

"ıyi olarak ha,-t:ınııı d»ktoru 
ayağrna gelir ... derler. l.7ini kolay 
hairecek aııhlç;:ıiıı de konuşaca
ğı k!m•e ö~·ıe oluyor. !!en "Acaba 

(Sonu 7 nci •ayfada) Bay Rami Başaran Fa kat şimdi, ortada rollerin 
deği~ınesiııden başka vaziyetle bir 
Yenilik görülmedi. Harp içinde 1 
tlmanlar Fransızlardan ziyade 
ngılızlere karşı dü~manlık hissi 

duyarken Ver.ay n::uahedenııme
ainin tanzimindeki basiretsizlik 
Yüzünden İngiltereyi unuttu ve 
Fransaya ·büyük bir kin be.•leme-

" - Bir insanın doğduğu sene, ay, gün ve 
mümkünse saati melum olursa, l:e:ı onun doğ
duğu anda dünyanın hangi seyyare ve büyük 
elektirik mevçlerinin tesiri altınca bulunduğunu 
hesaplıyabilir ve onun karekterini, t biatını ve 
binnetice mazisini ve istikbalini yüzde do~aan 
kat'iyetle ve mufaualan bil:lirebil'rim. Cünkü 
artık elektirik muecelerinin hayat üzerinde yap
tığı tesir fenni bir hakikattir. ,. 

Evveli İngiltere ile Almanya an .. 
laştılar_ Sonra Fransızlarla İtalyanla· 

rın ar111sındaki soğukluk zail oldu. 
Fransa İtalyadaki tebaasının İfleri.ni 
bir maslahatgüzarla · gördürürken Ro 
maya bir sefir göndenneye karar ver 
di ve bu ıuretle Frans12 - İtalyan 

münasebatı normal bir fekil alnus ol 
du. Nihayet lngiltere ile İtalya da an 1 
ıa,n1ak üzer~ bulunuyorlar, •m•m••••ımıa••••••••••••••••&IEilil:ıt 

~e başladı. Fransızlar Almanların 
1zzeti nefislerine dokunmak için 
harpten sonra her şeyi yaptılar. 
Iratta Alman topraklarına zenci 
askerler bile yolladılar. Cermen 

(Sonu 3 üncü oayfada) 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

Kendisine pek inanmadık ve bir tecrübe 
yapmasını aöydedik. Tecrübe ,ayanı hayret de

HSAN AK/ recede doğru neticeler Terdi. Bunun üzerine 
bundan bütün okuyucularımızın istifade etmeaini düıünerek gaze
temizde bir köte açtık. 

Eğer ıizde kC"ııdinizin, yahut çocuklarınızın veya bir tanıdığıuızın 
hayatını ve istikbalini büyük bir ihtimal dahilinde bilmek iaterse
•iz bize bir mektuple müracaat edin. Zarfın üzerine "Rulı Tahlili,. 
kelimesini ili.ve edin. Rumuzla dahi cevap verebiliriz. Mektı:bunı za 
6 kuruıluk pulda ilave edero•ni&, size ica!.ıada daba ge•İt ve AIU· 

fassal maluaatta verebiliriz. 

Demek oluyor ki Çeko.lovakya_ 

1 rıın uğremıf olduiu felaket binnetice 
büyük devletlerin birbirleriyle anlaf
ması neticesini verdi. onlann arala • 
rmdaki tteçimsizliği giderdi. 

• r 

Çekler hiç olmazsa büyük ve aoil 
fedakarlıklarının Avrupanm sulhüne 
cidden hizmet ebnif olduiunu dütü
nerek kendilerini tesliyeye uira,..bi
lirler ve kendi kendilerine: 

- Meğer dava bizim yorganın ba 
tına İmİf··· Diye avunmaya ça1ışır _ 
!ar .•• 

A. r 

''Yeni Sabah,, da 
Bugün Bulacağınız 
Firdevsiname: Süreyya Saltuk 

Unutulmuş meşhurlar : Şamram 

Asker kö~esi - Taarruz ve müdaha 
silahları (R. E.) 
Saatte 375 kilometre 

Yazılar: 
2 incide 

4 üncüde 

5 incıde 

5 iucide 



Sayfa t • 

Firdevsiname1 

, \ 

Firdevsi Gaznin Sara
yile Nasıl Tanışmışh. 

Meçhul Şair Karşısında Her kes Derin 
Bir Hayranlık Duyuyordu 

Yazan: 
-4-

SÜREYYA SALTUK 

:r·irdev~inın muhatabı 

- (Zihninden) efendimizin 
tam arayıp da bulamadığı müthiş 
bir şair işte. (Ortaya) ben de ken
dimi size tanıtayım: Sultan Mah
mudun nedimi Ayas .. ('aııınızı sı

kıyorum amma. Tustan buraya 
ırelmenizin sebebini ,orabilir mi
yim. Bunu bir tece"ü' alameti 
a<ldetmemenizi rica ederim. Zih
nimde tasarlamış olduğum bir şey 
var da .• 

Firdevsi - (İçinden) Of!. Me
ram ve derdimizi nasıl anlatmalı 
yarabbi!. (Muhatabına) civar bey 
!erden birile aramızda bir ihJ;;!lif 
var. Onun için buralara kadırt gel 
dim. 

Ayas - Arazinizden Qolayı ola
cak galiba. Ne iyi ne iyi.. 

Firdevsi - (Kendi kendine) ne 
iyi ne iyi?! 

Ayas - Evet güzel bir teserrüf. 
Ayni zamanda glizel bir münase
bet. 

Ben bu işinizi adalet ve hakka
niyet dairesinde ve istediğiniz 

veçhile halletmeği deruhte ediyo
rum. Bana bu hususta vereceğiniz 
tafsilatı, istediklerinizi aynen bu 
akşam sadniizam hazretlerine arz 
edeceğim. Zaten her ikinizin ismi 
de Ebıılkasımdır. Mü .. terek evliit-
1.ar babasısınız. Birbirinize yardım 
etmeli<iniz .. Yalnız siz de benim 
istediğimi yapmağı vaadediyor 
mu~unuz? 

Firdevs (Anlamıyarak ve 
para istiyecek zannederek) bir 
şairin vezin ve kafi.reden. kurn 
laftan başka ne sermaye>i olabi
lir ki! .. 

Ayas - İşte bize de o sermaye 
lfızım .. 

Ayas ayağa kalkmı~tı. Daniş

mend de, rubu daireyi eline alarak 
irtifa için hazırlık görüyordu. 

Firdevsi, ne yapacağını, ne söy
liyeceğini şaşırmış bir adam vazi
yetinde kapı önündeki papuçları
nı bir ayağına giyiyor, bir tekrar 
sahanlığa çıkartıyordu L 

* Sadrıiizam o akşamki görü~me-

bir •türedi şaırı pofpof!ayorlar. 
Şiraz orada ise meydan burada. 
Müsaade buyururlarsa. biz bu şair 
le alenen huzuru padişahide mü
sabaka edelim; imtihan olalım. 

* Şair ve şiir müsabakaları şarkta 
çok eski bir maziye maliktirler. 
Arabın Cahiliye şairleri; İslamlık
tan çok evvel "Suku Ukkaz., da 
şiir ve hitabet müsabakası yapar
lardı. En beğenilen k aside veya 

hutbe o sene Arap dünyasında 

dillere destan olurdu . 

Bizim .milli şairleriıniz--:-Özan
Iar ve aşikklar da ilk çağlardanberi 
karşılıklı mani söylemeğe, ·bilme
ce ve muamma halletmeğe düşkün 
diller. İslamlıkla beraber yetişen 
(divan üstatları) mn "müşaare., 

!eri meşhurdur. Tazminler, tanzır
ler, tahmisler, tesdisler, hususile 
"Teştırler,, hep bu davanın mah
sulil değil midirler? 

Halk şiirinde de, Divan şıırın

de de bu söz yarışlarında manayı 
tutturmazdan evvel kafiyeyi uy-

durmk hüner, belalı bir şeydi! .. 
Hele aşıklar .. Bir kere kafiyeyi 

tuttura görsün; mana artık dinle
yicinin ferasetine bırakılmış git
mişti. Üç mısralı manilerin üstün
de öyle açıkta, ·yersiz, manasız 

duran kelimeye hiç dikkat edildi 
mi bilmem. Bunlar iki şairin bir

birine peşke~ çektiği zorluk, daha 

doğrusu kafiye oyunudur. Bunun 
için edipler, en hakkaniyetli mü

şaarayı müşterek Gazelde bul
muşlar; bu vadide çok yol katet
mişlerdi. Çünkü kafiye uydurmak 
bir size, bir karşınızdakine düşü
yor .. 

işte biz burada bu müsabaka
lardan (Gaznin) (1) sarayında 

geçmiş olan en heyecanlı•ını size 
ııakledeceğiz .. 

Gazne sarayının harem ve ma
beyin dairelerinin yekdiğerine bir 
leştiren bOyOk taht salonundayız. 

BUy!i.k kubbe, mermerden ayaklar 

üstüne tutunmuş bir h üma gövdesi 

gibi cenahındaki iki yarım kubbe 
ile musanna salonun üzerine kanat 
geriyor. Salonun h~r iki ucunda 
mütenazır iki küçük kubbe var : 
Biri maheyin dairesine .açılan sa
lon methalini; ve mukabilindeki 

de Gazne tahtgiıhını örtüyor. Bü
yük kubbenin ortasında salonu şa

şaa içinde bırakan billurdan bir 
avize var. İki yanm kubbe de renk 

renk çerağların yarım daire şek -
!indeki çemberlerine toplamışlar. 

(Sonu • ar ) 

YENi SABAH 

Davacısına saldıran fôfuyUcüiarımii. •• HUkOmet 5 Milyon 
azıll kadın ı Diyor ki 1 ı Lira VereceK. 

Bileklerine Kelepçe takılınca 
kuzuya döndü 

ı -• Bu para lstanbulun ıma-
t Radyo hakkında bir ı rına sarf olunacak 

Dün asliye 4 üncü ecza muhake

mesinde bir hadise olmu~ ve hakaret 
suçundan dolayı muhakeme edilmek 
te olan Zeynep, muhakeme heyeti 

t temenni daha Şehir Meclisi Gazi köprüsünün iki 

•

: iı~ı~irm:::~ 1::1oril~i ~dı. :~nnı:~:d~::ur~:li~~~:il:~:~u::~a:i:~ 
c Cumhuriyet Hük.Umctimizin yon liralık istikraz saJi.hiycti vcrmİ.)5-

önünde davacısın1n üzerine hücum 
ederek boğazın ı sıkmıştır. 

Zeyn•p. zaten T ahtakalede otu -
ran k.om\'u!lu a~çı Refikle karısı Ha· 
nıma hakaret ve onları ölümle tehdit 
ettiğinden dolayı muhakeme edil -
mekte idi. 

ı 
himmetiyle yaphrılan Ankara rad ti. HükUmct, İstanbulun imarı için 

yosunun önümüzdeki Cumhuri· yardımda bulunacak ve beş milyon 
yet bayramında nc~riyata batdı- lira verecektir. 

• 
yacağını gazct,.Jerde okuduk. i Gazi köprüsü yollarına harcana _ 

Devlete yüz binlerce liraya cak bir buçuk milyon liranın da hü-

: 
mal olan bu tesisatın harice ya-

klımct tarafından ödenmesi kararlaş
pacağı ne,riyatın çok kıymetli o.. •• 

Mütecaviz kadın; etraftan yapılan ı lacağı ve dü5manlanmızın pro- mı,tır. 
mi.idahale ile tecavüzünü ikmal ede- ' i Köprünün iki tarafında birer mey pagandalarına karşt tazım gden 
mediğinc çok kızmıs, ve bag"' ırıp çağır .& l b dan açılacak. yollar tanzim edilecek. " cevap arı .... -ereceği tn iidir. An-
mağa ba~lamL,tır. t cak, Hükumet bu fedakarlığı ya- tir. 

Bunun üzerine derhal bir zabıt • parken hiç şüphe yok ki dahili ı Şehzadeba~ı ile Unkapanı arasın.. 
varakası tutularak bu taarruzundan f mcm1ekcti, öz evlcitlarını düı;sün- da yapılacak yeni yoldaki istimlikler 
dolayı cürmümes,hut te•hit edilmi• • " l aı· b ı·çı'n t tk'kl b l t T mu,. on arın m umat ve ter i.. e ı ere aş anını' ır. 

ve hu yeni dava: bakılmakta olan f yel erini de nazara almış ve bu Azapkapı cihetinde açılacak mey ... 
muhakeme tevhit olunmu~.tur. • Ö muazzam parayı vermiştir. z ev- dan dahilinde bulunan Fenerler ida-

Evvelki hadiseden dolayı ~!Ut cel f l• 1 d h 1 bul b 
T- at ara a i unan iz memur 

bi için kalan muhakeme sonunda tev f sınıFı, bu radyo neşriyalJndar. is-
kifhaneye götürülmek Üzere dısarı ÇI • tifad d ' "' z· b · c e emıyccegız. ıra en a-
knrıJan Zeynep, jandarmaların, mü ... f si ti 1 00 liradan faz)a oJan bir 
basirleri" üzerine atılmak, onlara da • radvo 1 k h .. ' 1 ,,, yu a ma er memura mu-
vurmka islemisse de bileklerine de- f yesser ı kt B .. d • • o amıyaca ır. ugun ra -
mir kelepçe geçirilince bir kuzu gibi f yosu l l · d 90 ı o mıyan arın yuz e nını 

resine ait bina ve saha belediyeye 

verilmiştir, Yakında kanuni muame
lesi tekemmül edecek, binalar yıkıl-

mağa başlanacaktır. 

lktısat Veki.Jeti Fenerler idaresine 
ait asri yeni binalar bu meydanın et
rafında in~a olunacaktır. tevkifhaneye yollanmıstır, • memur f t k'l d T k · 1 • sını ı es ı e er. a sıt e 

~~ f satılan radyola~ın dinlenebilecek ~~~~~~~~~~~""""""'"""' 

MÜTEFERRiK .... 
• •t'· 

KONTRPLAK-

f leri, asgari ayda 1 O lira verme1': 
f suıe_tiyle temin edilebiliyor. Hal
t hukı bu on lirayı bütçesi mütces-
f sir olmadan ayda verebilecek 

.. Ç/LAR,_ . • kaç memur vardır) 
.. Du~ sabah. k~nt_r_~lak fabrıka -

1
• l~te bu noktayı dü~ünerek mo-

torlerı s~nayı bırlıgınde. toplana- j t murlar için uzun vadeli bir rad- t 
rak yenı hazırlanan nızamname f yo kredisi ve fiyat itidali temin f 
etrafında müzakerelerde bulun -1. etmeği düşünmesini mü~fik hü- i 
muşlardır. Nizamnamenin bazı • Hımetimizden rica ederim. 
maddel_erinin pr~tikte miişkiliit do t YENİ .SABAH : Bu iyi ve gü_ 
ğuracagı kanaatınde olan kontr - t zcl tcklıfı ait makamlann dikka- f 
plakçılar, hariçten gelen kontr - • tine sunanz. t 
pliiklar için nizamnamenin bil has- • • •---•• •--· 
sa ebad hususunda tatbik edileme Bug .... day satışı 
me,i, ambalajların 25 ve 50 san -
tim irtifaında olması ve ambaliijla 
rın çemberlenme•i mecburiyeti ve
saire gibi bazı maddelerin tadili 
için temennide bulu;ımağa karar 
vermişler ve nizamname tatbikinin 
hiç olmazsa üç dört ay tehiri için 
Vekaletle tema•larda bulunmak 
üzere bir heyet seçerek p.azar gü
nü Ankaraya göndermeğe karar 
vermişlerdir. 

Çorapçıl ar mütahassıs 
getirtecekler 

Çorap fabrikatörlerinin dünkü 
toplanhoıında dünyanın çorap ma
kine~i imal eden üç falrrikasından 
birinden bir müteha .. is seçilip ge
tirilmesi için derhal faaliyete ge
çilmesi kararlaştırılmıştır. Bu mü
tehassıs için 3500 lira masraf tes
bit i!dilmi~lir. Mütehassısın celbi 
için bugün teşebbüse geçilecektir. 

Dün ticaret borsasında 
hararetli satışlar oldu 

Dün Ticaret borsasında Polat1ı 
Samsun. Konya. Kadınhan. Alpiköy: 
Akşehir ve Pamukova malı 2 70 ton 
yumu~ak, Samsun ve Uzunköprü ma 
lı olmak Üzere de 229 ton •ert buğ
day saulmı,tır. 

Yumu~k buğdaylar dört kurus 
otuz oekiz para ile bef kuruş otuz ikl 
buçuk para, sert buğdaylar da dört 
lturu..' o tuz iki para ile hef kuruf ara.
ı ında muamele görmü!'ltür. 

Buğday .atışından n'ıaada dört ku 
ruş üç buçuk paradan on bir ton mı
sır, dört kuruş üç paradan on sekiz 

ton arpa, dört kuruş on yedi buçuk 
paradan on hef ton çavdar; dört ku 
ruf beş paradan İzmir tesl imi 250 
ton ve dört kuru~tan Dikili teslimi 
250 ton olmak Üzere 500 ton bakla 
dokuz kuru' otuz hef paradan 0~ 
beş ton keten tohumu, on iki kuruş
la on iki kuruş beş para arasında 
15 O çuval kadar mercimek ıatılmış
tır. 

Leylei Berat 
İstanbul Müftülüğünden: 

MAHKEMELERDE 

TEVKİFHANE 
HADiSESi 

Tevkifhane bahçesinde mcvkuflar 
arasında cereyan eden şayanı dikkat 
b ir yaralama hi.disesi sulh birinci ce-
za muhakemesine intikal etmiştir. 

Bu vakada enteresan olan cihet; 
her iki mevkufun da birbirini sustalı 
çak ı ile yaralamı' bulunmalan dola
yısiyle tevkifhaneye 2 sustalı çakının 

ne suretle sokulduğu hakkında birbi 
rine zıt şahadetlerde bulunulmasıdır. 

Kavgacılardan biri, geçen sene Ye -
mişte hamallar kahyasını öldüren ka 
ti! Yusuf, diğeri de Abdullah ismin· 
d e bi r maznundur. 

Mahkemede her ilcisi de ilk defa 
hücum edenin kendisi olmadığını 

söylemekte ve suçu diğerine isnad et 
mekte idiler. İlk önce dinlenen I"' -
hit gardiyan Hasan ise: 

- Bunla.r bahçede dolaııınca ev. 
vcla sus talı çakı ile Abdullah Y usu
fa sald ı rdı!.. demiştir. 

Oiğeı şahit Hacı İbrahlm ise bu 

tahidin ifadesinin aksine ~ahadet e
derek ; 

- Biz Abdullah ile bahçede ge-
ziyorduk .. Kar~ıdan gelen Yusuf bir
denbire üzerine atıldı. Sustalı çakı 

ile onu vurdu!... '· 
Demi~ t ir. 

Neticede; gerek maznunların ve 
gerek şahitlerin bu birbirine zıt ifade 
leri üzerine hakikatin aydınlatılması 

için diğer bir ~a!Udin celbine ülzum 
görülmüf ve tevki fhanede bulunan 
bu şahitlerin dlnlenmesi için m uha
keme ba~a bir güne bırakılmışUr. 

\lluhtarı öldüren mahküın oldu 
Çatalcada hem~releri Azimeyi 

kaçtığı sevgilisi Mustafadan ayırn1ak 

üzere gece vakti ~ustafanın evine gi 

Y!HI 

l:t~~.:.·ıs-A BA H tU:~ıT I 
RADYO 

ANKARA RADYOSU 
7 Birincitetr in 938 Cuma 
(Öğle neşriyatı tecrübe mahi

yetinde olarak Yeni Stüdyoda ya 
pılacaktır). 

Öğle netriyatı: 
Saat 12,30 Alaturka plak neş

riyatı 13 haberler, 13,15 kan~ık 

plak neşriyatı, 14 son. 

Ak~am netriyatı: 

Saat 18.30 plak neşrisa:ı, 19.lii 
Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Hikmet Rıza), 20 saat ayarı ve 
arapça neşriyat, 20,10 haberler, 
20,15 Türk musikisi ve halk şarkı
ları (111uzaffer İlkar ve Müzeyyen 
Semar), 21 çocuk esirgeme kuru -
mu namına konferans: Dr. ;\fozaf 
fer N ezer - Kadın hastalıkları mü
teha,.ı•ı - mevzuu (Rahim kan•e
ri), 21,15 Stüdyo salon orkestrası: 

1 - Armandole: Moculight İm 
Yenice. 

2 - J osef Gungi: Traune sufden 
Czean. 

3 - Siede: Vielliebchen. 

4 - Vittori - o Giınlieni: A Te 
Sole. 

5 - :Moszkov5ki: Spaniach• 
Temze . 

6 - Schuberl: Hosent Musioal. 
22 haberler ve hava raporu, 

22,15 yarınki program ve son. 

İSTANBUL RADYOSU 
Ak,am nefriyatı: 

Saat 18,30 Dans musiki•i 
(plıik), 19 konferans: Selim Sırrı 
Tarcan, 19,30 karışık musiki 
(plak), 19,55 borsa haberleri, 20 
Saat ayan, Vedia Rıza ve arka
daşları tarafından Türk musiki'i 
ve halk şarkıları, 20,40 ajans ha
berleri, 204 7 Ömer Rıza Doğrul 
tarafından arapça söylev, 21 ~aat 

ayarı : 

1 - İstanbul raydosu cazbandı 
2 - Çığan musikisi. 

21,30 Saadet ve arkada~ları ta
rafından Türk musikisi ve halh 
şarkıları, 22,10 hava raporu, 22.1:1 
Darüttalim musiki heyeti, Fahri 
Kopuz ve arkadaşları tarafından, 
22,50 son haberler ve ertesi gtiniin 
programı, 23 saat ayarı, İsti1-ial 
marşı, son. 

~ 
ÇERKES ÇORBASI 
TÜRLÜ GÜVEÇ 
MAKARNA 
KOMPOSTO 

CUMA 

Çerkes Çorbası 
Yağlı bir tavuğu bol suda haş

layınız som a süzüp tavuğun et ini 
kamilen didiniz. Evvelce haşladı
ğınız bir miktar kuru fasulye ile 
mısır buğdayını bu etlerle beraber 
süz,lürünüz tavuğun suyu ile bir -
likte bir tencereye koyunuz. İste
nildiği kadar ince doğranmış kır
mızı biber ilave edip mutedil ateş 
üstünde Phinciye kadar kaynatı
nız. İndireceğinize yakın tuzunu 
koyup karıştırınız ve kurtarıp sof 
raya veriniz. 

lerinde Aya. ın intibalarına, ihti
saslarına çok hak veriyordu. Aya
sın anlattığı gibi Tuslu meçhul şa
ir, sarayın meşhur şairlerine çok 
üstün görünüyordu. Firdevsinin el 
defterinden koparılarak kendisine 
getirilen bir destanından rnuhreç 
parça ne yaman şeydi!!. Hususile 
saray şairlerinin gururları, sipariş 
edilen yazıları yazmaktaki naz ve 
edaları sadnaz&rnın sinirine doku
nuyordu .• Fakat Sultana bunu na
sıl anlatmalı idi. Mahut ~airlerin 
sarayda kadından, erkekten bir 
çok elleri vardı. Bu yüzden de 
Sultana ağır basacakları muhak
kaktı. Bundan gayri bir müşkül 
daha vardı: Mahmut Gaznevi, 
ötedenberi geceleri, i.:ıtirahat za
manlan fINat buldukça (Ayini 
Behmen, Darapname, Hu.revna -
ıne, Bastanname, Siyerülmü -
lılk ...... - gi.bi eserleri oku -
tı;r; bunlardan manzum bir des
tan: "Dastanı Husrevan,. vücuda 
getirtmeği kurar, dururdu. Niha

Dün, çorapları kalınlaştırmak 
ve sağlamlaştırmak üzere verilen 
karara uymıyan ipliklerin seneba
şına kadar işlenmesine, sene başın 
d.au sonra sureti katiyede işlen -
meme~iııe karar verilmiş, fabrika
larda mevcut bu neviden stok ip
liklerin miktarları kı•men tesbit 
edilmiş, te•bit edilemiyenlerin de 
mahallerinde tetkik ve tesbitine 
karar verilmiştir. Fabrikalardan 
bir kısmının elinde fazla stok bu
lunmadığı için, bu fabrikalar, çok 
yakında, 60 denyeden a'.'Sğı olmı
yan iplikle i~lemeğe başlıyacak -
lar, kalın ve sağlam kadın çorap
ları gayesi bu suretle yakında ta
hakkuk etmiş olacaktır. Verilen 
kararlar daire•inde hareket edil
mesini temin için bir de mürakip 
heyet seçilmiştir. Bu heyet, vazi • 
yeti kontrol edecektir. 

Birinciteşrinin dokuzuncu pazar 
günü Şaban ayının on dördüne mÜ
ıadif olmakla mezkUr pazar aks;ımı 
(pazartesi gecesi) leylei berat ~ldu.. 
ğu iliin olunur. 

derek taarruz edip kavga çıkaran ve ================ 
( l ) " Gazne,, n in daha aristok

rat iamL Şimdi de (Gazni) denili
yor . 

CEMiYETi HAFIYYE 
Tarihi tefrikamızın deva• 

mını yannki nüshamızda yine 
bu sütunda bulacaksınız. 

yet "Dakiki,, isminde bir şaırııı _ _._..,.__ .... ioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiıiiiıiiii 

Susam ihracı 
Sovyet Rusya, piyasamızdan su

sam ve tahin talep etmektedir. 
Bugünlerde bu maddeler üzerine 
iş olacağı anlaşılmaktadır. 

Düo, piyasada, 17 .SO kuruştan 
2.5 ton Bandırma mah susam satıl
mıştır. 

tam bu sırada hadiseyi anlayıp yatış 
tırn'lak üzere gelen muhtar Hüseyini 
silahla öldüren Muharrem ve Ali ile 
arkada'1arı Mümin ve Mustafanın 

muhakemeleri dün aiırcezada netice 
lcndirilmiştir. 

Verilen karara göre Mustafa 6 sc.. 
ne hapse mahkWrı edilmif Muhar· 
rem, Ali ve Mümin de eve taarruzla 
rındıuı 6 l"'r ay hapis cezuına çarp

vaktile Samani hükümdarı tara - ============================================================= 
fından böyle bir esere ba~lattırıl-

Unlrn'llardır. 

dığını fakat Dak.ikinin ölümü üze
rine bu işin yüz üstü kaldığını ha
ber almıştı. Eseri o sıralarda bul
durmuş; kendi şairlerine ikmalini 
havale etmiş idi. Bunu bozmak 
nasıl mümkün olacaktı!. 

Ertesi gün "Ebulkasım Hasan., 
hükümdarına olanca nüfuzunu is
timal ederek onu iknaa muvaffak 
olabildi. Fakat tutma şairler sad
razamın düşündüğü gibi içerden, 
dışardan faaliyetlerini, propagan
dalarını yapmağa başladılar: 

- Bizim sevketmaabın ferman
larına b~la;.mız kurl>an ! Fakat 
efendimi» sureti haktan .ııörüaüp 

YAZ/SIZ HiKAYE 
......... '.' ....... ...,.., • ' •• '.'. '' •• 1\1.AAloAl.AANN\Vtl'Vv rV'(\ 

Bu gece 
Nöbetçi eczahaneler 
Bugün nöbetçi olan eczalıanele. 

funlardır : 

lstanbuldakiler: 
Aksaraydıı: (Ziya Nuri), Alem· 

darda: (Esat), Beyazıtta: (Belkis) , 
Samatya.da : (Erofilos), Eminönünde 
(Salih Necati), Eyüpte: ( Arif Be, ir), 
Fenerde: (Hüsamettin ), Şehremi· 
ninde: ( Nazım), Şehzadebatında : 
(Onivcnite), Karaııümrükte: (Suat ) 
Küçükpazarda : (Hikmet Cemil), Br 
kırköyde: (Hilal) , 

Beyoj lu tarafındakiler: 
btkilil caddeoinde: ( Galat .. ._ 

ray ) , Tünelbatmda: (Matkoviç), Ga 
!atada: ( iki yol ) , Fındıklıda: ( Mus· 
tafa Nü) ,Cümhuriyet caddetinde : 
( Kürkçiyan), Kalyoncuda : (Zafir o • 
puloa) , Firüzaiada: (Ertuğrul), Ş~li
de : (Asını.), Bqiktaşta : (Ali Rıza). 

Kadıköy, Boğaziçi, Adalardakiler : 
Osklidarda: (Ömer Kenan), Sarı· 

yerde: (Asaf) Kadıköyünde: (Saa • 
det, Osman Halil), Büyükadadat 
(Halk), Heybelide: (Tanatl · 
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Valansiyayayapı an 
Tayyare hücumları 
~~rankocular bir gecede üç tayyare 
hücumuııda 98 bomba atmışlar 

ValaMiya, 6 (A.A.) - Valan-' de. hparıyol k•.!\'vetıerıııin Ebr~ ve 
~İYR ltmanı, evv~lki !fece Oç :ı.faj (a •• ;ı,,rı cephelcriııde a'ilniıı ta
borr:bardıman edifmj-,tir. G'C''- .va- ; arJpljıtrınt µjs~~lr1t\:ğü ve diiş ·· 
rısını S Otl~lı:öka !l'-Çc 6 ta.ryıart, &Ol nıan tı.;yyıır~loc:ııiıı dliıı ••b•h Bar 
bomba Almı~tır. stlo~a:vı bomiıu•ı.lım .. n et~iğ i bil -

Bll bomoııllrdan bAzıları li - diri!mok:tdir. 
mana düşmü• ve denizcie patla Funko mevzilerin-le ilerlemeler 
nuştır. oluyorınus!.. 

Gece .vsn!ından 45 dakika •on- Salamanh. 6 (A.A.) - Fran 
ra tayyareler, limana 30 bom!ıa ı..o kar&rj(Ô.'::•ıın tebFiine göre, 
daha atmı,larsa dN. miihim hıçbir Ebıe cephes:nd• I'r:ınko me,·zile
hasara sebeb'yet verıneıni•lerdİ!'. ri, da\ıa ileri ııötürıilmus ve düş -

Saat 1.10 d.a bir tayyare, Grnol manııı mukabil tanrru7hrı, dli~ -
mahallesine 1 bomba atar&k 4 evi ı man için ağır z:-.yiatla Uim bıı'a 
tahrip etmi~tir. Nüfu•ca zayiat vu- 1

1 

kılmı~tır. Dü~m~nın takibine de -
kuuna dair malnma.t yoktur. Yui 

vam edilmektedir. 
keşif vr tayin edilen bu t&yyar•y• 
kar~ı tayyare dafıi bataryalar ta- Ccmhuriyetçileri p:iskürtmüşler 
rafından a~ açılnıı~ ve t8yyare, Salamanka, 6 (A.A.) - Bü
Rastellon i•tikametınde k;;çırıağa 

mecbur olmu,tur. 

'aarselonaya da bir tayyare 

hücumu yapıldı 
Bar•elona. 6 (A.A.) - Mili! 

müdafaa nezaretinin bir tebliiin-

yük umumi karugahın tebliği, 

Frankistl~rin Ek mıııtakasında i

leri h allanııı tashih etmi~ ve cunı
huriyeiçileıi:ı birçok taarruzlarını 

piiskı!:-tmü~ olduklarını bildir -
mektedir. 

Romanya Kralı 1 Japonyada Harp 
Ölen ıııareşalın cenaze me

rasiminde bulundu 
Bükreş, 6 (A.A.) - Mare~ıo.I 

Avereskonun milli cenaze merasi
mi bu sabah saat 1 O da kral Karo! 
ıle prens Mişelin hükumet erkiinı
nının ve birçok zevatın huzurile 
icra edilmiştir. 

Mareşalin cesedi, l\Iarastide 
gömülecektir. 

==--================= 
Beneş Pragdan 

ayrıldı 
(Ba,tuafı l inci sayfada) 

Siya'i va2iy,;t bu şekilde cere
.ran ederhn Çek ordu~uuu da. M:ii 
nih anlaşmasında teı·ki kararla -ı 
şan nıınta.kayı muntazRman tahli -
ye etmckl~dir. Alman kuvvetleri 1 
bugun de iki numaralı mıntakaya I 
girmış bulunmaktadıı-. Alnı:ın dn 
Jet rel•i Hit!er de sabah .ııat 10 da I 
Sahın Cermen - Çek hududunu 
geçerek i~gal edilmekte olan ikin
ci mıntak.tya d11hil olmuştur. Hit
lere General Bock ile Henleyn ve 
General KaytE'I refakat etmekte -
dırler. 

Solvakya işleri bakaal ğı 

kuruldu 
Proğ. 6 (A.A.) - Çek matbuatı 

büro•u bıldiriyor: Hükumet. Slovak 
halk partisi ikinci ha.kanı B. Fizoyu 

Slovakya i'lcri bakanlıiına tayin et

mi?tir. 
Ayni zamanda, kati bir sureti tıee· 

'·iye bulununcaya kadar Slovakyayı 
idare ehneye memur edilecek. Slovak 

~ahsiyetlerin iei.,larini vermesi B. Til 
zoden rica edilm.Lptir. 

Asker terhis eciiliyor 
Pnğ, 6 ( A.A.) - Çek matbuah 

btirosu, hültUmetin ıeferberliie niha~ 
Yet vern1cğe kaNr vard"'"ini bildiri
yor. iki ihtiyat 11aıfı dorhal terhis e
d;leccktir. 

Diğer sınıflar ihtiyaç gözönünde 
tutıılarak tedric .. terh~ edilecekler
dir. Bu karana tatbik tekilleri har. 
·bi)·e nazırı tarafından tesbit edilecek 
tir. 

Çekoslovak borsası 
Prag, 6 (A.A.) - Borea henüz 

koı>alıdır. Cıı..zeteler, hudutlar tCAbit 
edJmedikçe döviz n kıymetler üze. 
rinde muamf'lenin tekrar baelamuı 
n1cvzuu bah!tolmıyacaiını lc.aydet • 
tnf"ktedirler. 

F ransada tren suika tciları 
yakalandı 

jııpon ordusu ıiç koldan 

m·ı~affer.ine ileoliyormuş! 
Tokyo, 6 (A.A.) - "Domci 

ajaL...,nhl:-..n,, ce)heden gelen son I 
haberlere göre Sinyang istikame -
tiıı:ie ilerlemekte ol .. ıı Japon kıta-ı 
atı, Pokin - Han k~ll Şİ'?lenJifer yo
lunu ke~mekte gedl,.miyecekler -
dir. 8 kol. bu şehre doğı J 3 yol
dan ilerlemekted:r . .Tapon crka -
nıharb:ye'i Sinyar.ga 16 kilometre 
meufede bulunan Vulitiyende ta
h .. ~lit etmiş Çin kuvvetlerini iha
ta ~deceğini ve d~manın muka
V<!metir.ı kıracagını üınit etmekte
dir. Sinyang, Hankeu) a takriben 
160 kılometre me.~afededir. 

Bir grizo iştiali 
1200 mad<'n amelesinin hayat 

ve mematı biliuzmiyor 

Tokyo, 6 (A.A.) - Hokaido 
Prefeliği dahilinde kain Yubari 

madeninde bir Grizo iştiali vukua 

gelmiştir. 100 kadar maden ame
lesi, mahpus bulunmakta oldukla

rı galörilerden vaktile çıkarılmış

lardır. Fakat maden dahilinde \bu_, 

lunmakta olan diğer 1200 maden 
amelesinin iikibetlerinden 
edilmektedir. 

İtalya da 

endişe 

Büyük bir :kaçakcılıkebckesi 
Roma, 6 (A.A.) - Verilen ma

liimata göre, poliı, Markiz Codi di 
Godie ile kocasının ve Yahudi Si .. 
muar Saverdotun tevkifine sebep ol 

mu, olan para kaçakçılığı ile alaka
dar olarak, büyük bir kaçkaçı çeteıi 
nin iziıri yak.lamıftır. iki Yahudi da
ha tevkif edilmi' ve diier tevkifler. 
de beklenmektedir. 

T ribuna aazeteeinin kanaatine gö
re. beynelmilel fiddetli bir ırerginlik 
zamanında ve İtalyaya karşı seferber 

lik yapmıt olan bir memlekete para 

kaçırılmı9 olma11ndan dolayı bir iha-
neti vataniye cürmü 

bulunmaktadır. 
mevzuu bahiı 

Berga111ada Belediye azaları 
intihabatı bitti 

YENi 5AISAH 

Almanya - Fransa Münih Anlaşması 
(Ba, tarafı 1 inci aayfada) Ve Yugoslavya ırkıııın bütün cihana ü'tün oldu

ğu imanile kendil:rini bir dünya-
1 

hegcmon\'asına lank bulan Al-
manların- izzeti nefi,ıerini bunun \t aziyetin Harbe Müncer Olmaması 
kadar yaralıyacak bır hakaret ta- .Mehmed Çelikel 

Lisesi san·ur edilemezdi.. . . . Yugoslavyada Sevinç Uyandırdı 
Almanya, sade ızzetı nefıs cı-

hetinde değil maddi hayat saha
sıııda da 'on derecede ezilmek is
tenildi. Kendisine bütün cihanın 
giimrük kapıları kapanırken akıl
lara sığmıyacak kadar harp tazmi
natı yükletildi. Harpten sonra Al
manyanın çektiği sefalet, geçirdiği 
maddi, manevi ve ahlaki buhran 
en çelik gibi karakterleri bile ez~
cek kadar mlithis idi. Bu kadarJ 
büyük bir ihtiyaç içinde bunalıp 
kalan Alman milleti, nihayet. yük
selm ve intikam vaadeden bir şe
fe adeta mistik bir hamle ile, ken- . 
disini teslim etti ve tek bir ad:ım 
gibi Fıihrer'in arkasından yürüdü. 
Bu çok çetin bir yoldu. Bunda iler
liyebilmek için Alman milleti ma
nen çok fedakarlık yaptı. Kültür 
ründen, ananesinden, şahsi hürri
yetinden, her şeyinden, halta gı

dasmdan, libasından fedakarlık 
yaptı ve nihayet sair milletlerle 
müsavi bir hak dairesinde se~ini 

yükseltmek, büyük devletler ara
sında eski mevkiini almak ve ayni 
zamanda, hiç bir vakit itmam ede
memiş olduğu milli vahdetini en 1 
son zirveı:-;ine eriştirmek muvaf
fakiyetini hem de kan dökmeden 
kazandı. 

Yugoslav Gazetelerinin Mütareararr 
Münih mularr:•atınr mevıuu b&h-

laıt all .. ıtl<\makta, dünya su)hüru lr:ur 

tarını~ olc-fuklaıını tcbartiz ~"'"''"''"'lı
te ve, Yua:osl3vyarıın Sı..id'"'t ~lrnııın- f 
lan meselC'""İnd<!: ı•kip etmı, ı.>ldugu 

politika.)ının •erefli ve dlın)ıot bır po

litika olduğunu h~van ,.yft"m"'ict .. dir. 

cVTeme> Küçük lttf1f bııhranı karşı

sında tek.ip cttiV~ pol1 t:"-t."ll!l gerek 

Yugoslavya ve g•rck ç • .._o:ı);lvakya 
menafiinc uygun makııl bir p:.\:tika 

olduğunu kaydetmek.· rdir 

Bütün garelelet !Vh\n•h ka•arlarını 

hararetle a.lkıylam .. kta ve r~·~koalo-

vakyayı t.Pst"lli ctmckt·~ir1.,r. 

Yaıı resmi •'•\mour rava> fU 
mütaleaları ileri sÜfrnclct,.d;,. 

cMünih toplaı·.tı•ı ~üratle ve 'a_ 
kit ve zamaniyle kararlarını v~rmit

tir. Bu kararların dünya sulhOnLI kur. 
tardı~ında herkes mütt•f,k.tir. Garp 

demokr•ailerinln. v•ktiyle tt"n1inl için ı 
çarpı,mı! oldukliArt bit pt•n•İpin IJ\-

hakkukuna mani olm.~ hini değil-ı 
eli. Bu prensip her mıl!etın İ • terfiği 

idareyi bizzat İntihap etmeaı prensL İ 

bidir. 1 
Çekoslovahada, ba•• :ı ıtktan o-

lan. haflta bir l'-n ile konut•n "\le 
Çekoılonlı.lar ile birliJ, te Y•fam•k 

defa oJmak liıere tayyare 1le Hi:ler 

f!.f"zd:rıc Rİ!.m•••ni •Cap etttrerı &mel 
' İn!d.nlık. hıa•iJir ! 

Hitler dahi suH·U kurh•rmai• c•Y I 
r~l et.mis o.lan _şu.,._,_.."'._ ~"')an. hiJ JA.h. \ 
sıycttır. Hıtl.:.ı'.n k~1dc-5lıo:r •• ıı Jııt•rt•r· 

asili ·~c niı1lcr o:J>.!i"H\U -a.111~""•" ıçın 
onun ruhunun d .. rin~.kltıuııe.• ~nıek, 

15.zımdır. 

Son ande Mu•11: .. l:!:.i dahı sahneye 

çıktı ve d•frr.rOi!nl('k Üıere o'•n bir 

davayı kı.:rtarmak için o ·tay" atılı.it 

Mussolini il• H·r!<tr ata~ınd.,,Jıı "le.' 
münasebetler 

SJlh muahedel-•i•e b.~J,t,ğı d~va l 
siyle azçok çek'ng,n hareLt eden ı 

Daladye. sulhün kurtanlmuı hu•u - İ 

sunda kendisine terettüp eden vazİ· 

f~yi vaL.ur ve şerefli bir tarzda ifa 

B. Ben•ş, ve Çeko•lovaı ya dahi 1 

!ulhün lc.urtarılm••ın:a hjı.ır.•t etmiş -: 

lerdir. Zaten l-u hususta en büyük: 
hizmeti yapanlar onlardır. Bunl~r t..,_ I 
ti11r ait olan bir ıuçun -.vakibini yük- 1 

::nn.i~lerdir. Fakat Çekoslovakya i- 1 

r;İn t3.k!· e-Aı1 tcek bundan baska bir 1 
yol yoktu. · 1 

)!•lımet Ç•likel j,rr,ıntic 1ıir 

yıırditaş Zongulrl•klı h.omşeı'İl•d

ne kocKnıan r~ nıodcr•ı bir li•e bi
n••• hedi~·e ettı. Bor·~ılkıo, fım

diye kad~r !ise 1 •h•ıll~rini rap
rnı..k için letant 11la Ycya Ank":-a
ya ~ıımeic n.c~·ourıy"tınd' kK ! ıtn 

gen~ler, lıukumetin biızat Pliııi 
keııdıltr)ni uıılacı.iı vrtkıtltt'·n 

dahat .•vv•I ılıır liıteyeı kavu~rnuş 

bulunyorı" ..-ynl şek• 1 <l• fakırlik 
teri dol&yl~.nylt 1iAt ~1thı111ini yapa

mı.van!P.r da bu .. ı·erl~ tah•illeri
ne rl<-va.m lmk.'trıın~ ka'\'u~uyorlar_ 

M!tnl•htimız hPm büyük, hem 
de a•ırhrı!anb••i ihmal edilmi~tir. 
Curnhut·ly~t !rtar••ine nelerin mi
r ... kal~·&;ıııı burada lekrarlama
ğa liırnm yok. Arka ark;ıya be~ 
bıiyiık harpten çıkan ve iktı,adi 
geliri fevkalade darla~an bir mem
leket nihayet ne yapabiHr? Kaç 
s~nede mcnıl~ketini imnr edebi
lir? 

Elinı hangi tarafa ilk ev\'el u
zat..~ın? Yıııılan vilayetin yolunu mu, 
filan vi.Y Myetin ~uyunu n1u. filan 
vilayetin mektebini mi ilk önce 
düşün<iıl! '/ Mevcut olarak elde 
hemen h•men hiç bır ~ey bulunma 
dığından iMiyatlar çoklu. Bunun 
için bir plan yapıldı ye '1!'a ile bü
tün ihtiy;çlar birer birer kar~ılan
mağa başlandı. Zanguldak li'°'i 
de belki gelecek sene, belki de beş 
sene sonra inşa edilecektir. 

Şimdi ne olacak? Bu iki kom
şu millet arasındaki düşmanlık 

ayni şiddetle devam ed:ce~ ~e. bü- 1 
tün dünyayı harp tehlıkesı ıçınde 
yaşatacak mı? Çünkü itiraf etme- ı 
lidir ki Avrupadaki asıl tehlike, uıemiyen uc buçuk milyo ... lok bo .AJ 
bütün bu nüfuz ve kudret muva- man kütles; vardı. Çekoslo .. kyad.kl 

cYuiO.!la\"yanın Çekoslovakya me 
selesi kartıraındalı.i vaziyeti dürüst ol-

rnuf mudur} 

İşte Mehmet Çelikel bu bina ile 
Türk yavrularına bu seneleri ka. 
zandırmış ve üstelik hükumetin o 
mektep için ayıraCJığı parayı da 
diğer bir hayırlı işe yatırabilme,i
ni temin etmiştir. 

zeneleri, ittifak sistemleri hep Al-
man ve Fransız ka,·gasından çıkı
yor. Dünya anlaşmasının en birin
ci engeli Alman - Fransız müna
feretidir. 

Hitler Fransızlardan hiç bir 
davası olmadığını, Alsace - Lo
rraine'i istirdat emelinde bulun
madığını ilan ediyor. Ru sözlere 
bakılırsa, Almanya Fransa ile dost 
olabilir ve anla~abilir. Fran,ızlar 

1871 hezimetinin hacaletini Ü

zerlerinden attıkları, Almanlara 
kaı·şı artık kin beslemek için bir 
sebepleri kalmadığı gibi Almanlar 
da milli vahdetl~rini niha~·ete er
dirmek ve devletler konserinde 
mevkilerini tekrar almak netice
sinde Fransızlarla hesaplarını tes
viye edilmiş addedecekler mi? 

Eğer insanlar arasıııdaki müna
sebetlere akıl ve mantık hakim ol
sa idi Almanya ile Fransanın dost 
olabileceklerine kolayca hükme
derdik. Fakat bizleri sevkitabiiler, 
ihtiraslar ve hi,Jer idare ettiği i
çin şimdiye kadar hep intikam ga
yesile işliyen bu kuvvetli ve hakim 
amillerin birdenbire durarak dost
luk istikametinde çalışmağa başlı
yacaklarına zor ihtimal verilebi
lir. Bugün için bir Alman - Fran
sız samimi uzla~masından bahset
meyi mevsimsiz görürüz. Fakat iki 
tarafın berrak gören, uzak düşü
nen siyaset adamları bulunursa 
ve bunlar şimdiden ayni gayeyi te
mine çalışmağa başlarlarsa günün 
birinde bir Alman - Fransız dostlu
ğuna şahit olabiliriz. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Amerika ithalatında 
Almanyaya boykot 

Bu yüzden Alman zararı 23 
milyon dolarmış 1 

Nevyork, 6 (A.A.) - Alman 
mallarma karşı Amerikada yapıl
makta olan boykotajın pek ziya. 
de tesir hasıl etmiş olduğu dün hu
susi surette aktedilmiş olan bir a
samblede ilan edilmiştir. 

Zikredilen rakamlara nazaran 
1938 senesiniıı. ilk sekiz ayında id
halat miktaııı 33 milyon 950.000 
dolara baliğ olmustur. Halbuki 
1937 senesinin ayni devresinde 56 
milyon 250.000 dolardı. 

-·-

vaziyeti id;-me ettirehilm•k İçın mih· 

hi, bir harp g~ze alınamaıd, o.i.d-1 
ye ve Çemberlayn Münıhte h•Ltll • t 
He kar.,ı kariıya gcln1işlerdır 4 d.•vleı 
arasında Münihte viki olaıı konfe . 
rans İnsanlığı müthis bir h~rptcn ku., 

• 1 
tannı~tır. Bütün analar ve evlitl<ırı 

bıı dört devlet adam:na minnettar· 
dırlar. 

Çeko•loval-ya faciası vukua gelir. 

kcn Yug, .. lavya dahi deruhte edebi-
leceii kabil ol.an taahhütlerimize sa
dık kaldık. Bunun içın 'erefli ve dü. 

rüet bir va.1.İy•t takınmı~ olduğumuz 
kanaatinl haiz bulunmal-tayıZ.Jo 

Yarı r~cmi « Vrcme• gazctcıine 
göre: 

«İnAanl ı k uçurum ba~ına gelmiftİ. 
Fal.at hugün, dün dü~mck üzere bu. 
Junduğumuz uçurumu huzur ile sey

redebiliriz. Münıh lonfeT-anstna istL 

rak edenler. bütün İr:Janiığın bu~ün 
dudaklarında dolaşan saadet tobes -
•Üınlcrini vücuda tıctirmiş oltlukla -

rından dolayı in:Janlıi,ın minnet hia.. 

lerini kazonmı:tlardır. Çcnlber)ayn 

sulhün temini çarelerini bulmak içın 
bü}·ük bir gayret earfetmiştir. 

Dünyanın en büyük devJ~tinin 
adeta koıkaldık tesirini yapabilecek 

bir tarzda sulhi.:n temini için uğrafh· 
ğına inıanlılc: tarihinde ikinci bir mi· 
•al bulmak kabil değildir. 

ihtiyar lngilir Bafvekilinin iiçüncü 

Çelc.oalov• kya ve Romanya ile ara 

mızdll M•<'aristana karşı hud~tlanmı 

.ıın muh::ıfd.Zııtıt•· ,a mi.tuf bir ittifak 

V• rclır. Bunda.n birkaç ı1ene evvel 

Kü.,:~:k ı:nt&ntın geni~J~tilmesi Jıusu· I 
sund• '\ .. t;.etJ • lavyanın lüzum VC' ihti· 

yc:ıç hi•s•ttıği bir an olmustu. O za

ın•r. l.v >apılmadı. Fak~t bu hal, 

Çckoslovekların bize yapmak isteme 

dikleri iN. hizmeti bizim de Çekoı-ı 
lov10lı:lardan esirgememize bir sebep 

te1kil c-i~ d•ğildir. Bunu yapmak 
rıc onlar ıçin ' e ne de bizim için fay 
dalı olmazdı. 1 

Çekoslovaklara karsı kardeslik 
hi~lerimizi göstermek is~eseydik o~ _ ı 
la.rla birlikte mezara girmekten baş
ka bi• 'ey yapmış olmazdık ... Takip ' 
ettiğimiz politka hem dürüst, hem fe~ 1 

rcfli. h'm de makul bir politikadır.> 
Münih lararla.nnın. en tehlikeli 

bir anda sulhü kurtardığını tebarüz 

ettırcn yarı resmi cNvosti> fU mlL 
t.leaları ileri sürmektedir: 

.:.Yugoslavya bu Avrupa buhranı: 
nı, t~.kip ettiği politikanın metaneti-

Bir yerde okumuştum. Yuııa

ni•tanın bütçesinde Yunani,tanda, 
ve Amerika, Mısır, İngiltere vesair 
yerlerde yerleşen ve zengin olan 
Yunanlıların gÖ"''erdıkleri teber
rülar mühim bir yekun tut.ıırmış. 

Başta Averof kruvazörü olduıtu 

halde zengin Yunanlı vatandasl:l
rın teberrüları saye"inde memle
kete fayda•ı dokunan birı;ok şer· 
!er temin edilmiş ve hala da temin 
ediliyormuş. 

İşte Mehmet Çelikel, bu h.ıre
ketile bizde de bu hayırlı çığırı 

açmıştır. Bu hamiyetli yurdda'> 
bütün zenginlerimize bir imtk•I 
nümunesi olmalıdır. Ve ümit edi
yoruz ki diğer zengin valancla~la
rımızda da bu şekil :e Larcket et
mek heveRİ uyann·. DtPllar da yine 
bu memleket sayesindo kazard k
ları paraların bir kı•nnnı biiı·le 

hayırlı i~lere tahsi., ederler. 

MURAD SERTOGLU 

ni gösteıen bir tarzda atlatmıştır. Ta~ M k b J "b"I • '1 
kip ettiğimiz hattı hareket milletimi- u a e eı 1 mısıı 
ıin ve sulhün menafii icabatına uy-' İngilizler bir çok Ara;ı evini 
gundu. Miinihte nihayete eren bey • ve koyünü yaktılar 

nelmiell nıÜ<-adeleler hatlı hueketi- Kudüs, 6 (A.A.) - İngiliz 
mizin ne kadar dürüıt olduğunu iı- kıtaatile Arap kıtaları ııra>ında 
bat ederler.> son günlerd~ nıku bulan kanlı çaı 

================================ pışmalar üzerine, İngiliz kıı,·vet. 

Zonguldak Mehmet 
Çelikel Lisesi 

!eri Taberiyede mukabeleibilnıisi. 
<ılmak üzere birçok Arar• ederini 
çadırlarını ve hatta birı;ok Arap 
köylerini tahrip etmi•lerdir. 

Müıademclerc tay ;arelcr da 
Karıştı 

Kudü., 6 (A.A.)) - Poli•le A
raplar arasında tayyı:.relerin de j'tira 

kiyle vul ubulan kanlı mü~ademe hA-

11 devam etmekıcd'r. 
Kudüı bölgesinde Kadısarar i:>taa· 

yonunda ynnı;ın ı;ık-. ılmı~. yollar ve 

bir köprü dinamitle tahrip cc!ilmi~tir. 

Arap çeteleri Yah:ıdi kam· 
yon:.ınu üç çevirdiler 

Hayfa, 6 (A.A.) - Yahııdile
re aid olan ve Suriy<·clen sebze nal 
!etmekte bııluııan üç l.ar.ıı·· , bir 
pusuya dü~miiştür. İk so "ör ol'lıiiş 
ve kamyonlar yakılmış' ır 

:\iarsilya 6 (A.A.) -22,9,938 tari 
hinde Saint - Barıhclcmy' dr bir yük 
trenine yapılan suikastton ıu9'u ola
rak dört kiti tevkif edllm;,tir. Tren. 
don çalınan altlll ı.w..,,Aun bir luoı 
ale ~rilmiftİr. 

Bergama, 11 (Husu•i) - 2 bi
rinciteşrin pazar günü Bergama 

ba~tanbaşa bayraklarla süslenmiş 
ve sabah ~aat sekizde rey sandı
ğı merasimle açılarak her vatan

daş reylerini atmağa •başlamıştır. 

Saat beşte 5330 rey toplanıp san
dık kapatılmış. Bu suretle intihap 
1 eylıilde bitirilmiştir. Macar ve Leh siyasi görüşmeler! 

Filistin komitesi Çemb'!'rla;-na 
bir telgraf ğönderdi 

Belediyemiz tarafından C. H. 
Partisi ocaklarına Bergama palas

ta bir siyafet •ermittiı·. 

>.li Erdem 

Varşova, 6 (A.A.) -Hariciye 
nezareti erkanından Kont Czaki, 

l\Iacar hükumetinin hususi murah 
hası sü,atile B. Becke mülilki ol -
mak üten ıburaya gelmiştir. 

• Z~ngu~dakda Mehmet Çelikel adında bir yurtda~ın modern 
bır Iıse bı?ası !aptırarak hükümete hediye ettiğini yazmıştık. 
Yukarıdakı resımde bu lise binasını ve bin1nın açılış tlSnmin· 

hazır bulunan Zon.ıuldakJıları ıı:öriiyor1u n~ 

Ba~dat, 6 (A.A.) - Fiiı 'i

nin mtidafu~ı koınit.esi, B. Çcm

berlııyna bir telgr•f çe kereK J•ı_is 

tin ıne..,Jftl"rinin hal \'e fn s.ı ile 
bizzat meı;;gul olmn.mıı btcnıistir. 
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Tilki Diyor ki : 
MOSIBETLER 
KARŞISINDA 

Birkaç gün evvel bu sütunda cHa 
!im izden ~ikayet etmiyelim I> başlık 
lı bir yazı çıkmıştı. Mütefekkir F. 
Strovski bir eserinde bu mevzua d a
ir fU yolda mütalea yürütmektedir : 

c:B : ıgünün insa.nhırı umumiyetle 
bedbindir ve en azimkô.r olanlaıı b i· 
le İ•tikbalden endişe etmektedir. Al 
manyadan tutunuz da hiç bir tehlike
ye maruz bulunmıyan Amerikaya 

kadar, bütün ülkelerdeki insanlar 
had bir buhran geçirmektedirler. u_ 
fukta görülen bir bulut parçası bir 
heyecan sağanağı yaratmağa kafi ge
liyor. Herkes içinde bir ezinti duyu
yor ve e ınniyetsizlik, her gün arta ar 
ta, usanç verecek, bıktıracak bir rad 
deye çıkıyor. 

•Bu korkularımızda haklı mıy ız ~ 

Vaziyeti tahlil edersek, yaş,adıifımız 
devrin eski zamanlara nisbetle insa
na daha çok huzur vermesi 18.zımgel
diği ne,icesine varırız. Zamanımızda 

gerçi cinayetleri, kanşıklık1arı büsbü 

tün ortadan kaldıracak kuvvetli bir 
içtimai nizam tesis edılememi~ ise 
de. eskiye nazaran bu gibi fenalıkla

ra mani olacak daha müessir tedbir- , 
ler alınmıştır. 

cArtık herhangi bir yıl ekin mah
§Ulünün fena gitmesiyle insanlar için 1 

açlık. kıtlık korkuları yoktur. Salgın 

hastalıklara karşı insanların elim bir 
tevekkülle elleri, kolları bağlı değil

dir. Tifolann. Koleraların, vebaların, 

ta.unların insanları sinek sürüleri gibi 
her türlü müdafaadan iciz bir halde 
kırıp geçırdiği devirler artık tarihe 
karışmışt ı r. 

.. Sonra, cismani işkenceleri azalt 
mak. hatta yok etmek çareleri bulun 
rnu,tur. Hastalar, ameliyat masala • 
rında artık cerrah bıçağının acısını 

duymıyorlar ... > 

Evet, Strovski' nin b u fikirler i in
sanlara teseJli verebilirdi; eğer asrı

mızdaki tahrip ve imha vasıtala rı 

geçen zamanların m usibetlerinden 
daha ehven olsaydı. Ne çare ki ma
zinin zaman zaman muayyen v e 

mahdut 11ahalara inhisar eclen kıthk

larına, vebalarına, koleralarına, ta
unlarına, h ulisa çe.it çe~it iJB.çsız ve 
doktorsuz 8.fetlerine karşı, zamanımı 

zın da zehirli gazlan, bombaları, 

tankları, dretnotları var. Bir Yerde 
çıkacak bir boğuşmanın bir anda bü

tün dünyaya siray•t etm•si tehlikesi 
de ba~kadır. 

Zavallı beşeriyet! 

TiLK i 

1 Askerlik İşleri 1 -Kısa hizmetlileri davet 
Fatih Kaymakamlığından: 
1333 doğumlu ve bu doğumlular· 

la muameleye ti.bi kısa hjzm~tliler

den Yüksek ehliyetnamesi olanların I 
1 1 1 ·9 311 gününde yedek Subay o- I 
ku1una sevkedilcceklerden biitün ve
sika1arivle ~imdiden 'ubcyc müraca
atl,.ri ilan olunur. 
""',,..._,..~~ 

1 KONGRELER 1 
Kongreyf. dave t 1 

latan bul Basın Kurumundan : 
6 Birinciteşrin 1938 tarihinde 

,oplanan Basın kurumu •enelik 
krın~r?si. eks~riyet bulmadığından I 
27 bırınrıte~nn 1938 perşembe gü
nü •aat 13.30 a bırakılmı~tır. Bu 
toplantıda mevcutla iktifa edilece
~indeıı sayın üyelerin behemehal 
te~rifleri ı·ira olunur. 

le•a teşkilatımızda yenilik ler 
lem dairelerimizde ve icra te~

kilatında ~·apılacak deği~iklik ve 
ıslah:tt hakkında bir müddet eY -
ve! tetkıl:at yaparak memleketine 
ılorcn lsviçreli miiteha<'i' l\l. Ley 
mnıı tarafınılan verilen ra1ıo!'un 
tercli ... 1 ~i ı k ıal ohın:n·l .. ır. 

Dll r.1po r ; 100 ~ayf.ayı n1Ütf" -

"a\·jz bulunduğu iç in t ~ rciinıt·"i hir 
!", ... dan faza ı:.i1rmü~tür .. \dl re ,.r 
kal et raporu talıccl e rek alakaclarl 
!ara tevzı e tmeyi ı·e onların mu
t.tlfia.,.ını ela almağı kararla~tırmış 
tır. Diğ'er t.waftan yeni ıslahat i
çin Ankarada bir komisyon kuru
lacak, rapor ve mutalaalar bu ko
misyon azaları tarafından tetkik 
olunduktan sonra icra te~kilatın -
da icap eden yenilikler '~ ıslahat 
yapılacaktır. 
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Unutulmuş meşhurlar 
1 Beşiktaşlı Hüsnü tekrar 

Kulübüne Alınıyor 
BiR ZAMANLAR ISTANBULUN ALTINI ÔSTÔNE 
GETiREN, SAY/SIZ KALPLER/ ÇALAN, 63 YAŞIN
DA SAHNEDEN ÇEKiLEN ŞAMRAM ANLAT/YOR 

Unutulmuş meşhurlar serisine il•••••••••••••• 
devam ederken aklıma ilk gelen- yazan ; 
ıerden biri de: Yıllarca, hatta ya- OaA nı' ş Remz·ı Korok 
rım asra yakın bir müddet diller-
de dolaşan zarif, nükteci sanatkar 
bir kadın olmuştu. 

Pek yeni olan nesil için bir ~ey 
diyemem. Fakat bugün en yaşlısı 
henüz orta mektep SJra!arında 

bulunanlara kadar hemen bütün 
lstanbulun tanıdığı ve çok sevdiği 
bu şen ve şakrak kadını, belki 
ben söylemeden okuyucularım da 
hemen bulmuş, tahayyül etmi~le.r
dir bile. 

Buna rağmen, bugün onu kay
betmiş, hatta nerede bulacağımı 

sorup öğrenmeğe mecbur vaziyet
te idim. Benim gibi; herkes de 

böyleydi herhalde. Nerede oturu
yor, şimdi nerede bulunuyor .. Na
sıl yaşıyor? Bu hususlarda hiçbir 
şey bilmiyorduk. 

Fakat birdenbire aklıma geldi: 
- Bunu bilse bilse meşhur ve 

sevimli komiğimiz "Naşid özcan., 
gayet iyi bilir. 

Diye düşündüm. Hemen Millet 
tiyatrosunun yolunu tuttum. Daha 
merdivenlerden çıkarken - hiç za
manı olmadığı halde - içerisinin 
hıncahınç dolu olduğunu ve kapı
nın da sıkı bir kontrol altında bu
lunduğunu gördüm. Kuş uçurmu
yorlardı. 

i\Tesleğin verdiği alışkanlıkla 

hemen kapıdan sıyrhverdim. Fa
kat yine karşıma biri dikildi: 

- Kimi istiyorsunuz?. 
Tam cevap verecegım sırada 

biricik komiğin şen çehresi gözü

me ilişti. Derhal onun yanına koş
tlım. Bugün onda bir fevkaladelik 
vardı. Tabiaten şen şakacı olan 
bu değerli sanatkarın daima gülen 
yiizü, latifeci sözleri daha geniş 

bir mikyasla gülüyor ve latifeler, 
nükteler saçıyordu. O da beni gö
rünce şöyle bir durdu: 

- Havadis mi dedi? Yine mi 
merak ve teces3ü•? Bir şey yok 
canım!.. Bizim delikanlıyı sünnet 
ettiriyoruz da bugün onun hazırlı 
ğı var. 

Komikler üstadını tebrik ettik
ten sonra e,;as meseleye geçtim: 

- Sizden bir ricam var. "Bayan 
Şamram,. nerede bulunuvor .. ad
re~ini verir misiniz'? 

Ne yapacaksınız? diye Hor-
du: 

Vaktile kendi sahalarında 

çok şöhret kazanıp da şimdi bir 
kö.~eye çekilip unutulmuş olanlar 
dan bir röportaj serisi yapıyorum . 
Onun için sordum. 

Naşid; kendine mahsus olan kı
sık gülü~ü ve kesik kesik salladığı 
ba~ı ile hemen: 

- Haa:. dedi. Yani şimdi sürü
nenleri mi soruyorsunuz? .. 

Sonra birdenbire ırıerakla gözle 
rini açıp; gayet komik bir takdir 
ve tasvip hareketi ile ilave etti: 

- Yoksa bunları Darülacezeye 
falan mı yatıracaksınız! 

Aldığım adres çok kısa fakat 
çok açıktı: "Şişli tramvay dura
ğı.,, 

\'aktin geç olmasına rağmen yo
la düzüldüm. Şi~lide tram,·a~«lan 

inince bakkal bir madam rnr. O
na g;nlim ve sordum. 

En ba~taki yağlı boyalı iiç kat 
bir evi ıcöstererek: 

- işte dedı. Şu ba>;Lan birin c i•ı. 
Teşekkür ettim. Alt ı nda tcnıiz 

Şamram 

bir berber dükkanı bulunan bu gü
zer görünüşlü; güzel yağlı boyalı 
eve doğru yürüdüm. Kapıyı çalın
ca içeride bir ayak sesi oldu. Si
yah göz bebekleri pırıl pırıl yanan 
mavi gözlü .. Narin ve genç bir ba
yan açılan kapının aralığında be
lirdi: 

- Kimi aradınız efendim!. 
- Affedersiniz .. Bayan Şamra-

mı arıyorum. Burada oturmuyor
lar mı? 

- Evet efendim .. Buradalar. 
- Kendilerile biraz görüşmek 

isterdim. 
- Bir dakika .. Söyliyeyim. 
Fakat bir dakika geçmeden .• 

Me.rdivenlerden ayak sesleri geç
ti. Aralık kapıdan gördüğüm ter
temiz, pırıl pırıl yanan taşlıkta 

topuksuz, şıpıtık terliklerini sürü
yerek gelen bayan Şamramın mü
tebessim çehresini gördüm biraz 
meraklı ve biraz da endişeli gibi 
görünüyordu. Hiç ihtiyarlamamış, 
hala orta yaşlı hatta genç olgunu 
elenebilecek bir halde idi. Bir eli 
alacalı ev içi robunun üzerine 
geçirdiği beyaz fistolu iş önlüğü

nün mini mini cebinde, diğer eli 
kapının rezesinde olduğu halde 
sordu: 

- Buyrunuz efendim .. Bir em
riniz mi var?. 

Öyle halavetli bir talıiffuzu var
ch ki sesinin tatlı nağmelerle sıra
ladığı kelimeler sanki ·bu ağızda 
başka bir ifade, başka bir kıymet 
alıyordu. 

Kendisine maksadımı anlattığım 
zaman: 

- Vallahi dedi. Artık ne söyli
yecek, ne de yazacak bir şey kal
dı. Biz hepsini yaptık bitirdik. Da
ha geçenlerde de böyle bir arkada 
şınız gelmişti. Söyliyecek hiçbir 

şey bl!lamadım. 

;\iaamafih .. Beni derhal üst ka
ta kendi odasına aldı. 

Biraz sonra masanın başında 
karşı karşı,·a geçmiş konu*uyor
duk. 

Buyul'Un sorun bakalım da; 
cevap vereyim. Yalnız rica ederim 
arkada~larıııızııı yaptığı gibi yap
nıuyınız siz de .. Gazeteciler mü
L.1 liıgacı. hatta darılmayınız ama. 
Pek «ok yalancı olurlar~a da iftira 
(•tmcnıelıdirler değil mi? Halbuki 
arkaıla•ıııız bana bunu da yaptı. 
ctı, il () gçldiği '1rada ben yüzü
""' aR"da yapıştırmış da onu çıka-

rıyormuşum filan .. Yalan yapılır, 

yalan söylenir ama .. Bu kadar da 
değil; değil mi efendim?. 

- Hakkınız var dedim. Fqkat 
kim ·bilir işte. Belki yazıya bir 
çe.~ni vermek için sizi güya tuva
let yaparken yakaladığını göster
mek istemiştir. 

- Bu böyle mi olur ya .. Esasen 
ben çok tuvalet yapan, makyaj 
düşkünü bir artist değildim. Sah
neye çıkarken bile pek az bir şey 
sürerdim. Nerede kaldı ki ağda 

yapacağım. Hatta bunun ne de
mek olduğunu da bu yazıda göriın 
ce merak edip öğrendim . 

- Sizin halk arasında çok se
vildiğiniz, çok beğenildiğınız mu
hakkak. Hatta ben bile oyuııları
nızı çok sever ve alkışlardım. Ni
çin bizi bundan mahrum ettiniz. 

- Teveccühünüze teşekkür 

ederim. Fakat artık yaşını, başını 
alan bir artist; kazandığı şöhreti 
henüz kaybetmeden sahneyi ken
diliğinden terketmezse çok acı bir 
vaziyete düşer. Halk tarafından 

isfükal görür. Bunun için bir köşe 
ye çekilip o günlerin hatırasını 

kaybetmemeyi daha iyi bir noktai 
nazar olarak kabul ettim ve böy
le yaptım. 

- Bir daha sahneye dönmiye
cek misiniz? 

- Katiyen .. Allah göstermesin. 
Çok defa gelip çağırdılar. Hatta 
yalvarıp yakaranlar bile oldu da 
tövbeler olsun yine kabul etme
dim ve Allah göstermesin kabul 
etmem de .. 

- Bu sözlerinizde ; o hayattan 
bir tiksiniş seziyorum. Acaba doğ 
ru mu?. 

- Eeeee .. Hani pek de öyle de 
değildir diyemem. Fakat şurası 
muhakkak ki benim dönmeyişim 

daha ziyade ayna ile dargın olma 
dığım içindir. Benim yaşımda bulu 
nan bir kadın artist sahneye çıka
maz artık. Ve çıkmamalıd ırlar da. 

- Kaç yaşında olduğunuzu so
rabilir miyim? 

Güldü ve şen, şakacı bir ecln 
ile: 

- Elbette yavrum!. Ben öyle 
ya~ını başını saklayan monden ba
yanlardan değilim. Bu yıl tam al!
mış be~ ya~ımı sürüyorum. 

- Allah daha ziyade etsin. İn
şa ilah sizi yüz yaşınızda iken ele 
gelip ziyaret ederim. 

Gülmesine devam ediyordu. Bir 
denbire gözlerini açıp dudaklarını 
uzata uzata : 

- Yooo .. eledi. O kadarı da pek 
fazla olur değil mi? 

- Kaç senedir sahneden ayrıl
dınız? . 

- iki sene oluyor. 
- Tiyatroya ne zaman intisap 

eltiniz?. 

- Tarihini bilmem ama 35 yıl 

kadar Yar. Bilmem işittiniz mi? 
lstanbulda bir Ermeni vakası ol
mu~tu. İşte o zaman. 

- Bu intisap ne suretle oldu? 
Hevesiniz mi vardı . 

Birdenbire ellerini kaldırıp red
detti: 

- Ha~·ırrrr... Ne münasebet!.. 
Ben tiyatroya mecburen girdim. 
Hem o zaman evli barklı, iki ço
cuklu bir kadındım. 

- Peki bu mecburiyet nedir? . 
Ö.henebilir miyim?. 

Birdenbire. kara günlerin kara 
hatıraları ile neşesini kaybeden 
şen çehresinde kırışıklıklar oldu. 

(Sonu 7 nci sayfada} 
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Bu suretle bütün siyah beyazlılar 
bir araya toplanmış olacaklar 
Betiktaf klübündek i oyuncu ve idare heyeti arasındaki ihtilafların 

idare heyetinden H ikmet Ba lkan ile Fuat Balkanın istifası üzer ine hal. 
)ed ild iğini evvelce yazmıttık. 

İdare heyetindeki ·bu zatların 
istifası üzerine ihtilfıfta tamamen 
halledilmiş ve bütün sporcular ela 
klüplerine daha büyük bir bağlı
lıkla devam ederek antemanla
rına başlamışlardır. Beşiktaş sta
dınm isminin değişmesine karar 
veren eski idare heyeti bu kararı 
protesto eden birçok oyuncuları 

tecziye etmiş ve bu meyanda en es
ki ve kıymetli oyuncularından Hüs 
nüyü de klüpten tardetmek sureti
le cezalandırmıştı . Beşiktaş idare 
heyetindeki bu istifalar üzerine in
hilal eden bu azalıklara yeniden 
intihap yapılmak üzere umumi kon 
gre toplanacak ve kongrenin yeni
den intihap edeceği idare heyeti 
makanizmayı eline alacaktır. 

Yeni intihap edilecek idare he- 1 

yelinde reyini istimal edecek olan 
birçok Beşiktaşlıların söyledikleri
ne göre milli formayı büyük bir 
dürü>'llükle senelerce sırtında ta -
şıyan Hüsnünün de yeniden klübe 
alınacağı anlaşılmaktadır. Kongre ı 
toplanmasını müteakip Hüsnünün 
tard kaı-arının geri alınarak tek -
rar futbol oynaması için liizımge -
len makamat nezdinde teşebbüsat 
ta bulunulacaktır. 

Senelerce milli formayı temsil 
ederek keneli enerjisile sahalarda 
çalıştığından başka memlekete 
yüzlerce sporcu genç yetiştiren 

sporcu bir hocanın biı· hiç yüzün
den kliibünden tardedilmesi yalnız 
bizi değil memleket sporile alaka
dar her ferdin yüreğini .ızlatmış
tı. Hüsnüyü yeniden senelerce e -
mek verdiği siyahbeyaz formayla 
sahada görmek Türk sporu için 
hakiki bir kazançtır. 
Galatasaraylı Necdet ve Adil 

Oğuz istifalarını aldılar 
Evvelce klüplerinden istifa et

tiklerini yazdığımız Galatasaray 
umumi kaptanı Adil Oğuz ve bi -
rinci futbol takımı azalarından 
Necdet istifalarını geri alarak kliip 
!erine avdet etmişlerdir. Necdet• 
bu haftaki antremanlara istirak e-! 

• 1 

derck tekrar formunu bulmustur. I 
Bundan başka bir müddetteı;beri 'ı 
Trabzonda bulunan Salim de "eh-• . 
rimize gelerek antremanlarına baş 
lamıştır. Galatasaray bu haftadan 
itibaren bütün maçlara tam kad -
rosile iştirak edecektir. 

Basketbol maçları 
Galatasaray spor klübü bu se

ne içinde birçok basketbol temas
ları hazırlıyacaktır. Bu meyanda 
Balkanlı komşularımız ile de maç 
!ar yapılacaktır. Bunun için klübe 
menfüp baöketbolcular proğram-

lı bir surette çalıştırılmağa baş 
lanmıştır. 

Önümüzdeki ay içinde ilk ecne 
bi temasınııı yapılacağı umul • 
maktadır. 

Tekirdağlı Babaeskili İbra
h imlc karş ıla şıyor 

Bu pazartesi günü panayır mü 
nasebetile Taşköpriide mühim gü. 
reş temasları yapılacaktır. Pana
yırda güreşecek olan Türkiye baş
pehlivaRJ Tekirdağlı Hüseyin, Mü 
liiyim, Babaeskili l·brahim, Manisa 
Jı Halil Molla Mehmet Kara Hü -
seyin dün Taşköprüye mütevecci -
hen şehrimizden ayrılınışlardır 

Güreşler ayın sekizinde ve doku 
zuncla olmak üzere iki gün devam 
edecek ve Türkiye profesyonel 
güreş şampiyonluğu mahiyetinde 
telakki edilebilecek kadar ehem -
miyetli olacaktır. 

Bu güreşlerde Tekirdağlı Hü -
seyinin Babaeskili İbrahimle kar
şılaşması, böylece heyecanlı bir 
karşılaşmaya şahit olmamız çok 
muhtemeldir. 

Bundan başka Taşköprücle a ı 
yarışları da yapılacaktır. 

Bu hafta yapı-acak 
maçlar 

T. S. K . Futbol ajanlığından: 
Cumartesi 

Beşiktaş starlı: 

Siileymaniye - Topkapı B ta 
kımlan saat: 14.30 Hakem Feri 
dun Kılıç. 

Pazal' 
Taksim stadı: 

Süleymaniye - Hilal A tak ım -
!arı saat: 13 HakemŞazi Tezcan. 
ya nhakemleri : Ziya Kuyumlu , 
Rahmi. 

Galatasaı-ay - Topkapı: A ta -
k ı mları saat: 15 Hakem Tank Ö
zerengin. yan hakemleri Şevki Çan 
ka, Samim Talu. 
Beşiktaş ,;tadı: 

Vefa - Beykoz A takımlar ı "'at 
13 hakem Kemal Halim. yan ha -
kemleri: Halid Üzer. Halid Özbay 
kal. 

Be~iktaş - htanbulspor A takını 
!arı ~aat: 15 hakem Ahmet Aderr, 
Göğdüm. yan hakemleri Cahil, Se 
dat. 

Fenerbahçe stadı : 

Fenerbahçe - Güneş B takım l arı 
saat 13 hakem Fahrettin Somer. 

Fenerbahçe - Güneş A takım
l arı 8aat 15 hak em Adnan Akın 
yan hakemleri 'Fahrettin Somer, 
Bahaettin Uluöz. 

(Sonu 6 ncı aayfada) 

Canakkale Bisikletcilerinin Turu· • 

.. 
. -. J; '\. ,.. 

Çanakkale, 5 (Hususi) - <;a-ı 
nak~ale bölgesi bisikletçilerinden 
Muharrem, Ömer, Emin ve Fevzi 
Trakya turuna ç ıkmışlardır. 

Bu dört bisikletçi Eceabat, Ge
libolu, Keşan, Lüleburgaz yolile 
Eclirneye ve oradan da Kırklareli-

ne, Uzunköprüye ve Tekirdağına 

uğrıyarak Geli·bolu yolile tekraı 

Çana.kka leye geleceklerdir. 

Resimde sporcuları hareketle

rinden evvel görüyorsunuz. 

Kadir AYTAÇ 
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Müdafaa Silahları da Çok j 
Tekamül Etmiştir , 

40 Sene Zarfında Otomobil 
Sür' at Rekoru 63 Kilometreden 
57 4 Kilometreye Çıkmıştır. 

Yeni Yeni İcat Edilen Tayyareler, Zehirli Gaz 
Bombaları, Büyük Çaplı Toplar Bizi Ürkütmemelidir 

Çanakkale Misalini Unutmayalım 

-- Yazan: 
• 

R. E. 
Evvela şu bilinmelidir ki, harp 

silah vasıtaları; tekamül yolunda 
Şimdiye kadar daima iki müvazl 
Yolu ayni zamanda takip edegel· 
lni~lerdir, ki bu tabii bir kanun. 
dur. Dün çok tesirli bir taarru~ 
Silahının icadını, bugün ona kar\M 
•nukabele edecek diğer bir silah 
•asıla veya usul takip etmiştir. Bu 
Kün kullanılan veya yarın için kul, 
!anılması muhtemel olan en büyül>. 
te<irli silahlardan ve vasıtalardan 
hiç birisi yoktur ki; o nisbette bil· 
Yiik bir düsmanı, o derecede tesirli 
~ir karşılığı olmamış bulunsun. E
<ıer bunun aksi olsaydı; o zaman 
bütün dünya birkaç kişinin elinde 
0ı-uncak olurdu. 

Riiyük harpte; 42 lik havanı ~. 

120 kilometreden Parisi bomliiir
dıınan eden toplar, hendekleri a
Şan ve ağaçları deviren tankları 

'.onlarca bomba atan tayyareler, 
ııısanlari zehirliyerek öldüren 
Kazlar ... Askerlik alemini baskına 
uğratmadılar değil, fakat görme
dikleri bu silfıhlar karsısında ka -
lan kabiliyetli millctleı:; harp içe
risinde meşgul bulundukları halde 
bile, pek az bir zamanda ne ya
Pıp )'nplılar, ya bu silahların ve va 
••laların daha tesir!ilerini meyda
na getirerek kollandılar ve yahut 
da o 'ilahların te<irlerini körlele
t·~~k birçok güzel usuller buldu
lar. l ~atta neticede görüldü ki; 
ortaya böyle türlü türlü yenilikler 
çıkaran ordular değil, ancak harp 
esnasında dahi herhale uygun u
suller bulmasını, tedbirler alması
nı ve sonuna kadar sinirlerine hfı
kiın kalmasını bilen milletlerin or
dıılan muzaffer oldu. 

Gelecek bir harp; bugiiıı mev
cut olan \'e,·a mHcudiyetine ihti
lll:ıl verilenlerden daha çok tesir
li daha ne gibi siliUıları Ye vasıta-
' arı ortava dökebil'r? Rimdive ka-

Modern ıilihların tecrübe edildiği son Habeş - İtalyan 
harbinden bir manzara 

timlik bir topun icat edildiğinden 
bahsedilirse hayretle gözlerini 
açarlar ve hemen o topun mermisi 
altında kalacaklarmış gibi onun 
müthiş tesirini düşünmeğe dalar
lar. Halbuki 80 lik top ne demek-

• tir, böyle bir şeyi yapmak bugün 
fennen mümkün müdür böyle bir 
top ne gibi şartlar altında nereler 
de ve nasıl iş görebilir. 5 santimlik 
bir top ile, ne işler görüle bilir? 
Bu cihetleri hiç düşünmezler. 

muharebeyi yıldırım süratile kaza
nacağını zannetrneli miyiz? 

Mesela biliyoruz ki, bir top ile 
120 kilometreden ateş etmek ve 
mermiyi istenilen yere veya yakı

nına düşürmek; ta büyük harpten 
beri malfım ve mümkün olan bir 
hakikattir. Fakat bugün bütün or
duların bütün topları ne için hep 
bu cinsten değil? Acaba bugün 
k aç orduda böyle toplardan bir 
kaç tane var? 120 kilometr eden 
top atma k mümk ün old uğu halde 
bu imkandan bütün büyük ordu lar 
acaba ne için istifade etmek iste
miyorlar ve daha ne için tüfekle, 
tabanca ile, kılıçla uğraşıyorl ar? 

Almanlar büyük haı-pte bövle 
uzun menzilli toplar kullandıkla
rı halde en kanlı ve kati neticeli 
muharebeler niçin yine göğüs göğü 
se ve yakııı mesafeden oldu? Bu 
kudretli toplar, harbin umumi ne
ticesini, Almanlar için feHiketli 
akibetini ne için değiştiremedi? 

Büyük harpte; bütün dünvanın 
en meşhur profesörl~ri, kim);ager
leri senelerce müddet düsündüler 
uğraştılar ve binlerce ne~i zehirll 
gaz keşfettiler, Bunların içinde 
göze görünrııiyen, kokusu duyul
mayan, konduğu yerde iki üç haf
ta tesirini muhafaza eden, bir dam 
laHı, bir insanı öldürmeğe kafi ge
len birçokları da vardı ve daha 
o zaman tonlarca kull anıldı . Bu 
ırüıı. bu der ere tesir li ıı:azların 

lngiliz koşucusu J orj Eyston 
otomobil sür at r ek orunu bir gün 
evvel k endisinden almış olan A • 
merikalı J ohn Kobbun elinden Y&
niden aldı. Eyston son rekorunu 
kırarken vasati olarak saatte 
(574) kilometre (250) metre sü
rat yapmaya ve bu suretle sa.atte 
( •63) kilometre, (741) metre ya,. 
pan ilk resmi otomobil sürat yarı

~ının tamam kırkıncı yıl dönümü
ne rastlaması itibarile bu rekor 
tesisinin ayrıca bir kıymeti de var 
dır. Filvaki ilk resmi otoombil sü
rat rekoru (1898) yılında Fransız 
Şaslu isminde bir Fransız tarafın 
dan saatte (63) kilometre (157) 
metre katetmek suretıle tesıs olun 
muştu. Vakıa bundan (10) sene 
evvel Marki dö Dion saatte (60) 
kilometre sürat temin etmeğe mu
vaffak oldu idiyse de bu müsaba
ka yarı resmi bir mahiyeb haiz 
bulunduğundan resmen tescil olun 
madı. 

1898 yılında saatte 63 kılomet
re, 938 yılında saatte 57 4 kilomet
re. Bu iki rakamın karşılaştırılma 
sı dünyanın er. birinci endüstrile
rinden birisi olan otomobil endüs
trisinde yarım asırdan az bir za
man içinde kaydedilmiş baş dön
dürücü terakki ve tekamülü kafi 
derecede isbat eder. 

Hele Eystonun son rekorunu kır 
dığı çelik dev ile Marki dö Dio
nun buharla işliyen otomobili 
yanyana getirilecek olursa bu te
rakki ve tekamül adeta el ile tu
tulacak kadar tebarüz etmiş olur. 

DAiMA DAHA HIZLI 
927 yılı martında binba.,ı Ser

grav saatte (327) kilometre sürat 

elde ederek dünya rekorunu kır

dıktan sonra ihtisaslarını soran 
gazetecilere: 

- Daimi bir baş dönmesi için
de rekorumu tesis ettim. Bana 
arabam elimden kaçac.akmış gibi 

geli;ıcordu. Arabaya bilhassa düz bir 
/ 

-

Marki dö Dionun buharla işleyen otomobili I 

he mani olan başlıca amillerden 
·birisi hava mukavemetidir. Son 
sistem otomobillere Aerodinamik 
bir şekil verilmesinin sebebi de 
i~te budur. Sürat ziyadele~tikçe 

hava mukavemetinin de o nisbette 
artacağını anlamak için inı>.1nın 

mutlaka bir fen müteha"ı•ı olma
sına ihtiyaç yoktur. Buna motörün 
delkütemas yüzünden kaydettiği 
kayıpları da ilave etmek icap eder. 
İşte bu meselelerin halli için mü

hendisler senelerce ter döktüler 
ve bu ter dökerek araştırmalar 
sayesinde bugünün acaip şekilli 

harikaları doğmuş oldu. 

ÖLÜM TEHLiKESi 
Böyle bUyük süratle elde edere k 

otomobil sürat rekorları kıran ve 
yeni rekorlar tesis eden kimseler 

yüzde doksan dokuz bir ölüm teh 

Jikesi geçirmiş olduklarını ve hat
ta hayatlarını bir mucizeye borç
lu bulu nduklarını bilmez ler bile .. 
Zir a koşu esnasında çok heyecan
lıdırial'. Tehlikeli macerasının so
nunda Eyston bir Fransız gazete-

kendini tekaüde gekilmış sayacağı 
nı ilave etmiştir. 

Size öyle gelmiyor mu ki b~ 
cesur adamlar bu rekorları tesia 
ederlerken daimi bir ölüm tehlike 
si içinde yaşamakta ve başlarıni 
ortaya koyup poker oyuncuları gi. 
bi hayatlarıııı tesadüfün en küçük 
bir cilvesine terketmekdirler. 
Şu halde ilk bakışta manasız 

ve boş yere hayatını tehlikeye koy 
maktan ibaret görünen bu rekor 
kadar kırmak teşebbüslerine çıl

gınlık nazarile bakmak lazım ge
lecek? 

Tabii caddelerde aklı başında 

olan kimseler böyle baş döndürü
cü süratle otomobillerini sürmez
ler :;a !.. Şu halde bu lıo-;u boşu
na, pisi pisine ölüm tehlikeleri ge
çirmekte ne mana var? diyeceksi
niz. 

da,. yap;lmış bunca ha;·plcriıı lıu 
kadar zengin tarihleri ve tecriibe
lcl'i, ilim, fon ve sanatın htıl!'ünkü 
tekitnıül ve kabiliyet dereceleri, 
dliııya ordularıııın ve bıi.vük as
kc,.Jeriniıı muhtelif me,eleler üze
l'indeki düsünüsleri ,.e gelecek 
hal'pler iıı m~ayy~n olan bazı şart
ları malfım bulunduktan ~oııra, 
lıiı·az da hava payı bırakılmak 'U· 
!'etiyle, ııe gilıi silah ve va$ıtalar 
karsısıııda kalıııacağını ve kalın
lnak ihtimali bulundıığuııu ke><tire
llleınek imkansız bir şey degildir. 

:11eşhur Çanakkale muharebele 
rinde Türklerin karşısıııa çıkan 

İngiliz toplarından çoğu 38 lik idi 
ve Türk köylüsü gunun birinde 
böyle büyük loplar ve mermiler 
kar~1"ında kalacaj(ını belki de ev
velden hiç hatırıma getirmemişti, 

çünkü buna yakti ve yaziyeti mü
sait değildi. Halbuki muharebe es
naHında düşmanın 38 likleri kar
şısında 2 \'e 3 santimlik küçücük 
toplarla ö;·le kahramanca bir mü
dafaa yaptı ki, neticede düşmanı
nı biıtüıı taarruz planları ile bera
ber mezara gömdü. Bugün. o Ça
nakkale harbine dair yazılm1' han 
gi bir lngilizce eseri ele alı;·,ak; 
ölüm saçan esrarengiz makine li 
toplarından hayret Ye takdirlerle 
lıah>edildiğini görürüz. Halbuki o 
toplar; esrarengız olmak söl'le 
dursun. belki o zaman mtizeleı:de 
saklanacak yerde yokluk ha,;ebile 
zaruri olarak cepheye gönderilmiş 
b~lunan çok eski ve modası geç
mış küçücük silahlar idi. Ve onlar 
la bir iş görülebileceğini, 38 lik 
mermiler karşı<ında müdafaa edi
lebileceğini insanın havsalası ala
mazdı. Fakat bunun mümkün ol
dı~ğu; tarihe altın satırlarla geç
mı~ parlak ve taze bir hakikattir. 
Demek ki, 5 santimlik topun da 
ad~mının elinde büyük bir kıymeti 

mevcudiyetleri ve formüller i her 
k~sçe malfım bir hakikat iken, ye
nıden gizlice daha ne kadar fazla 
tesirli bir gaz bu lunmu ş olabilir? 
Keza lik, büyük harpteki gazdan 
korunma vasıta ve usulleri de ayni 
Z:\'llanda te rakki etmis değil mi-

Eystonun saatte 574 kilometre giden otomobili 

Haksızsın a~iz okuyucu! Çünkü 
hiçbir kimse sırf zevk için, eğlen
ce için, rekor tesis etmek için sa
atte (600) kilometre otomobil 
koşturmaz. Vakıa bu işlerde reka
betin, galebe etmek hissinin, baş
kasının yapamadığı, yapmaya ce
saret edemediği bir şeyi yapmış 

olmak heyecanının büyük bir rol 
oynadığı inkar edilemez. l\Iaama
fih böyle teşebbü~lerin bir takım 
ameli faydaları olduğu da muhak 
kaktır . Zira mühendisler, mütehas 
sıslar hesaplarını ancal< bu delice 
tecrübelere istinat ettirerek yeni 
tekilmüller elde ederler. Bövle 
deligöz, cüretkiir teşebbüs sahip
leri meydana çıkmamış olsalardı 
bugün otomobil tekniğinin elde et
miş olduğu terakkilerin belki yüz
de onu temin edilemezdi. Otomo -
bil imalinin heı· sene deği~me•ini. 
yeni şekiller, yeni formüller bulun 
masını da işte bu ilk bakışta lü
z~suz görünen tehlikeli teşebbüs 
lere borçluyuz. 

Bir millet için Mikbaldt> bil' 
harp noktasında en te hlikeli ve en 
korkulacak şey; herhangi bir düş
lllanın meseli\ 100 santimlik top
ları olması veya üç güııllik mesafe 
den top atabilmesi, dağları ve de
~elel'i aşan .b•nlerc.e tanka malik 
. ulunınası , yeni bir zehil'le gaz 
ırat etmiş olması ve saire dti(ildi r. 
nilitkis o milletin; bu gibi asri 
hal']ı silıih \'C vasıtalarıııııı hakiki 
lllahiyetine, asri harpler ha kkııı
d1ki askeri düşiiııceleı·e, harp ve 
~ıuhaı~ibı•nin asri .mefhumuna, da 
••1 rlrıgnısıı kendı nwnılPketinfn 
nı • l 
1 
.Dı afaa" kaygıısuna hilerel< veya 
>ılıniyerek ~·abancı kalmasıdır. 

Hüyük rakamlar; insanlıırııı ha
~·~i .. rtıhiy~si üzerinde tabii olarak 

iıı ıık tc'1ı ler ;;aparlar. hele o kim 
fio 

e~a~en o husu~ta evvelden umu 
~i bir malfımatıı malik değilse. 
lesela bazı kim.<eler vardır ki, 5 

@antimlik bir toptan bahsedildiği 
~aınaıı o topun alacağı mermileri 

1
/rer leblebi tanesi telakki edecek 
. allar büyük bi r kayıtsızlık göste

rırler. Eğer onlara mesela 80 san-

varmış. 

Bugün blitün dünyada he r hu
sıı.-la lıüyliK terakkilere sabit olu
yor ve yeni yeni birçok' haberler 
ok11yonı1,, Fakat nıe,;elil bugün sa
atte 180 kilometre süratle giden 
trenler nwvcut olduğuna bakarak 
ırelecek harplerde her askeri tre
nin bu k<lclar nızla gideceğini id
dia eclelıılir miyiz'! 

Bııırün "'ı.aıte 300 kü,ur kilo 
metre sünıt yapan otomobiller var 
ise, ge!Pcek harple dü~man zırhlı 
otomobilleri \'P nıolöı'lii kıtaları 
da bu kadar hızlı gidecekler diye
bilir miyiz? Yahul bugıi n bir tay 

yarenin hamda 40 saat fasılasız 

udugunu i~it,-ek, her haı·p taı•,·a 

re<ın ıı de böyle günlerce ha~~da 
·LıJacağıııı diişünebilir mi;riz? Ya
hut ela, bugün muhtelif memleket 
!erde içine pek Ç•1k iııöan ve mal
zeme alan tayyarelerle talimler, 
tatbikatlar hatta muvaffakiyetli 
tecrübeler yapıldığını görerek he
men yakın bir harpte düşmanın 

kar a ordularını havadan uçurarak 

dir? ' 

Bugün; havadan tayyarelerle 
düşman ordusunun gerilerine kU\'
vet in.dirmek mümkün olamaya
cak bır şey değildir. Hatta müte
~ddit asri ordularda bu mahat 
ıçın hususi teşkilat vardı r ve tatbi 
katlar, tecrübeler yapılmaktadır. 
~a-kat acaba son Çek _ Alman ih
tılafı bir harple netieelenmis ol
saydı, Çeklerin çok kuvvetli bir 

müttefiki bulunan, lakin karadan 
müşterek hududu olmayan Sovvet 
ordusu _elindeki çok asri ve ~ok 
kuvvetlı hava filolarına rağmen 
hava tarikile Çeklerin imdadıııa 
a.caba kaç kolordu gönderebilecek 
tı? Harple, kati netice üzerine 

hat takip ettirmek için büyük gay 
retler sarfına m ecbur oldum. Be
nim kanaatimce bir otomobil sa
atte (350) kilometr eden fazla sü
rat temin edemez. Zira aksi tak
dirde teker lekler zeminden kal
kıar ve araba havalanmak tehli
k esine düşer .. ,, 

Sergrav görülilyor ki çok yaııı
lıyordu. Zira işte evvelki gün Eys
ton saatte (574) kilometre yap
tığı halde otomobili hava l anmadı. 

Zaten bu sürat yarışıııda zaına
nı için en son haddi elde etmiş gö
rünen bir kimse tabii ondan daha 
fazlasını tahayyül edemez. Halbu 
ki bir müddet sonra başka birisi 
onu geçip gölgede bırakır ve te
rakki ve tekamül devam ettikç~ 

"gittikçe daha hızrlı,, nazariyesi 
de bir hakikat olur. 

Bir otomobilın süratle ilerlenıe'i 
m ü essi r o 1 a b i 1 e c ek b ö Y 1 e b ü Y ü c e k !"!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'m.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ____ _ 

kuvv_etlerin tayyarelerle havadan !olarının mevcudiyetine rağmen 
na~Iı ;. burada birkaç satırla izah AdiHababaya uçarak gidemediler 
eclılmıyecek kadar bü,,·ük ve kat'i ancak karadan ayaklarile yürüdü-
gııçlüklerle karşılaşır . He le ler, motörlerile taşınd ı lar. 
haı]>te bir düşman ordusunun geri Evet!.. Bugünkü harp silah ve 
lerıne havadan inmekteki güçlük- vasıtalarile, bundan 25 sene ev
ler; çok daha fazladır. velkiler arasıııda çok büyük fark-

Nitekim Habeş harbinin son saf !ar vardır, bu asla inkar götür
hasında muzaffer İta lyan ordula- mez. Bu farkların bu kadar büyük 
rı bile, muhteşem İtalyan hava fi. (Sonu 7 nci aayfada) 

cisine ihtisasl arını ~öyl& anlatmış
tır: 

- Saatte 560 kilometre süratle 
ilerlerken insanı n gozune sineğe 
benziyen .bir şeyler görünüyor ve 
yakl aştığınız zaman görüyorsunuz 
ki size sinek gibi görünen o şeyler 
h akikatte koskocaman nesneler
dir. Böyle yüksek süratle gidilir 
ken küçük bir tü msek, ufak bir 
mania facia lar d oğurabilirler . Son 
tecrübelerimden birinde tuzlu göl 
mınlakasından geçerken ıslak bir 
kum tümseğine çarptım. bizim 
Yıldırım "otomobilinin isn1i,, kay. 
maya başladı. Arlık arabaya ha
kim değildim. 

fü>tün gayretlerime rağmen oto
mohili idarem altına a l amıyor

dum. l\!ebzulen terliyordum ve 
kendi kendime arabaya hakim ol
mak içiıı ııe yapmak lilzım geld'ği 
ni düşünüyordum. Metrelerce mec 
safeyi bir gülle süratile katettim. 
O sırada . cidden mezanm açıktı 

ve ölüm yüzde yüz muhakkaktı .. ,, 

Yalnız 24 saat müddetle dünya 
otomobil sürat rekordmeni olan 
Kobb ne yapıp yaparak fakat sa
atte (400) mil yani (644) ki lo
metre sürat elde etmeğe yemin et
tiğini söylemiş lakin bu sü rati e l
de edip r ekor. tesis etli kten sonra 

ZENCi NHARCı BiR SPOR 
Otomobille siirat rekoru elde et

mek için yalnız hayatını tehlikeye 
atmak kafi değildir. Bu işle uğra
şacak sporcunun çok zengin ol

ması lazımdır. Zira böyle bir re
kor tesisi pek çok masrafı göze al
dırmaya mütevakkıftır. Evvela 
kronometre tutmak meselesi vardır 
ki bu işi en aşağı 25 mütehassıs 
yapar. Bunlar otomobilin geçeceği 
yol üzerinde zincirleme sıralanır
lar ve otomobil önlerinden geçer
ken bunu kronometreleri üzerinde 
te•bit ederler ki çok müşkül ve 
pek ince bir iştir. Sonra her mil 
ba~ına fotoğraf ve telefon maki
neleri konnlmu<tur. Ve valnız bu 
fotoğraf itletlerlnin hu,-u~i filmleri 
için kiiçiik bir servet ::arfetmek 
icap eder. Mesela otomobil ko~u 

larının yapıldığı sahanın ,cnelik 
muhafaza masrnfı (200,000) 
franktan fazladır (20) kilometn 
uzunluğunda 'e (] 00) metre ge. 
nişliğinde bir yoldan ibaret bulu

.nan bu saha her koşu yapılmadan 
evvel elden geçirilmektedir. Çün. 
kü yukarıda da bilmünasebe söy. 
I ediğimiz gibi mıııi mini bir tüm . 
sek, ufak bir çukur ölümle neti
lenecek bir facia doğurabili r. 



aayfaı • 

Dedi. Ve bend<ı hoşafın yığı 

kesildi. Derhal sıfırı tükettim Ye 
bir daha konuşmıyacağıma söz 
verdim. Fakat bu söz vermeme rağ 
men daha ertesi günü sabahı yine 
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anlattım: 

- Kaç!... dedi. Bana kaç ... 
gel. 

Onan bu kadar kolay bulduğu 
bu işe ben daha büyük bir etıem
miyet veriyordum. Herhalde bu
nun sonunu da düşünmek lazım
dı. Bunun için sordum: 

- Sonra ne yaparız? .. 
Derhal verdiği cevaptan; de. 

minki cesaret ve cilretle söz ,öyle
mesindeki sebebi anlamıştım. 

- Senin paran var ya. demiş
ti. Bin lira sen koy, ben de bir o 
kadar para koyar, ufak bir serma
ye ile güzel bir dükkan açarız. Ya 
hut ben k-0misyon işleri falan ya -
parım. Bu kadar para elimde ol -
duktan sonra hi; korkmam. Çok 
~erbest ve mesut bir ömür geçiri • 
riz .. 

- Bu öyle zannettiğin kadıır 
kolay bir i~ değil. Hem benim bin 
liram filan yok ki. 

- Yaaaa? ...... 

Bu tek heceli kelimeyi öyle ga
rip bir halde söyledi ki.. Artık ay
rılmamız l1'z1mgeleeeğini anladım. 

Ve bir daha da onu görmedim. Fa 
kat etrafımda dolaşan sanki yal -
uız o mu idi?. Daha "Fatin,. ile ge
~ip, yürürken beni uzaktan uzağa 
takip eden çok genç, çok güzel bir 
•larillfünunlu vardı .. Hep beni gö
zetler, akşamları yolumu beklire
rek nereye git.;em arkamdan gelir
di. 

Bir gün birkaç defa dikkatli 
dikkatli dönüp yüzüne baktım. 
>on bakışımda ve eve girerken a -
çık açık da gülüm"edim. Bundan 
bir hayli cesaret aldL. Ertesi günü 
akşamüzeri yamndan geçerken 
yalvaran fokat kabul edileceğini 
de muhakkak bilen bir pozla önü
me dikildi; çok klilsik fakat çok 
~amimi cümlelerle: 

- Artık merhamet etmiyecek 
misiniz? .. Bu kadar zalim olma
yın ..• 

Diyerek konuşmaya yol açtı .. 
Fakat ben birdenbire kaşlarımı ça
tınca hemen kenara çekilip büyük 
bir nezaketle yol vererek: 

- Affınızı rica ederim. Elimde 
değil. Artık tahammül edemiyo -
:um diye tazallum etti ... 

Neye yalan söyliyeyim?. Bu 
hareketler o kadar hoşuma gidi -
~rdu ki.. İhtiyarsızca: 

- Size dargın değilim .. Üzül
meyiniz!. 

Dedim ve yüzüne bakarak gü 
lüp yürüdüm. O bermutad arkam
dan ta eve kadar geldi yine ... Ka
pıdan girerken hafifçe selim ver
dim. Öyle se\'indi ki ... Derhal bir 

= 
İki sene müddetle Lavrensin 

e<aslı ve yegane vazifesi, isyanlar 
ve protesto hareketleri, mahpus
ları, şüphelileri, casusları, hainle
ri. istintak ve bunlardan aldığı 

malumata göre hazıl'ladığı gi1,li 
raporları Arap bülteni .adı ile tev
di etmek oldu. 
Yakın şarka ait hazu·lanan ha

ritalarla bilhassa alakadar olarak 
filan mıntakada dağ var mı diye 
bir sual soran şeflerine verdiği şu 
cevap: 

- Tabii, tabii, dağlarda koya
lım! Haritanın üstüne dağ yerleş
tirmek de gıiul olacak! ile pek 
hayrete dü~ıirmüştü. 

Bır defasında da yine bir vazife 
ile gonderildiği Yunanistanın gü
neş altında pırıl pırıl parlayan ha
ralıclcri ve manzaraları pek hoşu
na g'tmişti. Ondan sonra tekrar 
l\Iezopotamyaya gelerek orada 
mevcut kuvvetlerin vaziyetinı tes
lıit etti. Tayyareden o ha\·atinin 
bü! tin ' ritasını ve grafiklerini 
yapmıştı. 

Bu saha Qzerinde hazırladığı 
uporda o derece şiddetli bır lisan 
kul'anmış ve hakikati o derece ba-

elini kaldırıp sallıyarak mukabele 
de bulundu ve içeriye girdim. 

Ertesi akşam da konuştuk .... 
Bu sefer de il:i s.y kadar onunla ge 
zip, tozudum. Fakat bu .. Nevzat., 
cidden çok haşarı, çapkın bir ço
cuktu. Hiç rahat durmayor, mu • 
hakkak, ağzı, eli, ayağı oynayor • 
du. Beni çok hırpaladı. İler tutar 
tarafımı bırakmadı. Bundan ben 
de hem memnun oluyor, hem de 
korkuyordum. Bereket dershane 
bitmek üzere idi artık. Bu suretle 
onun elinden kolaylıkla kurtulmuş 
olacaktım bir müddet için. 

Fakat şurası tuhaf ki nedense 
gündengüne hastalanıyor, zayıflı

yor, kuvvetten düşüy~rdum. Tam 
imtihan olacağım günün arifesin
de Nevzatla birlikte buluşup gez
dik. Eve giderken bana dedi, ki: 

- Seniha! .. Sana bir şey söyli
yect'ğim ama .. Yapar mrnın?. 

- Söyle <ledim. Olacak bir şey 
se yaparım elbette. 

- Hayır .. Söz vermez:<en söy
lemem. Söyliyemem. 

- Canım nazlanma .. Söyle iş
te. 

- Bak dinle Seniha! .. Ben tıb
biyenin üçüncü sınıfındayınL Da
ha bu sene ile aşağı yukarı 
iki !;uçuk )'1lım var demektir. Hal 
bu ki biz 5eninle evlenmek için 
çırpınıyoruz. Sonra sen yarın 

öbürgün dershaneden de ayrıla
caksın, buluşmalanmız da güçle
şecek belki.. Bunları düşündükçe 
çok fena oluyorum. Dön gece bir 
çok düşündüm ve aklıma bir hal 
çare"i geldi: 

- Ne imiş bakayım .. O hal ça
•• re~ı ... 

- Ben diyorum ki eczacıya ge
çeyim. Pek kısa bir zamanda ora
dan diploma alabilirim. Gel bana 
para ver de sermaye yapalım .. Bir 
eczahane açalım. 

E~n sustum. Cevap veremedim. 
Aklımdan bin türlü şey geç.iyordu. 
Birdenbire kolumdan çıktı, yüzü
mü kendine çevirip: 

- Neye sustun Seniha!. Bana 
danldın mı yoksa? .. 

Diye sordu. 

- Hayır dedim, neye danla
yını .. Ne var ki? .. Fa.kat bu para
yı ben nereden bulabilirim diye 
dü~ünüyorum. 

- Neye .. Sen de para yok mu? 
- Vaaar .. Var ama .. Bende de-

ğil annemde. Ve o da saklıdır, 
kinı•eye verilmez. 

.ıN'evzad,, acı bir bakı.şla ve acı 
bir gülüşle: 

- Hih !. dedi. Budala!. Cemal 

riz bir ifadeyle anlatmıştı ki Lav
rensin amirleri yühek kumandan 
!arın bu raporları okuyarak füce
len ölmemeleri için çok çiy ve 
S<'rt bir Ii•anla yazılmış olan bu 
raporun ifadesini değiştirmek •u
retile Lavrense yeniden yazdırdı
lar .. 

O vakte kadar İngilizleri pek 
az alakadar eden Arap isyan ve 
harekatı İngilizlerin kafasına dan
ketmiş ve bu hareket \'e isyanları 
Osmanlı devletinin aleyhine kul
lanmak fikrini telkin etmişti. 

1915 yılında llfekke Şerifi Hü
seyin, İngiliz müme8'illiğine şayet 
kendi,;ini Arap hükümdarı olarak 
tanıma,., taahhüt eylerlerse, 03-
manlılara karşı mücadele açacağı. 
nı söyledi .. 

İşte o aralık, pek atak, serkeş 
ve alaycı olan Lavrensten yakala
rını kurtarmak istiyen İngiliz er
kanı onu Londraya göndermeyi 
tehir ettırerek Sir Ronald Stor$le 
Lama gemisine binerek Hicaza 
doğru yollanıyordu. 

Güvertede bir aşağı beş yukarı 
dolaşarak kafasından ıreçirdiği 
~eylerde bunlardı •• 
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ismindeki ~oföre avuç avuç verir. 
Elin. itine sizin paralarınızı rakı 

ve zevk para<ı ederek yedirir 
ama. 

Bir Daınla Su ... 
Birdenbire kızdım .. Hiddetli bir 

hal içinde: 

- Sus!. dedim. O bizim ağabe
yimizdir. Şoför olmakla muhak
kak it, killhan!:ıeyi olması lazım 

gelme.< ya .. Hem bugün bize ba
kan; her şeyimizi temin eden 
odur. 

- Peki Seniha! .. Peki. dedi. 
Vaziyeti anlıyorum. Bir ana ile 
kızın arasını açacak kadar vicdan 
sız değrnm. Haydi Seniha!. Güle 
güle .. Yarın rine konuşuruz. 

Uzattığı elini "1kmadım bile. 
Ve hiçbir şey söylemeden, yüzüne 
bile bakmadan ko.~a koşa yanın
dan kaçtım. Yalnız .arkamdan 
ımun keskin bir kamçı gibi savur 
duğu kahkahaları geldi. Ve içim 
buz gibi dondu. Kafamda bin bir 
sual ve binbir endi~enin istifham
lanııı çözmeğe çalı~arak hızlı hız
lı eve gelelim. Caddenin karşı tara 
fında otomolıili durduğuna göre 
Cemal ağabe;-i e"de idi. Kapıyı 
çaldım. O açtı. Beni görür ırör
mez: 

- Ne o Seniha!. diye sordu. 
Neye o kadar soluyoı·sun? Kıpkır 
mızı da oln1u~..;un. ~eyin var. 
Yolda bir şe;· mi oldu yoksa? 

Ellerimi tutup bakmak .. Galiba 
nabzımı ve ate~inı olup olmadığı
nı yoklamak isti;·ordu. Bırakma
dım. Ellerimi arkama bağladım. 

- Hiç dedim. Bir şey yok. Bir 
az koştum da. 

- Neye ko~tun? Takılanlar mı 
Yardı? 

- Hayır .. El'e erken gelmek is
tiyordum. 

Öyle garip, in.anı öyle üşütücü 
lıir kahkaha attı ki.. Tüylerim di

ken diken oldu. ::'onra onun ma
nalı bir eda ile: 

- Kara gözlünün seni bekle
dig:ııi na"l da bilirsin!. diye •ÖY

lediği yarı şaka. yarı ~ahi bir cüm 

leye cevap bile Yermeden anne
min odasıııa doğru ;·ürüdüm. 

- Annen e\·de yok ki .. Ahmet 
beye gitti. 

Diye arkamdan seslendi .. 
nüp baktım.. • 

- Ahmet be;· de kim? 
Dö-ı 

- Sen tanımaz~ın. Bizim "anıca 

Bir damla su dıyti gördüğü va
kit müthiş bir kork'!ya düşüyor, 
çırpınıyordu. Su görmediği zaman 
lar o kadar sakin o kadar sessiz, 
dururdu ki .. Onu ürkütmek, ıo,. 

kırtnıak ve çıldırtmak için bir bar
dak su kilfidir .. 

Onun deliliği de pek ziyanlı bir 
şey değildi; insan onu sempatik 
bile görebiliyordu. 

Güzel .tıayıl acak kadar düzgün 
yüzünde ne vahşilikten ve ne de 
yabanilikten eser bulunmazdı. 
Ayni zamanda münevverdi de. 
Fransızcayı müke=el bir şekil
de konuşuyor, ve oldukça İngiliz
ce biliyordu. 

Gece gündüz elinde İncil onu 
okur ve birisini gördüğü vakit kar
şı,ına eğilerek saçlarını ayakları

na sürer ve Mesihin lisanile: 
- İçinizde günahkar olmayan

lar onu taşı.asın! derdi. 
Bundan başka bir solukta mu

kaddes kitabııı en can alıcı ayetle
rini tekrarlıyor, Süleymanın şar

kılarından birkaçını söylerdi. 

Rütün bunları en akıllı ve tatlı 

bir insan gibi yapabili~·ordu; fa
kat su görmemek şarlilc .. 

* Lusi anasının babasının biricik 
kızı idi. Uzun boylu, güzel canlı 

gözleri ve pembe tenile her göre
ni kendine baktıracak kadar gü
zeldi. Ana, b.aba bu biricik hazi
nelerinin üzerine titriyor, bir de
diğini iki etıniyoı·lardı. 

Lu•i gayet ;erbe.•t biiyünıii,tli. 
Canı neyi ister~e. nere~ini çeker~e 
onu yapmakta, ora~·a gitmekte 

hürdü. 

Gerek anne~i grrck.•e balıa~ı 
kızlarının ne iffetinden ve :ıe de 
ciddiyetinden şüpheye dü~müyor
lu<iı. Bıı •erbestliğine rağmen kız 

!arının ne kadar temiz ne kadar 
faziletkılr oldu)runu biliyorlardı. 

Lusi bir zaman geldi ki düşün
celi, melıi.nkolik bir hal aldı. Artık 
eskisi gibi ne teni.; oynamağa gi
diyor, ne arkada.51arının cav1!1a 

uğruyor ''e ne dP kotr3ya biniyor
du. 

Ana, baba'!ııın nazan dikkaıini 
celbeden bu hal oııları da düsüıı
ceye sevketti. Eu kadar ihtimam
la, nazlılıkla büyüttükleri biricık 

çocukları onlar için her "'ydi. Fa
kat bütün gayretlere rağmen kız
larının içini kemiren, üzüm üzüm 
üzen ıztırabının nıembaını bulanıı
yorlardL 

Aradan bir iki ay geçti. 

Bu müddet zarfında Lusi gittik
çe eridi; zayıfladı. Pembe yanak
ları şimdi sarı birer gül yaprağı
na daha çok benziyordu. 

Nihayet mesele anlaşıldL 

Lusi -bir gemiciye, bir denizciye 
aşıktı. Delikanlı basit ve fakirdi. 
Bir gemide üçüncü makinistti. Fa
kat cesur, mert yürekli ve güzeldi. 
Genç kız Piyerle bir deniz bayra
mında tamşmış ve o günden sonra 
birbirlerinden ayrılmamL~lardı. 

Delikanlı fevkalade güzel kürele 
çekiyor ve yunıu balığı gibi yüzü
yordu. 

Bütün bir yazı berabercf!, l'nırin 
ve mavi suların üstünde geçirm;ş
ler; denizin ebedi güzelliği ile ar
kadaş olmuşlardı. Fakat deniz 
ılık yaz sabahlarında göründüğü 

gibi her zaman tatlı bir uysallık
la sessiz bir halde durmaz. 

Güzel günlerin ömrü azdır. Ni
tekim yür•klerde en tatlı hatıra
lar bırakan yaz :ıkşanıları pek 
çabuk geçer; ve son baharın sarı 
matemli çehresi ortalığı sannakta 
gecikmez .. 

Pi;·er ile Lusinin tallı gün !eri
nin yaşı -Oir yazı bile zor doldur
muştu .. 

Sonbahar başlayıp ılık sular so
ğıımağa ha~layıııca yürekll'rinde
ki ateş söndürülmeğc mahküm
nıuş giL! bir başka el bir başım 

mukadderat tarafından kLo;kanıl -
mış iiidüriilm[iştü. 

Onlar, masmavi denizin ve ma~
mavi göğün en geniş, en ten1iz ve 
en ebedi dostluğunun şehadeti ile 
karı koca olmuşlardı. 

Lu,;i biliyordu ki Piyerle resmen 
evlenenıiyecekti. Çünkü mağrur 
ana babası ve asaletlcrile öğünen 
bütün familyası onu bu izdivaçtan 
şiddetle nıenedeceklerdi. 

Soııbaharııı giı·nıesi onun bütün 
mevcudiyetinde biı- değişiklik vap 
mı~tı. Şimdi Piyeri de eskisi gibi 
göremiyordu. Sık sık seferlere çı

kan delikanlıyla ancak ayda bir 
iki defa bulu~abiUyordu. Fakat 

amca,. dediğimiz bir adamdır. ı- - - •• -- -Yaşlı ama .. Genç kalbli, genç \'Ü- _ 

cutlu, toplu keseli bir zevk ada-

1 mı .. 

- Bu nasıl adanı nıış 

- Görürsün elbette. 
edecek ne var bunda?. 

1 
b .. l ı oy e ... j 
:Merak 

- Hiç de merak eden filan yok. B o· N 1 G . R . 
Ben kimseyi görmek istemiyorum aş, iŞ, ez C, rıp, Olllatızma, 
benim üstüme ne vazife. 1 • nevralji, kırıklık 'H bütün •i'rılarınızı derhal lı:~scr. 

(Sonu var) - - icabında ıünde 3 kaşe alınabilir. - • 

Yazan : LEON BOUSSARL 

Tenkitlerinde ha k<ız mıydı 7 
Gerek Çanakkall'de müttefiklerin 
uğradığı bozgunluk. :IIezopotanı

ya Araplarının ara>ıııdaki karga
şalık pek fena netıceler doğurnıu•
tu. 

Bir taraftan O•manlı imparator 
luğu inhitata yüz tutmuştu. Bu 

geniş ve zengin memleket her gün 
iliklerinden kan çekile çekile ku
rumuş bir varlığa dönüyordu. 

Suriye, Filistin, Mezopotamya 
ve yarım adadaki Araplar 05man 
lıların tazyikından yakalarını kur 

tarmak için azami gayreti gösteri
yorlardı. 05nıanlı siya•eti ·Arapla
nn .aleyhine olmakla beraber ga
y•t iyi kurulmu~t'-1. Ve bu kadar 

Tefrika No: 7 
uzun seneler Arabisrnnı ellerinde 

buhındurnıalarının yegane sebclıi, 

vatan ve millet mefhumunu bii<
bütün ortadan kaldırmak için bü

tün kabile ve aşiretler arasına bir 

rekabet sokarak onları mücadele
ye şevketmekti . 

O zamanın devlet adanılan, 'I'a
Iıit, Enver paşalar (Ar,ıbi;tan iş

lerini bu vadide körüklemek üze
re gün geçtikçe tazyiklerini artı
rıyorlardı. 

Yalnız bir şeye, lisan nıe~elesi
ne tesir edcmemi~lerdi. :t'.Ienıleıı:e
tin münen•crleriııden iki g,ilp ki, 
biri Ahat, diğeri de Fctah adında 
iki cemiyet kurulmuştu. Bunların 
birincisini Arabistanın güzide za-

bitleri, ikinci•ini de münevYerleri 
idare ediyorlardı. Gayeleri i•yan 
çıkarıp i"tiklidle!'İni kazanmaktı. 

Yalnız başlannda, general v" 
ayni zamanda peygamber gibi bir 
Ş<'Y olacak bir büyük ek<ik idi. 

Aralarında Lord Kiçner ve lif ı
sır fevkalade konıi,eri Makmahon 
da bulunan birkaç İngili~. Alman
ya ile ittifakı kararlaştıran O"
manlı hükumetine kar~ı. Araplara 
yapılan tazyiklerden i'tifade ede
rek onları i•yana •e\•k Ye uu su
retle mücadele kapısı açmak gibi 
akıllıca bir harekele ıriri~t.lrr. 
İngiliz hül<unıeti Araplara yar
clım vaadelnıeği kararlaştırmıştı. 
P~ygamberin oğlu ile k:zı o'an 

Hasan ve Fatmanın sülide•ir-lcn 
gelen ve on sekiz sene tstanbulrla 
Kızıl sultanın nezareti altında ge
çiren ve sonra llfekke Emir \'e 

amiri olan Hü•eyin llıni Alı, ingı
Iizlerin bu müzaheretinden istifa
deyi keııd'ne fır<at bildi. . . . 

Um ımi harbin başlangıcında 

müttefiklerden yardım istiyeıı Hü
seyin İbni Ali hem Emir hem de 

her seferden dönüşünde clcl1K, ... lı 
pek yorgun Ye üzüntülü görünü· 
yordu. 

Seferden döndüğü bir gün Lıısi· 
ye: 

- Erlesl sabah Hind denizine 
çıkıyoruz, dedi. Senden bir ay ay
rı kalacağını .. 

* Bu, Piyerin son gidişi oldu. Se 
'•re çıktığının on beşinci günü idi. 
Bu on beşinci gün nasıl, ki bir ayı 
orUısıııdan ayırmış•a iki se\'gilinin 
de ayrılık noktası olmuştu. 

Lu,i, Piyerin gemisile beraber 
Hind denizinin siyah sularına ka
rıştığını duyduğu zaman biran dü
şünceli kaldı. Sonra ellerile yüz;;. 
nü kapayarak müthiş bir süratle 
koştu; koştu. t~te zavallı kız o 
gündt"nberi ne zaman bir damla 
su görse bütün varlığı altüst olur 
acaip ve boğuk sesler çıkararak 
kaçar .. 

Sakinleştiği vakitlerde uzun saç 
larıııı çözer hastahanede ilk öPiı· 
ne çıkan insanın karşısında diz ÇÔ· 

ker ve ::Uesi!ıiıı ağzilc: 

- İçinizde hata ve günah i~le
menıL' varsa o kadını ta~la'.'Jn 1 
der. 

Hikayeci 

SPOR 
(Ba.ıtrımfı 4 r;; sayfada) 

Süleymaniye stadı: 
Kara gümrük - Eyüp B takını la 

rı saat 9.45 hakem Nuri Bosut. 
Roğaziçi spor - Eyüp A takınılan 
saıü 11.30 Hakem Nuri Bosut. 
Ortaköy - Altınordu. A takımları 
saat 13.15 hakem Necdet GezPn 
Karagümrük • Yıldırım A takım. 
!arı saat 15 ha.kl'm Halid Galip 
Ezgü. 

Samsun hirinci1 iği 
Samsun, 5 (Husu.<i) - Birkaç 

haftadanberi devam eden bölge 
birincilikleri maçları sona ermi.~ -
tir. Yapılan tasnifte birinci İdman 
yurdu, ikinci Bafraspor, ürüncü 
Karadenizgücü olmuştur. 

Samsun at yarışları 
Saın.•un, 5 (Hususi) - Yübc;. 

yarış ve islah encümeni tarafın -
dan yapılacak olan sonbahar at 
koşuları bu ayın 16 ve 23 de pa -

zar günleri saat 13.30 da koşu ye. 
rinde yapılacaktır. 

İkramiye tutan 2375 liradır 
Ahmet DiLER 

========- -· l'.,,,,. . .,,,, ••. .,./J. .N.J .! • ./' 

f ,,,,N.vN·M ~~:.a.~~ola.r'·»~~c ~ 
7/10/938 Cuma günli akıamı 

Saat 20 - 30 da .. 
YANLIŞLIKLAR KOMEDY ASJ 

3 Perde Komedi 
Yazan: V. Şclcspir. 
Türlcçcsj: Avni Givda. 

Arapların babası olmak sıfatile 

bu millet arasında fe,· ;,;aıade iti. 
barı olan bir adamdı. 

Kendi,indcıı maada, ayni za
manda hem şark Ye hem de garp 
kültürile tahsil ettirdiği iyi yeti~
nıiş dört oğlu da Araplara na fi lıir 
uzuv olacak unsur idiler. Bu dört, 
oğuldan: Ali, Hicazda a>ker top

lama kia meşgul, Abdullah Lorıl 
Kiçner ile hali müzakerede, Cidd" 
mebusu Faysalın hali }ıazırda l;-aııı 
civarında tetkiklerde, idiler. Y:ıl
ııız küçük oğlu Zeyld henüz pek 
genç yaşta old~ığn için müsbel biı 
i.7c !ah,is edilemenıişfa·. 

ilk i>yan iyi hazırlanam:ıd gı 
iç n mukabil taraft:tıı y~ni O· .. ı.ı · 
lılar tarafından lıa. ·:ir.ıL1Lı. Şim
di, yeniden lıa~l.ım:ık Ja;wıı gcli
yordtı. 

J\Iedine iizerine vaki ol ın hü
cumda, Uecle\'ilcrin lı.ıt f , ı mı 
yö;, ate~indcıı fe·:k:ıl:ldc İlr~e L 
bir kısmının muharebeden ı•. "I 

kiıfı diger bir kur.ıının k ·~ 
~~tizünde11, mağ,~biyetlc ne İ" "ı 
mioti 

(Sonu ·• - ı 
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Unutulıiıuş Meşhurlcir Kurtuluş Bayramını 'Alman· iktisat Nazırı 

• L - ·.. (Bcştarafı' CÜ sayfada) bir veda müsameresi yapmamış ol- ou·· n Kutlu 1ad1 k -"" ~ (Battarafı tinci aayfada) 
Cev\'al, parlak iri gözlerinde bir maklığ'ımdır. Ziyafette İktısat Vekili bir nutuk 

matemin bulutu dolaşb. - Size bir jübile tertip edelim 
aöylüyerek ezcümle şöyle demi1tir: 

c - Ekselans, 

~ercf olduğu kadar çoktanberi besle 
mel:te bulunduium bir arzunun da 
husulüdür. 

- Bu a\!ı bir hikayedir dedi. Ko- öyle ise. Runda evveHi önayak ola
camın o sırada işsiz kalması, ço- c.ak da şUphesiz "Bay Naşid,, dir. 
cuklarımızın nafakalarını temin dedim. Hem cidden kazançlı bir 
eylemek vazifesi beni böyle hare- hasılat da temin edilir. 
kete mecbur etti. - Hiç şüphe etmem. Fakat 

- Tiyatroya intisap etmek ak- böyle bir şeyi ne ol:;un derim, ne 
lınıza nereden geldi?. de isterim. Velev bu bir menfaat, 

- Bunu da ben düşünmüş deği- bir jübile olsa da .. Artık ben sah
lim. Akr.abamdan olan rahmetli neye çıkmam, çıkamam. 
'l'eruz,, hanım 0 zaman 1'ürk sah - Niçin bu kadar israr edi -

nelerinin meşhur bir yıldızı idi. yorsunuz size pek y.a~lı denemez ~ 
~enim de akrabamdan olduğu için ki.. 
böyle bir zaruret karşısında bana Güldü .. Ve ' lay eden bir çehre 1 

ile: 
Yarıtığı ilk teklif kendi yanına al-
n k 1 B

. h 
1 

. - Daha da neler ... Handi~e be-j 
rn o muştu. ır .ay i gıdip gel-

di. Beni güçlükle ikna etliler. Ni- ni genç yapıp çıkacaksınız. Fakat ~ 
hayet ilk defa olarak merhum Hn- bazıları var ki a~ağı yukarı ~ek -ı 

sen doksan "·"şın · 1 a oldug-umu dı··ı-
lian efendi kumpanyasında sahne- ,,... u 
l"e çıktım. İşte bilmem .. Sonra na- şünür ve öyle söylerler.. Me~eıa, 
dl] olllu ise halk beni çok tuttu, geçenlerde ak sakallı, yiizü buruş 
çok sevdi. muş .. Yetmiş beş, seksenlik bir ih-

- Sizin görüşünüze göre hu sev 
gi ve alakaya sebep nedir .acaba?. 
Yani en çok size şöhret yapan 
amil? 

Gülmeğe başlayarak kalkıp he
men kapmın yanındaki ufak eta
jerin iizerinde duran bit· paketi 
aldı. İçinden iki ufak defter çıka
rıp baııa uzatarak: 

- İşte bunlar derli. Bu defter
de kendim yazıp, kendim bestele
diğim komik şnnteler vardır ki 
hepsi Uitife, nükte ve iğnelerle do
ludur. Bunları okurken jestin de 
çok tesiri oluyordu. Bunun için da
ima vaziyetlerimle taklit yapıyor
dum. Halkın çok hoşuna gidiyor
du. 

Bana bir tane olsun 
misiniz? .. 

Tekrar gblerck defteri 
eli: 

verir 

göster-

- l>cfter elinizde işte. Beğen

diğinizi yazınız. 

Elimdeki minidk defteri karış
tırıyonım. Güzel bir el yazısile ve 

nıuntazıım bir surette yazıJan ter 
temiz yap,·nkları çevirclik<;e hep 
şen, şakrak şark1lar ilişiyor göziı

nıe. Meselfi i~te bir tane:si. (Tor
tıhıian? başlığını taı:-ıyor ki ism;n-ı 
deu bıle ne kadnr aJaycı bir ~ey 
olcl uğu belli: 

Zamnn ne sevimli olmu9 
Sokllk kadm, kızla dolmuş 

Açık göjüı, kısa iiatan 
Beylerin hepsi tornistan. 

f nc~ ipekli çoraplar 
Göı·ünür dolgun bacakla. 
Yapmayın Allahatkııw 

Erkekler sapıtacaklar 
Gördünüz mü aman doatlu 
Kadınlar erkek olmuşlar . 
8 ircr baaton ellerinde 
~öyle bir jeat alıyorlar. 

Dıu·acıktır şık papuçla·r ~ 
Liraları veriyorlar 
Onhet ıantim ökçesi var 
Hepsi topal yürüyorlar. 

Tırnak manikür olacak J 

Ha babam ha .. parltyacak 
Mutlak kızıl dudakları 
Ayni renkte boyanacak. 

Randevusu saat bird~ 
Beyi bekliyor Tünelde 
Mümkün olur mu dersiniz 
Gülme bu hallere gel de··· 

Çok ucuzlamış kadınlar 
Gece yarısı her yerde 
•Ve kuklalar oynayorlar 
Takaimde, kanapelerde 

Hep bunamıt ihtiyarlar 
Genç kızlara bayılırlar 
Herarün cımbız ellerind,. 
Beyaz kılları yolarlar 

Beyoğlunda dans yerleri 
tlep hıncahınç doluyorlar 
Kadın erkek sarmafarak 
l~te böyle oynayorlar. J 

Cidden bayan Şamraİnın bu 
~antcsi çok meşhurdu. Ben de bir 
kaç defa görilp işitmiştim. Bunu 
söylerken öyle gilzcl ve komik po
zisyonlar, jP.stler alırdı ki.. Taklid 

deki mahareti ve alaycı vazivetle
ri ile tiy.ntro alkışlardan i;lerdi. 
Bu hatırladığım şeylcrj kendiQine 
de söyledim. 

- Onlar da bir günmüş dedi. 
Artık dönmesi imkanı yok . 

- l\Iüteessir gibisiniz .. Neden? 
diy('. sordum. 

- Tabii .. diye cevap verdi. ln 
san olur da geçen günlerine yan
maz, onu aramaz olur mu? .. Fa -
kat bana asıl hicr.an olan bir şey 
varsa .. O da sahaeden aynlırken 

tiyar ne dege beğenirsiniz? ... 
- Ben sizi çocukluğumdan

beri tanırım. O zaman ben ufacık 
bir çocuktum. Yine siz :;ahnede 
oynuyordunuz. 

Şu hale göre ben de a:;:ağı yu
karı yüz yaşına merdiven daya-

' mış bulunacaktım değil mi şu bu-ı 
nağın söylediği söze bakın ... Keş
ke Allah ömür ver.se de o ya~a ka
dar yaşasam ... 

- Denıin istemiyordunuz ya ... 
- Bakmayın canım .. Söziin ge 

li:;-idir bu. Yoksa o kadar yaşamak 
da iyi değildir kendini bilen için .. 

- Siz asıl nerelisiniz .. nerede 
doğup büyüdünüz? .. 

- İstanbulluyum. Burada doğ 
dum. Kendimi bildiğim zamandan 
beri gençlik hayatım Kulekapı,;ı, 

Lflleliçeşmede geçti. Ben doğma -
elan babam öldiiğ'ü için dünya gö
zü ile görebildiğim ancak anneci
ğimdir. Babamı hiç görmedim, bil
miyorum. 

- Hangi kumpanyalarda oy
nadınız?. 

- Evvela H~san efendi ile baş
ladım. Sonra Abdi.. Abdülrezzak, 
ve nihayet Naşit Bey ile. 

- En çok sizi müteha•ds eden 
rolleriniz nelerdi? 

- Yirmi sene kadar oluyor. 
Bir dram oynamı .. tık: (LeylR ile 
1\'lccı,uıı). İşte bunda (Leylfl) roHi 
bende idi. Bunu çok benim!';emi~ -. ' 
iım. Fakat en ziyade beni müte -
hns is eden, adeta ağlatıp kendim 
den 1~<.'Ç'İr<.'n bil' sahnem \·ardır ki 
onu hiç bir role değişmem. 

- .'edir o? .. 

fzci kızlar dünkü 

Dün İstanbulun düşman ordu
iarı işgalinden kurtularak kahra
man ordumuza kavuştuğunun yıl
dönümti büyük merasimle kutlu
lanmıştır. Biitün istanbul halkı er
kenden sokakJara dökülmüş, ev -
ler, diikkfmlar kfrn1ilen donatı! -
mıştı. 

Sabah saat !> dan itibaren mera
sime iştirak edecek kıtaatla aske
ı·i ve sivil okul talebeleri, esnaf ce
miyeLleri Sultanahınet meydanına 
gelerek le ·bit edilen yerlerdeki 
mevkilerini almışlardı. Saat onda 
İstanbul komutanı General Halis 

kıtaatı teftiş ederek hazırlanan 

bataryalar tarafından 21 pare top 
atılmıştır. Bundan sonra şehrimi
zin bu mutlu güne kavuşması için 
canlarını feda eden aziz şehitlel'i
mizin rnhu için bir dakika 8üküt 
edilmiş ve bu arada bütün vesaiti 
nakliye tevakkuf etmiş ve denizde 
bulunan merakip <le düdük öttür
milşlerdir. 

Bu merasim de nihayetleııdik
ten sonra alay hareket etmigtir. 

Taksim meydanını daha sobah
leyin erkenden kalabalık bir halk 
kütlesi kaplamış, ve <!V\'Clce ha -
zırlanan Şeref tribününde de İs -
tanbul \'ali \'e belediye reisi Mu
hittin Üstündağ ve İstanbul komu
tanı ile beraber şehrimizde bulu
nan birçok saylavlar, parti \'e vilfı 
yet erkfmile birçok ekabir yer al
mışlarclı. 

Alay 12 de 'l'akı;im meydanına 
gelmi:-} ve orada hazır bulunan on 

- Asker clbiseSı giyip, elime 

~1~~·rak alarak okuduğum bir mtırş Müdafaa silahları 
Hemen yerinden kalktı. Def-1 (Baştaıcıfı 5 i1ıci sayfada) 

teri karıştırıp o marşı buldu birlik- olmasının sebebi de, bilhassa bü
tc okumağa başladık: yük harpte yapılan zengin tecril-

Boru çnlınıyor cesur askerler 

Haı·p meydanında bizi beklerler 

Y.ı ::ısın orduınuz, Anndolumuz 

Dnşııuıııa çiğnenmez bitim yurdumuz 

Diye başlıyan bu marş~iddenl 
hoş ve kuvvetli hir y.a'l.ıydı. Ezlıe
ı·e okurken hazan şa.,ırıp deftere 
bakıyordu. Bir aralık: 

- Demek bu defter olmasaydı 
size bunları doğru dürüst okuya
mıyacaktım dedi. Bunlar; Allah 
gani gani rahmet eylesin. Fahri 
Güleç,, in refikası (Ayten) hamın 
da idi. Bir gün getirip bırakb. 

Şansınız va~mış doğrusu. I 
- Hakıkaten böyle dedim. 

Yoksa bu güzel şeyleri ne ben oku 
yacak, ne de okuyucularıma - biı
nebze olsun - okutamıyacnktım. 
Fakat mademki sahnevi ve bizi 
kendinizden mahrum ettiniz. Ba
ri bir resminizi lütfedin de yazımı 
susle in. 

Hemen itiraz etti: 
- Bmıu yapmayın i~te H .. .. em 

vallahi hiç fotog~rafım k ~~ yo . ..uan-
rnafih güz-el hatırınız için kenar 
kıyıya, köşe bucağa bir bakayım 
yine .. 

belerdir.Fakat, bu fark ne olursa 
olsun, müdafaa imkan ve vasıta-ı 
ları ela çok terakki ettiği gibi bil-

has~a, böyle asri harp ~ilah ve va
sıtalarına karşı koymakta milletle 

rin gösterecekleri maddi ve mane 
vi kudret ve kaLiliy.et de çok bü
yük bir rol oynamağa başlamıştır. 

Çi.inkü, asnmızdaki harpler; artık 
sadece krallar, imparatorlar ve 
bunların mahdut orduları arasın

da değil, bütün mevcudiyetlerile 
milletler arasında ve tamamile 
milli bir dava halinde olmakta
clır. 

Bir millet için; harpte düşma
nın kullanabileceği en asri silah 

Ye vasıtalardan çok daha tahrip
kf4r olan bir şey var:;a, o da yan
lış telflkkidir. Her şey de olduğu 
gibi, gelecek harbin üzerimize sal 

clıracağı asri silah ve vasıtaların 
telakkisi tarzında da, hakim ol
ması icap eden şey, yine mantık
tır. Fakat •bu mantık; ilmi, fenni 
ve nihayet askeri bir mantık ola

bilir. Menfi propagandalar, fante
zi ı·omnnlar, hakikate yaklaşma
yan hayaller bu mant ·:a bir tesit· 
yapamamalıdır. 

R. E. 

Nihayet güç hal ile bir ufak 
ream~ni bulup verdi. Klişeye pek 
gelmıyecekti ama .. Ne yapayım ki 
bundan başkasını da bulmak ve al- ================ 
mnk imkanı yok. 

Danif Remzi KOROK 

İnsan 
Aylık fikir Te sanat mecmuası 

5 nci sayı zengin mlindericatla 

çıktı. Bu sayıda Hilmi Ziya, Sabahat 
tin Eyüboğlu, Muzaffer Şerif, ve di
ğer muhanirlerin yazılan vardır. 

Parti intihabatı başlıyor 
.Şehir meclisi intihabatı bittikten 

ıonra Parti intihapları başlamış ola
caktır. Cumhuriyet Halk Partisi, o -
cak, nahiye, kazo. ve vilayet kongre 
lerine ayın onundan sonra başlana· 
cak, evvela ocak kongreleri tamam
lanacak, sırı> ile diğer kongreler ya. 
pılacaktır. 

Ekselan!lınızı Alman hükUıneti İk. 
bsat n•zın olarak Ankarada görmek 
Türltiye Cumhuriyeti hükUıneti için 
husuat \)ir memnuniyet vesile.si olmu~ 
~~ 1 

İhtiyar ettiğiniz bu uhmette mün 
demiç doatJu'k manasını tamamen tAk 

dir eden hükumetimin !!amimi hisle· 
rine tercüman olurken \lah!len duydu 
ium derin haz ve 'erefi ifadeye mü
aareat eyler ve kıymetli mis::ıfirlt-ri. 

miz olarak sizleri hürmetle selamla ~ 

geçit resminde 

binlerce halk tarafından çılgınca 

atkışlanarak me\'kilerini almı:;;lar-l 
dır. :Merasime saat 12.30 da İs -ı 
tikJal marşı söylenerek bayrak 
çekme merasimi ile başlanmıştır. 
Abideye, Belediye, Parti ve daha 
bazı teşekküller ııamıııa birçok 
çelenkler konmuştur. Bundan son

ra vali \'e İstanbul komutanı def
teri mahsu!'u imzalıyarak tribün-
deki mevkilerini alm1şlardır. \ 

Hazırlanan kiir.:;üye ilk olarak 
şehir meclisi üyelerinden Refik Ah 1 
met gelerek bir nutuk söylemiştir. 
Sonra kiirsiiye gençlik namına En
ver Kuray gel mi~: çok heyecanlı 1 
bir nutuk irad etmi:;;tir. Ye bunu 1 
müteakip geçit re:;mi y:ıpılmıştır. 

Öğleden sımra saat 16 da be
lecliye reM ile şc>hir mecli:::i azala
rı ve Parti haşkanlarmdan ve ce
miyetler müme. sillerinden miirrk
kep bil' heyet İı-;lanbul komutanı 1 
General Halis Rıyıktayı ziyaret e
derek Şt'hir namına halkımızın or
duya knr~ı olan hi:;:}oriııi bildirmiş 
!erdir. GPce 'J'ak ... im meydanında 
şehir bandosu taL?f:!!dan milli ral" 
çalar çnlınmı~~ır. Ayrıca saat 

20.30 dıı ela vali ve beledi~ e reisi 
tarafıııd:m !iPhir ııar!ına kahra -
man ordu şercfrıe Pl.:rapalasta bir 

ziyafet \'erilm~:?tiı'. Bu ziyafet ge
ce geç vaktP kadar çok samimi bir 
surette d'!\ '.lm ct:ni~tiı'. B.mdan 
başka diin şı>brirnizPcki bütiin 1 
halke~lerincle mernı;im yapılmış 
ve birçok lt'nıo.;il ve nıüsanwreler 
vcrilmiı;:tir. 

nm. 
Memleketlerimiz arasında öteden

beri mevcut iyi münasebetler dnima ı 
mütekalJil Lir anln~a ve müsaade. 
lıtarlık esaslan dahilinde kuvvet bul- ı 
muştur. Bu zihniyetten mülhem ola.

1 
r~k iki tarafın karşılıklı. ekonomik in 
l:.ıpfını ve menfaatlennin en doğru 
Ye dostane surette hal ve telifini is
tihdaf t-yliycn çalışmaları bu vesile 
ile ve büyük bir memnuniyetle teba 
rüz eltİnnl'!k isterim. 1 

Tah::ıkkul: ettirmeye çnlıştığımız 

ekonomik kalkınmn i~lerimizde Al
man sanayiinin hissesini ve yakın ala 
icavını liıyikiyle takdir etmekte ve bu 1 
yolda iktısadi münasebetlerimizin fe. ı 
yi:.di bir surette yiirüyect-ğinden emin . 
bulunmakta olduğumu da avrıca ifa. 
de etmeliyim. . 

Kadehimi Alman devlet reisi ek
selans Adolf 1 Iitlerin sıhhat \"e saa. I 
d~tl:~ine. Almı:ın milletinin refah ve I 
tecılısıne \"e Madam Funk ile Ekse
lansını7.ın ~ıhhat ve şerefine kaldın. 
yorum>. 

Dr. F unk da cevaben demiştir ki: 
« - Ekselan$, 

Misnfirsever yurclunu7.da ve onun 
güzel iz. bırakıcı merkezinde gördü
ğümüz samımı hü .. niik-.bulden ve 
çok dostane si:i7lerinizden dolayı, ay. 
ni zaınaııda zevcem namına da, sa
mimi ve derin şükranımı ifade et _ 
mcktı"':iı.1r mi;:made buyurunuz. 

Bilha•mı biz Alm.rnların, bugün 
kcndisjy)e <lo•tane münasebetler ve 
aym znmıında etraflı ve miihim men 
fant bcığları tesis rtme..'lc istediğimiz 
memleketi, velev biYknç günlük kc:a 
bir z.i:> liret esnrısında ols."l dahi tanı· 
m.ık, mı-ramlı olduf-u kadar nadir 
göriilr.n bir muvnffakiyetle ncticele. 
nt"n gHyrelll"riy)t". bu~iinkii Türkiyeyi 
cihandıt çı>k :nııteher, kuvvetli ve ik
ti~aden sa{:lııın b;r devlet haline geti 
ren sil', • çol.: mutı~rem mc~J,.ktasla. 

rıınla ve hu nı'"nılcketin diğer yiik
sek ~mhııivetleriyle bizzat temaıı ede. 
bilmek için Tliıkiye hükumetinin da
vetine ic;ılv•t Pvleınek benim için bir 

Bir müddet evvel Berlinde, Türki 
ye tarafından hariciye Vekaletinin 
pek değerli genci sekleteri Ekselan~ 
Menemencioğlunun vakifane ve mü. 
cerrr:h ıiyaaeti altında cereyan etmi~ 
o!,.n müzakerat sırası•ıda Tiirkiyenin 
Almanyaya mürac-.aatına ~mdiy<: ka
dar engel olan bütün tahdidlltın kalk 

masına muvafakat etmek ımretiyle 

~üphe ''e tereddüde mahal bırakmı
yacak surette anlntmıştım kı, Alınan 

piyasası Türk ihracatını kabule vasi 
mikyasta hazır oiduğu gibi Alman 

emtiasının Türkiyede satışının art -
ması da siz.in memleketinizin dahi 
kendinden mal ııacın alanın müşteri

si olmak istediğini ve her sahada ay
ni surette verimli olan Alman san:\
yii mahsullerini foydalı bir surette 
kullanabileceğini göstermektedir. 
Başka milletlerle olan ekonomik iş 

birliğimizi sıklatıtırmak istemekle di
ğer memleketlerin de "alim bir reka 
betini bertaraf etmek veya bu :işbir. 

!iği ile başka bir takım gayeler istih 
daf eylemek gibi maksatlardan çok 
uzak bulunmaktayız. 

Zira, hükfimetimin en hflr arzusu 
ve milletlerin ümidi, başka memle
ketlerle ekonomik i,birliklerinin lı:r 

haset ve itimatsızlık meııbaı Ye hu 
münasebt-tle bir niza ve siyasi ihtilaf 
tohumu haline gelmesine meydan 
vermek değil bilakis bunları millet. 
lcrc sulh. refah ve saadet getirmeye 
hizmet ettirmektir. 

Türkiye devlet reisi Ekselans Ke. 
mal Atatürkün sıhhatine, Türk mille 
tinin inki~f ve daima yükselmesine, 

çok muhterem zevceniz hayanın ve 
ekselansınızın şeref ve sıhhatine ka
dehimi ltaldırıyorum.> 

Ziyafett~ Hazır Bulunanlar 
Ankara, 6 (A.A.) - lktısat Ve. 

kili B. Şakir Kesebir tarafından bıı 

akşam Alınan lktıaat Nazırı Doktor 
Funk şerefine \"erilen ziyafette hari
ciye Vekili Doktor Tevfilı• Hüştü A
ras, Ziraat Vekili Faik Kurtoğlu, İn. 

hisnrlaT ve Gümrükler Vekili Rana 
Tarhan. Almanya büyük elçisi \'C el
çilik erkanı, milli :bankal~rın genel 
direktörleriyle istanbulda Do,·ce 
Banka ve Döyçe Oryan Bank rirck
törleri, lktıs::ıt V ckiıleti müstep rı \'e 

bütün müdürü wnumileri, Haririye 
Vı-ka1etinden de baz.ı erkan hazır bu
lunmuşlardır. 

Ziyafeti takip eden Siivareye, Da
hiliye Vı-kili ve P:lrti Genel Sekrete
ri B. Şiikrü Kaya ile Ankarada bu. 
lunan mebuslar, kordiplomatik ve si
vil ve askt-rİ yübek memurlar gel • 
mişlerdir. EROİNE KARŞI HARP 

(Bat tarafı ı İnci ıayfada) ŞÜPHELi DOGUM 1 BELEDİYE 
ya'.lıhanesincle mi arasam?,. dl'!r - Knr1mpnş11d.ı Hoca Hü!lrev mahal' iNTİHABAT/ 
ken, ıi.:;tadın sesi kulaıdarımı dol- lesinde oturan Sevketin karısı Mem-
l l 

Belediye intihabatı yarın bitir!) 
r un U: nune; dlin 8 avlık bir ölü çocuk do· ,, mi~ olacak, reyleritıi vaktinde kulla. 

- l ı amm, hanım! Sen bana ğumm:dur. ı . namıyan ar yarın kaz:ı1 merkezlerin -
bnk !.. Ru senin iş çıkar iş drğil.1 Cesedi muıwenc eden beledİ'-'c ta- d b ı d 

1 
J " c u un urıılacak sandıklara teyle-

N ene lazım .. Evini barkıııı ) ıkma bibi ~iiphdendi~inden ölünün bir ke rini atabilc-ceklerdir. 
da, gel kocanla barı;;.; çoluk 1·ocu-: re <le adli_•·e doktoru tarafından mu. B " ! ' ugün Fatih kaz.Rsı daJ,jJ; ıde Da. 
ğuııuz da sefü, sergerdan, periı-ı.a,·· ıı. aycncsini istemis,t•r. 1 { b" , vutpa~a, u ıyar, Keçil .• tu:ı, Kürk-
olnrn-ı111lnr. Sana o kadar :.ıöyle - Bunun Üzerine ceııet bir pakete aa "'b y 1 1 b çu aşı. a ı, .ınce ey, Çakıraea. Ka-
rim. rılarak rıdli tabipliğe getirilmiş ve sapily 5 mnhnlleleıinde, Krıd•köyüıı. 

Arkama di.>ndiim. Avukat Ra- muavenı· sonundn morga kalclıı:ılma de İç Erenköyde, Beyoğlunda 1 !aı,
mi, ferah ferah altmışında olan sına lüzum görülmüştür. köyde, Be\'ilrtn~ta Ortaköy, Mecidı
bir acuzeyle koııu~uyordu. Evve- ==n=in==k:::·:-o"t-=i:-il:::ü:::ğ=-ü=n::i.=i =l=>r=o=p::a=g=a:::!ı=ıd==a~=,ı=a= ye mahallelerinde, Eminönünde Mi-
lii miiekkilesi falan sandım. Son- h t d l t 1 k mar Hayrett.ın. Mı"mar Kemal, Tav-er va an aşn an a :ma ı; ta ibi -
ra avukat anlattı. Müekkilesi fi- sıklnştmnaJı, hııtta ıslah ve teda\'i pnbaşı mnha1lelerinde, Bcykozda 
lan değilim; bo)·un~a ilç çocuğu mUesscscJeri <le açmalı. Ama, mü- Mahmut Şevkctpaşa. Alibahadır, 
varmış ela koca.sındnn ayrılmak i- eyyideleri de şiddetlendirmcli. Buzhane, Paşamandıra mnhallelerin
çin talak davası açıyormuş. Üsta- Eroin kullananların, altı ay de intihap sandıklnrı bulundurulacak 
dm, boş znınanlarındn, adliye ko- müddetle nakırküy hastahanesin- tır. 
ridorlarında boy le hayırhahane dP. tedavi görmelerine karar veı i- Dükkana giren otomobil -
nasıhatleri de vardır. Bu da o na- liyor. Mademki eroin kullıanmak Şoför Hüseyin oğlu Cevadın kul-
sihatlertlen biriyııı is. · muzır \'e kanunla nıemnudur.. )andığı 2861 numaralı otomnbil, 

- :\hışnllah üstadım .. Sizi gök Kanunen memnu olnn her şeyi dün Sultanhamnmmdan geçmekte i. 
te ararken yerde buldum. diye sö- yapmak gibi, eroin Jcııllanmak da ken frenleri birdenbire bozularak 3 7 
ze başladım. ve hemen sadede bir cürüındüı·. Cürmün ise, cezası numaralı Vnhrnm Serkisyanın mani· 
geçerek: olmak lfız1mgelir.. Ceza cUr.mün fatura mağazasına girmiştir. 

- Üstad, dedim; bir anketi - sırtından indi mi, cürüm şahlanır. ı ~--•'-ll•m!l••&l!!llll!I~ 
miz \'ar. Bunun için, eroin kullananları da, 

-Söyle bakalım. hiç olmazsa altı aydan başlayıp 

- Eroiı ·n kökünü kazımak i- hapis etmeliyiz .. 

çin en kestirme yoldan ne yapma
lı? :\Iüeyyideleri mi şiddetlendir
meli? .. Takibi mi sıklaştırmalı? 
Propaganda mı yapmalı? Hususi 
ıslUh ve teclavi mliesseseleri mi aç 
mah? 

- Memnuniyetle söyliyebili -
riz •ki, bizde eroin iptilası birçok 
memleketten azdır. Günden güne 
de azalmaktadır. Fakat, böyle ol
duğu halde, bu menhus zehirin 
kullanılmasının katiycn önüne geç 
mek liizım. Bunun için de, söyle -
diklerinin hepsini yapmalı. Eroi-

Sonra, eroinmanların hapis e
dilmemelerinin bir mahzuru daha. 
var: Üzerinde eroinle yakalanan 
satıcılar, kendilerini satıcı değil 

müptela gibi göstererek hapisten 
yakayı sıyırmak yollanın da bu • 
Juyorlarm1ş. Bunun da önftne geç-ı 
nıek için hapis cezası herhalde Ja
zınıdır kanaatindeyim. 

Hele eroini satan, ticaretini ya 
panlar için, idam ceznsı bile azdır. 
Bana sorar.san, hani tulüatta ol
duğu gibi: ba'delidanı kırk sopa 
ile dnrplerine karar veririr:ı. 

TAKViM 
7 lık Teşrin 1938 Cuma 

Hicri : 12 Şahaa 1357 
Rumi: 24 EylUI 1354 

Hızır: 155 

Doğu • ati: 6,00 

Ôğle : 12,02 - İkindi 
Akıam : 17,43 - Yatsı 

fmcnk r 4,24 

~ 

15,lS · 
19,14 



??? • • • 
Yalova icra Memurluğundan : 

Bir borcun alınması için haciz 
olunup 1500 lira kıymet takdir o
lunan Yalova çar~ı içinde kain sa
ğı Halil, solu hapishane, arkası 

Osman oğlu Murat iinil yol ile mah 
dut kiırgir ve tapunun teşrinievvel 
935 T. 6 numarasında kayıtlı bir 
mağaza. 

Ye A ka,a banın Cumhuriyet cad 
desi üzerinde deniz kenarında dört 
tarafı Cemil Zehra senet sahibi ve 
yol ile mahdut. olup tamamına 1 

5000 lira kıymet takdir olunan alt 
katı iki oda bir mutfak bir kilfır 

ortasında bir taşlık orta k:ıtı üç 
oda bir sofa bir antre ve üst katı 
yani çatı ara'I iki oda bir sofayı 
havi mü~temilatı bulunan tapunun 
Birinciteşrin 935 T. ve 5 sıra numa 
rasında kayıtlı keza kargir bir ha
ne. 

• 1 o .. 

Sabah, Öğle ve akşam 

Her yemekten sonra dişleri niçin 
temizlemek lazımdır? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakım•ızlıklan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
eııza, ve hatta zattirreeye yol aç
tıkları, iltihab yapan diş etlerile 
köklerinde mide humma"ı, apan
disit, nevresteni, sıtma ve romatiz
ma yaptığı fennen anlaşılmıştır .. 
Temiz ağız, ve sağlam dişler umu
mi vücut sağlığının en birinci şar
tı olmuştur. Binaenaleyh dişlerini
zi muhakkak her gün sabah, 
öğle ve akşam 3 defa - (Radyolin) 
diş macunle fırçalıyarak sıhhati

nizi garanti edebiliroiniz ve etme
lisiniz. Bu suretle mikrobları im
ha ederek di~lerinizi korumuş O• 

luı;sunuz. 

• 
7-11-938 pazarte,i günü saat B ·· ·· hl"k 1 k •hh • • · k S b h 

13 den 14 kadar Yal<>va tcra dai- utun te 1 e ere arşı Sl atınızı orur. a a , . 
resinde açık arttırma ile satılacak- öğle ve akşam her yemekten sonra dişlerinizi 
tır. Şartnamesi 27-10-938 den fırçalayını z 

. - ~. . . . . . i .... ~.ıı<:/.;.·.' . .,.~:t ...... " 
Kiralık kapalı yuzme havuzu 

gazino ve müştemilatı 
Ankarada kı~lık eğlence yeri ihtiyacını karşılayacak olan Çocuk 

Sarayı caddesinde Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından inşa. ettirilen 
25 metre uzunluk 9 metre genişlik ve 1.70 iliı 3.50 metre derinliğin-

, 
YENi RADYO , 
iSTASYONUNU 

·-

&L&tC 
J939 

~ 

MODE LI 

~~"j, .. ~ • 
\ \ . ....... . 

~~""' ... ": . -.. ~::-. 

itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurulmakta -
dır. Arttırmaya girebilmek için 
yukarda ayrı ayrı gösterilmiş olan 
1<ıymetlerin % 7 .5 i nisbetinde te
minat akçası veya ulusa 1 bir ban
kanın teminat mektubu ver:Jmeli
dir. İpotek sahibi alacaklılarla di
ter alakadarların ve irtifak hakkı 
olanların bu haklarını ve hususile 
faiz ve :na'!'afa dair iddialarını iş 
bu ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile daire -
mize bildirmeleri lazımdır. AkRi 
halde paylaşmadan hariç kalırlar. 

deki kapalı yüzme havuzu, gazino ve müştemilatı kiraya verilecektir. 

İhalesi 20 - 10 - 938 per~embe günü saat 15 te Ankarada Çocuk
1l..: 

Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör-1 Türki e Umum satış deposu : Sultan Hamam Hamdi Bey g eçidi 46 _ 56 No. Tel : 21295 
mek ve daha fazla malümat almak istiyenlerin kurum hesap işleri di- ım•y••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••tf 
rektörlüi(üne müracaat etmeleri. (7233) __ _ 

Tayin edilen günde gayri men . l .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;i~i!I 
kul en çok arttırana ihale olunur. I 
Ancak: Arttırma bedeli muham -
men kıymetlerin % 75 ni bulmaz 

İstanbul Belediyesi İlanları 
ve satış istiycnin alacağına rüç- ••••.••••. •••.•••••••••- . . 
hanı olan diğer alacaklılar bu _ Keşıf bedelı 1175 !ıra 7 kuruş olan Tepebaşında Şehır Tıyatro-

ADEMi iKTiDAR 
Ve Bel Gevşekliğine karsı 

Tabletleri her eczanede 1255 

lunup ta bedel bunların alacağının sunda yaptırılacak tamirat açık eksiltme;•e konulmuştur. Keşif enaki-ı 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en le şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 
çok arttıraııın taahhüdü baki kal- kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdüı·ltiğünden bu iş i-/ 
mak üzere arttırma 15 gün dahal çin alacakları fen ehliyet vesikasile 88 lira 13 kuruşluk ilk teminat! 
uza~ılara.k 22 - 11 - 938 sah günü/ makbuz veya mektubile beraber 13 - 10 - 938 persembe günü saat 
aynı saatte yapılacak arttırmada · ==================================--==========-=::::: yukardaki şart tahakkuk ederse 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6933) 

arayınız., ( Postakutusu H ormobin) 

en çok arttırnna ihale olunacaktır., 
Yukarda yazılı iki parça gayri 

nenkul gösterilen tarihte işbu ilan 
ve yazılı şartname dairesinde sa
tılacağından isteklilerin ve bun •

1 dan fazla malilmat almak arzu e
den1erin 938 20 No, ile Yalova 1c 1 
ra dairesine müracaat etmeleri i
lan olunur. (i0926) 

l staııb.ul ikinci icra Memurlu. 
fundan : 

Mehmet Edib'in mutasarrıf o -
lup Mehmet Fuattan borç aldığı pa 
raya mukabil ipotek ettiği Hoca 
Giyasettin mahallesinin Molla 
Şemseddin sokağında 240 kütük, 
565 ada, 5 parsel, eski 1, yeni l, ı 
3, 5, 7, 6 numaralı arsa satılığa 
çıkarılmı~tır. 

Mezkur arsaya üç erbabı vu -
kuf tarafından (528) lira kıymet 
takdir edilmiştir. Arttırma 
17 - 11 - 938 tarihine müsadif per
~embe günü saat 10 dan 12 ye ka
dar dairede yapılacak ve verilen 
bedeli muhammen kıymetin % 75 
ni bulmadığı takdirde arttırma 15 
gün daha temdit olunarak 2-12-3!! 
tarihıne mim. d.f cuma günü saat 
10 dan 12 ye kadar temdiden mü
zayedeye devam olunacak ve en 
çok arttıranın üstünde bırakıla -
ca.ktır. Birinci arttırmada son müş 
teri tarafından verilen pey ve ta . 
ahhüt baki bırakılacaktır. Arttır
maya girmek istiyerıler işbu ar
saya takdir olunan kıymetin %7.5 
nisbetinde pey akçesi veya ulusal 
bir bankanın teminat mektubunu 
••ermeleri lıizımdır. Arttırma peşin 
para ile olup mezkilr arsanın nef
sinden doğan müterakim vergi ve 
tanzifiye ve tenviriye ve çöp para
sile % 2.5 resim deli aliye borçlu
ya ait olup bedeli müzayededen 
t.diye edilecek ve yalaız 20 sene-

' 

-- İsti~lal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - ilk. Orta ve Lise kısımlarına y . ılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına 

devam olunm3.ktadır 
2 - lstiye :ılere mektebin kayıt şa• ti ı ıı bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaıı Pdi k arakolu arkası : Telefon: 22534 .,,.. ! ... .. 

.... ESK FEYZIAT I MEYVA 
En boş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

tabii bir meyva tuzudur. 
edilmiş Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 

· Arnavutköy Çift eSai"aylar a E•1alıiz bir fen har ikası olduğundan tamamen t aklid edilemr.z 
l l\GILIZ KA NZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Ana sınırı ile ilk kısım en yeni ve modern tesisat ile Beb.;kte eski Fransız S~njozer mektebi binasınd 

Orta ve Lise sınıfları ArnavutköyUnde Tramvay cadd(·sinde Çirte ;.r·.~·Jard~ kız ve erkekler için ayrı 
Her gün ıut 10 da n 17 ye kadar Yeni Talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep 

müracaat edilebilir. lik vakıf taviz bedelile tapu harç- Deniz Has tahanesi cilt ve 
!arı müşteriye aicl olacaktır. zührevi l:astalıklar mütehassısı lstiyenlere tarifname gönder ilir. Telefon: 36-210 

2004 No. lu İcra ve iflas kanu- DO K TOR 

nunun 12G net maddesine tevfi - Feyzı· Ahmet Onaran 
kan hakları tapu sicillerile sabit Erkek, kadın ve çocukla r 
olmıyan ipotekli alacaklılarla di · Pazardan maada her gün 3 için 
ğer alakadarların ve irtifak hakkı den sonra haataların ı kabul T RE NÇKOT LAR, RENKO T-
sahiplerinin ·bu haklarını ve hu - eder . LAR ve VATERPROOFS 
susile faiz ve masrafa dair olan Adres : Babıali Cağaloğlu yo- MUŞAMBALARIN iN 
iddialarını ilan tarihinden 20 glin kuşu köşebaşı 43 Numara. Her cinste zengin koleksiyo o-
içinde evrakı mfü;bitelerile birlik-1 !!11111111••••••••••••1111!!! 

1 
l a rını her }erden ucuz fiat ve 

müracaatla bildirmeleri lazımdır. moda mü~sseselerin~e~ ç_ıkmış IB XER mataz, lar ın da bulursunuz 
te daireye 36/1764 numarasına 1 Pari' ve Londranın en büyük müsait şartlarla BeyoğJund a ı 

Aksi takdirde hakları tapu si- patronlar uzerınde bıçılmı~ ba- • 
cillerile sabit olmıyanlar satıs be- .vıınlara mahsu~ MUŞAMBA- Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
delinin payla~ma•ından hari~ ka- ' LARIN zengin çeşidleri her yer Hakimlifinden : 
lırlar. Arttırma şartnamesi herkes den müsaid şeraitle ve ucuz fi- lstanbul Şehzadeb•,ında kıraaıha. 

yatlarla BAKER mağaza l arın- necilik yapmakta iken ölümü üzerine 
ta.ra.fıııdan görülebilmek üzere 

da s-ıtıJmakbadır. terekesine mahk.emeınizcc elkonmu' 
7 . 11 - 938 tarihinden itibaren da 

Hususi çeşidlerimiz yalnız olan Meşhedi lsmail terekesinden a· 
irede asılı bulunacaktır. Da -

mağazamızın dahilinde teşhir lacak istiyenlerin alacakları ve~ikasız 
ha fazla malumat almak istiyeıı -

edilmiştir. olmasından dolayı kabul edilememiı 
!erin şartnameye ve dosyasına mü Desenlerin hakkı mahfuzdur. ve kendilerine verilen mehil çok ev· 
racaatları lazımdır. :MüLayedeye vel geçmi~ olmakla artık tereke t••· 
iştirak etmiş bulunan mü~terilerin ZAYi - 2737 sicil No. şoför fiye ed il ip paylaşma yapılacağından 
bu arsaya aid bütün malilmatı öğ- vesikamı ve sıhhat cüzdanımı kay- tarihi ilandan itiboren on beş giin 
renmiş oddolunacakları iliin olu - bettim. Yenilerini çıkartacağım - zarfında iliim veya vesika gelirmi-
nur. dan eskilerin hükmü yoktur. yenlerin alacak iddialarının kabul 

(10927) Şoför Niyazi Gezer edilmiyeceği ilil.o 'llıınur. 

Geceli - Gündüzlü - Kız • Erkek 

OKULLAR GÜNEŞİ 
Ana - İlk - Orta kısımları vardır. 

( Eski Şemsülmekatip ) 
M~vkinin nezareti, havasının ceyadeti , suyunun nefaseti, öğret

menlerinin salahiyet ve müseliemiyeti, to!drisatıııın ciddiyeti, ecne
bi d;llere ve asri terbiyeye verdiği ayrıca ehemmiyeti ile bütün 
lstanbulun öze l okuliarı içinde büyük bir yer almış •bulunmakta
dır. Yarım asırlık hayatında ıne mlekete faydalı binlerce talebe ye
ti~tirmiştir. 

Yavr:ılarının uzvi ve ruhi yetişip yüköclmelerini dileyen ana
lar, babalar, veliler herhalde biz,at gelerek okulumuzu şereflendir
meleı·inde evlatlarının çok büyük mcnfaalı vardır. 

Hcrgün y.a+.ıJı, yatısız talebe yazılır ı~tiyenlere tarifname gön-
deril!r. Betikta~: Yı ldız. Telefon: 42282 --·---------.... ~ 

Sahibi: Ahmet Cemalettin S A R AÇ O C L U 

Netriyat müdürü: Macit ÇETiN Baaıldıiı yer: Matb,..ai Ebüzziya 


