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İngiltere, Filistinde çok şid- ı Garbonun Sırr ?!. • 

d ti
• h k t k d• Hayatı Roman Olan Kadın 

e ı are e e arar ver ı 
Askeri kuvvetler, 17 piyade taburu, 2 süvari alayı, 

1 topçu livasına iblağ ediliyor 
Londra, 10 (A.A.) - Müc;temlekflc 

nezaretinin bir tebliğinde Filistine ye. 
ni takviye kıtaatı gönderilmesinin ka • 
rarlaştınlmış olduğu beyan edilmekte
dir. Bu takviye kıtaatı ile Filistindeki 
askeri kuvvetler, 17 piyade taburile 
iki süvari alayına ve bir topçu ve mit
ralyöz bataryasına baliğ olacaktır. 

Londra, 10 (A.A.) - Filistine beş 

bin kişilik bir takviye kıtası göndermeit 

hususunda müstemlekat nezarctir.in 

verdiği kararı mevzubas eden Times 

gazetesi, hükumetin orada şiddetle ha. 

reket ederek asayişi iadeye azmettn:ş 
olduğunu yazmaktadır. 

B~ekı1imiz 11ayda~a da karşı1ıyan1ar arasında (Yazısı 4 üncüd~) 

Dail Telegraf gazetesi de Filistinin 
taksimi projesinden artık vazgeçilr:ıiş 
clduğunu ve ingilterenin Filistini as-
keri kuvvetle fethe karar vermişe benze 
diğini kaydetmektedir. 

· Orta Avrupa 
muvazenesi 

\'.azan Asım Us 
Münib konferansında dört hlikfi· 

met relsl tarafından verilen kararın 
ae&ice.l dtlpedb Ort. Avrupadald 
Versa7 reJlmfnin yıkılması oldu: Çe

koslovak1adak.1 Südet Almanlan Bü
Jiik Almanya hudutları içerisine 
girdi. Macarlar Macaristana. Lehll
ler de Lehlstana katılmak üzere bu-
1 unu)·or. Geri kalan Çekler, sıo,·ak
lar \'e Rütenler birer muhtar idare 
teşkil ctmeğe çalışıyor. 

Çekler Macarlarla 
da anlaştılar 

Fakat iş bu safhaya gelince )'eni 
bir mesele daha çıktı: Macaristan 
Çckoslovakyadald Macar azlıklarını 
almakla iktifa etmJyor. UUtenler'hı 
de .Macar hudutlan içerisine girmesi
ni istiyor. Rütenler Macaristana lltl
hak edecek olurlar ise Lehistan ile 
Macaristan hudutça birleşmiş ola
caktır. Bundan sonra Jki memleket 
Orta Avrupada müşterek bir cephe 
kuracaktır. Romanyanın da bu cep
heye girmesi teklif olunacaktır. l\ln
caristarun dokuz. J..ehistamn otuz iki, 
Romanyanın on dokuz milyon nüfu
su oldui;.runa göre Çekoslovakyadan 
alman azlıklar ile birlikte üç dede
tln birleşmesinde Orta Anupa.da he
men 60 milyonhık büyük bir kütle 
vücuda gelmiş olacaktır. 

Sonra Münib konferansının kararı 
yalnız ÇckosJo,·akya <le,·letlnin da
ğılmasını mucip olmadı. Ayni za
manda Orta Avnıpa mü,·azeneslni 
tutmak için teşekkül etmiş olan KU
~ök Antantın en mühim bir uz\·tmıı 
da ortadan kaldırmış oldu. Şimdi 

Macaristan ile Lehistanı birleştirerek 
Romanya ile birlikte Orta A\·nıpacln 
yeni bir Uçler bloku yapılacak olur
sa Küçük Antant tamamen yok ola
cak, onun yerine Lehistan - noman-

(Sonu: Sa. 4, sa. 4) 

Bulgar erkanıharbiye reisi 
Sokak ta UldUrUldU 

Sofya, 10 (A.A.) - Bulgar ordusu 
erkAnıharblye reisi General Peef, 
harbiye nezaretine giderken bir sivil 
tarafından roveıver kurşunlyle öld'' 
rUlmUştUr. Generale r efakat et· 
mekte olan yaveri Binbaşı Stoyanof 
yaralanmıştır. Katil, cinayeti mütea
kıp kendisini öldürmüştür. Cinayetin 
esbabı benUz malf.lm değildir. 

Alman kıt'aları 
mıntakayı işgal 

Londra, 10 (A.A.) - Komaron'dan -
Röyter ajansına blldirlllyor: 

Çek arazisinden bir kısmının Ma
cnristana terki bo.kkındakl Çek - Ma
car müzakereleri saat 21.40 da ltilA.f
la netlcelenmlştlr. 

Budnpeşte, 10 (A.A.) - Resmen 
tebliğ edilmiştir: 

Macar ve Çekoslovak delegasyon
ları, saat 19 da toplanmışlardır. Ev
vela. ihzarı mahiyetteki meseleler gö
rüşUlmUştür. Çekoslovak mUmessfl. 
leri mUzakeratm müsait bir surette 
ceeryan ve iyi bir neticeye iktiran e
deceği hususunda beslemekle olduk
ları itimadın bir nişanesi olmak u. 
zere bu nkşnm gece yarısından itiba
ren 24 saat içinde Macar memurları
na şlmrlye kadar Çekoslavaklarm el 
terinde bulunmakta olan Satoraja 
şehrini ve otuz nltı saat sonra da t- • 
polisng şehrini teslim etmeğe amade 

dördüncü 
ettiler 

(Sonu: Sn. 4, Sii. :n l.ıeh 1/ariciye Nazırı Bek 

llok lor Funk Ankaradan geldi 

Dün abid~ye çelenk koydu 
ve şehri gezdi 

Misafir Alnımı nazırı ôlli deye çelenk 7roydılktan sonra 
(Yazısı 3 üncü sayfada), 

KRİSTİ YAN TRETTONun eseri esas tutulmak suretile 
başka mehazlerden ve notlardan da istifade edilerek 

ortaya konulmuş entressan bir mevzu 

Muhtelif tarihlerde gazetemizde isabetli film tenkitJeri yaınn 
M EH \l E O SEL l M tarafından canlı ve hareketli 

bir ifade tarzıyla anlatılacak bu entress~n 
mevzuu 

Yarın tefrikaya başllyoruz 

Kahirede büyük bir arbede 

Nabas ve Rusel 
Paşalar yaralandı 

Kahire, 10 (A.A.) - Vefd partisi

nin liderleri Nnhas paşa Ue 1''1akvam 

bey öğleden sonra lskcnderiycden 

avdet ettikleri sırada vukubulan bir 

arbede esnasında yaralanm1şlardır ....... 
Polis mUdürU Russel paşa da dahll 

olmak Uzere takriben 100 kişl daha 

yaralanmışlardır. Arbede istasyonda 

eski başveklll alkışlamağa gelen 5 

bin Vefdlst bir alay teşktl ederek 

mumaileyh! şehrin sokaklarında ta

kip etmeğo tcşcbbUs ettikleri esnadn 
polisin mUmanaatı üzerine çıkmış

Arbedede yarauuıan Na1w.s Pa§<J ~.tr. 

. .. 

9>iinkcin peşinden,-: 
-A-Sri -astıabıkehif 

Umumi Harpte nuslara esir olan merkezi cle\lctlere mensup as
kerlerden hfıld memleketlerine dönmemiş ac1amlar ,·arımş. Bunlardan 
kırk kişi son zamanlarda ı•ozcnc gelmiş. lçlerlndcn biri gazetecllere 

beyanatta bulunarak şöyle demiş: 
- Iliz Sibiryada idik. Oradan Ruslar ile Japonlar arasm<la ihtl· 

lAf mevzun olan Ça.nktıfcng tepesine yakın bir adaya göıulcrildik. Al
man, Çek ve Lehli olarnk ye<li yüz kişi hep orada kahlık. Japonlar gel· 
diler; Rusları oradan çıkardılar. nız de bu suretle kurtulınuş olduk. 
lhmunla beraber şimdiye kadar hiUd 'Cmunıi Harbin dmanı ettiğin! 
sanıyorduk!" 

Iln hii.dlse bize; mukaddes kitnplara nazaran, üç yüz yıl bir ma-
ğara içinde uyuduktan sonra uyanan ,.e U) andıktan sonra da hiç gör
medikleri çe bilmedikleri yeni bir dünya karşısında kalarak hayret
ten hayrete düşen "Ashabıkehlf" i hatll'lnttı. Umumi Harptcnberi ge
~cn yirmi ),1 içimle ya_cı:ıdıkları hnhlc <liin)ıı ynknlnnndnn hiç birini 
lıahcr alamayan bu adamlara ''Asri Aslıııbıkclıif" <lcmck ycriıule 
de,ril midir?. HASAN KUMÇAYl 



Buhranlı bir gece -

S ulh nasıl kurtarıldı? 
M.iinihte toplanan konferanstan 

sonra memleketlerine dönen İngiliz 
ve Fra::ısız başvekilleri milletlerine 
bunu anlattılar, dört devlet başvekil. 
leri arasında görüşülen meseleler, va
rılan anlaşma, gidiş, gelişlerindeki me
rasim uzun uzun yazıldı. 

Fakat, Fransız gazetesi bu tarihi 
günler hakkında bazı müteı-.mim ma· 
lfımat vererek. harbe mani o1an müza
kereleriı nasıl cereyan ettiğini anla
tıyor: 

27 eyluldey!z. Vaziyet en buhranlı 
tığı tcı:ebbUsler beklenilen neticeyi 
devresinde. Çemberlaynin Hitlcre yap 
vermemiştir. Alman - ÇPk hududun. 
da hadiseler birbirini takip ediyor. ln
gtltere ile Fransa arasındaki temaslar
da harp tehlikesi:ıJ uzaklaştırmış de· 
ğtl. Btitiln Fransada ihtiyat efradı si
lah altına çağırarak tebliğler aerJdı. 
İngiliz filosu da seferber edildi. Al
man ordusu harbe hazır bir vaziyette. 
dlr ••• 

!7 Eylul: Endi§eli gUn 

27 eylftl sabahı uyandığımız zaman 
bUtUn Avrupa endişe içindedir. SulhU 
muhafaza Umitleri artık pek aza.lmıg
tır. 

O gUn CSğleden ak§ama kadar Paris. 
Lonclra, Çek mUstahkem noktalan:ım 
haricinde bazı yerlere Alman ordulan• 
nm girmesine milsaade edecek bir tar
zı hal bulmak için projeleri tetkik e
diyorlar. 
Akşam saat altıva C'eyrpk kalıt tn

gllterenin Parls sefiri Sir Erik Fipps. 
geliyor, hariciye nazırı Bonne ile gcL 

Gö . ;inen 

A vrupada buhranın son derece vahim 
bir şekil aldığı ,gün sulh nasıl kurtarıldı 
rüşUyor. Fra.:ısız hariciye nazın o za
man öğreniyor ki, ertesi gün saat iki
ye kadar Çek hUkiimeti Berline ruU
messillerini göndermezse veya Alman 
muhtırasını kabul etmezse Almanya' 
eeferberllk illn edecek ve sonra hare· ) 
kete geçecektir. 

O gece saat 10 da Çemberlay:ı radyo 
ile neşredilen nutkunu söylüyor ve: 
"Bir netice alabileceğimi bilsem Her 
Hitlerle gider U<cüncü defe. olmak U· 
zere görüşürüm., diyor. fakat o anda· 
ki şerait dahilinde bundan bir fayda 
çıkacağını üınit etmediğini ilave edi· 
yor. 

Yine o gece saat 11 de İngiliz hUk\l
meti filosu., un seferberliğini ilAn et • 
miştir. 

Vaziyet gittikçe vahimle,iyor. Fa
kat Fransız hariciye nazırı kendisini 
görmeğe gelen Lgiliz sefirine ''cesare
timizi kaybetmiyclim, l!lonuna kadar 
devam edelim, sulh henüz kurtarılabi· 
Ur., diyor. 

-! Hariciye nazın Bonne şimdi çalışma 
odasında yal:nzdrr. Uyumuyor, bekli -
yor. Birdenbire telefon çalıyor: Hari
ciye genel sekreteri M. Leje kendisine 
Avropamn her tarafından ald1~1 son 
haberleri bftdlrmektedJr. Hariciye na. 
zırı da bunlan başvekile haber veri-
yor. 

Bitlerle Çembarleyn Avrupa harltasm1 tetkik ediyorlar 

Baırvekll o sırada Amerikan f!eftrl· 

ni kabul etmiştir ve ona A vrupanın 
Ruzveltten yeni bir mektup beklediği· 
ni söylilyor. 

Fran81z Hariciye nazırının te§cb'büsll 

Hariciye nazırı tek başına düşUnü
yor, verilecek kararları birer birer 
tartıyor. Uzun uzun düşündükten son. 

J ra. gece yarısından so:ıra saat 1 de ni
hayet bir şeye karar veriyor: 

eyl!ilde. Musso1ini Hitlerden Uitima • 
tomun yirmi dört saat geç bırakılma. 
sını, daha 1onra da bir konferans top
lanmasını temin ediyor. 

Jtus.oıolini tr.Zr.fon edryor 

Oku narı 
Bu, sulhu kurtarm:ı.k için yapılacak 

son gayrettir. Hariciye nazırı, Fran -
sanın Bertin sefiri Fran.sua Ponseye a· 
ccle bir telgraf çekiyor ve Hitlerle gö
rUşmek istemesini söylUyor. Sefir, Hit 
tere Südet Almanları:ım Almanyaya il
hakının Fransa ve !ngilterenin temi. 
natı altmda esasenresmen kabul edil
miş olduğunu, bu temfnatı:ı da Çekos
lovakyanın sözUnü yerine getireceğin
de şüphe bırakmıyacağını hatırlata -
caktrr. Binaenaleyh, sulhu muhafaza 
etm<"k ffitlerin elindedir. 

O gUn Berlinde Fransua Po:lae Hit· 
!erle görüşmcğe gidiyor. Görüşmeye 

daha yeni başladıkları bir sırada tele· 
fon çalıyor: Musf3ollni Bitlerle konu§· 
mak istiyor. 

Bu telefon muhaveresi Fransız -

Alman görüşmesini başka bir şekle 
sokacaktır. Fra:lsua Ponse Hitlerden. 
aynlıp Fransız sefarethanesine gelir 
gelmez Alman hariciye nazırı Ribben· 
trop kendisini telefona çağırıyor. (Sa. 
at ilçe çeyrek var.) 

Pazarllksız 

Söqlenen 

satış 
p s.zarlıksız satış kanununun tat· 

bikine geçildiği gün yazdığım 
fıkralardan bü'inde çok iyi bir adım 
atıhrke:ı bundan .beklenen fayd:ıların 
temini için lktısat Vekaleti ve bele
diye müfetti§lerine kuvvet, tüccarlara 
da insaf temennisinde bulunmuştum, 

Kanun on gündür tatbik mevkiin -
dedir, ve bu ciddf mevzu etrafında bir 
çok şeyler yazılmıştrr. 

Yazıla:ılar arasında kanunun emret
tiği şekilde harekette bulunmıyan bazı 
müesseseler hakkında zabıt dahi tan
zim edildiği görUlmilştUr. 

Bu eatılan kravatlara dikkat ettim. 
Fena değil, harcı~lem. GUzel renkleri 
ve göze ho§ görünen dese:ıleri de var. 
Sirkeci kcşcsinden Eminönilne kadar 

sıralanan tubafiye dükkanlarında teş. 
bir edilen kravatlar arasında bu iş

portada eatrla:ılarm ayni mevcut. fa
kat fiyatı 60 dan başlıyor ve 90 kuru
ea kadar çıkıynr. Çoraplar ise 25 ten 
ba~Jayarak fazlalaşryor. 

Fransız harciye :ıazrrI saat lire on 
kala da Fransanm Londra el~isi Kor
bene telgraf r:ekiyor: Hep bir arada 
top1anıp görU~meyi teklif ediyor. Bu 
konferansta Mussolini de bulunarak . 
tır ve bu teklifi kabul etmesi için Al
manynva İtalya mUracaat edecektir. 

Bu suretle o tarihi gece Fra::ısız ha
riciye nezaretinden çıkan iki telgraf 
Avrupada milyonlarca kişinin ölümü
ne m!ni oluyor. 

M. Bonnenin bu t~ebbü:;leri muvaf. 
fak netice vermlı:;tir. Ertesi sabah, 28 

Alman hariciye nazırı Daladye ile 
Çcmberlaynin yarı::ı MUnihe gelip Hit-

ler ve Mussolini ile görüşmeğe davet 
edileceklerini bildiriyor. 

29 eylfıl perşembe, Cemberlayn, Da
ladye, Mussolini ve Hitler Münihte top 

lanrvorlar. Bu toplantrmn neticesi de 
malum, sulh yolunda fedakarlıkta bu· 

lu:ıuluyor ve Fransanın müttefiki olan 
Çekoslovakya malıll bir hale getirill
yor. 

Fakıt, Fransız hilkOmetinl:ı işaret 

ettiği gibi, Münlhteyenl bir ruh doğ- ı 
muştur: Dört garp devletinin izhar 
ettikleri anlaşma ruhu. - Jean Thour. \ 
venin (İntran.) 

Günün AkDsıerl 
--- -~ ~-.w- ....... ..._ 

Ahırkapıdaki 
"Canavar,, 

Ahırkapı açıklarında balık a~l 
makla uğraşan sandalcılar, gayet bf 
yük bir cismin yüzerek kendileriG 
doğru geldiğini görünce, bunu ·•J)f 

nfz canavan" zannederek korku 1 

sa.hile kacmala başlamışlar. fıı1t 
biraz 11onra arkalarından geliP yeti 
şen mahlfıkuıı kocaman btr ınand 
olduğunu görerek kendlleri de, ıcet 
dl hallerine gUlmUşler ... Bu havadi 
dUnkti gazetelerden birinde okudll 
ve alınan neticeden memnun oJdılıı: 

Yani denizde yüzerek gelen clsfll 
bir canavar olmayıp manda oıctulll 
nun anlaşıldığına sevindim. 

Şu veya bu ciddl kıyafetli ııa)' 
!arı ltir yana bırakınız, öyle zanoed 
yorum ki, canavar hikA.yeleri, bt 
böyle korku lle karışık bir takım y•• 
lış görl.işlerden ileri geliyor. }{of 

kan kimseler, bir daha geri dönO 
hakikati araştırmağa cesaret ederıır 
yorlar ve blr "canavar efsanesi" dP 
alıp yUrUyor. 

BiitUn dUnya gazetelerlni sarıııd 
olan ve esrarı keştedllemediği lçl' 
hllO. da yaşayan meşhur ''1skoçY1 

göllleri canavan'' da, klmblllr ıı• 
masum blr ehlt hayvanın vakttaif 
bir zamanda suya girerek başını göt 
termesinden şayi olmuştu. 

Bir kere canavar vehmine kapı~ 
dınız mı, artık önünüze gelenl caıı' 
var glbl göreblllrstntz kl, gUnUn bl• 
rinde bu ithamı kaynananıza kad~r 
vardırarak, blltUn o asılsız hikllYB' 
nin yalnız bir tek haklkt tarafı eıd' 
ed11m!ş olur ... 

• • • 
Kim Değilmi§ 1 

Nurullah Ataç ıiostum, adını vel"' 
miyerek "Budala" diye bahsettiği 
tarudığmın aşağı yukarı "m uha.yyel'' 
olduğunu söyJUyor. Bu bakımdall 

pek mllıterihlm ••• 
Zlr:ı. Nurullah Atacı beğenmediğ1· 

ni tahmin ettlğlm o ''Budala" nıll• 

beni de betenmedlğlnl Nuı·ullah Ate# 
yazıyor. Fakat madem ki muhaf• 
yelıUr, ne hllkmll var? 

Ancak Nurullah Ataç, beni o b1l' 
daladtın bahseden yazısını . sonunl 
kadar okumamış olmakla itham e
diyor. Böyle bir ithama bu l'lefer ol• 
sun maruz kalmamak için evvelld 
gUnklt yazısını &onuna kndnr oku· 
dunı. 

Fakat itiraf edeyim ki, sonuna 
doğru yazılanları pek karışık bul· 
dum. 

Bununla beraber, Nurullah Atacın 
dalma gUzel ve faydalı şeyler yazdı· 
ğına itimadım olduğu için, orada da 
bazı güzel manalar bulunduğuna l· 
nanarak gene mUsterlhlm. 

HiKMET l'tftTh~ 

Belediyenin sevimli ve faal lktısat 
müdürünü bi?..zat bu işle me~gul görü. 
yonız. Elinde çanta. vitrinleri gözden 
geçiriyor. teehJr edilen mallara etiket 
konup konmadığı:ıı tctldk ediyor. Bu 
gUn vitrinlerde üzerinde fiyat markası 
bulunmıyan bir mal teşhir edildiği gö. 
rlllmedlğlne göre. kanunun buna alt o
lan maddesi tatbik edilmiş demektir. 

Avazı çıktığı kadar bağıran ve ol
dukça iyi satışlar yapan bu işportacı 
kravatı her halde tuhafiyecinin aldığı 

depolardan alıyor ve Uzerinc bir mik
tar kar koyarak ucuza satmakla ka. 
zandığı parayı kafi görüyor, Denecek 

kJ, bu satıcı, kira vermiyor, kazanç 
vergisi vermiyor, belki sermaye ola
rak işlettiği paraya da faiz vermiyor. 

• • • 8 UtUn bunlar doğru! Fakat bU· 
tü':l bu doğruluklar, i~rtada 

30 kuruşa satıla:ı bir malın ayninin 

dükkanda yOzde elliden fıızlı:ıya müş
teriye arzedilmesini icap etti~ez. lş· 

Bugünkü ve yarınki sulh 
• • • 

Ş\ındi de sıra mallara kona:ı eti· 
ketlerin, satılan mala, saticı

lann ne kadar kazan~ ilave eyledikle
rni tetkike gelmiş bulunuyor. Bunun 
kolay bir it olmııdığmı, billyoruz. Fa. 
kat hayab her cephede ucuzlatmak is
tediğimiz gözönUne getirilir ve tı>Ahlr 
oluna:ı mallara bir hayli fahiş fiyat 
konduğu duşünUliirse bu zor işi de ko
laylaştrrma k çarelerini geç ka imadan 
bulmak lazımdır. Çünkü bi:>.de bir de
fa, bir ahgkanhk has! oldu mu onu ber 
taraf eylemek tetkik gilçlUğünl.len da. 
ha kolay olmaz. 

* • • 
Teşhir olunan mallara konan fi

yatı::ı fahiş olduı1und:ın bahset. 
tik. lktısat mlldürü Baya, bunun kU
çUk bir misalini ~österivorum. 

Zabital belediye talimatnamesite 
menedilmiş olmasına ra~men sokak -
!arda, k8şe başlarında e"elip ~el"enlerin 
kulaklR.nnı trrmalavnrak seqlorJe baz1 
sab!'ılar vanrhvor, bıı:u yapanların 

ba~rna tonlammlar dıt P.'etip pe<'ePLrin 
ynltarnu keı:ıfvor. Arık~ra cnddeııir.oe 
bir k15şe vudtT. Bı;r:ıdn hir i~Mrta i· 
c;inde 30 kuruı:ıa krav::ıt. 20 k•ırnı:ıa ço
rap, bilmem kac kuruşa da dolmaka -
lem ve saire satılıyor. 

portacmm bu malı kA.rsız satmaaığına 

göre, dükkancım~ bir maldan temin 

eylemek istediği menfaat ufnk bir he

sap ile yüzde yüz olmasa bile mutla· 
ka yüzde altmrşı veya yetmişi bulur. 

Bu miktardan işportacının kazandı. 1 
fı yüzde ona, fazla sermaye hakkı o
larak daha yilzde on beş il!ve edersek 

geriye kalan yüzde otuz beş masarifi 
umumiye karşılığı demektir. 

lkttsat kaideleri bu gibi alış veriş
lerde masarifi umumJyenin kazanç mik 

tarı~n tecavUz eylemesini kabul etmez. 
K~r ve masraf rakamlarının yerlerini 
değiı;tfrdiğlmiz takd!rde ise vaziyet a· 

hcılann zararına ve hayatı ucuzlat -

mak hususundaki esaslı prensiplere 
muhalif olur. . . ~ 
Z or olacak, fakat Cümhuriyet 

hUki'tmeti kanunlarını tatbik i · 
le mükellPf olanlar, vaıfi kanunu::ı mak 
sadrnı temin için muhakkak ki, çok 
yakın bir z:ımanda bu ıol'luğu da ber. 
taraf edeceklerdir. 

KEF 

"Muasır lngili:z alimlerinden Profesör Gilbert Murry yazıyor" 
Bütü:ı mUnevver İngiliz muhitlerin

de f .ikirlerine saygı gösterilen muasır 
İngiliz A.limlerindcn Pr.Gilbert Murrey 
Mün ih anlaşmasından sonraki ııulhün 
manasını tahlil ede:ı bir makale neş
retmiştir. !ngiliz profesöril. bu günkü 
yatıştırma devresinden ziyade yarın· 
ki sulhun neye i'3tinat edebileceğini 

anlatan bu şaya:ıı dikkat yazısında ez
cilmle diyor ki: 

''Şimdiki halde emniyctteyiz. Fakat 
istikbali dUşUnUyor musunuz? 1919 se
nesinde de Versay muahedesi blitün 
milletçe şevk içinde alkı61nnırken ve 
hemen bütUn Avam J{amarası:ıca tas. 
vip olunurken, ben. o muahedenin mu .. 
ayyen maddelerine itiraz ettiğim içi:ı: 

tUrlU tarizlere uğramıştım. 

O sırada sesini işittirmiyen bir mil· 
lete velev ağır surette yUkletnmiş gay 
r1 makul bir sulhu bile, kanlı bir har 
be tercih ediyordum, Evet.. LA.ki:ı Av .. 
nıpanrn sefaletini ebedileştirerek is· 
tikbalde yeni yeni felAketler doğura • 
cağı i~in o sulhun muayyen maddele
rine katf surette muhaliftim. 

Nitekim korktuğum başıma geldi. 
O maddelerin gayri kabil tatbik oldu" 
ğu anlaeıldı. Tedricen Y.a f eshedildiler, Tmda bahsi geçen Vilson 

yahut doğrudan doğruya aksi icra e" 

dildi. • • • 
Şimdi de, kısme:J harpten kurtulmuş 

olmanın verdiği bir heyecanla ayni 

gıevk içindeyiz. Bu sulh te harbe tercih 
edilir, Bu sulhiln uartıan da harpten 

gelecek her hangi bir neticeden daha 

ehvendir. Bu itibarla kabul ediyorum. 

Fakat iki ihtiyat kaydı ileri sUreceğim. 

Versay muahedesi, hatalı bir mua• 

hede olmakla beraber tatbikinde kul· 

lam!an hileli ve gc>dit usuller dolay1sile 

gayri kabili tahammül bir hale gel • 

mişti. Biz henilz Bitlerin askerleri • 

n.ln, işgal ettikleri mıntakalarda ı,im ... 

diki anlaı:mayı ne yolda tatbik edece

ğini bilmiyoruz. Bir takım "'hAdiseler., 
cıkararak Çekoslovakyanm daha ziya .. 

de aleyhine mU::ıcer olacak vaziyetler 
doğacak mı! Reyiim mmtakalarmda 

beynelmilel komisyonlar, vazifelerlnl 
ne derece muvaffakıyetle g<Srebilecek · 
lerdir? 

• • • 
'Diğer bir nokta olarak eunu kay. 

.(Lfttten sa.yf a71 çevidntz)J 
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Yeni kitablar: 

Madene il 

Çağımızda her nutuk, yeni bed<!fle
re savrulan bir yaylım ateşi halini alt. 
yor. Söylendikleri günün üstünden pek 
az bir zaman geçince, ilkin "olmaz,. sa
nılan şeyler, sihirbaz değneği dokun • 
muı gibi hemen oluveriyorlar. "Rur,, 
da başlıyan nutuk fütuhatı, "Çekos -
lovak,, topraklarına bir hallaç tokmağı 
şiddetiyle indi. Bu. inişle bir vatan par. 
çalanmış, fakat Avrupa, bir yeni sa -
vaştan kurtulduğu için, bayram yap -
ımştı. Masal çağlarında hani bazı ül -
kelerde musallat ejderhalar vardır. Şe. 
birlerin su kaynaklarını keser ve süslü 
kurbanını almadan tıkadığı muslukları 
açmaz ... Taşkın "Nil,, in de tarihinde 
bu kurbanlara rastlarız. Bugünkü ılün
yayı, bu, o günlere dönmüş sanıyorum. 

Sınıflarda talebe fazlalığıvar 
Geçen sene ElA • 

zığda idim. Değer 
1i bir muallim cldu 
ğu kadar bir tarih 
tetkikçisi de elan 

ömer Kemal Ağan 
hig beklemediğim 

Bakıycrsunuz, bir tarafta bir kuvvet 
kabarması başhyor. Manevralar yapılı. 
yor, asker toplanıyor, silah şakırtıları 
çekilen topların gürültüleri, terli kada
naların kişnemeleri, motör uğultuları . 
pervane vızıltıları, duyuluyor. Arka _ 
sından hadi bir nutuk daha ... KıVllcım 
uçkunları gibi sınırlar üstüne yayılan 
bu nutuk, henüz bitmeden, başlar bi -
ri~irine yaklaşıyor yeşil masalarda, dip 
lomatlar konuşuyor, taşan "Nil,, e. ~eh. 
ri haraca kesen "ejderha,, ya peşkeş 
çekilecek kurban hazırlanıyor. 

Masallarda her ejderhaya, her deve 
mukabil, onların bakından gelecek bir 
kahraman da yaratılmıştır. Hadiııelcr 
arasında benzemeyen biricik nokta, iş
te budur. Bu gün kurban var, ejderha 
var; fakat kahraman yok. 

"Ebedi sulh,, tan, daha dün, ne kuv. 
vetli inanışlarla ba]nediliyordu. Bugün 
yeni bir nutuk, bu mes'ut inanışın üs
tüne kara bir bulutun gölgesini dü~ür. 
dü. Havanın bu yeni kararışmdaki suç 
acaba kimin? ' 

Avam kamarasındaki "beyanat., mı? 
"Çemberlayn,, a verilen cevaplardaki 
acı dil mi? .. Yoksa İngiliz tarihinin en 
aciz, en karanlık çağiyle bugünü mu · 
kay ese etmenin tabii bir neticesi nıi? .. 

Hangisi olursa olsun, hadisenin özü 
değişmez. "Çek,, kurbanile de galiba 
dünya uzun ve sürekli bir barx§ rahatı. 
na kavuşamıyacak .. 

''Versay,, yanlışlarının düzeltilmesi 
çok fena şartlar için.de başladı. Halbuki 
"Versay,. da işlenen hata bir değildir. 
Eğer hepsinin birer birer ele alınması 
alnımıza yazılmışsa vak'sız belasız 
fırtınasız bir tek gün bile y;şıyamıya~ 
cağız clemek.. Eski haritalarda acemi 
operatörlerin dikişleri kanıyor. "Millete 
millet aşısı,, yirmi yıldır kanla sulan. 
dığı halde işte hala tutmadı. Şimdi1 dün 
Çek topraklarında kopan kıyametin, 
yarın Tuna kıyılarında kendini göster
meyeceğini hiç kimse id.dia edemez. 

detmek isterırn. Başvekil Mister Çem• 
berlaynin gerek İtalya ve gerek Al
manya şeflerine dostluk ve teşriki me· 
sai yolu:ıda hararetli teminat verme
sinin manası ne olabilir':' Biz. onların 
ne istediklerini ve kuvvetlerinin neye 
dayandığını biliyoruz. O:ılarm ne de
mek istedikleri ve dedikleri bu gün~ 
kadar vazıhan anlaşılmıştır. Fakat 
Mister Çemberlaynin ''teşrikimesai,, 
den maksadı anlaşılamıyor. 

Gerçi mazide bu teşriki mesainin· ne 
demek olduğu hakkında bir fikrimiz 
var. Devamlı bir uyuşmak siyaseti ki, 
ı::ıihayet memleketi bir harbe sürükle. 
menin önilne geçmiştir. Böyle bir yol 
tutmak belki zaruriydi, belki değil· 
di. Lakin şimdi Başvekil, daha asil 
bir intihap yapmak mecburiyetinde 
bulunuyor. 

Onun Avrupayı kurtarmak için son 
dakikada sarf ettiği gayret, bütün dün
yaca takdir edildi. Mister Çemberlayn 
bugün, 1918 de Amerika Reisicümhu
ru Vilsonun haiz olduğu alemşümul he 
yecan vasıtası:ıı bulundurmaktadır.Bu 
heyecan geçici bir şey midir? Yoksa 
hükfımetlerin itaata mecbur olacakla
rı derin ve devamlı bir kanaat midir? 
Eğer derin bir kanaat ise, Mister Çem· 
berlaynin bu!lu hüsnü istimal edece. 
ğfne. bunu anlayacağına ve sulhün 
harbi geçiştirmekten ibaret olmayıp. 

ondan daha iyi bir şey olduğunu id· 
rak edeceğine itimat edebilir miyiz? 

nıf mevcutları az olan okullarla müba. 
dele edilecek; fazla talebeler diğer okul 

lara verilecektir. 
Diğer taraftan mevcut lise ve orta 

okullara ilave binalar verilecektir. Bu 
arada Kasımpaşa orta okuluna devam 
eden kızlar diğer binaya nakledilmiş· 
lerdir. Binaların idare işi kendisine 
bağlanacak okul .direktörlüğüne ait o-

lacaktır. , 
OkulJarm öğretmen vaziyeti nor • 

maldir. Bakanlık, yeniden orta tedri .. 
sat müesseselerine 500 öğretmen kabul 

edecektir. 
İlk tedrisat vaziyeti de tetkik edil -

mektedir. 

lloktor Funk An karadan ~eldi 

Dün abideye çelenk koydu 
ve şehri gezdi 

Istanbulun kurtuluş 
Jlilnü milnasebetlle 

l 

Başvekil ile Meclis Reisinin 
telgrafları 

istanbulun kurtuluşu münasebetiyle 
Vali ve Belediye Reisi Bay Muhittin 
Üstündağ tarafından çekilen telgrafa 
Başvekil Bay Celal Bayar şu cevabı 

vermişlerdir: 

"İstanbulun kurtuluş yıldönümü ve
silesiyle çektiğiniz telgraftan fevkalade 
mütehassis oldum. Büyük gün müı:ıase. 
betiyle bütün lstanbula refah ve saa
detler dilerim.,, 

Büyük Millet Meclisi Reisi Bay Ab
dülhalik Ren da da şu cevabı vermiştir: 

"İstanbulun kurtuluş gününün yıldö 
nümü münasebetiyle gösterilen duygu. 
lara teşekkür eder, saygılanmı suna -
rım,,. 

---o·---
Tramvay Amelesinin 

Paraları 
Tramvay amelesinin teavün ve ihti. 

yat sandıklarında bulunan paraların 

ameleye taksimi işi mahkemeye intikal 
etmişti. lkinci ticaret mahkemesi, da -
vanın rüyetinden evvel bu işin Nafıa 
Vekaletinin hakemliği ile halledilmesi
ni doğru bularak o şekilde bir karar 
vermiştir. Şirketle amele arasındaki ih. 
tilaf bu suretle halledilemezse davaya 
o zaman yeniden bakılacaktır. 

-<>--

Yedinci hayvan 
sergisi 

Çatalcanın Turhallı köyünde bugün 
yed.inci hayvan sergisi a)ılacaktır. Be
lediye reis muavini Bay Rauf bugün 
köye giderek serginin resmi küşadmı 
yapacaktır. 

---o-

Yedi Kumarcı Daho. 
Yakalandı 

Alemdar, Salkımsöğüt sokak, 5 nu. 
marada Arnavut Nevzat, oturduğu ev
de, Mümin, Ekrem, Veysel, Osman, Be 
sim, Kerim ve Mehmetli toplayarak !rn 
mar oynarlarke:ı ikinci şube memurla
rı tarafından suç üstü yakalanmışlar

dır. 

Türkiye - Almanya arasındaki ik
tısadi münasebatın takviye ve inkişafı 
yolunda Aı1karada büklımet ricalimiz 
ile temas etmiş bulunan Alman iktı
sat Nazırı Dr. Funk ve refikası dün 

sabahki eksprese bağlana:ı hususi tren 
ile şehriınize gelmiş ve istasyonda va. 
1i ve belediye reisi B. Muhittin Üstün
dağ, Emniyet direktörü Salih Kılıç, 
Alman konsolosluk erkanı ve diğer 
zatlar tarafından karşılanm1ştır. 

Bayan Funk, geçirdiği hafif kaza· 
dan hiç müteessir değildi. Yal:ıız ko
lu sarılı olarak Dr. Funk ile birlikte 
hususi bir otomobile binmişler, Hay· 

darpaşadan Üskildara geçerek oradan 
bir araba vapurile Sirkeciye gelmişler, 
doğru Perapalas otelindeki daireleri
ne çekilmişlerdir. 

Dr. Funk otelde bir müddet istira. 
ıhat ettikten sonra saat yarımda, Tak· 
sim meydanına giderek cümhuriyet a-'

1 
bide'3ine bir çele!lk koymuş, ve hatıra 
defterini imzalamıştır. 

Öğle yemeğini Perapalas otelinde 
yemiş olan sayın misafir, öğleden son
ra eşiyle birlikte mihmandarları refa· 
katinde olarak otomobil ile şehirde 
bir gezinti yapmış, müzeleri ve çarşıyı 
gezmiştir. 

Dr. Funk ve eşi buradan Sofyaya gi
deceklerdir. 

Emtn6nU meydanı 
Eminönündeki binaların kaldmlması 

devam ediyor. Selanik bpnmarşesinin 

bulunduğu adanın da yıkılması dün i· 
hale edilmiştir. Müteahhit burasını 

on beş günde yıkmaya başlıyacakttr. 

Fakat yıkma işine müteahhidin daha 
evvel başlamasr muhtemeldir. 

---o---
Okul Kitapları 

Kültür Bakanlığı bu yıl ilk ve orta 
te:lrisat okullarına ait kitapları bas -
tırmış bulunmaktadır. öğretmenlerin 

seçecekleri kitaplara ait liste okullara 
bildirilmiştir, 

( Yeni Neşriyaı ) ---
tSTANBUL MASALLARI 

Kumar alatı olan zarlar ve zarflar 
ile plaka ve masada mevcut 39 lira 1 
müsadere edilmiştir. 

Genç hik~yccilerimiz.den Naki T~. 
zel, Fclklor sahasındaki çalışmalarının 
bir neticesi olarak, son defa Ostanbul 

masalları) nı neşretti. Bu kitapta 204 

büyük sayfa içinde 70 halk masalı var

dır ve bunlar İstanbulda toplanmış ol
duktan için kitaba bu isim verilmiştir. 
Folklorımız bakımından büyük kıyme. 
ti olan bu eseri, bir taraftan içtimai,. 
yatçılara, edebiyatçılara, .dilcilere, ve 
tarihçilere, diğer taraftan da uzun kı;:; 

gecelerini hoş bir şekilde geçirmek is: 
tiyenlere bilhassa tavsiye ederiz. 

Hakkında tutulan zabıtla beraber 
mahkemeye sevkedilen Nevzat 50 lira 
para cezasına ve bir gün hapise mah
kum olmuştur. Diğer kumarcilar muh 
telif para cezalarına mahkum edil· 
miştir. 

Halkın büyük bir ekseriyeti sulhu ne 
kadar isterse istesi:ı, fakat hepsinin 
bir araya gelerek tek bir kişi gibi ol
madıkça sulhün temin edilemiyeceği 
hakikatini de derpiş ettiğinden emin o· 
labilir miyiz? 

Önümüzde, muazzam bir fırsat bu -
lunuyor. bunu kullanabilecek miyiz? 

~ lbJJ ~ IUJ D\ijO al Yazdınız 
al~© li'i1 ~ Yazdırınız 

bir dakikada gör · 
mek beni sevindir· 
di. Fakat dostum 
pek meşguldü. lki 
aya yakın bir za · 

Cumhuriyet 
bayramı .. ~ .. 

1 man içinde onu 'birkaç defa gor_.uın. 
} - Bir eser hazırlıyorum; onunla 

meşgulüm .. 15 inci yıl hazırlık
larına hız ve rildi 
önümüzdeki haftadan itibaren büten 

okullarda Cumhuriyet bayranu haıır -
lıklarına başlanacaktır. 

Her okul Cumhuriyet bayramından 
bir hafta evvel derslerini büyük savaş 
ve inkılap mevzuları etrafında toplıya· 

caktır. öğretmenler inkılabın türlü saf. 
haları etrafında tetkik yaparak talebeye 
konferanslar da vereceklerdir. Yine o
kullar üg gün bayram müddeti zarfın· 

da talebeye ve velilerine müsamereler 
tertip edeceklerdir. 

Birikmiş Zamlar 
ilk tedrisat öğretmenlerinin birik ~ 

miş olan mesken tahsisatlarının teşri. 
nisaniclen itibaren ödenmesi için alaka 
darlara emir verilmiştir. öğretmenler 
birikmiş zamlarını teşrinisanidcn iti -
haren alacaklardır. 

Kültür Direktörü 
Ankaraya giden Kültür Direktörü 

Bay Tevfik Kut bugün şehrimize döne 
cektir. Bay Tevfik Kut resmi ekal • 
liyet okullarına ait kadrosunu da be. 
raber getirecektir. 

Ekalliyet Liselerinde Ders 
Saatleri 

Ekalliyet liseleri geçen yıla kadar 
gün.de yedi sat olmak üzere haftada 40 

' .saat ders yapmakta idiler. Bakanlık bu 

okulları·n ders saatlerini günde altı sa· 
at olmak üzere 34 saate indirmiştir. 
Bu şekil bütün ekalliyet liselerinde t at. 

1 

bik edilmeğe başlanmıştır. 

Türk - İsveç Ticaret 
Anlaşması 

Türk - Jsveç ticaret anlaşmasmm 
feshedildiği malumdur. İsviçre ile a-l ramızda ye:ıi bir ticaret anlaşması im

zalamak üzere hükfunetimiz ile Isveç 
hükumeti arasr.ıda yakında müzakere 
lere baı:ılanacaktır. 

Diğer deYlctlerle yeni yap1lan ve 
yapılmakta olan anlaşmalarda olduğu 

gibi, bunun için de Tilrkofis tarafın· 
dan alakadar ihracat tüccarları davet 

edilerek bir toplantı yapılacak, lsve~ 

ile aramızdaki münasebeti:ı inkişafı 
için tüccarlarımızın dilekleri sorula ~ 
caktır. 

---0·---
İhracatımız Artıyor 

İhracatımız her sene artmaktadır. 
Tilrkofis tarafından yapılmış olan bir 

istatistiğe göre, 938 senesinin 7 aylık 
ihracat yekunu 6013000, ithalat ye -
ktmu da 85110000 liradır. 

937 senesinb. ilk yedi ayında ise 
ihracat 5980000, ithalat 58577000 li .. 

radır. Bu suretle bu senenin ihracat 

yeknunun geçen seneden fazla olduğu 
görülmektedir. 

Tiftik Ve Yapağı Kursu 
Bursa Merinos fabrikasında ayın 15 

bde açılacak olan tiftik ve yapağı kur 
suna, İstanbul kontrol dairesinden iki, 

kişinin gönderilmesi kararlaştırılmış

tır. B. Şadi ve B. 'Muhlis bir kaç güne 
kadar Bursaya hareket edeceklerdir. 

---0'---
y eni Banliyö İstasyonu 

Nafıa Vekaleti Devlet demiryolları 
Avrupa hattı 9 uncu işletme müdürlü. 

ğü tarafından Yc:ıimahallede yaptml 

makta olan banliyö istasyonu bitmek 
üzeredir. 

Banliyö istasyonu 50 bin liraya mal 

edilmiştir. İstasyon, 29 teşrinievvel 
Cümhuriyct bayramında aç1lacaktll'. 

Diyordu. 
Şimdi masamda, bu titiz çalışn-.a • 

nın mahsulü Madeneli adını ta~ıyan 
'kitabı görünce, dostumun tetkik için 
arkadaşları ile de olsa boş vakit geçir
me imkanı bulamamasına hak verdiın. 

Müellif eserini şu cümlelerle anlatı. 

yor: 
"Ma'deneli,, ni anlamak istiyenlere bu 

l~tap birazcık yardım edebilir. Maden 
ka::ast hakkın.da malfimat edinmek lü -
zu munu hissedenlere, Türk madencili. 
gini, bakır ve krom madenlerini öğret• 
mek arzularxru taşryanlara bir fikir ve. 
r ebiEr. • 

Madenin folklorunu bilmek YC niha· 
yet Türk milletinin dünkü ve bugünkü 
tarihini toplu surette gözden geçirmek 
zevkini tadacaklara rehberlik eder.,, 

Fakat, bu satırlar, kitabı anlatmak• 
tan ziyade müellifin tevazuunu ifade 
eder. Çünkü Ömer Kemal bir bo~luğu 
olgun bir eserle .doldurmuştur. 

Madenelinin coğrafi:, zirat, içtimai, 
tarihi vaziyetlerini vesikalara, rakam • 
lara istinaden tesbit etmiş, istihsal mik 
darlarını, müstakbel vaziyetlerini tet. 

kik eylemiştir. 
Türk madenciliği hakkında muhtasar 

olmakla beraber toplu bir fikir veren 
eser, fal'klör'ün, tarihi tetkiklerin de 
ilavesile zenginleştirilmiştir. 

ömer Kemal, kitaba, konferans ha• 
Iinde verdiği Türk tarihi hakkmclald 
çok faydalı blr etüdünü de ilave et • 

miitir. 
Fi!tir edinmek için uzun te(ıı:iklerc 

ih:'iya ; 11:~settir.en mevzulan yuk:ı:da 
dccli~i "l'l gibi titiz bir haddeden ge;ıre• 
rek neşretmiş olmasını büyük bir ka • 
zanç telakki etmemiz lazımdır. 

Ömer Kemali, eserinden dolayı teb· 
rik ederken, bize aynı derece olgun e
serler vermesini de temenni ederiz. 

~. A. 

ilim hareketleri : 

Kara denizde 
tetkikler 

Sovyeller llirlii;ıi ilim nkadcnıi~ini~ Si
' 'astopol'daki Bioloji istasyonu, bırçok ;e
ncdenbcri muhtelif lıcy:tıc: .. fora~ı~n~~ 
Karadeniz lıiılroloji ve bıoloJısı hakk 
topl:ınan malumatın tasnifin~ biti;ın_i! ı:ı~ 
Knradcnizde hidrolojik ve lndroşımık 
kiklcrin 200 matbu sayfadan mürekkep se
niş bir kataloğunu meydana çıkamıı~t;r· 

1937 senesinde bu istasyon; üç yenı ıe-
. bu heyetler ge-

yet clnha teşkil cylemış ye K dcniı-
rck Karkinit körfezinde gerek nçı . 
'de Karndenizin plllnktonl:ırı ,(suda y.aşfı) akn 

. dakı ıır • mikroskopik taazzuvları). arasın i 

ları teshil lle ugraşmıştı. Bu beyclllc~nnd)~n 
·· une crı " zııınıındn kış pltınktonları nu~1 d t h-

miirekkep zengin bir kolleksıyon~ ~{n~a
lil etnıiş ve Boğaziçi ınmtakasın n - 2s 
dcniıde şimdiye k:ıdar meçhul kıılını~ı·ru 

n 'slnsyonun l ı cins keşfetmiştir. u 1 · 0 da 
. adamları, denizin sıhhat bak!mın an ark 

· . t' · t tkik etmişler ve Kırımın ş 
vaz ı) e ını e .. . kadar o-
sahillerindcn Karkinit korfezınc. . ll• 
lan mesafede denizin gayet genış 'e pı 
fassal tavsifini yapmışlardır: sat pros-

Bu istasyonun 1938 scnesı me 
. - d . in filofor yosun-

raını dahilinde, hara enız b" 
bt takasının U• larln kaplı şimali gar mın Hınk 

yük bir bölgesinde hususi eti!~l:r ,.~ P de-

lonun senelik surell: deği~m~ı '.~i~~~~ nn
nizin kiınyc,·i rejimındckı ta ~' tldkler de 
zarı dikkale alan muntazam e ne 
yarılır. Açık deniz plUnktonl~rına:~cselh· 
d b .. ·"k bir ehemmiyet verılece 

o u)' u . . · · ynsıflarını 
ti«·oplnnklonun mcvcudı)etını. . d .: 

~ d ~ tesbıt e eceır. ve nerelerde bulun ugunu, · 
ctüdlcr icra olunacaktır. .. • ·oou-

Genc bu J{arndcniz BiloloJl ı~tas? 
. 1 ·ı Moskova üniversılesı pro-nun ~nrc ımı ı c, · • d yn 

fesörlcrinden Zinke"iç'in idaresı~ e d'le. 
· · d •am e ı • 

pılrnnl\l:ı olan geniş mesnı~·e. ~~ nilıayete 
cek ,.e bu işler bu sene ıçın 
erdirilecektir. Du ruesn~in hederi, Kladrn-

. · Ara e· öeııiz halıklnrının Azak denızınc, ' . 
nizine ve Hazer 'rlenizine nakilleri nctı~e· 
sinde liuııltırın tobi:ılların·da hasıl olan e
ğlşikliklerin tesbitidir. "Tass" 
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Atinada Kral Kostantinin 
Heykeli Açıldı 

General Mctaksas, Elenler Kralına 
Mareşallik asasını verdi 

Atina, 10 (A.A.) - Atina Ajanlı 

bildiriyor: 
Kral Kostantinin heykeli dün hükCı. 

met azası, kordiplomatik ve bütün tei
kilatların mümessilleri hazır clduğu 

halde Kral tarafından açılmıştır. Mey 
danda ve civar sokaklarda toplanan bü 
yük bir kalabalık Kralı ve Metaksast 
hararetle alkışlamıştır. 

Yapılan dini bir merasimden sonıa 
bu heykelin masrafını tebcrrü auretile 
veren Demetre ve Şariklea Tzirakupl>. 
los tarafından bu heykelin millete he· 
diye edildiği hakkmda'ki senet Kraia 
takdim edilmiş ve Kral heykeli örtt'n 
bayrağı çekmek suretiyle küşadı yap· 
mıştır. 

Bunu müteakip Başvekil Metaksas. 
bir nutuk söyliyerek hayatını milletine 
vakfetmiş olan Kral Kostantinin eseri. 
ni izah etmiştir. 

Nutuktan sonra kıtaat, harp mallll -
leri, eski muharipler, ihtiyat zabitleri 
ve diğer teşekküller Kralın önünder. 
ıe~mişlerdir. 

Halk, avdetlerinde de, Kralt ve veli· 
ahti, Başvekili ve kıtaatı uzun uzu"l 
alkışlanu~tır, · 

KRALA MAREŞALLlK ASASI 
VERtLDt 

Atina, 10 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Ba~vekil Metaksas, harbiye, bahriy ! 
ve hava bakanı sıfatiyle, Krala memle. 
ketin bütün kuvvetleri adına ve harbiye 

17000 ltaryan gönüllüsü 
ıspa .. nyadan ayrılıyor 

Bayon, ıo (A.A.) - Frankist ts
panya,da.n nlınan haberlere göre, .. 23 
Mart'' ve "Littorio" islmlerin.l taşı

yan lkl !talyan fırkası salı ve çarşam
b& güntl ltalyaya. avdet etmek üzere 

Sevil'den vapura b1ndJrileceklcrdir. 
Bu fırkaların mevcudu 1 7 bin ile 18 
bln arasındadır. 

Roma, 10 (A.A.) - Stetani ajansı 
bildiriyor: 

1nformacfona diplomatlca gazete
si, İspanyadan İtalyan gönülllilerinio 

1 
dönmesi meselesine tahsis ettiği bir 
makalede ezcümle diyor ki: 

Roma. mesul mabflllerl, mühim ( 
miktarda gönilllün!ln dönmesi için 

General Franko tarafından ltalya 
ile mutabık kalınarak MUnih mülA.
katından çok önce emir verilmiş ol-

duğunu halırlatmaktadırlar. Bun
lar 193 7 KA.nunusanisindenberi İs-

panyada bulunan ve bütUn kanlı mu
harebelere iştirak ederek şimdi artık 

General Frankonun muzatferfyetlnc 
muhakkak nazarila bakılabildiği 

içfn memleketlerine dönmeyi hak et 
mtş olan gönUlIUlerdlr. 

Bt şekilde nıühlm miktarda gö 
nUUUnUıı dönmesi beynelmilel politi

ka. veya Akdeniz politikası mtilA.haza. 
!arından ileri gelmiş değildir. Keza 

bir taraflı olarak alınmış olan bu 
tedbir ademi müdahale komitesi ka
rarlariyle de ala.kadar cleğildir. E-

bahriye ve hava müsteşarları ile kıtaat 
hazır olduğu halde mareşalhk asasmı 

takdim etmiştir. 
Merasimden sonra Kral Meçhul Aı.

kerin mezarına bir çelenk koymuştur. 

KRALIN NUTKU 

Atina, 10 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Başvekil B. Metaksas, Krala mare

şallık asasını takdim ederken, bütün 
memleket kuvvetlerinin, mezkur kuv • 
vetlerin en yüksek şefi elan hükumda
rın bu sıfatının mareşallık asasını ka· 
bul suretiyle daha mütebariz olmasrnı 
arzu ettiğini kaydederek demiştir ki: 

Bu arzu, ezcümle Kral Kostantin 
heykelinin açılması münasebetiyle i(a. 
de edilmiş bulunmaktadır. Ordunun 
hissiyatı, eski Kral Kostantine tevdi 
ettiği mareşallık asasının bugün mem
leket kuvvetlerini inzibatlr ve vazifesi· 
n~ merbut bir hale koyan Kral Jorj'un 
eline devredilmesidir. 

Kral şu sözlerle cevap vermiştir: 
Ordunun rica~um heyecan ve iftihar. 

la kabul ediyorum. Ve babamm kurl
retle tutmuş olduğu Mareşal asasını a
lıyorum. Bu asa mesut günlerde Kral 
ile ordu arasın.da bir muhabbet ve min 
nettarhk rehinesi olmuş ve istikbald~ 
de silahlx kuvvetlerimizin inzrbath, teş. 
kilatlı ve fedakar bir surette yüksek 
kumandam altında şeref ve vazife yo
lunda eserine devam hususundaki sar
sılmaz arzusunun sembolü olacaktır. 

Çok çocuklu aile
ler hakkında 

Ankara. 10 (A.A.) - Çok çocuklu 
an:ıelerin mükerrer müracaatlarına 

meydan verilmemesi hakkında Sıhhat 

Vekaleti alakadarlara gönderdiği bir 
tebliğde ııöyle demektedir: 

Sağ çocuğu altı veya altıdan fazlaya 
çrkan annelere verilmekte olan para 

mükafatı için müracaat eden annelerin 
baza.:ı mükerrer müracaat ettikleri gö 

rülmektedir. Her ne kadar ikinci bir 
defa tediyat yap~lmamak için veka -
letçe sıkı tetkikat yaprlmakta ise de 

bu kabil mükerrer müracaatlarda ba
zı nüfus müdür ve memurlarının dilek 
çe sahibinin ismini her defasında bir-

birinden farklı olarak yazmaları se
bebile bir zuhul imkanı vücude gelmek 
tedir. 

Mesela tetkik edilen evrak arası.:ıda 
bir defasında Zeliha şekJinde bildiri· 
len bir ismin diğer defasında Züleyha 
şeklinde ve bilhassa Ayşe diye yazılan 

bir ismin diğer defasında Ayişe şek • 
linde nüfus müdür veya memurlarll"..ca 

kayıt ve tasdik edildiği görülmektedir. 
Bunda:ı böyle bu gibi hallere katiyyen 

meydan verilmemesi ve ölen annenin 
bilcümle hakları mirasçılarına intikal 

edeceğinden mükafatr gönderilen an:ıe 
nin vefatı tarihi, müracaati tarihinden 

sonra vukubulmuş ise mükafatının ka
nuni mirasçıları:ıa tediyesi ve yahut 
çocuklarından birisinin vefatı halinde 

de yine mükafatın anneye verilmesi 
gerektiğinden bu husus hakkında ala· 

kadarlara ayrıca lazım gele:ı tebliga
tın yapılması lüzumu beyan edilmek
tedir. 

ve mu ay! en meselelerin hallini -kô
laylaştıracak mahiyette dE>ğildir. 

Çin· Japon harbi 
Hankov, 10 (A.A.) - Ccnubt Çi 

nin Japon kuvvetleri tarafından isti
la edJldlğine dair çıkan haberleri 
Çin ajansı katiyen teltzip etmekte
dir. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Domci ajansı, 
Japon kıtnatrnrn bu sabah Pekin -
Hankeu demiryolu üzerinde Hankeu-

sasen bu komitenin faaliyeti hakkın· 
da son zamanlarda pek mUpber ma 
lümat mevcuttur .. Ancak bu tedbir 
ler ltalyan - İngiliz mUnasebet 

lerlnJn fnkişafiyle mllnasebeti olma
makla beraber, mUhim bir miktar 
mevzuubahistlr ve Roma mahfilleri 

bu tedbirin !nglltereye, aylardan beri 
hariciye nezareti dosyalarında yat
makta olan 16 Nisan anlaşmasını tat
bik mevkiine koymak fırsatını vere

ceği mUtaleasmdadrrlar. Bu düşiln
ce tahakkuk ederse ne ali\. Aksi tak

jfrde, mezkur ma!tfillcrin kanaati
ne göre, İtalya, sembolik olmaktan J
lerl olan bu miktar askerin geri alın· 

ma~ıından sonra bir taraflı olarak 
llıqka hlo bir icraatta bulunmrya
caktır. Akdenlzde yeni anlaşmalar 
bakkmda ııeşredilen haberler tahrl
kfA.miz ve mevelmslzdir ve mevcut 

. nun 160 kilometre şimalinde kA.ln 

Sinyang·ı zaptetmiş olduklarını ha
ber vermektedir. 

Çek - Macar 
anlaşması 

(Baş tarafı 1 iu.ide} 

olduklarını beyan etmişlerdir. Bu
nun Uzerine iki delegasyon esas mese
lenin müzakeresine girişmişlerdir. 

Bu mtizakere esnasında Macar dele
gasyonu Macaristanın mütaleabatı 

ne olduğunu izah etmiştir. 

Çekoslovak delegasyonu, bu nıüta
lcabatı tetkik edebilmesi için yarın 
öğleden sonraya kadar mtihlet tale
binde bulunmuştur. Her ild dele· 
gasyon, bu iki temasın iki memleket 
efkarıumumiyesi üzerinde sükun ba
srn edecek bir tesiri olaC'ağı ümidin
dedir. 

Budapeşte, 10 ( A.A.) - İyi bir 
membadan öğrenildiğine göre Çe
koslovak makamatı daha şimdiden 

bUtün Macar siyast mahpusların tah
liyesine ve Macar askerlerin terhisi
ne karar 'Vermiştir. 

Varşova, 10 (A.A.) - Zannedtldi
ğine göre, yeni Polonya • Çek hudu
du iki hükumet arasında plebisite mü 

racaat edilmeden doğrudan doğruya 
yapılacak olan m Uzakerelerle ka t'i 
surette tesbit edilecektir. 

POLONYA MtiNAKALAT NAZIRI 
PEŞTEDE 

Varşova, 10 (A.A.) - Polonya mü 
nakalat nazın Bobkovski bugün tav -
yare ile Budapeşteye hareket etmiştir. 
Kendisine Polonya sivil tayyareciliğın 
mümessilleri refakat etmektedir. 

Polonya münakalat nazın Macar mii 
nakalat nazırının geçenlerde Varşova
ya yapmış olduğu ziyareti iade etmek
tedir. 

KOMÜNiST PART1SI LAGVED1LD 1 

Prağ, 10 (A.A.) - Komünist p:ır

tisi muhtar Slovak hükumetinin kara. 
rile lağvedilmiştir. 

Sarrbrük, 10 (A.A.) - Hitler gö -
nüllülcrden mürekkep Südet müfre.ıe· 
sine hitaben bir beyanname neşrederek 
Cermanlrk uğrunda yapılan mücadele. 
ye iştirakinden dolayı müfrezeyi tebrik 
etmiş, ve gönüllü Sü.det müfrezesinın 
lağvedildiğini bildirmiştir. 

SON MINTAKALAR tŞGAL 
EDlLtYOR 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman ordu!u
nun yüksek kumanda heyeti bilc1iriyo,. ~ 

"Bugün saat 1 O da Alman kıtalarr 

Südet arazisinin son mıntakalarmı i~

gal c.dcceklerdir,,. 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman 7rk~m 
harbiyesinden dün akşam tebliğ ed!l· 
miştir: 

Kıtalanmız 9 teşrinievvel için tes~it 
edilmiş olan mmtakayı tamamen işgal 
etmiştir. 

BEK'lN SEYAHATİ 

Var§ova, 10 (A.A.) - Dün, harici
ye nazırı Bek. Olza bölgesinde Lth 
kıtaatı tarafından işgal edilmiş olan a· 
raziyi gezmiş ve Te~en şehrini ziyan.·t 
etmiştir. 

LEH REİSİCUMHURUNUN 

KARARNAMESİ 

Varşova, 10 (A.A.) - Reisicumr.ur 
dün Polonya ordusu tarafından işgal 
edilen Siyeıin Silezyasmm Polon r•1 
devleti arazisine kat'i surette ilhak edi! 
diğine dair bir kararname neşretmiıtir. 

Bu arazi şimdi Katoviç Ycyvod'u .. 
nun idaresine verilmiştir. Bu kararı"!a· 
me mucibince bundan sonra yeni m•n 
takada Polonyada meriyette olan ka • 
nunlar tatbik edilecektir. 

KARPATLAR VALiSt 

DEGIŞTtRtLDt 

Prağ, 10 (A.A.) - Çeteka Ajlnn 
bildiriyor: 

Reisicumhurun salahiyetini haiz r.u_ 
lunan Çekoslovakya cumhuriy~t hü -
kumeti, Karpatlaraltı Rusyasmın vali 

si Hrabar'ı talebi üzerine vazifesinden 
affederek yerine nazır ivan Parkaniyi 
tayin etmiştir. Yeni vali kanunda gus. 
terildiği veçhile yemin etmi§tir. 

Çeklere lsttkraz 
Londra, 10 (A.A.) - Çekoslovak

yanın Ingiltereden akdetmek istediği 
istikraz hakkmda Times gazetesi, eğer 
bu istikraz miktarı otuz milyon sterli
ni geçtiği takdirde !ngiltere:ıin diğer 
devletlerden de bu istikraza iştirakle- f 
rini talep edeceğini yazıyor. 

Orta Avrupa 
1 

muvazenesı 

(Baş tarafı 1 incide) 
ya - l\Iacaristnn bloku geçmiş hulu
nac.-aktır. 

Dokuz milyon nüfuslu küçük :\fa

caristanm böyle Orta A \T'U})ada 60 
milyonluk bir deYlct manzumf'si km ... 

mak için keneli ba-;;ma teşebbüse gir

meyccc~i a-<;ık bir !;>Cydir. Onun için 
Lehistan - .Macaıistan - Ronınnya 

blokum.lan balıscdilince h<'rkcs bıı 

te.şcbbüsün al'lrnsında bulunan başka 
bir de,·let araştn·mıştıı'. 

nu hususta J,chistnn ile ~lıu·aris
tan t amfmdaıı Çekoslovnkyayn veri
len notanın 1tn1ynn Baş,·eklli Muso
lini tarafından tasviı> edilmiş olma
sına bakılırsa, bu başka de,·let; İtal
ya.dır. 

Romanya ile J ıehistan ara~mda e· 
sascn askeri bir ittifak l·arcbr. Üçler 
bloku yapılırsa. tedafüi mahiyette o
lan bn ittifaka l\lac·aristan da giı·miş 
olalı le.tir. Ilu itibarla Lehistan -
l\lac.·m·istan - Romauya. blokunu dü
şünenlerin so,·yet Rnsynya karşı bir 

cephe hazırlamak istedikleri nnlaşı. 
hyor. Bö~·Ie bir bloku )lnsolini Hit
Icro knraşı mütlnfn:ı. edebilir. J,'nkat 
ayni blokun zanıunln büyi.ik Almanya 
için de sıkıcı bir ı;cnıbcr olması ihti
mali vaı'tlır. Bu noktadan ı,cJıistan 
- l\lacaristan ve Romanyadan mUrek· 
kep hir blok teşkili fikri tahakkuk 
ettiğ;l takdirde bu teşebbüR Hitlelin 

Anu;turynyı ve Südetlcri ilhak ctme·
sine karo;;ı Uusolini'nin Orta An·upa.
da İtalyan nüfuzunu genişletmek yo
lunda oynadığı bir rol olacak l'e ne
ticesi -:;üphesiz Berlin • Roma mihve
ri üzerinde yeni bir amil tcsil'i yapa
caktır. 

Unutmıyalım ki Musolini. bir ta
raftan böyle Orta A vrupada. İtalya· 
nın nüfuzuna bağlı bir fü;ler bloku 
hazırlamağn. çalı~ırken diğf'r taraf
tan tnp;iltere ile evvelce yapmış oldu
ğu Roma anlaşmasmm tatbik medd
ine konabilmesi lı;:ln müzakerelere 

giımiı;ı, hattit bu müzakereler hayli 
ilerlemiş bulunuyor. Bu suretle Ber
lin. nonıa mihyeri ile Lon<lı-a • Paris 
mih,·erlcrinin biı·er ucları yavaş ya• 
,·a5 birlbkine yaklaşrror. 

IJülüsa Münib konfcı·ansr .A,·rupa
yı harpten :kurtardı. Faknt bu nra· 
da. ı\ nnpa nıuvazcnesi denilen şey 

de knyholdıı. ŞimıU 11<'r ı;;cy yeni bir 

k:ıyntl';'01ft IDEltı:t.arusı ~ibtet•İpn·. Jla
kalmı, bu kayr.a~ma durulıınra Av· 
rup:ıda devletler nınnzumelc.ri ne 
şekil alacak? 

ASIM es 

Ankara Hukukuna 
doçent alınacak 

Ankara. 10 (Telcfo:ıla) - Ankara 
hukuk fakiiltesine amme hukuku, ceza 
hukuku. maliye ve iktrsat grupu için 
175 lira iicretle birer doı;ent alınacak. 
tır. Taliplerin imtihanı ikinci teşrinin 
on beşinde yapılacaktır. 

B"r ingili·l askeri 
hey~tı Pa riste 

Paris, 10 (A.A.) - Hava nazırı Gi
laşambr, ha\'a mareşali Sir Siril Ne
valin riyasetindeki İngiliz hava heye
heyeti:lin şerefine bir öğle yemegı 

vermiştir. Nazır İngilizce bir nutuk 

söyliyerek Fransada bir hafta kalacak 
olan misafirlerine "Hoş geldiniz,, de
dikten sonra son hadiselerin Fransa i
le lngilterenin musliha:ıe tavsiye suret 
!erine ne kadar bağlı olduklarım gös. 
terdiğini kaydetmiş ve demiştir ki: 

"Endişeli anı geçtikten sonra yakın 
istikbaldeki meseleleri soğuk kanlılık
la derpiş etmckliğimiz lazım geliyor.,. 

Hitlerin nutku 
İngiltere ve Amerikada 

nasıl akis bırakb 
Nevyork, 10 (A.A.) - Nevyorli 

Taymis gazetesi Hitler tarafından ya
pılan beyanatın ingilteunin dahili ir 
lerinc bir müdahale mahiyetinde el fa• 
ğunu yazmakta ve müstehziyane blı: 
tonla şöyle devam etmektedir: 

•·nitıer garp iıtihkamlarır.ı gittikçe 
artan bir enerji ile inşaya devam edece 
ğini vadederek yeni bir sulh devresi 
açıyor.,, 

H erald Tribun gazetesi Alman iht:L 
yat kıtalarınm terhisini bir sükunet ~ 
seri olarak kaydetmekle beraber Hitler 
tarafından söylenen nutkun sulhün de
vamı hakkında izhar edilen şüphe:eri 

takviye etmekten başka bir işe yar:ı • 
mıyacağını ve silah yarışını durdurmak 
hususunda hiçbir faydası dokunmrya
cağrnı yazmakta.dır. 

Londra, 10 (A.A.) - Deyli Telegraf 
gazetesi. B. Bitlerin nutkunu "Müte
arnzane., diye tavsif etmekte ve şu::-ı • 
larr ilave etmektedir: 

"Hükumetin en esaslı vazifesi, vakit 
kaybetmeksizin tedafüi teşkilatımızı 
tamamlamaktır., 

"B. Hitler, dün hem de ilk defa ol· 
mıyarak büyük Britanyanın demokra.· 
tik usullerine istihkarla mezmuç telmih 
lerde bulunmuştur. B. Hitler, hiç de ye 
rinde olmaksrzm .. dünyanın sair yer. 
lerindeki milletlerin Filistin vakayiine 
karşı alaka göstermeleri, için ba.zan pıı:k 
haklı sebeplere malik olduklannr,, söy- l 
lemiştir. Çünkü Filistindcki mandc.ter 
devlet, ken.di siyac:eti hakkında Millet
ler Cemiyeti azasından olan l:ıütün mil. 
Jetlere hesap vermektedir. 

Pek o kadar memnuniyete şayan cl
madığını herkesten evvel kendimizin 
kabul ve teslim etmekte clduğumuz va 
ziyet hakkında ecnebilerce s~rdcdilcbi· 
Iecck mütalealara karşı birguna itirazr. 
mrz yoktur. Elverir ki bu mütalealar 
sistematik surette bu vuiyt-ti büsbütün 
vahimleştirmek için yapılmış olmasm,,. 

Paris, 10 (A.A.) - B. Hitlerin nut
ku hakında mütalealar serdeden lö 
Jurnal .ezcümle şöyle demektedir: 

"Hiç şüphesiz Alman devlet re~si, 
bir tehdit telakki edilebilecek hi~biT 
şey söylememiştir. Fakat Hitler, Mıl· 
nih itilaflarını tenkit etmiş olanları 

taarruz silahlarını terketmeğe ve hata. 
!arını kabul ve teslim eyle~ğe teş\i~ 
edecek bir şey de söylcm!rs değildir. 

Bitlerin garp devletleriyle Iazrm o
lan teması henüz bulamamı~ oldt•ğunca 
bunun kimsenin şüphesi yoktur,,. 

Lö Jur·eko..dö Pari, yazıyor: 
Antant kordiyali teşkil eden miliet

Jer, Münih sulhünün ka1itt"si hakmda 
asla evham ve hayaUita kapılmamakta. 
dırlar. Bu sulh onlara tarihte misli gö
rülmemiş olan tazyikler ve tehditlerle 
kabul ettirilmiştir. İ§te beslenilen hi3-
siyat ve infialler, bunlardır ve bunları 
biz de tevlit etmiş olanları aHetmek 
mümkün değildir. Bu gibi hissiyat ve 
infialatın bir ikinci defa bizlerde tevel. 
Jüt etmesine bais olacak ahvalin kabulü 
de asla kabil değildir. Hitler, müdafa
ası kabil clmıyan usuller muvacehesin· 
de gerek Fransa ve gerek İngilterer:in 
hissetmekte oldukları infiale tam kty. 
metini vermiyecck olursa aldanmış o
lur. 

Dördüncü müfettiş 
teftışe çıktı 

Erzincan, 10 (Hususi) - Dördücü 
Umumi Müfettiş General Alpdoğan re. 
fakatinde Vali Fahri Özenle kazalan 
teftişe çıkmı_ştır. 

lzmitte belediye seçimi 
bitti 

İzmit, 1 O (Hususi) - Belcd!ye in ti· 
habı bitti. İzmit halkı büyük tıir inanla 
ve ittifakla reylerini Partimiz namzet-
lerine verdiler. Cevdet 

Nazrr, bilhas.ı::a şöyle demiştir: 

"Eğer sulbü istiyorsak, devamlı 

gayretlerimizle ve her sahada yapaca
ğımız fedakarlıklarla ona layik olmağa j 
çalışmalıyız. Çü:ıkü memleketlcrimi - , 
zin askert kuvvetinin sulhün en emin 
zamini olacağından samimi surette e
minim.,, 

Başvekilimiz dün Ankara-
dan geldi 

Nazır sözlerini bitirdikten sonra ka
dehini kral ve kraliçe:lin sıhhatine ve 
İngiliz milletinin refahına kaldırmış • 
tır. 

Başvekilimiz Ce!Al Bayar dün sa. 
hah muhtelit trene bağlr hususi va
gonla şehrimize gelmiştir. 

Başvekilimizi baydarpaşa istasyo
nunda Cumhurbaşkanlığı Umum! 
Kıı.tibi Hasan Rıza Soyak, Başyaver 
ceıa.1, komutanlarımız. şehrimizde 

bulunan mebuslar, mali ve lktısadt 

m Uesseseler direktörleri ve kalaba
lık bir halk ktitlesl karşılamıştır. 



Pendik köylerinde 

Odun, kömür 
l'aıan : Nıyazı Ahmet 

Arap harfleriyle 55 küçilk sayfa. Adı 
Letaifi Esnaf. Fakat bu litifelcr, dev· 
rinin esnaf zihniyetini tamamiyle an· 
lauyor. Burada "KömUrcU., batlıkh bir 
yazı var. Kömürcü ile müşteri Ahmet 
Reis §Öyle konuıuycrlar: 

Almanyanın, Fransa hudu
dundaki zigfrid istilıkiimı 

- O Ahmet Reis hoı i:eldlniz, nuıl 
smu:, iyi misiniz? 

- Elhamdülilllih .. Kayık Harem ia. 
k 1 nde mi? 

- Hayır daha Çatalcada. 
- Allah vere de tozu maraıkaız olay 

dı. 

- Efendim mar•ı~ı yok ama ıu eski 
sapların tozunu ailkseni:ı güzel olacak 
Zira bu yıl kömür ate§ bahasına. Artık 
'kW olduk.,, 

Kömürcü ~öyle devam eder: 

- Beyim l ı§ kışla gider. Soğuklar. 
dan kömürü elleyerek ve pahas·mn vak 
tini bekliyerek almalı. Yokaa bahasına 
gelince &rasiyle verilir dememeli. P.eni 
&örünce kül kedisi gibi ıineceğine ateı 
püslcilrüyoraun. Darası alınanlardan 

ve kalbur UstUne gelenlereen old•Jğu. 
nuzu anladım. Bundan böyle mangal 
tahtası bayram r.aftaiı demeyip ııarı 
istemeli, Uç yıllık akçeyi önümil1deki 
kccaknrı g~ğuğuna kadar mı zannc;.dı.. 
ycrsun. Mangal başına dizilince kızıp, 
kömtir parasına gelince buz gibi ~ğu. 
yorsun. Mart kapıdan baktır.r 'kuma 
kürek yaktırır meselini bilmez mi&in. 
Knrakı§tn KaragU:nrükte araba b.ılun. 
mndığı Tandırnaınede yazılıdır. Man. 
gal başın.da buram buram terleyi.,ı de 
kö:nür parasında emirill iti gibi tiril ti. 
ri1 titremek arasındaki soğu'kluk gibı 
değildir . ., 

Odun, kömür derdi her zaman aynr. 
dır. Bir zamanlar istanbulda mUthit 
bir mahrukat buhranı olmuı, şehirde 
ne kadar odun k6mUr varsa hepsi sa· 
ray için satın alınmıı ve halk soğuktan 
ölecek hrıle gelmi~. 

Letalfi Esnaf k8mUrcil bahsini ıu 
mı3rala bitirir: 

Bin yıl da o!ııa ömrü ki~nin ne kin 
var 

Bununla kömUrcU mü, yoksa zavallı 
müşteri mi kastediliyor belli değil. Her 
iki3i için de söylenebilir. Fal:2.t bugün 
kömürcü narka tt.bi. Fazla para ile ııa. 
tamıyor. 

Yalnız bir ahbabım söyledi. B·.ınun 
da çaresini bulmuılar. O:lun istifleri 
yağmur altında hayli ti;ip se:nizliyor· 
muı. kömürlerin toz, rr:arsık ve ta~ına 
gelince, bu da erbabı tarafından bile 
farkedilmiyecek ustalıkla y:ıpı!ınnıf. 

- Deni, siz .de yemeklerden ıunr~ 
uyku ile uyanıklik arasında bir bal hia 
sediyor mwıunuz ı 

Diye ıoruyordu, Bunu ben batka 
bir sualle kapatırdım. 

- ~driyen nerede
0

? .. 
- Adriyen mi? .. O, aiz!n karımzlı 

beralıer )ıktı 1 
- Siz, niçin onlara yolda§lık etme. 

diniz? 
Gururum:. dokunulnıu:} gibi: 
- Ben mi? .. diye haykırdı .. Onlar, 

iki saat yol yUrUmek i::tiycr!ar.. On 
dakikalık blr yürilyUşten sonra, b~nim 
bacaklarım şişer ... 

Bu başb:ışa gezintiyi haber alınca, 
artıl: Luizin ne dediğini pek de anla· 
mıyordum. Atı bir düşünce zihnimi 
sarın ştı. Eski hauralarcan crUlmUş hır 
rabıta, acaba SUzanla bu ahmak herHı 
hala birbirlerine bağlıyor muyd.ı ? .. 
Bu düşünce beynimi acıtarak kemir. 
mcğe ba~laytnca, Adriyenin de odası
na bir "psikoğraf.. kurup ~i:hninden 
geicnleri okumak aklıına geldi'. 

Bu itin en güç tarafı, iletlenn her 
türlüsUnU tanıyan SUzanın 9üpbeıııinl 
uyan-l•rmamaktı. Gayet hesaplı ve kuı . 
nazca bir hareketle bunun da hakkın. 
dan geldim ve Adriyenin dü~Unceleri. 
nl okudum. Filmin en dikkate layık 

mmı tıte: 
"Bu alıı:prn Luizin nesi vardı? .. Ren. 

gi uçuktu Ye sinirleri bozuk ıöriinü-

Fransızların Majino lstihkanılan kar 
§ısında Alınanlann da Zigfrid yeraltı 

kaleleri vardır. Bu çelik yeraltı istih· 
k!mlanna Almanlar milyonlarca mark 
&arfetmi§ ve ediyorlar. 

Ren nehrini boyluboyuna 90 kilomet 
re uzunluğunda ihata eden bütün Eahil 
boyu Almanlar tarafından çelik ve be 
tonla örülmüştür. Nehre bakan dağla· 
rın en yüksek tepesinde Hamburg ha. 
neda:unın Limburg kaıanesi vardı, 

Şimdi bu yerde çelik bit 'kale yapılmıı· 
tır, ki yerle§tirilen toplar tstrazbnrg. 
Kolmar ve tstrazburga giden bütün 
de:nirycllannı tehdidi altm1a bulundu· 
rur. Limburgda Almanların yerleştir • 
dikleri toplar patlayacak olurna İs· 

trazburg tchri iki saat içinde bir hara
beye çevrilebilir. Bu itibarla. Fransa. 
ya ait olan bütUn vadi ve Ren boyu ıe· 
hirlerile askeri tesisat Ren b?yu Cebe. 
lüttankı namı verilen Almanyarun Lim 
burg aıkeri tahkimatının kumandası 

altındadır. Fransa ile Alma.nya arasın· 
da bir harp patla1< verecek oluna bir 
taraftan Llmburgdaki bataryalar ateş 
ederken, Renin öte tarafında ve yalnız 
beş, on kilometre uzal:ta bulunan Fran 
sanın Majino hattı istihk1mlarmdaki 
bataryalar da Alman bataryalarm3 deı 
hal cevap verebilecektir. Bu 111ret1e çe· 
tik ve lıcton iki düıman k;,le biribirl ne 
ateş yağdıracaktır. 

Alman erklruharblyesi Reynan:!an 
tstrazburga lca.dar 45 kilometre uzanan 
çelik istihkamlar vücude getirdi. ru 
çelik kaleler yekcliğcrinden 150 ~er 
metre uzaklıkta olup kar~ıdan bakılınca 
zırhtan birer kubbeye benze:pektcdır. 
Bu ı:ırh kubbeler Renin kıyılarınılan 

yalnız birkaç metre geridedir. Istih • 
kAınlann hep bir tipdc yapılnu§, 25 
ırıetre uzunluk, ve 6 metre genişlikte 
olup yeraltında 3 mı:tre kazılmı§tır ve 
yer yUzün.den bir metre yükseklikte -
dir. Her istihkamın iç.inde bc:ıcr mitral 
yöz, iki er top, daha bazı harp fileden 
vardır. Yeraltı bannma yerlerinde e · 
Jektrilc tesisatı da meydana getirilmış· 
tir. Bu küçüp çelik kaleler koridorlarla 
biribirine raptedilrr.i11tir. Uk çe:Hc hat. 
tın 200 metre gerisinde ikinci bir hat 
vardır ve bu hat son sit:tem siperler ve 
telörgilden ibarettir. Çelik i&tihkamla
rın göreceği i~, tc.dafüi olup Ren ı:dı 
rinden Fransız askerinin Alman ı.o:ıp 

rağına geçmemesini temin etm~'ktir. 

30,000 Alman askeri bu istihkamlnra 

yeleştirilecck oluna Ren aahi!inden ve 
Fransadan gelecek dUıman mitralyö.ı: 
ateşi altına kolaylıkla alınabilecektir. 
Ren nehrini geçmeğe teşebbüs edecek 
Fransız askerleri bu mitralyöz kurşun. 
lan altında eritilecektir. 

Almanlar 45 kilometre uıanan ve 
yukarıda söylediğimiz gibi biribiri'lıden 
150 metre uzunlukta olan bu çelik ka
Jclcri demir yolu ile biribirine raptet· 
mişlcrdir. Demiryohı boyundaki bfitün 
köprüler ktiçük dereler üzerinden 
ge!ien demlryolu, tünellerle muhafaza 
altına alınmış, tünel yapılmayan yerler 
ise maskelendirilmiştir. Bu .demiryolu 
55 kiloı etre uzunluktadır. 

nen nehrinden 230 metre yükseklik. 
te isteri ismi verilen kayalıkta da Al· 
mantar çelik istihk!in1lar vücude getir· 
miştir. Umumi harpten sonra Fransız 
mUhendisleri Ren nehri boyundaki 
Ke:nbde bir baraj yaptılar. Bu barP.jda 
yapılan elektriK tesisatı saatte bir mil. 
yon kilovat c-creyan verir, ki bütün Al. 
ıas mıntakası bu kuvvetten aldığı ce • 
reyanla ışıklanır. 

Almanlar isterlerse lsterl kayalıkla· 
rının tepesine yerleştirdikleri batarya.. 
tarla l~emb barajıru derhal imha ederek 
elektrik tesisatını bozabilirler. Ba su.
retle bütün Alsas mınta1:ası cereyansız 
kalır .. Dütün bu imha işini görecek o
lan kuvvet tek bir elektrik düğme:tidir. 
Bu elektrik düğmesine basılınca bütün 
bataryalar harekete gelerek Fansız top 
raklarını şarapnellerle yalap yık~.afa 
başlar. Fakat bütün bu işler Fransızla· 
rın malOmudur. Onlar Almanların bu 
askeri tcchizat ve istihkimlanna karşı 
icap erlen bütün tedbirleri daha fimdi. 
den almıı bulunuyor. isteri kayalikları 
arasında uçurumlar meydana getiren 
Almanlar bu uçurumlara yilzlerce t~p 
yerleştirilmi§ ve bu toplar çok mtil{cm
mel surette gizlenmiştir. Toplar Alsaı 
§e!1ir ve kasabalarını ateş altına alabi· 
lecck ve bütün demiryollan tahrip edi· 
lerek endüstri merkezi olan Miilhanzcn 
çok zarar görecektir. Binaenaleyh Zig· 
frid hattının en korkunç noktası İsteri 
kayahkl:ırıdır. 

Zigfrid çelik istihkfimlan arkasında 
Almanlar mühim daha bir~ok askeı1 

tertibat da almış bulunuyor. Şvarts 

valdi'de yeraltı tayyare karargahtan 
meydana getirilmiştir. 

Bu karargahları en bUyüğü Hernin· 
gıgrad dağı eteklerin.de vücuc!e geti. iJ 

miştir, ki bir anda 300 bombardıman 
tayyaresi uçmasına müsaittir. 

Mevkileri itibariyle bu yeraltı tay • 
yare istasyonları Almanyarun mUdafa· 
asına çok yarayışlıdır ve Fransadan 

Çekoslovakyaya yani garpten prka 
doğru uzanan en gilzel be~ yola hakim 
bir mevki.de bulunuyor. Tayyare istas 

yonlarırun medhalleri betonla i§lcnmıı 
ve çok mahirane bir ~ekilde maskelen. 

miştir. Bu yerlerde yalı:m zamana kadar 
bazı köyler vardı, ki bunların birinde 
şimdi bu karargahlar kurulmuştur. 

GELECEK YAPURLAll 

(Aksu - 12,30 J\nrndenlzden), (Olgen
H,30 JJ:ırlıl'J.n), (Trok - 11,35 Mıu,lnny:ı. 
dnn), (l\oc:ıeli - 17 lnıroz.dan), {Etrüsk 
- lJ.30 ~tersinden) ı:;elecektlr. 

15 Yıl Evvel Bugün 
Musul mrselcsl dolayıslyle lnolll:1crln 

hükılmetiml:e ııerdlklerl ve bugün Jıudut
larımı:da Jıare/.:atı aıkerlueue 11lrifecck· 
lerinl blldirdiklul notanın cevabı, Anka· 
rada Tlrueti \'eldlece ha:ırlanarak dıin tel· 
{Jra/la lstanbııla oönderllmişlir. 

1/arlciye nıurahlıası Susrtl, diin cuma 
olma!ına rağmen murahhaslrba gelerek 
ıaal beş bııçuı'ia kadar notanın tan:iml ile 
nıeşoııl olııııı1. c:eııabl nota makine ile ya. 
zılmnn epcuce ıı:un ıürdüliılnıien lntJiU: 
mulı/cline uer vakit teucil edilmlılir. 

l>UnkU hava 
\'urttn hn\'n Egenin cenuht kısmındn az. 

bulutlu, Knrndeniz. kı~ ıl:ırı ile, UoAu Ann
doludn çok hııluıtu, )er yer ynl:ıışlı, diğer 
bölgelerde umunıh etle Jmhı ! lu geçmiş, 
rüz.s:ırlnr Karadeniz kıyılnrındn ve kıs-

men de Orltı Anndoluda gnrbt, dl~er böl· 
gelercle umumiyetle şlmnlt istikametten, 
Karadeniz kınlnrındn kun·etllce, di~er 

yerlerde orln kuvvette esmiştir. 

tsınnhulıln hnrn az bulutlu geçmiş, rilı
snr, ecnuhl gnrlılden, saniyeıie 2-• metre 
hızlıı esmiştir. 

Snnt 14 de hava tn2yiki 7GU milimetre 
idi. Sühunet en yüksek ı;üneşte 51.0, göl. 

gede 29.4 ve en dfışük 8.G ~nnllgrot kn)'
dedilmıştir. 

- ': . -~:·· ~ ;.r. • • ·.:.· ,._., J .• ~· : ...-.~...,.?-:et·: . . \.. . 

DüşüiıÇeleTt-· oktıqafJ. Makine 
. \ . ... • . - '~ • ... ı . 

Yazan: Andre ıvloruva 
yordu... Hele yemekten sonra bu ha. 
li adaır.akıllı göze çarpıyordu.. Ördelı 
yemekle halletti.. Ayni h;.::.., ben de\ 
ettim... Ordek durgun tularea ya~a

yan hazmı atır bir hayvandır.h Sonra 
acaba "Dümulen" giller, İyi cinı tere. 
yıeğı kullanıyorlar mı? .. Tereynğ ... Gı. 
d:ı itinde tereyağının bü)"W ehemmi. 
yeti var ... Buranın mutfağı pek alel· 
ide... Kamım gurulduyor - Acaba Lu. 
iz uyudu mu? .. (Bir müddet 6Ülcut ... 

ve muntazam &oluk alışlar ... ) Evet e
vet uyuyor ... Şu halde akşamki b~niz 
uçukluğunun ve sinirliliğin cicdi bit 
f.el:ı:bi olmamalı.. Allaha şüküı· ki, e. 
hemmiyetli birteY değilmiı ... Yeni bir 
karaciğer krizi geçirecek halde deği. 

liz ... Eier yemekler biraz daha düz. 
gün .,. rabıtalı olsaydı, buraya ge:di-

ğimi.~ daha çok sevinece!<tim... Am.-ı 
buna d-ı eyvallah... Bu sayede hiç de. 
iilse 0 1\f.arsel,, le "Beatris,, ten kur· 
tulmuı ol~um ... Bu kadmlar beni tü. 
ktliyorlar ••. Beni öldürüyor~arh. Bu 
iki nmpirden uzaklaıtım uzaldaınlı, 

1Wam daha aydınlılda9b .. Beynim dft. 
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ha iyi v~ daha berrak iıliyor .•• Eğer 
nşk pe~inde hcs:ıpsııı: hareket e<Mr ve 
iıi azıtırsam, çabuk sıfırı tüketeceğim .• 
Kan toplanmasmcian gidivereceiim.~ 

Evet muhakkak bu böyle olacak." 
Halbuki benim vakitsiz ölmeğe hiç 

niyetim yok... Hele bana vızgelen ka· 
dın1:\r için ... Bütün bu işler içi'1de erı 
tuhafı §U, ki gerçek bir aıka "Luiz,. 
den ba~hasını wevmiyonım. .. Ger~i lba. 
zan o da beni çileden çıkarac.ı.!ı halle. 
re giriyor; ama ben rahat ve emruy«;t} ... 
de onun :rnnmG:ı buluyorum., Konma 
knrşı şehevi istekler duymuyon•m ... 
Zaten adamın tansiyonu "19., ,,ıuraa 

şe!-ıv':ll te!1likeli neticeler \•ermez mi? •. 

Luizin zevkim!eki düzgünlükten emi • 
r.im .. Menfaatlerimiz müşterektir. Ha· 
yatımızı J't'k güzel idare ediyor. öte. 
ki iki çılgına celir.cc.. l"t.anıeli ne hal· 
teL,.,eğe lkollarnna aldım bilmem ki ... 
"Bordo,, treni ... Kompartımanda yap. 
yalnızdık ... ~Uzunca bir sükut) heliya 
bakın, ki hoşuma .giden bir tip de ~· 
ğil~ Hem hiç hoıuma ıitmiyor •. Bir. 
birimize aöyliyecek bir telr IAfrmu: 'iti-

Çeviren: H. s. O. 
le yok ... Beatriı, daha güzel ve daha 
körpe; fakat veba kalar tehlilu~li. .• 
Beni delitiklere sürüklüyor.- Beraber 
seyahate çılanak, Luizle aramıu boz. 
tnak istiyor ... Zırdeli na1elam!.. Luiz, 
bence ondan ibin kere daha kıymetli .. 
Bu kadmlara ne ibtiyaam var, bilmem 
ki .•• Ah bütün bunlann sebebi halam 
"Helen., dir. Halam Heleni lc:ucakia· 
drğun zaman kaç )'1l§ında vvdrm?. 
On yedi .• On sekiz .. Bu bahse gİn!me. 
ıcyC:im .• Daha doğnısu halam. aptalcıt 
kollanm arasına düıeceğine benim 
bu edepsi:zliğimi, bdllediğim gibi gÜ· 
zel bir şamarla reddetseydi, ben, böy. 

le çnpkın bir küıtah olmayacak, ter• 
temiz bir çocuk lnılacaktım.. Bereket 
versin vücutçe delilse bile nıhan ıyi. 
ne öyle kaldım ... Fakat yaramazhkla· 
nm da çok. .. Ne can sıkıcı şey bun. 
lar? •. Ya Süzanla evlenseydim bal!m 
nice olurdu?.. Muhakkak, ki Süzan, 
Luizden daha sıhhatli bir kadın; fa. 
k.:st o kadar fena bir ev kadmı ki ... 
mctletallah... Midem kabil deiil onı•n 
itımallerine, idareıizliklerlne tahammül 

Dalayoba, Yayalar ~öyü, 
Şıhh, Kurt Köylerınde 

Neler Gördüm 
Geçe-:ı sene olduğu gibi bu sc~e. de 

yazı geçirmek için Pendiğe gitmı~ım. 
Havası suyu ve gezinti yerleri her 
halde hoşuma gitmig olacak ki, P~n
diği diğer yazlık yerlere tercih ettun. 
Her gittiğim yerlerin civarını dola.o • 
mak hattA baza:ı saatlerce yayan yU· 
rtımeğl sevdiğim için hem köyleri t.ct· 
kik etmek. hem de hava almak mak· 
sadile Pendiğin civar köylerini.~ol~fl· 
tım. Dolaştığım köyler yekdıc;crıne 
yarımşar saat mesnf ede ve Pendik Kur 
naköy eosesi Uzerindedir: 

ı _ Dnlayoba - Pendikten 45 dn· 
kika mesafede Aydos dağı eteğinde 4o 
evli küçük bir köydür. Fakat havası 
gUzel olup Aydos dağından gelen s~, 
köyil:ı başlıca suyunu te§kil eder. Koy 
de gUzel bir üç sınıflı ilk mektep var
dır. Mektebin çalı§kan öğretmeni Ba· 
yan Mediha, bana mektebi gezdirdi, 
tnlr.l"Je ve köylülerin vaziyeti hakkında 
izahat verdi. Köyiln manzarası çok 
gUzel, köy kah,•esi, içmeler, Tuzlakö· 
yil, ve körfezi hatta Darıca burnu gö· 
rUlUyor. Vnktile daha mamur olan bu 
köy bugUn biraz haraptn-. 

2- Yayalarköyü- Dolayohadan 15 
dakika kadar sürer 45 evli bir köy o
lup havası güzeldir. Köyde beş sınıflı 
bir ilk mektep vardır. Civar köylerin 
merkezi gibi addedildiği:ıden tam te3· 
ki!Ath ilkmektep bu köyde bulu· 
nuyor. Okulun çalışkan öğretmenleri 
Başöğretmen Bay Turhan ile öğret • 
men Bayan Melahat, mektebi i:ıtiıam 
dahiline sokmuıslar ve ilk defa olarak 
bu sene 12 talebe beııinci sınıftan me· 
zun olmuştur. Bunların yansı iyi ve 
yarısı da pek iyi derecede gcçmi§tir. 
Çocuklar ve diğer köylerden mezun o
lanlar Pendikte bu se:ıe açılan orta o
kula devam edeceklerdir. Pendiğin ça
lq;kan belediye reisi Bay Abdullah ço
cukların orta okula kolaylıkla devamı 
için bu köylerle Pendik arasında işli. 
yecek bir otobüs temin etmi6lir. Oto· 
bUs köyün çocuklarını her gün Pcn
diğe götürüp getirecektir. Ba~;ı Me. 
Iahat mektebin vaziyeti 'hakkında bu 
izahatı verdikten sonra, mektepteki 
kooperatif teşkilatı hakkmda da ayrı· 
ca izahatta bulundu. 

Çok memnun kaldım. kendilerinden 
Şıh1ıya kadar bana refakat etmelerini 
rica ettim. gerek Bay Turhan, gerek 
Baya:ı Melahat bu ricamı ınemnuni • 
yetle kabul ettiler ve hep birlikte köy. 
den ayrılarak Şıhlıya gittik. 

3 - Şıhh - Yayalar köyünden 25 
dakika mesafede 95 evli gUul bir köy
dür. köy ht.lkı bağcılık ve kömürcülilk· 
le me~gul olmaktadır. DiğeNcöytere 
nazaran bu köy daha ziyade asri ha· 
yata uymu§tur. Köyde üç kahve var
dır Bunlnrdnn bir tanesi betondan ya 
pıimış. elektrik bulunmamasına rağ· 

(l.ıiitten snytnyı ~eririnl•) 

edemiyecckti. Meseli, iıte bu akta~ 
yemeğe koyduğu o kırmızı aal(anm i-

çinde neler vardı allah bilir-· Sonra, 
o bu evde etleri de çok ba)"'tlab) or •• 

I 

Hele bu k21dar 11cak yaz günlerinde ... 
· Katiyen eminim, ki bu yemeklerin 

tesirile, gece saat ikide yanım aantı· 
lanacak, ağnlar içinde uyanlC&fım.. 
Yemekten hcmıen daima bet saat •on
ra kendini hi11ettiren bu •in de sM 

garip bir hastalık... A~ bunun s~ 
bebi ne olabilir? •. Bazan kendi kendı. 
me: 

- Sak.n kanser olmasın! 
Diyorum... Mide kanserlerinin ali· 

metlerinden biri de gıdanın "Bevvıb,, 
dnn geçerken duyulan sanCi'tü ol. 
duğunu bir yerde okumuı mıydını? .. 
Evet bunu, ben, ıu Beatriıin zorla ~ 
kuttuiu !ngiliz romanında ıörmüt
tüm ... O, benim okumap vaktim ol· 
madığını bir türlü anlamak iıtemiyor •• 
Bu ajrının acayipliği, sağır ıoluıunda 
ve hiç bir zaman ıiddetli bir nbTaP 

vermcyiıindedir. E~r bu bir kanser

se, clahR ancak altı aybk ömrüm nr 

elemek .• '" 
• • • 

0'Adrlyen., fn dil§ünccleri bu yc:lda 

bir saate yakın bir zaman sürüyordu. 
(Arkası var) 



eh ı 

tirak ede~leriÔ nisbeti 0;08si buldu 
eni azalar kimlerdir? 

lstanbu1 umumi mecliai için mWhak 
rda yapılacak intihabata bucün 

alovada bltlınıcaktır. Yalovadan me: 
umumiye canderilecek aza için 

uriyet Halk Partisince Kitapçı 
aa1lim Ahmet Halit Yaproclu nam. 
~rilmfttir. YalO\'ldaki intihap 

üpm bitecektir. 12 tqrlnlevvc: *'-•• pil Silinide, 13 tqrinlev
peqembe cilnil Çatalcada, ve 14 

enet cuma 1Unil de Şilede inti· 
yapıJacalrtır. Bu kualar için 

uriyet Halk Partisince g81terilen 
•ntııer pnlardrr: SWvri kuau içm 

uriyet Halk Partili Silivri kazı 
ft flmdlkl daimi encümen uum.. 

Alllll Encfıı, Avukat Atıf, Çatalca 
: Cumhuriyet Halk Partili Çatalca 

relal ve timdild daimi encümen a
dan Hayri U tur, timdiki tehir 

uumdan Galip Bahtiyar, BU· 
ekmece Cumhuriyet Halk Partiat 

19 reial Refet, eald vali muavini 
U. Şile için: Şimdiki umumi mec 

uumdan Fuat Fuh .. 

bir meclisi yeni 
azaları 

ı.tabu1 Şehir Meclisi için yapılan 
bat neticeleri alakadar makamla 

bl1dirllmittlr. lstanbul milntehipl:· 
yOzde ıekıen betinin reylerini 

nmıan tnbit edilmittir. Seçimde C. 
Partial namzetleri kuınmıftır. Yal. 
rey adetleri O.Zerinde deiitiklik va· 

• Yeni Şehir Meclisi ualariyle y~ 
kuandıklan rey aıralanna 

JUl)'Onız: 

1-Ekrem Tur 
2 - Tevtık TUregO.n 
3 - Bakkl;re Emin Kural 
4 - Halan Hulki Ozon 
5 - Mithat Nemli 
6 - Suphl Art.el 
7 - KlmU Nayman 
8 - Palde Eaendal 

.... 

9 - lıluatafa Fallr Atkm 
10-AzizAk 
11 - Ahmet Faruki \ 
12 - lıluatafa Şevket Yunt 
13 - Murat Furtu:ı 
H - Zahit Aral 
15 - Huan Rahmi Taner 
16 - Tevfik Amir Kocamu 
17 - Nazif Klzmı Arad 
18 - Hamdi Rasim BiltUn 
YEDEK: 
1 - Suat Karaosman 
2 - Nuri Soral 
3 - Nail Saydam 
.f - Celile Fikret Onuralp 
5 - SaWıattin Polad 
6 - Hayri Çavdar 
7 - Elat Cemal Paker 
8 - Mehmet Rept E1gUn 
9 - Mustafa Hakkı Nalçacı 
10 - Müfit Şaner 
11 - lsmaJJ Memduh AJter · 
13 - Kaptan Tahsin Doğsun 
12 - Saime Sanugel 
14 - Süreyya Kadri Gör 
15 - İsmail Somel 
16 - Feyzi Cin 
17 - Mehmet Erula:ı 
18 - Hayri AkyUz 
Byflf' mm..t: 
ASLI: ' 
1 - Nuri J>aldelen 
2 - Naci Nuri Gula 
YEDEK: 
1 - Mesut Tueld 
2 - Rıza. Baymdır 
B"""6d: 
ASLI: 
1 - Ali Rıza Atuoy 
2-l'AtEbmu. 
•-a..ttaa ..... 
4 - Refika H. Behçet 
5 - Sellml İzzet Sedea • 
6 - Refik Ahmet Sevengll 
7 - Recep Havlucu 
8 - Ekrem Upkhgil 
YEDEK: 
1 - İbrahim Sar 
2 - tb1an Sami 
3 - Aglh Sım Lemıd 
4 - Kemal Kalçık 
5 - lmnafl Bakla 
8 - lıluatfer Baykal 
7 - Şakir Geçik 
8 - Bayan Raufl Manyas ~ 
&myer Totı.ıaaı: 
ASLt: 
1 - Sadullah Orıden 
2 - Ali Turha:ı 
3 - Tevfik Amca· 
4 - l'erlt Cemal 
YEDEK: 
1 - Amal Varal 
2-Amm Çabh 
3-PaatKöee 
' - !aman Bakla 
lttlllt1dJy l'uı.ut: 
ASIJ: 
1 - Naci Ali Koralı 
2 - Retat Bafkaya 
3 - HaJdar Uııel 
4 - Cemil Ceaa 
YEDEK: 
1 - Ali R111en1 ' 
2 - Kakbule r.at 
3 - CeW Atamer 
4 - Rellmlye Erel 
Jl'Clffı 1'caaul: 
ASIJ: 
1 - Cevdet Kunter 
2 - Necip Serdengeçti 
3 - Cemılettln J'uıl Ertan 
4 - Bican Blfclotl.ıı 
5 - Sım Enver Batur 
6 - Halil Hilmi Uyguner 
7 - Tevfik Eıtaç 
8 - Rıfkı Tutubiper 
9 - Sami S&mıes 
ıo - Meliha Avni Sezen 
11 - Allıddln Ku:rt 
12 - Refik llhlr Kakbacl1 
YD>l:K: 
1 - RlttU DlktUrk 
2 - Ziya Emin Onakor 
3 - Abdullah Tektae 

.• 

Toa7«ın1M Parüten geçerken 
torunu ilı bm'aber ... 

Toskanini 
"Ben aiyaaetten bahsetmem" 

Kültür Direktörü 
İtalyan orkestra ildi Toskanininln, 

laviçrede bir komıer verdikten aonra 
Mil&nıoya döndUğU zama:ı pasaportu
nun elinden alındığı yazılmqtı. lıla· 

ltbndur ki, Toskanlni, bu gUnktl !tat· 
yan idarealnb aleyhtarıdır ve Millno
da pasaportunun muaadere edilmesine 
de "ltaJya haricinde f qist aleyhtan 
sözler aöylemif olması,, g~riliyor • 
du. 

Toakanfııl, yakında Nevyorkta bU. 
yük bir orkestrayı idare için kontrat 
yapmış olduğu için ftalyadan dıearı çı 
karılamıyacağı haberi de endişeyi o 
nlsbette artbrmqtr, 

BugUn İtalyan orkestra tefi Nev
yorka gitmek bere Franaanm Havr 
limanmdan Normandi vapuruna bin • 
mit bulunuyor. Musiki Ustadı, Paris -
ten geçerken Millnodakf hAdiaeler ken 
di.ltnden IOl'ulmtı.1, fakat Tolkanl:ıl 
böyle bir bldlae olmadığım söylemiş
tir. 
Diğer taraftan Toskaninl kendialn

den beyanat almak lstfyen guetecfle. 
re: 

- Slyaaette?ı balletmem ! demi.Ur. 
Zira ldyuetten çeldnlrlm. Ben yalmz 
musikiyi 1everlm •• 

• ........ ..,. .... Mlın .... 
orkestra fle konserler verdikten son· 
ra Amıpaya dönecektir. Ondan son
ra Londra ve Pariste kalmaBJ muhte

lngiliz tabiiyetine geçmek 
istedi, fakat ... 

lııglltere hariciye nmretl Kadim 
mtıerfn lngiUz tabüJetinıe pçemlye • 
cefinl kati tekilde bildirmletir. 

İngiliz tabiiyetine pçmek iatlyen bu 
madam Bitler, Bitleria ,enceei, yani 
brdeşbin kumdır. 

Aloia mtıer, Alman devlet reisinin 
baba bir. ana ayrı brdetidir ve bugün 
Berllnde bir lokanta Jtletmektedlr. A· 
loia vaktile Dublln (İrlanda) cSe bulmı
mut ve orada da bir lokanta ieletmır 
tl O zaman, Brigit Dovling iambde 
bir İrlandalı lmJa aevifmll evlemnle • 
ti. 

Brigit kocaamdan 1914 de aynlmq 
ve Aloia Uttıer, ~ya dömnUt • 
tür. Ondan sonra bir daha görUtme. 
mitler ve Brigit Dubltnde kalmJfbr, 
Fakat resmen bop:nnamılJar, hatıl 
ara SU'& mektuplqmışlardır. Hatıl 
geçen sene Bitler, yeııgeslnl tannnak 
iatemit ve b.dmı Kttnlhe çafırtarak 
kendisile görügmtl§tilr. 

BU6lunl& beraber, madam Alola Bit
ler Alnuuıyada kalmak istememlftir • 
Brlgitin yetfpntı bir otıu da vardır. 
Fakat. kadr.ı .Almanya.da fazla dunm· 
yarak lngiltereye dömntlftUr, 

BugUn madam Bitler tekrar Jngills 
tabiiyetine geçmek lç1n mtlraeaat et
miftir, Fakat, bir Almanla evlenerek 
Alman tabiiyetine giren kadmm, tek • 
rar bgtliz tabiiyetini almuı için .ko
eumdan bopnmuı )lamdır. AJmt 
takdirde İngiliz oJ.ımyacağı JrencHslne 
hariciye nearetl tarafmdan bildiril • 
miftlr. 
Bitlerin yengeel de lrocHındın ayn1. 

maya razı olmıyor. Çbktl cllndar bir 
lradmdır ve Hrlatiyanlığm IOfu p.rt • 
larmdan birine sadık kalarak, daima 
ilk Diklhı ile yaıamak ve kocumduı 
resmen aynlmamak istemektedir. 

Alois Bitlerin kansı bulunduğu mfl· 
racaatta eöyle diyor: 

- Ben ge?Je Birgit Dovlingim ve In· 
gllizlm. Gene 1ngiliz tabiiyetine geo • 
mek fatlyorum. •• 

Hariciye nemretl ile: 
- Kocanızdan bopmnadıfmız ve ., = _...ta,.~tl!!!!fe...I 

kin yoktur •• 
:Madam Hitıerhı ahbablan bu kan .. 

ıık meseleyi halletmek için kaymbira· 

r-.:z.r-:=-r-=-~,ç~ ---;;-:~;-=-;-:-::-;-=-::-=-::.t deri Bitlere müracaat etmesi taVliye.. B R S A sinde bulunuyorlar •• 

meldir. 

11--- Ank•r• ICHO 938 
fllrıllannda •ıldıı fttıfttl ntanlıır nı .. 
rinde muamele •&renlerdlr. Ralrİm· 
lıtr ~1111 ' 12 de klpanıı ..... rı .. narıdır. 

1----Ç E tC LE R ---
• t .onılnı 808 • Pnl '88i 
• Nnvor' 127 MI • lladrld R 08 
• Pariı a a 110 • v • ....,ft 2.!l &•z 
• lllllno " 71 • Budapestt 25 2025 
• CM•n• :ıeoas • eaır,.. 09115 
• Amsterdam89 827$ • Rellll'8d 2 8M 

• Rerlla 6100715 • YolrohHı 81'95 
• RrGbel 21185 • Slokholm 81 Jt11 
0 Atine 1 ıt • Mn~knn d 8845 
• Sofye 1 08 •• ,. .. 

ıatlkr•zl•r 
• ıtu T. Bor ı 18 71 1 • P.ıırant istik. 

• • • il S. Enuram • • • uı s. Enurum 

TURAN TİYATROSU 
Halt aan'atkAh Naşıt, 
OKUYUCU SEMlHA, 

Mişel nryetesi .. 
BOYOK CAMBAZ 
lnıillereden ıeJen 
Tbepldea Akrobat 

numarası, ayın 12 ncl 
çarpmba aqamından 

lttbaren-
Bıı sece: TOJılBUL Komedi 3 perde 

4 -#Sedat Bilytlk Aksoy 
5 - Mehmet Çetin I 

8-CeW Feyyas 
7 - Btlmtl Yalçın 

''Serseriler Şarkısı" Şairi 
Geçen Mır Fransız pirlerinden Jan 

Rifpenin otlu babau baklanda o devli-
de verilmiı ban ceza hillrilmlerinin 

temyiz edilmesi 
ve bu suretle pınn 
o uman mah1dbu 
edilen eserlerinin 
bu byitten karta -
nhnau için mahke. 
meye mUrac:aat et· 
mitti. 

Jan Rifben "Ser· 
serilerin prlqlan,, 
ilminde bir tilr ki. 
tabana mlelHfidir. 
Bu ldta,Pta serseri· 
lerin 1laptmı anla
tan fİİrlerden birin 
de "&dabr umumi. 
yeye muıaylr,, taz 

Ier bulunmuı ve bundan dolayı pire 
hapis cesur veri1miftL 

Şairin otla Jak Rifpen'ln bahir ı.aı.. 
kmdaki bu cenmn aradan ,._ uır 
kadar bir aman seçtikten aonra, tem
yiz edilme" için ,.Ptliı mtlnc:at ye • 
rinde g8rillmemit, bm adi lMtlhmdlıa 
imkin. olmackp bilclirilmittlr. 1'akat, 
esasen pir. oadm eoma akademi ISlll 

ıeçilerel: laml teref1i mnldlere ,tlı:lel 

Nevyork serıtsindekl ''Ebedi Jiuyu,, 
ismi verilen derin bir çukura ı&nme
cek olan bu "mermi,, bundan 5000 sene 
ıonra yaııyacaklara bucilnkil dUnyayı 
tanıtacalıc vesikalan götUrmeie memur 
edilmlıtir. 

ilk akvaryum 

sında yeralıyo 
bmlr, - KUitilrpark mUeaeseW· 

ilin tamamlanmalı için belediye ft fuac 
komitesi tfmdidea' faaliyet ıhtermek
tedir. 939 fuarının en mUkemmel eser. 
lerl arumda yer alacak mileueselerin 
bapnda Denizbankm yaptıracap üvu: 
)'UID ve deniz mibesi vardır. Bu mibe, 
memleketimizde Dk kurulacak olan mil 
sedir. 

BiltUn tatlı n mahlO'klannı bir L-a,. 
~byacak olan bu akvaryum Deniz • 
bankın tahalsatlyle meydana cetirile • 
cektlr. Deniz mıahıalleri mllzesi deııls 
tarihlmlsde 1ln almı1 bhramanlarm 
tablolarlyle ıGalenec:ek ve deniz mahsul 
lerlmis ceait atçtıde tepir edllecektir. 

Ziraat VeWetlnin binamu inp ettir 
dlli mut mtıseli pmdiden hazırlana. 
caktır. Ziraat mibesinde, Tiirldyede 
yetiıen mahsullerin hepli de buluna • 
caktır. - lzmlrde çiçek sergisi 

uyandırahyor 
bmlr - Belediye relai Dr. ~et 

Us, belediyenin park mUtehıMISlarlyle 
ıehrlmbdeld parklarda bir tetkik yap
mq ve yapılacak ilivelcri giSsden ıeslr
mlttlr. 

Rei8 bmircle ıı.tk araamda ı.ı.u 
e.lerin tummUmil ve çiçek eevcWnfa 
JWleflMll için bası tedbirler ıhmmı• 
Dl siçek MYcill bahsinde halka uaml 
wette ,-.dım ediJmetbıe ehemmi,et 
nrecektir Sırf bu pyeyi temin için 
Atatlrk çaddellııde (Blrincl Kor4oa) 

8 - laman Sıtkı Bllg1ç 
9 - Yuauf Sllrer 

tilmiftir, -------------1 ~e bir çiçek mailıa'" meped 
10 - Omer !pek 
11 - EDftl' tnçay 
12 - Sudi Otyakmu 
UalriıdM kmaaı: 
ASLI: 
1 - CeW Aalangiray 
2 - Faruk Dereli 
S - Macit Oktar 
4 - Muharrem Nail Akdol 
YEDEK: 
ı - Celll Koc;ar 
2 - DtlAra Dotancı 
3 - Haun Taha1:ı Şar 
' - Bakkal Yusuf Tanka;ya 

Kan Haherleri 
UçllncO Umumi llUfettitlik ldlltlr 

müpvirl Bay lılaatafa Refit Tarüıp 
otlu llimls kUldlrel 4~ temW 
lar ,.pmak Gseie ...... p11 ,. 

• Bir mlılde&tenberi 'berayı _.... 
btanbulda bulunan ,operatarlerimlsdn 
Mustafa Onar iJileterek plarimise 1eı
mlftir. 

• Solya1 yardan komitesi Kalelçl 
mahallesinde lamo ottu tllllllile bir ıö• 
oda yaptırarak altı nilfuataaı ibaret oJaa 
aileabai MYillclbdatir. 

... km. 
Ba ~ haJ1ı:m evinde meJ& 

na ıetirece pgd bahçeleri 1Q1D bir 
tiri tohumlar Ye ter çiçekleri eatıı. 
caktır. Aynca latl,_Jere $isek bmı.t-
1eri de 11tdara1cm Jlaimat ~ .... 
lbiln halk ..... tMmlDUm ıetmmıl 
dir. • 

Kllltllrpuk bahçe it1erlDl idare eclm 
B. ............ tetklk1enle h .. 
Iunmak 8sere belediyece AfillpilJ& 
&anderllecektlr. Bu eene phriD atar 
1anma ft ç~ lflerlnde ııSe ... Dlw
Jer ~ 



Tiqatro 
... a:wwwı =-- ~ .. __.... 

Yanlışlıklar 
komedyası 

lstanbul Şehir tiyatrosunda 
mevsimin ilk eseri 

Yazan: Refik Ahmet Sevengil 
İstanbul Şehir Tiyatrosu birkaç yıl

dır iyi bir adet edindi, her sene tiyatro 
mevsimine kapılarını Şekspirin bir ese
ı:iyle açıyor. Bu sene de tiyatromuz ko· 
medi ve dram kısımları olarak iki bina· 
da iki koldan fa-aliyette bulunacak; 
fakat Tepebaşı tiyatrosunda yazxr. he· 
men hemen tiyatroyu yanihaştan yap. 
mak şeklinde olmak üzere başlanılan !.!. 

hemmiyetli tamir henüz bitmediği için 
lbu binada temsil verecek olan dram 
kısmının çalışmağa başlaması bir müd
det daha gecikecek; İstiklal caddesin. 
deki eski Fransız tiyatrosunda faaliyete 
geçen 'komedi kısmı ise birkaç günden
beri Şe'kspirin ''Yanlışlıklar komedyası, 
isimli eseriyle temsillerine baş!amış 
bulunuyor. 

Dört yüz yıldanberi tiyatro ~debi • 
yatındaki yüksek mevkiini muhafa....a e
den ve son asırda da bütün dünya lisan 
lannda ve tiyatrolarında haklın bir yer 
almış olan büyük lngiliz edibinin eser. 
lerini dilimize kazandırmak metı'll1un o
lunacak bir hadisedir: İstanbul Şehir 
tiyatrosunun her sene çalışmalarına 
böyle güzel bir başlangıçla girmesi iyi 
bir şey .. 

Vilyam Şekspirin eserlerinin dilimize 
çevrilmesi 1908 meşrutiyetinden önce 
ki senelerde başlar, fakat o zamandan. 
beri dilimizdeki Şekspir mütercimleri 
hemen daima büyük edibin facialarını 
ıeçip tercüme etmişlerdir. 

"Venedik taciri,. istisna edilecek o
lursa Şekspir komedilerinden lisannnr.. 
za çevrilmiş olanları hemen hemen ha
tırlamijoruz: halbuki, yıldızlı geceler. 
de kainatın gizlilikleri ve gilzellikleri-
le sarrlarak derin derin düsüne d .. .. • n ve u. 
şundüren, hayatın kalbe ürküntü ve 
~tırap veren hadiseleri karsısında siirli 
hır. h~zün içinde ağlayan .ve ağl~tan, 
en ıçlı duygulara dil veren, hislere ka
nat takan ve heyecanları kalplerden 
kalplere aksettiren Şekspir, bütün bun. 
larla beraber b .. ·· b ve utun unların yanın-
da ü l .. k k g n u ederleri omuzlarından ar. 
kaya atıp rahat rahat insana ferahlık . ; 

n~ş e v~ sıhhat getirecek bir şekilde 
g~lmesıni ve güldürmesini de bilmiş 
bır sanatkar.dır, 
. "Yanlışlı'ldar komedyası,, muharri • 

rı.n. b~ yolda yazılmış olan eserleri!1den 
bırıdır: yazılış tarihi kat'iyetle tesbit 
edilemiyen ve büyük sanatkarın tiyat. 
roculuk hayatının ilk zamanlarına ait 
olduğu tahmin edilen eserlerinden biri .. 

Şekspir, birçok piyeslerind~ olduğu 
gibi, "Y~nlışlıklar komedyası,, nda da 
mevzuu ıntihapta pek titiz davranmış, 
onu~ evvelce de söylenmiş olmasına c· 
hemıyet vermemiş, basit bir ''benzerlik,, 

türükünü esas alarak bunun üzerinde 
ustalıkla çalışmıştır. 

fevkalade benziyen ikiz kardeşlerin ve 
"YanhşlxklaT komedyası,. biribirine 

bunların yine biribirine fevkalade ben. 
ziyen uşaklarının bu müşabehet yüzün 
den karşılaştıkları tuhaf hadiseleri an· 
la tarak seyircilerini bol . bol güLdüren 
bir eserdir. Piyeste ele alman unsur. 
larm çoğu ayrı ayrı mütalaa edilince 
basit şeylerdir, fakat bunların hepsinin 
bir araya getirilişindeki tertip ve usta
lık esere eğlendirici bir mahiyet ver • 
miştir; hiç bir adiliğe tenezzül etme
den, kaba söz söylemeden, kibarlıktan 
ayrılmadan, nezih, temiz. yüksek bir 
şekilde güldürmek ... Eski yeni 'biı:sok 
komedilerde güçlükle bulunan ehemmi.. 
yetli bir meziyet! 

Şekspir, eserini sadece seyircileri eğ
lendirmek hedefini güden bir fars ola. 
rak vücude getirdiği halde, yani bu ka
bil eserler.de insana düşünce zevki ve. 
recek unsurlara pek de ihtiyaç olmadı· 
ğı halde yine zaman zaman piyesin 
muhtelif yerlerine şiir ve hikmet malze 
mesi serpmekten de kendisini alama • 
mıştır. Büyük edibin izdivaç müesse-

sesi ve izdivaçta saadet temini yolundktıi 
düşüncelerini de yarı şaka yarı ciddi 
bir halde bu malzemenin içine karıştı. 
nlmış buluyoruz. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu sahnesinde 
"Yanlışlıklar komedyası,, eserin ruhu
na ve yazılış zamanına uygun giizel 
bir dekorla, güzel elbiselerle muvaffa. 
kıyetli bir şekilde sahneye konuldu. 

Kemal Güremen, Mahmut Morah, 
Sait Köknar, Talat Artemel, Reşit Gür
zap, Sami Ayanoğlu, Hadi Hun, Kani 
Kıpçak, Müfit Kiper, Zihni Rona, Ney
yire Ertuğrul, Şaziye Güremen, Şev
kiye May, Cahide Ardemel, Perihan 
Yanal, Hazım Körmükçü, Vasfi Zobu 
eser.de rol almışlardı. Hepsi, küçük 
rollerinin ehemmiyet derecelerine göre, 
umumiyetle muvaffakıyetli bir şekilde, 
hiçbir tarafı aksatmadan oyna1ılar. 
Vasfi ve Hazımın bir sahnede karşılaş. 
malan her zamanki gibi bütün salonda 
coşkun bir neş'e alemi yaratmağa sebep 
oluyordu . 

Şekspirin ''Yanlışlıklar komedyası,, 
Avni Givda isimli bir muharrir tarafın

dan tercüme edilmiştir. Matbuat ale -
minde tesadüf etme1iğimiz. edebiyat 
sahnesinde yeni karşılaştığımız bu im
za bu tercümesiyle haklı bir ümit ver. 
mektedir; temiz bir sahne türkçesi, 
sürçmeyen, sanatkarların ağzında takı. 
hp kalmayan, 'k.'.'.>lay konu~ulan, selis bir 
ifade ... 

Refik Ahmet SEVENGtt 

ingilteredeki fırtına 

fngUterede geçen harta mtithiş bir fırtına otnuğunu haber ver,.,,iş ve 
17 kiti öldükten sonra vüzleı.... kişinin de yaralandığını yazmıştık. 

Fırtına Londrada <.ıa t:ı;li hasar yapmış, caddelerden birinde bir oto
büsün Uzıerine 13 metre yüksekliğindeki bir ağaç dc:Nrilmiş ve otobüs yol · 
culatından üçü ölmüştür. Şehirde telefon hatları kesilmiş, muhabere ıızun 

müddet te$is edilememiştir. 

YENİ SARI KURDELE TORKOSO 
Sarı kurdelem, sarı, 
Neşe mor, elem sarı! 
Be:ı bir garip aslanım: 
Saçım. boz, yelem sarı! 

Yeşil kurdelem, yeşil, 
Deşil yüreğim. deş il! 
Benim çömezlerimdir: 
Aristof anla Aşil 

- TaliTde ~lizceni ilerle1lln mi barı? .. 
- Evet cf cndim. "Lam bet vıik" .(dansı-

nı). öğreııdim.ı. 

.... --~ ~ 
"'f;~:r 

• '\ 7'_..,.<lı 

'(." 

J 

- Yeni elbls~ ml fsllyorsı;n; a! Artıl• 
biiyiidıiıı, oğlum ... ncıbanı11. eskilerinden 
s<ma elbise vnpanıayız ... 

Aııruprmın Tuırifasım çl:z bal.ayım 
bana ... 

- Çi:emem, ef erıdim, üç ay yaz gazele 
okumadım ..• 

- Fransız karikntürü -

- Kapıyı açılc bıraktılar. 

- Kapat, cereyan yapmasın! 

Nefti kurdelem, nefti, 
·Yarin çaldığr tefti, , 
Virjil kaval üflerken r 
Homer, takımda şefti!' 

j 

Mavi kurdelem, mavi, 
Yazdıklarım semavi! 
Beni bir kişi anlar: 
O da Sedat Simavi! 

Deli Rıza tle Mehmedin 
Hikayesi 

1 

' 
Ne 'tuhaftır de1i Rıza i!e 

JJ!ehmedin hikayesi:· 
Biri.si çölde otıırıır, 

Birisi gölde! 1 

Ve her akşam: / 
Çöldeki çöle! 
Göldeki çölde! '\. , 
Yani bunların biri aevidir, 

Birisi balık! 
Biri tam deli, birisi alık! 
Neden fırın denince 

Ilatırıma çörekler gelir, 
Ve buz dolabı denince dorıdıırma 
(Burnu deninoe; ·ucuna bir fiske 

kondıtrmaf) 

Ve neden iTıtiya.r değirmenci 
Sakalını ağartır, o koca değir

•nıende 

Ve akıntılı yerde yengeçler yan 
~ yan gider1 

\, Orhan Veli 

' 

( Mangal 

Sabah Iiaranlığmda yakar a:ınem man.. 
galı, 

Kedimizin ağzında koca sucuk kan
galr ! 

Ablam koşar elinde yelpaze, 
kedinin peşinden. 

'.Kedi olur ona. kepaze! 
Ve bu hal devam eder martın beşinden 

lıazira:ıa kadar. 
Kedi kaçar burdan ta İrana kadar! 
Ve şair arkadaşım aktar Ahmedin 

Teyzesi Safinaz Hanım: 
Pirzolanın dumanını üflemiş 

Nasrettin hocanın genzine! 
Ve sen baş şu, şoföre ki: 

Limon sıkmış benzine! 

Sabahattin Kudret 

Kalp ve parmak 
- Bir adamın kalbini kırmak mı, yok 

sa parmağını kırmak mı daha ağır bir 
harekettir'!. 

- Kalbini kırmak l .. _ ..... 

- Neden? 
- Kalbi sarmağa imkan yok da on. 

dan. ,, 

Yemel 
Yeni evli erkek - Annenin y~ptıf,'l 

börekler.den sen de yapabilir misin? 

Karısı - Babamın uğradığı hazim -
si;ı:lik illetine tahammül edebilirsen 
derhal yapayım. 

Deve Hikayesi 
- Bizim arkadaş deve yetiştiriy .. r 

ve onları terbiye etmekle meşgulmüş 
Yakında bir deve canbazhanesi açaca· 
ğını söylüyorlar .. Şaştım. Deveye ne. 
den merak etti acaba? 

- Onun canbazhane açmak merakt 
eskidenberi vardır. Vaktiyle pire ter -
biye etmekle uğraşıyordu. Gözleri bJ· 
zuldu. Şimdi ancak deveyi görebiliyor. 

Doru kurdelem, doru. 
Şairlik, değil boru! 
Bu akılla ey Tanrım, 
Cümlemizi sen koru ! 

Salih Zeki 'Aktay 

•• 

- Arabayı sağa al lroc7101..ğrnı. Bir. 
sürat mcroJ...Zısı bizi geçmek istiyor. 
yine ... 

VAPURDA 
- Biletsiz ibir yolcu ha? 
- Hayır, o ibenim kocam! 

- Kamın 110.nıına sizi tevkif ediycr 
?·um. Bira~ cijiliııiz de clletini:e kelep
çe vurayım. 

- Fransız karikatürü -

BU DA HALiT FAHRiDEN BiR ŞiiR 
Güz meyvaları ve benim 

gönlüm 
Ey dallarda altınlaşan ayvalar. 
Gıpta eder size edebi meY,\'alar ! 

Kızıl narlar, size bakar da ağlar, 
J..op incirler gözlük takar da ağlar! 
Kor~ycmiş benzer yakut küpeye .• 
Ve muşmula hü.·map gibi ziippeyc 
Gönül vermiş diyorlar. Bilmem amma: 

Doğrusu bu acayip bir muamma! 

Beni gönlüm ne bundadır, ne şunda. 
Benim gönlüm zümrüt anka kuşunda! 

Ilalit Fahri OzansoY. 



Tehlike 
faz1n: Sıdney Horıer -44- Çevıten: H. Münir 

- Sizden bir şey rlca ederim. - Bu maliımatı sa.tın alabilecek o
lan en iyi mUşterl siz olduğunuza e
min bulunduğum tein, Mister Grans
ton, size yirmi dört saat milhlet ve
riyorum. Bu zaman zarfında dUşU
ntin, taşının. lstlyeceğtm fiyat ağır-

aigadiçte t>ir vak'a 
Mister Brandel ile kızını, sizin konuş 
mak üzere olduğunuz iş mevzuunn 
kanştırmıyacnksrnız değil mi? 

- Her halde bu sözleri benlt? iyi. 
lifim lçln söylUyorsunuz değil ml? , 

- Evet. 
- Fakat ben sizin gibi bl1gtç bir 

adamı bile keudl işlerimin hususi -
~etlerine kanştırmak istemem. Yanl 
ben istediğim gibi hareket ederim. 
Siz ne diye mA.nl olacakeınız? 

- Siz blllrslnlz? Ben ihtar etmiş 
olayım da. 

dır. Yani yirmi bin sterıtn. Fakat 
iyice dUşUndUğünUz vakit, alacağınız 

malümatm hu derece kıymeti oldu
ğunu göreceksiniz. 

xıx 

Bif 8d8ıii-kafl-si -iie ifVey 
kızını öldürdü 

Evini ateşe verdi, köy muhtarını 
da ağır surette yaraladı 

Salmanlı köyil.ndeld kızmm yanma 
mlıtlr. 

- Siz, Brandel'ln muhafızı mısı • 
Dil? 

Slr I!arkort Brus, misafirine gU
lUmser bir yUzle baktıktan sonra: 

- Bravo Bra.ndel, dedi. Doğrusu i
tidalini takdir ederim. 

Balıkesir - Bıgadiçin Osmancık Hafize, arada sırada kocasına. da· 

Yakup, kanamm bu hareketind 
fevkalade müteessir olmuş. o da 
mantı köyüne giderek kansı:ı.a, k 
na ve damadına Osmancığa gelmel 
nl, ayrılacak mallarını almalannı b 
dirdikten sonra kl>yilne d<Snmtışttır. 

- Bunun benim söylediklerimle 
ali.kur yok. Her ne hal ise .. Siz söy. 
Uyeceklerlnlze dernm eder misiniz? 

- Söyllyeceklerlmln bir "teklif,. 
olduğuna işaret etmlştım. 

lkl arkadaş, mutat buluşmaların
dan birindeydiler. Sir Harkortun e
vinde akşam yemeği yenllmlştl. Şim
di karşı karşıya oturmuş ıwhbet edt
yorlnrdı. 

köyUnde aile geçimsizliği yüzünden madı Alinin f aıdr olduğıou ileri sUr

kanlı bir vaka olmuş, bir adam kansı mekte ve servetinden kendisine ait ol· 
ile Uvey kmnı öldürdükten so:ıra evi- lan kısmının paraya çevrilmek ıure
ni ateşe vermiş, bu arada köy muhta- tile Aliye verllm~sini istemektedir. 
nnı da ağır surette yaralamıştır. Yakup, kansının bu isteklerbe ev-

Cuma '1}:1il Haflr.e, kızı ve dam 
Ali ile birlikte saat ı 4 sıralannda 
mancığa gelmi§ler, köy odasında Yı 
kubu bularak görUşmUşler, sonra d 
madı odada bırakarak ana, kız Yı 
kubun evine gitmişlerdir. Yakup dl 
c:ok geçmeden eve gitmek üzere klS 
odasmdan ayrılmıştır. Fakat, aradaS 
ancsk yarım saat kadar bir zama:ı ge9 
tikten sonra birbiri arkasına iki s · 
IJCSJ ile blltUn köyü ayaklandıran koP 
ktınç çığlıklar duyulmuştur. 

- Tabir üzerinde mUnakaşa ede • 
eek değiliz. Yalnız zamanımın pek 
kıymetli olduğunu bir kere daha ha
tırlatmak isterim. 

Vaka şöyle cereyan etmiştir: veUI. ehemmiyet vermemiş. fakat Ha-
Bigadlça Uç saat kadar mesafede fize bu iai ileri !ilrmcktc devam etti· 

bulunan Osmancık köyUnden 50 yaşla.· ğinden aralarında bu yüzden bazı kav Aruerikalı mllyoner, gutdll: 

- Benim de, başka bir suretle za. 
manım kıymetlidir. (Bir müddet dur 
duktan sonra) sizin şantnj işlerinde 
lhtlsasınız var değil mi .Mister Grans 
ton? 

- Senin şimdi ne diyeceğini but-
rmda Yakup, bir müddet önce Hafiza ., 
adı:-ıda dul bir kadrola evlenmiştir. ga ve gUrU,tUler de olmuştur. Vaka· 

yorum, Brusl 
- Ne diyeceğim? 

(Arkası var) 

Hafizenin Salmanlı köyUndc Ali a- dan bir kaç glln önce de yine ay:ıi me. 
dında bir de1ikanlı Ue evli bulunan Na seleden dolayı kan koca kavga etmiş, 
ciye adında bir kızı vardır. :ıihayet Hafize kocasını terkederek 

- Birçok şantaj lthamlan bu ya. 
zıhaneden başlamıştır. Bunu mu öğ
renmek istiyorsunuz. 

istifa eden Çek cumhurreisi 
- Benim ıözlerlm, maksadımı an

lııtıyor sanırım. sız. şantaj lşlerlle 

ehemmlyetU surette alA.kadarsınız. 
- Ne demek istiyorsunuz? 

Ben eşin Hayatı 
- Şantaj lşlcrlle ehemn1lyetll su. 

rette alAkadar olduğunuza göre. 
ıtmdJ ılze anlatacağım şey, sizi son 
derece alAkadar edecektir. Ben, ken. 
dislnl "tehlike,, diye tanıtmış ada · 
mm kim olduğunu biliyorum. Yal • 
nız kim olduğunu bilmekle knlmıyo. 
rum. Aynı zamanda nerede oturdu 
&unu da biliyorum. 

Cum h u rreisi ve karısı Frağı 
t erkederek isviçreye çekilnıek 

kararını verdiler 

Genç avukat, eline bir kurşun ka· 
lemi aldı ve not defterinin üzerine 
nrmağa başladı. 

- Demek ki buraya, bu maltkmatı 
nrmek için geldiniz 'Jyle mi? 

- :mvet. Fakat boşuua değll. 
- bt ama, ben pazarlık edecek 

mevkide değ11lm. Ben maliyeci de
llllm. Bundan başka serserilerin de 
mutavasaıtı değlltm .• 

Jarden'lıı cesareti kırılmamıştı. 

BUAklı gUIUmsUyordu. 
- Vazlyetlnizi takjlr ediyorum, 

dedi. Şu halde slze tekllflml başka 
bir zaviyeden yapayım. Bu şehir l. 
cinde şantaj karşısında kalan bUttin 
mUhlm adamlar, akıl danışmak için 
11ze geliyorlar. Öyle değll mi? 

- Evet blrcolu bana gelirler. 
- Şu halde bu vereceğim maınmatı 

.ızın vuıtanızla alAkadar makama 
bildirirsem bana para getirmez ml? 

- Yanı polisi mi kastediyorsunuz. 
- Hayır, bayır ... Sizin tanıdığınız 

mllşterllerden biri yok mu? Her hal
de "Tehlike" nln kim olduğunu bil
meğe mukabil para veruıcğe hazır
dır. intikam almak için neler yap
mak istemezler. Mesela. ölen şu Slr 
lılellyu Dark, herhangi bir Akıbete 

utramamak için, neler vermezdi? 
- Slr Metlyu Dark hakkında bll

dlklerlnlz oAdlr? 
- Ben lnperantor transatlantiğin

de onunl aberaberdlm. (Jarden a-
7ağa lalkarak) Fakat görüyoruuı 

ki, söylediklerim. sizi alft.kadar etnıl-
7or. 

- Maalesef alAkadar etmiyor Mis
ter Jarden. Eğer verilecek faydalı 

mal6matınız varsa doğruca Skont
laııd Yar'da gitmenizi ta\'eiye ede
rim. (Telefona uzanarak) isterseniz 

1014 te~infevvelinde bir sabah Edtı-· 
ar Beueş Pragda bir evin üçüncü ka • 
tl!ıdaki odasından pürtel!ş çıkmıg V<'I 

parlamento binasma koşmuştu. 
Kapıda kare11ına çıkanlara: 
- Kendisini görmek istiyorum 1 O

nunla konu§acağım var! diye tekrar 
ediyordu. 

Profesör Mazarlk delikanltyJ böyle 
telif içinde görünce biraz pşırmıştı. 
Çü:ıkU Beneşi soğukkanlı, sakin tabi· 
atlı bir ge=ıç olarak tanırdı. Onun 
yalnız tahsil ve tetebbille meşgul ol .. 
duğunu ZWlıDedcrdl. Acaba genci bu .. 
gün teli.sa dil§üren siyasi h§diseler 
miydi? 

-Ne var? 
- Almanlar Parise yürüyorlarmış. 

doğru mu profesör? 
Mazarik bu eski çalışkan talebesi • 

ni!ı hakikaten siyasi hadiselerden edi• 
eeye dUşmU§ olduğnnu anlıyor. Esa • 
sen umumi harb biitUn dünyayı er:di· 
şede bırakmıştır. Yalnız Franı a değil 
bütün medeniyet tehlikede görülüyor. 

Kendisine endişeyle baka::ı ga:.ı~. 
profesor Mazarik de yfoe endi§eli bir 
cevap veriyor. O zamau Eenc~ soru·· 
yor: 

- Biz ne yapacağız? 
Mazarik: 
- Dinle kardeşim, diyor. Herhaldi!ı 

harbin karşısına geçip uzaktan seyi_r.. 
ci kalacak değiliz ... Ben HollandadaJJ 
ve Almanyada:ı yeni geldim, biliyo • 
rum: orada büyük bir hareket başla· 
mak U7.ere ••• 

Hareket. .. Bir ihtilal hareketi mi? .. 
Beneş profesörün ellerine yapışıyar: 
- Bay Maıarik. d!yor, ben de siz 

den olma~ istiyorum ..• Ben de sizinlA 
beraber çalışacağım ... 

lşte, o günden itibaren F.duar Be 
neş Çekoslovakyanm slyast haya.tna 
atıJmış bulunuyor ... 

alzJn hesabınıza ben telefon edeyim. Tarladan 1'niuermtcye 
- Hayır, hayır. Ben bu tekllfluı- Beneş bir köylU çocuğudur. 28 Ma· 

den bAlA sizin istifade edeceğiniz - yıs 1884 ae Bohemya dağlan arasın· 
4en Umltvarım. Bakınız Pe kadar daki Koztan köyllnde doğmuştur. Af· 
büyük bir menraal teu1ln etmiş ola- lesi çiftçilikle geçinmektrolr. Küçük Be 
caksınıı. MeselA sizi gelip telıditler nt"Ş. mektebinde okudu~ mllddetçe. 
karşısında lraldıklanndan bahseden her ı;-iln mektcpte:ı çıktıktan sonra 
müşterilere, kendilerini kimin tehdit tar'ava jridf"r, baba!!rna wırdnn eder. 
ettiğini bulduğunuzu snyllyebllecek· Akflam o'un da eve döndükten l!!onrR 
siniz. Fakat işi, sizin zeknnıza ter- da. veme.ı;inl yer. hlr köc;eve cekilir v~ 
tedlyorum. Allahn ısmarladık Mis· mfitcmııdiven okur. Çocu~n okuma • 
ter Oranıtoa!.. ya bu kadar fazla heves etm,.sf anası 

- OtılegUle.. nı babasını dU~llndUrmektedir. 
Jarden kapıyı kaparken, şu sözleri Bir gUn an:ıeai babasına soruyor: 

lllve etU: - Bu çocuğu ne yapacağız? 

- Ne yapaca~ız! hlç ... O da bizim 
gibi köylU olacak ... 

Fakat Eduar'm bUyilk emelleri var
dır. Praga gitmek ve muallim olmak 
istiyor ... 

Köy mektebini bitiren Beneş, 1897 
de Prag lisesine kabul edilmek Jçin 
imtihana gJrıyor V>! muvaffak oluyor. 
Şimdi Eduar, PragJa yapayalnızdır. 
Yalnızlığını unutmak Içi:ıde kendisini 
okumaya daha büyiik bir şevkle veri
yor. Görünüşte zayıf bünyeli olan bu 
kcyiü c;ocuğu, çelik gibi kuvvetli ve 
çeviktir ... Oyun arkadaşlan ondan ba
~: 

- Çok sert oynuyor! diye gik§yet
te bulunmuşlardır. 

Bene, sporu, bilhassa fut bolü çok ıse-
ver. 

Muallimleri de belki kendisi:ıden gi. 
kayct edebillrler. ÇilnkU. vUcudu kadar 
zekası da işliyen bu çocuk ekseriya on· 
lan müşkül vaziyete düşüren sua!ler 
sormaktadır. Hatta, bir mliddet sonra 
muailimlerlni kızdırıyor. tsyankAr bir 
tavır alan bu talebe onları hiç de mem
nun etmemektedir. Bilhassa din dersi 
muallimi kendisl:ıi hiç sevmez. Onun 
için: 

- Fena bir talebe! demektedir. 
Fakat Beneş din dtrslne f'hemmfyet 

vermlvor. ÇUnkU. din üzerinde kendisi 
çok düşUnmUş ve :ıihaytt bir kanaat 
sahibi olmU§tur. Artık inandığı bir 

teY yok. O gimdl inandığı şeylerle meg 
guldilr. 

l 
Parla, Londrcı, BerZin 

I 

Benet, thılveraltede okurk~ Parlse 
gitmeğe he\.·es ediyor. Çünkü Fransa 
hürıiyet memleketidir. Bene§i:ı en faz 
la sevdiği ve iatediği eey de hilITJyet· 
tir ... 

1905 de Pragdaki Fransız birliği o
nu Sorbonda tahsile gönderiyor. Bu 
vasıta ile Unh°"rsiteye meccant olarak 
yazılan Beneşin Pariste, talebe mahal· 
lesi olan Kartiye Latende, diğer üni
versite arkadaşlarile iyi bir hayat ya.
§IYCJr. Akşamlan topla:ıdıkları kahve
de gençler hararetli münakaşalara 61· 
rişmektedirlcr, Bene§ de bunların ba
şmda yer almaktadır. 

Pariste iki sene kaldıktan sonra Be
neş, tahslline devam etmek üzere Lon 
dra ya. oradan dao Berlbe geliyor. 

Praga döndilğU zaman iyi bir tahsil 
görmUş, scyahatlerile de bir çok tecrü
beler edinmiş butunm~ctadır. 

Pragda felsefe doktoru unvanmı \• 
lıyor ve ticaret mektebine Jktısat pro
fesörü oluyor. Ondan sonra Çek poıt
teknik mektebi:ıde profesörlllk edl • 
yor. 

1914 eylftlilnde Mazarikfn partisine 
giren Eduar Beneş. ondan sonra pro
fesörün hiçbir siyasi faaliyetinde ya· 
nında=ı a~Tılmıyor. Cenevrede, Parlste 
hep onunla beraber çalışıyor. 

Çek ihtllAlcl partisinin Paris mU • 
me!{sili olarak, m!llf Çek meclls!nin fa 
ally~tlnl idare ediyor. "Çek milJetJ,, 
ismindeki mecmuaya muntazaman ya
zılar yazan Be:ıe,. 1917 de de "Avus
turya • Macaristanı mahvetmem,, adı 
ile bir kitap neşrediyor. 

Ben~~. Çek ordusunun ve Çek hUkik· 
mettnf resmen tanımalan için ftillf 
devletlerile temas ediyor ve bunun l· 
çb t:a •ışıyor. 

Nihayet 14 teşrinievvel 1918 de mu
vaffak otuyor: milli Çek mecliıl res • 
tnen muvakkat bir hUkOmet teklini &• 

hyor. MHarlk bu hUk<ımetln reial, 
Bene, de hariciye nazırı oluyor. 

OnfoerMtedc baflıyan qJc 

Madam Beneş, uzun bovtu, sa"'m 
kibar tavırlı ve sevimli bir kad1Mrr. 
Ay::i zamanda Avrupanm en kWtilrlU 
kad•nlumdan biri sayılır. 
Babası Tabor da mutavassıt bir ıL 

mendifer memuru olan Ha:.la Vekova 

SUA.h eealnln geldiği tarafa koşan· 
tar Yakubu:ı evinden bUyUk bir atef 
dtlmanmm yilkselmekte olduğunu gÖl"' 

mekte gectkmemJflerdJr. 
Köyde mühim bir vakanm olduğu• 

nu anltyan muhtar Mustafa da köy o' 
dasından diğer bazı kimselerle birlik• 
te dı.,an fırlamış. bu ıırada belinde 
bUyUk bir kama, omuzu:ıda tilfek ol· 
duğu halde gayri tabii bir vaziyette o 
tarafa doğru gelen Yakupla k&r§ılai" 
mıştır. 

Muhtar, vakayı hiseedince Yakubtı 
yakalamak istemiş, fakat biraz evvel 
işlediği vaka ile şuursuz bir halde bu· 
lunan Yakup kamasmı zavallı muh" 
tann karnına eaı>'amış, çılgıncasına 
k<Syden uzakla§Dlıştrr. KöylWer. bir 
taraftan evdeki ya:ıgmı scndUrUrkeıı, 
df#er taraftan da vakayı telefon.la jaıı 
darmava ve müddeiumumiliğe bildir
mişlerdir. 

Milddefumumf muavini B. Şahin Şa 
hinler, hilkflınet doktoru ile birlikte 
k~ye gitmit. ilk tahkikatı yapmıştır. 

Cinayetin tamamen mal meselesin• 
den meyda:ıa geldiği. odada birbirleri" 
ne sanlmıı bir halde bulunan Hafize, 
ile kızı Naciyenin göğüsle~nden aldık· 
lan büyük saçma ve domuz kurşunll 
yaraluilo öldükleri tahakkuk etmig " 
tir. Ağır yaralı olan köy muhtan da 
hastaneye getirilmigtir. 

Katil he:ıUz yakalanamamıştır. Jan· 
darma kendisi=ıi şiddetle aramaktadır~ 

Müddeiumumilik tahkikatı genişlet· 
mekte, köyden bir çok kimselerin ifa .. 
delerine müracaat etmektedir. 

küçük yqmda ukbına herkesi hay
ran bırakmı~tır. 

Benqle Hana Sorbo:ııda beraber tah 
ıil ederlerken tanı~mıı,lar, sevlgnıi§ler 
ve Praga dönd\lk!eri zaman evleruniı· 
lerdir. Madam Benct ayni zamaı;da i· 
Um ve diplomat ol:ı.n korasızın ev ha. 
yatını mesut bir şekle sokacak tarz
da çalı§Dlı!f, fakat c:ınu:J siya.af i§lerine 
hiç kanşmamıştrr. 
Beneş. mfllt hareketi idare için Pa

riae glttifi ı.aman Avusturya - Ma
car hilkllmetl Hanayı tevkif etmiı ve 
kadm, harp sonuna kadar mahpus yat 
mıttır Prag lltlkllline kaVUfup Be
net. Mazarikle beraber muzaffer bir 
diplomat halinde memlekete döndUğU 
zaman onu ~ bUyUk sevinçle kareılı
yan karısı olmuetur. Madam Bene,. 
kocumnı uğrunda mahpus yatmaktan 
b!r gO.n ılklyet etmemi§tlr. 

Beneein lwm dört dil bilir, muaf. 
kiden anlar, okumavı aever. tenf .. oy. 
:ıar ve ayni amanda iyi bir ev kadı
nıdır. Onlarm T~rda bir köy evleri 
vardır, arada mada bu evde oturmayı 
çok 11eVer. Pragda bulunduğu saman 
ev telerfle fula meegul olamudı. ÇOn 
idi kendlılnJ ziyaret edenler çoktu. 
Madam Benet, Pragda en kibar ve şık 
kadm ()fan.k tanmmııtı. 

Madam Beneıln tek llzftntU.U timdi· 
ye kadar c;ocu llh'bl otama.maeıdır. 
Beneş ve kann bugOn Pragı terket. 

mek ve lmc;reye çekilmek kararmJ 
vermitJenUr. 
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ZİNDANCI KAPTAN 

cakaın. Her sözilnll dlnliyeceksln. 
Yusufun bUtiln yaraları iyi olmuş.. 

tu. Bir köşeıle oturmuş söylenenleri 
c!ınllyordu. Kendisi için bir şey söy
lenmemesine milteesslrdi. 

Riyale: 
- Yusuf, dedi. Sen bize çok şeyler 

kaza:ıclırdın. Bizim için canını tehll. 
keye koydun. Ağır yaralar aldın. Se
ni hiç unutmıyacağız. Yalnız seni 
bir daha aramıza almak istemiyoruz. 
Bir denizci olmadığın halde bizim 
aramıza girdin. Fakat senin karın 

var. Denizci karıdan uzak yaşar. O, 
harpten, düşmanı mağlup etmekten 
başka hiçbir şey dUşUnemez. Senin i· 
çln karar verdik, lste11ğin yerde ra. 
hat bir halde yaşamak için ne lAzım. 
sa yapacağız. Oturup çoluk çocuk 
sahibi olacaksın. 1nşaallah iyi denizci 
çocuklar yetiştirirsin. 

Yusuf son dJrece mUteessirdf. Aı 
zamanda denize ahşmı~tı. Ondan ay
rılmak istemiyordu. Bunu açıkça. 

stlyllyccektl. Fakat Zehra, erkek el· 
blsesiyle başucunda duruyordu. 

Riyale: 
- Bak, dedi. Kızcağıza da yazık. 

Tehlike içinde yaşıyor. 
Yusuf cernP ,·ermiyor, fakat göz. 

Ierinl de Rlyalcnln gözlerinden ayır. 
mıyordu. Bu bakışları ile beni bırak
mayınız, ben karada ya~ıyamam, de· 

mek istiyordu. 
Ali Bey muhavereye mUdahale et. 

mek istiyor, fakat ne sl>yllyeceğinl 

kesti remlyord u. 
Zehrn.: 
_ Yusuf, dedi. Ne dUşUnUyorsun, 

beraber kalmamızı istemiyor mu • 

ıun? 
Yusuf ona da cevap vermedi. Zeh· 

ra devam etti: 
- Yaraların hô.ll iyi olmadı. Bir 

mUddet dinlenmen l!zım. Allah kıs. 

met ederse gene denize çıkarsın .. oı .. 
maz mı Yusuf .• 

Arkadaşlar kucaklaştılar. Yusu • 
fun gözlerinden iki damla yaş akı· 

verdi. Ali Bey ile karşılaşırken sor. 
du: 

- Nasıl AU Bey, dedi. Sen ne der. 
sin bu 1şe7 

-Neye Yusuf? 
- Benim denizden -.yrılmama. 
Ali :Blıyin gözleri gayrilh Uyart 

Zebraya kaydı. Zehra memnun Ye 
mes'ut görilnUyordu. Ali Bey, bir 
suc ilzerinde imiş gibi başını eğdi. 

- Çok iyi oldu, Yuıuf, dedl. Biraz 
dtnlenlrsln, kısmet ise gene denize 
çıkarsın ... Senin gibi bir arkadaştan 
ayrıldığım için Uzlildlim ama, rahat 
edeceğini dilşlinerek memnun olu· 
yorum. 

İKİNCİ KISIM 

Tunusun şirin köylerinden biri .•• 
KUçUk, çicekll bahçesinde ziyafet 

yeriliyor. 
Sekiz on kişi kahkahalarla gillil· 

yor, eğleniyorlar. 
Saçları omuzlarından dökillen gene; 

,.e gilzel bir kadın erkeklerin neşe· 
sini gittikçe artırıyor, durmadan on· 
lara hizmet ediyor. 

Minimini bir yavru, bazan bir ku• 
cakta duyulmadan öpUlllyor, bazan 
kendi haline bırakılıyor. Yavrunun 
emekllyerek adım atması, şarap 

maşrapalarını durmadan ttıkuşturan 
bn neşeli adamları blisbUtUn coştu· 
ruyor. 

- Deniz .. 
Evet, yavrunun adı Denizdi. Yu

au[: 
- Onun adını deniz koydum .. di

yordu. Ona Deniz dedikçe içim açılı· 
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ması onun kıymetini kat kat arttıra
caktı. Diltlln müslüman esirlere bU
yUk bir ziyafet verdi: 

- Siz, dedi, esir değilsiniz. Bu ge
µıi sizindir. 

Zindancı Kaptanın gemisi doğru 
Kuşadasına geleli. Patrona ve ntyale
nfn gemileri Sakıza gideceklerdi. 

Kuşadalılar Zindancı Mahmut kap 
tanı bUyUk bir tezahüratla karşıln
.clılar. Onun maceralarını duydular. 
Turman gemisi, Kuşu.dasında çok 
kalmadı. Tamirleri yapıldıktan son. 
ra Sakıza hareket etti. 

Peşkeş gemileri henıiz gelmemişti. 
Üç gUn sonra ufukta pcşkeşler gtl • 
rUndil. Zlııdancı kalyonlarının sancak 
YO bayraklarını, flandralarını açtır. 
dı. 

Peşkeştekl nlyale ile Patrona ıı. 
manda Tunus bayraklarile iki bUyUk 
kalyon görUnce şaşırdılar. 

Kendi ocaklarında böyle bUyUk 
kalyon yoktu. Ne olmuştu. Nereden 
gelmişti bunlar? 

Zindancı kaptnıı esiri Mehnıedl 
bir kayıkla ııeşlccşlere gönderdi. Meh 
met, Riyale ile Patronaya birkaç da· 
kika içinde başlarından geçen ma -
cerayı anlattı . .N'asıl esir edildiklerini 
nasıl kurtarıldılclarını, Zindancı 

Mahmut kaptanın kim olduğunu bi
rer birer söyledi. 

Zindancı, 1\lelımedi gönderdikten 
biraz sonra kentlisi de kayığa lıine. 
rek hareket etmişti. Malcsadı, Riyale 
ile Patronnyı, Jcendlslni tanıttıktan 

sonra görmekti. Dunun daha iyi te • 
siri olacağına kanldi. . 

Patrona, Mahmut kaptan gibi cc. 
sur birini kazandıkları için son dere
ce se' inmişti. Ji"azla olarak iki de kal 
yon olde ediyorlardı. Zlndancıyı ge.. 

misinde ayakla karşıladı. Ku,cakla· 
dı. Alnından öptU. GöğsUne bastırdı: 

- Hoş geldin, safa geldin .. dedt. 
Sakız önlerhıde yunyana gelen 

dört lı:alyonun hepsi silslenınlştl. Ri
yale top atılmasını emretti. Şimdi 
dört gemi de bütUn toplarını ateşle • 
ınlşlcrdl. Tunus ocağının ku,·vetıen. 
mlş, iyi blr kaptan kazanmış olmanın 
şerefine atılmağa başlayan toplar, 
bUtUn Sakızlılnrı ayaklandırdı. 

Bu kadar top atışı hiç duyulma · 
mı..,tı. Bütün halk sahile toplanmış, 

gemileri seyrediyordu. 
Piyale: 
- Şimdi dısarı çılcacnğız. Sakız • 

lıların arasında eğleneceğiz .. dedi. 
Eğlence Uç gUn Uç gece lle,·aın ctU. 

En güzel bnğlnrm birinde toplan • 
mışlnrdı. Yusufn yliksckçe bir yatak 
yapmışlar, eğlenceyi seyredebilme • 
si için de onu ortaya nJınışlardı. O
muzundan hafif bir yara alan Ali DeY 
hiçbir şey olmamış gibi dol aşı~ ordu. 

Jçlyorlar, şarkı söylllyorlar, top 
tüfek atıyor, çılgın bir halde e~l nl· 

yorlardı. 

Riyale ile Zindancı kaptan yan~ a. 
nn oturmuşlar, konuşuyorlardı. Hl) a-

le sordu: 
- Sen mUslüman mıydın? 
- Babnın mUslünıandı. 
- Ji'akat gemide seı::.1 hep hırlsti • 

ynn hillyorlardı <leğil mi? 
- Bvet anın lıcn babamı hiç u • 

nutmuyortlum. Onun mUslUman oldu 
ğunu bildiğim için Iıırlstlyanlıla ya

naşmıyordum. 

- o halde scıı sünnetli değilsin .. 
Zindancı lrnptnn utanır gibi boy · 

nunu lılil•tU. Cevap ,·crmNll. 
- nu işi btUrmell.. 
Zindanc ı yerinden fırlıynrak sor -

du: 
-Ne.>I? .. 
- Sünnet işini.. 
- Anlamadım .. 
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- Anlamıyacak ne Yar. Bak no 
büyük bir eğlence iclndeyiz.. Biraz 
da senin şerefine eğleniriz. 

- Beni sUnnet ml edeceksiniz. , 
- tstemlyor musun yoksa .. 
- latemez olur muyum. Fakat.. ~ 
- Utanıyorsun galiba.. • 
- Yaşım çok. 
- Sen karışma .. İşi ben yapaca. • 

tım .. 
Riyale, derhal emir verdi. En us. 

ta aUnnetçlyt getirdiler ve bir saat 
ıonra da Akdenlzln meşhur Zindancı 
kaptanı, Yusufun yanıbaşında yatı -
yordu. 

Sakızda, yaralıların iyileşmesi bek 
lendi. KöyIUler, limanlarına gelen 
misafirleri ağırlamak, onlara hizmet 
etmek için ellerinden geleni esirge
mlyorlardr. Fakat denizciler karada 
fazla duramazlar, canları sıkılır, Zin 
dancı kaptan gezebilecek kadar iyi
leştiğini görUnce: 

- Artık cok oldu, dedi. Gidelim. 
Riyale ile Patrona da aynı fikirde 

idiler. 
Fakat onlP.r, Yusu! ile Zindancı 

kaptanın iyileşmesini bekliyorlardı. 

Zlndancının teklifi memnuniyetle 
kabul edilerek kalyonlar hazırlandı 
ve yola çıkıldı. 

Sakız toprakları gözden silindik • 
ten bir müddet sonra açıkta iki ge -
mi görUndü. O devirde gemilerin ta
ınnması gilçtn. Korsanlar, görUnen 
gemiyi önceden anlamnk, ona göre 
terUbat almak mecburiyetinde idi
ler. 

Herkes bir mütalea tlerl sürüyor. 
du. 
Bazılar: 

- Bunlar Fransız gemileridir .. 
Diyor. 
Bir kısmı: 

- Ilayır İngiliz gemilerine benziyor 
mUtaleasını ileri sürüyordu . 

Felemenk ve Malta gemllerl 'lldu• 
ğunu da söyliycnler oldu. Zindancı 

kaptan: 
- Hayır, dedi. Hicbirl değil. Bu~ 

lar Malta gemileridir. 
Zindancı Mahmut kaptan, Patro

nanın yanında idi: 
- Bu gemileri diyordu Allah gön. 

derdi.. lyf bir av olacak .• 
- Fakat belki Malta kalyonlan 

değil ... 
- EvYeltı anlayalım .. Onlar blılm 

le harbetmek niyetinde değlller ga • 
liba .. 

- Nereden anladın? 
- Bir şey yapmıyorlar, bize doğru 

geliyorlar .. 
- Bize doğru gelmeleri harbet -. 

mfycceklerlne mi işarettir. 
- Ben öyle anlıyorum. Bakalım 

ne olacak .. 
Gelen gemiler hakikaten Malta 

kalyonları idi. Ve tuhafı Zindancı 

kaptanı arıyorlardı. Z!ndancının mu 
sadero ettiği gemi kaptanı. Kıbrısta 
kurtulduktan sonra Malta generali
ne iltica etmiş, dert ynnmıştt. Malta 
generali do iki kalyonu denize çıkar. 

mış: Zindancı kaptanı gomlsfle tutup 
getirin .. emrini vermişti. 

iki Malta kalyonu, bir müddet yak· 
!aştıktan sonra se!Am topları attı • 
Iar. Riyale ve Patronanın gemilerini 
lzmlrdon geliyor sanmışlar, Zindan
cı kaptanı soracaklardı. 

Zindancı Rlyaleye: 
- GördUnUz mU, dedi. Seltm topu 

attılar. Hemen biz de atalım .. 
Zindancı seıa.m toplarına kar0tlık 

verdirirken, bUtUn tay!aları anbar • 
lnra indirmiş, güvertede kalanlara 
da şapkalar giydirerek kalyonlara 
Felemenk bayrakları çektlrmlştl. 
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Zindancının tecrUbelerlne güvenen 
diğer kaptanlar, onun arzularını ye
rine getiriyorlardı. Dört kalyonda 
Zlndancmın emirleri tamamlle yerine 
gelmişti. Jkl Malta kalyonu tama • 
mtıe yaklaştılar. 

Fakat Zlndancınm direktifi lle 
dört kalyon rilıgAr Ustünde idi. Gemi
lerin bu vaziyeti. bir harp halinde 
bulunmaz bir nimetti. 
Dü~manın büyUk gemisi sarılmış .. 

tı. Fırsat ele geçer geçmez ateş edile· 
cekU. 

En mtisa!t zamanı Patrona bulmuş 
tu. KUcük geminin cephanesine ateş 
ettirdi. Malta. gemtlerl neye uğradık
larını şaşırmışlardı. Derhal karşı 

durmak ve mUdahale etmek fmkAnı 
yoktu. Bir tuzağa üUştuklerinl çok 
geç anladılar. Yapılacak tek iş teslim 
olmaktı. Fakat. Malta gemicileri kap 
tanı, aksi bir adamdı. Teslim olmak
tansa. ölmeğl tercih uderdi. Elinde 
kılıç, kalyonun güvertesinde sağa 

sola. koşuyor, bağırıyor, ıe,·cndlcırlnl 
€1trafına topluyordu. 

Zindancı kaptan, düşman kaplanı 
'örünce tanıdı. Patronaya: 

- Gemileri teslim almak gUç ola. 
cak, dedi. 

- Niçin?. ...., 
- Kaptanını iyi tanırım .. Arkada· 1 

tamdır. öıur, fı.kat teJllm olmaz .. 
- Ne yapmak lft.zım: 
Zindancı kaptan düşman gemisine 

do~ru ıaklaştı. Kaptanı çağırdı. lkl 
arkadaş kaptan biriblrlerlni düşman 
mevkiinde görUyorlarJı. Malta kap. 
tanı gözle ine lnan.ımıyordu. 

Zindancı, teslim olmasını rica et -
ti. Hiç l:!r fenalık ı;elmlyeceğinl do 
temin etti. 

Malta kaptanı nedense gevşemişti. 
Zaten harbetmekle bir şey kazanmak 
fftyle dursun kalyonlarla. beraber 

bUtUn tayfaları mahYodeceğinl bili' 
yordu. Sonra teslim olacağı taraftf 
en çok sevdlğl arkadaşlarından bi~ 
vardı. Nasıl olsa hayatı ve tayfalaıf 
emniyette olacaktı. 

Kaptan teslim olacağını söyledllll' 
ten sonra bir kayıkla Zindancını• 
kalyonuna geldi. Kucaklaştılar. Zill' 
dacı başından gecenlerl kısaca. an • 
Iattı. Dinini değiştirdiğini, şimdi ef 
büyük bir mevki almış olduğunu balo 
landıra ballandıra anlattıktan sonra: 

- Sen de bizimle beraber gel, bl' 
zimle beraber çalı~ .. Nasıl olsa Mal
ta Generaline gidemezsin .. dedi. 

Patrona ile Riyale bunu duyunc• 
son derece scYlndilcr. Yeni n.rkadll~ 
larının da isimlerini değiştirip Ab • 
met koydular. 

BUtUn bunlar, Zln<lancı kaptanıf 
sayesinde olmuştu. Tunus ocağıntıl 
deniz kuvvetleri, az zamanda ve bfG 
umulmayan tcsadUClerle ku,·vetıcn • 
miştl. 

Kalyonlar, Tunus yolunu tutmuş 

lardı. 

Riyale bu şahane girişin azamettol 
arttırmak Uızım, diye önden bir kS.. 
yık gönderdi ve gelişlerini haber ver• 
dl. Kalyonlar Tunusa girerken burÇ" 
Iardan toplarla selAmlanmıştr. Kal• 
yanlar da mukabele ettiler. Şenııı 
çok bUyUktU. 

Hep bir araya toplnnmışlardı. Zl.O
da.:cı Malmı ut kartiln, kendi gemf:ıl· 
nln reisi ilAn edileli. Zlndancının asi t 
et:lğl Mehmet kap1 an da reis olmtıt' 
tu. AH Beye: 

- Sen, dedi, cok cesursun. Şimdi
ye kadar gösterdiğin muvatrakı)·e& 
hepimizin göğsllnll kabartacak dere
cededir. Paşa zade olduğun için mcf 
kfln de yüksek olmalı. Yalnız deniz• 
cllikte bilgin az. Onun için Mehmet 
kaptan reis, sen de onun adamı oır 



:ı:· 

----------------------------· fıu üğa ısyan t~deo Saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri terket mek arzusunda olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate ahştırınız 
Bunun en iyi çareei 

TEV RRilHUfinı 
kullanmaktır. 

... mm._ ... ı:am_..-...... -.. ... .__._.m!lil__,n 

. ~ - Şartname \'e nUmunesı mucibi noo 20 x 25 ebadl!lda ıo mil on silin-
dırık rakı mantarı pazarlık usulile sat m alınacaktır. y 

ll - Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuru§ hesabile 40 000 r . 
muvakkat teminatı 3000 liradır. · ıra "e 

ın - Pazarlık 31-10-938 tarihi ne rastlıyan pazartesi gUnU saat 14 d 
Kabatnşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komlsyonund 1 e 
caktır. a yapı a. 

TV - Şartnameler 2 lira bedel mu kabili:ıd<> inhisarlar levazı mUba· 
yaat şubesile Ankara ve İzmir başmü dürlüklcrinden alınabili m ve 

V - 1etrklilcrin paz'.lrlık için tayi n edilen gUn ve saatte ryU. · zd 5 · 
\'enm 1 ·ı b' ı·ı e 7. gU -e para arı e ır ı tte yukarda aıiı geçerı komi!!yonn gelmeleri ilan olunur. 

(7311) 

da~ -;:/d~~emi~~ Yavşan ve Çamaltı tuuaıan için memur, amele ve lUzumun· 

hı daiıh )l ~a ınde kul.anılmak üzere satın almaca~ ve 27-9-938 t rı· 
n e a e edılceen-· T · 

6
' a • 

1 
• • d . ol ı an edılen 2 adet kamyoneti:ı şartnamesinde tadilat y 

ac .. gın nn yemden açık eksiltmeye konulmuştur. apı· 
~- Muha~men bedeli heheri 2400 lira ve muvakkat teminatı 360 u d 

K b ta-taEksıltme 26-10-938 tarihine rastlıyan çaroamba gUnU saat rla4 dır. 
a a ş levazım v b t b . d e iV · e mu ayaa şu esı n eki :ılım komisyonu:ıda yapılacakt 

alınabilir. Muaddel şartnameler parasız olar:ık her gUn sözü geçen ııubed:~ 

d h
yli-t E~siltmcye iştirak etmek isti yenlerin kataloğlarile karoseri şekl' 

a ı aksımatın ··ste . b' 1. ·ı b . • ı ve lifi . . . . ı go rır ır p an ı e enzın sarfiyab:ıı gösterir fenni t k 
m ~r;~ı ıhnle ?Un~n?en 8 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen §ubesine v:r: 

\ .r' ::: t:khf~erı~ın ka~~IU:ı~ ~uta zammın vesika almaları lfıztmdır. 
l~teklılerın ekmkme ıçın tayin edilen gUn ve saatte ylizd 7 5 gü 

me paraları le b. l'kt k c , \•en 
ır ı e yu arda adı geçen komisyona gelmeleri Ufın olunur. 

(7312) 

Keşif bedeli 5 ı 7 1i 39 k mirat açık eksil ra uruş ola:ı verem dispanserinde yaptırılacak ta· 
tüğünde ··rU1 t~eye konulmuştur. Keşif evrakile ~artnamesi levazım müdür

go ebilır. 
lstekliler 2490 1 k işe benzer i s~yı ı anunda yazılı vesika.dan b~ka en az 500 liralık bu 

den alacak} rJ yaptıg~ dair eksiltmeden ~ir hafta eHel nafıa müdürlüğUn
SO kuru 

1 
arı fen ~hlıyet ve 938 yıh:ıa aıt ticaret odası vesikalarile 38 lira 

ba g .... § uk ilk temınat makbuz veya mektubile beraber 26-10-938 çarşam 
unu saat 14 buçukta daimi encU. mende bulunmalıdırlar. (7316) 

Mo opomp s 3 ın a,ınac3kıır 
lln.nknm u ?.foto ıza mensup m esse ·at thtiyncı için pnı:nı·lılila üç nılet, 

unm ı>omp sntm ııhnncaktır. Pa7.arlık 8. ı ı . D3S giiııü sıınt l:> do han· 

1 
ız Matoryel daire.sinde 7apılacaktrr. Şartname nhnnk if'tcyenler 

ıor gün \'C 1 l'r gi pazar ı6a. rmck isteyenler )'ukarıcla yazılı gün ,·e snatte 

lıtanbul ilçüncil icra Memurluğundan: 
Mahcuz: ,.e pnrD)'a çevrilmesine koror 

verilen ı.e tnmıımınn yeminli ehli nıkuf 
tarohndnn (1650) lirn kı) met takdir olu
nan Haliç Fenerinde Te,·kii CaCcr mahnl
leslnln Kaznncı soknğındn eski 28 yeni 30 
numara ile murokkam bir taroh Topçu 
Zeysklnin bnhçesi bir tararı 30 numnrnlı 
bone ve tnrafeynl tarikiômile mahdut bir 
evin yarısı nçık nrttırmnya konmuş olup 
16-11-038 tarihine müsaıJif çarşıımba günil 
saat 14 den 16 ya kadar dalremiı:de birin
ci açık nrttırması icra ve arttınnn bedeli 
mukııdder kı:rmetıcn satılığa çıkıırılnn lıis
sel musip kıymetin % 75 ini bulduğu tnk
dirdc alıcısı üslfınclc bırnkılaca~ı nksi tnk 
dirde son aı ıtırnnın tcnlıhüdii baki kalmak 
üzere nrltırm:ı 15 gün müddetle temdit 
olunarıık 1-12-938 tarihine tesndüf eden 
perşembe günil sene ııyni saatte dairemiz
de )"apılocıık olan ikinci acık arttırmasın
da dahi yuknrdn yazıldığı veçhile bir be
del elde edilemediği surette satış 2280 nu
maralı kıınunun nhkiımınn tevfikan ecri 
bırakılncaktır. Satış peşindir. Arttınna
)'a girmek isteyenler mezkflr ft&fTI menku
le takdir edilen kıymete nazaran satışa 
konan hisseye isabet eden kıymetin % 7~ 
nlsbctinde pey nkceı.i ve:ra ulusal bir ban
kanın teminat mektubunu vermeleri ld
zımdır. Mezkür ı;ayri menkulün nef:.inden 
doğan birikmiş bina vergisiyle çöp vo fe
ner rusumu ve vakıf icaresinden mütcn·l· 
lit Jıilciıınlc ,·ergi mükellefiyetl:rle delld
Jıye rt'sıııi sıılı~ bedelinden ten7.il olunur. 
20 senclık Yakıt to,·iı bedeli alıcıyıı alt-

Ur. 
Me:la1r gayri menkulün efsafı umuml-

vesi: 
Mezkflr hanenin methalini teşkil eden 
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RADYO 
1 ı - T. evvel • 938 - SALl 

AKSAM 'NEŞR/l'ATI: 
Snat 18,30 Dans musilı:lsl {PU'ık). 19 

Konferans: Kadıköy Halkevi nnmınn \'e
clhl Uereketoğlu (Memleketimizle resim). 
lD,30 lsmoll Jfokı: Halk şarkıları. 19,55 
Borsa haberleri. 20 Saat nynrı, Faide ve 
arkadaşları tnrarından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,40 Ajans lınbrrleri. 20,47 
Omer Rızn Doğrul tarafından nropçn söy. 
lev. 21 Saat ayarı, oı kestrn: 1 - Baln
yert: Potpurd. 2 - Dnns musikisi. 21,30 
Cemal Kfırnll ve arknad~lan tarnfından 
Tilrk musikisi \'C hıılk şarkıları. 22,10 Ha
va nıponı. 22,18 Fasıl gaz heyeti: lbrahlm 
Ukgun ve arkndnşları tnrafındnn. 22,60 Son 
haberler ,.e crtrsi günün progrıımı. 23 Sn
nt nynrı, lsılklCıl marşı, Son. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

Opera ve senf onlk kon~erler: 
D.25 Jlamburı;: "Tnlstnrr• (\'erdi). 
9.30 Oslo: \'ogner, llahmnninof, Slrnuss. 

10. llerlin: Çaykovski. 
10.30 Hudapeşte: Çaykovskt. 
11.15 lstokholm: KldsikJerden. 

Oda mu&lklsl: 
5.55 Hih·crsum l; 5.15 Varşova; 8.40 

Brüksel; 9.10 nerlin; 9.15 Bükreş; 10 Lon-

dra (R.); 10 \'orşo\"a (Hnydn, Mozart>; U. 
20 Münlh (Bcetho,·en); 1 l.30 !;jtuısrat Olo-

zart). 

l'l11cs ve konferanslar: 
8.30 Jladlo Pnris: "Eyglısh books". 
9.10 Mlinth: "Der Erbförsler". 
9.30 Sottcns: "La Brouillc". 

10. Brilk rl J: "Esther" (Tiacine). 

lla{lf musiki: 
1.20 Hadio Paris; 5 Rolon:rn, Dtrlin: 

7 Hadlo Parls; 8 Vnrşova; 9.10 Berlin, 
\'iynna; 10 Roma: "Tuffolinn"; 12.10 IlU· 
dapeşte: Çigan orkestrası. 
Kabare ve varyeteler: 

10.10 Hilvcrsum; 10.30 Strasburs; 11 
Londra (R.); ı ı Postc Pnrisien (Ma:x. Re8· 
nier). 

Dans m11sikisf: 
8.10 Hilversum 2; 9.30 Kolonra; 1130 

Napoll gr.; 12.SO Roma; 12.25 Londrn (R.). 

1 Londra (N.). 

KIŞ SAATİ 

Avrupa memlcktlerl bu hnrtııdRn itiba
ren kış saatini t:ıtlılke başlanıışlnrdır. Bu
nun için, yabancı rndyo mecınmılarıııdnkt 
snnllcrini Türki:>·e sa:ıtine uydurmok için 
iki saat ililve etmek li'ızımclır. YerdiAlnılz 
programda snaUer Türkiye sanı oe sore 
yazılmıştır. 

avludan dokuz Jınsıımnklı mermer merdi· 
Yenle çıktldık~ metlOr arlud ın honeye ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
sirillr. Zeminin karosimen bir taşlık fi. 
zerinde lıir oda bir mutfak bir kömürllik 
'·ardır. lçinde bir hela \'e bir tulumlın 
dahi mevcuttur. Avludn hir kuyu ,.e meı
ki'ır oclnnın altında hariçten kopm olan 
hir odunluk vardır. 

lkimf kol - Bir ı1ofa ü~tnnde karşılıklı 
iki odn ve lıir cumba \'ardır. 

Üçüncü knt - Bir sofn üıcrinde karşılık· 
h iki odo ve bir hela olup etrafı korkuluk. 
hı hlr balkon ,.c helanın yanından diAer 
sokağa bir kiiçük kapı varılır. Bina kfı· 
glrdir. Heyeti umumiyesi 98 metre mu
rabbaı sahasındadır. Hakları topu sten. 
!eriyle ahit olmayan ipotekli ol:ıcaklılarla 
diltrr allık:ııl:ırlnrın ve irtifak hııkkı sahİP· 
krinin bu lı:ıklarını ve hU!.U~iyle faiz ve 
mesnrife d:ılr ol::ın iddinl:mnı ilfın tari
hinden itibaren 20 sün zarfında evrakı 
miislıllclcrh le birlikte dairemize hlldir
melcri iktizn eder. Aksi halde hakl:ırı ta· 
pu sicilleriyle s:ıhlt olmayanlar s:ıtış bede
linin ı>aylnşmnsından hariç kahrlar. Gny. 
rl menkul kendisine ihale olunan kimse 
derlı:ıl nyıı verilen mühlet içinde p:ırayı 
vcrınc7.se ihnle kararı fec:hohınur \'e kcn
ctislııılcıı e\'vel en çok teklifte bulunan kim
ııc~ e nrzctmiş oltlu~ıı bedelle nlmağn rıızı 
olursa ona, olmazs:ı veya bulunmnzsn 
15 snn müddetle tekrar nrttırrna)·a çıknn
lıp en çok ıırllırnnn llıale olunur ,.e iki 
llınle nr:ısındııki f:ırk ve ı:eçcn RÜnler 'h-

' 

ı ı; den hcsnp eılilerek faiz \'C ıllAcr ın:ısrnf
lar ıı:>·rıc:ı lıükme hacet kalmaksmn eski 
nlıcıd.-ın tahsil olunur. l>:ıha fazla m:ıhi
mnt olmnk isteyenler 17-10-938 tarihinden 
itib:ıren claircmh:de ntık ve nsılı bulun
durıılncnk arıtınntt şartnnmeslnc ,.e 
31/4031 nuııınr~ı dosyasına müracıı~J:ı ı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kayseri Cumhuriyet Halk Partisi tlyön• 
14 urul başkan lığından: 

<'DP eden malfımnt ,.c iı:ılınlı almış ,·c öS
renmi:, olacakları il:'ın olunur. CV. P. 261il) 

ZAYl 
927 - 028 - fl29 ve 935 srnelerine alt Dt'nlz 
Ticareti Jimnn cilzılnnlarını uıyl ettim. 
Hükmii yoktur. - Semsi 1/odamnn • 

Eksiltmeye konulan Kayseri hnlkevi inşaatına. talip çıkmadığından ayni 
şerait altında 3-10-938 den itibaren on gU) sonra p:ıı.arlıkla ihale edileceği 

ıııc:r.kür <lnireyo nıürnC'ıuıt etmelidirler. 
.. ı .................. . (\'. P. 2i18) lU1n olunur. (7160) 
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Fakat lsmlnl vermiyor. Size verilecek gayet mU· 
hlm bir mektup getirdiğini söylüyor. Dana sorar
snnrz, bir kere kendisini görUn. 

- Geliyorum. 
. Con asansörden çıktığı vakit, ufak tefek, pe-

rışan kıyafetli bir o.damla karşılaştı: 
- Ben Mls Marplcy'im, dedi. Bir mektup ge. 

tirmişsinlz, öyle ıni? 

Ufak tefelt adam şapkasını çıkardı vo şapka
nın astarındnn dn kirli bir zarf çıkararak Cona 
uzattı ..• 

Con, zarfı almak Uzere elini uzattıysa dn, a
dam vermedi: 

- Evvollt sizinle bir şey görUşmck isterim. ele
di. Bu mektubu veren adam, size verdiğim tak
dirde yarım sterlin vermenizi söyledi. 

- Mektubu size kim verdi? 

- Mcktubn bana veren adım belki ltısn boylu, 
beyaz sakallı biridir ... Belli! de değil... 

- Bu sözlerinizden mektubu size veren ada
mın bUviyctlnl nçmıyacnğmtz anlaşılıyor . 

- Bravo, nasıl da anladınız. 
- Pcktıırı, ben de size yarım sterlln vermlve-

cck olursam. • 
Ufak tefek adam, mektubu tekrar şapltasının 

astarına solrnral<, şapkayı bnşınn koydu: 
- Vermezseniz, dedi, ben de mektubu \'Cr· 

mem. Alla.ha ısmarladık. 

DÖRDÜNCÜ MAHKOM 
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r .. ıı parmnkları dikkati çekiyordu. 
Dalma şık Ye temizliğe alışmış olan Ambroı 

Kreyvlıı, l'etcrsln bu tomlzllğl karşısında Meta 
s!nlrlcndi. Başından geçen vakalnr dolnyıslyle na 
kendine bakınağn, ne de istediği glbi tcmlılenroe
i;e fırsat bulnnınm ış olan Kreyvln, ne ynpncağını 
b:lmeyordu. l':trafına bakındı. Polislerin nezareti altmd& 

kendini emin buluyordu. 
:Marpleyln bu sıkı şerait altında kendisine lrl· 

şemlyeceğlno dair artık ona da ırnnaat gc~mtşt~ 
Bununla borııber hayalinden Mıırple)·ln hnrlkulrıd 
kuvveti tnmnmlyle silinmemiş olduğu halde yerin· 

den kallmrak: 
- Ellcrlml, yUzUmU yılrnınnk. biraz serinle· 

mck lstivorum, dcclt. 
"olİsıer derhnl ıtıvaboya koştular. Her tara• 
• ' Uk tını nrnştırdılar. ŞUpheyl davet edecek on kllC 

bir iz hile bulunamamıştı. 
Kendisini muhafaza edenlerin dikkatli göz-

leri altında Krey\'in yıkandı, saçlarını taradı. Ora· 
dan diğer bir odaya geçerek çamaşırlarını dn de

ğiştirdi. Yeni UtUlenmlş bir elbise giyin.dl. 
DUtUn bu işler uzunca bir zaman sUrmUşttı. 

Kreydn elan hayatta olduğunu blsscdebnınck içha 
no mUmkUnso yapıyordu. Sanki ncres alması kl· 

fi gelmiyordu. 
Tuvaletini böylece ikmal ettJkten sonra bir-



Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Karaköy ,Beyazıt,Beşiktaş, Eskişehir, Konya, Erzurum, Kay seri, Malatya şube ve satış yer lerine ilaveten: 

lzmiriileıi ha_qıan bırakan bir güzeilik ile 

Hasan Deposu Izmirde açıldı 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri 

FAR HASAN 
Fare zehiri 

"FAR" FARELERiN. BZRAILIDIR 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup bUyük ve küçük her nevi far eleri. 

sı~anları d erhal öldürür. T esiri kat'idfr. F areler k okmaz. Buğday ne

vllerinl ser pmelidir. Macun olanlarını yağlt blr ekmeğe ve h erhangi 

bir gıdaya s ürerek f a r elerin bulunduğu yerlere koynıabdır. 

Kutusu 1 O büyük 25 =~~ 30 kuruştur. 

Kadın model aranıyor 

1 

~ 
t 

il 

ıi 

' r 

' 1 

t 

, ' , 
BIRIKTIRIRSEN EL 

ATAMAYACAG iN 
(Ş YOKTUR 

Akademi resim ve heykel şubesi atölyelerinde çalıştırılmak üzere kadın 
modellere ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin Fı:ıdıklıda Güzel Sanatlar Akademi· 
sine müracaatları. (7289) iŞ•llAMKA§DWAH•BiR·l«JMBAIU•Al 

66 DÖRDtJNCU MAHKUM 

denbire acı bir çığlık kopardı. Sonra yUzUstü yere 
düştü . 

Elinden bir şey düşmüş, döşeme üzerine yu
varlanmıştı. 

Mar~ Peters bu yere dtişen şeyi aldı ve yazı 
masasının Uzerine koydu .• 

önce orada bulunanlar, Kreyvinin tekrar ba
yıldığını sandılar. Onun öyle yüzükoyun yatışına 

bakakalmıştılar. Fakat bu gaflet bir an içinde 
zail oldu ve kalabalık içinden doktor ilerliyerek 
diz çöl<tU. Kısa bir muayeneden sonra Ambros 
Kreyvinin ölmüş olduğunu söyledi. 

Doktor bunu söylerken, aptallaşmış gibiydi. 
Kendi de bu adamm nasıl öldüğüne şaşıyordu . 

Müfettiş Ren sordu: 
- Kalbi mi durdu? 
Ren, bu suali sordu ama, öllimün kalp durma

sından ileri gelmediğine de emindi. 
Doktor cevap verdi: 
- Zehirlenmiş. Kendisinde zehirlenme eserle· 

rl görüyorum .. 
Müfettiş Ren: 
- Fakat nasıl olur, diyordu. Nasıl, nasıl; na-

Evet; bütün mesele buradaydı: "Nasıl olur
du?" .. Kreyvln ne yemiş, ne de içmişti? Ağzına 

sigara b ile almamıştı. Nasıl olurdu da zehirlene
bilirdl? .. 

' '- KURUNun kitap şeklinde roman tefriksaı - 1 

:OÖRD'O'NCÜ MAHK"O'M 

Mark Peters: 
1 - Yere dUştüğU zaman, bir friksiyon ~Jeti ile 

üzerine koku serpiyor du. dedl. Şişe yere düşünce' 
aldım ve yazıhanenin üzerine koydum. 

Doktor: 

- Tamam. dedi. İhtimal ondandır. Yoksa M.1 
diseyi başka türlü izah etmeğe imkfi.n yok. Bu frik
siyon şişesinin içinde zehir vardı. 

Bu sırada, friksiyon şişesiyle birlikte Krey· 
vlnin kullandıb'l bütün tuvalet takımı, ıa.boratu
vara gönderildi. Friksiyon şisesinde gayet pahalt 
bir koku bulunuyordu. Skontland Yard'ın Ia.bo
ratuvarı başka bir şey bulamadi. 

LAboratuvara gönderilen diğer eşyada da 
şüpheyi calip hiç bir şey görülemedi. 

Cesedin Uzeri arandığı zaman ceplerinden bi
rinden şu kQ.ğrt çıktr: 

"HESABI TAMAMEN GÖRÜLDÜ- LÜSYOS 
MARPLEY". 

Ertesi günü şefak sökerken, Con, halası Mis 
'.Agata Trim ile sabah kahvaltısı alırken telefon 
çaldı. 

Con yerinden kalktı. Çalan dahllt telefondu. 
Kapıcr, birisinin geldiğini haber veriyordu: 

- Burada, sizi bekliyor efendim. Sizinle ko· 
nuşmak istiyor. üstübaşx perişan, pis bir adam .. 

- -
-1. 
IO -Q. 
m .. ·-
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Askeri Fabrikalar 
i lanları 

54 7.5 lira muhammen bedel ile 800 
kilo soğan, 170 kilo taze bakla, 270 ki· 
Io ayşekadm fasulye, 1420 kilo patates 
270 kilo domates, 950 kilo lahana, 270 
kilo taze bamya, 600 adet patlıcan, 

1120 kilo ıspanak, 950 kilo pırasa açık 
eksiltme ile satın almacaktn-. İstekli
lerin muvakkat teminatı olan 41.50 li
ranın her hangi bir malmüdürlüğüne 
yatmlarak alınacak makbuzla ihale gü 
nü olan 14-10-938 cuma günü saat 
14 de Salıpazarında askeri fabrikalar 
yollamasındaki satın alma komisyo· 
nunda bulunmaları, şartnameler her 
gün komisyonda görülebilir. (6945) 

' 

ilan 
Galatadaki yazıhanemi Büyük Kına

cıynn hanına taşıdığım zaman biı_kü~ 
çük sandık içinde bulunan (93 .-7) 

yıllarına ait kazanç defterlerim"" '1';. 

pon işi iki gümüş vazo kaybolmuşlur. 
Bulanların bu şey)eri bana teslim et
tiklerinde 25 lira bahşiş vereceğimi 
bcynn ile getirmelerini rica eylerim. 
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