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SAVIFA ___________ __, ____________ __ 

Sayısı her yerde 3 Kuruş 

Ziraat V ekİli~in radyoda' 
dünkü söylevi 

''Türk köyü dünyanın en üstün 
ve refah il köyü olacaktır.,, 

:Zirant V c~:ili Ft>.i!: I~urdoğlu 

A. Ziraat Ve~dli F<ıik Kurdoğlu dJn 
z·nkara radyosunda köy kalkınması ve 
rr ıdraat Veı:.:Ieti te~kilatı hakkında aş' a-
b1 ak· .. ~ 1 soylevi vermiştir: 

Sayın dinleyiciler, 
Aşağıdaki sözler bütün hakikatle

rin yolumuzu aydınlatacak ebedi nur. 
ların ulu kaynağı Atatürkündür. 

"Türkiyenin sahibi hakikisi ve e
fendisi, hakiki müstahsil olan köylü -
dür. Köylünün netayiç ve semeratı me. 
saisini, kendi menfaati lehine haddi a -
zamiye ibHiğ etmek siyaseti iktısadi

yemizin ruhu esasisidir. 
Yedi asırdanberi, cihanın dört kö -

şesine sevkedilerek kanlarını akıttığı. 
mız, kemiklerini yabancı topraklarda 
bıraktığımız, yedi asırdanberi emekle
rini ellerinden alıp israf ettiğimiz ve 
buna mukabil daima tahkir, terzil ile 
mukabele ettiğimiz ve bunca fedakar _ 
Jıklarına ve ihsanlarına karşı nankör. 
lük, küstahlık ve cebbarlıkla uşak men 
zilesine indirmek istediğimiz bu asil 

(Sorıu: Sa. 4: Sıi. 1) 

Japonlar Hankovda bir Çin 
hükumeti kurdular .. 

Hankcvdan bir gl>rünüı 

li l!ankov, 30 (A.A.) - Japonlnr 
k ankova girer girmez orada muvak
l at bir Çin hUkümetl teşkil etmiş • 
erdir. Bu hUkümet azasının ekserisi 

1'1Inaıt Çinden gelmiştir. HUkumct r . 
eısHğine General Upelfar tayin olun 

llluştur. 

llUnkil Lik 

Alınan bazı malômata göre, Pekin, 
N'ankin vo Hankov muvakkat hUkfl • 
metleri pek ynlmıda birleştirilecek 

ve aJponya bu yeni merkezi Çin htikn 
metile sulh mUzakerclerine girişe • 
cektir. 

Maclarında 

tlç sahada da adarn
akıl ı kavgalar oldu 

Beş oyuncu hastahanede 
(Yazısı 8 inci sayfada) 

Dünkü atlı müsabakalar 

Blrfncl gelen subaylanmızclruı 

An7.arada Ulııs meıJaanımn gece ~nzarost 

On beşinci ylldönümü münasebetile 
- awwwı _________________ ._._,_ __ ,_ ______ ,_,._--------------------.--------------

·eulgar, Yunan, Yugoslav 
matbuatı hararetli ·yazllar 

neşrediyorlar 
Budapeşte, 30 (A.A.) - Türkiye 

Cumhuriyetinin on beşinci yıldönümü 
mü:ıasebetile Türkiye orta elçiliğinde 
parlak bir kabul resmi yapılmı§tır. 

Mebus general Galantai, AtatUrkün 
eserinden ve Türk - Macar dostlu
ğundan hararetle bahsetmiştir. 

Turan cemiyeti namına Keöpe Tür· 
kiyeyi tebrik eylemiştir. 

Türkiye elçisi bu nutuklara cevap 
vererek gösterilen dostluk hisleri':ıden 
dolayı teşekkür eylemiştir. 

Sofya, 30 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
Bulgar matbuatı, Türk milletinin 

kalkınma hareketinde onun kurt.arı.ı 

cısına uzun yazılar tahsis etmekte• 
dir. (Sonu: Sa. 4, Sıi. 5) 

Dahiliye vekilinin 
Basın Birliği Baskanına 

Telgrafı~ 
Basın Birliğinin &enelik kicngrcsi 

münasebetile Kurum başkanı Hakkı 
Tank Us tarafından yüksek makam· 
lara tazim telgrafları çekilmişti. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
3ekreteri Bay Şükrü Kaya ile Mat. 
buatUm um Müdürü Naci Kıcıman 
elgrafla cevap vermişlerdir: 

"Atatürk inkılabının hamlelerinin 
hızlanmasında ve yayılmasında müs
bet ve mesut vazifesini muvaffakı

yetle başaran dün ve bugiin olduğu 
r,ibi yarın da Atatürk emrinde ve 
İlinde yürüyenlerin fikir ve dilek 
doldaşlılım yapacak milli Basın iL 
yelerine sevgi ve s:ı.7gılarımm ibla-
'mı rica ooerim. 

"Atatürk, emsall görülmemiş ve lşldllme
mlş bir cesaretle derin bir ıslahat stıslle
si nl ele almış ve dilnyayı hayrette bıra
kan enerji ve süratle tahakkuk ettirmiştir 

BilyiiTı· 'Jlfil7ct Mcc7isi Reisi Abdii.11ıalik Reııaa, ltf areşal Fevii Çakma~, Baş
vcT.~l geçit resminde 

Marsllyada toplanan radikal sosyalist 
kongresi mUzakerelerlnl bitirdi 

Parti, komünistlerle alakayı 
kesmeye karar verdi 

.Marsilya, 30 (A . .A.) - Radikal sos- hurlyeUn düşmanları tarafından ya
yalist kongresi dağılmadan evvel Da- pılan hUcumlar neticesinde ihH\.l ve 
ladyeyi tekrar parti reisliğine seç - ya gUçleştirllmfş olmasına teessüf ey-
mlştir. ler. 

Marsllya, 30 (A.A.) - Hadlkal sos Kongre, milli komitedeki radikal 
yallst kongresi, umumt mlizakereler! sosyalist delegelerini radikal sosya • 

Dahiliye Vekili ve c. H. müteakiben aşağıdaki karar suretini list partisinin komünistlerle nH\ka • 
Partisi Genel Sekreteri on muhalife lrnrşı iki bin reyle kn. yı kesmiye mecbur eyler. Bu inkıta. 

Şükrü Kaya bul etmiştir. ın bUtlln nıcsuliyeti komUnistlcre 
"Kongreye muvaffakıyetler diler "Kongre htikflmetin icraat saha - aittir. Radikal sosyalist partisi bü • 

arkadaşlarımla lıeralıer saygılarımı. srndnki cesaretli gayretlerini tama. • tun demokrat partilerle teşrlkimcsa-
1 ıt sunarız. mile tasvip eder ve bu sulh ve iş ese. iye devnma azmetmiş bulunmakta _ 
1 Matbuat Umum Müdürii rinfn lrnmUnlst partisinin hattı hare- dır. 
1 Naci Kıcıman keti, kendilerine milliyetperver dl -} BuglinkU şartlar içinde kongre par. 
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ı a çıkma 
~iman istihkam arı ı gezen bir fransız 

muharriri cevap veriyor: 

Almanya harbe hazır değil,, "Çün •• u 
cleten kabil midir? Bu müddet zarfın 
1 sı Fransa lla İngiltere kuYvetlerlnl 
aı ttırmıya · tar mıdır? 

• * * Diğer taraftan, Almanyanın ne tay 
yareslle, ne de gemlleri!J Fransa lle 
ıınrbedemlyeceğl kabul olunuyor. 

Herkes, her fırsatta. Almanyanın 

hava kuvveUeri itibarile Ustun oldu 
~unu söylUyor. Bu korkuyu Fran · 
ı;;ız ga~etelerlnln birçoğu da besle . 
mektcdlr. Halbuki vaziyet şudur: 

Bugün çıko.cak bir ilarpte tayyar ~ 

n!n rolü mühimdir, fakat ba:r.ı 1 -ırnrn 

zo.nnettlği gibi Ustun değildir. lspan. 
ya harbinde gördUk ki, tayyare, or. 
dular t!c. :emek k&.bl, • ' "ndc Is) "''· 
ların ilerlemesine ya. dım ede bl il r. 
Fakat ne bir taarruzu tayf 1 edecek 
Amildir, ne de bir zaferi .. 

-, 
Alman askerleri bir monevra eanaamda 

Diğer taraftan, ~-YY&r~ ş~'Jlrl 'a 
tamiri kabil olmıyan tahribat yapt,ğı 
haM l, halkın mane'\'lya~ına. pek nz 
bir mikyasta zarar vermektedir. Bl
lAkls haJ:;ın maneYlyatım talr .. ~ edl. 
yor ve onu öyle fed:ı.1:0.rlıklara sU"''lc 
lUyor ki baYa bombardımanları olma 
sa rnfllet bu gibi harekctlc:-1 hlc dU
şUnmlyecekU. 

:Almanya bakında birçok eser yaz- bhs.rnfhğını satın c.labileceğinden 
mış olan Fransız muharrlrlerlndeı. bahsolunmuştu. 

.Tak Bardan son gtınlerde Almanların Mareşal Gftr.lng: 
Slegtrled JstihkAmlannı dolaşarak - Hileli bir alış verlştey:lz, diyor-
ve askeri vaziyeUnl tetkik ederek blr du. Çünkü ltalyayn müessir bir yar. 
kitap yazmıştır. "Almanya ve harp,. drmcı diye htçbir şekilde gUveneme
lsmlnl taşıyan bu eserinde muharrir, ylz ... 

Tayy:rc çok şeyi tahrip c-' blllr, 
fakat her şeyi tahrip etmlye knlka · 
maz. Sonra, her mcmlekct~j glttllı:çe 
artan hava mUdnfna tesisatını da gö. 
zftnUnde bulundurmak mecburiyetin. 
dedir. 

son buhran esnasında harbin niçin Alman crkft.nr harbiyesinin fikri 
çıkmndığını gözden geçirerek buna de bu merkezde. 
şu şekilde cevap veriyor: . GörUyoruz ki Almnnyı:ı. harbetmek 

''Harp çıkmadı; çUnkU, evveld, Al
manya hnrbe hazır değU; sonra, AL 
man erkıl.nı harbiyesi harpte muvaf. 
fakıyet kazanacaklanna hiç de emin 
bulunmuyor. Sonra, bir sebep daha 
var. HlUer ''Mein Kampt,, (mücade. 
lem) ismindeki kitabında, Fransaya, 
lngiltorenln mUtteffkt kaldıkca hU • 
cum etmlyeceJ;rfnf slJylemfşU.,, 

"Almanya ve harp,, kitabından son 
.vaziyeti tnhlll eden kısımları ahyo • 
ruz: 

• • • 
Alman hUkQ.metl harp istemiyor, 

çUnkU neticesinin ne olacağını bilmi
yor. ŞUphesiz Almanyanın harp için 
mühim Yasıtnları var: Milyonlarca 
asker; henüz tamam olmamış bulu. 
nan, fakat, bUyUk gayretler sayesin· 
do on sekiz aya kadar son derece bll
yUk bir kuvvet teşkil edecek olan bir 
istihlı:Am sistemi. emsalsiz bir sllt'ıh 
imaltltı. 

Fakat crktmı harbiye memleketin 
zaaflarını da blllyor. Alman mllletl • 
nln heyecanı malftmdur. La.kin altı 
ay bile harbe daya.nabUlr mi acaba? 

Berllndekller btUyorlar ki çnbuk 
bir hnrp yapacaklannı Omlt edemez. 
ler. İspı:ı.nya harbi Alman erk!nı har 
btyeslnl son derece bUyUk bir şaş • 
kınlığa uğramıştır. Asker ylne asker 
dlr; siperde yatan adam uçan adama 
dn, makineye do aldırış etmiyor. DUn 
olduğu gibi bugUn de muharebede 
esas olan şey askertn cesaretidir. Sev· 
kulceyş pıuho.rebe için nasıl yine en 
lUzumlu şey ise, muharebeye hıl.klm 
olan da yine plyadcdlr • 

istemiyor. Faknt barba sUrUklenebl. 
lir. ÇUnkU maned muvaffakıyetler 

elde ederek milleti bekletmesi dahili 
bakımdan l!zmıdrr. 

Diğer ta.raftan, Almanya şarka 

ve cenubi şarka doğ'ru yOrUmeğe mec. 
bur olacnğl zamanın yaklaştığını da 
g61'llyor ve o zaman garp komşul:ı.nn· 
dan gelecek bir mukabil harekete 
karşı şimdiden haı:ırlanıyor. 

Bunlar, Uzcrinde munakaşa oluna
mıyacak hnklkatıer. 

Alman mllletlnln bunlar karşısın· 
da aldığı vaziyet de hakikaten çok dik 
kate şayan: 

Burjuvalar, mUnevcr kimseler '\'C 

Parts Uzerlne 500 tayyare gönderi. 
lebilir ama, acaba kaçı hedeflerine 
varacaklı.rdır'! 

bt mal.O.matı olan kimseler blze 
diyorlar ki: 

- Alman tayyareleri 8000 metre. 
den uçacaklardır. • 

Gazel. f:f!at 890.0 .. ~et_red,~ ne 
g6recekler vo nereye ateş edecekler? 

Diğer taraftan da tamamile askc. 
rl bakımdan dUşilnelim vo farzede. 
lim kl ltalyan kuv\"etlcrl (yine farz 
olarak, bir UstUnlük sayesinde) Fran 
sız tayyarelerlnl ve lngillz filosunun 
bir kısmını akamete uğratabllmlşler 

ordunun bOyUl{ bir kısmı gayet sa • dlr; bu halde bile, Almanya kı -
mimt olnralt lnanıyorlnr kl, Alınan • zıl tayyarelerin işe müdahalesinden 
yanın son bir tazyik icra etmesi için korkacaktır. 
vakit mUsnltUr. lnı;ilterc sllA.hlnnı. SoYyet taynre ve ta.yarecllerl, Al
yor, fakat mUtte!lltlerine yardım e. manlarlr. bir değerde olmadıkları hal 
debllmcsI tein bir iki sene ı;ecmesi IA. de, nıticndeleden cekfnmcdlklcrlnı 

zım. Fransanın kun·etU bir ordusu İspanyada bize lsbat ettner. Birçok. 
ve mUhtm bir harp malzemesi var, larmın s6ylediği gibi ha\"nlarm Al • 
fakat harbe ltızım olan şeyleri yetiş. manya hdkimtyetl altında oldu~unu 

ttrmek kablllyetlnl bugün kaybet • vetayyaresinln yardımı ile ti.ol bir hU 
mlş bulunuyor. cumu kotaylnştrracn~ınr lddfn ede • 

Anlatılan bir fıkra var ki, Fransa- meyiz. 
dakl işçi meselesinden Almanların Evet, Almanya belki ~nl bir hü . 
ne kadı:ı.r memnun olduklarını peki· cumda bulunacak' e mUtel\D.slf fakat 
yi gösteriyor: fnydnsız bombardımnnlnra girişecek, 

NUrnbcrg konferansının açıldığı fakat muharebe yine uzun stirecek 
gün, Operadaki gala mUsameresln • ve o zaman iaşe meselesi ortaya çıka. 
de Hitler Fransız hUkClmetlnln emnl- cak. 
yet tedbirlerine başvurduğunu ha • 
ber nhyor. Bir nn l«;in endişe eder gl. 
bl görUnUyor. Fakat, doktor GBbels 
yaklaşıyor ve yanındakilerin de işite 
btleceğl yUksek bir sesle: 

Alma.ıyanın, snnayie derhal ltızıuı 
olan şeyleri temin için ne ktı.fl dere. 
cede demiri Yar, ne de bakırı. Suu'i 
yakıcı madde imali için o kadar ı:a. 
lışmasma rağmen benzini de yok, ka. 
uçuğu da. 

vı2nctut hadisesinrleiı CPk' 
.., , 

haoısesın ~ kadar 

il ere ne vapa
ca tı, ne yaptı ? 

Y azao : Lidde1 Hart 
(Tayms askeri muhabiri) 

Birlblrlni takiben karşımıza çıkan 
bütün beynelmilel meselelerde tn -
giltere htikümetl taahhUtlerlnden kı 
çınmak için haklt görünen blrtakn1 
ldialar llerlye sUrdü. Fakat haklk ~• 
şu ki, TIA.dlselere karşı h~r baş eğle. 
te daha fena vaziyetlere doğru y-;l 
aldık. Blnnetlce merlenlyctle ber:ıbeı 
Mzim mevkilmlz de bundan mUtees 
slr oldu. 

Mançurl meselesinde bizim lçln as 
kerı harekMta. bulunmak mUşkUl . 
dU. Fakat lktısadt Ye mane,·t tazyik. 
te bulunabilirdik. Dnnunla berab:?r 
bu iktısadt 'Ve maneYt tnzyikı dah i 
göstermekte tereddüt ettik. 

o zaman, Mancurlde doJrudan doğ 
ruya lngillz mUtt~fiklerile altı.kadar 
bir yazlyet olmadığı iddia edlllyordu. 
Bunun üzerine Japonya hUcumuna 
devam ederek Çlndeki mUttoflklerl · 
mlze dokundu. 

Habeşistan meselesinde stratejlh 
tozlar bitim elimizde idi. Petrol Uze. 
rine koydul;umuz zecrt tedbire lltve 
olarak, Habeşlere cephane gÖJır\er • 
Hydik İtalyanın hareketine daı !>e 
vurabiltrdlk. 

Buna karşılık ltalyanlarm bize 
mukabele! bilmisil nevinden harp aç 
ması da pek büyük bir tehlike ol· 
mazdı. Gerçi "milU hUk{imet,, ln lA • 
zımgelen kll'vvet tedbirlerin! Once • 
den almamış olme.sı dolayıatle İtalya 
bize oldukça zarar verebillrse de. 
biz yine onu yenebilirdik. 

Fakat bizim tam bir anu ifade et· 
mtyen yarı l~ablı vazlyeUmlz, btzln 
tein en mUkenıel teminat olan muş 
terek emniyet 'Sistemini botmağa. B ... 

beblyet verdi. 

KUVVETLER BİZİM ELİMİZDEYDi 

fspanya. meselesinde, yine kozlar 
hlzlm elimizdeydi. Garbt Akdentzde 
stratejik mevklı~ılı, munrızlarımıza 

o toprakta barbetmek cesaretini ·er 
mlyecek kadar kuvYetll idi. Fakat 
Biz Almanya ''e ltnlyanın müdahale_ 
sine karşı koymak istediğimiz l~ln, 
cok ku,·yetJi bir mevkii pe1' muhtıra. 
1ı bir yaı.iycte sokmak tehllkesl ge· 
çlrdlk. 

Bu suretle, büyük harpte blıh:ıı 
dostlanmız olan lspanyol hnlkına 
• ıusmen lspanyadaki Bolşevik test. 
rlne yardım etmiş olmaktan lUzum· 
suz derecede korkarak ve kısmen o 
mıntalrnda umumt bir harp tevlit et. 
mekten (ki bu da boş bir endişeydi) 
korkarak ihanet etmiş olduk. 

Çekoslovakya mc::elesinde coğrafi 
v-zıyetlnden istifade eden Almanya. 
nın Ustun mevkii bize engel teşkil 
ediyordu. O sebep~ ::ı Almanlar, bel 
ki Çekoskoslo\'akyanın hudut ho.ttını 
işgale muvaffak olabHirlerdi. Bu -
nunla beraber, - Çe'klerkendt başına 
bırakılmadıkça • Almnnynnın bUtUn 

Çekoslo\'akyayı 

lmkln yoktu. 

si' zaptetmeslne a 

F'akat Almanyanın uzayan bir bSf· 

he dayanabilecek menabil yoktur. lJd 
ltlb- .a netice. tekrar Almr ··:·~ı .. ıı 
aleyhine olurdu. 

f.\ Bundan başka harplerde mUd1 • , ... ~ 
u-· ''nlUğU gıwesinl fUtuhatla .. 
etmek isti yen devlet nlc: hine b' · · 
ğer Amil teşkil etmektedir. 

Böyle kuvvet toplayan bir strııtcJI 
1·- ~rllmnın Alman :.!J:·htarı ~- t: 

tinden de istifade edebll:rdl. 

BUGUNKU V AZlYET 

Çekoslovakyanın bttaraflaştırıl' 
...ıası Almanyanın Avrupa cenubll 
şarkisJne doğru yolunu t.~::ı.caktır. f. l 
temin edildikten sonra, Almr.nya, ,,. 
zun mUddet sUrecok bir harbe uıult~' 
· . .?met edebilecek b:ıle glrecektfr. 1/B 
bizim. on bUyUk stlAhımxz olan ı•sb• 
Iuka,, t.,.sirtnf k:ı· b:::dccektlr . 

Almanya"ın şarka doğru gtS11•ş1r • 
me siyasetini terviç eden• .. r. onun bil 
suretle Rusya ne carpışa.cağını tah • 
mln ediyor!ar. Gerçi La m .1ukUn ts!' 
de Almanyanın daha müsait bir bB' 
def tutarak en az mukavomet edecel 
bir istikamet tutması mııhtemelJff• 

Eğer İspanya, Franko kuvvet1""1 

tn.r"' fından zaptedltfr "e blnnettee 
fpel~flerfn CCpheS0 "'°' !Hl'1S'"0 ,...:ı~r:>O: 

bizim l~in mukavemet pek azalır. J 
bizim için r 'tavemet fmkAnı pe 

Almanyanın genişleme işttbasınıJ1 
şarıı:a doğru uzanmakla tatm nı:ıeatl· 
mesl n Rusya lle çarpışDldsr ~· 
muhtemeldir. Fa::at 6yle görnnu1or 
ki Almanya, bundan sonraki mut!'~ 
flklerlnl daha zayıf kuVTetler ı · ~ 
garp memleketleri bahasına genişle.. 
mekte arıya.caktır. Ve şurası mubn1" 
kaktır kl, İngiltere Çekoslovakya. J 

parçalanmasına yardım c.tmekle fe.
na bir harekette bulunmuştur. ,, 

Mesleki tedrisatta 
yeni tayinler 

Ankara sanat okulundan B. Rlfııt 
Na.ımi Yelmen tzmlr S. okuluna, ıs· 
tanbul Erkek torzllllt okulundıııı 
ŞUkrU Edirne sanat okuluna, ıırotr 
emrazı zUhrevlye dispanseri başhe • 
kimi özatar bmir sanat okıılu doğ• 
torluğuna, Ankara. sanat okulu staj· 

yerlerinden Kadri özsoy l{onya sa .. 
nat okuluna, Ankara sanat okulıJ. 
etaJyerlerlnden Mehmet GUrsel Edfr .. 
ne sanat okuluna, Izmlr sanat okU· 
tundan Mehmet Diker Konya sanat 

okuluna, latanbul ÜniYersltes\ ıdııre 
hukuku ordlnarytlsil Sıddık Snmi O· 

Halbuki cesaret, ne ko.dar kuvvetli 
olursa olsun, bir mide mcselestdlr. 
Alman askerine, nazariyede, sabah • 
leyin bulgur çorbası verilir; öğleyin 
160. 180 gram et, 1200 gram patates 
10. 15 gram da yağ ile 200 gram scb· 
ze; akşama da 30 gram tereyağı, 125 
gram domuz suçuğ'u. peynir veya ba
lık. Askere verilen ekmek mlktan 
da. gUnde 750 gramdır. 

- 1\1, Daladye Marsllyadakl Dok 
işçilerini seferber etti mi acaba? dl. 
yor. 

O halde, uzun bir harp edebilmek 
için Almnnyanın denize ht'lklm olup ================= 

nar na.ve olarak İstanbul Yükselt 
1ktısat ve Ucaret okulu icra ve lfll\S 

hukuku ölretmenllğtne, İstanbııl 
Selçuk kıı enetitUsUnden Mazhar 

Bu, askere yetlşecJk bir yemektir, 
fakat muntaznman verlleblllrse ve 
ekmek de iyi olursa. Lftkin harp za. 
mıınında erzakın Uçte birinin eksile. 
ceği tahmin olunuyor. O halde aske. 
rln knlbindeki hararet fiOO gram ek· 
mek \'e 60 gram söğUşle mi muhafa
za olunacak? 

Alman hUkflmetl de harp istemi · 
yor, çUnkü 1918 deki gibi bir ittlfal! 
lcarşısında. kalncağrndan korkuyor. 
ltnlyadnn şUphe ediyor. 8 cylUlde NU. 
rnbergde lnı:dltcrenln n. Musolinfnin 

Herkes gUlüyor, Hitler de rahatlı. 
yor. 

Bu suretle, Cumhuriyetçi hUkiımet· 
lerin otoriteden mahrum bulunmala
rı, Frt:.nsnda. 193G danberl tatbik e· 
dilen tenbellik kanunları, Fr:ı.naada 
3 milyon ecnebinin bulunmaıu AI • 
manyaya itimat ve Uınlt veriyor. 

... Alman erkAnı harbiyesi için 
1erhal harbe girişmek taınamlle ha
rırlunmadan çarpışmak demektir. 
Yani o zaman Almanya, 1914 de ol. 
duğu gibi, hem şarkta, hem garpte 
harbetmiye mecbur olacaktır. 

1'~rkAnı harbiye buna itiraz c"di~·oı. 
Ona g6re Almanya muharebeye nıı • 
cak 1940 Yeya 41 (le girebilir. ÇUnkH 
o tarihte Almanya Avusturyadan da 
alacağı askerle en fatla asker mlktn. 
ı ına sahip olacaktır. 

Fakat ikt, Uç sene beklemek mad· 

abl1ıkanın önüne geçmesi lhımdır. 

Halbuki, General Görlng Almanya 
nm ablukadan korkmadığını sByler. 
ken sadece erkAnı harbiyenin bUyUk 
bir endişesini gizlemeğe çalışıyor • 
du. 

19H de kuvvetli bir filo tnm blr 
ablukaya muvatfalc olamadı. Fakat 
o zaman Almanyanın n1:ık deniz fi . 
losu aşağı yukaı:ı lnslltcrcnln filosu 
kadar Jmvvetli idi. 

Bugün Almanynnın, tngilterenln 
on beş "fe\•kalt\de,, diretnotlarlle 
boy ölçUşebllecek nncak lkt zırhlısı 
var. 27 şer bin tonluk .olan ve ynl
nız 280 mlllmetrelllt topları bulu • 
nan hu iki zırhlı dn. lngllh: gemileri
nin 406 milimetrelik toplarının ate· 
şlne mukavemet edemez. 

Almanya, sade Fransız filosu kar. 
şısmda bile fena ,·azlyette buluna -

cak ve sahillerlnln ablukasını gör • 
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

ltalyanın yardımı ablukaya bile 
mAnt olamıyacaktır. Esasen Alman 
erkAnr harbiyesi İtalyan yardımına 
gü,•enmek blle istemiyor. 

Bu şerait dabllinde Almanya. kar. 
şısında tngııtz. Fransız blokunu bu· 
lncağı bl.r harbi göze alamaz. BugUn 
kü tered~Utlerlnln de sebebi budur. 

Nazım Esmer Ankara hmetpatıa 1'ız 
ensUtUsUne, İstanbul Sanat okU .. 
ıundan Cevdet Kotak İzmir ıa " 
nat okuluna, Ankara sanat ok.ulun • 
dan Nihat Saydam Konya sanat o ' 
kulu direktörlUğUne, Konya sanııt 
Trabzon sanat okulundan Sentha. 'fJ. 
dlrne ear.ıat okulu dlrckt6rUğUrı0• 
Trabzon sanat okulunann Seioba 'fJ. 
ge tımlr akşam kız snnat okutunıı. 
ncıktan Bedia Sel Mantsa kn: ensd -
tUsUne tayin edilmişlerdir 

Onun için, fUtuha.ta ve arı:ı.ıfye 

ihtiyacı olan Almanya Y.8 garp dev • 
letlerl harlotnde "faydalı,. bir mu • 
harebey.e g'irlşmeğ'e tnlışaoak, yahut llııı•llflll-•:lf!W!lllE•--mt"""""'-ır"" 
da Fransayı mUtearrlz olarak st1 • 
rUkllyeceğl bfr harp arayl\Cak. ÇUnkU 
Fransa o ıaman mUtteflklerlnln yar. 
drmrndan mahrum kalacaktır. 

KURUN'a Yazıhnıı 
abone \'azdırıoız 

.Aı;ık bir şekilde görlllmcsl JAtrm· ......................... -
selen budur. 



.t - KURUN 31 BlRINCITEŞRlN 1938 

Pera, Trikolor'u' 
Bükrer T• 1 - 2 yendi . ·zı--· .... 

tın.d ~ ıkolor klübü oyuncula- Pera sol içinin becerıksı ıgı yuzun-
fed an ınuteşekkil takımla, şehrimizin den bir çok gol fırsatları kaçıyor. HU. 
sab: olnn~an klüplerinden Pera, dün cumlar devam ederken, Rome:ı sağ 

G
.. Taksım stadı:ıda karcıılacıtılar. bekinin hatası yüzünden top, kale ö-
un.. " " f gU 
1 

un pazar ve havanın da gayet nüne kadar geldi. Bambino da bu ır-
d ze olması sahaya dört bin kişi ka. satı kaçırmıyarak sağ üst köşeden i-

Baur dbir seyirci kalabalığı toplamıştı. kinci ve galibiyet golünü attı. 
n an "k· 

lcrek 1 ~ se~e evvel de şehrimire ge 40ıoa:ıl 
be takvıyeh Galatasaray takımile 40 ıncı dakikada olan bu golden son 
ne~~bere kalmış olan Romenlerin ne ra oyun karşılıklı hücumlarla sona er-

kıce alacağı merak ediliyordu. An· di. ca nı· . 
nı ısafır takım sahaya çıktığı za- • • • 
,,., a:ı OyUncuların tamamen genç ele- Şehrimizde iki maç daha yapacak o. 
... anlrdn "b y • lan Trikolor takımı, bizim ikinci küme la h. . 1 a:et oldugu ve eskı takım- k 
dU. ıçbır alakası bulunmadığı görül. takımlarından farksız bir oyun çı ar-

dı. Eğer Pera her zamanki oyll:lu gös-

la!f1aya ilk çıkan Romenler halkı se- termeseydi misafir takımı büyük bir 
ler.· adıktan sonra §U §ekilde dizildi- farkla yenebilirdi. 

Dünkü maçta her iki takım da va-

ku~nesku - Petresku, Sukitules- sattan dun bir maç yaptılar. 
'l'e d Florca, Anghelache, Boteanu _ Hakem Şazi Tezcan oyunu mükem-
ldi~ ~r, Aleku, Kristesku. Kampcanu, mel bir şekilde idare etti. 

Sipahi ocağının tertip ettigi 
K©lfil kl\JJ 1r lh1 ü IP)Ü lkO~IF 

Dün, Sipahi ocağı tarafından tertip 
edilen müsabakaların ikincisi Harbiye
deki sahada yapılmıştır. 

Birinci müsabaka: İstanbul müka· 
fatı: 

1 - Cavit Bulca (Do~an) hata ;;ıı: 

1.37 de. 
2 - Melahat Akse] (Murat) iki ha. 

ta 1.40. 
3 - Süreyya Paras (Nassil) iki 

hata 1.40 . 
Merhum yüzba§ı Avni mükafab: 
1 - Eyüp Ôncü (Tr.ciça) hatasız 

1.39 2-5. 
2 - Ahmet Kızılkan (Hilal) bir ha-

ta 1.50. 
3 - Orhan Aziz (Cüce) iki hata 

2.17. 
Zingal mükafatı: 

- ı. 

.... .. 
aılesku. l'kinci küme maçları 

Pera · 
Yordu: ıse !3U kadroyu muhafaza edi· Süleymaniye stadında günün ilk 

karşılaşmasını Kasımpaşa • Karagüm
rük B takımları yaptı ve hakim bir 
oyu:l. çıkararak Kasımpaşalılar 3 - 1 
galip geldi. 

1 - Melahat Aksel (Murat) bir ha.. 

ta 1.44 4.5. Dii11kii kon]:ıır hipiklerdc bir subay mani OJtlr]:en ... 

"' Safatinos - Mesinezi Hristo -
~ıçov· ' 
dis ~ç, ~tiyen, Çaços - Eko:ıomi. 
l'i. ' Ulafı, Buduri, Bambino, Todo-

~akeın, Şazi Tezcan. 
gi~rnenıer mavi gömlek beyaz don 
va dişlerdi, Oyuna Peralılar başladı 
takı erhaı hücuma geçtiler. Birbirini 
ka P eden bu akınların ikinci daki
p~ında, kornere hatalı bir çıkış ya
ile ( 1:0nıe:ı kalecisi Buduriden plase 

KASIMPAŞA - ALTINORDU 
Refik Osmanın haıiemliği altında 

oynanan bu maçın ilk devresi müteva
zin bir §ekilde cereyan etmiş ve 1-1 
neticelenmiştir. 

lki:ıci devrede ağır basan Kasımpa
şalılar, iki gol daha atarak oyunu 3-1 
bitirdiler. 

KARAGÜMRÜK - BEYLERBEYİ 0.. goıu yedi. 

rek ~neş, Romenlerin aleyhine. Ge- Hakem ~ref Tevfiğin idaresi altın
cıb'" u vaziyet ve gerekse saha yaban. da oynanan bu maç, çok sert ve kav. edif · esş.sen iyi oyunculardan teşkil galı olmuştur. 
bo ~enıı§ bulunan misafir takımın llk devre Beylerbcyinin hakimiyeti 
ra c lllnasına sebebiyet veriyor. Pe- altında geçmiş ve devreyi 2--0 galip 
dak~Yuna, tamame:l! hakim. 15 inci bitirmişlerdir. 

2 - Cavit Bulca (Efekızı) bir ha-
ta 1.55. 

3 - Cavit Bulca (Doğan) bir ha· 

ta 2.16. 
Ordu mükafatı: 
1 - Cevat Gürkan (Akıncı) hata. 

SIZ 2.09. 
2 - Cevat Kula (Güçlü) hatasız 

2.11 3-5. 
3 - Cevat Gürkan (Yıldız) bir ha-

ta 1.37. 
Bu müsabakada zaman mevzuu bah. 

solmadığı için, hata yüzünden Yıldız 
üçüncü olmuştur. 

Sümer Bank mükafatı: 
1 - Orhan Aziz (Olga) 1.55. Di. 

ğer hayvanlar elemine olmuştur. 
Şampiyona müsabakası mükafatı: 
1 - Ahmet Kızılkan (Akın) hata-

sız 1.45. ~lıka~an sonra Trikolorun açılmağa İkinci devrede, Karagümrüklüler bi
llltkla.dıgı görülüyor. Artık akınlar kar raz açılarak ilk ve son golleri.:ıi attı
~lrt ~oluyor. Pezıanın ilk dakikalar- lar. 

2 - Kudret Kasar (Rüz:gar) bir 
Kazarıcrn1ara mükd /atları veriliyor .. 

hata t.50. 
3 _ Salahattin Orhon (Bebek) iki 

hata 1.40. 
20 . ızı: kalm~dr. Bu devrede oyun gittikçe sert bir 

''-'ci dakikada, Romen sol mu- şekil almağa başlayınca hakem Bey- • • • 
•toll I> uzun bir ortalayışı ti.zerine Ierbeyinden bir oyuncuyu dıean çıkar. Milsabakalardaki par'kurlann hepsi 
~ era kalesi ö:ıüne kadar geldi; mak istedi. Bunun üzerine iki takım 1 
..:,, 8to ve Mesinezı"nin bu tehlikeli va- 1 b. b" 1 · · dil cı.~mdiye kad.ar Türkiyede yapılan arın 
<.ıJ oyuncu arı ır ır erme gır er ve po- :r 

yapılmııı, birinci müsabakada ganyan 
210, plaseler 125 ve 830; ikinci müsa
bakada ganyan 170, plaseler 170, 95, 
181 ve 120; üçüncü müsabakada gan . 
yan 1505, plaseler 255 ve 150; dör • 

• A 

düncü müsabakada ganyan 2630, pla-
seler 625, 714 ve 106; beşinci müsa -
bakada ganyan 222, altıncı müsn!.-aka. 
da gany,an 266 ,plaseler de 115 ve 765 
kuruş vermişlerdir. 

ı._lette Jska geçmeleri merine topu ya- ı· . . d .. d h 1 il k" en müşkülü idi. 
~ l'llh. ısın yerın e mu a a es e ımse ya. Koşular büyük bir kalabalık önünde 
Bait o1•.ran merkez muhacim, daha mü ralanmadan tekrar maça devam edildi 1-~~~~::_::_::..:=::.==~----:-:=-:--:---:--------:---~7:~--::---;--~~----;--

~~~:~y~:~~a~e~!ğ ::;en ı: ~~neticede Beylerbeyi 2-1 galip gel- PoBlste Gelecek sene eka 11 iyet oku il arından 
l> tlık sayısını kaydetti. ANADOLUHİSAR - ANADOLU d 

0 
.• f d u" . daha kapan 1 yor 

dek·er~ bu golden sonra oyun üzerin- Şeref stadı:ıda yapılan bu karşılaş- Otomobilin Freni 
.... 

1 
h. akimiyetini tamame:ı kaybetti, d f · b' · · An 

v_. 'l'r ma a ecı ır netlce vermış ve a- Bozukmuş ? 
ltıa ... ıkolor oyuncuları daha ağır bas- doluhisardan bir oyuncuyu hastaneye 
;a haşladılar. kaldırmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Kemal Şerbetçinin idaresindeki 483 

''a 0 rn ... en takımının bilhassa sagy dan numaralı hususi otomobil Şişli~en 
J t Hakem Rıfkı Aksoyun fena idare 
top ıgı müessir hücumlar, üç ortanın ettiği bu oyunun ilk devresinde Ana- Pangaltıya gelirken Vatan gazinosu 

Şehrimizdeki bazı ekalliyet okulla
rı bütçe darlığı ve talebe yokluğu dcı. 
layısile okullarım tedricen kapatınağa 
karar vermişlerdir. Bu arada üç ekal
liyet ilk okulu kapannuştı. önümüz -
deki ders yılı aonunda 'bir kaç ilk o • 

ıu PU fazla ezmeleri yüzünden bir tür- dolu l-0 galipti. lki:ıci devrede Hi. önünde vatman İsmailin idares.il'ldeki 
aa ~o.ı ?lınuyor. 42 inci dakikada, Pera sar sol hafı Salahattin ile Anadolu sağ 5 7 numaralı Şi§li - Beyazıt tramva -ne! ıç.ı, muhakkak gol olması bekle. içi Mustafa birbirlerine girdiler. Bu yına çarpmıştır. Otomobil hasa:a u~-
tak hır. h~cumda topu avuta kaçıra· dövüş merakı anında diğer oyuncula- ramış, !çerisinde bulunan Fahrettin .. c Öğretmenlere Konferans 
de gahbıyet fırsatını heba etti ve ra da sirayet etti. Ayni halin seyirci- Kemal hafif surette yaralanmışlardır. Verilecek 

\'re de bu suretle so:ıa erdi. ler arasında da yüz gösterdiği görülü- Yapılan tahkikatta otomobil freninin Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğ -
lk· ikinci devre yordu. bozuk elmasından hadisenin vukua gel- retmenlerin mesleki bilgilerini artır • 

başı ıncı devrede mütevazin bir oyun Kavga esnasında yere düşe:ı Hisar diği anlaşılmıştır. mak maksadile terbiyevi konferanslar 
Va ~dı. Peradan Bambino, sağ açığa sağ açığı Mehmedin yüzüne atıl~n müt Başını Dışarı tertip edilecektir. Bu konferanslar ilk 
ıı0~! ~nerkez muhacime geçmiş Eko- hiş bir tekme zavallının burnunını par Ç k tedrisat ispekterleri tarafından verile 
kel· ıdıs de çıkmıştı. Karşhklı tehli- çalanması:ıa ve kemiklerinin kırılma- ı arIIJIŞ cc1!:i gibi cı.ehrimizin tanınmış ve bu iş-

ı akı l b" b' Haydarpaşa lisesi talabesinden Eş - ~ :o 
kat n.ar ır ırini takip ediyor, fa- sına sebep oldu ve nihayet polisin mü. te liyakat 'kespetmiş şahsiyetleri de ve. 

her k" t f h · ref, Üsküdar tramvayında giderken sa cer· . .1 ı ara mu acımlerinin be. dahalesile diğer kanlı vakalarm önü recektir. 
ıksızlıkl · ·· ·· d . w hanlıktan bacı.ını dışanya çıkarmış ve lb" erı yuzun en nctıce degiş- alındı. :r Konferans günü olarak çarşamba 1Yor 8 · · d k"k d p w tramvay direğine çarparak yaralanmış n1.. .: ı:ıcı a ı a a era sol açıgı- Bundan sonra oyu:ıa tekrar başlan- günleri ayrılmıştır. Konferan .. : : ya 

., &'Uzel b' 1 · k ı a· W• tır. Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. rar ır vo esı a e ıregıni sıyı- dı ve Hisarhlarm attığı bir golle 1-1 muhtelif lise salonlarında veya tlni -
t>e ak avuta kaçtı. Bunun akabinde sona erdi. Otomobil Çarptı versite konferans salonunda clacak • 
§Ur; aleyhine verilen bir korner vuru- -o- Şoför Mustafa Baltacının idaresinde 
:Bir a netice üzerinde müessir olmadı. ki 3076 numaralı otomobil Maçka cad. tır. f k 
"'ı:ıt araıık. Trikoıor kalesinin önü ka. tstanbulıpor 2 desinden geçerken sekiz yaşlarında ıı- Almanyaya gönderi ece 
~~1• CstUste çekile:ı şiltler, tesadüfen Hilal O hami adında bir çocuğa çarparak vücu. talebeler 
ha ncuıara çarparak gol olmuyor. Ni- Fenerbahçe stadı oldukça kalabalık- dunun muhtelif yerlerinden yaralanma- Kültür Bakanlığı hesabına Avrupa-
te{.7t S~ğ bekin uzun bir vuruşu bu tı. İlk maçı 1stanbulspor ve Hilal ta - sına sebebiyet vermiştir. Yaralı hasta- ya gönderilecek talebe için Ankara.da 
§inı ı~elı Vaziyeti bertaraf etti. Top, kımlan yaptılar. Çetin bir didişmeden neye kaldırılmış şoför yakalanm·ştır. ve 1stanbulda yapılan imtihanlara gir-
dak~ı Pera kalesi önlerinde. 20 inci sonra İstanbulsporlular, ikinci devre - Tramvay Çarptı miş olanların imtihan evraklarının tet. 
bil ıkada muhakkak golle neticelene- de bir penaltı kaçırmalarına rağmen, Doğancılardan tlcküdara inmekte kiki bitmiştir. Diğer bakanlıklar hesa-

kulla bir lise okullarını kapayacakla • 
rını kültür direktörlüğüne bildirmiş. 
terdir. 

Kapanan ekalliyet okul binaların • 
da yeni resmi ilk okullar açılacaktır. 

Öğretmenlerin Pasoları 
Şehrimizdeki bazı resmi ilk okul öğ 

retmenleri evleri okullarının bulundu
ğu semtte oldukları halde muhtelif 
şirketlerden paso aldıkları görülmüş -
tür. Eundan sonra ancak okulu vapur
la ve yahut trenle gitmek üzere uzak· 
ta ıelan öğretmenlere paso verilecek • 

tir. 
Mektepler Bugün Açıhyor 

Cumhuriyet bayramı münasebetile 
kapalı bulunan okullar bugünden iti -
haren açılarak derslere başlıyacaklar • 

dır. 

Dünkü Yakalar 
Dün yine şehrin muhtelif semtlerin. 

de 2 yangın başlangıcı, bir otomobil 
çarpması, 2 hafif yaralama ve bir teh
dit .clmak üıere beş küçült polis va • 
kası kaydedilmiştir. 

ı~Cek bir Trikolor hücumu ofsayd yü 2-0 galip geldi. olan vatman Fethi Çubuğun idaresin- bına Avrupaya gönderilecek olanlar 

bin;en akamete uğradı. Bunun aka- Basketbol deki tramvay arabası 65 yaşlarında için yapılan imtihana girenlerin imti. Ti c :ı.r etlıanc ve milesseseler snnat 
Po · e Pera merkez muhacimi, tam gol Dün akşam üstü, Galatasaray loka - Murteıa adında birine arkasından çar- han evrakları tetkik edilmektedir, Kül ve t icaret unvanlarını g()st e rcn lcv · 

Avukat levhaları 

e ~SY~nu::ıda iken ilerde bulunan sol tinde Barkohba klübünün basketbol parak yere düşürmüş ve vücudünün tür Bakanlığı hesabına Almanyaya ha asmağa ve bu l evhadan dol ayı 
iÇe §,ışfihkuşşrck .. Kt bir, eyabasbat takımı ile Edirnenin Yılmazspor klü • muhtelif yerlerinden yaralanmasına se. gönderilecek olan ~ençlerimiz şunlar - belcd!ycyo bir r esim vermeğe m cc -
'tak Pas verip, onu ofsayda dü§ürerek bü oyuncuları karşılaşmışlardır. bebiyet vermiştir. Yaralı hastaneye dır: burdurlar. Belediye zabıta memurla 
sın Inıının galibiyet golünü kazanma- Mütevazin bir oyundan ıonra Bar - kaldınlmış, vatman da yakalanmış • Türk ve tsıa.m sanatı tahsili için rı '-'azıhıım'1 er!nin kapısı önUne levha 

a nıani oldu. " 
Bu kohbalılar 45-40 galip gelmişlerdir. tır. BB. Kamil Su ve Okay Aslanapa, et- koymnğa ın ochnı oldukla rı dUşlince-

ı.01 nun arkasından yapılan bir Tri. Duba Ço"ktu" · d ı h ı 
l\ or hU Şı" .. 1ı· Pera Genç ve B nolo3"i tahsili irin Enver Koray, lıngu- slvle avuka tl a rdan a ev a re:mı ita · cumunda, sağ iç kaleci ile ~ • ıı ,, 
ta l'§ı karşıya kaldığı halde topu avu· Takımları Maçı Yemişte hamallar tarafından Çardak istik tahsili için Fahir İz, kütüpaneci • istemekt edir. Dcle1 ' ~ yc, reisliği , şube· 
3() atarak muhakkak bir gol kaçırdı. Dün sabah Taksim stadında Şişli iskele halinde kullanılan duba dün ge- 1ı tahsili için Hikmet ilaydın, prapa. lele r yaptığı bir tar. imde nvukneı -

U:ıcu d k" p ı h' p kı·· 1 · · B takım ce s"'at u··r raddelerinde birdenbire ratörlük tahsili irin Recep Cengiz ve ğın bir snn nt ve ti care t i şi olm a dığı· llek· a ıkada era a ey ıne on ve era up erının genç ve - .. ıı :ı: 
,., ız çizgisi üzerinden verilen birce- tarı kar§ılaşmışlardır. çökmüştür. Çökme neticesinck üzerin- Veysel tlstün, mimarlık tahsili için nı ve avukatlaım levha asmnfa \l! 

- "'·r ı d 5 ı d b 1 .. ı · d"'k"'l "ş Mehmet Ali ve Asım Mutlu, mimar • bu itibarın levha r esmi vcrmcğe> mec. 1.
11

,.: 1.1 Uşunu kaleci kornere atarak Genç takımları karşı aşmasın a - e u unan yuz çuva cevız o u mu 
1\..,.1.ard l' 1 · B k l d d f k t b'lAh 1" ru allan rıkarıla.. arkeologluk tahsili kin Saim tllgen ve bur olmadıklarını aHikndar makamla rn...ı ı ve korner de bir netice ver- Pera ~a ıp ge mış, ta ım arın a a a a ı a are ccv z :ı v :ı :ıı 
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Amerikada Yahudi 
kongresi açıldı 

Dünya Yahudilerinin hukukunu 
muhafaza edecek 

Program hazırlanacak 
Nevyork, 30 (A.A.) - Amer ika- 1 

nın 30 hükumeti:ıden gelmiş olan 550 I 
murahhas. Amerika Yahudi kongresi
nin dünkü içtima celsesinde hazır bu· 
lunmuştur. Kongre, üç gün devam e
decek ve bütUn dUnya Yahudilerinin 
hukukunu muhafazaya müteallik bir 
program tanzim edilecektir. 

Kongre liderleri, ilk defa olarak, 
Nazi propagandasının Amerikaya gir 
mesi ve iş sahasında Yahudiler hak
kında farklı muameleler yapılması hu 
susunda ileri gidilmesi yüzünden A
merika Yahudileri için tahaddüs et· 
miş ola:ı vaziyeti tetkik edeceklerini 
söylemişlerdir. 

Murahhaslar, bir takrir kabul et-

mişlerdir. Bunda kendilerinin Avru .. 
pada yapılmakta olan cebri muhace
rete kareı mücadele ve Yahudilerin 
Filistindeki vaziyetlerini müdafaa i
çin demokrasi kuvvetlerine iltihaka 
amade olduklarını beyan etmektedir
ler. 

Danzigtcki Yahudi doktorlar 

Varşova, 30 (A.A.) - "Pat.. ajan.en 
bildiriyor: 

Dantzigden bildirildiğine göre, Ya
hudi doktorlara, şehir memurları ta. 
rafından Polonyada ancak bu sene 
sonuna kadar icrayı tababet edebile
cekleri hakkında tebligatta bulu:ıul

muştur. 

Zittat Vekilinin SÖ(levi 
(Oıt tarafı 1 incic!e) 

sahibin huzurunda bugün ihtiramla 
hakiki vaziyetimizi alalım. 

Eğer milletimizin ekseriyeti azime· 
ıi çiftçi olmasaydı biz bugün dünya 
yüzünde olmıyacaktık.,, 

Bahtiyar Türk köylüsü, 

Senin, artık tamamen geride bırak _ 
tığın kötil günlerine ait elemin kadar, 
ululuğunu da ululuğunla yarıımıı de. 
yimle haykıran bu ıözle, bağrından çı· 
kardığın büyük oğlunun, sendeki, a -

ıırlara diz çöktürmUı cevhere dayana
rak, memleketi uçurumun kenarında al· 
mıı kurtarıcının, senin adına, ta 1923 
te cumhuriyetin ilin yılında artık mil· 
ebbeden kapanmış kötü devirler kapr. 
sına diktiği nurdan bir Sbi.dedir. 

Atatürkiln ıesi, cumhuriyetin ve 
Partimizin sesidir. 

Atatürkün sesi, Türkün sesidir. Hep 
kafalarımızda ayni düşünce, kula'klan.. 
mızda ayni sea var. 

Bu, rejimin, bu, büyük Türk devri· 
minin sesidir. 

Cumhuriyet hükumeti, ı 5 yıllık, 

hep bu görüıle, hep bu duyuşla, hep 
bu büyük kumanda istikametinde ça
lıtmııtır. 

Köylü, 
Sen bu memleketin temelisin. Cum· 

huriyet 15 yılldır her şeyi senin için, 
seninle ve senin dileğinle yapmıştır. 

Yol, demiryolu, emniyet, asayiı. kö. 
tü vergileri koparıp atma, batakhk ve 
kuraklıkla aavaı, hastalıklarla savaş, 

uğlam politika, fabrika, kanunlar ..• 
Hep, hep senin saadetin içi~ seni la
yık olduğun ve istediğin mesut yaşa _ 
yışa eritıirmek, önündeki fena şartla -
n, vaaıtasızlıkları, imkinsızlıkları sü
pUrUp atmak için dü§ünlilüp hesap • 
lanmıı, sıraya konup başarılmış ıey -
terdir. 

Buglin, önünde geniş, ferah, binler • 
ce imkanla dolu bir yel var. 

Cumhuriy~tin 15 inci yıklCnümünde 
bu en büyük gününde senin asil hı:zu
runa çıkan öz vekalctlr. ziraati, sana 
haydi yoldaş diyor, sana hizmet için 
benim de bütün hazrrlıklarım tamam.. 
dır. 

Yanyana ve elele yapacağımız iı, bü 
yük, her gün daha refahlı, her gün da 
ha kuvvetli, her gün daha emniyet, na. 
ha çolc hürmet içinde Türkiye ideali • 
nin büyük temel işidir. 

Doğruluğuna, isabetine binlerce mi
.alile iman ettiğimiz, ayni anda kendi 
kalbimizde, kendi beynimizde doğmuş 
&ibi yürekten benimsemekte oldufu • 
muz ulu ses, bizi, yeni cepheye çağı -
rıyor. 

KöY VE ZiRAAT KALKINMA 
CEPHESiNDE 

S.Yllt:ı bQyOk itlerin gibi, bu işte 
de, ber büyük işteki müıteına tutum 
~·e kabiliyetinle muvaffak olacaksın. 

Yürümek dc~il, sıçramak ve aımak la. 
zımdır, 

Toprak, ilk defa sinesini ıenin dede· 
lcrine açmı~tır. Ziraati, meyvacılığı, 

hayvancılığı ve bunların mahsulleri ile 
ilgili sanatları ilk yaratan ve yayan 
bir ulusun oğlusun. Ö:ı Türksün, Türk 
lüğün ,erefini ve kabiliyetini hiç yere 
dilşürmemit olan ulu yiğitsin. ':"ürk 
köylüıUsUn. Ayağın, koca dünyaya 
ambarlık yapınıı topraklara basıyor. 

Ustün kabiliyetinle ve her çeıit sa -
nayiinle yeniden dünyaya öncü olmak, 
bu güzel yurdun en kıraç kötclerini 
bile dirliğin, bolluğun, sağlığın çağh
yanr haline sokmak, yiğit Türk k<'ylü
sü, işte milli davamız, seninle yanya
na, elele mutlaka ve mutlaka başara • 
cağmu:ı büyük itiıniz budur. 

Bir kaç ıUn sonra, Cuırihuriyet HU
kbmeti, Ankarada ilk 'köy ve ziraat 
kongeresini topluyor. 

Memleketin her tarafından gelecek 
yoldaılara, Ziraat Vekaletinin teşkila
tını nasıl bu davanın emrine .seferber 
ettiğini orada izah edecc~iz. 

Şimdiden söyliyeceğim şey şudur: 

Ziraat Vekileti, bir taraftan cum • 
huriyetin yapıcı karakterinin gere.de. 
diği işlerde yapıcı rc'ıiı almakla bera • 
ber, diğer tauftan yol gösterici, yar • 
drmcı ve yaptırıcı olarak memurla ·mı, 
mekteplerini, teer\il1>elttrini , t'Şttkkül • 
lerini, vuıtalarını !lL. 'ld "• ıçm l<öyc ve 
köylü emrine gotii rec"k. i(ı !lac:a çalış • 
ma ve teşkilat sıklet mer .e:.ini köyler 
lehine değiştirecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olan Par -
timiz, köyü, bütün dünya parti:crinden 
üstün bir anlayııla, Türk cemiyetinin 
vahidi olarak ele almııtır. Türk köyü 
mutlaka dünyanın en UstUn ve en re. 
fahlı köyü olacaktır. Şimdiye kadar 
yaptıklarımız bu neticeye de varacağı
mızın delilidir. 

Aziz vatandaılarım, 
Bilhassa aiz köylü kardeılerim, 

Bunu böylece söylerken, bu davanın 
ne kadar çetin, ne kadar etraflı, top
lu çalışmaya muhtaç, ne kadar köklü 
bir it oldufunu da dUtilnmUyor dcği · 
liz. Fakat, üç ıcyden §Üphemiz yok -
tur: 

- Bu davanın behemehal l:aşarıl. 
ması lazım geldiğinden, 

- Türk milletinin ana it say~.ıitı, 

milli i~ dediği her işi mutlaka ba~ar
dığından, 

- Ve nihayet en son ve fakat en 
mühim olara1c siz köylü karde~leriın. 

sizin bütün dünyaya üstün ve hiç ye
re gelmemiş kabiliyet ve kudretiniz -
den. 

Atatürk, ilk ve en büyük deha eser;. 
ni ıizdeki bu hudutsu%, üstün kabili
yeti kcıfetmekle göıtermittir. Bu ke. 
ıif, halde vt istikbalde büyük Türk 
milletinin eriıeceği eıılz batanların 

en kat'i teminatı, Türk ıUcü, Türk 
güveninin ve Türk df.Vrimindeki 1ai.. 
ma ileriliğin tükenme& hazineaidir. 

Var ol Atatürk.,. 

Ankaradaki izciler 
Kayaeriye Gidiyorlar 

Ankara, 30 (Telefonla) - Şehri· 
mizde bulunan izciler ~migeçitte gö:s 
terdikleri muvaffakıyette dolayı ya. 
rı:ı saat yedi trenile Kırıkkaleye ve 
oradan Kayseriye gidecekler, burada
ki fabrikaları gezip gördükten sonra 
memleketlerine döneceklerdir. Bugün 
saat birde hep birden Şehitliğe gide· 
rek çelenk koymuşlardır. 

Parti Meclis Grupu 
Yarın Toplanıyor 

Ankara, 30 (Telefonla) - Halk 
Partisi meclis grupu salı sabahı top
lanacaktır. Bu topla:ıtıda Meclis reis. 
lik divanına namzet gösterilecek zc. 
vat ile Parti Meclis prupu idare heye· 
ti namzetleri kararlaştırılacaktır. 

Meclis riyaset divanında bir deği
şiklik mevzuubahis değildir. 

Sıhhat Müdürleri 
Arasında 

Ankara, 30 (Telefonla) - Konya. 
hükumet tabibi Vedi özen sıhhnt mil. 
dürlüğü:ıe, üçüncü umumi müfettiş

lik sıhhat müşaviri Haşim Afyonkara· 
hisar sıhhat müdürlüğüne, Zonguldak 
sıhhat mUdüril Osman Arik Edirne 
sıhhat müdürlüğüne, Amasya sıhhat 
müdiirü Şerif Özbek Ağrı sıhhat mü
dUrltiğilne, İstanbul Tıp Talebe Yur .. 
du müdür muavini Remzi Osman Es· 
kişehir sıhhat müdürlüğüne, İzmir 
sıhhat müdürü Haki Bilgili Zo:ıguldak 
sıhhat mUdürlüğilne nakledildiler. 

Fransız sosyalist 
kongresinde 

(Baş tarafı ı incide) 
Iılmontoda reye mUracaat usulUnUn 
bUtUn pn.rtllcrc istikHUlerlni temine 
decek tarzda ıslatlını terviç eyler. 

ParlAmento rejimine katiyen bağ
lı kalan parti hUkumet otorite ve is· 
tikrarınııı icap eden tensikatla temi. 
nlnl temenni eyler. Kongre mUstom. 
lekelerin müdafaası tertibatına faa. 
llyetle dovam eclllmeslnl, yerliler a. 
rasında mocburt askerlik hizmetinin 
tesisini ve denizaşırı deniz ve hava 
bazlarının arttırılmasını hUkumetten 
ister. 

Kongre, Fransaya olan merbutl -
yetlcrlni her an gösteren halk tarafın 
dan meskun mUstemleke toprakları 

ha klonda ccenbi de\ letlerlo yapıla
cak bUtUn taleblerinl reddin ve nıel-
huz mUzakerelerin mtinhasıran ipti· 
dal maddelerin tal(simi işinde lnhi • 
sar ettirilmesini hUkO.mctten talep 
eyler ... 

Bu takrir reye konmadan evvel, 
parti lideri ,·e başvekil Daladyo tek
rar kUrsiye gelerek demiştir ki: 

''Radikal sosyalist partisi, kendi a. 
kıboti her ne olursa olsun siyası hiç. 
bir fırkaya tnYizde bulunmaksızıu 

çetin yolda yUrUyUp yürUmiyeceği 

mevzubahstır. Çok vahim olan vazı-
yeti, ancak kabine buhranları ve par· 
ti kavgaları ortadan kalkarsa dUzel
teblllrsiniz. Vatanı kurtaracak olan-
ların cumhuriyetçiler olup olmıynca. 
ğı meselesi mevzubahstır. Öyle zanne 
diyorum kl, vatanı cumhuriyetçiler 
kurtaracaktır. Fakat bunun için on-
ların cumhuriyetçi ve vatanperver 
olmaları şarttır. 

Balkan matbuatının 
neşriyatı __ 

(Baş tarafı 1 tncide) f müne uzun makaleler tahsis eyıcfl/I' 
Yarı resmt Dines gazetesi ezcümle te ve Türk milletinin bir kütle ~ 

diyor ki: de sarsılmaz muhabbet ve ballı~ I" 
"Türkiye cumhuriyetini:ı bu on beş terdiği Atatürk'Un resimlerini ııefC'f' 

senelik devresi, aümulU itibarile bil- lemektedir. , -
tün medeniyet dünyasının hayranlı· Yarı resmi Samuprava gazettllt ~ 
ğmı celbeden tariht ıslı\ltat ile dolu- sayfasında yazdığı bir makal~de ··~il 
dur. Atatürkün eseri blltUn Türk ta- ti.ırkün, memleket mukadderatııu 
rihi::ıde nurlu bir devre teşkil eder. aldığı vakit Türk milletinin rna~.: 

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki lunduğu dahili ve harict mUJP"'"" 
münasebetler çok dostanedir. İki mem kaydettikten sonra diyor ki: . _.,,,,,, 
leket sulh eserinde ve Balkanların u; Türkiye bugün dünyanın bu :ıı-; 
mum refahında samimiyetle teşriki da teşkilatlı bir devlet, parlak bit 
mesaide bulunmaktadır. Türkiye, Bul d'!niyet ve sulh merkezi olmuıt~r;. 
garistanın dostluk ve ademi tecavüz Son üç sene içinde, Stoyadi' ~ 
paktı akdetmiş olduğu ilk memleket· hUkümeti iktidara geldi geleli TUt~ ttf• 
tir. Yugoslav münasebatı daha ziyade_..d' 

Türkiye devlet adamlarını:ı Sofya- sin edilmiş ve daha samimi ve dOl'r, 

ya yaptıkları son ziyaret bu dostluğu ne bir şekil almıştır. iki millet ar:, 
her iki milletin ve sulh eserinin ncf'i- sında mevcut dostlu'lc Avrupa ·~~eli' 
ni kuvvetlendirmiştir. Bugün Balkan nün en kuvvetli li:arantilerinden bıfı Jf 
hükumetleri tarafından takip edilc:ı Yeni Türkiyenin milli bayramı olaD , 
kiyasetli siyaset sayesinde Avrupanın günde, Yugoslav milleti Türk ınil~'~ 
bu çok nazik noktasında sulhun ve nin sevincine i§tirak eder ve blJY; 
huzurun bozulması tehlikeleri tama- devlet adamı, biıyük vatanper'ler ~ 
mile zail olmuştur. türkün muazzam eserine olan }lay•r 

Zaria gazetesi, neşrettiği makaleler lığını samimiyetle beyan eyler. --* 
serisinde ye!li TUrkiyenin Büyük Ku· Türk miletinin refahı için bl'lr, 

rucusu, Atatürkiln idaresi altında ta· bütün şartlar başarılmış bulunın•~ 
hakkuk ettirdiği terakkilerini, merha- dır. Türk milletinin Şarkta ve Y , 
lelerini çiedikten sonra Türkiye "mil- Şarkta bir kültür ve medeniyetçi ~.d 
1i misakın,, bütiln umdelerini fazlasile zifesi vardır. Bu vazifeye Türk ,. 
tahakkuk ettirmi§tir, demektedir. ta:namile layıktır. ..,.../ 

Müstakil Slovo gazetesi, Tilrk mil- -

Jetinin kurtul~una yeni TUrkiyenl:ı Çek ,· ş ı' n de 
kuruluşuna müncer ola::ı AtatUrkün 
kahraman mücadelesini uzun uzadıya Al manvo ile ItalY' 
anlatmaktadır. " l k b l 

Ayni gazete, eski başvekillerden h 8 ~ e m 11 ğ 8 d 
Andre Toşefin imzasile neşrettiği baş. et t t 1 er t 
makalesinde şöyle yazıyor: Roma. 30 (A.A.) - Almanya f)I 

"AtatUrkU:ı imzası Tilrk tarihinde talya. Macar - Çekoslovak ih~ 
ebedi olarak altın harflerle yazılı ka· da hakemlik yapmayı esas itibarile 
lacaktır. Çünkü bu adı taşıyan adam bul etmiştir. ttDf 
en buhranlı anlarda yalnız memleketi, Bu karar, Mussolini - Rib~ ..... 
nin şeref ve namusunu kurtarmakla müHikatı esnasında verilmiş ve ~ 
kalmamış. nisbete:ı çok kısa bir devre· riston ile Çekoslovakyanın, Rodl 
de memleketini yUkseltmiı ve mille ki elçilerine bildirilmi§tir. il' 
tini umumt terakki yolunda ilerlet • Roma. 30 (A.A.) - Musso~~ 
miştir. Atatürk, tarihin yılmaz ısla • Fon Ribbentrop arasındaki gö~°' 
hatçılarından bindir. Atatürk, eski ler hakkında mütalealar serdede:ı 
hürafelerle yaşamış olan rejimi göm- ce d'ltalia, diror ki: ıs>.! 

mekte asla tereddüt etmedi. Emsali Roma ile Berlinin Macar - ~1' ÔG1 
görülmemi§ ve iıitilmemiş bir cesaret selesi hakkındaki vaziyetlerinin 
le derin bir ıslahat ailsileıini ele al- noktasında mutabakat vardır: '4a'r..<I 
mış ve dünyayı hayrette bıraka:ı e· ı - Macaristan, Polo:ıya. ve '.r""otl' 
nerji ve süratıe tahakkuk ettirilmiş. Iovakya arasındaki ihti19.f ın Çek 11 
tir. vakyanın ve Tuna havzasında. .uııı ıs' 

Hakiki bir mucize yaratmıştır. Bu huzurun menfanti namına sUratle 
giln bütün dünya, Atatilrk tarafından 
o zaman tevessül edilmiş olan şeyin 
en ince teferruatına kadar düşü:ıül

müş bir devlet ve siyaset plA.nı idüği
ni teslim etmiş bulunmaktadır. Bu pla 
nın büyük bir maharetle tatbikinden 
de bugünkü parlak ::ıeticeler doğmuş· 
tur. 

Yeni TUrkiyenin yakm komşusu, 
kendisile ebedi olarak dost geçinmek 
istediğimiz Türk milletine karşı aa. 
mimi dostluk hisleri besliye!l biz Bul· 
garlar, büyük Atatürk~ eağlık ve sa
adet, 'evk ve idare ettiği Türk mille· 
tine de her an artan bir refah dileriz. 

YUNAN GAZETELERİNİN 
YAZDIKLARI 

Atina, 30 (A.A.) - Türkiye Cum
huriyetnin on betinci yıl dönilmü mü 
nascbetile Yunan matbuatı doıt ve 

ledilmesi lüzumu, ti' 
2 - Macaristanı::ı me5ru men!•' , 

rine karşı en büyük sempati ve ~ 
nüdiln gösterilmesi. ,r 

3 - Yeni Çekoslovak rejimine l< 
şı dostıult. 

Bonenin evrakını taşıya" 
ltalyan tevkif 

. edildi 
Marsilya, 30 (A.A.) - Geoe ~ 

enkaz altında::ı kömür haline geııw: 
15 ceset çrkarılmı§ttr. Bir çok ~ 
cılar ve bu meyanda Noay otel t,e't 
sakin ltalyan tebaasından bir kifl ~ 
kif edilmi15tir. Bu şahıs, Boneye , 
bir takım muhaberatı hamil bulUJ1

11 j 
yordu. 

\'unan krah Loodr•" müttefik Türkiyeye Yunan milletinin 
Daladye şiddetli alkışlar arasında hararetli tebriklerini izhara devam et. ~'a M1dlyor ~ kUrsUden inmiştir. -------------

Almanya 
Po!onya yohuhllerlnl 

çıkartmıyor 
Varşova, 30 (A.A.) - Resmen bil

dirildiğine göre, Polo:ıya ve Almanya 
hük0.metler1 arasında yapılan noktai 
nazar teatileri neticesinde muvakkat 
blr anlaşmaya varılmı13tır. 

Bu anlaşma mucibince Almanya ve 
Polonyayı Yahudileri:'ı memleketten 
ihracı hakkında kararını geri almış· 
tır. Hududa sevkedilmiş olan Polon
yalı Yahudiler tekrar Almanyaya dö· 
neceklerdir. 

Polonya hükümeti de Alman teba
asının ihracatı hakkındaki kararı:ı 

tatbikini durdurmu~tur. 
Bu meselenin katı olarak halli için 

yakında kati müzakerelere baalana
caktır. 

mektedir. 
Gazeteler, Cumhuriyet rejiminin 

Türkiyede kurulmasını yalnız Türk 
milleti için değil bütün Balkan millet
leri için bir sevinç vesilesi olduğunu, 
çilnkü bu mesut hidiac sayeıinde Türk 
siyasetinin yeni cereyan aldığ•nı ve 
Balkan milletleri arasın.da anlatma im· 
kanlarının hasıl olduğunu yazıyorlar. 

Katimerini gazetesi diyor ki: 
''Yunan milleti Tlirlciyenin milli bay 

ramına, onun da bizim 25 mart milli 
bayramımıza iştirak ettiği ayni santi. 
m:yetle i~tirak eder. Ayni medeniyet 
yolunda ilerliyen iki milletin asırlarca 
ıU~en boğazlamlldan sonra birleşır.el-:. 

ri kadar tabii bir ,ey olama%.,, 
YUGOSLAV MATBUATININ 

NEŞRtYATI 

BelPnt, 30 (A.A.) - Yugoslav a -
ja.,«ıı bildiriyor: 

Bütün Yu~oslav rt'atbuatı TUrkive 
Cumhuriyetinin on beıinci yıldönü • 

Paris, 30 (A.A.) - Yun.arıilt&Sl eıl' 
lı, bu sabah saat 8.40 da semplo11 
presle Pariee muvasalat etmiıtit~ 

Liyon istasyonunda trenden 1"' 
olan hükümdarı B. Politiı berabd .V 
ri!lde sefaret erkanı olduğu haldi 
lon vagonunda seli.mlamqbr. '11" 

Kral, saat 9.45 de Kale t&Pildle ~ 
draya hareket etmiı ve kendilt.ııl ,; 
sicumhur Lebrun ile Bonenin uıUJO 
silleri uğurlamıştır. t 

ispanya sonuna kad• 
mukav~met edecelı 

Earselon, 30 (A.A.) - B. Neırı: 
radyoda ı;öylerruı olduğu bir ııutıı~~ 
harici ve dahili siyasetin prensip::::: 
ni izah etmiştir. Bu prensipler t 
dır• 

Sonuna kadar mukavemet bi~ 
tavassutu kabul etmemek, tapaıtr: 
hükumetinin bütün hukukunun bef ' 
nclmilel tanınmaıı. 
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~ - EÇÜJıkfl !burada fazla kalabalık 
e~er par~yı çıkaracak olursam, 
Zil bir daıı bizi göreceklerin ba§ıını
l'or feY Çıkaracaklanm zannetmi. 
o-:ı1~~~? Korkanın ki, bizi para ile ,,_r-a .. 
CSldür w goren buradalci serseriler, 

nıege kalkarlar 
l.Uater M . • 

nı .,.
11

_ • taadık makamında ba§ı · 
--adı: 

~ ~aklısm, dedi. Ben bunu düşün
il· d 1

1 
nı. Burası .baştanbaşa serseri 

" o u B·· . llrl ·• •wutUn bu zenciler ustura ta-
lca! ar... Dıgerleri de onlardan aşağı 
alı rnaz. Nasıl olmuş ta burayı, para 
nıx P vermek için müsait bir yer san -
bu tun. Affedersiniz. Savoy otelinden 

•. . ~aya kadar sizi yorduğwnı mütees. 
ııını., 

Brand ı·· kıl e ın canı sıkılmıştt. Canı sı-

k' ftlakla kalmamı~, ayni zamanda in. 
e ısar, uğramıştı. Burada başından 
nteresan bir il ~. . h ftlin • • ıerg zeşt gcçecegını ta -
,~tını§tı. Halbuki karşısına çıkan 
bo lllerhamet uyandırıyordu. Hani 
le!laından bir sıkacak ıelsa, bir ham
l..!.. onun canını cehenneme göndere -
U&UrdJ. 

~ Dıprıda benim otomobilim var, 

.,...- Parayı gctirtiğiniz muhakkalı 

de;- Evet getirdim ... Yanımda. (Bran 
edi bunu söylerken cebine elile iıare! 

Yordu) fakat §Unu da söyliye:fim 
'ki. parayı aldıktan sonra çeneni tuta-
~ 

l\ıister M. dent-n adam, bu sırada 
~J olduğu içkinin tesirile hı5kırdt. 
ltı - Ben, dedi. Bir centilmenim. Da
•- dofrusu bir centilmcndim. Bu Ufi 
'ICfil mi? 

- Peklll, çıkalım. 
llbter M. güçlükle ayala kalktı. 
~ miktar sendeledikten 10nra .do~ru 
"""UYebildi. 

- Burası. diyordu, fena halde ko
... ~or. Baırm atnmağa baıladı. Sea 

~den git, ben arkandan ıctirlm. 
Brandel bu iş.in i~inde bir oyun ol. 
~ düşünerek: 
"---- Olmaz. de.eli. Sen C>nden git ki, 
·-.na yol gösteresin. 

- l>ek41i canmı. Pek11t. 
l\tister M. böylece, öne dllıtil. Ka · 

labalık arasından yolunu bularak hem 
~rtdisi ç.ılayor. hem Brandel'e dell
tt ctrni~ oluyordu. · 
\a~a•lanna hiç bir !CY gelmeden so -

ga çıktılar. 

Brandel, karırdaki kö;ede duran bü · 
)ilk bir salon otomobilini göstererek: 

- İşte benim araba, dedl. Haydi 
tel. 

Bu sanki bir ipretmiı gibi, aerhaı 

İngiliz edebiyat tarihçilerini uzun 
lanı.andanberi me§gul eden bir mesele 
bugUıı tekrar ortaya atılmıe bulunu· 
Yor: 

Sbakespeare (Şekspir) var mıdır, 
~ok nıudur? Bu isimde bir adam haki

aten yaşadı mı, yaşamadı mı? 
tık önce: 
- bundan §Üphe mi ediliyor? diye. 

etksfniz. O kadar eserlerini okuduğu• 
llıUz, piyes!erini gördüğümilz büyUk 
lı:lbik ~ahsiyet yaşamamış olur mu? 

Romeo ile Juliet, bir yaz ortası ge
Clesindeki rUya, Venedikli tüccar, 
lia.rnlet, Othello, Kral Lear (Lir), An· 
~nlus ile Kleopatra, Makbct veya 
lr çok diğer eserleri kim yazdı? 
Şekspir diye bir şair mevcut olma· 

clığını iddia edenler buna şöyle cevap 
"eriyorlar: 

- Şekspirin denile:l eserleri Bacon 
<Beykın) yazmıştır. 

Beykm, on altıncı asrın sonlarında 
ıre on yedinci asrın ba şlarında yaşa.. 
~' bir İngiliz siynsisi ve filozofudur. 
a al Birbci Jnkm idaresi zamanında 
N aşvekillik etmiştir. Felsefede de, 
te 0 vun Orgnnun isminde.1<i eserile 
tur crubt usul denilen sistemi kurmuş • 

· O zamana kadar istimzaç esasla· 
l'nıa. dayanan !skolastik ilme yeni bir 
~eçhe vermis. onu din çerçeYesi için
&=ı kurtarmıştır. 

hn Sl:raset. ilim ve felsefe hayatında 
di Yhk eserleri olan Beykın, Şekspir, 

,_ 'bir adam ya !'5amadığmı ileri sU· 
~ 5rc edebi ·at sahasında da 

iki adam belirdi ve Mister M. in iki 
yanında yer aldılar. 

Bunlardan müfettiı Rovlinı: 
- Merhaba Montag, dedi. Bir mUd 

dettenbcri seni arayıp duruyoruz. 
Kendisine Mont.ag diye hitap edilen 

M.ister M. hayret içinde ne yapacağını 
şaşırdı. İmdat istiyecek oldu. Fakat 
kocaman ve 'kuvvetli bir el ağzına ya _ 
prştr. Ve sonra Sir Haskort'un sesi İ§i
tildi: 

' ' Ye1yüzünün altıncı kıt' ası Üzerinde taggareciler ,, 
isimli eserinde; cenup kutbunda kazaya uğrıyan 
kafile aı kadaşlarını nasıl kurtardığını anlatıyor •. 

- Skotland Yard'a getirin 1 
• • • 

- Evet. Dadli Jarden'i ben öldür. 
düm. 

Montag böyle •öylüyccdu . 
Müiettiı Rovling .sordu: 
- Niçin öldürdün? 
ikinci cevap ta birincisi kadar ça

buk geldi: 
- Onu öldürmeğe beni ~v1teden 

sebep kokaindir. Kokain alamadığım 

zamanlar deli gibi oluyorum. Ben Jar. 
dcn'e• Filip" Grakston'a ait bazı ma
lQmat veriyordum. O da buna muka -
bil bana para veriyor.du. Yine paraya 
ihtiyacım oldu. Kendisine gittim. Hem 
niçin gitmiyeyim. O benim bir nevi 
mütevellim haline girmi~tim. Odasın. 
da gecelikle oturuyordu. Benim geliıi
me ehemmiyet ver~z görilndü. Para 
istediğimi söyledim. Alay ediyordu. 
Derhal tavnmr değiştirdim. Tabanca. 
mı çıkarmrıtım. 

- Bunun ilzerine sana para verdi. 
mi? 

- Hayır verme.eli. İşte onun için 
kı:ndis!ni vurdum ya .. Anhyamıyor mı. 
aun~? Her ıeyi mi.i:nkün olduğu ka · 
dar açık anlatmak istiyorum. 

- Pek güzel. .. Burasını anladık. Fa
kat Mister Brandel'e mektup yuıp 
altına "Tehlı"ke,, imzaax atmandaki ma
na neydi? 

İfadesi zaptedilen adam, kesik ke -
sik ciltdil. 

- Şaka ettim, .dedi. 
- Fakat adi bir pka değil mi? 
Bu sözler Montag'r kızdırmışa ben. 

riyordu. 
- Evet. Manasız bir şaka, dedi. 

Gtanston'u Amerikalı milyonerin gü -
zcl kızile görmüştüm. Bu münasebet. 
le kızın babasından para koparabile 
c~ğimi sandım. Sadece bin lira iste -
dim ... 
Montıı bundan sonra ağzını boza· 

rak ileri geri söylenmeğe ba§lıclı. 
Müfettiş R.:vlings: 
- Kokain hezeyanları baHöster.di. 

dedi. 
Ve alıp dışarı götürmelerini emret . 

ti. 
(Arkası oor) 

A ~llRAL Riçard E. Blrd; hem 
şimal, hem cenup kutupları 

Uzerinde uçan pek az kişiden bir! o. 
lan bu k~şlf, 5 teşrinievvel salı gUnU 
doğuşunun 50 ncl yıldOnUmUnU tesit 
etmiştir. Kendisi, ' 'yeryUzUnUn 6 nci 
kıtası üzerinde tayyareciler., isimli 
eserinde, cenup seyahatini şöyle an
latmaktadır: 

t 

"Ayın 15 nde Govlden hiçbir haber 
gelmedi; 16 sın da da, 17 sinde de va 
ziyet değişmedi. Telsizle neden ce • 
vap alamıyorduk? Cunuıı ynnındn lkl 
telsiz Aleti vardı ; tnryaredeki en ku v 
''etli telsizle bir de nakli kabil telsiz, 
her ikisi de ancak bir kaza neticesin. 
de işlemekten kalabilirdi; fakat tar- l 

yare için bir dUşUş bahis mevzuu o. 
lam azdı; ben kendilerine KUçUk A
merikada yere inmek için havanın 

nıUsait bulunduğunu bildirmeden 
havalnnmamalarını rica etmiştim . 

Şlnınl kutbunda bir :rasat istasyonu 

Daha ayın U ncU perşembe gUoU 
bizzat tayyareye binerek uçmai;ı ve 
kaybolanları aramnğı tasarlamıştım. 

GUneş, arada sıra.da bulutlar arasın· 
dan töz kırpıyordu. Havanın bir par 
ca müsait olması muhtemeldi. Lfl.kln 
tahminimin aksine, hava bozdu. Cu. 
ma. ve cumartesi günleri uçmak. im· 
ktl.nsızdı. Pazar gUnU kendi kendime 
mutlaka bir şey yapmak icap ettiğini 
zihnimden geçirdim; ÇUnkU, kış gece 
si, tehdit edici bir halde yaklaşıyor 
du. Köpeklere rehberlik eden adam. 
ları çağırdım, hepsini bir arada kar. 
şıma alıp dağlara doğru bir seyı.bat 

hazırlığı yapmaları ricasında. bulun
dum. Delki de artık ucuıağa ı:qUsalt 
hiçbir baTa, yUzUmU:ae &UlUmsemlye.. 
cektl. Biz yardımcı tayyaredlerln 
başına bir şey gelso bile, luzaklar yol 
da oldu mu, zararı yoktu. Do Gnnal 

·vogan, Kroket , Börsi ve Sa.ypl, buse. 
yahate iştirak Icln can ve gönUldcn 
hazır olduklarını bildirdiler. 

GovldUn katr yerinin malfım olma
ması, alınacak tedbirleri gUçleştirl· 

yordu. önce bulunduğu yer olmak U
zere, şimal taraf sonundaki Şayps 
Govld dağının eteğini bildirmiş oldu 
ğu halde, mllteaklp olarak telsizle 
lıildlrdlklerinc göre, CP.nup tarafın -

1 
dak i tepelerd en birinin eteğinde bu. 
ltınsa gerelrtl. Eğ"er uçabllirscm, o 
cihete uçmnğa lrnrar verdim. Hazır. 

lık sırasında muntazam surette hava 
haberleri yolluyorduk ve ilk fırsatta 
yardıma geleceğimize dair sözU, sa
atte bir tekrarlıyorduk. 

Cun, telsizle cevap verememc!de 
beraber, blldlrdlğimlı haberi alalıL 
liyordu. 

Pazartesi gUnU, hava dUzellr gi lı l 

olunca, ben, Feyrcayld isimli tayya -
renln ıumıldatılmasını söyledim. 
Tayyare, ilk defa olmak Uzere ayale 
diredi. Bu, Arıza dolayısıylaydı; bir 
tamir 1Azımdı. Tamir işini bitirmiş -
tik, kl rUzgtLr tekrar esmeğe bnşlndı 
ve kalın bulutlar, ufku kaplayıp ka
rarttı. Gene dehşetli bir inkisara uf. 
rama. Ayın 19 ncu salı gUnU, n iha
yet çoktanberldlr beklenilen J• ıva 
açılması lle karşılaştık. Dulutı.mn 

duvarında, gittikce genişleyen bir de. 
ilk açıldı. Bu deliltten de masmavi 
g6kyUzU, ışık saçtı. Saatte 30 kllomet 
re sUrn.tle esen bir rUzg~r. kar savu· 
ruyordu; fakat her istenilen şeye bir 
arada nail olmak da. mUmkUn değil_ 
df. I:Ieyns, havaya gUvenilip gUvenlle 
mlyeccğl hususunda mUH\hazalar ne 
rl silrllyordu; bununla beraber, bu 
fırsatın belki de bir daha. hiç gelmlye 
ceği hususunda mUtııleama. iştirak 
etti. Havada hAIA tehlike dolaşmakla 
beraber, vaziyet sarlhtl: ya şimdi 
harekete geçilebilirdi, ya da hiçbir 
vakit geçtlemezclf ... 

S11n'at Alf>mlnd~ cözfilemiyen hlr muamma 

Şekspiı·in eserlerini Beykın 
mı yazmıştı? .. 

Diğer bir iddia : Beykın Kraliçe Elizabetin 
gayrimeşru çocuğudur! 

Muammayı halletmek için bir mezar açılacak 
manmm istibdadından korkarak, ede· 
bi eserlerini başka bir isimle neşret
miştir. 

Altmı.ı altı sandık ... 

Bu iddiayı evvela ortaya 1909 de 
Beykm'ı sevenler ve onun Uzerinde 
tetkikat yapanlar atıyor ''e bunlardan 
bir Amerikalı alim: 

Doktor Oven, lngiltereye gelerek 
Beykının Çepstovdaki meşhur şato· 

sunda toprağı kazarak araştırmalara 
başlıyor. 

Aradığı "al+.mış altı sandık kitap, 
\'e elyuısı eser., dir ve doktoru., elin
de anahtar hizmetini gören bir \'esika 
ya göre, bunlar şato arazisinde topra. 
ğa. gömUIUdilr. 

Doktor Oven diyor ki: Beykm. 
(Şeksplr) ismi ile ne~rettirdiği eser
lerin kendisi yazdığını açığa çıkara-

line geçmesb dlye, şatosunda toprağı 
kazarak gömmUşttlr. 

Fakat, Amerikalı ilim, Çepstov şa
tosunda yaptığı kazılarda iddiasını is. 
bat edecek bir şey ortaya ~ıkaramı -
yor ..• 

Bununla beraber gerek kendisi, ge
rek ayni teze iştirak edenler iddiala· 
rında ve tetkiklerinde devam ediyor
lar ve otuz seneye yakın araştırma -
lardan sonra so:ı senelerde mesele 
tekrar ortaya atılmış bulunuyor. 

Bcyktn, Kraliçe Elizabctin oğlu. mu7 

Bu sefer iddiayı en !azla ısrarla i
leri süren Mis Alisya Leyttir. Uzun 
zaman &ykın ~miyetinin asbaşkam 
olan bu kadı:ı, topladığı bir çok vesi
kalar üzerine, artık Şekspirin, Beykm 
olduğuna şüphe kalmadı:';rını söylüyor. 

Mis Alisyn, ortaya ikinci bir iddia 

Ben, meydana yUrUdUğüm sırada, 
kafilemizdeki adamlar, motörU hnre
kete getlrı:µekle meşguldüler; lA.zım· 
gelen şeyler yapılınca, makine işledi 
'Ve cok geçmeden pervane yeknasak 
hareket şnrkısını· lşlttlrdf. Smit, vazı. 
yeti mütehassıs gözlle bir kere daha 
tetkik ederek, tahminlerde bulundu. 

Hanson da benimle beraber tayya
reye bindi. Öğleden sonra saat 5 de~ 
kızak yolu boyunca kaydık. Tayyare. 
nln kanatları, rllzgflrm s ~rt tarra • 
kalarlle sarsılıyordu. Buna rağmen, 

. aramızda bulut halinde kar yığınları 
savurarak, nihayet yükseldik. Vak • 
tin geç olması hoşuma gitmiyordu; 
cUnkü akşamın saat 10 nda etrafı 
adamakıllı karanlık bastırıyordu4 
Ama ne de olsa, havanın bir parça 
olsun mUsalt davranmasına mUteşek· 
klrdik. Tayyaredekl bl5lme, sıfıruı 

altında. 23 derece soğuktu. Tablf ka" 
hn kürkler giymiştik. Güneş, sarı 

kırmızı şualarfle muhat olarak, do 
nuk kırmızı rengfle gerimizde kalı 
yordu. Ben, GavldUn telsizle bildir 
dlğlne göre bulunduğunu hesapladı 
ğım Rokfetler dağlarının cenup mu 
tehasını istikamet tayin etmişti 

'.Alcnlan bulutlar, bizi şimdiye kad 
rastlamadığım en kOtU tayyare ha 
vası ıcerlslne sokarak, çırpınmamı 
da, bocalamamızda rol oynuyord 
Çok uzakta bulunduklan balde, co 
yakındaymışlar gibi, bizi aldatıyor 
lardır. Gökle karın birleştiği yeri, u 
kt netçe dosdoğru seçmek lmkAnsı 
lığı, vazlyetimlzl gUcleştlriyordu. Te 
rUbeslz bir tayyareci böyle bir vazl 
yette, bulutlar aşağısında kalmak l 
~in, dalma daha derinden uçmak ha 
sına dUşer. Fakat Smlt, görünüşe a 
danmıyarak, icap eden uçuş seyri 
muhafaza etmeği gözetiyordu. Gltgl 
de murdar koyu kurşun! renkte bl 
bomboşluk içerisine girerek, bu sa 
hada saatte lGO kilometre h1zla ller. 
ledik. 

üzerinden geçtiğimiz araziyi gö 
den kaçırmamağa, bUtUn gayretimi 
sarfla dikkat ederek, karlar Uze 
rlnden ucuşa devamla, kayıpları an 
yorduk. Bir aralık Smlt koyu b 
lekeyi gösterdi; llkin yakına geline 
bunun esneyen bir ucurum olduğun 
anladık. Saat 6 yı biraz geçe, önüm 

(Danavı 9 uncuda) 

besliyecek mahiyettedir. Diyor ki: 
Beykm Kraliçe Elizabetin gayrim91 

ru çocuğu idi. Saraya da bu suretle 
nUf u.z etmiş ve daha sonra kral Bi• 
rinci Jakm Başvekili olmuatur. Kra4 
liçe Elizabet edebiyat ve &iire dü§IIl 
dı ve §iirle uğrqanları deli say 
Bilhassa yakınındaki kimselerin bu 
bi şeylerle uğraşmasına tahaınmW 
demezdi. 

İ§te, bunun içindir ki, saray muhl 
tinde yaşıyan Beykın edebt eserle · 
başka. bir isimle neşre mecbur olm 
tur. 

Şekapir diye bir adam yok mu idi' 

Makbet, Romeo ile Juliyet gibi 
serleri Beykını:ı yazdığı, fakat Şe 
pir imzasile ne~ettiğini kabul edeli 
Fakat. Beykm bunu nasıl yapıyordu 
Şekspir diye bir adam hiç mevcut d 
ğil mi idi, yoksa Bcykın bu isimde 
bir adamı elinde manken gibi mi kul 
!anıyordu? 

Mis Alisya, bu son ihtimali kab 
ediyor. Ona göre, Villiam Şekspir · 
minde bir adam vardı. Fakta bu, o 
yup yazması olmıya:ı, ilim ve ed 
yattan ziyade ava meraklı bir ad 
dı ve dağlarda, kırlarda yaşardı. 
kat, yaşı epeyce ilerlemia olduğu b 
zaman kendisinde aktörlüğe istidat 
rüyor ve yaşadığı köyden kalk 
Londraya geliyor. 

O tarihte hanların avlusunda ilk 
yatrolnr a~ılmağa bqlamışt.ı. Han 
ki volcular, odalarmm avluya 
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işacetlec: Konfor 
Il<:i nıühim mesele 

Kış rüzgarları:ım çatı arala
rında uğuldadığı günlerde, kon· 
for nedir? Komedite nedir? ln. Yazan: Sadri Er lem 

Dünyanın iki mühim meselesi 
var: 

Bunlar ne Çek işidir, ne dün
yadaki rejimlerin biribirlerine 
karşı ayni çatılar altında kur
dukları barikatlar, ne düşen pa
ra, ne de artan silah ticareti. 

Alman kolonileri, Polonya ko_ 
ridoru, hatta Hindistana Karade
nizden geçecek yeni bir yol, ba. 
harat ülkesinin arkadan sarılma· 
sı, Yahudilerin arzın karaların -
dan çekilip denizleri üstünde 
bahri mahllıkat haline girmesi, 
kutupların meçhul noktalarının 

keşfi, hava rekorunun 17 'kile -
metrelik bir şakul şeklini almas!, 
Atlantik'in üs; günde geçiliver -
mesi bunların yanında kaleme 
gelmez, düşünmeye değmez bir 
sürü vehimlerdir. 

İlim adamları laboratuvarla _ 
rında, kütüphane köşelerinde, 

kibar kadınlar Londranm sisle 
perdelenmiş mutena salonların -
da hep bu iki mesele ile me!gul. 
dürler. 

Alimleri meşgul eden, muhar· 
rirlerin ellerini 'kaleme saldırtan, 
matbaa mürekkebi yiyerek taay. 
yüş eden rotatifleri harekete ge· 
tiren sadece bir boy meselesidir. 
Kısa boylu adamlar deha kadro
suna ne kadar insan vermişler. 
dir. 

Mikroskop altında hayatın tet
kike benziyen bu tahlil mera
kını, Londra kad ı larının "pata
tes kabuklu mu pişirilmelidir, ka
buğunu soymalı mı.dır,, merakı

takip etmektedir. Kısa boy, 
ve patates böylece dünyanın ak
tüel meselesidir. 

• • • 
Aksaktimüre atfederler, bil _ 

mem d-;.ğru mudur? 
Fakat fıkra insan psikolojisi -

nin bir noktasını aydınlatmak -
tadır. 

Timur, zabtcttiği şehirlerden 

birinde iyi bir şekilde 'karşılan -

Yazan : Niyazi Ahmet 
"Köprü,, sözünü sık sık kulla

mnz. Lif arasında çok itimize 
yarar. Güreşte bile köprü kur -
mak, mühim neticeler vermiyor 
mu? Fakat köprünün ne demek 
olduğunu köprüsüz yerde anlar
ıımz. 

Geçen ıene Dersimde Murat 
nehri üzerindeki Pertek köprü • 
eünil gördukten s.cnra köprünün 
bütün azametini anlamıştım. Yüz 
mefre uzunluğundaki ahşap köp
rüden o kadar korkuluyordu t<i, 
Uzerinilen üç tondan fazla eşya 
eeçirilemiyordu: 

- Bu köprüye bir şey olursa 
çok fecidir. Dersim ile Elazığ a
rasında muvasala kesilir .. diyor
lardı. 

Unkapanı köprüsünün bir fır
tına ile uçması, yüzlerce kayık 
bulunmasına rağmen hayli müş. 
külat doğurdu. 

Burada ilk büyük köprü j'apıL 
dığı vakit: 

- Zinhar kimseden bir akçe 
alınmıyarak meccanen gel:p ge· 
çilecek.. denmişti. 

Fakat Kandilci Reşit adında 

bir zorba bir kaç adam bularak 
geceleri köprüde bekler, gelip 
geçenlerden zorla para alırdı. 1-
s ·n tuhafı, halk bu parayı veri
rordu. Hem korkudan, hem de 

mamış, şehir halkı kinli bir sil- sanın gözünün önünde, zihnini 
kut içinde teessüre dalmıştır. yarup da tetkik ve tahlile Iü
y c.is ve rr.atcm §ehr:n ufkunda zum görmejiği bir çok sualler 
dalgalanmaktadır. ca::ılanır .. 

Maiyet halkı şehrin bu kinli Çamhkların arasında püfür, 
sükCıtundan ürkerler, vaziyetten püfür serin rüzgarların estiği 

Timuru haberdar ederler. Ti - dağ başlarında, beyaz köpüklü 
mur şehre umulmadık bir ''ha - dalgaların dövdüğü kayalıklı 
raç,, ~eser. Ve maiyet halkına sahillerde, sıcak bir ağustos 
der kı· .. .. ··- .... .. • gunu, gogsunu poyraza veren 

- Haracı aldıktan sonra şeh_ . k 1 ·r H 1 1 t 
· h r b k ınsanın, a orı er sa on ar a-

rın a ıne a m.,, .. .w. Ak' d W•ld' 
Ş h

. b' .. .. hayyul ettıgı va ı egı ır. 
c ır ır gun sonra purneşe - . .. .. 

dir, eğlence yapmakta, saz ses. Yu~u.şak .ş:lte kuş tuyu Y~~: 
leri göklere kadar çıkmaktadır. tık, ıçı fanıla kaplı yorga:ı, g 

• • • 
yüzünde yağmur bulutlarının 

dolaştığı tahta aralıklarından 
. Feliikct~er bazan insanlar~~ zehirli kış rüzgarlarının üfür. 

hıs mantıgını da beraber alıp SU· d'' w.. l d .. J 'r 
rükleme'ktedir. Bundan sonra sa. 
dece basit ferdi arzular ayak -
lanmaktadır. 

ugu an ar a oz enı ... 
• • • 

Milli anane diye eski İstan
bul evlerinde:ı birinde oturan 

• • • bir dostum vardır. Ben, konfor-
Dünyanın böyle bir psikolojik dan, komediteden bahsettikçe, 

hale geldiğini kimse inkar ede· kızar. beni, ukalalıkla itham e
mez. Senelerce yirmi milyon sün. der. Filhakika hakkı da yok de· 
gülü insan biribirile boğuştu. -ildir. 

Yaprakların dökülüşüne, ge· g Hakikaten anamızdan doğar 
yiklerin ölümüne gözyaşı clöken doğmaz, kaloriferli salonlarda, 
insanoğlu arkadaşının 'kaburgası. 

sıcak sulu banyolu apartman. 
nı kendine siper yaptı. . . . . 

S ıh .. 
1 

. d b' d h Jarda, ıpekler, çıçekler ıçınde, u gun erın e ır yan a, ar .. . .. . . . 
k. · · 1 t k · · k dunya saadetı:ıe gozlerımızı aç-man ma ınesı ış e me ıçın oca · .. 

ta buğday yaktı, bir yanda bır madık. y~ ahşap evlerd_e ~u~-
d·ı· k k · · b' k .. .. .. yaya geldık çamaşır legenının ı ım e me ıçm ır aç gununu ' . 
fedaya razı oldu. Bir yanda altın i~inde kırklandık. ceviz beşıkte 
ve eşya st~kları içinde iflası tat. sallandık, bakır sinilerin etra
tı, bir yanda eşyasızhktan çıp - fında bağdaş kurarak, par
lak 'kaldı. Havsalasının alamıya - maklarımızı yalaya yalaya bir 
cağr. tahayylülü zihnini oyna _ sahanın içinde yemek yemeye 
tan meseleler birer, birer tabak- alıştık. Şimdi bu kibarlık ı:ıe. 
kuk etti. den? Onu ben de anlamıyorum. 

Ve yaşadıks;a, Timurun zap • Fakat öyle demeyin.. İnsan, 
tettiği şehrin insanlarından daha rahata çok çabuk alışıyor. Üç 
hazin hislerin tesiri altında kal- gün bir otelde misafir kaldı mı, 
dı ve nihayet harp sanayii, si - dördüncü gün evini yadırgıyor. 
lah ticareti onun ödemeğe m!c - Düşünün bir kere ... Yorganı
bur olduğu gündelik hesaplar h:ı- :nn altından usulcacık elinizi u
lini aldı. 
Artık düşünmüyor değil, dü -

şünemiyor. İhtiyar bir dünya sa. 
yıklıyor. 

Dert dP r m a n 

Okuyucularımızdan sık sık 

aldığımız mektuplar, bize, bu 
sütu:ıu açmak lüzumunu his. 
settirdi. Bu günden itibhren, 
burada aradığınız ve nezdimiz
de mahfuz mektuplardan baş

lıyarak, gelecek mektuplara sı
rasile cevap vereceğiz. 

Kadıköy - Salahattin K. 
iki kardeş aynı kızı seviyo -

ruz. Kız ikimizle de dost. Fa -
kat bir türlü tercih yapmıyor. 

Ben mektebi bu sene bitirdim. 
Kardeşim, benden büyük, fa -
kat askere gtdecek. Bu kız ara. 
mızda bir ıı;unını açacak gibi 
görünüyor. Ne yapmalıyım? 

zatıyorsunuz, zile basıyorsu

nuz, iki dakika sonra garson 

karşınızda: 

- Ne emir buyurulur, kah
ve mi, çay mı? Süt mü, kakao 

mu? 
Beyen. beyen, beyendiğini is. 

te ... On dakika sonra muhteşem 
bir tepsi içinde, tereyağı, reçel, 
soğuk et, hering, havyar ve 
saire ... 

Banyo ya:n başınızda... Pi
jamanızı çıkarınız. havluya sa
rınmız, kapıyı itir> içeriye giri
niz. Her taraf pırıl pırıl.. Krom 
nikel, bronz ,gümüş, porselen, 
sabun köpüğü, esans kokusu .. 

Sonra hiç değişmiyen bir sı
caklık ... Telefon başı::ıızm u. 

cunda, asansör kapınızın önün
de ,garaja bir emir .. İki daki. 
ka sonra otomobilin içindesi-

siniz .. 
• • • 

Eren köyünden Kadırgaya 

mektebe giderdim. Be:ı değil, 

İkinize birden bir dost nasi _ Slüm giderdi. Koca üniversite 

h t
. B k d · · .:f endisi, tıpkı lalasının elinde a ı: u ız an vazgeçınız. .. .. . . . . 

Ç .. k" b' · · d b' · · · t yurumem:?k ı ç ın ır.at eden bır un u ırınız en ırısını er - w • • 

·h t b'l k d ld w mahalle mektebi çocugu gıbı, 
cı e se ı e, ar eş o ugun uz ; • . 
. . edd a·ı d . .. yürürken sürüklenerek gıder. 
ıçın r e ı en onu aıma go - · 
recek ve belki de istikbalde da. dim. Karan;ıkta kalkmak, so-
ba fena vaziyetlere düşeccksi _ frukta giyinmek, benim için bir 

olümdü. Musluk do:ıar, su ak
niz. 
------------- ı laz, ellerim ~ahrem şahrem 

. . yarılır, kan akar, sabun köpür-
köprüye elan şiddetli ıhtıyacın- mezdi. Yıkanmak istesem, gu. 

dan. w sulhane diye altı çinko kaplı 
1stanbulla Beyoglu kısmının "k" b it 1 · · k" "k 

uzun müddet biribirinden ayrı yu u oşa ır ar, ıçıne uçu 

kalm h . . k. f d k lbir mangal koyarlar. marsık ba 
ası, şe rın ın ışa ın a ço . . 

nh• t · 1 tıw t 'h \§ıma vurur, sersemleşırdım. mu ım esır er yap gını arı an. . .. 
tatıyor. Dersimi Elazığdan ayı-1 Kapıdan çıkmak, tıpılı ha-
ran Murat ve Fırat nehirleri de vada tarlalardan geçip istasyo
bu yurt parçasın•n asırlarca vah· nu bulmak bir mese!e idi. Yol 
şi kalmasında amil olmuştu. yok. iz yok .. Tibet sahrasında 

Bugün Fırat üzerinde Cu:nhu-ıseyahate çıkar gibi, diz boyu 
riyetin muazzam eserlerinden bi 

1
kar içinde, çitlerden atlayarak, 

ri olan beton köprU uzamalcadır.

1
hendeklerc yuvarla:ıarak, tıka

A tatürk köprüsU, gUn geçtikçe na tıkana, nefes nefese bir yU. 
bitımğe yaklaşıyor. rüyüg .•• 

Yazan: Dr• Cemll SUleyman 
Ben konfor istermişim, kome 

diteden bahsedermişim ... 
Hayır değil ... Bol akan mus

luk, kolay açılan pencere, yu
muşak döşek, rahat koltuk .. 
Kumaşı cinsi, şekli ne olursa ol 
sun.. Ko:ıfor demek, maroken. 
de:ı, akajudan, kristalden por
selenden eşya demek değildir 

ki... Kesmeyen bıçağı bilemeli .. 
İs veren kandilin fitilini kes
meli .. Gıcırclayan kapının me:ı
teşelerine yağ sürmelidir. 

Geçen hr4'taki, yağmurlarda 
yolum düştü, Hikmet Kamile 
uğradım. Yer yerinden kalkmış, 
keçe toplanmış, kanapelE\l' çekil 
miş, sandalyalar odanın orta. 
sına yığılmıştı. Tavan dört ye
ri:lden akıyordu. 

Her köşede bir leğen, orta
sında Hikmet, şaşkın şaşkın 

bana bakıyordu: 
- Hayrola .. dedim, göç mü 

var! .. 
- Hayır, düşünüyorum, evde 

dört leğen•var .. Bir beşinci yer 
akarsa ne koyacağım? 

- Boş teneke, hamam tası, 
ta va, tencere yok mu? Hepsini 
bir araya toplar küpe boşaltır. 
sın.. Birkaç gün de su masra
fı:ıdan kurtulursun, fena mı? 

- Beyefendi işin alayında .. 
Taksimde apartmana kurul
muş, sıcak suyu. banyosu, ka
loriferi, konfor, komodite .. Al
lah versin ... 

••• 
Hikmet Kamili hemen otuz 

senedenberi tanırım. Hili vak. 
ti, oldukça yerinde bir arkadaş
dır. Cadde bostanında, de:ıiz ke
nrı.rındA, babadau kalma bir 
köşkü, ayd1 iki yUz lira gefu
li bir h ımı varc~:r. Çalışmadan 
kazanır . !ıiç yoı ı..Imadan sarf e
der. Nereye sarfeder; nasıl sar. 
feder? ... O hiç bir yerinden bel
h değilni.r. Pantalonu ayda bir 
C,rücüye gider; yamasız ayakka· 
bı l!iyc!i~. hiç görülmemişdir. 
Havı d~kiılmüş, gü:ıeşden nef
tileşmiş eski l ir paltosu var -
dır. Bildim bileli hep onu ta· 
şır, tanıdım tanıyalı hep o kur. 
şuni kemik saplı şemsiyeyi ta
şır, güneşden solmazmı, yağ

murdan çürümez mi, rüzgardan 
dönmez mi? Bir türlü aklım al
maz ... 

l. koca kcşY.;lıı hali g::. üle
cck btl' şeydir! .. Odalar t:·:n ta
kırdır. Cr:an:n·ı~ ... içeris:·u gö. 
recek yakın kc :n~u evi ol!'.•adı
ğı iGin perde 6jdi kald ... ·. mış

dı •. Toz tutu~"''" pire fü):~.,üyor 
diye ne kaJ .r lalı, ki. •ı, l.'?

çc vars:ı hep ı• 'aıda indi,.ıl:r.i~ • 
dır. 

Kıtıkları <. ı.mış k.ı!.•·ptr.b 

üo:ti:,, .e, ;·J ar.:- ı.amaz :•.\.C:ıde. 

si d rı..r, 1ı ı~ ·;~ lamdan rU.,j!lr 
girn uin ~iye yastıkla:- Sl·ıcu

lur; soba deliklerine çocukla
rın eskisi takılır. Evin içinde 
şamdan adeti kalmıştırda, siga
ra paketlerinin, kibrit kutula
rı:ıın içine, mumlar dikilmiştir. 

Kapıların tokmakları yoktur. 
Kaza eseri olarak içeride ka. 
lan olursa, tokmak deliğine ma
şa sokulur, öyle açılır. 

Ayak yollarında. babadan 
kalma bakır ibriklerin dipleri 
delindikten sonra, yerlerine kon· 
serve kutuları kaim olmuştur. 

Bir yer~eri delinirse, zift eriti
lir, delikler tıka:ıır ... 

Evin içir.de izgarada yok
tur. Balık, maşanın üstünde pi. 
şer; balık iner; çocuğun kül
bastısı konur. 

- Bir kibrit versene... dün 
bir kutu aldım. bitmiş! ... 

- On kutu alaydında bitme
seydi !.,. 

- Af fcdersi:ı, kahvemizde 
yok .. sağ olsun misafirler, el
li gram iki gün gitmiyor! ..• 

Ben onun, şöyle bir hafta ne
fes alacak kadar toplu bir şey 
aldığını görmedimki. •• 

Yüz gram yağ.. yarım kilo 
pirinç .. elli gram şeker .. iki sa
bun, üç yumurta .... 

- Canım dört gün evvel yüz 
elli gram kıyına aldımdı, ne ça
buk bitti! Bu, o::ıun almıyaca
ğmdan ve yahut çok gördüğün
den değildir. 

Hayatta. kendikendilerini 
zorla müşkillere sevkeden, ken
di istekleriyle mahrum ve mu. 
azzep yaşamakdan zevk duyan 
insa:ılarda vardır. Mesela sene
lerden beri adet edinmişdir. 

Her sene, Şehzade başına iner, 
çatıları çökük. duvarları yıkık 
bir eski İstanbul evinde bütün 
kış sefil olur! .• 

Yegane zevki... akşam üzer -
!eri bir çayhaneye gider; came
kanın dibinde yer tutar, oto
matik mankenler gibi,, başını 

muntazam bir sağa, bir sola çe· 
virerek, bir tekini gözde:ı ka
çırmadan geleni geç~ni seyre
der; ortalık kararırken pinek
lerine dönen tavuklar gibi, evin 
yolunu tutar; ertesi gün akşam 
üzerine kadar odasına kapa:ıır; 
eski divanları önüne yığar; ho. 
şuna giden parçaları kopya e
der; her gelene onları okur; her 
gelene onları dinletir. Galiba o
nun içi:ı kulakları dinç, başı ra
hattrr! ... 

• • • 
Onu, böyle eşya yığınının or

tasında, hasta horoz gibi pinek. 
liyor götUnce hiç şaşmadım. O· 
nun hayatı, hep böyle geçer, 
bilirim. Çocuk, yatağını ısla -
tır, o sabaha kadar, sırsıklam, 
pencereni:ı önünde uyuklar. 
Masanın ayağı çıkar, o ye

re bağdaş kurar; çorba kise
sini iki bacağmm arasına sıkış. 
tırarak, bir elinde ekmek, bir e
linde kaşık yemeğini öyle yer. 
Yürürken pantalonu düşer; iki
de bir yakası fırlar; çorapları 

sıyrılır! .. düğme, askı, jartiyer, 
adeti değildir. Kirle:ımesin di
ye eskiden 18.stik yaka, lastik 
kolluk takardı. Bir gün, kibrit 
çakarken kolu parlamış, ondan
da vaz geçdi. Şimdi, kolları se. 
def düğmeli basma mintan gi
yer; üzerine, toplu iğne ile i
liştirilmiş beyaz bir yaka takar. 

Hikmetciğim, ne olacak se
nin halin böyle? .• 

- Ne yapayım, yağmur di
ni:ıceye kadar ..• 

- Ya yağmur on gUn dinmez. 
se? ... 

- Bende on gün burada o
turur, bir yere kımıldamamJ ... 

- Bari birini getirsende, ne
resi akıyor? ..• bir kere baktır
san .. 

- Ne olı.:yor zoruma. !lemin 
evini ben imlr edecek değilim
ya ! ... 

- Yaptrrır, so:ıra kiraya sar. 
yarsın ... 

- İşim yokda birde ev sa· 
bibi ile oğraşacağım .. kabul et
tiydi, etmediydi .. İşte böyle o
tururum .. Yağur altında deği -
lim ya! ... Kahvem gelir; yeme. 
ğim gelir .. başıma yorganı çe
ker, şuracıkta mışıl mışıl uyu
rumda .. Bundan konforlu hayat 
mı olur! ... 
Hakkı yok değil.. esasen kon

forda bu demek değilmidir! ... 
Mademki kendisi hayat şartla. 
rmdan memnundur!!!.. .... 
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Dr. Cemil Süleyman 

( iOnUn 

eskiden Yenicamiin 
rmda randevu verirlerdL 
di de Köprü üzeri, heriesi' 
luşabileceği bir hale girdi 
rin her yanına hakiJl1 
Köprüde en aceleci şehirli 
bir dakikacık duruyor. 
tin manzarası:ıda kendiııl 
cek bir güzellik göremese. 
bank'ın henüz aldığı bir 
Haydarpaşa iskelesine 
ye:ıi elektrik ilanı.Atatur• 
rüsünün son girdişi şekil, 
yet tabanları:ıa zevkle iJI 
eden düz ve temiz asfalt. 
orada bir müddet için al 
yor. 

Asfaltı b:lhassa kaY 
rum. Zira, şehrin bir çok 
ru yumru sokaklarında 

cefaya katlanan ayakk• ..t: 
mıza. Köprünün temiz P 

üezerinde gerçekten bir 
fet çekmiş oluyoruz. 

Havai ŞatoAd 
Cumhuriyet bayramı do 

sile Köprünü:ı mutat kala 
son dereceyi buldu. JstaJl 
yer yer aydınlatan ışık tert1 
tını, Sarayburnundan fı 
renk renk suları, U skiid 
sıçrayıp dağıla:ı havai f 
yağmurlarını, ve nihayet tt 
yüz binlerce ahalisinin u 
halinde kulağa çarpan 
- bir opera locasından 
gibi - Köprün~ mil 
parmaklığına dayanarak 
işitiyorsunuz. 

Ayni zevke tamah edere~ 
laşmakta olduğuna hiç 
etmediğim hikAyecimiz Sait 
ik'e de dün gece Köprüde 
tadım ... Topkapı sarayınııı 
ten aydınlatılınıı ele 
ziyalarile, kesif ağaçlar 
da bir hayal şatosu !ı•li:re 
tirilmiş harikulade m 
göstererek: 

- Ne gUzel değil mi? dedf. 
(Sonra halime acır bir 
yüzünü ekşiterek) sen her Jı 
de yarın yazacağın yazıları d 
şünüyorsundur. 

Yazı yazmak ıan'at~ 
Meslektaşımın bu sözü ti 

her gil:ı bir kaç satır yazı Y 
mak için dünya zevklerine -:; 
tını dönmüş, yahut o r,e'Vıd 
bile bir kazanç ihtisasile el~ 
geçirerek işe yaramıyaniarı 
rüğe çıkaran bir "lif ebeSi,, Jı' 
linde gördüğün il gösteriyordlJ-, 

Asıl lif ebeliğini şimdi ya'P' 
cağım: 

,._ Efendim. Biz, her ~ 
yazı yazan muharrirler, ~ 
nedildiği gibi bütün dakika~ 
rını, saniyelerini okuyucular aJ 
çin enteresan mevzu bullll 
işkencesi içinde mahvedip ~ 
de:ı insanlar değiliz.. YazılaC 
şeyler kendiliğinden gel~r: 
Ancak bunların bir zahınetı 
sa, kendiliğinden gelen ıne~ 
bir yere kaydetmek zarure r 
dir. Çünkü fikirler, en u.mulJO 
dık zamanlarda e:ı bekleıılll; 
dik şerait içinde gelirler, '° 
ra da unutulmalarmdan kor~ 
lur.. t 

Amerikalılar, her eeyi icJ 
ettiler. Şu, birdenbire akla gr 
len fikirleri de -bir dUğlne~l" 
basmak suretile • not def~ 
ne kaydediveıınek kolaylı t
temin ede:ı bir makine ıcat eeJ 
miş olsalar, işimiz daha sade~ .. 
şecek. O zaman bütün bu !il tJO 
zemeyi, yine kendiliğinden 
güzel bir matah haline ge~ 
cek en modem teçhizatla !il 
sellah istidat ve kUltUr fa?>ti" 
kanızm nasıl işlediğini - ııı; 
rak edenlere • göstermentsd r.. 
başka bir killfete ıuzum yo 
tur.,, 



Eıkl 

mahalle okulları 
Çocuklar, Bo11ram1n1z 

(Bir perdelik kukla) 

h ~ağıda okuyac~ğınız yazı Cum -
lt.~rlyet devrinden önceki okullara a
gu r. Eskiden çocuklar şimdiki gibi 
nı ıelblnalarda, gUier yUzlU öğret -

enler k 

~ugünü anlamak için dünü 
·iyi bilmek lazımdır 

Onı arşısında yetişmiyorlardı. 
ki barın okulları cami kenarlarında. 
u asık odalardı. Öğretmenleri de 

Bllyllk I1ilrk devrimi en eşsiz bir devrimdir 

zun Bak ll b ~lnıdt a ı, aşı sanklı hocalardı. 
nı b size o zamanki okulların hali 

u Yazı anlatmağa çalışacaktır: 

kU (Perde açılır çocuklar dlz çökerek 
r ~l,lk rahlelerlnin önUndeki kitapla-

ı •nı hep bir ağızda}) okumağa başlar 
ar), 

:Elit eyli ala ennl 
lJınbur leyli op op 
na beyli bala bula 
llumbnr leyli bop bop 
Sa scyU sala sula 
Sıunbur leyli sop sup 

P' l:Ioca - (Elinde sopasile gelir) 0 

ena. tok fena baştan. 
~ocuklnr - Elif eyli ala enni. 

l' oca - Hey .. Koca burun .. Sen l u 
aya geı .. 

.l(ocaburun - Ben mi? 
lıoca - Elbette sen .. Ben değil n 
kocnburun - Hoca hindi. 
lloca - Şurada baklava tepsh:: 

vardı. Al da gel. 

k ~ocaburun - (Çıkar) Eyvah ya 

1 
a andık .. (Çocuklara) çocuklar bnk 
a''ayı hep beraber yediler şimdi n 
Yapayım, 

1.ioca - Hani baklava?. 
Kocnburun - Şey hoca efendi. 
lioca - Hani baklava?. 
kocaburun - Şey!.. 
lfoca - Hani baklava .. Baklava · 
kocaburun - Şey oldu da .. 
lioca - Fnlnkn! .. 
}{ocalıurun - Eyvah .. 
liocn - Yntmn şunları bir sıra da 

1'1lğına çekeyim de akılları başları. 
ll.a gelsin. 

* 

:Sir çocuk - Aman hoca efendi. 
Gözunu seveyim hoca efendi bir daha Cumhuriyetin on beşinci yıldönUmUne birime gUn ~ı bir halde, dermansız knlmış bir ulusa can verdi. Bu, 
l'apnıam. Kabahat yalnız benim de_ evvel basmış ve bu en büyUk bayramı candan kutlamış bliyUk TUrk kahramanının adı Mustafa Kamal. Ata_ 
tıı. lfopimlz beraber yedik. bulunuyoruz. Cumhuriyet bayramı mUnasebetlle yur. tUrktUr. AtatUrkün hayatını, başarılarını anlatmak için 

(GürUltUlU seşle ağlıyarak) dun her yanında tören yapılmış, konferanslar veril ne kadar yazılsa. azdır. 
miştır. Bugün yurdun her yanında bayraklarınızın altın. 

Siz de okulda öğretmenlerinizin verdiği konferansı da yUzUmUz ak olarak dolaşıyoruz. BUtUn bunları bize 
bUyUk bir dikkatle takip ettiniz. TUrk ulusu yıllarca veren o BUyUk Önder AtatUrktUr. AtatUrk Cumhuriyeti 
ülkeden ülkeye n.am salmış, tarihe Un salmış engin ve TUrk gençlerine emanet ediyor ve diyor ki: 
h!'ıldm bir ulustur. Ey Türk genclı 

yeni oku1larc1.a aers 

Tarihin yaprakları arasında dUnya üzerinde çar
pışan insan dalgalarının en merdi ve en cesuru Türk 
ulusudur. 

Yıllarca bUtUn dünya TUrk eğemenllği altında ya. 
şnmış, TUrk siHlhı önünde baş eğmiştir. 

TUrk tarihinde yüzlerce kahramanın gelip geçtiği
ni ve bunların büyUlt başarılarmı öğretmenleriniz siz
lere derslerde anlatmışlardır. Fakat TUrk ulusu bu 
lcahramanlarının en bUyUğUnii dünyanın kanla, ateşle 
yuğrulduğu bir zamanda yarattı. Du kahraman zavallı . 

Blrlncl vazifen, Türk lstikllilini, Türk Cıımlmrlycti
ni ilelebet muhnfnzıı ve müdnfna. etmektir. 

Mevcudlyetlnln ve istikltıllnin yegtıne temeli budur. 
Bn temel senin en kıymetli hazinendir. 

İstikllll \'e Cumhuriyeti mUdnfa:ı mecburiyetine 
düşersen , ·nzlfcye ntılmnk için, içinde bulunnca~'lll im
k!ln n şeraiti düşUıımlycceksin. Bütün müşküllere rnğ. 
men Tnzifen istiklllli \'O Cumhuriyeti kurtarmaktır. 

l\lulıtnç oldut'lı Jnıdrct dnmarlnrındnki nsil kanda mev
cuttur.,. 

Can kurtaran yok mu? !niltlli fer. 
:Yat devam eder (Birkaç çocuk daha Tarih dersi materyallerinden. 
falakadan geçer) Hoca daha kim • 

l'edı bakayım? s K 1 ~!::k~~: _ı:k~~~~~: gUlor b!r!b!rl - um er r a 1ar1n1 n ba 
~~a~~~larına sıçrarlar. Hocayı kızdı· Yeni araştırmalar bize eski TUr k medeniyeti 

lioca - (Kendi kendine yüksek yeni bilgiler Verdi 
Besle) şimdi öteki tepsideki börekle· Tarih derslerinde bu yıl okuyacağınız en önemli 
rın hele bir hatırını sorayım. konulardan biri de TUrklerin anayurdu olan Orta As· 

Sonra dn namaza giderim. Vakit ya yayHl.sınclnn göçUdilr. 
teldi ama baklavaların acısı öyle Bundan yedi sekiz bin, belki de on bin yıl önce 
bir içime çöktü ki... Hele böreklere ana TUrk yurdundan çıkarak gUneye ve gUney batıya • 
de şu afacanlardan bir hayırsızlık giden 'fUrk uluslarından SUmerlerin Basra körfezi üs. 
telnıedcn karnımda bulunsunlar. tunde kurdukları medeniyet ve kUltUrUn en gCize görU
U<oııarmı sı\'ar) nur ve elle tutu1ur örnek1eri 1~25 yılında lngiliz ,bilgini 

tacı 
hakkında 

Cocuklar - (GUrUltllye devam e- Woollcy tarafından eski Celdcnistan topraklarında ve [~ ........ ~;;!j-::;jiiiiij 
dcrıe d 
1 

r ayak yiyenlerden birkaçı h~- şehir yığınları arasında bulundu. 
rn. ağlarlar) Of .. Aman .. Kemik1e - Bunlar bakında en doğru, en değerll bir fikir e • 
lın. dinmek için Woo1leyin söylediklerini aşnğıya yazıya. 

Hoca - Sesetmeyin alima1lah he. ruz: 
l>linzı sivrisinek gibi ezerim ha. "5000 yılhk Sumer Kralı mezarının tabutu içinde 
~lloca - (Çıkarken) Çalışın hep bir bulundu. Bunlardan biri ve belki en değerlisi dökme 

~~IZdan .. Ba eyli bum bur beyli bop altından yapılmış oymalarla sUslll bir başlıktır. Bu bnş
Bi P... lık insan lıa:;: ı hüyUklllğUndedir. üzerindeki işçilik son 
ınt tocuk hocayı gözetler hoca git . derece yükselctir. Bu yUkseklik bize Sumer kuyumcu
dl ş, lioca gitmiş .. Hoca gitmiş. IIny- !arının ne kadar ileri gitmiş olduklarını gösterir. En 
(;~ lllahaHeye ~ocuklar araba çekme· dikkate değer olan nokta SUınerlerln o lrn.dar eski bir 

1;., , (Kaçışırlarken) rnnınn<la tarihten önceki ç:ığlnrcla (3,500) ince sanat. 
(Perde kapanır) ların bu kadar ilerlemiş olmasıdır. 

X. R. ERliUT Jtcsmi ynzt ilo birlikte keserek dosyanıza ynpıştırınız. 

ŞDDırDer 

Bayrak 
Şafaklara bürünmüş 

Sevimli bir çiçek.sin, 
Her dalganda bln ;gtilüş 
Cennetten bir çlçeksin. 

Sen şafak peris1sln, 
Yavan gökte kurulmuş. 
Kanadını aç, densin: 
Devlet kuşu, mutlu kuş. 

Cihan senin gölgende, 
Yıllarca hep senindi; 
Şen ve )...-utlu ülkende 
Herkes haktan emindi. 

Yine sensin dünTayı 
Kızıl nurla örtecek; 
Göğsünde Türkün ayı, 

tuluk tacı demek. 

Sen şafak pcrls:lsin, 
Yuvan gölrte kurulmuş; 
Kanadını aç, densin: 
Devlet kuşu mutlu '.kuş. 

İsmet UlukuC 

Yiyeceklerimizin değeri : 

Eemek, süt, yomurtr 
tereyağı ve peynir 

SUt en değerli bir gıdadır. Haya 
ın.zım olan bütün besleyici maddele 
vardır. Yeni doğan çocuklara ve h 
talara pek fay.dalıdır. Kolay ve ca 
buk hazım olur. Fakat gayet kola 
da bozulduğu için kaynatmak Ye s 
kı surette kontrol etmek IAzımdır 

Şeker ve kahve sUte atıldığı takdird 
hazminl daha kolaylaştırır. 

Taze tereyağ diğer yağlardan 
ha çabuk hazmolunur, Hava ile fazı 
temasta bırakılacak olursa plşlrilml 
tereyağı bozulur. 

Eritilmiş tereyağı eritilmemiş t 
reyağ kadar iyi değildir. lçlne tuz ka: 
tılmış tereyağı yemeklere katılınc 
onları daha besleyici yapar. 

Salamura. peynirleri besleyici v 
hazml kolay olan peynirlerdir. 

Bazı doktorlar paynirin et yeri 
tuttuğunu söylerler. Pişirilen peynir
ler daha. iyidir. Kıymetli madenleri 
kaybetmeden uzun zaman dayanır. 
lar. 
Ekmeğe gelince; ekmek unu buğ. 

day, çavdar, yulaf, arpa, mısır ve Pl. 
rinçten yapılır. Buğday ununda glQ. 
ten deinlen besleyici )Jlr madde var. 
dır. 

Bu madde ne kadar çok olursa ek 
mek de o kadar besleyici olur. Bu se• 
bepla karıştırılmamış buğday unuıı. 
dan yapılan ekmek bUtUn ekmekle • 
rln en iyisi olur. Bu ekmek zayıf ve 
hastalılttan kalkmış insanlara c;:ok 

yarar. 
En az besleyici ekmek en çok ka· 

baran ekmektir. Bayat ekm.ek taze 
ekmekten daha besleyicidir. ÇUnktt 
onun içindeki su kaybolduğu gibi de 
hazmı kolaydır. lyi ekmclt için Hızım 
olan şeyler şunlardır: 
Ekmeğin kabuğu altın gibi kızar

malı, 1c;:i iyi pişmiş bulunmalı, ne yu
muşak, ne yapışkan olmalı, içinde 
toplanmış un kabarcıkları olmama 11 

Iıdır. lyl ekmek içine parmakla ba • 
sıldığı vakit de çukur olmamalıdır. 

Çavdar, mısırdan yapılan ekmekle 
rln de oldukça besleyici maddeleri 

vardır. 
Ekmeğe !Azım olan buğday TUrld-

ycnln bUtün viHiyetlerinde yetiştir! • 

lir. 
TUrklyenin ziraatinin dörtte UçU • 

nU buğday teşkil eder. Batı, güney: 
ve doğu Anadoludaki halk çiftçi h lk 

tır. 

Du yazıyı ke.c;erek bayat l>ilgi i doe 
yanızda snklnpnız. 



Dünkü Lik Maçlarında Yenicamııu 

· '"'U verirlerdi 
( 

Be aş, Taksim ve Süleymaniye 
statl rı muharebe meydanına döndü 

Taksimde &ünün biricik lik maçını 
Vefa ile Topkapı yaptı. Feridun Kı
lıcın hakemliği altında oynanan bu o. 
yun maalesef feci bir ne•ice verdi v t
bir kıııım oyuncuları hastaneve kaldır
mak liızumu hıısıl oldu. 

Hakemin aczi yUzlindeı. hadis olan 
bu vaziyeti aşağı.el~ ar.lattl'a"r. lize"f' ma. 
çın ta{~tmJI ge; c1im: 

Vefa: i\hmot - S im, Vnhit - U· 
tÜ, L(f}•t AbdU, - Şükrü, Mehmet 
Sı~lhl, J'lr..nldqen1 ıHüıeyin. 
Tc:~r: Abr.mk1dir - Hakla, Sa. 

bahattin - Osman, Tnhsin, Besim -
Ziya, Salihattin, KrimiJ1 Yunus, Ham· 
di. 

Güneşin spor §Ubesini lağvı üzerine 
btanbulda milli kümeye girebılecek 
klüplerin en baı;ında l:'elen Yeşil.beyaz
lılar, oyunun ılk dakikasından itiba • 
ren hakimiyeti tesise muvaffak oldu -
lar ve 6 ncı dakikada Sulhinin fi:ılııolu 

1.ıir vuruşile ilk golü kazandılar. tık 

devre bu ıekilde V cfanın 1-0 gaHbı. 
yetile sona erdi. 
Topkapı ikinci devreye büyük bir e· 

nerji ile başlndı ise de, bu bal çok de
vam etmedi ve oyun tekrar yeşil.be • 
yazlılann hlikimiyeti altına girdi. Ve
falılar sağdan soldan rakip kale}i sr. 
kıştınyor, fakat çalım yüzünden gol 
çıkaramıyorlardı. 

,. 
Be§ikta§ın Silleymanlyeye penaltı?an attığı ilk gol. .. 

KAVG/t.. 

Vakit geçtikçe, Vefalılar gel yapa· 
mamaktan dolayı asabileşiyorlar, ha -
kem de baz lU%b undan fazla sert ha. 
re1ı:etlere göz yumuyordu. Asabiyete 
hakemin de acd katılınca vuiyet git
tı"ltçe vahim bir hal arzetrneğe ba~ladı 
ve oyun bir kördövUJU teklini almak -
ta gecikmedi 

Bu aırada 1dl ki, golle neticelenecek 
bir akınlanrun, hakem tarafından avan 
taj nanra alınmadan favulle durdu • 
rulması ve g5zglSre göre makasa alı • 
nara': yere yuvarlanan bir oyunculan· 
na penaltı verilmemesi Topkapılılan 

da çileden çıkardı ve millet topu bı • 
rak p biriblrlerinJ tclmıelcmeğe ba~ladı. 

Vaziyet, fimdlye kadar benıen he • 
me:ı hiç görUlmemit bir halde ıille to
b t devam ederken fıraattan iatifade 
'len Vcfah Silkrii takımının ilı:inci go
ı ., iı de yaptı. Oyun bu golden sonra 
h .n~ labn konulmaDUJ bir .safhaya 
girdi. Sanki ortada 22 futbolcü değ;ı, 
biribirinl &ldllrmef e umetrniı 22 mu • 
harlp nrdı. Hakem, blltün bu karga. 
p1ık anamda ıatmnıı. ne yapacağı. 
• bUmes bale gclmiıti. 

Vefanm gözbebeği Muhteşemin, 
kutt olarak bir tekme yemesi yüzün. 
den baygın bir halde dııarı çıkarılma· 
aı her an çıkması beklenen kavgayı 
dofurdu. Bu sırada diğer taraf ta biri
birlerlle tekmele§en iki oyuncu da ıa. 
hayı terkederken, sağlam kalanlar bl. 
ribirine girdi. Ortalıkta yumruk, tele· 
me taı gibi silahlarla mUcehhez oyun· 
cuların biribirlerine girdikleri görUl • 
dil. Bu hal, Topkapıdan Hamdinin kan. 
tar içinde yere yuvarlanmasına kadar 
devam etti. 

Bir kenara çekilmi§, sebep olduğu 

h!di'e}i seyretmekten gayri bir i~ GÖ
remiyen hakemin aczini, polisler tak • 
viye etmek lilzumunu duydular ve sa· 
haya çıkarak kavgacıları ayırdılar. Fa
kat bu sırada, polislerin aratmdan fır .. 
Jıyan Vefalı Saim, arkadan gelerek 
Topkapı solaçığını bir yumrukla kan. 
lar içinde yere yuvarladı. Hangi kc-li
me ile tavsif edeceğimizi şaıırdığımız 
bu bal, kavganın yenilenmesine sebep 
oldu. Oyuncular tekrar yumruk yum .. 
ruğa, tekme tekmeye geldiler. Ber•ket 
versin, polisin yeniden ciddf şekil.de 
müdahalesi ortalığın düzelmesini müm 
kün kıldı. 

Bundan sonra, yaralanan ve hake:n 

Pera, 
1-

Triko or'u 
2 yendi 

~lcolor - Pera nutÇ1 ııclaıı 'Mr ylMbıil§ 
(Yazısı 3 üncü snyıfada) 

tarafından çıkarılan oyuncular yüzUn 
den Vefa 7, Topkapı da 9 kiai olarak 
oyuna devam etti ve be§ dakika devam 
eden 'kavga dolayı&ile eksilen nizami 
müddet tamam olmadan oyun ..aona er-
di. 

Vefadan Muhteıem ve Topkapıdan 
Hamdi aldıkları ağır yaralardan hasta· 
neye kaldırılmışlardır. 

Süleymaniye kalesi anUnde 

Bakırköydeki Maçlal" 
Dün Bakırköy Barutgücü sahasın -

oa bir çok futbol karşılaşmaları olmuı
tur. 

Bcşikta' Bozkurt ile Barutgücil 
genç takımları arasındaki karşılaşma

yı Güçliller 2-1 kazanmı;lardır. 
Yine ayni kltiplerin B takım!an ta. 

ra fından yapılan maçı C:a Güçlüler 3-1 
kazanmışlar, Sparta - Barutgücü A 
takımları kargılaşmasında da yine 
Güçlüler 3-0 galip gelmişlerdir. 

Galatasaray Hükmen Galip 
DUn, Taksimde Güne§le karşılaşa • 

cak olan Galatasaray takımı, Güneş 

klübUniln ıpor şubelerini liiğvetmiş bu 
lunması 3Uzün.d-cn hükmen galip gel • 
miştir, Bunun üzerine Galataray, Gata
tasporla hususi bir maç yapmış ve ta. 
mamen hAkim bir oyundan sonra 11-1 

galip gelmiştir. 
Bundan ba~ka Gatatasarayrn mek • 

tep takımı ile Kuleli lisesi takrmlıırı 

karı ·Jaşmış ve Galatasaraylılar 3- 0 
maçı kazanmışlardır. 

Beşiktq - 2 
Süleymaniye - 2 

Lik maçları fi'kıtUrü mucibince eün 
Ortaköydeld Şeref stadında Bcıikta§
la Sülcymaniye karplaşmıı ve liiç ü • 
mit edilmediği halde takımlar Z-2 be
nbere kalmı§lardır. 

Beıtktat: Mehmet Ali - Hüsnü, 
Faruk - Nul'İ, Feyzi, Fuat - Rıd • 
van, Hakkı, Sabri, Şeref, Etref. 

Süleymaniye: Muvaffak - Ruhi, 
Daniş - İbrahim, Orhan, lbrahim -
Süleyman, Nedret, ı!tiuzaffcr, Hraç, 
Viran. 

Oyuna Be~iktaşlılar başladı ve ilk 
a,'!,j a topu kapan Süleymaniyeliler ra
kip kaleye kadar indiler. Soldan Hraç 
ve Diran vasrtasile yapılan akınlar Be
şiktaş için tehlikeler yaratıyor. Be§ik· 
taş ta soldan işlemek istiyoraa da, Et
refin gahsi oyunu yüzünden bir aeme· 
re vermiycr. Sabri, Ustüıte 1raçırdıiı 

iki mühim fırsatla takımının galip eeı 
mesine mani oldu. 

Süleymaniye üç muhacimle oynadı. 
ğı için netice alamıyor, nihayet ken • 
dilerini toparlıyabileh Beşiktaşlılar 30 
uncu dakikadan sonra ağır basmağa baş 
ladılar. 27 inci daki'kada Süleymaniye 
31eyhine sebep yokken verilen bir pe. 
naltıyı Hakkı plase ile gole tahvil et
ti. 

Bu golden sonra Süleymaniyeliler 
oyunlannı bozdular ve devre Beşikta -
şın hakimiyeti altında 1-0 sona edi. 

Süleymaruye ikinci devrede yine mü. 
dafaa oyununu tuturdu. Duna rağmen 
ileride oynıyan il~ muhacim teh· 
likeli akınlar yapıyor, 20 nci da
kikada Diran'ın bir ara pasını iyi kul· 
lanan Hraç, Mehmet Alinin hatalı çı. 
kışından istifade ederek beraberlik go
lün:i yaptı. Bunun akabinde vuku bu. 
lan Be~iktaş hücumunda, demar"ke bı
rakılan Sabri yakaladığı topu Süley -
maniye ağlarına taktı. 

34 iincü dakikada, yine Diran'ın sür 
düğü top, kale önünde Süleymana gel. 
di ve o da beraberlik golünü yaptı. 

Bu maçta hakem, vasattan dundu. 
'Penaltıyı sebepsiz vermiştir. Bazı yer· 
ıiz kararlan ve arada halkla münaka. 
psı göze battı. Oyundan sonra ha!lc 
hakemi ta§ladr. 

Spor haberlerimizin devamı 
3 ncü sa vfada 

Kavgalı maçlaı 
Yine spor sahalarımızda futbol c-,y

n yan gençlerimiz arasında mahalle 
kavgaları halini alan çirkin i~tere 
başlandı. Dün Ta~sinl stadında bil· 
lunan 'eyirciler muhakkak ki bir fut· 
bol maçının zevkinden ziyade bir 
mahalle kavgası seyrettiler. Beş da· 
kika süren bir müddette V da ,.,,, 
Topkapı futbolcülı:ri dövü~tüler. Ve· 
fanın geçen senelerde yaptığı bi:, 
Fener maçında da kan gövdeyi go
türmüştü. O zaman suçlu hakeın ol· 
du. Şimdi de oruçtu hakemin idare
sizliğinden mi? Yoksa teşkilatıı:u_ıı 
zayıflığından mı? bilinmiyen bır 
sebeple bu kördövüşil bir iki ıne~ 
leket çocuğunun hastanelik olması· 
na sebebiyet verdi. 

Yine dün Beşikta§ stadında oy· 
nanan maçlardan Anack:lu - Ana 
dolubisan maçında da yere dUşeıı 
bir gencin yüzüne tekme atan f\lt· 

bolcü ile hakeme gazoz kapağı vt 
ta§ atan seyirciye karıı ne surette. 
muamele yapılması lazımgeldiğif1l 
biz tahmin edemiyoruz. Yalnız mıı· 
hakkak bir ıey varıa maçların eb· 

l liyetsiz ve sallhiytaiz hakemler elirı ı 
de otoritesiz bir teıkillta ballı ol2' 

1 
rak geli§i gUzel idaresi devam e~I" 1 
cek oluna gelecek haftadan itibar·· 
yeni dövü§lere şahit olabiliriz. 

F enerbahçe 4 
Beykoz 2 

Sıra Beykoz - Fenerbahçe maçırı• 
gelmişti. Evvel! Beykozlular kısa bir 
fasıla ile de Fenerliler görüldiilcr. 

Safa - Sadettin, Bahadır - Muıt•· 
fa, Kemal, Cahit - Turan, Jirayr, Şıl' 
hap, Kamn, Gazanfer. 

Fener bahçe de ıöyle ııralanmrJtI: 
Hüsamettin - Yatar, Fazıl- Esat. 

Aytan, Fikl'et - Saim, Naci, Ali Rızııtı 
Şaban, Lebip. 

Hakem Adnan Akın. 
Oyuna Fenerbahçeliler bqladıtar. 

tık dakikalar ~ykoz kale&i önünde 
Fener hücumtarile geçiyor. Dördüncü 
dakikada Lebibin attığı bir korner es
nasında Beykoz kalecisi ters bir vu -
ruşla topu kendi kalesine soktu ve Ft'" 
nerbahçe birinci golü kazandı. 

24 üocü dakika: Fener kalesi önün
de bir kanş•klık var. Bahadır, 30 met· 
reden sıkı bir şiltle takımına beraber
lik sayısını kazandırdı. 

Topta beraber inen Naciye iki Be)'' 
kozlu müdafi prj yaptılar. Hakem pc· 
naltı verdi. Naci topu avuta attI. 

Birinci devre 1-1 berabere bitti. 
İkinci devrede Fenerbahçe taımnrn· 

da kilçük değiıiktikler olmuıtu: 
Fikret ıoliçe geçmiş, Naci ıağ ınu

avin, Esat ıol muavin yerlerine alın " 
mııtardı. 

İlk dakikalarda Beykozun çok canlı 
oynadığı görUlüyor, beıinci .dakika -
da Fazılın bir falsosundan istifade e ' 
den Şahap kısa bir vuruıla takunırll 
ilstün vaziyete geçirdi. 

Fenerliler çok sıkıcı bir cyun oynu
y.,rlar. Onuncu dakikada Esat bir pe
naltı fırsatının daha kaçmasına sebep 
oldu. 

ı 7 inci dakikada Naci uzaktan bir 
şiltle Fenerbahçeyi yeniden ~raber " 

d 
'a; ~ .. 

liğe ula§tır r. ı-·. 
Fenerliler artık vaziyete bAi r fR.. " 

dular. 27 nci dakikada Fikret sağ " 
dan aldığı b:r pasla üçlincil Fener go· 
Jünü çıkardı. 36 ncı dak.ı"kada yine Fi: 
ret, bir kafa vuruşile dördüncü golU 
attt. 
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- Ne duruyorsun hala .. Çabuk a
damlari seferber et. Haydut yakala-

• 
nıp buraya gelmeli .• 

ıuavin Şahini işaret ederek: 
- Hapse atalım mı? .. der gibi yU

t'ı ~ ı. .1;une baktı. 
- Hayır .• Onu bırak, sen işine 

git.. 
~1 u a vin kapıdan çıkarken vali Şa

hine: 
- Sil~hlarınr al.. dedi. 

- Demek affettiniz? .• 

-Senin kabahatin yoktur .. Hid-
detimden yaptım .. ~iltün eşeklik biz
de .. Hele o muavinimde. Haydudu 
gözleriyle gördükten sonra nasıl bı
raktı. Bir türlü anlıyamıyorum. Eğer 
yakalayamazsa, onu hapsedeceğim. 

Şahin, soğukkanlılıkla: 

- Yakalıyabile{:eğfni zannetmem, 
dedi. 

- Niçin? .. 

- ÇUnkü haydudun teşkila.tı çok 
büyüktür. Her yerde adamları var .• 
O çoktan gideceği yere gitmiştir .. 

- Yani şel;ı.irden çıkmış mıdır?. 
- Hay~r, şehirden çıkmadı. Ele 

geçmemesi için şehirden çıkması lA.
zım değll, kl.. 

- Demek burada, Valansiyada 
gizlenir ve biz onu bulamayız, öyle 
mi? .. 

- Öyle .. 

MUşkülA.tt vali bllmtyor değildi. 

Kaç defa onu sokaklarda kovalamış, 
gene kaçırmışlardı. Şahine: 

- Delikanlı, dedi, o haydudu ya-
kalamak gene sana d\tşüyor .. 

- Emredersiniz .. 
- Söz veriyor musun? .. 
- Veriyorum. Kendi elimle ge-

tirip teslim edeceğim. 

KÜR KAPTAN PEŞİNDE 

- Evet, ben bir kadınım .. Ne ya
pacaksınız 7 •• 

- Sizin gibi güzel bir kadını böyo1 
le başıboş kim bırakmış. Yoksa bi
rini ml kaybettiniz .• 

- Bu da. sizi a.IA.kadar etmez .. 
Zehra, Valansiyanın gUzel Dolo

resi gemiye bindiği glinün gecesi 
karşılaştığı bir adamla böyle konuş
mu~tu. Onun saçlarını traş ederek 
bir erkek elbisesi giymesi, derin ba
kışlı gözlerinin cazibesini kaybetti
rememişti. 

Abdürrahim efendinin minimini 
güzel kızı, hayatın binbir ha.disesiy
le o kadar yetişmiş ve o kadar cesur 
olmuştu, ki .. O, Yusufu aramaya çı
karken karşılaştığı her mUşklllA.tı 

yenmeğe karar vermiş bulunuyordu. 
Ya ölecek, yahut muvaffak olacak
tı. Kendisini bir kadın !arzetmiyor
du. Bir erkek gibi hareket edecek· 
Yusufun kendisi için yaptıkları ka.ı 

dar olamasa bile ona yakın fedakA.r
lık gösterecekti. 

Yirmi sene Zehraya kadınlığını u
nutturmuş gibiydi. Cesaretini kıra • 
cak bir tek şey vardı: Hassasiyeti... 

Srk sık limitsizlik içini kaplıyor, 
o vakit doya doya ağlayacak bir yer 
aramaya başlıyordu. 

Yusufu nasıl seviyor, onu niçin 
bulmak istiyor, bulduktan sonra ne 
olacaktı? Bunları bir defa blle dU.r 
şUnmUyordu. İçini yakan gençlik ha
tıraları, o tath günler çoktan ölmüş
tü. Bir daha geri gelmlyecek günlPr 
için bu fedakA.r?'!k değer miydi? .. E· 
ğer bunları düşünseydi Zehra, Va
lansiyadan kımıldamayacaktı bile .• 
Onu harekete sevkeden, bütlin ümit
leri öldüğü bir zaman başına bu 
macerayı açan Şahindi • . Yusufu dU.r 

yia dolaşıyordu. Bazı kadınlar lza
bellayı gösteriyor: 

- Haydut işte o kızı kaçırmıştı. 

Bak elinden almış, kendisini de a
damları lle yakalamış .. 

- Sinyor Şahin imiş onun adı. O 
kadar kuvvetli imiş ki.. On beş ki
şiyi yalnız başına baklayabiliyor
muş .. 

- Kurşun da işlemiyormuş vlicu
duna .. 

Kafile, meyhaneye gelip içeri dol
duğu vakit Valansiyanın her soka
ğında bu mesele konuşuluyordu. HU
kumet de duymuştu. Vali, aylardan 
beri etrafı kasıp kavuran korkunç 
haydudun ele geçtiğine inanamryor
d u. Fakat görenler temin ettiler: 

- Hem yalnız değil, birçok adam

ları da beraber .. 

Vall otuz kadar sil~hlı adam ha
zırlatarak doğru meyhaneye hare
kd etmeğe hazırlanıyordu. Vazgeçti. 
Eğer ' haydudun yakalandığı yalan 
çıkarsa rezil olacaktı. Çünkü halk 
böyle yalanları sık sık uydururdu. 

Muavinini çağırdı: 
- Çabuk, dedi, on beş adam al, 

git .. o Şahin denen adamı buraya 

getir .. 
Vali muavini meyhaneye girer gir-

mez haydudu gördü. O, Don Pedroyu 
çok iyi tanıyordu. Haydut da onu 
gördil ye derhal Şahine başını çevir-

di: 
- Demek bana oyun oynadınız 

öyle mi? •• · 
. · Dedi. 

- Ne oyunu? •• 
' - Beni hUkftmete teslim edlyor-

ıunuz. 

- Oyle bir şey yok .• 
Vali muavini doğru Şahine yaklaş

tı, DU:v:ük bir hUrmetle selA.m ver-

uikten sonra kendisini valinin maka
mında beklediğini bildirdi. 
· - Beni mi makamında bekliyor? 

- Sizi.. H em çok acele görmek i,
tlyor. 

- Fakat benim vali ile hiç bir işim 
yoktur. 

- O sizi görmek is tiyor. Sizin gibi 
kahraman ..• 

Şahin sözU kesti. 
- Yalnız, dedi, burada bir işim 

var .. Onu bitirmeden geleme m .. 
Muavin bu cevaptan bir ı;.ey anla

• mamış gibi Şahinin yUzUne baktı: 
- Vali sizi bekliyor .. diye telunr-

ladr. 
- Beni ne yapacak? .. 
- Mlihim bir şey görüşecek! 
Şahin ayağa kalkarak vali mua\ i

nine yaklaştı: 
- Sela.m söyle vali beye, dc tll. İşi

mi bitirdikten sonra geleceğim. 
- Emir aldrm. Derhal beraber git

meliyiz. 
- lmkAn yok .. İşimi bitirmeden 

gidemem .. 
Şişman muavin, iki eli ·ue göbe

ğini yerleştirir gibi iki tarafa sallan
dıktan sonra adamlarına baktı: 

- Ama, dedi, zorla götürürüm si
zi. .. 

Şahin güldü: 
- Hüktimet kabahatsiz insanlara 

da zor kullanmaz mı? .. 
- Siz emre itaat etmlyorı:ıunuz .. 
- B@nlm suçum yok, ki itaat e-

deyim .. 
Kendi köşesinde büzUlUp oturan 1-

zabella korkarak Şahine yaklaştı: 
- Sinyor, dedi, affedersiniz. Size 

bir söz söylememe müsaade eder mi. 
siniz? 

- Buyurun sinyorita .. 
- Valinin davetl11e gidinh ... , 
Şahin birden gözlerini açtı: 

Amiral Bird 50 yaşında 
kip o da, kendiııinin bir ilim adamı ~:.....,"[j· 
olduğunu şimdi de belli ederek, Ade-~ ıgatrcm G ö 1 c Ü k t e m od er n 

(Baıı 5 incide) 

de bir dağ heybetlendl. Govldlln ka. 
ı:arga.hı acaba burda mıydı? önUmU. 
ze başka tepeler de baş kaldırıyordu. 
'tiçkunlaşan grl alaca karanlrkta, 
YUzUyorlar gibi görUnUyordu. 600! 
lnetre yükseklikteyken, bunlardan 

ilkine sokulduk. Arazi üzerinde ka
tın rUzgArla savruluşunun farkına 
\'arıyorduk. Smit, bu araziye inmenin 
Pek de hoş olmıyacağrnı söyleyince, 
ben sustum; ben de kendisiyle aynı 
fikirdeydim. 

lometre ötede de, değişik şeklinden 
kazaya uğradığı anlaşılan Fokker i
simli tayareyi gördUm. Bum diye tay 
yaremiz yere değince, kar yığınları 

üzerinde hopladık. Smit, motörU dür 
durdu ve azami ihtiyatla indiğim_iz 

yere yerleşmeyi temine girişti. Bu, 
hiç şüphesiz mükemmel ve cüretka. 
rane bir fştt. 

ta kahvaltısını gecikmiş olarak e • fiffllf f f lllH ichir T. Komedi kısmı 
den ve şimdi gllrültU, patırtı içerisin. ~ Bu ak~am saat 20,30 da 

:;~i b~::s::;::~d:.ıı;: ~!~ıy!;o:::(j~ ~ıııı ın~ıı Kıi~ :.A:::d~ERI 
kadar yakışıyordu, ki sırıtmaktan "' U az:ın: Birabo. Türkçesi: 

kendimi alamadım. Hepsinia de ha - llllllnf Fikret Adil. 
yatta ve sıhhati yerinde olduğunu 

bilmek, beni o kadar mesut ediyor • 

tersane 
Pr.oje hazırlandı 

Gölcülc, - Harp ve muavin gemi. 
!erimizin tam olarak memleketimiz
de yapılabilmesi için burada esaslı 

ye modern bir tersane Yücude geti • du, ki! 
Bir ltuçuk saate kadar gece ola _ rilmek üzere la.zımgelen projelerin 

cağından, Smite motörü harekete reyi harekete getirdi ve tayyare der- Ankarada hazırlandığı haber '.llarımış 

Bir tayyarede Uç kişi,.. Hepimiz 
de inerken aşağımızda bir şey göre
Illemeyi hesaba katmalıydık. Dağın 
etrafında uça uça dolaştık, yamaçla. 
r~ ve va.dileri araştırdık. Yoksa Govl
dün, telsizle tayin ettiği yer bu yer 
değil miydi, bir yanlrşlık mı olmuş • 
tu? TopyekO.n 100 kilometrelik dağ. 
lııc Yeri araştırmak, bana boşuna gi. 
bı geldiğinden, hele bir aralık ümidi 
kesince, geriye dönmek talimatı ve_ 
l"İ.p, bir de dağlar sırasınca şimale 
doğru etrafı araştıl'acaktım, ki Smit, 
koluma dokundu ve cenubu işaret et
ti. O zaman rüzga.rıa dağılan, gUç far 
kına varılan sütun halinde bir du -
lnanla bir ışık şimşeklenişi seçerek, 
zihnimden geçen ilk düşünce; ham -
dolaun, hiç değilse bir yaşryan mev. 
cutı dUşUneesi oldu. 

Ieık üzerinden uçarak, inmeğe ko -
YUlduk. Çok gewn.cden de bayraklar 
dikili T işaretll uzanan bir tayyare 
iniş sahası belirdi. Karanlık bastır • 
dığında.n, sanki geniş ölçüde porse -
lenden bir k~se içerisine düşüyor • 
lnuşuz, hissindeydik. Tayyare meyda. 
nı, Yukarıdan bakılınca da son ·dere
~ede gayri mUsait girintili çıkrntıh 

lr Yermiş intıbaını beuiınsetiyordu. 
Vazıyet, fenaydı. 

Smit, inmek muvafık olup olmadı
ğını sordu. Yapacak başka şey yok • 
~u. c;>UnkU he r dakika bir parça daha 
IJ v '\Ulık bastırıyordu. Sonra Balhen 
niı ~un, her halde :...:zi tehlilreli bir 
111 lntakaya cezbetmekten çekinirler. 
dl; her halde en müsait yeri sec;-miş
lcrdt. Başımı salladım. Smit, yi.izlinü 
ekşiterek, dikkatle manevre yaptı. 
\lı:aldık. Birden bir çadır Ye 100 ki. 

hal uzaklaştı.,, Hansonla birlikte hemen dışarıya 
frrladım. Biz dışarıya fırlar fırlamaz 
hemen karşılıyan olmayınca, içim 
burkuldu. Fakat, işte şimdi biri bize 
doğ-ru koşuyordu. Karları yara yara 
gelenin adım atışına bakılırsa, bu 
bir denizciydi; o halde Cundu. Arka. 
sın dan da sakallı biri sök Un etti; kır_ 
mızı sakallı Balhemln suratı. Ya 

geçirmesi ricasrnda bulundum. Bal. 
henle Cun, Hansonla. benim yerime 
tayyareye bineceklerdi. Tabit her bL 
ri, diğeri yerine binmektense, orada 
kalmağı istiyordu. Fakat ben bu eti
ket icaplarını hallettim. Biz yiyecek 
içecek gibi şeyleri bir kızağa doldu -
rup alrkoyduktan sonra, yola çıkar -
dıklarrmızı uğurladık; Smit, tayya _ 

Amiral Rişard E. Bird; ''Yeryüzü. 
nlin altıncı kıtası üzerinde tayyare -
eller,, isimli eserinde, bu kurtarış lşl. 
ni bu suretle atlattıktan sonra, ken_ 
dilerinin orada bir müddet kaldıkla
rını ve sonradan tayyareyle kurta • 

rıldıklarını ilA.ve ederek, bahsi tek

mllliyor!? ..... 

tır. Tersanenin kısım lnsım, ihalesi 
yapılacaktır. 

Holandalı bir grup tarafından çl. 
zllen pHlnrn tatbikına bu suretle baş
lanmış olacaktır. 

Gölcük, yeni Tlirkiyenin inşa kud. 
retini gösteren yepyeni bir şehir 

olmağa namzet bulunmaktadır. Şe -
hir planı da çizilmiş ve imar hare .. 
ketleri ·rnrkm·Tctile hazırlanmıştır. Larri neredeydi? Bir Hl.hzayı mütea-

--· = ~ Q. 

-~ = = -N ~ 
Q 

-· ~ 
QJ 
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- KURUNun kitap şeklinde roman telriksaı - .. 
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- PekA.lA, işittiğimiz patlama neydi? Ya masa 
ııın üzerinden yuvarlanan şeyler?.. Bunları nasıl 

yaptın? 

- Odadan çıkmadan evvel, telefonu, tutun 
tabakasını ve birkaç diğer eşyayı, masanın kena
rına koymuştum. Tlitün tabakasının üzerine de, 
içerisi barut dolu bir kapsUl koymuştum. Kurşun· 
dan yapılmış bir şcyki infila.k altında derhal erl. 
yip dağrlabilecektl. Buna ufak bir fitil bağlıydı. 
Oda.dan çılcmadan evel fitili ateşledim. Fitil ya
ııınca patlama oldu. Bu ise, bir tabanca atılması 
tesirini bıraktı. Bittabi bu ihtizaz neticesinde, ma
sanın hemen kenarına konulmuş olan telefonlar 
Yesalr eşya da devrildi. Kreyovinin öldUrlilmesine 
gelince, onun vücudunu ortadan kaldırmak içln 
iki usul hazrrlamışt1m. Birincisi, içersine zehirli 
gaz doldurulmuş bir friksiyon Aleti idi. Bundan 
bir nefes almak, insanı olduğu yerde öldtirmeğe 
kA.fiydi. Diğeri de zehirli yaprak sigarasıydı. Ze. 
hirli yaprak sigarası ile öldUrmeğe kalkmak iyi 
bir fikir değildi. Tehlikeli bir işti. Bereket versin 
ki, o usule mUracaat etmiye lüzum kalmadı. 

- Fakat friksiyon şişesini ben muayene et. 
tirdim. tçerisindekinin zararsız olduğunu söyle -
diler. 

- Sizin mlitehassıslarınız, masanın üzerine 
koymuş olduğum friksiyon şişesini tahlil ettiler. 
O ise, benim yerden aldığım şişe değildi. KüçUk 
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uEko" gazete~ini tamamen kendi elime geçir
mek hırslyle her tUrlU tehlikeyi göze almıştım. 

Yerdeki kauçuk sopayı bir mendille kavrıyarak -
bu suretle üzerinde parmak izi bırakmıyacaktım -
evve!O. Marpleyin kafasına indirdim. O bayıldı. 
Sonra Elisin beynine vurmağa başladım. Onun he-

sabı tamamen görüldükten sonra, l\Iarpleye dön • 
dtlın. Perdenin kordonunu çekerek adamakıllı bağ
ladım. Ağzını tıkadım. Odanın bir köşesinde duran 
büyük kasanın içerisine soktum. Sonra. kimsenin 
olmadığı bir zamanda, çalınmı şbir kamyonla. gel
dim. Kısmen kıyafetimi Marpleye benzetmiştim. 
Eski "Eko" binasına gir<!Jm. Oradan yenisine geç
tim. Kimse tarafından görülmemeğe çolt itina edi
yordum. Az sonra kamyonla, Marpley ile birlikte 

döndüm. 
Şehir dışında benim bir evim var. Dundan bir 

mUddet evvel, başka bir isim altında orayı satın 
almıştım. Benim öyle bir evim olıhığunu hiç ldm
se bilmez. En yakın köyden en · ı; ağı bir l{iloınct
re uzakta kendine mahsus arazhii cı'e olan bir ev ... 
Oraya bekçi de koymamıştım. Marplcy kendine 
gelmiş olmakla beraber, bağlı olduğu için ne kr
mıldanabiliyor, ne de haykırabiliyordn. Onu ora
ya götllrdtim. Evvelki akşam da yata getirmiş 

tim. 
"Her gece o gizli eve giderek Marpleye yiye 



110 ZiNDANCI KAPTAN ZİNDANCI KAPTAN 111 

- Benım işlerime ne karışıyorau-
DUZ,, 

Der gibi bir bakışı vardı. tzabel
la söylediğine pişman oldu. Dudak· 
Jarı titreyerek: 

- Artederslulz, sız blltrslnlz .. lşl
nlze karışmak cesaretini gösterdi • 
ğlru için artedlniz bent .. 

Tekrar yerine ı;:eklldl. Bu, Şahini 
mtitecssir etm ! ~.I. Muavine döndU: 

- Benden ne istediğini blUyor mu-
sunuz? .• 

- Peki öyle ise gidiyoruz. 
- Söylemeğe mezun değlllm., 
Don Pedro atıldı: • 
- Valinin ne istediğini size ben 

söyllycyim .. dedi. 
Fakat söylemesine vakit kalma -

dan kapı açıldı. Ustu başı yırtık biri 
ıcerl glrdl. Don Pedro: 

- Getirdin ml T •• 
Diye ıordu. 
- Getirdim •• 
- Buraya gelaln, 
.Adam dışarı çıkarken Don rearo 

Şahine: · 
- Ben sözUmde durdum., 
Dedi. 

Kurnaı haydut, n.Unln harekete 
geçmesi Ue baŞına gelecek felA.ketl 
anlamış, mUtemadlyen Sahtntn er • 
kekllk vo namusunu rencide edecek 
sözler söylUyordu. 

lhttyar :Aygır, kapıdan içeri gir .. ... 
mek istemiyor, lsparmoza tutulmut 
rlbl titriyordu, 

Haydut: 

- Hey babalık •• :lc!rmını atacak 
mısın? .. 

Diye bağırarak içeri rttl. Zavallı 

adam sendeledi. Neredeyse yUzUko" 
yun kapanacaktı. Şahin şimşek sU· 
ratlyle atılarak yakaladı. Sonra. hay
duda dönerek öyle bir yumruk atta. 

ld .• Adam neye ufradıfını anlıyama· 
dan kanlar içinde yere serlldf. 01-
mUştü .... 

Don Pedro, bir şey söyleyemedi. 
Şiddetli yumruk, herkesi şaşırtmış, 
gözlerini kamaştırmıştı. 

lzabella: 
- Baba .. Baba .. diye hıçkırarak 

kendini Aygır kaptanın kucağına at. 
tı. 

Don Patronun gözU hep Şahindey. 
11. Sordu: 

- Beni teslim edecek misin?. 
- Kime? •• 
- Valiye •• 
- Ne münasebet.. 
- Anlıyor musun, vali muavinini 

beni almak için gönderdi. 
-Ya .• 
-TabU •• 
- Fakat vali beni catırıyor .• 
- Senden beni lstlyecek •• 
Sahin, korkunç adamın omuzunu 

okşadı. Tatlı bir gUlUmseylfle: 
- lıılerak etme, dedi, ben söz ver

dim .. Sen ıerbeıt kalacaksın. 
Dlyego711 1anına cafm1ı: 
- Dlyego, dedi, ben gidiyorum., 

Sen evvel& ılnyorlta ile büyUk baba· 
sını meyhaneci ile evlerine gönder .• 
Yanların& ikl de adam ver .. Sonra şu 
haydudu serbest bırak.. Cehennem 
olup gitsin .. 

Dlyego, Don Pedroyu serbest bı
rakmak niyetinde dellldt. Ya.vaşı;:a 

kulağına ellldi: 
- Bu, dedi, blılm en bUyUk dUş .. 

. manımız .. lstersen ıen gittikten son· 
ra onun lşlnl bitlreylm •• 

Şahin hiddetle bağırdı: 
- Verdiğim sözll tutmayacak ka .. 

dar namussuz bir inBan olamam. Sen 
söyledlklerlml yap diyorum. 

:Vall muavinine döndU: 
- Simdi gtdebllJrlz .• dedi., 

Şahin atına atladı. On beş ıUvarl 
onları takip ediyor, vali muaYlni ile 
yanyana g!dlyorlardı. 

Vall, pencereden gelenleri görUnce 
odasına çekildi. Şahini büyUk bir ne
zaket ve gUler yUzle kabul etti . Ev· 
velfl muaYlnlne : 

- Doğru mu? 
Diye sordu. 
- Dotru .. Göz.lerlmle göraum. 
Şahine dönd U: 
- Demek en bUyUk düşmanımız 

Don Pedroyu yakaladın öyle mi?. 
- o bana cok düşmanlık yapmış

tı. İntikam almak istiyordu. 
Vall dlşlerlnl gıcırdatarak: 
- O haydut değll, bir canavardır. 

Valanslya.yı kurtardığınız için size 
bUtUn tebeam namına, lepanya kra
lı namına. teşekkür ederim. Onun ce
zasını ibret olacak şeklide vereceğim. 

Şahin, işi anlamıştı. Fakat anla
mamazlıktan ıeıtyordu: 

- Seni hUkilmet emrine almak is
tiyorum .• Bir aylık da bağlarız .. 

- Ooo ... Çok teşekkür ederim efe.o. 
dlmlz .. Fakat ben okumak yazmak 
bilmeyen bir insanım. Çalışıp kazan
maya alıştık .• 

- Zarar yok .. Yaptıiın işler cok 
bUyUktUr . .Aylardır bUtUn kuvvetle
rlmfzl meşgul eden haydudu ele ge
çirmenin ne kadar bUyUk bir lş ol
duğunu anlamıyor deflllm .. 

Şahin, haydudu serbest bıraktığı
nı bl ran evvel söyleme zamanını ge
tirmenin doğru olmadığını anlıyor• 
du. 

- Fakat efendimiz, dedi, haydut 
şimdi bizim elimizde değil ... 

Vall yerinden fırladı. Mua~ln şiş
man gl:SbeğiJll biraz daha şişirdi: 
-Ne .. 
Mua,·ine d!SndU: 
- Aptal .. Bir de yalan.4 

- Büyük kralımın başıaa yem.J• 
ederim, ki ... 

- Sus .. 
Şahin tekrar söze karıştı: 
- Yarım saat evveline kadar ell• 

mlzde ldi. Muavlnlnlz doğru söyJU4 
yor. Meyhanede gözleriyle gördü. 

- Peki, şimdi nerede? .. 
- Adamlarım onu serbest bırak• 

tılar .. 
- Deli budala .. Bu korkunc hay-

dut serbest bırakılır mı? 
- Ben söz vermiştim ona .. 
Vali, muavinine döndU: 
- Çabuk bUtün kuvvetler hareke

te geçsin. Şehir kapılarına koşun .• 
Don Pedro bir saate kadar buraya 
gelmeli .. Bizi aldatan, yalan söyleyen 
bu adamı da yakalayıp hapse atın. 

Şahin hemen elini hançerine götU
rUp çıkardı ve valinin masasının ü
zerine koydu. Sonra kılıcını ve diğer 
si!A.hlarını birer birer teslim etti. 

- Ben size yalan söylediğimi ha· 
tırlamıyorum .. Haydudu yakalayıp 

getireceğimi de söylememiştim. O, 
benim adamlarımı kaçırmıştı. Çift"' 
Uğlml yaktı. Ben de adamlarımı e· 
llnden aldım. Buna mukabil kendisi .. 
nl serbest bıraktım. ÇünkU söz ver· 
mtştlm. Diğer adamları meyhanede· 
dir. Onları yakahyablllrsinlz .. 

ı,,ahln do~ru söylUyordu. Onun hU· 
kftmete karşı biç bir mesullyeti yok· 
tu. Kendisine hlç bir hakla ceza ve• 
rilemezdi. 

Fakat vali, aylardır takip ettikle
ri haydudun ele geçlrlldlğint haber 
alır almaz tekrar serbest bırakıldı
ğını duyunca htddettnl yenemiyordu:. 

- Niçin, niçin bıraktın? .. diye te
piniyordu. 

Şahinin sllO.hlarını teslim etmesi, 
valinin üzerinde iyi tesir bırakmıştı, 
Muavinine bağırdı: 

Şeksprin eserleri 1 
zamanlarını kırlarda, ormanlarda do

l 18.§makla geçirirdi. Ruhen bir oair o. 
l lan bu adam, oralardan aldığı ilham· 

çin, Beykmcılar Londr:.ı.da Vestmins· 
ter kilise mezarlığında bir lahdin a
çılması:n istiyorlar. 

· d k" ·· k. V ·· 'le J..dJ sın e ı ruya, gere enus ~ 

ve Lukresya:nn kaçırılması plri_ .. J 
rak tanıyordu. Binaenaleyh, S~' 
rin mezarına onun da, diğer ~ 
şairler gibi, kendi el yazısile bit~ 
siye bırakması llztmdı. 

....... <Beta 6 ın.:w.) 1 ~kanda ,afr MU"°""'' idıt 
benoerelerbde topla.mrlar ve avluda· 
'1 tiyatro oyununu seyrederlerdi Şeksplr ~mi ile çıka.n eaerleri Bey· 

Beykm de tiyatroyu seven bir adam kmm yu.dığmı kabul etmek için bir 
Ch ve ekseriya ıbu hanlara gelir, avlu. teyi daha dilşünmek l!zmıdır: Beykm 
d& oynanan komediyi seyrederdi. siyasetle ve ilimle uğraşan, hattı ı .. 

lıte devrlıı meehur .siya.al ve Jlim timde tecrilbt usuIU, ya:ıi en mfü,bet 
adamı: bu ümmi aktörle orada tall.IŞt" usullerinden bi:inl koya? .~ir ~damdı. 
yor. ŞekSplrin nUfuzunda.:ı: istüade ~ O halde, bu musbet dilşuncelı ada
derek ondan ken.disinl tiyatro saha· mm böyle romantik mevzular U~rin. 
amda daha ytiksek mevkilere erişti• de manzum eserler yazması kabıl m.l· 

recek kimselere tavsiye etmesini isti. dlr? 
y<Jr. Beykm'cıla.r bu suale gülUyorlar v~ 

Beylan, Şekspirin hıtedlğinden dalia eöyle cevap veriyorlar: 

alumı yapıyor: Ke:ıdi yu.dığı tlyat~ - Beykmm hayatmı tetkik ederse· 
ro eserlerini onunmuş gibi neşrediyor niz görUrslbilz ki, bu alim ayni za.. 
ve aktör bu sayede meşhur oluyor... manda tabiat aşıkı idi. Bütib boe 

- -- - - ~ 

!arla ve zekbmın kuvveti ile, o büyük 
romanti,k eserleri yazmıştır. 

Buraya kadar, bUtUn iddia Vilyam 
Şekspirin okuyup yazma bilmiye:ı bir 
aktör olması üzerine istinat ediyor, 
Diyorlar ki, Şekspir ilmi ve ruht esas
lara istinat eden böy!e bilyük eserle
ri yazabilecek kabiliyette ve akılda 

bir adam değildi. Halbuki Beykın bil· 
tün Şekspir külliyatını yazabilecek ka 
biliyette bir alim ve şairdi. 

GUzel.. Fakat böyle bir iddiaya, mad 
di delillerle isbat edilmedikçe pek faz. 
la kıymet verilemez. 

Mezar açılaca1eı 

lşte, bu maddf delili elde etmek i· 

Açılmak istenen lahit, on altıncı a
sırdaki mcı;hur İngiliz şairi Spenser'. 
in mezarıdır: 

Spenser, 1559 senesinde öldUğU za· 
man lngilterenin altı:ı devri denilen 
o bilyük edebiyat devrinin meşhur şa
irleri, Ben Consonlar, Fleçerler, Bo
monlar arkadaşlarının cenaze merasi

minde:ı sonra l~hdinin icine. kendi el 
yazıları ile yazdıkla:;. ı birer mersiyeyi 

ve bunu yazarken kullandıkları kalem 
leri atmışlardı. Her me:-siyenin altın. 

da da kim yazdı ise onun imz.as' var
dır. 

Şekspir de o devirdeki meşhur şair· 
lerden biri idi. Onu hc:-kes gerek Ro
mco ile Juliyet ve Bir yaz ortası gece-

• - IUTRITNnn .. itan •flllrllnft• .nn,.n h•frlltsaı -
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cek veriyor ve kaçmasına tmkA.n bırakmıyacak ted· 
birler alıyordum. Bir kA.ğıt veya bir bıçak Uzerlne 
onun parmak izlerini basmak lAzımgellrse, bunu 
temin etmek gayet kolay oluyordu. Kendisinin 
bir şey yazmasını istediğim zaman ·ise, biraz iş

kence yapmakla onu dahi temin ediyordum. llk 
cinayetten bert, ekseriyetle iki sivil memur tara
fından takip edildim. Fakat onların gözllnden 
kaybolmakta gUçlUk cckmiy ,rdum. 

••öıum tehditleri nevinden şeyler, size klmbt. 
llr ne kadar bUyUk esrar hnllnde görUnUyordu. 
Halbuki ben, pek kolay hareket edeblllyordum .• 

"Sonra bir kere daha Marpley kıyafetine gi
rerek kızını ortadan kaldırmak istedim. Fakat 
hızın hnlası mı nedir? gelip işe karıştı. Planım a
kim kaldı. Bu meseleye dair marnmatınız oldu· 
ğunu zannetmem. Kız, lrnntlislne hUcum eden a
damın babası olduğunu tahmin ettiği için bu bnh· 
si saklı tutuyordu.'' 

Müfettiş Ren bu arada bir sual sordu: 
- Partrlcl hiç slHl.h sesi duyurmadan nasıl öl

clUrdUn? 
"- Onu slldhla \' Urarak 61dUrmedlm. Kafası· 

na çekiç gibi bir şeyle \'urdum. Bu çekle gibi 
şcyln bir tarafı uzun ve şiş gibi sivri idi. Kurşun 

deliğine benzeyen bu yuvarla!~ bir delik acıyordu. 
~. ra bu şişin ucunun bir mahfaza vnrdı. Mahfa
. ·ım içinde bir kurşun bulunuyordu. Şiş, bir tel 
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VHıtaalyle çekicin diğer tarafına bağlı tdl. Çekici 
Partrlcln kafasına batırdıktan sonra tel vasıtasl
le şlşt geri ceklnce, kurşun lçerde gOmülü kaldı. 
Bunun dahi gUrUltUsU anlaşılmasın diye, çekici 
Partrlctn kafasına vurduğum sırada diğer elimle 
masanın üzerine vurarak çıkan sesle vaziyeti ört
tüm. Kimse bir şey anlamadı." 

Komiser Llt söze karışarak: 
- Evet, dedi. Ben masaya vurmaktan hasıl 

olan sesi işittim. O sıra.da söylediğin sözlerin e
hemmiyetini tebarüz ettirmek için masaya vurdu
ğunu sanmıştım. 

Milfettlş Ren sordu: 
- Partrlcin kafasında görUlen kurşunun blr 

tabancadan çıkmış olduğu görUlUyordu. Skotland 
Yard mütehassıslarının verdiği rapor bu merkez • 
dedir. Buna ne dersin? 

,._ Mütehassıslarınızın verdiği rapor doğru
dur. Zira, o kurşunu gerçekten bir akşam evvel, 
bir pamuk balyası içine ben ateş etmiştim. Sonra 
çıkararak, husust surette yaptırdığtm o çekle gibi 
Aletin sivri ucuna taktım. Eğer böyle yapmasay
dım. Sizin mutehassıslarıntz, kurşunun bir taban
cadan çıkmamış olduğunu derhal anhyacaklnrdı. 
Ortalık altüst olunca ben tekrar içeri girdiğim za
man yanımda bir rovelver vardr. O roYelverl karı
şıklıktan istifade ederek sekreterin cantaın içine 
koydum." 

-N -- ... 
c -L. 

"' -c. 

'° ..., 
·-

r1' 
Şekspirl, okuyup yazması ol!JlOg& 

bir aktör olarak kabul ettiğiaıit.e 4l' 
re, Şekspirin bu mersiyesini de ~~ 
ğer bütUn eserleri gibi - BeyktI1 )r'. 

mış olacak. 
. ft 

Şimdi mezarı açıp bakacakle.1' 

Şekspir imzalı bir mersiye buJu:ı~ 
bunu, Beykmın el yazısı ile ka11~ 
tıracaklar. Eğer hakikaten bu fi' 
Beykının el yazısının ayni ise, o ~ 
man hiç şüphe kalmıyacak ve ıns )fı 
bir delille isbat cdilmig olac~le tt' 
Şekspirin bütün eserleri hakılell 
Bcykmın eserleridir. 

Lahdl:ı açılması için klise başra11~ 
liği tarafından müsaade edilmiştir e'1 
bugünlerde açılacaktır. Yalnız bit ff 
\'ar: Acaba yer altındaki fareler , 
rütubet üç yilz sene evvel oraya bJJ°f • 
kılmış olan mersiyeleri delik ddıJ 
etmiş, hatta tamamen ortadan ks.ldıt'• 
mış değil midir? 

O zaman, Sekspir Beykmdır, di~ 
lerin kuvvetle ümit ettikleri ve 111~ 
rızlannı:ı da sabırsızlıkla bekledild v 
delili ele geçirmek imkanı kaybOlac 

ve sukutuhayale dilgecekler .• 
ıt· Yalnız, Beykmcıların son bir Urtı eri 

leri var: Belki. diyorlar, mcrsiyel 

doğrudan doğruya toprağa göaınıeıııi' 
ler de madeni kutular içine koytrı11f 
tardır. 

Simdiki halde Spenserln meı.a~ 
açılması sabırsızlıkla bekleniyor. 

~--~~------------v-~ 
TURAN TIYATJ?O~ 
Halk sanntkArı ~·.~ 
okuyucu Semiha, ?ıfl ı• 

11'5 
\"llrye!esi. 3 kcJl1 .4• 
kızlar tarafındt111 • 

rolıat, ılans, 

ŞE1'll/N ooıV 
3 Perde 



Soft htidede piyanko biletinden 200,000 lira Kaz•nan KilçUk Bayan S OFY A s~ylilyor: 

kendi elile seçti (Ban&i:NbUyukııc:" .. •cti TEK KOLLU CEMAL 
kazandıran bileti ve verdi. 

Son keşidede : Piyanko biletinden ıs, ooo lira kazanan Muğlada piyade alayı ııda Yüzbaıı Bay Hilmi söylüyor: 

(Ba~a bu büylik ikrami- TEK KOLLU CEMAL kendi eliy~e se~ti ve ~a-
yeyı kazandıran bileti na posta ıle gonderdı.) 

(Anadolu da - Rumelide) (Denide Karada) (Vapurda • Şimendiferde) (be ryerde • herkes) söylüyor: 

Te Kollu Cemal Gişesi 
Sahibi C E M A L G O V E N şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etti 

. İ§te bu sebepten: PlY ANKO bileti denilince evvelemirde {TEK KOLLU CEMAL ) hatıra geliyor, ve herkes; 
;ıarp ıneydanında bir e§ini bırakan tek k' lile iktıaat sahasında çalıpn bu malQl mütekait subayın giıesine koıuyor 

Yeni tertip biletler tükenmek üzeredir. Acele ediniz. Taıra ıipariıleri sürat ve intizamla gönderilir. 

Yen 1• A d re 5 e D 1. k kat .· istimlak dolayıs.ile gişemiz aynı cadde ü-
zerinde Bahçekapıya doğru EMLAN 

BANKASI karıısında (27) numaraya nakil eyledi. Hiçbir yerde 1ubesi yoktur. 
(tSTANBUL EMINöNU TEK KOLLU CEMAL GiŞESi SAHiBi CEMAL GUVEN) 
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Türk Hava Kurumu 
26 nen tertip 

BüYüK PiYANGOSU 
Birinci keşide: 11 ikinciteşrin 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 liradır. 
Bwıdan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mükltat vardır.. ' 
Yeni tertıpten bır bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun 

mesut ve bahtiyarlan arasına girmiş olur sunuı .. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartname ve projesi mucibine e Adanada yaptırılacak tuz ambarı ve 

başmUdürlük apartmanı inşaatı 20-10- 938 tarihinde ihale edilemediğinden ye· 
niden pazarlık usulile eksiltmeye kon muştur. 

n - Keşif bedeli 22917 lira 15 ku nıı ve muvakkat temi:ıatı 1718.79 lira
dır. 

m - Eksiltme 11.11-9&8 tarihine rastlıyan cuma günü saat l4 de Kaba
taşta levazım ~e mubaya'at §Ubesindc ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 115 u nI!l bedel mukabilinde lnhi"arlar umum ••••••••••••••ml!!U mUdUrlüğU levazım ve mubayaat şube siJe Adana ve Ank~ra başmüdürlüğün· 

1 
Alemdar sineması den alınabilir. 

iki film V - Eksiltmeye iştirak etmek isti ~lerln fen.nl evrak ve vesaikini ihale 
M 1 - O ç ahbap çavuılm. gününden 3 gün evveline kadar inhisar. lar umum müdürlUğil inşaat şubesine ib-

•A'-d· uhanımen bedeli "'erli olduguw takdirde 48.445 lira ve ecnebi olduğu ed k f • hl" t 'k 51 almaları 1§.zrmd ...: ı d " 2 _ Saadet durağı.. raz ere ayrıca enru e ıye vesı a ır. 
_ 93 r e de 22.220 lira olan 79 kalem lastik malzeme ve lastik borular 16-12 vı _ İsteklilerin eksiltme için tay in edllen gii:ı ve saatte yüzde 7,5 gUven-
satı 8 cuına günü saat 15.30 da kapalı zarf usum ile Ankarada idare binasında me paralarile birlikte yukarda adı geç en komisyona gelmeleri ilan olunur. 

n alınacaktır. (7904) 
trı Bu işe girmek istiyenlerin yerli malzeme için 3.633,38 lira ve ecnebi 
8ik~~e .için l.~6G.SO liralık muvakkat teminat ile kanu~un tayi~ ~t~~ği ve • 
nı 

1 
'lfe teklıflcrini aynı gün saatl4,30 a kadar komısyon Reıslıgıne ver-

e eri lazımdır. 

da 'l'Şa.rt~ameler p!>..rasız olarak Ankarada :Malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
esellUm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (8007) 

• • • 
:ıı-.:fuhammcn bedeli 204776,10 lira olan 9 kalem küçük yol malzemesi 15-
bin 38 Perşembe gUnti s:ı.:ı.t 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare . 
~nd~ satın alınacaktır. 

taYin u 1~. girmek istiyenlcrin 11488,80 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
lteisu ettıgı vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 n kadar Komisyon 

ğinc vermeleri lfi.zlmdır. 
lbaı....~a.rtnameler 1204 kurusa Ankara ve Haydarp~a veznelerinde satıl • 

"ı.adır. (7900) 

• • • 
aeızı ıtuhammen bedeller'lc miktar ve vasıflar ı aşağıda yazılı 2 gurup mal-
~te \'e e~ya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek tizere 11·11-938 cuma gilnil 
~ (10,S) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara· 
?'tıp l1 açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenleri:ı her gu. 
liJcte biz~sında yazılı muvakkat teminatve kanunun tayin ettiği vesaikle bir-

':lij \\ eksiltme gUnU saatine kadar komisyon:ı müracaatjarı lazımdır. Bu i~ 
llrt:Jamelcr komisyondan parasız alarak dağıtılmaktadır. 
~ - 5000 kilo 3 m/m lik kurşun levha muhammen bedeli 1900 lira ve mu-

at teminatı 142 1/2 liradır. 
~ 2 - 195 kilo bakır boru 20 XH5 m/m, 1000 kilo bağa için bakır çekme 
~ 36X55 m/m 55 l:ilo bal:ır levha muhtelif ebatta pirinç. çubuk ile .pirinç 
ku muhammen bedeli 4865 lira 75 kuruş ve muvakkat temınatı 361 lıra 94 

~4_1_)~~~~~~~~~~~~~~~~~--

inşaat mühendisi 
a ınacaktır 

l\skert fabrikalar umum müddrlüğünden: 
~ Alınacak inşaııt n:Jıe:ıc?iEinin her t:.irlü sata tik hesaplarda, betonarme ve 

lllaride mUtehassıs olması şarttır. 

111 
lstekli!erin şimdiye kadar ne glbi işlerde çalıştıklarını gcsttrir vesikala. 

dı·e ~afıa Vekaletinin ruhs:ıtr.amelerini birer istidaya balayarak umum mU
<ırlU~c müraca&tl:m lüzumu ilan olunur. <78:~oı 

.. 

de l- ı ı. · ~.ı.>J ıu.ı. :J~ huıu~ b.!dcl tahı.ııu u ...... -" ı ,, ... _ ... <; • ı.ı ttitUn 
Pos:.ı \'e müştemilatı enkazı kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 

bıM_ş~rtnamesi IJCvazım MüdürlüğUnde görülebilir. Artırma 14-11-938 Pa
--. "es! gilnU saat 15 de Daimi Encümende ynpılacaktır. 
~ lsteklileı;in 2490 sayılı kanunda yazıh vesika ve 716 lira 54 kuruşluk :ık 
de nat makbuz 'eya mektubunu havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı gün-
1~ &aat on dörde kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra veri-

k Zlrflar kabul olurımaz. (7997) 
• • • 

~Keşif bedeli 1661 lira 60 kunış olan Selamiçeen1e . Maltepe asfalt yolu 
bııı ratı pazarlığa konulmutştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ~örülc
fı r. ~.stekli olaulann bu işe benzer en az bin liralık iş yapdıklanna daır Na
~~ ~Udürlüğünclen ulınncak vesika ve 938 yılımı ait Ticaret odası v~ikasile 
ısa lıra 24 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile birlikte 2-11-938 çar-

trıba glinü saat On döıtte Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. 

----~--------.-. -- - ----
(7998) 

WOLANTSb QAN~ 
L_UNi N~_j 

• • • • • 
nı Muhammen B. Muvakkat Eksiltmenin 

Cinsi Miktarı Beheri Tutan teminatı Şekli Saati 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Kıyım bıçağı 2500 Ad. 4.79 11975.- Sif 898.- Kapalı zarf 15.-
Bakalit 2 M2 20 m/m 
Bakalit 2 M2 25 m/m \ 

Bakalit 2 M2 30 m/m 380kilo 5.50 2090.-A:ı.Tesl ''.75 Açık Ek. 15.30 -----Bakalit 2 M2 35 m/m 10 met.2 
Bakalit 2 M2 40 m/m 
Kuşe kağıdı 120 adet 11.- 1320.--Sif 99.- Açık Ek. l 6.-

I - Şartnameleri, resiın ve nümun~leri m'Jcibince satın alınacak 2500 adet 
kıyım bıçağı 380 kilo Bakalit ve 120 adet bobin kuşe kağıdı hizalarında ya· 
zıh usullerle eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiş
tir. 

m - Eksiltme 17-11.938 taribi:ıe rastlıyan perşembe günü hiza.lannda 
yuılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun 
da yap1lacaktır. 

IV - Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden alınabileceği 
gibi kıyım bıçağr.ım resmi Bakalit ve kuşe kiğıdı nümuneleri de görülebilir. 

V - Açık eksiltmeye iştirak etm., k istiyenlerin tayin edilen gün ve saat. 
lerde komisyona gelmeleri. Kapalı a rf eksiltmeışine iştirak etme,k ;isti yenle
rin de mUhUrlU teklif mektubunu kmu nl vesaiki ile yUzde 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları· 
:ıı eksiltme günü en geç saat 14.30 aka dar yukarda adı geçen alım komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (7949) 

Cinst 

Fıçı dip 
"büyük boy,, 
Fıçı ya:ı dip 
kapak tahtası 
"küçük boy,, 

Miktarı 

••• 
Muhammen bedeli Muvakkat 

beheri tutarı teminatı 

L.K. LK.LK. 
550 ,, 13.457.50 M3 45.- 1647.- 123.52 

550 ,, 13.457. M3 50 100.- 1345.- 100.87 

Eksfümen!Jı 

Saati 

15.40 

15.50 

Fıçı tahtası 750 .. 9.360 M3 100.- 936.- 70.20 16 
I - Şartnamelerine ekli listelerde eb'at ve miktarı yazılı ve yukarda Uç 

gurupta gösterilen fıçı tahtası ayn ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalart:ıda gösterilmit-

tir. 
m - Eksiltme 7-XI-938 tarihine rastlayan pazartesi gUnU hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve MUbayaat ııubesindeki Alım Komlayo • 
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler IJarasız olarak her gün sözU geçen şu beden alına 
bilir. 

V - isteklilerin eksiltme içi:ı tayin edilen gUn ve saatlerde yüzde 7 ,5 gü
venme pa.ralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7794) 

Nafia Vekaletinden: 
1 Teşrinisani 938 pazartesi günU Mat 11 de Ankarada Nafıa Vek~leti bina

sında malzeme müdürlilğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunca 
vago:ı içinde ve Haydar~aşada teslim edildiği takdirde ceman 4700 lira mu· 
hammEn bedelli çıralı çam ağacından 100 metre mikap kerestenin ebadmm 
ve teslim müddetlerinin değiştirilme!i dolayısile yeniden açık eksiltmesi yapı
lacaktır. 

İstekliler Anadolu hattı üzerinde olmak üzere teslim istasyo:ıunu değigti
rebi irler ve bu istasyonda yine vagon içinde t<e>slim şartile verecekleri.tfiyatla. 
rm ne suretle hesap edileceği şartname sinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat 352.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme mü. 

dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 
Tstokli!eri:ı muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte 

Kasımpaşa Ortaokulu Sntınalma Komisyonundan: • "'· 
1 

ayni gün saat ıı de komisyonda hazır bulunulması lazımdır. (7724) 

ki Ok~luıuı...z binasında ~artro,m .. ~i m•.ıcibince 999 lira 15 kuruş keşif içinde. yavuz Sezen 'ı P. 1'. T. l.evuzım mUdDrlilğUnden: 
fil ta~ırat 7-11.!>38 p:ızartcsi,:; 4 :: saat on birde İstanbul ktiltUr direktörlti Parls Kadın. Erkek Terzi ilk 1 - İdare ihtiyacı için eksiltme ile (100.000) metre tek nakilli sahra kabl~ 
Jlilt bınasında liseler muha-<·:lc ·ı·:!;~de toplanan okul koır.lsyonu.,da açık ek Akad<>nıllcrlnden dinloııınlı. su alınacaktır. 

nıe Yap.lacakbr. Beyoğlu·Parmııkkapı 113 c:ay. 2 - Muhammen beiel (4900) muvakkat teminat (367,5) lira olup ekailtme-
"ır ~u İŞe ait eksiltrr.tt ı;artnc:~:-.n: ··~ keşif evrakı okulda görUlUp öğrenilir. l'i 15 - Teşrinisani - 938 aalr günü saat ıs de Ankarada P. T. T. Umum mU. '" ı ret Rpartınıanı 1. 
,. ıradan ibaret rr.u .,; :'· :~ tPmimıt ihale saatinden evvel liseler muhuebe ••••••••••••••-l dürl:ik binasındaki satın aln:a komisyonunda yapılacaktır .. 
eın"s· ıne yat rılacaktı... 3 - 1stek11ler, muvakkat teminat makb:ız veya banka mektubu ve kanuni 

· fsteklflerfn rn -:;7 -".~ ::~ ··~ ~n 1ııt~ ~nzcr iş yantıkları.1a daır ibaie günUn. IJı( URU ND vesaiki ile baraber o gün saat 15 de mezkur Jııomiayona mUracaat edeceklerdir. 
·~n 8ektz @"ı ..: \\; t ... : :,.:' "·.frn 'lıuJlirlüğünden. ve ticar~t odasından al- Q) \azı~mı t 4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. levazım Tstanbul beyoğlunda P. T. T. 

i{lal'tv ., . . • ' .. ·.· .. larileoc'li .. vesaatteko i!:"Ona J. abone \'azdırımı a iyat §Ube MD. lilklerindtn parasız verilecektir. 
~===-=~-=~:=.....~........ıı--......;;;;;;;.,_:=---=-.::..___:_....;::: __ ....::..=~:..:..:..;:..::..::..=.:...___.ıı.::L..:..:..:..!..::.:..~:..:...::.:.:..::::....:.._::..=.:.:.:..:..:.;;.:,:.:.:.:.:....!:..:.:.::..:..:...:....:..::..:..:..:.:..:.::~:...._~---------~.-.-.• 



1911 

E •3 ~ ~ -~. tend• 4 
bvını-:.;ı,~ şen Lcıe 

a7=-7\'ı) 
C""'"" # ~ Y11r -

Btiimn için <le içi bozlu Osram ·ID·am
pulünü tercih etmelisiniz. Osram·&J· 
ampollan sarf edecekleri cereyana 

mukabil elde edilebilecek azami ışık 
.ııiabetini temin ederler.yani 

Ucmışık! 

AMPULLARI 
AEG A :rurkiye V ckilleri: 

Elektron 
Türk Anonim Şirketi 

İSTANBUL P. K. 114.f. 

hrk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi 

İSTANBUL P.K. 1449 

Türkiye Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 
Fabrikaları A. Şirketinden: 

Bakırköy ve Kayseri Fabrikalarımız kaput bezlerbin satış fiyatları aşağıda göster"..,i§tir• .ı. 
Bu fiyatlar fabrikada teslim ve peşin tediye şartile muteberdir. 

Bir balyadan eksik satışlarda fiyatlara yüz.de 2 zam molunur. 
KAYSERİ F ABR.İKASI MAMULATI 

Tip: 14 Anahtar marka 75 santim bezin 36 metreli topu 640 Krş. 
Tip: 14 Anahtar marka 85 santim bezin 36 metreli topu 704 Krt. 

BAKIRKÖY FABRİKASI MAMULATI: 
Tip: 9 Kartal marka. 85 santim bezin 36 metrelik topu 675 Kııf. 
Tip: 9 Kartal marka 90 santim bezin 36 metrelik topu 705 Krf. 

• Am balij ve nakliye ücretleri müşteriye aittir • 

•iiiiiiiiiiii • ZiRAAT Göz hekimi BANKASI 
Kuruluş tarlhl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 T1lrk Llras· 

Şube ve ajana adedi: 262 

Dr. Murad Rami Aydm 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı 

caddesi No. 10 Urfa. apt. 

Muhammen bedeli 
Cinsi Miktan Beheri Tutan teminatı 

L.K. L.K. L.K. -
Elektrik motörU. H adet 40.- 560- 42.- ıv 
Firezeli el traktörll ı adet 7 50. - 56.25 f 

ı - İdaremizin İzmir tütün fabrikası sigara paket makineleri iç!Jl ~ 
det elektrik motörll ile Maltepe enstitUsU için 1 adet firezeli el ttaktÖfl1 P-. 
nameleri mucibl:ıce ve ayn ayn pazarlık usulile satın almacakt:Ir. ..~ 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında ,.,,-
mfştir. -~ 

m - Eksiltme 5-12-938 tarihine rastb:ya.n pazartesi gUnU ~ 
yazılı saatlerde Kaba.taşta levazmı ve mubayaat şubesindeki alım k~. 
da yapılaca.ktır. _ _..., 

IV - Şartnameler parasız olarak hergU:ı sözü geçen fubeden ~ 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istlyenlerin fiyatsız teklif ve katalo ti' 

eksiltme gününden Uç gün evveline kadar inhisarlar umum mUdürlUğil 
fabrikalar şubesine vermeleri lAzımdır. fJ 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edile:ı gUn ve saatlerde yU"'8 dl 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilAD 
nur~ (7701) 

••• 
I - tdaremlzlıı UzunköprQ tlltlln bakmıevl dahilinde ıartname ve plADI ~ 

blnce yaptmlacak helllarla kömUrlUk işi pazarlık uaullle ekalltmeye konmqtUf• 
il - Keetf bedeli 791,45 Ura ve muvakkat tem.lnatı 59.38 liradır. ttJ' 
rtt - Pazarlık 2.11.938 tarihine rastlıyan ça?'lamba gilnO saat 14 de Kalı' 

levazım ve mubayaat 111beslndeki alnn komisyonunda yapılacaktır. ~ 

rv - Şartname ve pllnlar ' turuı bedel mukablllnde tnhlsarlar levaJllll ı1 
mubayaat 111beslle Edirne başmUdllrlUğUnden ve mahalli tnh1sar ldaresfndell 
nablllr. _ ,.JJ 

V - tateklflerln eksiltme için tayin e dilen gOn ve saatte yllzde 7,'5 ~ 
oaralarlle birlikte yukarda adı geçen lı:o misyona gelmeleri llAn olunur. c'1'531> 

lşin nevi 

Babaeski barut deposu 
ve bekçi evi inşaatı 

Miktan 
• • • 

MuhammenB. 
Beheri Tutan 
L. K. S. L. K. 

3142.27 
2162.08 

---

"7,5 temi
natı 

Lira K. 

5304.35 397.83 ı.t.--
MUhür kurşunu 1500 kilo ... 27.50 412.50 30.94 ı,JO 

1 - idaremizin Edirne başmüdUrlUğUne bağlı Ba.baeskide yaptmlacak ~ 
rut deposu ve bekçi evi inşaatı 24·10.938 tarihinde ve satın alınacak 1500 """' 
mUhUr kurşunu 22-10.938 tarihinde ihale edilemediğinden ye:ıiden ayn aytlr"' 
zarlık usulile eksiltmeye konmll§tur. _M 

il - Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminab hlzal&J'IP""' 
g<>sterilmiştir. _. 

m - Eksiltme 14.11- 938 tarihine rastlayan pazartesi gUntı blf.8:1~ 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat ıubesbdeki alım k~ 
da yapılacaktır. . _t.11 

IV - lqaata alt prtname ve projeler 27 kurue bedel mukabilinde 1111"' 
~arlar umum mUdUrlUfil levazım ve mu baya.at tubealle FAlirne bqm.Udiir~ 
den ve mahalll inhisar idaresinden alınabileceği gibi mUhUr kurşun~ 
teri de yukarda adı geçen 1t1bede g<>rllleblllr. , 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gU.n ve saatlerde yllr.de ~~if 
venme naralarila hirlilrta suü ~eçen komisyona gelmeleri llln oluı:mr. (~ 

Cinsı Miktarı 

Tahta işleme ta. 4: kalem 
glhla.n 
Dingil ve tekerleği 16 adet 

32 adet 

• • • 
MuhammenB. 

Beheri Tutan 
L.K. L. K. 

117~.-

8.- 128.-

natı 

L. K. 
88.13 Açık ekallt. 1Y-

9.60 Pazarhli .tı&-' 

~lral ve tlcaı1 ber nen banka muameleleri Tel: 41553 ............ , ...... , 1 - Şartnamesi mucibince satın alma.cak 4: kalemde tahta f&ıleme ~ 
n ve teferruatı ile taahhüdü:ıü ifa etmiyen müteahhit hesabına ı~ 
mucibince alınacak dekovil araba!arının mUstamel 16 adet dingil ve 32 ~ 
tekerleği hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye konmuştur. 

Para biriktirenlere28,800Jira ikramiye verecek 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye miltehassısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

~! ................ .. 

Dr. Necaeddm Atasagun 
Sabahlan 8,30 a kadar ve akıam. 

lan 17,20 de Lileli Tayyare Apr. 
ı nci daire No. 17. Okuyucuları. 
mrzdan para almaz. Tel: 23953 

n - Muhammen bedellerile muvakkat temfnatlan hfzalarmda gösterfıırıfl' 
tir. 

m - Eksiltme H.11-938 tarlhiJıe rastlıya.:ı pazartesi gUntı hizalarmd& 1"'. 
zıh saatlerde Ka.bataşta levazım ve mubayaat ıubesindeki ahm komiayonuııaa 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gUn s()zU geçen §Ubeden almabill%'· 
V - İsteklilerin eksiltme için taytn edilen gU.n ve saatlerde yUT.de 7,5 f4' 

venme paralarile birlikte yukarda r·,, geçe:ı komisyona gelmeleri illn oıunufl 
(7989) 

• • • 
1 - laaremızııı Çamaltı Tuzlasında şartname ve projest mucibince ~ 

tınlacak elektrik santral binası ve mU !f1emilltmı:ı inşaatı kapalı zarf ~ t 
tiyle eksiltmeye konulmuştur. ,ı 

ll - Keşif bedeli 29071 lira 97 ku ruş ve muvakkat teminatı 2180 ura 
kuruştur. _ M." 

m - Eksiltme 15-11-938 tarihi ne rastlayan Salı gUnU saat 15 de Jta-Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplannda 
en az 60 llrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşağıdaki 
pll~a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

' Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
2.000 ._ 
1.000 .. 
4.000 •• 
6.000 " 
4.800 " 

--•••••••••••••• taşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde ki Alım Komisyonunda yapılacaJdl1';_ 
.!!! iV - Şartname ve projeler 1.46 lira bedel mukabilinde İnhisarlar uııı ~-

lJr. lrf an Kayra MüdUrlUğU Levazım ve Mubayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir BaşmudurıU 
' •• 600 .. 
' .. 260 " 

40 " 100 •• 
100 .. 60 .. 
120 .. 40 .. 
160 .. 20 " 3.200 .. 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde rRl liradan aşa. 
ğı d~ml7enlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verlle
relrtlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, ı BtrlnctkA.nun, ı Mart ve ı Ha
L.tran tarihlerinde çekilecektir. 

Kabızlık On binlerce 
kişi mem· 
nuniyetle MEY VA 

RöNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar

. ısında eski Klod Farer sokak No. 
.s • 10. Öğleden sonra 3 ten 7 ye 

terinden alınabilir. ıııl-
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı mühendis veya tJO 

mar olmalan, olmadıktan takdirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı ınşaa • 
sonuna kadar daimi olarak iş başında bulundurulacaklannı noterlikten 111~ 
saddak bir taahhüt ki.adı ile temin etmeleri ve bundan başka asgari 20. J

kada.r.••••••••••• liralık bu gibi inşaat yapmış olduklarını gösterir fenni evrak ve ve~,.-
- hale gUnUnden 8 gUn evveline kadar İn hisarlar Umum MUdUrlUğtl tnşaat ~ 

....... ,,,. ....................... besine ibraz ederek aynca eksiltmeye iştirak vesikası almalan lizımdır· ~~ 
VI - lııfUhUrlü teklif mektubunu, kanunt vesaik ile 5 inci maddede ~ 

İnşaat Şubemizden alınacak eksiltmeyeiştirak vesikası ve % 7,5 gUvenıne _ı! 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı saı• 

Neşriyat Müdürü Refik A. Sevengil lann eksiltme gtinU en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Alım Ko~; 

Sahibi: ASIM US 

TUZU 

nu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmeıd 11.zımdır. ("11"1"' 

kullanıyor ve tavsiye ediyor. KABIZL!CI defeder. HAZMI düzeltir. MiDE toe BARSAKf..Alll 

bof&lbr. Vücude ferahlık verir. HAZIMSIZLIK ve EKŞILIGI ıiderir. Ahnmaaı gayet ıatifd't 
MAZON iliın, HOROS -na... dikkat" 


