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Çekoslovakya U[nutni seferberlik ilin ett 
Çenıberlayn - Hitler dün ak 
şarn son bir görüşnıe yaptı la 

Fakat anlaşamadılar ! 
ÇEMBEALAYN BU SABAH LONDRAYA DCNCVOR 

Südetlilerle ekler çarpışıyor 
S üdet gönüllüleri tarafından muhasara edilen 

400 Çek gümrükçüsü, 4zabit ve 40 asker 

Alman toprağına götftrUlftp 
ellerinden silôhları alındı 

Çimento mesele
sinin halline 

doğru bir adım 
İazan . Asım Us 

Bapeldl CelAl Baf&rm dört Hile

n ...... Te 9&D&fÜeflll9 plbmda 
aemlelretJmls lçlıı ç1meato mwlfllll· 
ala balllae doinl atılmlf bir a4mı 
:nr: Slvuta devlet eliyle bir çlmeato 
labrllrMı k1ll'almML 

81TMta 4nlet eUJle bir çlmeato 
fabl'lkMI Jmnuk 1ranft baJdketeD 
fC»k 7erbldedir. Zira SIVM .A,nadoJll• 

aUD merlrelll UJ11abllecek bir aokta
...ıır; banda lr111"Ulacak ıabJ'lbdaD 
Orta A!MdobQ'a Te Şark .,o&7etlerl· 
.... 1ICU tııa&Ja clmeat.o _.tleblllr· 
Bu 8UNtJe memleketin • slfade l• 
mara maJıtao olaa b11 mmtakaJAl'lll'" 
da halka~ blDa tekllDde ,.,_,.. 
ilk lmdnti aıtınlmlf olu. 

.... lalklmeUa pl'Ü J'ol Te fi• 
meadlf•, köpıl Te senir aıel&de bl· 
u lJlfUI 19lrltnde Prlfdlcl imal' lf
Jed heals ... ermlt dellldlr. Bir 
......,.. Bnarama, diler taraftaa 
Irak hadatlarma dotra 11...Ueı• ti• 
maadlterler bile bltmemlftlr. Kaldı 
ki bular ltlıtlkten llOlll'a pae pea• 
t.o AlfDa leap eden baar barelretled 
deY .. edip aİdecelrttr. A.labNda 
dil'& 1'11 elll blaa De Jenf iki m ... aJJe 

ppdaeatı albt baab ~to old•· 
tana bllmeıea tehirler ve ımuba1ar 
balkı mlalt tı1at ne ç1meato -. 
rtk etmek lmkAnmı bul1111CA m11da
lra 1'API lflerlnde bundan UtUade e-
4ecekdr. fJbnd.l toprak ye kerplc 
memlebtil olan ,.erler ondan ...,. 
ıavat ıavat medeni mammel• ...... 
111 alacaktlr. 

&hu otmento tabrt.....,,.,. JJG1le 
dolı'adall 4olra1• memleket bDU'I
• ,.,._.. blsmettea bafb dolap 
.. ,.ıe haJUb .faJdalan 4a aörlleeelr· 
tir: Orta Aıla4olada ve Şark v11&1et· 
lerlncle oldalwa gibi Garp vt1&1etlerln· de." .•.• tıpt.lanlua ..... .. ,,_,,. ... "' 

...... BapekUl ÇemberJlJll Loıl4n:ra 
barebt etmit buluanuıt .. dır. Godeabel'I 
m~bnm mflabet bir aeUce nrmedea 
bilUll aalqılıyor. 

Matbuata bsa bir teblil verilmlpe de bu 
W tarafın mllşterek bir reaml tebUI net
retmif olmalan suretinde kabul edilemez. 
lnailiı Bqvekill de, HiUer de pbsaıı be
yanat .. bulunmamıılar ve namlarına resmi 
'ft)'a yan reaml surette bir beyanat verU
memltUr. 
AlmaaJarııa lnanWere verdikleri son ce

nbıa mahtevuı ve bu cevaba CemberllJ
Din mllsbet ve:ra meafl bir mukabelede bu
lunup bulunmadılı meçhuldür. Yalnıı his
aedW70r ki dllne kadar dllnya)'l endişeye 
vermekte bGrilt bir tereddlldll yokmuf 11-
b! lhtlkea Alman11 İqiltereyl tatmin et-

(Sonıı: Sa. 1, Sif. t) 

Çelı:011l0Talı: htlktmetl, B. Çembe11-
la7n'den bir m•aJ almqtır. bum .. 
•aJda memleketin her tarafında Te 
bllhaua ahallll Slldet olan yerlerde 
hl.dlaeler zuhuruna •ebebl7et Terebl• 
lecelı: hertlltUl harekl.ttan çektnnm .. 
•I talep edilmektedir. Bu mesaj, her.. 
kese ve bilhassa Almanlara hitap et
mektedir. Bu gtbt hldlseler ,ne ç.. 
koılovak huduUan dahilinde, ne de 
öbtır tarafta nkuagelmemelı: icap 
eder. Hiç Şnpheıtz Çelr:oalovak7a bıı 
kabil hl.dlselerln ve ftlphell maht7et,.ıı 
te mndahalelertn nkubulmamuı I• 
çln elinden ıelenl J'&pacaktır. ç.. 

(Sonıı: Sa. 1, Sif. 11. 

Ağırcezada enteressan bir dava görülüyor --------- - -
Taksimde güpegündüz 

oynanan oyun 
Bir kadının gözıeı inı bağlayarak 

mücev ~erlerinı 
çalmak isteyenler kımlerdi? 

Kuduste asiler birçok 
yerleri yakblar 

KudUs, 23 (A.A.) - Aailer, Seri&. 
daJd zfra&t ist&SYODU, polis merkeli 
ve gUmriik binasile BeytW1ahlm te. 
lefon merkezini yaJmııalardır. 

Saffad civarında kuvvetli ut mttf. 
raelerile Uç tayyarenin himayesinde 
hareket eden muntazam kıtalar ara. 
mıd& cereyan eden muharebe netice. 
Binde 21 ul ölmtlfttlr. 

ikinci uyf amızda 

Cz Tlvatro 

Potemkln Leh maalabatKllzarına teblll•t 

Çek hududuna Leh kıtaa 
tahşidi tekzib edilmez 

Rusya 922 pak 1 
feshedecek 

V&l'IOVL 23 (AA) - Sayzin st.. l ,ada Sayma •mtekvmda 
lezyaamm Polonyaya illıaJu lehinde P~ llilrada ı&dUlt:.~..._", 
dün on binlerce kiti IOkaklarda Dil. raelerl tePD edtl•tettr. Bu .J•-..~~ 
maYif yapmıtlardJr. 

Sayzin, 23 (A.A.) - BeJae1mllel 
vaziyet dolaymile Polonya manevrala
rmm 1onunda yapılmuı mukuTer o. 
lan geçit resminin icrunWın llUfı B& 

za.r edilmiştir. ZUnoJundutana g&e, 
kıtaat, hudut tmrtDde 1111' noktaya 
gitmekte ve o noktada dtlnclenberl 
kıtaat ve mftblmm&t tabllt ecllL 
mektedir. Sayma Sl1ayumm b8ttl1l 
119hirlerinde duvarlara amlm• elan bir 
beyumamede ~Dlovakya SDesya. 
mım ana fttua rlletı1a -ti t1l•Jf: tir.,,...,...... 
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İY z RO 
Yazan: lsmail Hakkı Baltacıoğlu 

Tiyatronun mim terbiyedeki ehem. 
ıniyetini inkfır edebilecek insan az. 
dır. Bu böyle olmakla birlikte, tiyat. 
ronun mfllt uyanış ve milli bütün. 
Jeşme ile olan alakası iyice aydınla. 
tılım!'} değildir. Tiyatrosunu her tür. 
lU gerileme istidaklarından kutarmak, 
ona en büyük hamleyi vennek istL 
yen bir milletin fikir adamlarına dU.. 
§en §<!y onu tiyatro olmıyan, arizi, 
yahut yardımcı bUtün unsurlardan 
saymak. tiyatronun asıl özünü gös
termektir. Bizim bu makalede yap
mak istediğimiz de budur. 

Her temsilde ayrı cinsten bir ta
kını unsurlar vardır, sayalım: Sah
ne, dekor, makiyaj, kostUm, süflör, 
rejisör, bazan da müzik, nihayet ak. 
tör .. Şimdi, soruyorum: bu unsurlar. 
dan hangisi temsilin kendisi ve özü. 
dür? Bu sorunun cevabını kolaylıkla 
verebilmemiz için radyofonik tem. 
sllleri dUşUnmemiz çok faydalı olur. 
Radyo temsillerinde yukarıda saydı. 
ğmıız unsurlardan yalnız biri vardır: 
Aktörün sözleri, o kadar. Radyofonik 
temsillere hiç tereddüt etmeden tem 
ı;ll diyoruz; çünkü sahneli, dekorlu .. 
bir temsilden aldığımız bütün heye. 
canlan aynen radyo temsillerinden 
de alabiliyoruz. Hatta bazan daha 
iyi, daha kolay! Öyleyse hiç tereddüt 
etmeden hükmedebilirız ki temsil 
sanatının özU ne sahne, ne dekor, ne 
makiyaj ... dır, belki yalnız aktör ve ak
törün ifadesidir. 

Radyofonik bir temsille asıl sahne 
temsillerini ayıran tek fark bu ifade. 
nln radyoda söze inhisar etmesi, sah. 
nede ise hem söz hem de vücutle ya. 
pılmasıdır. Fiziyonomi, jest ve mimik 
de aktörün şahsından başka bir şey 
olmadığından tiyatro sanatinin özU 
aktörün şahsiyetidir, dersek tam bir 
söz söylemiş oluruz. 

Bir çok arkadaşlarım beni dekor, 
kostüm ... dUşmanr olarak tanıyorlar. 
Halbuki bunlara dileman olmak başka 
bunları tiyatronun yardımcı unsurl:ı..
n olarak almak ve anlamak başka.. 
dır. 

Ben bunlara dUşman değillm, belkJ 
bunları tiyatronun özU olmıyan pito. 
resk ve yardımcı unsurlar olarak alr. 
yorum. Ancak bizde sahne, dekor, ma
kiyaj, kostüm, rejisör tiyat.Tonun ilk 
ve yapıcı unsurları gibi anlaşılmış ol. 
duğundan milli tiyatromuzun istikli, 
1i namına memleketin her yerinde bun 
lara karşı şiddetli bir a.ksUiamel ya. 
pılmasmı da istiyorum. 

Bu bakımdan 1908 denberl yapılan 
ilk yenilik ve inkılapçılık hamlesi hal• 
kevleri tarafından verilen açık hava 
temsilleri olduğuna eUphe etr·emelL 
yiz. Bu temsiller k6ylerde sahnesiz, 
dekorsuz. .. yapılmakta olduğundan tL 
yntronun azn olan aktörün şahsiyetL 
ni bUtUn gerçekliğiyle ortaya koy .. 
maktadır. 1910 da Pariste bulunduğu.. 

uz sırada Place de la Nation civ~ 
rmda bir ilkokulun salonunda MolL 

~re'in Zor Nikiı.hmı ellerinde tut,. 
tukları kitabı okuya okuya, sahnesiz, 
dekorsuz, makiyajsız ve sü.flörsüz o. 
lara.k pervasızca temııil ettiklerini gör 
müştük. 

Artık anlaşılmak llzmıdı:r ki, ö1. 
tiyatro unsuru aktörün şahsiyetin

den ibarettir. Öyleyse milli tiyatro. 
nun mukadderatı aktörlerinin şahsi
yetine sımsıkı bağlı kalmaktadır. Baş. 
iıca Uç türlil aktör vardır: 

1) Hergünkü ınsan §3.hsiyetinl tem 
sile getirenler. Aktör vardır ki, her. 
gün evde, sokakta, tramvayda ne ise, 
nasıl bir insansa sahne üzerinde de 
odur, hiç değişmez. Bunlar aktörlerin 
en kötüsüdür. Çünkü fomsilde piyes 
kahramanının, şahsiyetini temsil et
mezler, yalnız kendi şahsiyetlerini ya.
şarlar. Bütün kötU aktörler gibi .. 

2) İkinci nevi aktörler günde. 
ilk eahslyetlerini temsile sokacakla. 
rma kendi kendilerine beğendikleri ve 
seçtikleri bir kahramanı temsile so. 
karlar. Bu aktörlerin temsil ettikleri 
kahraman piyesin, müellifinin kahra
manı olmadığından mevzu kaybolur. 
Şehir Tiyatrosu ananesine göre Zor 
1 'ikahtaki rollerin hep gülünç ridikUl 
roller olarak temsil edilmesi gibi. Hal 
buki bu roller iskolfistil<, septik filo
zofların karakter mihanikiyetlerini 
göstermek içindir. 

3) Bu nevi aktörler temsile ne gün_ 
de!ik, ne de herhangi şahsiyetle değil, 
piyesin istediği Eıabsiyetle girerler. 
Bunun için mutat olan şahsiyetlerin_ 
den soyulup yeni ve orijinal bir §ah
siyet halinde kendilerini yeni baştan 
yaratırlar. Asıl, aktör budur. G~çek 
aktör orkestra! bir ruh ta6Iyan insan.. 
dır; işi hiç durmadan şahsiyet değig. 
tlrmek, mevzua. ve kahramana mut. 
lak surette temessUl etmektir. 

· Şimdi milıt tiyatro binamızm han. 
gi unsur temeli Uzerine kurulabilec&
ğini açıkça görebiliriz. Bu temel yal. 
nız aktördür. lyi aktör değişmesini 
bilendir. İyi aktör boylu boslu, gür 
sesli, geniş hareketli insan demek de
ğildir. Söylemek gibi susmak, kımıl. 
damak gibi hareketsiz kalmak ta 
temsillerin cevherine giren 5eylerdir. 

Türk tiyatrosu 1908 denberi tanı
dığı sahne artistleri arasında dünya 
ölçUstiude tek adam görmüştür. Bu 
adam zavallı KUçUk Kemaldir. Şehir 
Tiyatrosu artistleri arasında bu çap. 
ta 

0

bir iki aktörilmUz daha vardır. 

Milli tiyatromuzu kuvvetlendirmek 
için aktör yetiştiren kaynaklan ele 
geçinnemiz l!zrmdır. Bu kaynaklar. 
dan biri de amatörlerdir. Bilhassa 
genç öğretmenler arasında öylelerini 
bilirim ki eğer hayatlarını dersaneye 
değil, mHU sahneye vakf etselerdi 
memleketlerine daha çok hizmet eL 
miş olurlardı. Devletin bu fmk!nt da 
göz önUnde bulundurması hayırlı o
lacaktır. 

Çamlıca: ff..9..938 /, H. Baltcıcwğlu l 

1 Devey- Hines davası ] 
1111 -

Devey ta.rafından eahit gösterilen 
Davis, gangsterler kralı Duç Sulç ile 
Nevyorkun Tammany Hall reisi HL 
ııes arasındaki mUnnsebetleri ve sır
ları en yakından bilen bu avukatın 
dini nmesi mahkemeyi tam altı celse 
işgal etti ve otuz saat sllrdü. Herkes 
Devey - Hines dava~ının bu en me. 
raklI safhasını bUyük alaka ile dinle.. 
dl. 
n vls ın sorgusu bittikten sonra a.. 

ı."lıkat Striker tarafından bir mukabil 
taarruz vuku bulacağı sanılıyordu. 
Hines'in malnm olan mUcadeleci ta
lllatlnden beklenen şey bu fdi. 

Ha.lbııkl bu umumi i tizar boşa çık· 
tı. Striker hareket ge erek Davis'e 
bir tek sual bile sormadı. Davis'in 

şehadeti 
mahkeme huzurunda v~diği ifadele.. 
rin yalandan ibaret olduğunu söyle.. 
nıedi. Bu adnmın sahte ve uydurma 
bir şahit olarak kurulmuş olduğunu 
ileri sürmedi. Sahidin sözleri arasın
daki tenakuzları yııkahyarak kendi. 
sini bir mc~hut suçlu vaziyetine sok. 
mağa teşebbüs etmedi. Davis otuz sa. 
at silren ifadesinden sonra yine eski 
mağrur ta\Tı ile §nhit sandıılyasından 
kalktı. hiç bir taraftan, hiç bir tenkit 
ve muahaze görmeden eski yerine o
turdu. 

Hope Dare'nin müthiş a§lkı ifade 
\'erirken Striker'ın tuttuğu bu yeni 
tnktikin elbette bir sebep ve hikmeti 
olacaktı. Vakın Hmes'in aYukatı sor. 
gu emıasında iki yerd müdahale et. 

• e ıne 
almad 

Çünkü: Çekoalovakyada ve Südet m ıntakaamdaki sanayi vaziyeti 

istediklerinin 
hepsini 

elde ediyor 
Pari nar'dan: 
HenUz kaybedilmiş bir şey yok, fa

kat kurtarılmış blr şey de mevcut de
fli. Yalnız, gayretlere devam olunu· 
yor dlyebfl1rlz. Sulh müdafaa. olu
nabilir. Şlmdlkl halde sulha sun'l te
nettils takblk olunuyor. 

® @ l<ÖMÜ9' MACf tol l.E R. 1 

®@ l(İMYA SE .. AVİİ MU.ttezl.EAl" 

8 u~e-\k ~~'tİİ tofBl'l1Lt"\ 

0 "v.wed' .arw~vil MDt!%&.!1Ü 
ı-~ransız ve lngJUz nazırları anlaş

tılar, Parla - ı...ondra beraberliği bir 
kere daha takviye ve teyit edildi. Bu, 
Fransa bakımından da, Avrupa bakı
mından da mUhlm bir şeydir. 

Siyaha boyanmış yerler nüfusun yüzde elliden f a:r.la
sını Almanların teşkil ettiği mıntakadrr. 

Hakikaten, BtiyUk Brltanya aşağı 
yukarı ilk defa olarak bir Avrupa 
meselesinde kat'I karar vermiş bulu
nuyor. Bu, adasına çekllmtş o büyük 
mllletJn tarihinde mUhhn bir yenlllk
tlr. 

Lord Runctmnn'ın Prağa gönderll
mesJ blle beklenllmedfk ve manalı 

bir hareketti. Çemberlaynln Berhtes
gaden'e gitmesi de daha hayret veri
ci ve ümit dolu bir hAdlse oldu. 

lnglltere, e~er yarın, haktkt mtlll
yet esasına göre teşkll edllen yeni 
bir Çekoslo\'akyanın hudutları kendi 
teminatı altına nlınırsa Avrupanın 

çehresi değlşeblUr. 
Hatta., DUnya tarihi bile değişecek

tir. 
• • •• 

lardan bahsediyorsunuz! dlyeblllr-
Jer. 

Do~ru. lstedl~lmlz, mukablllnde 
verdiğimizden fazla. Fakat işin ma
nevt tarafr bir şey kaybetmiyor. Bu
nun bal cnresl de Prağın ellerl ara
sında bulunuyor. 

SUclctlf Almanlarla tıkan lhttldf o 
kadar şiddetli bir hal aldı ki hlr cok-

(®o<§J~s~erg 

~eıresD<§J aır? 
tngiliz Başvekili ile Hitler ara. 

•ında müzakerelerin cereyan etti~i 
Gode&berg, Ren havzasım • kilçlik 
bir şehirdir ve Nazi tarihinde bü
yük bir değeri vardır. 

Filhakika, Hitler, yüzba~ı Römiln 
1934 te hazırladığı isyanı bastırmak 
Uzere, 30 haziranda birdenbire Go. 

Fakat hennz ltat't olarak söylen- deıbergden kalkmıştı. 

mtı, bir şey yok. Hitlerle Çembcrlaynin görüştük -
Çek Cumhurrelsl Benes Çekoslo- leri Dresen oteli de Alman devlet 

vakyanm, kendisine sorulmadan ha· rcısının °Mücadelem,, ismindeki 
zırlanan hiç bir plAnı kabul edemeye- e erini bitirdiği yerdir. 1926 da, 
ccğlnl bildirdi. Duna esasen şUpho hnpisten çıkan Hitler Godcsbergde. 
yoktur ve mantık böyle icap ettirir. ki bu otele gelmiş ve partiye men.. 
Londra llc Parla Çekoslovakya namı- sup bir ihtiyarın idaresindeki bu o-
na karnr veremezler. lki hUkflmetin tele inmi§ti. 
anlaştıkları nokta da Prasa tanlye- o tarihten sonra Bitler Godcı 
de bulunmnk içindir. berg'e 70 defa r;elmiş, hatta muvak. 

Faka't kararını verecek gene Prağ- kat bir zaman için partisinin mer-
dır, cUnkU mevzuubahis olnn şey Ço· kezini oraya nakletmi~ti. 
koslovakyadır. Bu noktn da kabule- Bitler, arada sırada buraya ge. 
dilmiş bulunuyor. lir ve kendisi için otelde daima ha. 

Demek oluyor kl haber Prağdan zır odalar bulundurulur. 
gelecek. Ondan gene bazı fedakA.r- Dresen otelinin taraçasından Ren 
hklarda bulunmnsr istenecek. Çek vad:ı;i ve şehrin tarihi kale harabe-
hUkumetl ve milleti şimdiye kadar e- leri görülür. Ditrih 1213 te tehir 
sasen birçok fedakflrlıklarda bulun-, etrafına bir kale çevirmişti. Bu ka-
dular ve ısı:.ııt ettiler ki, sulhu mu ha- le 1583 te Bavyera diıku Ferdinand 
faza etmek için cok llerı gıtmeslnl tarafından yıkılmıştır. 
bilirler. G~esbcrgin 25 bin nlifuısu var. 

Acaba yeni fedakA.rhklarda bulu- dır. Şehir bilhas5a -,,ılp, sinir, ve 
nacaklar mı? teneffüs yolları hastalıklarına iyi 

Fransızlara: ........._ gelen sulan ile meşhurdur. 
- Hıç sıkılmadan yent fcdakA.rlık- --=-------------= 

ti ve Davis'in eski maceralarından ba. 
z:lnrını hatır!. tar.:ı.k kendisinin suı.ılu
luğunu itirafa mccbuı bıraktı. Fakat 
bu noktalar asıl davaya alakası olmı. 
yan teferruat kabilinden şeylerdi. 

Davis ifadesi arasında şöyle demiş.. 
ti: 

- Ben bir gtln Hlnes'e ba_şmliddelu.. 
mumt Vilyam Dodge'nln bir gr.ngster 
için çok ahmak bir adam olduğunu 
söyledim. O bana evet, öyledir; fakat 
en çok faydalı müddeiumumi de o ola. 
caktır, diye cevap verdi.., 

Striker Davis'in bu sözüne kar§ı hiç 
itiraz etmedi. 

Davis yine ifadeleri arasında bir 
gUn başmüddelumumt Dodge'nin mu. 
avini olan Wahl'in gangsterler aley. 
hindeki tahkikat işlerinde fazla bir 
dikkat Ye gayret göstermekte oldu. 
ğunu Hines'e söylediğini, bu sözden 
Uç gün sonra Dodge'nln Wahl'i mua. 
viniiğinden çıkardığını söyledi; StrL 
ker bu ithama karşı yine ağzını açma
dı. Davis 1935 senesinde Hines'in Nev. 
york hükumeti umumi valisi Lehman 
nezdinde bUtOn nüfuzunu sarfe<:lerek 
o zaman ismi meçhul bir avukat olan 
Devey'i :ıdolandırıcJlık suçlarını takibe 

mahsus prosektör memuriyetine inti
hap edilmemesi için çalıştığını söyie
diffei zaman Slriker yine bir tek ke
lime ile mukabelede bulunmadı. 

Bunlardan sonra Davıs Nevyorkun 
Zenciler mahallesi olan Harlem'in gay. 
rimesul hakimi Hins'in tesiri altın.. 
da. olarak loterya oyunlarındaki do. 
landmcılıklar aleyhinde açılan tah .
kikatın nasıl akamete uğratılarak ya. 
nda bırakıldığını anlattı; Striker yL 
ne bir söz söylemedi. 

Daha sonra Davis (1) numaralı 
halk dilşmanı Duç Sulç'un Nevyorkun 
küçük kabaresinde nasıl öldilrüldU... 
ğilnü hikaye ederek ölilmilnden ev
v~l kUçUk bir kanape Ustünde söyledi
ği son sözleri anlattığı zaman da Stıi 
ker bir şey söylemedi. 

Davis üadeleri arasında Fransız 

ırkından bir gangter olan JUI Mar. 
ten'in katli hadisesini su suretle hl. 
kaye etti: 

- Bir gece Hines de beraber ol
duğu halde bir klilpten çıkmıştık. 
Duç Sulç fcvkalfide sarhostu. Kohoes 
otelinde bir odanın kapısı önünde ro. 
velverini çekti, Jül Marten'in ağzına 
ateş etti. Sebebi, Jlil Marten, Hines'e 
vereceğini söyliyerek Duç Sulç'tan 

larının fikrince tkl tarafı barıştır

manın artık ihtimali yoktur. Glttlkce 
vahimleşecek bir hastalık karşısın
da bulunuyormuşuz gibi. 

lşte bunun lclndlr ki bazıları, hal
li kabil olmıyacak btr meseleyi kö
künden sllfp sUpUrmek lAzımdır, di
yorlar. 

ŞUpheslz, mllfteblr ve cesur blr 
mlllettn bugUn lclnde bulundu~u ki
bir va gurur h!slerlni anlamak kabıt 
değildir. Bu gibi anlnrı ysışamış o
lan Fransa. ister ki sulh arzusu ile, 
hakları tesblt edilecek Adil bir hesap 
teraziye bir kere daha bir mUvazeno 
temin etsin, 

Acaba Hitler ne yapacnk? Ne di
yecek? 

Hltler son sözlerinde Fransa.ya 
karşı olan dostluk itirazlarını tek
rarladı. Teşekkür ederiz. Fakat bu
gUnkll vaziyette bu gibi sözlerden h!ç 
bir netice çıkarmaya lmktln yoktur. 
Mesele baı;ıka. Bizim için mühim olnn 
şey llltlerln başka clhotıerde ne dil· 
şUndUğU ve ne istediğidir. 

"HARP UZAKLAŞIYOR" 

Entransijan'dan: 
Hltlerln artık Avrupayı harbe sn

rUklomeslne hiç bir sebep kalmadı, 
çUnkU istediklerinin hepsini elde edi
yor. 

Fransa ne lnglltere her şeyden ev
vel harbi uzaklaştırmaya talıştıln.r. 

Du gayeye vasıl olmak itin, daha bir 
kaç hafta e·n:el lmkAnsız görünen 
mUsnadclerde bulundular. SUdet mın 
takası rcylAma bile mUracnat etmek
sizin Almanyaya verilecek. 

BugUn mesele artık mtııetler ara
sı bir mesele olarak değil, Berllnln 
noktal nazarına uyularak, Çekoslo
vakyadakt dahlıt bir mesele olarak 
ele alınıyor. tkl dost bUyUk devlet 
işe yalnız Prağa sulhcrı tavsiyelerde 
bulunmak ve rızaslylc boyun cğme~e 

20,0QÔ dolar almı§ ve bunu cebine at. 
mı§tr .. , 

Striker yine Hins'i dolay:slle itham 
eden bu ifadeye karşı da bir tek ke
lime söylemcğe lilzum görmedi. Hal
buki vaktile JUi Marten'in ölilsU kar 
yığmları altında. bakır tellerle sımsı.. 
kı bağlanmış biı vaziyette bulunmuş.. 
tu; ve katil hadisesinin mahıyetl bir 
tUrlU anlaşılamamıştı. O vakit bu hA.. 
dise Uzerinde tahkikat yapmı~ \'e bu 
işin sımnı bir türlU keşfedememiş o
lan Şarl Raney de §imdi mahkeme 
salonunda bu itirafları can kulağı 
ile dinliyordu. 

Davis'in bUtiln verdiği ifadeler hep 
hadiselerle kontrolll mümkUn olan 
§eylerdJ. Onun için Striker kendi
sinin Hines aleyhindeki şehadetlerine 
karşı bir tUrlU harekete geçemedi ve 
Davis'in bu suretle şehadetinden mu 
zaffer çıkması ile ifadeleri Hines a .. 
leyhinde bir itiraf şeklini aldı. 

Davis şahitlere mahsus koltuktan 
kalktıktan sonra hapisaneyi muhafn.. 
za.ya memur detektiflerin arasına gir 
dl; ve yerine dönerken nikfilılı kansına 
doğru bakmadı. Metresi Hopc Dare'ye 
dönerek muhabbetli bir bakışla tc. 
bessUm ettL ... (Arkası yarın), 



-----

Plan 
Yazan: Sadri Ertem 

Avrupada uzunca bir zaman kalmıı 
ve etüdler yapmı~ bir arkadaşım an. 

lattı: 
"- Yolum sabahtan öğleye kadar 

bir ucundan öbür ucuna hudut
ları geçilen bir memlekete düşmüştü. 
Bir de burada planlı faallyetler hak. 
kında malUmat alayım dedim. Çok 
maruf bir zata tetkik mevzuum hak. 
kında izahat verdim ve sizin .de bu 
işler hakkında .. beş senelik bir planı. 
nız var mı?,, dedim. Adam yüzüme 
hayran, hayran baktı. 

İçini çekerek: 
"- Bu memleketin, devletin beş 

sene daha yaşayacağına inanamıyorum 
ki. size beş senelik bir plandan bah. 
sedeyim.,; 

Planın gelecek günlere iman ve is. 
tikbali inşa etmek gibi bir manası 
var<lır. 

• • • 
Tansiyonu yükselen bir .dünya i. 

çindeyiz. Geceleri gözlerini kaparken, 
yarın sabahı nasıl karşılayacağını bil. 
meyen yüz milyonlarca insan vardır. 
Bu insanlar hayatla?ım tesadüflere, 
korkulara, ümitlere bağlamışlardır. ö. 
mürleri böyle bir işkence halinde har. 
canmaktadır. Tesadüfün IUtfu ve ya. 
hut tesadüfün kahrı onların ruhlarını 

sarmaktadır. 

Bu levhaları Türkiye hudutlarının 
dışında görmek mümkündür. Fakat 
Türkiye hudutları içinde istikbali in. 
§aya çalı~:ın ve yarını fethe karar ver. 
miş bir !r.sanlık vardır. 

Son günlerde dünya başvekillerini 
ve milletlerini meş~ul eden meselele. 
ri gaze~.~ sahifelerinde ve ajans haber
lerinde, radyo antenlerinden dinlemek 
mümkündü•. 

Cümhuriyet b<:~vekilinin son bir iki 
gün içinde bıze ve dünyaya anlattığı 

hakikat gelecek dört seııeyi endüstri 
!Jakım:ndan rlar!laştırmak cldu. 

Rcf~hı, mesut Türkiyeyi büyüli en
düstrinin siper!,.rin<le fethedeceğiz. 

Endüstrinin l•üyük erkanı harbi Ce. 
lal Bayar, bize z<> _:Jtedeceğimiz mev. 
zileri, tutacağımı7 hatları işaret edi. 

yor. 
Dünyanın başka yerlerinde insanlar 

insanları yenmeğe hazırlanıyor. Fakat 
TUrkiyenin cengi tabiatı mağlüp et. 

mek iddiasmdadır. 
Sadri Er tem 

se,·ketmek için nıüdalıale edecekler. 
Benes'Ie Hodza buna razı olacak

lar mı? Buglin bilmediğimiz yalnız 
bu kadar. Zannedildiğlne göre, Lon
dradaki elçileri lnglllz hariciye neza
retine, memleketleri hakkında ken
dilerine sorulmadan karar v-erilme
alne razı olamıyacaklarını bildirdi. 

Fakat Çekler ne kadar değerli bir 
mnıet olursa. olsunlar - hakikaten 
d e cok değerll bir millettırıer - bU
tUn Alman kuvvetlerinin hücumuna 
uzun mUddet mukavemet edebilecek· 
lerlne kendileri de emin olamazlar. 

Dlğor taraftan Çeklere, son defa 
kendilerinden istenen fedakA.rlığa 

razı olurlarsa istikbal için her türlü 
t ehlllreye karşı kentlilerine teminat 
verileceği vaadolunuyor. Yeni bir Lö· 
karno an1aşmasr veya bıışka bir an· 
laşma Çc klerln isti ki!\ ilerini hima:rc 
edecek. Çekler, mahılnt bir millet 
eeklf alarak sükun ve hürriyet içinde 
yaşıya<;aklar. 

Bu, Çemb:nlaynJo IIitler arasında
ki mülfıkatta clcğll, Almanyanrn baş
lıca taleplerini kabul ederek ;arılan 
bir neticedir. 

Fakat Fransa ile tn~iltere başka 

bir hal suretine, yani harbe >arma]{ 
neticesine varııhilirlcr miydi? Devlet 
ad amlarınrn Avrupa rr a tcşe ve rın e
den bir hnl şekli bulmak için ne Jrn
u:ır oncllşe içinde Jrnldıkları anlaşılı
yor. 

Du endişe çok büyüktür. Çünkü 
l\!aıışm ht:-r iki yakasında cfk;lrıumn
miye Südetler gibi uzak bir mcsf'le
cl " n <h la:n hlr harbe silrüklcnmcl{ ta· 
rartarı değildir. Her gUn masamın U
z&rt• 71111•• mektuplu bunun 
Fran~ft bnkımmclan cTl'llllnl t€'ı:ıldl t'l

lı · •or. 1 ilt ı rln •nln 

Asabiyet uyandı
ran bir yazı 

Heykel traşlar bir i d d ia n ın 
taşh i hini istiyorlar 

Dördilncil umum! müfettişlik tara
fından Erımrumda çıkartılan "Doğu" 

gazetesinde Türk heykeltraşları hak
lttnda bir yazı neşredilmiş, Ulus ga
zetesi de bunu iktibas etmişti. 

Türk heykeltraşlarınrn hiç bir kıy
meti olmadığrnı Ye şimdilik ancak 
bilEi yapabilecekleri ve binaenaleyh, 
Abidelerin ecnebilere verilmesini id· 
dia eden bu yazı şehrimiz sanat mu
lıltinde derin blr tesir uyandırmış ve 
'filrlt heykeltraşları aralarında top
lanarak, fi.bide inşasıncla eserleri seç
mek Uzere teşkil edilmiş olan jliri he
yetine bir muhtıra vermeği kararlnş
tırııırşlardır. 

Sanatkılrlar bu muhtırada, ayni 
zaıuanda jüri heyetinin kararlarını 

tenkit eden yazıdan dolayı gene ayni 
müfettişlik tarafından açılan Trab
zon ve Giresun i\bldeleri için hazırla
dıkları maketi eri vermiyeceklcrinl 
ve jüri heyeti bu hususta bir karar 
alıncaya kadar, hareketlerinde ısrar 
edeceklerini bildirmektedirler. 

---oı---

Başöğretmenlerin toplantısı 
İlkokul başöğretmenler! dlin öğle

den sonra kültür direktörlüğ·ündc bir 
toplantı yaparak yeni ders yılı hazır
lıkları ve okulların muhtelif işleri 

etrafında görüşmüşlerdir. 

Baş öğretmenler okullarda teşek
ki.ll eden himaye heyeti teşklla.tınm 

daha fazla randıman yerebilmesi lçln 
alınacak tedbirleri konuşmuştur. 

Yeni Ortaokul Direktörleri 
Yeni açllan ortaokul direktörleri 

dün kültür direktörlüğünde bir top
lantı yaparak okulların muhtelif ih
ti:raclarr etrafında görüşmUşlerdlr. 
Yakında azlık okut d i r ektörle ri de 

bir toplantı yapacaklardır. 

Yeni Müfredat Programı 
Lise ve ortaokullar için yeni hazır

lanan müfredat programları bastırı
larak dün bütün olrnllara , gönderil
miştir. Yeni müfredatta bilhassa te
rimlere a:ı.arni ehemmiyet verilmiş , 

bunların talebeye öğretilmesi işi hak 
kında muhtelif usuller konmuştur. 

Kıdem Zamları işi 
Gerek ilk, gerekse ortaokul öğret

menlerinin kulem zammı işleriyle 

kültür balrnnı Bay Sar ret Arıkan biz
zat meı;.gul olmaktııdır. İlkokul kı

dem zammı işlerine bilhassa fazla e
hemmiyet verilmektedir. 

-O---· 

Bu Sabahki Toplantı 
Paz:ırlıksız satış kanununun tatbi

katı etrafında görüşmek üzere bu sa. 
bah Şehir :Meclisi salonunda bir top. 
lantı yapılacaktır. Bu toplantıda kay. 
makamlar ve diğer bazı alakadar ze
vat bulunacaktır. 

-~ 

Beşiktaş Halkevinde 
Dil Bayramı Merasimi 

}]eşiklaş llalkrııi111/rn: 

l)il huyraını ıniinaschctiylc 26 Eylül 1938 
t:ırilıirıde s:ıat 18 ele evimizde ns~.-•ııl~ , . ... ,., .. :17.1· 

lı ıııcr:ısiın .~ apılac:ıktır. Arzu edenler ~ir.iş 
kartlarını ıuarc mcmurhı!;undan nl:ıbilir

lcr. 
ı - Ankara raılyosun<lan Yerilen söyle-

''İ il cliıılcnmcsi. 
2 _ Edrııiz :ıclına ılil iııkıl{ıbı ve önC'nıi 

lıakkındn Jıir söyle\', 
3 - l'Jmnl ıııii1.ik. 
4 - (Yalnız bir kelime) adlı 2 pcrılclik 

milli piyes. , 

Vali Va tovaya gltl1 
Vali ve belediye reisi Bay Muhit. 

tin Ü8tiindağ dün sabah Yalo\'aya git 
miştir. Orada Başvekil Celal Bayarla 
tstanbulun imarı etrafında görüşecek
tir. 

Milli Müdafaa Vekili 
Milli l\!Udafan Vekili K~zım özalı) 

chrimlzc gt"lnıişti r. Vekil birkaç gilıı 

Pazarlıksız satış 
Esnafa kararname etra

f ında izahat verilecek 
Diln 1ktxsat Vekdletinden şehrimiz 

ticaret Ye sanayi odasına bir tamim 
gelmiş, pazarlıksız satış mecburiye
tine dair kararname ve izahname e
sasları dahilinde lstanbulda. tatbika
ta. geçilmeden evvel iç ticaret umum 
müdUrlüğü tarafından Odada bazı 
toplantılar yapılarak izahat verilme
sinin münasip görüldüğU bildirilmiş
tir. 

Bu toplantılardan birincisi önU • 
müzdekl pazartesi gUnU saat 15.30 da 
yapılacaktır. Toplantıda belediye, 
oda ve matbuat mtimessllleriyle es
naf mümessilleri ve bir kısım tUccar 
hazrr bulunmak üzere odadan dave
tiyeler gönderllmlştir. 

lç ticaret umum müdUrU B. Milm
taz Rek'in bugün şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. Toplantıları Bay 
Mümtaz Rek idare edecektir. 

Fakir çocııklara 
yardım 

Teşekkill bir s enede 
10500 çocuğa baktı 

lllrnkullarda. okuyan fakir ve 

Basım istihlak 
kooperatifi 

lktısat Ve kllioln 
bi r me ktu bu 

Basın Kurumu başkanlrğına gelen 
malumata göre, Basım istihlA.k koo
peratifinin anamukavelesl lcra. Ve
killeri Heyetince tasdik olunmuş, 
tasdikli nUshası Vek~letten Kuruma 
gönderilmiştir. 

lktısat Veklll Bay Şakir Kesebir 
tarafından Kurum başkanı ve koope
ratif mUesslslerinden Bay Hakkı T&
rık Us'a. gelen cevapta Bay Vekil 
aynen şöyle demektedir: 

"Bu s11rctlo mcrdana gelmiş olan 
teşekkülün gazetecilik vo matbaacı
lık mesleğine hAdiın olacağı kanaa
tinde bulunmaktayım. Malftmları ol· 
duğu üzere, kooperatiflerin. muvaf~ 
takıy.ett, ortaklnrm müesseseye vet 
prensiplerine bağlılıkları ilo ölç\U .. 
mcktcdir. Bnsım kooperatiflnin do
ğuş tal'Zt ve telgra!ınızda izhar bnyu
ı·ulan htsı:ılyat bu muvaffakıyet hak· 
kın<laJı..i kanaatimi takviye eden l!le
beplcrdcııdlr. Hayırlı teşebbtl.ste mu
yalfakıyetlcr temenni C(lerim.0 

Mevsuk olarak öğrendlmize göre, 
kooperatifin faaliyete geçtikten son
raki !htiyaçları için, ucuzca faizle 
şimdiden elli bin liralık bir kredi te-

-
(jöeüp 1.JüşündiiAçe -- --- ~ .. ~ 

Ucuzluktan 
önce doğruluk 

gerek 
Dün bir gazetede okudum, "Anka. 

ra., Türkiyenin en ucuz ıehri olmu§. 
Ama, onun da bir derdi varmt~, ki he.. 
nüz çaresi bulunamıyormu§. Bu dert, 
ev kiralarındaki pahalılıktır. H ükfi
met, kendi. memurları için bir aevlct 
mahallesi kurmağı kararlaştmlığı için, 
Ankara, kira pahalılığından da kurtu. 
luyor demek. 

Fakat ıu ucuzluk davasını, bir dev. 
let işi gibi takip ederken, bir yandan 
daha ehemmiyetli ve daha ~tin bat 
ka bir mücadele yapmak lazımgelecek. 
Yarın öbürgiln "pazarlık., kalkıyor. 

Bu yeni kanunun piyasayı sarsacağı 

mutlak bir gerçektir. Sarsıntı, alıcı 

ilstUnde tabil daha büyük ve daha 
'derin izler bırakacak. Yasayı kuran-
lar, elbette bu noktayı gözden uzak 
tutmamı~lardır. İlk günlerde azıcık 
yadırgasak da, çok gesmeden buna da 
alışacağız. 

Birkaç yıl önce, "okka,, dan kilo
ya geçiş, esnafrmız için bir piyanko 
vurgunu olmuştu. Herşeyin ağırlığı 

üçte bir azalmı§, fiyatlar yine eski 
halinde kalmıştı. Pazarlıksız satışın 

da böyle bir dolaba dökülmemesi için 
ne gibi tedbirler almak lazımsa, ya.. 
pılmahdır. 

yoksul çocukları korumak lşinln lda- mln edHmlş bulunmaktadır. 
resini bizzat Muhiddin 1Jstüıı.dag ei~-

Doğrusunu isterseniz, bence, bUtUn 
bunlan go1gede bırakacak derecede 
önemli başka birşey var. Bize bir 

ne almış ve ilkokul çocu!Tları için B } · ı ı t• t 
himaye heyeti teşkiU.tı vücuda getl- eyne ffi} e ıcare "Ticaret Namusu,, kanunu lazım. Ta.. 

bii §artlar içinde ''rekabet,, piyasalar. 
dan silindir gibi geçer, mal cinslerini 
ayni fiyat etiketi altında toplar. 

rilmesi hakkında Partiye bağlı ol- d 1 • • 
mak Uzere bir birlik kurmuştu. Bir- Ü a arı reısı 
llğin tesis tarihi olan 9 3 7 nisan ayın- • • , .. 
dan bugüne kadar bütün kaza, nahi- Nevyork sergısındekı Turk Fakat piyasamızda böyle bir silin. 

dir yoktur. Fiyat birliği gözle görülilr: 
şeylerden olduğu için, her dilkkB.n 
buna boyun eğiyor. Ama mal cinsleri 
için böyle birşey söylenemez. 

ye ve köy kollarının yardımlyle paviyonu pla nlarmı beğendi 
10.500 çocuk doyurulmuştur. 

Birliğin bu yılki çalışma vaziyeti 
ni tesbit etmek maksadiyle önümüz
deki 29 eylül perşembe günü ~at 15 
de lstanbul vilhetl Parti salonunda. 
bütün kol teşk'ilAtı nın murahhasları
nın iştira:tiyle bir toplantı yapılacak-

tır. 

Viyana birahane
sindeki vaka 

Müddeiumumi diln 
iddiasını serdetti 
Geçen sene Tepebaşmda Viyana bi

rahanesinde cereyan eden yaralama 
vakasınm muhakemesine ağır ceza
da dün de devam edilerek mliddelu
mumi tarafından mütalea serdedil-

miştir. 

Müddeiumumi Übeyt vakayı lz:ıh 
etmiş, suçlularclan Şükrli, Samı ve 
Nccatinin, diğer Necati kendilerine 
baktığından kızdıklarını, kendisini 
tabanca ile öldürmek nıaksadiyle a
ğır surette yaralamış olduklarını sa
bit görmüştür. Duna göre Şükrü 1le 
ı::aminin katle teşebbüsten 61 inci 
madde gözönüoe alınarak 448 inci 
madde ile, Necatinin de öldürmcğe 
tam teşebbüsten 62 ııci madde naza
ra alınarak 44.8 inci maddeye göre 
cezalandırılmasını istemiştir. Muha
keme suçluların müdafaalarını yap
maları için b:.ışka lılr güne bırakıl-

mıştır. 

-o---

Çuval Çalan 
MahkUm Oldu 

Yercbatanda kömürcü Niyazinlıı 

dükkanına giren ve çala çala Uç es!{l 
çu;·al aşıran sabıkalı hırsızlardan 

Hüseyin, dün üçüncü sulh ceza mnlı
kemcsindo muhakeme olunmuştur. 

Hüseyin, salııkalan gözününe alına
rak 9 ay müc.ldetlo hapis ccznsmn 
çnrptırılrn ıştır. 

~ 

Nazım Hikmet Ve 
Arkadaşları 

Dün ağ'rr ceza ınahlrnmesinde iki 
komünisllik muhakemesine gizli ola
rak bakılmıştır. 

Bunlardan birinin suçluları Nazım 
Hikmet, Cenap J3ehabcttin ve Selfl-
lınttin · <li .C'rinin · urhanettiıı 

Beynelmilel ticaret odaları reisi 
B. Yatsan ve arkadaşları, dUn TUr
kofis İstanbul şubesini ziyaret etmiş
lerdir. Vatson, ofise geldiği zaman 
yanında ticaret odası reisi Mltat 
'.AH, beynelmilel ticaret odaları Tür
kiye komitesi reisi Galip Bahtlyaı 

bulunuyordu. 

B. Vatson, Tlirkofis reisi Burhan 
Dahmadan, Türkiye - Amerikan tt .. 
caret münasebetleri hakkında uzuJ 
boylu izahat almıştır. 

Vatson, söz arasında, fırsat bul
dukça, Türklyedeki sosyal ve ekono
mik inkırnplardan bahsediyor ve 
şöyle diyordu: 

- Bu gidişle 25 sene sonra, TUrkl
ye dünyanın en kuvvetli ve en ideal 
bir memleketi olablllr. 

Bir kısım satıcılar bütün zekfilantiı 
hileye harcamaktan çekinmiyorlar. 

Mallar karı§ıktır. H~nı bu karı§t~lr. 
ğın çoğu, yalnız kesemizi zarara sok.. 
makta kalmaz, sağlığımızı da tehlike 
ye düşilrür. Bu türlü hilele ı·., b~çak.. 
sız işlenmi§ cinayetlerden ne farla 
var?. Ben, işte bu derdimize çare a. 
rarurken, şu cinayeti andıran suçlara, 
'kanlı vakalann cezasını kesecek bir 
kanun istiyorum. Çünkü küçük ceza.. 
lar, satıcmın hırsını, cüretini arttır. 

maktan başka bir şeye yaramıyor. Ya.. 
kalanmaktan korkmuyorlar ve verdik.. 
leri cezayı yine bizim zavallı, suçsuz 
sırtımıza yüklüyorlar. 

Beynelmilel ticaret odaları reisi, 
Tlirkiye • Amerika arasında, iktısadi 
yakınlaşma imktmlarından bahset
tikten sonra, Nevyorkta açılacak o-
1an sergi Uzerinde durmuş, sergl ha-----------------
zırlıkları hal<kmda, alA.kadarlardan Basın Kurumunun Daveti 
izahat almıştır. İstanbul Dasm Kunımundruı: 

Nevyorl< sergisinde devlet pavyo- lstanbul Basın Kurumu fevkal!de 
nu, site Türk için pH\.nln.r ve pro- kongresi bugUn saat 13.30 da. tekrar 
jeler yapan Abidin Dlno B. Vat- toplanarak, Dasttı Birliği kanunu ni
sana izahat vermiştir. Vatson, proje- zamname projesinin müzakeresine 
lerl çok beğenmlştlr. devam edilecek lr. Sayın Uyelerln. 

B. Vatson, Amerikada muhtelit teşrifleri rica olunur. 
mlicssesclerin başında bulunmakta
dır. Bu meyanda, Nevyork sergisi 
beynelmilel iştirakler komitesi reisi 
de bulunmaktadır. 

Dün akşam Vatson şerefine bey.

1 
nelm!Jel ticaret odaları Türkiye ko
mitesi tı:ra.fından Tokatıiyanda bir 
ziyaret verilmiştir. 

-<>--

Talebe Kitapları Hazır 
Lise ve ortaokulların bu yılki ki• 

tapları tarnnmiyle hazırlanmış ve 
De;let matbaası tarafından taşra 

merkezlerine sevkcdilmlştir. 
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Nakleden : ~anamı Sedes 
-14 -

Krnl ntıeslnfn Pariso !'<O\'kmlllfşl 

- Kral kızamığa yakalanacak o
lursa acaba onu eğlendirecek dört 
kadın kimdir? 

Halk hllkmUnll vermişti: Marl An
tuanet bu dört erkeğin metresiydi. 

Halbuki değlldl. Böyle bir şey ol
madığı için kraliçe dört erkeğin her 
gUn yatak odasına gelmelerinde mah 
.zur gôrmemlştl. Fakat ne olursa ol
ıun manzara çirkindi. 

GUzel Fersen ile kraliçenin arasın
daki mUnasebat bUtUn bUtUn başkay
dı. Garip değll mf, en cok ona dair 
konuşulması Utzımgellrken onun is
mi geçmiyordu bile. 

Kont Akset dö Fersen, Mart Antu
anetın kalbi nt calan ycgft.ne erkek
ti. 

Bütün Fransa Mart Antuanete düş
man kesllIIIlşken 1785 de gerdanlık 
meselesi patlak verdi. O zamana ka-

dar her söz dağınıktı, dedikodudan 
ibaret kalıyordu. Fakat gerdanlık 

meselesinde toplu hUcum başladı. 
Herkes bir ağızdan kraliçeyi itham 
ediyordu. 

Hele o tarihten sonra 16 ncı Lui 
ile blrlcşmesl, onu elinin içine alıp 
her istedlğlfn ynpmasr halkı bUtiln 
hiltUn aleyhine çevlrdf. 

Artık l\Tnrl Antuanet tek başına 
hlikUmdardı. Fransa Kralı Marl An
tuanettl. 

Yaz mevsimi htıdleeslz geçti. Fa
kat Parla için için kaynıyordu. Artık 
kralın iradesi kalmamıştı. mıııı mec
lisin bile bir korkusu vardı. 

6 Teşrlnlevvclde ihtllA.1 başladı. 
Her an bliyUyen bir akın Versaya doğ 
ru yol aldı. 

(.frka&ı varJ 

( __ K_ı_sa_h_a_b_er_ı_er __ ) 

• Devlet ılraat Iıletmesl m(ldftril B. Şe
fik diln Ankaradan şehrimiıe gelmiştir. 

• Bir pıfiddellenberi ~ehrlmizde tetkik
lerde bulunan İktısat YekA.lell kfitük sa
natlar müdilril B. Necati dün akşam Anka
raya hareket etmi~tir. 

• İstanbul - Londra ufalt yolu hakkın
da tetkikatta bulunmak Oıere fehrlmlze 
ııelmesi mukarrer olan beynelmllel turizm 
heyeti, ~iya~t hMbıelerln devam etmesi do
layısiyle tetkik seyahatini tehir etmiştir. 

• 31 Ağustosta açılmış olan e~naf cemi
yetleri hastahanesine mürncaat eden has
ta esnafın ndedi gittikçe artmaktadır. 

Bu cümleden olarak açıldı#ı günden bugü
ne katlar 500 il mfitecavlz esnaf ayakta te
davi edilmiştir. 

• İstanbul gfimrilk ba,mildilrlü~ü bina~ıı
nın Oçilncil katının üstüne ( üncü bir kit 
yapılması kararlaştırılmı,ken, binanın bu
na mütehammil olmadığı yapılan keşif ne
ticesinde onlnşılm ış oldıığıınrlan bundan 
vaı:gecilmiştir. 

... 

Transilvanya 
kokteyl 

Romanya hükumeti tarafından ye. 
niden satın alınıp iskendcriye hattı

na tahsis edilen Transilvanya ismin. 

deki vapur, dün limanımıza gelmi!, 
Gümrük haşmüdürlilğü, bu ihtiyacını, 

yolcu salonıınnn karşı~ında ileride yapıla
cak otomohil parkının ortasında yl'nl bir 
bina ın,a ederek kar,ıl:ı:yacaktır. 

Preveze muhare
~ besinin yıldönümü 

nL'Gt':-.: KALKACAK Y.\Pum~.\n Kara deniz hava 
(Bursa -18 B~rlına). (Sus -16 Mudan- ' ' 

ynra>. <Mersin - 20 Bandırmaya>, csaa- tezahürleri yapılacak 
del - J& A:p·a!ığa), (Tan·ar - 20 Ban-
dırmaya) k:ılkacoktır. 

GEI.ECEK Y.'.PURI.AR 
(Tan - 12.30 Karadcnizden), (;\lcr

sin - 10 nartından), (Su, - 11.50 Mu
danyadan), (fzınir - 16 bmirdt-n), (Ça
nakkale - 11.30 Mersinden) gelecektir. 

DUnkll hava 
Hava yurdun Akdeniz kıyıları ile cenup 

doğusu bölgelerinde kı"men bulutlu, Ege 
bölgelerinde umumiyetle c:ok bulutlu, yer 
yer yakışlı geçmiş, rüıgArlar; şimall isti
kamellen Karadeniz kıyılarında kunetll
ce, diğer yerlerinde orta kuHelte e!\mtş. 
tir. 

Dün tstanbulrla hava, • kapalı ve yaAışlı 
Retmiş, rllzgAr şimalden saniyede 5-8 met
re hızla esmiştir. Saat U de hava tazyiki 
760.2 milimetre idi. Sühunet en yilksek gü
neşte 56.2, gölgede 20.8 ve en düşük. 12.5 
santigrat kaydedilmiştir. 

Barbaros Hayrettinln Preveze mu
zafferiyetinin 400 Uncu yıldönUmU 

münasebetiyle yapılacak merasim 
programı tnmamen hazırlanmış, dUn 
alt'ıkadnr yerlere gönderilmiştir. Me
rasime kara, d~n\z, hava kuvvetleri, 
mektepler, mUesseeeler, halk teşek

kUllert iştirak edecektir. 28 EylUl 
gUnU şehir ve deniz vasıtaları süsle
necek, gece her tara! donanacaktır. 

Yedek subay okulu, Unlversltc, de
niz harp okulu, yüksek deniz ticaret 
mektebi, deniz '\"e kara askerl llsele
rl, kız ve erkek lise ve ortamektep 
izcileri, deniz erbaş okulu, denfz erat 
talim taburu, piyade taburu Dcnlz
bank çırak mektebi, Dok amelesi, 
Partt te~ekkUllerl, en geç saat 9,45 
de Beşlktaşta mevki almış olacaklar-
dır. 

vapurunda 
partisi 

.. 

bu milnasebetlc Deniz Bank ve mat. 
buat mUmessillerine vapurda bir kok. 
teyl partisi verilmiştir. 

Ankara telefonu 

Gazi Enstitüsünden 
mezun olanlar 

Nerelere tavin 
edildiler? 

Ankara, 23 (Telefonla) - Gazi Ter 
biye enstitüsUnden merun olanların 
tayin edildikleri yerleri bildiriyo. 
rum: 

Bu, güzel bir aşk macerasıdır. 
Kont Aksel Fersen, Feldmareşal 

Akselfn oğluydu. tsveç asUzadelerln
den yüksek bir atıeyc mensuptu. Ken
disini lsvec Kralı 3 Uncu GUstav 16 n
cr Lulye tavsiye etmişti. 

Kont Aksel Fransa.ya geldiği za
man 18 yaşındaydı. MarJ Antuanetle 
1Ik de!a opera balosunda konuştu. 

Kiminle konuştuğunu bilmiyordu. 
Marl Antuanet maskesfnl çıkarıp 
kendini tanıtınca, Akseltn gözleri 
kamaştı. 

Ağırcezada enteressan bir dava görülüyor Deniz harp okulundan iki manga 
donanma bandoslyle birlikte TUrbede 

Tarih coğrafyadan: Fuat Kutal Gi
resuna, Kamil Demirsoy Samsuna.. 
Ayşe Hikmet Bursaya, Mustafa Gün.. 
altay Bayburda, Hüseyin Gültekin 
lğdire, Hilsey!n Rifat Maraşa, Os. 
man Erbaş Kırşehire, İbrahim Özkan 
Vana, Rüat GU.rses Çankırıya, Ne
dim Natabay Bileciğe, Burhan Sa.. 
ra.çoğlu Dcniiliye, Handan Varal 
Konyaya, Hakkı Özkan Akşehire, 
Mehmet Ünal Bursaya., Tosun Kiraç 
Zonguldağa, İbrahim Göçmen Silif. 
keye, Zeki Altay lspartaya, Fuat 
Eskişchire, Nezihe Erdemir Edreml
te, Ali Coşkun Kırklareliye, Arif A.. 
taç Bartına, Hikmet İzmite, Mczlyet 
GUnay Bandırmaya, Mahmut iA.!J e.. 
kin Zonguldağa. 

O geceden itibaren mUstakbel Fran 
aa krallcestnt sevdi. 

Kont Fersen uzun boylu, miltenaslp 
endamlı, donuk cehreli, az konuşan, 
Böyledlklerlni yerinde söyleyen aklı 
başında bfr erkekti. 

Bu şimal adamı, bu durgun gene. 
nasıl olmuştu da Mart Antuanet gibi 
uçarı bir kadına kendini beğendir

mişti? Yaradılışları blrlbtrtne taban 
tabana zıddı. 

Mart Antuanet bir görüşte Fersen! 
beğendi ve derhal onunla ahbap oldu. 
Artık onu soruyor, onu arıyor, ka
bul gUnlerlne davet edfyordu. Bir 
gUn Fersen saraya gitti, o gfin de 
:Marl Antaanet kabul günUnU tehir 
etmişti. Ertesi gUnU Fersent çağırttı, 
l.deta özUr dfledl. 

Bu aşk romam sessiz cereyan edl-
7ordu. Fersen bir kraliçeye fll\nıaşk 
edllmlyeceğlni blllyordu. Krallce de 
g~nlUnUn sırrını dışa vurmuy~rdu. 

Ancak dudaklarının gizlediğini 
gözleri ifşa edfyordu. 

Bir akşam kraliçe piyano çalarak 
ıu şarkıyı söylUyordu: 

"Sizi sarayıma davet etmekle ne 
fyf etmlşfm." 

Bunu söylerken yan gözle Fersenc 
baktı. Fersen yavaş yavaş birkaç 
kişinin şilphelendlğinl farkcttl. Mart 
Antuanetı tekzip edllmez bir ttham 
altında bırakmak istemedi. Ameri
kanın fstfklAI harbini bahane ederek 
gönUllU yazıldı. 

İsveç sefiri bu gidişin asıl sebebini 
bllfyordu. Bunu Kral 3 Uncn GUstava 
yazdı. 

Fersen gitti, fakat unutulmadı. 
DönUştc l\larl Antuanet onu ayni 

aamlmlyetle karşıladı. 
Fersen ona lhttlAlln en haı;aretll 

zamanlarında bile sadık kaldı. Kra
liçeyi kurtarmak tein en lmka.nsız 

çarelere başvurdu. Servetini, zeka.
srnı bu uğurda harcadı. 

20 Haziran 1810 da Stokholmde 
katledllcll. 

-, - ~ ,_,, ,,_, ~ - ,..., ~-... ,_.~ 

Taksimde güpegündüz 
oynanan oyun 

mevki alacaktır. 
Bahriye deniz kumandanlığınca 

ee~lle~ek ikl asker Barbaros zamanı
na alt kıyafet ve sllA.hlarla teçhiz e-

Edebiyattan: Mehmet Bayansal 
Bayburda, Bahri Miyak oruma, Hati
ce Gilney, Naciye Bacinak İsmail Gi.1. 
ner. Sada Okyay, Mustafa Cengiz 

dllecek, TUrbede bayrak direğinin Adanaya, Fevkiye Taylan Konyaya, 
dibinde mevki alacaklardır. Bundan Fahri Ersin Eski§ehire, Etem Akte. 
başka mehter tnkımı da Türbe bah- kin, Uluğ Tuııalıoğlu. Vasfi Bingöl 
çeslnde bulunacaktır. Edinıeye, Mehmet lbsan 1zmire, Ham Bir kadının gözteıini. bağla1Jarak 

mücevherlerini 
Merasime saat onda, Beşiktaş va- di Gurz Milasa. Salfıhattin Antalya

pur isltclesl Uzerhıde bulunan donan- ya, Nevzat Akıncı Yozgada, Naci 
ma kumandanlığınca memur edtıen TUken Mn~isaya, Oğuz Taras Giresu. 
Varda bandıranın nreceğl işaret n- na, Muammer Aşkın Elazığa, Sait 
zerine Hamtdlye gemisinden atılacak Taraman Maraşa, Radi Gilzel Sinobn. 
topla başlıyacaktır. Vehbi Aşkın Sivasa, Tevfik A1fü1e1 

çalmak isteyenler kimlerdi? 
Birkaç ay evvel Bcyoğlunda Cam

lıköşk gazinosu önünde güpegündüz 
yapılan gangster\'art bir hırsızlığın 

duruşmasına dün öğleden sonra ağır 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. 

Bu enteresan vakanın bir garip ta
rafı da taarruza uğrayan bir kadın 
olduğu gibi gft.sıpların oda gene birer 
kadın olmalarıdır. Davacı Bayan 
Zeklyenln mahkemede verdiği ifade
sinde iddia ettiği gibi \'aka şöyle ce
reyan etmiştir: 

Bayan Zekiye arada sırada Bcyoğ-
1 una çıktıkça Taksimdeki Camlıköşk 
gazinosuna da uğramakta \'C pencere 
önünde oturarak blr çay içmektedir. 
Vaka gilnil de bir sinemaya gitmiş, 

dönereğlne yakın gazinoya uğramış
tır. 

Tam bu sırada 35 yaşlarında lr! 
boylu, bnşörtülU bir kadınla 22-23 
yaşlarında diğer bir kadın gazinoya 
gelmişler, Bayan Zcklyenln karşısın
daki masalardan birisine oturarak 
kendisini gözetlemcğc başlamışlar -
dır. 

Bayan Zelclye evveli\ bunlara e -
hemmlyet vermemiş, çayını bitirdik· 
ten sonra hesap vermek llzere garso
nu çağırmıştır. Fakat rltğerlerl ke
klyenlo gfdeceğlııl anlayınca ondan 
evvel davranarak kalkmışlar, kapıya 
çıkarak kendisini beklemeğe başla
mışlardır. 

Bundan sonrasını Bayan Zekiye
nln ağzından dinli yelim: 

- Merdivenleri inip sokağa çıktı
ğım zaman beni önlediler. Sonradan 
isminin Leman olduğunu öğrendiğim 
kadın: 

- Sen, dedi, Necatiyi tanıyor mu-
sun? 

Şaşırdım ve: 
- Hangi Necati? dedim. 
- Bilmez gibi saçmalama. Gazino-

cu Mehmet Çakırın kardeşi Necati
yi! 

- Han.a, evet tanıyorum, fakat. ne 
olacak? demeğe kalmadı, lklsl bir
den Uzertme çullandılar. Birisi elin
deki siyah bezi gözlerime çekti, ö

teki eliyle de nğzımı kapadı. Diğeri 

de rastgele parmaklarımdaki yüz\lk

lerl, kulaklarımdaki kilpelerl, ger
danlıklarımı, bllezlkleriml canımı a
cıtacak bir hoyratlıkla sökmeğe baş. 
ladı. Korkudan Ye acıdan kendimi 
kaybettim, bayılmışım. 

Gözlerimi açtığım zaman karakol
da idlµı. Soğuk su He yıkanınca ken
dlıno geldim. Sonradan vakayı anlat-

tılar. Bunlar beni soyarlarken komi
ser n~mzl uzaktan görmilş. fakat ye-

tişinceye kadar kaldırım kenarında 
kapısı açık bekleyen otomobile atlı
yarak yıldırım glbi kaçmışlar. Ko-

miser sadece otomobilln numarasını 

alabilmiş ve şoför yasıtaslyle yakala
mrşlar." 

tik topu mUteakıp limandaki bUtUn Tokat&, Özcan GümUşaneye, Sıdıka 
deniz nsıtaları dUdUklerinl çalacak- Bitkin Siirde, Ülker Bandırmaya. Me. 
lardır. Topla beraber b:ı.h<:ede bulu- lahat Beyk01.a tayin edilmişlerdir. 
nan donanma bandosu tstlklCı.l mar· Hariciyede 
şınr çalacak, mekteplller Ye halk hep Ankara, 23 (Telefonla) - Tahran 
bir ağızdan marşı söyllyeceklerdlr. bUyUk elçiliği memurlarından Aşir U. 
lkl nefer direğe bayrak cekocek, Bar lagay merkeze nakledilmiş. merkezde 
barosun mezarına çelenkler kona- altıncı dereceden Sedat Zeki örs be
ca ktır. Deniz talebesi tarafından ha-! §İnci dereceye terfi etmiştir. 
vaya Uc defa ateş edilecek, bir dakl- Üçüncü Umumi Müfetti§likte 
k& ıııükut edilecektir. Bundan sonra Ankara, 23 (Telefonla) - Üçüncü 
Vali blr nutuk söyl!yccek. bunu on umumi müfetti§lik asayiş · mUşavir 
genç deniz subaylarından biri ile A- muavini Bahri }{ataş mezkur umumi 
bidln Da.verin söylevleri takip ede- müfettişlik emniyet müşavirliğine, a. 
cektlr. J çık kalan mil5avir muavinliğine Niğ-

Denlzde Beşiktaş önlerinde iki de birinci sınıf emniyet amiri Ekrem 
harp gemisi, Denlzbank, Akay, Şlr- Sanavar emniyet mü~avir mua\•inl 
keti Hayriye vapurlarl:rle, motörier, Bahri Doğanağ asnyia müşavirliğine 
11andallar yeralacaklardır. Bunlar \'e bundan açık kalan yere de Konya 
deniz komutanının önünden bir gecıt emniyet müdürü Kemal !{ayal tayin 
resmi yapacaklnrdır. Tilrhe hlzasm-ı olunmu~tur. 
dan geçerlerken Uç defa. dUdük cala- İptidai Maddeler 
caklnr. denize çelenkler atacaklar- Ankara, 23 (Telefonla) - 938 ma... 
dır. Bu sırada Yeı;llköyden ha'\"ala- 1i yılı muvazenei umumiye kanununa 
nacak bir tayyare filosu mcrar;inı merbut A cetveline dahi Jiptidai mad. 
yerinin ilzerindc uçuşlar yapac:ık, de!erin kabulil muvakkat usulile it. 
clcnlıc havndnn ı:elenklcr bırakacnk- hal olunması Vekiller Heyetince kn-
tır. rar altına nhnmı§tir. 

Suçlu Leman ve Emine. Zekh·c ı;öz ~--•••••••• 8 LJ G Ü N ----------• 
lerlnl bitirince ikisi birden ayağa 1 
ırnıkaraıcıurazetuıerve: ' SAKARVA Sinemasında 

- Biz hu kadını tanımadığımız gl- 1 l 
hl, kendisini !'oymadık da. Söyledik-, ki güzel film birden 
lerl yalandır. dediler. ÇA!FiON VAVERI 1 IS O iL. IE R O 

B d ------------- : -----------un an sonra mahkeme, şahitle- ı VERA KORENE i 
1 ır, d i CAROLE LOMBAR() 

r ~a6ırıp ın1c01ete karar \'ererek P. RİCHARO Wl.LL". I :' 
muhakemeyi başka bir gUne bırak- .11•-• •••••••'"'••iılll-.. •G•E•O•R-G•E•R•A_.FT ____ • 
tı. 1 -



Izmir fuarı nasıl kapandı? 
Kapanış gecesi çekilen 

piyangoda kazananlar 

Belediye reisi kapanış nıJtkunu \•eriyor 

!zmir, (Hususi) - 938 fuarı, bele- Karşıyaka Yolunda Bir 
diye ve fuar komitesi reisi B. Behçet Kaza 
Uzun, gelecek yıllar fuarları hazırlık - İzmir, (Hususi) - İzmir - Karşı. 
!arının daha mükemmel olacağı vaad. yaka yclunda, Mersinli ile Salhane a.. 
lerile kapandı. rasında bir kaza olmuş, Berga.madan 

Ertesi gün toplanan fuar komitesi İzmire gelen 22 numaralı otobüs, Me. 
de derhal faaliyete geçti. Fuarın ka. nemenin Harmandalı köyünden Ali oğ. 
panışı mün:ısebetile verilen ziyafet çok lu Veliye çarpmış. zavallıyı ağır 
samimi olmu~, bütün ekpozanlar, ecn~- surette yaralamıştır. 
bi devletler mümessilleri de bulun. Hüviyeti heni.ıı: tesbit edilemiyen 
muştur. Ekspozanl:irla, belediye reisi 

/ 
şoför kazayı müteakip firar etmiştir. 

ve valinin 0 gece irat ettikleri nutuk ' Yolun üzerinde baygın kalan yaralı 
lar, şehir dahilindeki hoparlörlerle ne§- oradan geçenlerin yardımile hastaneye 
redilmiştir. kaldırılmıştır. 

Fuar açık bulunduğu bir ay zarfı~ Üsta Bir Sabıkalı 
da, fuara girenlere verilen biletlerin lzmir, (Hususi) - İzmir zabıtası, 
lizcrindeki numaralarla tertip olunan muhtelif tarihlerde şehrimizin birçolı: 
fuar piyankosu da kapanı~ gecesi saat evlerinin kapılarındaki kilitleri kıra _ 
2 de fuar gazinosunda halkın önlinde rak içeri giren, para ve kıymetli e1-

çek'lmi1tir. 

İkramiyeler arasında radyo, fuar ci. 
vannda bir arsa. İstanbul ve İzmir 
gazetelerinin birer yıllık aboneleri 
var.dır. 

Radyo ve arsanın hangi ziyaretçi. 
ye çıktığı henüz belli değildir. Her 
iki numaraa.ınm da tzmirde bulun. 
duğu anlaşılmaktadır. 

BütUn memleketi alakadar eden bu 
piyankoda kazanan numaraları bildirL 

yorum: 

770723 bir radyo, 538804 bir arsa, 
İstanbul gazetelerine bir senelik abo. 
le kazananlar: 608494, 608490; 40351~. 
345218, 22269, 608493, 403517, 403513. 
22272, 2Z688, 608492, 2Z27, 403516, 
345Z22, 608491, 403515, 345221, 

22Z70. 

ya çalan bir hırsızı yakalamıştır. 
Bu şahıs, maruf ııabıkalı1ardan tJr_ 

küplü Hamit oğlu Hilmidır. 
Hilmi, mesleğinde ( !) hakikaten 

tanınmr§ bir şahıstır. Muhtelif tarih. 
lerde lzmirin muhtelif semtlerinde 
41 hırsızlık yapmrştır. Sabıkalı Hilmi. 
nin bu kötü huyuna mukabil, iyi bir 
huyu da vardır. Kendi Jhndiye kadar 
büyük bir hırsızlık yapmamıştır. Al
tın küpe, gümüş yüzük, sahte ıncı. 

lere meraklı olan bu adam, en çok beş 
lira kıymetinde eşya veya beş lira 
evrakı ııaktiye sirkat etmiştir. 

Hilmi evlerin asma kilitlerini kır. 

makta gayet mahirdir. Kendisi evvel. 
ki gün ÇukurçeşmeJe suç üstü yaka 
lanmış ve adliyeye verilmiştir. 

Kars Haberleri 
Kars - Miilkiye müfettişleri Bay 

Zeki, Bay Selim vilayetimize gelmiş
lerdir. Bir senelik izmir gazetesi 

kazananlar: 653140, 653136, 
653139, 211211, 2Z1207, 
211210, 345220, 653137, 

abonesi 
211208, 
653138, 

Ilbayı ı:iyaret ederek Bay Zeki be. 
lediyeye, Bay Selim de hususi muha. 

211Z09, sebenin teftişlerine başlamışlardır. 
345Zl9. 

Bir senelik mecmua kazananlar: 
158Z30, 33Z918, 460563, 601480, 7647, 
69641, 434777, 747237. 

• Nafia müşaviri Bay Asım, refa 
katlannda Nafia müdilrU Bay Arif 
olduğu halde vilayetin şimal mınta. 
kasını teftiş etmişlerdir. 

. i 5 t a, n ,b .u ı K o m u t a rı ı ı g ı 
Satınaıma Kômisyonu ilanları 

Harbiyede tesis ediecek Orduevi bağ 
h keşif pl!n ve p.rtnamesi dahilinde 
yaptınlacağmdan açık eksiltme ile 
ihalesi 29-9-938 perşembe günü sa 
at 11 de yapılacaktır. Muhammen kepf 
bedeli 4915 lira 81 kuruştur. İlk temi
natı 369 liradır. Şartnamesi 25 kurut 
mukabilinde intaat ıubesinden alma 
bilir. İsteklilerin ilk teminat makbw: 
veya mektuplarile 2490 sayılı kamı. 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarile ihale gününden evvel 
iatanıbul Şafaa Mtid;irlüğünden ala 
cakları vesikalarile beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (6823) 

Ağır topçu taburunda 682 bot ben 
zin ve 1Z6 boş yağ tenekelerile nakli 
ye taburunda 1000 boş benzin tenekesi 
satılacağından açık arttmrıP ile ihale 
si 10-Teşrinievvel-938 pazartesi gU 
nil saat 11 de yapılacaktır. Muham 
men tutan 177 lira iki kuruıtur. tik 
teminatı 14 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

ilk teminat makbuz veya mektuplarlle 
2490 sayılr kanuı:un 2 .. e 3 Unı.:U mad 
delerinde y.izılı ves.ikalarile beraber 
belli g-J.n ve saatte Fındıklıda komutan 
lrk satın alma komisyonuna gelmeleri 
(6821) 

Şartname ve evsafı dahilinde 8745 
kilo 15 lık profil potrel aatın almaca 
ğından pazarlığı 28-Eylôl-938 çar 
şamba günü saat 10,30 da Fmchklıda 
İstanbul kumutalığr satınalma kom!s. 
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte komisyona gelmelert 
(68ZZ) 

Kıtaata teslım edilmek tartile 8500 
kilo kok kömürü satın alınacağından 

pazarlığı 27-Eylül-938 salı gUıTJ sa 
at 10,30 da F·ndıklıda komutanlık sa 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin belli giin ve saatte komis 
yona gelmeleri. ( 6824) 

Harbiyede tesis ed :k ordu evinin 
inşasr için lüzumu olan 25 çeşit ı apı 

malzemesi satın alınacağından pazar 
lığı 28-Eylül-938 çarpmba günü 
aaat 11 de Ftndıkhda komutanlık u 
tınalma komisyonunda yaptlacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte komis 
yona gelmeleri. (6820) 

Maçkada fen tatbıkat okuluna ithaz 
olunacak bina tadilen tamir ettirile. 
cektir. Açık eksiltme lle ihalesi 30 ey. 
lfü 938 cuma günü saat 10,30 da ya. 
pılacaktır. Muhammen ke~if bedeli 
866 lira 97 kuruştur. tık teminatı 65 
liradır. 

Şartnamesi 5 kuruş mukabilinde ait 
olduğu şubesinden verilebilir. İstekli
lerinin ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
Uncü maddelerinde yazılı vesika.la.rile 
ve ihale gününden sekiz gUn evvel na. 
fıa mildürlUğünden alaca.klan vesika.
larile beraber belli gün ve saatte Fın. 
dıklıda komutanlık satm alma komis
yonuna gelmeleri. (6461) 

ı - ltURON 24 EYLOL 1938 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satın alma komisyonundan: 

l - Aeağıda cins Ye miktarı tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yıwlı 
on çeşit harp techizat eşyasına toptan ve her çeşide ayrı ayrı en ucuz fiat 
teklif edene ihale edilmek kaydile kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmu§4 
tur. Eksiltmesi 10-10-938 pazartesi günü saat (10) da komisyonda yapıla.. 
caktır. 

2 - Buna ait şartnameler komisyondan paras!"L olarak alınabilir. Mü. 
hUrlil örnekleri komisyondadır. 

3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin almak istedikleri çeşide ait hizala. 
rmda gösterilen ilk teminat vezne makbuzu veya banka mektubu ve şartna .. 
mede yazılı diğer belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat do • 
kuza kadar komisyona vermiş olmaları. (3876) (6737) 

Mikdarı Cinsi İlk teminat tahmin bedeli tutarı 
Lira ku. lira ku. lira ku. 

600 Altı klitilklU palaska 24 7 50 5 50 3300 oo 
takımı 

3100 •• ,, omuz kayışı 302 25 1 30 4030 00 
950 " •• bel " 85 50 1 20 1140 00 
150 süngülü 5 62 50 75 00 

1-' tr.l .. •• f ::o;" 
900 ÜçlU bir kütük 81 00 1 20 1080 00 

ı:n ..... 
1-" 

~ 2000 Nevresim palaska takunı 675 00 4 50 9000 00 r 1000 bel kayışı 105 00 l 40 1400 
~ ,, ,, 00 

"' r+ 
1000 .. omuz kayışı 123 75 1 65 1650 00 00 ~ 
1000 süııgülUğU 26 25 o 35 350 00 s: 

" " .... 
6200 TUf ek kayışı 255 75 o M 3410 00 

Yekfuı rno:r 62 25435 00 

·ınhiSa~la~J..tJtllUçlürlüğünden: 
Cinsi Miktan Muhammen Be. Muvakkat eksiltmenin. 

beheri tutan teminatı. ıekli ıu.tı 

L. K. L. K. L. K. 
660X700 m/m 25000 top 2.08 52000.- 3850.- Kapalı zarf 15 
tefrikli verje sigara 
k!ğıdr 

24.S m/m velin 7.50 Bobin 341.78 24.154 açı:k ekıilt. 
bobin sigara k1ğıdı 15.30 

I - Şartnameleri mucibince aa.tm alınacak yukarda cinı ve milrtan yazılı 
25.000 top sigara kağıdı kapalı zarf usu Jile ve 750 bobin sigara k~ğıdr açık ek
siltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları yukarda glSattrilm1§tir. 
III - Eksiltme 8-XI-938 tarihine rastiryan salr gfinll hfzalannda yazılı sa 

atlerde Kabataıta levazım ve mübayaat ıubesindeki alını komisyonunda yapıla 
caktır. 

IV - Şartnameler 2.150 lira bedel mukabilinde inhisarlar levazım ve mt1 
bayaat ıubesile Ankara ve İzmir Ba.mildürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyip te bu eb'atta kağrt vermeyecek olan firma 
larm teklif edecekleri eb'adı ihale günün den bir hafta evveline kadar inhisarlar 

. tılltiln fabrikalar §ul>esine bildirmeleri ve milnakaısaya İftirak veııUraır alma.lan 
ı:tzımdır. 

VI - Açık eksıltmeye iştirak etmek isteyenlerin eksiltme için tayin edi
len gUn ve saatte % 7,5 güvenme para laıile birlikte adr geçen komisyona 
gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin de mUhUrlU tek
lif mektubunu kanuni vesaik ile % 7 ,5 gU.venıne parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme günü en geç 
saat 14,30 e. kadar a.lnn komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde ver. 
meleri laznndır. (6720) 

I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 18000 kilo baş ipi 
açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesabile 108000 lira ve mu
vakkat teminatı 810 liradır. 

m - Eksiltme 26-9-938 tarihine rastııyan pazartesi gtlntl saat 10,30 
da Kabataşta levazım ve mubayyat şubesindeki! alım komisyonunda. yaptlL 
caktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn snztl geçen eubeden almabt11r. 
V - MühUrlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile yU?.de 7.6 gU.venme pa. 

UJT!.l'.aA epumq-e"l{tlm znq:ıı-em ınII~ı{U'lJlJ tubunu ihtiva edecek olan kapalı za.rfla. 
w ot l'B'l?B {)a.8 na nan-8 am:m~ mu kadar yukarda adı geçen komisyon bq. 
~m ltrcIJlII<>f 1Jl{'Cit?C{ -e.(aA nznql{'lmI ıırn.ı esi Iazrmdrr. (6307) 

Hikey: 
- Evet, bir kişi müstesna clmak 

Uzere herkes, onun üstilnlüğilnU tas. 
dik eder. Zira, burada ideal namzet 
tipleri gibi, hiç arzu edilmiyecek kim· 
ıeler de var. işte asıl bu sebepledir, 
ki konuşmamızm gizil kalması ıazım 

geliyor... Azizim Dümulen profesör 
"Vindbağ., ı tanır mısmız? 

. Düşürıçel,eri Okuqan · Makiiıe , 
- Ah, hayır, dostum ... .Ben, .Uln 

fikrinizd~ değilim... Kim mi tereddll
de düşecek? .. En başta !ICÇicilcr ul 
zim seçiciler ... Çünkü meziyetleri o 
kadar sağlam olan "Filip,, in U.stün.. 
lüğil açık bir§ey değildir. ''Vindbaı,, 

hocalığa siyaset kanıtınyor. 

- Pek müphem bir surette... Onu 
bize ziyaretini iade ettiğimiz gün bir 
kere görmüştüm... Bende cilatr, sahte 
yaldızlı, zavallı, bayağı bir adam tesi. 
ri bıraktı. 

- Bütün teşhisleriniz doğrudur ... 
''Vindbag,, burada pedagoji okutan 
basit bir adamdır. tlniversite<le "talc. 
benin istidadını ölçme sanatı,, na ve 
yahut "bir muallimin değeri,, ni tak· 
dire dair dersler verir. 

Bir düşünce ·gölgesine, bir alim kı_ 
hfı giynirmeğe çalışan bir adam ... Bir 
talebenin şahsi muadelesini halledebiJ. 
rnek İ!iin şu antika formülü uyduran 
da odur: 

X _ (TZ - TZ N) ( 1 - SZ) 
- A - 1 / Pl + 1 /P2 

"T,, haftanın ders saatlerinin sayı. 
sınr, "N,, talebe gruplarının adedini, 
(S) bilmem neyi, (A). talebenin amı 
ve babalarının yatlarını. "Pl,, babaya 
ait terbiye zamanını, ''P2,, de anneye 
aJt terbi e zamanını österir. 

. , • J ~· • • 

Yazan: Andre Moruva 
Bu hezeyan sabrımı tüketti. Dostu. 

ma: 
_ Benimle eğleniyorsun galiba Hi. 

keyl Bu ne maskaralık böyle? .. 

Dedim. 
_ Allahvere de öyle olsa azizim ... 

Fakat ne yazık, ki sözlerim hiç de şa_ 
ka, alay değil. .. Bu deli saçmaları ya. 
rının profesörlerine ciddi surette oku. 
tutuyor. Ve bunlar, profesör Vindba. 

gın mürakabesi altında: "İş kadınının, 
genç kızların yüksek tahsillerindeki 

rolleri., gibi inanılmayacak tezler ha. 
zırlıyorlar. 

Şuna da şaşınız, ki bu hezeyanlar 
yalnız burada okutulmakla da kalmı· 
yor. üniversite hamilerile, yardımcıla. 
rından bazıları üstünde hayranlık te. 
sirleri bile bırakıyor. 

Prcfesör "Vindbağ,, , kendisine dok. 
tor Spenserin bile dokunmağa cesaret 

"' edemediği çok beğenilen bir adam.dır. 
Bu herif yalnız bir alim taslağı ol. 
makta kalmamış, bir aziz taslaklığına 
da kalkı mı tır. 

-24-
Biraz evvel, onun hakkında fikrini .. 

zi söylerken "Sahte yaldızlı,, tabirini 
kullanmıştınız... Evet yaldızlı ve ri .. 
yakar herifin biridir ... 

Bu adam bana, "Dikens,, in bazı 

kahramanlarını hatırlatır. Hani yolcu· 
ların şaşırmaması için dikilen işaret 
direkleri vardır. Gidilmesi lazımgelen 
yolu gösterirler; fakat kendileri hiç 
gitmezler. işte bu adam da bu direk. 
lere benzer ... Geçen pazar günU onun 
kilisede verdiği vaazı dinlediniz mi?. 
Şaşılacak şeydi doğrusu bu vaaz ... 
Şerh ve tefsir için "Sen Pol,, den bir 

metin almıştı: 
"Onlar delirmişlerdi; fakat hakim 

geçiniyorlardı ... ., 
Kilise kürsüsünde asri ilme, fenne 

ve bilhassa bana karşı su götürmez 
bir talakatle ytldırımlar saçıp gürledi. 
Bıı adamın, bütün fenalıklarına rağ. 

men, büyiı1c bir hatip olduğu ink!r e. 
dilmeyen bir hakikattir ... Siz de onun 
için pchpoh!iul demiştiniı ya ... Ger. 
çekten ~yle imiş. Orada tuttu "lskrip,. 

Çeviren: H. S. O. 
dü durdu~ Hem bu işi pek ustaca yap. 
tt. 

Sonra, bu iş adamlarının hangi yol
lardan ge!ierek en büyük müskiratçr, 
en meşhur, madeni eşya fabrikatörü, 
en ylikıek banker olduklarını araştırdı. 
Talebesine pek hürmetkar bir lisanla 
bu üstünliiklerin ne gibi faziletlerle 
elde edildiğini anlattı. 

İsimleri geçen altın babaları da, 
kendilerinin model tutulduklarından 
çok derin bir gurur duydular. "Vind. 
bag., ın burada efendilerimiz sayılan 
ku\tV'etli dostlar peydahlamasının sırrı 
işte bu gibi hareketlerindedir. 

Ger~i bu nutukhrında kendisinden 
hiç bahsetmiyor. lhtiraslanm açığa 
vurmuyor. Fakat biz, iki üç kişi bu 
vaazların bir nevi namzetlik nutuk. 
lan olduğunu !!eziyoruz ve onu atlat. 
mak istiyoruz. 

- Sanıyorum, ki bu hususta zorluk 
çc!<miyecf'k, müıkülata uğranuyacak • 
sınız. "Filip,, gibi bir adamla bir "Vind. 
baı,, aramıda kim tereddüde dUpbL 

Kendi kendine kaldığı demlerde, 
"W oodrovv wilson,, un mac«!rasr ku. 
runtusuna kapılıp kapılmadığını ve 
Ve!!t:r,ut üniveı sitesi rektlSrlilğUnU, 

Birle§ik Ar:ı.'!r:ka cUmhurreisliği için 
bir basamak şeklinde ıörUp glSrmedi
ğini pek kestiremem. 

Bir hareket ve faaliyet adamı oldu. 
ğunu biraz övünerek söyler ... Rei.sinıb; 
doktor Spenserin gevşekliğinden ve 
fakültenin iğ.di!i edilmiş bir mahlQk 
dermansızlığı içinde bulunuşundan. nd. 
retle bahseder.. Akhsıra, bu idiç-
ler biziz azizim Dümulen... Onun 
bu azgın sözleri, etrafımızdaki ban 
idareciler üstünde tesir yapıyor. ÇUn.. 
kil bunlar "Filip,, in mUsamahah, ba 
ğışiayıcı halinden, haklı olarak endiıe. 
lidirler. 

Sonra bir başka mesele daha Tar: 
Şu intihap işinde Filipin kansı da bt. 
zim için iyi bir 'koz detf1... Si~ de bi
lirsiniz a, Mistera Filip, iyi kalpli bit 
kadın fakat oldukça acayip bir tip. 
tir. 



• 
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Ç k. ) ~ .o Çimento mesele: Ç b I e er umumı seı.er sinin halline em er ayn -
berlik illln ettiler doğru<0~~.~:!:.!': dün akşam gör· ş •• u 

(Uııt tarafı 1 incid ) 
koslovak hUkQmetl, bu mtlnnscbctlc 
kendisinin halkı sUklın ve. intizama 
davet etmiş olduğunu hatırlatır. HU
klımct, İn giliz - Alman mqzakerelcrl
nln haleldar olmaması için elinden 
geleni yapacaktır. Çokos1oYak hll
k\ımetl , D. Çemhcrlayn'ln kendileri
ne hltnp etmekte olduğu diğer unsur
ların dn ayni vcchlle hareket edecek
lerini limit eder. 

ORDUYA BEYANNAME 
Prağ, 23 (A.A.) - Reisicumhur B. 

Bcnrs -.; o eski harbiye nazırı B. 
.Marclınllc, orduya hitaben bir beyan
name neşretmişlerdir. Du beyanna
mede ezcUmle şöyle denilmektedir: 
.Askerler, millet ve btitilu halk dev

letin a ··ır ı~aygılarınn vakıftırlar. Ec
nebi propaı;nndnsı, milletin mUzake
rat icrasına memur olan mesul un
ıurla.r hakkındaki itimadını baltala
mak ıcııı bu kaygılardan istifade et
ınektedlr. 

Bu mu kUl do' rede endişe içinde 
bulunan lınlk, orduya gih enmekte 
re onu milletin ve devletin nlı;ehba
nii addetmektedir. Her ihtimal kar-
eı mda ordu, milletin itimadını tat-

min cdecc:>k ve. reisicumhurun yanı

J>aşında azlınkılr, kun·etll ve dlsl1:'\!
ıne tamnmlyle sahip olduğu halde 
nıevld nln<'nktır. 

SCDET TgKHARı iŞGAL I~DlLD1 
l~GAL EDL.LD! 

Asch, 23 (A.A.) - Çel{ kıtaatı, bu 
sabah erkend n Stidet mnıtakalnrını 
yeniden işgale başlamışlardır. Bu kı
tantın 'Çek - Alman hududuna doğru 
Heri hareketi, Franzenband'a takri
ben 800 metro mesafede a1:ılan tal{
:vlye kıtaatı göndermekte olan ser
best SUdet ı~ıtantı tarafrndan te' klf 
edilmiştir. 

DlR TEKZiP 
Prağ, 23 (A.A. ) - Resmi bir teb

liğde bir Alman memb:ıından gelen ve 
motörlll Çe k kıtaatınm Südet şehirl e· 

rfne girmiş vo ahaU üzerine ateş nc
mıı;ı olduklarını iddia eden haber tek
zip edilmeltteclir. 

ASKEHI lŞGAL 
Prağ, 23 (A.A. ) - Alman ajansı 

bildiriyor: 

Diltun mllhlm binalar, gar, tele
fon, postahaneler, IHL .. askl'rl işgal 
altına ahnmı§tır. K öprülerin işgali 

Jcln kıtaat gönderHmiştlr. Parlflmen
to karşısında siperler kazılmaktadır. 

LEHL!LERLE ÇEKLER 
ÇARPIŞTI 

Katovice, 23 (A.A.) - Pat ajansı
nın istihbarına göre, dün akşam Te
gende Polonyalı halk ile Çek polisi a
rasında kanlı bir çarpışma olmuştur. 

ALMAN GUMRUK BİNASINA 
ATEŞ • 

Liebau, 23 (A.A.) - D. N. B. biL 
Ölriyor: 

Ağır mitralyözlerle 600 metre me
safeden Alman gümrük binasına ate§ 
açılmıştır. Alman gümrük memurları 
binayı terketmemişlerdir. 

YENt HADiSELER 
Loodra, 23 {A.A.) - Royter Sü. 

C!et bölgesinin umumi surette işgali 
hakkındaki haberi iptal etmektedir. 

Pragdan Roytere gelen son bir tel. 
grafta deniliyor ki: 

Filhakika bu hususta Pragda öğle
den sonra şayialar çıkmışşa da akşam 
üzeri huduttan gelen haberler, bir_ 
çok hadiseler vukubulmakla beraber, 
evvelki maJUmatın çok mübalağalı ol
du w unu göstermi tir. 
400 GUMRUKÇUYO' ALMANLAR 

HUDUTTAN GEÇiRDILAR 
Zittau, 23 (A.A.) - D. B. N. biL 

diriyor: 

Perşembe salıahile bugün öğle vak. 
ti arasında Südet jimnastleri tarafın. 
dan muhasara edilen tcıkriben 400 ka
dar Çek gümrükçü ve jandarma ile 
4 zabit ve 40 asker Varndorf Schlucke. 
nau hudut hattından Alman toprağına 
geçmiştir. 

Bunların silahları alınarak Zittau 
ve Liebau yolu ile Bautzene nakledil. 
mişlerdir. 

MORATORYOM tLAN 
EDtI.ıDt 

Prağ, !S (A.A.) - Çeteka ajansı 
tediyata moratoryom ilan edileceği 

hakkındaki haberin tamaınile doğru 

olmadığını bildirmektedir. 
Moratcryom yalmz 21 eylUlde Çek 

vatandaşlarının elinde bulunan mev. 
duata şamil olacaktır. · Moratoryomun 
hiçbir veçhile ecnebiler? ait tediya
ta şümulü yoktur. 

Prağ, 23 (A.A.) - Bratislavada 
Çekoslovak ittihadı lehinde büyük 
bir nümayiş tertip edilmiş ve Slovak 
teşekküllerinin mümessilleri Çckoslo -
vak birliğinin hiçbir uzlaşmaya mü • 
racaat edilmeden i..damesi lazımgeldi

ğine karar vermişlerdir. 

Çekoslovakyada 
umum] seferberlik 

Parts, 23 - Saat 2.25 te radyo şu 
havadisi vermiştir: 

Bugün Reisicümhur Bcneş Çekoslo
vak ordusunun umumt seferberlik 
ilan ettiğini bildiren milli iradeyi im. 
zalamıştır. Bu irade Prag gazetelerin. 
de intişar etmiştir. Bu anda Çekoslo
Yak ordusu btitün techizatile sefer. 
bcr lrnldedir. 

h."URUN: Çekoslovakya bir buçuk 
mllyon siingüyü 48 saatte seferber 
edebilen bir devlettir. Çek ordusunun 
bu umumi seferberlik ilanına SüdeL 
lerin iştirak etrryek mecburiyetleri 
vardır. Çlinkii şu anda Südet Aman. 
ları da Çek vatandaşıdırlar. Binaen
aleyh General Sirovninin Hk işi SU. 
detlerin silah altına gelmiyen sınıfla.. 
rını ns~~er kaçağı ilan edip divanı 
harplere tevdi etmek hakkını elde 
ettiği anlaşılıyor. 

Yeni kabine 
tahrf edildi 
Başvekil General 
Sirovni'nin hitabesi 

Prağ, 23 (lhm • .si) - General Si
rovni kabinesinin bıtgün tahlifi icra 
edilmiştir. 

Bündan sonra başvekil parlamento
da şu kısa nutku söylemiştir: 

Arkadaşlar, vatandaşlar, 

Hükiımetin iktidar mevkiine geçtiği 
andaki siyasi şartların velıameti hepi. 
mizin rr.aJUmudur. Çekoslovakya Avru
padaki ı::tırabm cümlei asabiy~si ha • 
lindedir. Vazifemiz çok güç olacak
tır. 

Hükumet, meclisin milli haklan ko. 
rumak hususundaki endişelerine tama
mile iştirak etmiş ve bunlara 6amimi 
ve hassas tercüman olmak kararını 

vermiştir. 

Şahsen deruhte ettiğim işin çok 
güç olduğunu müdrik bulunuyorum. 
Fakat sizi hükumetin mesaisine işti • 
rak yclundald azminizde kuvvetlendir. 
mek imkanlarım bulacağım. Kabinemi 
teşkil eden azaların dahil bulunduğu 
partiler, hiı'Kumete şüphesiz tamamile 
müzaheret edeceklerdir. 

Vaziyet 
(Üst tarafı Birincide) 

mek \C icııbında lıu ezeli rakibin hilnrarıı
j:lıııı temin etmek "endişe" sine kapılmış
tır. Bhıacnnlc.} h hugunkü Alm:ıııy:ı, Bcr
lıtesgaclen ıııuı ·ıkııtı cı;nasında ve Goclcs
hcrs komışınalarının ilk safhasınrln gördü
ğümiız Alman.} a değildir denebilir. }fitler 
ccplıcslndc surulen lıu tereddüde muknlJil 
Çekoslornk) n çok s:ırlh hlr tnnr t:ıknımış 
,.e unıurnt lıarptenbcri Avrup:ıda gorülınc
l Cıt bir lıudısc olmuştur: 

Çekoslovak ordusu umumi seferberlik i
ICın etmiştir. 

Vnrşo, adan selen lınberlcr, Sovyellerin 
J,clıistanı "Çek lıudııtl:ırına ınütemadh en 
ııskcr) ıgnınk ve Çek topraklarına tcca\ iize 
lıı:ızırl:ınııınl,fa ilham etııklcrini, ho) le Iııı 
Iıfıcll c 'ukuuııdn Lchis lnn:ı derhal tııarrıız
da n~l.ı lercllılü\lerı olımyncaEııııı billlil'dık
leriııi Ye Lehistnnın hu itlınıııa yurı tullı, 
) arı sert bir cernp "Verdiğini" ya) ıııaktn
dır. Bın:ıenalc) h Sov;} cllcrın ilk knrnrln
rınd.ı dıırdııklnrını ve h:ıtta yeni Çekoslo
, ,ık kabine ini J,cndı tesirleri :ıllındn hu
Jundurduklıırını tnhınin etmek mümkün-

dur. Fransadn ise siyasi pnrlilcrden birçoğu 
)) 1 d13 e lıükiimclinln dernııılı tereddullerı 
l ı ı ıııd ı ıı u ter k hır tcşeblıustc bulıııı
mn~a azmetmiş sıbl sozukmektedirlcr. Pnı-
1 ırııento kap:ılı olduğu için partiler ya pnr
liimcntonun :ıçılınn'iınt, yahut Dnlndiyenin 
kendi liderleri ile de,•aınh Jıir lem:ıs te
min etme ini i tcınlşlcrtlir. 

J) indi.} c p:ıı ı:ııııcntonun nçılınıı~ıııı za
man ız sormuş, fakat mensup bulunduğu 

ıeT:iycye d\lşmeslne yardam dolrona
cakt:rr. 

Zira bugt1n çimento fabrlkalarmm 
flyntlarmı kontrol etmek için hUkO.
metln elinde itimada değer bir vasıta 
yoktur. Tröst halinde işleyen çi
mento fabrlkalan bir tnkun hesap o
yun hırı ile maliyet fiyatl8rmı ftlk· 
seltmck imkAnmı bulablUrler. Nite• 
kim bugün toptan doksan, peraken· 
de yUz on kuruşa satılan çimentonun 
tnhrllmlnr Jc;in mnUyctl kırk be~, el
li kunıştnn zlyndo olmadıb"IJU söylJ
renler ''ar<lır. Sivasta devlet eliyle 
J·urulncnk fabrika da bir kere çimen
tonun mnUyctl tcsblt edildikten son· 
rn. hususi sermayeler ile kunılmuı, o
lan ,.e gUnırtik Jılmnyeslnden 1 ·tifade 
eden <;lmcnt-0 fnbrlknlnrına alt mnli
yet fiyatını tayin etmek kolaylaşmış 
olur. Ncttce<le hususi fabrikalar dR. 

fiyntlnnm incllrınc~e mecbur kalır. 
Nihayet Sh·ns çimento fabrikası 

ynpıl<lıktnn sonra hususi sermayele
re nlt çimento fabriknlarmın ne de
receye kndnr gUrnrülc himayesine 
nıuhtnç oldnklnrı nnlnşılncnk, ondnn 
sonrn. ınm·cut Jılmn.ye rejlmlndo bl,. 
<leğlşikllk ynpmnlt ll\zııngellp gelme
cli~lni do dnlın. ziyade e~lyctle ka
rnrlnşt ırılnhllcccktlr. Tnhlı hllkftmet
c;o nlmacnlc yeni tedbirler de o
nn. giire olncnldır. nıttmnl ki yeni 
Shn . fnhrlknsı fşlemcğo başladıktan 
sonrn şlmıll hususi ellerde bnlunnn 
fnhrlknlnr çimento lstihsnllnin dcT
lct1c tlrllnl('sl için ken<lllorl hUkftme

te mtirncnnt ocloceklcr<lir. 
ASIM US 

Potemkin 
tebliğ etti 

(Üııt tarafı Birincide) 
tarihli ademi tecavüz paktının 2 nci 
maddesi mucibince, böyle bir taarruz 
hareketi takdirinde, paktı ihbarda bu. 
lunmaksızm, feshe mecbur kalacağını 
bildirir. 

J..chlstnn maslahatgüzarı aşağıda. 
ki cevabı vermek için talimat almıır 
tır: 

1 - Devletin müdaf aasma müteal. 
lik tedbirler münhasıran Lehistan hU.. 
k\tmetine aittir ve bu hükumet hiç 
bir kimseye izahat vermek mecburi. 
yetinde değildir. 

2 - Leh hükumeti, kendisi tara
fından aktcdilen paktların mündere. 
catıno. vakıftır. Maslahatgüzar ay. 
ni zamanda. bu clcmarştan doln. 
yı hayret izharı için de emir alınış. 
trr. Zira Leh - Sovyet hududunda 
Lehistan tarafından hiç bir husust 
tedbir ittihaz edilmiş değildir. 

rndlknl ıınrti mümessillerine eski beyana
tını tekrnrl:ıınıştır. 

"-Eğer Çekler kendileri tarafından tah
rik edilmemi~ lılr taarnıza uğrarlarsa Fran
sa üzerine düşen vazifeyi yapncaktır." 

Bu beyanat si.} ast partilerin taz.} iki ne 
blh·asıta Hrilrnlş bir ce,·:ıp suretinde te
lakki etlilchlllr. B:ış' ekilin parlUmen!o.} u 
içtiııına dn\'et etmekten çekinmesi kabine
nin mevkii snı sılınaktn olduğuna ve evvelce 
nl ııı ış hulun chığu fc,·k:ılücle snliılıiyellerc 

dnynnnr:ık mc\'kiinclc knlmoyı nıcnf:ı:ıtleri
ne uygun bulduğuna deli'ılct edebilir. 

Honınny:ı lıugünkii Çckosıo,·nkya kabine
sinin siyasetini beğendiğini ihsas etmek
tedir. Binacn:ılc.} h hu şartlar içinde alwal 
şu şckıldc lıüliısn edilclıllir: 

l\Iocarlnr gibi Lehlilcr de fırsattan 

istirade ederek Çckoslornk.}anın Rulen az
lığı ile meskl'ın kısının ı elde etmek isle.} or
l:ırsa da nrkacl:ın gelecek tazyikten nzaml 
suretle çekinmektedirler. Ac:ılıa So\'ycller 
Çeko lornk lı:ıdiııesinin müzmin hnlinden 
usannrnk "I.ch-So\'yet ndeıııi teca' Uz pak
tının ihl{ıli" gilıi bir lınlınne ile lılr Çek 
- Alınnn hnrlıindeıı evvel bir Leh - Sovyet 
lınrlıi r:ıkınnsıııı hadiselerin seyrine uygıın 
J111lurl::ır mı? Bıılul'lnrs:ı lıüyle lıir hnrp :ır
tık oı incin Bergtesgııılcıı, Godcslıcrg, şıı ve 
hu hırnkına7.; konulan her fitili lngiltere 
çıkarıp aldığı için bir liirhi pallaynrnayaıı 
Çek "Orln AYrupa" hornlı:ı s ını p:ıtlnlıvcrir 
'c Iıu lıoıııh:ı nın pallnmnsı düny:ınm her 
tarafına csn seıı sokulmuş bulunan lıülün 

Jrnnclnkl:ırı tutu şturur. 

lsleyenlerln istemez gilıi ve istemiyenle
rin ister gibi gözüktükleri hnrp, umumi 
harp, umumi bir kıt "ıl Ye inhidam, hir em
rivaki olur. 

Al':ılı:ı öniimüzcleki yirmi <lört snat dün
yncln henüz bir pnrçn akıl, iz'nn, şuur, mc
deııt terbiye, insnnt seviye kalılı~ını süs
lerel'<'k m I? 

c;u terme ini teıııcııııi edelim. 
KURUN 

Berlin, 23 (A.A.) - Saat 11,30 da 
Gode3berg'dekl lngiliz heyeti, aşağı. 
dalrl tebliği neşretmiştir: 

B. Çemberlayn, B. Hitler'e bir mek 
tup göndermiştir. Hitler bu mektuba 

cevap verecektir. 
Binaenaleyh bu !!abah akdi muka.r 

rer olan içtima, muahhar bir tarihe 
brrakılmr§br. 

Petersberg, 23 (A.A.) - Havas a.. 
jansı muhabirinden: 

lngillzlerle Almanların bu sabah 
akdetmelerl mukarrer olan içtima. 
tehir edilmiı;ıtir. İngiliz delegasyonun
da Ingiliz Ba~ekilinln bu sabah B . 
Hitlere bir mektup göndermiı oldu
ğu ve Hitlerin bu mektuba cevap ve. 
receği beyan edilmektedir . 

lki heyet arasındaki konferansın ya-
pılması B. Hitlerin cevabına bağlı 
bulunmaktadır. 

Godesbcrg, 23 (A.A.) - Havas: 
Snat 13 te Hitlerln Çemberlayne 

verecefi cevap hazırlanıyordu. Hitler 
milşavirlerlyle bu cevap Ur.erinde gö 
rUşilyordu. 

Alman mahafilinde, eiddt milşkU
ldtın mevcut olduğu teslim edilmek
le beraber her konferansta bu gibi 
buhranların çıktığı ve binaenaleyh 
fazla bedbinliğe kapılmağa mahal 
olmadığı beyan edltmektedlr. Herhal. 
de bu cevabın İngilizleri memnun ede
ceği de söylenilmiyor. 

Ingilizler tarafında ise azamt lhtt. 
yat gösterilmektedir. Diln ak§amdan • 
beri İngiliz heyeti murahhasası apar • 
tımanlanndan çıkmanu~, yemekler apar. 
tımanlannda yenilmi~ ve heyet daim! 
olarak Londra ile telefonla temas ha -
!indedir. 

Anla~ıldığma gC:Src, Çembcrlayn Hit. 
!erden tahriı:1 olarak katt teminat at. 
madıkça mUzakerelere devam etme .. 
mek azmindedir. 

Bu teminat ne hakkındadır? Bu hu-
ıuıta kati bir~ey bilinmiyor. Fakat 
bunların, Alman kıtaatınm harek~tı 

ve Berh§tesgadende Hitler tarafından 

Çemberlayne müzakere milddetince hiç 
bir harekette bulunmryacağına dair 
yaptığı vaitler hakkında olması pek muh 
temeldir. 

Yeni Çekoslovak hudutlannrn 1\1. 
manya tarafından garanti edilmesi 
ve silah altına alınan sınıfların terhisi 
meseleleri de ciddi müşkülilt çıkar. 

maktadır. 

Bcrlin 23 (A.A.) - Godesbergden 
Alman kaynağından gelen bir haberde, 
B. Çemberlaynin bu sabahki sualine 
saat 15,30 da cevap verdiği bildiri!. 
mektedir. Görüşmelerin bugün devamı 
beklenmektedir. 

Godesberg, 23 {A.A.) - Berlindeki 
İngiliz büyük elçisi Sir Nevil Hender .. 
son ile Sir Horace Vilson saat 16,15 
te Drcssen otelinde Fon Ribbentropu 
ziyaret etmişlerdir. 

Londra, 23 (A.A.) - Godesbcrgden 
Roytcr ajansına bildiriliyor: 

B. Çemberlaynin ve bütün İngiliz 
heyetinin yarın salıah Lon.clraya döne. 
cekleri resmen bildirilmektedir. 

B. Çemberlayn veda etmek Uzere 
bu akşam B. Hitleri görecektir. 

Londra, 23 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

Bitler .. Çcmberlayn mülakatının 
tehir edilmiş olduğuna ve görüşmele. 
rin İngiliz başvekilinin mektubuna Bit
ler tarafından verilecek cevaptan son. 
ra başhyacagma dair öğle vakti Godes. 
bergden gelmiş olan haberler derin 
bir heyecan tevlit etmiştir. 

Londranrn siyasi mahafilindc Alman. 
yanın metalibatı hakkında birçok tah
minler yapılmaktadır. Hatta bazı kim
seler, bu metalibatın Çekoslovakyanın 
bilkuvve ortadan kalkmasını istihdaf 
derecesinde ileri gitmekte olduğu 

mütaleasındadırlar. 

Diğer bazı kimseler, Almanyanın 

metalibatını bu derece ileri götürme 
miş olduğunu temin etmektedirler. 

Umumiyetle Alman ordusunun Hit
ler tarafından kazanılmış diplomasi za. 
ferinin bir zeylini teşkil edecek bir 
işgal hareketine tevessül etmeden ter .. 
his edileceğinden şiiphe edilmektedir. 

Bu itibarla bazı İngiliz muhabir. 
terin bildirdiği vcçhile 9 kilometre de
rinliğinde Çek arazisinin işgali keyfi. 

yetine sabahleyin bura.da bUyUk ~ 
ehemmiyet atfedilmekte idi. 

Bu işgal, Slidet memleketinin AL 
manyaya iadesi keyfiyetinin hUsnU 
icrasının zamanr olmak üzere Almanya 
tarafından talep edilmi§ idi. Şimdi 
bazı kimseler, müzakerelerin tehir e.. 
dilmesini böyle bir tedbirin Berllni 
tatmin edemiyeceğine delil addetmekte. 
dirler. Fakat bütün bunlar, intibaata 
müstenit muhakemelerdir. Bu ciheti 
kaydetmek mUhimclir • 

Çemberlayn ile Hitler 
görüştü 

Petersberg, 23 (A.A.) - B. Çem
berlayn yanında Sir .Nevil Hender. 
son, Fon Dörnberg ve yakm mesal 
arkadn~ları olduğu halde Petesberg 
otelinden Godesberg'de Dresesen ote.. 
linde B. Bitlerle son millakatmı yap 
mak üzere hareket etmiştir • .B. Çem. 
berlayn otelin holilnden geçerken o
rada hazır nulunanlar kendisini a.L 
kışlamıı;ılardır. Askerl bir milfreze 
ve trampet İngiliz Başvekili otomo. 
bile binerken selam resmini ifa etml~. 
tir. 

Godesberg, 23 (A.A.) - B. Çem
berlayıı saat 22,30 da Nevil Hender. 
son ve F® Dörnberg ile birlikte B. 
Bitlerle son millftkatmı ynpmak U. 
7.ere Dree5en oteline gelmiı;ıtir. B. 
Hltler, yanında Fo~ Ribbentrop ol. 
duğu halde !ngiliz Başvekilin! otelin 
methalinde karşılamıştır. Bir askeri 
kıta ihtiram merasimini ifa etmiştir. 

BB. Hitler ve Çemberlayn Fon Riö 
bentrop ta haZir olduğu halde görüş. 
mel erine başlamışlardır. Şmf t tercU. 
man vazifesini ifa ebnektedJr • 

ROMADAKl İNTİBA 
Roma, 23 (A.A.) - Godcsbcrg ha. 

berlerl burada derin bir intiba hasıl 
etmi}tir. Umumiyetle İngiliz • Alman 
milzakerelerlne mUnkati nazarile ba • 
'kılmaktadır. 

:Vaziyetfn vchameti te11Jlm edilmek.: 
le beraber, son söziin henUı: eöylen.. 
mi§ ve bütUn anla~ imkfullarmm 
zan olmuı bulunmadığı kaydedilmekte .. 
dir. 

TEBLtQ 
Godesberg, 23 (A.A.) - Hltlcr • 

Çemberlayn mülakatı üç uat 11UnnU§
tUr. Mülakattan sonra aşağıdaki hu .. 
ıusat tebliğ edilmiştir: 

Führerle B. Çemberlayn arasındaki 

dostane görüşmeler bugün Almanya. .. 
nın Südctler memleketinin vaziyeti 
karşısındaki kati hattı hareketini tes.. 
bit eden bir Alman rnubtırasmm vıcıit. 
mesile nihayet bulmuştur. 

B. Çemberlayn bu muhtıranın Çekos. 
lovak hükOmetine tevdiini kabul et. 
miştir. B. Çemberlayn, yanında Bcr • 
lin büyük cl~isi Sir Nevil Henderson 
olduğu halde bu akşam B. Bitleri ve
da için ziyaret etmiş ve bu ziyaret 
esnasında B. Fon Ribbcntrop da ha.. 
zır bulunmuştur. 

Führcr bu fırsattan istifade ederek 
Südetler meselesinin halli uğrundaki 
gayretlerinden dolayı ~disinin ve 
bütiln Alman milletinin minnettarlr. 
ğınr B. Çemberlayne bildirmiştir. 

İngiliz başvekili yarın sabah tayya.. 
re ile İngiltereye ha~ket edecek. 
tir. 

Mekteplerde 
Bu sene 200 şube 

açılacak 
Ankara, 23 {Telefonla) - Maarif 

Vekaleti ilk mekteplerden çıkan tale.. 
b.!!crin oıta ve liselere olacak teha.. 
cümlerini önlemek için hazırlıklar 
yapmaktadır. Vekalet bu sene yurdun 
muhtelif yerlerinde lise ve orta mek .. 
tcplerde 200 c yakın ııubc açacak, 
Zonguldaktaki orta okul liseye çe\Tl
lecek. Istanbulda muhtelif orta. mek.. 
teplere şubeler ilave olunacaktır. Bu 
arada Pendik, Yenikapı, Nişantaşında 
birer orta mektep §ubesi açılacaktır. 

Ankarada bir UçüncU muhtelit orta 
mektep açılacaktır. Hamam önUndeki 
binası yapılıncaya kadar Müdafae.I 
hukuk caddesinde bulunan askerlik 
şubesinde tedrisat devam edecektir. 
Bu okulun bir kısım şubeleri de Ne. 
catibcy ilk okulunda bulunacaktır. 



• 

70uu Kılo Beyaz ~ynir. 
20000 Kilo Makanı& 
2000 Kilo Tel ve arpa oehriye 
8000 Kilo Kayısı reçeli 

3100 Kilo Erik ~i 
ı - 13-9-938 tarihinde kapalı zarfla yapılan mUnakasa.smda teklif olunan 

tJyatla.r yüksek görüldilğilnden 27-Eylül-938 tarihine rastlayan salı gUnU 
11&&t 11,30 da pazarlıkla alınmak Uz.ere yukarda yazılı beı;ı kalem yiyecek 
maddesi eksiltmeye konulmuştur. 

2 - isteklilerin bu yiyecek maddelerine teklif edecekleri fiatlara nazaran 
muvakkat teminatlarını mal sandıklarına yatırarak alacakları makbuz veya 
banka mektuplarile belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon ba~. 
kanlığma mUracantları. (6790) 

Muhtelif renkte 1600 metre Şali pazarlıkla alınacaktır. Jsteklilerin 2&
Eylill-938 tarihine rastlıyan pazartesi günU saat 14 de Kasımpa.53-da bulu. 
nan komısyona müracaatları. (6696) • 
ı - 10-9-938 tarihinde kapalı zarfla yapılan mUnakasasmda teklif olu _ 

nan fiatların yUksek görülmüş olmasından 27- 9-938 tarihiDe rastlıyan salı 
gUnü saat ~4.30 da pazarlıkla alınmak Uzerc eksiltmeye konulan 700.000 kilo 
ekmeğin tahmin edilen bedeli 66500 lir adrr. 

2 - Muvakkat teminatı 4575 lira olupşartnamesi her gün komisyondan 333 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı knnununtari!atı dahilindeki vesikalarla birlikte 
be1ll gUn ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına müracaat
ları. (6i89) 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun etı 
Sığır eti 

Miktarı 
6000 kilo 
8000 kilo 
1 10(11) kilo 

Tatımin bedeU 
2685.60 
3320.80 
3814.80 

9821.20 

Muvakkat teminatı 

736.56 lira 

ı _Cinli, miktar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarda yazılı 
üç kalem et 6· ı. teşrin • 938 tarihine rasthyan per§eınbe günü saat 14,30 da 
kapalı zarna alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 _ Şartnamesi hergim komi c;yondan parasız olarak alınabilir. 
3 _ i steklilerin 2490 sayılı kar.unun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

kaf)31ı teklif mektuplannı en geç belli giln ve saatten l;.ir saat evveline kadar 
Ka ımpa~ada bulunan komi c:yıın 'ıa"' <l"''1"'irna \"ermeleri. (6537) 

Cinsi 
Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Miktarı 

30.000 kilo 
40.000 kilo 
so 000 kilo 

Tahmin bedeli 
13428.00 
16604.00 
17340.00 

47372.00 

Muvakkat teminatı 

3552.90 Ltra 

ı _ Cins, miktar, tahmin bcdcllerile muvakkat teminatı yukarda yazılı Uç 
kalem et 6-1. te~rin-938 tarihine raslayan per embe gilnU ıa.at 11 ,30 da kapalı 
ı:a.rfla alınmak üzere münakasaya konulmu§tur. 

2 - .Şartnamesi her giin komisyondan 237 kuruı bedel muka'l;ıilindc alınabf. 

Jlr. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ec!ecekleri ka· 

palı teklif mektuplarru en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka... 
sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (6538) 

Muhammen bedeli 3276 lira 95 kuruş olan 279 adet pamuk şilte. 360 adet 
yatak ve yorgan çarşafı 200 adet büyük yastık yUzli ile 279 adet büyük ba§ 
yastığı 29-9-938 perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşada gaT binası 
içindeki satınalma komisyonu tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu fşe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve % 15 nisbetin 
de 491 Ura 55 kuruşluk kat'i teminatlarile birlikte pazarlık günü saatine ka
dar komisyona milracaatları lazımdır. 

Bu i~e ait eartnameler Haydarpa§ada gnr binasındaki komisyon tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (6815) 

lstanbul Adiye Altıncı llakuk Dairesin· 
dtn: 

- 32. 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

300 Ton katod (Elektrolit) bakır 
alınacak 

Tahmin edilen bedeli (216,000) Ura 
olan 300 ton katod (Elektrolit) bakır 
a keri fabrikalar umum mildürKiğU 
merkez ıatınalma komisyonunca 12-
11-938 cumartesi gilnil saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname (10) lira (80) l..-uru§ mu 
kabilinde komisyondan verilir. Taliple 
rln muvaltkat teminat olan (12050) li 
rayı havi teklif mektuplarını mezkQr 
günde saat 1 O na kadar komisyona ver 
melcrl ve kendilerinin de 2490 numa 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkQr gün ve saatte komis 
yona milracaatlan. (6792) 

• • • 
1320 Ura muhammen bedel ile 600 

metre çekme demir boru "3 parmak kut 
ru dahilisinde" ve bu borulara mahsus 
120 adet filanş 7-lo-938 euma gU.. 
nU saat 14 de Sahpazarında aıkert fab 
rikalar yollamasındaki aattn alma ko 
misyonunda eksiltmeye konulacaktır. 
İsteklilerin 99 lira muvakkat teminatı 
her hangi bir mal mildürlilğilne yatı 
.rarak makbuzile beraber 2490 numara 
lr kanunun emrettiği vesaikle beraber 
mezkQr giln ve saatte komisyonda bu 
lunmalan .. (6786) 

• • • 
Kmkkale ve Ktıçtlk Yozga.tta yapr 

lac.a.k inşaat: 
Keeif bedeli ( 466.358) lira (34) ku

r aş olan Kırıkkale ve KUçük Yozgatta 
yaptırılacak in.~at askeri fabrikalar 
umum mUdUrlliğU merkez satm alma 
komisyonunca 10-10-1938 pazartesi 
günU saat 15 te kapalı zarfla ihale e· 
dilecektlr. Şarbıame (23) lira (32) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(22.404) lira (34) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezlrl\r günde saat U de 
kadar komisyona venneleri ''e kendi· 
Jerlnln de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde yazılı vesailde muayyen 
gUn ve saatte komisyona müracaatla
rı. (6698) 

• • • 
200 Ton yerli kUkürt almn.calt 

Tahmin edilen bedeli (182000) lira 
olan 200 ton yerli kükürt askeri fab
rikalar umum müdUrlüğU mer'Irnz sa
tın alma komisyonunca 7-10-1938 
cuma günü saat 15 de kapalı zarfla i · 
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1380) lirayı 

havi teklif mektuplarım mezkiir giln· 
de saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numa· 
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
ve.saikle mezk\tr gün ve saatte komls· 
yona müracaatları. (6620) 
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Hepsine 50 lira bedel tahmin edilen Davutpaşada Bıyıklı Hils.rev soka.ğmd& 
3 No. evin enkazı pazarlıkla satılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün. 
de görlllebillr. İstekliler 3 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubL 
le beraber 27-9-938 sah gilnil saat 14 buçukta Daimt Encümende bulun .. 
malıdırlar. (B) (6775) 

Ka.ıskettle beraber elbise 
30 

418 

Beher takmım muhammen bedeli 
A.n!ir elbisesi 15 lir& 
Efrat ,. ıo .. 

ltfaiye lmir ve efradına lil.zumu olan yukarda miktarile muhammen bedeli 
ya.zıh bulunan elbise açık eksiltmeye konulmu.~tur. Nümunelerile şartnamesi 
Levazım müdürlüğünde görülebilir. lst ekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesi
ka. ve 347 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4-10 
-938 salı günü saat 14 b\ıçukta Daimi Encümende bulunmahdılar. (B) (6600) 

tık teminat 
22,50 
27,75 
31,58 
27,83 

Senelik muhammen kira.Bı 

300 Karaağaç pay mahallinde 1. numaralı ot deposu 
370 .. " •• 2. •• " •• 
~21 ı• " .. 3- .. ,, .. 
371 •• .. .. -!. •• ,, •• 

Yukarda semti, ııenelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller ayrı ayn 
kiraya verilmek Uzere açık artırmaya konulmuş ise de belli ihale gUnUndc 
giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri levazım MUdür .. 
lüğUndc görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 26-9-938 Paza.rte si gUnU saat 14 buçukta Daimi EncU. 
mende bulunmalıdırlar. (6262) 

DUşkUnler Evine lüzumu olan ve hepsine 2750 lira. bedel tahmin edilen 1100 
metre Şayak açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gilnünde giren bu. 
lunmadığından pazarlığa ÇC\Tllrni§tlr. Şayağın nümunesile şartnamesi leva • 
zmı Müdürlüğünde görülebilir. lsteklile re 2490 numaralı kanunda yaz.ılı vesi
ka ve 206 lira. 25 kuruş ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27-9 
-938 salı gUnU saat 14 buçukta Dai~ Encümende bulunmalıdırlar. (6322) 

Zühreviye hastaneelne !Uzumu olan ve hepsine 2609 lira 13 kunış bedel 
tahnin edilen tıbbi ecza açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile şartnamesi Le
vn.zmı mildUrlüğUnde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda Y8%1lı vesika 
ve 195 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10-10 
-938 pazartesi günü saat 14 buçukt.A Daimi Enclimende bulunmalıdırlar. 
(1) (6827) 

Kapalı zarf usollle eksiltme llAnı 
Kaysern c. H. P. llyöllilkurlUJ 

ıeaşlkcanluğn ın<dlaın : 
1 - Ek.ısiltmeye konula n · · Kayııeride yapılacak Halkevidir . Keşif bedeli 

105243 liradır. 
2 - Bu ise ait eartna.melcr ve evrakı saire eunlar~ır: 
A. - Eksiltme şartnamesi, 
B. - Eksiltme şartnamesine ek tart.name, 
C. - Mukavelename projesi, 
Ç. - Bayındırlık i~leri genel prtna meal, 
D. - Keşif cetveli, Silsilei fiat cet-\•cli, metraj cetveli, 
E. - Proje vesair evrak. 
lsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Kayseri parti başkanlığında görebilir

ler. 
3 - Talip çıkmamakla beraber beşlncl...ınaddede yapılan tadilat dolayısile 

19-9-938 tarihinde yapılacak ihale on beş gUn temdit edilerek 3- 10-938 
tarihine rastlıyan pazartesi saat II de vilAyet parti merkezinde ilyönkurul 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilo yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye i~tirak edebilmek için komisyonu mahsusunda.n almmıe eh. 

liyet vesikasile ticaret odası vesikasım ibraz etmesi ve bir mühendis veya fen 
memuru bulundurulması şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 6265 liradır. 
7 - Teklif mektupları yukarda yazılı giln ve saatten tJr saat evveline ka.. 

dar parti başkanlığı sekreterliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta.da: 
vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (6780) 

- KURUNwı kJtap şckllııclo roman tefrlksrn -
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Davacı Fehmi tarafından ikame olunan 
Tera et davasının icra kılınmııkta olan 
muhakemesi ınrnsında mfidrıhale yolu)·la 
dn,·oya ilt ihak eden Şişli Tol-olo~lu soka
ğında Kısmet opartımnnmın 3 Ün<'u kntınılıı 
ikamet etmekte iken halihazır ikamctg6hı 
belU olmnyun Zeynep hakkınd:ı ltılnen ya
pılan tebligııtıı rnğıncn mahkemeye J?clrne
dllUnden ötürO hokkınıia verilen gıyap ka
rarının (20) gün mfidıielle llünına dair 
tanılm kılınan gıyap kararı mahkeme di
vanhanesine talık kılınmış ,.e bu baptaki 
muhakemenin 26-10-938 carşnmbn gfinü 

N 
Cll9 

c 
--

atlam daha doldu. Bunlardan mühim blr kısmı, "E· 
ko" gazetesinin muhbirleri idiler. Hepsinin öqUnde 
Mark Peters görUnUyordu. 

Mark Pcters içeriye girdi. Kapıyı yarı aralık 
bırakmıştı. Komiser Ltt !cerde cereyan eden ko
nuşmayı az cok işttlyordu. 

nal (14) de hırnkılmış oldu~u tebliğ ye-
rine aermrk ll7<>rc illin olunur. (::?Cii!lCi) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 
D·#JMC' •• 

lstarıbul Asliye Allın<~ı 1/11/,;11/; TJalre.çfn· 
den: 

Davacı Topk:ıpı Fııtınnsııltıın mnhnllesl 
KnylJntma soknk (fı) nuınnradn oturnn Ar
tleın tnrnrıncl:ın Torknpı Ocy:mtntın mo
hııllc•i Poş:ııneyd :ı n sokntıı ( 15) nıımarnlı 
horıcllc oturıın Armcn:ık aleyhine lknme 
eylcılil!i im anına dwno;1111n icra kılınnn 

mırha1.cme.,J <ıonırnrlrı: iki tnr:ır :ırno;ındnkl 
t vlillil"n ho,nnınıı~n (.'C\ rilm~'ilne clnir ''c· 
r ılrn ::? 1. ;; !l:t tarih 'e !137/2!15S r.ımınrolı 
ırırn lıl lıOkınfin clınnlı Arm:ın:ık"ın lkn
ml'I L' "ılıının belli olın:ım:mndan ötliril IH•· 
nen trlılH!ine k:ırnr 'erilerek trhll~ :r<'rinc 
ııecmek li1crc m:ılıkcmc ı'lf\·nnhnnc•'\inıle 
on beş ıznn mii<lrlellc n~ılı tııtulmnk ilzcrc 
karar "eril li~I mnl'n tcblln olunur. 

(2679S) 

-a. 
tU -c. 
tO 

·-

Mark Peters, ilk defa olarak yUzU kireç gibi 
ve YUcudu titremeler içinde görUnmUştU. Bu, mil· 
tettlş Ren'In bilhnssa dikkatini celbetmlştl. Yanın
da. husust polis hafiyesi Alester Meknnb \•ardı. A· 
!ester Mcknnb da, her zamanki neşeli hnllni bı· 

rnkmış ve clddt bir adam olmuştu. 

.Müfettiş Ren çaı-çabuk komiser Llte dönerek: 
- Nedir bu? dedi. Maymun mu oynatıyoruz. 

Herkesi dışarı attır! 
Bayılan sclcreter kız, hftlı"ı olduğu yerde yatı

yordu. Oda., temizlendiği vnkit, müfettiş Ren me
ruurlarındnn iki tııneslne, yerdeki kızı kaldırma
larını, aşağıdaki ecznhaneye götUrmelerinl em
retti. 

Kızı aşağıya götüren memurlardan biri, az 
sonra yulrnrı dönerek ona. ait olan eşyayı almağa. 
savaştı ve kızın çantasını aldığı zaman. bu çanta
nın ağır olduğunu görmekle hayret etti . Yokladı. 
Ç'anta, çe lik zincirle knplnıımış çuhadan bir şeydi. 
Fakat lccrlsindc sert bir nesne olduğu anlaşılı
yordu. 

Çantayı açtı. tcerislne baktı Ye bir hayret 
tığlığı kopardı : 

- Buraya bakınız! Buraya bakınız! 
Müfettiş Ren ora.ya baktı. Çantn.nın fcine elini 

Partric şöyle diyordu: 

- Mark korkuyorum. 

Ve öteki cevap veriyordu: 

- Korkma be adam. Endişe edilecek bir ee7. 
yok. Burada, odanın içine de iki memur alsana. ..• 

- Hayır, hayır .. Böyle karşımda iki kişiyle ve 
mütemadiyen onların yüzüne bakarak oturmak be
ni deli eder. Bundan başka, eğer bu memurlar 
Marpleyin beni öldürmesine mani olacaklarsa, 
buraya girmesinden önce mani olmaları ıa.zımdır. 
lşte beni düşündüren mesele budur. Ona mani ola· 
bllec.eklcr mi? Yahut ben de zavallı Elis gibi ölUp 
gidecek miyim? 

Bu sırada komiser Llt blr elin şiddetle masa 
üzerine carptığmı işitti. Bunun ardından Mak Pe
ters bağırıyordu: 

- Nlgcl, kendine gel ... Böyle korku lclnde de· 
'am edersen, sen kendiliğinden mah'\'"olacaksın. 

ııest: 

Ve bir müddet sonra Petersln sesi: 
- Seninle beraber kalayım mı! 
Uzun bir mUddet tevakkuf.. Sonra Partrlcln. 

Hayır. Ben ) anımda hiç kimse~ i istem mJ 
Kendi başıma kalacağım. 
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• 
Her sene zengin ikramiyeler dağıtan· 

Türk Maarif Cemiye i 
Eşy Piy ng su 

5 11-938 de çekiliyor. Biletler BİR LiRA muka
bilinde Cemiyet merkez ve şubelerile Piyango 
bayilerinde ve Yenipostane karşısında Erzurum 

hanında satılmaktadır. . 

tkramiye: 

Konya Valiliğinden: 
Husus! muhasebe bUtçeslle idare edilmekte olan daire ve müesseselerin 

bir yıllık ihtiyacı olarak tesbit edilen 8811 lira muhammen bedelli 267 ton 
aömikok maden kömürü kapalı zarf usulU ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İhale 6-10-938 perşembe gUnU saat on beşte vilAyet daimi encU· 
meni odasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 661 liradır. 
3 - Teklif mektuplan 6-10--938 günll saat on dörde kadar vilA.yet dal· 

mt encümenine verilmiş bulunacaktir. · 
4:- Talip olo.nlar eartnameyi bedelsiz olarak husust muhasebe dairesinden 

&la.bileceklerdir. 
ö - Talip olanların kanunt ikametgMıı bulunması ve hüviyet varaka.sile 

ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesikayı hRmil bulunmaları şart· 
br. 

6 - 2490 sayılı kanun hUkümlerlne ve bilhassa 32 inci maddesine uygun 
Dimıyan mektupların sahipleri eksiltmeye iştirak ettirilemiyeceklerdir. (6606) ··------------&----------

AKAY işletmesinden: 
Adalar ve Anadolu kıyısından dönüş göç nakliyatı 

Nevralji e Nezle Baş ve Diş aJl'rıları 

• 1 
Dindirir 

rüRHİYa 
.-

NECiP ER SES c;AıArA sss&/ HAii ZtlUUtll L"f 
Adalar \'e Anadolu kıyısından döntış göç nakliyatı. ---Adalardan ve Anadolu kıyısmdJın şehirdeki evlere kadar göç işlerile ilk 

baharda yazlığa giderken yapıldığı gibi Antalya Umumt Nakliyat Türk 
Anonim Şirketi tarafından kolay ve ehven şeraitle yapılacaktır. 

Bir büyük parçanın nakil tlcreti yUz yirmi kuruştur. Müracaat yeri: P• T. T. ev Lazım MUdUrlUğftnden ı 
Şirketin biltün şube ve teşkilfi.tı. 

Telefon: 24.220 . 238()1 ......... _______ .. ____________ .. Bir Şehrin 
l - İdare ihtiyacı için yetmf3 eekiz bin (78.000) adet iki numaralı tın. 

can kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştll". 

Belediye Sular idaresinden: 
Acilen yapılması gereken bir ameliye dolayısile Kadköyünde Yoğurtçudan iti 

buen Bostancıya kadar olan semtlerde 2•-9-938 cumartesi ak§amı saat 20 
den ertesi sabah saat sekize kadar E! malı sula.rını kesmek zarureti hasıl ol. 
duğu sayın halka bildirilir. (6814) 

--------------------------------------~ 
T. H. K. Satın Alma komisyonundan: 

939 senesi yılbaşı piyangosu için ı:so.ooo el planı ve 10.000 afiş bastın. 
ti.ca.k ve 26-9-938 pazartesi günü mU na.kasa yapılacağından açık eksiltmeye 
istekli olanların §artna.mesini görmek üzere piyango direktörlüğüne müracaat. 
tan. (6705) 

9 3 8 Resimli Hafta 
lkinci Sayısı bugün çıktı - Tam bir ev mecmuasıdır - Muhtelif yazı
lar - İtalyanca dersleri - Kadın tara iş örnekleri - • 

Renkli kapak içinde 36 sayfa S kuruş 
MüY.ezzilcrdeıı isteyiniz. 

-------------·---------------------

Küçük hikayeler -
Yazan: Sadri Ertem 

Veni kçıtı 

Dr. Necaeddin Atasagun 
Sabahlan 8,30 a kadar ve akgam. 
lan 17,20 de Lfileli Tayyare Apr. 
2 nci daire N-0. 17. Okuyucuları. 

mızdan para almaz. Tel: 23953 
m 

2 - Muhammen bedeli 19.500, muvakkat teminatı 1462.:S lira olup er 
siltmesi 19 teşrinievvel 938 çarşamba gtlnU eaat l:S te Ankarada P. T. T. 
umum müdilrlilk binasındaki eatmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanu. 
nt vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 158.8.t 14 e kadar mezkfu' kombya. 
na. vereceklerdir. 

' - Şartnameler Anka.rada P.T.T. levaznn, İstanbul Beyoğlund& P. T. T. 
ayniyat 3ube mUdürlüklerlnden parMız verlleoektlr. (3386) (5943) 

Nafıa Vekaletinden: 
4 /Teşrinisani/938 cuma günil aaat 15 de Ankarada Vck!let binaaındald MaJ.. 

zcme Mildürlüğil odasında toplanan malzeme eksil~ komisyonunda 17 ,300 lira 
muhammen bedelli 2 adet seyyar Taşkır.uımakincsi ile 2 adet bitıJm te&hin " 
pUskUrme ~rtibatmı haiz kazan tadil edilmi§ hususi ~amcsi dahilinde yenidea 
kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bdclsiz olarak Vekllet malzeme mtıdilrlL 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1297.SO liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını, ıartnameslnde yazıh vesa11c ile bf.rlllr:te a,... 

glln saat 14 e kadar makbuz mukabilind: mezkQr komisyon Reialiğine nrmeleıt 
larımdır. (3768) (6549) 

• KUUU~u.n k.it.aıı şekllıule roman te.trlksaı - ,--------.... 
10 DôRDtmCtl MAHK'OK 

Birka<; dakika sonra Mark Peten dıv&rı çık-
11. Çıkarken kapıyı açık bıraktı. 

Mark dışarı <:•karken, komiser Llt, onları din
lediğini sezdlrmemeğe çalışarak, mümkün olduğu 
tadar tabU bir vaziyet almıştı. 

Bundan sonra. blrka<; dakika daha, hlc ha.dl
Hllz gecU. Dış kapı yeniden a<;ıldı ve içeriye mu. 
fettiş Ren girdi: 

- Her şey yolunda mı? 
- EYct? 
Hlc bir iş yapmadan oturmak ve sadece bE'k

.mek, beklemek, beklemek, Partrlcln sekreterini 
ııkmıı.ğa başlamıştı. Sekreter kız, yazı makinesine 
bir kı\ğıt koydu ve sabahleyin Partrlc'ln kendisine 
dikte ettirdiği bir mektubu yazmağa koyuldu. 

Polis mUtettişl Ren bunu görünce: 
- Bırak, dedi. Bu lşl bırakınız. GUrllltU iste

miyoruz. 
Miifettlş Ren'ln ağzından bu sözler cıkmış çık

mamıştı ki, !(:erki odada mUthlş bir gUrUltU oldu. 
üt bir gürültüden sonra birçok şeylerin yere dUş
ttığilnU andıran sesler işitiliyordu. 

Bir lA.hza kadar, açık duran kapıya hayret 
içinde battılar, 80Dra komiser Llt, lcerlye daldı. 
Dl~erlerl de hemen arkasındaydı. 

Fakat Pnrtrlcln yazıhanesine birkaç adım 
,.klaşmıştı ki, komiser Llt durdu. Karşısında bu· 
bmdu&u maıısara onu oldutu 7erde donmut stbf 
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alıkoymuştu. Sekreter kız, heyecanından haykırıp 
bayıldı. 

Yazıhanenin Ustllnde, Nigel Partrlc cansız ya. 
tıyordu. Sağ göziiniln üzerindeki bir delikten kan 
akıyordu. 

Yerde, bir telefon, bir sigara kutuıu, bir tn· 
tun tablası, kurşun ve yazı kalemleri yatıyordu. 

Bunların hepsinin Partrlc'ln dUtıUı> ölilrken koluyla 
itilmiş olduğu anlaşılıyordu. 

Cesedin başının yanında bir kAğıt gl:srünUyor 
Te onun üzerinde iri harflerle şu yazı okunuyordu: 

"TA~IAMEN HESABI GORULMUŞTUR. 
Ve altındaki imza LUsyoa Marpley, idi. 
Bu, olur şoy değildi! İnanılır şey değildi! GO

rUlm cmlş şeydi. lmka.nsrz, lmkft.nsız ... 
lmkA.nsız görilnmekle beraber vukuagelmit 

bir ba.dlseydi. 
Odada bulunmayan biri tarafından Partrlo 

ftldilrülmiiştll ... 
Mürettlş Ren, hayatında bu kadar esrarenglı 

bir hile ile mağlQp edildiğini hatırlamayordu. "Gö
rünmlyen bir katıl" Ue, ilk defa olarak karşılaşı· 
yordu. 

Döndü. Memurlarından biriyle konuşmak iste. 
dl. Hepsi de olduğu yerde donakalmışlardı. Hepsi· 
nln yüzlerinde görUlmemlo bir vakanın doğurduğu 
hayret okunuyordu. 

Derken içerir•. m.emurl&rdu. )&fk& l»lrçok 
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Alemdar Sineması 

iKi FtLMı 
1-lstiklal Savaıı.~ 
2 - Üç Silahıörler., 

EGE TİYATROSU 
Nur! Genç "H ark .. 
daşlan 2• Eylill ea.. 
martesl aktamı Şeh~ 
mini lnşlnıh bahcesı... 

SÜNNET DOGL'NO 
BÜYÜK PROGRAM 

Sabaha kadar,.... 

TASHiH 
22 Eylül 938 tarihli gazelemlıln ıon HY.. 

fasının 5 inci :sntununda Bayan Zelihaya 
aJt zoyl lltınının birine! satmndald 1921 
senesi yanlıştır. 1333 olduğu tashih ola-
nur. -

BeyojJlu Birinci Sulh Hukuk Hdklmll. 
"inden: 

Fuadın lstanbulda Şehzadebaşında Ta
ran tiyatrosunda artist ve Şchzadebaıında 
16 Mart Şehitler caddesinde 2• N. da Mar
klt ve Mehmet aleyhlerine açtıfı davada 
müddclaleyhlerln lkametgAhlarının meçhul 
olduAu celpnamclerlne verilen terhdea 
anlaşılmış ve mahkemece on beş gOn mOd-
detle Utınen tebliAat icrasına karar ~eril
miş oldu~undan muhakeme güntı olaa 
8-10-933 sant 11 de mahkemeye blz:ut Y .. 

ya bllvektıle gelmeniz: teblllt makamına 

kaim olmnk üz:ere mın olunur. 
(V. P. 28301, 

Sahibi: ASIM US 
Nepiyat Mildilril Raflk ~ a... al 
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Haftalık KURUN ilavesi 
S ayı: 1.Q 3 Haltahk KURUN ulvesı Uumartes1 24" ·9-1988 

"Hayat mı Bu?,, hakkında 
ağabeyce söylenişler 

Yazan: Hakkı Süha Gezgin 
Rasfmi ne r.aman görsem, aradan 

yıllar geçmesine, bu yıllarm ODda renk, 
Ri. ve hareket değifmelerl J&PJDBSL 
Da rağmen. ilk karplaftJimı gOnkU ha
li hayalimde canlanır. SD'tmda meşin 
bir kitap çantası, arkasında karlı bir 
palto, UşümUş yanaklan kıpkırmw bir 
~ .. Her akşam Ustll o. bu halile ge. 
lir, çalıştığım odanın aobaama ellerini 
uzatır. soğuktan pelteklepılf bir dille 
konllfUl'du. 
Aramızda büyUdtiğU için olacak. ben 

hlli Raaime işte o çocuk gödyle ba. 
brdmı. 

Geçen glln maumm a.tilnde onun 

niyordum. 
Bu kitaba. bir tek roman demek yan. 

he olur. ÇUnkll içinde bir çok ayn mev. 
mı olacak bir mıginllk g(5u çarpıyor. 

I>Uşlhıtln, ki merde bir yetim. koca. 
m lSlmllş eeven bir kadm, kardeelnln ka 
nslle evlenmlt bir adam, bütün bu ala. 
cah g&ıW lrumqmm dokunduğu bir tez 
glh, bir irfan Paşa köşkU var. 

Yetim. bu acılarile daha oğOr olma. 
dan bir bqka JZtıraba daha ujruyor, 
anneebtfn tekrar evlenltini görilyor. 
Hem de amcaaile. 

- O kitabı nereden aldm? 
Sualine: 
- Amcanım kUttlphanealnclen! 
Onabmı verdiği vütt ona: 
- Blll mı amca Ferit! 

adını tapyan bir kitap - laeııı de bir 
roman - görihıce galiba blltllıı bu ha.. 
tıra1ar zihnime Ottlftllğtl için gUinmae.. 
miştlm. Bu glllUmeeme, içimde duydu. 
Pm tatlı bir RVkln teklllepıeai idi. 

Rasim btlyOmtlf. adam olmUI, eline 
b1em.I almII ve lfte böyle bir eeer ya. 
aeak hale gelmlt demek. .. 
Açık aöyliyeylm, ki eğer imza, ban& 

bı kadar yakm bir varhk olmasaydı. 
mu ·okumıyacaırtım. ÇllDkll bayle eeer 
diye sunutmue. kitap taslakları UatUn
~ benim ne zavallı aat1erlm kayboL 
auttur! 

U alabeyln yanmc!a bUytlmn,tUr. Yurt 
aevgiauıi C1U1JDJD t& içinde duymue. eet
bttn leaetlııi tatımgbr. Onun için 1U 
"Bayat iDi bu! .• " flklyetl beni yadır. 
.rattı. 

Diyenler. onun içindeki acılan aes. 
mlyorlar. 

l'erit. amıealne koca oldup için. un.. 
cuma baba demek istemiyor. CUnJdl bu 
bir tek kelimenin. lSldtlğtl aa.nılan baba. 
1111& ikinci bir mer.ar daha bldıfmı 
duyan bir çocuktur. 

lete böyle bir menfi havayı tenel.. 
fUa edere:C birinci yapralı çevirdim. 

Ama, bunu okuyaeaktmı. Kltaim 
acJmdan başladmı: e.ılayat mı ba? •• " 
Ruiln. kendine babalık etmle iki deier-

Okudukça, !Atıballllfim alır afır iL 
Uıımege .baıladı. Derlenip toplandmı. 
Ythdlmibı Mllerl gevtedf. Her cUmle.. 
de blru daha kitaba l8DUJOI'• Raalmln 
bafanlı brtıanıda biraz daha keyifle. 

"Bayat Dil bu?" eler ll8de bu çerçe.. 
ve I~ de bblaydı, yine bir roman 
olurdu. Fakat Rasim. bununla ka.nnıa. 
.iDii· mdtl anılan "Saat" ı d&t yıl 110D. 

ra tekrar irfan Pqa kntıdhıe getlrmll. 
tir. 

(S-a ıs lacide) 

Rtbalr, pir Salih Zekinin 
nep-ettili fiir kitabının adıdır. 

Salih Zeki, bundan evvel a]llli 
janrda bet kitap netretmıttir. 

AJDİ janrda diyorum; çiinkli 
SaBh fAlrinin tiir anlaYJll, ft 

"Rüzgar,~ 
Yazan: Sadri Ertem 

bu anlaJIP abettircn kitapları 

siyahla Jqilin birbirinden aF -
htı ıibi, bizim diier Pir malı.. 
aullerimizdcn farklıdır. Salih Ze. 
kinin pleri bUim pır ve e.. 
debiyat efklnumumiyal tarafın • 

dan 1evilir mi, inilmez mi, bu 
ayn bir maelcdir. Fakat pmdL 
ye kadar •evilmlt olsaydı garip 
olurdu. Bu garabet tfirin t~kni.. 
line değil, fakat bu tclmliin L 
çini dolduran ruba ve muhteva. 
ya g8redir. 

Salih Zeki, daha usunca em. 
pcrya1 sabi hfldılı. tek 18zlilk 
taktrlt · nmanlarda, yani bun
dan takriben yirmi sene öne~. 

tiirdcld ıdaVUIDI uraha~ aöylo • 

mitti. 
Kara IAkallı, tek 18zlWdO p • 

lr, ldlailderi taklit etmemld ia. 
terdi. 

Salih Zeki, oe6ıı bugtlndOr 
Yunan k1asiJderinln binden ay. 
nhnadı. 

Halbuki Salih Zekinin estetlll 
eaki Yunan bayatmm fl1r:lr .. 
1anat, din, mltcloji, felsefe " 
klinat tellkkDeri De dolu idi. 

Salih Zeki. Yunan! çeplde 
bir pirden bahaettill amn 
bizim bayatmma ~ 

birtakım mefhumlan ftda " 
bflye hududu içine aobralr Pra.. 
mete clbi aya1danndan bldm 
topraia zindrlemek iltiyorcla. 

Senelerin blrçop bedbllıt bir 
llzilntil ile anlaphmmanm kah • 
rma uğradı. 

Bir tliri. hele Yunma Piri P. 
bl tamamen mahalU huauaiyetlea: 
tapyaıı bir tilrl an'aneaini, flk.. 
ri tarihi. feleeft ıar&t&. bayati 
anlayıp bambafb bir yere nat.. 
]etmek ccrçekten mlf1dll bir it .. 
ti. Salih Zeki yirmi tene bu sah. 
n g8aterdl. 

SaHb Zekinin mnralannda e • 
ler aenclerce bir çllllk. bir ba.t 
rukluk balmut iack. bunun -. 
l)ebl ustalık mesele9l, teknik be.. 
cerl'kaisllk delildir. Muhteva ay .. 
kmhtıcbr. 

Bu tan türler en uata sanat.. 
kir tarafından yazılsa bile etra.. 
fmda bir bJabalık toplaması daLı 
ma metkOktur. 

Sa~th Zekinin NRtbclr .. ı be 
balamdan hiçbir aman bir "Fır.. 
tma,, olmaya namzet de~ildir. 

Sadri Ertem 

Bir eski dostun 
~vinde 

<a.ı ..,. a ..... , 
O M lldlttl: o ne maeraftı Yara~ 

bit ••• BetUıuD kealllrdl de adam ba
tma ne; loka&. 41pıesdJ. 
Usaktır.sel••u .. dedJk: bara-

7a teklldlk. 067& Mna Hfmıısı eli•· 
Jeyecelrtlk. T8'ındıtnaB ta UfAmdı. 
Aklıma sel4lkoe W& .-.um. Men
den haber almqlar bilmem, b,.,a 
dört manda arabuı mlaaflr cla7annm
tı. 

- YA, böyle habenls, haberats bla
den kac;aramrs ha.. itte bls. meana bOF 
le baekm veririz ... 

O deYlrlerde buralara cıkmak, se
ne mtltktUceydl. O köroluı tramvQ' 
yapıldıktan eonra. uıl fellket o ..,. 
man bqladı. Vagonlar, Çamlıcaya 

yolcu detti, Bmrallah efendinin kGf
küne mlaaftr tqıyorda. 

işin asıl kötil tarafı, plelJler 79-
mek de beğenmezlerdi. ~rek kı..,. 

nrken, gevrek ollun, alnda clatıllm 
diye bizim Bolulu Abdullahm ldeUJ'· 
dl, blru böbrek Pli kullanırdı. Vq, 
efendim vay .. tc; 7atı ile l>Orek Jnl b
zarırmıı! .. Clmrllllln bu dereeeel Ot 

lur mu;ymut! ••• Onlar hatır göntll ... 
yıyorlar da gell;yorlarmıet •• Yoksa la-. 
kesin evinde lkl lokma 7{yecetı ba
lunurmq! ••• Daha ne blleJlm, bin tir 
lil mınn, kırm .•• Anlnımın yorganım 
FatmAnıma örttıyormuıuı; Emlntnı

mın bardatını Sıdıkanıma verlyormu-
tuı! ... 

Baktım, olacak gibi defll. Pederin 
Yefatı VP.slle oldu. Hlzmetçllerl UT• 
dım: aşçı adedini bire indirdim; 7&
takları yorganlan mezata oıkardım. 

Fakat ne mUmktln! ••• Bu 1efer koyun
ko1una yatmaya bqladılar: kolları Do 

Tadılar: kendllerl mutfala lndller. 
Masraf gene o masraf •• 'Odnta gene 
~ tlzilntU ... 

Ya zararlan ... Bllmden tuttu: 
- Gel .. dedi. . Şu baheentn haline 

bak .• Çocuklar. çekirge gibi afaç dal· · 
lannı blle kemlrmltıer. Kesmltler, 
kesmişler deynekten at yapmışlar ... 

Ortada bUyllk mermer bir havuı 

Yardı. Senelerdenberl suyu delltme
mlt: nzerl yemyeşil yosun tutmuş: kıs
·gın g1lneşln altında korkunç bir ba-

• tak gibi mtlteaffln bir hale gelmltU. 
inip kalkan milyonlarla almelnell• 
utuıtusu, insanın içine korku Te lle
)'ec&n veriyordu. 

- Aman ne yapı;yorsunusT ... 4edlm.. 
Bu sizi öldUrtır!. •• 

Gtlldll: 
- Biz. dedi. Bu 7oaunlarm 1'ld BU• 

yu hürmetine yaf17oruı! •• iller bu llT• 
rlalnekler olmasaydı, timdi bu baboe
de bir o kadar çocuk görecektin .. Bir 
gece kalan hqlanı;yor; J>lr daha gel
ml;yor .. Hamdolsun çok rahatız! ... 

- Siz ne yapıyorsunulT ... 
- Ne yapacatııf •• Glndtıs on 

sat• kendi &leminde.. iki clb 

ispanyadan ne haber? 

- İ8panyadan ae haber yalla T J.. 
llBJ& lelerinden hJç aes. sada ,ok! 

- 1kı tmhı dwrwılı havada .t.pua
ranm .... mi okunur yalıuf 

Çocuktan al haberi! 
Ane - Neye lSyle kollanm ulur 

turuyonnm kardet? 
Fatma - BugUn koDanmm ~ fi' 

ler. tutar Jel'l lralmaclJ da... 
Ayşe - Galib& ortahk an..n.n.1-o 

fazla yonıldun? 
Fatma - Yalmz ortalık llilpllrmel 

mi ya. Utü de yaptmıl 
Çocuk - Yalan yalan bayan ıe,_, 

annem bugün ne ortalık ailpUrdll, ıM 
de tltll yaptı. 

Ayge - Kolları ne için ainJor ya! 
Çocuk - Sabahleyin bir temiz bf.. 

bamı dövdll de. ... 

,.Hayat mı bu 
(S., taralı 2 ac:We) 

Kezardan çıkan bu öltl, hayatı ~ 
maktan, alJll}aıı Dbrap yerine hiddet 
1IJUM)lrmaktan batka neye J&rar? di;ye 
"llOnmmüt. Bir :rnm•na mlplıede.tıe. 
bByle bir bal vak•hıpnea. • gibi AJa. 
betler doiurduiunu tellbit.e çalıpn1-
Yuıet& ayıe lçten bir 1ııam1 ftl'. kl Ya. 
b. phalyetlerln DbrahDe bb1elerek 
okuyam da içine ahyor. Damarlar bir. 
Jeelyor ve çilede ortaklık bqlıyor. 

Bir aanat eeeriDln kavvetbıl siraye. 
tindeki derece ile 8lçenler, hakli a 
Jer. Raalm, yarattığı bu mbrap ortak. 
1Jllle 6vllnebillr. 

Tipler iyi çtztımı1, gtbel boy&lllllll. 
hele pek itina De karakterJerl lflenmie
tir. "'UsJ4p" a gelince. fazla çalışmanm 
bur akaf tesirleri göM çarpıyor. Kita. 
bm ilk cllmlesfnde olduğu gibi. .. 

Artık eeer hakkmda başka şeyler de 
86yllJeb\lhiz. 

1 - Suat süittir. Muharebede ölen. 
yaralanan, ea1r ec1l1eiı, kaybolanların 
talmleri, gtlntl gUnUne ,eri ve cephesile, 
bydecllllr. 

F.alrler için ele ister Sı'bJryada, ister 
Cin Blnctiatanmda olsun Jmalay kmL 
put kurumlan poetalar llletmi§ler, en 
uak. en J88D yerlerden haber getinıdf.. 
lerdlr. Suattan d&-t yıl haber alama. 
mak için bu hakikatlere g&s ynmmall 
Jbmıgelir. 

Hele OD11D gibi bir kaç kere kaçma 
hameleleri yapanlar daha ·evvel göze çar 
par, sağlık haberlerini daha çabuk 11ev. 

diklerine uçururlar • 
2 - Tutalım, ki habenshdlk tam 

mutlaktır. Böyle kayıp bir tocum'l 
namı yeni bir nlklhla 
kanuni eart.lar engel olur. 
böyle bir nlkAıu kıymaz.. 

3 - Bir evin içinde, ceJen. 
aa, ku1ak1arl1e itin ·~ 
lirsiniz. kl YaradılıJ 
ötekilerin kuvv,..H.&: 
potu tamire k 
mlnat verir. K&tiı 



"Londrayı nasıl bom
bardıman ettik,, 

''Çocukken gelip gezmek istediğim bu şehre 
şimdi kendi elim~e bomba yağdırıyorGlum ... ,, 

Bundan yirmi üç sene evvel Af· 
manların umumi harpte bombard· 
nıan balonu olarak kullandıkları 

LZ 38 zeppelini ile Londrayı bom
bardman eden eski bir Alman taY. 
yarecisi hatıralarını anlatıyor: 

31 mayıs 1915 sabahı bize "hazır. 
ol!,, emrini vc~iler. Biz. Garp cephe· 
sinde · çarpışanlardandık. Her halde, 
dedik, yeni bir keşif hareketine çıka· 
cağız. 

Fakat, sonra öğrendik ki, Londra.· 
yı bombardımana gidecekmişiz! 

Buna doğrusu hayret ettik. Çünkü, 
düşmanı bu kadar uzakta aramaya 
ne lüzum vardı? O, burnumuzun dibi
ne kadar geliyordu ve esasen Londra· 
da bulacağımız asker değil sivil halk· 
tı. Halbuki bizim asıl düşman ile çar 
pışmamız lazımdı. Bundan başka, kuv
vetleri cepheden uzaklaştırmak kendi 
hesabımıza büyük bir hata olmıyaeak 
mı idi? Bu suretle cephe zayıflayacak, 
düşmana karşı müdafaa kuvvetimiz ek 
silecekti. 

Fakat, bize emir verdikleti zaman 
doğru mu, değil mi diye sormazlar. O
nun için, hiç sesimizi çıkarmadık, ha· 
zırlanmıya başladık. 

Başımıza kumandan olarak binbaşı 
Erih Linnarzı vermişlerdi. Binbaşı on· 
dan evvel dört kere Londrayı bombar
dımım etmişti. Fakat, bundan evvelki 
seferlerine ufak ve bombardıman tay
yaresi ile çıkmıştı. Halbuki şimdi LZ. 
38 balonu ile gidiyorduk. 

Bu, bizi bi.isbütün şaşırttı. Zeppelin 
:Almanyanm en bllyük kuvvetlerinden 
birini teşkil ediyordu. Böyle bir harp 
aletini müdafaa hattmdan uzakla.cıhr
mak çok büyük bir hata olacaktı. Fa· 
kat buna da itiraz edemezdik. Yalnız 

anladık ki. bu seferki bombardımanın 
çok şiddetli olmasını istemişler. Onun 
için de bu işe balonu tahsis ebnişler. 
ÇUnkU 1>afon <>ok fa7Ja bomba alabile-

, ' . 
·cektt. 

Zeppeline bir buçuk ton yangın çr 
karıcı ve şiddetle patlayan bombalar 
·y;rıe~tirdik ve yola çıktık. 

' Londranın 'bombardıman edili şlne ait J.:ıymelli blr rtıfm ... 

geçerken 2000 metreye kadar yüksel
dik. Çünkü görünmemiz ve ateşe t u· 
tulmamız her an için mevcut bir teh" 
like idi. 

Nihayet Belçika ve Fransa üzerin • 
den geçtikten sonra Manş üzerine gel. 
dik. Yani, !ngiltereye yaklaşmıştık. 

O zaman, kalbimin heyecanla çarp· 
tığını hissettim. Heyecanım, bir şehri 
bombardıman edeceğimizden ileri'gel" 
miyordu. Çocukluğumdaki bir arzu• 
mu hatırlamış ve kaderin bu cilvesi~ 
ne şaşmıştım: 

Çocukken en büyük arzum Londra· 
ya gitmek, bu güzel şehri baştan başa 
gezmekti. Bu arzumu şimdiye kadar 
yeri°" getirememiştim. Nihayet o gün 
Londraya gidiyordum. Fakat şehri 
baştan başa gezmeye değil, hayalim• 
deki bu güz.el diyarı kendi elimle bom .. 
bardıman etmiye ... 

• • • 
Dü.5ünecek olursanız bizim için o 

zaman bombardıman bugünkünden çok 
kolaydı. Çünkü gayet yavaş uçuyor
duk ve aşağrdaki her noktayı, dürbün· 
le, ayrı ayrı görebiliyorduk. Halbuki, 
bugiin saatte 120 kilometre giden bom 
bardıman tayy.arelerinden aşağısını va 
zih bir Şekilde görmek ve bom bayı ne
reye atacağını kestirmek çok zordur. 

Bulutsuz ve mehtaplı, fakat çok so
ğuk bir gece icli. Tam Londra üzerine 
geldiğimiz zaman 2500 metreye yük" 
seldik. Nihayet kumandan: 

- Ate-$! emrini verdi. 
Yanımdaki düğmeye bastım. On.1 

dan sonra !!'f"ÇE'n saniyeler bana bira• 
i. Gözlerimi aşağıya dik-

m.iş bakıyordum. Nihayet sa.nmtrralı! 
kırmızı bir alev gördüm. Bomba dili" 
müş, patlamıştı. Kim bilir kaç kişi öte 
müş, kaç kişi yaralanmıştı! Bir ild 
dakika ara ile bombardımanlara. cJeıı 

vanı ettik. i 
Fakat az sonra yerden projck"törle1°" 

le bizi aramağa başladığım gördük. 
Zeppelinin bütün ışıklarını söndürınU, 
tük. Ay IŞiğmda görünemiyecek ka• 
dar da yüksekte bulunuyorduk. Fa.kaC 
kuvvetli projektörler bizi ele verebf<ı 
lirdi. 

Biraz sonra İngiliz tayyarelerinin 
de bize doğru çıktığım gördük. Asd 
tehlike şimdiden sonra başlıyordu. Ba .. 
lon müvcllüdülma ile dolu idi. İsabet 
edecek bir kurşun, bir mermi bizim 
için anide ölüm demekti. 

Etrafımtzı sivrisinekler gibi saraa 
tayyareler nihayet balonu keşfettiler 
ve bazıları iistümüze bile yükselme}'11 
muvaffak olarak yukardan aşa~ 
bomba atmaya başladı. 

Bu tehlikeden ancak tesadüf ün yar• 
• dımı ile kurtulabildili. GereJC tayya. · 

relerin, gerek tayyare toplarmm ateş" 
lerinden hiçbiri bize isabet etmedi vw 
sabaha karşı, 1,5 ton bombamızm h ep 
sini Londra üzerine bo!3alltıktan son
ra, geriye döndük. 

500 bin İngiliz lirası değerindeki bir 
balonu, içindeki üç adamın hayatIDI 
tehlikeye koyarak yapılan bu bombar 
dıman seferi yirmi dört saat sonra ta,.ı 
mamlanmı~ bulunuyordu. 

Sonradan öğrendiğimize göre. o ger 
ccki bombardrmanımmfa Londrada 20 
kişi ölmüş, 35 kL~i yaralanmıştı. 

.. 

il 
çenıberlaynın şenısiyesi 

Lgiliz Başvekili Çemberlayn Bergsgarten'e giderken 
her .sabal. evlerinden sokağa çıkan İngilizler gibi ~emsiye
sini almağı unutmamış. Almanyada tayyareden indiği za
man da yiie elinde şemsiyesi varmış. Fakat Hitler ile konuŞ
tuktan sonra az kalmış, şemsiyeyi Bergsgartende unutuyor
mu§. BereKet versin, vaktinde a1dına gelmiş de geri dönüp 
şemsiyeyi almış. 

Bu verilecek şemsiyenin bezi Fransız ipeğinden, 

sapı güz<:l bir İngiliz ağacından olmalı. Bu sapa konacak 
altında 1 bir bilezik üzerine de İngilizce ve fransızca olarak 
şu s;)zler yazılmalı: "insanlığa bir şemsiye ile bir kıl~tan 

daha iyi hizmet edilebilir.,, 

Bu hadiseden bahseden Kleman V otcl, İngiliz Başve

kilinin şemsiyesi artı)c tarihi bir krymet aldığım söyledik
ten sonra bunu bir İngiliz müzesine kcıymak tavsiyesinde 
bulunuyor.' Bu taktirde sulh dostları tarafından Çember
layn'a bnşka bir şemsiye verilmesini teklif ederek diyor ki: 

Şemsiyeyi havanın bozması ihtimaline karşı her vakit 
yanından ayırmayan İngiliz Başvekili, her vakit harp ih
tima1ine karşı da hazır bulunmak siyasetini şiddetle takip 
eden adamdır; bu defa Avrupayı yine bu siyaset kurtara
cal<:tı:-. Onun için Çemberlaynin şemsiyesini yirminci asırda 
sulhseverliğin bir sembolü olarak kabul edebiliriz. 

Hasan Kumçayı 

1 - • 

Bir eski · dostun evinde 
Yazan: lQ>ıra <C~mnn SltlıD~ymaıliil 

BlR sabah ço~ erken, ls~anbula. 
şöyle uzaktan doya doya gör

mel.: için Büyük Çamlıcaya çıkmıştım. 
Gezdim, yürüdüm. Kırlardan koca bir 
demek çiçek topladım. Dönüyordum, 
aklıma geldi. Şurada, bizim eski bir 
baba dostu olacak. Buraya kadar gel
mişken onu tepeleyip geçmek, çok a
yıp olur. 

Kapının ipini çektim. !çerdo koca
man bir şey sallandı. Bir kilise çanı 
gilıi birkaç defa inledi. Bir dakika 
bel{ledim; ipi bir daha.çektim. tiçün
cüde üst katta bir pencere açıldr; başı 

örtülil bir ihtiyar sarktı. Derhal tanı
dım. Nazlı hanım ... Na.sır beyin karı-

sı ... 
- Teyze ... I3en geldim. Amcam ev

de mi? ... 
Yanında b~rine söylüyor. Ben gör· 

miyorum ama, N11sır beyin kendisi o
lacak ... 

- Bizim bahriyeli ahbabımız var niı 
·ayol? ... Biri geldi, teyze diyor, •amca 
'diyor. Besbelli bir bildik olacak .. Bir 
kere sen görün bakalım .. Neyin nesi. .• 

Bu sefer pencereden Nilsır beyin ba
şı uzan eh: 

- Kimi arryorsun, evlat?. Tanıya

madım, affcrlersin ... 
- Den .. Amca .. Doktor Cemil.. Al

yanak :.\tustafa paşanın oğlu Süleyman 
beyi tanımaz mısınız? .. 

-·!\"asıl tanımam .. Gözüm iyi seçml
)'or ama, siz Süleyman bey misiniz'?·-
-Hayır, onun oğlu Cemil .. . 
- JH\, şu yaramaz çocuk ... Hay Al-

lah iyiliğini Yersin .. Koş Nazlı ... Bizim 
köftehor ... Koş, lrnpıyı aç ... 

İçerde bir çığlık koptu; merdiven
lerden biri koştu, kapıyı açtı. 

EvHttlrk olacak. Nazlı hanım, pay
,t ak paytak nncak merdlven hcışrna ge
lebilmişti: 

- 111\.hl çocuk .. dedi. Bak, ne kılık
lara girmiş! ... 1\laşnllah koca arlam ol
mu~ .. Nerede o yaramaz çocuk? .. A
ğaçlarda ne kiraz bırakırdı, ne erik .. 
ŞimcU onlar da kalmadı ya .. Körolası 
klrarılar hepsini kestiler, kestiler:, 

çamaşır kazanma odun yaptılar .•• 
Nasır bey ... Zavallı çökmüş; ihtiyar

lamış: bir köşeye büzülmüş, oturuyor. 
- Ah evrndım, sen böyle uzun sene

lerden beri neredesin? Bir aralık, Bal
k an ,harbinde şehit oldu .. dediler. Son
r a gazetelerde ismini gördük, içimiz ra

hat etti... 
Fakat zavallı, ne neşeli ve zar.it bir 

adamdı! ... 
Gün görmüş; umftr görmüş; iyi ya

şamış; 1stanbuJun tarihine karışmış, 

büyük bir aileden, eskl devrin cemiye
ti rüsümiye Azası!. .. 

Koca köşke baktım. Temeli çökmüş, 
kırık kafese dönmüş; merdivenlerinin 
baMmakları ayrılmış; bir rüz;;.f\rda u

çacalt gibi sallanıyor. 
Bir saray gibi döşeli odaları hatır • 

Jadım ... . 
.Yırtık patiska perdeleri, kıtıkları 

.çıkmış ı::edirleri, parça parça olmuş es• 
kl muşambalariyle bomboş duruyor. 
Koca sofada, oturacak bir tek sandal• 
ya ~almamış; büyük salon tamtakır, 

Nıisrr beyin altında pamuklırı top top 
olmuş bir minder, elinde H'lcivert renk· 
te koca bir enfiye mendili, beni ka~ı
sına oturttu; yUzüme dikkatli <likkatJ 

1t bakarak'. 
- Hey gidi Süleyman bey hey .. dedi 

Şu uahc:edeki büyük havuzun başmda 
no ftlemler yapardık!. Neydi o günleri 
Neydi o varlık!.. Haniya o gençlik! ... 

Zavallının gözleri dr.ld u; sezdirme
den mendili yüzüne götürdü: yaşlarını 
kuruttu. Dikkat ettim, gözleri çuku" 
ra gitmiş; bakışlarının mtlnası değiş
mişti. Halbuki ne ince ve nükteper
daz bir adamdı! ... Zamana göre iyi blr 
tahsili, tarihe, edebiyata büyük bir 

merakı vardı. Çahşma odasında ta
vanlara kadar yiil<sclcn raflar, büyük 
cHtlcrle dolu idi. !çini derin derin 
çekti. Etrafına hakrşlıırındıın seziyo
rum, eslı:i günlerden hnt..rrn arryorsun .. 
dedi. )lernk etme, bildiklerin•len bir 
şey kalmadı. Bir hen, bir t<'yzen .. Bir 
de şu yerde durnn tüyleri clökUlrnUş ha
lı ... Onun da bir müşterisi çıksaydı, 

şimdi o da buru.da yok olacaktı. Fakat 
gösterdim, artık tamiri kabil 'Qeğil di
yorlar. Köhneliği yüzü suyu hürmeti
ne aramızda bulunuyor. Ilalbuki bun• 
lardan ne kadar vardı, hatırln.rsın. Il&ı 
le şu içerdeki salon, tavanlara kadar 
Şirazla, lsfahanla doluydu. O gündür 
bu gündür satıp satıp yiyoruz. Bir 
türlü bitemediydi. Hamdolsun, ge-o 
çen sene mezat nihayete erdi.. Şimdi 
elime geçen yirmi iki buçuk lira teka
üt maaşiyle yamp kavruluyoruz. Bun& 

da şükür ... 
lşte bu, ell açıklrğın, misa[irperver-

liğin cezasıdır . Çekeceğiz. Baba ocağı
dır, kapı kapanmasın ... dedik; bu ha.
le geldik. ~imdi kapımızı çalıp da n.e 

> ' 

haldesiniz sağ mısınız, ölU müsünüz.?. 

diyen yok. 
nah metli peder, bu i\.kıbeti daha eT 

vel sezmişti. Erenköyündeki canım 
köşkü sattı; bn dağ başına geldi. Oraı
sı lıir alemdi. Sen çocuktun. Pek iyi 
hatırlamazsın. Gün olurdu, yirmi beş. 
otuz aile, konu komşuyu toplayarak, 
çoluk çocuk gelirler; giinler değil, haf
taları a rn isafir 1rnlırlardı. 

- Ilasibemc lıuranın havası çok ya~ 

rtyor ... 
- Erenköyü romatizmaya iyiılir de-

di.ler tle ... 
- Nnzlıcığımı çok göreccı}im geldi. .. 

Şöyle gideyim de beş on gün doya do
ya hir göreyim .. dedim ... 

Artık vesile mi ararsın?... Boğça.sı 
koltuğunda, çantası elinde, trentlen 
inip köşkün yolunu tutan tutana .. Es

naf i)ğrcnmişti de: 
- Emrullah efendinin köşküne m1 

gidiyol'snnuz? .. Durun, size çırak gös
tersin derler, misafirlerin önüne dll

şerJnr<li. 

Bir gece, Allah eksik etmesin, m.1-
saflr holluğundan, bana yatacak yer 
kalmanııı;;tı da, kilerde peynir küpl&ı 
rlnin, reçel k:ı.va~ozlarnıın, arasına 

bir llasır s0rmişlerdi. Burnumu bh 
fare ısırdı. Dişl C'rinin yeri hfi!A durur, 
Aklını çıkıyordu. I\cndlml dar attım. 

Sonu l5 incide 



e • il anarşısı 
Belki yazımın başlığını "edebiyatı· 

nuzda söz şuiistimali., diye koysaydım 
daha iyi ederdim. Her gün, günlük 
fıkrasını karalamak zorunda olan mu· 
harrirlerin yazılarında ve yahut gaze· 
telerde çıkan edebiyata ait birçok ma· 
kale, etüd, veya tenkitlerde gerçekten 
böyle bir suiistimalin mevcudiyeti insa 
nın gözünden kaçmıyor. 

İyi hatırlıyorum, geçen yıl ( Collegc 
de France) profesörlerinden (CauJ: 
Hazar) la yine Fransız edebiyatına ait 
etüdlerile şöhret bulan (Julien Benda) 
arasında bu hususa dair bir münakaşa 
olmuştu. Yirminci asrın sosyal bünye
aindeki muvazenesizliğin edebiyatta da 
alıp yürürlüğünü, artık, değil uslUba 
ehemmiyet vermek, yeni yeti~en yazıcı
ların cümleleri ve kelimeleri bile yerli 
yerinde kullanmadığını ileri süren Ju· 
lien ~nda'ya dostu Pol Hazar: "Fakat 
her kelimeyi ölçüp biçmek onlan mu· 
hakkak katagorik ve alışılagelmiş kalıp
lar içinde görmek arzusu, nihayet 
yazıcıların bu nokta.da azami (titizlik) 
göstermeleri bu sefer de yeni bir (ta
aannua) yol açmaz mı?,, cümlelerile 
ıona eren bir makafedc cevap vermi~ 

•e böylelikle biraz daha genişleyen mü· 
nakaşa, zannedersem, esas maksadı aöz 
anarşisinin önüne geçmek olan "Julien 
Benda., mn haklı galebesile sona ermiş
ti. 

Bir edebi gazetede nihayet üç gfüı 

devam eden ve belki de büyük bir alaka 
toplamadan sona eren bu münakaşa, 
bana geçen aenedcnberi ehtmmiyetli 
bir meselemizi düşündürmekte; ve biz 
de gerçekten mevcut elan bir kargaşalı· 
fın ilmi balomdan gitgide tekamül e· 
den türkçemizi sentaks ve estetik yönle 
rinden yaralamakta olduğunu göster
mektedir. 

Ulus gazetesi muharrirlerinden Yaşar 
Nabinin, bir iki defa temas ettiği ve 
bilhassa şifahi konuşmalarımızda tekrar 
edip durduğu bu me~ele, gerçekten biz
ce mevcut mudur? Mevcutsa ehemmiyc 
ti bizim için Fransızlardan daha rr.ı 

azdır? 

Yirminci asrın cümhuriyet Türkiyc
einde bile edebiyat sahasının hala dö 
küntü halinde muhafaza ettiği Divan 
devrinden kalma görüşleri, üstü citıi

lanmış Enderun zevkile dolu panora
ması, tenkit \'adisinde hfila her eserin 
mutlaka şaheser veya bir hiç olarak 
görüldüğü bir edebiyat alemi gözönün
de tutulacak olursa, bizde mevcudiyeti 
inkftr edilemiyecek olan hu söz suiisti
maJine ne kadar ehemmiyet vermemiz 
icap edeceği meydan..'la bir hakikattir:. 

Samimi olarak 15.übalilik veya yaban· 
cıhğın aleyhinde bulunan fıkracılann 

bile her gün bu kelime, cümle. hülfisa 
ifadede suiistimal yüzünden bizzat 
gUfOnç ve bayağı vaziyetlere düştüğü· 
nO görü,yoruz. 

Ynzaıı: Rüştü Şardağ 
Bir defa sentaks bakımdan her kale

min her gün yaza durduğu ve lfıgatçe
sine ekleyip okuyuculara da sunmak 
istediği yeni kelimeler çok kere yanlış 
ifade şekilleri içinde kul1anılmakta ve 
okuyanlann dudaklarına takılıp, gözle
rini şaşırtmaktadır. 

Maalesef, hepimizin yapagcldii:rim\z 
ve haklı olarak zengin bir lisan hazine· 
sine sahip olmak arzumuzdan doğan 

bir hırsla karaladığmuz satırlar arasın
daki yeni kelimelerin birçok muharrir 
lcr tarafından muhtelif anlayışlar içer
ainde, kullamlmıwına şahit olan bir 
kimseyi düşünecek olursak, vaziyetin 
dilimizin "ileri,, si bakımından ne ka
dar dikkatli davranmamızı icap eden 
bir nezaket ta~ıdığı meydana çıkmış 

olur. 
Diğer taraftan dil dediğimiz şey de 

nihayet ruhi hayatmuzın muhtelif kay
nayış ve tezahürlerini sinesinde toplayıp 
aksettiren, tıpkı o ruh gibi bölünm~, 

konkre bir varlık değil midir? Kendisini 
ifade etme~:te beceriksizlik gösterecek 
kelimc!cri herhangi bir fikir nası) kabul 
edebilir? Bir ailenin birbirinden aynl
mayan sıcak ve samimi bir bava içer
ıinde kaynaşmış muhtelif uzuvlan 
gibi, kelimeler ve climleler de fikirler
le, Eillr ve düşünceler de söz unsurt.
rile bağdaşmak mecburiyetindedir. 

Herkesin bildiği, ,orijinalitesi olma
yan umumi bir fikir için. hiç de lüzu· 
mu olmadığı halde kullanılan ve düşün
ce ile kendisi arasında psikolojik bir 
uçurum bulunan bir kelimenin estetik 
yönünden ne ahenksiz bir dil meydar.a 
getireceğini kolayca tasavvur edebi!i
riz. 

Herhangi bir yazı şekli olursa o!" 
ıun en yeni ve en orijinal bir fikrin 
ifadesinde kelime olarak "patlıcan,. ve-
ya "patlıcan dolması,, gibi sözlerin 
yardımına güvenmek veya patlıcan dol- • 
masmın değeri hakkında yazılan bir 
müsahabede tersine olarak derin düşü- • 
niişler ve fikirler nizamı içersinde ko- • 
nuşmak hakikaten gülünç ve laübali 
bir manzara yaratıyor. 

Kelimelerimizden başlayarak hüküm
lerimize kadar yayılan bu suiistimal 
hırsını dindirmek nihayet lazım fikirler 
için lazım ifade şekillerine miiracaat 
etmek henüz dilini tasfiye ve tekamül 
ettirmekle meşgul bir millet için ne 
kadar lüzumlu birşeydir. Hiçbir zaman 
yeni fikirler, yeni kelimeler veya yep
yeni cümleler yaratarak edebi dilimizi 
zenginieştirmeye mani olmak manasına 
gelmiyecek olan bu hareketin çabuklan
dırılması yalnız ve sadece bir anarşi

nin ortadan kalkmasına sebep olacak
tır. 

Koca Fransız akademisinin, edebi bir 
eserde gördüğü fransızca bir kelimenin, 
tuhaf ve garip bir tarzda kullanılışı 

karşısında ne derin hayretlerle dudak 

büktüğü, bele hazan büyük reaksiyon
larda da bulunduğu bildiğimiz hakikat
ler arasındadır. Şüphesiz ki, tasannu 
hiç de iyi birşey değil. Fakat bu ifade 
dağınıklığı hoş bir manzara mı doğ uru· 
yor? 

Bizde fikirleri ile onların anlatılma

ııında rehberlik eden kelimelerin biribi 
rine olan tabii ve güzel bağlantısını 

hatırlatan yazılar da yok değil. Nurullah 
Atacın ekser fıkralarile İsmail Hakı.., 

Baltacıoğlunun hakikaten türkçenin 
ifade bakımından en sağlam ve hoş bi
rer örneği demek olan yazılan, keza 
sosyal kültürle besli dimağından Ku
run 5ahifelerine çelik bir ifade içersin.de· 
satırlar karalayan Sadri Ertemin fık
raları gerçekten lisanın psikolojisini 
hazmetmiş ve böyle bir psikolojinin 
varlığını isbat eden işaretlerdir. 

Yazı hayatımızda, bilhassa edebiyat
la uğraşanlarımızm birçoğunu saran 
bu söz anarşisine mani olma'k, dil ve 
ifade suiistimalinin bir an evvel önüne 
geçmek lazımdır. 

.Rüıtii Şardağ 

ölümünün 2 nci yll,dönümü: 

N©l~Ölr ~D lrlrD 
acu emrrD\fa~DD Ya 

Kıyısı olmıyruı koca. bir dcnl:t.., 
Jçhııle •lnı'111ııdnn ~alknlnnmı';'tır .•• 

G()rmektetliı· için, lıi\lfl u:t..aktan, 

Kolların ~ıktır, başın yukarı; 

Bir mumya ,olmuştur yüzün, ı:;apsan, 
Korkmuş gibi yatıp uy.nnmamaktnn .•• 

Gözlerint yohlA<hr, beklenen tektir; 
Yol, ba.'1n gibidir; bomboş, gölgeli, 
BaşIDI iğ artık, boşal ey deli, 
Beklediğin yolcu gehnlyccektir ..• 

Şllrde basit kelimelerin hisle dolu Ahengini yaratnn Sırrı, nesirde 
ıe pürüzsüz bir akışın musikisiyle ruhları tatlandırmıştır. Buna örnek 
olsun diye onun ••oeceyar.ısı Güneşi'' nden bir par~a aJıyoruro 

.. Seneler Tar ki akşamın ilk saatlerinde ocla.ma geliyonım. lJzakta 
We lüle zira orunları yapan şehre karşı tek mumumu 7akı7ol'11Dl. 

KILh onun mütevazı alevine bakarak, kAh duvarlarda 07naşa.n göl
plcre bak.arak seni bekliyonım. Bu beklcJiş, <lünyanın en harilmlA'l.P 

..-<Jetine crm.l' bir insanın beklcyiı:idir. 

Bu saatler, .k.1 ~ehirle zerre kadar alAkam kalmamıştır. Bu saat
ler, ki en gülüııç bir mantıkla kalbi ,.e zevki kAlıba solmuıya uj'.,rm~D 
7e.ni inıcıanlann bir tekini tanmuyonun. 

Birden seni görüyorum. Dünyanın en mllteva.zı ıo;amimJ)'etl ile do
toyol'l!lun. KAh iki elA göz gibi bnşnnm ·içinde parlıyorsun, kih bir tu
tam kumral saç gtbl tllzlcrimo ftı,rdıyorsun; kAh ea güzel kokular taşı-

7an bir kır rüzgln gibi saçlarımı okşurorsun .... " 

İşle, mehtabı sUzülmüş bir his çağla.yanı haline geilrişin samlmt 

blr ifadesi. 

Sırrıya yanarken, onun gibi mevsimsiz solanları da hesaba katar
ıak, matemimiz dnha şümullü ve blr kat daha manA.h olur; Sırn, ölümün 
\'akitsiz ahp götürdüğü unutulmamıya değer bir kıymet olmak ttlbarile, 
'ı.endlslnden başkalarını da batıra getiriyor! .... 

U ı:un müddet gaze. 
temizin yazı işle. 

ri . müdürlüğünde 
bulunan ve sekre. 
terken, bundan iki 

sene evvel birden. 
bire kaybettiğimiz 
A. Sırn Uzelli; 

yandaki sahifede 
yukanda .: ve bura. 
da Silivrikapıdald 

mezarı ••• 

M. Hulusi DOSDOGRU 

Ondan ve Ona: 
2 sene daha uzak, ..• 
2 sene daha yakm !?., 
Yan taraftaki yazıda daha fazla bir 

parçası yazılı "Geceyansı güneşi,, nes. 
r.inde: 

"Bu saatler, ki tehirle zerre ka. 
dar alakam knlntamJthm: Bu .saatler, 
lıi en gülünç bir manbkfa kalbi ve zev 

ki kalıba sokmaya uğraıan yeni in. 
annlano bir tekini tonım:yonım.,, 

Diyen A. Sırn, ölümüne ~ yakın 

günlerden birinde bir 'konuşma sıra.. 

aında da: 

- Düşünüyorwn, 25 .ene sonra 
günde birkaç kere geçtiğimiz ıu Babı. 
aii ne hal alacak? Kö§C'hatındaki dük. 
kanın yerine bir baıkuı gelecek, be. 
riki kırtasiyecinin düldWuoda ba§ka 

bir insan, sucu ba§lra, tütüncü baJka, 
lcnldınmları çiğneyen insanlar ba§b 
olacak! Kaynaşıp, hayabn aldatan a. 

bengile yuğnalup gidect?lder. Keneli 
kendilerinden önce gelenleri dü§ijnmi.. 

yecekler. gelecekleri dütünmiyecek -
ler!. 

25 sene sonra BabWinin, tanıdığım 
yerlerin yeni d.ekorlarmı görmek bit 
sen ne kadar İsterdim!. 

Diyerek, "hayatın vefasızlığından O

lan korkusunu anlat,, mış l? .• 

''Ne bal alıacak?,, sual büldüınlU 
kısa bir cümleye sıkııtırdığı 25 eme, 
uzun bir ölçü; bu uzun ölçüden 2 so
nesi bile, tğer şimdi aramızda dolat
saydı, kendisini bu endi§elenişle ara§ 
tmlığı değişikliklerden batti en umul. 
madıklarile karşılaştırmış, irkiltmiş o.. 
lacaktı ! ? .. 

Bu 2 senedekilerle beraber, onun 
:zaman ölçüsüne göre, müteba'ki 23 &e 

nede uğranılabilecek inkisarlardan mu. 
af ve masun kalması, kendisinin va.. 
kitsiz kayıbı için bir teselli değildir; 
fakat, kalanlardan bazılan için, bun 
dan iki sene evvel şehirden ve bura.. 
daki insanlardan uzakta açılan toprak 
boşluğunda onun yerini dol.durmuş ol. 
mamak, bir mallrumiyet ! .. 

• Kendisini özleyişte, ondan şimdi L 
lci sene daha uzak bulunuş hesaplanı-

şının yanısıra, iki sene daha yakın O

luş düşünülünce, gittikçe daha .ziya. 

de manasızlaşan hayatın sürükledikleri 
veya manasızlaşan bayatı süriikleyen. 
Jer, teselliyi, yaklaşması mümkün ol
mayana yaklaşmakta .buluyorlar! 

Bunu bir teselli bilenlerimiz, hayat. 
ta ve dolay.ısile muhitte müteakip kaç 
senenin kaçında kaç türlü inkisara da.. 

ha katlanıp katlanamıyacağnnızı el
bette şimdiden kestiremeyiz: ancak, 

bildiğimiz birşey varsa, o da, A. Sırrı. 
nın aramızdan ayrılmasının bazılanmı. 

zı en kıyasıya inkisarlardan.. birlM, 
bazılanmızı da hatt! en kıyasıyasma 
uğtatbğıdırl 

Mdımed Selim 



A. Sırrı Uzellinin, önümünden pek 
kısa bir mUddet evvel "Kurun,, da "Söz 
Arasında,. başlığı altında yazmağa baı

ladığı muvaffak ve güzel fıkralarından 

biri: 

aş ~e $ ~lhl ıre'1:: ?Ru. 

- Evet, dedi, azizim, bir sekretc:e 
ihtiyacım var; bu, muhakkak! 

- Kaç para veriyorsunuz? dedim. 
Geniş ve güzel masasınm önün.de do.. 

laşan muhatabım birdenbire durdu ve: 
- Adamına göre 1 dedi. 
- Anhyamadım 1 dedim. Niçin i~e 

göre değil de adamına göre? 
- Çünkü, <ledi, şöhret yapmış, ta.. 

nınmış bir adam kullanmak insana daha 
ziyade zevk ve it:mat veriyor! 

- Zevk,.. Bunu biraz anlıyabiliriml 
dedim. Fakat itimat meselesi üzerinde 
yanılmadığınıza emin misiniz? 

Masasının önünde duran adam, bir 
pırlanta yüzüğe yaslanan pürosundan 
bir nefes çekti. Renkli tavana dcğru 

koyu kurşuni bir halka yükseldi. Son. 
ra yüzüme baktığım gördüm. Yüzi:nün 
çizgileri gergın değildi. Samimi anlerin 
den birisinde olduğunu sezinliyordum: 

- Hakkın var, belki emin değilimi 

dedi. Hatta ... 
- Hatta? 

- 'l'anınmamış adamın tanınmış a.. 
dam.dan daha fazla, daha iyi iş çıkar -
dığmı, hatta... birçok şöhretlerin masa 
başında hiçe indiğini de yakından bili.. 
rim! 

Geniş bir nefes alarak gülümsedim: 
- O halde? 

Pürosunu tablaya bıraktı. Parmak -
larım çıtlatarak gezinmeye başladı: 

- O halde .. belki sadece bir zevk, 
dedi. Fakat bilmem ki, bunu bir kelL 
me ifaclf" eder mi? Oyle şeyler vardır 

ki ... hem canım hayatın hangi safha. 
sında böyle düşünceler yer nlmamıştır? 
Misal göstermiyc hacet var mı? 

iş adamının geniş ve güzel odasın -
ddn çıkarken, ya e'linde bir tavsiye kar. 
tı, ya adında bir şöhret bulunmayan 
adamın güzel yazıhanelerin kapısında 

niçin titrediğini ve sarardığını bir kere 
daha anlamış oldum! 

A. Sırrı Uzelıi•nın 

Ş§lö lr ~DlrlrD 
ve tabla'ltan 

H A taştı, ha taşacak diye başucunda helecanla bekleşip durur
ken, kuruyuveren bir ırmak~ yüzünün keskin ve değirmi 

hatlarında derin bir tebessümün uyanmaya başladığını görüp bunun 
·uıraz sonra. şakrak bir kahkahaya çevrileceğini umarken birdenbire 
çılgınca boynunuza sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlıyan içli bir lrndın; ka .. 
vurucu bir ağustos öğlesinde güneşten saklanacak gölge ararken ilik .. 
ıerini'Ze işleyen bir sağanak sizi yadırgatmaz mı? 

Benliğiniz, ufuklarda. uçuşan köpüklere akmış, sabrınızı yosun 
etekli kıyıları sedefliycn martılara bırakmış bir halde enginde beliren 
rüzgft.r göğüslü yelkenliyi seyrediyorsunuz .. ! Ansızın ta. uzaklardan k<r 
PUll gelen dalgafar, Hlclvert sırtlarında getirdikleri birkaç tahta par .. 
casını, bir çizmeyi ve bir ıslak bezi ayak ucunuza atsa, bu dipdiri fa .. 
cin tablosu karşısında gözleriniz yaşarmaz, beyniniz yanmaz mı? ... 

tşte, daha bundan iki yıl önce, 10 - 9 - 93G perşembe günü, acı bir 
<:nırlvakiyle böyle bir yadırgatıcı ve bnşdöndürücü hava içinde Sırrı'yı 
Jrnybettik. Ben, ıo· eylülü, çağlayışlnrmın arifelerinde kuruyakalan 

san'at kaynaklarının topyekun anılış günll sayıyorum. 

Elimizde, bir tevazu Ye çekingenlik sisi içinde dağılıp g.ideu san'at
kt\r Sırrıyı, - Şair Sırrı - Ye - Nflsir Sırrı - diye müjdeleyen hislE 
parçalar vardır. Fakat, ne büyük kayıptır, ki tabiatın o ac.ı emrivakii, 
onu sadece bir müjdeden ibaret olmamakla beraber, noksan bırak· 
ınıştır. Buna rağmen, giyme içinde şunu da söylemeden gcçemfyecc
iim; lcemmiyet ve keyfiyetçe Sırrı'dan daha az ve hatt9. lnymeU onun .. 
kilerden eksile yazmış olmak llzere aramızda. yaşayan nioe ölüler \•ar .. 
dır, ki ellerine şöhret yelpazesi tutuşturup baş tacı etmişizdir. Bu sa .. 
trrları karalayan tam bir fatalist değilse de, şöhret tılısımı hafızada 

şümITTlendikçe. şansa ün lnanmnmalc insanın elinde değil! 

Şair Sırrı'nın şiirdeki hususiyeti, kendi mütereddit ve çekingen ru ... 
hunu, tıpkıtıpkısına aksettirmeslndedir. "Günlerim" adlı şiiri, serapa 
bunu gösterir: 

Ellerim buz gibi, cllcıim ılık, 
Jlava dondunıcu, hayır hir nlcv.; 
Şehir, e.adslc, ~okıık, glik, knldıl'lm, ov, 
Şimdi Tenk için<lc, şlıntli knrıuıhk •.• 

Yollar t.azc yeşil, yollnr <;nkıl, kum. 
Gözlerim gi)klenlc, gfü.lcrim yerde; 
Geceyansımla, gündüz, seherde, 
Uykııın hlr istlrnp. blr sevinç uykum ... 

}Ur kuru ynprnğım, hayır bir lnr;;ıın, 
l\ldılıynn hlr anıç sn Uıc.rinclc; 

İçim henden nyı·ı, içim yerinde, 
Ah knlhim n~rıyor, of hn:rır hasnn ••• 

Yukarıda tercddUtle hAdlsclerl çizen şair, dolayıslyle rulıundnkl 

tereddüdü anlatmış oluyor. 

Ben, Sırrı'yı hatırladıkça akl.ıma lnglllz romancısı Tonıas Kar
lnyl gelir. Bu zat, dispeptik. soıı derece Yehimll; ölümden, yok olmak .. 
tan pek fnzla Urken htr san'atkl'ırmış; hayatının sonuna kadar, ruhun
dakl bu halet bUyUmUş, bUyUmüş: en sonda, korktuf;u başına g~llnceye 
kadar ..... 

Karlayl, eserlerinde ayni. ürkeklik havasını bol bol verebllıniştl. 

Hırrıyı Karlayldcn ayıran en acı bir taraf, ömrünün kısalığı oldu. 
Şairin son günlerinde yazdığı şiirlerden biri de, - golmlyccck bi

ri - ol çok derin, tldeta eritici bir hisle anlatan "Boş iskemle" sidir: 

Ufukla.r tutuşup çoktan yanmıştır: 
Gilzlcrln yaşlıdır, nihun klrnSf'.slz. 

. 

Sağlık bahisleri 

Eylül ayında neler yeriz, 
neler içeriz? 

Geçen haftaki sayıda inciri anlatır. 

ten kuı;u incirin taze incire nazaran 
daha fazla şekerli, azotlu, yağlı, seL 
lülozlu olduğunu listesinde göstermiş "' 

tik. 
O listeye göre kuru ıncirin sellülozu 

daha ziyade olduğun.dan il".kıbaz yani 
peklik çekenlere, taze incirden da. 
ha faydalı olacağını tahmin edebiliriz. 

Kuru incirin pekliğe karşı faydalı 

olm:ısı bir taraftan ııellüloz mikdarının 
fazla olması, diğer taraftan çekirdekle
rinın midede hazmolmıyarak aynen 
bat!ırsaklara geçmesi, bağırsakların iç 
derisini gıcıklaması manyeziyi ha.. 
vi olmaı.ından ileri gelmektedir. 

Çccukların yaptığı gibi incirleri a. 
ğac;ta daha olmadan ham olarak yemek 
doğru değildir. Pöyle ham incirlerde gö
rülen sütlü m;areler dudaklarda yara 
yaptığı gibi, mıdcde tahriş de yapar; 
mide sancılarım ve bazı mide hastalık
larını mucip olur. 

Bunun için böyle ham incirleri ye. 
memeğe ve çocuklarımıza yedirmeme -
ğe gayret etmeliyiz. Memleketimizin 
İzmir, Aydın ve havalisinde dünyanın 

en iyi inciri yetiı;ir. 

Kuru incir kışm en faydalı meyvast
dır. İncirlerin birçok çeşidi vardır. En 
ziyade şöhret alanlan (Kavak, lop, pat. 
lıcan) incirleridir. Incirden iyi bir mah. 

s•Jl alınabilmek için erkek incirler bah. 
çelere serpilir, üzerinde dolaşan sinek. 
ler ağaçlardaki meyvalan aşılarlar ve 
mahsulün bereketli olmasını mucip o. 
}urlar. 

İnciri ekser.yetle cevızle karışık yer. 
ler. gıdai kuvvetinden bu suretle isti. 
fade ederler. Bir de incirin (500) gr. 
suda 50 gramı kaynatarak elde edilen 
ş:.ırı:b•J nezlede faydalıdır. 

İnciri kav.urmak suretile yapılan 

k.ıhvesi de bazı nezlelerde iyidir. Yu -
karda yazdığımız gibi, bam incirlerin 
sUtü siyil ve nasırlan tahrip için kulla
nılır. 

incir ağacının yaprakları etleri yu. 
muşatmak hassasma da maliktir. Etler 
yapraklara sanlır ve yumuşatılır. Başka 
memleketlerde çıkan incirlerin birçok 
adları vardır. (fravun, asnam, arsız, 
temi, banyan, hind) incirleridir. Fra. 
vun inciri hakkında birkaç söz söylen. 
•e yeri vardır. Tarihte çok iyi bir yer 
tutmuştur. Fravun incirinin ağaçları 

Mısırın pek biiyük ~ğaçlarrndan madut. 

t 

. . 

tur. Meyvalart Mısırlılar tarafın<lan pek: 

fazla kullanılır. 
incir ağaçlarından yapılan tahtalar 

ço'k hafif ve uzur •• mukavim clduklarıtt
dan eskidenberi Mısırlılar tarafın.dan 

mumyalanan cesetlere sanduka. yani 
tabut yapılır. ötedenberi Mısır ve Hin
distanda ileri gelen ve tarihte yer tutın 
kimselerin heykelleri bu ağaca y::;;-.!.. 
dığı için tarihi bir değeri de vardır. 

Birçok incirlerin de sanatta yeri var
dır. Bu arada cHistiki incir ağacını gös.. 
terebiliriz: Cenubi Asyada ve Şarki 

Hindistanda yetişen bu ağaç, üç metre 
boyundadır. Bu ağacın sütlerinden Hin. 
distanda mebzulen kauçuk çıkarılır. 

Asnam ve Hind incirini de bu züm
reye ithal edebilıriz. Bu ağaçlar.dan ka
uçuğu şöyle çıkarırlar: Her ağacın 

gövdesi iizeri~ daire şeklinde yarıklar 
yaparlar. Bu yarıkların aralarındaki 
mesafeler 25 er santimdir. Buralardan 
pek çok süt akar. Çıkan sütün sıca:c 
mevsimde kauçuğu azdır. Elde edilen 
kauçu'lc mikdarı yüz kısımda 20 kısım. 

dır. 

Ağaçlardan süt alındığı z~man bu 
sütün bir kısmı katılaşır ve bir kısmı 
da bulanık süte ayrılır. Bu süt yeni 
yetişen ağaçlara nisbeten yaşlı ağaçlar
da ve tepeledndc daha fazladır. 

Hindistanda asnam incirindf\n de 
(sanam) yaptıkl:ırı için bu ad veriL 

miştir. 

Arıırz incirler de Yeni Kaledonyanın 
en büyük ağacıdır. Orada bu ağaç ha;: . 
kında b'r an'ane ve hurafe hüküm sü _ 
rer. Hallı: yağmuru davet için b~ı ağa. 

cm altm•la dua okurlar. 
işte buraya karakterlerini y:ı.z.dığr. 

mız in::irler arasında gıda noktasındcın 
en zivade işe }'arayan incirlerin memle. 
ketimizde yetişenlerin en biiyüiç 
bir yer tuttuğunu, bu incirlerin de en 
ziyade Izmir ve havalisini işgal ettiği. 
ni, böyle değerli meyvalarımızı ulusal 
durumdan unutmamaklığımız ve bu 
hazinenin bir kat daha canlanmasına 

elbirliğile çah~mamız icap eder. 
Gelecek hafta da üziimden bahsede. 

ceğiz. 

Dr. Necacttin Atnsngun 

KU~UN'aı 
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o·· eş K 
Bu dan 30C 
sene evvel 
doğmuştu 

Fransa, "Güneş Kral .. ismini verdiği 
hükümdarı 14 ncü Lui;ıin JOv üncü do 

ğum yıldönümünü bu ay kutladı. 

Güneş kral 5 eylül 1637 de Sen Jer 

men'dc diinyaya gelmiştir. Bu, Fransa 
için 'büyük bir hadise idi. Çünkü kü-

çük prens yirmi üç senedenberi bekle· 
niyordu. 

Filhakika 13 üncü Lui, Avusturya 
Prensesi An ile evlendiği gündcnberi 

onwı bir oğlu olmasını, kendisi çekil
dikten sonra yerine bir erkek evliit bı

rnkmasını istiyorlardı. Buna Fransız 
hükumet erkanı memleket bakımından 

lüzum görüyordu. Çiinkü kralın ye
rine, oğlu olup geçmezse. tahtı kralın 
kardeşi Gaston d'Orlean eline alacak· 
tı . Halbuki Gaston, sefih bir adamdı. 

Eğer l<""'ransnyı idare ona kalırsa mem· 
leket mahvolurdu. 

Fakat. seneler geçmiş, kralm çocu
ğu olmamıştı. Ayni zamanda 13 üncü 
Luinin hastalanması da endişeleri art
tmyordu. Kral, otuz yedi yaşında ol • 
masına rağmen, sıhhati çok bozuktu. 

Nihayet, kralın evlendiğinin yirmi 
fiçüncii senesinde kralk~enin "yakında 
mesut bir hfıdise beld°e<liği., haber ve· 
rillyor. 

Bu mesut haber bütün memleketi 

14 •• •• L • ... uncu 

hem sevindiriyor, hem de hayrette bı
rakıyor. Çünkü, artık kralın çocuğu o· 
lacnğından herkes ümidini kesmiş, ya· 
kında ölümü beklenen kralın yerine 
Gaston d'Orleanın geçeceğine muhak· 
kak nazarile bak1lma~·a b:-u~lanmıştı. 

J{rnlıçeııın yalmıda diinyaya bir ve
lihat getiriccğinc en fazla sevinenlerin 
başında Kardinal vardı. Çünkü F'ran
sa tahtına kralın kardeşinin geçmesin 
den en fazla endişe eden o idi. Zira 
Gaston d'Orlcan kral olursa hiikümet 
tamamile değişecekti. 

Kardinal, bu mesut hadiseden ne ka 
dar memnun olduğunu bizzat krala 
söylemiş ve ona şu tavsiyede bulun· 
muştu: 

- Size bu mesut hadiseyi temin et
miş olmasına mukabele olmak üzere. 
bütün krallığı Meryem anamıza izafe 
etmeniz muvafık olur, kanaatindeyim. 

13 üncü Lui, Kardinalin bu tavsiye
sini muvafık bulmuş ve 13 kanunusani 

1938 d(> Fransa krallığım Mervem ana· 
ya i1.afe etmiştir 

Kardinalin kralı bu harekete teşvi· 
kine bazı hükümet erkrtnı kızmışlardı. 
Çünkü. onlara göre. doğacak ('.ocuğun 
kralın c;ocuf!u olduğundan şüphe et
mek cni1.di. Onlar çocuk doğduktan 
sonra da, iddialarında devam etmişler 
ve 14 üncü Luinin 13 üncü Luinin de· 

ğil, hakikatte Kont H.antzavm oğlu oı· 
duğunu ileri sürmüşlerdir. 

Bununla beraber, kraliçe Anın on • 
dn.n iki sene sonra dünyaya getirdiği 
Filip d'Orleanm 13 üncü Luinin oğlu 
olduğu hususunda hiç bir şüphe gös -
t.erilmemiştir. 

13 üncü Lui, ikinci oğlu doğduktan 
az sonra ölmiiş ve 14 üncü Lui, beş ya· 
şmda iken .• 18 mayıs 1643 te annesini 
yerine naip tayin ettiğini resmen bil· 
dinniştir. Bu merasim. adet olduğu ü· 
zere parlamentoda yapılmış ve ondan 
sonra Kraliçe An. naip hiiki.imdar ola 
rak tahta geçmiştir. 

Her velihat gibi, 14 üncü Lui de, hü 
kümeti eline alacağı tarihe kadar cid· 
di bir tahsil ve terbiyeye tabi tutul • 
muştur. 13 yaşında iken mükemmel la" 
tince bilen müstakbel (Güneş kr:ıl)ın 
o zaman kendi el yazısı ile fransızca 

,.e Uitince olarak yazdığı bir kaç satır 
yazı meşhurdur. Kral bunda şöyle de
mektedir: 

"Maddi zevkler beni eline geçirmeye 
çnlıştığı anda mağlup olmamak için 
bütün cesaretimle mukavemet edece
ğim.,, 

Nevvork sergi
sinden bir 
manzara 

Dünyada ·güzellik 
tek8mülmü ediyor 

On ,senedcnberi yapılan güu:Uik mü. 
sabakalanna girenlerin resimleri ile bu 
aencki Avrupa güzelini kendi kendinize 
mukayese ediniz. 

931, 932, 935 Av. 
rupa güzelilc 936 
da müsabakaya gi • 
ren Çin güze?i 

Yukanda bu ~ne Avrupa güzclliği:ü ka. 
•nan Finlandiyalı kız ve a~ğıda Ke. 
riman Ece. 
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Onun idi hayatta filmlerde 
kinden çek daha u yqh oldu.. 
ğunu söylerler. Fakat o, ihtiyar 
carünmeyi tercih ediyor ve daL 
ma kendjsine ihtiyar rolü veril
mesini iıtiyor. 

• GRETA GARBO'nun da a. 
yak1an mqlıurdur. Fakat, b.. 
dm ayaklannın küçük olmasını 
iateyen umum! arzu hillfma o. 
brak Greta Garbonun bu bliyük 
ayaklan kendiaine nasıl muvaf • 
raltıyet teıkD etmiıtir? 

Hakikaten, Greta Garbo ''etı 
büyült ayaklı artiıt,. diye ilin 
edilmit ve bununla ona tlfıhret 

tmıin olunmuıtur. Bu da göıte
riyor ki. tahret temini .için ar. 
tiatin bir hususiyetine dikkat Te 
alikayı çekmek llmndır. 

• GERt KUPER'deki huıutL 
yet do çok U%UD boylu clmall . 
dır. Kac:lmJar ona: 

- Ne uzun boylu çocuk 1 di
ye hayran olurlar. 

Franııs kadın artiatlerindea 
Mi1Jin Şerel Amerika.dan dön.. 
dilğü zaman: 

- Kocamı sevmeseydim Geri 
Kupere iple olurdum, demi1tir. 

BiltUn kadınlar gibi artisti de 
Geri Ku.pere meclQp eden teY• 
uzun boyu olmu1tur. Kadmtar 
tlzerinde. hakikaten, uzun bo. 
yun tesiri çok fazladır. 

*MEY VEST de erkekler O. 
zerindeki tesirini vilcudunun en. 
damı ve ylirliyüşündeki ahenkle 
temin eder. 

Dolgun vlicudu ile cna yakı • 
pcak ıekilde giydiği eski zama.. 
nm ilıtipmını muhafaza eden 
elbiseler, kendisini da.ha cazip 
yapmaktadır. 

• KAROL LOMBARD da gO. 
selliğini vücudundaki 1ciıvet ve ~ 
rici hareketlere ve endammda'ld 
tevuuna borçludur. Klark Gebl 
onan eibrine kapılarak seneler . 
denberi sevdiği bir kadını ter· 
ketmittir. 

Balıkeı efsanesi 
(Baıtarafı 8 incide) 

bu köyüıı insanları. bir 71Iaa 
gibi bu mesut adama sokulup:. 

- Senin karm fena oldu, d .. 
mitler •• S~n yokken dıtarlu
da dolaşıyor! 

Adam gUlmllf.. lnanıtınııı. 
MTglalnln, saadetinin verdllt 
kuvvetle uzun uzun gillmllf ••• 

Fakat \naanlar, öyle çok ta
rar etmişler, öyle inandırarak 
anlatmışlar kt .• geceleri nere
ye glttlll blllnmlyen bu kadı
ıun fena olduğunu öyle clddl· 
yetle &Oylemtşler kt .•. 

Nihayet. kansma kendin· 
den çok inanan adamın kafa
aıncıa da kllçilk blr acaba 1 kIY· 
nımıt. Günler geçmiş ••• Bu .. 
caba? bQtilD huzurunu kaçı· 

raıı, bQtUn ıaadetlnt eriten bir 
heyolA gibi dikilmiş karşısı· 

nal ... ve ..• karısının dllz ço
cuk bakışındaki beyaz saffeti 
görmlyecek kadar körleşen a
dam, karısını gözlemek için, 
balığa çıkmamış! ..• 
Yağmurlu, fırtınalı meş'um 

bir akşammış bu! .•. 
Gece yansı, sinsi blr soku .. 

lutla kulllbeslne yaklaşmış., 

Dtr hırsız gibi girmiş eve ... BU· 
ytık bir heyecanla yatağa ya~
laşmış ... Karısı yok!!! ..•• 

Dcklemlş .•. Kanında ifrltler 
cıolaşarak .. kafasında yangın· 
Ilır tutuşarak .. lclnı;le kasırga· 
lar koparak, beklemiş ... 

Neden sonra, ince bir çıtırtı 
ile gelmiş kadın .• Uzun sacla· 
rlyle örtUlen vücudu yarı çıp
lakmış .. Saçlarmdan sular akı· 
yormuş .•• 

Adam, deli gibi yakalamı, 

kudmı: 

- Söyle!.. diye haykırmış ... 
.ı\lcaı.: kadın, nereden geliyor
sun? Çabuk söyle! ... 
Kadın korkmadan, telft.ş et

meden kocasına sevgi, sada
kat dolu bakışlarla bakarak: 

- Bırak beni!. demiş. Bana 
bir şey sorma!.. Yalnız inan 
bana ki seni aldatmış değilim, 

Hayatımın Uk ve soa adamı 

sensin .. Bana bir te1' sorm,.. 
dan, inan! •• 

Adauı, inanmamış .. O kadar 
18rar etmiş .• O kadar hırpala.
nıış k\ kadını! ... - Pişman o
lacaksln, \arar etme! - dedl· 
il halde - Söyle! - diye h&T· 
kırmış ... 

Nihayet kadın: 
- Dilde bir kayık batıyor

du .. demiş. içinde bu bahar eY· 
lencn Ali Ue, daha dUn baba 
olan Hasan vardı .• Onları kur
tarmağa gltUm! ..• 

Ve kadın düşüp ölmüş ... 
Ertesi sabah, Ali ile Hasan, 

kendilllrlnl ölilmün kolların -
dan deniz perisinin kurtardığı· 
aı söylemişler!! 

O zaman deniz perisinin Va· 
Biye Nine olduğu anlaşılmış .•• 
Fakat, !şişten geçmiş! ••. 
Dadım sustu; ben öyle he-

1ecnl!!T idim ki! ... 
Kalbim, duracak gibi çarpı

yor .. kUçtık ellerimle parmak
lıkları koparacak gibi sıkıyor· 
dum ... Gözlerim, bUyük bJr he
yecanla ıslanmıştı ... 

Blrd.en, yemenllerle HrtUlen 
tabut, titredi.. Kapağı yav.aş

ça açıldı .• ve ben, ıslak bakış
larımnı ardından Vasiye Nine
yi gördüm. 

Balıkc;tlar, gözlerinin, ışıklı 
gecelerde siyah, fırtınalı ge
celerde yeşil olduğunu söylor
icrmlş ... 

Ben. gözlerinin rengini ışık· 
lı bir gUlUşte erimiş gördüm 
ve tahminimden üstün bir gü
zellikle yükselen beyaz vücu
dunu örten saçları, Ulht bir 
undan doğmuş kızıl bir alev 
gibiydi! •• 

Her telinde su damlaları tlt· 
reyen, uzun saçlarlyle örtWen 
v'lcudu, renk renk bezlerle sa
nlan tozlu demir parm~khk· 
lardao sUzUIUp gökiln mavlll· 
Rll'e. clcnlzln mavUlğtne karış· 
tı ..... 

Muazzez 'Kaptanojtlo 

- Dünya gillümsiyerek feth~ 
dilir 1 

Bunu söyliycn Holivudun en 
büyük sinema muharrirlerinden 
biridir ve bununla ortaya sine ~ 
ma dünyasının en büyük haki • 
katlerinden birini koymuı olu. 
yor. 

Her artisti meşhur eden tcbes
ıilmler vardır. 

Onun için, büyük adamlar 
baldanda: 

- Nasıl yai'lt"lar? 
- Nasıl yerler, içerler? 
- Nasıl yazarlar? 
- Nasıl okurlar? Gibi sual 

torulduğu ve anket yapıldığı gi. 
bi yıldı% baklanda da: 

- Nasd gWerler? diye bir Us. 
te yapabiliriz. 

Size burada, muhtelif mefhur 
yıldızların nasıl güldüklerini kı. 
saca anlatalım: 

* MEY VEST'in kendine 
mahsus bir gülüşü varılır. Ve 
bu gülilşUn de antaııtmaz ve çö. 
sülmez bir sırrı.. Onun güllişil

nli en esrarengiz bir şekle ao. 
kan, bilhassa tebessümündeki ha.. 
fif istihza edasıdır. 

Fakat, bu, ancak ona mahsus 
bir maharettir. Kadınlara eski 
güzel şişmanhlclannı tekrar iade 
ettiren artist onlara maalesef bu 
istihzalı gillüşün sırrını tevdi c. 
:demiycr. Mey Vest, her gün bir 
çok erkeklerden mektup atmak. 

• 
,tadır. Bunda evli erkekler ka -
rılarırun Mey Vesti taklit et. 
mek isteyerek nasıl gtilünç ol. 
'duklarını yazıyorlar ve bu hal. 
'den şikayet ederek artistten: 

- Madem ki, karılarımıza 

böyle glilme hevesi veriyorsun, 
bari sırrını da söyle, diyorlar. 

Fakat, Mey Vest bu sırn ken. 
disine saklamakta devam edi-
yor. 

* DOROTl l..AMUR'un te. 
bessümünde ise en vahşi hay • 
vanları teshir edecek bir sır bu. 
lunmaktadır. Dorotinin bu gülü.. 
ıünü de taklit etmek isteyenler. 
yok değildir. Fakat bunların 

en başında - gülünç olmak 
bakımından da - artistin may
munu geliyor. Doroti Lamurun 
her filminde onunla beraber rol 
atan maymun her glin .saatlerce 
onun karıısına geçer, bu gütüıtı 
taklit etmeye çalışır, fakat tabii 
muvaffak ·olamaz ... 

* CON BLONDEL, müt~ 
Ctiyen gülen artist diye me!thut • 
4iur. 

Kocası: 

- Ben Con'un gülmediğini bir 
an hatırlamıyorum, diyor. 

Hakikaten, Con Blondel, gll. 
lUşii en serbest, en samimi ve 
en mütemadi artisttir. Reklam 
müesseseleri bir malın ilanında 

gülen bir çehreye ihtiyaç gör. 

Gülüşlerdeki 
.esrar 

Mey Veste me.ktup yazan 
koca·la r tebessümünün 

sırrıni soruyorlar 

dUkleri zaman Con Blonde8' 
resminden istifade ederler. 

* GRET A GARBO'nun ek 
gWüıil taklit edilmcai kabil o\. 
mayan tebessUmlerdendir. Fakat 
onun güldliğU yalnız filmlerde 
görülür. 

Greta, hergünkü hayatında he. 
men hemen hiç gülmeyen ka.. 
dındır. Onun glililşündo en ha. 
riz nokta eararb elmasıdır. 

• PEGGl KARROL, bir.den• 
bire gelen, kahkahalı bir gUlilte 
le güler-. Fakat bu glilüt yalaa. 
cıdır. 

Eski kocası onun bu güliltl 
hakkında diyor ki: 

- Gülütü şeytana benzerci 
ama, kendi melek gibi idi ..• 

• ClYUN LANG •. Ifolivudıla 
en gilzel km iımini alnuıtll't 

Reklam müesseseleri de en fu. 
la onun fotoğrafını 'kullanırlar. 

Bugüne kadar bütün dünyaya 
Ciyun Lang'ın yirmi be! bin fo. 
toğrafı yayılmıştır. 

• SlMON SlMON her iste~ 
diği zaman gülemez. Çlinkil o. 
nun tebessUmil çok samimidir. 
'.Ancak içinden geldiği zam&G 
glitehilir. 

Bir gün bir film çevrilirken 
bir sahnede gillmesi icap edi • 
yor. Fakat Simon gülemiyor. 
Rejisör .ısrar ediyor. Artist bat
lıyor ağlamaya. O zaman rejisöc 
filmin o sahnesini ağlamaklı bü 
sahneye çeviriyor. O zaman da 
Simon Simon gülmeye başlamaz 
mı? 

• CON FONTEN'in gülüşll 

vahşi hayvanları değilse bile i~ 
sanlan en fazla teshir eden gU.. 
lüştür. 

Fakat, onun tabiatında böyle 
tcshirkar bir kadın bulmak ka.. 
bil değildir. O, gayet yumuşalı: 
tabiatlı bir kadındır. 

• MlRNA LOY ·da gülüşli ca 
müşfik, en tatlı kadın olarak 
meşhurdur. Hakikaten, hususi 
hayatında da kocasına en tatlı 

bir arkadaş, çocuğuna en müş ~ 
fik bir anadır. 

* MARJORİ VtVER, artist. 
Jiğini tebessümüne borçludur. 
Çünkü onun evvela gülümse.. 
mesini ,görüp· beğenen bir ıine • 
macı kendisini istikbalin en ivi 
yıldızlarından birine namzet ela. 
rak seçmiştir. 

*BARBARA STANVtK, ~~ 
JUşünü ve .dudaldanru sigorta 
ettirmiş artistlerden biridir. Fa. 
hat bir gün bir kazaya uğramıt, 
dudakları biraz zedelenmiştir. 

Lakin, gülmcs:ne hiçbir halet 
gelmemif, bunun için de sigor . 
ta ıirketi kendisine parayı ver -
mcmiştir. 

Oud:ıaklarını sigorta ettiren 
artistlerden biri de C* Krav. 
forddur. 
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Bahkçı efsanesi: 
.____., ,_, ~ r ,_, -

Deniz perisinin türbesi 
O ~ ya cılgın fırtınalarla 

ıiyahlnşan denizin kor• 
kunçluğunda .. yahut da, ay I• 

tıklariyle oyalaşan suların 

lteyaz neşesinde görilnilrmUş! •• 
Başlarını erik çiçekleriyle 

ı9fisleycn sahiUer; dalgaların 

7eşil gecesine dayanıp dlnle
aırken, içlerinin yangınını du
daltlarında seslendirerek u
fuklara üfleyen balıkçılar, o
aun geçtiğini uzun saçlarının 

•ularda bıraktığı ince musiki· 
den anlarlarmış .•.. 

Gözleri hl!yecanla tutuşup, 

bakışları bu sesin ardından su. 
rtıklenirken.. deniz perisinin 
J1lzUndeki şefak parıltısını, du
daklarındaki gurup kızıllığını 
mehtapla çizilen yakamozlar
•• görünceye kadar nefes al
madan durur .. sonra, içlerinin 
•ütun sevincini seslerine vere
rek hep bir ağızdan onun şar
kısını .söylerlermiş! ..• 

ÇilnkU, en zengin balık a
kınları, deniz perisinin uzun 
aa~larlyle çizdiği kızıl izde bu
lunurmuş. 

Dalgaİnrın yeşll gecesine 
•ayanan sahiller, balıkçıların 
Silr seslerlyie uyanır,, Saz 
kulübelerinden yarı çıplak fır· 
layan balıkçı kızları, deniz pe
risinin beyaz bir dua gibi a
damlarının yanından geçtiğini 

anhyarak sabahlara kadar sa-
lllllerde kalırlarmış!.. • 

Sonra; karanlıklar içinde 
:rtıkselen köpüklerin işlediği 

kış geceleri başlarmış ... Deniı 
eılgınlaşıp, dalgalar uçurum
laştığı zaman .. ölümle pençe
leşen balıkçılar, bir şimşek ay
dınlığında, deniz perisinin U· 

1111n saçlnriyle kızıl bir alev 
gibi baş uçlarında dalgalan· 
dığını görür .. göklerin siyah 
amıtslzllğlnden, beyaz bir n
mlt gibi uzanarak onları sahH
lere çıkardığını söylerlermiş ... 

Ben, deniz perisini ilk defa 
toeuk gözlerimi ıslatnn büyük 
Jtlr heyecanın ardından gör
•ım. 

Bir bahar akşamıydı! .• 
O gttnün verdiği neşe ne, 

~aharın baştan aşağı yeşllllkle 

•acakladığı çiftlikte çok koş
auİJ, çok yorulmuştum. Ya
talıma girdiğim zaman, başı
ma ince bir ağrı saplanmış .. ve 
"t1lcudumu derin bir halsizllk 
•rmıştı. 

8 - Kt1RUN ·tb. ttA VESi 

Yazan: Muaz~ez KapU:aıno~Ou 

Doktorun soğuk algmh~ı dl-
7e isimlendirdiği bu teşhis, 

dadımı tatmin etmemiş ola.
eat ... lki gUn sonra başucuma 
celip kısık bir sesle: 

- Haydi, kızım .. dedi. Se
Jllnle nineye gidelim.. Göre
ceksin hlc bir şeyin kalmı

yacak ! .•• 
- Hangi nineye, dadı? •• de

dim! ..• 
- Vasiye nineye, kızım .. O, 

denizlerin perisidir. Dalgalar
da boğuşan balıkçıları kurta
nr .. Darda olanların lmıdadına 
yetişir ..• Uğramışa, nazara da 
birebirdir! .•. 

Uğramışa, nazara aklım er
medi ama, deniz perfsl bir an
da çocuk kafamı sardı. Her
kesten habersiz çıktık evden. 
Çınar n zeytin ağaçlariyle 

~evrilen kıyılardan yu!tarılara 

doğru ytlkscldlk ... Kapı önle
rinde oturan fnsanlnrın can -
landırdığı sokaklardan gec -

- Bir lraplan, rllndt bt11n: lıir 
baılon tutan ıtyuulıın ü:nine 
atılmıyor/ 

- iyi ama, seyyah, kaplcıtıı g~. 
riince bef/a% baslomı clllıde ~ 

.ani11e tutablll11or1 

tllr .. Dadım elim.den tutuyor .• 
Hiç konuşmadan koşar gibi 
gidiyorduk. ' 

Nihayet, kasabantn dışında, 
parmaklıklarla çevrlll harap 
bir kulübenin önünde durduk. 
Dadım, derin bir huşuyla: 
- Geldik, dedi. , 
Ben çocuk gözlerim şaşkın-

lıktan büyümüş, etrafımda de
niz perisini ararken, o, siyah 
yeldlrmeslntn altından çıkar
dığı mumları, ermek Uzere o
lanların yanında yakmağa ça
lışıyordu. 

Dadımın mumlan yanınca, 
etraf biraz aydınlandı ... Deniz 
perisinin yerine gördUğUm şey, 
harap kulUbenln ortasında ye
menilerle süslenmiş bir tabut
tu ! ... 

Vücudumu garip bir ilrper
me kapladı ..• Alaca karanlık· 
ta renk renk bezlerle snrr!'ı\n 
parmaklıklar, garfp şeklller

le bUyUyor •• Domboı kulübe-

- Ne ıHır1 
- Kaplan, Hnde11 JNk •em. 

1t11nl Şimdi telefon edtrelc, .ana 
denizin dibinde oerirmelt azere 
I 11ünlük bir meaıniJld •udilinl 
•iideledll 

nin ortasında duran bu tal> 
tun, mumların titrek ışıklan 

içinde kımıldanıp, sallandığt:ı 
ııı zannediyo~dum. Kullibenl• 
bir köşesini, ibrik, yüz havlusu 
•e takunyeler süslüyordu. 

Dadım, tam bir inanışla dla 
töküp dua ederken, küçilk elıo • 
lerlmle parmaklıklara sarıl • 
mıştım. Kalbim, hızlı hızlı <:a!llı 
pıyor .• Bu kadar fakir olan d .. 
nlz perisini, o gUne kadar tan .. 
madığ1m garip bir Urpermey1-
düşUnüyordum. 

1 

Duasını bitiren dadım, en. 
tarimden kopardığı parcalan 
bağlarken, kısık sesinde, b~ 
yük blr inanışın Urperişiyl .. 
deniz ı>erlslnln OlUmünU anıı 

lattı: 

- Bundan yıllarca evvel, b114 
rası zengin bir balıkçı köyil iıı 

miş ... Sahlll, tepelere kadaf 
boydan boya l!laz kulUbeler ka:P.' 
larmış.. Geniş gö!;'iisltt balı~ 
çılar, denize çıktıkları zaman. 
uzun saçlı genç balıkcı k19ı 

ları, kamışlardan sepetler lfc 
ler .. Kıllardan örtüler dokur. 
İplerden ağlar örerlermiş!.. , 

Bu kıyının kızları o kadall 
gilzel.. Erkeklen o kadar kU'Y4 

vetll ve hayatları o kadar m .. 
sutmuş kl! .. BUtUn köy, tek blı 
kalp gibi çırpınır.. Uğraşır. 

Yaşarmış. l 
Burada fenalık, burada y .. 

lan .. burada kıskançlık 01 .. 
mazmış! ... Çünkü, bUtUn köt, 
halkı inanmış ki, bir kurtarıcı. 
bir llA.h gibi başlarının üstün.
den ,eksik olmayan deniz pen. 
et. bütün şefkatini onlara ve!'I 
mlştir. ı 

Bu köyün, bütün kıyı gUzeı.. 

terinden güzel Vasiye isminde 
bir kızı varmış ... Çok genç oı. 
duğu halde, herkese iyilik .. 
den bu kıza Vasiye Nine de!llı 

lermlş. i 

Bir gün evlenmiş... Koc .. 
da köyün en kuvvetli. en d• 
ru adnmlarındanmış ... 

Vasiye Nine gencllğlnt, ~ 
seUlğlnl kocasının yosun ko
kan geniş göğsUnde l!IOldura.n. 
btltUn saadetini saz kulUbeel .. 
de bulan bir kadın olmuş ..• 

Kocasmm da, denizden so .. 
n l!levdiğl tek ~Y. hayatınım 
:tadını, gUzel karısı tmfş .. 

Bir gUn, fennl1k htlm1>y .. 

(DeıHuıu 10 uncu~ 

.-

N için, .anana ar11at1en -
iater erkek olaun, iatet 

lıadm - bir kahraman derece.. 
IİDe yUlSeliyorlar? Niçin aine. 
_.aıar binlerce ki§i araaından 

:ra1nız onlan eeçmişler? Onlaii 
11111 kadar büyük muvaffakıyete 

_.sıl erişmişler? 

Eütün bunlara : 
- Tesadüf 1 diye cevap yc~e.. 

meyiz ve bu tekilde verilen b~ 
.-vabı ;aiz de kabul etmezsiniz. 

- Her halde bir .hikmeti var1 

iliycceksini.z. Fakat, ilive ede.. 

9eksiniz: 
- Onlarda bende olnıayan 

ile var? 
İgte buna .• en meşhurlarından 

~'kaç artisti ele alarak, aoyn 
ayn cevap verebiliriz: 

* DOROTt LAMURUN eıı 
llUip tarafı saçlandır. Uzun aaç.. 
il kadını bugünkil cemiyet hu.. 
ilut harici etmişken, o, bu bir 
mııetreden fazla uzun aaçlan ile 
iılünyayı fethediyor. 

Doroti Lamuru bir filmind• 
törüp ona Aşık olan 'ft evlen 

Onlarda 
bende olmayan 

mek isteyen Johor ıultanmm ma
cerasını anlabnıştık: Şarklı ıul -
tan herşeyden evvel Dorotini.ıı 

•çlarına hayran olmuş. 
Sultanın artiste aşik olması 

Fransız piyes muharrirlerinden 
Fransis de Kruase'ye "Malaka-
11 kadın,, eserini ilham etmişti. 

Pilme alınan bu eserin muharrL 
ri bugün ölmüş bulunuyor. Sat 
elsaydı Johor sultanının aşkının 
aeticesinden de belki bir eser 
pkanrdı. 

• ERIH FON ŞTROHA YM' 
la 'ensesi meşhurdur •.. Bu güçlll, 
kuvvetli, iri cepheli adam, bir 
~nı cns~ ile kahraman rolle. 
il baıardığı gibi kadmlann da 
tıaıbini fethetmektedir. 

Bunu gösteren bir nka: 
Bil gün bir kadın aolıcakta 

lir adamla tanıgıyor. Adam o. 
• abyor, lokantaya, .manaya 
._. götUrilyor w ıece yum 
mrnlırken kucakbyor. 

Kadm evine gittili .nman bir 
• ba1nyor ki göğsündeki blltUA 
..Ocevherltti kaybolmuf. 
Adamı buluyorlar, mOcevher. 

ini geri alıyorlar. Fa.kat malı -
llımnede reia de kadına: 

ne var? 
- Kabahat biraz ıende de 

nr, diyor.. Bu adamla ne kon~ 
şursun?I 

Kadın, gayet masum bir ed3 
Ue: 

- Ne yapayım: diyor. Erih 
fon Ştrohaym'a o kadar benzi. 
yor.du kil 

• LORETTA YANG'm göz.. 
lcri bilmem sizde var mı? Fa. 
kat onu meşhur eden de budur. 
Spenscr Trasi onu senelerce gö.ı 
lcri için ve çok dindar, saf bir 
laz olduğu için •cvmiştir. Fa
kat, evlenmemi§, •cnelerce onu 
1evmekle kalmıştır. 

Loretta Yang, sonra başkası 

De evleniyor. Fakat mesut ola. 
mıyor. Bopnıyor. O da Spen. 
teri aevmektedir. Fakat, .öylen
diğine göre, Loretta çok dindar 
olduğu için tekrar evlenmeyi 
ıUnah Hyıyormuı. ÇtınkD hiriL 
tiyan dini bir kadın bir kere n. 
lendi mi, ntıclhmı bozmaz. Bo -
pnma bile kadını evli sayar. 

Loretta Yangın, gCSzlerinde, 
bybolan •tkm hayalini gCSren • 
ler de nrdır •• 

• FERNANDEL,.ın diıJeri, ken 
&inin • .Gyledipne ıöre; 

onun muvaffa1nyetindcki başlı -
ca !mildir. Artist: 

"Bende bu kazma dişler olma
uydı, tö!ırete nran bu yolu 
aça°'azdım,. diyor. 

Hakikaten, Femandel, bu iri 
ctiılerile yeni bir tip yaratmıJ 

ft ainemada bununla mCfhur oL 
muftur. 

• CON -KRA VFORD'un da 
atzı moda çıkaracak kadar yeni 
ft cUzel bulunmuttıır. BUyiik 

ağzı, harlı 'Ye etli dudaktan .&L 
zel birşey haline getiren ft tıll 
çok kadınlara kendisini takla 
ettiren Con ltravford eunl lılr 
&ilzellik timalldir. Onun aiSI.. 
ri Ye dudaklan ameliyatla bir• 
le bUyiltUlmUtttır .•• 

• HARRt BOR'un c1a...,... 
yUzll buruıuk bir Dıtlyar ohme 
ama rağmen canlı Ye teftk 1'11• 
lunmaadır. 

Lutfen aa7'a11 t1•lı' ' 
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