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Sayısı her yerde 3 Kuruş .. 
Da.ladiye dün mebusan 
meclisinde izahat verdi 

Başveki.imiz 
Ankara da 

takrirlerinin müzakeresi 
tehir edildi 

Hükômete itimat 
beyan edildi 

Çek §ehirlerine giren Alman askerleri 
Ankara, 4 (A.A.) - Daşvekil Ce

ıa.ı Bayar bcraberler:nde Dahiliye 
Veklll Parti Genel Sekreteri ŞUkrü 
Kaya, Hariclye Vekili Dr. Tevfik 
RüştU Aras olduğu halde bu sabah 
Anadolu ekspresiyle şehrimize gel
miş ve istasyonda Bliyilk Millet Mec
lisi Relsl Abdülhalik Renda ile bU
yUk erklinı harbiye reisi Mareşal 

Fevzi Çakmak, vekiller, mebuslar, 
veka.letıer ileri gelenleri tarafından 
karşılanmıştır. 

Çek kabinesi 
istifa etti Parla, 4 (A.A.) - HUkümet, bugUn 

öğleden sonra iki meclise vereceği 
geniş saUhlyetıer projesinin derhal 

müzakeresini ve blitlin kabulUnU is- Al 
tlyecektir. m an Leh kıt'aları dün de işgale 

devam ettiler P.e:lisit 
prensibinin 
tatoikatı 

Kambiyonun kontrol\i ve paranın 
manlpulasyonu projeye dahll değil
dir. 

Geniş salAhiyetler 31-12 tarihine Çeklerle Stıdetlller arasında bir hAdlse 
oldu, Çek askerleri yaralandı 

(Yazısı~ ncı sayfamızda), 

la~au Asım Us 

kadar tatenecektir. Fakat hUküme
tln tarih meselesine fazla ehemmi
yet vermeyeceği bildirilmektedir. 
~ıl mllhlm olan cihet s~Ahlyetl& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rln mUddetlnden ziyade şlimul YC vü- Yurtsever bir vatandaş; Mehmet Çellkel 
Çckoslo,·akyndnki Südet Alman

Jnrı biiyük Alnıaııynya verildi. Lehli 
auıkları ı,ehistn.na, Mnı:ar azlıkları 

satidfr. . 

Parls, 4 (A.A.) - B. Daladlye, bu- Zonguldag\,,/ a bı· r ıı· se 
da Ma.curistaoa. veriliyor. lUUnih kon
feransının toplanmas:.nda Musolini'· 
n1n doğrudan doğruya. şahsi tesiri 
oldul,"ll gibi SUdet Almanlarının Al· 
manyaya tcrketlilınesi kaı-arlaştırıl
dıktan sonra. gene İtalyan llaş,·eklll
nin milda.halesl J,ehli \'O Macar az
lıkları meselelerinin Lehistan ve 
Macaristan lehine hnlletlilmeslne J. 

yardım etmiştir. 

gUn mecliste kendisi ve senatoda da 
B. Şötan tarafından okunan beyan-

namesinde ezcümle diyor ki: bı· nası hedı·ye tt• 
Son haftalar zarfında, dUnya blr e l 

harbe doğru gitmekte olup olmadığı-

=~n e:~t:eı:~:a~:~k h:~:~:::· be::~ inşaatı biten bina büyük bir 
verirken, bu buhrandan barışı kur- meras:mıe açıldı 
tardığımızı söyleycbturim. • 

IIükümetim, teşekkül ettiği za-
itimat reyi abn Daladiye (Sonıı: Sa 6, Sil. SJ 

Nasıl ki l\lusolini l\lünlh konferan
sı da.ha toplanma.dan en·el de sij_yle· 
eliği nutuklar He bu mes<'lelere temas 1 n gl tiz A ve ın kam 8rasıp1 n dun k u 
etmişti. Gerek Süd<'tlcrişinln, gerek CelSeSIDde tenkitler 
Lehli ve :!\facar azlıkları meseleleri· 

nin halledllmcsi için plepisit yolun- o em 0 ,• ~ r a sl • er te c r .1 t e d .11 m, ş 
d:ı.n başka makul bir çare bulunma- ' J 1 J 

<lıA-ını SÖ) lemiştl. • t • • a • Şimdi İtalyan gazeteleri Duço'nin va Z 1 ye e d U Ş t U 
isr:.ır ile müd.afaa. ettiği bir da,·anın Londra, 4 (A.A.) _ A"am kamara- ı ~ • menfaatlerine ihanet etmege temayül 
nihayet bcynclmHcl bir hddise şek- sı dış politika müzakeresine bugün öğ- ettiriyor. 
11 alınış olmasmdan dolayı iftihar e- leden sonra tekrar baı::lamıı::tır. ı :t :t Hatip. Münib anla~ması:ıdan sonra 
diyorlar. Hattfi. tnlyn. haricinde bu· ilk söz alan işçi mebus Herbert Mo· demokrasilerin tecrit edilmiş vaziye· 
IunaD İtalyan tebea]arı blle lUusoli- rison, İngilterenin du''nyadakı" mev·kı'ı'- . te düştüklerini iddia eylemiştır. 
ııiye tebrik telgrafları çekiyorlar. ni.:ı bundan böyle sarsıldığım, zira. ar- Bu tenkide cevap veren Münakalat 

Acaba Çekoslornkya ile iiç kom- tık daha az dostu oldug~unu so"yJı'yerek Le · M · h" nazırı slie Burgın, orrısonun u-
şusn arasında ihtiHif me\'Zuu olan demiştir ki: kfımetin :ıasıl bir hattı hareket takip 

,, ~ .ı.. e ıra e erı, etmesi lazım geldiğini tasrih etmedi-azlıkların mukadderatını tn .. ·ln lri.n Hukumetı·n be'-"'elmı'l l h f ı · 

Halayda yeni orta 
mektepler açılıyor 

kabul c<lilcn J>lebisit usulü İspanya kendisini faşizmi tutturmaya, Sovyet ğini kaydettikten sonra, harbe yalnız 
meselesine tatbik ~dilemez nıi? Biri- Birliğilc teşriki mesaiyi reddetmeye Çemberlaynm hattı harekctile mani 
birleriyle iki l ıldanber1 bo~"llşan ls- sevketmekte ve şimdi de memleketin olunduğunu beyan etmiştir. 
panyottannaralarınagirerckhlrmü- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tareko yapıldıktan sonra bc)'TIClmi
lel bir kontrol heyetinin nezareti 
altında İspanyol milletinin reylerine 

müracaat olunanıaz mı? 
Şüphe yok ki Frankocular ile HU· 

kUınetçilerin silah tıe halletmek is
tedikleri, fakat iki yıldanberi bir tür
lü bltircme<likleri, no ,·akit de biti-

re ki 
. . kendileri de bllcmedikle

ce crını 
ri bu kanlı cJınayı plebisite hn\"alc et· 

kt l b mnknl \'('daha insani 
ıne en< a a •• 

bir şey olamaz. Sü. S) 
( So1ı.1t: Sa. 5 
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1 Tarih'f yazııar ve r~si.~lerjj 
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1
.. ile lstanbulun bu~uk ~~ 

bayramına tahsıs :~ 
ed i lmiştir K Eeylancfo -·--··:a::.::::= ::muaı:. .. .m::::s-.::a=:········-

-
açılan rnektebe ism·ı verı'len ... JL- ş··k .. Ka ti • .. 1J1aY u ru na ı merasım esnasında 

'Yazısı 6 mcıda) 

Zonguldı:ıkta Mehmet Çelikal lisesi 

. Zonguldak. 4 (A.A.) - Mehmet Çe- dı. Lise çevresinde, ilk ve orta okullar, 
lıkcl tarafından yaptırılan ve lfültür lise öğretmen ve öğrenicileri, parti ve 
Bakanlı~ınca (Mehmet Çelikel) lisesi halkevi ve uray teşkilatı, resmi ve ö· 
adı verıle:ı lise. dün büyük tören ve zel daire ve müesseseler mensupları ve 
gösterilerle açıldı. Lise binası bütün binlerce halk törende hazır bulundu. 
kültür müesseseleri bayraklar)~ donan (Sona: Sa. 6, Sü. 5) 

~ü11l~Uı peşindelı-: 
,,_, ,._. ,,_, - ~ -

obeı sulh mükafatı 
Münib konfcran ında kim tlnha çok muvaffak oldu? Çemberlayn 

mi, yok.sn Musolinl mi? 
Tclgrarınrdan nrıla~ıld.ığınn göre, bu mesele üzerinde beynelmilel 

matbuat nra ında ilıilliif 'nr: nazı lan sulh nişanını İngiliz Ba~"·eldll· 
ne, diğer bazıları <ln 1tnlyan Bnşwkiline ,·ermek fikrindedir. 

Ynlmz l\lu olininin cliğcr de\"let miimcssillerinden çok iş gördüğü mu· 
hakkaktır. Zira 1tnlynn nnş\'ekill nnndill olnn italyancadan başka tn
b>illzce, fran ızca Ye nlmnncnyı miikcmmcl surette konuştuğu için 
konferansta tcrcUman JmUanmnsrnn mahal bırakmamıştır. IDtlerin 
nlmnncn, Çembcı·lnynln ingilizc<', Jlnlndlyenln lransızcada.n başka dil 
ile söz SÖ) lcmecliklcrinl gfiriince nıUznkercnln idaresini Musollnl dol
rmlım <loğl'lıyn kendi üzerine almış, Hitlcre almanca, Çemberlayne in· 
gillzt•e, Dnln<liytyo frnnsızca sualler sorarak aldığı cevaplan tercüme 
etmiştir. Bn sm·etlc konf<>rımsın pek kısa bir zamanda mesaisini neti• 
cclcnclll'mlştlr. Şu halde Nobcl sulh miiklifnt.ını Ç.emberlapı Ue Muso
Jinlden birisine ,·ermek hususunda fikirler ihtllAfa dllşerse İtalyan 
Iln-;a·eldlinin bu hizmetini tlikkatc nlmnk yerinde bir hakseverltk ol· 
sa. gerektir. 

BASAN KUMÇAD 



işleri halka Yapılan 
bildirmek liizımdır 

lstanbul vilayetinin köy kalkınması yo~undaki 
h1zmetleri konuşu~urken bir düşünce 

G~ırOınen 

Okunan 

V ali ve bele-diye reisimız: Muhit. 
tin UstUndağ, meslektaşlanmız

dan birinin bir sene içinde istat.bul 
bul imar planından nelerin taha:tkuk 
ettirileceği hakkındaki sualine verdiği 
cevapta: 

- EminönUnUn açılması vakıa baş
langıçta uzamıştı. istimlak işinde bir 
takım pürüzlü meseleler vardı. Fa
kat onların hepsini hallettik. Emin. 
6nü işi bu sene içinde bitecektir. Ga
.ziköprüsü ve köprünün iki ba§ı, İstirı

yc - Bebek, Dolmabahçe .. Taksim yo
lu da bitecektir. Bunlar muhakkaktır. 
ötesi de bizim faaliyetimize değil, bu 
acneki paramıza bağlıdır. Uzımgelen 
parayı buldukça tedricen plan tabak. 
kuk ettirilecektir. Fakat bitmesi mu
hakkak olan kısımlar şimdiki halde 
bunlardır. 

Sayın Muhittin UstUndağın bu be. 
yanatını Galata köprüsü tramvav ye
rinle okuyordum. Başımı, bir kısım 

dubaları ve dubalannın Ust kısımları 

haz:ır!anmış olan Gazi köprüsüne doğ. 
ru çevirdim ve köprüniln iman mev· 
.suubahs iki başmı .gözlerimle ara1ım. 
Bir ta.rafı kırmızı boyalı dubalar gö. 
riinllyordu. Fakat Azapkapı tarafını 

görmek mümkün değildi. Evvel§, iki 
köpril arasında mavnaların meydana 
getirdiği bUyUk bir ada, bu adanın 

merkezini teşkil eden duba ile lize
rindek:i ahşap baraka, saniyen, yine 
bu sahada bir fabrika önünde demir. 
leyen ve tamirde bulunan vapurlar, 
buna mini oluyordu. 

Deniz Bank, yeni yaptırmakta oldu
ğu antrepolar ve antrepo hnlinc kalbe. 
deceği bazı binalarla iki köprU ar.ısm
daki bu mavna adasını kaldırmak ka. 
rannı vermiı bulunuyor. Köprü mey
dana gelinceye kadar bu adanın da 
kalkması. yahut küçülmesi çok kuv. 
vctll bir ihtimal dahilinde. Fakat da
ha ilerisi... Birtakım e§hasın elinde 
bulunan gemi tamir fabrikası ne ola. 
cak? Köprll yapılırken ve mavna ada
sının kaldırılması için çalıJılırken, fab. 
rika sahipleri de şimdiden tezgahlan.. 
nı bqka bir yere nakletseler ... 

Şehrin iman hususunda vasi mik
yasta çalıpnlara vatandaılar da elle. 
rlnden gelen yardımı, ihbarsız ve ihtar
sı.s yapmağa baıladıklan zaman gö. 
rülecektir ki, imar işleri için heseıp e
dilen milddet çok uzamıyacaktır. 

• • • 
B ir kariden aldığım mekt'..lpta, 

Usküdar ve Kad köy halk tram. 
vayları vatmanlarının rötar yüzilnden 
mUıterilerin yerlerine oturmalannı bek 
lemeden, hattl arşı dahi çevirmek lü
zumunu hissetmeden arabalan tahrik 
ettikleri yazılmakta ve bunun günün 
birinde bir kazaya sebebiyet vermesi 
çok muhtemel olduğu bildirilerek, 29 
eylülde Kısıklıda böyle bir ka?.antn 
pek gUçlükle önUne geçildiği kayde. 
dilmoktedir. 

Makul müracaatları vakit gtçmeden 
na.zan dikkate alan ve müşterilerinin 
haklı talep ve arzulannı büyüte bir ti
tizlikle yerine getiren Usldidar tram.. 
vay idaresinin bu hususta da lazr,nge
len tedbirleri alacağını şüphesiz: adde. 
dem. 

• • • 
B eyoğlu tiitüncü ve gazetecileri 

acaba neden vitrinlerinde ve as
la yerlerinde ecnebi gazetelerle mec. 
mualanna bizimkilerden çok fazla yer 
veriyorlar? 

- Satıcıların çoğu ecnebi desem de
ğil, acaba, alıcıları yalnız ecnebi de 
ondan mı? 

K.EF 

Yazan: Refik Ahmet Sevengil 
lstanbul viliyeti hwıust idaresinin 

Silivri kazası merkezinde hazırladığı 

ehli hayVan sergisinin açılış törenin
de ben de bul~dum. Bir kaç yıldır 

vılayetin muhtelif knzalarmda herse· 
ne böyle hayvan sergileri açılır, tören 
yapılır, havadisi ertesi günü gazete
telerde üç beş satırla yazılır. tok çok 
bir de resim konulur ve böylece unutu· 
lup gider, bu seneki Silivri hayVan 
sergisi ise İstanbulu:ı bütUn gazetele
rinde sUtun sütun yazılar yazılmasma 
sebep oldu, neden? 

önce, benzerlerinden farksız, alell· 
de bir törende bulu.."lmak için yasak 
savmak kabilinden iştirak ettiğim bu 
Silivri seyahatinden ben kendi hesabı
ma çok istifade ederek döndüm. gaze· 
telerde bir iki gilndür devam eden neş
riyatı da pek yerinde buluyorum· Zi· 
ra sadece kurdele kesilecek, besili, ba· 
kımlı hayva:ılar görülecek, birkaç par
lak söz söylenilecek, §erbetler içilip 
dualar edilecek zannettiğimiz halde tö
ren, İstanbul belediye reis muavini Ra· 
uf Demirta!jm derin bir ihata, kuvvet· 
U bir ifade ve bilhassa sağlam, kaU. 
belagatlı rakam ve malfunat ile söyle
diği nutuk yüzünden birden tahmb e
dilemiyccek derecede büyük bir ehem· 
miyet aldı, alelade bir kaza. sergisinin 
açılış töreni olmaktan çıktı, heyecanlı 
bir köy bayramı manzarasına bürUn· 
dü ve bilhassa bu vesile ile İsta.:ıbul 
vilayetinin son senelerde köy kalkın· 
ması için yaptığı işlerin muhasebesi 
mahiyetini aldı ki, bu cihet devletçi
lik noktasından Uzerinde mutlaka du· 
rulmast, uzu:ı uzadıya konuşulması li. • 
zım gelen bir meseledir. 

Istanbulun belediye işleri zaman za· 
man gazetelerde, meclislerde, husus! 
sohbet mevzuları arasında türlü ten
kitlere uğrar, filan işin niçin yapıldr 
ğı, filan işi:ı niçin yapılmadığı hak· 
kında aklı eren ermiyen tenkitlerde bu 
tunur, bu düşüncelerin haklı olan ve 
olmıyan tarafları vardır. Fakat şim· 
diye kadar lst:ınbul vi!ô.yeU işlerinf:ı 
lehte. aleyhte konuşulduğunu duyma
dım. Halbuki 169 deniz mili sahili, 
5568 murabba kilometre sahası olan 
lstanbul vil!yetinin onaltı kazasından 
yalnız beş tanesi §ehir. sınıftan için· 
dedir, öteki on bir kazadan yedisi hem 
belediye, hem vilayet toprakları Ustüc.· 
dedir, dördll ise şehirden tamamen ay
n, yalnız vilayet sahası içindedir. 

Istanbulun şehir dışında yapılmıg, 
yapılacak hiçbir işi yok mu? Buralara 
ait meseleler tetkik ve münakaşa mev 
zuu teşkil etmez mi? 

Bir kaç gün evvel vilAyetin Trakya
daki hudut kazasında ge:ıiş bir mey
dan ortasına konulan kürsüden 1stan· 
bul belediyesi reis muavininin gilr bir 
sesle, perde perde açıp gözlerimizin ö
:lUne serdiği hakikatlE'r İstanbul viıa.. 
yetinin kaç yıldır sessiz, gösterlşsjz, 
rekl~sız. ilansız nasıl çalışmakta ol· 
duğunu bize vuzuh ile anlattı: Dinle· 
yicilerdeki ilk his hayretti, derin bir 
hayret ... Hatibin dilinde rakamlar, 
vesikalar. hakikatler birbiri arkasına 
srrala!!dıkça hissimiz silindi, yerini 

takdir ve sempati duygulanna bırak· 
tı ve nihayet kom~u Trakyanm kal
kınmasında ehemmi yetll bir vazife 
almış olan, köy ve köycülUk işlerinde 
faal bir rol sahibi olduğu herkesçe tes· 
lim edilen genel müfettiş General Kfı· 
zım Dirik k~disini zaptedemiyerek 
kilrsllye çıktı. "lstanbulun köy kalkın· 
masmda bu derecede ileri ve başka vi
layetlere örnek olacak şekilde çalış -
makta olduğunu ben bile bilmiyordum. 
Takdir ve tebrik duygularımızı alenen 
söylemek vaz!fedir!,, diyerek düşün· 
oolerimi?..e tercüman oldu. 

Türkiye cümhuriyeti. köy kalkr::ı • 
masını en esaslı prenı:ıip olarak çalış
ma programm'n ilk sırasına almıştır, 
hilklı ı "t bu s:ıhnda ehemmiyetli a· 
dımlarla ilerliyor. Bu işte İstanbul vi· 
layeti mahalli idaresi. kendisine düşen 

vazifeyi nasıl vece derecede yapmış· 
tır? 

Rauf Demirta§m nutkunda önce he· 
def ve hedefe giden yollar tesbit edil· 
mekte, ondan sonra bu sahadaki faa· 
liyet sayılmakta idi. Hedef: köylüyil 
kuvvetlendirmek, yani o:ıun fazla yil· 
künü almak, kazancını arttırmak. o
nu bilgilendirmek ve sağlamak! 

KöylUnün kazancı nasıl nrttınlır? 
Bizde köylibUn kazanç yolları başlıca 
ikidir: Toprak ve toprak mahsuller~ 
hayvan ve hayvan mahsulleri. 

İstanbul vilayeti mahalli idaresi teş
k.i!Atı, köylüye refah temini için çalı

§trk~n toprağın verimini arttıracµ, 

mahsulün cinsini mlah edecek, kıy
meU:ıi çoğaltacak, tedbirler almış, 

toprak mahsullerinin çeşitlenmesi i
çin çalışmış, bir yandan tohumu dU· 
::eltmiş, bir yandan Büyükdere ve 
Beykoz fida.nlıklan gibi iki değerli 
müessese kurarak bütUn köylere iyi 
cins meyvalı ve meyvasız ağaç fida::ı· 
lan dağıtmış, hala da dağıtıyor. 

HayVan ve hayVan mahsullerini ıs
lah için de f ennt tesisat vUcude getir
mi§, mütehassıslar kullanıyor, yaban· 
cı memleketlerden iyi cins hayva.:ılar 
getır!p köylere bedava dağıtıyor, hay 
vancılığın ilerlemesi imkfuılarmı te
min ediyor. 

Bu iki yoldaki hizmet köylü mUs
tahslllerin ku.ancmm a.rtmasıot. böy
lece kUçUk ekonomi denilen siyasetin 
muvaffak olmu!nı temin etmektedir. 

KöylUnll.n bilgili insan olarak yetiş· 
mesini temin için harcanan himmetin 
de bu derece büyük olduğunu galiba 
bu nutuktan ~nl:ıceye kadar çoğu· 
muz bilmiyorduk: İstanbul vilayetinin 
261 köyü vardır, bu köylerin 48 tane
sinde beş dershaneli, 193 tanesbde 
Uç dershaneli ve 4 tanesinde c'ie ikişer 
dershaneli ilk okul açılmıe. Vilft.yet 
köylerinin yalnız on beş ta:ıesi mek· 
tcpsizdlr. bunlar da ahalisi yüz elli· 
den az olan, köy kanunu teşkilatının 
tatbiki:ıe müsait olmryan köylerdir; 
bunlardaki çocuklar da komşu köy
lerin mekteplerine gönderiliyor. 

İstanbul köylerinden elli dokuzunda 
yepyeni ilk okul binası yaptırılmış. alt 
mış selıizi::ıdeki efki binalar da birçok 
ta.dil ve il~velerle yenileştirilmiş, böy
lece yeni binaların sayısı yUz yirmi 
yedi tane oluyor. 

Villyet kazalarmm on bir tanesini 
ya tamame:ı şehir dışında olan, yahut 
bir kısmı toprakları şehir d13ında o· 
lan kazalar teşkil ediyor. demiştik. Öğ 
reniyoruz ki, kö~UnUn sağlığını temin 
Yolundaki hizmetler arasında bu on 
bir kazada dokuz tane dispa.:ıser açıl· 
mış bulunuyor. Tabit eehir içindeki 
sıhhi müesseseler bu hesaba dahil de
ğildir. 

İstanbul vilayeti hudutları içinden 
geçen ve Trakya demiryolları, vilaye
tin bir kısım kaza ve köylerinde mü· 
nakale ihtiyacını temi:ı ediyor, sclıil 
knzalarımızda da deniz nakil vasıta· 
lan işlemektedir, kara yolu olarak son 
senelerde yapılan yollara ait rakamlar 
da işte: 

355 kilometre yeni yol yapılmıştır. 
414 kilometrelik eski yol esaslı su· 

rette tamir edilmiştir. 
836 tane yeni köprü ve menfez ya

pılmıştır. 

207 köprü ve me:ıf ez de tamir etti· 
rilmistir. 

Bir hayli köy yolunun ana §OSelere 
bağlanması için köy bütçelerine yapı
lan yardım da ayrı ... 

İstanbuldan Londraya kadar gide· 
cek olan as!alt yolu.:ı vilayetimiz hu
dudu içindeki kısmının vilayet mahal· 
li idaresince yaptınlmış olduğunu da 
hep biliyoruz. 

Bütün bu sayıp döktüğümüz işlerin, 
rakamlann, hakikatlerin asıl ifadesi 
şudur: 

Cümhuriyet ldnresinb memlekete 
getirdiği faydalar bUyüktür, cümhu
rJyet idaresi .içinde İstanbul vilayeti· 

Alman i., lısal nazırı 
bugün geliyor 

Dr. Funk akşam Ankaraya 
hareket edecek 

A!ma.:ı lktısat nazırı M. Funk, bu 
sabah saat 10.22 de ~lınize gelecek· 
tir. 

vansiyonel trenile memleketlmizdcD 
ayrılacaktır. Alman 1ktı.sat nazırına 
gelirken olduğu gibi, giderken de ayni 
merasim yapılacaktır. M. Funka ref ika.sı Bayan Funk ve 

lkt-.sat nazın müşavirlerinden iki zat 
te refakat etmektedir. 

Alman !ktısat :ıazırı Dr. Funk, ls· 
tanbul vali ve belediye reisi Muhittiıı 
Üstündağ ve refikası, Enıniyet direk
tör.! Salih Kılıç, İstanbul ofis mildü· 
rü Cemal Zıya ve Alman konsolosu 
tıraf mdan karşılanacaktır. 

Polis müfrezesi ihtiram resmi:ıl ifa 
edecektir. 

B. Funk, Istanbuldan doğruca Pera· 
palas oteline geçecek. bir mUddet is· 
tirahatten sonra 11.30 da mihmandar· 
larile birlikte vilayete gelerek vali Mu 
bittin Ostündağı makamında ziyaret 
edecektir. 

Doktor Fu.:ık, Dolmabahc:e sarayına. 
gidecek,defteri mahsusu im.zalıyacak
tır. Saat 12.30 da vali Muhittin üsün
dağ misafire iadei ziyarette buluna
caktır. 

Misafir saat 13 te otomobille Tarab· 
yaya gidecek, Alman sefaretinde sefa· 
ret erkanile bir müddet görüştükten 
sonra öğle yemeğini Tara.byadaki To 
katliyan otclbde yiyecektir. 

Saat 18 de Perapala.s otelinden oto· 
mobil ile Tophaneaeki Denizyolları nh 
tımmn gelecek olan nazır, bir ŞirketJ 
Hayriye vapurile Haydarpaşaya ge
çecek, Ankara trenbe bağlı husus! va· 
gona binerek §ehrimizden Ankarayı 

gidecektir. 

An1oaradaki karı11loma merM!mi 

Ayın altıncı perşembe gilnU sabahı 
.A:ıkaraya muvasalat edecek olan Al
man lktısat nazın. Ankara istsyonun· 
da tktısat vekili B. Şakir Keseblr ve 
refikası, Ankara valisi, hariciye umu 
mt kA.tlbi B. Numan Menemencioğlu, 
lktısat vekô.leti mUsteşan, Ankara 
merkez kuma:ıdanı ile bir polis mUf 
re7.esi ve bir ihtiram kıtası tarafın • 
dan istikbal edilecektir. 

Ankarapalasta kalacak olan İktısat 
nazırı. öğleden sonra beraberinde An· 
kara sefiri olduğu bnlde İktısat ve 
Haric:ive vekilini ve Başvekili ziyaret 
edecektir. Ay:ıi gün akşam lktısat ve
kili Şakir Kesebir tarafından Ankara· 
palasta bir ziyafet verilecek, bunu bir 
suare takip edecektir. 

Misafirler ertesi gilnü Ankara halk· 
evini, etnografya müzesini gezecek, 
13.30 da Hariciye vekaleti genel sek 
reteri Numa:ı Mencmencioğlu tarafın
dan Marmara köşktinde ~reflerfne bir 
ziyafet verilecektir. 

Her Funk, bundan sonra fstanbulA 
hare!rnt edecektir. 

Dokto: Funk, ve beraberindeki he· 
yet ayı:ı 9 uncu pazar gUnU sabahı 

Haydarpaşa istasyonunda yine istik· 
bal edilecektir. 

Nazır, bir vapurla Tophnne rıhtımr 
na çıka,.ak 11,30 da Taksim Cilmhu
riyet Abidesine bir çelenk koyacak, 
12.30 da vali ve belediye reisi Muhit· 
tin Ostundağ tarafında:l verilecek zi 
yaCette hazır bulunacaktır. 

Misafir nazır, ayın 10 uncu pazar
tesi günü Topkapı sarayı, müzeler, çar 
şı ve şehrin diğer tcnıa.~aya değer yer• 
lerinl gezecektir. 

20.30 da hareket edecek olan ko:ı· 

nin köylü için yaptıkları da işte görü
lüyor ki. hi~ de ehemmiyetsiz sayıla· 
bilecek gibi değildir. Çalışılıyor, fa· 
kat gösterilmiyor, halbuki ne yapı1ıp 
ne edildiğini herkes bilmelidir. 

Cümhurfyetin on beşi!lcl yıldönUmU 
nU büyUk sevinç tezahUrlerile kutlama 
ğa hazırlanırken, hUkUınet dairelerin· 
den. vilfi.yetlerden, mahalli idareler
den. belediyelerden hesap istiyelim: 
cUmhuriyetin verimleri içinde yapılan 

Alman Elçiliğinde 
Verilecek Cay 

Almanya !ktısat Nazırı Bay Dr. VaJ 
ter Funkun Ankarayı ziyareti münase· 
betile önümüzdeki cumartesi günü sa • 
at on yedide Ankaradaki Almanya BU1 

yük elçiliğinde matbuat erkfı.:ıına mah· 
sus olarak bir çay tertip olunmuştur. 

Bu çaya Ankaradaki matbuat mil ~ 
messilleri davetli bulunduktan gibi IS"" 
tanbul mathuatı mümessillerinin dP. 
davetli oldukları Büyük Elçilikten Ba
sın kurumu başkanlığına bildirilmiş • 
' tir. 

GilYınOn Akns&era 

Cinayet dansı 
Şehremininde bir dans yüıfinden çı· 

kan cinayeti dünkü gatttelerde oku.. 
yunca, hatınma dans salonları ve dans 
etme usulleri geldi. 

Bundan sekiz, on sene önce o dana 
salonlarından ne kadar çok vardı 1 Tak· 
aim, Doğruyol, Tepebaşı, Yilksekkal
dınm, Sirkeci, Çinılitaı ve Şehz:adeba
şında semt semt onlara tcsadüıf eder. 
diniz:. 

Herbiri akşamın aaat beşinde başlar, 
dokuzuna kadar sürerdi. Ve bu zıpla
ma devrine "Matine., tabir olunurdu. 

Bir davul, bir keman ve bir sakso .. 
fondan mürekkep caz takımı hanr .. 
BilyUk veya büyilcek bir salonun etra
fma sıra sıra sandalyeler konulmuŞ

tur. Bu halile orası biraz da cıs.ki bir 
tekkeyi andırırdı. Genç kızlar ve de
likanlılar bu aandalyelere gelişif\UzeJ 

yerleşmişlerdir .. 
Cazband başlayıncaya kadar erxek. 

ler kimi kaldırmak istiyorsa, fikrince 
kestirir ve cazband başlar başlama% 

yerinden fişek gibi sıçıayarak o genç 
kız:ların ocağına düşer. 

Bir reverans. 
Ses yok. 
Bir daha. 
Yine ses yok. 
- Bir dans eder misiniz; efendim?., 

Nahorepswne mazi? .. Dansc vu? .. 
Her lisanı tecrübe eder. Çünkü bu 

genç kızın bir domuzluğu tutup baı
ka bir dilde teklif beklemesi de mel
huzdur .. Yahut gelen delikanlıdan hOJ
lanmamııtır. 

Bunun ilzerine hazan delikanlı da 
bir bi.ddettir başgösterir. Ve "§ak! .. ,, 
diye kızın suratına bir tokat a§keder: 

- Ba!fkalarile oynuyorsun da n~den 
benimle oynamıyorsun? Demin de 
dikkat ettim. Ben sana ifaret ett:ğim 
halde ayağını göstererek "rahatsızım,. 
dedin. Ve başka sile kalktın! 

Dans salonlarının çatısı altında meş. 

hur matine zamanlarında, hemen her 
akşam olmasa bile haf tada birkaç de
fa bu gibi kahramanlık vakalanna te
sadüf edilirdi. 

Bazan bunların çok ilerisine git
mek isteyenler de görillmüştü. Dans 
nedense, yüksek bir içtimai eğlence 
olmakla beraber, feci cinayetleri de 
tahrik edebiliyor. AtC§le barut rnC6e-
lesi! 

• • • 
KARiYE CAMii 

Dün bir arkadaşımız Belediyenin 
Kariye camü etrafıru açarak bu ma
bedin "bUtiln güzelliği ile meydana 
çıkarılacağını,, haber veriyordu. 

Kariye Famiinin öıı:tan kenciine gö. 
re bir mimari hususiyeti olmakla be
raber, biltiln kıymeti içersindeki mo. 
:r.ayıklanndadır. Bu camiin takke gibi 
içini dışına çevirmek mümkün olsay
dı, o zarnn etrafındaki binaları aa 
yıkmağa lUzum kalmadan mal kendini 
gösterirdi. işlerin yeklı.nu göğfus kabartacak bir 

manzara ve haciındedir, bunu ortaya 
koymakla halkın takdir, muhaböct ve 
minnet bakışları önüne şerefli bir fi· ı 
bide dikmi3 gibi oluruz. 

Fakat o camtc giden yollann mu. 
hakkak surette tamirine ve orada bir 
seyyah stratıajisi vücuda getirmek la
z:ımı::eldiğine hiç şüphe yoktur. 

'Refik Ahmet Seu!mgil Hikmet MONIR 
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Bağda bir gün 
Gerçi, biz, oraya va.rdıfunu uman, üç tüccar mahkum Parasız bir 

gUn artık sona ermek ilzereydi. Fakat 

or.ıda .saatlerin glin kadar hükmil 01• oldu sa r hoş 
duğunu gördük. "Bağda bir gün,, de-
yişimin sebebi budur. 

Ne zamandır, Osman Cemal, "Top
kapr,, dışındaki bağlan metheder du
rurdu. Sözlerln.den, oranın üzümlerin
deki tad, incirlerdeki bal sızar ve biı 
imrenirdik. 

Nihayet bir gi.in: 
- Yann, bağa gidiyoruz. Falan fi. 

lnn da var! 
Dedi. Hepsi ,evdiğim adamlardr. 

Onlarla geçecek bir günün kıskanç 
Felekten çalınmıt bir dem olacafma 
üphc yoktu. 

Sirkeciden l.ir arabaya dolduk. Ha· 
-:ti Osman Cemal gibi söyliyeyim: 
"Ver elini Topkapı!,, dedik frrla.dık. 
Istanbul sonbaharlanna mahsus ılık 
bir havada, bulutsuz bir gök ve yem. 
yeşil çayırlara kavuştuk. Her ye~~n 
kendine göre bir kokusu vardı. .Yuz 
adım kekik kc.ıkuları içinden geçıyor, 

ııonra, incir yapraklarının tıkayıcı ko. 
kulan hudu.luna giriyoruz. 

Cadde:l~n a, .. n)mak lazımgelince, a
rabadan :nr!ik. Geniş fakat inişli bir 
patikan•n s?nunda bir levha okunu
yor: • Ş::rif Beyin nadide bağı,, . 

Çok enıt'< verilerek ve elbette çok 
para harc"nDrak kurulmuş bir bağ. 
Toprağı, yeni atılmış şilteler gibi es.. 
nek. Basınca, ayaklar aşık kemiklerine 
ı., • gömi!lüyor. Giriş ycrindc.1 ta 
bağ sonlarına kadar uzanan demir bir 
çardnk, yeşil menevişli bir sisle örtü
lü gibi. Zilinrüt kemerlerinden yer yer 
kızıl, yeşil, siyah salkımlar sarkıyor. 

Solda bir boyda tabiatın elile çır. 

pılmış yusyuvarlak bir incir korusu, o
nun önünde beton bir pist, temiz ma
salar, Utülü örtüler görünüyor. 

Bağda gözün payı gerçi bilyüktU. 
htanbulun en göze görilnU~lerini ku. 
caklayan bu toprak parç.uı üstünde de 
ayrı bir glizellik {ı~kınnıştr. Fakat o. 
nun varlığındaki güzellik ağızla tadı
lıyor. Nitekim biraz sonra, önü:miltc 
dumanlı salkımlarla dolu koca bir ta
bak konunca bu hükmün doğruluğu 
meydana çıktı. 

Bir salkımda fesleğen koklayarak 
§8.şarkcn, bir başkasında turfanda çL 
lek yedik. Şun.da bir yakut erik çeşnisi 

bunda olgun ve ~ki bir şarap lezze
ti tattık. Kordonları bulut bulut ça
vuşlar, burada generaller kadar hey. 

betli. 
tstanbulun bu ıssız semtinde emek 

enna.ye ile yaratılan bu gü.zellilc. 
ve ıs h b . 1 
lerden acaba kaç kişinin a en va.r .. 
di e dUşünüyorJ.m. Bu ba~n sahıbi, 
e{er bezirganca düşünseyd1 .. parasını 
bö 1 ğ değil betona doker, yan ye topra a • . . 

1. di Ne rare ki 0 , bır sanatkar gı-
ge ır • s 'k f 
bi menfaatten önce güzellı ve . ne ~-

. . lı Bir banka değıl, hır set ıçın ça şmış. 

k b d. kurmuc Bence ne mutlu 
ı-ev ma e ı s· 

ona ... 

rıp k uru!tayı 
kurultayı A,:lkarada bıı 

Altıncı Tıp k arlaştml· 
ayın 16 sında toplanması ar ..Aecek 

· ·· devam \."U mı§tır. Kongre. Uç ~li Ustahzarlar 
ve bu münasebetle yer m 
sergisi açılacaktır· 

mt ve hususi olarak 
Kongreye res cJeceği 

400 e yakın doktoru.muzun g Sosyal 
anla§ı}maktadır. Sağlık \il'C · deki 
" 1 .. kongre zerın 
.1. ardım Bakw ıgı k üzere 
son hazırlıklarını ikmal etme 
dJr. 

-o-

At neslinin ıslahı 
susi) _ Hükumet, 

Ankara, 4 (Hu . . ıslahını 
köylUnUn elindeki. at ~esıını.n hazırla
tcmin edecek mühım bır proJ~ öre 

1 "kümlerıne g · mı§tır. Bu proje:ıin ıu . 
ordudan çıkarıla 

yaşı 12 yi dolduran . . . ti tiriciye 
cak ha,yvanlar. köylil 'e )C § 

satılacaktır. 

ltJ R llJ N' a \'aza!ı DIZ 
al lb> c ne \' azdıruuz 

Suçları tekerrür ederse 
ihracat vesika lan ahnacak 

!ktısat VekAleti Istnnbul kontrol 
dairesi kontrolörleri tarafından bir 
çok defa yapıla:ı kontrol sonunda 
nizamlara aykırı harekeUeri görill· 
dUğU için haklarında zabıt tutulan tile 
carlardan Uç tanesinin suçu sabit gö· 
rüldüğUnden mahkeme ka.rarlle mah· 
kUm ediliniılerdlr. 

Bunlardan iki tanesinb iki defa 
hakkında zabıt tutulduğundan teker· 
rUril halinde kanun mucibince ibra· 
cat vesikaları ellerbden alınacak, hiç 
bir suretle ve hiçbir emtea için ibra· 
cat yapmasına katiyyen müsaade e-
dilmiyecek. çok ağıf para cezalarına 
da çarptırılacaklardır. 

Ayni şekilde haklarında zabıt tu· 
tulup mahkemeye \'erilen 8 tüccar da· 
ha bulunmaktadır. 

lsta.ıbul kontrolörlerinin memle • 
ket ihracatının tanzimi için gösterdik
leri bu hassasiyetin çok yerinde ve i
sabetli olduğu mahkemenin verdiği ce· 
za. kararlarından da pek açık bir ee· 
kilde anlaşılmaktadır. 

Gerek fr:ıdık gerekse yumurta ih· 
racat maddelerine son zamanlarda vl· 
ki olan fazla talepler de kontrol un ~ok 
iyi yapıldığına bir delil sayılmaktadır. 

Kadıköyde Hal Açılamaz 
Kadıköyde, esnat belediyeye müra

caat ederek operatör Bay Emi:ı tara: 
fmda:ı hal binası olarak yaptınlmıı 

olan bUyilk binanın aynl maksat için 
açılmaısını istemi§lerdir. 

Belediyeden salahiyettar bir zat 
şu cevabı vermektedir: 

- Hal her memlekette bir tane ~ 
lur. Şehrin her tarafından ve hariçten 
gelcıı yiyecekler burada toplanır. Bu· 
rada reknbet eayesi:ıde hakiki değe-
rini bulur, satılır. Kadıköyilnde hal a· 
çılması yolundaki istek yerinde değil· 
dfr. Kadıköyde hal açıldıktan sonra, 
Bo!1azda, Adalarda. Ye3ilköyde neden 
olmasın? Kadmköy cs:lalınm isteği bu 
itibarla reddedilmiştir. 

--o--

Gümüşsuyu Yolu 
Dolmabahçeden Taksime çıkan GU· 

mlişsuyu yokuşu, afilalt olarak yapıl
maktadır. Gtizetgahta Mühendis mek
tebi binasının bahçesinden bir kısmı 
ile bir tutun deposu:ıun istimlaki icap 
etmektedir. 

Tahsisatsızhk yüzünden bunlar ya
pılamamıııtır. Yakında nalıa. ve bele· 
diyece bu işin ha111 için bazı katarlar 
verilecektir. 

---o---
Pazarlıksız Sataı Kanunu 
Paznrlıksız satı~ kanununun nasıl 

tatbik edildiği dün de Beyoğlu ve E· 
mlnönli mıntakaları:ıda şiddetle ta· 
kip olurunaktndır. Etiket koymayan· 
lar veya etiketler Uzerindekl yazılan 
okunmıyacak derecede kUçtik yazdı • 
ranlar hakkında ıabıt tutulmaktadır. 
Bunlar hakkoda daimt encümence ce· 
za karan verilince belediye lktısat 
mUdUrlUğiince ceza görenlerin birer 
fişleri tutulacaktır. Bu fi§ler. bir es· 
nafın kaç defa ceza gördUğUnU kolay
ca meydana çıkarabilecektir. 

Hlr kadın yandı 
Beyoğlunda Parmakkapı sokağında. 

37 numaralı apartmanda oturan ~· 
mitri karısı 45 yaşr:ıda Eftimiya, dün, 
apartmanın alt katında çamaşır yıkar· 
ken, ocaktaki ateşten sıçrayan bir kı 
vılcım elbisesini tutu§turm~tur. 

Eftimiya birdenbire büttin vUcudU· 
nü sara:ı alevler itinde ca.n acısı ilP. 
feryada ve söndürmek için kendisin; 
yerden yere atmağa baela.mı§tır. 

Nihayet yet~enler, saçları, ayakla· 
rı, yüzü ve vUcudünUn muhtelif yerle
ri pek f ecl bir şekilde yana:ı kadm1 
kumnnışlardır. 

Eftlmiyanm üzerindeki elbiseler bu 
ınilddet zarfında kül haline gelmiştir. 1 

Hemen çağırılan bir taksi ile hastane J 
ye yatınlmt§tır. 

Taksi den kapıyı açarak 
atlamak istemiş 

Sırrı adında. birisi dU:ı akşam bir 
hayli rakı içtikten sonra Taksime gel· 
miş, Şoför Hayrinin otomobllfne binip 
Şişliye gitmiştir. Sım oradnki gazino· 
latdan birinde oturmuş, yi:ıe bir çok 
rakı içmiş ve otamobile binerek §Of ö-
re: 

- Eve çek, demi§tir. 
Fakat Sırrı biraz sonra fikrini de· 

ğiştirmiş ve: 
- Hayır, hayır. Hürriyet tepeeinel 
Diye emir vermiştir. 
Şoför Hayri, eın1r il.zerine istenilen 

yere gi:ierkc:ı bir köşeden dön~ atı· 
rati azaltmış, bu sırada camdan Sım· 
nm kapıyı açrp atlamak istediğini gör
mtl.§tür. 

Bunun üzerine eoför, &§ağı inerek 
Sırrıyı yakalamI§ ve otomobile bindi• 
rerek kapıları kilitlemiş, ve doğruca 
Pangaltı karakolu:ıa giderek, Mrho~u 
teslim etmiştir. Fakat Sırrı, burada da 
uslu durmamı§, bekçi Ömeri dövme
fe kalkı§mı§tlr. 

DördUncU uliye ceza mahkemeBine 
verilen suçlu, tevkif olunmuştur. 

Bir Davacı Tevkif Edileli 
10 gUn kadar evvel Yusuf admda. 

birisi polise mUrace.at ederek, arkada§ 
tarından Alinb, evinden bir yorganını 
çaldığını söylemi§. yakalanan hII'8IZ 

adliyeye sevkedilerek birici sulh 
mahkemesince tevkif olunmuştu. 

Fakat bu iı yeni bir 8af'haya gir 
mi,, davacı ıuçlu yerine geçmı,tir. 

Müşteki Yusuf, dU:ı birinci sulh ce
za mahkemesine mUracaa.t ederek de· 
ml§tlr ki: 

- Ben, vakıa Alinin yorganımı c;al• 
dığrnı söyledim ama bir geyimi çal· 
mıı; değildir, Bunu mahsus yaptım. 

HA.kim Reşit, Aliye r:ıorm~. Alf de: 
- Yakalandığım zaman çaldtğmu 

itiraf etmiştim, fakat ben. o gib sar
hoştum. Kendime malik değildinL A· 
yılınca böyle söylediğime pişman ol· 
dum, demiştir. 

Bundan sonra hAkinı Reşit, eski 
suçluyu serbest bırakmış, iftira at· 
mak suçundan Yusu!un tevkifi:ıe ke.· 
rar vermiştir. 

Yuaut, bu neti~yi beklemediğinden 
bir hayli ııaşırmıŞtrr. 

Bir Sabıkalı Tekrar 
MahkUın Edildi 

Evvelki gü:ı hapishaneden çıktıktan 
biraz so:ıra sarhoe olup Sultanahmet 
civa.nnı ve adliye dairesini birbirine 
katan sabıkalı Arap Jsmall birinci 
sulh reza mahkemesinde yapılan du· 
ruşma.sı sonunda. 3 ay hapse mahkllm 
edilmiştir. Arap lsman muhakemesi 
sırasında, MI! ayılıp kendine geleme· 
rnişti. 

Kocasını, Kom§ulal'lnı 
Döven Kadın 

Birkaç defa kocasmı ve koM§Ularmı 
dövmek suçundan sabıkası olan Tah· 
takalell Zeynep, dUn ytnl bir suç tıte
mlştlr. 

Zeynebin yeni suçu, kom§Ularmdan 
Refik ile kansı J!anmıı ölUınle teh· 
dit etmektir. Adliyeye ı;evkedilen Zey
nep Uçüncü sulh ceıa mahkemesinde 
tevkif olunmuştur. 

--o--

Halkevinde Yabancı Dil 
Dersleri 

Emlnönil halkevlnden: 
Evimizde fra:ısızca ve almanca 

kurslan bu sene de birJncl~in içinde 
açılacaktır. 

l\'.urslara devanı parasızdır. Kayıt 
muamelesi birinciteşrinln ıts şine ka· 
dar her gUn saat 14 te.:ı 18 e kadar 
Cağaloğlunda büromuzda yapılır. Kay 
dolacakların ikişer vesika fotoğrafı ge 
tJrmeai ve atmancaya yazılanların 17· 
10-038 pazartesi, fransızcaya ynzılır 
ların 18-10-938 sah gll:1ü eaat 15 de 
dershanelerinde bulunmaları ilAn o!u· ı 
nur. 
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Belediye intihabı 
devam ediyor 

Bugün sandıklar nerelerde 
bulunacak ? 

Şehir meclisine aza seçimi hararet
le devam ediyor. Bir çok erkekler ka
dmlarile birlikte sandık başlar1:1a gt· 
dip rey atmaktadırlar. Sandıklar cu· 
martesl glinU akşamma kndar açık 

bulundurulacak, saat on sekizde kapa· 
nıp hemen tasnife başla:ıacaktır. 

lntihap sandıklarının bugün bulu
nacakları yerleri halka bir kolaylık 
olmak üzere yazıyoruz: 

Heybeliadada: Polis karakolu ynnı::ı· 
da. 

EyUp kazası sandığı: Otakçılarde. 

karakol binasında. bu sandığa Cezri 
Kasım, Abdülvedut, Fatih Çelebi, Ni· 
oancr mahalleleri rey atacaktır. 

Fatih kazası sandığı: 8 - 12 ara· 
sın.da Kazlı~eşmede bir kahvede bu • 
lundurulacak. Kazlıçeşme, Mirahor 11· 
ya.sbey mahalleleri, 13 - 18 arasında 
da Mirahor camii':ıde bulunacak, Hcıcı 
Evhnt, Hn.cı Hamza, Hacı Hüse}in a· 
ğa mahalleleri. 
Kadıköy kazası sandığı: 

Rıdvanpaşa. caddesinde bir bahçede 
Göztepe halkı rey atacaktır. 

Sanyer kazası sandığı: 8-18 ara.· 
smda Sarıyer parti binasında buluna
cak, Maden, Sarıyer, Ye:ıimahalle sa· 
kinleri rey atacaktır. 

Üskildar kazası sandığı: lskele ca • 
miinde duracak, Rumi Mehmctpaşa. 

Selmanağa, Hacıhasna hatun, lnkılllp, 
Solaksina.n, DUrbalı, Te:ıbel Hacmıeh· 
met, GUJfemhatun mahalleleri. 
Beyoğlu kazası sandığı: Ni§ant.aşm· 

da Şişli parti binası önündeki Halft.s
klr Gazi, Meşrutiyet mahalleleri, Ka· 
smıpll.§nda Camiikebir s.vlusu.:ıdaki 

sandığa, Kilçükpiyale. Kaptanpaşa, Hl\ 
cı Hüsrev, Bedreddin mahalleleri. 

Beşikta§ kazası sandığı: Arnavut -
köy nahiye binasında bulunacak, Ar· 
navutköy, Kunıçeşme mahalleleri rey 
a tacnklardır. 

Eml::ıönU kazası sandığı: Kantarcı
lar camiinde duraca.k, Hoca Glyaset • 
tin, Hacı kadın, Yavuz Sinan mahaJ• 
leleri. Ayrıca Uç mihraplı camlindeki 
sandığa da Zindankapı, Sarıdemir, De-
mlrta3 mahalleleri. 
Bakırköy kazası sandığı: Y eşilköy 

~ahiye binasında. bulunacak, Köylçl, 
ŞevketJye, Umraniye, Kalitarya ma· 
halleleri. 

Beykoz sandığı: Anadolukavağı ls· 
kele gazinosunda, Kavak ve Mirşah 
mahalleleri. 

Bakırköye Havagazı Gitti 
İstanbul havagau şirketi Bakırk& 

yüne evvelki gü:ı gaz vermiştir. Bu 
münasebetle Bakırköyde parti binası 
önünde merasim yapılmış, nutuklar 
söylenmiştir. Bakırköye gaz verme 
meselesinin uzun bir tarihi vardır. 
Şirket mukavelesi mucibi:::ıcc Bakır
köye gaz vermek mecburiyetindedir. 
Belediye, Bakırköy hnlkmm miltend· 
dit mürnc:ı.atlnn Uzerine havagazı şir 
ketlne tebligatta bulunmuş, mukavele 
ahkamının yerine getirilmesini iste • ı 
miştir. Şirket 1600 metrelik bir boru 
döşe:ımesinl icap ettiren bu işin Ba· 
kırköy halkının senevi 250 bin met
re ınlkaphk gaz sar!iyatmı taahhüt 
etmeleri tnkdirinde yapılncağı ceva· 
bını vermiştir. 

Belediye ile §irket arasında muha
bereler devam etmiş, 5irkct belediye· 
nin ısrarlı takibi karşısr.ıda tesisatı 
yapmağa razı olmuş, plflnları hazır
layacak fen heyetine tasdik ettirmiş· 
tir. 

Evvelki gtln de gaz verilmiştir. Şlm 
dilik 400 den fazla abone vardır. Git
tikçe çoğalacaktır. 

Cumhuriyet Bayramı 
Hazırlıkları 

Cumhuriyetin on beşi:ıci yıld8nUmU· 
ne yetişmek üzere Saraybumu ve 
Şemsipaşada. yapılan havuz.la.na in -
§ası bitmiştir. Buraların elektrikle ten 
\iri i~i bugün ihale edilecektir. 

Galata ve Bnyazıt kulclerbin de 
tenvir tesisatı nrttmlacaktır. 

işacetlec: 
~-. ,., --
İlk gençlik çağına 
alt bazı dOşüoceler 

Yazan : Sadri ~~rtem 
Çoeukluğumu ve ilk gençlik günle

rimi hatırlıyorum, fakat bu günlerin 
han1rulade ve rüyaya benzeyen bir de. 
koru olduğunu asla i.ddia edecek de· 
ğilim. Çünkü çocukluk ve ilk gençlik 
günlerim bir kabusun mUtemadi taki

bi önünde eridi, gitti. 
En güzel gUnlerim b<>ylece bir ge-' 

yik yavrusu gibi koşmak, ve kurtul
mak ümidile çırpındı durdu. 

Mektep, ders, ve muhit itiyatlarına 
alışmak için geçen senelerimin hatıra· 
sında ben güzel birşey bulamam. O 
sadece bir korkudur. 

Güzel günler bahar mevsimleri im
tihan endişesile birlikte gelir. Kış gün. 
leri bana mütemadi tazyikleri hatırla
tudı. 

Doğrusu o günlere dönmek iste· 
mcm. 

Çocukluk ve ilk gençlik günkrinden 
kalan kötü hatıraların en fenası güzel 
ve iyi diye öğrendiğim şeylerin yavaş 
yava~ birer hayalden ibaret olduğunu 
anlamrş olmamdır. Kalite diye zihnim· 
de yer alan bir sürü laymetlerin bir 
bina çöker gibi çöktUğUnü ve saray
lar yerinin seraplarla kaplı olduğunu 
görmek bana hUzünlerin en acısı gıöi 
geliyor. 

Çok sathi, çok basit §eyleri §atafa~ 
lı bir dekor içinde derin ve hakiki 
sanmak, sonra da bunun basitliğini a
cı acı hissetmek, sanıyorum ki, insan 
zcka~ınm suiistimaline en güzel mi
saldir. 

* • • 
ll'k gençlik çağlarını insanlar basit 

ve sathi, fakat şatafatlı bir dekor için .. 
de mi gömmeli ve sonradan kötünün, 
kaybolan zamanın husramnr mr duy .. 
malı? 

Benim ıstırabım sanıyorum ki, bir
!ioklanmızın ıztıralndır. 

Daha ilk gençlik çağından itibaren 
kafalarımızı hakiki kaliteye, derinliğe 
ve olgunluğa doğru scvketmek, hakiki 
bir kültüriln çeşmesinden susuzluğunu 
gidermek bir zarurettir. 

Hataydan 112 Sandık 
Limon Geldi 

Milstakll Hatay bUkfuneti teşekkül 
ettikten so:ıra ilk defa olarak dün, Er
zurum vapurile limanımıza men§eli 
112 sandık limon ı;elmi§tir. 

Dün hemen piyasaya arzedilmİ§ o· 
lan Hatay limonları çok nefis ve su· 
lu olduğundan derhal satılmıetır. 

Bunu göronUnde tutan bir kısım ti· 
caret firmalan memleketimize HntaY
dan mUhim miktarda limon gctırtıne· 
ğe karar \•ermi§lerdir. 
Şimdiye kadar HataydB.Il meınle " 

ketimize gele.:ı limonlar, Suriye malı 
olarak geliyordu. 

2-7005 sayılı genel ithalat reji.mi 
kararnamesinin birinci maddesine gö
re. Hatay menşeli malların serbest o· 
tarak ithali kararlaştırılmıştır. :Keyfi
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yet bUtUn alakadarlara tebliğ edil • 
miştir. 

Sebze Umum Müdürlüğü 
Faaliyete Geçti 

Memleketimizin mühim bir ihracat 
maddesi olmak istidadını gösteren 
meyva. ve sebzelerin daha. !azla inki· 
§afını temin maksadile hükfunct ta
rafında.:ı bir sebze ve meyva. umum 
mUdUrlilı;';rU kurulmasına karar veril· 
eliği yazılmıştı. 

Pek yakında fnnliyetc geçmesi bek
lenen umwn mUdUrlUğün merkezi l.s· 
tanbul olncaktır. Çünkü !stnnbul e:ı 
bUyUk ihracnt !imanımızdır. Bundan 
başka, meyvn. ve sebze yetiştiren böl
gelere de ı;-0k yakın bulunme.ktadır. 
Umum mUdUrlUğU:ı hedefi doğrudan 
doğruya meyva sebze ihracatını art· 
tırma.ktır. Bunun f tin §imdiden alfıka
darlnr vasıta.sile meyva ve sebze ye· 
Uştiren bölgelerden esaslı tetkiklere 
dayanan raporlar iste:ıilınl§ilr. 

Bundan başka. sebzeler için de ay
ni §ekilde tetkiknt yapılmasına. karar 
veri!mLs bulunmaktadır. 

Umum mUdUrlUk bu raporları elde 
ettikten so:ırn ayrıca, mütehassıslar • 
dan bir komisyon seçerek ayni bölge
lerde mfiaahadc tetkikatı yaptıracak
tır. 
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Tehlike 
Yazan: Sıdney Herler -39- Çeviren: H. Münir 

Versay muahedesinin mes'ullerinden 
Loyd Corc kendisini mü~a!aa ediyo .. r: 
,, Almanya daha ağır şeraite tabı tutulmadıgı - Korkmıyorum baba.. Sen be

nim temiz kalmaklığımı istiyorsun. 
Kalacağım. Sonra, Filip Granstonu 
da. se>diğimi öğrendin, değil mi? 

men, Granstonun kolunda, içeriye 
doğru yürüyordu. Sahne önündeki i
ki koltuğa yanyana oturdular. 

Meri: için şükretmelidir ,, 
- ôğrenmeğe hacet yok. Halin

den görlinUyor. 
- Filip Granstonu sevdiğim için o

nun hakkındaki bütün esrarı öğren
mek istemekliğim tabiidir. Du esrar, 
esrar olarak kaldıkça ben asla rahat 
etlemiyeceğim. Anlatabiliyorum de
ğil mi baba? 

- Fakat aşk birnz da itimat mese
lesi değil midir? 

- Öyle ama, ben bir şeyi. fikrime 
koydum mu, onu çıkarmak için ne 
h1zımsa yaparım. Ortada birçok diş
çi dururken dişinin ağrısına ancak 
bir aptal tahammül edebilir... İşte 

sana vereceğim son cevap. 
Stefnn Brandel tekrar yemeğine 

döndü ve karnını doyurmakla meş
gul olmağa başladı. Bir yandan da 
diişünüyordu. Kihayet: 

- Benim sana itimadım var çocu
ğum, dedi. !stediğ"in gibi hareket et. 

Meri babasından bu cevabı alaca
ğını ümit ediyordu ve bu cevabı al
dıktan sonra yediği yemeğin de tadı
nı daha çok duymağa başladı. Her 
ilüsi de tam bir neşe içinde sofradan 
kalktılar . Meri babasına. 

- Sen çok iyi bir adamsın baba! 
diyordu. 

Meri, O ranston ile bir hayli yerler 
dolaştıktan sonra bir taksi içinde 
Palas tiyatrosuna gelmişti. Granston 
soruyordu: 

- Bu akşamki programımızdan 

memnun musunuz? 

- Seninle gezmek t'Jk hoşuma gi
diyor. 

Bu söylediğin söz, senelerden
beri işittiğim havadislerin en iyisi-
dir. 

- Sonra ne kadar da beceriklisin. 
Mesern bu koltukları nasıl olup da 
bizim için tutabildin. Bütün tiyatro
nun en iyi koltukları. 

- Gişedeki kıza hem rüşvet, hem 
de öpücük verdim. 

Tekrar gürtiştiller. Perde açıldı. 
Meri oynanan oyunla alAkadar görU
nüyorsa da, bu ala.kası tam değildi. 
Yarı karanlık içinde Granstonun e
linin uzanarak kendi eline temas e
dip etmlyeceğini düşUnUyordu. Eğer 

Granston onun elini tutarsa ne yapa
caktı? Fakat dUşünclUğU olunca, ev
veli\ çok mühim bir mesele imiş gibi 
görünen bu bfldise birden sadelcşi-
verdi. 

Buiu.n Avrupanın atlattığı buhra~, 
bundan yirmi sene evvel yapılan bır 
muahedenin hataları olarak görülmek
tedir. Nitekim, Versay muahedesi ile 
parçalanan orta Avrupa b~gün te~ar 

· birleşiyor, ayni muahede ıle teşkil e
dilen yeni bir hükftmet: Çekoslovakya 
parçalara ayrılıyor. 

Loyd Corcun Versay muahedesi ha· 
tıraları da bu sırada neşredilerek tam 
zamanında ortaya çıkmış bulunuyor. 
Versay muahedesi tenkit olunurk~ 

onu yapanlardan başlıcasının bu m~~
zu üzerindeki fikirlerini öğrenmek şup 
hesiz ki faydalı olacaktır. 

Bir Fransız mecmuasında Loyd Cor
cun bu hatıralarını gözden geçiren bir 
yazıyı aşağıya alıyoruz: . 

"Big Four,, (dört büyükler) den bı
ri olan bgiliz hükftmet adamı. orta 
Avrupa devletlerinin mağlubiyeti üze· 
rine giriştiği dahili ve harici siyase

Meri, sahnedeki oyunu seyretmek- tini, tabii. müdafaa etmeğe çalışıyor 
te devam etti. ve, iyi bir avukat olduğu için, hemen 

Oyun iki Amerikalı müellifin ese
riydi. Çok enteresan bir surette ne
ticeleniyordu. Son perdenin kapanı
şı sırasında bütün binayı inletircesl
ne coşan alkış tufanına Meri de işti
rak etmişti. 

Meri tekrar taksiye bininceye ka
dar hiç bir söz söylemedi. Şimdi Am
basador barına gidiyorlardı. Gece 
eğlencesini böylece bitireceJs:lerdi. 

Fakat onun sükuneti, Granstonun 
dikkatini celbetmişti. 

hemen şu kanaati verir gibi oluyor. O
nun yeri:ıde kim olsa b~ka türlü ha
reket edemezdi.. Avrupanm bugün ba· 
şma gelenler Versay muahedesinin de
ğil, bu muahedeyi tatbike memur o· 
Ianlarm so:ıradan yaptıkları kabahat
lerin bir neticesidir •• 

( Arkası varJ - Elbette. Eğleneceğimden emin ---------------
olmasaydım, teklifinizi kabul etmez-

Insa:ıın gözüne çarpan ilk şey, Loyd 
Corcun Vilson hakkı:ıdaki sözlerinin 
şiddetidir. Zavallı Amerikan cümhuı
reisi onun zalim oklarına hedef oluyor. 
Loyd Corç, hatıralarında Vilsonun 
1918 sonunda Avrupaya gelişi:ıe bü
yük bir yer ayırıyor. 

O tarihte Vilsonun sahip olduğu dim. 
- !şte sizin, hoşlandığım tabiatle

rinizden birisi de budur Mis Brandel. 
Karşrnızdakine hakaret etmeksizin 
açrkça konuşabillyorsunuz. Nadir bir 
haslet! 

Meri Brandel buna karşılık sadece 

( Kısa haberler şöhret çok büyüktü. o "dünyanın tanı-
_,, dığı büyük bir çehre,, idi ve bütün 

------------- memleketlerde milyonlarca kişi ona 

• tsıaabııl taka'> tetkik heyeti dün öğle- "harp barbarlığını nihayete erdirebi· 
den sonra Tiirkofiste ofis müdürü B. Ce- lecek bir devlet adamı,, olarak bakı-

yorlardı. mal Ziyanın başkanlığında toplanmıştır. 
• Gala!a rıhtımı üzerinde bir müddetten Vilson, lngiltereye Noel yortusunun 

şu suali sordu: beri yapılmakta olan Mumhane antreposu- ikinci günü gelmiştir. Kral kendisine 
- Fakat bana niçin "Mis" ünva- nun inşaatı bitmek üzeredir, Mumhane Bukingham sarayı::ıda emsalsiz bir zi

niyle hitap ediyorsunuz. Daha sam!- antreposu, Denizbank liman işletmesi ta- yafet vermiştir. Loyd Corç ne ondan 
mi olamaz mısınız? rafından idare olunacaktır. evvel, ne ondan sonra bir salonda bu 

- PekftH\. Meri.. Öyle ise sana yal- Antrepo, 29 Teşrinievvel Cumhuriyet kadar meşhur adamın bir arada top-
nrz Meri diye hitap edeyim. Zaten bu bayramında merasimle açılncaklır. landığı!ıı görmediğini söylüyor. 
tarzda konuşmayı çoktan arzu edi- •İstanbul ticaret ve sanayi odası her yıl "Serhas, !skender, Sezar veya Na-
yordum. olduğu gibi hu yıl da yüksek ticaret ve polyonun ordularından daha büyük 

iktısat mektebinde okumakta ol:ın fakir 
- O halde niçin konuşmadın. Eğer kuvvetleri idare etmiş mareşaller, ge-

m ·u·sa.ade etsen ben de sana Filip di- ve çalışkan talebelerden 30 kişiyi daha hi- t l Fil" . R dney ve-
mayesi allına almnğa karar vermiştir. neraller, spanya ı ıpın, o 

ye hitap ederim. • Berberler cemiyeti umumi heyeti top- ya Nelso-:ıun gemileri hiç kalacak ka· 
- ).lüsaade sizin! 1antısı clün Tiirlıedeki merkeı binasında dar büyük filoları sevketmiş amiral· 
- Peka.Hı. Filip! yapılmıştır. Toplantıda cemiyetin 938-939 ler, Fransanın, Ingilterenin, Amerika-
- Teşek ktir ederim Mert! seneleri lıesaıl vaziyetleri tetkik olunmuş- nın, ltalyanr:ı muzaffer ordularının 
Gtilüştüler.. tur. başı:ıda bulunmuş kumandanlar, !n-
Merinin neşesi bir an içinde yeni- • Türk _ İtalyan ticaret anlaşması mü- giliz imparatorluğunun dört bir köşe-

den kaçtı. Granston hakkındaki şüp- zakerelerinin ilk devresi bitmiştir. İtalyan sinden gelen ve hepsi rengarenk üni· 
helerinin ne zaman zail olacağını ve heyeti bu itibarin dün akşam ekspresle formalar giymiş prensler ve murah
onu hakikaten tasavvur ettiği temiz Ank:ıraya hareke! eımL5lir. Anlaşma mü- haslar, düşman memleketleri ve Rus
adam olarak ne vakit görmeğe mu- zakerclerinin ikinci <levresi Ankarada ce- ya müstesna olmak üzere, dibyadaki 

vaffak olacağını düşünüyordu. re..:.~;·a;n;e;d;c;c;ek;.;· t;ir;. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' bütün memleketlerin sefirleri, bu, ha-
Fakat bu gece bitmeden, yahut ,. ' kikaten fevkalade bir rüya gibi bir 

Londradan ayrılmadan önce her hal- Alemdar Sineması şeydi...,, 
de bütün hakikati öğrenecekti. Bir iki hafta sonra Vilsona ayni şe· 

Tiyatronun geniş kalabalık holün- İKİ FiLM kilde itibar gösterildiğini Pariste de 
de idiler. Granston içeri girmeği tek- 1 ~ Vatan hasreti.. görecektir. Mebusan meclisinde, ken-

lif etti. Meri: 2 _ Ben öldürmedim. disbi karşılayanlara teşekkür etmek 
"-Acaba oyun buradan daha eğ- üzere kürsüye çıktığı zaman Vilson, 

lencell mi?" diye sormasına rağ- bazı iskemlelerin üzerinin siyahlarla 

lngiliz M§vekili Miinih dönüşün~e Kralın ve Kraliçenin nezdinde 

örtül'.1 oiduğura görüyor. "Bu iskem· 
lelerde oturan genç mebuslar cepheye 
gitmişler ve Fransaya 1 milyon 400 
bin telef ata mal ola:ı harpte, mem
leketlerini korumak uğrunda ölmüş· 

lerdi. 
Buna rağmen Vilson harbin Fran

sada söndürdüğü ocaklardan hiç bah
setmiyor. Hatta, kendisi:ıe, zarara uğ
ramış olan yerleri göstermek istiyor· 
lar, fakat Fransada kaldığı müddetçe 
buralara gitmemek için ne lazımsa ya
pıyor. Yalnız Reims'e gidiyor, orada, 
harp esnasmda yıkılan büyük klisenin 
daha. fazla zarg,ra uğramamış olması&
dan dolayı kardinali tebrik ediyor. 

Loyd Corç, netice oh~rak: Vilson, 
anlaşılması kabil olmıyan bir adamdı, 
diyor. 

• • • 
Eski Ingiliz Başvekili hatıralarınm 

daha sonr:ıki bir kısmında Amerikan 
cifmhurreisi:ıin sulh konferansında 
bizzat bulunmak istemesini tenkit e· 
diyor: 

M. Lloycl George 

''Görüşlerini temsil etmek üzere de
mokratlardan ve cümhuriyetçilerden 
müteşekkil bir heyet gönderseydi her 
halde daha iyi ederdi.., 

Fakat, Loyd Corca göre, Vilson kıs· 
kanç bir adamdı ve iktidarının par
çala:ımasına razı olamazdı. Loyd 
Corç ona ayni zamanda "hayalperest,, 
(müfrit mefkfireci), (açıkça tarafgir
lik gösteren), (bayağı kinler güden 
adam) vasıflarını da veriyor ve Vilso· 
nu "kendisinden başka türlü düşü.:ıen 
bütün siyasileri mahkfun eden bir a· 
dam,, olarak gösteriyor. _ 

Milletler cemiyeti bahsine gelince, 
Loyd Corca göre, bu müessesenin ba· 
bası olarak yalnız Vilsoou tanımak 

doğru değildir. Millletler cemiyetinin 
ve misakının esasları daha Vilson Av
rupaya gelmeden görüşülmüştür. A
merikan cümhurreisi, bilakis. sulh kon 
feransmda Milletler cemiyeti komisyo· 
o una riyaset etmek istiyerek büyük bir 
hatada bulunmuştur. 

Eski cümhurreisi Taft ve Elihu 
Root gibi mütehassıs kimseleri getir
seydi daha iyi ederdi. Bu iki mütehas
sıstan birinin, hazrrlanmasmda yar -
dım edeceği bir Milletler cemiyeti mi· 
sakı her halde Vaşington konferansın
daki te."lkitlere daha fazla mukavemet 
edebilirdi. Vilson ise, gerek manen, ge· 
rek maddeten bitkin bir halde Ame
rikaya dönmüş ve senatonun tenkit· 
Ierine mukavemet gösterememiştir. 

Bu:ıun neticesi olarak da Amerika mi
sakı imzalamamış ve Miiletler cemiye· 
tine girmemiştir. 

:[.. * ~ 

Loyd Corç Vilsona karşı bu kadar 
şiddetli davranırken IGemanso hakkın· 
da beslediği hayranlık hatta sevgisini 
gizlemiyor. Yetmiş dokuz yaşındaki 

bu ihtiyarm vücut sağlığına şaşıp kal
mıştır. Loyd Corç, bu hususta şunları 
işaret ediyor: 

"Versaydaki ilk haftalar zarfında 
Klemansoyu görmek insan için büyük 
bir zevkti: Vilsonun her sözünü, Fran· 
sanı:ı hoşuna gitmiyecek bir keli.m'.esi
ni kaçırmamak için büyük bir dikkat
le takip ediyordu. Eğer fena bir şey 
yoksa, yüzünün hatları birdenbire fe
rahlıyor. Rahat bir nefes alıyordu . ., 

Bir gün Klemanso, 1814 teki hudut· 
larr:ı aynen iadesini ve Sarın tekrar 
Fransaya verilmesini istemişti. Vilson 
itiraz etmiş: 

- O, çok eski bir mesele, demişti: 
Bir asır evvelki bir iş... Buna Kle· 
manso şu şekilde mukabele etmişti: 

- Evet, bir asır uzun bir müddettir, 
fakat Amerikan tarihi için.,, 

Loyd Corç, mağlfıp olan Alınanya
nr:ı parçalanmasını istiyen Klemanso 
ile bu hususta ayrildığmı, bilakis Vil
sonla birleştiğini söylüyor. Fakat 
Fransız Başvekili Miralay Havzı ken· 
di tarafına çekiyor ve onun Vilso:ı ü
zerindeki nüfuzunu kullanarak Ame
rikan cümhurrisini fikirlerindc:ı vaz
gcc;irmeğe çalışıyordu. 

Harp tazminatı meselesine gelince, 
mali meselelerle alakadar olmayan 
Klemanso bu işi Fransız maliye nazm 
M. Klotza bırakmıştı. Halbuki o:ıun ik
tidarına pek fazla itimadı yoktu ve 
"Yahudi olsun da maliye işlerinden f 

anlamasın!,, diye daima tekrar eder' 
di. 

Loyd Corç da ilave ediyor: 
''Klemansonun bu sözünü işittikte:ı. 

sonra M. Klotz, Almanya.dan harp taz 
minatmı birden almak istemesi:ıe hay· 
ret edilemez.,, 

Cümhurreisi Puankare de Klotzun 
fikrinden idi. Fransız cümhurreisi hak 
kında pek iyi bir intiba taşıımya:ı 

Loyd Corç, şunları yazıyor: 
"Onda kanlı~ veya eksik mutalar 

dan hareket ederek daima fena netice· 
lere varan bir mantık yürütme adeti 
vardı.,, 

Loyd Corç hatıralarr:ıın sonunda 
Verı:ıay muahedesinin kusurlu olma· 
dığmr, kabahatin "muahede ahkammı 
fena tatbik edenlerde,, olduğunu ve 
Alm.anyanr:ı, vaktile Prest Litovskta 
Rusyaya yüklenmek istenen ağır şe: 
raite tabi tutulmamış olmasından do
layı şükretmesi lazım geldiğini söy
lüyor. - (Les Annales) 

Gürgenpınar 
köyünde 

Bir kavgada iki kişi bir 
tahsildarı yaraladı 

Geçe:ı -pazar günü akşamı, Gürgen" 
pınarı köyünde kanlı bir kavga olmuş, 
Hususi Muhasebe tahsildarı Halit Ak 
tan, örnek meyva bahçesi bahçıvanı 
Faik Özdemir ve arkadaşı Hüseyin 
Kuzal{ tarafından, bıçakla, , başmdan 
ağır surette yaralanm~tır. 

Köyde yapılan imecede kızlara tür
kü çağırtmak yüzünden ve sarhoşluk 
dolayısilc b~ gösteren kıskançlık, kav 
ga ve yaralama ile neticeleruniştİf. ,,.,. 

Yaralı tahsildar, Halit, üzerinde bu· 
.Ll..., ... 4.D '-

lunan 357 lira 46 kuru.şun da yarala· 
ya:ılar tarafından alındığını iddia et
mektedir. 

Yaralı hastaneye yatırılmıştır. Suç
lular Adliyeye verilmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Kaymakam Y o1Ian 
Dolaşıyor 

Bartın - Kaymakamımız Hamit Er 
kan, bu haf ta içinde Safranbolu §OSe

sindeki tamir işlerini gözden geçir • 
mek üzere Derbende kadar gitmiş, o· 
radan Kozcuğaz köy yolu:ı.a geçerek 
bu yolun vaziyetini tetkik etmiştir. 
Kozcuğaz yolunun ehemmiyetine bi

nanen, bu yol üzerindeki tamire muh· 
taç kısımlar tcsbit edilmiştir. 

Bir Hırsız Grupu 
Yakalandı 

Bartın - Aylardanberi muhtelif 
köylerde vukubulan bazı hırsızlıkların 
failleri, ja:ıdarmamızın sıkı takibile, 
nihayet yakayı ele vermişlerdir. Bun· 
lar, Terke Haliller köyünden Ali Os
man Kepkep. eniştesi Ahmet ve kar 
deşi Cemaldir. 

Bundan on beş gün önce Aralına Kı· 
ra~ köyü muhtarının evi sokulmuş ve 
zabıta Ali Osmandan şüphelenerek tah 
kikata girişmişti. Bu tahkikatta sıkış· 
tırılan Ali Osman, suçu eniştesile bir
likte işlediklerini itiraf etmiş, çaldık· 
ları eşyanın yerini de söylemiştir. Tah 
kikat derinleştirilbce, hırsızların, bun 
dan evvdki bazı ev ve dükkan soyma 

hadiselerinin de faili oldukları mey
dana çıkmıştır. Nitekim iki hafta ev
vel soyulan Aralma Abatlar köyünden 
Hüseyinin evi:ıden ve dört ay evvel so
yulan Çayır köyünde Hasan Demirci· 
nin dükkanından çalınmış bazı eşya ile 
Zo:ıguJdağm Göbü köyünün köy odasm 
dan çalınmış iki kilim ele geçmiştir. 

Ali Osmanm itirafı üzerine, Jandar -
ma!ar. Kümesler köyünde Yirik Meh • 
medin evini basmışlar; çalınmış eşya .. 
nP-ı bulunduğu sandığı, evin altındaki 
samanların içinden çıkarmrşlardrr. 

Yakalanan ve suçlarını tamamiyle 
itiraf eden suçlular Adliyeye verilmiş· 
lerdlr. 
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N evyork sergisinde Türkiye Plebisit 
prensibinin 
tatbikatı T İM~O:;;;:=E~~ 

Dl8 Y-'J?Rı&,,~ 
Avrupada aşk 
tahsil eden 

doktor 
Yazan : Nıy11z1 Ahmet 

Şanlzade tarihini karıştırıyordum. 
Gözüme Seretibba Mustafa .Mesut E
fendinin ölümll başlığını taşıyan bir 
sayfa ilişti. Eski tarihlerimiz, hal 
tercümesini c;;ok sudan yazıp geçer
ler. Merakla okudum, okudukc;;a alA
kam arttı. Başlangıcı kadar so.nu da 
c;;ok enteresan olan bu hal tercumesi-

nl hüID.sa ediyorum: i 
1 "Mustafa. .Mesut Efendi gene re s 

etıbba olan :Numan Efendinin oğlu
dur. K.Uc;;Uk :\1esut, babasından hlc;; 
yUz bulamıyordu. Dalma tahkire uğ
rayordu. Diraz büyüyünce başka 

'd ek okuma kararı memleketlere gı er . . . . 
verdi. Gizlice yol tedarıkını J ap-

tı ve Almanyııya kac;;tı. 
Şanlzade oradaki halini şu satır-

larla anlatır: 
"Mesut efendinin nezaketi tablatl 

· d bimarhane Beç (Viyana) şehrın e 
ve teşrihhane gibi emakini mtistek-

dü ŞUdde mani olduğun
reheye ame 
dan ... " 

k bizim Mesut efendi ora-
Ac;;ı c;;ası 

da genç ve güzel kızlardan birine 
ö ili vermiş ve tam Uç buçuk sene 

g n l dö ·· kaldıktan sonra tstanbu a nunce: 
_ Nemc;;ede tıb tahsil ettim .. 
Diye kendini tanıtmış. 
Tabil uerlıal padişah doktoru ol

muş. Fakat bir gUn bakmışlar, ki 
Mesut efendi yabancı bir lisanın ke
limesini bilmiyor. o: 

Nevyork Taymis, pavyonmuz için 
bir makale neşretti 

takdirkar 

Türkiye bir ayağı Asyada diğeri Avrupada ve elinde şarkla garp 
arasındaki rabıtasını temsil eden düğümlü bir ip bulunan senbolik 

bir adam heykeli halinde tasvir edilecek 
938 de Nevyorkta açılacak olan bey
nelmllel dUnya sergisi için hazırlık
lara devam edtımektedir. Sergi ko
miseri Suat Şakir, ve arkadaşları bir 1 
nydanberi Nevyorkta bulunuyordu. 

Türk pavyonuna alt projele:ı; serginin 
umumt komiserliğine vermiş, pavyo
nun da inşasına başlanmıştır. Suat 
Şakirden, serginin İstanbul ajanlığı
na gelen bir habere göre, heyet bir 
iki gUn içinde Nevyorktan buraya. 
hareket edecektir. 

Novyork sergisindeki hUkflmet 
pavyonu, Tllrk sitesinin dekorları, 

şehrimizde yapılmıştır. Bu işler i
çin Mısır apartımanındakl stUd- ' 
yoda, ressam, dekoratör, heykeltraş- • 
lar sabahtan akşama kadar çalış

maktadır. Stüdyodaki projelerin son 
kısımları da bir iki giln içinde bite
cektir. 

• 
Nevyork sergisinde, açılacak olan 

Türk pavyonu, evvelce de yazdığımız 
gibi Amerikada bliyUk bir alA.ka u
yandırmıştır. Sergi komiserliği, TUrk 
pavyonu ve Türk sitesine ait pro
jelerden dolayı artistlerlmizi tebrik 
etmiştir. Dundan başka Amerika 
gazete leri Tilrk pı:wyonu hakkında 

şimdiden takdirktlr makaleler yaz
maktadır. 

Xeı•uork urglsl komiurl B. Ruzvelt, sergi ıımıımf pldnı ıizerinde Türk mıihendisl 
n S l ·ı · mı: n /<'ldcn'e i·alıat veriyor. J>Jtim, sergi lwmiserliğincc kabul . erme ı e, nıımarı • • • _ 
ve takdir edilen Türk pavyonu, solda 1'ürk bayrağı altında gör,ulmektedir .. 

12 EylUl tarihli Nevyork Taymis 
gazetesinde gördüğUmüz bir makale
yi aşağıya alıyoruz: 

"Türk hükfımeti tarafından hazır· 
!anan ve Nevyork sergi kurumu re
sim ve pHln komitesinin kabul ettiği 

tahsis edilecek vo burada teşhir cdi- sergide, tarihe bu derecede ehemml
lcn güzel snnata da.ir olan kitaplar yet verllmemiştlr. Bu bakımdan, en 
5.000 senelik Türk tarihini izah e<l.c- değerll pavyonun Türk pavyonu ola
cektir. cağına şUpbe yoktur. ÇünkU hiç bir 

Ilinnnın methnline menncr du - mUletln mazisi Türk milletinin mazl-
nrlnr dikilecek, Içerdeki salonlar • si kadar zengin değildir. H. A. 
dan birisinde etrnfı servi ağaçları· -
le çevrilmiş büyük bir do hanız bu • 
lunacnktır. Bu binanın mlmıırı: Ba.y 
S. H. Eldem ve mühendis Ba.y H. 

Sermettir. 

Davet 
İstanbul Baso kurumundan: 
Basm kurumunun senelik mutat 

umumi heyet toplantısı &-10-1938 
perşembe günü saat 13.30 da kurum 
merkezinde yapılacaktır. Sayın üyele
rin teşrüleri rica olu:ıur, 

--0--

(Ba§t.arafı 1 inci de) 

Bununla beraber garip değil midir 
ki plebisit tckllll yapılmca en başta 
ltirnz eden 1\lusolinl oluyor. Orta Av• 
rupuda bir harp çıkmaması i~la Mil· 
nihte bir konferans toplanınasJDI 
Hitlcro teklif eden l\lusollni tspaor• 
meselesine gelince mutlaka Franko
cnlnrın Hükürnet~ilcro silllhla galebe 
etmelerini isU)·Or. Bunun içindir Jd 
bu tarafa. yurdun için İspanyaya h&
lii tırsnt buldnkçn İtalyan gönüllüle
ri gönderiliyor. 

Orta Avrupada birkaç yüz bin, ya
hut birknç milyon azlıklann mukad• 
dcrntını tayin için doğru vo hakli 
gi.irülcn plebisit usulü acaba neden 
dolnyı: kocaman bir İspanyol mllletl 
için tatbik edilmeyor? 

Bu, öyle bir sualdir ki cevabml 
bulmak için düşünmeğe bllo hacet 
yoktur: 

- Çünkü Musolinl İtalyanın men• 
faatlnl Franko cephesinin her ne şe
kilde olursa olsun muzaffer olma
sında buluyor." 

Demek istiyoruz ki plebisit pren• 
siıllnin Orta Avrupadnkl milliyet da
valarmı harpsiz bir neticeye bağla

mak hm;usunda tesirini gördü~mb 
f~ln memnun olalım. Fakat bu pren• 
t;lpin Münlh konferansında beynel• 
milel bir kıymet olarak kabul edildi• 
ğini görünce her tarafta ve her me
selede ayni prcnsipin ayni kıymeti 

ifade cdecel'.,ri tarzında bir zan ve 
zehaba kapılmıyalım. Ve beynelml• 
tel hayntta 1..-uV'\'etlc teyit edilmeyen 
prensiplerin asla ~_r kıymet olama
dığmı hatınlan çıkarmı:yalnn. 

ASIM US 

Be,çika elçisi Başvekile 
veda etti "Muall1mi olan kimse mola efen

diye tıp ve teşrlhi lisanı tllrkide tak
rir eylemiş olduğunu bayi ehibbasına plll.na na:ıaran N evyork dünya sergi· 

sindeki Türk hükfmıetl pavyonunun 
aleyhinde\ bir kısmını İstanbul modell üzerine 

tefsir edilp ... " 
Tabii Mesut efendi, 

Aynl zamanda. Nevyork sergisinin 
milletler salonunda da resmi bir ser
gi bulunacaktır. Burada. TürJdyede 
yapıla.n dövme demir kapılar ve bal
konlar bulunacağı gibi Cumhurbaş
kanı: Atatilrkün şafta! camdan yapıl
mış bir heykeli bulunacaktır. Ze
minden ~ıkan ve tenvir edilmiş fıskl
yerler resmi, sergiclcJtl manzarayı gü
zelleştiren en göze ~nrpal' bir ,·asıta. 
olacaktır. Türkiye hükfimctl ayni 
zamanda bir nynj::,"1 Asya.ela, diğeri 
Avropnda ve elinde Şarkla Garp a
rasındaki rabıtasını temsil eden dü
ğiimlü bir ip bulunan sembolik bir 
adam heykeli yapmak tasa,'TUnın

dn.dır.'' 

0lüm 
Matbaa hurufat kasaları yapmakla 

tanınan lsrail Aznavuryan, dil!l. ve
fat etmiştir. Cenazesi bugün saat 14 
do Gedikpa.şadaki Sürpagop kilisesin· 
do ayin yapıldıkta::ı sonra. Şişli aile 
kabristanına defnedilecektir. 

'Memleketine gitmekte olan Belçl• 
ka orta elçisi B. de Raymond, dün, 
Dolmabahçe sarayında Başvekil Ce
ıa.ı Baynr'ı ziyaret ederek kendisine 
veda etmiştir. 

yapılan dedikodular yüzünden azle
dilmiş. 

Şanlzade doktorun hayatından bir 
hayli bahsettikten sonra bir gUn Be
bekteki sahilhancslnde gözlerini ka
padığını, babasından kalan otuz san
dık lı;;inde çıkan altmış bin kuruşluk 
kitabın Fatih muvakkıthanesinde 

mezada çıkarıldığını, seksen bin ku
ruşluk altınnı da, evıa.t ve a.yali ara
sında kaybolduğunu yazar. 

Kil ilk çocuğuna bir şeyin kalma
~ ç d yan padişah maaş bağlıya-

dıgmı u . 
disini muderrıs zümresine 

rak ken 
.dahil etmiş. 

hll diye azledilmişken 
Babası c;aaş bağlatarak mUder

çocu~una ine ithal edilmesi saltanat 
ris zumres bir ibret nümu
teamüllerlnin gUzcl 
nesi değll midir? 

yapılan tarşı teşkJI edecektir. 
Türk pavyonunun bir kısmını teş

kil edecek olan bu ~arşıdaki dtıkkAn 
ların bir kısmında tiitiln, esans ,.e 
mey,·a glbi Türk eınten.sı satılacak-

tır. Bu çnr';'tdald diğer <liikkiinlarda 
da bakır ,.o pirinç i-;;lcycn, dcrlclllk 
yapan, kumaş yo halı dokuyan ame
leler görülecektir. 

ı•avyonun in-;;natmn gelince kaide
~ı ta~tan mnnınl olup üzerine in~a 
edilen duvarlar yeşil ve ma,ı "e muh
telif çinilerle knpatılncak, binnnm 
saçakları <la nlı~np olup altın rengi 
sarıya ye yeı;;lle boyanacaktır. 

Ilina.nm alt kısnmu i,ı;nl edecek 
olan Iokımtada Türk, Fı·ansız ve A
merikan yemekleri 'ımlnnacaktır. 

Binanın üst kısmı kütüphaneye 

Nevyork sergisinde kurulacak pav
yonlarda, tarihe bUyUk bir ehemmi
yet verilmektedir. Her memleket a
çacak olduğu pavyonda, kendi mazi
sini tebarüz ettirecektir. 

İtalyanlar, İtalyan müzelerindeki 
eşyayı, pavyonlarına nakledecektir.( 
Şimdiye kadar, hiç bir beynelmilel 

BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

(Ülgen - 18 de B:ırtın:ı), (Trak - 16 
dıı Muunny:ıya), (Sus - 8.15 de Bandır
maya), (Antalya - 20 de D:ındırmnya), 

(Kemal - 15 de Ayv:ılığ:ı) kalk:ıcnktır. 

GELECEK VAPURLAR 

(Ankara - 12.30 d:ı Karadenizden), 
(Uğur - 1G.15 de İz.mitten), (Trnk -
11.50 de lznıillen), (Sus - 22.15 de Ban
dırmnd:ın), (lzmir - 1G da lzmirden) se
lccektir. 

Düşürıc~leri Okuqaiı Makine . 
-· . 

Yazan: Aodre \'loru va 
kö~k kiralamağı kararlaştırdık. Bili _ 
yordum, ki karım, villaya kavuşunca 

kah anasını, babasını, kah kız kardeş... 
lerile eniştelerini davet etmekten ken
dini alamryacak. Fakat onu kendi can
larından bir sene gibi uzun bir zaman 
ayırdıktan sonra, böyle bir tamire 
borçlu olduğumu hissediyor ve ka. 
rıının davetlilerine karşı güler yüz 
göstermeğe, sabırlı olmağa niyetleni. 

yordum. 
Tatil, benim için en fena şartlar i

çinde başladı. Çünkü mektepler kapa
nır kapanmaz, baldızım Mari Klod, ba. 
caoağım Maksim Hörtölu ve çocukları 
köşke misafir gelmişlerdi. 

Mari Klod, can sıkıcı bir rnahlıik

tu, gerçi, fakat silik bir tip olduğu i
çin bar.a o kadar zararlı görünmüyor
du. Geleceklerinden haberdar oldıJğum 
va!tit, "Maksim., in de bu misafirliğe 
katı1~:aö-ını ummamıştım. Çünkü on. 
dan u::~ 1 :laşışım n karşılıklı bir hoş

lanmayı~ n~ticesi olduğunu biliyordum. 
ı::u ho;lanmayış, bacanağıma karşı nef
ret duyduğumdan değildi. Hayır, Mak-
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sim sevilmeyecek bir adam sayılamaz. 
dı. "Ruen,, de dedesi, babası gibi pa. 
muk ticaretile uğraş:ın bu adam, takat 
tüketici bir fabrikada tahammUlle ça
lışıyordu. 

Büyük muharebede piyade zabitliği 
etmiş ve pek cesur bir asker <>laralk 
tanmmıştr. üniversite muhitine mensup 
olmayan bir adam için, oldukça dikka
te layık bir kültürü de vardı. Fakat 
benim sinirlerime dokunuyordu. 

Siyasi kanaatleri, felsefi, dini fikir
leri, çocuk terbiyesine dair düşüncele
ri, hatta edebi zevki bile hiç hoşuma 

gitmezdi. Dediğim gibi, bu adamla zıd
diyetimiz tam ve mutlaktı. Birçok defa 
lar, "Fontonel,. sokağındaki evde şid
detli münakaşalara girişmiş ve ancak 
karılarımız işe kanşmalarile bu müna. 
kaşaların, sürekli bir dargınlığa var
masının önü alınmıştı. 

lşte bu yüzdendir, ki "Maksim,, in 
köşke gelişi, beni sıkmış, hoşnutsuz
luk ve endişe içinde bırakmıştı. 

Sözün burasında, bir itirafta 'bulun
maklığnn gerek. Misafirlerin daha ge-

Çeviren: H. S. G. 
leceklcri gün erkenden, bacanağımın 
yatağı yanındaki gece masasının üstü
ne, görünüşü basit bir "klusor,, şek

linde olan "gizli psikoğraf,, !ardan bi
rini yerleştirmekten kendimi alama
dım. 

Bu işi, tabii hazırlıkları kendi elile 
seve seve yapan Süzana haber verme
den başaramazdnn. Hemşiresinin odası
nı düzeltirken, ona hiç kimseye mese
leyi açmayacağına dair yemin ettir -
dim. Böyle yapmakta haklı idim. Çün
kü, Süzan, bir sırrı asla uzun zaman 
saklayamazdı. Daha doğrusu, onun 
nazarında bir sırrı, Fontonel sokaifın· 
daki akrabalarına bir ifşa sayılmaz
dı. Halbuki "Fontonel,, sokağrndakiler 
de, samimi ahbııblanna hemen !::ıunu 

söylerler ve az zaman içinde 6ır, bü
tün muhite yayılrrdı. Tctkiklcrimden 
sonra şu k~naate varmıştım, ki her
kes tarafın.dan duyulması istenen bir 
düşünce ve yahut haberi, "gayet mah
remdir!,. kaydile bunlardan birine çıt
latmak, ortalığa destan etmeğe bire-
birdir. (Arkası var). 

iş Bankası Londrada 
Şube açıyor 

Ankara, 4 (Telefonla) - Türkiye 
!ş Bankasının Londrada bir şube aç· 
masma Veklller Heyetince müsaade 
verilmiştir. Bankaca bu şube mUdUr
lUğUne Merkez Bankası şeflerinden 
Cabir tayin edllmiştir. 

Şubenin kadrosu bu ay içinde ta· 
mamlanacaktır. Şube, Londrada ki• 
ralanacak bir binada gelecek ay zar• 

fmda açılacaktır. 

15 Yıl Evvel Bugün 
Evkaf i§lerinin bir banka müdilri11etl 

umumiycsi tarafından tedviri hakkında 
Ld:istan mebusu Ekrem JJilyük Millet Mec• 
lisfne şayanı dikkat bir lliyiha vermiştir. 

Llıyihaua göre bankanın menabil ıerve• 

ti bankaya alt bilumum emlcik, akarı or
man ara:i ve maadin olup sermaueıi ldğ• , t 
volacak Evkaf sandıklarından ve nuku ~ 
mcvkııf c idaresinden devredilecek nuku 

ve mallılbat olacaktır. 

OOokU bava 
Hava, yurdun Trakya, Kocaeli ~5lgelerl 

fle Karadeniz garp Ye Egenin şı"?all kı
sırnl:ırında bulutlu, diğer bölgelcrınde u
mumiyetle :ıcık geçmiş, rfizglirlar, Doğ~ı, 
Orta Anadoluda sakin, diğer yerlerde rou
teh:ın·il istikametlerden hafif olarak es-
mi~i~ • 

lst:ınbuld:ı b:ıva bulutlu geçmiş, rüzg?r, 
s:ıkin kalmıştır. Sa:ıt 14 de hava t~zyıki 
7G? 5 milimetre idi. Sühunet en yuksck 
gü~eşte 54.8, gölgede 21.9 Ye en düşük 
12.6 santigrat kaydedilmiştir. ····11938··-. ! Resimli Hafta ı 
• • • :36 Sayfa: 
ı 5 Kuruş t 
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Halayda yeni orta 
mektepler açılıyor 

Daladiye dün mebusan 
izalıat verdi meclisi.nde 

Antakya, 3 (A.A.) - Hatay ano· 
ilim •lrketlnl kurmak Uzere secilen 
heyet devlet relsl Tayfur Sökmen 
iarafmdan kabul edflmiştlr. 

Devlet relsl memleket lktısadlya. 
tını kuracak olan bu mliesseseyl can
dan karşıladığını ve kendisi de hls-
1edar yazılmak suretiyle maddi yar
dımda bulunacağı gibi manevt yar· 
dımlarını da eslrgemlycceğinl sByle
mlş ve "buradaki işimizin hedefi 
7apmaktır. Yapacağız, adaleti kura
cağız. Velhasıl her şeyl yapacağız" 
demiştir. 

ması kararlaştırılmıştır. Beylanda 
ki orta mektebe Beylan belediye mec 
Uslntn kararlyle askerl mümessil 
Albay ŞllkrU Kanad'lının adı veril
miştir. 

(Baıtarafı 1 inc:i de) 
man, SUdet meselesi ortaya çıkmış, 
facta başlamıştı. O zaman şu iki his
ten mUlhem olarak btlkflmetln vazı-
7etlnl tesbit etmiştim: 

aızlarla lnglllzlerln karşısında şu su
reti hal vardı: 

Ya Prağı itilifgirizliğe eevkederek 
Çekoslovakyayı tahrip edecek olan 
ılIAhlı bir ihtilAfa sebep olmak ve 
yahut da bir komproml bulmak. Biz, 
bunlardan barışı tercih ettik. 

nettarbklarnıı bildirmiş, komünist 
Perl "MUnlh dikta" sını tenkit eyl~ 
mlş, cumhuriyet federasyonundan 
B. Louts Marin lehde rey vereceğini 
söylemiş ve söz sırası Leon Bluına 
gelmiştir. 

AÇILACAK ORTA MEKTEPLER 
.A.otakyada Türk ve Arap erkek 

liseleri eskiden olduğu gibi kalacak
tır. TUrk kız orta mekteht liseye 
çevrilmiştir. Şimdiye kadar orta 
mektebi bulunmıyan lskenclerun, 
Beylan ve Kırıkhanda bu ders yılm
C!an itibaren birer orta mektep açıl-

YURT MECMUASI ÇIKIYOR 
Hatayın kUltUr seviyesini yükselt· 

meğe çalışmak için şehrimizde kuru
lan Yurt isimli ilmi, edebi, içtima' 
bir mecmua neşrine başlanmıştır. 

Mecmuaya yazı yazanlar kAmllen 
Hataylı münevverlerdir. 

KIRIKHANDAK1 HAMAM 
ASRI BİR HALE GETİRİLECEK 
Kırıkhan, 4 (A.A.) - Devlet Rei

si Tayfur Sökmen Hataydakl tetkik
lerine devam etmektedir. Burayı teş
rif eden devlet relsl halk tarafından 
coşkun bfr tezahüratla karşılanmıt
tır. Buradaki kUkUrtlU hnmamın as
ri bir şekle konulması için IA.zımge
lenlere emirler vermişlerdir. 

Askeri blr harekete mecbur kal· 
mamak, eöztımUztı hiç blr zaman ln
kAr etmemek karan. 

Nisan sonunda, Londrada, Bone ve 
ben, lngllh: hUknmetlnln bu mese
lelerin heyeti umumlyesine asla lA.
kayt olmadığını görerek memnun ol
duk. Bu ıuretledlr ki, 21-5 tarihin
de buhran esnasında derhal mUşte
rek bir surette hareket edeblldfk. Bu 
buhranın bUtUn allkadar devletlerin 
muslihane arzuları sayesinde lzalo 
edflmiş olduğunu kayda tuzum gö
rUrUm. 

B. Daladiye Londradan sonra bub 
ranın şiddetlendiğini kaydetmiş ve 
24·9 dakl vaziyeti anlatarak devam 
etmiştir: 

Buna binaen, Alman ha:ırlıklan
ııın inkişafı öntinde bir kuvvet dar
besiyle emrivaki karşrsında kalma
mak için, bir nevi tahrik maksadlyle 
değil, fakat memleketi her türliı 
bldlselerl karşılayabllecek hale koy
mak maksadiyle, bazı asltert ted
birler almaya karar verdik. 

B. Daladlye, Slr Horace Vllsooun 

Sosyalist şefi, partisinin barış ar· 
zusunun hürriyet ve mukavelelerini 
mertyeti lçfn uıUcadele arzusun:& ip
tal edemeyeceğini söylemJş, bun unla 
beraber partisinin ltlmat rcyl vere· 
ceğlnl llAve eylemiştir. 

Sol cenah cumhurJyetctıerı ve muı 
takll radikaller adına B. Barletz ve 
cumb urlyetçl sosy4Ust birliği adına 
B. Frolssard da milsalt rey verecek· 
terini blldlrmlşler. bundan sonra sı· 
rasJyle Fransız sol cenah radikal ve 
halkçı demokratlar da kabineye ltl· 
mat reyt vereceklerini blldlrmlşler
dfr. 

Pravda gazetesinin haşınak•lesl 

lhtlraslann galeyanl!lda husul bu
lan bir durgunluktan sonra eylUlde 
SUdet bölgesinde yeni hldtseler vu
kua geldi. O zaman Çekoslovak hU· 
kllmettne dostane bir hisle yııpt.Jğı. 
mıı tavsiyede SUdetlcre, devlet çer
cevesi dahUtnde mUhlm haklı ve ça
buk tavizlerde bulunmasını bildir
dik. 

B. Hitlerln 28-9 tarihinde saat 14 de 
harekete hazır olduğunu bildiren ce
vabını hamil olarak döndUğUnU söy
ledlk•en ve Münlh mülAkatının nasıl 
hazırlandığını anlattıktan ıonra 
kendisinin B. liftler tarafından ya
pılan lçtımaa davetınl kabul ettlğtnl 
ve artık mevzuubahis olan şeyin u
sul değil, barışı kurtarmak olduğunu 
blldlrmlş ve demiştir ki: 

MUteakıben reyler tasnif edllmlş.
tfr. Netice şudur: 

Mcells 76 muhallf ve 3 mUstcnklfe 
karşı 532 reyle istizah takrlrlerinln 
müzakeresini tehire karar vermiş. 
tir. 

Çekos~ovakya Almanya ile 
müttefiklerinin önüne 

Parçalanacak bir av 
gibi atılmıştır 

Moskava, 4 (A.A.) -Tas ajansı bil· 
i!hiyor: 

Pravda gazetesi Çekoslovakya me
lelesiııe tahsis ettiği bir başmakalede 
diyor ki: 

İngiltere ve Fransa tarafından mu· 
taarrızlarla -Almanya ve İtalya
aktedllen Münib anlaBması meriyete 
girdi. Alman faeistler harbe müracaa· 
te lüzum kalmadan ham maddeleri, e:ı 
dt1.atri müesseseleri ve ormanları ile 
llengin Çek bölgelerini ele geçirdi. Hit
Jer bu suretle yirmi senedenbert Fran· 
IIZ asker! mahfillerinin yardımile te· 
aJa edilmiş ola:ı müstahkem hattı da 
almaktadır. 

İngiltere ve Fransa faşist taraftan 
gueteJerin Münib anlnşmasmm etra
fına örtmek istedikleri ve Münib :ı:ı· 
la§masını Çemberlnyn ve Daladiye ı· 

çin bir zafer olarak göstermeğe matuf 
bulunan örtU kalkmıştır. Şimdi bütün 
milletler, Çemberlaynı:ı MUnihte gU· 
ya umumi barışı kurtardığı, hak.km· 
daki güzel cümlenin arkasında ilk em· 
peryalist harptenberi olup bitenlerin 
hepsini gölgede bıraka:ı bir it yapıl· 
mış olduğunu açık bir surette gör
mektedir: 

İngiliz ve Fransız bükUmet mahfil· 
lerinin asaletine iman etmiş olan bU· 
tU:l bir memleket Almanya ile mütte· 
filelerinin önüne parçalanacak bir av o 
larak atılmışlardır. 

Münib konferansında faşist muta
arrızlar hakim olmuş, İngiliz ve Fra:ı· 
sız başvekilleri ise onlarla her hususta 
cemilckarane bir surette mutabık kal • 
mışla.rdır. 

Çek kabjnesi istifa etti 
Berlln,' (A.A.) - Ordu kumanda.:ı 

bfı tarafından bildirildiğine göre ge
neral Rayhenav kumandası:ıdaki kıta· 
lar 3 numaralı mmtaka:ıın diğer kr 
nmlarmı i§gal etmek üzere sabahle
yin Eger mmtakasmda ileri hareket· 
JerJ.ne devam etmişlerdir. 

Prag, ' (A.A.) - Çeteka ajansı a· 
tafıdald tebliği neşretmektedir: 

Varşova, 4 (A.A.) - Poio::::ıyalılar 
bugün Siyezin Silezyasrnm işgaline de
vam ederek mühim endüstri merkezle· 
ri olan Fristal ve KsUrgua şehirleri· 
ni işgal etmişlerdir. Mareşal Smtgll 
Ridz, radyoda bir nutuk söyliyerek Si· 
yezin Silezyası halkını kan dlSkülme
sbe meydan vermeden sUkfuıet ve ve· 
kar Ue Polonya - Çek hududunun 
kati şeklini almasını beklemeğe davet 
etmiştir. 

Çekoalovak-yaya gükcek lngilU 
'lejiyonıa" 

Londra, 4 (A.A.) - SUdetier mem
leketinde yapılacak plebisit esnasında 
slikfuı ve btizamı muhafaza edecek 
olan Britiş ~jyona mensup bin kişi· 
nin celp ve kaydına bugUn başlan · 
mıştır. Bunların hepsi de sopalarla mU 
cehhez olacaktır. 

Britiş lejyo:ıun evli ukerleri haf
tada 75 ve bekarları da haftada 60 fi• 
lin alacaklardır. 

aurasını tesblt etmek ıa.zımdır kt, 
Cek hUkClmetıııln teklltlerlyle SUdet· 
lerln gllndeıı gUno daha ehemmlyetU 
bir şekil alan istekleri arasında hiç 
bir zaman bir seııkronlzm mevcut 
olmadı. Eylül bidayetinde, vaziyet 
llk defa olarak çaresiz bir şekilde va
him görüldü. Alman mütalebatı şid
detle ortaya konmuştu. Harp kuv
vetierl barışı mağlüp edecek mlydl? 
HJç bir zaman ne kendimi, ne de 
memleketimi hAdlselerlıı seyrini ln
ıanların iradesinden alacak olan kör 
bir fatalJteye kaptırmayı aklıma ge
Urmedlm. 13·U eylül gecesi B. Çem
berlayn ile temasa geçerek kendisine 
demarotarın ve notaların yerine me
ıul adamlar arasında doğrudan dot
ruya mWAkatlar yapılmuında fayda 
olacağını bildirdim. 

Ayni suretle dllşUnen B. Çember
layn Berchtesgaden'e &itti. B. Çem
berlayn bu cesaretli teşebbüsüyle 
barışa çok hizmet ettı. Barışın ni
hayet muhafaza ve idame ed:Iebil
maıslnln gizli diplomasisin kom bine. 
zonlarına mUracaat etmemekliğjmiz 
sayesinde mUmkUn olduğunu söylt-
7eblllrlm. Açık bir surette ve mJI. 
letlerln kontrolü altında hareket et
Uk ve burada bUtUn milletlerin barış 
isteğini teyit edebllfrlm, Çember
layn - Hltler görüşmelerinden ıon
ra, Londrada toplandık. 

Orada hUkOmet bize Lord Runc1-
manın fikrini tebıtt ettl. 

BUtün ala.kadar devletlerin bu 
toplantıda hazır bulunmasını tercin 
ederdım. Fakat çok çabuk hareket 
etmek icap ediyordu. Zira en kUı;;Uk 
bir gecikme meşum olabilecekti. 

Zira, bu mUşkUJJU müzakereler
de daima adalet arzumuzu ve dürtist
lll(;UmüzU gösterdik. Zira, müzake
reyi yalnız bu bUyUk enternasyonal 
dramın içtinap edilemez bir safhası 
olarak değll, aynı zamanda barışın 
hakiki yolu olarak telll.kkl eden in· 
sanlar sıfattyle müzakerede bulun
duk. 

Sonra B. Daladfye, buhran gOnle
rt zarfında Fransanın hattı hareke
tini tazimle anmış ve bu hattı ha· 
reketln "Fransızların mücadele etti· 
ti veya müttefik bulunduğu komşu 
mllletlerJo takdir ve hllrmettne !Ayık 
olduğunu" kaydettikten sonra demiş 
tır ki: 

Keza bl::im de eski muhasımımız 
olan ve kendisiyle devamlı barış te
sisini temenni cttlğlmtz büyük kom
eu millet için ayni suretle hürmet 
ve takdir hissi taşımak vazifemizdir. 
Hiç şüphesiz hayat hal:kındakl te· 
lAkkllerlmlz bugUnkU Almanya ve 
İtalyanın tclAJı:kllcrlnden çok farklı· 
dır. Fakat telAkkllerl ayni suretle 
farklı olan diğer memleketler de bl· 
zlmle lyl mUnasebeUer içinde yaşa
maktadır. Milletler, kabul ettikleri 
rejim şekilleri ne olursa olsun, ba· 
rışı ayni derecede sevmektedirler. 

B. Daladtye Fransız enerjilerinin 
blrllfinl isteyerek ezcümle demiştir 
ki: 

Y ort~ever bir 
vatandaş 

(Battarafı 1 inci de) 
Şehir bir bayram manzarası aldı. Öğ· 
re:ıiciler bir ağızdan istiklal marşı söy 
lediler. Bu 11rrada belediyenin hediye 
ettiği büyük bayrak vali ve parti ba§· 
kaw taraf mdan törenle binaya çekild~ 
Halit Aksoy, çok heyecanlı bir söylev 
verdl 

Kardeşlerim, Çelikel bir lise kurağı 
kurdu. Zonguldağı liseye kaVU§tur
du. 

İşte bu hamiyet ve fazilet A.bidesl 
onun bize, Zonguldağa ve cUmhuriyet 
çocu.kları:ıa hediyesidir. Bu gil7.el ya· 
pı. Mehmet Çelikelin bu vatanın yurt 
hizmetine bJr feragat sembolü olma· 
ğa Iaylk, memlekeUne can<Jan bağlı 
ve fedakftr çocuğunun, asil idrak ve 
§uurundan, pırlanta kalbi.:ıden ve vic
danından doğan bir eserdir. Bu eser, 

yarın ufuklar fethedecek cUmhuriyet 
nesillerine inkılap fazilctinb canlı ve 
mUcessem bir ders halinde ifadesidir.,, 

Aksoy sözlerine, yaşasın bUtUn bu 
eserleri ebedf fcyz.lnden aldığımız Ulu 
Önderimiz Atatürk ve onu=ı kurduğu 
inkıl!p kliltUril, diyerek sürekli alkıı 
lar içinde son verdl 

Kültür direktörü vekili ve bir öğre· 
nici söz söyliyerek kilittir ailesinin 
öğrenicilerin sevinç ve heyeva.:ımı be
lirttiler. Çelikel kürsilye çıktı ve da· 
kikalarca alkışlandı. Çelikel memle· 
ket evlitıarma. cilmhuriyetin genç ne
sillerine bir hizmette bulunmağa özeo· 
dlm. Tanrı beni bu biııayr yapmağa 
muvaffak etti. Bugün de taliim beni bl 
nanm lise olarak açılmuı saadetine 

- Şimdi hepsi Fransanın seJAmetl- k '" ........ -ı dedi a"'IA.!l""'"'uUı • 
nl isteyen bUtlln Fransızların ken-

Bizim gayretimiz, Çekoılovakya-
71 toprak bUtünlUğünU temin edecek 
bfr federasyona doğru istihale ettir
meye matuf oldutu halde, Runcl· 
manın Çeklere Südetlerln artık u
ıun müddet bir arada ikametlerine 
tmkAn olmadığını bildiren raporun
dan heyecanla malOmat aldık. Fran-

mı§tır ki, reislcümhurun lstifui"bii"; 
beklenebilir. Bu değişiklik neticesin • 

dllerinl barış ve yurt hizmeti Jçln Halk namma bir çok hatipler heye. 
dalına seterbor halde telAkkl etme- canlı sözler söylediler. Çelikel, vali ve 
leri llzımdır. parti başkanına makası ve anahtarla.· 

Fransa, ancak sağlam bir malfye- n verdi. Aksoy kordeleyi kesti. Kapı 
açıldı. Halk merdivenler boyunca sel 

si ve tevln edilmiş bir bUtçesi ol-
de Çekoslovakyanm harici siyasetin<l 
de değişiklik olması ve memleketin as· 
kerl ve iktısadt zayıflaması üzerine 
.Almanya ile bir mukavemet siyaseti 
takibi kuvvetle muhtemeldir. 

.il acarlann f.tteği muhakkak 
yeriM getirilmeli 

duğu zaman barışı idame edcblllr. gibi aktı. Bir aralık Aksoyun gür sesi 
ile bUtiln kalabalık durdu ve sustu. 

Nihayet umumi bir tarzı tesvlyenln ı 
Aksoy, made:ıci smail Ergener ve Ha 

temellerini hazırlarsak, Avrupayı ı · 
ve dUnyayı yeni prensipler üzerine _ıt adında Kotluda bir okul yaptıraca· 

gını s5y1edi. Bu günUn heyecanından 
organize edersek ve, A vrupanın or- ilham alarak memlekete yeni bir okul 
tasında harbe mani olduktan sonra, h ed 
onu başgBsterdiğl her yerden defe- ediye ecek bu yurtseverler, Çelikel 
dersek barış idame edilebilir. ile birlikte halk kütlelerinin Ya§&, va

rol seslerlle alkışla kU§ılandılar. 

"Bugün saat 4.ıo da Alman kıta
lan Bohemyanı:ı §imali garbislnaeki 
llçüncU mmtakanm ikinci kısmını ig· 
ple başlamışlardır. Bu kısım Joahim· 
tal, Karlsbad, Pet§an, ve Haldden 
ibarettir. Saat sekize gelmeden evvel 
Çek kıtaları Obervisentalden ce:ıuba 
Leskavya kadar UT.anan ve oradan ce: 
ııubu garbi istikametinde Aysendrofa 
kadar giden hatla tahdit edilmiş bu· 
lwıaıı mmtakayı tahliye etmiş!erdir. 
Alnıa.:ı kıtalan dün Grassliz, Falke· 
nan - Stienho - Marlenbad ve Neu
hawrel hattma kadar ilerledikleri için 
bu sabah saat 8 de bu hattı geçmişler 
dir. Tahliye ve işgal ameliyatı bill ha· 
di8e cerayan etmiştir. 

Çeklerl6 SUMtler ara.mıd.1 bir 
Mdlss 

GönWIUler perşembe gilnU Olem· 
piyada icap eden talimatı alacaklar, 
bundan sonra Fransls Fetenton God· 
lery'in kumandası altında hareket e
deceklerd ir. 

Varşova, 4 (A.A.) -Pat ajanın bil
diriyor: 

Du memlekete moral bir tahavvül Liseye parti tarafı:ıdan AtatürkUıı 
lAzımdır. Bu bUyilk kalkınma vazife· bUyUk kttada fotoğraflan ve h:llkevi 
si muvaffakıyetle neticelendirmek ı. 

Prag, 4 (A.A.) - Aimanyaya ilhak 
edilen mmtaka civarında bulu.:ıduğu 
için Çekoslovak kuvvetleri tarafından 
işgal edilmemiş olan Krumlov şehrinin 
Dıitraiyöz ve el bombalarile mücehhez 
Henlaynlstier tarafmdan ilan edilerek 
~k~tlar vlicude getirilmis olduğu 
bildfrıimekte vedört Çek evi ile istas· 
yo:ı binasmm ve jandarma kumandan 
lığının yakıldığı ilave edilmektedir. 
Köprülerin altına konulmuş olan dina 
Dıitleri kaldırmak Uzere gönderilen 
krtalara karşı, uiler tarafından ateJJ 
açılml§tır. Birkaç Çekoslovak askeri 
Y.&nl&DDU§br. 

Eger, 4 (A.A.) - Hitier, Egerde::::ı 
sonra seyahatini Franzenband ile Vild 
stayn ve Şöcnbab mmtakalarmı ziya· 
ret etmek suretile ikmal etmiştir. Bit
lerin bugün Karlsbada gitmesi muh· 
temeldir. 

()ek kabinesi i8tif a edecek mit 

Paris, 4 (A.A. - Peti Pariziye., ga. 
zetesfnin Prag muhabirine göre, Çe· 
koslovak kabinesinde hemen bir deği· 
şiklik yapılması bekleniyor. Münib an
lqmuı Çekoslovak devletini öyle l&l'll 

Çekoslovakyadaki Polonya mmta· 
kam:un işgalini mevzuubahseden Po· 
lonya matbuatı Avrupanm tam bir 
sUkuna erişm'l.ıi için Macar ekalliyet
leri meselesinin de halledilmesinin 
ısart olduğunu yazıyor ve Macar me· 
talibatJ kabul edilmedikçe Polonyancı 
Çekoslovakyaya karşı olan hattı hare· 
ketin! değiştirmiycceğini tebarüz etti
riyor. 

Prağ, 4 (A.A.) - Sirovi hü.kümeti 
i!tifasmı vermiştir. 

Sal8.hiyettar mahfiller istif anın ka 
binenin tebdili için bir formalite oldu· 
ğu:ıu kaydediyorlar. 

tarafından bir kftapevi hediye edildi. 
çln, hüküm etin harekete geçeblle-; Kalorifer, bahçe, spor yeri ve diğer 
cek vaziyette olması lAzımdır. Bu le-; eksik ve ihtiyaçlarının da Kültür Ba
~aat için icap eden vasıtaları sizden, kanlığından tez sağlanması için halle 
stemoye knrar verdik. l dileğinin hüldlmete arzedilmesi istenildi 

Parla, 4 (A.A.) - Hükilmetln be- 31 martta temeli atılmış, yağmurda:ı 
yannamesl okunduktan sonra, B. dolayı 5 mayısta i§e başlanarak dört 
Dala.diye, istizah takrlrlerinfn muza. ay 25 gU:ıde bitirilmiştir. Bina yUz yir 
keroslnln tehirini istemiş ve itimat mi beş bin lira kıymetindedir. Denize 
meselesini ortaya koymuştur. ve tabintio bütün güzelliklerine kucak 

Bunun Uzerlne meclis reisi Heryo, açan yük8ck bir yerde memleketin en 
bu şerait altında yalnız grup şefle- bUyük bir silsüdilr. 
rlnln partilerinin verecekleri karar
lar hakkında izahatı verebilecekle
rini tasrih etmiştir. 

O zaman sıra.siyle söz alan Valter 
Alsaa ve Lorenlilerin Daladiyeye min j 

Mareşal geliyor 
Ankara, 4 (Telefonla) - Mareşal 

Fevzi Çakmak 19,15 treniyle tstan· 
bula hareket etti. 



M V D · ~rkc-.i Satınalma Komıayonundan: M. • • enız , 
bed li 85000 Jlra olan bir adet lmll JenereyatörU 

24-1
10--Tahmin elndllen tl.:n pazartesi günU saat 11 de VekAlet blnMmdakl 

938 tarih e ras • ., -
k l uzd k 1 

__ Jı8 eksiltıneye konulmuetur. 
om syonum a apa ı za.n• 25 ı,.,_,. k 1 v d 

2 t ln tı 6375 lira olup prtnamesl • A\ü ~ a.rıı ıgm a 
- Muvakkat em a 

komisyondan alınabilir. 
. in 2_.90 sayılı kanunun tatlfatı dahilinde tanzim edecekleri 

k 
3 - İstcklıler gUn belll saatten bir saat evveline kadar koıriiıyon 

apalı teklif zarflannı o . 
b k ~ 1 · Postada vlkl olacak gecikmeler kabul edılmez. 
aş anhgına verme erı. (3472) (6048) 

()rman koruma genel liomutanhğından: 
ytinb undaki orman koruma genel komutanlığı talimglht için 

972~ kil~ mak=. 1250 kilo §ehrlye açık eksiltme ile satm almacakt?r. ~a· 
1 . l5-l0-938 cumartesi günü saat 15 de Galatada Topçular caddesmde 
;;~ N o. da orman koruma ambarı binasındaki komisyon tarafından yapılacak· 

tı:r. 2 _ Her iki cinsin muhammen bedelleri yekfuıu 2576 lira 10 kuruştur. Mu· 

vaklcat teminatı 193 lira 2l kuru~tur. .. . . . 

3 _ şartnamesi her gUn komısyonda" görülebılır. . 

4 _ isteklilerin teminat makbuzla.rile beraber belli gUn ve saatte komıayo· 

na müracaatları ilfuı olunur. (6996) 

Orman koruma Jlenel komutanlığından: 
1 _ Zeytinburnundaki orman koruma genel komutanlığı tallmgahı için 

18360 kilo bulgur açık eksiltıne ile sa tın alınacaktır. İhalesi 15-10--938 cu· 

t . g·un· u an., t 11 de Gala tada Top çular caddesinde 176 No. da orman ko-mar esı -... 
ruma ambarı binasındaki komisyon ta rafından yapılacaktır. 

2 _ Muhammen be<lell 2126 lira 80 kuruştur. Muvakkat teminatı 159 ll· 

ra 51 kuruştur. 
3 _ şartnamesi bergUn komisyon da görülebilir. 

4 _ Jsteklilcrin muvakkat teminat makbuzlarile beraber belli gUn ve sa· 
attc komisyona mllracaatlan ilin olunur. (6997) 

Ormao lioruma genel komutonhğından: 
zeytinburnundakl orman koruma genel komutanlık talimglbı için 16200 ı 

kilo fasulya, 5400 kilo nohut, MOO kilo mercimek açık eksiltme ile satın alı· 

nacaktır. !balesi 15 teşrinievvel 938 cumartesi günU saat 10 da Galata.da Top· 
çular caddesinde 176 No. da orman ko rumıı amban bi.pasındaki komisyon ta
rnfından yapılacaktır. 

2 - Her Uç cinsin muhammen bedelleri yekflnu 3942 liradır. Muvakkat 
teminat yekunu 295 lira 65 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile beraber belli gün ve sa.at· 

te komisyona mliracaatıarı ilAn olunur. (6998) 

Be1106lu ~ llnca Sulh l/ukuk HdktmU. 
ğlnden: 

Mahkemenin 938/2330 sa:rıh dosyulyle 
KadıklSyilnde Altıyol caddesinde Nihal so
kalında 3 numarada Tanaş veklll avukat 
Tevfik Önder n Yuilnkl Conker tarana. 
rıhdan Deyol!lu Hamnlbnşında Kömürcü 
sokaArnclıı 12 numarıılı lkanıet etmekteler 
iken halen lkamctgi\hları meçhul bulun
dul!u anlaşılan l\fargarit o~lu lllyn ve 
Hris to kızı ı.:a ı l ıı n ıı ic) lih•rl ıı c açılan Şi ş

lide Şişli caddesinde 75 numaralı mağaza 

ve i7 numoralı dükklın ''c trann·ny c:ı dtle. 

sinde 2 numoralı olur ' 'c 4 numaralı or
Mnın lınlel şuyuu hnkl\ındaki davanın du
ruşmnsıııdn gelmeyen da,·a edilenlere gı
yap karntının 20 giln fıı•ıılu ile ilı'lnen teb
liı;:ıt icrasına karar wrllcrck muhakemesi 
28-10-938 saat 9 a talik kılınmı1 olduAun
dan itirazla o gun mahkemeye gelmedik
leri takdirde ''nkıalnrı kabul cimi$ sayıla
cağı gıyap kllrıırı tehlill moknnııno kaim 
olmak üzere il ıi n olunur. (V. P. 2701) 

Askeri Fabrikafar 
ilanları 

750 ton elektrolit bakır alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (675.000) lira 
olan 750 ton elektrolit bakır askerl fab 
rikalar umum mUdllrlilğU merkez satın 
alma komisyonunca 15-11-938 salı 
günü saat 15 te kapalı zarfla ihale er 
dilecektir. Şartname 33 lira 75 kUI'U§ 
mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(30.750) lirayı havi teklif mektupları· 
nı mezkW- günde saat 14 de kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde· 
terindeki vesa.fkle meıldl.r gU.n ve sa.· 
atte komisyona müracaatları. (6894) 

• • • 
1000 Ton elektrolit bakır illnmm ip· 

tali hakkında. 
12-1()-938 ça.reamba gUntl saat 15 

te kapalı zarfla ihale edileceği resml 
gazete ile 26, 29 ağustos 1, 3 eyl(ll 938 
tarihlerinde Ulus ve Cumhuriyet gue· 
telerile 26-28-30 ağustos ve 1 eyUU 
938 tarihlerinde ilin edilen 1000 ton 
elektrolit bakırın ıartnameslnde deği· 
şiklik yapıldığından bu bakıra ait mez 
k\tr günlerde çıkan fllnla.r hUkUmsUı
dUr. (6895) 

. 
lstanbul Komutanlığı 
Sntrnalma Komi11vonu itanbrı 

Istanbul komutanlığına bağlı olan 
ve olmayan birlikler na.mma komis • 
yonda mevcut evsafı dahlllnde binek, 
nakliye, koşumu makfnalı tuf ek ko§U· 
mu ve mekklri hayvanı par.artıkla a · 
tın almacaktir. Hayvan sahlplerini.D 
hayvaıılarile birlikte Fındıklıda komu
tanlık satın alma komisyonuna gelme
lerl. (7044) 

'1-EURUN S TEŞRiNiEVVEL ~ -----

1 - Şartname ve projeleri mucibince idaremizin Kayserı baş1?udürl~f 
8
U 

binasında yaptırılacak kalorifer, tesisatı, septik, çukuru sarniç ve dına~o 1 

bina arasında yapılacak ispirto satı§ deposu ve sundurma inşa.atı bir kül ha· 
llnde açık eksiltmeye konmU§tur. 

II - Heyeti wnumlyesinin keşif be deli 7660.43 lira ve muvakkat teminatı 
574.53 liradır. 

m - Eksiltme 14-10-938 tarihine rastlıyan cuma günü siıat 16 da Ka· 
bataşta levazım ve mubayaat §Ubeslııdeki alını komisyonunda. yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 39 kuru!il bedel mukabilinde inhisarlar umum 
mlldUrlOğil levazım ve mubayaat ~besile Kayseri başmlldürlilğUnden alma· 
blllr. . 

V - Eksiltmeye letfrak etmek is tlyenlerln bir mukavele ile yaptıkları 
iş bedelinin on bin liradan a§nğı olmaması ve kendileri bizzat mimar veya mU 
hendla olmadıklan takdirde fennt ehli yet ve iktidarları inhisarlar ~t şu· 
besince tanmmıo bulunması ve eksiltme gtinUnden bir hafta evvel inhisarlar 
inşaat eubeslnden fenni ehliyet vesikası almalan IA.zmıdır. 

VI - lsteklllerln kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve Joşaat şube· 
mitden alacaklan fenni ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 gUvenme pa.ralıırile bir 
tikte eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte yukarda adı geçe:ı komisyona gel 
meler! nan olunur. (6892) 

-:--:---~-----------! - Şartname ve projesi muc.ibıncc Aaa.!lada. yaptırılacak tuz ambarı ve 
ba.şmUdürlllk apartmanı in§aatı 19-9-938 tarihinde ihale edilemediğinden 
yeniden kapalı r.a.rf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

n- Keşif bedeli 22.9'1.7lira15 kuruş ve muvakkat teminatı: 1718 lira 79 
kuruştur. 

m-Eksiltıne 20-10--938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de 
Kabata§ta levazım ve mu~yaat §Ubesl!ıdeki alını komisyonunda. yapılacak" 
tır. 

lV - Şartname ve projeler 115 kurug bedel mukabilinde inhisarlar umum 
mUdilrlUğU levazım ve mubayaat ı;ubeslle Adana. ve Ankara başmUdUrlUklerin 
den alınabilir. 

V - Elaıiltıneye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesalkbi ihale 
gününden 3 gün evveline kadar inhlsa rlar umum mUdUrlüğü in§aat şubesine 
ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası alcıması l~zımdır. 

VI - MilhUrlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile V inci maddede yazılı 
inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yilzde 7,5 gUvenme panuıı 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla.n:ı 
eksiltme günü en geç saat H de kadar yukarda adt geçen alım komisyonu bq 
kanhğına makbuz mukabilinde verilmesi 18.zımdır. (7140) 

Muhamm t:u De<le ll Muvakkat Eksiltmenin 
Cinsi Mıktan Beheri Tutan teminatı şekli gUnU saati 

L.K.S. :r..,. K. L. K. 
Kalm makine kAğıdı 2500 top 1.18.90 2972.50 222.93 Açık Ek.7·10·938 

14.-
Takrirlik klğrt 

lstanbul Aıliue ! ncl Ticaret Jlalıkemt-
1500 top -.90.- 1350.- 101.25 Açık Ek.7-10"938 

14.30 
42.19 Açık Ek.7·10-938 

14.4~ 

117.- Açık Ek.7·10-938 
15.-

ıtnden: Teekerelik kAğrt 750 top -.7'5.- 562-00 
Yıldız saılnosu sabık milstecirl Maryo.. 

seraya ait olup mahkemece satılmasına Beyaz mektupluk 400.000 adet --.39 1560.
karnr verilen 1924 mamulAtından 519 zarf No. 5 
rnodeJI kapalı milııtamel bir otomobil mu- Tampon stlnger 20000 tab. l.97 393.96 
hammln kıymcUnln yüzde yetmiş beşini kağıdı 600 kil 65 66 

29.55 Açık Ek.7·10·938 
15.30 

17.66 Pazarlık 7-10"938 h9uı8madı~ı~dan ikinci ve son arttırma 7-10 Siyah kurşun kalem 20000 adet o LlT7:S ~.'50 
- 3 tarıhıne mQqdif cuma gQnQ saat 14 

ıa.-

1as.1ıs Açık Ek.10-10·938 
H .-

11.25 Pazarlık 10-10-938 
14.30 

139.50 Açık Ek.10·10-938 
15.

I - Şartname ve nUmuneleri mucibince sa.tm alınacak yukarda cins ve 
miktarı yazılı 9 kalem kırtasiye levaznnı bir.alarmda g{Ssterilen usullerle 
ayrı ayrı eksiltmeye konmuetur. 

de Taksimde Fiat garnJında satılncaAın· Küçük karbon klğıdı 2500 kutu -.90.- 2250.
dan talip olanlann yukanda ııösterJJen 
gün ve saatte mezkQr mahalde hazır bu- w 

lunmalan llAn olunur. (V. P. 2856) KAgıt zımba makinesi 500 adet - .30- 150.-

/starıbul Aıliye Jlahkemtsi ~ ncı llıılıık 
Dairesinden: 

Hayriye tarafından Fatih Kumrulu me -
cil Kocadede rnahollesl 44 ııayıh evde ı. 

kcn halen ikometglıhı meçhul kocası Jlo. 
san aleyhine açılan bo~anma davoı;ının 
1·apılmnkta olan tahkikatının 1-10-938 ta. 
rihll celsesine gelmlyen mümalleyh Jhı

san hakkında sıyop kararı lttlhaı oluna
rak ı,bu kararın on be, iÜn müddetle ilA· 
nen tebliRlne ve tahkikatın da 25-10-938 
~ılı 5aat 14 de bırakılmı,ına karar veril
df 11 tebllit yerine geçm'k Oıere lllln olu
nur. (26902) 

Klasör 3000 adet - .62.- 1860.-

II - Muhammen bedellerile muvakat teminatları himlarmda gösteril· 
mlştir. 

III - Eksiltme yukarda yazılı gUn ve saatlerde Kabataşta levazmı ve nın· 
baynat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şart.nameler parasız olarak her giln sözü geçen şubeden alınabilece
ği gibi numuneler de görülebilir. 

c-ç;;;; f\eşriyaı ) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gU· 
\'l'nnlP paraJarile birlikle adı geçen komisyona gelmeleri flan Olunur. (6721) 

İnkılabımızda Posta Ve 
T elgrafçılar 

r tnrlhiınlze alt faydalı 
Posla ,.e tclgrn n ıııuharrir Day Baha 

incelemelerle uğraşa 
1 1 dördüncilsilnü 

t tk'kler n n Gökoğlu, b~ e 
1 

u mesleğin inkılftbımıza 
de ncşrctmışti.r. D Jeri AlatOrkün yüksek 
olan büyük hı znıcl ' . bu neşriyat, o 
takdirlerini kazanmıştır, b üz ettirerek 

i hlyetinl te ar ' 
hizmetler n ınn t rihimlıe malzeme 
umumh·etle l n kıldP c ü Ankarada 

. i B son hroş r. 
\•enneklcd r. u ~ıdürü Sıılim mer-

1 raf umum ını posla ,.e te S l ·e telgrnh anlatan 
i k )'pin posa ' . humun, n ı ıı dl ·or 1'a,·~i)'C ederıs. 

h:ıtırnla rın ı nakle l · 

tnsan 
ııt mecmuasının ~ inci 

Bu fikir ,·e s:ın 7.l)·n S:ılıahotlin I~yülı
snyısı çıktı: uıııu~ .Mu;arrer Serır. Yunu, 
oğlu, Adnnn Cenııl, Jnrın nınkalelerlylc 
J\<'ızım ,.e diğer ynı•~\ası vardır. Fiyatı 
şii rler, bir roman te rı 
25 kuruş. .---------

- i /crasırıdan: 
lstanb ııl 2 ne · ı 3813273 numorıılı 
Dir lıorçt:ın dolnl •k satılmnsınn kıırnr 

dosya ile hnczedller~ "ki adet ,·n:ıo 
t nnt ile ı \·erilen bir nele 5 _ cff salı günii snut 

l l -10-938 tarihine ıııu ~n. 1 alı çarşıda Su-
15 5 ı 17 - kııd:ı r J\ap - d a ,, <an ,;ı a l"kkôn iinun e s • 
h:ınnrdn 9:i numnr:ı lı 1 u 

tı l ocnktır. nin % 75 ini 
O giln '·"meli nıuhnmmcnl~ l0-938 ıori-

' · nsı ,.. nuJmnz'io ikinci orttırm . 1 molıol ,.e 
h' günü o)n 
nıc mus:ıd lf cuma k orıtıranın üs-

!innıtc icrn kıhnnrok en ço 
tüne bırnkılııcnklır. . h:ımınenenin 

Tali p ol:ınların kıymetı ılıı ııi,·le satış gü-
r'! 7 5 • . • :ık re rı 0 

, . nı hctı nde pc) •. d bııhınncak nıe-
nu ve sn:ıtindc mıhnll ı n e r 

l ı· olunu• munıno milracnallllrı an (26827) 

~ 
~ 
~ -...., 
-< ,..c 

~ .. 
c. c. = c .. 
-· rı> ,,::' = ~ 

~ -c. 4J 
~~ 
a~ -· .., - -· - = ~ =-rsı -· (; = = -N ':1:' 

e -= ~ .... -=" -= 

~ 
tD 
~ 
pt. 

tD 
'C 

~ -· ,. 
QJ 
t> -Ol ., -:J -N -

- .KUUUNun kJtap eek.llndo rowan telriksıu -

56 DÖRDtl'NCU MAHK1'1M 

ta oınıı Con, birdenbire irkilerek uyandı. Tuhaf, 
gayri tabii bir ses onu uyandırmıştı. 

Con, eneJA halasının kendisini catırdrğını 

zannetti. Fakat yUzUnU çevirip odanın diğer köşe
sindeki karyolaya. baktığı zaman, halasının derin 
bir uykuda oldutunu gördü. llatU. horuldayor
du. 

Derken, o sea yeniden tşittldl. Ytlksek bir ses 
delildi. Cam Uzerlne tırnakla vuruluyormuş glbt 
bir tıkırtı ... Bu tıkırtı birkaç defa tekerrür etti. 
Sonra kesildi. Yeniden işitildi. Yeniden keslldl. 

Con ba9ını yastıktan kaldırarak pencereye 
baktı. Soluk bir yUı, pencerenin camına yapışmış 
gibi duruyordu ve bir el kendisine işaret ediyor
du. 

Con, yataktan çıkarak pencereye doğru yU
rüdU. 

Con, penceredeki ytlzU iyiden iyiye göremi
yordu. Fakat bu yUz, yuvarlak ,.e yaşlı bir ada
ma alt olduğu anlaşılıyordu. li:trafmı ~erçevcleyen 
saclar ise beyazdı. 

Kalbi heyecandan çarpmağa başladı. Bu ka
dar senelerden sonra şlmdl babaslyle arasında bir 
cnm kahnlığmd mesafe mi kalmıştı? 

Con şüphe içindeydl. Uyuyan balasına bir da
ha baktı. Penceredeki yuz kendisine bir daha işa
ret ettt. Fakat bu işaret ,Adeta balasını uyandırmn· 
masını kendisine ihtar ediyor gibiydi. 

DORDONCO MAHKOM 

- Ben kakno iı;:ln deli olurum, dedi. 
Agata Trlm kakao hnzırlamnk Uzcre onların 

yanmdnn ayrıldı Ye bir mUddct sonra, ocak ha • 
şında kn.kao lı;:lyorlardı ki, knpının zlll yeniden 
cnhndı. Kapıyı Agata nctı. Ve karşılarına , hususi 
polis hafiyesi Alaster Maknab cıktı. 

- Akşamlarmız bayır olsun efendim, dedi. 
- Hayır olsun. Fakat siz kimsiniz? 
- Ben mi efendim? (şapkasını bUyUk bir ne-

zaketle cıkararak:) Alnster Maknab'ım efendim • 
Hizmetinize Amade bulunan husust bir polis hafi. 
yesJI .. Siz do Mis Agata Trlmslnlz, değil mi efen. 
dlm? Bir dakika görUşoblllr miyim ? 

Agata: . 
- Buyurun, dedi... Alah aşkına buyurun. Zn.

~en iki dakikada bir sorup soruşturmadan evimi
ze mlsarir gelmesine alıştık. Siz hiç olmazsa mil· 
sn.adc istiyorsunuz. Buyurunuz. 

Alaster içeri girerek: 
- Akşamlarınız hayır olsun efendim, dedim. 

Ak~ammız hayır olsun Mis l\farpley! 
Polis hafiyesinin Conn, Mis Marploy diye hf· 

tap edişi herkesin hayretini uyandırmıştı. 

Agata soslnl kısarak: 
- Ne? dedi. Mis Marpley mi dediniz? 

E,·et. Bayanın ismi l\fls Marpley değil mi· 
dlr? 

Lord Noel sordu: 
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BAŞ 

DlŞ, NEZLE 
NEVRALJİ 
ve Bütün 

ağrılara karşı 

. f-;tanbııl Beledi, esi llanl&ırı . · 
. . 

Keşif bedeli 2362 lira 24 kuruş olan Silivriye bağlı Kurfallı köy okulunda 
yaptmlacak hela pazarlığa konulmuş tur. Keşif evrakile şartnamesi levazrm 
müdilrlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
başka en az iki lbin liralık bu işe benzeri§ yaptığıi:ıa dair Nafıa rnüdUrIUğün· 
den pazarlıktan bir hafta evvel alacak tarı fen ehliyet ve ticaret odası vesika· 
larile 177lira17 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17-
10-938 pazartesi günü saat 14 buçuk ta daiıni encümende bulunmalıdırlar. 

(1) (7082) 

Keşif bedeli 948 lira 99 kuruş olan Üsküdar zührevi dispanseri bahçesin· 
deki garajda yapt.Inlacak tamirat ve tadilat açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif evrakile şa.rt:ıamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka. fen işleri müdürlü

ğUnden alacakları fen ehliyet vesikası ile 71 lira 18 kuruşluk ilk teminat mak
l:)uz veya mektubile beraber 7-10-938 cuma günü sa.at 14 buçukta daimi en· 
c1lınende bulunmalıdırlar. (B) (6728) 

Dumlupınar şehir yatı okuluhda bulunan ve hepsine 1278 lira 20 kuruş be· 
del tahmin olunan 66 kalem eski ayna, battaniye, su küpü, pulluk, mintan, 

ceket, pantalon vesaire gibi köhne eşya satılmak üz.ere pazarlığa konulmuş· 

tur. Eşyaların listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 95 lira 86 kuruş ilk teıpi nat makbuz veya. mektubile beraber 

20-10-938 cuma. günü saat 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. 
(1) (7182) 

Beher metre murabbama 18 lira bedel tahınin edilen Cihaı:ıgir yangın ye· 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

1 - Selim.iye tümen ve Karadeniz 
Boğazı: birliklerinin mart 939 sonuna 
kadar ihtiyaçları olan 15000 kilo ku· 
ru soğanın 28-9-938 ça.rş:!mba gtl
nu yapılan eksiltmesine hiç bir is· 
tekli müracaat etmediğinden bu soğa
nın yeniden açık eksiltme suretile s~· 
tın alınmasına karar verilmiştir. 

2 - Eksiltme 10 teşrinievvel 938 
pazartesi gü:ıü saat 14 te Selimiye TU· 
men askerlik dairesi binasındaki tü -
men satın alma. komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 -15000 kilo kuru soğanın tahmini 
fiyatı 1080 lira olup muvakkat temi· 
natı 81 liradır. İsteklilerin eksiltme 
sa.atbden evvel bu teminatı tümen mu 
hasebe veznesine yatırmaları lazım· 

dır. 
4 - İsteklilerin bu işle meşgul ol· 

duklarma dair vesika ibraz etmeleri 
şarttır. (7146) 

• • • 
1 - Selim.iye garnizonu birlikleri 

hayvanatı ihtiyacı için askeri evsaf 
dahilinde 40000 kilo yulafın 3-10-
938 pazartesi günü yapılan pazarlığın
da verilen fiyat pahalı görüldüğünden 
mezkftt yulaf yeniden pazarlıkla alr 
nacaktır. 

2 - Pazarlık 7-10-938 cuma. gü
nü saat 14 de Selimiye tümen asker
lik dairesi binasındaki tUme:ı satın 
alma komisyonunda yaprlaca.ktrr. 

3 - Pazarlık sonunda takarrur e
decek fiyat üzerinden yüzde 15 temi· 
nat derhal tümen muhasebe veznesi
ne yatırılacaktır. 

4 - Yukarda. yazılı miktar yulaf de
fatecı alınacaktır. Yulafa ait evsaf ko
misyonumuzda görülebilir. (7147) 

--------------------------_,;..;;== rinde Feruzağa mahallesinde Karadut sokağında 19 harita ve 605-620 hari-
ta numaralı arsaların önünde 53 metre murabbaı belediye malı yer satılmak !il••••••••••••••• 
Uzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö· 
rülebilir. 

İstekliler 71 lira. 55 kuruşluk ilk temi:ıat makbuz veya mektubile bera
ber 13-10-938 perşembe günü sa.at 14 buçukta daim.t encümende bulunma
lıdırlar. (B) (6932) 

Opr. Dr. Fuad Özpay 
Zeynep K~mn hasta.ha.nesi do

ğum ve kadın hastalıkları mllte· 
hassısı. Beşiktaş Tramvay dura
ğı Erlp Apt. Tel: 49366. 

Beled•yenin davetı 
lstanbulun kurtuluş yrldönUmü kutlulama merasiınl:ıe iştirak edecek 

olan alay Birinciteşrinin 6 ıncı günü saat 10 da Sultanahmet meydanm· 
da topla.nacak, saat 10.30 da hareket ederek Taksim meydanına gidecek· 
tir. 

Bu töre:ıde bulunmak Uzere !stanbulda buluııan saylavlar, eehir meclisi 
üyeleri, süel generaller ve Ustba.ylar, adliye ve mülkiye rüesası. belediye 

~rkanı, matbuat mümessilleri, parti, Vilayet idare heyeti zaları, Siyasal Parti 
başkanları, hayır ve meslek cemiyetleri başkanları, bankalar, direktör
leri ve imtiyazlı şirketler, ticaret odası heyetleri ve Esna:f cemiyetleri re· 
islerinin Taksimde hazırlanmış olae:ı tribUne teşrifleri rica olunur. 

Elbise: Jaketatay, silindir şapka. (B) (7144) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınatma komisyonundan: 

ı - Bir kilosuna yilz on kuruş fiyat tahmin edilen dört binden altı bin 
kiloya kadar sade yağa ait kapalı mrf eksiltmesinde teklif edil~ fiyat paha.lr 
görüldüğünden 22-10-938 cumartesi gUnU saat onda pazar11kla satm alına
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alma.bllecek olan bu pazar 
lığa karı~ak istiye:ılerin dört yUz doksan beş liralık ilk teminat sandık 
makbuzu veya banka mektuıbu ve şart nam.ede yazılı belgeleri ile komisyona 
başvurmaları. ( 4125) (7103) 

Jandarma genel komotanlıtı Ankara 
satıoalma komisyonundan: 

ı - Jandarma genel komutanlığı srhhlye deposu lhUyacı için 69 kalem 
trbbi malzeme açık eksiltme usulü ile isteklilerine ihale edilecektir. Eksiltme" 
si 6-lo--938 perşembe gUnU saat 10 da yaprlacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan alı nacak olan bu eksiltmeye girmek isti· 
yoolerin 356 lira 25 kuruşluk ilk temin ıı.t ve §a11:namede yazılı belgelerle bir· 
likte tam vaktinde komisyona başvurmaları. (6618) 

Orman koroma genel komotanlıiı ls
tanbul satınalma komisyonundan: 

ı - Zeytinburnundaki orman koruma genel komutanl$ tallmgMıı ıçıo. 
19600 kilo patates, 9600 kilo lahana, 14400 kilo pırasa, 12000 kilo ıspanak 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. İhalesi 19 L teşrin 38 ça.rea.mba. gUn.U 
saat 10 da Gala.tada Topçular caddesinde 176 numarada orman koruma am
barı binasmdaki komisyon tarafından yapılacaktır. 

2- Yukarda yuılı dört kalem sebzenin heyeti umumiyesinln muham. .. 
men bedelleri 4600 lira.drr. 

3 - Şartnameleri her giln komisyonda görUiebilir. 
4 - Muvakkat teminatı heyeti mecmuası 345 liradır. 
5 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile 'beraber belli gUn ve sa• 

atte komisyooa müracaatları ilan olunur. ("'163) 

Nafıa Vekeı.ç.:i f tanbul elektrlR Devlet Demiryolları ~E Limanları 
• • • 
işletme Umum idaresi' Danları 

, _______ .. işleri umum müdürlüaünden: 
Beyoğlu 1 inci Sulh llukıık llcikimliğin- İstanbul elektrik işleri umum mltd ürlüğü, bütun t.'~eımue, elektrikli ev 

Muhammen bedeli 1440 lira olan 16000 adet 25 x 25 ebadında çimento 
karo (tretuvarlar içb) 21-10-1938 cuma gü:ıü saat 10.30 da Haydarpaşa· 
da gar binası içindeki komisyon tarafından :ıçık eksiltme ıle satın alınacak· 
tır. 

den: 
aletlerinin tamirini kabul etmektedir. 

Alet tamiratı meccanen yapılır. Ancak lbir krsmı veya parça. tebdili icap eder 
se bunu:ı bedeli tahsil olunur . . (7H5). 

Bu işe girmek ist.iyenlerin 108 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günii saatine kadar kcmisyona müra
caatları lazımdır. 

Sabrinin Nişantaş Güzelbahçe Emlne
fenıti sokağında Polekrini apartımanında 
mukim Mehmet ~lurteza aleyhine açlığı 

davanın cari duruşmasında: Müddei kun
turot ibraz ederek müddeialeyhin kuntu
raltaki imzasını inkarı halinde istiktap 
isteğini ve gelmediği takdirde istiktaptan 
kuçınarak imzasını kabul elmiş sayılaca
ğına dair gıyap kararı tebliğini istemiş ve 
mahkemece müddeialeyhin ikamelgahımn 
meçhuliyetine mebni gıyap kararının ilil
nen tebliğine karar verilmiş olduğundan 
ve yirmi gün müddet konulmuş bulundu
ğundan muhakeme günü olan 27-10-938 
saat 11 de mahkemeye bizzat veya bilve
k!ilc gelmeniz muameleli gıyap kararı 

makamına kaim olmak üzere ilAn olunur. 

Bandırma MalmildilrlUğUnden: 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7164) 

Manyas gölü civarındaki tuzlu binası dahil olmak üzere Manyas gölünün 
33 bin lira ibedel muhaınmenli saydiye resmi ve avlamak hakkı haziran 938 

Kayseri Cumhuriyet Halk Partisi llyöo
kurol başkanlığından: 

tarihinden itibaren üç seneliği 8-9- 1938 tarihinden itibaren 20 gün müd· 
detle açık arttırma. suretile müzayede ye konulmuş ise de ihale günü olan 29-
9-938 tarihine kadar talip çıkmadığın da:ı 12-10-938 pa.zaı:tesi günü saat 
15 de ihale edilmek üz.ere 30-9-938 tarihinden itibaren on gün müddetle 

temdit edildiği ilan olunur. (7150) 
Eksiltmeye konulan Kayseri halke vi inşaatına talip çıkmadığından ayni 

şerait altında 3-10-938 den itibaren on gii.ı sonra pazarlıkla ihale edileceği 
ilan olunur. (7160) 

• ' • • r - " ' ' ı 

DÖRDÜNCÜ MAHKOM 

- Nerden biliyorsunuz? 
- Efendim, ben LUsyos Marpley ile al!kadar 

olmağa başladığım zaman, kendisinin blr kızı bu
lunduğunu öğrenmiştim. Yirmi yaşlarında kadar 
bir kızı ... Bunun üzerlne bu kızın yirmi senedenbe
ri nerelerde bulunduğunu tahkik etmeğe başla

dım. Nihayet bir köy evinde oturduğunu öğrendim. 
Nihayet babası tımarhaneden kaçınca, Londraya 
gelmiş ve Mis Agata Trlm isminde akrabasından 
birinin yanına yerleşmiş. Bu sabah "Eko" gazete
sinin yazıhanelerinde Mis Trlm isminde birinin 
çalıştığını öğrenince tahkikatımı daha. ziyade ge
nişlettim. Ye nihayet ikisini birden bulmuş olu· 
yorum. 

Alaster Maknab bundan sonra, Cona dönerek: 
- Size birkaç sual soracağım. Benim kUçUk 

güzel kızım, dedi. 
Lord Noel ııua karışarak: 
- Mis Marpley size cevap veremiyecek kadar 

yorgundur, deci!. 
Fakat Alaster bu söze ehemmiyet vermeyor

du. Az sonra da Con: 
- Buyurunuz, dedi. lstediğiniz suali sorabl· 

lirsiniz. Ne istiyorsunuz? 
- Babanızın nerclc bulunduğunu billyor mu

sunuz, Mis Marpley? 
- Çocuktuğumdanberl babamı görmüş deği

lim. Nerde olduğunu da bllmlyorum~ Eğer bllsey;-

(V. P. 2752) 

._ .K UUUl'üın JUtaı• şe.k.llnde roman tetrl.ksaı -

DORDt!NCt! MAHK'OM. ~s 

dim, onun yanına giderdim. 
- Size inanıyorum, Mis Marpley. Şimdi Mis 

Agata ... Sizinle iki çift !!kırdı etmek isterim. Fa
kut bana kalırsa, bu gece konuşmıyalım. Daha 
başka. bir gün için randevu tesblt edelim. Mesela. 
yarın buluşablllr miyiz? isterseniz şu köşedeki 

lokantada buluşalım. Bu suretle bana bu akşam 
gösterdiğiniz misafirperverliğe de mukabele et
mek fırsatını elde etmiş olurum. Yanımızda bir 
başkasının bulunmasına IUzum yok. Çünkü her ikl
mlz de blribirimizo zarar getirmlyecek kadar yaş
lı ve çirkiniz. 

Agata bu son söz üzerine !sablleşmiştl: 
- .Mister Maknab, dedi. Bu akşamki ziya.re

tlnizclcn hasıl olan birçok zahmetlere katlandım. 
Fakat şimdi de ... 

Alaster Maknab elini kaldırarak: 
- Karkmaym bayan. Eğer benim karım ta

rafından keşfedllJp de başınıza bir şey geleceğini 
diişünUyorsanız korkmayın. Ben tam manaslyle 
lıckAr bir adamım. Köşedeki lokantada buluşaca
ğız, değil mi? Yarın akşam saat sekizde... Allaha 
ısmarladık. 

Ye Alastcr Maknab, şemsiyesiyle şapkasını 

kavrayıp glttl. 

• • • • • . . .. 
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İstanbul limanına bağlı 9 tonluk Sllr'at 
molörüne alt senedi bahri mesaha mua
yene patente liman kağıtlarımı ve kaptan 
şahadetnameleriml motör; kaptan Te mü
rettebat kazanç vergisi makbuzlarımı za. 
yl ettim. Yenilerini çıkaracağımdan hü .. 
kilmleri yoktur. - Yemi§ Çardak Cad. No. 
33 de Sür'at motörü kaptanı Ma;lılm oğlu 
Ahmet. L(V. P. 2657)J 

Be1lkta1 icra Dalre.Cnden: 

Dir borcun temini istilası zımnında 
mahcuz olup satılmasına karar verilen bir 
adet ayaklı dikiş makinesi 17-10-938 pa
zartesi saat 9 dan 10 a kadar Sultan ha
mamında Singer kumpanyasının satış fU• 
besinde açık arttırmaya konulacağı ve 
kıymeti mulı::ımmeneslnin yüzde 75 lnl 
bulmadığı takdirde 2.S-10-938 gilnü ayni 
mahalde ve ayni saatlerde ikinci arttırma. 
sı yapılacağı ilôn olunur. (V. P. 2753), 

Üsküdar Sulh ' ncl Hukuk Hdkimliğln· 
den: 

Osküdar Sultantepesinde Servilik cadde
sinde 104 numarada Mustafa namı diğeri 
Hamo: 

Karınız Bergüzar tarafından aleyhinize 
ikame olunan sulh teşebbüsü davasının 
cari muhakemesinde ikametglhınızı ter• 
keylediğiniz ve yeni adresiniz de meçhul 
bulunduğu mübaşirin m~rubatından an. 
l:ışılmış ve mahkemece size 15 giln mQd. 
detıe ilfınen tebligat icrasına Te muhak~ 
menin ele 26-10-938 snat U de talikine ka .. 
rar Yerilmiş olmakla keyfiyet lllnen teli. 
liğ olunur. J26854~ 
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Pul kolleksiyoncusu !'? 
Kadın\ara muzipHk o\sun, diye yazılmış olduğunu söy1üY,or 

Yazan : Alman h\kayecllerloden Vi1helm Avferman 

B UYUK BABA; evlene. 
cek erkeği karşısına 

oturtarak, ona ka<lının işitme 
si 10.zımgelml.yen bazı hal vo 
hareket tavsiyelerine, nasihat 
lcro koyuldu. 

r ~eşiflerde de bulunmadı de • 
-- · - i;n; süpUrgeler, ha!ta sonu ge 

Evvel O., şöyle söyledi: 
- Senin kendisine refakat 

ettiğin zamanlarda tramvay 
parasını hic;:bir vakit kendi 
'\"ormeğe ynnaşmıyncak! 

Erkek, cevap verdi: 
- Ben onu b6ylc yapmak -

tan vazgeçiririm ! 
-Vazg~lrmelisin! Sen, her 

kesin yalnız kendisine güven. 
mesi icap ettiğini göstermeli • 
sin; bu onun hoşuna gider! 

Erkek, şöyle yapmağı tasar
ladığını anlattı: 

- Ben onun ynnrsıra, ken • 
disine hiç aldırış etmeden yil. 
rüyeceğlm! 

- Sonra ilkbaharda ona göz 
lerinin ışıklnnmasına, omuz -
!arının biçimine ve mütebaki 
kısımlarına dair de hiçbir 
kompliman yapayım deme sa. 
km; eğer yapacak olursan. 
Jrnndini beğenir, artık kibrin 
den yanrna varılamaz! 

- O benden, kendisine şlm. 
diye kadar hiç kimsenin söy
lemediği şeyler işitecek! 

- Fakat kabalaşmamahsın 

da; çUnkU, o, seni bUyUk hare. 
kellere tahrik edecek bir var. 
hktır!. 

- Kndlsi için :faydalı olan 

Nadin Vogel "Akleniz tela~ İçinde,, filminde 

neyse, dalma onu yapmaşı gö· . .. 
zönilnde tutacağım! dan kendi tramvay . parasmı aldattı Ye blltun ömrllnce hür-

- Lt\kln unutma ki, ona e. kendi vermek cömertliğini gös riyetıne malöldu. 

12lntileri için tedarik edilen 
. eyler ve sonra nlAmlnyom 
~ap, Iracak mutfak takımları.1 
' ft.kin karısı bu kadarla da. 

almadr, tuttuelektrlk sfipUr • 
cslle karyolayı dn kendi pa4 
asile aldı. 

Koca, karısının ne derece • 
eye kadar mütehammil oldu. 

'runu denemlye girişti ve bir 
andevuya tam bir saat gc • 

clkti. Karısı, esvap satışı ya • 
an bir mağazanın vltrlninde 
aburla duruyordu, kocası ge 
ince sadece şöyle fısıldadı: 

- Ooo .. Geldin mi? 
O kadar ... Vo bunun üzerine 

rkek, en pahalı incir yapra • 
•-:ı dekolte bir esvap satrn ala• 
ak, onun gizli kapaklı arzu. 
unu tatmin etti. Kadrnın göz 
eri parıl parıldr, dudakları, 

rnndinl verişle, sonsuz feda • 
l\rlıklara çağırdı: 

- Mersedes, Stayr, Benz, 
ols Roy ... 
Otomobil markaları ... lle li. 

Ucükleri benzin tattıran öpü· 
uklerdl... 
Erkek, tazallümle kıvrandı~ 
-Aman ya Rolebl; kadında 

lr tek kıvılcrm kadarcık ol • 
un lrarakter denilen şeyden 
ser yok mu? 

Dikenli çalılık arasından 
ir ses akis bıraktı: 
- DilAkls, bllft.kisJ Var el .. 

'bette, ·ama bir pireaen daha 
büyük değil! Sen, o aradığını 
bulmak için, uzun uzun ara. 

deceğin her iyiliğl, vefasızlık. terdi. Bu hareketi kocasını Koca, başkaca ehemmfyetll 
. ~ .................. ~ ................................ ~ la mtıkdfatlandıracaktır; şu ı o: __ :~L. _ _ _ • 

şartla. ki senden daha budala 

mak zorundasın! , 
Erkek, yeise kapılmıştı: sız· 

landı: 

biri ortaya çıksrn! Cenubi Fransada Kondon ya· se inanmamış. Çünkü, o civarda 
Erkek, temin etti: kınında küçük bir yerin yerli- şimdiye kadar hiçbir zaman a· 
- Ben, geceli gUndUzlU ta · !erinden biri, geçende sabahle- yı gören olmamış! 

rassutla, başka hiçbir kimseyi yin erkenden kalkmış, işine yol~ Derken, bir müddet sonra a· 
yanına yaklaştrrmıyacağım. lanmış. Bir de bakmış ki, kar yı civarda başka bir yerde, da-

Dun1Jn üzerine, bUyUkbaba. şıdan canavara benzettiği kos· ha sonr,?- da muhtelif yerlerde 
gUlümııedi ve bu erkekle bir • koca bir şey geliyor. Rüya mı bazı kimselere daha görününce, 
leştirmeği tasarladığı kadını görüyor, yoksa uyanık mı? O işin yalan olmadrğr neticclıin· 
karşısına getirdi. Kadrn. gü • gece kestirememiş. Şa§alamış, de karar kılınarak, herkesi bir 
zeldl Te erkek onu görür gör- yol üstünde durmuş. Fakat, kar teliştır almı!2. Hele akşam olup 
mez öyle sev)ndl, ki! S6yledl. şıdan gelen yaklaştıkça yaklaş- da ortalık karardı mı, bUtün 
ği ~u: mış, bir de bakmış ki, bir ca- köylü evlerine kapanıyor, kapr 

- Bugün lınvn mUkcmmel navar sandığı .şey tatlı kahve· larmı, pencerelerini srmsıkı ka· 
doğruıu? rengi bir ayıcık! patıyor, buna rağmen de rahat-

Ve galan bir tav.rrln, şap • Aytcık, ama hayli heybetli! ça uyuyamıyor, biç değilse ya-
kasını çıkarrp, kadını sell\mla· Köylü korkmuş, tabanları yağ· rı uyanık sabahlıyorlnrmıu. 
dı! lamış, köye kapağı atınca, so- Şimdi jandarmalar ayının pc· 

E\·l.adiklerlntn llk harta • luk soluğa ayı gördtiğünU an· §İndeymiş, fakat bütün arayıp, 
sında, karısr, hiç yadırğa·ma. -!!trnış. Fakat kendisine hl<: ı.;'ll t.ııranııılnrı bo~una cıkıvo~tı"'' 

- Ya aradığımı hiç mi hl<: 
bulamazsam? 

Yaradan, düşünceli bir ta • 
vırla sakalını sıvazladı: 

- Bana bak, dedi, iki kişi • 
nln bir araya gelip te mes'ut ,-
olması, kollelrnfyonda. dalma 
eksik kalan nadir bir pul gl :. 
bidir!. 

Yo kocaya, posta pullarına, 
damgalarına mahsus büyük: 
bir nlbUm uzattı: 

- Kendini bununla. tescm 
et, oyalan! 
Artık koca, akşamları karı· 

sile tek kelime konuşmuyor • 
du; çtinkil albümle meşguldtı 
ve diline pul yapıştırmalc için 
ihtlyncı vardı!? .. 

Vilhelm, Adfcrınan 

t" --- -No. 14-~ .... 
s Teşrinievvel 1938 
tarıhll gazeteye i•a
ve ·oıarak verilmiştır 

PARASIZDıR 
-~ - - ~~ __. 

Bin yıl 
sonra 
dünya 

Meşhur Amerikalı doktor Henri 0-
leriç, bin yıl so:ıra insanların hayatı 
nasıl olacağına dair uzun yıllardan.be
ri tetkikatın meşguldür. Bu mesele 
hakkında doktorun verdiği maliimat 
şudur: 

2938 senesinde insanların bütü:ı e· 
ncrjisi güneş şuaı ile rüzgarlara mun
hasırolacak, evle tuğla, beton, yahut 
taştan yapılmayıp, hususi bir maden
den yapılacak, i:ışaat mühendisleri. a· 
mele ve usta kullanmayıp bütün bir 
evi makineye yaptıracak. bu evler ga· 
yet süratle yapılarak çok ucuza mal 
olacaktır. Bin yıl sonra dağlarda ya· 
şıyan bütün vahşi hayvanlardan eser 
kalmıyacak, et bulmak mümkün ol· 
mıyacağı için bsanlar nebati madde• 
lerflı>n , . .,T\•l<ın h<ınl<ırla Vll"" 'P"<ıktır. 

-Ut:ıJuıııJJaıllltııımııllDllU!ııı:DJJllUI 

Deniz dibinden çıkarılacak 
ir hazine 

Mısır hu.tı:umetuıe nıuracaat eden 
bir İtalyan şirketi, Mısır sahillerinde 
İngilizler tarafından batırılan NapoI· 
yon Bo:ıapartm on üç gemiden mürek
kep filo enkazını denizin dibinden ÇI• 

karmağa teşebbüs etmiştir. 
Batırılan 13 Fransız harp gemisi 

Abukir körfezinin 13 metre dcrinliği::ı
de bulunu)'or. İngilizler bu gemileri 
1798 senesi 1 Ağustos günU batırmış· 
tır. Bu batırma hadisesi, Fransız as
keri tarihinin en şöhretli ve ayni za
mıi.:ıda en feci" bir sayfasını teşkil c· 
der. İtalyan şirketi, Oriycnt adlı A
miral gemisinin içinde Napolyonun 
hazinesini arayacaktır. Bir çok tarihi 
eşyayı bu gemiler içinde ltalyan!ar bu· 
lacak olursa Fransız bahriye müzcsi
;ıe satacaklardır. 

Fransız donanması 1 ağustos günü 
batırılırken Napolyan Afrikada bulu· 
nuyordu. İngiliz donanmasınna Nelso:ı 
kumandasında Mısır sahiline geldiği· 
ni haber aldığı zaman yaveri JUJyer.i 
Fra:ısız amiraline gönd~crek Abukir 
sahilini donanma ile birlikte derhal 
terketmelerini emretmişti. Jüliyen, bu 
emri yerine getirememiştir. Yolda öl· 
diirülmilş ve Fransız filosu açık de
nizlere açılmaya muvaffak olamadan 
İngiliz filosunun baskınına uğramıştır. 
Bu oaskında Nelson on ~ Fransız 
haTp gemisini batırmıştır. 



KURUN 
BİRAZ DA ŞAKA: 

Günlük, siyasi sabahlurıl 1 Aftos pı· yos 
çıkar gazete , 

R A ov 01 iki tavuk, bir horoz! 
5 T. evvel 938 çarşamba 
Akşam neşriyatı: 

18.30 Dans musikisi (plak). 
19. Spor musahabeleri: Fşef 
Şefik, 19.30 Karı§ık musiki 
(plak), 19.55 Borsa haberleri, 
20. saat ayarı. Nezihe Uynr 
ve nrkadaşlan taraf edan 
Türk musikisi ve halk §arkıta· 
rı, 20.40 Ajans haberleri 20.47 
Ömer Rıza Doğrul tarafından 
Arapça söylev. 21. Saat ayarı. 

ORKESTRA: 
1 - Yesel: Marş, 2 - Pct· 

torossi: .Silensiyo, Tango, 3 -
Velstet: Rustigc bürüder vals. 
21.30 Türk musikisi ve .halk 
§arkıları. 22.10 Hava raponı, 

22.13 Darüttalim musiki heyeti 
Fahri Kopuz ve arkadaşları ta· 
rafından . . 22.50 Son haberler 
ve ertesi günün programı, 23.00 
Saat ayarı. lstiklal maıııı· Son. 

Yabancı radyolardan 
almmıı parçalar 

Dans mu~ikisi: 
9.45 llil\'ersum ı; 1 O Hcromfins

for; 10.30 Nnpoli; 11.10 Budapeş
fe'; 11.15 Roma; 11.20 J.ondrn (R.); 
12 Londra (N.). 

"()pua ve ıenfonik konserltr.: 
8. İstoldıolm: (Mouırt). 

8.55 IJilversum 1 : Rübinstein i
daresinde Ulreht orkestrası 
(Oeethovcn). 

9. Turino gr. "l~ncilollo del 
• 

Yazan: Osman Cemal Kaygıh 

Bu vaka bundan yirmi beş se· 
:ıe önce olmu3tur: 

Nüfus katibi Hacı Ahmet E· 
fendi, çok eski ve yıpranmış bir 
nüfus kağıdmı deği~rmek için 
onu yeni bir resmf kağıda temi· 
ze çekiyordu. Fakat eski nU· 
fus kağıdını::ı pek eski ve pek 
yıpranmış Ôlmasmdan dolayı ı
çindeki yazılan gUçlUkle okuya 
biliyordu. 

Bu deği§lllektc olan ~t (A· 
gapiyos) isminde birinindi. Ha
cı Ahmet ef e:ıdi bu .ismi pek 
mrlu.kla okuyabildikten sonra 
yanındaki arkada§ı Namıi efen
diye seslendi: 

-Birader! 
- Buyur! 
- Rumlar (Ağa) kullanırlar 

mı? 
- Anlamadım, ne buyurdu· 

cnız ? 
- Rumlarda derim (ağa) o-

lur mu? 
-Ne gibi? 
- Yani demek istediğim biz-

deld (Ahmet ağa) (llehmet a• 
ğa), (Hasan ağa), (Hüseyin a· 
ğa) gibi Rumlarda da .ağa VaJ" 

mıdır? 

Nazmi efendi biraz düşUndük 
ten sonra: 

- Zannetmem ki, dedi, oo
lar ağa kelimesini kullansınlar! 
Hacı Ahmet efendi elindeki 

yırtık pırtık nüfus kağıdını be· 
rikine gösterdi: 

- Şu halde buradaki (ağa} 
kelimesi nedir? 

Nazmi efendi kağıdı cli::ıe a· 
lıp bir hayli silzdii ve: 

- Bu, (ağa) ya da pek ben· 
zemiyor ama ... 

-Acaba bişka bir kelime ol· 
masm bu? 

- Olabilir .. 
- Mademki, Rumlar ağa ke· 

limesici kullanmıyorlar, onun 
için bu :kelimeyi buraean çL\ar
fiak nasıl olur? 

- Sen bilirsin, isterse:ı çr 
kar! 
Hacı efendi, yeni nü(us k~ğı· 

dına (ağa) kelimec-..Jni yGZinadı 
ve arlamm isim hanesine ude· 
cebir {piyos} yazıp geçti. Şiın
dl sıra babasının adna gelmiş" 
ti. Lakin Agnpiyosun baba.~ınm · 
adı yazıl~ Cilan yer o kadar ezik 
bUzUk bir hale gelml~i ki, bu· 
nun do~ dUrü.st o!."Ulllil:ıuiıa 
imJdb yoktu. Halbuki burada 
da (FoUıki Rlms) yazılı idi. 
Hacı Anmet efe:ıdi ~krar u· 
hada§Tna danrştı ! 

- Hele bir de şuna bak ba .. 
kalım, ~u .ne okursun sen? 

Nazmi efendi klğıdı eline a· 
lıp bir hayli süz.dil. bir hayli 
heceledi ve en sonunda: 

- Beo bunu okuyamıyaca· 

ğmıazizim! 
Deyip bıraktı. 

(Devamı 7 inci de) 

Bunları hatırmızda 
tutun! 

YANGIN: 
İstanbul için: 24222, Beyoğlu i 

cin: 44044, Kadıköy icin: G0020, 

Osküdar lçln: G0625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Ta. .. 

nıbya, Büyükdere, Fenerlıııhce1 
Kondilli, Ewırnkôy, Knrtal. Büyüt~ 
adn, llcybeH, Burgnz, Kınalı için: 
Telefon muhabere nıcmurun:ı yan .. 

gııı demek kfıfidir. 
Rami lllatyesl: 22711. 
Deniz itfaiyesi: SG. 20. 
Deynzıt kulesi: 21996. Gnlııta 

yangın ·kulesi: 40060. 
Sıhhi lmdnt: 44998. Müddciumu-
/ . 

milik: 22290. Emniyet müdürlüğü: 
24382. 

Duglas Feyrbanksın 
işi mesele oldu 

Vaşingtondan akseden bir ha" 
bere göre, maliye ile Duglas 
Fayrban.ks arasında enteresan 
bir vergi ihtilafı alevlenmiştir. ' 
Bu vergi ihtillifmm safhaları 

Qa, bilhassa filin yıldız.ları ta.• 
rafmdan alftka ile takip olun • 
mnktad~. 1 

Duglas Feyrbanks, filmden 
kazandığı paradan başka borsa 
oyunlarmdan da ara kazanmış, 
bir tek sene zarfında bu suret
.le 700 bin dolar kasasına ind~ 
mi§tir. Maliye borsadan kazan• 
ca 85 bin dolar vergi koynıuır 
tur. ! 

Duglas Feyrnba.nks, bu ınilt- · 
tarı çok faZJa bul.n1akta, ~ol[ 

daha az vergi tarbedllmesi urı 
gun dil§CCeğini iddia etmekte· 
dir. 

l.ngo (Don:ıtl). 

JO. Brüksel l: (Şubcrt). DAYI :BEYiN MARiFETLERi~ 
;10.35 Londra (N.): Henry Woud 

Juhilesl konseri. 

'Oda ntU!ikisi: 
3.10 Hilvcrsum 1; 5 Rndio Paris; 

(i.15 Jkrlin; 9 \'nrşovn (Şopcn); 9. 
l O Dtturnünster (Şunı:ın); 9.20 
llu<l:ıpe~le; 8.20 Oslo (Şubcrl); 10. 
30 lstokholm (koro); l 0.80 Kolon
ya C\loınrt). 

Piyes rn konferanslar: 
8.30 N::ıpoli gr.: "1 Mnriti". 
9, Londrn {R.): "Wh:ıt every 

Wom:ın knows". 
9.30 Eyfcl: ÇlnpiyeslerL 
9.40 Jlilvcrsum 2: "Niçe \'C Yag-

ncr". 

Varyete ve kabareler: 
8.35 Bilkrcş; 9 Brüksel l; 9 Lon

ürn (N.); 10 llndio Parls; 11.30 
l'Mt ParJsicn. 

2 - llURUNftll İL\V.ESt • 

- ,.-- .. . '4:;1'-z::;;:;:s 

?) 

J 
-, 

Aftos piyos 
;(Baş tarafı 2 incide) ki •• ld .• ri, ri .. z.os .. z.os.. ~ 

Yemek paydosundan sonrn Acaba .(Rizos) mu, .(Riros) 
tekrar daireye gelen Hacı Me.b,· mu? 
met efendi ayni kağıdı eline al- Tekrar yavak yav~ okudu: 
ijı ve adamın babasmm adı (Fo .. fotaklros..} biraz düşün· 
yazılacak olan yeri açık bıra" dil. Tekrar adamın kendi isim 
karak öteki haneleri güı.elce hanesine ~ gezdirdi: (Aftos· 
öoldurdu ve akşam paydoeu:ıa piyos!) 
bir saat kala bir I§ bahane e-- Yine biraz durdu ve: 
j!erek daireden çlkmağa bam"' -Adam sende dedi, madem· 
lanırken oraya yeni memur e- , ki, dedi, kendi adı (Aftospiyos) 
öilmi~ olan genç ~boi çağıra· babasınınki de (Jki tavuk bir 
rak: horoz!) olacak.,, 

- Oğlum, dwi. benim ·ioJm Hemen kalemi eline ahp ora· 
yar, biraz erken gideceğim, au ya da (iki tavuk bir horoz) ya· 
nUf us kağıtlarını al, bu yeni zarak bu yecıi nüfus kağıdını 
kağrdı::ı bir çok yerlerini ben biraz sonra gelen sahibinin eli· 
Cloldurdum. Yalnız herifin ba· ne tutuşturdu. 
basmm ad.mı bir türlü okuya· • • • 
ma.dığnn için orasım açık bırak Fotaki Rizoe oğlu Agapiyos 
tım. Şimdi nerede ise kağıtların efendi, bir alım satan işi için 
sa.bibi olan adam gelir, o gelin- bir gün defterhaneye gitmişti. 
ce, sen ke:ıdisine sor bakalım, Tam takrir i§i yapılacağı za-
l>a.basının adı ne imiş ve ona man defterbaneni:ı iri yan, eıır 
göre o lboŞ kalan haneyi doldur, man, palabıyıkh bir odacısı alt 
heriften }Jarcmı al, yeni kağıdı koridorda avaz avaz bağmyor
kendisine ver, ikisioi de battal du: 
evrak dolabına koy! - .Aftospiyos, iki tavuk bir 
, Genç kltip: - horoz efendiii! 
r - BaşüstUne ! Fakat hiç cevap veren yoktu. 
' Deyip k.8ğıtları aldı, biraz Hademe birkaç defa böyle 
eonra. Nazmi efendi de pılısını, bağırdıktan sonra kimseden bir 
pırtısını toplayıp gitmişti. Genç cevap alamaymca. bu sefer §ÔY" 

kfltip, mahut k~ğrtlara göz gez- le seslendi: 
ü.irmcğe başladı ve yeni nüfus - Fenerde .. Abdi Subaşı ma· 
kliğıd:cıdaki (piyos) kelimesini hallesbde.. Dolmayıkaptı so· 
görünce: kağında-. Dokson dokuz numa· 

- A. .. dedi, ne tuhaf isimi ralı hanede sakin ikin tavuk bir 
Piyoo .. Piyoe .• Piyos.. horoz oğlu Af tospiyos ef endil! 

Sonra içinden: Kendi adresİni duyunca Aga· 
' -Bu dedi, sadece (Piyos) ol- piyoe efendi ileriye atılıp bade. 
mıyacak, şunun ba.gına bir de nıeye sokuldu:: 
:<Aftos) ilave edeyim! - Adres bizim adres ama. .• 

Ve tuttu, (Piyos) kelimesiııin -Eyi 
)>aşma bir de (Aftos) yazınca - Eysi, ısen şu ismi bir daha 
herifb adı (Mtospiyoe) oldu.. söyle bakalım! 
Bu iş bittikten Sonra. Hacı Meh - İki tavuk bir horoz oğlu 
met beyin boş bırakmış olduğu Aftoopiyos ef e:ıdi ! 
haneyi de dold~ak için ada· - Yanlışlık olacak, o ben de· 
pım eski nüfus k!iğıdmdaki ba- ğilim, mutlaka başka birisi ken 
basının adını hecelemeğe ko· di adresi yerine buraya benim 
yuldu: Fo .. fo .• fo .. tn.. ta.. ta.. adresi.mi vermiş olacak! . ... ........................ ... 

- Sevgilim eğer beni deniz seyahatine gönderirsen orada 
seni ~ok düşlineccğime itimat et. 

- Ben, senin burada kalmanı ve denizi dilşünıneni tercih 
ederim .. 
...... 1 ... , ........................ -

Fransızlann 7tnl yaphldan 1>fr tran8 sat1antli!fn Uç 4lemiri 

Haydutlar;a mücadele 
(Baş tarafı 3 üncilde) 

bunların hemen hepsi ruhoo 
duydukları isyan veya hiddet 
üzerine haydutluğa atılma.ktar 

Binaenaleyh, Mister Huvere 
göre, haydutlukla mücadele i· 
çin evvela cemiyetin yaşayış .se. 
viyesini yükseltmek, sefaleti 
kaldırmak, haydutluğa müsait 
muhiti temizlemek 18.zmıdır. 

Yine Mister Huver, haydutla
rn bazı siyasi kimseler tarafın· 
dan himaye edildiği kana.atinde 
dir. Kitapta misalleri ile göster
diğine göre, dahili siyasette ga
yeler güden, menfaatfoe muva
fık siyasi cereyanları beslemek 
istiyen bir çok kimseler bazı 
gangster ~ebekelerinl himaye 
etmektedir. 

Bu:ıun için gangsterliğin vü· 
cudilnii ortadan kaldırmak ı· 
çin, bu fena siyaset adamlarının 
da temizlenmesi 18.zmıdır. 

Gangsterlere ka.reı mücadele 
teşkilatının sadece çocuk hır

sızlarile uğraşan bir kolu var
dır ki, sa:ı zamanlardaki faali· 
yeti ekseriya feci neticeler ver
miş olan bu haydutluğun bir 
gün tamamen ortadan kalkma
sında her halde bliyük rolü ola· 
caktır. 

''Kidnapper,. (çocuk kaçırıcı>: 
ları ele .~rmek için kullanılan 
bir usul, so:ı bir vakada çok i· 
yi netice vermiştir. 
· .Haydut Bil Darnard, kaçırdr 
ğt bir çocuğun ailC!linden iki 
yüz bin dolar istiyor . . Polis ha
ber almca derhal çocuğun aile· 
sine parayı muvakkaten ver 
melerini söylüyor. Yabız gön· 
d~cekleri paralardaki nwna .. 
re.lan polisin kopyesinc mUsaa· 
de istiyor: lki bin tane birer 
dolarlık paranın üz.erindeki nu· 
maralar ayrı ayrı .:ıot ediliyor. 

Bundan sonra bu iki bin nu· 
mara binlerce dcl'a kopya edile. 
rek birer liste halinde bütün 
bankalara gönderiliyor ve "bu 
oumaralı paralan kim getirirse 
derhal polise haber veriiı,, deni
liyor. 

Gerek bu numaraların kopye
si, her b:ı.nkaya ve mali mfiesse· 
seye ayrı ayrı gönderilmesi, 
allphcsiz ki, yorucu bir iştir. 
Fakat bundan polis usanmadığı 
gibi banka memurları da ~ika
yet etmiyorlar ve ı:ıibayct bir 
gün, haydut Bil, numaraları ka• 
ra listede bulunan paralardan 
bir kısmını bir bankaya. yatrrır· 
ken yakalanıyor. 

KURUN 
Yeni tefrikalar, yeni ve canh yazılarla beraber 
HERGDN 12. 16. 24 SAYFA 

f. - KUBUNa.: 
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20 Z1I\"DA?'\Cl KAPTAN 

- ktu Zehrayı bağrıma bas. Yaktım yo · 
tım: 

- Zehra .. f GlSzlerlme fnanamı--.Ah Yusu .... 

yorum. h Yoksa rüya mı-
- Den de Ze ra .. 

dır bu? 

- Allah bize acıdıZehrayı kollan
Konuşamıyordum.sıkıyor, apUyor

mın arasına aldım, 

dum: ü de yara mı var Zehra? 
- Yilz n h her tara-
- Bflmf yorum •• O sar oş 

fımı hırpaladı. . 11 l arasında 16· 
- Seni onun ko ar 

rdum Zehra .. 
rünce cıldmyo h Uml gardUn?. 

D ek benim a 
1 - em Jdmbllfr ne ba e _ Görmescyd~m. 

gelecektin 1 dtle benzer btr şey a-
VstUmde men Zebranın elbf· 
d Bulamayınca ~· ra ım. koparıp kanlı .1 .. -sesinden bir parça 

zunu sildim: Z h a Seni kaçırdı-
- Nasıl oldu e r ·· 

lar mı?. N kadar genç kız 
Köy basıldı. c 

- 1 ı kacırdılar. 
buldularsa hopsb~Ur ne hale geldi? 

- Baban kim ktan ölmUşUlr. 
- Meraktan co Ben seni baba-
- üzuıme Zebra. 

11 ederim .. 
na göturilp tes m aya Yusuf .. 

- Götürme beni or ·anına gitmek 
- Niçin babanın l 

istemiyorsun?· Ama .. 
- lstemez olur muyum .. ., 

ı yoksa.· 
- Kabul etmez :n istersen ıötUr. 
- Kabul eder .. ek lstcmi~·orsun .. 
- Demek gltm k fstcmlyo -

rı kalma 
- Senden ay fnle bulunmak 

rum Yusuf. Hep sen 

fstryorum. . bağırışlar 
Gemide sllAh sesl~rı, öksUrc bize 

dinmişti. Papas öksilre 

doğru yaklaştı: d' Artık 
- ScvglJI cv!Adıro, de ı. 

----------------------kurtulduk. SJzl Jyi bir yere götüre
yim. Zehra ku:ımız da yorgundur. 
Anladıtıma göre yarası da var •• 

Zobra: 

- Bu klm, beninı ismiml nereden 
blJfyor?. 

Diye sordu. 

- o. benim pederim Zebra. dedim. 
Çok Jyfllğlnl gördüm. Haydı onun 
dediği yere gidelim. 

Papas ikimizi ktiCUk bir kam ta
ya götUrdU. 

- lete sızın oaanız, dedi. Bir fş 
olursa haber veririm. Benim işim 
var. ÖlUlcrt denize gömecetız. Yaka
lananları da zindana .. Bizim zlnda
nımrza h psedecc~Jz. Genıı bizim ol
du.'' 

Zlndancıba~r, Zindancı Kaptan 
adını almıştı. Gemi onun ellne g~
mlştl. Botuşmada Yuaur Ue beraber 
Bayrnktnr Karaveli, Zebun Masa, 
Dcrdmend Hilsoyfn n Ömer en cok 
yararlık göstermişlerdi. Zindancı bu 
ıeventlerln dövlişlerlnl de &Otmuş, 
beğenmişti. Gemf de bir tek dUomao 
kalmayınca hepsini önUne çatırdı: 

- Şimdi, dedi, eöı verdlttm gf bf 
ne var. ne yoksa aramızda taksım e
deceğiz. Yalnız bu fşl buradan kalk• 
trktan sonra yapsak daha lyl olur. 
çunkU bizim korsan yaman adam. 
dır. Daha elinden kurtulmu, deftıız. 
Geminin kalkması l<:ln hava Ibam. 
Sahııhı bekleyeceğiz. 

Geminin yeni tayfaları mUthlş ıu
retto yorulmuşlardı. Uyku, eşyarı 

payetmekten daha l;yf idi. Mademtı 
Zindancı Kaptan s6z vermişti. Nasıl 
olsa dağıtacaktı. 

s.ab;h 
0

8g~rı;kc~ bUt~n °ta;ta u .. 
yandrrıldr. 

Zindancı: 
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leştlrerek gemioon uzakJaotı. 
Korsan kaptan ile maiyeti gemiden 

hayli uzaklaşnuola.rdt. Esir papas, gü
vertede göründü. Eteklerini dalgalan· 
dırarak arkadqlarının bulunduğu ye· 
re iniyordu. 

Günlerdir, akıbetinden haber aJm· 
mıyan papaz karanlık zindana girer 
mryan babası karanlık zindana girer 
ginnez bUyUk bir sevinç tezahUril ba
yrldı. Her ağım an bf r se.s çıkıyordu. 
Yusuf: 

- Muht.erorn peder, meraktan öJil· 
yordum. Kaç gilndUr yeyip içmiyoruz. 
Bi.zi bu kadıır unutacağmuu hiç um· 
mazdık. 

Papaz, mağrur bir tavırla göğsünü 
kab&rttt. 

- Ben, dedi, hep siıtin için çalışıyo· 
nım. 

- Demek Jyi bir haber var? 
- Heın hiç u.nunadığınu: kadar iyi.. 
- Aman muhterem peder. Çabuk 

söyleyiniz. 

- Hayır .. Ben söyliyecek değilim. 
Yalnız aunu a6yliycyim ki. size yapı
lacak tekıtfi hemen knbul ediniz. 

- Teklifi kim yapacak .. 
- ŞimdJ görill'8Unliz. 
Içeri zindancı girmişti. Esirler bir 

birlerine bakıştılar. Ondan mUthie su· 
rette korkuyorlardı. Gerçi zindancı hiç 
bir vakit kimseyi dövmemiş, kimsenin 
kalbini kırrnamıetı. F'akat her e$İr, 
kendisinin orada bulunmasını. onun yü 
1.tinden biliyor, ondan ölümden ka~ar 
gibi kaçmak istiyordu. 

Zindancı yavaş yavaş ortaya geldi. 
- Arkadqlar. 
Diye aöuı ba.§ladz. Gözlerini bütün 

esirlerin yüzlerine birer defa ger.dirdi. 
- Arkada§lar. sizinle çok mUhhn 

bir şey konuşrıcaflm. Evvela sormck 
isterim ki. eimdiyc kednr benden hiç 
bır fenalık gördünüz mu? 

Birkaç ses cevap \'erdi: 
- Hiç bir fenalık görmedik .. 
- Hayır, hepiniz söylemiyorıunuı. 
Bu se!er bUtUn ağızlar ayni cümle

yi tekrarladı: 

- O halde konu§llbiliriz. Ben sizden 
yardım istiyorum •. Nasıl kabul rde.. 
cek misiniz? Vereceğiniz cevap "e· 
vet,, olursa hepiniz kurtulacaksınız. 

Papas söze karıştı: . 
- Arkada§larım bu sözlerden bır 

şey anlamıyorlar. AsıJcsa söyleyiniz .. 
- Açrk~ söyliyeyim. Ben, bu i~1 

kaptanı korsandan hiç memnun defı: 
lim. Senelerdir burada zindancıhli 
ediyorum. Görmediğim fenalık kalma.. 
dı. Şimdi kaptanımız dışan çıktı. Ge.. 
mide eJJi kız vardır. BunJann onu be· 
nim tarafımdandır. Geriye kırk ncf er 
kalıyor. Siz bana yardım ederseniz 
bu kır'k neferi zarar veremiyecck 
hale getiririz. Ondan sonrası kolay, 
gemi bizim olur. 1çinde ne v~rsa kar
de§ payı ederiz. Sizden isteyen bura. 
d~da kalır, istemt:ycn acfbe ttir. 

Papas tekrar söze karıştı: 
- Kırk nefere ne yapacağınızı da 

söylerseniz çok iyi edersiniz. 
_ Evet, o kırk neferi ilk önce aar. 

hoş edeceğim. Sırho§larla mücadele 
etmek l:olnydır. Hiç biriniz bundan 
zarar görecek değilsiniı:. Fakat her ih· 
timale kar§ı silahlı olacnksınız. 1-
cap ederse harp edeceğiz. 

Bütiin e'lirler birden cev3p verdi. 
ler: 

- Kabul ediyoruz .. 
- Razıyız .. 

- O halde size vereceğim talimatın 
mühimleri unlırdır. Topçubaır, dü • 
menci ve yelkencibaşı kamaralarında 
uyurlar. Onlara kimse doltunmaıın. 
Onlar <"lmadı mı gerniyi yürüteme 
yiz. 

Zindancı daha evvelden adamlırın 

• -er. 
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hazır.attığı ıillhlan esirlere dağıttı. 

Zincirlere vurulrnuı oWı esirleri çöz
dürdü. Her it tamam olduktan aon. 
ra: 

- Ben gidiyorum, dedi. · Yukarda 
prap ziyafeti verilecek. Siz huıt bu. 
lunun. Bizden olmayan 'kim karımıza 
'ıkana hemen öldürün. 

Gece olmuıtu. Ay bulutlann ara
amda bazan kayboluyor, bazan etrafı 

aydınlığa gömülüyordu. Geminin bü -
tün tayf alan durmadan içiyorlardı. 

Zindancı ikidebir: 
- lçin diyordu, için.. Kaptanımız 

torbalarla altın getirecek .. 
Bu içki llemi devam ederken esir. 

ler de silihlanıyorlardı. Zindancı tek~ 
rar zindana indi. Silihlı tsirleri birer 
birer çıkarıp yerlerine koydu. 

'Oç kiti cephaneyi bekliyccekti. On 
•ilihlı kıç üstünde bulunacak, diğer
leri güvertede silihla verilecek ipre
ti bckliyeceklerdi. 

Bütün bu itler hazırlandıktan son. 
ra muhalif tayfaları daha fazla aarhoı 
etmek sevdasına düıen zindancı onla
ra hiç ummadıkları bir müjde ver&: 

- Arkadaılar, dedi. Çok neıeli 
olduğunuzu görüyorum. Hayatımda 

hiç yapmadığım bir ıeyi sizin ıtre • 
finize yapmak istiyorum.. Biliyorsu • 
nuz, ki gemimizde birçok esir lOz var. 
Bunlardan bir 'kaçını buraya getircce. 
ğim. Daha iyi eğlence yapmıı olaca
ğız. 

Bu yalnız sizin için yapılıyor. Kap
tanımız duyana hem ı~i, hem de be
ni öldürür. Kabul ediyorsanız getire • 
yün. 
Dimağlan çoktan ıarapla uyupuı 

... tayfalar: 
- OetJr zindancrbaft, diye bağır • 

cblar, retlr.. Eğlenelim. Kaptanımıza 

bir tek kelime söyleyenin kafası par-

Bu, cidden iyi bir buluttu. Ağla-

maktan gözleri kan içinde kalan körpe 
kızların meclise dökülmeleri, sarhoş .. 
tarı büsbütün coıturd~. Hep birden 
ellerinde prap kadehleri ayak!andı 

tar: 
- Huraaa .. Huraaa .• 
Diye baiırdılar. 
Salon kaynaşıyordu. Korkudan 

gözleri yerlerinden fırlayan gene 
kızlar, sendeleyen, yıkılan, ağızla

rından salya akan tayfaların kolları 
arasında hırpalanmaya başladı. Ba
ğırıyorlar, itiyorlar, ısırıyorlardı. 

Fakat bunların hiç biri fayda vermi
yordu. Şarap su gibi içiliyor, ıslak 
dudaklar, genç kızların yanakların
da kuruyor, bunlar da klfl gelme
yince dişler, pembe tenlere geçiyor
du. 

Yusuf, güverte bekleyenler arasın
da idi. Zindancının esir kızları salo
na götUrdilğllnU büzUldilğU köşeden 

görmüştü. Derhal aklına Zehra gel
di. Kanı tutuştu. Ya sevdiği kız da 
bunların arasında ise .. Klmbllir sar
hoşların elinde nasıl hırpalanacaktı. 
Yerinde duramıyordu. Aldığı tali -
matı unuttu. Yerlerde sUrUnerek sa
lona yaklaştı. Yan deliklerden biri· 
ne başını soktu. İçerisini seyretmeğe 
başladı. Sarhoşların esir kızları mer
hametsizce hırpaladıklarını, Ustleri
nl, başlarını parçaladıklarını görü
yordu. 

Gözleri Zehrasını arıyordu. Onu 
görse hiç bir şey dinlemeden içeri 
atılacaktı. 

işte Zehra da tam karşısında idi. 
Saçı sakalına karışmış bir tayfa kol
ları arasına almış, mütemadiyen sı
kıştırıyor, öpmele, ısırmaya çalışı
yordu. 

Yusuf gözlerini uğuşturarak bak
tı. :Uıuıbap J:UtılmJI .. aaglan 4a&ıl· 
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mış olmasına rağmen Zehrayı tanı

dı. Fazla duramazdı. Başını dellkten 
ayırdı. Salon kapısına doğru koşu

yordu. Elinde horozu kaldırılmış bir 
piştov tutuyordu. Kapının önUnde 
sarhoş bir tayfaya rastladı. Saçların
dan tuttuğu gene bir kızı sUrUkleyor
du. Yusuf tahammül edemedi. Pişto
vu tayfanın göğsUne doğrulttu ve a
teş etti. 

sna.h seslnfn duyulmaslyle etraf 
karıştı. GUvertede toplanmış olan si
l~ hh esirler, yıldırım gibi sarhoşla
rın salonuna doğru atıldılar. Zin .. 
dancıbıışı neye uğradığını şaşırdı. 

KRpıdan çıkarken Yusuf Ue karşı .. 
laştı. Sorlu: 

- SUAhı kim attı?. 
- Ben .. Bir y:mhşlık oldu. Bir tay-

fa Uzerime hücnnı ediyordu. 
Yusuf fazla söylemedi. Zlndancı

yı bir tarafa iterek içeri daldı. PiŞ

tovu fırlatmış, hançerini çekmişti. 
Keskin şarap kokusu bir an lçln

do lıeynlnl sersemletti. Gözlerini ka
rarttı. Zehrayı arıyordu. 

Yusuf bu kısmı şöyle anlatıyor: 
"Esir kızlar tanınmıyacak hale 

gelmişlerdi. Ustlerl başları yırtılmış, 
omuzları, göğüsleri çırılçıplak hale 
getlrllmiştl. Sarhoşlar, sllA.h sesini 
«!uymamışlardı bUe. Fakat ben Zeh
rayı bir tUrlU bulamıyordum. Bulun
caya kadar da slllhlı arkadaşlarım 
içeri girdiler. füıstıııdı~ları sarhoşu 
yere seriyorlartlı. 

Sarhoşlar kUfUrler savurarak yer
lerinden fırhmağa talışıyorlar, fa
kat bir şey yapar.ıadan kanlar itin
de yıkılıyorlardı. Ritktn bir halde 
bulunan esir !m:l11.rın bağırışları ku
laklarımızı sağır ediyordu. Bu hal, 
bana Zehrayı da. unutturdu. Hançe
rimi önUme gelen sarhoşun göğsüne 
saplama.la bajladım, Bir aralık tu• 

-lağımın .dibinde bir çığlık koptu . He. 
men döndüm. Beynime doğru inmek .. 
te olan bir hançer, başka birinin elly. 
le menedildi. DUşman tayfalardan 
blrfnhı beni öldilrmek tein kaldırdığı 
el, başka blrl tarafından durdurul
muştu. 

Geri dönmemle canıma kıymak fs
t.eyen ihUyarı yere sermem blr oldu. 
Beni kurtarım, y~z.U gözü kan Icinde, 
saçları dağımk, P.lblsesl paramparça 
esir bir kızdı: 

- Yusuf .. dıye haykırarak Uzcrl
me atıldı. 

- Zehra se:ı misin? • 
- Benim, Yusuf .. 
Onu kucaklayarak kaldırdım. Dı

şarı çıkacaktıc1. Fakat yol yoktu. 
Herkeı1 blrlblrJ~o girmişti. Piştovlar 
patlıyor, kılıçlar, hançerler çalışı

yor, yaralana:ıla.r, ölenler, korkan
lar, yabanı hayvanlar gibi bağırışı
yorlardı. 

Kalabalığın arasından, kucağımda 

Zehra dell glbl koşmağa başladım, 
Kendimi müdafaa edecek halde de
ğildim. Bir çocuk bile öeni öldürebi
lirdi. Muhterem pederimi gördüm. 
o da beni göreli: 

- Yusuf, evIA.dım .• dedi. Ne yapı
yorsun? 

- Aman muhterem peder.. Bana 
yol göster .. 

önUme dUştU. Harpten, ölüm gell
yormuş gibi korkan papas kahraman 
kesilmişti. ÖnUme gelenleri yerlere 
deviriyor, bana yol acıyordu. 

Gü,·ertcye çıktık. Geminin her ta
rafını pek iyi bilen papas beni tenha 
bir yere gBtUrdü: 

- Burada otuı-unuz .. dedi. Kimse 
gelmez .. Ben sizi beklerim. 

- :Muhterem peder .. 
- Sana söylediğimi yap .• 
Zaten onUD.la. ıuıa konuıma&& 


