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Reisicumhurumuz 
Dil çahşmaları hakkındaki alaka 

ve temennilerini bildiriyorlar 

ı: Türk· nu 
Ankara., 28 (A·A·) - Reisicumhur İsmet İnönil, Bordur Say. 

lan , .e Türk Dil Kurumu Genel Sekrct.erl İbralılm Necml Dilmen'e 
aşağıdaki telgrafı göndermişlerdir: 

"Dil Iiurumonun yeni s enesi mUnasobctiyle Kurum.un çalış
maları haldmıda memlekete \ 'erilen ma.Ifunatı ,·atandaşlar ya.km 

'Mr ligi ile dlJtlediler · Dil lnlulibı Yeni Türkiyenln büyük form işle. 
rinde ba.~1ıba~mıı. bü~iik bir mevzudur. Türk dilinde istediğimiz 
gayeleri t.ahakkuk ettirmek için gcnJş mikyasta. ve çok sebıı.th ola. 
ra.k ~.a.lışma~·a mecburuz· Kurumun ldeall<ıt çalışmasını kolayla.,. 
tınnak l~in herkes ona. yardım edecektir· Vaadettlğiniz yeni ve gü
zel eserleri itlmatla. bekliyoruz. Ht>pinlzi tebrik ederim· 

ismet inini 
Ankara, 28 (A·A·) - Riyascticumhur Umumi Katipliğinden: 

Reisicumhur İsmet İnönü, Sekizinci Dil Bayramı münasebc. 
tiyle aldrkları telgraflardan mütehassis olmuşlar ve teşekkürleri.. 
nin iblıiğma Amı.dolu Ajansnıı memur etmişlerdir· 

~~rvvı.~~~~"""''-AAAAJ',~~AAJ',.AAJVV\olVV>A'V~~"' 

Manisa 
meb'usu 

Dun İstanbul hal
kına verdiği ' ikincı 
mühim konferan
sında dedi ki : 

Seviyemizi daha yükseğe çıkar
mak için sulhü isteriz; Fakat: 

1111 mi ·b d t r ız 
a·ml i li zn 
•ası le 

Bugünkü harb için de Türkiyenin siyasi görünüşünü ve milli gaye· 
lerini açık bir lisahla hal ka anlatmakta olan meb 'uslarımızdan sabık Ma· 
arif Vekili veıU:ndikiManiaa Meb'usu HikılıetBayur, dün ıehrimizdeki 

Japonya ile 
aktedilen 
ittifak 
Almanya ile italyaya 

ne Jaızandırabilir? 

Hakikat halde böyle bir 
muvaf /ak-ıycto zafer denil· 
mel;, ldzımdır. Fakat bu za. 
f criıı ifade ettiği menfaatler, 
ha7~ ve salahiyetle,. ciddi bir 
surette talııil edil:rse, orta.da 
mu.ahcdenin imza.sile kaza.. 
nılmt§ hiç bir şey olmadığı 
gö .. fit 

Yazan: ASIM US 

A ·mıınya, lt.aıya n J aponya 
aralannda aktettikleri aske

ri ltUfalu bir nevi ı;iyasi zafer şek· 
linde gösteriyorlar· Zahiren ha.kılır. 
ıııa bunda haklıdırlar· Zira J aponya 
bu ittifak mıııı.bcdeslyle bütün Av
rupa ,.e dolayısiyJe onun hayat sa.
ha.<.ıı acldrdilen Afrika k:rl:ası üzerin. 
do Almanya ,.e tt.aıya için be'k~ 
rnonya hakkı tanıyor ; buna mukıı.
hil Bcrlln YC Roma bülrilmetlerl de 
Rü~·ül' Asya krtıı.sı üzerinde aynı 
hnldn Japonyaya '\"'eriyor· Daha 
doğrucıu üç t.ot.alit.er dcd et eski 
dünv:ıyı arala.rmda paylaşıyor· 

rtloa.hetlenln bu hükmüne göre, 
Alman:ra ile t t.al'°"a Avrupada ve 
l\frilmda gliçlerlrtln yettiği mem. 
leketlerl keoill emlrlc.rl altına ala... 
ca.ktar: bu memleketleri ırendi mil
lctıerlnln hayati lhtlyaçlamuı. lıiz
ınet edecek ~kilde organize ede. 
r~dcr; Japonyıı. da Büyük Asyn 
tnemleketlerlnl aynı ~kilde nlı'a... 
ına 1'oya(';!lli- Her üç devlet .karşılık
lı olarak blriblrlerlnin fiituııntlanm 
f4lnıya<'.ak· 

Hakikat halde böyle bir muvaf
faJnyeto bir zafer demek la'T.IDldJ1'· 
Fııkat bu zaferin ifade ettiği men. 
fo.ntıcr, hak '"° ı.a.Wıiyetıcr ciddi 
bir surette tah1il cflillrse or tada 
tnuıı.hcdcnln imza,.\vle kazanılm1' 
hlr, Mtı 1't"V olmad1iı görülilr- Al. 
.__,.. Te t tnlya c!llll-~cza A•mıpayı 
ve Afrlkal..,, Japonya ela Asyayı 
kendllerl lçin hayat 11nhast telakki 

·ncüle ~ 

konferanslarından ikinci mühim kısmını vermis
tir. Ezcümle Türkiyenin, niçin ve ne şartlarl~ 
bir "sulhçu,, olduğunu tebarüz ettiren bu mühim 
konferans, dün saat 15 te, Şehir Tiyatrosunda 
büyük bir kalabalık önünde verilmiş ve derin bir 
alaka ve takdir ile karşılanmıstır. 
MEB'US HlKMET BAYUR, ============== 

nş istemesi banşr temin edemez. 
Fakat bir tarafın savaş etmesi, 
derhal savaş doğurur. Onun için 
biz daima uyanık ve dipdiriyiz. 
Bugün dünya o kadar karışık, yer 
yüzünde öyle bir kör döğüşü cere
yan etmektedir, ki hiç bir kimse 
yarından emin değildir. Ve hiç bir 
şeye güvenmek imkanı yo~tur. 
Bizim azami dikkat ve kuvvetı ha
iz olmak esas vazifemizdir. Bu 
sayede bir ulus, tecavüze ka~ı 

SÖZÜNE, DONY ANIN ACIKLI 
halini tasvir ile başlamış ve Türk 
milletinin esas gayesinin, elinden 
geldiği kadar sulhü takviye etmek 
olduğunu ve Vtı kanlı savaşın dur
durulması için bütün Türklerin 
gönül beraberliği içinde bulundu. 
ğunu söylemiştir. 

Ne için sulh is.teriz?. 
Hikmet Bayur demiştir ki: 
"Biz sulhün tekrar teessüsünü 

iki bakımdan isteriz. Evvela, in. 
sani duygularımız, bize sulhün te
minini ve kan dökülmesini önle
meği amirdir. Sonra, teessüs ede. 
cek sulh· bizim ana menfaatlerimi. 
ze uygundur. 

•'Sulh, niçin bizim ana menfaat
lerimize uygundur? Bunu da kısa
ca söyliyelim: 

kendisini koruyabilir. • 

Hükumete yardımcı 
olalım 

Hepimiz elimizden geldiği ka. 
dar hükOmete yardımcı olmalıyız. 
Bu yurdu koruyacak kuvvet bil. 
tün kuvvetlerin bir araya gelme
sinden hasıl olan kuvvettir. Iktı. 
sadi, siyasi, askeri ve saire .. 

(Devamı 6 ıncıda) 

"Bizim yurdumuz, asrrl~ca ba. 
kımsız kalmıştır. Osmanlı ımpara. 
torluğu devrinde Avrup~~a .~a
ran çok geri kaldık. B~ünku t;..y· 
rupa se\'iyesinc gelebılrnek ıçı~ __ .. __ ... ._._. .... --
kaybettiğimiz z~anı, Cumhurı. B k k ı • 
yet devrinde telah et~~ Y~}u~u ey QZ öy erın• 
tuttuk. Fakat bu da kafı degıl~.ır. 
Bugünkü seviyemi~cn daha us. de 48 yıl evvel 
tün mertebeye yükselmek ıçın 
canla başla çalışmaktayız. b• · t• 

r..ıemleketimizi her bakım~an ır gezın 1 
yükseltmek için de sul~ devnne 
ihtiyacımız vardır. Işte bız bunun Murad Beyin bu 
için barışçıyız. . d · b l · ı· 

Evvelce Ziraat Memleketı ... enı- ası mamış eserın 
len Osmanlı imparatorlugunın: takib ediniz 
bütün yiyerek ve gıda ~addel~rı 
hariçten gelirdi. Halb~ .. b:g~~ j 5 IDCI 88Jl8d8 
hiitün gıda mahsullerımızı. en 1 l "Dolabdcre., denmesinin sebebi? 
memleketimizde temin edıyo~. ıHer~ül diyor ki: "Es.kiyi kay. 
İmparatorluk devrinde ihraç e~tı: : bettık, yenisinden bir şey anla. 
ğimiz ham maddeleri on beş mıslı :yamadık; ortada çıplak kaldık . ., 
pahalıya alırdık. Ekonomi. bakı. 1 
mından bir müstemleke halınd~Y- i Yarınki sayımızda 
dik. Fakat bugün muhtaç oldugu- ı· /VV'vvvvvvv·vvvvvvv·vvv-

muz mamul eşyayı kendisi yapan B • R R • CA 
ve kendi parası ile kimseye ?1uh· ı 1 1 
taç olmadan fabrikalar, demıryoL 
lar ve müesseseler kuran A vrupal y AZAN: 
bir memleket~. • Fazıl Ahmed 'A.ylicıç 

Barış ıkı taraflıdır · 
Meşhur sözdür: Bir tarafın ba. - = --- -

Japonya, Jt.lm:tm'!}a oo 1 tfi!-ya 
arasında Bm·lnıde aktedilen 
a3keri pakta dair, 'üç memle. 
ketin hariciye ~rları, hara
retli beyanatta buluın:UY'!!. 1Jc 
bu paktın istihdaf ey__ledıgı ga.. 
yeleriLen öiri zannedıltm Anıc-: 
rikanın hariciye nazırı kendı 
memleketinde MsıZ Olan inti.. 
'baı zikrederek 1ıMisenin kcn -
dilerinoe meçhul bir ta.rafı ol. 
madığım söyliilyor. 
Yukarıda rc.simleri>ıi gördük 

Zeriniz soldan sıra ile /talya, 
Alman oo Japon hariciye na- ı 

1 
zırlartdır. Sağ ~ta7ci Ameri.. 
ka hariciye nazırı Hıtl'dür. ---
Üçlü Pakt 
karşısında 

Amerikanın bahara 
harbe gireceği 

lar 

f i~~:'r~~ın 1 

yolu 
kapanıyor 

Yeniden 130 
tayyare düşürüldü 
34 İngiliz avcısı kayıp. 

Londra, 28 ( A.A. - Londra ga
zeteleri dün Alman filolarmm ln. 
giltereye kar~ taarruzlarda uğra
dıkları hezimetin ehemmiyetini te. 
barüz ettiriyorlar. 

Taarruza i~tircı.k eden Alınan 
tayyarelerinin adedi 1000 olarak 
tahmin edilmektedir. 

· ·Sor{ Haberler , 
. . . ·-.· : . . , . . . 

Oçler Paktı 
ve Rusya 

BAie, '8 (A.A.) - Ba.aler 
Nacbrlohten gazetesinin Berll.tı 

muhabl.rhıe g!lre, Almanya, I.
talya ve .Japonya. arasındaki 

paktın imzası e.!naımıd& ;Rus 
mümeıısillerlnin hll.Z?l' bulun· 

maması Berllnde bilhassa. d\k· 
xaU çekıni§tlr. 

:Muhabir Alman matbuatmm, 
paktın Sovyetler Blt.1111 ale:y'hl. 

ne mUt.eveccih olmadığmı izah 

için pek zl.yade gayret aarfet· 
mekte olduğunu illve ediyor. 

söyleniyor Bir Bar Kızı, e·ski Metresi 
İngiltere ve Çine 

(Devamı 2 incide)ı 

daha fazla yardım tarafından vuruldu 
Rusya1a yakmlık . ===::::====================·<=1:azı=· ,=·ı=~=w.!M=· => 

Ncvyork, 28 (A·A·) - Nevyork 17'.-. 11:.. ~ 
Herald Tribun'iln Vaşington muha.. lJM,~ fiUICf 
biri yazryor: 

(Devamı 2 incide) 

Günlerin Peşinden: 

Kondüktor 
T clgraf /,ar haber verdi l 

Zer: Rom.anyad.4 a.ev· 
let reisi saM.hiyoti ile icra k-uv 
uetlerinin başına geçeıı ge • 
neral Antoııeskoya (Kmıdiik 
tor) ii.nvanı verilmiş j 'ıa3ıl 
lci AlmanyaJ:Uı, Hitlerc (Fith • 
rcr ), ltalyada Musoliniye (Du 
çe), l spanya.<la mar~aı Fra>i.. 
lzoya (KodiUo) deniliyor. Bu 
kelimelerin, füıron!arın 1ıe
meıı lıepsi bizim (&hber, 
Kurtarwı, Halaskar, Bll§kı.ı. 
ma>ıclan) gibi kelimeler 1.'e 
tabirler ile ifade ettiğimi:: 
birer manaya delalet ediyor. 

Totaliter devlet rcjj.mleri.· 
niıı farik vasıflanndan biri 
en büyük reisin milli bir ün. 
vana aahip olması bıtlımd1r 
ğuna g<Yre general Antonesko· 
ya (Konitülctor) ünvam veı'il 
dikten sonra, RorMnya tanux.· 
men idari karakter bakım1.n· 
dan mihver devl.etlerine ben· 
zem.iş demektir. 

Bakalım, e v v e ı k i i· 
d,areıer zanıanmda. Ber1i1' ve 
R.omadan ·milzaher_et ~ör;rı-.i.. 

en Romanya yenı re1ımının 
:u Mksanını tamamladıktan 
.!<nır<ı icraatında muvaffak o· 
Zaoak mıdır? 

, lfasa.n Ku.mçayı 

- Kini bu güzel ka.dm! 
- Kanm ? ... Güzel görünsün diye r esmini baş e..5Bit ~~~ ) 

(Liltfen resmi baş aşağı ~evlnP · 
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Dahiliye Vekilimiz Edirne, lktısat Vekilimiz 1-JJi'"' ıwAta: 1 
YAPMA VE 

VIKMA 
Safrada tetkik ve temaslarda bulunuyor 

f Hadisa!er arasında 1 .. 
Norveç gibi mi? 
R omn. ve Berlin mülakat· 

larınm icrası ve AI· 
man - İtalyan · Jawn anlaşma 
ısmm imzası aıro.sında rıteşredi· 
len ıbazr Alman gazetelerinin 
dilleri cenubu şarki AvTupası, 
yani Balkanlar vaziyeti hakkm .. 
da tehditkar bir ŞPkil almağ{ı. 
başladr: 

Bu cümlede:Q olarak Alınan 
matbuatında Yunanistan mese · 
lesini halletmek suretile son 
entrika ocağının tem.izleneceği 
yolunda ifadeler vardrr. Bu ara. 
da !ngilterenin !bazı Yunan u· 
manlarmı işgal etmek niyetinde 
olduğu yazılırken "NO'l"Veç gi. 
bi,, tabirinin de kulla.nıldığt 
görülüyor. 

Zavallı (Norveç) in başına 
rclenleri bildiğimiz için Alman 
gazetelerinde Yunanistazıdan 
b:ıhsedilirken ''Norveç gibi ... ,, 
tabirinin lkullarulmış olması bi .. 
~= • pek hayır alameti giıbi ga· 
r•inmedi. 

f.-ODra dikkate değer bir noK. 
t.~ daha vardır 'ki, !bu da bazı 
Alman gazetelerinin Yunanis· 
t n !hakkında 1bu şekilde l'lf'..Şri. 
: t yaparken Yugoslavya.da ef· 
kd.rıumumiye vaziyetini göste. 
ı en telgraftır. 

BelgTattan bir İsviçre gazete· 
sine çekilen bu tel.grafta. Bal
kanlarda ve Tuna havzasında a· 
razi tadilatı meseleler.ine yeni. 
1 11 temas edilmesi zamanmm 
rclclastığr ihsa..cı edildikten son· 
ra. şu cümleler kaydedilmekte _ 
Lir: 

"Belgratta her şeyden evvel 
'obelütte.rık mese1esinin halle· 
a.Ieceği zannediliyor. Yugoelav. 
~·:>da istikbalden balısedilir'ken 
doğrudan doğruya. mü?.a.kere 
ıc halledilmiyecek hiçbJr mese· 

ı · yoktur. Herhalde yeni bir 
Viyana. karan asla bahis nıev. 
:mu olamaz.,, 

Kimsenin hatırına 
gelmemiş mi? 

D üııkü Tasviri Efk.irm 
i>aşmakalesin.de Alman -

1taiyan .. Japon ittifalcmdan 
b:;.hı:ederek Velid Ebtizziya şöy 
le diyor: 

''Roma müzakerelerinden bir 
takım müSbet yeni neticeler çr 
lrn.cağmda herkes müttefik ol. 
makla. beraber, bu müzaJcerele· 
r · ıı bir Japon ittifakı doğura.. 
<'oğı kimsenin hatır ve hayalin· 
deıı geçmemişti.., 

ikdam b"fmaharrirt ~bidin 
DavE:r de yine ayni mevzu ür.ıe.. 
ine mütaıea. YilrütUrken §{)yle 

diyor: 
"I 'onıa millika.tı ye ondan 

s~ ,r:ı Rant Cianonun Berline 
ı;'tffi ~1 mllDasebetile yapılan 
b!.i.tiin tabminıer arumda. bu 
yeni ittifak ula hatıra gelme· 
mi ti.,, . 

Halbuki Yizıo dU.nkll Va.krt.'m 
ilk sa.hif ~de şu aatırlan o~ 
kuc!uk: , 

''Birkaç gün evvel Tokyoda 
Japon imparatorunun. l'İYueti· 
altında. toplanan saltan.at mee · 
lisinden bab.Mderken bu i<;Unıa 
ile Alman hariciye nazırı Vem 
Ribbentropun P..omaya gidlp 
Musolinl ile konuşn&J.iı arasın. 
da. bir münasebet mııunııı.bilooe· 
gine işaret etmi§tik. Bu ittifak 
hadisesi talırninlmizde ~abeti.. 
mizi göst.enni§t.ir.,, 

Bundan sonra (Va.krt) m bu 
satırlar ile fym.1 ettiği y~ 
gruo.etenin 21 eylUI t&rihlf nils ~ 
llasrnda J§.J>9ll inıparatoruPun 
riyaseti altmd.a. YM>ılan t:Qplan· 
tı ile Alman blU'iciye nuJrının 
P..onıa BeYahaU arumda bir mü. 
n~c;ebet bulıınmuı iht!Jnalinden 
balı.c;edildikten llOm'a 8U 81.tır· 
larm kıydedlld!~inl gijrdUk: 

"Son zamanlarda. 'l\ına. mtUL 
kalatmı Almıın ttaJyaıı kOlltro -
lu altında. yeni blr rejime t4bl 
tutmak için yapılan teşebbüs 
karşısında :M'.oskovn. hükümetL 
nin memnuniyetsizlik gösterdiği 
ve BerHn lıilkumetin~ bir nota 
\'erdiği malfundur. Henüz Ber · 

Uçlü Pakt 
karştsında 

Edirne. 28 Hususi) - Dahilire 
Vekili Faik Oztrak, bu~ün Uzun
köpriiden bura~·a geldi. Başta 
Trakya umum müfctti-:i General 
Kazım Dirik oldu~u halde parti 
mümessili, vali ve belediye reisi ve 
büyük bir halk tabakası tarafından 
karşılandı. (Baş tarafı 1 incide) 

Vaziyetin halihazırda.ki inkişaf
Saym Vekil ~ehrimizde tetkik. J:ırr, iyi mnlilmnt almal:ta olan ma.

!er9e bulunmu5 ,.e alakadarlardan lıafılde Amerikanın d:ıha evvel ol. 
ızanat almı~tır. • • mazsa da. önilmiizdcki ilkbaharda 
f ktısad Vekılı Safrada / harbe gireceği kanaatini uyandır. 

Bafra. 28 ( AA.) - lktrsad Ve- mmtır· 
kili Hüsnü Çakır dün buraya mu- ~imdiki halde İngiltere ve Çine 
vasalat etmi5 ve kaymakam, C. H. daha. büyük rpikyasta yardım yaprl. 
P. ve .beledire reisi ve diğer teşek. masının ı·c SovyctlcrJc münaseba
küllere men~up bir çok zemt tara- tın ıslllı edilme.sinin yeni ittüaka 
fından kar~:lanmı~lardır. lktısad karşı Vaııingtonun taın mukabelesi 
Vekili kaz:ımızda halk ve tüccar- olacağr söylenmektedir. 
larla temasta bulunarak tetkikler Mt.Jıını KARARl .. AR 
yapmış ve akşam tekrar Samsuna AR1FF...StNDE 
dönmüşlerdir. 

Maarif Vekaletinin 
bir tekzibi 

Ankaradan Maarif Vekaletince 
bildirilmiştir: 

Taaviri Efkar ve Vatan gazetele
rinin 25 Eylül 1940 tarihli nüsha 
larnıda V ekillikçe yeni bir talimat
name yapıldığı hakkındaki haberi 
doğru değildir-

Alman fılolarının 
yolu kapanıyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
Daily Express'e göre, bu adet 

gündüz bombardımanları için şi
mali Fransa üslerinde bulunduru
labilen tayyare adedinin azamisi 
olmalıdır. Zira her havalanan tay. 
yareye mukabil yerde muhtelif se
bepler dolayısiyle üç veya dört 
tayyarenin kalması zaruridir. 

7 Erlfıldenberi üçüncü defadır 
ki tahrip edilen düşman tayyare. 
!erinin adedi yüzü geçmektedir. 
Dün bu adet 133 idi. Keza mcz. 
kQr tarihtenberi en az 721 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Ayni 
devre zarfında İngiliz kuvvetleri 
172 tayyare kaybetmişlerse de bun 
!arın 84 ünün pilotu sağ ve salim
dir. 

Daily Telgraf da şu s:ıtxrlan ya. 
zıror: 

Dünkü gündüz muharebelerinin 
bariz vasfı İngiliz hava dafi batar
yalarmm muvaffakiyeti idi. Bu 
bataryalar düşman fi!olanm dağı .. 
tıyor ve bunları geri dönmeye 
mecbur etmekle İngiliz avcı tayya
relerinin muvaffakiyetli harekatta 
bulunmalarına imkan veriyordu. 

İşte bu ezici akamet üzerindedir 
ki Alman tayyareleri dün gece 
mutad gece baskml:ırma dörunü_ş
lcrdir. Dün geceki hava toplan ba. 
raj ateşi Londrada ~imdiye kadar 
guyulo.n en şiddetli baraj olmu~ 
tur. Londra civarında yerlc~tiril. 
miş olan bataryalar semaya hakiki 
bir obüs yağmuru göndermiş ve 
yolu Alman filolarına kapamışlar. 
dır. sa<kce münferid bir kaç tay
yare o da ~k yüksekten uçarak 
nefsi Londra iizerina gelebilmi~er. 
dir. 
130 TAYYARE üUSURULDU 

Londra, 28 ( A.tt.) - Hava ne
zaretinin Qil<lirdiğine göre dünkü 
gün düşürüllnüı oldu°ğU tahakkuk 
eden tayyarelerin adedi 130 a ba. 
liğ olmaktadır. Bunların ikisi havs 
müdafaa bataryaalnmn ateşile dti
şürülmüştür. 34 lngillz avcısı ıa. 
ri olmuştur. Bunların pilotlanrıın 
15 i salimen avdet etmislerdir. 

MOPAFAA KUVVETLERİ 
GiTTiKÇE ARTIYOR 

Neuyork, 28 OLA.) - Nevyork 
Ta}•mis gaı.ettsinin Londra muha· 
biri yaıı}•or: 

Londramn hava müdafaa terti. 
batı daha sey}'Jıl bir §t:kilde olmak 
~. yeniden tt'ŞkilAtlandmJryl)r 
ııbi görünmektedir. lngili:ı hıva 
kuvvetlerinin Almanyn ~ir.e 
YBPrnakta olduklan Akınlara gclin
ce, lngiliılerin hareketlerinden an. 
la~ıldıilna gôre. Almanlann lngil
ter~Yi. i~Uıhm gittikçe nıü5küHe. 
~fl .hır _it olmaktadır. 

Şımdı gecelerin uuımakta ol
duğu bu mMimde bilhassa ~
ril<ada~ akın etrnrzte başhyan ta)'· 
yarelerın ha'-!a kuwetlerini takvL. 
ye ettiği bir d~vrt4 ucusa müsait 
h"r gece fogllıılerin Atmanyadaki 
hedefler üıerine akm yapacakl:ın 
anln~ılmı.ıktadır. 

lin hükfuneti tarafından 6 e\•ap 
verilmeven bu notanın husule 
getirdi~ tesir Japonya ile Al_ 
manya ve İtalya. arasında yeni 
bir anla.'}Ina te~ebbii.sü hazrrl:ı: 
mış olabilir.. A. 

Vaşington, 28 (A·A.) - Havas 
bildiriyor: 

Japonya, !sP.'.Ulya, 1talya ve AI. 
ıne.nya arasında. askeri bir işbirliği 
tehdidi karşısında Amerika mühim 
kararlar almak zamanının yaklaş~ 
'bğmı hissetmektedir· 

B· Hul'ün beyana.tında de -
mir ihracı meselesinde İngiltere 
lehine zikredilen kayıt Amerika cf
kirt umurniyesinin ekseriyetinin 
arzusunu ifade etmektedir. 

Sulh prensiplerine tecavüz eden 
devltlerin meauliyeti hakkında. ya.. 
pılan bu beyanat, Amerikanın bir 
taraftan her giln İngiltere ile iş; 
birJiğini takviye etmekte olduğuna 
d1ğer taraftan da Amerikan men-. 
faatlerini tehdit istidadrnda bulu
nan Iıer türlü tecavüze icabcden 
tedbirlerle mukabele edeceğini gös. 
ternıektedir. 

Japon hükümeti namına söz söy. 
leıneye salclhlyetta.r bir şahsın A
merika aleyhine yaptığı beyanat 
Amerikan iradesini zayıflatacağına 
kuvvctlendirmi§tir: 

Dominyonlar ve pasülikteki !n. 
giliz üslerinin Amerikan ku"ITeUe. 
riyle i~birlii{i yapmast daha bUyük 
bir ehemmiyet almıştır. Birt:ok es.. 
keıi mutabassıslnr, Yeni Zelanda.
t'!a.n Singapur ve Havaiye kadar 
kuvvetlerin birleııtirilmesine mü
sait bulunacak bir anla.5manın çok 
yakrnda yııpdacağı:ru tahmin etmek 
tedirler. Efkan umumrye Amerika 
tarafmdan !ngiltereye yapılan )'ar. 
donın arttırılmasını istemekted1r· 

JAPON IIARtCtYE NAZIRININ 
BEYA.ı.."""ATI 

'.l'oiıyo, 28 (A·A·) - D. N. B. bil
diriyor: 

Berlindc akdedilen anlaşma. hak
kmd:ı irat ettiği bir nutukta, hari.
ciye nazm B· Matsuoka ezcümle 
şöyle demiştir: 

''Japonya kat'i bir adım at.mJ3tır. 
Hükumet Japon hayat sahası me_ 
selelerinin hallini temin etmek ve 
bu suretle dünya. barışma hddim 
olmak için her ~eyi yapmışL'l'· Fa.. 
kat Japonyanm bu mak.sadmı ba.
zt memleketler anlama.nuşlardır. 
Japonya tııhrik edilmediği takdirde 
herhangi bir milleti tehdit niyetin. 
de <leğildir· 

Bazı mernlekotler, barışın eskf 
nizamm idamesi demek olduğunu 
zannederek aldarunaJdaydılar· Bu 
milletler Japonyayı vazifesini üa
dan rnen'e calı!ıryorlardt· .Japonya.. 
nm b~r dıwletlerle olan münase. 
betlerini ıslaha'nıatuf biltUn teşeb
büsleri akim kalmıştır. 
Uıak doğudaki uılahntı:ı. gelince. 

Japonya bu meseleyi sulhen hal ar
zusundadır· Bununla. bcrı:ltP.r H-n.i 
kara.r!an Milzam eden hudisr.lcr 
zuhur e<lebilir· Hükfunet ,.e millet 
her türlü ihthna!l lrn.~ılamaya a. 
mad~r·'' 

!TAL 'VAN GAZETEI,ERtNtN 
NE.'SRlYATI 

Roma, 28 ( A.A.) - Stefani a
jansı bildiriyor: 

Uç taraflı İtalyan · Alman • 
Japon paktı hakkında Giornale 
d'ltalya gazetesi şunları yazmak" 
tadır: 

Bu pakt, ı\wupada, Afrikada 
Ye As\·ada \•eni bir nizam vücuda 
getirr.ieı~ i tiren üç büyük devlet 
ara~mda hak:l\:i bir siyasi, askeri 
ve il:ti5adi muahede teşkil etmekte
dir. Paktı imz3lıyan üç devlet, 
İtalya Ye Alırı.anpnın Avrupa ve 
Afrika harı)lcrine ,.e Çin · Japon 
muharcbesir.e diğer devletlerin mü 
daha!e etnrmelc:"ini temin eyle
mişlercfr. Rir.::~nalc: :ı keyfiyet 
harbin inki :~fı üzerinde tesir ya· 
pacaktrr. 

Giornale d'Jtalia, mihvc.>r devlet
lerinin !ngiltcre veya son dostları. 
nm bir h:::.rcl~et teşebbUsünde bulu. 
nabilecekleri her krta veya deniz
de müdahale edecek kadar gjyast 
v~ a.~keri vasrtalara malik bulun.. 
makta oldt·klannı müşahade et. 
mektedır. lııgUteren;n yıınmda ya
pılacak lıer milde.hale, otomatik bir 
surette !tal~ a ve Alma.-ı.yanm yan,. 

larmda Japonyanm mUdalıalesini 
mucip olacaktır· Yeni pakt kimse 
için bir tehdit teşkil etmemektedir· 
Fakat İngiltere lehine olarak bir 
mUdahalhi derpiş edenler için bir 
ihtar mııhiyetinde bulunmaktadır· 
MuahedP. evvelcmirdc ttalya ile Al
manya gnrp msrf küresinin hayati 
noktalıırmr tehdit 11tm edlkleri el. 
hctle Amerik!lyr alliltadıır eaemi:re. 
eck olan bu harp ile alakadar bu
lunmak ta olan Amerikalılar:ı hitap 
c'rnPktcdir. 

TAYMIS NE DIYORY 

Loııdra, 28 ( A.A.) - Berliiı 

paktı hakkında mütalea yürü· 
ten T:ıymis gazetesinin diplo. 
nıatik muharriri diyor ki: 

Pakt beklenmiyor değildi. Bir 
kaç zamandrr Japonya mihvere 
doğru meylediyordu. Hindiçini· 
de!-ci üslere ve tayyare meydan.. 
lanna tevcih edilen son Japon 
darbesine Almanya ve İtalya· 
nın tam malUma.t ve muva.faka.. 
tile tevessül edildiği de aşikar 
drr. 

A \TUpa ve Asya kıtalarında.. 
ki topraklarm mihver devletle· 
rile Japonya a.r.u.mdaki taksi_ 
minin s:ırahatle tayin edilmedi· 
ğine işaret eden muharrir ma. 
kalesine şöyle devam ctmekt~· 
dir: 
Avrupanın şark hudutları Po. 

lonyadıı. Almanya ile Sovyetlcr 
arasında tesbit edilen siyaal 
hudutta ve belki de şimali Bu· 
kovina \•e Besarabyanın Sovyet 
Iere ilhakile Romanyad:ı. tces.. 
~fus eden. hududa tekabül edebi· 
Ur. Fakat Karadenizin bir hen. 
dek mi, yoksa bir yol mu adde· 
dilme.si lhnn geldiği ve U~k 
Şarkın ga:-p hudutlarının nere. 
de durduğu haç sarih değildir. 

Daily Telegraphm diploma· 
tik muhıtrriri de diyor ki: 
Japonyayı on senelik karşı. 

lıklı bir yardnn paktı imza.sına 
ikna etmekle .Alma.-ıya ve ttaı· 
ya mihver ittüa.kmı mLitecavl2 
bir müselles ittifakma kalbet. 
mişlerdir. 
Paktın ı:ı.meli neticelerine ge· 

lince, bunlar ttzun zamandan. 
beri fiilen mevcü vaziyeti az 
yahut hiç değiştirmemektedir. 
Yalnız milletlerinin m::ı..nen 

teşcie muhtaç olduğu aşikar 
bir zamanda mihver devletle..--] 
vitrinlerinde bir şey teşhir et· 
m.iş olacaklardır. 

MOSKOVA RENVZ SÜKÜTU 
MUHAFAZA EDiYOR 

Mos"ıı:.o\-n.. 28 (A·A.) - Röyter~ 
Mihverle Japonre. arasında rapı_ 

lan üç taraftı pakt hakkında bura-
da henüz hiç bir mütalea neşredil 
memi~tir· 
Yabancı müşalıiticr-. paktın. A. 

mcrikanm harbe J!;rnıemesint t.€min 
maksadnır istihdaf ""ttiğini tahmlıı 
etmektedirler. 

• 
JAPON HAR!Cll'E NAZIRI 

BERLfXE GiDECEK 

Tokyo, 28 ( A.A.) - Domei 
ajansına göre, Matsuoka, Von 
Rihbentropta Kont Cia.noya. ya· 
kında Berlini ziyaret etmek ti. 
nıidindc olduğuıııı bildirmi;r .... 

Bir Bulgar Nazırı 
Almanyaya gidıyor 

Sofya, 28 (.\·A·) - D- N. B· bil
diriyor: 

Alman ziraat ve iaşe nazırı B· 
Darrenlıı daveti üzerine Bulgar zi
raat nazın B. Bagrinnoff, Alın~ 
yada 7 Teşrinievvelden 12 TcşrinL 
evvele kadar silreei:!k olan bir seya
hat yapacaktır· 

Bulgar nazırı mUteakrben İtalya.. 
ya gidecektir· 

Suriyedeki Fransız 
tayyarelerine dair 

ıtalyanın bir talebi 
Kahire, 28 ( A.A.) - Röyter: 
Suriye ile sıkı miln.a.scbetleri 

olan kimselerin haber aldığına 
nazaran İtalya., Suriyede bulu· 
nan ve miktan birkaç yüzü bu. 
lan Fransız harp tayyarelerinin 
lıal'ıbin sonuna kadar yine Fran 
svı askerlerinin muhafa.zasr aı· 
tfuda. kalmak tizere 12 ada.ya. 
gönderilme.sini istemistir 

D ı:;arıdan getirtilen rapı malzemesindeki clarlık ve pahalılık, bu 
rna.lzemeuin ehemmiyetli bir derecede olan ihtiyaçlara ha.sn, 

remi olsun, hu.su.si olsun, yeni inşa. planlarından bir çoğunun tahak
kukunu müsait zamanlara bıraktırdı· Çivi, potrel, demir boru, cam··· 
Buna brnzer bütün ilhalat maddeleri...ıi tasarrufta çok ince, aıkl dav
ranıyoruz. Bu bir milli vazifedir de ... Yapma işlerinde bir tatil saati 
çalm1şt1r . 

Buna mukabil (yıkma) nm bu tatil saatini heni.iz işitmediği an. 
!aşılıyor. Yapına. kulağı hassas çıktı; yıkma kulağında binu ağırlık 
olduğunu zannedjyoruz. Satırlar arasında okunmuş, şura.da burada 
siz de işitmiş olacaksmız. Bir ta.lam binalarm gelecek imar ve um
ran adına, yeni acılac&k bir meydan veya yeni yapılacak bir bina için 
yrkılması teşebbliı:ıleri eksik değildir. 

Bir yerde ve bir ıamandald yapma gUçleı;miştir, orada yıkma bü
viık bir teenni devrin o dahil olmuş sayılmaz mı? Bütün tedbirler 
~e .. ·cut herhangi bir çat.ınrn bir glln fazla mamur olma.sına göz dik. 
ıniı; olmalıdır. Tek bir çivinin husur,j bir k•ymet olduğu zamanlara 
geliyoruz. 

(Ahd. i atik) m (vaız) 1 tevekkeli dem("miştir: 
"Her şeyin z:ımanı, ,.e gök a!tmd:ı. !wr işin vak1i '\"ar. Doğmı:nm 

''a.lcti '\"o ölmenin Ynkti, dikm~nin vn'ktl, clUdlml~ olanı sökmenin ,·nkt.i 
,.n. ÖldUnnenin \'nkti ,.c şifa Yermenin ,·nktt. ~,ıananm ,·eldi \'O 

bion. etmenin ,·a1cti ,·ar.'' ELO(;LU 
~----~- ------------------------..-------------------------------------~ 

Yerli ipliklerle 
Yerli çorap imaline 

başlandı 
Gemlik suni ipek fa brikasınm 

iplikleri ile tamamen yerli ço • 
rapl:tr imaline başlanmıştır. 

Bazı fabrikalar bu yoldaki 
imalatlarını piyasaya da çrkar. 
mışlardır. Ynlnrz Gemlik fahri· 
kasının iplikleri parlak olduğun 
dan bunlar mat bir hale geti. 
rilm~k için yeniden boyanmak· 
ta ve bu ameliye çorabın ipli:!t.. 
terini çütiitmektedir. 

Bunun önfu:ıc geçmek için ip· 
tiklerin fabrikada boyanr:ıasınm 
temin.ine çalışılmaktadrr. Gem. 
lik fal:-rikası bu taie~i kabul et· 
miştir. 

Bundan sonra fabrika yanm 
mat iplik imal edecektir. Bu w. 
retle yerli malı çorapların sağ
lamlığı da temin edilmiş ola .. 
caktrr. 

Bir bar kızı vuruldu 
Evv~lki !lk~m g~ }'Misııı.ı:l;ın 

soma, Beyoğlu barlarmdan birin. 
de çalı;an ~ermin adında genç bir 
kadın. uzun zamandır beraber ya. 
~ığı Kemal bimli biri tarafm. 
dan rnrulmu;tur. 
Kadın sol büğründen bıçakla 

vurulmuş ve derhal ha::::tahaneye 
kaldm4nıştır. J:lastahaoeden yap
tığrımz tahkikat. kendisinin o ka
dar ağır yaraiı o1m<:.dığrm göster
miştir. 

Bununla beraber hadise bir 

Japonya ile 
aktedılen ittifak 

Almanya ile i tal yaya 
ne kazandırabilir? 

(Baş tarafı 1 incide) 
•eli. rorlHılı· nu ıJc\'lctlE>r<len 1ılç bl
i fıtcl:inin da;·asına harşı itiraz et. 
miyordu- Bu de,·letl1>rln kendi ara-
1.ımıda yapttldarı ıın1a;mıt 1.aten 
men•ut olan tifü bir Yaziyetl tesblf 
etmelltcn ibarettir· 

nuua mukabil Alm~eya ve ttal 
~anın ti~lil bir anfa.~ ;rapın.al< 1-
~tn Jo.ponyaya miirncaatlannı ica
'ledeo sebep bn de\·let !erin lehinde 
rleğJI, bitaki" ale~·hindedJr; yani 
\lmn.nynnm kısa blr zamnn İ1'indf' 
bir :--ıtJırım lı.arbl IJc Brltanya. a 
lasm.ı i'g:\l ('(lebllmek ümlcU ta. 
:ıU:nJc d1':trmiştır, etmeyinc>.e za. 

"'liri olarak 112';a.yac.ak o1:lo harbe da. 
·snınalı için A HU'>ayı Udısa<leo w 
·iyascten or~nnlze etmeli, yani 

•:endi mcnfa..'ltlı>rini t<'m.in eder su. 
stte te.~'cfü~!.!l"n·Urnıak mecburiye. 

't lıac;ıl o!mo!'ltur· 
So:ıı·.:ı h3J'i) u.."':atlıkr.a AmerikaJt. 

'"'·'tm ynrruınfarı ile fn~Htcrenln her 
~iin da:ha 1i)'aılo kıı\'\·ctıcnıliği gö. 
rlilıneki:c o!dağundan Japonyannı 

lttitala llo hu yardnru kesmek ça.. 
rcsl dü~lloülmüştür. 

Almanya ile ttalyal, Japonya ile 
anla.şm:ı.ya sevkcilen bo sebepler 
malüm oldnğu lııı.lclo B2rlinde im
zala.nan öçilılü ltfifakı bül ilk bir 
ıriya.<ıi 1.a.fcr glbJ telalud etmc-lı, bU. 
meyb.. ne dcrc«'.clerdo doğrndarf. 
3lhnsu..~ Almanya ,.c tta.I3·aya la.
ponyanm lttlfakm.t kazanıhra.n 

moa.hede Sm·yet Ru,yanm Alınan.. 
yaya brşı dostluğunu kaybettir
mek gibi blr netice ''erirse-· 

Hakll:nt halde Alman _ İtalyan 
• Japo:ı askeri itttla".ıı:.ı Sovyet1er 
BlrllğlnJ A '-rupad:ı.- \'e Asyada ide. 
ta vesayet altmda ya,amaya ıa_ 
yık bil' flcvlct hallne getlrlyor- Zll'a 
bu ittifak muahedesi A\TUpa.yı 
münhasıran Almanya '\'e ıtalyaya., 
Btiyilk Asyayı .J&p0nyaya hayat sa.
hası olarak \'flrlyor; ba suretle 
Sovyetler BirUğbıfıı Btiytik Asya_ 
da olan topnklan Ja.ponyanm, Av
rııpada olnn t.opra.kla.n da Alman. 
ya çe lta17arun manen nüfus mm. 
~ı oluyor! Nihayet Berlinde 
imzalanan moahedcnln bu hilkmtt 
blr müddet enci M0&ko\·a bü-

hayli heceyan uyandmmıtJr. Oiı· 
renildiğine göre, Nermin Kemali, 
on üç sene evvel tammış ve kendi .. 
sile metres olarak y~~nnştır. Bu 
arada bir de çorukları olmuştur. 
Ç.ocuk şimdi altı yaşındadır. 

Kemal evvelki akşam, Nermini, 
barda bir miişterile içki içtiğini 
haber alarak beklemiş, ve sabaha 
karşı çıkıp evine giderken vur
muştur. 

Kendi~i zab1t:ı tarafından ya
kalanmxştrr. 

Y unanistanda terhis 
Atin..a, 28 .( A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
1933 ihtiyat snııfı terhis e. 

dilmiştir. 
1930 smrfma mensup ihtiyat 

lar talim için silah altına ça · 
ğırrlmı.şlardır. 

Şair T agor ağır hasta 
IJombay, 28 ( A.A.) - 79 ya. 

şnıda bulunan Hint ş.-ıiri Sir 
Rabindranath •ragore, böbrek· 
!erinden ağır nastadrr. 

Galatasaı-ay111 
kongresi 

Diin Galat.asarayhlar ~nelik 
kongrelerini klüp Linasrnda yaptı
lar. Raporlar okundn. Urıın müna.
ka~lardan sonra idare heveti inti. 
habına geçildi· Neticede: pjyasete 
Tevfik Ali, teknik azaltğa Muslih, 
umumi katipliğe Adnan, vcwedar
lrğa Fuad. muhasebecitiğe de Naci 
Tpekçi getirUdiler. 

Bu arada reis Tevfik Ali. muh
terem Valimizin klübün stad işislo 
vakından alilkadar olduklarım ve 
'ı{ecidiyeköyünde ııahaıım derhal 
Belediye namına istimhik edilerek 
Galatıısaraya verilmesi husunda a .. 
li.kadarla1'8 emir verdiklerini de 
miljdelcdi-

Bu haber üzerine sporcu Valimi
ze te§ekkilrc ve Galata.saraylıların 
!ı:endilP.rine olan sonsuz sevgileri.. 
nhı ibiflğma idare heyetine sal!h.L 
yet verilerek kongre nihayetlendi. 

kllmeti tarafmda.n '.l1ma konferaası 
hakkında Almanyaya ı-erilmi, obua 
notaya li.deta bir red cevabı gibi 
~ötönüyo.r! 

Moskova hUkfunetiııe gerek Ay. 
rapada vo gerek A.cıya11a !!ÖZ bak. 
la verınlycn tiçtnlit aııla§manm ba 
mahiyeti meydanda ibn muahede. 
nln bir tarafına akitlerin Sovyet.. 
ter Dlrll,;i Ue miinasebetJerlDde 
değ:lşlk.Uk olmıyaeağı yolunda bir 
kayıt konulması bu dedotba dost.. 
hığunu muhafaza.ya kAt1 gelehOfr 
mir Bunu hfc zaaaetmiyGnz. 

Bu itibarla Berllnde imzalawın 
ittifak muallcdesinln akit memle. 
kbtJer itin hakikaten bir zafer ola. 
bDmeı;ıinc de akıl erdiremiyoruz. 

ASIM US 
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GörUp düşündükçe: 

Y · Jüzumunü hissediyoruz. 

ispanyanın 
Karşısındaki 
ihtimaller 
lapanya ne yapacak r 
kJhver devletleri Ue bl.rlfkte ha.. 

leket ederek CebelUttanıa kapat., 
~ ilinde Almanya \'e 1tafyaya 
hrdnn edecek ,.e bu suretle muha. 
~Plcr araıııına mı girecektir'! Yok.q. 
111tal'af kalarak bitaraflıktan aza. 
-.ı ısttfadeler Umlnl ile bu kı~ mev. 
~nde mlhverln dlinyaya yan ~ı. 
""il bi.r neli pencere nzifeslnl mi 
Cöreccktlr! l'ahut bitaraflığı ln. 
f~tereye biraz daha pahalıya sa
--ak muharipler safından u1.akta 
lllı duracaktrr! 

1 
llcr üç lhtfınalln tekabül edebi. 

~eğl :;artlar me,·cuttur. O halde 
J)anya muharipler salında hangi 

:bcplerdcn dolayı yer ala.bilir? 
V\·eıa bunu gözd<'n g~lrellnı: • 
İspanyanın harp da\ıı..tıım, bpan. 
~ UıttıiHlyle bB§lıya.n blr tarlhle 
iL likt-O l!'!:lh mUmkUndilr· İspanya 
111tiıaıı ~la.ihğr glinden ltlbarcn 
laılhver dc\'JctlcrinJn maddi n ma... 
'e,i yardımını gördil· Adet& Fran. 
~ hakimiyeti mih,·crin sllahlariy. 
1ığı tcnıin edildi· Frankonun tesis et. 
ta hakimiyet; İspanyaya bi.r ta. 

rtan emperyalizm &.,,'lllayarak, blr 
~dan da tarihi haidano lstfn:Ja. 
' Btıurunu 'Necek mahlyetteyıll· 
~llh,·crln proııa.gnnda faaliyeti 

~ c ideolojik tandanslan ispanyada 
, 0 ~eklJde inl..işaf ettikçe Akdeniz 
lı e Simali Afrika <la,-nsında mihver 
ı,~~i bir mesncd elde ed<'Ccğine 
"'<&ili idi. 
efl lspanyanm Fransız Fasını lş~al 
,.~ro~ eski hnparatorlnğu ihya. 
es Csı, Cebclilttarıkr zapt.ederek 
c ki 1.arilıi intikamı alını~ olması 
3 
a1.1p görüneblllrcli· Nitekim 1spa.n. 

lı 01 sağ ı;enrllğf, birkaç senedir bu 
a~ a3, tcnefffü; ctme'ldcdir· 

ltır ahillye Nazın Suner lle bu teş. 
;trn nafiz ı;eflcrlnden biridir· 

lıt Panyanm Ccbelüttankı 1.aptet. 
l" 'Sl bu devletin doj:;-rudan doğru. 
11' llloharipler safında yer alması °.t lllUmkündür-
rıı as meselesinin böyle bir lhtUif 
,r, ''"l.uu olup olmıyu.ağı bilha.'i!l& I 
t$~~anm lrıhilalln<len sonra dil.• 
seınUıecck bir me\7.udur. Fas mc. 
ceğ~~nı aşağıda aynra. mütalea ede-

lspanya bir harbe sfı'qlek l~n 
hatrr mıclırT lhtllildcn yeni ~ıkmıs 
bir ınemlekctln bliyük tehlikeler 
11.l'J:edcn bir hfıdJseye sür'atle n ko. 
laslıkla karnr \'ermesi miimkün 
det'1l<lir. 

J:'rnnko mm'al'fak olduğu ~ndcn 
~li Fransa ol'iun, İngiltere olsun 
tdloıe)i yalandan t.a"1p etmişlerdi· 
~sa bugtin saf haricidir· Fakat 
rı~ıtcre İspanya ile diplomatik 
~linasebetlerl tanzim için çok iti. 
..._ gösurmektedlr: 
ltoınan daha sonra da BerJlni zl. 

hret eden İspanyol dahiliye nazı. 
~rn &eyahatt harbin Akdenlze ve 
"ft'fkaya intikal ettirileceği kuv. 
ı.~le iddia edildiği bir zamanda vn.. 
"'llbtıJması İspanyanın harp safmda 
~et alması lt-fn bir mukaddeme sa. 

'-.blllr· 
...!&kat İspanya harbe iştirak et. 
~n sonra vaziyet ne olur! 
•-~~ noktayı f11 euslara göre mtL. 
~- etmek iktiza eder: 

1 - İspanya bir harbe t&bam. 
lıııu edecek kudrette midir? 
il - ta.,e vaziyeti ne haldedir! 

'ispanyada açlık ve pahalılık da. 
ı.._ bogttnden bqgöstermlştlr· H.aJ. 
~~ _ispanya henllz dünyadan ta. 
~"'lllJyle tecrtd edllmlıJ bir baldo 
ıı:tı•dtr. İspanya kendi lstlh.lalitı 

ilıdf ~~!':,ec;: :ı~e;:.z1rı!e~:~~ 
~bini bu anda hatırlamak pek 
~de olur· 

"lsPanyol dfkt&töril memlekette 
l'lnak lsUıdlil petrol lnlıı.n ytt_ 

,_ ~·kan blr lktıadl buhran.la 
~lanıp gitti· Blrlbfrlerine rakip 
~'""l'Ol kumpanyalan bpanya ile 
~lbıa.sebetıerlnl kestikten tonra ts-
1- Yanın malısnllerl satııtan kalk.. 
~ mlitlılt lkıbet meydana çıktı· 
il, ya denen memleket 'kendi mll. 
~lrtısadi bünyesiyle bir harbi lda. 

11..._ edecek kodl"ette değlldlr· Bo
~ Yanmda tspanyanm taarruzlar 
"' .. ~ .mu-.ıt u.ha balbıl aldıioıı 

-.oa katmak gerektir-
~ btbr taraftan İspanya arazisi 
~"'°iyon da'ıaamı taldld edenlere 
tıı!'t Uk kara harekitmm bqlıya. 
• '"CI sahalardan biridir· Bu tarihi 
~yeU haiz kan parçuı, İnglL 
'tt.•'te için Portekiz nsıtaslyle hem 
'1c 'c edilebilir: hem de bo iz'aç teıı. 
~rt bUyU~blHr· 

~P&nyanm harp satma geçmesi 
lta;dlrinde mihverin lnglltcre Ue 
~Si karşıya gelmefil yine temin 
~ rnl3 olmryacaktır· Belki ,.azıyet 
lr "ı daha mlişkill 18.rilar arzeder· 
~:at İtııpaaya daha bUyUk tehll· 

"re maruz kalır· 
1'u hesap hpanya için oldniu ka. 

ilkokullara lM~-;;m;·ier:.-.... 
934 doğumlular da · 1 

kabul edilecek 
tkametg!h değiştirmek surctile 

bir okuldan diğer bir okula nak
letmek istiyen ortaokul ve lise ta· 
lebe1erinin müracaatları maarif 
müdürlüğü tarafından tetkik edil
mekte ve ikametgahlarının değiş· 
tiği polisçe tesbit edilenlerin dilek· 
!eri is'af olunmaktadır. Tesbit edi· 
Iemiyenler bulundukları okullarda 
kalacaklardır. 

Diğer taraftan okul kayıt işleri" 
ne son verilmiştir. Tedrisata pa· 

zartesi gününden itibaren basla
nacaktır. Bu yıl ilkokullara yalnız 
933 doğumlu talebeler kabul edil· 
miştir. 934 doğumlu talebelerin 
gösterişli Ye tahsile devam edebile· 
cek bünyede oldukları takdirde 
mühim bir kısmı namzet olarak 
alınacaktır. Okullarda yer olduğu 
takdirde bu talebeler asil talebe 
meyanına ithal edileceklerdir. Bun 
lara ait muameleye de sah günün· 
den itibaren ba~lanacaktır. 

Demir ve madeni eşya 
tedariki 

• 

ıçı n ... 
Bir heyet dün Avrupaya gitti 
Avrupa memleketlerinden demir Ye madeni eşya tedarik etmek 

üzere madeni eşya birliği umumi katibi Nacinin reisliğinde bir 
heyet dün ak~am Avrupaya hareket etmi~tir. Heyette demir tüccarla. 
nndan Tomarsan ve fıçı fabrikatörü Hamdi de bulunmaktadır. Sofya, 
Belgrad ve Peşteyc uğranılacak ve Çekyaya da gidilerek buralardaki 
fabrikalarla temaslar yapılacaktır. Bilhasrn Çekya ve Macaristan fahri 
kalanndan ihtiycunız olan madeni eşyalardan birçoğunun temin ecfr 
leceği tahmin edilmektedir. 

Zehirli ve bozuk 
gazozlar 

Y enicami ch·arında elde sa: 
tılan gazozlardan içen bir ço. 
cuk sancılanarak Gülhane haıs-

1 tanesine kaldırılmış. Gene dün. 
kü gazetelerde Balıkpazarı c!· i 
"'.arında izbe yerlerde ~ercı: 1 
lıkle alakaları olmayan kimSe 
!erin bayram şekerleri hazır. 
ladrkları yazılmaktadır. 

Bütün bunların ıhalkı "ucuz,, J 
i damgası ile aldatan, zehirliye;ı 

1 

hilekfı.rlar tarafından yapıldıgı 
muhakkaktır. Hem "kötü,. yü 
sürüyor hem de halkı zohir· ' . liyorlar. ı 

Sokakta iki :kuruş, altmış pa ı 
raya kadar gazoz satrldığmı I 
görüyoruz. Dükkinlarda, su· I 
cularda beş kuruşa .satı~~-ı 
run sebep ve hi.kmetı nedır. 
Eğer sokakta satılanlar da 

muayyen ve tanınmış fabrika I 
mamulıltmdan ise, sucular, ma·: 
liyet fiyatına çok fahiş bir 
zam yapıyorlar demektir. Bu 
takdirde bunun önüne geçme. 
li, aksi taktirde bileli garoz· 
la.r satılmaktadır, bunu meneL ! 
meli. : 

Hadiseler gösteriyor ki "ga· I 
zoz,, fiyatarı üzerinde_ durula: 1 
cak ve halledilecek bır mese 
ledir. 

an g 1 n Sonra, zaten Japonyanm bun· 
dan başka yapacak şeyi de yQk. 

gen l·şı ı·yo r tu. l'Jç yıldır, "Çin., !ilerle mu· 
tıarebe eden ve Uza'k Şark de. 
nizlerile karalarında an'anevi 8 arut ve gaz dolu dünya emeller ibcsliyen bir memleke· 

!havasında yeni bir ateş !tin, !böyle bir fırsattan istüade 
parladı. !alıuz Avrupayı kasıp ye kaİkışacağı belli idi. 
ka.vurdugunu sandığmuz ve ni· ''Fransız Hindiçini,, sine son 
hayet Avrupaya çok yaJcın Af. yapılan akının, oralarda tek 
rika kıyıll!:nnda tek tük hamle· ihakimiyet~ doğru gidişten bil§. 
lerini gördüğÜmüz harp, ansı. ika manası yoktu. 
zın ta Uzak Şarkta akisler bul· Tuna konferansında fikri a: 
du. Jınmayan, iştiraki istennıiyen 

l\1ihver antenıerindcn fışkı. Rusyanın mihverce ibir Avrupa 
ran bir kIVIlcnn, Okyanusları tı.evleti sayılmadığı anlaşılıyor • 
a_şarak o:aya vardı. ÜçüzlU it· üu. 
tıfakm ıbır. neticesi de galiba, Fakat ne iıazindir, ki bu kere 
muharı:beyı dünyanın daha. bir ~'Asya,, nm .alm yaz:rsı yazılır 
çok yerlerine yaymak olacak. iken de );ne Rusyad.a.n bahis 

. A\.TUpada yu .. z milyonla,...... 1'll' kt "U al d t" ..,., ____ \.. .-..... .Jo ur. r ,, an a ~ . ....,_ 
ıns~ı en korkunç a.kibetlerlo ıyaya kadar yayılan koca. krta. -
tchdıt eden, açlrk, sefalet, ha. • ldaki Rus Avrupasr, nasıl Tuna 
~~bo ve _yangın içinde !bırakan ı konferansında hiç akla getiril. 
ır harbı, başka yerlero de u· ' mediyse-, lbu

0

kerc de Asya mu· 
laştırmak nasıl bir tabyanın i. Ocaddcratı konuşulurken yine 
caplarındandır? Bilmiyoruz! • bu en büyük .Asya devlefuu ha. 
Fak~t hayli eski zamanlar ~ ıtırlayan çıkma.nırştır. Bu kadar 

danberı, bu üç taraflı birlik i ikökBüz ibir surette başlayan. ibir 
hakkında epey şeyler söylenmiş • tkmiıldanışm, bir emeıkleyişin 
ya;:ılmı.ştı. lbir gün ayağa. kalkıp yilrüme • 

Tarıh akışları,, nın milli sL sinıi beklemek, bence pek bUyülC 
Y~tlere yatak hazırlayışı ibu· bir hayal cömertliği olur. 
r;~lez:l? . ?eçm.iş bir. modadır. , Yalnrı:, şu var, ki lnı ittifali, 
~ ıç ~~rı.bırı~e benzemıycn, hat. \ Wman, 1taıyını, Japonya gibi 

'ta ._bırıb~rlerıne düşman olan. ~ u\merika, İngiltere ve Rusyayı 
ir~Jımlerm, .elel? v~rdiklerini gö· 1 da birleştiren !bir kaynak ateşi 
;n1P bu kaıderun ıflasma inan. 'doğurmuş saytlaıbilir . . Hülasa, 
<iık. Şu halde bu yeni ittifak Çok heyecanlı · hadiselere gebe 
acarşısmd~ ~e hayret duyuyor; günlerdeyiz. 
no de tarıhı sebepler aramak Hakkı Süha. GEZGiN , . 

dar mlh,·er de\'l<'tltrl için de ba,_ yük sırrı da. bundan b:ışka bir şey 
ka bir noktadan alakalıdır· tspan. olmasa gerektir. 

yayı bitaraf bırakarak onu kendi İspanyanın bu ,-aztyetı cle,·am e
hesaplarma sempatik bir komşu derken blrk~ ~ündenhtrl ortaya 
telikkl etm<'k ekonomi bakımın- çıkan bazı ri,·ayetlerl de gözönlln. 
dan mihver he!'&bma daha faycla. de bulundurmak iktb.ıı eder· Bertin 

Nüfus sayımı mü- ~qe~i _m_l!_~a'!abe__: 

lıdrr· \'e Roma f!'lpanyayı tahrik için tn. 
b anm bir ne\·l Tuna mmta. ı G;ilterenin Fransız müstemlekeleri. 

nasebetile okullar- San' alta şahsiyete dogv ru 
da konferans 

k.a.tııp:.'iine sokularak mlhvt>rln tek. ni zaptedcc.eği haberini veriyorlar· 
nlk n.sıt.alarmdan istifade edilerek Dlier taraftan Londra is~ Frar.tıa 
lstlsman fikri her halele' ihtimalden , Fasında ls~·an haberlcrin~n mlh,·er 
---•· tutul k hi •. 1 ::.ııdl devletlt>r merkezlerinden ıc;ac ctlll-
IUa& a<'a r , .a .. ıa c t',;• r· • 
o halde tspımya muharip olacağı. mek1e beraber İn~ltercnin İsp~
na dost bitaraf ha1lnde kalır· ~-a~, ku5Jmlandırm:m1ak lçln hıç 

İspanya dahili bir harpten bitkin 
bir halde çakını~ 

~ Onan imara, inşaya, tamJre lhtl. 
~ vardır- Bunlar ancak kaplt.al 
elde etmek suretiyle temin oluna. 
bilir-

Bu kapital ne Afrikanm mu
hayyel müstemlekelerinde, ne de 
mihver de\'letlerlnin hazinesinde 
JMvcuttur. 

Bunu ancak Amerika ,·e İngiltere 
temin edebl1lr· 

Esasen lhtllalln başladığı gün. 
dcnb<'rl Franko bpanya.'iı iki tezad 
orta.tımdadrr· tııpanyanın politik 
menfaatlt'rl nalhvcrle bir olduğu 
halde ekonomik ,.e mali menfaatle. 
rl tı:apltall'it devletlt>rle yanyana 
vürlimf>kfedlr· İspanyanın 'imdi. 
ye kadar bitaraf kahşmm en bU. 
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bir tedbir almadığını bfütlnne'ktc. 
diri er• 

Bu haberlerin arka...'iından İ!lpan
ya için açılan ufuk biraz vuzuhla 
~örUlmektedlr. İ!llpanyanm bir em. 
rl\·aldden iı.tlfadesl mtıulli hu harp. 
te bir hayli ~örlildüğü gibi, \'uku_ 
bulursa, ~mayrz ki dllnyada bU. 
yük müdafaa aksülimcllerl husu
le getirsin! Böyle bir nzi~·pt 1111. 
panyayı bitaraf kalmal.-ta <laha zi
yade serbest btral<ablllr· 

İspanyanın böyle bir hal ,·ukuun. 
da ,·eya.hut tngtltcre n Amerika 
ile memleketin iman , ·e inşa faali. 
yett üzerinde anlaı;a.rak tamamen 
bitaraf bir haJdp, kalma.<11 da lmkiin 
haricinde değildir· Makul olam da 
memleketi imar işinin yaralı ,.c bit
kin bir mNnlekctte birinci ı>lana a. 
hnrnı~ olmasıdır· 

SADRİ ERTEM 

20 ilkteşrin pazar günü mem· 
lcketimizin her tarafında yapı. 
lacak nüfus sayımının hazırllk· 
ları ikmal edilmek üzeredir. 

Bu işe okullarımızdaki tale. 
benin de dikkatini çekmeği 
faydalı bulan maarif vekilliği 
bazı kararlar almış bulunmak· 
tadır. 
Sayım gününden bir hafta 

evvel ilk okullarda bütün ders. 
lcr bu mibl'er etrafında vertıe· 
cek, diğer orta tedrisat roües. 
sesclerinde de yine bu çerçeve 
dahilinde söz söylenecektir. 

Bilhassa coğrafya, yurt bil" 
gisi, sosyoloji, ilk okulların i. 
kinci, üçüncü sınıflarında; ha 
yat .bilgisi, türkc;:e, hesap, dör· 
düncü, beşinci sınıflarında 
ise; yurt bilgisi, türkçe, hesap 
ve coğrafya dersleride öğret. 
menler derslerini nüfus sayımı 
mevzuu çerçeve.sinde verecekler
dir. 

· · _ Allah şahidimdir Mösyö, dL 
yor .. Siz bana ümit verdiniz· Allah 
yardım etBin de bu alicenap ~re
ketiniz kızmıı bekleyen acı günle_ 
ri tahfif etsin .. Benim adresim Pa

' ris 144 üncü cadde Vensan'dır·· On~ 
Aşk ve macera romanı 

dan bir haber aldığınız zaman ba
na yazın .. Sizin çok asil bir yara. 
dılışuıız çok yUksek bir vicdanınız 
var- H~aten ıztrrap çeken bir 
baba sizin ellerinize sarılırken Al· 
lahtan da size şans dileyor· 

••• 
Saat sabahın dördü·· Da.ha yaL 

mış değil.im .. Mösyö Merkadiye'nin 
verdiği notları defalarca okudum .. 
Zaman zaman IAmbannı altında gU
zel kadmm fotoğrafmı tetkik edL 
yorum.. Dolores yatağnnm tarafı· 
na, kurbanmm tarafına bakryor .. 

ÖnUmdekl meselenin malfun1art
nı tekrar tekrar gözden geçiriyo. • 
mm.. Evet hakikaten önUmde bır 
mesele var: Hldiseler, ma.hkflmun 
bugünkü vaziyeti malflm olduğuna. 
göre, orada, paaifik sahillerinde 
ben kendi8ine mUfit olabilir :ınL . ., 
yım. 

Kolombla Univenılteainde iken 
tien de en çalışkan arka.daşlanm 
gibi biraz mantık okumuş, fi.kir 
meaelelerile vöyle satht olarak a· 
llkadar olmugtum. Moral bakmı -
dan bir meseleyi aydmlatmağı en
der olarak dllşUnUrdilin· Hem de 
pek ~nder! 

Fakat işte şimdi de moral bir 
mettle lizerlnde duruyordum. Bu
nu tetkik lçln bir çok ta U4uller 
var·· Fakat ben bunlan blr kenara 

,. 
Yazan: 

Moris dö Kobra 
bırakacağım .. 

İşte bir kadm hemcinsleri tara· 
fmdan mahkum edilmiş.· Ona bir 
§ey ya.pmağa. ha.kkmı var mı veya 
Yapabilir ntlyim? 

Bir dilşünüşe göre vaziyetim uu
dur: 

- İ}i ve kötilyü inkar ediyo
rum.. Beşeri adaleti inkar ediyo -
ruın. Çını çıplak çadmma çekili
yorum .. Bensiz kavga edebilir misi-. ., 
nız. 

Bir dindar zihniyet şöyle muha
keme eder: 

- Bir insan mahvoluyor· Onu 
~urlarnıak, kaldnnıak ve masum 
msanlar sürUsUne katmak l!zım _ 
dır·· 

Bir diğeri: 
- Koomla.n kurtarm.a.k d v 

d ğil. di . ogru 
e r .. Bır kadnı ıztxra.p çekerse 

bin e:ke~ ln.!-ikanı alıyor demektir. 
Bır dorduncUsU de §Öyle takı _ 

Jır: 

- Zaman öldünnek için sadece 
iskambil. oynamak için değil, ba _ 
zan da inSanlarla oynamak lbmı
drr·· Bir kadını felfı.ketten kurtar. 
mak arkasında zincire bağlı d.1.§1 
bir kaplan gezdirmek demektir .. 
Bir gün nefes alına klçin biraz du
rur, o zaman Vah§i hayvanın tır. 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
naklarmın etleri.nize geçtiğini gö
rürsünüz .. 

Kararnm vermiştim.. İhtiyar 
Mekıııikalmm beklenmeyen bu ziya· 
rcti tereddütlcrimo bir son ver
mişti·· Bu babanm ıztırabr kızının 
masum olduğuna dair kati' kanaati 
bana her şeyden çok tesir etmiş. 
u.. 15 ağustosta Meles.ikaya hare
ket edeceğim .. Orada tahkikatnna 
devam edeceğim, ilk kurtarma tc· 
gcbbüsümün dekoru pa.süik okyL 
nusunun dalgalan arasında kalmış 
küçtlk bir ada olacak·· 

••• 
l'I 

SA~'TA ımuz HAP1SANESt 
Meksika, 15 Eylül 1980 

Santa Kruz hapisanesl, Mazaltan 
lİJIWllll3 iki yüz mil mesafede kü
çült kayalık bir ada _üzerinde yUk· 
selmektedir· Adanın ı.aşesine tahsis 
edilmiş olan kUçUk vapur ancak 
,irm.l iki saatte adanm tahta iske
lesini tutabiliyor· Ada ge~ san 
cağında görUldüğündenberl ıçımde 
o kadar garip hisler var kf. . 

lnz.iva .. güneşin ba~ilc ~akın
le§en deniz.in ağır agır, geıuş ge
nil dalgaianma.sı .. Endişe ile çar. 

D_ar bir vaka kanevası kurmak 1 ret sahibi odur. Estetik kanunla.. 
ve bır defa onun içine girince hin.. rmm ötesm· de ık ·e ....ı.ı~ emi 
b• t ' t• ilk - t ,. I aç °\ 6~ C • 
ır ı ız gos ererek vakanın de_ yet kaYDil.mıaıa.rmm. ortasında ni 

korasyonunu tama.mlama.k, okuyu_ hayct ".insan" nı milrekk ' .: 
ak 

· ı ,__ • ep ve ço-
c~y::1 v anın macera.sıy o .-=raher ,zlilmez mefhumu karşlBinda. hUr ve 
suruklemek ·· Geçen haftaki yazım. serbesttir. Fakat bu hürriyet onun 
da şahsiyete doğru giden sanatkar 'c'eıniyet ve insanla. olan aIAkasını 
için bu zihniyetin ne bUyük bir kös- 'dağıtmaz. Bilakis o, Jlu mahşeri 
tek te3kil ettiğini ve bir asırlık e. 4dlinyayı 'seyredebilmek ve anlata. 
deblyatımızm bu ha.staııkla malQl tilmek hilrrlyetine sahiptir. Şair en 
olduğunu belirtıni§tim· Zira mutla.. l monarşik devirlerde ibUe h.l.ssin ve 
ka bir vaka bulmak, onu cazip, fikrin her tllrl!lsUnU kendine mah. 
sürUkleyici kılmak endişesi sanat- sus lbir dili~ anlatagelmiştir. Sa.nat
karm hürriyetini kaybettiriyor. Her klrlan bu yüzden alk:ı:şlanz. 
ııeyden önce sanat muhakkak ki bir 
kastı olnıılarm, insan için, onun 
mukadderatı için, cemiyeti için san. 
cı ve azap çekenlerin büyük bir 
cUr'etle başaraca.k1an bir ueydir. 
Zaten onun en bliyük zaferi hlini
yeti değil midir? Herhangf bir e 
seriyle karşılaştığımız zaman SS.: 
natkan sevmemizle beraber ha.sed 
edişimizin de hikmeti buradadır. 
Yoksa o, esasta bizim de bildiğimiz 
§ey~eri anlat~ durur. Ha.tU. hepi
miz:~ ?uyd~gu §eyleri duyurur di. 
ycbılınz. Fakat duyduklarını an
latmak cesaret ve hürriyetinden 
mahrum insanlar arasında tek cU. 

. ' ~ 
P:ın k~bimin darabanma. uyanma.
~enın ~~reketi .. Ben buraya ne 
~ ap~ak ıçın geliyorum? Kendi 
ke:ıdımle eğleniyor, fakat buna 
~"Inen kalbimin ezildiğini hisse -
dıy~rum.. Acaba içimdeki heves 
nedir? 

. Gemi .sa.hile Yanaşıp kendimi ha
pısanenın direktörüne takdim et·' 
mezden evvel seyahatimin bura.ya 
kadar olan kmnunı gözümtin öniln
dcn g..,.· · --.ınyorunı. Mükemmel bir 
F~rz va~Urile Mekaikaya gel
mıştim.. Dogru.su yemekleri en.. 
!osu .. Yolcular da hepsi sevimli ve 
ncş?U kimselerdi... Beni Montpar
nas tan .kaçan Amerikalı bir talebe 
zannettiler .. Kaptanın da fevkalA
de sempatisini kazan.mıştmı ... Ba.. 
na uzun uzun sermayeden bahset· 
ti, ben de ona 'atism d ~ ar an .. 
ze~ihaksye.t Meksikaya geldik.. Gil

me iko §ebri ... 

BUtü ·· dıkları: n .:.unya matbua.tının yaz-
gı 1 Meksikalıların hepsi 

d~ .haydut değillerdir. Filhakika 
bınbirinl ta.ki . 
insan . P eden ihtiWlerde 
rette .P1~asasından mUkem.mel su.. 
insanı lStifade etmişlerdir. Fakat 
. ar her §eyden çabuk btkı· 
~~r, .hatta adanı öldürmekten bile .. 
csJ'111 Meksikaya sUkWıet gelmiş, 
U d 

gangsterler §imdi işinde gU. 
c n c. Dış lle . .. 
lclcetin tabii gu~lllklbu ~el ~emtik-
scrvetı h ze en, artis 
sahi a.kkında tam ma.Iiimata 
otell~roın,ıa~ıan. ne fena! .. Bilyllk 
b' ' ~eni yeıu caddeler açılsa, 
r~ S:Yah.at propagandası yapıla • 
merak

ul gilzeJ memlekete ibir çok 
Ilan çekebilir· 

(Devamı var) 

Son neslin hikaye ve efule meş. 
gul olan birçok isimlerini, bu ba
lamdan, şahsiliğe kavuşacakları 
muhakkak olanlarm listesine kaL 
inalda beraber, bazılarnu hatzrlayo_ 
ııım, gerçekten onlardan okuyucu
lanma bahsetmek isterim. 

Bekir SrtkI adını bilmem okuyu. 
eularmı tanımamazlık ederler mi? 
Onun memleket hikayeleri ''Tal
'kmla Salkın" a.dI altmda ve hikB.ye. 

1lerden töplanma iki eseri var. Son 
zamanlarda. Haber gazetesinde iki 
hikiyesine daha; tesadüf ettiğim 
bu bikiyccinin gerçi bütün mevzu. 
lan bir vaka. etrafında. toplanır . 
Fakat onda vaka bir gaye değil, 
sadece bir vasrtadzr. O, mfitevazı 
ve küçük insanların hayatlarından 
alınmış sahneleri, natüralist bir i
fade içinde, çok zam.an va.kalarmı 
bile kompoze etmeden, aynen ve 
oldukları gibi alrr, söyler. Konu§ur 
.mu, yazar mı bil.meyiz, yalnız, oku. 
;yucuya karşı o kadar saygr ve sev
gisi v~ ki onu hiç sıkmak iste. 
mez! Teşbihsiz, mecaz.sız, edebiyat_ 
sız yazar. Kendisini perdenin dr
erna atmıştır. Fa.kat i:ıu perde ar. 
kasındaki Jnsanm cemiyet kar§ı.sm
da, kritik mahiyette birçok. dava. 
lan var ki yavaş yavaş sizi sarar. 

Diğer taraftan Kenan Hulüsiyi 
anlatmak istiyorum. "Bahar hika
yeleri" ve "Son öpüş" hikayecisi
nin bir tek hikayesini okuyun, &öre. 
ceksiniz ki va.ka prensip harici kı
lmm13tır. Bir Naivite ibütün satır. 
1ar boyunca uzanıp gider. O sade 
kjmuşur, tasvir eder, kalbinizin ve 
dUgUncelerinizin en gizli tara.flarm. 
da. uyuyan meseleleri kmnldatrr. 
Şairtııe kelimelerden doğmuş ifa.
desi yiirüyüp giderken bir de ha. 
karsmrz; karşınıza bir vaka. da çı. 
krvermiıtir. Fakat siz ona başnıızı 
çevirir, tekrar bu orijinal ifadenin 
sahibini dinlemeye dalarsınız. 

Şiirimizin veçhesi, bütün kın§tk 
ve biriblrlne karışmış hatlara! dolu 
bulunmasına rağmen karanlık dt'. 
ğildir· Orhan Veli adı bUtun alaylı 
hücumlara rağmen bir kıymet oL 
maktan uzak değildir. O, halk için 
olmaktan ziyade, halk gibi yazıyor· 
Realitenin şilrinl herkese duyur· 
mak istiyor. Fa.kat onun bir günahı 
var. O yolunu aşmak, tabii mecra. 
amı devirmek istemektedir· :Kendi 
nefsine eza ediyor· Şiirini kritlk 

(Devamı 6 sncıda) 
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Sanatkarlarımızın, çahşacak çağda 
ayrılmalarına meydan verilmen1eli ! 

8.30: Program ve memleket aaat 
ayarı, 8.35: MUzlk: Ha(lf program 

{Pl.) !J.OO: Ajans ha berleri, 9.10: Ev 
kadmı - Yemek listesi. 9.20/930: 
Müzik: PJA.klarla ha fi! programın de. 

vamı, 12.30: Program vev memleket 
.saat ayarı, 12.35: Müzik, 12.~0: Ajans 
haberleri, 13.15: MUzlk, 13.25/14.30: Ş EH!R Tiyatrosu san'atkarlanndan I. Galib Arcan'm, bir müd

det sahneden ayrılmı~ken, tekrar arkdaşlan arasına döndüğü. 
nli işitmekle hem memnun oluyor, hem bu gibi vakalara neyin sebep 
olduğunu somıaktan kendimizi alamıyoruz! 

Memleketimizde hayatını yoluna koyamamı~ san'atkfirlar bulu
nabilir. Fakat her halde "san'atkar bolluğu,, yokt~r. Hariçten ~imdiye 
kadar gelip geçmiş yabancı Trupları, sırf bir merak mevzuu olarak 
seyretmedik. O ziyaretler, ayni zamanda hakiki bir ihtiyaca tekabül 

Müzik: Radyo salon orkestrası, 18.00: 

Program \'e memleket saat ayan, 
18.03: MUzlk: P.adyo c:ız orkestrası. 

(İbrahim özg11r idaresinde) 18.60: 

etmh~tir. Vaziyet böyle olduğuna 
göre: bu nedret içinde nasıl olup da 
bir Türk San'atkarı, - henüz ça. 
lışabilecek bir çağdayken - faali
yet sahasını terkeder? Yahut bir 
ba~a meslek tutar? 
Başka bir meslek futar derken, 

hatırıma, Jübilesi yapılan Emin 
Belli de geliyor. Acaba Emin Bel. 
li'nin - şahsi arzularını sormıyo
ruz - doktorluğu mu, yoksa ak
törlüğü mü cemiyetimiz için daha 
faydalı olurdu? Hangisinde tam 
kemali temin edecek derecede za
man sarfetmeğe iınk".ın bulmuştur? 

Keza bir aralık Hazımın da ~
kacağı rivayet edilmiş ve bu ihti. 
mal karşısında - ne yalan söyli
yeyim: - yüreğim titremişti. 

Bakınız! Bilhassa bugün, bütün 
san'at ihtiyacımızr kendi menba
Iammzdan tatmine mecbur vazi. 
yette bulunuyoruz. Yüzlerce ye. 
ni san'atkar yetiştinnek zaruretin. 
deyiz. Hal böyleyken, mesela, az. 
çok taazzuv etmiş bir Temaşa 
Kadrosundan çekilmek için. asgari 
bir yenisini o kadroya fiilen ilave 
edebilmek lazımdır. Yeni yeti~ 
lcr arasmoa böyle kudretlerin 
mevcudiyetine yüzde yüz kaniim. 
Fakat kafi değil; arkası gelmeli! .•• 
Şimdiki halde Emin Belli'nin mes. 
!ek değiştirip doktorluk vadisine 
ayrılmasından duyduğumuz endi
şeyi, l. Galibin tekrar avdetiyle 
giderdiğimizi farzedeJim.. Fakat 
yine, eksik, yine eksiktir! 

lllKMET MUNIR 

Bugün 
Candan gWmek ve etı~ır. lçba 

SOMER 
•ln~.mıunna gtdhm. 

Kıı1ı;:::a 8 A C H'ın 
TANlA FEDOR ve l'İEBRE 

nr~SSUEU.C tar&fındaıı oyqnmq 

CANIMIN tÇt! 
2 saatlik ten. nreell ve kahkahalı 
vodvWnl görllnln. llAveten Tanaıe 
poııtuı Ue yeni Mısırdan gelen ttlrk 
ço lzabatlr Ş4BIU KAR.iP llADt· 
SELEKlNl ve hali baur akttiallte
lcrL 

Buıtm saat 11 de temllA.tlı matine 

~~~~,!!!!-~~ 

Beyoğlu Halk Sineman 
Buıtln 11 de: 1 - K&n Karde§ler: 

Lorel HardJ, .2 - Garllnmlyen dU,
Dianlar, a - Hududd& bir macera. 

Davet 

Genç şilebindeki 
hadise 

Dünkü sayınuzua "Genç., şi. 
lehinde yangın çıktığım h:ıbcr 
vcrmi~tik. 

Şilebin mensup olduğu acen
teden aldığımız bir mektupta 
ha.di.fcnin bir yangın mahiye. 
tinde olmadığı, ancak istim kaç 
tığı bildirilmektedir. 

Ramazan yakla§ıyor 
önümür.deki perşembe günü 

Ramazanm birinci günür.c tesa
düf etmektedir. 

MU:;lk, lO 30: 1\femlckct saat ayan 
n Ajıı:u, 19.45: M llzlk, Fasıl heyeti, 
band (Pi.) 23.25 ' 23.30: Yarınki pro
gram ,.c kapanı~. 
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ı 7 '&tıa.n et :<ti ~ılhaıı 

1- htlll 1 ıı ., il ' 148 

\laklllı·ı \ &l'a.0 t',1aıı• \ ıa""lı l'.:unJ 

Ollntıtln 

d"tu'° 
t> 55 11 57 :; sG ız oo 

ötlo lZ Ol G C8 12 01 8 09 

lklndl 15 %& 9 %3 15 zs B 29 

Akp.nı 17 56 12 00 17 51 JZ 00 
Yat.er 19 28 1 81 19 27 1 31 
tm&ak 4 16 10 10 4 J7 10 2% 

~ 
istiklal ' Kahramanı 

Vatanını mÜ§terek düşmanlarına karşı 
müdafaa eden kahraman 

Türkçe sözlü buyuk aşk ve harp filmi 

Bugün SARAY 8ineusında' 
snYnK oAz rllmının A l ·cE 

Cazip mümessilleri l FAYE 
HoUnıd'nn ~n gtizcl yıldızlan ile CO:SSTA.!\"Ct~ BESNET 

tarafından yııra.tdan FR.\NSIZCA SÖZLtl 

Kanatlı Kadınlar 
AJk ,·o hayat l~in mücadelc~i ta.<nlr <'den bir film 

nhe~n: FOKS JURNAL hali bıuır haberleri 
nuglin saat 11 de t.enı.llAtlı matine. ............................. 

~ BagOD Sakarya Sinemasında' 
TALiH GUNEŞi POL~~!~ı~~NDE 
Frederlcı March • Jıınct Gaynor 

tantından (Franıızca) 

taratmdan b1ul, müeulr ve 
beyccanir görillmtımlt bir mm 

~il İstanbul A~k Mabodlne ko3oyor... S bUyttk yıldız'm \ 
)ıu-attığı mucize FER.NAN» OBA \'EY - JOAN BLA1"'DELL -

KELLi BAKER'ln yaratııklan flllliz 1a1t'at lncbl 

KR .-\.L AŞKI 
FRANSIZCA 

BUGUN L 8 I e sinemasında 
Hususi lli,·e: .JUTLA1'"D DENİZ MUHAREBESİ 

Yazan: ıskender F. Sertelli 

Yusuf Mehmedi qenigormu? 
Demiıjlcrdi. Yı.suf pcka:a o· 

yun da biliyor. tartmak, avla_ 
mak, yemlik gibi oyalamaları 

-18-

da ihmal etmiyordu. ğuına sordular: 
İhtiyar hake.Tlı, parmağile - Bu rehlivanların adlan ne 

saydı: dir? 
- Bir .. iki.. üç... Hartmağası her iki pehliva. • 

Yusuf Hergeleci nın da adlarını söyledikten son. 
Mehmedi yeniyor mu?, ra: 
hıtiyar hakem, parmağile - Bahse tutuşacaksanız, iki· 

saydı: nizdcn biri kazardığı zaman 
bana ne vereceksini7.., küçük ha.. - Bir .. iki.. üüüüUUç .. 
nnnlar? Pehlivanlar tutuştular. 

Hergeleci ilk tutuşmada bir Dedi. .:'l.facide: 
şey anlıyamadı; Yustl.fu kof bu· - B~n. kazancımın üçte biri· 

ni sana hediye edcrinr. 
lur gilli bir vaziyette güliimSe~ Cevabmı Yerdi. 
mişti. 

On dakika kadar süren ilk Zeynep Hamın da ayıı.i vaat. 
te bulundu. devresinde güreşin sonu hak - l 

kında hiç kimse bir fikir cdi. ki genç şu şekilde bahse tu· 
tuı.muşlardı: 

nemiyordu. Macide - Yusuf pehlivanı, 
Seyircilerden bazılan: 

Zeynep - Hergeleci Mehmc. 
- Hergelecinin ne yaman di ileri sürmü"tü. 

pehlivan olduğunu biz biliriz. O, 
Aralarında, kim kaybederse, 

hasmının yüzünü güldürür gül· ötekine on Mısır lirası verecek· 
dürür de, sonra birden srrtmı 

t
. . ti. 

yere ge ırır. Macide Hanım. haremağası. 
Diyorlardı. nın kulağına eğildi: 
Köşkün pancurlarmdan ba.ş.. _ Sen hangisinin knzanaca· 

örlülü kadınlar iistüste çıkmış 
ğını umuyorsun? 

gibi, büyük bir heyecan içinde _ Vallahi , ibcn bu yeni peh. 
(Mehmet · Yusuf) güreşini sey 
rediyorlardı. livanın gür~ni ilk defa seyre· 

Cafer Bey, yanında duran sa:. diyorum. Yu uf pehlivan diyor. 
lar ona. Bursada, Çorluda, Ban· 

kallı bir misafire asabi bir gü· 
dırmada yenmediği pehlivan 

lüşlc soruyorÇu: 
- Acaba hangisi yenecek? kalmamış. 

- Benim de gözüm onu tutu. 
- Belli olmaz, beyim! Her. b h · · · yor da. Zeyneplc a se gırıtır 

geleci Mehmet pehlivan Dudul· iken, bu adamm çok kuvvetli pa_ 
lu ve Çamlıca.da yaptığı birka.ç zıları olduğunu söylemiştim. 
güreşte .ba.§ı almıştır. Bugün Yu Bu sırada Yusuf pehlivan bir 
sufa kolay kolay başpehlivan. denbire yere düşmüş ve Herge· 
lığını vermez. . 

Haremde, Cafer Beyin ye(en• leci Mehmet, Yusuf un sırtma. sı. 
terinden, tngilterede tahsil gör. lindir gibi abanmıştı. Yusuf, 
ınUş iki genç kız bahçeye kol& Hergelecinin altında. kağnı aııı· 
rak, haremağalarından ·birinin besnıın U.kemtındtftl çrlran gı. 
yanına geldiler. cırtılara benzeyen garip sesler 

Bu gcnr, kız.lar tstanbulda illC ~ıkarara.k inliyordu. Hergeleci 
defa güreş seyrediyorlardr. Zey- koca gövdesile Yusufu ezmeğe 
nep ve Macide Hanımlar balıııe başHlamıştJ:. k zl 

• · 1 d H aremagası, genç ı ann 
tutuşmak ıstiyor ar ı. arema. .. .. b kt yuzune a ı. - ı Zeyr~p memnun, Macide aaa· 

• bi görünüyor VE: kon~muyor. 

Bugün du. 
Pencereden bu heyecanlı sah-

M E L E K' fe neyi seyreden Cafer Bey de ba. 
şını dışarrya çıkarmıştı. 

Cafer Beyin yanındaki misa. • 
fir (adliye nıı.zrrı Abdilrrali. N el is bir film 

Bir balo 
gecesi 

A,k • Kıskanı:hk - LUkıt ve lbtl· 
şamh aahnl'"er filmi 

Ba!jrollerde: 
WtLLlAlU POWELL - LUf SE RA· 
İNER :l\IAD\' CHBlSTlANS·VlB· 

Bugtın saat ı l ''" ı de trn7.11Atlr 
matiıı<'ler 

m:ın Paşanın akr~~ 
Hamdi Bey) sükQnetini muha -
faza ediyor: 

- Bundan birşcy çıkma.z, 
Beyefendi! diyordu. Güttşin 
garip cilveleri vardır. Bazan 
galip alta. mağl\ıp üste çıkar. 
Bazan talih mağlup vaziyetine 
düşen pe-hlivanın yüzüne güler. 
Neticeyi bekliyelim. 

- Sen ne fikirdesin? Yusuf 
yenilecek mi dersin? 

- Ben bu fikirde değilim· 
Hergeleciyi yenmese bile, bu a· 
damın sırtı kolayca yere gelmi
yecek. Belki berabere kalacak· 
lar. 

Hamdi Bey kendini tutama• 
dr .. 

Kahkahayla güldü. 
Ba.hçedc!d seyircilerden ve 

davetlilerden bir kısmı pencc· 
reye baktılar. 

Ha meli Bej': 
- Yanılıyorsunuz. t eyim ! de 

di,' şimdi r.eredcyse aldandığını· 
zı göreceksiniz. 

Cafer Bey sadece 
başını sa:!ladı: 

- Aldanmıyorum sanırı"'' 
Maamafih aksini idc1iıı. cd 
mem. Bu ne talih, ııe tesa1u 
eseridir. Kim daha kuıtveUi j, 
se, o gaiip ge!ec~kti ı. 

- 'l'alihin ve t c-33.düfün dl 
rolü yok mudur gürcşt<>? 

- Belki gösteriş gür ~ıeriıı' 
de vardır. Fakat bu güreş ta• 
mamile kuvYete istinat cdiyot· 
Ne Hergeleci, ne de Yusuf h,; 
tır için bir'uirlcrir.ı~ yenilcmeJo 
Jer. Ve onların arasmn talihiilı 
tesadüfün eli uzanamaz. 

Cafer Beyin dediği ı:ıkmıştJ. 

Bahçedeki davetliler arastfl 
da. birdenbire müthiş bir çığlJ 
koptu: 

- Yaşa Yusuf pc-hlivruı! 
- Ya.$1 koca arslan! 
Ötcyandaki sürill"t ç.ocuk 

da birden bağrışmağa başla.d 
lar: 

- Kim kimin sırtını ye 
getirdi? Açılınız.. b:z de göre 
lim. 

Yusuf birdenbire, sırtındf, bil 
değirmen taşı gibi duran vo k• 
miklcrini czrncğc başlayan hal 
mmı öyle seri bir hareketle af' 
kasma devirdi ki.. Hergeleci 
ıırttiatü yere düştüğü uım&J' • 
Yusufun bu müthiş dcğirm 
tqmın altından nasıl kurtultı 
onun Ustüne ~ıkbğına herkd 
§8.Şlyor<lu. 

Yirmi dört dakika bile süt' 
miyen bu heyecanlı ~ atfı' 
lan Yusuf, Dudullu gençlerini' 
(Dev pehlivan) dediği Herı', 
leciyi yenmiş bulunuyordu. 

Hergeleci o kadar §a~ 
öyle !ersemlemi::+i ki, a~ 
kalktığı zaman, ihtiyar ha:k8' 
me: 

- Kim galip geldi? 
Diyecek kadar muva.zeneınsıf 

kaybetmişti. 
Hakem neticeyi ilan edi~ 

du: 
- Yusuf, Hergeleci ~ 

pehlivanın mtmı yere get~ 
suretile galip geldi. 

Cafer Bey bu neticeyi aiınc'i 
- gfıya kendisi galip gelmif P 
bi - geniş bir nefes ~ 
Hamdi Beye döndü: 

- Siz ne dersiniz bu ilC Bd 
efendi? 

htanbul C. MUddelumomWttndeD: 
llt&nbula celeı:ı Cide hlk.lmi All 

Rıza Azak'ıı:ı hemen memuriyetim.ize 
müracaatı. il••••• Buı11n saat 11 de tcnzllAtlr mattne 

1 
:::.~:~~ltDt1NYA bavaclllerll 

.. ..................... .. 
- Hergelecinin altmda.n ken. 

dini hala kurtaramayışı:m. ve 
inleyişine bakılırsa, yUme yüz 
yenilecektir derim. (Deoomt varA 

Ceviran: Suat Deırvdş 41 -
Şimdi evdeki erkekleri de böyle 

iskartaya çıkardıktan sonra odada 
o sırada bulunmaları muhtemel o
lan üç ld~i kalıyor .. Saralı Yen. 
nings, Jcannettc ve V!olet.Bu:~age. 

Evvel~ e!e Saralı \ en:ııngs ı alı
yorum. Onun gecenin bu kadar 
geç bir saatinde bu odada ı.1eden 
bulunduğunu izaha ancak hır se. 
bep mevcuttur. Bu da sevgili Ar~
hur'cuğunu tekrar hapishaneye gıt 
mesin diye Brunton'u susturmak 
gayesidir. 

Bu ~ar~iye o kadar gayri rn:.ıhte. 
mcldır kı onu ayrıca reddetmeğe 
b:le liizum yo~•tur. Size şunu söy
)iyeyim. lkinci bahar hayatında o. 
lan bu kadın eğer efendisini öldür. 
meği ciddi bir surette düşünmü~ 
ol5aydı, (bunun kabulü imkansız
dır.) bu ~yi ancak bir feveran 
anında yapardı. Şimdi onun bel
ki de bir kasırga gibi yazıhaneye 
girip o taşı çılgın zi!->i masanın ü. 

zerinden alarak efendisinin başına 
atmış olduğunu tasavvur edebili. 
rim. Fakat onun psiko'.ojikman ci
nayeti i5lt>medcn evvel "Mösyö ile 
iyi iri konuşmasına ve hatta met
resi geldiği vakit saklanmağa razı 
olmasına ve bütün bunlardan son
ra da bir cinayet i~lemcsinc imkan 
roktur. Eğt>r ölmooen evvel efen. 
disine bir de hitabede bulunmak 
istemiş olsaydı, her halde bunu ol. 
dukça Yüksek bir E~ie yapar ve 
kapının önüne geldiği zaman Ma
ry Lamort bunu duyar ve kapıyı 
a~ad~n geri dönerdi. Diyebilir
sinız kı. Sarah Yennings efendisi
nin yazıh:mesıne cinayet maksadi. 
le değil evvela rica etmek için gir. 
miştir. Fakat o zamanda kadının 
gecenin bu saatini intihap etmiş 
olması ve münasip bir saatte efen
disinin yanma gitmemiıı bulun
ma ı yine p iko!ojikman mümkün 
değildir. 

2 numaraya geçt>lim: 
Jeannette Bocquet'nun vaziyeti

tamamiyle başkadır. Onun "Mös. 
yö,. ile bir macerası olmuştur. O 
bu macerayı itiraf etmiştir. Hatta 
bellidir ki o bundan gurur duy
maktadır. (Onun ifadesi doğru
dur. Yalnız yalan söylediği yega. 
ne nokta, "mösyö., nün kendisini 
terketme<.liği ve kendisinin bu mü. 
nasebete bir nihayet ı;ektiği nokta. 
sıdır.) diyebilirsiniz ki, belki Boc
quet ''mösyö., siyle yeniden mü
nasebete başlamak istemiştir. Ve 
bunu elde etmek için süslenerek 
güzelleşerek onun yazıhanesine gel 
miştir. Buna ben "hayır~ .. cevabı. 
m veririm. O oda kapısından içeri 
ginneden eYvel Brunton onu oda
sına yatmağa yolladı; Mis La
mort'un ziyaretini bekliyordu, ve 
oğluna da bu kızla arasındaki mü
nasebatın kesildiğini çok ciddt bir 
şekil~ söylemi,ti. Onu kapı dışarı 
atardı. 

Bu Fransız kızı çok sahte, zeki, 
ateşin tabiatli küçük bir entrika. 
cıdır. O kendisini başından savmış 
olan bu erkeği öldünnek arzusunu 
kalbinde besliyebilir. Bunu kabul 
ederim. Fakat o zaman intikam, 
hakareti sıcağı sıcağına takip eder. 

di. Bir aşk cinayeti. sıcağı sıcağı
na olur. Hadise soğuduktan sonra 
değil. Istihkar edilmiş aşık bir 
Fransız kadını dahi hiddet ve gay
zını on sekiz ay ayni şiddette bes. 
liyemez. Sonra da küçük Bocquet 
hilekar bir kızdır. Tab'an casustur. 
(Biliyoruz ki o evde ne geçerse 
hepsinden haberi vardır.) Mary 
Lamort'un Mösyönün en son sev. 
gilisi olduğunu beliti açıkça bil· 
mezdi ama muhakkak bunu tah
min etmişti. Eğer efendisiyle yeni. 
den barışmak fikri başından geç. 
miş olsaydı buna t~bbüs etme
den evvel mesut rakibesini efen. 
disinin yanına girip ç1kmasını 
bekler ve sonra da ef cndisine yak. 
laşmağa bir kere teşebbüs ederdi. 

Benim kati kanaatim bu kızın 
bu münasebetin yeniden tesisini 
hiçbir zaman istememiş olduğu 
merkezinde idi. O işini sc\·iyordu. 
Yoksa bu işe böyle dört el ile sa
nlmazdı. (İyi bir oda hizmetçisi 
Londrada gayet kolaylıkla iş bu
lur) o Rajah Garden'de kalmak 
istediğine göre efendisirle heı: ye. 
ni barışmak teşebbüsü onun bu ev
deki vazi~#bi tehlikeye dü~ürü
yordu. 

"Mösyö,. bu münasebetin deva-

mınr istemediğine göre. Madama 
bu kızı evde istemediğinden hiç 
bahsetmediği bu evdeki hayatı ona 
zehir eder ve muhakkak kendisini 
buradan kaçırabilirdi. Bunun için 
"Mösyö,, yü kızdırmamak isterdi. 

Şimdi Jearınette'i düşününüz. 
Jeanette'in ifadesini hatırlayınız. 
Ağzından zehir ~açılıyordu. Eğer 
Mis Lamort'u odada görmü~ oL 
saydı. Odaya aşıkmı bulmala gi. 
derken görmüş olsaydı, Jeannette 
konuşmak için bu fırsatı kaçırır 
mıydı? Mümkün değil kaçırmazdı! 

O halde elimizde yalnız Violet 
Burrage kalıyor. Odada bulunan 
insan Violet Burrafe'di. Marı La
mort yazıhaneye ilk geldiği vakit 
Violet Burrage odada olduğu jçin 
onun tuvaletinin bütün teferrua
tını görebildi. 
Şimdi yazı odasının planına ha. 

kmız, Lucas. O zaman görürsünüz 
ki, kapının k~ısındaki cumba. 
mn perdelerinin arkası acele sak· 
lanan bir insanı pekiyi hanndıra
bilir. Mis Lamort'un odaya girdi. 
ği zaman işittiğini söylediği gilrW. 
tüyü hatırlayor musunm. O Mu· 
vell'in kendisini kapmm önünde 
karşılamak telaşiyle isl:emlesini 
dü5ürdüğünü zannetmişti. Halbu-

ki bu gürültüyü perdenin ar~ 
saklanan Violet yapmı§tı ve ~ 
let perdenin arkasından her 'I"' ı 
rahat rahat görmüştü. . . -~ 

Mary Lamort'u tepeden~tll1lN":'! 
kadar süzmüş, eşarpmın üst .. 
~ renkli işlemeleri ve -
pantantif ıni görmü~ü. 

Violet Burrage'in ismini bütii~ 
garabetlerin kaI'§ısına ~ 
isabet olduğunu isbat etmek ~ 
minden de daha uzun sürdü. f31 
kat §İmdi siz de sözlerime inandl1 
ruz, değil mi? 
Şimdi hafıfçe tadil et.ıniı old~ 

ğum ceclvelimi bir daha bera~ 
tetkik edelim: 

1 - Yukardan aşağı cinayet se~ 
bepleriyle dolu bir evin içinde '\ı'iO
let'in görünür bir sebebi Yo)dU. 

2 - Violet Burrage, ifadesi!~ 
Mary Lamort'u itham edeıkeD 1iJ 
ı-: ayni ifadeleriyle onu tebriye ~ ~ 
mı~tır. 

3 - Violet Burrage, o ~ 
Mary Lamorfun ne kıyafette ol· 
dulunu bütün inceliğile bütün te
fem.ıatiyle biliyordu. (Ve ~er ifa
desi doğru ise) Viôlet'in bunu gör• 
mesine imkan yoktu. 

(Devama var) 



. E (;ı--n--;;-i "~.-ı-g ı~ cta::sı: " 
Cihaza lüzum yok! Kbolyde .!°ednfıl 

"'Keopatra,, Nevyorklimaıu. ayrılıyor.,, ru a muea e e 
la dofnı Yol almakta idi. Be • Bundan iki gün IOnr& Kleo. • •• • • 

~ Avenn~ de bUyilk ~mu.. patraya iki genç yolcu geldi. Eskı gorenek tamamıle yıkılıyor Tu""rk 
,.v-aerat magaza.smm sahibi Er Birer lüks kamara tuttu. J{a · 7 

:a~~~~i:~u~ğ. ~aı;!ı::a:~~:~=~~~ köylüsü aydınhk ve refah dolu 
Kendişfne dognı gelen adamı Iar ve Harry tatlı sesile .Muri · bı"r ı"stıkb 1 k 
~ca ~e bir tebessüm el'e: "A;bk hir':>lrimiıılen ayrtl. a e avuşuyor 
~Urdı. Aldring bu adanını ge· mıyaca.gız,, dedı. ''Evet, hiç bir 
lide Jale Tefoc ismini taşıdığı. zaman. Fakat bak bakalım a. Bakil"köy halkevi heyeti köy 
., fakat hakikatte seyahat es· caba doğru kamaraya mı gel. okuma odası kurulmuş bir kö. 
lamda yapılması melhuz ka. dik?,, Ve Muriel geniş yatağın yü ziyaret ediyordu. Köylünün 
-.kcılıkla.rı evvelden tesbit va · üzerine ~ıktı ve ocada asılı du· ihtiyaçlarını tesbit edecek, köy-
lfesil ah t ed .... ~ k lUyil tenvir edecekti. Bu köye e sey a en ...... evyor ran tahlisiye simidini kaldırdı 
Ünırük dairesi memurlarmd;ın ve dikişin bir yerini açtı. Ufak daha önce haber gönderilmiş, 

atolis hafiyesi Simon Baclcf ord bir deri kese bu delikten aşağı. köylünün ogün i~in toplanması 
Olduğunu biliyordu. ya dü'1il. Gllmril.k parasından rica edilmişti. 
~anma yaklaştığı zaman Al. kaçınmak için kuyumcunun Admı yazmak istemediğim bu 

~ıng. polis hafiyesinin omuzu • sakladığı hakiki taşları masa· İstanbul köyünde gözümüze ~ar 
rıa vurdu. Ve gülerek: .. Siz mil. ya döktil. Bunlar en kıymetli, pan ilk şey, köy meydanlığnu 
cevherattan anlarsınız, Paristen zümrütler ve pırlantalardı: kaplayan gübreler ve yolların 
ı;tirdiğim bu enfes parçalar si· "Şimdilik bu ki.fi Harry, sonra pisliği oldu. Heyetten biri, ilk 
ıi herhalde alaka.dar eder.,, sen büyük bir şair olunca o za. rastladığı köylüye sordu: 
t>--·~ rd a.b bekJ Gen - ~en sene geldiğim.iz va. UllQUO un cev mı e. man ... ,, ç adam: ''O zaman 

~eden cebinden deri bir kese · böyle taş1an :mr.a ben satın a· kit bazı evlerde kademhaneler 
tik çıkardı ve a\ııcuna döktilğil lacağmı,, dedi ve genç kızı du. yoktu, yaptmız mı? 
Pırlanta ve zümrütleri sallaya. daklarından öptü. Köylü başmr fki yana salla.· 
l'ak d - dı ve: t ~na ogru uzattı. Polis ha· Aldring, asa.hl adımlarla bU • _ Ben bilmem muhtara soru 
i 1Yeeı cevap oarak: "Bu l&§lar roeuııda dolaşıyordu. Muriel, 
Çin çok yüksek gümrilk vere • şimdiye kadar ~oktan geri dön. nuz.. dedi. 
~siniz,, dedi. Aldring omuzla· mUş olmal1vd1. O kızma kam&" Muhtar muhavereye yetişti 
~ tl J ve: 
·aqı allk : "Bu taşlar için her rayı işgal edip işini hallettik. 
§eyb' değer dedi. Bunlar altı yüz ten sonra derhal karaya çıkma· - Yaptık elbet, dedi. Siz em 
Ilı dolar kıymetindedirler .. ,. sını emretmişti. O vakittenbc. redersiniz de biz ya.prnaz mı. 
~ing, sözünü bitirmeden ge. ri .uç saat geçmişti ve Muriel yı;iaşka. biri sordu: 
oqı §iddetli bir dalga gemiyi hala ortalarda yoktu. 
~I. Mücevherci muvazenesi· Altı gün sc,x:ra Aldring yan - Yalnız köyünüz pel[ pis .. 

t~ bulabilmek için eliyle bir is. deli bir halde iken Paristen bir Bu r.ıeydanda bu gübreler srh· 
ı hati-ıize dokunur .. 

... ~atgaıı aradı. Epey şiddetle telg?'af aldı: .. Danlma sevgili Muhtar gUl~i: 
-sıta pervaza çarptı, avucu a· babac:ğım, Harry ile evlendim, 
Çtldı ve taşlar denize qökU!dll. mesudum. Cih.u. ltımn değil. - Köyümüztın havası temiz.. 

Bize birfey olmaz. 
.Mücevhcr:ıtçmın '-'ÜzU b:.izül. ta.slan sattık.,. Verilecek ceva:p bu ~ .... "ndf. dU J A!Kriel ~" 
· Korkudan gözleri yerinden Hiçbir eeyle, hatta köyiln bUtiln 

0Ynnrnıştı. Denize doğru ba.ğr Aldring de bu darbenin tesiri fertleri en çalışkan i1188nlar bi. 
~arak: "Eyyah dedi mahvol. zannından daha az de~am etti. le olsa içinde y~adıkları pislik 
-.11- , Bu altı gUn zarfında kıznu ne f '""-... ..... Backford gülerek: a fedilmemf. 

4 ıu;J kadar çok merak etmişti. Bir 
,., arınız sigortalı değil miy- 'd" Okuma odumda gene alüa· 
>41?,, Diye sordu ve hemen ilL kaç Hat BOnra postaneye gı ıp darlardan biri sordu: 
"e etti: "Bu oyunu yuttum mu Parfse fU telgrafı ~kmişti: - Ne kitaplarınız var bay 
~ediyorsunuz? Gtımrnk dal· "Şairliği hıra.kıp derhal geri muhtar ... Görebilir miyiz? 
l'esuıe b w gelin.iz, i~c başlayınız.,, 
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u masalı anlatacagım Muhtar avuç içi kadar camlı 
1 laruıediyorsunuz? Doğrusu Baba, bir dolabı açarken ce~verdi: 

0Yunuııwıu gibel tertip ettiniz. Geriye döndüğü zaman arka· 
li'aka.t beni kandıramumm:&t.. ....- pca1Ms ~ BMkfcırcl':ı - Ne ~önderdi ise · var .• 
a_ht + ... 1 •&rem. Badcfı--' ona vwl:lııı Dolapta iki yırtık gazete ve 

~ ·~ e wa-ı armımı arkumdan, ~: .. Şimdi :ztıic bana J;nanıa bir Köroğlu deNm, bir kaç 
8a.ht.e keder ve teliş gösterme. tane daha ismini göremediğim 

uf 1liz, beyhude komedyadır. Ha· lamı ne olduğunu eöyJl,el>Ulr kitap vardr. 
d kiki ..... tarmızm ..... n-...ııa;;.,(i .,:; slnlz .. dedi. 'Kuyumcu içini çek. 

~ 6~""b-- ,._ ti ve ~ahzun bir sesle: "Bana - Sir.e nasıl .kitaplar gönde. 
ile aiı.e verdir..eceğim.,. Kuyum· relim? ,.,. inanabilirsiniz Backford., dedi, 
-: "Sahte mi? Buraya bakı. - Bize üniversite kitaplan 
?lJıt t~- onlar cidden suya dilftüler. 
it . ~~ .. diyerek keseden son Çeviroa: Hatice Hatip lazım .. 
llaıı ate!} gibi yanan bir tq Heyetten biri boş bulumnue 

ÇJkardı: "İ~ en sonmıcu ta· Karadeniz hatb kıt olacak, gayet ciddiyetle: 
~! Bu mu sahte,, diye bağır. tan·feaı· L.-·ladı - Univet"Siteye yazalım, nee 

uat riyatlarmdan göndersinler, de-
Ba.ckford da az çok taştan Denisyolları idaresinin Kua· di. 

lıılardı. Ve gözüne uzatılan ta· deniz hattı kJI vapur tarifesi Diğer biri izah etti: 
~~akikaten sahici bir taş ol. yarından itibaren tatbika bq · - Kim okuyacak .. 
-~u a.nla.dı. Fakat ne de ol· lanacaktır. Ortaya köy muallimi geldi ve 
-., nıeelekt tecrübesi ile bu i§iu Tarifede eeas1ı bir değlolklik muhtarın rolU kalmadı art.ık .. 
~de bir dala,·ere olduğunu yoktur. Vapur seferleri azaltıl· Muamm, köylünün nasıl irşat 
~diyordu. mamı§tır. Yalnız bazı Kar:ıde. edilmesi 18zmı ge1diğini çok iyi 

lOe:>patra Nevyorka yanajtı. niı iskelelerine her posta uğra· bildiğini söylUyor; neler yap. 
~-zaman, polis hafiyesinin ih • mıyacaklır. Her sene teşriniev. mak istediğini anlatıyordu. Fa.· 
"'l'I Uzerine kuyumcunun bn. vel başında. liğvedilen Mudan · kat istenen şeylerin hiçbiri ya. 
)tik bir dikkatle her ta.rafı a· y:ı - tstiııbul yaz; tarifesi bu pılmamJ§b. 
~ırıldı. Kamarası taınam~11 yıl teşrinievvel sonuna kadar Halkevi heyetinin bütün hfur 
~ltılıp bütün eşyaısı gUmrük tatbik edilec.ektir. OOııiyt>tine ra~en. temennile. 
~1ıayene od.asma. getirtildi. Fa. Diğer taraftan Şirketi Ha~. rin bir tanesi tatbik mevkime 
~t bütün araştırmalara. rağ" ye idaresi, sonbahar vapur tan· konmamıştı. Fazla olarak bu 
~n mücevherler meydana cık. fclerini de yr.rın sabahtan itiba. tetkik gezintisinin büyük silrpri 
~dı. Müfettiş Poolc BackfoI"' ren tatbika başlıyaca.ktır. zi de vardı. Öyle bir sürpriz ki. 
'44.l %amanını bo!JUll& israf eden Fakat şimdiden n~rcdilen ta· bUtün köylüye en büyük bir 
hlı- aptal olmakla itham etti. rifeler üzerinde Boğaılılarm şi. müjde olacak, baba, oğul, halk" 
ı .. _Aldring, cebinde ve tek lca. kiyetleri görülmektedir. Buw a· evi heyetinin minnet ve filkra. 
~ pırlantasmm gümrilğünU rada akşamlan köprilden Bogaz nrnı bildirecek kıymette idi. 
etez.ek evine gitti. Evine gider içine 7,30 da kalkan postlllın Halkalı z.iraat mektebi. köylü 
tltınez gayet neşell bir tavır:a 7,45 yaprlınaaı bilhaJsS& dUkkln fçin yepyeni ,.e §imdiye kadar 
~ çaldı. Krzmı yanın& çağır· sahibi ve bu gibi müesse.seler • tecrlııbe ~itmemiş bir pancar 
~ aöyled.i. Kızı odaya gL de Ç&lıeanlan memnun etme· nUmune15i getiriyordu. Bu paır 
l'er girmez: "İşler iyi gitti mi miştir. ear, Uç kilo slit veren bir ineğe 
dil'e sorarak bahasının boynu· Bunlar. saat 1 de dOkki.nlar mutlaka 'beş kilo süt temin ede. 
~dı. Babası da, evet ve ve müesseseler kapandıktan cek maddeleri havi idi. Ziraat 

dedi. Fakat itin BOn kur IOllf&, ~dakika iskelede bek~e. mektebi muallimi: 
~halletmek sana kaldı. Mu. mete mecbur kalacaklarını soy - Size bugün bir torba paıı· 
:"llak.ıyetle ili bap.rınan ben· lemektedirler. car getirdik. Biriniz pa.nran 
~ birşey istiyeblliralıı.,. Hatt.1 saat 7,30 da. kalkan bu akşam ir~ğine verecek. Ya. 
ıh Genç kız da, babacığım de. postanın daha erkene alınması. rm 2"Örecckstni1.. ki sUt artmış 
:--. ilen benim senden ne illtedi· m beklediklerini de Ulve etmek T k"fh 
ttilı · tedirler. ev ı anedeki bir 

bllirsın.,, 1 
41dring'in yu"zü kızarmıştı. • yara ama vakaıı 
~ Bir limon muhtekir• Te k" 4'll bu gcma şevi kafandan v ıfhanede ınev:kuf bulunan 
'~m mı! Benim kmm ar mahkUm oldu Şerif, bir müddet evvel yine 
~- '8.irle evlenemez.,, Muriel İstiklal caddesinde bakkallık tevkifhanede mevkuf Bekir ile 
:-~ı ba§mı arkaya atarak: yapan KOQO Harakopas limvn kumar oyna.mı~. parayı verme · 
~ aç bir şn.ir değildir. d~ ilaerinde ihtikara sapmı§. seki' dikten başka Bekiri jiletle de 
l Onun tlirleri senin taşlarID zhıcl asliye ceza mahkemesine yanağından yaralam!ftJr. 
~ bin defa daha kry:netlidir.,. verilmi§tlr. Şerifiıı d!.h birinc..1 sulh ceza 
d~t senin hayatını temin e. Dün yapılan muhakemesi so. mahkemesinde muhakemesine 
e.a ısey bu taşlardır. Şimdi bu nunda Koçonun ~ lira ağır bailanılmı~ır. Suçlu inkir et. 

ln'1n1.kaoaıan hıra.kalım ve din" para eesuı ödemesine :karar mir:ı, muhakeme §ah:t ct"lbi iı:in 
it, meopat.' 01'-ürgiln limandan ven1miştir. başk:ı \.ı"r ii.le k•iln:ı~tır. 

<llacaktır. 

Muallim ortaya atıldı: 
- Bizim köylOmilz çalışkan· 

dır dedi; meeele .Ut meselesi 
değil; arazisi yok . .Arazi istiyor. 
Pancard:ın evvel arazi veriniz.. 

Herkes dona kalmıştı. Bir a.. 
za: 

- Biz arasi işi ile m~ 
değiliz ve bizim vazifemiz de 
değil. Demek istedi. 

Fa.kat hayır, bu köyde garip 
bir hava esiyordu. Öyle bir ha· 
va, ki muallimi bile içine almış. 
tr. Heyet hiçbir samimiyet bul· 
muyordu. Başka köylülerin: 

_ Bizi ihya ettiniz, gelec~k 
sene hepimiz bu pancardan ekip 
hayvanlarmım besliyeceğiz .. d.i
ye sevinçle karııladıkları bır 
yeniliği bu köylü istemiyor, red 
dediyordıu 

X6yde geçen diğer muhavere· 
leri uzun uzun kaydetmek iste. 
miyorum. Buna lüzum da. yok 
tur. Hatta muhtarın '!yapıldı,, 
dediği abdesthanelerin de !.~ptl· 
ma.mış olduğu sonradan ogre. 
nlldi. Bu köyde menfi ruhlar 
varclı ve heyet bunu anlamı~b. 
bununla beraber heyetin ziraat 
memunı, beden terbiyesi, tarih, 
nbhat kollan ayn ayn vazifelc 
rinl ya.ptılar. KöylUleri birer 
btrer bulup onlarla sohbet edip 
iknaa çalıştılar. 

Anlaşılıyordu, ki bu köyün 
muhtarı .köylUyc yalnız kendi 
arzusunu kabul ettirmek isti. 
yor, köytl irşat etmek külfetin· 
den k~mdığı gibi il"<'~~ edenle. 
re de mani olmak niyetinde ... 

Fakat halkevi heyeti, bu men· 
fi ruhla mücadelede devam et. 
mek 18.zmı olduğuna karar ver
di. Mücadeleye azmetti. Ziraat 
memuru: 

- Pancar ekilecek tarlanw 
şimdiden intihap edip hazırla. 
ymrz. Ekileceği zaman, ziraat 
mektebi tohumu parasız vere· 
cek ve beraber ekeceğiz.. Ben 
burada bulmıacağmı, dedi. 

0n1a.r, haıa.: 
- Biz arazi jsteriz.., diyorlar 

dt. 
Burada IUJlU da işaret edelim, 

ki heyetle ~ber bulunan tapu 
memuru, köylilnUn kafi miktar. 
da araziye sahip bulunduğunu 
söylilyordu. 

Daha garip bir misal vere· 
yim: 

Ayni köyde, müteşebbis bir 
Türk evl&dı. altı sene evvel ba.s 
!ayarak bir bağ viicuda getir. 
m{§tir. Bağı ge7.dik, gördük. 
Nefis şef talilerini toptan kilo. 
sunu yirmi ku~a veriyormuş. 
Kokulu Uzüm b:ığı alabildiğine 
uzayıp gi~n sahayı kaplamış· 
tI. Yalnız elmadan şimdiye k~ 
dar istediği mahsulU alamamış. 
Her eene mcyvalar çUrOyonnuş. 
Ziraat memuru ve zir:ınt mek· 
tehi muallimi, gelecek sene bu. 
nu ıslah için kendisine yardım 
edeceklerini \'aadettiler. 

Hu çabş~an TUrk 'köylüsü: 
- Hiçbir§ey kolay olmaz.. 

Sonuna. kadar mücadele edece· 
ğim, diyordu. Bu ·fidanları, di. 
kip bağı vUcuda getirirken ba· 
zı kimseler benimle alay etti. 
lcr: 

- Kışa odun yaparsın bun· 
Iarı, dediler .. Dinlemedim, canı. 
ını dişime takıp çalıştım.. lşte 
hamdolsun epey şeyler yaptnn .. 

Ve bu vatandaş ila\•e etti: 
_Bana bu fikri veren eski 

ziraat mektebi müdürü oldu .. 
Yırt eski göreneği, bir bağ 
kur .. dedi. 

Evet, Türk köylüsü, köhne 
göreneği kör bir kuyuya atmak 
suretile aydınlık bir istikbale 
ve refaha lravu§aca.kt':. ~k 
köylüsünde bunWl bınbır mısa · 
lini görüyoruz .. M~nfi ruh ~1: 
yanlar binde bırdır. Fakat mil 
nevverler bunu da yaşatmıya. 
cak tnrihc gömeceklerdir! 

Niya=i Ahmet 

---··-----
._ •••••••••••••• ••A,A 't 

BEYKOZ KÖYLERifı'DE BiR ~ 
GEZif Ti iN .KAYESl ~ 

t 
Mizancı Murad'ın Ahmed rt1itlıat'a l 

........ o ... _.. verdiği kitap ....... ı ı -~ 
ÇACLAYAl\'LAR • . • \ lince, su ile iuler dink'ler va.rmıı· 

Dere boYlllldıı. de:vnm eden yolu Aba imnl cderlerml§. A vrup& çıka.. 
tutturup nıuttasıı iniyoruz. Sular, lı bu san'at dahi bitmiş. 
etraf .. de~e~erinden topla:ıaral,, asıl Herkill, kırk yılda, blr doğru o-
dercy~ bliyUtüyor; dere bllylfü de. hırnk: 
ği~enler döndUrecek çny haline - Eskiji kaybettik; Yenisinden 
gelı.yo · bir § y nnll) aınadık, ortada çıplak 

Suyun sUr'ati epeycedir; çünkü kaldrk, dedi· 
satıh pek maildir. PROME.'TE NEŞELENDİ ••• 
Uz~tan ~ be.lirs.iz bir 5nmata. işi. Yavaa ·yavaş hiddetini kaybet_ 

Wiyor • ~aglayanln.rn. yakltı.§tığmu. mis olan Promete ne§elonip HcrldL 
zı Herkül haber veriyor. lU sarmnj a b3§ladI· San'ata. olan 

!
Nihayet geli~oruz. Ağaçlar dere- l:abiliyetinden ba.h.solunurken Her. 

Y a~tı:etm~te olduğundan, nrasm. külün iji bir zuhuri kolu idare 
d?-'1 ınıp çagla~·ann yn.kla.~k iste- edebil ece •ini söyledi. 
dinı· Çalr ve dikenlerden güç halle Herklilün maiyetlne verilecclı: 
vo arkada~larnndan uznkln.c;mnk pa. zuhuri kolunu tertip ettik. Milll U. 
has1?8' defunerak edebildim· niformalariyle birçok ecnas. i muh. 

P(an olmadım; çUnkü çağla. telifeden nıürekkeb bir heyet Av 
yan ~ pek l~tif buldum. rupayı dolaşıp büyUk ıehtrlerd; 
a· ~aglayan bır olmayıp müteaddid- kendilerinden sergi dUzeceklerdi. 
ır • baztlarr yarım minare boyun. İ§bu insan alacasmdan ik1 yils 

da vardır. DeAt • i maharet doku. bin frank kazanç olacağuu tahmin 
~ursa daha latif, daha cazib olabi- ettik. 
lır. Dest - i maharetten maksadnn HcrkUl bir iki' ke t.kund etraf ih ' re yu uy. 

~ ata eden ormanı hesap ü- sa da, lfı.kırdr b:ııska zemine geçince 
ı~~ği kesmekten ibarettir; yani ye. sesini çıkarmadı· (Arkası var) 
§ 1 aybetmeksizln çağlayanları 
meydan • i temaşaya çıkarmaktır. 

PROMETE YEN! B!R 
ÇlFl'LlCE TAL1B ! 

Cisuoğlu çifWği satılrkmı3. Hem
hudut bulunan Promete, almaya ta.. 
Ub oluyor· 

Biz de teşvikte kusur etmedik. 
bu gibi işlerde mahareti olan Tah: 
sinin hilsn • i hizmetino havale et 
fil. . 

EVLERDE KAPALI KALAN 
AZtZ MAHL'OKLAR 

Li.kırdı bu çağlayanlar önUnde 
icra olunacak eğlencelere intikal 
etti. Zihnimiz hanelerimizde kapalı 
kalmış olnn aziz mahlUklara geçti. 
Çoluk çocuklarla gelip cUmlece eğ
lenmekliğimizhı mubassenatnu Her 
kül, tasdik etti. Kabiliyet clh~tine 
gelince tereddüt beyan edildi· çUıı.. 
kU hepimlzin hane halla ha:tkmda 
icra ettiğimiz muamele yckdiğerin
den farklıdrr: Kimi harem dairesi 
haricinde çoluk çoCUb'Un n:unmı 
ıı.nmıı.z. 

Kimi kırlara beraber alıp götürür 
ve yanrba§lllda kalabalık olduğuna 
bakmaz. 

Bazılar ise birkaç hane halkiyle 
beraber karl§lk olarak kırlarda ge. 
zip eğlenirlcr-

UJtin bunun ortaın neresi? 
Şer' - i şerifin mUsaadesi hududu 

nerededir? 
Ta~in edecek olursak urf - i beL 

deye muvafık gelecek mi? 
~uccbince hn.rcltet olunacak mı? 
Zim ıerl • i şerifin rehinden sa. 

kmdrğt kadar halkm dilinden sa. 
kmıldığı oluyor. 

• • · HAYL! GER1 KALMIŞIM 
.Muttasıl iniyoruz. Dere içinden 

başka bir taknn çağlaynnlann sesi 
geli;·or. 
Cağlayanlan tem!l§n. ederken ben 

hayl!_ geri kalmL5tım. Bu kadar du
racngmu memul etmeyen arkadaş.. 
~nn da gitmişler; hntüı. yn}a kal. 
dı~ı unu~uşlar; yahut tabiatin 
mucıb old~ru teessurat. i mUtc.nev
vfa. arruımda dilşiinmeye meydan 
bul~~lar. Dcfeatla. geçtiğimiz 
deroyı bır daha. geçmişler. Beni 
h~yvnn~ız geçilme.'d milşkUl derc
nın ~en tarafmda bıraknu§lardı· 
Bilme~ neden, dudnğıma tebes

sUm gcldj. Bir çarc:1i.nl taharri et. 
mek üzere etrafnna bakındım. Te ::ssum tekerrUr etti; ~ünkü öbfu 
h rafa geçmek üzere bir çare ta
k arrt etıni§tim: Dere çukurd:ın a. 

1 tj~~· 'Yüksekçe olan keıı.annda bu
~ncuı ağaçlardan biri b~nim gı'bi 

bı.r ge · · çıc.ı tarafından kcsHcrek de.. 
~enin Uzer~e yatırılmıştı· Bu ka. 
ar sade hır köprüden geçmek pek 

kolay değilken, go,.....rkcn ha.na ter. 
sanc k .. · ~ 

tü 
0 PrUsUnden daha boş V"' ıa.. 

geldi. ' 

ed~u ~trnda arkadaşlıırnna iltihak 
Ar(' nıerkeb • i süvnr oldum· 

ilci :ı~lz bir_ çıı.yır ile kenarmda bir 

11 
e'li agacı görilyoruz. O Yahşi 

oı~~dc _Y,egane asar • Iı medeniyye 
ugu ıçuı CO.lib • i anzar oluyor· 

ŞAI\AVET TAr:.tnt?l.ınE 
DOLAPDERE 

Bu rnevkio CDolnpdcrc) diyorlar; 
~klbn~lık. tarihinde ismi çokça seb

ış bır mahaldir. 
Uı. ~~malumat, HcrkUl'ündUr; haL 
df derede icra olunan bnzı ken

ınanfetlcrini de naklederek bize 
meydnn okuyor. 

NEDEN DOLAPD'E'RE 
DEMiŞLER? 

g Dllno Pd re te mij'cs"nin sebebine 
e ~. ce: O kadar d et _ Cımiz 

degıldir; bilılkis tarih • i medeniyet 
sernıay indendir. 

Vak il b rn1a. H . l'ün kav. 

Bağdatlan çikolata 
istendi 

Bağda.ttan alaka.darlara ya. 
pılan bir mtiracaatta nUmune· 
Iik olarak 600 ton çikolata is .. 
terımi~. Aynca memleket.im.iE 
den mUhim miktarda çilcola~ 
al~ bildirilıniştir. 
Mıntaka ticaret mildürlilğtl 

dün çikolata f a.brika sahipleri· 
ni çağır.mı§ ve teklifi bildirmiş.. 
tir. 

Bu ilk partinin mümkün ot· 
duğu kadar ucuza gönderil.melli 
ve iyi ~ir yapılması için bazı 
kararlar ve~. 

Bilhassa. . .,,.;;_,.,.m, .._'". 

l 
lbw.LU4 '4A ve ~ıaar. 

ar reaimleri fabrikatörlere iti. 
de edilerek çilrolatalarm malf. 
yetleri ucuzlatılacakt:Ir. 

Köy enstitulerine 
ahnacak talebe 
Köy enstitülerinin lbütUn h&.. 

zırlıkları ikmal ed.ilnüştir, Ya;· 
kında faaliyete başlıyacaklar. 
dır. 

Lüleburgaz ve Arifiye ~ 
enstitülerinin talebe kadro8umı 
da vekilet gö.."'<iüğü lüzum ize· 
rine genişlebneğe ve her iki em 
titüyc yeniden 65 We!be alma!. 
ğa karar vermiştir. 

Enstitillere ~ ~ 
nacak talebeleri seçmek• üzme 
ilk tedrisat müfetti§le:inden bir 
heyet faaliyete geçmiştir. Ah. 
na.cak talebeler tam telkillth 
köy okullarını lbitimıif talebe· 
!erden olacaktır. 

Milll mahsullerimi-
zin satışı için 

Milli mahsullerimiz ara.smd& 
gerek gıda ve gercla!e nefaseti 
itibarile pek ehemmiyetli yer 
alnı!§ bulunan kuru üzüm ve 
incirlcrimizin memleket dahi· 
linde stiriimünU arttmnalk hu. 
susunda teşebbüsler yapılmak • 
tadır. 

Bütün yatılı okullarda. tale. 
j:ıeyc haftada bir, iki defa bu 
yemişlerden verilmesi takarrür 
ctmistir. 

7520 liralık tazminat 
davası 

Londra bira.lıaıııeBinde piya· 
nistlfü yapan tzidor, 36 sene .. 
sinin yılba ı gecesi karısrnm 
kard i Hayim Moskoviç He kav 
ga etm·ş ve dayak yiyerek sağ 
elin'n orta parmağı kınlmıştır. 

Şimdi p:ımınğı sakat kalan 
lzidor sa.:n.'.l.tmı icra edemediğin 
den Hayim aleyhine üçUnCü as· 
!iye ceza mnhltemesinde bir da
va a mış, kendisinden 7520 lira 
tazminat istemiştir. 

Son safhasma. gelen mu.hake · 
meye diln de dc,·am otunmuş, 
müddeiumuminin mUtt.Jeaımu 
söylemesi i;)n mulıakenıe ba.~ka 
bir gün ınk:Jmı tır. 
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Yabancı ideolojileri le 
mücadele 

Hikmet Babur eehir maneviyatı
nm ordu maneviyatı üzerindeki te
sirlerini izah ettikten ve lstanbu. 
!un yurdun en bilyük killtür yuvası 
olduğunu tebarüz ettirdikten 110nra, 
yabancı ideolojilerin bu ışehirden 
memlekete yayılmak istediğini sijy. 
lemi.5 ve demiştir ki: 

"- TecrUbe bize gösteriyor k1 
bütün ideolojilerin müşterek vdfı 
vardır· 

Herhangi bir ülkeye el uzatabL 
lirlerse o Ulkedeki yüksek idareyi 
ellerine alırlar ve o memleketi ken. 
dileıine tAbi bir hale getirirler. 

Bu gibi ideolojilerin bir memlek&
te girmesi o memleketin yabancı
lar eline düşmesi demektir. Türk 
milletinin çok kuvvetli olan akli sc. 
!imi, yurdseverllği ona bu gibi şey. 
leri yutturmak lmkAnmı ortadan 
!mldınnı~tır. 
Dünyanın bu sıralarda geçirdlğ1 

dcvifde uxamk bulunma.k 18.ıımdJr. 
''Bizim Ii:leolojimiz en iyi ideolo

Jidfr. MU!i olmıyan, başka ideoloji.
ll'r bir memleketi başka memleke. 
tin eline bir şikAr gibi atmaktan 
b;şl:a bir şeye yaramaz. 

''Bizim kendimlze mahsus ldeolo. 
jimiz vardır. Ba.5kalarma ihtlyacı
mu: yoktur.'' 

Hatib, gördüğümllz yenilmelerin, 
muzafferiyetlerin, kahir ve ezici 
si!Ah üstlinlüğünlln eseri olmadığı
nı, milletin fertleri a.rasmda gliven, 
inan ve müşterek bağ yokluğundan 
Heri geldiğini söylemiş ve sözlerine 
§Öyle devam etmiştir: 

Yenilmek nedir?. 
''-iyice bilmeliyiz: Yenilmek 

daima, yenmekten Umlclini ka.y.beı: 
meklir· Bir millet bu işte "ölüm 
var, dönllm yok!" derse, milcadele. 
sini idare edecek başlar bulursa hiç 
bir vak.it yenilmez. 

''Biz damarlarnmzdaki astı kana 
dayanarak her ıe~i başaracak bir 
takatteyiz. En uzak geçmişlere gi
dersek, dünyanm her bucağında 
muazzam Tilrk devletleri görilrtiz· 

"Biz bugün fatih ve muzaffer a.
talarnnızm kanı ve ruhunu taşıdı. 
ğımızt bllmeli~iz· 

N cuıl bir barışçıyız? 
''Biraz önce ba~çx olduğumuzu 

söyledim· Fakat biz, her halde ba.. 
rışçı değiliz. Hatay anlaşması ile 
tahnkkuk eden milll misak sınır
lannuzm, tam istiklAl ve hakları. 
mızın. ltorunması uartiyle bart§çı. 
yız. Yoksa miııt topraklarımıza ve 
haklarmın:a tecavüz edilecek o. 
1ursa yaman sa'-aşçıyız. 

"Niçin böyleyiz? Çünkü dövü§
mcde:n toprak vermek TilrklUk ea
nma yak~maz· Biz hayat ve istik. 
bal için giriştiğimiz mücadeleler 
içinde y'etişmiş. biltlin ulusun istik. 
bali için bin bir muvaffakıyet k11.
zanmış olan Milli Şefimize tama
miyle gUvenebilirlz· 

''Hepimiz Ye bUtün dünya da bi. 
Ur ve bllmeİidir, ki biz yeniden gir. 
miş olduğumuz yükseliş yolunda 
durmadan yilril}·eccğiz. Boyuna 
yükseleceğiz. Banu içinde yükse
leceğiz, savaşa girmeye mecb ır e
dilirsek de yükseleceğiz. o unut.ıl. 
maz eşsiz atalarımız kadar yükse. 
leceğiz· BilyUk Atamızın dediği gi
bi: 

"-Ne mutlu Türküm diyene!" 
O lSnUmilzde açılmış olan bUyük 

Atiye bakarak hep birden ve içten 
myclhn: Yll§a.ımı Tilrk milleti .. Yn
şa.sm TOrk ordusu .. Yaşa.c;m Cum. 
burlyet .. Yapsın Milli Şefimiz." 
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Sanattan şahsi-
vete doğru Gazetede çıkan bUtUn yazı f'e 
" rn~, taralı .'1 üncüde) realmlertn tıukuku mah!uzdur 
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ABONE rAJUYESJ 
mahiyette kelimelerle dolduruyor· Memleket Memleket 
''Şiirde nasır değil de, neden mu. , itinde dltmda 
hıı..kkak klbik bir kelime istiyorsu- Aylık Y.5 1113 Ki. 
nuz ?" Fa.kat onun bu iddiasına o. ı aylık zııo U5 • 
kuyucular da şu §ekilde mukabele 8 aylık nıı 820 • 

• 'k bir k lim 1 ytlhlı 900 1600 • 
edemezler mi? "Klası · e e Tarifeden Balkaıı Birllgt ıçm •1-
değil, g{lzel·· Fakat neden muhak- da otuz kuruş dUşWUr. Poeta blrll 
kak nasir olmalı'?" Halbuki onun ğtne ıtrmJven yerlere ayda yetmie 
Polonya. harbi sırasında söylemiş ~er kuruş zammedUlr. 
olduğu "Yaramazlık eden çocukla. Ahooe kaydın. bildiren mektup 
n baca;ı;.....dan tavana asarlar'' diye "'"telgraf UcreUoJ abone paraıunm 

61..11 poata veya tıa.ııka De yollama t.O· 
başlayan bir şüri var ki sonunda ııu reunı idare kendi nzertne alıT. 
misra ile biter: "Peki ama, hepside rurklyenın ber po"t.a mt:rkez.lnd• 
mi yaramazdı Polonya çocukları- VAKrra abo"e yazıllJ', 
nm ?" Şairin bu yavnıln.ra. acıyan A.dru de~~tırme ncretl ?l) ltl'f. 
kalbiyle bu suali böyle saf, çocuk. UAN VCKETLERI 
xa. dosdoğru soruşuna ba..s çevire- rtcaret uıuııarmm aanum - n.. 

? V l' kmak d trn sondB!I tubareo UAD aaytala 
bilir miyiz Orlınn e 1 yı c- nnda 40, le; aaytaıarda 110 kuru, 
ğil, yapmak istediği ve sadece ken. dördUncU sayfada ı: lklncJ ve o-
di sesini dinlediği zamanlar da.ha c;Uncllde 2; blrtnclde •: tıqlık yan' 
sıcak ve beşeri kalıyor· kesmece ., liradır, 

Rıfat llğaz adını okuyucularnna BUyük; çok devamlı, ıııı~u 
. renkli Uliı vennıent ayn ayn tn. 

bir müjde içinde duyurmak lstcnm· dlrmeler yapılır. Reımı U&nlanrı 
Sanatta hUrriycti, sanatta becşrl o- ıanUm aatın tsO kuruştur. 
luşla birlikte mezcedebilen bu ka... .rıra-ı .\lahlyet4' c,1.mryaıı 
lem, mistiko _ sembolik diye.bilece- ı Kt>çttk bAnııu 1 
ğimlz bir dünya içerisinde duymak. Bir defa 30: lld detuı tsO, Oc; de 
tadır· Son zamanlarda daha seyrek tuı 85· dört detuı 70 ve on detuı 

H'iO kuru~tur. 
yazan bu kalemde, bir va.katlan nef-

ret ediş var- Bir şey iznh etmek. ------------
ten, bir his telkin etmekten bir a.- =--·-------------
vantUr naklP.tmekten kaçış var. 1 1 
O ecntııksmda bile bir başka tlir- B Q R s A 
lUdUr· Fiilleri sevmez. Çok zaman 
hep ismi faillerle, süatlarla cümle. _ Ankara28-9-940 _ 
lerini bitirir· Kelimclcri:l daiına 
hlraz kapalı kalmaya çalışırlar. Çok Ç E K L E \{ ---ı 
zaman tezadlan zaptetmeye tut. 
kundur· Bir başka ahengi var. Her 
&Uri eksilt kalmış hisleri, herhangi 
bir ~retle tamamı söylenmemic; 
fikirleri ihtiva eder. Bu korku ne. 
reden geliyor? 

Kimbilir belki de söyledikleri 
yalnız kendine mahsus kalmak için 
ınl bu kadar az, kesile kesik söyle_ 
mek istediğine şahit oluyonız-

Onun bir r;iirini okuyucularnn:ı. 
Yeniden hatırlatmak istedim- Bir es
ki efsanenin himayesinde şair, bu 
hayatın gnrlp tczadlarr, mahrum •e 
muztarip olnnıar rağmma mesud 
kalabilenlerin sevincini sonra tek
rar çaresi.zlerin hUmilnü anlatmak 
istemektedir. 

Sanat.muznı, genç neslin elinde 
kalıp, klişe ve dava. zihniyetinden 
sıyrılnrak, macera nakilliğinden 
kurtularak beşeri oluşu fethedecek. 
terine eminiz· Bir gUn bu sütunlar
da kuvvetle eminiz ki yukarda. bah
ectuğimlz isimler hanesi ka.bar::ı. 
caktn-. 
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Taksimde Sıraserviler 86 - Yeni açıldı 
MtıdllrU: EskJ ŞtıU Terakki ~rO M. All Ha~met K.rrtl9 

Hu.su.ııtyeUert: Y ABANCl DlLLER OGRETIMINE ge:ıl§ mikyaalli 
ehemmiyet vermek. aı:nıfla.rı:n.ı az mevcutla teşkil ederek taıebealnln ça 1 
ıışma ve lnkJ~atı. sıhhat ve inzibatı Ue yakmdan aırutııdar olmakUr 
Mektebin denize nazır kalorlterll teneUüshane ve j\mnaBtlkhaDesl vardır 
Her gtın saat (9 Ue 181 araıımda talebe kayıt ve kabul oıun:;_;eı: 4115! 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine 
talebe kayıt şartları 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya fakUltesine talebe kaydma EylWUn 
25 ıncl günü başlanacak ve Blrinclteıırln sonunda nihayet verllecekUr. Fa.. 
killtede tedris olunan zümreler §Unlardır: 

Tilrk Dil ve Edebiyatı 
Franınz Dil ve Edebiyatı 
lngutz Dil ve Edebiyatı 
Alman Dil ve Edebiyatı 
Arap Dil ve Edebiyatı 
Fara Dil \•e Edebiyatı 
Rus Dil ve Edebiyatı 
ma.sık !llolojl 
Tarih 

Felsefe 
Arkeoloji 
SUmerolojl 
Sinoloji 
Hindoloji 
Hungarolojl 
Antropoloji ve Etnoloji 
Coğrafya 

Hltitolojl 

Talip olanlar bir latldaya J!Be ve olgunluk dlplomalarmı, a~ ıııhhat 
raporlarmı bağlıyarak salı ve cuma günleri sa.it 9.30 dan 17 ye kadar 
FakWte DirektörlUğüne müracaat etmeleri lAzmıdır. (5978) (9033) 

1:mmınİSli k 181 LiSesieım; 
:ı:: ... ı 

nn Kız ve Erkek - Levli ve Nehari !!:: 
mi im Talebe kaydına devam olunmaktadir. m 

• 
............ ıı..... T lef 2%534 •::n"":::·· .mmr:r:: Şehzade..,..ı poU. karakotn arlcaamda. e on: !::::!!!:::: 

Yeni Netriyat 
CA.BUK PERSPZKTIF - Deniz a.. 
dikil Erbaş Orta Okulu Resim Makine 
öğTetmcnf Bay Selim RAhlm Suntur'· 
uıı eseridir. Bu kltab lşçllerlmizl ama! 
resim bilgi ve melekesiyle techlz et
mek makMdmın muva!t'ak bir mah· 
sulQdilr. Haeder'in Çabuk Perspektif 
ve smal resimde kullanı§ı adlı eseri· 
nin Türkçeye tatblkından ytlcut bul 
muDtur. Teknik yeUşUrmc için pek 
lUzumludur. Tavsiye ederiz. 

KAYIP~_AR 

İııt. Erk. Lisesinden aldığım 26/ Vl/ 
940 tarthll ve 6998 aayılr taadlkna· 
meml kaybettim. Yenlıılnl alacağım 

dan eskisinin kıymeti yoktur. 
lst. Erkek Lisesi 4-L 1891 No.lı 
Bahattin Ek~I. (SS591) 

••• 
Zeyrek ortaokulundan aldığım 121 

No.lı tasdiknamemi zayi ctUm. Yeni 
alnl alacağımdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

lklncl aıntf A ~ubeelııdcn 2!0 
Pn.hrt'ddln AkdoJan (33590) 

bt.anbul Aııll~·e l:! inci Hukuk 
l\fa.hkemeıslnden : 

Müddei: Meryem .. 
]\fUddelaleyh: Celil. Şeh~minl l\/Ie· 
lek Hatun mahallesi, Bıçakçı sokak 
No. 46 da (halen lkametgAhı 

meçhul). 
Müddei Meryem tarn!ından müddet. 

aleyh Celil aleyhloe açılan bo§anma 
davasına alt al'%Uhal sureti mllddeia· 
leyhe tebliğ edilme!< Uzere yazılı ad· 
resine gönderllm~se de mumaileyhin 
mczkQr lkametgAhmı terk ile semti 
meçhule gittiğinin bcyanlyle iade kı. 
lınmaaı Uzerlne Hukuk usuIU muha· 
kemeleri kanununun 141, 142, 143 n 
183 Uncu maddelerine tevfikan iade 
kılınan da.va arzuhali ile tahkikat 
gününü gösterir davetiye varakaamın 
mahkeme divanhanesine asılnıaama 

ve 940/ 652 numarada kayıtlı işbu da· 
vaya müdde1aleyh1n (15) gün içinde 
cevap vermesine karar vcrllmlş ve 
bcrmuclbl karar davetiye varakası 
mahkeme divanhanesine asılmıı:ı ol
makla mumaileyh Celil yukarda ya· 
zılı müddet zartmda davaya cevap 
vererek tnhklkat için tayin kılınan 
21/10/ 940 Pazartesi günU saat (9,30) 
da mahkememizde hazrr bulunması 

veya kanuni btr vekil gl:lndermcat ıu
zumu tebllğ yerine geçmek Uzere UA.n 
olunur. (33588) 

:>anıbı. ASIM U!> 
Basıldığı ver ; VAK 11 Matbaası 

Umum nesriyat1 idare eden: 
Refik Ahmet Sevnıgil 

, 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
KuruluA Tarihi: 1888 

: 'Sermavesi: loo.ono.ooo Türk Liraa 
Sube ve Aians aCledi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

. Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

.Glrut Bankasında lrumharall Ye ihbarsız taaanııı heaaplarmda en az 
~O ııruı bulunanlara ıeoede ' defa çekilecek kur'a Ue a§ağldald 

plba röre ikramiye dağıtılacaktır. 

1 Ade' LOOO Uralık &..000 Ura 
• • 600 • ı.ooo • 
, • z50 • ı.ooo • 

ta / " 100 " C.000 • 
100 • 60 • 5.000 • 
120 "" 10 • &.800 • 
ıso • ıo • s.200 • 

olKKA T: Resapfarmdakl paralar btr sene içinde iYi Ura.darı qatz 
dO,cılyenıere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazlaaiyle verilecektir. 
Kur'alar ııenede t det'a: l Ey!Ql, ı BlrlnclkAnwı, l Mart •• 1 Hazlrao 
tart!ıJerl.Dde çekilecektir. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Bu yıl Vetertner Orman Ye Ziraat FakUltelcrine kabul edilecek talebe· 

lerin seçim !mUhan tarihleri deği§tlrllmiııtır. 

tmtıhanlar 3/ 10/ 940 Pcr§embe gUnU saat 9.30 da 4.10.940 Cuma ve 
15.10.940 Cumartesi günleri saat ikide ba§lamak suretUe yapılacaktır. (9233) 

r 
1 VA K 1 T matbaası 

Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gn.zete basar. 
Tabiler namına dizi?i isleri alır. .......................... -


