
Dokuzuncu tertib kupon
larımızın neşrine birkaç 
güne kadar başhyoruz 
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Hadiseler 
Karşısında 
Sovyetler 
Birliği 

Yazan: ASIM US 

Geçenlerde Kml Ordunun Ka.f
lias mın1a.lm!!mda askeri manevra... 
Jıı.r yaptığı ba}danda. 00.Zı tuı.berler 
intişar etmiştl· Bulgar gazeteleri 
bu ııuuıe"T& bahsi ttzerlne i.deta 
heyecana dü.5tiller· Sovyetler Bir
liğinin adeta yeni bir fUtuha.t siy&
. etini takibe ba.5Wnak Uzere oldu
ğunu anlatmak l!ıtedller· HaJbukl 
Kafkas m.ınhı.kasmdakf askeri ma.. 
ntwra haberlerinden sonra. şbncll de 
Sovyetler Birliğinin yeni Sovyet -
ltomanya hndudo üzerinde talışi
tlat yapmış olduğu Bük.reşten bazt 
A \TUpa gazetelerine bildiriliyor· 
Hem de bu malfuna.ta yenJ ilaveler 
yapılıyor: Sovyetler Besarabya.nm 
geri almmasrnıfan sonra çlzilen 
yeni hudut üzerinde bet.on lstih· 
kim:ar yapıyorlarmış· Tayyare 
üı.lerl 'kunıyorlarmış. Turuınm şL 
maı kolu boyunca stra.tejJk bir yol 
a~ıyorbınnıs--

SoYyetler Birliğinin Romanya 
hudntl~"m<b alılıkları bu emniyet 
iOObirlerl Kafkas mmta.ka.smdn. 
fın·lmın.do hidiseler bekleyen Bul· 
~ar gazet.elerlnln heyeca.nlanm 
t-esldn edecek ma.hlyettedlr· Dlk
ht ecı:Jt"Cck olursa. Sovyetler Bir
liğinin y:ılnrz Besarabya mınt.a.lca. 
sında değil, bütün garp hudutların
da da dikka.t ve teyaltlroz Ue hll.dl-

s~ı<'ri t.aklp ct11~"1 görülür ve Mos• 
ko,·ıı. hül<funetinln enternasyonal 
'.l'un.a, konferansı hakkında Berline 
Verdiği notanın mUndcrecatı ıler. 
hatır eaınrse Rooıımya ve garp 
huılutlarmda.ld emniyet tertibatı· 
nm manası daha kolay anlaşılır· 

Bir müddet ewcl Sovyetler Blr
UI,rinin Finlandiya hudııtlan üze· 
rinde yeniden tahşldat ya.ptığı rt 
Yayct edilmişti· Bn rt,·ayetJer srra.
smdıı. Botni körfeı.inJn ağzındaki 
Aland atlasında.ki tahldnıatm kal· 
dınlmasmı. yahut bu adıımn müş
terek surette Wıklm edilmeslnl 
Finl:ınıllyaya tcldil edildiği, ~
la.ndlyıınm müşk>rek ta.lıldınat sıs· 
temi yerine l-;tihkamlarm lcaldml
masmı kaboJ ettiği işitildi· So,-yet. 
lcrJe Finlandiya arasında yapıJan 
bu nnlasmadan sonra IIelsin'k:ide 
bir ı,~' komünist nüınayi'}leri ol. 
muştu. O mkit bn hfıdiseler Sov
Ye!ler Ciril;i tarafından Flnhc:ll· 
~·a lınkkmda. :reni bir ta.kını proj&
lcrin tatbik edilmek istenildiği yo. 
lunda t.a.Iımlnlere bile yol açmışb· 

Fa~m.t butarzda ihtima.ller etra... 
fında :rürftiilcn tabmlnlcr doğru 
Ç•kmndı· .Aksi lstıkn.rnette.ki şayia· 
lara rağmen So,-yetlerle Finla.ndl· 
Ya ıı.rnsmdaki münascbtler norma.
le do&"rn inldşaf eseri gösterdi: 
Tns ajansı So'-yetler Birliği ile 
l•'inbniliy& arasında. dobrrn yolcu ve 
e~ya mlinaka.le!!l, Finlıındlya. yolu 
llo Sovyetler Birliği '\'e İs"'eç ara... 
!Unda transit münalmle!ll ve So, .. 
~·etıer tarafından kiralanmış ola.o 
llangö yarım a.da.sı tle demlryolu 
h\Unn.kaİesl hakkında hükümleri 
ihtiva eden bir anla.sına. imzalandı· 
ğını bildircll· 

Sov:yetler Dirliğinin FloJa.ndiya 
ile olan münasebetlerini normal 
safhada muhafıız.a. ile beraber "n• 
l"ada. burada. bazı askeri lı.a.zırlık_ 
lar :rapryonnuş gibi görünmesi ara· 
!\ında hlç bir teza.cl yoktur· Son za
hlan larda Libya hududundan 1'11• 
flı~ doğru başlayan İtalya.o ta.ar. 
ruzunun bundan sonra ne gibi in· 
hlşa.rıar geçlrcceğt belli değilıllr· 
Bilhassa Berllnle Roma arB$mda 
lllekfk dokuyan mlhver devletleri 
hariciye nazırla.rmm faaliyetleri 
nıÜhlnı kıımrlar alınmak \izere ol· 
doğunu göstermektedir· Böyle bir 
'aııyctte So'-yetler Birliğinin her 
ihtiınaJe kar§! hıızır ve dlkkatli hu-
1tuunası tabiidir· 

IIer halde muhakkak olan bir 
llokf.a vardır bu da Moskova hiL 
küınetinin kendi!iinl tehdit eden 
tehUkeyl a.rtık anlamış oırnasıdır: 
O tehlike ne Kafkaslarda, ne de 
1 <>ğa.zJarda değil, Tona. ha.nasında 
'c orta. AlTtıpada buluıımaSdadJ:r· 
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1 8 Y 8 , En genç denız subayımız şöyle dedı : 
Dün Berlinde Hususi misafirlere 1

Yilc! Amirali Senin yarattıjın zaferler 
askeri bir d . d . . d. degerlade zalerler için and içiyoruz 

ittifak yaptılar e teşmıl e ıl ı > J*•. 
Almanya ile İtalyanın 

idaresi altında 

ASYA 
Japonyanm idaresi 
altında yeni baştan 
teşkilatlandırılacak 

Bcrlin, 27 ( A.A.) - Alman 
radyoları, İtalyan, Japon, Ame. 
rikan, Fransız, Yugoslav, Da 
nimarka, Norveç, Holanda, BeL 
çika ve Slovakya radyoları ile 
birlikte çalışarak, Berlinde baş· 
vekalet binasının büyük salo. 
nunda imzalanan Almanya, ltal 
ya ve Japonya arasındaki eko· 
nomik, siyasi ve askeri mahL 
yette Uç ta.raflı ittifak paktının 
akdi merasimini neşretmiştir. 

Pakt, Almanya adına. B. Von 
Ribbentrop, ttalya adına kont 
Ciano ve Japonya adına Japon· 
yanın Berlin büyük elçisi B. 
Kurusu tarafından imzalanmış • 
tır. 

Paktın metni şudur: 
Her milletin dünyaaa kendi -

sine ait olan sahayı alm:ı.sıru u.. 
zun müddet sürecek bir sulhun 
iptidai şartı olarak telakki eden 
Almanya, ltalya ve Japonya 
hUkiimetleri, Yanyana bulunma
yı ve büyük Asya sahası ile Av. 
rupa mmtakalarında., yüksek 
hedefleri bu sahalarda yeni bir 
nizam yaratıp idame etmek ve 
buralarda oturan milletlerin re· 
f ah ve saadetini temin eylemek 
ü z e r e, karşılıklı işbirlik.. 
lerini teşkilatlandınnağı karar· 
Jaştrrırlar. (:J~ou~ ~ ıuıv,ıaa) 

1··Aı;;;y~~ .. -i1;·iy~~-
i Japonya ittıf akı 
i Almanya, ltalya ve Japonya ara
! smda. Berlinde iktısacll, ısiyasl ve: 

askeri pir ittifak muahedesi imza· 
landı. Birkaç gün evvel Tokyoda 
Japon imparatorunun riyasetinde 
toplanan saltanat meclisinden bah. 
sederken lıu içtima ile Alman hari
ciye nazın Rlbentrop'un gelip Mu· 

: solini ile konu~mast arasında bir 
: münasebet bulunabileceğine i§aret 
i etmiştik. Bu hAdise tahminimizde 
i laabetimizi göstermiştir. Alman, 
1 ltalyan, Japon ittifakı Avrupada 
• ve Uzak şarkta cereyan eden harp 
i h!diselerinin tabi! bir neticesidir. 
! İngiltere Uzak şarktaki donan. 
j masmı şarkt .Akdenize naklederek : 

oradaki menfaatlerinin bimayeslnı l 
he.tt.A Singapur tısstinü.n müdafaası· 
nı Amerlkaya bıraktıktan sonra Ja· 
ponya ile bu devlet arasmdaki mu. 
naaebctler §iddetli bir mUsademe 1 
safhaama girmi§U. Bu vaziyet ta- ! 
bil olarak .Japonya ile Almanya ve 
İtalya arasında esasen mevcut olan 
ye.kmlığı arttmyordu. Almanya ve 
!talya bu vaziyetten tsUfade ederek 
Japonyayı kendi .ea!lanna aımışlar
dlr. Fakat Almanya ve ttaıya Ja- • 
ponya ne ittifak akdetnıekle ayni 
zamanda Sovyetler Birliğine kar§! 
da. vaziyet alınI§ bulunuyorlar. Mu· 
ahedenln metninde tlç devletin lttl· 
fa.kiyle Sovyetıer Birllğlııe ka!'§l O· 

lan münasebetlerinde 'bir değt§lkllk 
• olmıyacağmı tesblt eden madde-! 

1 

nin tlillyatta hiç bir m!nası yok· ! 
tur. 5 

Bu hA.diselerin zamanla inkişafı ! 
da.ba açık gösterecektir. j 

Ankara, 27 (Hususi) - Ecnebilerin Türki
yede ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanunun 
16 ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki 24 saat 
zarfında haber verme mecburiyetinin hususi mi
safirlere de teşmili Vekiller Heyetince kabul 
olunmuştur. 

'Oç taraflı ittifak O C N 
bak kında 

Ruzvelt 98 Almal) 
henüz hirşey tayyaresı 

söylemedi dDşDrOldü 
Amerika Hariciye 
Nazırı ıse diyor ki: 

ittifak nazarımızda 
Y ıllardanberi mevcud 

vaziyette değişiklik 
yapmamaktadır 

Vaşongfon, 27 (A·A·) - Ruz· 
velt bugilnkü gazeteciler toplantı_ 
ıunda mihverin Japonya ile akdet
tiği pakt hakkında tefslratta bu
lunmaktan içinap etmiştir ve buna 
sebep olarak ta bu hususta henilz 
resmi malümat almadığını söyle-
miştir. (Devamı 2 incidc.1 

ingiltere 
Romanyadan hemen 

izahat istedi 
Bülm~~. 27 (A·A·) - İngiltere. 

nin Bükreş elçiliği, İngiliz tebaa
sından bazı kimselerin tevkifi ve 
bunlara fena muamele yapılması 
hakkında hariciye nezaretinden he
men izahat verilmesini istemiştir. 
Saat 12 de bu teşebbüse henüz hlç 

Londra, 21 ( A.A.) - Bugün 
98 Alman tayyaresinin düşürül_ 
düğü resmen bildirilmektedir. 

Londrcı, 2"1 (A.A.) - Röyter: 
1ngiliz hava nezaretinin bu 

sabah bildirdiğine göre, Ma:ıl} 

limanlarına ve Kielde ve Alman 
(Dcı·amı 2 incide) 

i. Galip Şehir 
iyatrosuna döndü 

I 

t 

Üstle: Barbaroswı Türbesine celcnkler konuyor: 1\ltt_a: Deniz 
talebeleri havaya ateş eqiyor (:Yazısı 5 incide) 

Şark Demiryolları .aleyhine açılan 

Tazminat davasına 
dün devam edildi 

1200 memuru alakadar eden davada tarafeyn 
vekilleri iddialarım serdettiler 

Birkaç sene evvel bükQmet tara. 
fından satın altnarak tarihe karışan 
"Şark Demiryolları,, imtiyazım hü· 
kQmete sattıktan sonra 1200 e yakın 
memuruna hiç bir tazminat verme· 

mi§ ve memurar tarafından aleyhine 
bir daha açıl.mıştı. 

1 bfr oevap verilmentişti· 

Abbasağa parkı dün açıldı 

Davamn tahkikat safhası bltmi' ve 
dün birinci Ticaret mahkemesinde gll. 
rUlmeğo başlanllll§tır. Geçenlerde; §ir

ketin Yunanistandaki memurla.rma 
çalı§tıklan her seneye mukabil birer 

(Devamı 5 incide) 

il'' r 

Vali Parkrn kapısındalli kurdeleyi kesiyor - L~tfi l\.trdar mdkwııı SÖ)•liiyor - Parktan 
nüş _ Valı çocuklar arasında bir görü-

Vali ve belediye reisi, kuman. 
danlar ve diğer davetliler dün Bar· 
baros ihtifalinden sonra Abbasağa 
Parkına gitmişler ve eski bir me. 
zarlık yerinde kurulan bu güzel 
parkın resmikü~admı yapmışlar-

dır. Vali Lfıtfi Kı~ar ~arkın ka. 
pısrndaki kurdeleyı k_~st~lden son
ra kısa bir nutuk soylıyerck de. 
miştir ki: 

Sayın arkad:ııılar: 
ÖnUmUzdekl şu geni§ meydanı çcv· 

releyen mahallelerin sakinlerine, ha
rap ve hazin rn:ınzarasile heran me
ıa.ı ve kasvet dağıtan bir mezarlığın 
Yerine, belediyeniz bundan bir müd
det evvel, bütün bir semtin birden 

(Devamı 2 incide) 

Günlerin Peşinden: 

Kok = Sömikok 
Etihank geçen sene tonu .... J 

liraya satılan sömikoku 21 u· 
raya veriyor; böylelikle beş li. 
ra bir ucuzluk temin etmiş o
luyor. Fakat geçen sene 16 lL 
raya verilen adi kok da 21 ura· 
yadır. Buradan da beş liralık 
bir fiyat artışı var: Bir taraf
tan tenzil, diğer taraftan zam! 

Bilmi·•oruz sömikok ile aiii ,, ' 
kokun fiyatla.rmI bu suretle 
bırlcştirnıekte nasıl bir fayda 
diişünül.müş? Sömikok fiyatı 
yirmi altı kuruştan belki biraz 
fazla görünüyordu; fakat yine 
memlekette o fiyattan satılıyor
du. 

Demek ki onu vakit ve hali 
yerinde olan alıyordu. Adi lrok 
ise orta halliler için on altı li. 
radan tedarik edilmesi daha mü
sait bir yakacak oluyordu. Va. 
kıa Türkiye sanat memleketi 
değildir. Fakat bütilııı Türk va· 
tanda.şiarının maişet ve kazanç 
seviyeleri itibarile ayni dere:':
de olmadığı da maliıın de~l 
midir? Bahusus sömikok ile 
adi kokun maliyet fiyatları da 
başka başka değil midir? 
/' Hasan Kumçayı 
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islanbulun klasik 
kömür meselesi 
Kış yaklaştığı zaman l!lten · 

bulda her ser..e bir kömür derdi 
dir başlar. Bu sene yine bu 
dert nüksetmir?tir. Kok ve sö. 
mikok almak için her tarafta 
büyilk zahmet çekildiğinden 
~ikayet Yardrr. 

Sebep? Kömür kıtlığı mı var? 
Hayır. Bilakis bizim en sala: 
hiyetli ağızlardan öğrendiğimi. 
ze göre, kok kömürü memleket 
ihtiyacından bile fazladır. Ha· 
riçten müşteri çıkars;, ihracat 
bile yapabiliriz. 

Bununla beraber lstanM 
da kömür almak istiyen hiçbir 
kimse günü gününe Eti Bankın 
tayin ettiği tevzi merkezlerin· 
den kömür alamıyor. Herhangi 
bir kimse kömUr almak için 
iptida ala.cağı kömUrün ınikta.. 
rmı bir merkeze söylemesi, pa· 
rasmı vermesi, bir numara. al.. 
ması, ondan aonra bir hafta 
veya on beş gün sonra tayin ·e· 
dilen bir güne kadar beklemesi 
hiZlmgeliyor. 

Şüphesiz müracaatla.nn sıra.. 
yn. konması ihtiyaç derecesini 
l:>ilmek ve ona göre mli.şterllere 
mal ha.zırlamak içindir. Hiç kö· 
mtir bulamamaktan iso bu ka. 
dar bir zorluk ile kömür bula· 
bilmek de bir nimettir. Fakat 
madem ki memlekette ihtiyaç 
fevkinde bir ltömUr bolluğu 
vardir, o halde bu gibi sıkıntı.. 
lar olmasa. elbette daha iyi de· 
ğil midir? 

Eti Bank herkese tonu 21 li. 
ı adan iyi kömür verebilmek i· 
c:in doğrudan doğruya tevziat 
. ·npmağa karar vermi.~. Biri 
I.adrköylinde, altısı lsta.nbıtl ve 
r yoğlunun muhtelif semtle .. 
ı ırde olmak üzere tevzi mer-
1 .zleri a.çm.ıştır. 

Mahallelerde kömür ve odun 
' :;~ yapan dUkkhılara. ve 

1'1ğa.zalara. ne kok, ne de sömi. 
' o!c vermiyor. Tabii olar~ 
crkes Eti Ban.km açtığı ade· 
i çok mahdut kömür tevzi 

ı.1crkezlerine ve depolarına. mil.. 
racaat etmek zaruretinde kalr 
yor. Diğer cihetten galiba nak. 
liye vesaiti kifayetsizliğinden 
lıalkm umumt ihtiyacı ile mil · 
tenasip miktarda. kömür tevzi 
merkezlerine ve depolarına Zon. 
guldaktan kömür de getirile· 
miyor. Bundan da hiç sebepsiz 
bir kömür buhranı çıkıyor. 
Eğer herkese istediği zaman 

istediği kadar kömür tevzi et. 
mck için Eti Bankın kendi va: 
srtal:ın kifayet etmiyorsa şeh • 
rin muhtelif scmtlerlıııde muay
yen bir fiyat farkı ile pera.ke:ı. 
dccilere de kömür sattırsa ve 
b!r iki ton kömür almak için 
halkı günlerce kömlir depola.rr 
mı. gidip gelmekten kurtarsa 
dalla iyi olmı:ı.z mı? Bahusus 
lbir tondan aşağı kömür ala... 
cak olanlara da bir kolaylık 
gÖ3terilm.iş bulunmaz mı? 

Eti Bank belki kömürcülerin 
satışa vasıta yapılmasında 
mahzur tasavvur edobilir. Kö· 
mürciller ll:ıankatlılll verdiği kö • 
mürlere hile karıştrrıyorlar gi · 
bi şikayetler de olabilir. Fakat 
bu işte suiistimal yapanlara. 
ceza vermek, hatta dü:kkB..nlarr. 
nı ve mağazalarını kapatmak 
mUmkU.o olduğu gibi, bankanın 
yine hususi bir merkezi ve de 
posu bulunacağı için hileden 
şüphesi olanlar doğrudan doğ· 
ruya müracaat etmekte serbest 
kala.bilir. ,.;; 

A. 

Parapalas açılıyor 
Haber aldrğmnza göre bir mild· 

dettenberi kapalı bulunan Pera.pa.
las oteli Yakında açılacaktır· 

Evlenme 

lpek Film stüdyosu operatö. 
rü Cezminln kız karde,'ii Bayan 
Nuriye ile general Naci oğlu 
Nusret Berafın akitleri dün 
Beyoğlu evlenme dai~de ya· 
ptlmıştır. 

Kurula.n ~ mesut yuvaya 

Dahiliye Vekili Aln1any], Jaı1onya,ı1 "!" ekirdağında nal ya as '<eri 
tetkıklerde bulundu 

. Tekir~ğ. ~1 ( A.A.) ~.Dahi" İ\t i f ak yaptılar 
lıye vekılı Faık Öztrak dun Çor · 
Iu ,.e :Muratlıya uğrayarak Te. 
kirdağma gelmiş ve şehrin met· 
haliD(te vilayet ve parti erkani.. 
le halk tarafından kar~ılanmış· 
tır. 

Vekil refakatlerinde bulunan 
mebusbnmızdan Cemil Uyba. 
clın, Ekrem Pekel ve Nazmi 
'l'rak iıe beraber doğruca bele· 
diyeye bmişle:r ve şehrin mu!ı_ 
telif işleri hakkında alikadar· 
!ardan izahat alm~lardır. 

Faik öztrak bugün Tckirda. 
ğındaki tetkiklerine l:e\•am ede 
cek YC Malka.ray:ı gidecektir. 
I ktısat Vekili Samsunda 

Samsun, 21 ( A.A.) - !ktısat 
vekilimiz B. Hüsnü Ça.kır şeh · 
rimize ge~ ve muhtelif ziya. 
retlerde bulunmuştur. 

Abbasağa parkı 
dün açıldı 

(Baş ıaraJı J mcıde) 
kalkınıp caıılımmasmı temin edecek 
gUzel bir park tesis etmeği dU§ündU. 

Haklko.tte lstanbulun çok ıa.ti! bir 
mevkU olan bu yerin çehresini tama. 
mile deği§Urecek kaavet ve harabl 
yerine ne§e ve umran yaratacak, in· 
kılA.p Türklyesinin kuvvet ve hayati· 
yetini getire~k bir bahçe, maddi ııa. 
hada da §Upbe yok kl bu topraklara 
yenı yeni kıymetler kazandrracaktL 

Pencereler artık ankaz yığınına. de· 
fil renk ve ziyaya açılacak, aaklııle
rl uyu~uklu.ktan kurtulacak, yavrular 
sıhhate kaVU§a.caklardı. 

Btzl hemen te§ebbUse sevkedeıı btl
tlln bu güzel dU§ilnceler olmuştur. 

Filhakika derhal harekete geçildi 
Bir çolt emek ve gayretle bu gerıı,, 
ıaha, bugün açil.1§ törenlnl yaptığı· 

mız güzel blr park haline lfrağ edildi. 
DUııkü taııavvurlarmuzx bugün bir 

hakikat olarak görmekle, ve bu ma· 
halleler halktııa istediğimiz hizmeti 
ifa edebllmif olmakla sevintyor ve 
b&hUyarlık duyuyoruz. 

Yelli parknnrz halkımız için hayırlı 
ve mUteyemmen olsun.,, 

MUteaklben Bealktq kaymaltamtı
ğmm yeni btnasma. gidilmiş, bu bi· 
nanm da kll§at resmi yapılmış, da· 
vetıiler hazırlanan büfede izaz edil. 
mişlerdlr. 

ittıf ak . hakkında 
Ruzvelt bırşey 

söylemedi 
(Baş tarafı 1 incide) 

Paktın beklenmedik bir şey mi 
olduğu sorulması Uzcrine cumburre 
isi "hem evet, hem de hayır,, ce
vabını vermiş, fakat bu cevabı 

l..uı.h etm~tir· 
Diğer suale cevap veren B. Ruz· 

velt !ngilterenin yeni "Uçan ka· 
le" in§aa.tmm yarısrru kendi h esab1 
na temin ettiği hakkındaki ha.bcr
lerden malüm.3.tı olmadrğmı söyle
miş ve petrol ambargosu veyahut 
ihracat 1.1.sa.nla.nnm daha sıkl bir 
kontrole tabi tutulınaaı hakkında· 
ki suallerin hariciye nezaretine 
tevcih edilm~i icap edeceğini na.. 
ve eyleıni§tir. 

Gazeteciler, toplanlısmdan bi
raz sonra, :S. Ruzveltin İngiliz bü· 
yUk el<jisl lord Lothianı öğleden 
sonraki kabine toplantısından ev· 
vel de millt mlida.faa erkanını ka... 
bul ettiği bildlrllmiştfr. 

Bul'Un beyanatı 
Va,lngt.on, 27 (A·A.) - Hul 

bugUn öğleden sonra gazeteciler 
loplantısmda yaptığı beyanatta, 
Japonyanın nı.ihver devltlerile itti
fakuım uzun zamandanberi mev • 
cut ola.n ve Aınorika tarafından 
harici siyasetini tesbit ederken e
sasen nazarı itibara alm.nı:ş bu • 
lun:uı bir vaziyeti sarih hale koy
muş olduğunu bl3yan etmiştir. 

Nazn- şöyle dem.Jştir: 
llan edilen ittifak ınua.bcdosi 

Amerika hUkümetinin nazarmd~ 
YIIIarda.nbcrl mevcut olan bir va. • 
zlyette mahsus bir değişiklik yap
mamaktadır. 

Bir Jn.pon mümessilinin ııözlerl 
Tdcyo, 2'7 (A·A·) - A.N.B. A. 

jansr bildiriyor: 
Hariciye nezaretinin beyanatta 

bulunmaya memur nıUmessili ga
zetecileri fevkalade bir toplantıya 
çağırmış ve Amerika gazetecileri 
tarafından yeni paktm Sovyetler 
Birliği ve bUha.ssıı Amerika aley· 
hine müteveccih '' olup olmadığı 
hakkında irat cd:len suale cevap 
vererek Uçüncil ve beşinci madde· 
lerin sarih olduğunu vo paktın an.. 
lilfornJntern paktla hiç bir alakası 
olmadri\m1 bildi · tir· 

(Baş tarafı 1 i1u:ide) 
Buruian ba~ka. üç htikumet 

işbirliklerini . dıinyf!nm diğer 
krsnnlarında. oturan ve gayret. 
!erini mfü~a.bih istikamete tev
cih ve bll' surctl~ nilıayct dun· 
ya sulhunu istihdaf eden emeı· 
!erini t.:ı.hakkuk ettirme'e mü. 
temayil bulunan milletlerin iş • 
birliğine teşmil eylemet< arzu. 
sunu iz.'ıar ederler. 

Buna binaen, Almanya, 1tal • 
ya ve Japonya hükO.meUeri, 
aşa.ğrdaki hususatı kararlaşbr. 
mı~lardır: 

Madde 1 - .Japonya, A\-ru
pa.da yeni bir nizamm kurulu.. 
şunda İtalyan · Alman idaresi. 
ni tanır ve bu idareye hii.rmet 
eder. 

Madde 2 - Alm:ı.nya ve 1. 
talya, büyük Asya sahasında 
yeni bir nizamm kuruluşunda 
Japon idaresini tanır ve bu i· 
dareyc hürmet eder. 

Madde 3 - Almanya, İtalya 
ve Japonya, yukardaki esas ti. 
zerinde işbirliği yapmakta mu · 
ta.bık kalmı3Iardır. Bundan baş. 
k:ı, Alıuanya, !Wya ve Japon· 
ya., üç akit taraftan birisinin 
Avrupa harbine veyahut Çin • 
Japon anlaşmazlrğma halen he· 
nüz iştirak etmemiş bir devlet 
tarafından hücuma uğraması 
takdirinde, iktidarlarında bulu. 
nan bUtün siyasi, iktısacU ve 
askeri vasıtalarla karşılıklı su· 
rette biribirlerine miiza.hcret ta. 
ıı.h.hüdünU almışlardır. 

Madde 4 - Azası Alman, I· 
talyan ve Japon hUkfunetleri 
tarafından tayin edilecek olan 
müşterek teknik komisyonlar, 
bu paktın tatbiki içir. derhal 
toplanacaklardrr. 

Madde 5 - Almanya, İtalya 
ve Japonya, bu hükümlerin, üç 
akit taraftan her biri ile Sov. 
retler Birliği ara.smda halen 
mevcut siyMi st.:'l.tüye hiçbir su· 
retle tesir icra etmediğini bil. 
dirirler. 

Madde 6 - Bu pakt, imzayı 
müteakip derhal meriyet mev · 
kiine gir~k ve on sene mücL 
detle meriyet mevkiinde kala· 
caktır. Üç yüksek akit taraf, 
taraflardan birinin talebi tak. 
tirinde, pakın inkı:za tarihinden 
evvel tecdidi için vakit ve za· 
ınanı ile görilşmelere b~lıya. 
caklardır. 

Ribentropun nutku 
B~rJln, 27 (A.A.) - D.N.B.: 
Uç devlet paktınm imzasını mUte· 

aklp, Iführer salona ırlrmlgtır. Alman 
hariciye nazın, Uç devlet paktmm 
imza edlldiglni Fllilrer'c blld1rml§tlr. 

Bunu mUteakip, Alman hariciye 
nazın Von Rlbentrop, ltaıya hariciye 
nazın Kont Clano ve Japon bUyük el
çisi B. Kurusu, lt"'Uhrerin huzurunda, 
resmi beyanatta bulunmuşlardlr. 

Alman hariciye nazIJ'ı B. von Rl· 
bentrop, aşağıdaki beyanatta. bulun· 
muştur: 

1933 te vul•ua gelen nasyonal • 
sosyallst lnkıla.bmdanberl, Alman hU· 
kQmetlnln esa.ıı hedcf1n1, tadilleri, yal 
nız Versay muahedesinin haksızlık· 

ıartna nlh:ıyct verecek değil, fakat 
ayni zamanda Avrupa mU!otıeri ara. 
smda devamlı bir l~birliğıı:e yaraya
cak olan sulhperver mukaveleler u· 
sullerl ve yolu ile ye.pınak te~kll et· 
mlşUr. Bu dUnyanm zenginliklerinden 
ve bilhassa kendisine alt bulunanla· 
rmdau tatı!ade etmek ve bunlan ken· 
dlsi Jdare etmek bahsinde, Almwı mu 
leti, dlt;·er büy'Jk mllletıerln ayııt hak
kı tıo.lzaır. Milletlerin clahiU bir sos· 
yal a.dnlet lç:n ve binnetıcc fertlerin 
hayatiyet imkı\.nları ve §artları için 
yaptıkları mücadele, mUleUer anı.sın· 
dakl mUııasebetlerde de buna mU~ıı.

bih bir niZam istemektedir. Alman 
milleUnin bu arzusu. gerek tarlh1 ma· 
ziSJ.nln, gerek mllll bUyüklUğünUıı ve 
gerek e:.tonomlk şnrtlo.nn kendisi.ne 
verdiği coğrafi vaziyette yani hayat 
ııaha3mda bareket scrbcstısı, yıı.baıı· 

cı hayal! men!:ın.tıere bir mUdahaıe 
te§kil etmiyor, f:ıkıı.t bilfl!tla yalnız 
kendi sahae:nın t~vkalldc bir tarzda 
tahdidini ihtiva eyllyorJu. 

Bununla beraber, na~yonal • aosya· 
lliıt hUkQmeti, her ne b:ı.h:ısm!l olur
aa olsun, daha kUçU!t dlı:ter milletle· 
rln ıısırlı:uca. bo.~tan btqa k:t:thra. h.\ 
kim olmak Jınkkmı kendilerinde gılr· 
dUkleri b!.r zııma.nda, Almcın nı1Ue.i.r.e 
ait hayat sahıısmı ve Alınan rnllletl· 
n.ln hayat hakkını tem'.ne karar ver. 
mlş bulunuyo:-du. 
Alınan hl\kuınctı, bu gayretlerinde, 

aynen Almr-:1 rr.ııtrtı=ıe knr~ı oldc,!·ı 

~~,,:::ı;··;dc!.:Amı~=,m 1 Zonguldak'ta maden teknisyen 
v;~e11n1e 1 paşa 

Türktür okulu açılıyor 
Bunu bütün Kavala 
halkJ pek güıel bilil' 
Okuyucularmuzdan N. Naci 

Orel imz:ısilc dün bir lllektup 
aldık. Okuyucumuz eliyor ki: 

":\lehmcd Ali Paşanın Arna· 
vut olup olmadığı mevzuuba.h.se 
dildiğini gazetenizde gördüm. 

Mısır hidivi olan Mehmed Ali 
Paşa I<avalalrdır ve elan Kava. 
lada büyUdilğü ev mevcuttur. 
Ve Arnı.vut rrkı ile hiçbir ala: 
kası yoktur. El'an uzak akraba. 
ları dahi mevcuttur. Bütün Ka· 
vala halkı bunu pek güzel bilir 
ve ezcümle eski İstanbul me. 
busu ve 1st:ınbul ticaret odası 
reisi esbak1 1\a.valalı İbrahim 
Paşa oğulla.rmdan Hüseyin Bey 
de bu hususta sarih nıaltimat 
mevcuttur.,. 

gibi y&.§a.ınak lmkdnları ve kendi ha· 
yat sabalannda y8§a.ınak haklan a· 
zaltşlnu:ğn. çalrşxlmış olan diğer mu. 
leUerin gayretlerini kendisi Uo lx!ra· 
ber bulmuştur. 

Senelerce s uren ve Almanyayıı kar
§l yaprlmt§ olan bakst~lıklarm bir 
kısmına sulh yolu ile nihayet voril
tneslne imkAn basıl olan blr çalııma· 

dan sonra, Yahudi • kaptta.Jlst de. 
mokrasilerln teşkllatlandmlmış harb
cuıan, Avrupayı, hiç bir suretle Al. 
manya tarattndan i:ıtenmeml7 olan 
yeni bir harbe sokmu~tur. Fa.kat, bu 
hli.dlse ile, Avrupa.da t.abammUI edil 
mez bir bal alan va:r;lyeUn tadiUnln 
önüne geçilmemiş, bllfik.ls bu tadil 
tesri edilmlştlr. 

Bu dilnyada tahammw edilmez bit 
hale gelen vaziyet, hücuma ufraınış 
milletlerin darbeleri altmdn. çökmek· 
tedlr. tnsan cemlyetiJıin mUsavi haklı 
a.zaıarı sıfatlyle bu dUnyanm zenglıı: • 
ıtklerine tşUrlktea §lmd1yo kadar 
menedilen bUyilk mllletıer, mUcadele 
edecekler ve bu dUnyada en bUyük 
hakka ıstin<ıden, kaU hukuk mt.ıs:ıva· 
tnu kazanacaklardlr. 

Bu mücadele, diğer milletlere kar· 
§I degil, fakat dünyayı bir kere daha 
kanlı harbe atınağa muvaftak oimug 
bulunan cntcırmuıyonal ırulkaııt te~kt

IAtma karvıtlır. 

ltalyan ve Japon mUmeııııillerJ Ue 
beraber, FUhrerln tAleb1 üzerlne g!m 
d1 lrnzaladığtm 11ç taraflı pakt, yeni 
den lnşa halinde bir dünyada mUıte
relc menfaatlerinin :;1.lksek bir Umsa· 
J1 halinde bir blok teşkil eden Alman 
ya, Italya ve Japopyanın tcsanUdU. 
nün resm1 l!Anıdır. Bu blol<, kendisi 
ne vazife olarak, halen harp hallnde 
bulunan Avrupa kısımlannm Alman
ya ve ltalyanm mUştl'rek ldaresl al 
tında ve bUyUJc Asya sahasının dl\ Ja· 
ponya idaresi a.ltında yt-nlden teşkl 

IAtlandtrilması.m temin etnıcğ-1 al
maktadır. Bu bl-0k, yaln.ız kar§ılıklx 

dostluk Uzeı1ne değil, fakat bilhassa 
ta.ali halinde bulunan ve aynı sosya· 
list hedefler ıcın çah~an Uç gonç mil· 
letiD menfaat birliği üzerine mUcs. 
sesdi 

Bu sebeplerden dolayı, bu pakt, hiç 
bir mille le kıı.rıı değil. takat yalnız 
btltlln ınllletıerln hukuk! men.:aa.tıerl 

hUM'ı.na olarall bu&'ilnk4 harbi uzo.t 
mağl veyahut gcnl71etmcğl istlyen 
harict dUnya harp tışlcırtrcıla.nnn ve 
gayri me.ıul uruıurlarma kat"§ıclır. 

Uç devlet, paktın hedeflcrı.nı tcablt 
ederken, gerek müzakereler esnasm 
da, gerek bizza~ paktın metninde §U 
ciheti bUyUk memnuniyetle mU§a.hede 
eyllyebilml§lerd1r ki, bu yeni abka.m., 
kendileri ile Sovyetıer BirUgi arasın. 
da. balen mevcut olan veyahut lstlk 
balde mevcut oLacak bulunaıı muna 
aebetlere hiç bir wretle tesir icra et
memel<tedir. 
Şimdi imzalıınmıg bulunan pakt, 

dUnyan1n en kuvvetli devletl•rlnden 
UçU ara.sında bir askert ittifaktır. Bu 
pakt, gerek Avrupa aaba.sında, ger$ 
bUyük A.aya sahasmda doğru bir ııt· 

zam kurulmaama yarayaca~tır. Bu 
pakt, bilhassa, yeniden ve mUmklln 
olduğu kadar çabuk bir tar2da dUnya 
sulhUnUn temınlne hlz.met edecektir. 

Bu bloka, milletler arasında yeni 
den sulhperver münasebetler teıııaıne 
yardım etmek niyeti ile bnkan her 
deYlet, snmımiyetle k8.r§1lanacıı.k ve 
yenJ &iyııal ve ekonomik nlıama ~
blrli!tl yapmaı'.ta davet oluno.caktır. 
Avrupad3 veyahut Uzak Şarkta bu 
meselelerin ha111nl.n son aa.!ba.sma 
müdahale etmek ve bu Uç taraflı pak· 
tıı. dahil bir devlete hUcum eylemek 
niyetinde bulunacak ber memleket, 
kendisinl Uç mlll~tın birle~miş kuv· 
veti, yani 2:;0 milyon nU!us karııısm. 
da bulııcaktır. 

Bu suroUc, bu pakt, her halde dllll· 
ya suUıUnU yeniden tesise ya.raya· 
caktır. 

Bu taı1hl gUnde, Aln1an hUltümeU 
a.clına, İtalyan kral ve imparatoruna, 

Talebeler tatbıkat devresin
de madenlerde çahşacak 
Anka.ret, ~1 (Htt.ttıtıri.) - Ma· l cektir. Mektep yatılı ve .m.ec. 

den tetki!t ve arama enstitüsü canidir. Talebe tatbikat devre· 
tara.f ı:ıdııa Zonguldakta. bir ma. sinde madenlerdeki kazanc1!e 
den teknisiye11 okulu açılacak" geçinecek-tir. Mektebi bitirenler 
tır. maden teknisiyeni ünvanmı ala. 
Burası enstitü btitçesinden caklardır. 

tefrik edilecek tahsisaıtla. idare 
olunacaktrr. Mektebe orta de. 
recede tahsil görenler alınacak" 
tır. Alınacak talebe sayısını ik. 
tısa.t ve.'.<aleti tesbit edecektir. 

Tahsil mütldcti üç scu. . -. 
Bir seneden az olınanıa.k üzere 
tatbikat devrosini ihtiva ede· 

i. Galip Şehir 
tiyatrosuna gırdi 
Sahnemizin büyük değerlerin 

den 1. Galip Ercan Şehir tiyat. 
rosuna dömn.Uş bulunuyor. 1. 
Galip geçen sene Ankara.da Dev
let konservatuvarı diksiyon ve 
ma!-cyaj muallimliğine tayin e. 
dilrnişti. Bu yi.i,1.xlen Şehir ti· 
yat.rosnnda kentlisini göreme • 
miştik. 1. Galip Ercan bu miid· 
det zarfında. Şehir tiyatrosun. 
ca mezun addedilmişti. 

Bu güzide !anatkA.rımızı Şehir 
tiyatrosunun üç ha!t.. sonra.ki 
bir temsilinde yine sa.lıııede gö· 
receğiz. t. Galip eskisi gibi ken. 
·'sini tanıaınile Şeıhir Tiyatro· 
suna. vermiş bulunmaktadır. t. 
Galibin sahneye dönüşüne mu. 
kabil yine değerli sanatkarları· 
mızdan Emin Bellinin bu akşam 
sahneden aynlışı milnasebetile 
tertip edilen jilibilesi verilmekte. 
d.ir. 

bUyUk Dilce Benito MusollnJye ve o. 
nun fıı.!)l.st lnlnlflbına. seıa.numızı bil· 
dlrlrim.. 

Alman hl.llrometı adma, şanlx Japon 
imparatoruna, hUktımete ve bu pak
tm vücuda getirilmesine faal ııurette 
i§tirA.k etmekle bu derece bUyük §&. 

ret kazanml§ olan ha.riclye na.zırma 
aelamrmızı bildiririm. 

Fakat, bilhaMa, ltalyan ve Japon 
mlUeterlne aelf\mımızı blJdlrlrim. O 
mllletler kl birlikte hUrrlyeUmJzt ve 
lstıkbalimzt müdafaa etmek ve bu 
dUDyada daha iyi yeni bir nizam ve 
btnnetice devamlı bir sulh vücuda ge· 
tlrmek ve temin eylemek kaU a.zınJ 
ne onlarla birleşmiş bulunuyoruz. 

Kont Ciano'nun sözleri 
Jlerlln, 27 (A.A.) - D.N.B.: üç 

devlet paktmm lınzaıımı müteakip. 
Alman hariciye nazınnda.n sonra, I. 
tıı.lya hn.riclyc nıı.~rı Kont Ciano, qıı. · 
ğıdıı.ki beyanatta bulunınuııtur: 

Bugün 1taJya, Almanya ve Japon 
yayx birbirine t:ığlayan pakt, dllllya 
nm yeni t.arlhlııin vUcuda getirllcllğl 

bu senelerde, bu Uç memleket araam· 
da mevcut ınen!a.at ve hedef tesa.nü· 
dUııU, siyasi ekonomik ve askeri bir 
i§blrJl.ği ta&hhüdU ile temhir eylemek. 
tedlr. 

İtalya, Almanya \"' Japonya, bu 
tekAmUIUn eleba~rlan olmuşlar, bu 
tı;kA.ı:ııWUıı faal ve yapıcı kuvvetini 
teşkll etmi§ler ve bugün bütün dün· 
ya için yaptıkları gibi, yeni bfr kül· 
tür ookUlorinl kendi II1emlekotlerl.ııdt> 
kurmak için lAzım gelen enerjileri ve 
hasletleri, gerek aulhta, gerek harpte 
kendllerlntn §ereru ananelerinden aı. 

mııılardır. 

BugUıı altdettlğbniz paktın htlküm· 
iert vuzubWlU basitlik ve açıklarmda 
bulmaktadırlar. Uç devlet hiç blr 
kllwıcyi asl!. tahrik veya tebdlt ııtye
tiııde değillerdir. 1tWakm hedefi har. 
bin faydaaız genigletllmesine ma.ıı1 ol· 
ma.ktır. Ve üç imparatorluğun asker! 
ve s.Ml kuvvetlerinin ittllıadıııdaıı do
ğan abluka öyle bir engeldir Jt:l ber 
tUrlU yanguıı yayın.ak te§ebbl1BU bU 
engel kar;ıuımda kınlacaktır. 

Fakat paktın §Umul ve tesiri bu
gilnUıı vaziyetini qmaktad.tr. Uo mil· 
letln bugün Uzerlnde mutabık kaldık· 
lan da1ml blr tesanut mevzuu bah!a. 
tir ve bu tesnııut da.ha. 111.mdlden ı:ııa· 
Uk otduğU yaratıcı kuvvet! istikbal 
uzenne fırlatacaktır. 

Bugiln milletlerin refahım te. 
mlıı etmesi icap eden yeni bir 
niza.mm esas ve şartlarmı tesis 
için mücadele ediyoruz. Sarsıl· 
maz bir azim.le uğn.ında <:alıştı. 

liktısat vekaletinin gösterece· 
ği yerde beş sene mecburi hi.r
metleri vardir. Mektep enstitü 
tarafından tanzim ve iktrsat 
vekfiletince tasdik edilecek bir 
talimatnameyle idare olunacak· 
tır. 

\ 9 8 Alman tayya
resı düşürüldü 

(Baş ta.rafı 1 incide) 

ka.rasularm.daki gemilere yeni· 
den pddetli hücumlar yapılmış.. 
tır. 

Lorıdra, 27 (A.A.) - Bjti.in 
gazeteler, İngiliz tayyarelerinin 
evvelki gece &:inin cenubun· 
da Lauta fabrikası ~rine ya.p. 

tıklan baakınla.rda elde edi.<..I 
mUkeım.mel neticeleri tebarUz 
ettiriyorlar. 

Alüminyumun istihsal edildi· 
ği Baksis mn.denine fa.zlasile 

malik olma.sına. mukabil pek az 
alüminyum fabrikasına. m_:.:, 
bulunan Almanya halen eksik 
olan bakirm yerini tutmak ü. 
zere alliminyum J~tihsallni art· 
trrmak istiyo1'. 

İngiliz tayyarelerinin Alman.. 
yada kullanılan a.lilminyumun 
takriben yüzde 30 unu istilı~al 
eden Lauta fabrikalarına ta.ar" 
ruz etmelerinin sebebi işte bu. 
dur. 

Bu fabrikalar tercilıaı. boın
bardmıan edilmişleniir. Alınan 

sanayii hakknı.da mükemmel 
bir vukufa istinat eden bu taar. 
ruz, Almanların gel.işi güzel 
yaptıkları bombardımanlarla, 
garip bir tezat teşkil etmekte· 
clir. 

ğnnız ve Uç memleketi sevke· 
den büyük şeflerin idaresinde 
muhakkak surette kaza.nacak , 
dtığum.uz nihai zafer arzın bü. 
tün milletleri için bir adalet ve 
baiş istikbali için en emin bir 
garantidir. 

Japon sefiri diyor ki: 
Berlhı, 21 ( A.A.) - D. N. B. 

e.ja.ns1 bildiriyor: 

Üç ta.raflı paktın imzasmdan 
sonra Japon sefiri B. Kuru.sa 
da söz alarak dünya tarihi ha· 
kmundan ha.kikaten mühim o. 
lan paktın imzasından doayı se-
vincini bildirmiş ve Uç memle. 
ket an'anesinin benzer ve milŞ" 
terek çizgller arzettiğini kay. 
dettikten sonra Asya ve Avru.· 
pada. tesisine çalışılan yeni ıtl • 
zamdan bahsetm.iş, üç memle • 
ketin birbirine sağlam d08tluk 
bağlarile bağlı bulunduğı.mu bil 
dirmiştir. 

Bu dostluğun şimdi sarih bİ?' 
ısekil alma.sı ve Uç taraflı pak. 
tm aktine müncer olması, tıç 
milletlerin kendilerine müşterek 
gayeler ittihaz ederek kuvvetle· 
rini birleştit'mel~ ve Ulkille:i. 
Qin taba.kkuku için ileri atılmd.· 
ya azimle karar ve.rmiş olmala. 
rı bir devre açan yeni ve btlyıllc 
bir hadise teşkil eder. 

Bu paktm nihai ga.yesi har 
kaniyete day&nan umumt ve cıe· 
vamlı bir barış tesisidir. Buna 
binaendir ki, fikirlerb:nbe ıeu· 
rak eden ve ayni gayretleri sar. 
feyliyen memleketlerin teşriki 
meeaisini reddetmemektıeyjz. 

Bundan başka bu pakt Uç 
memleketle Sovyetler Birliği a· 
rasmda halen mevcut siyasi 
vaziyet üzerine hiçbir tesir 
yapmamaktadrr. 
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Dlln Barbaro un tUrbcsl etra.. 
fnıda toplanan lnsaıtla.r 1538 sene· 
81 27 cyJiilünUn hatırnsr l~lnılc ta
l'fhln şerefli bir kaııısmı ~hlar
l>revcze zafcrinln !l'10 da da dip
dirt totunacağıın daha bundan 402 
sene ewcl Yntfüan arşh lcrlnc gi. 
t'etı bir takım ynzmn. Ycsiknlar İİ.• 
deta o zamnnclan hııber Yeriyordu· 

Peynir ihtikô.rın
dan kim suçlu? 

i __________ _........ .... i 

IMeseıener: l 
Niyet kuşları 

lstanbul sokaklarında niyet 
kuşlnrı ile niyet tavşanları git· 
tikçe çoğalıyor. Hiç bir işlek 
cadde yoktur ki bu niyet ku~
ları \'e niyet ta\·şanları olma· 

. 

B~ Mil' C\'Yel Akdeniz kıyılı.· 
tıncfa dchset \'C hı.ı:yrct uyandıran 

hadise A' nıpanm fikir hayatında 
da bir yeni mcrhn.Jcnin knpı-.mı nç· 
tı. DUnyndıı ilk gazete lla\'esi Ilar. 
barosun znferlni bildiren el yazına.• 
Ilı ve r.m ı:ırdır· 

Tüccarlar fiyatların mahallinde 
yükseltildiğini iddia ediyorlar 'sın! 

Her rastgeldiğiniz niyetçi. 
den bir kuruşa size bir ııiyet 
puslası verirler. lçlerinde ne · 

Hadisenin de\'rl için ne kadar 
llluazzam bir mahiyet nnettiğino 
bundan ll:ıha başka lıir \'r.sika nra
l\Jr mı? Jliicliso 'ardır ki 'uJrnu u.-,. 
ttınd& sönüktür; .kim enin nazarı 
dikl.ııtini cclbetmez. Onu 7.aman 
~linclo bir lii.stik t:op gibi 1 ire şL 
biro bü}iihır· l>e' lrlerln JK>tnpala-
l a po~pa la~ a l>ül üt1ülderf, daha. 
lltı ~ru u bir zaman sonra. tarihin 
lhcıas edilmiş \akalnn muhteşem 
blr dl'kor irindi' gözleri kııma~h· 
tır. naz.an lıir millcto f:all \C crcf 
3 arntmak l tiyenler bu tanda lın
l'~kct edı-rler· 

Peynir üzerinde ihtikar oldu· 
ığu ve hatta tüccarların araların 
da bir tröst kurdukları hak.km. 
da yapılan şikayetler üzerine a· 
lA.kadarların tahkikata tba.şladık 
ln.rı rnalümdur. 

Şehrimizdeki peynir tüccarla 
rı ise bu şikayetlerin katiyen 
doğru olmadığı kannatini taşı -
maktadırlar. 

Dün bu tüccarlardan bazıları 
bu hususta ııöy!e demişlerdir: 

"- Peynir fiyatları yerinde 
yani müstahsil tarafmdan yük· 
seltilmiştir. Bugün mallar tüc. 
carların ellerinde dc~il. müsta.h· 
silin elindedir. !st:ınbul tüccar • 
lan her hafta Trakyadan yeni 
mal almaktadır. Bu vaziyet ya· 
pılacak resmi bir tahkikatla 
derhal anl~ılacnktır. 

Böylelikle ele bir tröst olma -
dığı meydana ı~ıkacaktır. Bugün 
Edirne, fürkiareli, t Tzunköpril, 

ve diğer Trakya havaliı:;indeki 
müstahsil tarafından yapılan 
satışlar ten-•l:ede 775 - 810 
kuru~ arasındadır. Bu alaka. 
darlardan v c müstahsilden 
mal alan milte.ı.ıhhitlerdcn tah· 
kik edilebilir. 

Hatta geçen gün devlet ziraat 
işletmesi kurumu 500 teneke 
peyniri !stanbulda 845 kuruş. 
tan satmlljtır. Buna göre piya -
sada 850 kuruşa peynir satılma 
smı ihtikar ve tröst saymak ye. 
rinde değildir. 

Fiyatların yerinde yükselme· 
sine ba§lıca sebep bu sene re -
koltenin yüzde 25 - 30 nisbe· 
tinde eksik olması ve buna rağ. 
men her taraftan fazla talepler 
yapılmasıdır. Mi.istahsil bu ta· 
lepleri görünce kendi kendine 
fiyatları yükseltmiştir. Bu işte 
tüccarların katiyen parmağı 
yoktur. 

ler yok. . 
Bir genıcin talihine şöyle b~r 

kağıt çıkmış: ''Ey niyet sa.hı
! bi.. Senin arzun ve teşcb1rusün 
! arslan karnında, bnlrk kursa.. 
i ğmdadır ... Ve genç, bu şiirlc!i 
i okuduktan sonra: "Bizde talıh 
ı ne gezer., diye dövünmeğe baş 
lamış. Bu niyet kuşları veya 
tavşanlarının sundukları ace. 
mice uydurulmu.~ yazılar 
"fal,, değil de nedir? Hem me· 
deni bir ı;ehirde bunlara ı:ıey. 
dan vermenin katiyen ycrınde 
olmadığına kaniiz. Verilen 
kuruşlara yazık oldu~1.ş~~le 
dursun, insanı ya ümıtsizlıg~, 

: yahut da manasız ümide du· i 
: şürüyorlar. 1 r : ........ _ .. .___.... ..... --··-· ............ 

Türk -Yugoslav 
ticaret anlaşması 

Barbarosun zaferi bu nedden 
ıl<'ğlldlr Beliti biz onu muhte''ll"l 
h •• ';umınclıın Jıitll lazım olıluj;'lı eb. 
l\ılda J.-a\ ramıı: hllc değiliz· nen 
ll:ı.rb:ırosun tiirb<'Sl ctrafmıla ~·a
lııian 'o.lmrlı 'e mlitev1171 fı~inden 
hahc;etmil eceğlm, lıaftfı Jhırbaro· 
~lln harp cl:ıHısmın sebeplerini \'O 

ltotirelerlnl de tnhlil ctmclc niye· 
linıle değilim· 

llarbnrosun z:ıferlnl lıiz insanlar 
lıadiselcrln \'Ukuunılan ancak be~ 
asır sonra bir milletin nıhu, rulı•ı. 
lıtın karakkristik kösclcrini ak· 
.,,.ttircn muht<>~m bir tablo gibi 
"el rede biliriz.· 

29 şoför daha Metin alakadarlara 
bildirildi 

1 
llarb:ı.rocı bize cllinra ilo birlikte 

arekete geçen, di{'aml:ımlnl her 
>.ıunan her art iı;inde muhafaza 
;tlen Tiirk rnillctinln yııratıcı ka
tııYetlerf ndcn bir t.ıme lno mi al 
'erıYor. 

ll:ıtbarosto. llenlzlcre \"C karala.-

i
ta. Sıfö11ayaı1 lınrelwt \'e ~rnratıcı.. ~ 
ı}\ . ' • 
l • 1.odrc!Urı! her s:ıhn<lıı. J:;iist.ercn 
.. ıaıı·nnı1.m nclf'ro muktedir olda
f..'1Jnu giirü~ oruz. lln.rharosda ken· 
dJınizın Jı:ıllnmızm nelere, ne lşle
t-e nıuktedir olacak nıh DU1l:ı:emesL 
1 e sahip ollluğunu seziyoruz· Bar
hal"()su :ralmz bir harp kaza.neli di
~~ ~iidctmek, clüny:unn her zaman 
1-11,°'·ct \ 'O kudret ününde selam 
~llrduğunu hııtırlaymca bao:h 
"".nııı he:\ betli bir manzara 
'~eder. • ı~akat bcnc.e bu 
~fer bize yalnız müccr • 
~t hlr ka\·gnyı de!;rll 16 ncı asır
""'kl TUrk hn.Jkmm fi".dr, hareket 
\·e 
~- Yaratma kahtllyctlerlnin ne mer 
~be Ustun bir im-met arzettiğlnl do 
~111ertr· B:ır~sun Prc\'eze :ı:afe
a l kazanan yelkenlerinin arka. 
llıda üstün bir teknik, Ustun bir 
~edeniyct nnlayısı ,.e Ustiln bir fc
~t göze çarpmaktadrr· On altın

~1 ll"irın bu muaz1,am zaferi bir mil· 
l~t kiiıtüriinün, bir millet feraga.. 

·1 ceza gördü 
Tahmis caddesindeki dük

kanlar da pis bulundu 
Emniyet altmcı şube memur. 

1 

ları dün şehirde yaptık'arı kon· 
trol neticesinde 29 şoför ve iki 
otobüs biletçisi hakkında nıuh -
felif suçlardan dolayı ceza. kes· 

Genç şilebinde 
yangın çıktı 

Dün limanda demirli bulunan 
Kalkavan zadelcre ait ~nç şi· 
lebinde bir yangın çık.mı§tır. 

Birdenbire şilebin kazanların. 
dan alevler fışkırdığı görülmüş 
ve derhal imdada koşulmuştur. 
Bereket yangın hemen söndürül 
müştür. Yangının fazla istim· 
den ileri geldiği anlaşılmıştrr. 
Vapurun bazı yerleri yanrnJş. 

tır. 

-16-
I 

\. 

Bana 8ilkunetle havat facra.smı 

J 

mişlerdir. 
Tahmis caddesindeki dükkan· 

lar da teftiş edilmiş. pislik ve 
saire suçlarından dört ka$ap, 
iki çiğerci cezaya çarpılmıştır . 

Bir çocuk kavgası 
Fatihte oturan 16 yaşında Ra· 

sim arkadaşlarından Burhan, 
Sudi ve Kadri ile Fatih parkın. 
da oyun oynarken ka.vgaya baş· 
lamış, üç çocuk Rasimi ortala. 
nn.a alarak bir hayli dövdükten 

sonra, sağ bacağını kırmışlar 

dır. 

Rasim J1astaneye kaldırılmış, 

çocuklar hakkında takib:ı. ta gi. 
rişilmiştir. 

Türkiye • Yugoslavya arasın. 
da geçen ay imzalanan yeni ti. 
caret a.nlaşmasmm metni ala· 
kadarlara bildirilmiştir. 

Anlaşmaya göre, Yugoslavya 
ya b(l9ta pamuk olmak üzere 
tiftik, keten tohumu, susam to. 
humu, palamut hülô.sası, mazı, 

Somak ağacı, palamut, zeytin. 
ya_ğı, zeytin küspesi, gönderile· 

cek mukabil olarak lba.~ta sel. 
lüloz olmak üzere maden dire -
ği, üzüm, şeker ve bu gibi rnad. 
delere mahsus sandıkların tah -
talan, fıçı tahtası, sigara kağı. 
dı, madeni mevad, elektrik mal· 
zemesi alınacaktır. 

Bundan başka anlaşınanıın iyi 
bir şekilde tatbikini ve iki mem 

leket arasındaki ticari münase. 
betlerin daha ziyade genişleme· 
sini temin için muhtelit bir 
Türk • Yugoslav komisyonu ku· 
nılacaktrr. Bu komisyon altı 
ayda bir defa toplanacaktır. 

ilin eseridir- Uarbarosun türbesi 
~fmda sllih çatruılar, tUrbesl ö
~litıde baş «>ğcnlcr hu kUltiiriin, 
Hı..tnlllet feragatinln yarattığı ta
~·un yolü Ustünde yüriiyen lnsan-

l'dır. 

~Onıann arar;mdan niçin Barba
l'·· ları bclclemeyellm ! Barbaros 
,. litk milleti idi, Türk mlll4ltlnden 
"eldi: Türk mlllcttne döndll· 

anlatan bu ihtiyar Meksikalının 
asil hikayesi hakikaten tc)Ssür 
verici idi· Bu altm!§hk ihtiyarın 
son teline kadnr ağarm1ş olan be
yaz saçlarına, yorgun hatlarına, 
dUşkUn haline bakıyordum .. lşto 
me8ut insanların rkscriya unut
tukları yarı boyalı bir saadet tab. 
losu: 

Aşk ve macera romanı 

h._ 'l'ürk mlllctl Bal"harosu 
~lk~iakl mrrmer yığmlan ara.
lattıda hatırladıj;rı kadar kendi saf. 

tı arasında da bulacaktır. 
SADRİ ERTEM 

~~=============== 
Biribirini 

Yaralayanlar 
ikisi de sokakta baygın 

bir halde bulundu 
~ktaşta. Dikilitaşta oturan 
~et oğlu Abdullah ile arka -
~ı Kadri, aralarındaki eski 

~l' kin yüzUnden 'kavga etmiş.. 
et'dir, 

llradrı bir ara.lılt !bıçağını çe· 
iterek Abdullahı karnındnn ya • 
~ış, yere yuvarlandığı sıra: 
le a. Çakı vficudun& saplanarak 

l!ırıdlsi de ya.rala.nmıştır. 

.~i yaraJı sokakta inlerken 
tOli.Umtış, her :ikisi de teda •:i 
~ttna almara.k haklarında. takl. 
Uij,ta glrişllmlştir. 

- Fakat Don Palpo kızınızın 
başmll gelenleri biliyor musunuz? 

- Ne yazık ki!·· Evet. Kızım. 
orada, Meksikada inliyor·· Fakat 
ben onun,' bu odada oynan__mış o
lan facianın mcsulü olmadıgına e-
minim-· 

- Dinleyin beni Don Palbo·· Mu
hatabmrz size karşı sempati duy. 
maktadır .. Aksini iddia etmek için 
söylemiyorum fakat baba. şefkati-

, bn ·? niz sizi yanlış yola sevke ez mı· 
Kızınız suçlu olmasaydı, onu ne
den tevki fetsinler?· 

- Benim gayet samimi kanaa
tim ise şudur Mösyö: Dolores smo. 
kinli adamı öldürmüş değildir· Fa· 
kat eğer bunu yapmış ise muhak
kak meşru mUdafaa vaziyetinde 
kalmıştır. Benim buna kati kana
atim var-· Kıznn hll8.hare Karan. 
zanun milthlş bir düşmanı vaziye
tine giren bir adamı sevmek ihti
yatsızlığını göstermişti. Faknt ta
bii resmi deliller bulmak 13.zmı. iş. 
te bunun için dört scncdenberi na
file yere uğraşıp dunıyorum· 

İhtiyar Meksikalı bUyük bir iti
matla ellerime sanlmıı:ıtt·· Ynlvarı· 
yordu: 

- Oh, Mösyö siz benim azabnnı, 

Yazan: 
Moriı dö Kobra 

zavallı kızıma ynrdım etmek arzu
mu takdir edebilirsiniz· Düııtiniln, 
ona hiç bir §ey yapamıyorum, hat
ta buradan para bile yollııyamıyo
rum .. Onun hapsolduğu Müthiş hn
pisanede çektiği azabı biraz olsu~ 
tahfif fl°tdemiyorum-· Sonra benı 
müteessir eden diğer bir nokta da 
istikbali.. Scrbe.st bırakıldığı za. 
man sanki ne olacak?- Hiç değilse 
onun üzerindeki şüpheleri silcbil· 
sem, bu maceradan sonra insanla
nn arastna yine temiz bir yUzle 
çıkar. Ben artık ihtiyarlamış, ha· 
rap olmuş, bilmi§ bir insanım Mös. 
yö, ona ne yapabilirim ki·· Benim 
gibi iyi günler yaşadıktan sonra 
asilerin eline geçmek tehlikesine 
dü~en, her an ölümle karşı ka~ı. 
ya kalnn bir fosan arlık mukadde
rattan ne ~kler! Zavallı Doloresi
min bn.§ına gelen bu felaket benim 
azabımın son haddi oluyor. Vata· 
nından uzak, beş parasız günlerini 
doldurmak zor oluyor Mösyö fa. 
kal kendi etinden kopan bir 'yav
runun çektiği azabı dUşUnmek ~ 
ha zor!· DüşünUn Mösyö bir gc ~1 kadm·· Otuz yaşında .. Gilzel, zc.k~ 

- Anlıyorum Don l'albo, kede. 
rini.zl anlıyorum. 

Elimi ihtiyarın çökük omuzuna 
koydum·· Ona bi:-az yakmla.~mı§, 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
azabından tersilr duymugtum .. Du
manlı gözlerile brına bakıyordu ... 
Kendisine sempati gösteren bu ya· 
bancı gence, sevmek için uzanan 
ilk eli yalıunağa hazır bir serseri 
köpek teslimiyetilc sarılmıştı .. Tek 
rar, yavaş bir sesle konuşmağa 
ba§ladı: 

- Bütun bunları size, bir ya. 
hancıya anlatıyorum Mösyö, dedi .. 
Beni dinlemcğc de bir lütuf göste
riyorsunuz.. Esasen ona bir şey 
yapamazsınız ki .. Bir kadın Meksi· 
kada ıztırap çekiyor .. Fakat dün. 
yanın dört bir köşesinde milyon
İarca kadın \'e erkek ıztırap çek· 
mektcdirler·· Ve biz her gün ek _ 
m<'k para.mızı kazanmak mccb~ıri -
yetinde olan ~im_scsizleriz.. Üy~e 
zannediyorum kı sız de pek ~cngın 
değilsiniz·· Her halde o~el kırnnızı 
benim gibi güçlükle vcrıyorsunuz. 

Birdenbire yerimden kalktım .• 
T cddütlerim nihayet bulmuştu. 
B~; kaç haftadanberl bu facia He 
fevkalade aliıkadar bulun~yordum. 
Arlık hiç bir kuvvet benı bu m~
ıunmanın içine katılroa.ktnn ve bıL 
hassa - suçlu olsun veya ?lma -
sın - hayatı kırılmış ve gerı~c ka-

l b .. ttin günleri için tclılıkcye 
anu ·ka. 
dUşmüş, m:ı.hvolm~ hır a ınm a.. 
kıbetile alakadar olmaktan mene-

"Barbaros,, un türbesinde 
IHin ' •narbaros'' un Urı:ilitn tnki tiirlıc~i öniiııde tören \ardı· 

l "ollanla atlı JlOliskr sırnlnnm15, lı:ınılolar ıll7Jlnıi5, hı•r yer bnynık
laıfa donanmı.;tı. tn~lliz.lrriıı "l'uzhı sular kralı'" İİn\'anmı \"erdikle
ri Tiirk :ı.nılrali, tnrihin giiıiiıl t:ınıılığı l'n bü~·ük kahramanlardan· 
dır· 

Onu, in:;ilizlf'r, her milh•tten dlllıa i~i n~ ıl;,ı.hn. <l<'rin bir an· 
layı::ln h:n rnyalıllirln. (_'iinkii lngllit.lr.r a.;ırlanlıı.nhl'ri bu tuılu ım· 
l~ı:m orta~ıncıa ~-:ı~ı~·nn, dal~nların nah:ı:ını dinJe~·<'n, derlnllklr.rln 
dılındcn n.ııhran lıir milld lir· Uurıdan iiHiriiıliir, ili herkct.ln tak· 
ılirinclen ço'k -'Rarharo!>" n onların nrdi'•l<•rl ün,·anı hf'~t>nlr:lm· 

Yatiltan 1.:Ufiiph:ıııl',Jnıll-1" ynlmnlnr nra-.nııh "Anderya Oor· 
:ı ıı" nın kaleminden ~·ıkmı raporlar bulunduğu sö~·ıcnir· nu mpor· 
!arın '•J•r~nze'' hnz~ununn n:ısıl tcf,.ir \'t. izah ettiği ı;rrtekt.en 
ml'rak l'dllccc>k ~eylcrdir· Kim bilir bn dcniı kurdu, altı ) \i7. ııar· 
ı;nlıl, ı.nı~ onlu, k:ıılır~alı ınuhtc~cın nnnada. .. ına, yiiz ~ lrml çektir
me ilt• hiicum ctmcl•trn r,ckinmryen "Avamavra" daki •'lndr lima
nı:· etrafına tutu~IT!ll5 ~~ınilr.rd~n meŞaıcıcr dizen, Iürk amlrall 
içın neh•r söylembtir! 

Tarihe, '·J>rc~<'Zc 1.afrrl" cliYe gl'çl'n hu lmrlmnc:, fakat P<'k 
ı:snh galibiyet, Akdenizi bir Tiirk hayuru haline koymuş başta Pa
pa olmak iizcrr. bir c;,ok dc\'lı>tlerin kolunu kanadını kmnışh· Bu o 
k:ııl:ır bü~·ük bir hfuli~cdir, ki yrr);iziinılc bıraktraı çalkantı, hudnt
ların içini de aıkt:ı. deııh:lrr gihl ılalga.landırmışhr· 

Rugiin i~te bu :r.aforln ii<.tiinılen diirt a.srrdan fazla bir zllnı:ın 
~~tikten sonra, bize bu denir. destanım arma.i:"!ln ('den şanlı kllh· 
ramanın tiirbcsi etrafına toplanmış bulunuyornı:· Onun toprn~nd:ı. 
bu eski ;iinlerin gö:r.. 1.nmar:-tıncı şanı bir huhurclan ~lhi Hltmekt.edlr. 

Diin bu türbe, onun fonınl:ın ılenizrllf'r t:ırafmda.n kuşahl
mı~tr- llcJl..,i bc'-'azlar 0 innisler !lrrmalar takmışlar onun ho1uru-

•• ,,} ~. .. ' , •ı 
na "?'in çıkmıı;l:ır<lı. Diirl asn asan hir ~r.çmio:i, buıNn ncsıl m ta· 
ze lıır hatıra olarak kutlayorsak ılürt asır 8Qnra da onun fonmla-. , 
nnm ycnı <l~tanlarmı yine böyle fazr. blrt'r hatıra gibi kutlayanlar 
olacak· 

Çünkü milletlerin hayatında. yıllar dakika, a."ırla.r ay kadar ça
buk ~"ter, o kadar kt"'a lıir<'r 7-aman ölçiisüdürler· 

. Bi:ı:, bugiin Barbarocıun huzuruna., nıun bir gafü~t çağının tü· 
nelinden ~eçercli ka,·u5tuğumu7., onu çok geç anlamağa ba..'ladığı
rnır. için. hlnız 11t.ançla çılnyoruz. Fakat bunda.n sonr:akf ne5iller, 
kenıll1enlc lmhr:unanln.n arasına a.o;la böyle günahklr TO karanlık 
bir zaman p:m:n.st ııokm.ayat'aktır. "Barbaros", bir tarih ~lisU olduğu 
kadar, bir istikbal ömeI,tidir '1<'· Yann torunlar ela ded<'lcrlnin ~n
lı minı.sma. sahip ol<luklnrmı göstcrttcklcrdir· 

HAKKI SüHA GEZGİN 

Pulcunun köşesi 1 

Pulun gençliğe 
olan faydaları 

Geçcnki yazunızda pulun propa
gandada oynadığı mühim rolU te
barüz ettirmeğe çalışmıştık· 

Pul, tarih, coğrafya., resim, hoy
kcltraş, hayv.ınat, nebatat, tıezyL 
nat ve dah~ b•r çok ilimlerle ciddi 
surette alakadardır. Amerika ilk 
mekteplerinde, tedris sistemi de
ğiştirilerek resimlerle öğretmek yo
lu kabul edildiği tarihten itibaren 
pula da. mühim bir vazife vermi5· 
Jerdir· Çünkü her memlekete nit 
resimleri ayn ayrı toplamak. ıztı _ 
rarında kalınınca puldan istifade 
ııkla gelmiş Ye pul toplamak ter
cih edilmiştir. Böylece muhtelif 
m.meleketlero ait pullar cins cins 
tasnif edilerek üzerindeki rC!llm· 
!erle kUçüklerin körpe dimağları
na, lüzwn.suz teferrüata girilme. 
den o memleketler yerleştirilmek
tedir. Çocuklar, bin bir türlU cicili 

demezdi. 
İhtiyar hiç bir şey anlamadan 

bön bön yilzüme bakıyordu· 
- Dinleyin beni Don Palbo de· 

diın·· Ben bu odayı işgal ederken 
sizin do buraya gelmiş olmanız me
sut bir tesadüftür. Size şunu haber 
verelinı: Ben Meksikoda bir ban
ka.da i§ aldmı, on beş güne kadar 
Jıareket ediyorum. Ktzmızm karış
mış olduğu bu facia beni alakadar 
etliği cclıitle oraya gittiğim 
zaman kend.isile meşgul olacağımı 
size vaadediyorum. Vaziyeti hak.. 
kında :malumat almağa. ve dar im· 
kiinlanmı:n müsadesi dahilinde 
kendisine yardımda bulunınağn 
gayret edeceğim. 

- Oob! .. 
. lhtiy?r Meksikalının yüzünden 

bır scvınç rlizgan geçiyor .. O da 
yerinden fırlıyor: 

- Sahi mi söylüyorsunuz? di
yor. Benim zavallı Dolorcsim ile 
orada, onun cehenneminde meşgul 
olncnksınız değil mi?. Bunu yapa. 
r.ak mısınız .. Bu zahmete ... 

- Ona yardımda bulunabilmek 
i~çin her imkfrnsızlıkla. çarpı5aca
gun .. Bilhassa Hapisancden çıktık
tan sonra.. Çünkü o ?.aman daha 
r.ok Ynrdıma muhtaç olacak·· 

.:- ~ize nn..Sll teşekkilr edeyim 
~osyö • Bu bir mucize, Alin hın bir 
lulfu nıu? 

.:: Da.ha ziyade garip bir tesa. 
du~un heni bu odaya sürüklemiş ol
duı;unu kabul edin· 

Don Palbo ellC'rimi sıkıyor arlık 
ı;ırtı daha az kambur bakıal~rı da.. 
ha az Yorgundur. ' 

(Devamı uar) 

bicili resimlerden hoşlanmakta ve 
dikkat hassaları uyanmaktadır. 

Çocuklara bu sayede genç ·a~
larmda pulculuk ta aşılanınııı bu· 
lunmaktafur. Pul gençliğin tehlL 
keli çağlarında fena fldetlcrden hi· 
maye eden en temiz bir mUrebbi· 
yedir. Sonraları çocuk her devre· 
de, dalına ona bağlı kalıyor, onun 
meşgalesi, sermayesi; felaketli an. 
lannda halAskan oluyor· 

Binaenaleyh pulun ı:ere.k maddi 
gerek manevi iyiliklerini saymakla 
bitirmek kabil değildir· Onun için 
aile relsleri.miz çocuklarmı, pulcu
luk ve pul toplama hususunda teş
vik ederlerse faydalı bir iş görmüş 
olurlı.ır. Çocuklar bu sayede hem 
tasarruf kaidelerine tam mana.sile 
alıştırılmış, hem de yukarıda say. 
drğımız gibi umumi maliımatlarmı 
artınnış olurlar. 

Çok şükür ki son seneler zarfın
da Tilrkiyemizde de bu merak, git
tikçe artmaktafur. Hele mem.nunl
yetle öğrendiğimize göre Maarif 
Vekaletinin değerli bir teııebbUsü 
Uze.rine, güzel serilerimizden teda. 
rik eden köy ille mekteplerimiz ta
lebeye bu hususta fikirler vennc
ğc çalışmaktadır· Fakat bizi dü · 
şti.11düren bir nokta var: Muallim. 
lerimfa talebelerini bu hU.susta ten
vir edecek maliıınatı nereden ab
caklar ve çocuklarını nasıl yeU§ti· 
roceklerdir? 

İtiraf edelim ki maalesef pulcu. 
hık hakkında. faydalı malfımat ve
recek eserlerimiz yok· :Maaınafih 
lisan bilenler için bu mevzuubahis 
olamaz. Çtinkü her dilde buna dair 
müteaddit ve kıymetli eserler mev 
cuttur. Yabancı bir dil bilmeyen 
muallimlerse aradıkları malümah 
ancak tanıdıkları mcraklılnrdan 
toplayacaklar demektir. Bir baş· 
langıç için bu da kafidir; muallim· 
!erimizin yüksek diraytleri bunu 
başarabileceklerine bir g ntidır· 

Emin Klis ıihal 

iki yaşında bir çocuk 
merdivenlerden düştü 

Galatada Serçt. sokağında 4 
numarada oturan ~1ehmcdin 
karısı Ester, dün 2 yaşındaki 
çocuğu Jmcağır.ıda bulunduğu 
halde Beyoğlu kaymakamlığı 
mn üst katmdaki evlenme dai 
resine çıkmış, fakat burada a
yağı kayarak kucağındaki ço 
cuk 15 metreden taı:tlar ürerim.> 
düşmüştUr. 

Yavru ağır surette yaralan· 
mış, ve çocuk hastanesine kal" 
dmlmıştrr. 
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Arap rakkaseleri modası 
Şu halk eğlence yerlerinde daima çalg1, dans ve türlü o~· 

lar adet oldu olalı, bu meşguliyetlere elverişli yerli sa. 
nat1dir1ar yetiştiremedik gitti. Bu yoksulluk clolayısile yakın 
vakte kadar o giıbi yerleri Garptan akın etmiş bir yığın kn.~m, 
erkek doldurmuştu. Bunlar oynayıp sıçradılar. Çalıp si.iyledıler. 
Biraz da harvu.rup harman savurdular. Nihayet hasat zamanları 
geldi diyelim. Savuşu~ g.ittiler._ Yah~t gönderildiler._ . 

Fakat temelli cekıldılcr mı? .. Bır kısmı var: Dıplomalt sa 

natkar \'eya marifetli oyuncul~ f 
sıfatile eliın ~urada burada go • 
rüniiyorlar. Fakat gö.ze ı:arpan 
bu değil. Son zamaalarda, bir 
de "Sark o}~.ınları., modası çık· 
tı: A~ap şarkıcıfor, rakkaseler, 
- filmlerde görüldüğii yctmi. 
yormu5 ı;.ıni - bilfiil r-almeıe
rimizde de endam ar.zediyor vo 
bize bir takım pesttenkeran\ a· 
rapça f}arkılnr okuyorlar. 

En vnziyet, herh:ılde zevki· 
mizdc ileriye tloğru bil' adını 
atmak deJildir. Şarklılık husu. 
siyetinde de mUstcsna tir ma· 
h:ıHi renk ifade etmiyor!ar ... 
Kimsenin ge~im tarz.:.na ve l>u . 
nun idari v~eden kontrol ve· 
yı talbik:ıtır.a diyecc~inıiz yok. 
Lakin bize, mcş~!iyctleri.miz; 

den boş kılan 1.a.manlarmım 

geçirnr~e. yine bizden ol..7.n sa. 
nat \'e mrı.lınret erbabı kifayet 
edemez mi? 

İstiyoruz ki karşımızda dai
ma l~cnd'mizıfon bir gayret e. 
seri t;örelim. :\foziyetlerini 
takdir cclip, husurlarmı işaret 
edcli:n. Daha doğnısu, teganni, ' 
d::ms, temaşa ve akrobasi vadi
sinde dalın fazla hakiki halk 
sanatkarları yctic:mesinc emek 
verelim ... Du arada, hayatında 
bir takım n.w .. 'rulata tesarltif e. 
dip de gelişigüzel bir ''artist,, 
adı altında hem sıhhatlerini, 
hem istikhallerir.,i harap etmek 
~·olunu tutmuş bir takını genç 

Türk - Romen ticaret 
anlaşma::;ı 

Evvelki gün ~ehrimizde imzala· 
nan Türk - :r..omen ticaret anlruş_ 
ması Ifa.ridye Vck:llcti mümeesili 
Saffet tarafrndan tasdik i<'in An
karaya götürülmüı::tür. 

Dış ticaret umum müdilrü Servet 
Ber!>in dün üğleden sonra takas 
l.L'l'litct sirkctindc meşgul olmuş ve 
anla;4manın tatbik h'lzırlıklart et· 
rafmd:-ı. alakadarl:ırh temaslar 
yapmıştır· 

İzmir - İııtanhul seferleri 
kılalıalık oluyor 

H er şeye rağmen deniz yolları
nın lzmir - 1stanbul arasına hali 
ilave S 0 fcr koymamasr ve hilhas. 
sa fuar kapandı~ından dönecek 
hafü için bir \'apur olsu..11 fazla kal-

dırınrunasr dolayısile dün İzmirden 
gelen İzmir \'apurııncla yine istiap 
haddinden fazla olarak 100 küsur 
yolcu bulunmuııtur. Lim:ın yeniden 
vapur hakkında zabıt tutmuştur. 

lzmir vapurunun bu ik'nci fazla 
yolcu t~ıma lıfı.disesidir. B2ndırma 
ve 1zmirden g!"Jen diğer postalar· 
da da :ıym §ekilde fazla yolcular 
<;rkmaktnd1r. 

Z:W: AV.CUJ::::MU 

yaşta vatand:ışl~rm g:ıf:ct ma • 
cerası katiyen sona. erecektir 
kanaatindeyiz. 

II!l\MET Iıf(}N!R 

(TAK Si M Sinem:Sında 
Mısırlı San'atkar FATMA ROŞDf' nın 

.- Uerl<esl nnhas..~ Gençliği nlikaıtar edrn ıılırscrl 

A DET YUV 1 
Çok allnı.ı ve talcdlr kazanmakta.dır. Gerek menuu ve ı;erck oynanı:ı 

itibariyle Hak1katcn mUkemmel olan bu filmde ı··AT:'rl \. RÜŞDhıin 
Kalplere hitabeden yakıcı şarlnlar.ile Şark Sıızı da seyircileri heyecan· 
lıındrrmaktadır. 

ııııvc oloral•: l\llsırdan Tayyare ile ~len Son Harp h:ır<'!d'ttını 
gösterir Sinema Gazetesi. 

~~Oi Seanslar: 11.1:5 {Tcnzil1ltlr.) -1,4.l'i - 415 - G.45 - tı 15 
• , 1 ·~ 

It'GE.\D5i.i~D!il--llB9m~~mg!!ml!llla 

BUGUN 

i PEK 
Sinemasında 

Başlan başa bir heyecan 
Kasırgası ve Mevsimin ilk 
TORKÇE Sözlü Şaheseri 

Şaırlok Holmes 
(KRALIN HAZiNESi) 
Ayıva: RE:-JKLt l'IL~V~\R.-\. - 2 Yeni FORS DÜN"l'"A gnzc~sl 

Buı;Un saat ı ve 2.30 da tenzllAtlı Halk matineleri. 

• Çeviren: ~ua~ {Q)eır~Oş - 40 -
şöyle bir çamaşrrlık tarafına da 
çevirip her halde bu je3ti p:!k seri 
yapmıştır. (Ve bu suretle ancak 
merdiven sahanlığına ve çamaşır
lığa doğru bir an yüzünü çevir. 
miştir. Ve bu müddet de çamaşır
lıkta saklı bulunan bir insanın o. 
nun tuvaletini bütün teferruatiyle 
tcsbit etmesine kifayet etm2Z.) 
Halbuki Mis Lamort belki bir sa
niye bile sahanlığa ve çama~ırlığa 
yüzünü dönmemiştir. Tekrarhyo. 
rum. O yazıhaneye gidiyordu. Vi
olet onu yazıhane kapısınd3n içe. 
ri girerken görmü~. 

'•Şimdi eğer Mis Lamort'u ken. 
di odasından çıkarken arkasını o
da kapısına çevirerek kapıyı ka
pamak garabetini göstermiş ve bu 
aurctle de yüzünü çamaşırlık ve 
mı!'rdiwne do~ çevirmiş dahi ot 
sa, Vwiet Burragc'in bu müddet 
içinde dahi onun bu te!emant gece 
kıyafetini bu kadar tef erruatiylc 

görebilmesine vakit olmamıştır. 
Bu şey için muhtemel değil de. 
mekle iktifa edilemez, bila tered
düt mümkün değildir, diyebiliriz. 
lşte bu da üçüncü garabettir. 

Şimdi 4 üncü garabete geçelim: 
Maxvell cwelcc Mary'nın ilk 

ziyaretinde hiç bir zaman göster. 
mediği ihtiyatı Vio'.ct Burrage o. 
rada bulunduğu için göstermistir. 

Bu dôrdüncü faraziyenin izahx 
güçtür. Fakat bu tamamiyle haki. 
ka~e . .uyg~ndur. Sözlerimi iyi takip 
edınız. Bırbiri arkası sıra plan söy. 
lemek çok güçtür. IIc!e asabı bu 
kadar bozuk ve cismani hislerine 
kuvvetle bağlı olan muhteris fakat 
muhakkak !>"Urette zararsız bir in
san olan M:ary Lamort için üstüs
te iki ifrıdesır.de de yalan söylemek 
p~k müşkiildür. O, şahit olarak ilk 
dinlenildiği zaman yalan söylemiş 
ve bu yalan onu harap etmistir. 
Tükctr::ıi~tir. !kinci defa ifade~ini 

Hikınet Bayur'un 
dünl(ü konteransı 

Eski Maarif \'ekili M!lrıisa me_ 
busu Hikmet Bayur konferans 
vermek üzere diin s'.lbah Ankara
dan şe:hri.'l'lizc gelmiştir· Hikmet 
Bayur şehrimizde kaldığı müddet 

zarfında iki konferans verecektir. 
Bunların ilkini dün saat 18 de U
niversitc konferans salonunda ü-

niversite talebesine ve halka ver
nıiştir. E:onfcransın mevzuu ''Ah· 
vali harbiye ve dilnya buhranı do_ 
layısile Türk vatandaşlarmm içti
mai vaziyetleri,. dir· 

futip, bugiinkü dünyanın harp 
ha1inde bulunmasmı kısaca izah et· 
tfatPn s:>nra memleketimizin açık 
ve dürüst ı>iyasctini tebaı üz ettir. 
miş, \':ı.tandaşların içtimai vaziyet
lerine kma3 ederek takip edecek
leri yolu izah elmiş vn bütün va
tandaı;lartn bu yolrl:ı 1smct İnönü 

ile birlikte yürümek vazifesi oldu.. 
ğunu Ye ona saı sılmaz bir büLün o
larak bağlr bulunduklafmı anlat • 
mıştır. 

Bay Hikmet Ea.yur bugiin saat 
15 te ~ehir tinllrosunun komedi 
kısm:ııda ikinci konferansını vere
cektir· 

• 
28.9.9~.\) Cumartesi 

7.30: Program ve memleket saat 
ayarı, 7.35: 11Uzil,, S.00: Aja.ns ha.· 
berleri, 8.10: Ev kadını, 8.20/8.30: 
Müzik, 13.30: l'rovrı>.m ve memlei{et 
saat ayarı, l:l.3:J: Milzik, 13.&0: Ajans 
hab~rleri, 14.05: Plfı.klarla muhtelit 
şarkılar, H.20: I!iyasetlcumhıır ban· 
dosu, 15.00/ 153'1: Miizik, 18.00: Pro

gram ve memleket snat ayarı, lS.0:5 
Hafif orkestra parçaları, lS.30: Me
lodiler < Pl. J 18.40: Radyo caz orkes
trası, 19.15: ~IUzik, 19.15: :Memleket 
saat ayarı, ve ajans haber!erl, 20.00: 
Milzilc, 20.30: Konuima, '.!!U'iO: MU. 
zik, 21.15: l1Uzık, 21.30: Radyo ı;aze· 
tesi, 21.15: H.atlyo salon orkestrası, 

22.30: :Memleket ııaat ayarı, Ajans 
haberleri, 22.50: R:ıdyo .salon orlces· 
trruıı, <Yalnız uzun dalga po.qtıwile), 

22.50: Ecnebi d!11erde konuşma (yal. 
nız !usa dalga postaslle), 23 15: Ca.z· 
b:ınd ( Pl.) ::!1.2:)/23.30: Yarınki pro
&rnm ve ltapanış. 

:e Cumarte. Pazar 

::> 28 Eylül 29 Eylül 
:x::: 

l c ;;.; :;.aban ~li ;:.aban 
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KO-CıAYUIUI 
Yazan: ıskender F. Sertelli 

w 

Sipahinin Ümidi yoktu, Yu· 
suf a yenileceğınden emindi 

- Tavlamak yok ... Cafer bey, ·( 
güreşlerin yarımşar saatten faz - 17-

Güreşler bittikten sonra. ho!.ckıı.-
ba.zlar, canbazlar, orta. oyunb-

} n başlayacak. O zaman çok et 
leneceksiniz. Biraz sabrrlı olu .. 

la sürmesini istemiyor .. İşi u
zatma! 

Yusuf aldırmadı. O, ne yap· 
tığını ve ne yapacağını çok iyi 
biliyordu. Zavallı toy ve tecrü • 
besiz "Çerkes" i kolayca yenen 
"Sipahi" nin böbiirlenmesine da
yanarnıyan Yusuf, onunla yarım 
saat ne diye uğ"ra~smdı? Böyle 
bir kabasoğam yenmeğ~ on, on 
beş dakika çoktu bile. Asıl cün
büş bundan sonra. Hergeleci ile 
Yusuf arasır.da kopacak değil 
miydi? 

Yusuf - Sipahi, Çerkese nasıl 
pes dedirdiyse o da Sipahiye 
pes dedirtmek istiyordu. 

Tam on beş dakika sonra, na. 
sıl olduğunu kimse anlayamadı; 
birdenıbire Sipahi'nin sırtını 
yerde gören seyirciler ~1rdı -
lar: 

- Bu nasıl iş be?! DaJıa 
şimdi Sipahi pekala cenkleşip 
duruyordu. 

- Bu, gece suratlı pehlivanın 
yenileceğini de görecek miy
dik .. ? 

Karyolada yatan sünnet ço
cukları bile bu işe şaştılar: 

- Arap yenildı.. Böyle güreş 
olur mu? Çabuk çabuk biribir • 
lerini yeniyorlar! 

Diye söyleniyorlardı. 
- ihtiyar ha!<em, Sipahi'nin 

yenildiğini ilan ettiyse de, dü
ğün halkı, nedense, Sipalıi'nin 
yenildiğini kabul etnı"ek istemi· 
yordu. 

Şimui söz Yusufundu .. Sipahi
ye döndi.i: 

- Sen de kabul etmiyor mu • 
sun? 

Sipahi, halka doğru yüzünü 
çevirdi: 

- Hayır. Kabul etmiyorum. 
Çünkü ayağıma çivi gibi bir şey 
lbattı .. Huylandım. Yere devril • 

' diın. 

para görüyordu. Ne de etraf ınr. 
Şiddetli bir hamle ile hasmına. 
saldırdı; kapana tutu':ın fare 
gibi, kafasını tekrar Yusufun 
boyunduruğuna kapbran Sipahi 
bu sefer üç dakikada yere düş
tü. Yusuf, siyah derili pehliva· 
nın s1rtm1 dördüncü dakikada. 
yere getirdi. Ve bırakrr..:ıdr .• 1 

Seslendi: 

nuz. 
İhtiyar hakem de lif a karıştı: 
- On dakika dediğin nedir 

ki, a kuzum .. Şimdi gözünü açıp 
kapayıncaya kadar geçer. 

Elile yamaklarından birine 
işaret verdi : 

- Haydi, güreş başla.yacaatı 
Pehlivanlara haber ver! 

Biraz sonra, önde Hergeleci 
- Gördük, görmedik deme .. Mehmet iri boyile sallana samı 

sinler ... Hem tu sefer yc.rde ne na meydana çrkıyordu. 
çivi var, ne de böcek. Yumuşak: Mehmet pehlivan bu köşkilli 
bir yer. bahçesinde birkaç kere güreş. 

Seyirciler arasında bir çığ" miş, tanınmL5tr. 
lık koptu: Onun arkasından Yusuf peli .. 

- Eh ... Gör~ük yahu! Y~ter llvan göründü. Halk ikisini bit" 
artık. Ad~mcag1zı yerde boga ". den alkışlıyordu. 
cak mısın . j Mehmet pehlivanı sevenler 

- Anladık be! Sipahi yenildi, olduğu kadar, Yusuf un güreşle .. 
Hala neden ayrılmıyorlar?! l .rini beğenenler de vardı. 

İhtiyar hakem yere eğilip : \ 
- Yeter· ... Sipahi yenildi. \ Cafer Bey, penceveden baş!" 
Diyerek zorla ayırır.asaydı, m çıkarrdı.: . . 

Yusuf hasmının sırtını hala - \ akıt geçıyor. Haydı anı .. 
yerde~ kaldırmryacaktı. lan1,ar .. Hemen güreşe başla.' 

Sipahi bu sefer söyliyecek söz ymC. f Be . · . d y 
bulanı dı. a er yın scsını uyan u.. 

a · suf gülümsiyordu. Seyirciler" 
- Benim dengim değil. Ben den, Yusuftan ziyade Mcbmcdi 

zaten yenileceğimi biliyordum. alkışJayanlarm sayısı çoktu. 
Vakrt geçsin diye güreştim. Mehmet pehlivan da "Sip~ 

Dedi.. Mahcup oldu ve etrafı. hi,, gibi uzun boylu ve heybetli 
na bakınmadan kö~kün alt ka ....ı görünüyordu. Yusuf pehli•.'aıı. 
tındaki peh:ivanların odasına: daha tıknaz, ensesi daha ka.' 
girdi. lm, pazıları daha şişkin ve 8• 

Şimdi, sünnet çocukları dahil dmıları daha açıktı. Ma.karnatı" 
olduğu halde bütün seyirciler: nın dediği gibi, Yu.sufa ''Oti.ıraJC 

- Yaşasın Yusuf pehlivan.... lı pehlivan,, diyenler de vardi• 
Diye bağrışıyor ve herkesin Güreşçiler arasında. lbu, bir ne• 

dikkati Yusufun üzerinde topla.~ vi kuvvet payesi gfüi bir tabir· 
nıyor; herkes Yusaftan balıse".. di. Her pehlivana oturaklı de. 
diyordu: • me.zlerdi. Bilhassa çelimsiz, dat 

g~: .. ıu, ince bilekli nn.lılivan" - Bu ne kuvvet be?! V6'"4Q.I t""'" 
_ lnsan değil, dev azmanı, lar hiçbir zaman bu vasfı taşr. 

mübarek!.. yam azlardı. 
- Zavallı Sipahi'yi altına. al- ;yusuf, Hergeleciye şöyle bir 

dı, azkaldı ezecekti. göz attı. 

Val>ltkr \ U.,_lll l',/ ... 111 \ li"-I tı Ez.anf 
•-------------• Yusuf gülerek: - (Kara Bvncuk) un yelken· Sel8.mlaştılar, • ' 

leri suya düştü artık. Bir Hergeleci, biraz önce, arJia" 
Glln!'t';ılD 
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Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün 1 ı tr: 1 - Kan Kardeşler: 

Lorcl Hareli, 2 - Görilnmiyen Dll§
maıılar, 3 - lI ıdudda bir macera. 

Altın Fiyatı 

Altın dün biraz daha yükseL 
miş ve 2130 kuruş üzerinden mua
mele görmüştür. 

verdiği vakit artık o samimidir. 
Brunton Mis Lamort'a karşı bü. 
yük oyununu oynamaktadır. O 
tecrübeli bir aşıktır. Kadınlan is
tediği gibi idare etmekte hakika
tc::ı mahir olan bir insan o gece i . 
çin metresinden randevu almıştır. 
Fakat saat tesbit edilmemiştir. 
Fakat o sevgilisine aşağı yukarı 
şöyle bir şey söylemi~tir: "Yol ser
best olunca geliniz".,. _ d~ 

Evde herkesin uyuduğunu bilen 
l\fary Lamort (çünkü o Claire 
Bayford ve Hargreaves'lcn başka 
he:kcslc birlikte yuknrc çıkmış ve 
nihayet onların da yukarı çıkıp o. 
dJ.arma girdiklerini ayak seslerin
den anlamı~tır.) Saat gece yansı. 
m takriben bir çeyrek saat geçe 
sevgilisinin yazı odasına gitmiştir. 
Fakat iyi ka~ılanmış mıdır? Ha
vrr. O oda kapısını açtı~ı fakat he
nüz odanın içini görmediği zaman 
:\taxvell içerde bir şe~· devirir gibi 
bir gürültü yapmıştır. Bunu bize 
l\.lary kendisi söylemiştir. "Onun 
yerinden şiddetle sıçradığını ve is-
kemlesini devirdiğini i~ittirn. O 
daha kapıdan içeri adımını atma. 
dan evvel Ma..well onu geri vo'la
mıştır. Kızğın ve gayri memnun 
bir hali vardır. On::.ı. şu tarzda bir 

- Desene, seni ben yenme
dim .. Yerdeki çivi yendi! Peka. 
la, öyleyse meydan bizimdir. 

Ve fazla bir şey söylemeden, 
derhal yeniden kapışmak istedi. 

Th.tiyar 
baktı: 

hakem, pencereye 

- Yeniden güreşmek istiyor
lar .. Ne dersiniz beyim? 

Cafer bey pencereden başım 
salladı: 

- Güreşsinler ... 
Güreşciler bunu duyunca he· 

men tutuştular. 
Sipahinin ümidi yoktu. Yusu

fa yenileceğinden emindi. O, 
kmn.ızı kese it:indc verilen sarı 
altmcıkları düşünüyordu. 

Yusufa gelince, onun gözü ne 

şey söylemiştir: "Yaptığınız ihti. 
yatsızlıktır, gidiniz daha geç geli
niz.,, Bu bahane gülünçtür. Yaka
lanmak tehlikesi zavallı sevdalı 
kadını hemen geri yollamakla da. 
ha ziyade artmaktadır. ' 'e eğer 
dışarda yani onun geldiği t.ındor
da görünmek tehlikesi yoksa onu 
niçin geri yollamı~tır. 

Bu adamın zihnini bir şey işgal 
etmektedir ve bu adam bir şeyden 
korkmaktadır. Fakat bu adamın 
korktuğu şey (a) ne bir insanın 
dışardan bu odaya girebilmesi (b)j 
ve ne de kendilerini burada yaka. 
laması ihtimalidir. Bu korku (a)I 
Bir-insanın buraya gireceğinden 
(b) kendilerini burada yakalaya-
cağından emin olmasından veya. 
hut (c) bu odaya daha evvel gir4 

miş olan bir insanın bu odada bu. 
Junınasından doğmaktadrr. Bu ilç 
ihtimal içinden ben sizin üçüncü· 
sünü kabul etmenizi istiyorum. 
Çünkü Eğer Brunton daha o za. 
ın1ı1a kadar dışarda bulunan bir 
iıcıumn odaya gireceğinden ve ken 
diıerini yakalayacağından emin ol
saydı, Brunton hiç bir şey söyle.. 
miyecek veyahut yalnız şöyle di· 
yecekti ''gidiniz.. bunu o kadar 
çabuk söyliyccekti ki tehlikenin 

daha ortaya çıkıp böbürlenmez. dan Yusufun Sipahiyi. jki kere 
- Om haktır bu dayak. O, nasıl yere vurduğunu görmüş • 

her meydana çıkı!'ımda. böyle ya-- tü. 
pardr. Kendinden başka kuvvet4 Kendisini bir hayli uğraştı· 
li yoktur derdi. ran Sipahi giobi <:evik bir pehli. 

- Eh, işte ... yedi dı:ı.yağı, o.. vanı iki kere üstüste yenen bir 
turdu aı;;ağı. adamla. alay edilemezdi . Meh· 

İhtiyar hakem. Yu~ufıı da on met pehlivan ıbunu biliyordu. 

dakika istirahat verdi. Bu sıra~ !Ik güreşleri seyrederlter 
da sünr.et rocu,darına hediyeler Yusufun oyunlarını da; yakır 
dağıtılıyordu. Bir çol:larını1' e· dan görmü~ ve bu güreşlerde 
linde horoz ve elma şekerleme. gözünü ayırmamıştı. 
leri, k~:':lana zmltıları. balon " .....-,ı 
lar ve daha birçok Eyüp oyun· Ona arkadaşları: 
caklarr olduğu ha)d(': - Yusuf, aceminin biridıtı 

- Hokkabaz isteriz.. Pehlivanlık, yalnız kuvvet m• 
Diye bağrışmalar ba~lamı~tr. selesi değildir. Oyun bilmek gt-
Harem Ağalarından biri: ı rektir. 
- Çocuklar, susunuz! dedi. (Devamı var 

büyük olmasına rağmen Mis La. 
mort hemen geriye kaçacaktı. Ya
hut onu yazıhaneye alacak, tehli. 
keye meydan okuyacak ve yahutta 
onu odada bir yere ~lamağa te-; 
şebbüs edecekti. Eğer tehlikenin 
doğma~ından korksaydı, metresini 
odaya alacak ve ona vaziyeti izah: 
edecekti. Çünkü içeri girip kendi. 
!erini görmesinden korktuğu insan 
karısı olacağına göre. sevgilisine 
hiç te çekinmeden bundan korktu .. ' 
ğunu söyliyebilirdi. Bu Mis La.. 
mort'u darıltmazdı. Ve ona niçin 
geri yollanıldığını anlattığı için 
daha iyi olurdu. Halbuki o bu tak· 
tiklerden hiç birini kullanmadı. 
Bunun için de biz tehlikenin içer. 
den değil, hariçten geldiğini bili
yoruz. Mis Lamort'un yazıhaneye 
gittiği dakikada içerdc bir ba~ka 
insan vardı Lucas. · 

Bu insan kimdi? .. Bu insan kim 
olabilirdi Lucas? Şimdi burada o. 
lamaması lazım gelen insanları bi
rer, birer ayıklayarak içerde kimin 
bulunduğunu anlamağa gayret e. 
deceğiz. Evvel! içerdeki insanın 
kansı olma-ıma imkan yoktur. 
Çünkü hiç bir zaman nikahlı bir 
kadının kocasının metresinden sak , 

lanmağa bir sebebi olduğu ve bt 
na da ma gösterdiği varid olm 
mışhr. Ola...113.z, bu mantık hil! 
fmda bir şeydir. Ayni sebeplerde 
dolayı içerdeki insanın maktuh 
kızı olmasına da ihtimal yoktu 
lçerdeki insanın evin erkeklerir 
den biri olmasını da mümkün göı 
müyorum. Çünkü: 1 - O saklar 
mağa razı olnuyacak, buna sebe 
bulamadığı için itiraz edecek \ 
bu suretle de 1\1is Lamort kapı) 
açınca onu içerde görecekti. 

2 - Brunton anlatıldığına göı 
bütün çapkmlığrna rağmen sevd 
ği kadınları rezil etmekten, herk4 
sin diline düşürmekten çekinen b 
erkekti. Metresini bekliyordu., 

Eğer odada bir erkek olsaydı 
Mis Lamort · u ondan saklamak · 
çin gözü kapının tokmağında oh 
daha tokmak lnmıldanır, kımı 

danmaz kendi daha evvel kapJY 
koşar, kapıyı aralayarak dışar 
fırlar ve kadını ondan saklardı, 

· Eğer bu izahlarla sizi tatmin et 
miyorsam, bana cevaplı bir telgra 
yollayınız. Bura~mr daha uzun i. 
zah ederim... . 

(Devamı var) 
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Barbaros ilıtif ali 1 Şark Demi_ryolları aleyhine açılan ı~ ......... ::-........ : .... ; ..... : ..... , . 
Jlijyijjt~am~ıı aarba. birdevı•tkunnuşkco~i•bir Tazmınat davasına BEYKOZ KOYLERıNOt BiR ( 
~ Preveze ı:a.feri.ni kazanr feragat ve vatanperverlikle dev G Ez· r To N . N . K ... y E t IJJım i~ W,ci yıldönümü, dün letin hizmetine girmiştm. Fa. d • • d d ı · d · 1 t 1 i • ~ 1 A (l l ~ t>!r törenle kutlandı. kat Osmanlı ~dişahları sana u n ev a m e 1 f j ~ 01 

M:enslme Um saat 10 da. haksızlık ettiler. Sen1, \."a.Siye· 
başıa.:Qdı. Şehir bu sırada bay. tine rağmen, denizi görm.iyen, (Baş tarafı 1 incıcit) 1 ru olduğu bnkkmda cevap gelmişti. Mizancı Murad~ID Abmed Mlthat'a 
raJtlarla donanmış, limanda.ki şanına layık olmayan bir yerde maa• nisbeUnde ta.zmlna.t verip ver- , DUn mubakomeleıini dinlemek. üze· \..., 'ferdlg.., j kı•tap f O .M 
bUtfuı gemiler hep birden düdük ,,.;,.,.ıerce yıl yatırdılar. Ancak " ki ı•• •••••<~ •••v:••• ,,.,,....., 

J ~ medlği hakkında Yunan demlryolla.. re memurlardan birkaç yüz şı ge · 
.. IIE~K'OLVN Ş.\l{ALARI l kere bu yolda kıra çıkılınca usul Çalın.ağa. başla.mrşlardı. Türk cumhuriyetinin kadirşi. nndan Jstimzaçta bulunulm~ ve doğ· mi~. mahkeme koridorunu dolclur· 

Beşikta.;,~ izdiham derecesini nas evla.tlarıdrr ki, senin kad· 
bulan bir kalabalık göz.e çarpı· rini bildiler. Büyük milli kaJ:ı. 
Yordu. Büyük amiral Barbaro. ram.an, vasiyetin,i yerine getirip 
SUn türbesi etrafmdaJd kalaba· mezarının etrafını açıyoruz. Sile köyünden 

yaya gelen ihtıyar 

muştu. Bunl:ır arasmda şirkete '40 • 
45 sene hizmetten sonra biç bir ikra-

mlyc ve tazminatsız işlerinden çıka.· 

. ~~~iln a:~asında.n bir kelb ge· ve adab~ mutadeyi bir tarafa 
li) oı du, İngiliz sakalına benze_ bırakıp bıraz gülmek ve natUrü· 
mckte olan sakalr göze çarpıyor- müze meydan vermek 19.znndır-
du· 

l.tlc, daha ziya.de kesaf.:ıt peyda. Ebedi talıtm olan denizi tür 
~rdu. benin eteklerine getiri~ruz. 

. Törenin önünde vali ve bele. Senin yüce hatıranı tebcil içb, 
diye rei3i L11tfi Kll'dar, !stan· her yıl huzuruna gelip hürmet. Istidasını veremediği 
buı komutanı tümgeneral tshak le eğjliyoruz. Dört asırhk ha· 
.Avni, mm.taka komutanı tüm. tayı tamir ediyoruz.,, için mahkemeye 
general Kemal iKoçer, !stanbul Nutuklardan sonra, muhtelif alınmadı 
tnebusl.an, askeri ve mülki er · makamlardan gelen 15 çelenok Şilenin Elveren köyUnden Hani-
kaıı ve birçok davetliler toplan. türbenin etrafına konuldu ve fe, Alaettin ve Mustafa adlı üç ki· 
1lnşlardı. deniz lisesine mensup bir müf - şi akrabalarından olan ve bir kaç 

Merasim, bir deniz boraza.nr reze, havaya Uç cl silah bo§"al· tarla ve koru sahibi bulunan Ha. 
tun çaldrğı uzun bir (ti) ile 1>'1.§ tarak büyiJk amirale Türk do _ midenin mallarını, Hanife ismini 
la.dı. Bunu mtiteakip şehir ban. nanmasmm hürriyetini ifade Hamicleye tebdll suretile tapuda 
dosu, istiklal marşmı çaldı. Ve etti. takrir vererek üzerlerine çevirt -
Barbaros devrindeki kalyoncu. Bunu müteakip geçit resmi mişler ve mallara tesahüp etlik -
lann kıyafetine giren iki deniz b~ladı. Yedek subay okulu, de· ten sonra Hamideyi sokağa atmış_ 

larchr· 
eri direğe bayrak çekti. niz harp lisesi ve okulıı, yük. Nihayet iş anlaşılmış, Hanüe, 

Bundan sonra vali, .kürsüye sek deniz ticaret okulu, a.skcri Alaettin ve Mustafa sahtekarlık 
geldi ve yer yer alkrşlarla kesL liseler, izciler ve parti teşek· suçundan ikinci ağtr cezaya veril-
len uzun bir nutuk verdi. Dr. ki.illeri geçtiler. Merasim, bu mişlerdir· 
Lutti Kırdar, ezc:.i.mlc dedi ki: suretle sona erdi. f Dünkü muhakemelerinde suçlu· 

"Türk milletinin irf'anlık ta· lar inkar etmişler, muhakeme şa_ 
l'ilıilc ba.~la:ran şerefli ve tistün hitıerin ça.ğmlması i~in başka bir 
't'arJrğı içinde, bugün bize asır. K k k güne bırakılmıştır· · 
la a ao yo HAdfsenin asıl garip tarafı. dava-
rın maverasından bakan hü· 

~k l:ahr:ı.manlarrmız.dan biri _ cx, Ha.ni.fetı.in Şileden 5 günde yaya 
· Şu halde bu çikolata olar~~ muhakem~si _için buraya ~~~ 

lli~ lı~unıOOayız. .... ( mesıdir· Ancak, ıstida vermedigı 
aralarda bütün dünya mil· bollugu nereden geliyor için mahkemeye davacı olarak a · 

letJeı:ini önünde sayı;:ı ile eğe. Son günlerde çikolata fa.brikala· lnınıamıştır. 70 ya.şmda olan Hani. 
tek binlerce yıl nesilden nesle, nnm fiyatlara zam yaptıkla.n ve fe yalıruıyak :rolda giderken ken
kr_.ı.daJl krtaya ~ ve §Crefle bundan başka da muhtalif fiyat . disine bir ara.bacı acnnış ve hir çift 
dola.şan Türk bayrağını, deniz· larla sattıkları paketlerdeki çi.kola· çarık vermiştir· 
lerd d taları da azalttıkları görillmüştUr. 'il!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!! e e ayni şeha.metle hfildın -
kıla Mmtaka ticaret müdürlüğü bu ten bir senedir kakao gelmedigwi 

n. sayısız milletleri önünde sa hususta tahkikata başlamış ve diln halde piyasada bol bol ~ikolata bu· 

rılan memurlar da varclr. 

Evvela. şirketin vcltil! AbdUrrah· 
man MUnlp söz almış, memurıarm 

muvakkat bir taa.hhUtle istihdam e
dllditi için her zaman ve.z.ifelerine ni· 

hayct verilebileceğini, aksi Heri sU· 
rülse bile şlrl<etin roemurlannı işten 

çıkarmadığıor, sadece imtiyazını mec. 
buren hUkOmetc devrettiğini, şirketin 

her sene hlzmetıcrl şayanı takdir gö· 
rUlen memurlara 10 bin lira tkramlye 

dağıttığını, artık böyle bir vaziyete 
de mecbur oıamıyacağmı söylemiştir. 

Bundan sonra memurların avukatı 
Alt şevket söz almış, memurlarla ida. 

renin yaptığı aktin 10 seneyi tecavüz 
etm~sine göre muvakkat saytlamrya· 

cağlnr, dem!ryollarınm işe yarayan 
baZI memurları yeni memur sıtatiyle 

istihdam ettiğine göre şirketin bllttin 
ınemurlanm ışten çıkardığını ve ni· 

hayet şirketin t.mUyazmr mecburen 
satmadığını, evvell<l senelerin lt!l.rını 

fazla.siyle alarak sattığını, salefi kum. 
panyadan memurların 300 bin altınlık 

mUtera.kim aidatı ile devir aldığı ve 
memurlarının müktesep haklarını 
vermeden Jşln içinden ınyrılmak iste· 
dlğlnl ııöylemiş ve şunları ua\"e et· 

mi§Ur: 

.. _ Sayın şirket vekilinln bizce 
de mUBeJ!em olan }lukukl bilgisini bin 
iki yüz TUrk memuru ile aileleri aley
hinde kullanmamasmı temenni ede· 

riz . ., 

O sırada sürüden kurtların hay· 
van kaptığı söyleniyordu. Herkül 
şakalarına devanı ile: 

- Yeni alullılar mukallidlerini 1 
kclblerine de talim etmişler· Hep 
boş emek! İngiliz sak:almr kurt 
hiç_ tanır mı? Bizim karayaka kurt 
bogalarınm nesi varmış? Bunlara 
turp sıkayı:m ! 

Dedi. 
Bu yeni akıllılar cümlesine be· 

nim de dahil bulunduğuma şüphe 
yoktu. 

PROllETE IUZDI ! 

Benim patavatsızhğnna inzimar.ı 
eden bu tecavüzden Promcte coş_ 
tu. Bu misilliı tarifatm nabemahal 
olduğunu şediden beyan ederek 
katiyyen menetmek istedi. 

HerkUl oralara gelir mi? Daha 
beterine koyuldu. 

Bunun için, Prometenin hiddeti
ni teskin için, bütUn diplomatlıg~ı-
m .. . 
A a n;ıuracaat ettun. Kırda, eğlence 
alemmde şakanın lüzumunu mu
~ass"natını anlatmak istedi~. Ga_ 
lız bazr tabirat ile -Herkülün vü
cudu cihetile mühlik olan- el şa· 
k~ı ıı;u.stesna tutulmak şartile, 
saır latifeleri.? pek hoş olacağını 
ve onlarsız eglencemizin tam ola
nuyncağtnı söyledim. 
~. Prometenin hakkımı teslim etti
gıne o sırada bir emare göreme· 
dim ise de tekerrür eden latifele
re tahammül ettiğine nazaran 
"Diskur" larımm pek de bo<>a glL 
medlğine hükmettim. "" 

~giyle dize getiren büyük Bar bazı çikolata fabrikatörlerini çağı· lunma.sı hayreti mucip olmuştur-
. os, lam 402 sene evvel bu. rara.k malumat almrşlır· Fiyat mu. Fahrlkalıırm ellerindeki eski kn.ka. Neticede mulıa.keme evrakın tetki· 

gün, her biri ayn ayrı denizle· rak!ıbe komisyonu da bu işi tetkik olan başka m:ı.ddelerlc karıştlra - kl için 25 Teşrinievvel gilnUne bıra- Filhakika bizim gibi makineye ben 

IURK YJI,DA BtR ... 

:te hükmetmiş milletlerden mü. edecektir· Bundan başka da hariç- rak kullandıklan söylenmektedir- kılmı§ttr. zeyen insanlar irin kırk yılda bir 

?'ekkep ınehib bir müttefikler ~--------------=,... .. --am----------------·-~rlll!ll--=------• 
~\\Teti öniinde Türk gücünu K u·· çu·· k 1 g_osıere~k ve denizlere rakip- Hika" ye : 
~z hk8J.tinı olmanın savaşım ya. 
.ı,aca t1. 

h Vali, Preveze harbi.nlıı büyük ı•--------------
atrra.srnı tebcil ettikten sonra Andre Voutieı·, mükellef apar Huıbert, arkada.şmm elini sı. 

nu~kunu şöyle bitirmiştir: tıma.nmd:ı, bekar ve zengin bir karak: 
"Bugün türbesi etra!mda ada.mm elde edebileceği en mil· - Bonsilvar, dostum, dedi. 

bünnctle toplandığnnı:z büyük a· reffeh bir hayata malikti. Çok iyiyim .. Lakin, Edmec bu· 
llıiral, kahraman torunlarından, Genç adam, banyo odasında, rada değil. 
Ve bütün Türk milletinin taziz üzerindeki beyaz gömleğe yara. Andre tel~şla sordu : 
ettiği güzide gençlikten ümitle, şan siyah bir kravat? bağlamak· - Burada değil ın.i ?. 
emniyetle, bu tanda asırlara la. meşguldü. Smokinini giydik. - Hayır. Altı buçukta gc!e _ 
d ten sonra ayn.anın karşr.sıOOa ceğini sörlemişti Maiı1m ya .. 

e"1'ed.ilecek misilsiz şehamet.. ken.lıs· mı· • ..:~_:ı·il. r'f,...k ~ık oldu - h 
ler ve büyük eserler beklemek" u atUAA. """ ,, er kadın gibi o da biraz geç 
tecıir. ğunu gördü ve memnun oldu. giyinir. Bu akşam da çıkaca· 

Varol.sun bütün bunları yarın Salona geçti. Bir cigara yaka. ğız.. Saat yedi buçuk ol<lu, daha 
ba.şaraca.k olan genç cumhuri. rak sa.ata baktı; yediyi on ge· gelmedi. Yedide onu evde bula. 
Yet nesilleri.. Yaşasın büyilk çiyor. Beş dakika sonra yola cağımı zannediyordum ve epey· 
l'ürk dlinyası. Ve onu yüks-!k çıkması 18.zı:mdı. - Tabii .. gelmesi 18.znn .. Ban 
l'e.bıberlBtlerile fev. izli inkişafla· Otomobille gidecekti. Çünkü, dir kendisini bekliyorum. Daha 
ra götüren milli şefimiz .. ,, Boucinelerin randevusuna gecik smokinimi bile giymedim. 

Validen sonra kH~süve rrkan meği asla !det edirunemi~ti. And.re, tebessüm ederek: 
~ =- J l:!' Azıdre Voutier ile Hubert - Kimbilir.. Herhalde bir 
'F'enç bir deniı teğm.~ni.mb. Bourcine mektepten sonra da yerde geçikmiştir. Neredeyse 

h~ Ka.raycl, heyccanll bir aral .J- ı.· · · t· "d elir ded' c·ddi b. endişeye ıtaı.- ile Türkün" denı'zle olan arm~ı samunıye ı ı a.me g , ı. 1 ır 
e iLi\: ye muvaffak olmuşlardı. İkisi düştüğtinü tahmin etmem. 
ı-.eu a.şınalığmt anlatmrş ve de · · b" k" a.hip 1 Hrr' ... ·ert. omuzlarını .silkerek 11~kunun sonunda btt,,mr ami. ıyı ır mev 'e 5 0 

up 
ra.ı ;;ru.n. yüksek, zevkli insanlardı. 

e r.;öyle hitap etmiştir: Hubert, Edmee isminde ga.. 

t 
.. "Ey Türkün tarihine ve bü· yet güzel bir kızla evlenince, 

t \J.1ı dünyanın idrakine yüce za_ Andre, bu evlenmenin arkadaş· 
l':~: hediye etmiş yüce ami· hklarmr sona erdireceğini zan. 

S 
' netmişti. Halbuki, hiç de düşün 

~. en bizim içiı.ı bir ua.zi de. -n,,... ~ı. bir istikıbalsin, bnıeriln bura· düğü giıbi olmamıştı. ~ sene· 
ela ""'b- denberi, Hubertle karısının en 

· nıukaddos türbenin başnrla nı •t· 4;• yakın dostu olup, o a:m ı. ı.. 
it duygu \•e bu duygunun ya. an 

::--ttrğı bir tek heyecanla birle· ma.tlarmı kaz.anan yeg e m· 

~p .Yekpare hale ge~en kalple. sa.;~1• akşam da, Hubertlerde ye 
<l ~ızle senin yarattıgın eserler mek yendikten sonra tiyatroya, 
h~gerinde esre yaratmak için oradan da bara gidilecekti. Bu 
i~~~~anevi huzurunda and program birkaç gfuıdenberi m~v 
ı.. Bu anda yıldönilmünü büyük zuuhahsolunduğunda.n geeen:ın 
"l?' iftihar ile kuUadığmuz o di~.k eğlenceli geçeceğbıe emin -

tlill.ku zaferimizde milli iman " Andre Voutier, sa.at yedi bu· 
A~ deniz a.'lkile yanan sinelerini çukta ahbaplarmm kapısını çal.. 
''l{deni7.in ~ ve derin sula. 
l'ılıda kaybeden ba;balarmırz, dığı zaman, hizmetçi kapıyı a. • 

s çara:k: 
c:l ~iz., bUc,~ bir mezar sahibi - Mösyö küçük salondadır; 
]{ ef ııseniz de hepiniz, hepimizin buyurunuz, demişti. 
"a binde ebedi olarak yaşıyor Amtre, Edmeenin zevkine gö. 

e ~·aşıyacaksmrz. 

t
. liu.ıur ve sükilnun ebediye- re döşenmiş olan salo:ıa gire· 
llıd rek arkada.cıına mülaki oldu. 

1 o gömülü bulunduğun kalp. Hubert, ş.işman ya.pılı, dur. 
~1thnizde ya..5ıyıuı. ve ya.şıyaca.k 

t> an a.mirar ınadan kahkahalar atan neşeli 
'l' ım. tmınan bir adam olma.sına rağmen bu· 

it' am bir güvenç, i ve gun·· her n-...ı.,,.,.,,,. • ..;ı...ı; gu··ımü.. 
t.iharla uyu. denizler kadar eu""'"""' :1 ...... w 

eıt\...: Yordu. Kısa ve sinirli adımlarla 
~·-sın Barbaros.,, ~ ef 

En sonra. kürsüye lstanbul sa.ga sola yürüyerek sık n es· 
İllebusu Abidin Da.ver gelmiş le ciga.ra. içiyordu. 
\'~ ez.cümle demiştir ki: Ana.re, elini uzata.Tak: 
t • "Sen, kendin denizlerde Şe· - Bonjur Hu:bert !.. Bu ne 
ıırısn.h iken, Afrika kry1!annda. hal? .. diye sordu. 

cevap veroi: 
liyöde ikamet elen Albine tey. 
zesine gidecekti. Otomobille gi· 
dip gelme iki saat sürer. Edm~ 
otomobilini sürn.tle sürer. Saat 
bir buçukta buradan hareket 
ettiğine göre iki buc:ukta orada 
olması 18.znn. üç sa.at de tey-~ 
sinde kaldığını fa.rzedelinı. Altı 
buçukta dönmesi icap ederdi. 
Haydi bilemedin yedi.. yedi bu· 
çuk. Şimdi saat sekiz! 

Tam o srrada duvıı..rdaki &aat 
da sekizi çalmıştı . .Aaa;'bileşerek 
ağzına bir cigara aldı; fakat 
yakmadı! 

Andre, elini arkaclaBmm omu. 
zuna. koyarak: 

- Az.iz dostum.. üzme ken· 
dini! .. dedi. Bu kadar çok me • 
raka düşmeni mübalağalı bulu· 
yorum. Aklnnıu. gelemiyeook 
sebeplerden dolayı Edmee geci. 
kebilir. Ne için :nerak ediyor· 
sun?. 

- Edmeeyi kaçıracaklarını 
ümit etmem. Çocuk değil .. ı.a. 
kin, ya.. bir otomobil kaza.sına 
uğradıysa .. tnalfun ya, çıldırmış 
insanların bile kabul edemiye· 
cekleri bir süratıe otomobil sü. 
ren ~kıllılar hiç de eksik değil. 
Edmee de pek ihtiyatlı değil· 
dir. Vakıa, geç kaldrğı günler 
de \•ardır. Fakat öyle birşeyi 
olsaydı muhakkak surette ~ni 
ba:berdar ederdi. 

tecrüb 
- Eğer bir kazaya maruz 

kalmış olsaydı seni haberdar e. 
derdi. 

- Azizim, k<:.Za neticesinde 
ölmüş ise nasıl hn.ber versin? .. 
Ekseriya hüviyet cüzdanını da 
evde unutur. Eğer benim yerim 
de olsaydın endişe etmekte hak· 
1ı olduğumu anlardm. Fakat 
senin de yavaş yavaş meraka 
düştüğlinU zannediyorum. 

Andre, arkad~şmm sözlerine 
itiraz etti : 

- Kazaya ihtimal vermedi. 
ğim için katiyen endi~eli deği· 
liın. 

Hu.bert, salonda sinirli sınır. 
li dolaştrktan sonra mırıldan· 
dı: 

- Saat: Sekiz buçuk. 
- Telefon ~elim .. 
- Kime telefon edelim"?. Al. 

bine teyzenin telefonu yok ki.. 
Belki de kaza teyzesinin evin· 
den ~ıktrktan sonra olmuştur. 

Kapının zili çalındı. Hubcrt, 
derhal antreye koştu. Kapı açı. 
hr açılmaz latif bir kadın sesi 
işitildi ve birkaç saniye sonra 
Hubert, gayet şık giyinmiş bir 
kadınm refakatinde salona gir · 
di. 

Edmec koca.sına hayret dolu 
ba!nşlar fırla tarak : 

- Bonsuvar Hubert.. dedi, 
bu haline diyecok söz bula.mı. 

yorum, doğrusu. Andrc!.. Geç 
kaldığını.dan dolayı affınızı ta· 
tep ederim. Yolda otomo'.Jilh.11 
bozuldu. Neyse.. biraz ötede 
küçU.k bir garaja. teslim ederek 
teyzeme gittim. Saat dörtte ga. 
rajm sahihi teyzeme gelerek o -
tomobilin ehemmiyetli surette 
tamire muhtaç olduğunu ileri 
sürdü ve beklemememi söyledi. 
Yediye on kala tren olduğunu 
öğrenince, seni vaziyetten haber 
dar etmek için postaneye gidip 
bankaya telefon ettim. Odacı, 
ınühİII1. bir iş için bankn. direk. 
törlerile müzaıkerede b~unc:u
ğunu söyledi; ceva~, ı:ı1üzak.e
reden sonra, otomobıl~ın ·oozul 
duğunu, eve an~k se~.ız ~uçuk· 
ta dönebileceği.mı ~osyo Hu. 
berte söylersiniz, de~. 

Hubcrt cevap vereli. 
_ Od~cı banı:. bir~y söyle

medi. Yedi l>tı<:Ukta eve geldim 

ve o zamanda.ıberi merak1:an 
çatlıyorum. Neyse.. şimdi boşu 
boşuna konuşup vakit geçirmek 
tense bu geceki eğlencemizi dü. 
şünsek daha iyi olur. Bana mü· 
san.de .. on d:ıkika zarfında giyL 
nip gelirim. 

Hubert, salondan çıktı. Ayak 
sesleri iyiden iyiye uzaklaştığı 

bir anda Edmee, Andre'ye yak· 
!aşarak: 

- Yalan, söylüyor, dedi. o. 
dacı geç geleceğimi kendisine 
söylemiş. Çünkü, ikinci defa 
telefon edişimde: "Madam Mös· 
yö Hubert gitti. Fakat ~erak 
etmeyiniz.. Emirlerinizi ifa et. 
tim,, demişti. 

_H~bert'e birşey söylemedim. 
Lakın yalan söylemekteki mak· 
sadını anlamak istiyorum. 

Andre: 
- Ben biliyorum dedi. Biz· 

den şüpheleniyor. ' Kendisini, 
~~ç geleceğinden haberdar de. 
gılmiş gibi göstererek bize ~ir 
o~un oynamak istedi. Temiz 
yure~i olduğumu bildiği için 
kendi kendine şöyle düşünmüş 
olacak: "Dur şunları bir tecrü· 
I>: edeyim.. Edmee'n.in kazaya 
ugra.maJt ihtimalini ortaya atın. 
ca bakalım Andre fazla heye· 
c~anacaıe mı? Eğer karımı se. 
~yorsa .. Mutlaka belli edecek. 
:r·." ~.akat ben onun heyecan ve 

rıcı sozlerine büyük bir süku · 
netle cevap verdı'gw. d .. h . . mı en şup e. 
51 zaıl olmuştur. Fırsattan isti· 
fade ederek otomobil kazasında 
?ar~a parça olabilecegınw · i bile 
ilerı ·· sıı;mekten çekinmedi. 

daEdımee, soğuk bir kahkaha. 
n sonra: 
- Onun şüpheleri zail olmuş· 

t~r: dedi. Fakat artık ben ken. 
dısınden tamamen nefret c<liyo· 
r~m: Meğer .. çok alçak ruhlu 
bır 1nsanffiT<o n·· •• •• b• k -s·· uşunun ır e. re öI.a·· ~ .. ·· ugumü inandırarak acı 
arasında sizden itiraf bekliyor. 

Andre, ciddi bir tavırla: 
d - Eğer.. ona telefon etme. 
~ evvel beni haberdar etme · 

llliş olsaydın merak ve heyeca -
nın 'Verdiği gayri ·tabii hallerle 
~a aşık olduğumu sezdirmek-

gecikmiyecektim. 
Fredr~k Bote'den çeviren: 

Adab-i mutadeyi terkden mak
sadnn edcb hududunu tecavüze 
müsait değildir "sen" li, ''ben" li 
ı:ıakalar, muahazelcr, hafifliklerdir. 
lnsan oğlu bunlarda da lezzet bu
lur· 

SERDAR OGLUNDA .. ~ ctsu 
O(iLtJXA ... 

Serdar oğlu çiftliği da.ğın bayı
rmdadır- Mübaadet ettikçe inmeye 
berdevam oluyoruz. Dereye inip 
bir iki dereden geçtik. Sicu oğlu 
çiftliği mera~mda idik· 

Mentor merkebsüvar bulunduğu 
cihetle, yokuş a.cıağı harekette ge
rikahyor. Bahusus merkebi sudan 
geçirmek gailesine duçar olmuş 
bulunuyor- Bir iki arkadaşla me. 
kareler dahi beraber geliyor. 

Herkül ile üç kişi bir hayli u
zamıştık. Arkadakileri beklemek 
üzere dere kenarında açıklrkta 

durmaya karar verdik· 
Her taraftan geler. binlerce büL 

bUllerin sadalarr bizi gaşyctti· 

ME~'TOR'UN MERKEBİ··· 

Arkadakiler yetiştikten sonra 
Herkül yine dilini uzatmaya baş· 
ladı· Bu defa vesile-i tarizat Men· 
torun merkebi idi: 

Ahırında cins atlar ve miltead. 
did kısraklar beslemek, bununla 
beraber icap ettikçe binmek için 
merkebe muhtaç kalmak kar-iakl 
değilmiş! 

AT, KISRAK NEDEN 
BESLENİR! 

~Ientor'un kulağına bile girmi
ycn bu Jakırdr, Prometenin hidde~ 
tini davet etti; 1filtin HerkUl tabii 
oralarda değildi. Pronıetenin fik· 
rince Herkülün bu itirazı pek mü
nasebetsizdi· 

· Mentor'un ahırında cins kısrak_ 
lar varsa onlar binmek için olIIia· 
yıp mücerred cins kmrak besle
mek, güzel tay, at, kısrak yetiş. 
tirmek için tedarik olunmu.')tur. Bu 
gibi şeyler bakkal, ka.sap hesabı ol
mayıp sanayı'-I nefise kabilinden 
bir merak·I makbulUn eseridir· 

Faide-i maddiyesi bayağı :fiilinin 
faidesinden dCın olan büyük bir 
tabloya binlerce kuruş verilip alı. 
nrr; hele resim Refaelin, Robensbı, 
Dorerin resimlerinden bulunursa 
milyonlarca kuruş fedasma şayan 
görülür· 

Cins hayvan beslemek yeUştir· 
mek bir sanat·i nefise bir eğlen.. 
cedir. O gibi hayvanlar binmek için 
her şeye tercih olunmalı: 13.mn ge· 
lir; lak.in sahipleri ''ahırda b:inile. 
cek hayvannn var!" demezler. 

Herkül böyle şeyleri anlamıyor
muş Arabistan kısrağını seyreder
ken, zihni kaç okka yük taşryaıbi. 
lcceğini tahmin cihetine gidiyor· 
muş. Eğer zihni başka cihete sap
sa bile o dn mutlaka kaç kuruş 
karla onu elinden defebileceğine 
aid ve münhasır kalıyormuş! Sair 
hayvanat l1akkrndaki fikri dahi bu 
imiş. 

Hakikaten, bu gibi hususlarda 
ilk evvel ağzından işiteceğiniz ıa~ 
kırdı mutlaka "okka" dır-

SÖZÜNDE:\" :\IAKSAD? 

Burası böyle ise de Prometenin 
hiddeti o kadar beca olmadrğı gibi 
Hcrkül'ün itirazı dahi nabcca de
ğildi. 

Ahırında o kadar cins at besle
mek sözünden maksadı ahırla.rı, 
seyisleri, arpalığı, samanlığı me\•_ 
cut olduğuna göre hini ilctizada 
cefalı yola çıkarılacak bir iki baş 
adi beygir de bu1undurmak Jdzmı 
gelirdi. 

Herkül bunu demek istemişti; 
lakin Tahsinin 2 iddiıı.smca tahsil-i 
kemal Ye kelam için deva.mmı itL 
yad ettiği mektep, düğünler müna
sebetile mecmai nas olan rner· 
danlara kunılan, mekatib·i !~yya. 
reden bulunduğu cibefü. bunu 
layıkile beceremiyor. Zaten ikide 
bir de dilinin iğneye, kollarmm da 
Üsküdar gömleğine muhtaç oldu. 
ğunun scbeb·i aslisi dahi bu imiş! 

(Arkası ·nır) 

1 Bu ba~ka. başım tilrlll okun· 
mu yor. 

2 Bu Tahsin'in kim olduğu da fln. 
lnşılmryor. "Mentor,, un asıl adı ol· 
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Amerikadan otomobil 
levazımı geliyor 

Amerikaya sipariş edilmiş o. 
1an otomobil le\'azımatı \'e la~r 
tiklerinin ilk partisi bUo<"Ünler. 
de Basra yoliyle §ehrimizc ge· 
leccktir. 

Bir İtalyan kalb 
durmasından öldü 

Enternasyonal otelinde otu· 
ran bir İtalyan mühendisi evvel 
ki akşam birdenbire hastalan. 
mış, koşuşan garsonlar kendisi· 
ni fena halde görerek hemen 
bir doktor çağınnı.şlardır. 

Fakat Italyan, doktor gelme. 
den ölmüş, hadiseye mtiddeiu· 
mumilik el koyarak tahkikata 
başlamıştır. 

Cesedi ınu:ıyene eden adliye 
doktoru Enver Karan İtalyan 
mUhendisinin kalp durmasından 
öldüğünü tesbit etmiş, cesedin 
gömülmesine izin vermi.~ir. 

U stüste iki yıl kalanlar 

Bazı gazeteler lise ve orta o. 
kullard:ı iki yıl üstüste smıfta 
kalan talebelere üçüncU bir yıl 
dalıa devam etmek ha.kkmm ve· 
rileccğini yazmışlardır. 

Bu haber asılsız ve yanlış o. 
!arak tefsir edilm.ifıtir. 

Meselenin doğrusu şudur: 
938 - 939 ders yılmda. okula 

mazeret dolayısile devam edemi 
yen ve 939 - 940 ders yılında 
herhangi q,ir sebeple sınıfta ka· 
lan talebelere 940 - 941 ders 
yılında bir yıl daha devam ede. 
bilmek hakkı verilecektir. 

Yok.sa iki yıl UstUst.e kalan 
talc'beye UçüncU yıl devam et -
me hakkının verileceği asılsız. 
dır. 

~ 

VAKiT 
ıJazetede çıkan blltün yazı ve 
restmler1n hukuku m.&hfu.zdur 

ABONE rARIFl:SJ 
Memleket Memleket 

lc;lııd• dqmda 
~yldJ 9~ lGll &. 
ıs ayırtı ıao oş • 
a aylık f71J 8%0 • 
l 11UıJc 800 1600 • 
TarUeden Saikan Birliği için a7. 

dıt otuz kuru§ dllşWllr. P<Mlt& blrlL 
gıne g1n:niven yerlere ayda yetmlf 
~tr 1rurt11 z.ammedlllr. 

Ato0ne kaydllU bildiren mektup 
ve telgraf OcreUnl abone parumm 
posta veya banka De yollama a.c
reUııJ idare kendi l\%Utne alır. 
Türklyenln her po9ta mcrkeıdndt 

V A..IUT'a abone yazılır. 
A.drea deıt§tırme ncretı 2~ Krf. 

iLAN UCREI'LERI 
rıcaret llAniarmm eantlm • -. 

an eonda:ı IUbareo llAn aytala.. 
rıı:ıda 40, ıc sayfalarda 60 kurut. 
dördUnctı sayfada ı: Udııcl n u. 
çUncUde 2; b1rt.ııclde 4: b~lık yam 
k~mece "\ llndır. 

Büyük; çok devamlı, kllfeli, 
renkli UAn nrenlere ayn ayn in.. 
dlrmelcr yapılır. RemıJ tl4n1ann 
aaotlm satın 50 kunıJtur. 

Tlı:a:"f 3labtyette C;l.mJya.1 
KOçlllı llAn1aı 

Bir defa 80; 1kJ defası 60, Qç de. 
tam 63, dOrt de!am 7~ ve OD detuı 
100 kunıştur. Oç aylik ua.n •eren
lerlJı tılr 1etaaı bedavadır. D!lrt aa.. 
tın reçen Ulniarm faz!& utulan 
bet kuruı,t.an hesap edilir. 

'M ı· ' ec ıs-i Meb' usan 
1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müza. 
kereleri: '°° bllytllı !Wılfalılı bir k.ltab 

Her kitabcıda bulunur 

Bir kitara hocası 
aranıyor 

Metod üzerine ders verebilen 
bir kit.ara muallimi aranmak 
tadır. Gazetemiz idarehanesi· 
ne müracaatları. 

... IW* AA I' - _, 
•Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunl u 
l'Bkalm, Tal!mhıuıe Palas No • 
Pıı.zardaıı mudıı bergtlc saat l~ 

ten ıonra. Telefon 40127 ... . , ... --

Depolarımızda her nev'i •••llllıı I 

1 KAW ıtl Oyun r 
TOPTAN ve 

Mevcuttur. 

PERAKENDE 
Satı, :yapılır. Flatlarınu7.da hiç bir fark yoktur. 

Umumi Satış Yeri 
t&tanbul: Kmlay Han ~o.: 20 

1 Emniyet Sandığı llAaları ~ 
0/o 5 faizli ve sekiz sene 

taksitli emlak satışı 
SEMTİ ClNSl 

Kartalda. üakUdar caddealnde Ha· • 
rlta 1 mevkllııde KArglr bir dUkkAnm tamamı 1500 

Beylerbeyi Bostancıb&§t .Abdullah. 
ağa mahe.lleslnde Fıstıklı aokak üc katta dokuz odalI iki 
eski S2, yeni 15f, 54 No.Jı sofalı ah§ap bir evin tama.mı 900 

Maltepede Vapur iskelesi yeni 
çlttıJk caddesinde eski 1519/10 
yeni 7 No.II. KArı;lr bir dUkklnm tamamı 450 

l - .Arttırma 30/ 9/940 tarihine dU§~n Pazartesi günü saat U ten 16 
ya kadar yapılacak ve gayri menkul en çok bedel verenlerin UstUnde 
kalacaktır. 

2 - Arttırmaya g!~mek için muhammen kıymetin yUzde 115 ı nlsbe. 
Unde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - .Arttırma bedellnln dörtte biri pe~ln, geri kalanı aeklz ae~de sekiz 
mllsavl taksitte ödenir. Taksitler yüzde 15 faize t!bidlr. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrt menkul Sandığa. birinci derecede 
ipotekll kalır. 

15 - Blnalarm fotoğrafları Sandık dahUindekl aatıı salonunda teşhir 
olwıma.ktadır. Fazla tafal!At içln salona. müracaat edllir. (8663) 

lstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 

Genel Acente/iğ: : 

D. Galimidi ve Ort. rı 
Bahçekapı Kutlu han 

No. 1I4 İstanbul 
Taşra için acenta 

aranıyor. 

Yenı Neşnyat 

KOVAN - Orhan Murad Arıburnu'. 

ııun §lir mecmuasıdır. Eser, §alro 
"uçma,, yı öttretip dUnyanın namU· 
tenAbt hazzını kazandıran ''TUrk Ha. 
va. Kurumu.. na 
Fiyat 35 kuruş. 

ithaf olunmuştur. 

k.'lbmda günde \iç kn5e nlınııblllr. Tnlilldler!ndcn sakınımı:. 
Her yerde pullu lrntul:ırı ısrarla isteyiniz. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
1 - MUhcndls kısmı giriş lmtihaıılan ı Tcşrt.ıılen·eı 940 Salı günn ya· 

pılacaktır. Kayıt olunanların karneleriyle o gün eaat sekiz buçukta mektep. 
te hazır bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmı tmtlhanlan gUnU ayrıca 1111.n olunncn~. 
S - Tedrisata 21 Teşrinievvel 940 Pazartesi gUnU başlanacağı, llAn 

olunur. <SS97) 

4J• Leyli ıf 
Erkek nl 1 Nehari 

Kl1. 
lLK • ORTA . LiSE 

Taksimde Sıraserviler 86 - Yeni açddı 
tllldllrU: E11kl şı,11 l'erakk.J Ulrd<törll tL Ali nn,met Kırra 

HusustyeUert: 'l ABANCl DILLEK. OGRETIMlNE geniş mlkyaııı. 

ehemmiyet vermek, sınıcıarıru az mevcutla teşkJI ederek taıetıeslnln çıı 

(' KAYIP~AH \. ______ _ l lışma ve lnkl~a.tt, aıbbat • ve inzibatı ile yakından alAkadar olmaktır 
Mekteblıı denize nAzır kalori.ferli tene!tUshane ve Jtmnastıkhanesl varcııı 

J Her gün aaat 19 Ue lRı arasında taıetw- kayıt ve kııbuJ olunur Tel : oı: .. 
Sl/10200 sayılı ika.met tezkeremi 

kaybettim. Yenisini çıkaraca.ğınıdan 

eııkisfnln hUkmU yoktur. 
Teofa.nl Patwıaa (33578) 

• • • 
4159 elcil .No.h §O!ör ehllyetlml zayi 

ettim. Yenialnl alacağlmdan eskl!lnln 
hUkmU yoktur. Ramiz Çarpan 

•(83572) 

••• 
4 ÜDCU OUbeden aJdıtım 31/5309 nu. 

maralı ikamet tezkeremi zayi ettlm 1 
Yeniıılııl çıkaracağımdan esklalnln 
hUkmU yoktur. lSPAS 

İstanbul lktncl İcradan: 
tH0/3064 

(33362) 

Büyükad.ada Bahçn-an aokak na.. 
mı dltc.r Alp Anlan •oka.k 7 No. 
da mukim iken lkametg&hı meç· 

bul kalan bo~lu Andoruı; 

Alacaklı Seher tarafından letanbul 
Aııllye beşinci hukuk mahkemesinden 
lstlhııal edilen 15/12/039 ve 39/1188 
karar aayılı ilAmma isttnadcn alaca. 
ğl olan 466 lira. 66 kuruşun tahaill 
hakkında ikametgA.lımıza gönderilen 
icra emrt.ııe verilen me§ruhata göre 
ikametgA.lıınızm meçhul olduğu an 
la§ılmakla icra h!\klm!lğlnce icra em· 
rlnln yirmi gUn mUddetıe llAnen teb. 
Uğine karar verllmiıı olduğundan ta· 
rlh1 UA.ndıı.n itibaren mezkQr mUddet 
zarfmda. mal beyanında bulunmanız 

ve latenllen parayı dairemiz veznesi 
ne yatırmaızn Ia.zımdır. Bu mUddet 
zartmda icranın geri bırakılması hak. 
kında. ald makamdan bir karar getı · 
r1lmediğl takdirde cebrt icra yapıla· 

cağı ve mal beyanında bulunmadığı. 
ruz takdirde icra i!lla kanununun 76 
ve :l37 lııcl maddelerinin tatbik edile· 
ceğl 94'0/306{ sayılı icra emrlııln teb· 
llğl makamına ka.lm olmak Uzere ııa. 

nen teb!!ğ olunur. (33574) 

ı 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101> 
100 
tOC 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

~terllu 

Dolar 
Frc. 
Liret 
bvlçre Fro. 
F1ort.ıı 

Rayllmarll 
Uelp 
Ura.lımJ 

Lava 
Ç('k Kronq 
Peçet& 

T.lotl 
Pengll 
Ley 
Dinar 
Yen 
bveç Krc.na 
Ruhle 

29.603 

0.997:S 
1.622.> 

•IS.DO 

26.0825 
0.6Z5 
3.175 

31.lS7:S 
Sl.01:S 

- Esham ve Tahvilat -
Ergani 19.01 1 
Sıvaa - En:urum G 20.20 
Smsa - Er:mrum 6 20.-
Anadolo DemJryolo l ve 2 4.0.25 

Türkiye 

Zira t 
Cumhuriyeti 

a Si 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Sermavesi: loo.r"n.oorı Tüı·k 1 ... irasr 
~ube ve A 1ıuıs ~ ~~di · 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Venyor 

t.ıraat Bankasmda kum"aralJ •11 lntıarsız tasarru.t besaplannda en a.z 
60 Uraaı butunanıara senede 4 de!a çekilecek kur'a Ue &fağldald 

' 
40 

100 
120 
ıııo 

4det 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

plana g!lre ikramiye dnğıtılacaktrr. 

1.000 Llralı.lıı C.000 
ooo • ı.ooo • 
ı;,o • ı.ooo • 
100 • 4.000 • 

150 • 6.000 • 
40 • 4.800 • 
ıo • s.200 • 

DlKKA T: ResaplanndakJ paralar bir sene lc;lnde O'l liradan a,ağı 

düşmlyenıere Lkramlye çıktığı takdirde % 20 tazlaslyle verllecektır. 

Kur'alar senede • defa: ı Eyıoı. ı Blrlııcll<dnun, ı Mart ve ı Haztrao 
taıülertnde c;ckllecektlr. 

Belediye Sular idaresinden: 
ı - İdaremizin Ferilt!ly üzinlnde yapılncnlc beton ın.,aatm malzemesi 

idarece verilmek Uzere, yalnız l§çlllğl pııznrlıkla bir mUteahblde ihnlc 
edilecekUr. 

2 - Pazarlık 7/10/940 Pazartesi gilnU saat 10 da. Taksimde Sıra.servi· 
lerdekl idare merkezinde yapılacnktır. 

3 - Pazarlığa gireceklerin, bu gibi tn:aatta ihtlsa.~lnrı olduğunu g6s
tcr!r vesaik ibraz etmeleri lA.zımdır. 

4 - Talipler gartnameyt idare merkezinde, levazım servisinden ala· 
bilirler. (9188) 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. Sahibı: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum neşriyatr idare eden: 
Rt/ik Ahmet Stvengil 

Tabile!' namına dizği işleri alır . 
................ 11EJmri!B'!manmR111mmi 


