
M~ksikada fe·ci bir 
tren kazası ' HERYERDE KURUS r 

Meksiıka, 24 (A.A.) - fçin.. 
de işçiler, kadınlar ve çocuklar 
~ltınan bir tren Veracruz dev1e
tı arazisinlde kain To1osa civarın_ 
da ~oldan çı!km.ıştxr. 

~ 

t 

1 
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Dikilide zelzele 

;n·.:·kaç petrol vagonu iştial et
J?ı ihr, Üçüncü mevki yolcula.. 
~1~dan 40 ki~i yanarak ölmüş.. 
l.Lr, 
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İzmir, 24 (A.A.) - Evvelki 
gün ve dün Dikilide orta şiddet. 
te iki zelzele daha olmuştur. Dün 
Kemalpaşa kaza merkezinde bir 
:ı:elzele olmuş ve on beş saniye 
devam etmiştir. 

" 
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--· o n -
Alman Hariciye Ribbentrop'un Danzigteki nutku 

' vetil 
una kad h e zr1ıetti 

iman milletinin Doğuda, Cenupta, Batıdaki 
hudııtları kat'i olarak çizilmiştir 

l\f Ustemlekelerimizden başka birşey istemiyoruz 
---------- - ---.. 'i " . rada söylediği nutukta, Danzigin 

al kanlar-
da sulh 
lem anları 

ni.bTJcnfro"1 ,;rrv • f)"f'r[1 1Jir SO.V
yct ge:wr.ı lilc kcıııışııyor 

D:ııı z ig, 24 (A .. \.) - Alm:ın II:ıri. 

c i :r~ nazırı F on Ilihlıcntrop, eski 
nı~ıhariplcr giinü nıiin:ısel.ıelilc bu. 

bundan böyle Almanyadan ayrıl· 
mıyacağını kaydeyledikten sonra 
Almanya ile Danzigin harbin mesu

" lii addedilmek istenildiğini, fakat 
bugünkü harbin Alınanyaya kelime
nin tam ınanasiyle empoze edilmiş 
olduğunu bildirmiştir. 

Führer 1931 te Pilsudski ile iki 
memleket miinaselıatına yeni bir 
islık:ıınct verdikten sonra Danzi~ 

ve Koridor meselesinin ergcc h:ıL 

lcılilnıcsi lüzumunu hic bir şüplıc

~·c mahal kalmıyacak 'eçhile lıar<·
kct clmişlir. Tam bir sene evvel 21 
Teşrinievvel 1938 de eski Polony:. 
elcisi Lipsikiyi Fülırcr namına Dcı·

tescg:ıdenc davet etmiştim. O gü ıı 
Danzigin siyascten Almanya dnk_ 
tine dönmesi Ye iklisaclcn Polonyn
ya bağlı kalması hakkında tckhf
lerde bulundum. Karşılıklı ollı r:ık 

bir olostrad ve bir şimendifer ya. 
pılnc:ık, hııdullar kati ol::ırak tanı_ 
nacak ve ademi tecavüz paktı dn 25 
sene uzatılncaktı. nu teklif 5 Ha
zirıııı rn:rn da bizzat Führcr t:ır:ı

fından D. Deke benim öniimde n• 

(Devamı 5 in.cicle,' 
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r Büyük bir mütefek~ırin ölüm yıldönümü 

Gökalp için bugiin 
ih.tif al l/apılıqor 

lsmail Hakkı Baltacıoğlu bu münas~betle 
bir muharririmize şunları söyledı : 

Alman tnyyarelerinbı Skapn. ı;ııov'ıla eski İngiliz lınrp g<"ml~i f ron Dukc iızerine 
yaptığı baskını ajans bnberi olarak \'Cl'lUİŞtik. J3u baslon ııcti(>esinde p,cmidc bazı tnlı
ribnt olmuş, fakat insan ölmemişti. İngiliz gazetelerin elen aldı""•ınıız yuknrıki resimdo 
hildiscııin nnı;ıl ccı·cyan ettiği temsili bir şekilde gösterilmiş tir. 

I stanbuldan Erzuruma: 

Tü_rk mühendis ve işçisinin geçirdiği imtihan 
"Ziya Gökalp sosyoloji ilminin kurucus~ olan 
DUrkhayım ' den sonra . en büyük sosyol~,tl!~ur,, 
Büyük sosyoloğ, ve .. ~üt.~- """' 

Yürekten söylenen söz: Sağ ol Mifli Şef, sana bin minnet ve şükran 
YAZAN: Vekta· ~a~ı~ Oıne:rıı 

fekkir Ziya Gökalp ın olumu
nün on beşinci yxhndayız. 
Bu münasebetle saat 15 ?e 
üniversite konferans salo
nunda bir toplantı yapılacak
tır. Kendisinden, merhum 
Gökalp hakkxndaki fikirl~rin~ 
rica ettiğimiz sayın terbıye~ı 
isı;ıail Hakkı Baltacıoğlu bır 
muharririmize şunları f'öyle. 
miştir: ... 

"Ziya •ök:ılp sosyoloJı ıl. 
minin kurucsuu ohn Em!l 
Dürkhayım'den sonra en bü. 
yük sosyol.-:ı~·dur. Yeni ilmin 
istiklaline en çok çalı§anlar
dan biridir. Gölrnlp'ın millet. 
leı-arası bir ~ölr.-eti olmaması. 
nın sebebi eserlerinin türkr,:? 
clm"':ııdır. Göknlp Tüı·kçi:J ii. 
ğün ve dcvletdli~'İn de -~U\'lt. 
cularından biri.dir. Gobılp, · · ·a··kn.ı ' 

• h , t' den sonra Sair va mUtefckkır Z1ya 0 P 
tanzımat arctcc ın • . . 
en büyült şuur hamlen11zd1r. t ·ı "T .. k ·ıı·ye .. 

. . 1 Kazım smaı ur mı ı .... 
Yazık ki onu ıyıce tanunayo- .1 .•. d Ziya Gökalp" ede· 

. k d v 1 • · · iyi cı ıgın e • 
ruz. Bırço v egcr· e~·ı:nı~ı • bi at fakültesi doçentlerin. 
ce tanımadıgımız gıbı... d/n H 2 yri İsad ''Türk terbi-

Gökalp i!;in bugün yapıla· yeciliğinde Ziya Gökalp_", ik-
cak toplantıyı Profesör Mus- tısat fakültesi doçentlerınden 
taf:ı. Şekip Tunç açacak _ve Zivaettin Fahri "Türk içti. 
mütecıkrlnn felsefe subesın. m~iyatında Ziya Gökalp" 
clen kutsi, büyük ~ütefek- mevzulu konferanslarını ve. 
kirin krsa bir tercilmci haliııi receklcr: cde-biyat şubesinden 
yaptikt.:rn sonra Doçent HiL Gündüz ve Şükrü isimli tale-

. beler ete Göblp'ın şiirlerini mi Ziya "Türı{ falstfe 1arı. 
hinde ·Ziya Gökalp", Profesör okuyacaklardır. .fll ... -----~·~~-::--............. ..., .. -------------

Bu resim Sı. 
vas - Erzurzım 
hattının işlet. 
meye açılması 
mün.<ı.\Sebetile Er 
wruma giden fo 
to muhabirimiz 
tarafından At
ma boğazında çe 
kilmiştir. YaL 
çın kayaları de
lip geçen treni 
ve coşlı.--un bir 
sckilde akan 
Fırat nehrini gö 
riiyorsunuz. Bu, 
kayalar, Türk 
işçisi tarafın
dan kara, soğu. 
l}a rağmen mii. 
tenıadi bir ça
lı~ tıeticesin
dc oyulm1l§tur. 

(Yazısı 8 üncüde) 

Almanya Balkanlılar Birliğini bozmak 
için Bulgaristanı kullanacakmış 

Roma, 24 (A.A.) - Havas: 
Mancherter Guardian gaze. 

tesinin siyasi muhabiri siyasi 
vaziyeti hulasa. ederek di~or ki: 

Berlinde Alman askeri ve 
mülki rüesa arasında yapılan 
konferans,"Hitleri şar}t~~e- ı ----- - .. -- -

sini tarsin ettikten sonra IngiL 
tereye karşı şiddetli bir harp 
yaparak Fransa ile münferit 
bir. sulh akdine teşebbüs etmek 
hususundaki kararında takViye 
eylem.iştir. 

Bu gazete, Fransayı İngiltei 
reden ayırmak için Hi.t:Ierin ı - ·--

sarfettiği gayretlerin beyhude 
olduğunu kaydettikten sonr:ı. 
diğer taraitan Almanyanm Ba.J
kanlarda karışıklıklar çıJtarmaıc 
istiyeceğini VP: bıı hususta da 
Balkanlıl:ır birHğini bozmak 
husu...CfllJl.da. Bu1garistanr kullil. 
na~ tabrnin~leı:ııekt<:<l!L". ı 
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Tu 
insanlar memleketinde 

--------Ya.zan: SADRI ERTEM------• 
Bunlar, Anadolu yaylasm

da açılmış l>lr çölden akan su -
.ar gilJi akarlar, giderler. Yal-
111 z gittikleri nl bilirler. Onla -
rm kulak1an sadece şu elimle
.} i duymuştur: 

"- 1~ varmış! 
Bir "nıış,, onları köylerln

len bir "nefiriauı,, gibi toplar. 
Onüne katar, kasabaları, şe
hirleri arkalarında bırakır. 
Dağları gerilerinde .. 

Giderler; gittikleri yerde ya 
iş vardır. Yarsa, saadete kavu_ 
ştırlar. Yani siyah ekmeklere 
beyaz ekmeği katık ederler· 
lıiiylece refaha e ı·crler. ' 

lş yoksa, ihtimaller onları 
!rnı;aba, kmıaba, mıntaka, mm
t aka suı·üklcr. Açlık. sefalet, 
ınlim farkr, ve teı;;kilı'.\tsızlık 
insanlardan mllreklrnp hu tur
ne 1:nfilesiui yer yer harap e
tler. Sayılarını a~altır. Yemen 
;imerinde kaybolan insan gibi 
Lıınuzlarıııda çapaları bir hay_ 
ti 1usan hastalrktan erir. kay
lıolur. Toprak delikanlılarr 
böylece yutar. ~Ievsiın ziraat 
iı;:çiliğ'i hudur. 

• .Mevsim işçisi meYSim bi-
tince gelmek maksadiyle 

gider. Fakat ;gurbete gidenler 
rle olur. Dunların ne zaman 
dönecekleri hiç maIUm değil
dir. Gurbet Anadolunun dene. 
lıllir ki, bir ınıntakasına has 
bir hal değildir. BUtUn Anado
lu bundan hisselenmişUr. O
nun içindir ki gurbet türküleri 
hemen her kasabada müşterek 
gibi bir şeydir. 

Sevmek gibi gurbeti de en 
iYJ.-'?i~e~ bizleriz. Onu asırlar
~cını.ızde taşıyoruz. Nice za_ 

:o--<lır, nesilden nesile intikal 
eden ,tek denebilecek millt mi
ı·as r prbetUr. Bv.nu dağlar, 
rüzgarlar, ağaçlar, halk çocuk 
Iarr;'luık babaları, halk ana
: •rr, - )faik kardeşleri bilirler. 
:ı ~tzan,lstanbulun veya. büyük 
;•.llirlerlmizden birinin tahta 
~ !i l:kau keperik:lerl araeİndan 

; · ,. inil Ü Jşitilfr: 
··~dı ... kanadmı kaldım 

~öllertlc 
Anasız, babaıııız gurbet 

ellel'(le 
Ya ben ağlamayayım da kim 

ağlasın!,, 
1mu sM;çoJC defa yaşı oıı beşi 

aşmamışj.Soluk benizli bir çıra. 
f;r hatırlatır. Bazan gözleri 
ya:jlI 't.bi_r köylü kadın kerpiç 
eyinin camsız, penceresine ba_ 
şrnı dayar ve sesini kısarak 
hıçkrrır: 

"Oda..<;ına. baktım odnsı ıssız. 
Şn.mda.nına baktım ı;-aıudam 

munısnz 

Sen orada ycwleş, ben bura
da yarsız,, 

Yahut sadece inler: 
"Su (leğilim akam gidem 

Kıyamam bir 
yanma 

ok çekem 
cnnrnu 

Bazan hasretin çıldırttığı in
sanların tek ümitleri dağlar
dır. Ona ümitsizce yalvarır ve 
bir hayal onun ruhunu kaplar: 

"Eğil da.ğlar, e~ll ağamı gö. 
rem,, 

Yahut: uzak iklimden sıla 
hasreti bir dere gibi çağlar: 

"Sılamın toprağı mis gibi 
kok.ar 

ADa'Dlm ekmeği burnumda. 
ti.iter. 

Bir dlllnıclk olsa bir yıla 
yeter 

Irak yakın deme gel &nam 

anam?., 
Kasabalarda, bUyUk şehir

lerde gurbetin bir hazin rliz
gA.r gibi estiği semtler ne ka
dar çoktuı- '! 

Köylerde hasret bekllyenle. 
rin meza'l' taşları şehirlerden, 
kasabalardan gelecek yar, ço
cuk haberlerini hAJA bekliye 
bekliye yosunlanmaktadır. 

Edebiyatiyle hayatımıza gi
ren gurbet bizde böylece top
rakla iş arasında mtiebet bula. 
mıyanlarm macerası olarak 
devam etmektedir. 

XIX 

TEZGAHIN SON SİPERİ 

Uşakta belediye reisinin o
dasında oturuyordum. Şehir 
halkından birçokları gelip be
lediye reisine dert yanıyorlar. 
Şehir işleri hakkında istişare
lerde bulunuyorlardı. 

Şehirde ıu meselesi ve is_ 

timlı\k işleri pek milhimdi. Sa
nıyorum su i~inde evkafın tyl 
hareket elmediğinde herkes it. 
Ufak ediyordu. 

lri vücutlu, yağız bir vatan
daşın sözleri ııa.ıa. kulağrmda. 
ıl.tr: 

" - Mekkede kuşlnra yem 
atılsın diye ,·akı f yaıulnıış. Bu 
ne biçim iştir. Burada Yatan
daş için yapılacak içtimai yar
dını l\Iekkenin kuşlarına serpi
lecek yemden daha çok yerin. 
de değil midir? 
Vatandaşm söıderi hende 

bir sürU lıayulleri kanatlan
dırdı. 

Taş lıasnıasr ''Alı .!\Iinelaşk,, 
le'lthaları basan Hu!Usi matba
asrnın bastığı allı yeşilli Mek
ke le\•haları al~lrma geldi. 

Mukavva bUylldU. 
Üstundeki resimler derin_ 

leşti. Hurma ag·açlnmıın göl· 
ğesinde bir vaha, bir perspek
tif halini aldr. 

Keskin gUneşe karşı kanat
larını geren, tüyleri pırıl pırıl 
medar kuşlarının hurma daL 
larına akrnınr hatırladım. 
Kuşlara yem parası vakfe

den meraklı adamı düşündüm. 
Acaba neden bu adam Mek

kenin kuşlarını Beyazrt camii 
avlusundaki insan tarla bera. 
bar oturup kalkan gUverclnle_ 
rin sıcak denizlerden koparıl
mış bir mercan dahnrn parçası 
hissinl Yeren .gagalannı, boz 
renklI kostllmlcrini, içi beyaza 
çalan bir kürk manzarası ve
ren kanat etlerini ince koyu 
renkll ayaklarını niçin seyme. 
miş. Mckkenin hurmalarını ga
galayan kuş, acaba bunlar
dan daha başka mı vasıflara 
maliktir? Hacı yağları suru
nur, zemzem içer, teyemmUm 
mu yapar? 

Bu ·acaip merhametin sebe
bi nedir? 
~n mağrur, en hUr mahlük 

olan ku~lnrının blle sıra alay
le.rmda akkft.mlıJr haline girdi
ği ufukları, ve ba tıfkttn arka-
sında muazzam, lıacr ya~·r ko
kulu, ar:ıırcu açık kalmış bir a· 
vuç halinde uzanan "Cezi retti 1-
arab,, ı valileriyle, valıalarlyle, 
çipil ~özlerinin kenarında şiş
man benekleri bir mandırada 
inekleri üretir gibi besliyen 
dilencileri görUr gibi oldum. 

Raclyo öğle havadislerini ,·e-
rlyol'Clu. Hepimiz heyecanlı 
Danziğ hnlıel'lerine daldık .. 

Karşrmdu e::ımcr, zo.yıf bir 
adam vnrdı. Elindo bir kurşun 
kalem, masanın tistilndeki JcA.
ğ·ıda bir şeyler kaydediyordu. 

" - Acaba dedim, bu adam 
radyo haberlerini mi not edl· 
yordu. Dikkat ettim, baktrın. 
1Ik aklıma gelen şeyin yanlış 
olduğunu anlamakta mtlşklL 
lflt çekmedim. Adam kdğıdın 
Ustüne bir sürii. rnkamlar ya_ 
zıyordu. 

K!ğıda dikkatlice baktığımı 
gören esmer adam gtilUmsedi: 

" - Boyunba~mrzm desen
lerini kaydettim . ., 
Adamın sevimli bir bakışı, 

ve tatlı söz söyleyişi vardı. 
Anlatmaya devam etti: 
" - Burada. lskoc kumaşla

rı kadar gUzcl ve dayanıklı iş 
yapılır. Biz onları el tezgA.hla. 
rında dokuruz. 

Merak ettim. Esmer adamla 
dlikkilnına kadar gittim. Haki
katen rengine, desenine, daya
nıklığına dikkat edilen top, 
top kumaşla karşılaştım. 

Hepimizin hAU. unutamadı· 
ğımız acaib bir Avrupa teH\k_ 
kisi vardrr. 

En güzel, en sağlam, en şık 
şey ora.da yapılır. 

Avl'Upayı bir "kemal,, ln öl
çUsil olarak kabul ederiz. Av
rupa bize göre ideale yaklaşan 
demektir. 

Bu psikolojinin kötUlUğtln
de ancak birimiz başka birinde 
sezdiği zaman ortaya çı k:ırrrız. 
Bu acaib his 'I'llrkiye ~arşısm_ 
da bir zamanlar kötU Avrupa 
malını yerli, gUzel TUrk malı· 
nı Avrupa malı diye J>iyasaya 
sevkedecek kadar hilekarlık 

A.mill olmuştu. Daracık dlikka
nın raflarında. gördüğüm ku
maşlar evvelıl. bende bu acaib 
"Avrupa .. hissini canlandrrdı. 
Kumaşların İskoç olduğuna 
inanmamak için hiç bir sebep 
yoktu. 

Adamll sortlum: 
"~) 

10,000 liranın başına 
gelenler 

Tayyare piyangosu ısabet eden iki arka
daştan biri paraları ahp kaçtı 

Polis ve müddeiumumilik tay 
yare piyangosunun doğurduğu 
bir emniyeti suiistimal tahkL 
katına el koymuşlardır. 

Hadise §udur: Kasım paşada 
oturan Hasan \'C Ali adırda iki 
arkadaş tayyare piyangosumın 

200 bin lira ikramiyesi olan 
son ke.şidesi için Beyoğlunda 
müşterek yarını bir bilet almış. 
!ardır, Ha~an arkadn~r Aliye 
tam bir itimatla bağlı olduğun
dan biletin yarısrnr istememiş, 
hatta bir imza dahi almamıştır. 

Fakat, ayın on biri gelip bilet- ı 
leri 200 bin liralık ikramiyeyi 
kazanınca doğruca arkada~ma 
koşmuş Alinin paraları tama. 
men talısil ederek ortadan kay. 
bolduğunu görmiişt.ür. Hasa11 
hemen polise başvurım1ş, polis 
te yaptığı tahkikat sonunda A. 
linin piyangodan aldığı 10 bin 
lirayı Ziraat Bankasrna yatır. 
dığmı tcsbit etıniı::, fakat bütün 
gayretine rağmen iz ve adres 
bırakmadan ortadan sırrolan 
.Aliyi yakalıyamam;:ştır. 

Alinin paray1 bankadan an. 
sızın çekip sıvu:;maı:ı ihtimalini 
göz önüne alarak dün üçüncü 
sulh ceza mahkemesine müra. 
caat edilmiş paraların Alinin 
vakalonnısı ve muhakemenin 
bitmesine kadar hıfzına karar 
almıştır. 

Poiis Aliyi ehemmiyetle ara
maktadır. 

Diğer taraftan bitkin ve pe. 
rişan bir hale dfü:<'n Hasan da 
işini. gücünü bırakarak Aliyi 
aramaya çıkmı;;tır . 

Almanların çiğneme~ • 
ihtimali olan · ı n 

LUksemburg Duka 
hğı nasll '<on 

idare ediliyor 1 

Gümrük muhafaza f •• _ ' 

M··h· teşbk:ıa.tık k ·Universite açılıqor u ım ır aça .. 
çllığın izi üzerinde 

Gümrük muhafaza teşkilatı 
mühim bir kaçakçılık ve sahte. 
karlık meselesini meydana çı
karmıştır. Hadise şudur: Şeh. 
rimizde bulunan ibir ıtnyat mü
essesesi A vrupanın meşhur Koti 
ıtrjyat fa.brikasmm etiketlerini 
taklit etmiş, bunları burada 
yaptığı mamulatın üzerine ya_ 
pı§tırmağa başlamıştır. Tak
lit etiketler de yine Avrupada 
hazırlanmakta ve sonra bura. 
ya gönderilmektedir. Bu sahte
karlığı yapan müessese ayrıca 
.bu etiketleri de gümrük resmi 
vermeden kaçak olarak mem. 
lekete sokmuştur. Burada yapı. 
lan yerli ma.m1'.\lat bu suretle 
Koti fabrikasının mamulitı o_ 
lara.k piye.&&ye. slirülmeğe baş. 
lanmıştır. ı 'ihayet bu i-ş ibir 
ihbar üzerine meydana çıkmış. 
tır. Mezkfır müessese beşinci 
ceza. mahkemesine verilmiştir. 

Çanakkaledek i 
deniz kazası 

Rektör üniversitenin 
larını bildiren bir 
İstanbul Üniversitesi :11 bi

rinciteşrin sah giinü saat 10 da 
konferans salon.unda mutat 
merasimle açılacak ve ert.esi 
sabahtan itibaren derslere baş. 
lıyacaktır. 

Universite rektörü profesör 
Cemil Bfüel, Üniversitenin bir 
yrllık çalışmalarını bildiren bir 
nutuk ile yedinci ders yılmı a
çacak: en kıdemli talebe namı. 
n3., Tıp faktiltcsin.den Muzaffer 
Baki Aksoy Üniversitede g~i. 
rilen yıllara ait intibalarını an. 
!atacak, bu yıl üniveı-siteye ilk 
pek iyi derece ile kaydedilen 

<E<lc,biyat Fakültesinden Snhha 
Sayın. Cniversiteye girer}ıcn 
talcc..enin duyduklarını söyliye
cektir. 

Bur.dan sonra Hukuk Fakül. 

Hasköy f abrikasın- l 
da yapılacak vapur 

bir yllhk çahşma
nutuk söyliyecek 
tesi Ticaret hukuku ordinaryü
sü profesör Ernest Hinıcb, ilk 
dersi verecektir. MalQm oldu
ğu üzere açış dersi her yıl bir 
fakUltenin profesörü tarafm. 
dan verilmektedir. En evvel 
esasiye hukuku ordinaryüsü 
profesör Ali Fuat B~l. ikin. 
ci yıl Tıp Fakültesi Tedavi or· 
dinaryüsü profesör Akil Muh • 
tar Ö7.den, üçüncü yıl edebiyat 
fakültesi tarih ordiya.nryüsü 
profesör Şemsettin Glinaltay, 
dördüncü yıl fen fakültesi riya. 
ziye ordinaryüsü profesör Von 
Mises ve geçen yıl iktısat fa.kül
tesi iktrsat ordinaı:yüsii profe. 
sör Neumark n.c:ış derslerini 
vernıiı:ılerdir . • 

Sını: gelecek y1I Tıp fakülte. 
sinindir. 

Avrupa ekspresi 
müşier isiz geldi 

İtalyan kaptanı dün 
sorguya çekildi 

Makine levazımı İngil- Ecnebi a:-tistlerin akını 
tereye s.ipari~ edilecek devam ediyor 

Çanakkaledc Amasya motö- Şirketi Hayriye, Hasköydcki 
rüylc çarpışan ltalyan balı~çı fabrikasında inşa edeceği bil • 
gemisi dün limanımıza gelmış, yük araba vapurunu bir an ev. 
kaptanı Ma.ryo liman reisliğin. vel kızağa koymak ic;in alaka. 
de sorguya çekilmiştir. İtalyan darlarla temasa geçmiştir. Pro
kaptam kabahati Amasya mo - jeler hazır olduğu halde Avru. 
törü kaptanı Aliye yükleyerek padan makine ve diğ·er malze. 
demiştir ki : me getirilemediğinden inşaat 

"- Sabaha karşı İstanbula geri kalmak teMil-:esine dü.ş.. 
doğru ilerlerken üç motörle kar müştür. Evwlce Almanyadan 
şılaştını. Bunlardan ortada bu-J getirilmesi karo rlaşan makine. 
lunan Amasya idi. Diğer ikisi lerin şimdi İngiliz kredisinden 
beni görerek yanımdan geçip istifade . edilerek lngiltereden 
gitikleri halde Amasya kapta. alınması için teşebbüslerde bu. 
nı dümeni üzerimize kırdı ve lunmaktadır. Alakadarlar vapu
burnuyla iEkcle baş omuzluğu- run yalnız mazotla değil istim. 
muza. çarptı. le de işler bir şekilde yapılma. 

Bizim gemide de yara var - sm1 ve bunun için kazanlı olma.. 
drr. smt ~irkete bildirnıişlerdir. Pro-

Kazadan son.ra diğer motör. jeler bu şekilde tadil edilecek 
lerin ve bizim vardımımızla A. ve böylelikle vapur kömürle de 
masya karaya kadar götürül - işleyebilecektir. 
dU.,. -

Liman reisliği kaptanların 
ifadesini Çanakkalcye gönder -
miştir. Tahkikat orada yapıl. 
maktadır. 

Edebiyat Fakültesi 
talimatnamesi 

Edebiyat fakültesi imtihan 
talimatnamesi Maarif Vekilliği 
tarafından verilen emir üzere, 
fakülte profesörlerinden mütc -
şekkil bir komisyon tarafından 
ba..zirlanmakta idi. Yeni tali
matname bu~ün tamamlam.rak 
Maarif Vekaletine gönderile. 
cektir. 

Langada pamuk f abri
kasındaki yanğın 

Evvelki akşam Ungada Sa. 
dık Akverdi isimli birisine ait 
pamuk fabrikasında yangın çık 
mış, bina tamamen yanmıştı. 

Müddehımumilik tarafından 
yangın hakkında yapılan tah. 
kikat bitmiş 200 bin liraya sL 
gorlalr oldu~·u anlaşılan fabri. 
kanm bir kaza eseri olarak 
yandığt tesbit edilmiştir. 

Türk • Rumen ticaret 
müzakereleri 

Tilrk - Romen ticaret mü. 
zakerelerine dün öğleden sonra 
Tophane köşkünde devam edil 
miş, esas müzakerelere başlan
mıştır. Toplantı geç vakfe ka
dar sürmüştür. Bugün de top. 
lanılacaktrr. 
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A vrnpada harbin çıktığı za
mandanbcri tcnhalaı;an semplon 
ekspre~i yolcusu azala azala ni. 
hayet dün tek bir yolcuyla şeh. 
rimize gelmi!'llir. 

Bu yolcu da \'ilton ııdlı İngi
liz diplomatik kuriyesidir. 

Diğer Ut.raftan harp yapılan 
memleketlerin sıkı kontrolleri 
ve hatların askeri naklivatla 
ekseriya meşgul bulunma~İ cks. 
pre~i iki saat kadar geciktir _ 
miştir. 

Bundan başka tren Belı?ratta 
Almanyad!ln gelecek yolcular i
çin epeyce zaman bekletilmişoo 
de bu bekleme bo~a ~itmiştir. 
Buna mukabil konvansiyonel c. 
peyce kalabalıktr. Alman ida
resi a ltmdan ka<Jan genç Çek 
~önüllülerinden mi.ireklceo on 
dört kişilik bir mülteci kafilesi 
daha dünkü konvansiyonel tre. 
nile gelmiştir. Bunlar, Alman _ 
!arla çarp1şma k Ü7.cre Suriye 
yoluyla Fransaya gidecekler • 
dir. 

Son zamanlarda şehrimiule 
pek çoğalan Macar kadın ar
tistlerine dünkü konYansiyonel. 
le gelen beş kisilik bir balet gru 
pu daha iltihak ctmi~tir. 

Türkiyede tetkikat yapaca • 
ğm1 söyliven bir İtalyan gaze. 
tecisi de bugiinkü konvansiyo. 
nelin getirdiği yolculardandır. 

Buh~arlar memleketlerinde • 
ki yaht~dileri hudut haricine 
çıkarmağa devam ediyorlar. 
Türk ta•biiyetin<Je bir vahudi 
kadmı da, Bulgaristand.an ay
rılarak buraya gelmiştir. 

-o-

Gümrüklerde İmtihan 
Gümrük komisyoncusu ol. 

mak istiyenlerin imtihımları 
bugün !stan.bul baıımüdürlüğün.. 
de yapılacaktır. İmtihana gir
mek için dün aksama kadar 44 
kisi müracaat etmistir. bunlar. 
dai1 virmi biri komisyoncu, yir .. 
mi üçü maivet memuru olmak 
istemektedirler. 



~nhuldan Erzuruma: 1 

k~ürk mühendis ve işçi
a ınin geçirdiği imtihan 

Yürekten söylenen söz : Sağ ol Mill~ Şef, 
Sana bin minnet ve şükran 1 

YAZAN : Yekta Ragıp Onen 

'l'u 
Sivas - Erzurum yo1ıı üzerindeki en büyük köprü 

qh :k nıiııetinin seıTet, re. 
ııruın e ~edeniyet yollarında 
ellıir .esı ve yükselmesi için 

!if lllllh~ 0~ Siyasetini başta tutan 
d l'aset{1Yet hükümeti bize bu 
~ lr " n Pek büyük ve yUksek 

"seri . b • t~ıı nı ahşetti: Sivas -
i .~ '· ~i~ı:n. hattı işletmeye açıl
J;~ telle b~ı artık Haydarpaşadan 

eıı. :ıı:ı ınen ayağı yere değme-
l!:rz~Ztıruma gidebilir. 

fa l §eı/unı ve lstaubul.. ... Bu 
ı~ llıan 1 Cumhuriyet hükiı.meti 

ltıııe Il:la gelinceye kadar bir-
r. ar ~a ne kadar uzak ve ne ka. 
3İ lltııtn~ancı birer şehirdi... Er
rt> Uıı.llle a bir lstanbullunun gö· 
~ 1. ~i Si şaşılacak bir ha.dise 

e aa11 r. Vatandaşın Erzuruma 
a~aı;ıttiği, başından ne ,gibi 
htatı r geçtiği, daha doğrusu 
aııt "tı. Ye beşeriyetin hiç bir 
·Qebiı e bela.sına uğramadan 
tal'a ~esi dillere destan olur, 
~ı ı; ~1den bir ıdaha geri dön
al'qllla:ıhrdı. O devirlerde Er. 
ır aı 1stanbuldan bir ker-

'ı ı:ıt{\l tı ayda gidiyordu. Yol 
se~~,Q~~ı~i" Deve veya at sırtmd<ı 
ıçı:}ı il lce ardan, sarp kayalıkla

t v~:ıı~all. llkrlarrndaki keçi yolla· 
.~ tid Urbansız olarak geçe. 
cıı- a.cıdenıer kendisini bahti-

3ôf l\ar .ediyordu. 
~all1

1nsan. boyunu .geçtiği 
3 ctla.r

1 
arda ıse köylerde, han 

j)ı' 0a~1 be~da gUnlcrce yolun açıl
" lr~a.tı, leniyor, bazan da yarı 

µ: ~1l'la.rcgeri dönülüyordu. Türk 
~~· eıt iı;t a Erzuruma gidip gel
ıı.bıı'. ~ı. d.n bu meşakkatleri yük. 

tJ1 ~ lirıt urdu. 
~1lte . ~Uttıh uriyoti, memle-

:ııı. ~ ll:ıeai~· tısadi hayatın yük-
?ı • ~9 24 

1 denıiryolunda gördü 
. ~~ttı.ıel{ .senesinden itibaren 

tı~t başı etı çelik ağlarla örme
ol~ ,~tart adr. Ebedi Şef Ataturk 
<lif •1t !) ') 4 

haline gelmek yoluna girdi; 
Türk yurdunun emniyeti te
min edilmiş oldu. 

Milli Şef lsmet 1nönü 30 
Ağustos 19 3 O da demiryol si
yasetimizi şöyle ifade etmişti: 

"Milli devlet için şimendifer 
ihtiyacı, milli vahdet, miUi 
müdafaa ve milli siyaset mese. 
lesi asırların muhassolesi olan 
milli istiklalin muhafazası ıne-
selesidir.,, 

Demiryol siyasetimiz, !nö
ntinün yüksek irşat ve azimle· 
ri sayesinde muvaffak oldu; on 
beş sene gibi kısa bir zamanda 
TUrk yurdu, demir ağlar üs. 
tünde yükseldi. 

* * • 
Sevinçliyiz; Erzurumlu nasıl 

memnun ve bahtiyar ise, lstan
bullu ve bütün TUrk yurdu
ıı.un evlAtları buglin Erzurum 
yaylasında yUkselen lokomotif 
sesinin hazzı içindedir. 

Milli Şef yine bir nutukla
rında şöyle demişlerdj: ,, 

"Aklımız ermeğe başladığı 
gündenbcrl bu memleketin ... .._. 
gari olarak numeli hududunu 
Anadolu hudu<luna. bağlayan 
bir şimendücrin lıasretiylo tu
tuştuğunu billriz.,, 

Bu söz 30 Ağustos 930 sene
sinde söylenmişti. Memleketin 
bel kemiği olan Sivas - Erzu. 
rum hattrnda ilk kazma bu 
sözden Uç sene sonra yani 933 
senesi Eylül aymda Sivasta 
vuruldu. 548 kilometre olan 
bu mesafeye altı senelik müte
madi ve fevkalbeşer denecek 
kadar hummalı bir mesai neti
cesinde ray döşendi, TUrk mU
lıendisi, Türk işçisi memleketi· 
mizin en il.rızalı olan kısmın
dan tren hattr ,geçirmek imti· 
hanından ytiıünUn aklyle 

.ı•~ \!tQ.l(!ı . "' to şöyle demişti: 
~ ~ış t· "-0 ti.n her ya.sıta ile bir * * * 

· ~~t-ıu::ıa Şimendifer ,·iicucla 20 Biriuciteşrln 930... Bu 

çıktr. 

.ı a 01 • fakat vaziyet ne o- tarih Erzurum hattının işlet-
"" ıı. l>\tn b' ·· · t ü dür e,. ı ... il)( .. ır gun gerı kaL meye açıldığı mesu g n '. 

Radyoda Türk .. . .., . 
muzıgı 

Bu akşam dünyanın her 
tarafına yayılacak 

Ankara, 24 (A.A.) - Türkiye 
ve Ankara radyoları İngiltere 
radyo idaresinin talebi üzerine 
bu idarenin İngilteredeki ınuhte. 
lif postaları tarafınl:lan alınarak 
Rö • transmisyon suretiyle İn
gilterenin ve dolayısiyle dünya
nın her tarafına yayılacak olan 
hususi bir Türk müziği programı 
tertip edilmiştir. 

25 • 10 • 1939 çarşamba günü 
saat tam 18.25 de başlıyarak tam 
19 da bitecek olan bu program, 
gerek 1648 metre 182 kilosikl u. 
zun dalga, ve gerekse 31 metre 
70 / 9465 kilosikl kısa dalga pos. 
talarımızla neşredilecektir. 

--0--

Hatayda nüfus tahriri 
başladı 

Antakya, 24 (A.A.) - Bütün 
Hatayda nüfus tahriri başlamış_ 
tır. Tahrir işleri 25 gün devam 
edecek ve bu suretle bütün Ha. 
tay halkı nüfusa kaydedilmiş ola. 
caktır. 

Diğer taraftan mebus seçimine 
başlangıç olmak üzere önümüz. 
deki perşembe günü bütün Ha. 
tayda ikinci müntehip seçimi ya. 
pılacaktır. 

Kimya şubesi ihti
yaca kaf ı gelmiyor 
Talebeler Maarif V eki

Iine şikayette 
bulundular 

İstanbul üniversitesinin kim_ 
ya şubesine devam eden tale. 
beler, laboratuvar azlığı dola
yısile bütün talebelerin aynı 
laboratuvarlarda çalışmak mec. 
buriyetinde kaldıklarını ileriye 
sürerek Maarif Vekaletine şi. 
kayette ibulunmuşlardır. lstan. 
bul Üniversitesi Maarü Veka. 
Iet]n~ ya.ptığı. l:ılr milrac"tta 
kimya laboratuvarlarının gayri
kafi olduğunu bildirmiştir. Bu
günkü kimya şu besi her dört 
sınıfta okuyan talebenin ancak 
120 si için kilidir. Geçen sene. 
ki talebe mevcudu 14 7 olarak 
tespit edilmiştir. 

Bu yıl birinci sınıfa girmek 
üzere müracaat eden talebenin 
sayısı 141 dir. 

Tevfik Fikrete dair 
'conferans 

Şişli Halkevinden: 
27 teşrinievvel cuma akşamı 

saat 21 de Nişantaşında Şişli 
halkevinde (Tevfik Fikret ve 
son münakaşalar) mevzulu ve 
edebiyat öğretmeni Muvaffak 
Benderli tarafından bir konfe
rans verilecektir. Herkes gele_ 
bilir. 

--0--

0rtaköydeki tramvay 
kazası 

3 - VAK.iT 25 BIRINCıTE~ •• iN L~ 

Şimal denizinde bir 
Yunan vapuru batırıldı 
lngiliz harp gemileri de bir Al
man tahtelbahirini batırdılar 

Londra, 24 (A.A.) - Pateras 
ismindeki Yunan vapuru şimal 
denizinde batmıştır. Vapurun 
bir Sandala binen kaptanı ve 
beş denizci karaya çıkmaya 
muvaffak olmuşlardır. 

Kaptan, üç denizci ile lngi_ 
liz olan bir pilotun kayboldu. 
ğunu ve vapurun bir Alman de_ 
nizaltısı tarafından batırıldığını 
söylemiştir. Mürettebattan sağ 
kalan diğer bir kaç kişi de dL 
ğer bir İngiliz v-apuru tarafrn 
dan kurtarılmıştır. 

Londra, 24 (A.A.) - "Bris. 
tol Channel,, ismindeki silahlı 
İngiliz ticaret gemisi ile çarpış-
tığı esnada ağır ha~ara uj'tra 
yan bir Alman tahtelbahiri daL 
mak kabiliyetini kaybetmiş ve 
!ngiliz harp gemileri tarafın _ 
dan kolavca batırılmıştır. 

Kopenhag, 24 (A.A.) - Bir 
Danimarka vapuru şimal deni. 
zinde hasara uğramış ve su üze. 
rinde yüzen bir tayyareden iki 
Alman pilotunu kurtarmıştır. 
Bu tayyarecilerden biri yarah 
olduğundan hastaneye kaldırıl. 
mış ve diğeri tevkif edilmiştir. 

FELAKEITEN KURTULAN 
T1CARET FİLOSU 

Londra. 24 (A.A.) - Bir !n. 
giliz muavin hava filosunun şi
mal denizinde ticaret gemilerin
den mürekkep bir kafileyi muh
temel bir felaketten kurtardığı 
bildirilmektedir. 

Filo, kafilenin takip ettiği 

yolun üz.erinde Almanlar tara_ 
fından konulan serseri maynle. 
ri görerek kafileyi haberdar et_ 
miştir. Bunun üz.erine ticaret 
vapurları yollarını değiştirerek 
tehlikeyi atlatmışlardır. 

Londra, 24 (A.A.) - "Schwa
benland,, ismindeki Alman kor
san gemisinin atlantikte batı. 
rıldığr tekzip edilmişse de Lon_ 
draya bu haberi teyit eden ma_ 
lCımat gelmemiştir. 

Jütland açığında bir deniz 
m~harebesi vuku bulduğuna 
daır verilen haber de henüz te. 
yit edilmemiştir. 

İtalyan - Yuğoslavya 
ticaret müzakereleri 

n~ticelendi 

Belgrat. 24 (A.A.) - İtalyan 
- Yugoslav ekonomi müzakerele. 
ri bugün bir protokol imzasiyle 
neticelenmiştir. 

Bu protokol mucibince, iki 
memleket arasındaki ticaret mü. 
badeleleri klering yoluyla yapıla
caktır. 

İtalya, Yugoslavyanın şimdi \'I! 
kadat Almanyadan almakta ol:h:. 
ğu, iplik, pamuk ve pirinci azami 
surette Yugoslavyaya temin ede. 
cektir. 

Buna mukabil Yugoslavya da 
İtalyaya hayvan, buğday ve odun 
verecektir. 

Sıvas lokomotif fabrikasının 
açılması münasebetıle 

Cumhurreisimiz 
Nafia Vekilini 

tebrik etti 
Ankara, 24 (A.A.) - Vlvas Va,gon ve Lokomotif Atöl

yelerinin açılşı mUnasebetile MUnakaHl.t Vekili Ali Çetinka
ya ile Cumhurrelsimiz İsmet lnönU ve Başvekil Doktor Re 
fik Saydam arasında aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur~ 

Büyük milli eseriniz ola.n demiryol siya~cU.nin yeni ye 
m iilı.inı merhalesi ı-ı;rznrunı istasyonunun açtlnıa töreninden 
dönerken dcmiryollarımızm Sh'as'da tesis l"ttiği ,.e bu ket•re 
h17natı ,.c montajı bit.ama eren Yaıton ,.e 1,okomotif fabıi. 
kasını :Erzurum da,·ctlilcıi 'c kesit bir halk kiitlesi hnzu
rıuıda. Cunılıuri:ret Hiikiımeti adına türenle bu~iin j.,ll't
ınl"~ e açtık. J(eyfiyC'ti arzoderkeıı bu münnscbctlc <le d~rln 
t~1zim ,.c ba~lılıklarnnı bir kerro daha teyit l'ylerim. 

MUnakalA.t Vekili 
A. ÇETlNKAYA 

IGör.üjjdüŞüödukçe! 
. ················-·········-··-·········--·I 
Dikkatli olahm ! 

Tanımadığmı bir adam, ya
nındakilere bizden sızlanıyordu: 

- Hiç dÜ§Ünmeden yazıyor. 
lar, verdikleri havadisin gülünç.. 
lüğü ile bizi şa§ırtlycC'lar. Oste 
paramızı da alıyorlar. 

Bu §İkayet, belki kızg;ınlığm 
mübalağacı adesesinden geçmi§, 
§İşip büyümüştür; fakat büsbü. 
tün de haksız değil. 

Bu türlü ne§riyat laühaliliği, 
hazan benim de ~özüme çarpı. 
yor ve üzülüyorum. Hey.ecanlı 
zamanın, tuht·f, çetrefil haberlere 
gebedir. Umulmadık garip f(?yler 
doğurur ducur. Ama bu ıuursuz 
hayal yaratıcılığının yanıba.tında 
''akıl" denilen bir süzgeç vardıı:-. 
Dört taraftan tellere, antenlere 
ıimııeklere binerek gelmiş bir yı: 
ğın haberi elekten egçirir. Rüyet 
safra ve posasını atar, cev
hc::ri alır, okuyucularma sunar. 

Heyecanlı, tuzak, kocaman 
başhkları kuı·tarmak için üzerle. 
rinc dizilen inceeik İzahlar, ha. 
kikatte vaziyeti kurtanna.ş oL 
maz. Hükmünü çok aydınlıkta 
vermek İsteyen kanun, belki bu 
işe ceza kesmez. Fakat halkın 
vicdanı hiç de böyle ince eleyip 
sık dokumaz. Bir iki kere aldatıl. 
dığını gördükten sonra, artık bir 
daha o gazeteye düşman crlur ve 
el sürmez. 

Her gazete, süa·üm ister. Bizde 
ideal için bu işe atılmış kimse 
yoktur. Gazeteyi basamak yap. 
mak İsteyenler de, sürüme muh
taçtrrlar. Çünkü sürümü olmı. 
yan gazete, kuvvet <leğildir. Se. 
sine kulak veren çıkmaz. Şu hal. 
de sahiplerin elbette hiç biri ga. 
zetesini ıürümsüzlüğe mahkum 
etmek istemez. Hatta bu -.elice. 
den fellenip etekleri tutuşur bi
Je ... 

Bu türlü feci yanlışlar, pek 
ıeyrek olarak kasttan, çok kcll'e 
de dikkatsizliklerden doğa,r. 

Gece telgraflann geç gelişi, uy. 
kudan kalkıp sersem kafa ile a. 
jansları okumak bir anlayıı çap. 
razlığına yol açabilir. Ama bu 
mazeretlerle de ancak ydda bir 
kere olan bir yanlışı hoş görebL 
liri%. Y ok•a ikide birde mantık 
~kı!, imkan çerçeveleı-iaden taşa·~ 
ıhtımallere vakıa ıüsü vermelere 
göz yumamayız. 

Matbuat Cemiyetinin bu iıle 
yakından meıgul olmasını İ&te. 
mek hakkrmızdır sanıyorum. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Atatürk köprüsU 
Müteharrik duba bugün 

yerine konuyor 

1~ llttıl·~~~ısturu; mUletin haki- Bu tarihi gün, Nafia Vekıli 
•~ tı {)}<lın na tamamen mu~ General Ali Fuat, Münaka~A.t 
" 

1 
'laltar gıt kanaatinde)iın.,, Vekili Ali Çetinkaya, Adlıye Ortaköy • Aksaray seferini Sh'as l•agon YC IJokomotlf fabrikasının ac:ılması hahc-

İnşaatı tamamlanan ve Cum. 
huriyet Bayramında açılışı ya. 
pılacak olan Atatürk köprüsü. 
nün açılıp kapanmasına yara. 
ya~ müteharrik duba bu akşam 
yerıne konulacak, köprü bu ge
ceden itibaren 30 teşrinievvel 
pazartesi günü akşamına ka. 
dar beş gün kapalı kalacaktır. 
Bu müddet içinde Halice büyük 
vap~rlar giremiyecek, yalnız 
l!.alıç vapurları ve küçük mo~ 
t~rler köprü gözlerinden geçe. 
bıleceklerdir. Liman reisli;;.i 
dün vaziyeti alakadarlara bfi.. 
dirmiştir. 

1~a~\'~~. ve Lozan kahrama. V~ili Fethi Okyar, Maarif Ve- yapan 1169 numaralr vatman İb- rini sevinçle aldım. Bu miihlm eserden dolayı Devlet Demir. 
a;,~ Ol ı;· "-11 İsmet İnönü de- kili Hasan Ali YUccl ile birçok rahimin idaresindeki tramvay a. ~·olJarnu ,.e ı-izi hnı·aretle tebrik ederim. Yntanm imarı yo-
aıa ta~faseti!1i senelerce ıs· mebuslarımız ve askeri erka- rabası dün saat on ·dörtte Orta. lunda yeni mu\'nffakiyctlcıinizin dc,·ammı dilerim. Fizik ve kimya kitapları 

•r}t.I ~al\ e tar P ettı. Cenuptan şi- nımız gazeteciler huzuriyle köyde Muallim Naci caddesin. 1NÖNÜ De".lct Matbaasında basılan 
4' bitı Ucn:ı ~teny şarka doğru uza. Erzuı:umda kutlandı. Bu tö. den geçerken

5 
mo ükaıbil 1is~ika. Çok fa.yılalı bir tesis oJa.n \'n~on ,.c Jı<>komotit fabrika· yeni kimya ve fizik kitapları. 

~
. ~ •• 1ıı~ ba~,r aglar şehiı·lcrı· bı'r•- rende bulunan bahtiyarlar ara- metten gelen 3 6 numara 1 am_ ı .. b ı nın tashı'h ı·c:ı'le meşcrııl olmak "• 

61 
suun nçı ması nıunnsc etly e gi.inderdij'..,riniz telgraftan c;:ok ~ b-

~ •a.r
1 

llay adr. İktısadi ve ti- smda ben de vardım. 1stanbul- yon çarpmış. tramvayın cam. ıniitebassis oldum. 'l'C~t'kkiir ,,o t~bıik ederim. üzere fizik ve kimya öğretmen. 
\i~ 1 a.l' ~;tı.tnızda bUyUk in.ki· dan Erzuruma altı günde gi- lart kırılmış, içerde bulunan yol. Başvekil lerinden bir heyet ayrılmıştır4 bJ! ~qı/et!e::ıau. Trenlerin geç_ dip geldim. . culardan Vitalinin karısı Raşel Dr. REI<'lK SAYDAM Bu heyet bugünden itibaren 

O' il, llısı e Yeni kasabalar ku. Cephede kahramanlık harı_ gözlerinden yaralanmıştır. Şoför Devlet Matbaasında çalışmaya 
~il;;~=~~H:l~:e:r~i~b~ir~e~r~m~am~u~r~e~~i::::~~~(~D~ev~a~r5n~ı~5~it~ıc~id~e~

1 ~M~u~z~a~ff~e~r~yfra~k~_3~1a~n~m~ış~~ıllr~.füi~~~~~!!!E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~bfı~~ş~lı~y~af~~-~k~tı~r~.l;~~~~~ ~ - ~------ -ı ~Dedim, yinegüldüın:-Doktor: - lakCfuzulen işgal ediyorsunuz,, filan -diyerek bir kaç yüz lira 
'\ _ İyi ki yalnızız, bu ı:ıözü kalabalıkta söyleseydiniz ben de para istemiş. Köylü "nasıl olur, en ihtiyarımız burada doğduk 

kaçardım!.. büyüdük, yetmiş seksen yıldır bu böyledir, biz her yaz buraya 
Dedi. Sonra bakrşlarmı hayret dolu gözlerime çevirerek de. gelir, otururuz!,, filan demişlerse de başa çıkamıyacaklarmı an. 

Y 
vam etti: lamı~lar; muhtar olan, bu demin postaba.şıhk eden ihtiyar, faz. 

~A "-.. AZAN.· Refı·k Ahmet Sevengil ~ laca dayatmış, köylüden paravı verı'p bela.dan kurtulmak 1·5 t; , _ Burada peri filan yoktur; artık öyle hurafeye, masala J ... 

ıN liIKA YE 3 __ _. kulak asacak insan da kalmadı. Bizim köylümüz gayet rea.. yenler olmuşsa da pazarlıkta mı uyuşamamışlar, yoksa muhtar 
ıe.t~ ~ l\.va listtir. mı mani olmuş, hulasa ormancı parayı alamayınca işi resme 

ı ~. h it ~til: .seyahate olduğu kadar folklora da merakım vardır. _ Peki bu adamlar niçin kaçtılar? ~oymuş:. y~öylünün burayı şu kadar sencdenberi her yaz gelip 
~ '4ıı.ı ~i 1 Yaylanın her halde güzel bir efsanesi olacaktı. Acaba ı~gal ctbgı, çayırları kesip bıçtiği, hayvanlarına yedirdiği haL 

1~1 i ~· lll~en, nasıl öğrenebilirdim? - Durunuz, size anlatayım: Bu köy halkı eskidenberi kışın ta, kurusunu da kasabaya götürüp sattığı kendi ifadelerile sa_ 
~.ı Y~l<!titı.:afırierden bazıları daha gelmişlerdi, 13.kin valinin de o çukur yerde otururlar, çünkli orası mahfuzdur, sıcaktır; ya- bit ... Yazılmış, Gizilmiş, muamele büyüm~cı; tezkere, tekit, is. 
~. ho~~ı.ı.. ~ oltn~ı lazım gelen başka ~ir grup henüz ~eydan~a zın da bu yaylaya gelip çadır kurarlar, hayvanlarını burada ot. tilam, cevap, filan derken i.ş uzayıp gidiyor ama işte iki yıldır 
,ftrı 'lgtllıı<te uzu epeyce kızarmıştı, soguma.sm diye hafıf ateşııı ıatırlar, kendileri karıları, çoluk çocukları, hepsi burada yay. k0ylü de yazları buraya gelip çadır kurmuyor, şimdiye kadar 
ti. ~ <\ve Ya.v~ yavaş çevirmeğe devam ediyorlardı. Jarlarmış ... Öyle söylüyorlar. İki sene evvel yazın yine burada kurmuş olduğuna da bin pişman ... Köylüden bilmem kaç sene. 
~ ıı.:~~iş ~l fılan .. o:mamakla beraber gezmek için vali ile birlikte sıra sıra beyaz çadırlara kurulup safa sürecekleri sırada bir or. lik birikmiş ot parası bir kaç bin lira ile yer kirası istenilmis. 
·p)' ~ ~ da an hükumet tabibi ile yanyana duruyorduk. Uzaktan man memuru gelmiş, doğru yalan onu bilmem, ağızdan ağı. Yeni vali bu meseleyi öğrenince kmiı. orman memuru azledil. 
~ <1.(}a.ı- 1~1tn.ıayan yağların çıkardığı güzel kokuyu iliklerimire za söylenen bu, hayvanların besili, köylünün neşeli olduğunu di. riişvet maddesinden muhakeme a.ltma alındı. köylüye sıkıntı 
~ h bokteterek içimize çekiyorduk. Fena acıkmıştık. görmüş; bu köy halkının işinin yolunda gittiğini anlamış ... FiL verenler takip olunuyor; köylünün aleyhine ac:ılmış olan dava. 
~ a. karşıı o:U eskidcnberi tanırdım; vaktile başka bir yerde da.. vaki bu adamların hemen hepsi civardaki kereste fabrikasın. nm da tabii bir çaresine bakılacak ... Fakat köylü bir kere dev. 

p lı.i -........ l3a.'lnııştık, Gülerek perili yayla meselesini anlattnn: da amelelik ederler. muntazam yevmiye alırlar, onun için ka_ l:tıe ~apıl~ olmaktan ürkmüş; bıı yaylaya bugün vaE n~ m•sa. 
i;ı" tıı Söz;;~ suali kime sordumsa kaçtı, Galiba yayla gibi be. zançları iyidir. Rivayete göre ormancı bunlardan "devletin fırlerıne hızın.et ~tmek için bile gelmek istemediler, sis de tar,ı 

- .... rı de perili... <'ayırmı }>ozuyorsunuz, hayvanlannı:.za. yediri.Y<>rsunuz: milli em. üstüne ~ız! 
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Tito hiç tereddüt etmedi, guru. 
ru gafletini itirafa mani idi, der. 
hal şu neticeye vardı: 

- Doktorların bütün gayretle
rine rağmen zavallılardan hiç bi
ri kurtulamamış, hepsi ıdehşetli 
sancılar içinde kıvranarak can 
vermişlerdir. 

Stenoğraf neticeyi almak için 
sordu: 

- Peki, hepsi kaç kişi ölmüş? 
- Yirmi bir. .. 
İrrefutable gazetesi o günkü 

akşam nüshasında hiç bir günde. 
lik gazetenin veremediğ çok mü_ 
him Lir haberi üç sütun üzerine 
ve büyük puntolarla gösteriyor
du. ''Bordoda feci bir senei <lev
riye .. Yirmi bir kişi mantardan 
zehirlenerek öldü .. Zabıta tahki. 
kat yapıyor. Cinayet mi, yoksa 
kollektif intihar mı? .. " 

Eğer iki güzel kadına karşr 
duymuş olduğu arzu son haddine 
varmış olmasaydı Bordo şehri 
Titonun oldukça hoşuna gidecek
ti .. Bordo şehri hiç bir hususta 
Parise benzemez .. Bir kere bura
da yaşayan en lüks hanımefendi
ler bile Faris argosuyla konuşu
yorlar. bütün dünyaya şöhret sal· 
mış olan Bordo sarabınr Bordo
lular içemezler, ~eşhur Bordo 
sardalyesini kimse yiyemez .. 

Bütün bunlar Tito için şayanı 
ehemmiyet değildi, Tito yalnızca 
güzel metreslerini, fraklr dansöz 
Mod ile güzel Ermeni kadınını 
düşünüyordu. 

Bordodaki gazetecilik vazifesi 
pek can sıkıcr idi .. Havadislerin 
kısırlığı canını sıl:ı yordu.. Ne 
mühl:n bir hadise, ne bir rezalet, [ 
ne ıde güzel bir cinayet kaydolun. 
muyordu. Gazetenin direktörü 
çekmiş olduğu telgrafta: "Faali
y~tiniz tatmin edici de~ildir. Mü. 
hım ve enteresan havadisler verL 
niz .. " -diyordu. 

Tito dişlerini sıkarak: 
- Fakat, burada mühim hadi. 

se olmayor ki ... 
Diyor ve elindeki gazeteyi sa

ga sola cevirerek enteresan bir 
ş~yJer ,<!rayoJdu .. Hattın diğer ta. 
rafrncla bekleyen stenoğraf: 

- Direktör bey sizden mühim, 
Ç"k mühim olan havadisler ver. 
ınenizi rica ediyor. diyordu. 

- Sahi mi? diye Tito bağırdr .. 
Demek mühim havadisler istiyor 
peki, öyle ise yazınız: 

Cenuptaki sucuk fabrikatörle
rinden henüz ismini veremiyece
ğimiz en meshur bir firmanın sa. 
hibi karısının civardaki bir ço. 
banla sevi~tiğini ve bu asktan 
i~i çocuk dünyaya geldiğini işL 
tınce hem karısını, hem de co_ 
cuklarmı öldürmüs ve suçu~nu 
gizleyebilmek ıçır'ı cesetlerden 
sucuk yaparak bütün Fransadaki 
müşterilerine göndermiştir. 

Fakat bu haberin neşrini mti.. 
teakıp hemen ertesi gün bütün 
Fransadaki suçuk fiyatları müt
hiş bir surette <lüştü. Hiç kimse 
suct.k yemek istemiyordu. Tüc
c~rlar borçlarını vermediler, ye. 
nı ısmarlamış olduklarr malları 
:ılaınıyacaklanm bildirdiler. 

Tuluz'lu namuskar bir tüccar. 
bir türlü ıslaha muvaffak olama_ 
dığı dürüst hareketi dolayısiyle 
gayetle az satış yapmakta iken 

"İrrefutable" gazetesinin bu ha. 
beri üzerine iki gün hiç satış ya_ 
pamamış ve iflas edeceğini, sefil 
olacağını düşünerek ümitsizlik 
içinde kalbine bir kurşun sıkarak 
intihar etmişti. 

irrcfutable gazetesinin en mü. 
him hissedarlarının biri olan mes
h ur bir suçuk ihracat tüccarı de;. 
hal gazetenin hisseıdarlarını içti_ 
maa davet etmiş, direktörün de
ğiştirilmesini istemişti. 

Suçuk yiyen herkesi olduğu 
gibi, suçuk ticaretiyle meşgul O

lan ve iflas etmek üzere bulunan 
bütün tüccarlar, sucuklarını eşek 
eti yerine insan etinden yapmış 
olan bu cani fabrikatörün ismini, 
firmasını öğrenmek istiyorlardı. 

''1rrefutable'' gazetesinin dL 
rektörü Tito Arnodiyi Parise ça. 
ğrrdı. İlk trenle gelen Titonun 
karşrsına r:ıkan direktör: 

- Ben artık mahvoldum, de
di, fabrikatörün ismini ilan et
mem için beni tazyik ediyorlar. 

Tito büyük bir soğukkanlılık. 
la: 

- Güzel, derhal neşredin ... 
- Fakat ben hangi ismi uydu-

rabilirim ki? ... 
- Bir şey uyduracak değilsi_ 

niz .. Tul uzda büyük bir "suçuk 
tüccarı intihar etti .. Suçlu olarak 
bunu kabul edelim. Feci akıbe. 
ti de bir itiraf olarak kabul edi. 
lemez mi? İsmi Tomas Salmatr 
idi.. 

Direktörün gözleri parıldadı ... 
"iırefutable" gazetesi o giinkii 
akşam nüshasında intihar etmiş 
olan şayanı hürmet tüccarın is
mini suçlu fabrikatör Tomas Sal
matr diye ilan ediyordu .. 

Ve vaziyet böylece kurtarıl • 
mış oldu. Tuluzlu fabrikatörün 
sucuklarında hiç bir marka bu
lunmadığından kimse insan etin
den yapılmış olan sucuklarc~an 
yt'miş olduğunu zannetmiyordu .. 
Gazetenin umumi heyeti diİ:ektö_ 
riin vazifesinde kalmasını teyit 
etti ve aynı zamanda hep 
birlikte Tomas Salmatr'ın dul ka_ 
rısına bir maaş verilm e sine ve 
ö'csüz kalan dokuz çocuğun isti,k
h:ıller:nin teminine karar veril
di ... 

Bu vakadan sonra Tito bir da
ha Bordoya gönderilmedi. Artık 
yenide·1 güzel Ermeni ka:.lınının 
o hiç de daha çirkin olmıyan Na_ 
polvon otelindeki o:la komsusu 
gi.i~cl italvamn kollarına yeniden 
dönrr.üş oldu. 

* • ... 
Tito, fraklı dansöz Mod'u Pa_ 

rise gelmiş olduğu ilk günd-::nbe. 
ri scvmeğ:! b:ışlamıştı. "Giin" 
kelimesi de ,..l :lukça muğlak bir 
ifadedir. Bir aşkın başlaması ve 
nihayet bulmasını daha astrono. 1 

mik bir katiyet ile, saat, dakika, 
hıtta saniye ile tesbit etmek müm 
kUndür. 

Titonun aşkını da Mod nence
reye da,,anrp ~dinesin zivaları al
tında yıkanan Vendom abidesini 
seyrederek. kendisine ilk mı;ıcera. 
srm a,nlatrms oldui'u: "ônu pek 
az tanıyordum .. Şövle alelade bir 
adam:lı, fakat benim de aradı
ğım. arzu ettiğim alelade bir kim-
seydi .. 

RADYO 
Çarşamba 25 - 1 O - 939 

12.30: Program \'C memleket saat 
ayarı, 12.:{:>: Ajans ve meteoroloji 
haberkri. 12.50: Türk miiziği (l'J.) 
ıa.:ltı/ H.00: Miizik ( Kiic;ük orkes
tra - ~ef: :"\ccip ,\~kın) 1 - J. 
Slr:ıuss: ;\la\'i Tıııı:ı valsı. 2 -
Hrussdıııans: Felı·ıııcıık Haksı. 
::J - J. Brahıns: ;\l:ıe:ıı · Dansı, ~o. 8 
.ı - Cricıc Peı·gliııl suili. 18.110: 
Progrnm. 18.05: :'.\!cııı leekt saal a
yarı, Aj:ıııs \'C :'.\lclecıroloji haberle
ri. 18.2.:i: Türk ıııuzıı.ıt: Jngillcre 
radyo idaresinin \alchi üzerine lıı
gillcrcyc ithaf cdilıııi~ olan hu pro
gram, ııwzk(ıı· i ılarc rö-l raıısıııisyoıı 
surl'lilc ııakkn lll'')rı:ılilı:ccklir. 
l!l.00: Tiirk :\iliz iği: K:ırt')tk pru_ 
ı.ıraııı. 10.2:>: Koııu:oııı:ı {Orın:ııı ları
ınızı l:ııııy:ılıın ve Koruy:ılııııl. 
19.40: Tlirk ııı üziği (Fasıl hl')'cli). 
20.20: Tl'tıısil. 20.:-10: Koıııı~ıııa (h:ıf 
talık ııo~la lrnııı-.ıı).) 21.10: ;\lüt.ik: 
(Hi)nsclinıııılııır lhıııılu,11 - !)l'f: 
11ıs:ııı Kiinçer). 1 H. Clı:ıpi: ;\ 
Buııch of Ho;.es ( 'ıf.ırl'lıc E-.µ:ıgııo

lı· l. 2 - l'. A. Slt•c·k: Flirtaliuıı 
t \':ıhl' - lıılernll'zzcı). :1 - (;, Clıar 
pl'nliı·r: 11.ıllel ılu Pl:ıisir. 4 - J. 
Ecl. H:ıı·al: Korıwt i~·iıı F:ıııkzi. 
:> - T-.clı:ıiko o;ky: (;ı·osse F:ıııta· 

i~ic Euı{cıı Oııl'~İn. 22.lHI: i\ll'ııılı·. 

kl'I s:ı:ıt llYlll'l, Ajans hııhı·rlel'i, zi
r:ı:ıt. ı•slınııı - ıulıdl:it, K:ıınlıi)·n -
:\ukuı lıors:ısı (fiyatı. 22.:W: Sı•ı .. 
lıc ... ı s:ı:ıt. 22.:ıu: ;\!iizik ICaz.b:ıncl -
Pi.) 2:t2!i/2:1.31l: Y:ırıııki progr:ıııı 

\'C k:ıp:tlllŞ. 
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Mister Motonun ı 
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J>r:ıııı Kısmı: 20.:lO ıla: 

AZIUIL TATiL \'.\Pl\'OR - H.\SIT RIZ \ 
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TIY.\TH.OSLJ 

Bll c;EC.E 
Bakırkiiy ;\lilli

~:ıcli Sİlll'lllasınıl;ı 

l' . .\.HÇ.\ Si 
.\yrıca: \'oıl\'il 
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}l.\LK OPEHETI 

lltı ak~:ım !I ıta 
Yeni opcı·cı :ı 

pcrrk (l\aılıııl:ı

rııı lıd(t>ndiği 1 

VA~uıra 
a 1b@li"'i) ~ 

onuınıuz 

ma~-c~~j~.-~c:J ~00~3~~@ ~ 
Yazan: Kadircan Kaflı 

- 4- ' 
C b. h' d' · T ufaklı muzuna koyarak şöyle dcnt1 

(IK\::>; KISl~lLAHIN il _ büyük ır şe ır ı; ırı ı fe 
bl·n kadar kulübeden ibaretti; - Beni dinle Avrupalı e LAS.\ Sl: · k d·-· 

Eriırcdeki tı:ılyaıi hu· bunların arasında bir tanesi dL Ras Tafan beni ço sev ıgı 
ılul kuııwn<laıu :\latanyu ğcrlerinden çok büyüktü ve o. büyük kardeşim hiç çeke 
mı 7 senesinde ll:ılı"şhıa. nun da üstü sazlarla örtülmüş zira geçen sene imparator ııra 
nın A<ligrat valisi Has V:.ıl olmakla beraber bir ev hali var_ Yassu'yu indirererk yerine %. 
sıı'nuıı zıyarctiııc !(İlmek~ dı. Burası Ras Yatsunun sarayı dituyu ve naipliğe de Ras 1~ 11 

l 
tcılir. Arw~una rağmen idi ve önünde geniş bir meydan yi geç:rmek için yap•lan iht' kat r 
Rene; ve glizel karısı .M:ıri- bulunuyordu. büyük iş gör:lüm. Yatsu tk 11 
)'a) ı götiirını) Ul'. für ıııül:i Güneş, yalçın Habeş dağları. kıskanır, çünkü ondan daha l'f Sü 

7.ım, uir c;aı ıı'ı, bir onlıa')ı nın ardında bir an önce kaybol. ve nişancıyım. Kendisinin Y tnıet 
ve 011 allı neferle yolu ~·ı mak icin sanki acele ediyordu. geçm ~k istediğimi sanır ve ~nııı 
kıyur. llııdulla ~ ü!.leree Ras~ Yatsu, yüzbaşı ile müHi - kar. Halbuki ben buraya / 
Habc-ıli l:ınıfın<laıı k:.ır~ı. zımı sarayına aldı; içini gezdirdi; t~htına göz dikerek g ... ınıe 'Oı, 
lanı~or. Köylcrılcıı ,.c sonra odalardan birinde oturma- Avrupalı bir kadın buJma~a .ı.l~~: 
kurkıın\' yollarıl:ııı ~C\'cr· !arını rica etti. diyl: geldim. Kral soyu-ı-. nı 
kcn Harip iıclcllcrk, ıuan- Burası küçük penceresinden dilersem imparatorluk naibi ı ır· 
rnrnl:ırl:ı kaqıla)ı~ ul'hır. giren ışıklarla pek az aydınlanı- Aduvaya Ras yapar. AvrııP ~rıı·: 
Has \';ıhuııuıı ~ irnıi he~ yordu; yarı aydınlıkta, duvarda rın adetlerini de bilirim; bU \~)· 
y:ı)ııuhı \e inıp:ınıtoı·uıı 1 bir meryem resmi ile silahlar, Ö- kardeşim öyle !'Öyledi am1 • ~11" 
ıııulı:ıfız b.unı:ıncl:ıııı hulu_ tede derme çatma ve biribirine Avrunalı b'r kızla evlenme~ 1,.1~1 nan hir kurJc-:ıi de v:ın.1ır. benzemiyen koltuklar, bir masa, d3sın:lan vazgeçmedim. t~k 
Avnıp:ılılarl:ı i~ i l.Jl'\'ıırnıek birkaç iskemle görülüyordu; fa- Edtrede bu kızlardan pe~. 
tar:ılları clcğıldir n: lıii· kat evin asıl döşemesi, iki üç vardır; bana b'r tane go 
yıik k:ıı·cil''ıi.\'le n·kalıdlc- parça halı ile hasır, kilim, min. Şöyle, eli yüzü düzgün b~\~ 
ılır. Bu delil-anlı cdl'tılllck derler ve geniş bir sedirden iba- () z-1""'-- ~:on-. o-. kat•r vıı 
i\·iıı ı.:clıni~lir. Bilh:ıss;ı retti. dişi, kaplan ve ayı deri~i il' 1 
Anup:ılı bir kız islcıliğı Yarr çıplak genç kızlar misa- tın veririm. . p a~ 
sürh·ııi~ or. \':ı hıı onu ltul firlere yaklaşar<ık onların önle. Macyo onun ne söylediğtll- ~in 
yaıı kuııwııd.ınına laklliııı rinde eğiliyorlar, dizlerini öpü. layamıyorı:lu. ! 1. tla 
ediyoı·. (;l'l:ısu dini uzalı_ yorlardr. Matanyo ise Avrupa adet, llıe 
yor. Bunlar cariyeler:li. bildiğini söyliyen bu ada~l' tc(J, 

Hepsinin de baş ve vücutların- cambazından kısrak ister gı ıı~ 
Onun da bir Avrupalı gibi se. 

lamlaşmasını öğrendiği anlaşılı -
yordu. 

Fakat Matanyo her nedense 
bu adamdan ho§lanmamıştı. 

Onun bakışlarında, Ras Yatsu 
n-un candan gelen ve gerçekten 
dostluk anlatan aydınlığı yok_ 
tu. 

Yüzbaşı elini uzattı . 
Getasu kendisine uzanan bu 

beyaz ele baktı; sonra on-u avu. 
cuna alarak kuvvetle sıktı. 

Ras Yatsu anlatıyordu: 
- On yıldanberi Harar ve AdL 

sabıbada bulunuyor, şimdi impa
ratorluk naibinin muhafız ala. 
ymda zabittir. Buraya evlenmek 
için geldi ... 

- Yaaa .. çok iyi.. 
Getasu bir kaplan homurdan -

masına b:nzeyen sedlc ilave et. 
ti : 

- Evet.. Bir ay sonra yirmi 
beş yaşına basıyorum ve artık 

evlenmek hakkını kazanacağım. 
- Adis Ababada güzel kızlar 

yok muydu? 
Bunu yüzbaşı sormuştu. 
Ras Ya~su hemen cevap ver_ 

di: 
- O, benden baskın çık- 1 

tı: Avrupalı bir kızla evlenmek j 
istiyor. Bur<ısı Eritreye daha ya. 
kın diye gelmiş ... Fakat kandır. 
dxm, bu seV'dadan vazgeçti. Bir 
ay içinde Adlgrattaki kızların a_ 
rasından en güzelini seçecek .. 

Getasu içini çekti. 
Büyük kardeşinin yüzüne yan 

yan baktı. 
Arzusundan istiyerek vazgeç • 

mediği hemen anlaşılıyordu. Hat 
ta daha ziyade eski arzusuna 
bağlı kaldığı görünüyordu. Fa. 
kat her hanı;i A vrunalı b;r kızın 
bu şimşek bakışlr demir vücut
lu korkunç a:lama varması ıcın 
3khn-'an zoru olması gerekti.~ 

Söz ün bu taraf: çabucak unu_ 
tuldu. 

daki yağ kokulan, süründükle- istemenin Avrupada adet ol haı 
ri gi.ilya'!ı· ve misk kokulariyle ğını söylememek için kell llilte 
karışıyor; genizlerde garip ve zorladr. ~nın 
kaşıntıya benzeyen hisler yaratı. Ona ne divebilirdi !... li 
yordu. Getasu yüzbaşının oJl'I le1• 

Yüzbaşı Matanyo cebinden çı- sarsıyor: \·o~ 
kardığı dizi ·dizi boncukları onla_ - Hangi kız bana gel 11ar 
rın her birine veriı ken zavallı la. Ona ne isterse ahrım. Adisa a11 
rın a~ızları kulaklarına varıyor; da koca bir saray döşerinV t c1t 
misafirlerin ayaklarının uçlarını rupah kızlar başka oluyorlar ı ,. 
tel:rar tekrar öpüyorlardı. zel oluyorlar onlar .•. Güıel· tı, h 

Bu sırada Ras Yatsu dışarıda güzel, cana yakın, körpe, 'lir.· 
kendi ad--nlarına bazı emirler ve- rak.... ~1 1 .~ı 
riyordu. Getasu ise köşedeki se. Diyordu. 1; 1·iıı 
dire oturmuş. İtalyan zabitlerine Matanyo bu sırada kapıy'I ır1;, 
ısırmaya hazırlanır gil:ii tuhaf ve tı; çünkü Ras Yatsu en ileti 
vah~i bir gülüşle bakıyordu. bir gürültü yapmadan gel ~l~h 

Bu adamda, herkese meydan şikte durarak kardeşinin o 
okuyanların, kendilerini dev ay_ rini dikkatle dinliyordu. .. ,~aııı 
nac;rT1da ~örenlerin hali vadı. Yüzbaşı ayağa kalktı; rn .. ~~ıı 

O kadar cessur ol"n ve buraya olduğu kadar candan gör 
rrelirken en küı:i;k bir tereddüt Habeş prensine şu cevabı rl\I·~. 
bile gedrmiyen Matanvo. şimdi di: ~ 
~cnç Habeş sov;ılyesfrle gözleri - Üzülme!. .. Buna çal 
'k;ırşıla-crtdtc~ •ürker ·gibi o!ı.:ryo·i", Yalnız, bizde zorlamak o'I 
canı sıkrlrvordu. isteyen bulunursa!... 

Dxşarı-'a11 ..,üzel bir kebab ko. Kaprra yürü:lü. 
kusu veli~ · r ··ı. Yarı karanlıkta iki 

Mülazim Macyo: gözleri çarpıştr. 
- Öyle acıktım ki... Hiç ol. Ras Yatsu sözün ilk kıs 

mazsl y;:mekleri güzel olaY'dı da nı duymamış olacak ki ~~ 
aç oturup aç kalkmasaydık !... görünüyor ve bu sefer }' 

Dedi. Matanyoya da şüpheli gii 
Bunu söylemekte hakkı vardı; bakryordu. 

çü:-ıkii Eritreye geleli ancak iki 
yıl olmuş, bunun son iki aydan 
fazlas nr da Asrr.ara ve Masua. 
c'a ~eçirmişti. 

Matanyo cevao verdi: 
- Gençsin ; eti feversin ... Bun

ların ela en ],•i yemekleri ettir. 
- Civ et de yerlermis ! ... 
- Kend;leri verl 0 r a~a. bize 

zorlı y-dirmezler. Ev rah'bi re_ 
!erden hoc;landıiTımız· ivi bilir ve 
rı"a ';jr .. h~zırl..,t.r. Bu cihetten 
h:c üzülme!... Ben buraya ilk 
olcırak ..... 

Matanyo birdenbire sözünü 
kec:-isti. 

Çün 1-ii Geta<;u an"IZt'1 yerin . 
den kal'rmrş, "nıın vanın'\ g lrniş, 
oturmuş ve '°Iini yüzb~şırıtn 
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l arıl11llen Halkan Hırlı~'~ 
a.vda Ohl'l k~rtı~ tlU:)UJİJr. ~I 
bırlı~ıııc ıurrnı:ven \·erlere ıı 
ı·rırıııs h«>srr kııru~ uımmed 1 

- Annem öldüğü zaman ben 
henüz üç yaşında idim .. diye ağ
latmağa baeyladr .. Ondan hatırım
da kalan yegane şey yuzunun 
gamlı hali idi. Ve ben o kadar 
neşeli bir çocuktum ki, gülüyor 
söylüyor, durmadan gevezelik e. 
diyordum. 

TUNA KIZI 
En çok bir 

hafta için gitmem lazım. Bu da 
bana ait bir sır değildir .. Fakat 
itaat etmem lazım, buna mecbu. 
rum .. Ne yapayım, borcumu ödü
yorum. 

Abone kaydını bıldırcD ,ıı 
lup ve trlı.ıral üeretını. 1

0 
PR ra•n n ı n poo:ta veya ban~ o 
rnll:ıma ücretini idare kend1 

rıne alır. 

... ' l'l 

İste Demetr o zaman beni ya
mrui aldı. O zaman daha zengin. 
di .. Hep beraber gayetle iyi ya
savorduk .. Konstantin beni bir 
he.mşiresi olarak· kabul ediyordu. 
Sonra da asıl hakiki hemsiresi o. 
lan iki kız dünyaya geldi. De
metr dava ile meşgul oluyor ve 
her sene biraz daha fakirleşiyor
du. Yaşamamız çok müşkülleşL 
yordu.. Artık onlara yük olmak 
istemiyordum. Sonra itiraf ede
yim ki canım da sıkılıyordu .. De. 
metr çok kederli, çok s.ııratsız, 
çok sert olmuştu. Bir hiç yüzün_ 
den hepimizi dövüyordu.. Yine 
bir· kav_?;a gününde benim, ken_ 
disinin hakiki km olmadığımı ha
tırlatması üzerine artık 'durama.. 
dım, yanından kaçtım. 

- Zavallı kücük .. 
- J!:~l~ Sinaiada hizmetcilik 

ettim. Kimbilir belki güzeldim .. 
Sonra eok ~ençtim de! Bükreşli 
bir efendi bir gün beni aldı, gö. 
türdü. işte bana ilk malik olan 

' 
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adamdan bahsettiğim zaman onu 
düşünmüştüm. 

''Çabuk ayrıldık .. Ben sevme
diğim insanlarla ya~ayamam .. DL 

1 
ğerleri ile de vaziyet aynı oldu .. • 
Sonra açık hava lokantalarında 
şarkı söylemeğe, dansetmeğe baş. 

ladım .. Fakat yaz geçince İ!?si:: 
kalıyor, Morenaniye dönüyor. 
dum. Demetr beni kabul etmek 
istememisti, fakat Konstantin!n 
sayesind~ yanlarında kalma~a 
muvaffak oldum. 

Btmdan iki ay kadar evvel 
Domnika geldiği zaman lıen yi
ne onhnn yanında bulunuyor. 
dum. Fakat hiç bir şeyden habe. 
rim yoktu .. Bir müddet evvel be
nim için bir pasaport yaptırmış. 
]ar ve b·..ından sonra Konstantiıı 
seyahate çıkmıştı. Bunun sebebi. 
ni de bana izah etmemişlerdi. 
Dometr bir gece "işte Nikolanm 
kızı" diye Domnikayı bana tanıt. 
tığı zaman hayretler içinde kal
dım. Bir gece -de benim yanımda 
yattr .. 

- Ağlıyor muydu? 
- Hayır.. Çok mağrurdu ... 

Bundan sonra Demetr beni Kar. 
men Sylvaya gönderdi .. Benim o. I 
radı çıkmış bir fotoğrafımı elde 
etmek istiyodu .. Bu kadar para 
sarfedebilmesini bir türlü anlıya
mryordum .. Halbuki çok müşkül 
vaziyette olduğunu biliyordum. 
Nihayet bundan on gün kadar 
evvel sana mektup yazmağa beni 
m : cbur etti. O zaman her şeyi 
anladım. PJaj üzerinde niçin res
:nımı çektirmiş cl-:luğunu, sen 
Valkovda Domnikanın o kadar 
yanında iken niçin seni oradan 
ur:aklaştırmak istediğini, hepsini 
anladım .. Seni bir tuzağa düşür. 
ır.ek istiyordu .. Teklifini reddet_ 
tim.. Çılı?;ınca bir hiddete kapıl
dı: ''Nasıl, anneni kederinden öl. J 
dürmü~ olan adam:ian intikam 
almak istemiyor musun?'' diye 
yi.i,üme bağırdı. 

Florika sessiz seS'Siz ağlamağa 
başlamıştı. Lö Mestriye ona t~tlı 
sözl::r söyliyerek, yüzünü gözü. 

nü öperek teselli etmcğe çalıştı .. 
Fakat onları her gün biraz da

ha yaklaştıran ve bağlayan bu 
manevi rabı talar, derileri arasın
da muazzam bir rahne açıyor, on
ları her gün biraz daha uzaklaş. 
tınyol':iu .. 

Daha ilk günden kendisine adi 
bir şekilde uzatılmış olan bu vü
cuda karşı Lö Mestriye şimdi hür. 
met duyuyor ve b:ı tatlı samimi. 
yet, bu manevi bağlar sanki Flo
rikanın kanındaki ateşi söndürü
yordu. 

Yedinci akşam genç kız mu
tattan çok evvel geldi. Henüz 
karanlık bile olmamıştL Florika. 
nın yüzü allak bullaktı, büyük bir 
keder içinde bulunduğu gözlerin
den okunuyordu. 

- Ne var? Yine bize ne oldu? 
Diye Lö Mestriye sordu. 
- Yarın artrk ben gelmiyece

ğim.. M uhakkak gitmem lazım
geliyor .. 

- Beni terk mi ediyorsun? 
- Yok, seni temin ederim ki, 

Ve genç adamın göğsü üzeri
ne başını koyarak: 

- Bilemezsin, diyor, senden 
ayrılmanın bana neye mal oldu. 
ğunu bilemezsin .. 

Genç kadın hafif hafif ağlayor, 
Lö Mcstriye onu kaldırıyor, şim. 
di yanak yanağa duruyorlar, 
genç adam kızın göz yaşlarının 
yanaklarından dooaklanna doğ. 
ru aktığını hissediyor. 

Lö Mestriye dudaklarının ke_ 
narında genç kadının göz yaşla. 
rının tuzlu lezzetini duyuyor ve 
böylece vücutlarının biribirine 
karışmış, birleşmiş olduklarını 

zannediyordu .. İşte o zaman biri
birinin kanım içen aşıklara hak 
verdi .. Şehvetinin tahrik ettiği 
bir iniltiyi zapteclemeı::li .. 

Florika ona bakıyor, gözlerin
de bir muvaffakıyet ışığı parıl. 
dayordu. Birdenbire yerinden 
fırladı. L. Me:striye kadının aya. 
ğa k::ılktığını, çıplak ayaklarının 
asabi hareketlerle samanlan ez. 
di~ini. yüzünün arz:ı1, şehvetle 
tak:ıllüs ettiğini gördü ... 

'Daha t•(7r) 
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ajansı bildiriyor: Honıanya vclialıdin scııeide' l'i· llıe (lJaş tarafı 1 iııcide) 
~Ü llJlekct l>C lıl il'd onUllUC tek· 

ılJı. ı:rtc. i ~uııü ~ııiııihlc n 
l 00ra ~6 l\ıinunıı anide Yar. 
•rı ı;;, .ırctiın l"masında B. nl·k 
ıı lllltıztln teıcrı uatlle mün:ıkuşa 

\Bu tek ırıer J.clılilcr tarafın· 
1 

iç h.r uımaıı redcleclılme<lı. 
k d .. h.ıı ınüşklilıitı.111 lıııhı.edı· 
ı ~ııha itrn:ı il~ tetkiki liiwmıı 
ıııı'~rüıcın ''e Polon~ :ırıın da ikı 
Ilı ejcı oı a:o;ıııtlnki ıııüıı:ışc~ı.ııı ı 
~l 3 hale lwyııırık istcdıği lıilıli-

l>~ıf:°'?'Y \D.\KI .\l.MA:\l •• \H.\ 

31/ü ~W.\;\Jhı.ı; ımıı.uı 
nı zurıı:ııııl.ı l'uloıı~aıl:ıl.;i Al. 
:ra ~ok ll·ırn ııııı:ı.ııclc l·~lildı. 
~ '<ld:ıki . \1111:111 scfurcti i.inıındl• 

\ l'işlcr ~ apılılı. :!I :ılart rn:ı!" 
~l'~o\'anın ııuzarı ılık:.aııni ı'l·l 1 
, ~cbur kıılclık. \'ııırnrul;ı ıııcv j ·t ll'l,ııncrfnılzi bu ,.e ~le il<' 
t rar ettık. A ni zııııııınllıı il. 
t l.~cn lle.rllne d:t'l"cl t'dildi. 
b 26 Martla ~erdııli mektuı> 

~ı ır reıJ iıli. Sefir, l>anziıııin 

t hakkında ·i •\lnıaıı plaııları. 
8\L'k ı ının l'olon)u;>a .l.ur<}ı bir 

in d~ııı~k ul:ıcağın ı lıiltlirıli. U. 

11 Ucı·lıııc gelmesi için ~ ;qıtığı. 
hı a,ct rcddcJıldl. FuiııL·ı·iıı c·i· 
rcr~~danc tcl.liClcrınln lıu suret· 

11
1 Cllılıııcı;iııi ogiiıı lı:ıF<'lk 

h aını~tık. Fakat şiın<li ıııunın. 
1 aııedilı.ror: Kul i in nrk:ı~ında 

t~~re \'Rrdı. Şimdi Lilborıız ki 
ti aıı lngillere ile l'oluııya ıta. 

lcr ıneseıe,ini müzaı..cre etmrkte 

On ll.'b lard 1 bcntroıı, l'olcn~aıım hu· 
n n Dlı!ığı tcrlbirlcri "e hail& 
Cila bir tek nd:ımı hile sdcr• 

1 hıernı~kcn, ~ercrberlik yaptı-
' e lı" . tı ııtun liuıılarııı Polonyanın 

ia~·rckcllndeki ılcğişikliği gös. 
rı°'. knydcylcdil.:tcn sonra bu 

ır, 11 crın vahiııı ııctiı-esini Leh 
rı,/ 11 ı:ıözU önüne koyduğunu 
ı,/ınış 'c hu suretle allı ay B. 
teb

111 fıliccnalı:ınc tekliflerinin er 1 sı01 Ululdu~unu, buna muka-
arıı 0nYnnın tedhiş h:ırcketine 
aıı etliğini n~ nihayet J,ehliler 

in b10Prnklarını ıln getinre Füh· 
'c Una silahla mukabeleye kıı
AIC~i~ini söylemiştir. 

-'DELE t}Ç 11.\IT.\D.\ 
tc lı UITTI . 
ş1 nr~a sonra miicodclc bilmış. 

an llıttı Almanya hakiki ~11rtlan\ 
~\ııı!C~i bir o.·.;aniz:ı~yon yapıl· 
tııl> 1htin1aın edecektir. Doğu 
ıı ~sında sükün niııım ve lıa· 
la Uhafaza~ı şimdi Alm:ınya ,.e 

tarafından iaranıi edilmiş-
ıı.tic · 
llıaıı ;)'e nıı.ıırı, hundan sonra, 
''aııı ıatict siyasetinin ıl:ıiınn 
rıı~s tnuııhedesinin ortadan 
1111 hasına matuf lnıhınınu5 ol. 
tat! .:ı tırlatmış, hu mu:ılıedcnin 

Q ~nıı'lınc .kadar Jı!lliin tndillcri· 
dtıA11 .,110külmcdcn yapılmış bu
ltr1ı 

1 
tı, Puhrcrin ~arp fll'mok· 

llrıın~ n - h:ıyall ınenfııallcrinc 
rıı~11 1~1uını kaydc)leııı iş, huna 
~lerc:~lh:ıs:sn lngilız;ler:n ılııima 
1tııta l\ ılc kar~ılaşmı~ ve her de-

't ile • Hittcrin Frnno;:ı ,.e lngiL 
' lı;j noı-ın;ıl miin.ı clınl:ı giriş
biı111n lckrnr lecri'tlıckr nıptıih
~a- tıni~ur 

~ır b ~ · 
ile i)i 11 Lahisıe, 1933 le Dal:ıd. 

~ lııı~~ nıünoaebat ve silahsızlan. 
<aıı, ıt:"da. t:ısav,·ur edilen ıuü· 
~ a .... tlerın Fransa ile anlaş-

''Usu 
1 cı,~lk ııun Dnladye 1ıır.ırından 

1 la &()nada reddedildi~ini, Lıirkac 
11 btı1ı1 rn da bafYekilliktcn çekil
~ JUl>lt~d~Aunu, ımlmlunun sebebi 
1tlatııı. sıı İngiltere olduAunu 

~llltre 1~· hundan sonra Führerin 
~lt'ılctıııle anıa~mak idn yoptıAı 

t •ıu-1 leıebbüslerJ, bilha~sa de. 

1 t:'rarı llas.ı, Hollanda, Belçika 
~ d~rı~nın hütünlüjiU, lngillere
ta ııı,ıe1'd.•ki menraallcrlne ria
r,~llda :sı Ve halla iki memleket 

11 •ltıti tdafiii ve ıcca' üıl bir it-
,11 ~tııdisı hakkında Führcr namı. 
:~ tek ~arafından lngillercye 

tı a >.ı .... lırıere ltaret eyledikten 
t .. ·••anva 

"C " nın ba~ka memleket· 
l;ı n:ı~ıl • 
tıı \'alı~tıA aynı suretle yaklnş· 

1
1111 ıını •nı ,.e nıunrfak da ol! "-L\• .. atnıı~tır. 

• L .. , Ve ı . ., ~tssc JAPONYA l.E 
>ı~~~lt l:ııı S EDEN DOSTl.ll l\ 
~~ trıı~<lc lillretıedir L;i, lıalya ile 
1 ( 11da sa \'e Japonya ile t:ıak 

t 1 1tes~l.i~lınt ,.c hakiki bir dost. 
~ıı So\·l·eııClıııişlir. Aı zamanrl:ın · 
>tt l>cıliı~er liiı· lii{i de ,.\lmaııyıı 
ltıt .. 11lnı 1 ,. !tının uo lları arasında 

"il d Ulu tJ~ ~tin lllllnktadır. Rn do~ı-
b,,. r alın olnıası için hüliln tetl -
ı.. •!it 1 1\ışı • . • 
'"t~t 'ııhnlar ır.. Bu ıkı devlctın 
ı,I dt.. hlfb· 1 lıırlılrinc tcnıns et. 
~ "'ltt ırını kesmemektedir. 

ta1t •ra · 
~ lhıı 1 ·r'~da ber hangi bir 

" llir. ;,._ 1 cbcd iHıı bertaraf 
4~ır sn~tte h~1M>ıuik icaplar iueal 

' rf>frinl t:ımamlnmık· 

· Hindistanın en büyük ıdevlcti ı ı , k }Ad ı ı 
Sovyct • Alman paktını ehemmı- ~es n Lev a a e . meras m e 

. olan Haydarabat nizami hava har. k 1 kt v ı hd p 
Y~t:ıiz göstermek için ingılterc ~t ayaca .ır. e ıa reıuı 

f d aprlan propa"andayı bi için hava nezareti emrine nak. Mışcl nynı zamanda Rumen 
~ara.ın 1 an .Y mütea'·ı~cn .. Alınan. den 100 milyon İngiliz lirası ver. milletinin Albayiliye ,·oy-roda. 

Y·:~~:yAe;;;lkJ ile "'mün~sebetle. miş ve harp dolayısiyle Haydar. sıdır. 
. , 'k' emleket arasın- abat devleti haricine çıkacak Daha çocukluk. zamanından 

rıne gecere.rt ı ı m Haydarabat kuvvetlerinin kar. ı lb R ·e 
:ia hiç bir ihtilaf mevcut clmad~- t arcn omanyanın genç ' -
w f k Al MonroA ka• ş.lığı olarak da ayd:ı 11.250 in. lfnhdi istik baldo memleketini 
gmı, a at manya ~ ·• «İliz lirasını umumi v:ılinin emri. ld d bil k · tt h d"'l · · etti~i halde tn. b . . aro e e ece suıe o azır· 
~ erıne. rıa~et g .ğ.ni sö . ne havale etmıştır. laıınınktn olup bu şekilde ye· 

gıl~crenın rıayet et~edı 1 uli ,!ti ~- tiştlıilmiştir. Veliahdln tahsil 
lcdıkten sonra harbın mc3 

) k K f • t ve terbiyesi Pederi ikinci kral 
meseltsine temas ederek bu ~o • o··mur sar 1 ya 1 Karol'un daimi murakabesi 
t .. . d zun uzadıya our-a uıenn e u nltmda yapılmalctadır. 
mu§tur. İstihsalata göre tanzim Veliaht bu yıl, lisenin sekL 

"Bütün dünya kani o!mıır.tur d l k · e i ece zlnci sınıfındadır. Dersler, Uni-
ki Fransız milleti bu harbi ıste. \'Crsite \'C liselerin 20 profesö· 

' F ·ıı t' bugün Ankara !!4 (Hususi) - GUn-
mem;ştir. ranaız mı e 1 rU tarnfından Yerilmektedir. 
de yarın da harpten ziya:le ıul. den gUne artmakta olan mom-
hu' ister, fa!<at harp kendisine tn.: Jekct kl>mUr ihtiyacının mov. Velfahtle birlikte memur ve 

ı cat stok \e dahili istihsnlAta zabit çocuklarından :~ çocuk 
giltcre tarafından ve Fran11.z ~u- okuma]{tadır, :Mektep dersleri 

· ' · d'k• dılmı• göre tanzimi ha1::kmdak1 ka-kıim:tı tara..ınc.;:.n 1 .e c s· bUytıır bir dı'kkat ye clddivetJe rurnamc Vcklllikçc tasdik edil- n J 

tir.'' lNGt~TERE HARBİ cıı. Bu kararname esaslarına veliahdın bUtUn gUnUnli al-
İLDE göre ·. maktadır. Dersler sabah S den 

METODLU EtR ŞEK 
HAZIRLADI ı - Umumi mülhak ve hu. 12.50 ye, öğleden sonra saat 

susi bütçelerle idare olunan 16.30 dan 20 ye kıı.dar devam 
in::iltereve ız:elince, Alman ha... t kt dl 

- J ~ h dairele,·de -re sermayesinin e me e r. 
riciye n:ızırr şimdiki in<Tiltt-re u. v ıı ht kt derslerindon 

b ,.li:ı:de ellisinden fazlası bu dai· e a me ep 
Hımetinin bu harbi senelerden. J k llk ili 1 i 1 d · reler tarafından konularak başka as er m er n e 
b~ri <Tizlice ve metodlu bir şekil- h 11 t kt dl p s BUk 

u kurulmuş olan bUtUn teşekkül ta s e me e r. ren -
de hazırJaı:lı .. bcrına dair delillere k ı le !arından bir b,.. ve mUesseselerde mahrukat reş as er a Y u-
malik olduğunu söylemiş v.e de. .x. d k nd etmektedir - azami tasarrufla kullanrlncak lU&e e uma a · 
miştir ki: teshin yasıtaları yerlnı söre Derslerden artan çok az bir 
Dünyanın büyük bir kısmı, hararet 19 _ 20 derece· i geç· zaman içinde veliaht gerek pa· 

Münih konferansını Çcmberlay. t ht kse YllAvetl<W ınf,·ecck surette ayarlanacak yi a ve ,gere " -
nl'n bir bam; eseri zannetmictir.. " k ı Ull l mulıteJ ' f :ı ve bu derecenin ldamesi temin deki as er ve m t ı 
Bu büyük bfr yanlıştrr. cullecektir. Teshin için mukta- mUcsseselerl ziyaret etmekte. 

İngiltere Çekoslovak hükiımc- zi m:ıhrukatın tedarikinde <le dlr. 
tine yarcJım etmi~ ve bu suretle --------------
kendi müdahalesi olmadan kolay. bu esas gözönUnde tutulacak. 

tıl' ; 
hkla halledilebilecek olan bir me. 2 _ Sömikok teslimi teah-
seleden bir Avrupa J:.~luaoı orta. Jılldtindc bulunmuş olanlar Ka
ya çıkarmıştır. Sen dakika!:la rabiik koku teslim ederek t c
MUnihte yaptığı şey ile hatasını ahhUtıerini ifa. edebilirler. 
kısmen tamir etmiştir. Bunu ne- Birinci hendde yazılı daire 
ye ya.pmıstır? Bu suale Ç~~ber. ıorlc teşekklll ve mUesscseler 
layn lngiltercyc döner .donmez teahhlitlerin bu suretle Hasını 
söylediği nutuk cevap verır. Çem- kabul etmeğe mecburdurlar. 
berfoyn, Londraya bir elinde de!
ne dalı, diğer elinde mua__zzarn sı. 
lihlanmn proğramı oldugu .~c 
dönmÜJtür. Çembe!l~yn ~unihc, 
harbe mani olmak ıçın de~~], ~~r
bi temin için gelmiştir. Çünku o 
zaman İngiltere hazırlanmı~ de-
ğildi. 

inailtcre huırlandıktan sonra 
Polonyaya ıaranti vermlttfr .. Bu 
garanti aneak Almanya aleyhı?e 
müteveccih bulunuyor~u. İngtl. 
tereyi ala.kadar eden bı~. şey P~
lonyanın bütünlüğü degıl, kendı. 
sine lazım olan silahlı yardrmd~, 
garantiden maksat da ~~rp vetıı
lesi •bu'lmaktan ibaret ıdı. B~~
dan sonrası malumdur .. Bugun 
bildiğimiz şey, tngilterenın Po. 
lonyaya tarzı hal bulmasını tav. 
. decek yerde, onu taarruz 

sıye c •v'd' 
har.?keuerine teşvik ettı~ı .ır. 

Nazır bundan sonra in.gılte~~
nin Muaolini tarafını:ian 2 E>:1!11: 
de aprlan müsalemet tekbfını 
reddeylediğini hatırlatmış .ve ?u
nun tngilterenin fena nıyet~~e 
delil olduğunu b~l~ircrek tngılız 
hükiımetinin hakıkı maksa~ 
Alnıanyanın imhası oldutunu .oy 

lemiştir. . . h · • 
Bu münasebetle ingıhı: ancı 

si aaetinin sebep ve amillerinden 
bi'ııee':ien B. Ribbentrop. Al~an-

dün,,·aya hükmetmek ıste. 
}·anın ı " .. "1 
diğ! bakkın~aki iddi~yı, g~~u • 

. . 'flmemiş bır yalan o. 
memış. ı~ı ı . "dünyada 
tarak tavsif eylemış. 
tngiliz bayrağının dalgabn~ 
dığı bir kıta mevcut otmadıgıı:a 

öre" bu tahakkUm mu~hazesı. 
~in tngiltcreye müteveccıh ota. 
bileceğini söylemiştir. . . 

Hitler. Alman pobtıkasının 
çok malidut gayelerini tekrar e:>-:-
1 · t·ır · Alman milletinin tahıl 
emış · . •t 

hayat sabas~ i~inde hayat ve ıstı -
halinin temını. 

Alman}·anın Avr~pada tarsıeı 
işi bitmiştir. ~ er.saılles hakındıgı 
bertaraf edilmı,tır .. DoJuda yapı
lan ye:ıi sureti tesvıye. ıl~ ~l~-
. "stakbel neıillerı ıçın hır 

} a rr.u l'k bu. 
icoloniz.ıayon sahasına ma 1 

lunmaktachr. Şimdi Almanyanın 
timalde, doğuda, cenupta ve ba. 
udaki hu.:iutlarr kat'idir: AJ_m~~ 
müstemlekelerinin avdetı y_anı bu
yük bir m:llete layık oJdugu .veç: 
hile tab:i müstemleke faalıyetı 
müstesna olmak üzere Almaı:ıY•· 
nı., tnıiltere ve Fransaclan ~stc. 
yeceği hic bir ıey yoktur. Hıtler 
bu sureti; A vrupada istikrar şart. 
la;ı temin etmittir. Fakat tam 
böyle bir sıradadır ki, İngiltere 
iki millet arasında bir ölüm har. 
bi iliranm zamanı olduğuna ka
ra. vermiştir. 

Cnmhuriyet bayrammdaki 
resmi küşatlar 

Ankara 24 (A.A.) - Muhte
lif vilayet' ve kazalardan aldığı. 
mız telgraflarda cumhuriyetin 16 
ıocr yıldönilmil mUnuebetiylc 
yapılacak kutlama programıaz:nı 
tcabit için teşekkül elden !komı.:.
yonların devamlı bir surette ça. 
lışmakta oldukları bildirilmekte. 
dir. . .. 

Yine bu telgraflarda bildınldı. 
ğine göre, bu güzel vesile ile Gii
milşhanC':ie 26 eğitmenli köy o. 
kulu ile Kala nihiyesinde t4?1 
tetkilath ilk okulun ve altmış bın 
liraya mal olan Halkevinin açılış 
törenleri yapılacaktır. 
Gümüşhanenin Torol kazasın

da da beş sınıflı bir ilk okul ile 
bu kazanın yeldi köyünde inşala
rına başlanacak ilk okulların te. 
melleri atılacaktır. 

Giresun'da Cumhuriyet anıtı. 
nın ve on· dershaneli ilk okulun 
açılma töreni yapıla~aktır. . 

Kayseridc inşaatı ıkmal edı!
miş olan ismet İnönü Kız Enstı. 
tüsünde tedrisata baş1anılacak ve 
inşaatı 90 biıt liraya mal olacak 
hükumet konağının temel atma 
merasimi yapılacaktır. 

İngiliz Kralı Muhalefe~ 
partisi liderini kabul ettı 

Londra, ::!4 (A.A.) - B. At· 
Jcc. Kral tnrafrnrlaıı kabul e
dilmiştir. llllkUmdar harp hn~
Jayalıladanbcrl. muh:ılcfct lı· 
del'inl ilk defa olarak kabul 
etmiştir. • 

Öğroniltliğiue göre. Kralın 
Avam Kamarasındaki muhale
fet fırkası ile şalı~cn tem~sını 
muhafaza etmesi ıcln tertip ~
dilen ınUH\kata Jıusust hiç bır 
mAna atfetmemek lazım gol· 
mektedir. 
Bulgaristan bitaraflı-
ğını muhafaza edecek 

Sofya, 24 (A.A.) -. Röy~r: 
Yeni Bulgar hükümetı, bu~
kil anlaşmazlıkta bitaraflıgı 
muhafaza. edecek ve aynı za. 
manda komşu de\' Jetlere. karşı 
da ademi tecavüz siyasctme de 
devam eyliyecektir. .. .. 

B. Köooivanof'un ~ort ~ 
müddetle eski siyas! p:ırtıler 
erkanı ile görüşmel?r:ın~en .so~
ra yine partiler harıcı bır hilku. 
met kurulması burada hayretle 
karşılanınl1jtı r. 

Bulgar komitecileri iki 
Romen jandarmaımı 

yaraladılar 
BUkreş, 24 (A.A.) - Sarsan

lar köyli civarında. Bulgar ko· 
mitecilcrl iki ltumon Jandar
masını ağır surette yaralamıı;;
lardır. Tahkikata başlanmıştır. 

Balkanlarda sulh 
elemanları 

(BOi tarafı 1 """"'1) 

.,~~tı etrafmda yapılım siyaıi mü. 
;,.kereler idi. Vakıa .~oskova mü
zakereleri mülbet bir netice ver
mif değildir; fakat Türk • Rus 
cloatluiu evvelkinden daha kuv. 
vetli olarak mahfuz kalmıfbr. 
Türk • İngiliz - Franaız yardım 
paktı iıe Akdeniz ile berabcı· 
Balkanların emniyetini ...,uıti 
eden beynelmilel bir ve1ika ma. 
hiyetini almıttır. Bu üç ~evlet 
arasında imzdanan kartılıklı yar
dmn paktı Balkanlardaki sulh ve 
emniyet elemanlarını kuvvetlen. 
direcektir. Artık bitaraflriı mü. 
.clafaa eHaı üzerine bütün Bal. 
kanlara ve Tun~ havzaaına fUDil 
bir birlik vücuda gelmeıi imkan.. 
sız b:.: ideal değildir. 

ASIM US 

Türk mühendis ve 
işçisinin geçirdiği 

in1tihan 
(Ba§ tarafı 3 ihıcüdc) 

kaları yaratan TlirkUn, Giirek, 
·çaltı Pm.gan, Atma gibi kuş 
uçmaz. kerrnn geçmez boğaz
lardan dcmiryolunu nasıl go· 
çlrdiklerini yakinen gördUm; 
Tilrk tcknislycn vo işçisine 
takdir Ye hayranlığımı if:ıde 

cdecelc kelime bulamıyorum. 
Tren Erzuruma varmakla 

şimendifer siyasetimiz nihayet 
bulmuş değildir. lran Hududu
na, Irak hududuna doğru hum. 
malı bir surette çalışılıyor. 
Bunu Nafia Yekilinin ağzından 
daha dUn Jşittilc 

Niteldm Milli Şefimiz lnöııU 
de 17 Nisan 927 de bu husus
ta.ki yiiksek iradelerini şöyle 
bildirmişlerdi: 

"Ba.ı;;la.chğmuz yolun bitece
ği nokta yoktur; Ilı\ nlhaye Ki.. 
docek; nAmüt.cnahi devanı ede
cektir.,, 

Türk kahramanhğmın ezeli 
bir sinesi olan Erzurunıda 
TUrk iradesinin. azminin sem
bolil olan tren sesi yükseliyor; 
Cumhurrclsimlze. gidip geldi· 
ğim yerlerde kadın, erkek, ço· 
cuk bUtUn TUrk ntandaşının 

Yazan: "YUNUS KAZIM KôNi 
Peyami Safa, her gün yazı 1 

yazan bir muharrirdir. Bu 7.or 
bir meslektir. En büyük · zorluk 
her giin yazı yazmakta değil, 
her gün yazdıklarını okuta.bil. 
mektedir. Peyami Safanm kül. 
türüne, bilgisine ve üslubuna 
ekmek katlar muhtaç olsaydık 
onun vazdıklarını okutmakta 
gckccegi zorluk azalırdı: Peya. 
mi Safa c.la bunu pek iı.l:i bili
yor. Onun için yazılarının her 
giin tuzunu biberini değiştiriyor 
bazan avami t~bihlerlc sulandı 
nyor, ballandırdığı seyrek ol. 
makla beraber ekşi ve acr çes. 
nilerle her gün ynzıyor. Onun 
bu mu\'affakıyetine gıpta et
memek mümkün değildir. Nev. 
inde Necip Fazıldan üsti.in bir 
fıkracıdır. Bize bazan yazının 
kıyafeti hoı;; gelmeyebilir; asıl 
içindeki tenkit özüne muhta. 
cız. Kıyafeti ne olursa olsun 
muharririn fikrin.c nüfuz eL 
ınek vazifemizdir. Fikre inan. 
mıs insanlarız. Iı~ikir ve bilgi 
kimin tarafından ve hatta ne 
maksatla söylenmiş olursa ol
sun bir değer taşır ve ondan 
müstağni kalmak insanlığa 
yakışmaz bir geriliktir. Ben ele 
~u maksatla muhterem muhar. 
r .ı dünkii Cumhuriyette çı. 
k •'l ı ·vraarif hastası) ya.zı.smı 
c:._.:.:m. 

Peyami Safa, maarif işine 
bir "mesele,, nazarile bakıyor. 
Her mesele halledilmesi mürıı. 
kün ve halli icap eden bir fik. 
ri ihtiva eder. Hatta. bir mese. 
lenin "gayri kabili hal olduğu,, 1 
da izah ve isbat olunmak ge
rektir. Böyle bir izah şekli aJ. 
:madıkça bir "mesele,, mevzuu 
ıbahsolaınaz; halbuki muharri _ 
rlıniz bir yerde "hiç bir mü:~. 
bet çare gösterecek değilim,, dL 
yerek mesell'yi, velev kendi aı•. 
layı§ına göre halle yana.sını
yor. 
Doğru .. Bizde bir maarif m". 

selesi vardır. Bu mevcudiyeti _ 
mizin. lnkılibımızın ruhudur. 
.Fakat hu meaelenfn hastalıkla. 
zinhar aJikası yoktur. ~tin o • 
lan meselelerin mutlaka marn. 
zi bir karakteri yoktur. Erzu. 
ruma tren götUıınek, Türkiyeyi 
sanayileştirmek, ziraati iktısa
dfleştirmek, bunlar birer has. 
talık olmadığı gibi maarif işi. 
nin de '.hastalıkla hir mün:ı.sc. 
beti yoktur. Bir itı şu veya bu 
yoldan gidilerek halledilir, 
memleketin içtimai meseleleri 
de Atatürk devrinde muayyen 
mebdelerden hareketle bir mc. 
safe katetmiş, şu veya bu saf. 
hası halledilmiştir. Maarif me
selesi de, içinden bildiğim bir 
mevzu olması hasebile diyorum, 
ki on beş sene öncesi ile müna. 
sebeti olmıyacak surette ilerle. 
miş, münakale, ekonomi politi. 
k~larrrnızdan ~ağı kalmıyan 
bır muvaffakıyete crişmi§tir. 
Bundan şüphe etmek için as. 
hafı kehf uykusuna dalmış ol. 
mak, yahut ta iyiyi görmeme
ye, her şeyi kötUlemeye azinı 
ve cczmetmiş bulunmak gerek _ 
tir. 

Hayır, on beş yıldır memle. 
~ette maarif sahasında büyük 
ı§ler yapıldı, Atatürk devrinin 
maarif sahifeleri de parlaktır 
zira aksi takdirde kendi kendi: 
mizi inkar etmiş oluruz. Şimdi. 
ye kadar gelen on beş vekil hiç 
bir şey yapmamış değil, yapıl. 
ması ellerinde olan her şeyi 
yapmışlardır. Harf inkıJabı bir 
maarif işi değil midir? Ve yal
nız 15 seneyi buna versek ~ok 
mudur? 

Fakat biz içtimai realitenin 
mukavemetini tanımak istemi _ 
yen bir idealist gibi düşiindüğü. 
nü ve onun için sarfedilen e. 
meklerin mahsulü ile mutmain 
olmadığını ve daima daha mü
kemmeli istediği i~in bugünkü 
durumu şiddetle tenkit ettiğini 
kabul ederek devam edelim. 

On beş yıldır maarif mesele. 
sincle yazı yazan muhterem mu. 
lıaı rir, bu karışık ve ana me. 
seleye nasıl bir hal çaresi getir. 
miştir, bunu ondan soramıya • 
cağız. Görülüyor ki, o da ma
arif meselesini mektep mesele. 
si hıtlinde telakki etmektedir. 
Halbuki mektep, hangi derece. 
de olursa olsun maarif: l{ültür 
davasının organik bir cüzüdür, 
fakat tamamı olmaktan çok u. 
zaktır. Maarif işi bizim anlayı. 
şımıza. göre ictimai zihniyet İ§i. 
dir. Maarifimizdc ıslahat demek 
bütün cemiyetin dünya görü -
ııünde değişiklik demektir. Mek 
tepler bizim mistik. islfimi, te. 
okratik ve otokrntik Ortaçağ. 
dan çıkıp rasyonel, dünyevi, de. 
mokrat milli cemiyete geçiş 
şuurumuzu ve hamlemizi ifade 
eder. 

Sosyal şartlar olmadıkça yal. 
nız mekt~p vasıtası ile bir ce. 
rniyetc yeni bir zihniyet verile
mez. Hatta bu takdirde mektep 
bir mücerret §ekil halinde k~ 
Jır, fonksiyonunu yapamaz. Bil .. 
tün Tanzimat tarihi mektebin 
; timR.i zihniyetini değiştirdiği .. 
ni ae• il. ictimai z.ihniyet teki.. 
miil ctt'krc mcn:tebin ~ği§tiği. 
1•1 ~ü terme tcciı.·. 

I'cynmi Safnnm maarifim.ime 
fyJnı mel t"plcri.nıizde) bu sene 
de yine o eski ::!.ll&I'§İyi devam 
cc.lcr görnıe>si bundandır. 

Dokundıı;;u meselelerden ibirl 
ır.<'ktcplcrın bu sene sekizde 
d • " b:ı lnm:ını: Derslerin bazı 
m"kt.epleİ-de sekizi çeyrek geçe 
başlamasmr bir kararsızlık ala
meti sayan sayın muharrire ev. 
vela haber verelim ki sekiz ve. 
ya sekizi çeyrek, her ikisi de, 
aynı taliamtnamenin hükmü ik. 
tizasıdır. Peyami Safaya. göre 
bu karar İstanbulun nakil vası. 
talarmı nazarı itibara almadığı 
için kusurludur; fakat bütfüı 
Tii-rkiyc İstanbuldan mı ib:ıret. 
t:r ! Türkiyenin Istanbuldan i
Oa.ret görmek veya lstanbulun 
bUtUn Türkiye olmadığmt u _ 
nutmak Şirketi Ha)Tiye tarife • 
lerini bilmemekten daha bUyUk 
bir kusur değil midir? 

Muhterem Peyami Safa, bü. 
tün dünyada ibizden geç kalan 
ve e:eç kalkan millet kalmamıg 
olduğunu hatırlayınız. 

İEtanbulda lbile talebesi en da. 
ğınık yerlerden gelen mektep • 
lerdc dahi bu usul bir aksak~ 
hk yapmadı. Bunu yoklama: 
defterleri her an isbata hazır .. 
dır. Hasan Ali YUC<?l, maarife 
bu usulden başka hiç bir şey 
getirmemiş olsa idi bile yalnız 
öğleye kadar tedrisat sistemini 
tatbik etmesi ile maarif çilerin 
minnetini kaz..ı.nmış ve ismini 
Türk maarif tarihine geçirmlg 
bir Vekildir. Bunu, Boğaz.içinde 
oturup 1stanbula inen bir mu., 
allim söylüyor. 

Fakat bir kere zaten saa.ti 
gUneş olan ve gUneşlc kalkan 
yer ve evleri mektebinin etra _ 
fındn dizilen yerlerimizi göz ö. 
nüne getiriniz. 

Hem tedrisatın yeknesak ol. 
mayışmdan, hem kitapların pa. 
halıhğından §ikayet edildiğine 
§ahit olmak, hem de bir mUnev
verimizi tek kitabın aleyhinde 
bulmak insana hayret veren 
şeylerdir. 

Fakat asıl Peyami Safanm 
§Uralar, kongreler hakkındaki 
telakkisine ne demeli? 

Bu memleket en tehlikeli 
kurtuluş savaşında bile bir mec. 
lisin rehberliğini benimsemiş ve 
bu işi başaran büyük kahra. 
man Atatürk ve onun mümtaz 
halefi olan Milli Şefimiz !nö. 
nü Kurultaylara, meclislere 
hayati bir ehemmiyet verirken 
ve buna hepimiz inanmışken Pe. 
yami Safanın Hitlcriyen telak _ 
kileri bir.e ne kadar yabancı ge
liyor. 

Yunıts Kazım Köni 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Naıır bur.dan sonra. inıiJtere. 

nin biç biı tarafta hiç bir zaman 
vutlarıru tutma:iığuu iddia eden 
beyanattr. bulunmut ve B. Çeı:n
berJa v:-ı'in son nutkunun B. Hı~
ler t;rafından uzatılan barıı eli-

ni kat'i surette reddetmiş ve bu
na binaer. ağır mesuliyet dcruh.te 

lemi• olduğunu kaydeylemış, 
ey s · · b d bö' ve Alır.an milletının un an Y-

candan ve yUrekten söylediği Her yemekten sonra gün d·~ 3 d~f a nı~?r1f.a·.·-1al" 
sözll tekrarlıyorum: Sağ ol ... -..... •• 

l bütün kuvvetiyle sonuna kadar 
~ücadcleye azmetmiş bulundu. 
ğunu bildirmiştir. 

Mllli Şef, sana bin minnet ve ditlerini7.İ fırca!ıt\'l!U:ıı:. 
şükran. ö .-ı.-------~~..:.;:.-----,-~ J'ekt.a Ragıp :SEN ~K..L>•«-wen.aıULL~...ı.ı;..L~ 



Deanna Durbin'in yeıine 
geçen bir gLldız 

Gloria J a11 
.,,um Kadın beyaz perdede ehemmiyetini knybedip ye

:·iıı. genç kıza bırak.tığı zaman birçok yeni yıldızlar parlamış, 
;.;üıcma aleminde yeni bir devir açılmıştı. 

O zaman sinemaya intisap eden ve çabucak yıldızlık ün
rnnını almağa muvaffak olan Deanna Dlirbin, Mb;ıel ~!organ, 
:::>imone Simon, Janin Darcy gibi yıldızlar bugün artık büyü
müş bulunuyorlar. Bu artistler bugün mükemıncl bir mevkie 
malik oldukları halde ilk gençlil<, daha doğrusu toy çoc.:uklulc 
devrelerini geçirmiş olduklarından sinema rejisörleri, film 
imilleri bu yıldızların yerini dolduracak olan yeni elemanlar 
uraroağa başlamışlardır. 

Bilhassa bu yıldızların en genci olan Deanna Durbiıı bu
~ün on yedi yaşına girmiş olduğundan çocukluk çağmdan çık_ 
.nış ve dört beş sene evvel onun çevirmiş olduğu filmlerle mU
ı•emmeliyetini takdir eden halk için ayni kuvvette yeni ve 
;enç bir artist aramak ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Deanna Durbini bularak meşhur eden Joe Pasternalt bu 
•rnrre yeniden araştırmalara başlamış ve Deanna Durl.ıin'nin 
\'erini tutacak yeni bir yıldız bulmuştur. Du Gloria Jean'dır. 
· Glorin Jean 14 Nisan 1928 tarihinde, Pansilvanya'cl:ı 
Skraton vilayetinde dünyaya gelmiştir. Babası piyano satmak
la gcçinmclüedir. Gloria Jean henüz on bir yaşında hakiki bir 
çocuktur. Kendisi oldukça uzun boylu, sarışın ve çok sempa
tiktir. Bu çocuğun en şayanı dikkat ciheti, fevkalade hir sese 
malik bulunuşu ve hiç kıskanç olmamasıdır. 

Dülbül olmak bazı yıldızlara has l.Jir meziyet ise de, Jrn•
kanç olmalc hepsinde mevcut bir hatadır. Fakat Gloria Jc:uı 
ı:.imdilik kıskanç değildir. Bilakis Deanna Durbin, Milt"Y 
Roney ve Mikey Mavs'a karşı büyük lıir sevgi beslemektedir. 

Gloria Jean şimdi, Jiolivutta bulunuyor. Joe R:ısternu.k 
bu yenı yıldızın da muvaffak olac'ağmdan artık emindir. 

Radqo merakiıs.z
nın zaferi 

Mütekait Pavel İvanoviç, ke~ f 
di mamulatı olan radyosunu, 
kurup ta işletmeğc b~lr.dığı' 
zaman, derhal apartımanm i
çindeki diğer kiracılar ona kar. 
şı dü.5manca bir tavır takmdI_ 
lar. 

Bu, bilhassa şu iki sebepten 
ileri geliyordu: Birincisi - Ku. 
!akları oldukça ağır işiten Pa.. 
vel Ivanoviç, radyosunu o tarz. 
da yapmıştı ki, radyo çalışır
ken ya top gibi gürlüyor, ya. 
llut Mısır mumyaları gibi hiç 
sesini çıkarmıyordu. Bu ikisL 
nin orJ.asmI bulmak mümkün 
değildi: Ya ürat, ya tefrit. 1. 
kincisi - Mütekait.bir memur 
olmak fübarile Pavel !vanovi: 
çin hiç bir işi gücü yoktu. E
vinden kapr dışarı çıkmak lü
zumunu hissetmezdi. Bu itL 
barla da sabahın saat altısm.. 
dan gece yarısına kadar hiç 
durmamacasına, radyosunu top 
gibi gürletir dururdu. İşte bu 
ik-i sebepten ötürüdür ki Pavel 
1vanoviç'e karşr kıZe,"'llllık ve 
nefret havası, radyo cihazmm 
kızgınhğile mütenasip bir şe. 
kilde artıyor, gerek radyo için 
gerekse radyonun sahibi için e
saslı bir tehlike teşkil etmeğe 
ba.c;ltyordu. 

Hiç kimse resmen Pavel t. 
Yanoviçe çatmak veyahut ona 
herhangi bir şey söylemek hak
kını kendinde göremiyordu. Çün 
kü Pavel !vanoviçin radyosu 
ancak gece yarısına kadar "gür 
Jüyor,. du. Belediye nizamatı ise 
bu "gürleviş .. in derece ve kuv. 
vetini tayin hususunda herhan_ 
gi bir hükmü taşımıyordu. Bu. 
nu iyice takdir eden apartıman 
kiracıları, resmi kanallarla de
ğil ele başka. vasıtalarla Pavel 

Y azan: Y . RUDIN 
!vanoviç üzerinde tesir yapma. 
ğa çalışıyorlardı. 

İlk hatıra gelen tedbir "eko
nomik., bir tazyik yapmak ol. 
du: Apartımanm bi.it.ün elek. 
trık sarfiyatının masrafının ya. 
rrsmı ona yiiklediler. Çünkti hiç 
durmadan on sekiz saat "gür_, 
leyen,, Pavel !vanoviç'in ratlyo-

~ su, muhakkak ki apartımanm 
bütün ampullerinden, iitülerin -
den, ç:aydanlıklarrndan dah:ı 
fazla bir enerji sarfediyordu. 

Pavel !vanoviç hiç mırın kr_ 
rm etmeden paraları suladı. 
Para etmediğini gören kiracı_ 
lar, daha esaslı bir tedbire baş 
vurmak lüzumunu duydular: 

t Hemen hemen her Allahm gü. 
nü, kiracılardan biri eline bir 
balta alarak ve hiç bir tehlike. 
ye ehemiyet vermiyerek dama 
çıkıyor, radyonun anten dire
gini kırıyor, sonra da Pavel l. 
vanoviçe gelerek antenin "rüz. 
gar tarafından,, kırıldığını ha. 
ber veriyordu. Bunu işiten Pa.. 
vel Ivanoviç avm baltayı eline 
alarak ve hiç bir tehlikeye e
hemmiyet vermiyerek dama çı. 
kıyor, süratle antenini tamir e_ 

. diyordu. 
Bu da kar etmeyince başka 

ibir usulün tatbikine giriştiler; 
her akşam Pavel tvanoviç'in o. 
dasına ondan kibrit veyahut bu
na benzer diğer şeyleri istemeğe 
geliyor, bu arada da, radyonun 
kalörifere bağlı olan toprak te
lini koparıyorlardı. 

Pavel lvanoviç kendisinden 
istenilen şeyleri veriyor, sonra 
da radyosunun işlemediğini gö. 
rünce, bir çırpıda onu tı:ı.mir e. 
diyor, çok ge'.:meden radvo f!C. 
ne aynı kudretle ''gümbür,. tü. 
sür..e devam ediyordu. 

D • 
1 kkat • • 

r,r. • NIŞANTAŞ 
ingiliz Hay -Skul Mektebi 

r~~~.....ır~1~~~""""---~~~....,..~~IT~&....._...,...~ 

Bu tedbirden de bir fayda Pavel Ivanoviçe karşı olan düş.. 
hasıl olmayınca, ap:ı.rtımanm ınanl!k ta ortadan kalkıyordu. 
bütün kiracıları Pavel !vano- Hatta bir çol~ları ona bir sem. 
viçle selam sabahı kestiler. Son pati, bir hürmet bile duymağa 
ra da mutfakta, bilhassa Pavel başlamışlardı. Tabii bu arada 
!vanoviı;'in bulunduğu zaman . kendisinden almakta oldukları 
ları kollayarak, komşu apartı. elektrik parasını da normal bir 
manda kiracıların el birliği e. hale indiı-diler. Bu radyo des. 
cter~k gürültilcü bir radyo snhL tam unut.ulmağa b:ı~landr. Pa
bini nasıl boğduklarınıı ve da - vel 1vanoviç'in radyosu, dilsiz 
ha buna benzer diğer bir takım bir halde, tozlarla, örümceklerle, 
vakalan anlatmağa başladılar. örtülü olarak köışede duruyor; 

Pa.vel !vanoviç hiç sesini çı. evin içinde derin bir sessizlik 
karmıyor, fakat radyosu, gene ve huzur hüküm sürüyordu. 
eskisi gibi "gümbürdüyor,, du. * • * 

Pavel !vanoviç'in radyosunu İşte tam bu esnada, Pavel t. 
işletmeğe ba~ladığınm onuncu vanoviç'in apartıma.nmda bu 
günü idi. Apartımandaki kira _ i-;lcr olup biterken, dı~arrda, 
racılardan büyük bir kısmının Pavel 1vanoviç'i:ı apartımanın
kulak zar:arı patlama derecesi. dan bir hayli uzak diyarlarda, 
ne gelmiş, artık ebediyen; de- fevkalade enteresan ve merak. 
ğil sadece radyo gümbürtüsü _ lı bir takım hadiseler cereyan 

t nü, fakat umumiyetle en ufak ctmeğe ba~ladı. Hem bu hadL 
bir sesi bile işitememek tehli. seler o kadar süralle cereyan 
kesi baş.g-östermişti. ediyorlardı ki, gazeteler bun-

Pavel lvanoviç'in bütün kom- lara yetişemiyor, "bugünkü,. 
şuları elele vererek: "Medet AL gazeteler, daha sabahtan itiba
lah sen bizi kurtar!,, avazesile ren ''dünkü,, haline geliyorlar. 
sokağa fırlamağa hazırlandık . dı. Şimdi a~tık radyoda, günde 
!arı bir anda, Pavel tvanoviç, bir kaç defa fevkalade meraklı 
birdenbire teslim bayrağım r.e- ajans haberleri vermeğe başla. 
kiverdi; hiç beklenilmedik bir mışlardı. Bu vaziyet karşısın. 
anda radvosunu kapayarak or- da apartm1andaki bütün kira. 
talığı derin bir sessizliğe, ev cılar tekrar radyosunu güm -
halkını da büyük bir hayrete bürdetmesi için Pavel Ivanoviç
garketti. ten imalı bir tarzda rica etme. 

ğe koyuldular. 
Pavel İvanoviç'i bu harekete 

sevkeden amil ne idi? .. Bu ha. 
dise evdekiler icin bir sır ola
rak kaldı. Bunu kendisinden 
sormağa da korkuyorlardı: Öy. 
le ya, canını, ya herif kararın. 
dan vazgeçer de yeniden radyo
yu açtırıverin·e ? .. O zaman hal
leri nice olurdu? .. Ev halkı bu 
işin kehanetine bir türlü vara. 
mıyordu. Maamafih herkes bu 
vaziyetten memnundu. 

Günler bu minval üzere ge
çiyordu. Artık yavaş yavaş 

Pa\·el haı:oviç bu ricayı red
detti. Bunun üzerine l<iracılar, 
imaları, ricaları bir yana bıra. 
karak aC'ıktan açığa Pavel !va. 
ncviçi "sen ha Yad isleri sakl::ı
mak,, suC'uyla ilham ctmeğe 
ba~ladılar. 

Nihayet Pavcl Ivanovic; bu 
ısrarlara. dayanamadı. Dadyo
sunu gümbürdetme~e razı oldu. 
Fakat her ~eyden 0ncc radyo 
crı.lma müddetinin uz:ıtı!masma 
müsaade edilmesini istedi: Ar. 
tık o, eskiden olduğu gibi saba.. ı 

Mektep çağından yukarı bulunanlar için geçen sene açı1mı~ bulli 

GECE 1NG1LtZCE KURLARINA 
bu sene de 2.11.1939 Perşembe günü saat 19 da tekrar denın ol 

caklır. Bütün ders devresi 5 Lira. 

i\lııhaıııınen bedeli 1.121 lira 25 kuru') olan muhtelif cin' \'e cb 
!l kalem knynakçı ,.e rlökürncii ha-;Jık, gözlük '"e göıliik c~' 
:!7I10119:\9 Cuma günü •mal {10.:iO) on buçukta Haydarpa'iada G• 
nası dahilindeki komisyon tarafından at·ık eksiltme usuJile satını; 
c::ıktır. 

Bu i5e girmek i"tiyenlerin 11 ı lira 32 kurıışluk mu\"akkat ttıı1 
re kanunun tayin ettiği ve'>nikle birlikle eksillme günü saatine 
komisyona müracaatları biıııııdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
dır. 

Debek - lstinye yoi.u üzerinde Rumelihisarı caddesinde 96,98 
binanın enkaz satışı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 27/10/939 l 
.ııünü saat H ele Daimi Encümende yapılacaktır. Muhammen bedt 
lira ,.c ilk teminat 4;; liradır. Şartname zabıt ve muamel:lt müdürlii 
h·mindc göri.ilebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup!~ 
ihale giinü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. ( 

Açık Teşekkür 
K:rn ~eden nıuzıarip bulunan eşi_ 

ıııi lıazıkımc ameliyatiyle muhak
kak lıir ölümrlen kurtaran, Şişlide 

kl·ıırli rıdıııı l:ışır:ırı Sıhhat Yurdu-ı 
mın sahilıi, Bay Doktor Operatör 
Carer Tayyara alenen teşekkürler 

--ÇEKLER • 
1 Sterlin <lngiliz) ~·'. t 

edcrinı. 
1 

Çemherlita~ta Vezirhanında 6 l 
numarada Sarac Cemil Özvatan 

Zayi 
Falih l\falruüdiirlüğiindcn aldı_ 

ğım maaş cüz•lnnıını heratımla l>e
ral>er zayi eltim. Yenilerini çıkara
cağımdan hükümleri yoktur. 

(30459) 
Faik oğlu Mehmet lzzct Elgün 

* * * 
1936/ 37 ders yılında aldığım li. 

scyi bitirme diplomamı kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

761. N. SALVUZ 

hm alt!:smc!an gecenin 24 üne 
kadar değ"ıl de. sabahın e.ltısrn .. 
dan ertesi sabahın altısına. ka. 
dar radyo çalmak istiyordu. 
Kom~ular, kulaklarını uğuştu -
r1ra:.: bu talebi kabul ettiler. 
F·;:.iı:~.t Pa\·el !vanoviç yalnız 
b~:ntuıl:ı. i:~tifa etmedi, kendi
sinden fazla alman elektrik pa. 
ralarınm geri verilmesini de is. 
tedi. Kiracılar, fazla aldıkları 
paranın miktarını hesaplaya • 
rak, fazlalığını iade ettiler. Pa. 
vel lvanoviç elektrik paralarını 
cebine indırince isteklerini ar
tırdı: Kırılan antenleri ve ko
partlan telleri için tazminat iste 
di. Kiracılar, bunun için de a. 
ralarmda para toplayarak ken
disine lüzumu kadar verdiler. 

İşte bütün bunlardan sonra 
Pavel !vanovi~ hususi bir me. 
rasimle gümbürtülü radvosunu 
a,.tı~ı zaman radvo. kiracılara 
pek te "ırümbUrtülü,, görünme
di. Hatta kiracılardan biri "bi
raz daha açılmasını,, bile rica 
etti. 

Şimdi artık Pavel Ivanoviç a. 
partmıanın mutlak hakimid;r. 
Arzusuım muhalif en ufak bir 
ı;ey va~ılsa, derhal radyoyu ka. 
patacagmı söv1cr, ve her ~ey 
dediı"i dbi yanılır. 

Çeviren: Ha:<1a1ı Ali Ediz 

100 Dolar (.\merika) 12ıı.1 • 
100 Fransız trankı l 
100 Liret (İtalya) 
100 İsviçre frankı 
100 Florin (Felemenk) 
100 Rayşmark (Alman) 
100 Belga (Belçika) 
100 Dirahmi (Yunan) 
100 Le' a (Bulgar) 
100 Çekoslovak kuronu 
100 Pezcta (ispanya) 
100 Ziloli (Lehistan) 
100 Pengö (Macar) 
100 Ley (Rumen) 
100 Dinar (Yugoslav) 
100 Isveç Kuronu 
ioo Ruble (Moskova) 

istikrazlar 
Türk borcu 1 pcşın 
Ergani 
Sıvııs - Erzurum 111 
'.\krkcz Bank::ı'l(ı 

T 1earet ve Zahıre Bor 
24 • 10 • 939 

FlYATL.\R 

Buğday yumu:Jak: 5.32, 
uay sert: 4.15, 4.17 112, Bı.JI 
kızılca: 4.30, 5.7 1/2, Arpa ) .~ 
lik çuvallı: 3.3G, Mısır · sarı t ~" 
\•a!lı: 3.27 1/2, 3.35, xuşf ~, ı 
dökme: 3.22 112, Kclentotıll 
9, Nohut kalburlu: 8, 8.10, ' 1~tı 
sam: 10.20, 11.30, Ceviz . ş• j ~ l 
!u: 11, 12, Ic fındık: 28.101 . ., 

GELEN 
Duğday: 192 ton, ArP•: 

ton, !ıfı~ır: 2-t ton, Susaı!I' 
ton, Nohut 10 ton, Ketento~ 
50 ton, Pamuk: 38 ton, Bıt 
8 ton, Z. yağı: 3 ton. 

GiDEN · 
. .Uyon 5 ıon, Ku,yemi: 40 

1 

SAHiBi : ASI.ti U~ 
Ha~ılrlı/iı ,.l'r: V.-t KIT ~fıl~ 

Urr.um :-.:e,ri~·ah idare tıl' 
Hrfik Ahml'I SE'venııil 

it 
$~ 

Gripin kutularının 
şekilcle kabartma 

üzerine 
pullar 

resimde gördüğünüz 
ilave edilmiştir. , 

Her yerde ısrarla pullu kutuları iste.yiniz ve pulsuz kutular.ı şiddetle reddediiı' 


