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Romadan 
Harbin 
ıtaıva · 

gelen bazı haJerlere göre 
devamı takdirinde de 

bitaraf kalacak 
Berlinin 
teklifleri 

İtalya tarafından 
kabul edilmedi . 

Baltak denizinde bulunan 

Kronst ad limanında Sovyetler 
600 tayyare tahşit ettiler·· 

Hitler beklenen · nutkunu yarın topla
nacak olan Rayiştağda $ÖJ1eyecek 

~hlst 
-::::--_ &nda Alınan tayyarel('rİ tarafından bonıbarılım:uı r11:ı..n bir Tr~n. (Hattın sağında bomba ile açılan büyük lıfr tukur görülüyor.) Varşovada Hitlere suikast ~~ . 
~.-!_• -~ 
~ 

Sulh 
Paratoneri 

l\arad . 
llli"-<J enı:ı ha\'Zasının sulhü ile 
ita ar olan Türk • Rus dostlu. 
i~Ühdl\kdenb: h&\'Zasının sulbünü 
lııttıe •f eden Türk _ lngiliz dost
ılir ..,, bolazlarda t~mas halinde • . --•k lb11.. at bu temas asla blriblrinc '"'•z , .. 
nı.1 ııuı azıyette dt>ğildir. Türkiye. 
~flıd h siyaseti bu iki dostluk a
llıekıe a samimi bir bağ tc~kll et_ 

bu kendisini bahtiyar blllr. 

bir t noktaı nazardan l'ürktye~·I 
l'att •tattan Karaıl·niz dig" er ta. 

an l\k ., • 
hı, dcnl:.ı:c dog· ru uzanmıs SUih . · 
rf7.: 1\ Paratonerine benzeteblll. 
dı...._1 •radl'nlze inecek harb ''ıl-

· ·•q artı ·' 
C&Jc h e Akdcnlzde pe'·da ola 

•rb ·' • 
t" tc ştm,ekJeri bu paratone • 

ıtıa.q 1 olur. f'< er etmez tlcrhal yok 

lrASAN" KlJMÇA \'I 

Başvekil 
Alman elçisile 

görüştü 
Ankara, 5 - Alman bUyük el 

çisi Fon Papen dün öğle Uzeri B&! 
vekalete giderek Başvekil ve Ha · 
riciye Vekaleti vekili Refik Sa~ • 
damı ziyaret etmiş ve bir müddeı 
görUşmüştür. 

Macar sefiri de yanında sefa • 
ret ataşemiliteri olduğu halde 
Refik Saydamı ziraret etıni§tir. 

ingıltere ile yapılan anlaşmanın bariz 
tedıyatın bir kısmının serbest döviz ile 

hususiyeti 
olacağıdır 

Fransa ve 1ngtlterc ile yeni 
ticaret anlaşmalan mUzakereleri • 
nl yapan heyetimizin reisi ticaret 
müsteşarı Halit Nazmi Keşmir ve 
heyeti azasından Maliye Vekaleti 
nakit işleri müdürü Celal Salt bu· 
günkü Scmplon eksprcsile Paris • 
tC'n şehrimize gclmişlc,rdir. 

Halit Nazmi Keşmir bir n:ıuhar. 
ririmize şunları söylemiştir: 

"- Franııa ile takas esası Uz.erin 
den bir senelik yeni anlaşmayı yap. 
tıklan sonra Londraya ge<;crek aynı 

esas dahilinde lngilizlerlc de mil· 
zakcrelerde bulunduk. Görüşmeler 
c;ok samimi bir hava içinde e~re • 
yan etmiş \'e esaslarda tamnmllc 
mutabık kalınmıştır. 

Hüku:netimizden son talimatı 

aldıktan sonra anlaşma metinleri 
hazırlanacaktır. Hazırlığın ikmali 
için heyetimiz aza.smdan Suphl ZL 
ya Londrada kalmışlır. Nihayet 
on bC'ş güne kadar TUrk • İngiliz 
ticaret anl~masın•n imzalanması 

muhtemeldir. 

İngiliz mlicsseselcri memleketi • 
mizle çok geniş iktısadi mUnase • 

bellere giri§mek istiyorlar. Yeni 
anlaşma bu ihtiyacı karşılayacak. 

tır. 1ngiliz.ler memleketimizden e. 
hemmiyctli miktarda tütün de ala
caklardır. 

Her nevi iptidai' maddclcrima 
İngiltere piyasalarında alıcı bula.. 
cak ve buna mukabil ihtiyacımız 

olan emtiayı İngilizlerden tedarik 
edeceğiz. 

f Dcı•amı 4 1incüde) 

. . 
yapılmasmdan · ktrkuluyor 

lngillz Kral , ·e Kra11ceıııl IAmdrada bir alayı t.eftlşlerl Mll&llll .. n 
subaylar kendilerine takdim edilirken. •• 

!aşılmıştır. 

Talimat gönderildj 
Moskova, 4 (A.A.) - Türkiye 

hükQmetinlrı 3ovyet tekliflerine 
cevabı bugün Saraeoğluna gelmiş -
tir. T:.irk.iye Hariciye :VekillDJni 

(Yazısı .. imciJ,dj) 



Oüşündüğüm gibi: 
~-- - - -

iStanbul kurtuluşunun yıl dönümü 
Yazan: Sua t Derviş 

Yarın lstanbul, tarihinin en mesut gününün yıldönümünü kutlu
ıayor. 

Yarın lstanbulun, e~aretten hiırriyete, I .... tanbullunun kölelikten is
tıklale kavu~tuğu günün yıldönümudi.ır. 

Düiiyanm buğtinku 'azı) eti ıçi nee, yarın her Istanbullu, bu yıldö
nürnünün se\ ıncını her :.eneden daı•a faz; a duyacak, mılletleıin i~tikliı.l
lerinin iskambil kağıdından kuruıınu bırer şato gibi en ufak bır rüz· 
garla yıkıldığı bu senelerde çok uzak olmıyan o mazinin hatıra mı da
ha büyiık bir co::kunlukla tc ıt edecektir. 

~\et dunyanın g~ne bOyle karışık blr devrinde Almanya gibi bir 
müttefiki zincire ve boyunduruk altına sokulur ve buna razı olurken 
mıJli i tik!Ulinden mahrum edilmek Menilcn kahraman Türk milleti 
istiklabiz ya;ıamağı kabul etmem•ş çok nisbetsiz bır kuwetle, mücade
leye atılmış , .e neticede yalnız i-.tikliı.!c dc" ı l. cumhuriyete de ka,-uşmu~ 
yhlmz harici düşmanları değil, dahıldckı dti~manları - a:;ıl en muthiş 
olanları - da mağlup etmiştı. 

Türk milleti, i tiklfıl harbinı takip eden :-enelerde, memleket dahi
linde yaptığı refonnlar, muazzam terakkı hamleleri ve büyük inkılapçı 

hareketlerle mılli istiklalı ne kada r hak etıniş,milli istiklale n~ derce~ 
Hl.yık ve şuurlu insan kütle inden m üte*kkıl olduğunu bütün dun-
yaya lr1tün ,·uzuhile gö terıniş onu i bat etmış bulunmaktadır. 

Türk milleti bugiin istiklfılin yalnız müterakkı , medeııi, ınkrlfıpçı 

mil1etlerin hakkı olduğunu, muasır tekniğin, muaı;ır düşüncenin, mua
sır zihniretin avangardhğını yapm ıyan yalnız bugünü değil, yannı 

da hazırlamağa, kurmağa çabalarnıran milletlerın ya)<lmak hakları ol· 
madı~ını Al Osman devrinin inhitat senelerinin acı lccrübclcrıle ü:-•ren
mi~ Osmanlı imparatorluğunun inkırazında unutulmaz bir zehir lezze· 
tile tatm15 olan bir millettir. 

Bunun için Türkiye hudutları dahilinde milli kurtuhı~ gi.inünün 
yılddnümünü kutlulayan her vatan kö~·in<leki Türkler gibi yarın da 
lstanbullular, istiklallerini kaybetmemek için en büyuk müdafaa -ilahı
nın o istikUili garanti eden Türk inkıJabtna sadık kalmak ve onu daha 
ilcrlere götürmek azmi oldulhı hakikatini bir kere daha idrak ve istik
lfil il_e inkılap için ölmekten çekinmiyecekleri emniyetini bir kere daha 
b_üyük bir kudretle benliklerinde hissedeceklerdir. 

VAKlT 1 
Asım Us, "Türkiyenln kalbinde 

toplan:ın Rus, lngiliz, Fransız ılosı
Juğıı,. başlıklı mnknleslnde, Tiirkı

l enin· Akdenizdc Jngiltcre ve Frnn. 
sa l\ar:ıdcnizdc de Soyyet dostlu
ğuna istinat eden sulh si~:ısetini 
o;on günlerde bozmnk, hiç deiıll~c 

l.ıozulmuş ı;üstcmıek istiyenlCT'in 
.lldnndıklnrını kaydediyor. 

Türk - So\·yet dostluğunun Karo. 
denizde ve bu denize s:ıhildar ol:ın 
topraklar arasında, Turk • lngiliz 
'e Fransız dostluğunun do hem iki 
taraf memleketleri nrnsınd:ı hem 
de Akdcnizde sulhu ve mm·nzcncyl 
rnulıaf:ııayı hedef tuttuğunu kn~ de. 
den muharrirl.. bu iki hedefin no;l:ı 
biribirine zıt olın:ıdığını Ye Tiirki· 
yenin her türJü sergüzeşt bırsl:ırm· 
elan art oları sulhpcrvcrliğinin lııı 

iki hedefi Doğazlnrcla birleştiren bir 
zincir teşkil ettiğini söylcmekıedır. 

"·Vakit,, hnşmuharriri, yazısını 

şu cümlelerle bitirmektedir. : 
''Sh'*s~t s:ıhnsındn hiçbir vnkit 

fazla nikbinlik doğru olmam, kin 
beraber hlldiselcrin bugüne kadnr 
gösterdiği inkişnrI:ır Türk _ Rus 
dostluğunun K:ırndcnizcle, Turk -
Jngiliz ve Türk • Fr:m ız dostluğu_ 
nun da Akclenizde sulhu temine kli· 
fi ~lduğu knnnnlini \'erdi; Kurnde 
niz ve Akdcnize salıil olan memJe. 
keller harp onuna l\acl:ır nteşin sı· 
nıyctinden masun kalırlarsa hıı, 
oncıık Türk - Hus,, Türk _ ln!(iliz 
ve; Türk • Fransız do llu8u sns c in. 
'de -ol:ıc.11 klı r.,, 

YENI Sı\Rı\11 
Hüs,eyin Cnhit Yalcın, hııgilnkii 

mnkn1cshıde, hııricisc vekiliınızle 

So\'l el crkiln ı nrıısın da Mosko\·ncln 
cereyıın etmekte olnn ınüzakcrelc· 

rin ne netiC'e \'ereceğini tclkik et. 
meklcdir. S:ırncoi;lunun Mosko\"oy:ı 
mm·asnlatını müteakip nrns·n Al-
mnn lı:ıriciyc nJzırının scsnlı:ıti 
knfıştığınclıın b:ışlıynrnk hariciye 
Tckilimizin Mosko\'aıla ı::iinlcrini 
n:ı.ı;ıl-geçirdiğini uzun uzun cınlııtan 

ftgg.f,, 
Yazan : CAHiT_ UÇUK 
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Zeynebin. dimdik duruşu, ku
laklarına şamar gibi çarpan söz. 
leri, onu çılgına çevirmişti: 

..._ :vıan kanma laf edenin gö· 
zilnü patlatınm ben ... 

Ilüseyinin bağırmaı::ına. e\•dcn 
ana ı, babaı:;ı hrtamı~lardı. Baba
sı, oğlunu kı'"kırttı: 

Suat Dl~RVIŞ 

muharrir, Turk - Hu~ dostluğunun 
Türk • Jngiliz \"C Fransız doşlluğilc 

nı.ln bir tezat ~ nrcıt:ınıı~ ııcui:ıııı le· 
b:ırüz ettiriyor. • 

Mulı:ırrir, Turkbcnin garp flc· 
mokrnsılerile anl:ı~ınıısını ULıııı 

ıııiiddetli lıir nıunhcdeıı:ımc lıulin<' 
lrnllıiçin tcınosl.ırd.ı l.ıuhıııduğu ı. 

roda işin büH1ıı s:ıOı:ıl;ırrnd:ın do..
lu Hu yoyı h. herdar elliğini \ 'C 

So\'yellerdcn dl· tnmıımen dustnııe 

bir taS\'iP \'e lllU\flfnkııt \'C ıııeın. 

nunı)'elle:ı başk:ı bir hh~c te,:ıdüf 
ermediğini kn,·dederck şö~ le dıyor: 

"Herlınngi lıir fitin herlıııngi lıır 

miinrı~chelle gnrb dcınokt ısilcrilc 

So,·.rctlcr urnsınd:ı lıir lınrı1 çıkma
sı tnkdirınde, Turkıs enin gnrıılı ,.e 
şarklı dostlarına karşı hnlis ' 'e ~a. 
mimi surette lııtnrar l.nlınnktnıı 

lı:ışkn .rnrı:ıhilcccği bi f lıirnıct olıı· 
rn:ız.,, 

Jlü,c) ııı Cohıl Yıılçın, Mosl.o,·n 
ıııüz:ıkerelerıniıı .rukıııd:ı eskı dosı. 

luk nnaneleri içinde nihııs et bulıwn 
~ı ümlc.liııi lzhnr cc.lcrek ııınkıılcsinl 
hitirınektedir. 

Cl'Ml lUH IYET 
Yunus ~udi "Sulh teklifi karşı· 

sındo milletler,, b:ışlıklı makule in. 
de, Almııny:ının ynpnc:ığı ı.ulh tek· 
lifınin ıııiiz:ıkcn•\c lfırık sorulclıil· 1 
ıııesı ı~·ııı buııın mıllellerın hur \"C ı 

miistnkıl hnyall rın:ı hirinri rhl'ın. 

ıniyet de?rcccsiııı \'l'rcn lrnlis hır 
ııııılıiyetı lı:ıiz ulııı:ık liızııngclıliğinı 

knYıleckrcl\ hugiın ku A' rıı ııa '':lZi· 
leline J!Orc lıunıııı ırnsıl olması ı· 

carı ctıığıni ıctkık e~Jemckledır . 

TAN 

- Ocağımıza pis atan 'kahpenin 
ceza mı \er Hü eyin .. 

Zeynep, hala dimdık duruyordu. 
l lüseyinin savurduğu ilk ~·umruk
la sendeledi. Yere yuvarlahdı. 1 · 
çinde birdenbire sonsuz bir yor. 
gunluk belirmiş, \'Ücuduna yedıği 

yumruklan, tekmeleri duymuyor, 
yalnız inliyordu. Uzaklardan ko
pek ha\'lamaiarı, biribirine kan· 
şan bai!n~malar işitiyor Ye iı~ce 

bir çocuk ~ı;inin ''7.eyneo abamı 
dövme!,, diyerek ağladığım ışiti· 

yordu. 
Ruhunda kabaran öfke seli, bir 

çağlayandan bo~luklara akarak 
sönmüştü. Sonsuz bir kırıklık, yor 

H A B E R - Ak§Clm Po;tast 

Muallimler 
arasında na ki l 

ve tayinler 
l'crlcYııı>al lıscı.ı turkı;·c örtmcnı 

Abnıcl Şırnııi K:ı ıınpaşa IJırıncı 

ortao!.;ula, fen fııkülleı.ı rı) uzı) c ıı. 

ı.htanı Fc> a;ı \ c • • lıscsı ıı..ıncı ı.lc' • 
re ri) aı.ı) c oğrl!tmcnlığıııc, h:ıdıko> 
:ı ünciı orta o'u•I lıctlcıı lı!rlıı~ ~·:.ı 

üğrcııııenı ~azi) e l ~ık Beyoğlu oı • 
in okulu IUl"b\"C vörCUllClllll)ıll\,:, 

habatıış lı c:.ı lari lı cv0 1 ili> a vJrd. 
nıcnı lıaıııdı :\lttııu Şcıırcııııııi vrlt• 
ukul dıı cı..ıurlıii;uııc, u:ızıosıııı.ııııııı-

~:ı orl.ı ol,ul ).:ırdııncı ogrctıııcııı 

.'\ezıhe lslnnbul kız oı·lu v ... uıuııa, 
t;nıvcrsıtc kıııı~u ~ıılıc:.ı nıezuıılarııı 

ıhın Hilmı ~arıhan lstaııbul erkek 
lısesı s .ırdııucı kını) a) u, Pcrtc,·· 
ııi)nl Jıseı;ı )urdınıcı ÖHı·ctıueni ı c 
zıhe Beşiktaş l inci erkek 01 t.1 oku 
ltııı.ı , llnydJı ıın~a Jiı.c ı lnııısıı.c.ı 

o~rdıııcııı ~l:ll'kv l..ıl.ılıı~::ırtı) 11'C!>I 
ıı-.m~ızcu ugı ctıııcıılıgınc, ~ uk .. cl.. 
ıl,ııı..ıt \c tıc.ırct u .. uhı ır.ınsızı.;ıı ue;. 
rclıııcııı H11:.ı iz.tel lııiııcr lfu) dur· 
p:ışn lısesi Fronsııcn öğrctıııcıılıgi· 

ne, l~ııdıköy Lıinnci urla okııld:ııı 
ı::ı,rcııı ilayclr rpnşa Jısc!>İ tar ılı cog_ 
r.ır~ :ı ügretıııcıı l ığı ııc, Cağaluğlıı ur· 
luokul ınrllı cogr.ır)n ô(!n!tıııcnı 

~iik rü Sa.r:ıs hl:ınlıııl cr1 ek fücsl 
t:ırıh coğrafya oğrclıncnliğıne, Cs· 
kürl:ır IJirıııci orl.ıokul riyaziye öğ_ 
retnıcni llnlil Cskudar ikinı:i ort:ı · 

yn, 1\arcıguııırük urla okulu hi\•ki 
ogı ctıncni Saadet Çelebi Falılı kız 
ort:ı,r.ı, Pcrlc,·niyııl lisesi frnn ızcJ 
üğrctıııcni :\ıırullrılı Atııc Gıızi ter· 
biye enstitiisüne, Tekirdağ ort:ı o. 
kul türkcc o§reımeni Suil Uykııt 
Eyüp ortaokul miidiir \'C türkçe ijğ
rctınen liğinc, \'cfo Iıse5İ rlynzil e 
stajyeri Yı•y:ıi Gıılntnsar:ıy lisesine, 
n.ılıkesir ıııu:ılliın mektebi riyazi) c 
öğretmeni Süreyya Jlnyd.ırpıışn li· 
sesine, l'nivc ı·siıe kuıı) a şıılırsi rııc_ 
ıunlnrıııdaıı Fahri l'llanlıııl erkek 
lisesine, lnunü kız lisesi l nrdımcı 
kim~·n ö'{relmcıılığinc ii •ı · , crsitc 
kimyıı şıılırslııılcıı lhıkiyc l'crtc' ni 
yal Jhc~i ynrdınwı riyazi) c öj:irı·t

rııcni nb:ıh;ı~ Islunb•JI kız ort:ıyn, 

Pendik ort:ı ok\llıı nırrlınıcı :ıl· 

ınanc:ı öğrctınrııi llıııııiılc Zc)Tc!.: 
ortn oklıhın!i1, lıııl;\İk r:ıkiiıtcsi mc. 
zuıılnnnduıı Fryzi • ehreminl orta 
okul tarı h coğr:ı fl :ı ) oı dınıcı öğret 
ıııcnliğinc. 

Yeşilköyde 
h1rsızltklar 

Bir ba kknl çırağının 
yardımile yapılıyormuş 

YC§ilköyde vukua gelen hırsız. 

!ıklar, faillerinin son kısmt dn ya

kayı ele vermlf}lerdir. Tahkikat 

hadiselerin çok dikkate değer bir 
mahiyette yapıldığını meydana çı

knrmıştrr. 

Yeşilköyde Bakkal Lambonun 

on dört ya!)larmda Ali isminde 

bir çırağı vardır, bu çocuk öteberi 

götürdü~ü zaman evlerin dahili 
tertibatına dikkat etmekte ve son 

ra sabıkalı b~ızlardan Bilecikli 

Omerle KaragUmrUklü Niyaziye 
malümat vermekte \'e UçU birden 

evleri teker teker soymaktadır • 

tar. Polis bu şebekeyi de •ynknln. 
mış, böylelikle köydeki hırsızlık • 

!ara nihoyet verilmiştir. 

Zernep. gözlerini açınca . ba~mın 

tbtünde yanan bu
1
yük. camlı bır 

fenerin r~ığını gordü. Bir çok a· 

damlar iğilmi~lcr, ona bakıyorlar· 
dı. 

- Ayıld ı ~ 

Ayılan kimdi? Zeynep, bunu an. 
!ayamıyor, nerede olduğunu, nı· 

Şehircilı k mütehassısı dün Vali 
tetkiklerde bulundu ile birlikte 

Evvelki gün şehrimize gelen 

şehircilik mütehassısı Prost diın 

imar Müdürlüğüne gelerek muh. 

tclil i~ler hakkında izahat almış· 

tır. Prost vali Lütfi Kırdarla be
raber vali konağının karşısındaki 

çocuk bahçesi inşaatını tetkik et

miş ve muvafık görmüştür. 

Buradan Mecidiye köyüne gi. 

dcrek inşa edilecek büyük hasta· 

hanenin yeri gezilmiş, Nafıa Ve
k!ileti tarafından tavsiye edilen 

Gcıyrettepe denilen mevki çok u
zak göriılmüştür . 

Galatasaray klübü tarafıntl-s.~ 

bu civarda yapılmakta olan Sil r 
sahasının ph1na uygu nolmadığı 

ve ~por sahası için planda ba~~a 

yer gösterilmiş olduğu anlaşıl. 

mıştır. 

:v1ahkumlann 
ekmek bedelleri 
Kanunun tatbikatından 
iyi netice alınamadığı 

bildirildi 
İstanbul hapishane müdürlUğü 

beş senedenberi hapishaneye gi
rip çıkan mahkümlnrdnn yedikleri 

ekmek ve yemeklerin paralarını 

ödemiyenlcri teshil etmiştir. Def _ 

terdarlık mahkümlardan bu p:ırn. 

ları tahsil etmek üzere yüz linı 

mno.5lı dört avukat tahsis etmiş ve 
bu Jıusustn 1500 dos) a toplanmış. 

tır. 

Bun:lan sonra Taksim bahçesin 

de tetkikler yapılmış, Taksim kış

lası yıkıldıktan sonra bahçe duva

rının geri alınması kararlaşmıştır. 

ileride Taksim bahçesi Dolmabah 

çede yapılacak stada kadar uzatı

lacaktır. Bu civardaki teneke ba. 

rakalar kaldırılacaktır. 

Prost Sürpagop meıarlığrnı tet 

kik etmiş, umumi sergi binasının 

paviyonlar halinde burada inşası· 

nı muvafık görmüştür. 

Talimhane arkasına inşası dü
şünülen itfaiye garajının ycrım 

Prost kabul etmemiş ve buraları

nın birer yeşil saha olarak fl'Ur..>. 

fazasını bilfürmiştir. 

Taksim kışlası yıkıldıktan son 

ra, Dolapderc ile T a ksim arasın

ıcia büyük bir garaj inşa edilecek
tir. 

· Boğaz iç i nde 
oturan memurlar 

Şirketi Hayr iyedcn 
vapur tarifesinin 
tadil ini istiyorlar 

htinye, Emirgan ve Rumelihi

saı ı ııemtlcrındc otur:ın memurlar 

Şirketi H ayriycnin t-ahahlan kcn. 

dilcrini dairelere yetiştirecek şe· 

kilde vapur i§letmcınesınclcn ~i· 

kaycı et mektediı Jer. 

Vcıpurlaraı ab<ıhları sut 9 

oda koprüyc gelmektedir Halbuki 

<lairelC'rde iş saat dokuıda başla. 

Biltün bu teşkilat ve' iıitis'mfİa\·a dıfından geç kalm::ıktadırlat. D a-

ragmen- bir. sene iç;lndc...rnahkiını - ha evyrJki va.pur ._qa l ı;aaı l O da

lardan yemek parası ödeyenle. ı kika erken gelmektedir. Memur· 

riıı ancak 50 liralık tediyatt:a lıu • ! lar hıç olmazsa dokuza yirmi kala 

lundukları antaııılmıştır. 1 köprüde bulunacak bir vapur is. 

1 temektc-dirler . 
Ekmek bedellerini ödemiycn 

mahkumlar bunun için 30 gu.1 ---o-

ne kadar hapis yatmakta ve gene 1 Pacavra ihracı serbest 
yiyip içtikten sonra ı:ıerbt>st bırn- 1 • b 1 lcl 
kılmaktadır. Bundan sonra ancak 1 ı ra u 1 

on sene içinde parnyt ödeyebile • 
cck b!r vaziyete girerlerse parn 

kanunen kandllerindcn tahsil edi
leblleeektir. Bu yoldaki kanunun 

tatbi~m<' ım iyi netice alınamadığı 

nltıkadaı·!cırn bildirilmiştir. 

Mekteplilere 
maskesi 

Ev\'clce ihracı menedilen pa • 

çavraların harice gönderilm si ser 
bcst bırnkrlmış, bu karnr dUn a • 

lakndarlara blldlrilınlştir. 

~ 

F abrikalarıruzın 
madde ihtiyacı 

ham 

gaz 
femin edilecek I 

Mekteplerde bava tehlikesine 

Sana.}'iimize harlçtc•n ham mad

de tedariki hakkında tetkikler 

yapılmaktadır. Diln akşam fahri. 

katôrlerln iştiraklle mıntaka iktı.. 

sat rnüchll'lil~üıı<le toplanılmıştır. 

Bu husustaki karnr haftu sonun • 

da Anka raya göndeı ileccktir. 

karşı alınacak koı unma tcdbirlcı i 

ni görUşmck Uzc-re dün maarifte 

bir toplantı yapılmı. tır. Mektep • 

lcrdc mütehassıs muallimlerin ne 

zareti altında pasif koru.una 

kipleri te kil edilecektir. 

EkiplC'r bir htı.ftayn kadar 

c • 

bu-

tün mcktcplC'rdc te~kil c<lilmiş o. 

lacaktır. 

Aynı zamanda bütlin mu:ılhm 

mıştı. 

Ruhunda. genış.ı;!ı olçure sığ· 

mı) an bir halııizlik \1irdı. Goğ~tin· 
de fıkırdayan bir pınar gıbi ağla· 
mak i-tekleri kanıyor. gözleri 
yanıyor. boğazı gıcıklanıyordu. 

Karanlığa kırmızı bir çadrr gibi 
ı~ığını aı;an fenerin aydnhğında, 

- --<<>--

ihtika r komisyonu 
bugün toplanıyor 
Uı tilıfı.r komisyonu bugiin topla. 

na. ak mr\•adr kimye\iye satan de. 
po s:ıhlplerini dinliycccktir. 

Yardım fişleri bey'iycsi 

nırordu. i':ine,inı özlcmi~ti. thti. 
yar kadının damarları çıkık elle" 
rine kapanmak. onun entarisinin 
eteklerine yapı::-arak ağlamak i~ti· 

yordu. Hıçkırıkları acı çeken bir 
hayvanın inlemelcrine benziyor· 
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~a11ata daic: 

Gara 'Jet 

H ısı.ımı, ı.ıu_.ııncclcrl, me, .. 
zulnrı herkc!ılnkilcıc, şu a· 

lı, ık oldıığıınııız t!ılt bıuuı a uyruı. 

)an her :;alrc, lıcr ıııuhoınrc gra· 
bel arzusu ı~n.ıt cııııcı.. :"ıdcttiı. ı;o· 

ğu kimseler oııl;u ı ıııılıııııuğ:ı \"alış. 

mnktansn onlaı ın cııı·rıcrıııc ı::uıme· 

ğı ıercıh edcrlı•r; ı;u ııl.u nnlamek 
zor, gulıııck ıs.: kulııy ~cydir. Meş· 

hur Hay Hcfık li:ılitl tk ~t!nt şairle· 
rın so) ledlklcrıni :ınl:ıınuk külCctin• 
kullanın.ık ısleıııı3 uı : 

"ılüaca • 'r tıı~ 11ıtı111 

IJıı~ııırdi ta;wıı. uıı~ıııcılı tıı6ını! 
/Jc11 /aşımı isterim! 

:ıy.ırıııdu orıjinnlıtclcı y:ıp:ın Gcnı; 

şnırler ..... 
Anlmııcık icin liızınıgelcn ıJikkatı 

snrrcııııck şöyle dursun, şiiri do~· 
ı u ,.c tonı olarnl~ zikrctmcğc de ih. 
il) aç dul ınuyor. fı.ılbuki Orhan 
\'l'lı ile Ol.tay Hıtııı ın ~aıılıkları 

u ku\·ücuk ııı:ıı~zuıııcıJc hh;bir zor:ı · 

kı oı ıJın:ıllıl. lıl•\'c'1 ~oktur. Anin· 
:ıılıııa~l ıl .ı ı.or rll•/:ıl. lı:ıtıü )eillin o 
_.ııı dl'l-u 1-.:ıtl.•ı lıcı ı .ık ıf:ııJcııınc aı 

ll'>•.ıılııl vlulllll. ll:.ıt ı vıı ıııı ııııu:ıını. 

ili \Jı .• ılıııı 

ll'.iı11" lıır lıl'J ""'"' 
/Jıı~ıııc ılı lcıştf/I , 

Jııı~ıı .. ılı lu~ıııı. 

711.~11111 tl:Jllf l/l'ı/ı, 

I cışımı ' ·''' ı ıııı. 
/ u~ıır11 ıste.rim 

Bu şııre güleı.ıer nasıl gülebıtı• 

~orl:ır, nıılısa.nı30uruııı. l..ııhınn bh 
hır c·nıcklcı ı ho~a ~· ıkınıımı~lır?. · 
Bu şıirın o hıılctı sôyledığıııı naı;ıl 
k&\Tıy:ıırı il orlnr:• Zılı ınler ı, sözlcrı 
cc1cbi11ut'ln pel\ pn,.lıuınıış olaca!: 
ı i 

0

h<:r ın":ında lıulunan bır biı;ı;in. 
hır lı ıl ır:-nın ıiclchı rırı ' ;ıplak de· 
ncr '; lıir un•llr ir:ııll'(i 1'-.:-5ısınciıı 
lılkn) t knlııhilıyr •r \ '<';) :ı i:.tihza cdl. 
yorlar. ltirnf etll'\' 1111 ki lıana Or 
lı:ın \'elı ile Okt.ıy · Jlifnt'ın o şiiri 
ılcf;il, :ısıl onu :ınt:uıııynııl:ırın tınlı 
snrı ı> gö:ı:ukuyor. 

Zaten Doy Bcfık lfalid, g:ırabcl· 
ten ı>ck kaçınmıyor: lııribiri:ıdcll 

tnııı..ııııilc tı) rı, :.:ıtıiı biribiriııe Jtıı. 

sıııı ol:ın sıın. ~ <'crcyaııhrını biri· 
birine knnşlırnıaklon ı;-ekinmiyor0 

Yuk:ırdn bir kısmını ıikrelli~irıJ 

cümlesi şöyle de,·aın edhor: 
" •.. genç -~Birler, fütürist \'e dada• 
isller •.. ,. f,nJııı;ılıyor ki B:ıy Rcciı. 
Halid için fiiliri~ııA:-lc d:ıılafnr 

(dadaisl demek bir y:ınlı5tır: rak:ıl 
tııı y;ınlış:ı ço:, kıın~t·lı-: ıliı~ii~or, 

on· ı iı;ııı ıırlık gııl;ılı. mrşlıur d()C 
k:ılıııl c<lilınl''li de c:ıiıdir) arasın· 

tin bir C:ırk yok: hcpM de manıı~ı 

pek nnla~ılınrıı, s:ıçnı:ı -sapıın :-.öztcr 
söyliyen bır t.ıkını ııclıınıfardır. /ı,, • 

enim Bny Hcfık llıılırl l.ıu yıışo kııdsr 

hiç fütüri.-;t ~lır dınlcıncdı mi? Dill 
!erli) ı.e on ·~ ı.ııl:uııanı:ık içİll 
ııcnb:ı ne y<ıplı"? F1111irısl :ıiirı anııı.· 
ınnmnk \"allalı i oylc kolay ışlcrdell 
değildir, her kul:ı n:ısip olmaz, 
:'>lnrlnetıi J sf'l'lhul':ı pddi~i zamao 
kızı il:ılrnnra ~iirl r-· · ı okumu,ıu: 

ilnlynnc:ı hilmeıliğimiz l.Jldc onıerı 

hile nnlndık: çünkü o şiirler bir 
lıuli kelimelerin ı.ıan:ısı ile de§il. 
sı•.;I ilr, ~[iı ullııs:j il~ ifaıleyc ~·alı. 
şıyor. nizrle !'\:ı:r.ıın Hikmet"ln şiir
lt•rinde b:ız:ın r itürisllik vardır; 

Fırtınanın bir kuyu ağzı gibi 
açık karanlıkları, onun feryatları· 

nı, hıçkırıklarını sömürerek yu· 
tuyor. kendi haykırı~ları arasııı3 
karıstırıyordu. 

(Daha vor) 
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imllfiG@irij@~@rmHfffillimD 
'l\fusolininin tavassutt'l 
bul una cağı. yalanıyor 

3altık devletleri-. g[~~l lltalya Berlinden bazı 
izahat istedi le müzakereler UJŞAJWA: 

• liillcr lnrafındun ncşrcılilcn 
hır karuı n.ıme, ile otoıuulı i llerin 
~laını sur;,ıli teshıt edıl:111;,;tir. ~clıir 
J,; ahılınıle ulomol>illcrlıı :.ur.ılı 40 
•lonıeırc) ı schır hancıııdc \ 'C 010-

1110 1 • • • 
" 1 >ullarınd.ı 80 kıloıııclrc) ı 

Litvanyada kabine fev
kalade bir içtima yaptı 

Londra. 5 - ?\!o-kovada Lit
,·anya \"e Letonya hariciye nazıt
larile müzakereler de\·am etmekte· ı.~~ 1111) cccktir. Otobuslcrlc tlıı;cı· 

~1•1kıııc1ı nakıl \ asıtol:ırının surati 
u. kıloıııetıc) i geçıni) eccklir. 

:\lıı ollni dün nınrcşal l;razıanl
lı kııııul clıııişlir. Mıırcşul J,ıııuan
llası altınuaıd onlu hı:ıkkmda r.ıııu_ 
tunu 

Sulh teşebbüsü akim kalırsa 
ne yapılacağını 
öğrenmek istiyor dir. E\'velki ak~am Lit\'anya hari

zi teminatljrla tat mine ça- \ ciye nazırt ile ~lolotof görü~mü;· 

lışsaydı dahi, şimdiki Alman hü- terdir. Mülakatta Statin ve Potem 
kiımetinden gelecek teminat kafi kin de bulunmuşlardır. Görü~nı<.' 

Londra, 5 - Musolininin bir 
sulh konferansı akdini teklif ede-
ceğine dair çıkan haberler Roma
da resmen tekzip edilmektedir. 
Bu tebliğe göre "şimdilik İtalya 

bu neviden hiç bir te§ebbüste bu
lunmıyacaktır.,, 

d 'crınışlir. lt.ıl) nn onhısu :;-mı-
l 1 ıkı sı u 1ıa ,ı) rılıııı;,;tır. Hu grup_ 
aruan lııımc \CJıahl, dıgcrine de 

değildir. iki ~aatten fazla -ürmü~tür. 

1

1
11arcşuı lıı .ızıanı kuıııuntl,ı clnıck-

Teklifler aldığımız takdir:le Lctonya hariciye nazırı da ~Io· 
bunları hi~ şüphesiz tetkik edece- lotofla iki saat kadar görü~n~Uş
ğ~z. fakat bu tetkikdei uğrunda t·· ct1ır. 

~ 

1 IJrııı nıınlı:ıkasmd.ı ) eııidcıı nıü 
1

1
1111 nııktarda elmı:ıs cc\ hen hulun· 

'u· su ~losko\ .-ıdan hlldıı ilıııcktcdır. 
• 'ı Ugo la" :ı \ uııııııistaıı lica-

ı eı .. -
~ . anJ.ışınasını gcnışlelmck uıerc 
; ~ı.ınıkıc b.ışlı) :ın , c 20 c) lülı.lc ın-
ıtaa U8rt) an ıııüzııkcrclcrc dcHırıı 

cıınck uı.erc bir \'uıı.111 ııcnı el hc
hli l'nJ tl • • I ' • '• 8•n a gıtınış ır. 

1 l\Jiııııhdcn Jıilı.lırildiğıııc göre 

1 
crau(hıııin ıi)ı:ısetiınlcl,i J:ıpoıı 

•el cıı, Hunun :ı hareket clıııişlir. . . 
1 Geçen harple Anıcrıkanııı 11111_ 

ltalyanın talebi 
Times gazetesinin Roterdam

muhabirine göre, Kont Ciyano, 
sulh taarruzunun akamete uğrama 
sı takdirinde Almanyanın Sov
yetler Birliği ile beraber aldığı 

taahhütler hakkında sarih mallı -
mat ta1ep etmiştir. Kont Ciyano, 
Musolininin cevap verebilmesi i
çin Hitlerin nutkunun metninin 
cumartesiden evvel ken:lisine ve-ıarcJıc~ c iştiraki alc~lıinuc buluıı

~ıu) olan ınü'ilakil seıı:ılör !'iorris, rilmesini de istemişti r. 
un :ıkş.ım rud)ou,1 sc))Jcdiği lıir Times muhabirinin sandığına 

nuıtıkta lıilar:ıflık k.ınuııuııun touili göre, umumi kanaat, Musolininin 
\c ·ı· sı .ılı- amb:ırgosııııun kaldınlıua Alman - Sovyet sulh teklifleri k in 
~ 1 leh" ı :ı 

• ınt c lıulunıııuşıur. zaminlik vazifesini görmeği kabul 

ı. ilaha s;ırıldığımız prensipled e· 
sas olarak alacağız.,, 

Rayiıtağ içtimaı 
Amsterdam, 4 ( A.A. )- Ber

linden "Telgraf .. gazetesine bildi
riliyor: 
Rayştağ cuma veya cumartesi 

g :ı:-t: toplanacaktır. Tc:r.min edil-
dı~:r.e göre Hitler ka:.ularını "1.l· 
man milletine bHdirmeden evvel 
Daladyenin perşembe günü söy
liyeceği nutku bekliyecektir. 

İtalyada Naziler Meclisince mü 
zak ere edilen meselelerin mahi
yeti hakkında hiçbir şey öğrenil-

1 • lıal)a - Aınt'rika \llpur sefer. 
crı t · ce~· k · ded"r memi ... tir. Zannedildig-ine göre, 

nın lalıli hakkındaki haberler e mıye gı mer ezın ı . :ı 

~.c~ınen )al:ınlannınkl.ıdır. Hcx 'c İngi l iz hariciye nazırının iç tima esnasında Kont Ciyano, 
ı'°nte eli sa, oia \"apurlnrı mua) ~en sözleri H itlerle yaptığı mülakat hakkın-
larıhlerrle ccno\"adan Aıncrikı:ı) a da izah at vermiştir. 
ı:ırekct edeceklerdir. Londrlar Kamarasında m uh-

Ruzvelt de tava.s.sut 
etmiyecek 
Vaıington, 4 ( A .A.) - Ruz-

• .... 
. ıı1Jan11 1 , :ı<lnki , eni 'ITırkİ\'c el telif suallere cevap veren Lord 

ı:ıs· · ' · · 
s· 

1 .'\gııfı Akscl ı.liin mul,1t ıucr:ı_ Halifaks, İngiliz hükumetinin 
ı:~lc l<"ınJ;mc!i~a rc;.isicuınlııırunn Fransada teşekkül eden Leh hü~ "' 
• 1' 1118 lnaıne5ini takdim etmiştir. 
" "r • k metinı" pek tabı'ı· ,.·) ırak tan•·Ja· velt, kendisinı"n, Musolini ile bir-h" ao;ınıdt' haricb c nazırı d.ı h:ı1.1r v • ·~ 
~şıur. C'.&ğını kaydettikten sonra idemi~ · l ikte Avrupa anlaşmazlığrna mu-

- tir ki : tavassıt rolünü ifa etmesini isti-
Çek tnültecilerinden bir "- Alman hüki'ımeti tehditler- yen herhangi bir İtalyan teklifin. 

kafile daha geldi kumetini pek tabii olarak tanıya. den haberdar bulunmadığını bil
de b u l u n a c a ğ ı yerde bi- dirmiştir. 

Almanların idaresi altında ya- ------------------------ ------

~alllak istemeyerek Yugoslavyaya JI lu h arebe vazı•getı• 
b~san Çeklerden mürekkep on l V .I j 
ırk" . 

ışılik bir mülteci kafilesi bu 

=~~::~~;::::::.:~·!~·.:::::~ Alma ny aya gönderil en 289 bin 
;1~~a::~:~~~~:~a~~:kc~on!:~ ton eşya müsadere edildi 
osıugu • b" . f memur]arınt!an ırı tara. 

i~~da.~ karşılanmışlardır. Burada Garp cephesinde havalar bozdu, 
y gun kaldıktan sonra Suriye 
1 Oluyla Fransaya giderek Alman- SÜ k o net başl ad 1 
arak 

olu arşı harp etmek t1zere teşkil Pnris. 5 - Garp cephesinde tada Norveç ticaret gemilerinin 
Alman denizaltıarının işaretlerine C k

nan Çek ordusunda yer ala-a l rid silkünet oldufo bildiriliyor. Yağ • a ır. ~ 
l( mur yağmaktadır ve hava soğu - riayet etmeleri ve muayeneden 

Çcko açanlar, seyahatlerini eski muştur. Y a ğ m u r dola- kaçmağa çalışmamaları lüzumu bil 
Yorl .. ıovak pasapcrtlariyle yapı. yısile ha\·a faaliyeti dunnuştur. dirilmektedir. 
va ar. Hepsi de gönüllü olarak Yalnız ara sıra top"U ateşi olmak. Berlindeki Lctonya sefiri " İmau-

tanlar . . . k~ " 
bul ı ıçın çarpışmak ım anını tadır. 
i~irıa~akları için çok s e v i n ç 

tıc olduklarını söylüyorlar. 

Şehriın~-cmekli 
h· Alınan amiralleri 
~ır nı·· d 

Fransızlar Alman arazisinde iş. 
gnl ettikleri sahayı tahkim ede • 
rek .Majino hattı önilnde ikinci 
fakat dnha zayıf bir tahkimat vü _ 
cuda gctinni!jlerdir. 

ABLUKA VE DENiZLERDE 
FAALİYET nı· u dcttenberi m~zunen \1-

de:?"?da bulunan d~niz harp aka- Abluka de\ am ediyor. f ngiliz is-
Al 

1 1 ProfeSÖrlerinlıen emekli tihbarat nezaretinin bir tebliğine 
nıa ntan amirali N. Lutso, e ki Al· gôre "30 cylulde nihayet bulan 
<fa n donaıı,m:ı ı kumantlanların. hafta içinde, İngiliz kaçak servi i 
bun anıiral Yon Ditten ile birlikte Almanyaya gitmekte olan 33 bin 
§eh sa~ahki emplon ckspre:.ile ton e<ıYa mü adere etmiştir. Bu 
ı~ıze gelmişlerdir. suretle harbin ilk ayı içinde mu. 

rınct 1 
Alman amirali Sirkeci ga- sade re edilen Pşya miktarı 289 hin 

l:it-~n doğruca Tokatliyan oteline tona balii! olmaktadır." 
"'1§1erdır ~ 

-- · Bir Alman tebliği ise ısunu bil. 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!~ 
ıtır 1• 
d .ı IJ • • l _,. . . l 
llrı] .,, • rcı .ı:ııuı11l 111r111 o -

,, ıı, deki " ı f k "•lr 1 sop, ren, zın · ... ., 
lır:..nn·ı •~lı) nn ı::rev lns' iri... Onu 

th ırsj . 
o n~r nıı, ,. ,.:ı lıc~icııııırzsiııiz, 
&ıJ cJ '

1 
tncsclc: ' · '. ıt nıılamııın:ık mı. 

( ı en !ıclir? 
b rene ~ . 
et . .,:ıırlcrln eserlerinde gnr:ı· 

'ar. l' k', ., a a\ı h c ı. k:ıh••I cllık. Fnk:ıl 
l{'ri lıJ nı ll<'k lıilıııcrlij:liı ıiz J,rlime-

Uorıa . r 
, ,

1 
ı. rlmnl-ır. de ı;: ır:ıhel 

.. ltq " 
.,o~ Nurullah AT AÇ 

diriyor: 
"Alman deniz kuvvetleri 30 ey

lilldcnberi 72 vapurda araştırma • 
lar yapmışlardır. Bunların içinden 
kaçak eşya taşıyan birkaç tanesi 
tevkif edilerek Alman Umanları • 
na gitmeğc icbar edilmiştir." 

YAKALA..~AN \'E\'A 

Il.\TIRJl,AN Gt:MtLER 
Norveç hükümeti, Alman bükü 

metinden bir nota almıştır. Bu no. 

ta" vapurunun snbest bırakıldı • 
ğ-ını bildirmektedir. 

•·tmauta'' vapuru. son günlf'rdc 
İsveç sularında Almanlar tarafın. 
dan tevkif edilerek Kiele götürül. 
müştür. 

lsveçin, "Kor holm.. \'apuru 
odun hamuru \'e kağıt ile yüklü 
olduğu halde Vilmintona giderken 
Sandham açıklarında entema yo_ 
nal sularda bir Alman harp gemi i 
taraf mdan yakalarımı.§ ,·e Alman 
limanına götürülmüştür. 

Höyter ajan ının Stokholmdan 
ö~rendiğine göre. her türlü ca uslu 
ğa mani olmak ürerc Götenbcrg 
limanına mezun olmıyan 5ahısla

rm girmesi yasak edilmiştir. 

Gönderilen malların üzerine ad· 
res yazılmamakta ve yalnız işaret
ler konulmaktajlır. 

4911 tonluk lfö~h i"mindeki 
~orveç vapuru Singapur limanı· 
nm methalindeki torpile çarparak 
batmıştır. Yapurun mürettebat ı 

kurtarılmışsa da dokuz kişinin 

hastaneye nakli mecburiyeti hasıl 

ur. 

Yüksek Letonya meclisi rei~i 0-
wlin, Letonya ile So\·yetler birli
~i ara~ında yapılacak müzakerele
re iştirak etmek üzere tayyare ile 
~foskovaya hareket etmiştir. 

Litvanya hariciye nazırı, Crb~ys 
hükumetle görüşmek üzere husu-.i 
bir tayyare ile l\loskovadan K:ıu

nasa dönmüştür. 

Litrnnya kabine i, rei. icu:ıJ.ur 
Smetonanm nezdinde fevkalade 
bir toplantı yapmışt ır. 

Litvanya ile müzakere 
LilYanya ajansı, hariciye nazı

rının müzakerelere devam etmek 
üzere yakında l\lo~keıvaya dön~
ğini bildirmektedir. 

Sovyetlerin arzulan 
Mo:-;kovada çıkan lzve~tiya g:ı

zetcsi, Sovyetkr birliğinin Leton· 
ya ve Lit\'anyadan Sovyetler ile 
birer kar51Jıkh yardım paktı imza
lamalarını i tiyeceğini teyit eder 
tarzda bir makale neşretmi~tir. 

Stokholmdan gelen haberlere 
göre So,·yetlerin Baltıktaki icraatı 

1 ·veç efkarıumumiye'ini endi~ye 

dü5ürmktedir. 

E::.tonya taraf mdan Sovyetler 
birliğine terkedilmiş olan yeni 
üslerde teşkilat yapmak üzere Tal 
line g~len Sovyet heyetinin şimdi 
sahil mmtakaları ve evvelce te!'bit 
tdilen limanlarla iktifa etmiyerek 
Dago \'e Osel adalarını tamamile 
işgal etmek i terliğine dair gazete· 
lerde çıkan haberler Stokholmda 
muhtelif şekillerde tefsir edilmek
tedir. 

olmuştur. 

lngiliz ordusuna yabancı
lar.:la alı~abilecek 

Londra, 4 (.\ .A.) - htihbarat 
nezaretinin bildirdiğine göre, 28 
eylUl tarihinde imzalanmış o lan 
bir emirname ile yabancılar, İn
giliz ordmıuııa girebilecekler \'e or 
duda subay dahi olabileceklerdir. 
~ıaamafih. yabancı Lejyonu ihda
sı ve orduya bol miktarda Ye her 
i:-tiyenin kabulii mc,·zuubahc; de. 
ğildir. Orduya bu suretle ilk gire
cekler ara<:.ında Polonyalı tayyare
ciler vardır. 

Holandada .silah altına 
alınanlar 
Am-.terdam. 4 (A.ı\.) - Re:;

men bildirildiğine göre, 1940 kura 
efradının bir kısmı 23 ilkte~rinde 
silah altına çağrılacaktır. Du çağ· 
rı, piyadelere ve bisiklet kıtaatma 

:ıittir. 

Belçika hududunda bir 
hadi.se 
Brüksel, 4 (A.A.) - Almanya

nın Brüksel sefiri. sekiz Alman 
askerinin bir kamyon üzerinde 
yanlışlıkla hududu geçmesi hadi
se ini bizzat tetkik etmek üzere 
hadise mahalline gitmi~tir. Bu as. 
kerler mevkuf tutulmaktadır. 
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Kamıl Paşaya hükumet darbesi 
olacağını haber verdim 

Bu vaziyet, memleket içinde 
ve bilhassa lstanbulda büyük bir 
heyecan doğurmı·!>tu. Fakat bir 
yandan da siyasi ihtlraslı.r gö
rüklcnlyordu. Bilhassa harici teh_ 
likelcr Anadoluya kadar uzamak 
istidadını gösteriyordu. 

Halbuki, o esnada iktidar mev_ 
kiinde bulunmayan, hatta bir 
kısmı te\•kif edilmiş olan İttihat 

ve Terakki rüesası gizliden giz
I:ye ictimalar aktederck hükume
ti devirmek için te§ebbüslere gi. 
rişmişler! 

Vaziyeti, maksadım tabak • 
kukundan ve " Mevi fiil " e tat
bikinden haftalarca evvel diğer 

bazı arkadaıslarım ile beraber ben 
de öğrendim. 

Bu arada Gazi Ahmet .Muh. 
tar Paşa kabinesi sukut etmiş. 

Kamil Paşa Sadrazam olmuştu. 

Gerek büyük kr.bine Ye gerek 
Kamil Pa.5a hUkümeti bize kar_ 
şı ltihat ve Terakki erkanı gibi 
had bir husumet göstermedikleri 
ve hepimize kar§I ııempnti gözü 
ile baktıkları için bazı teşebbüs

lerde bulunmak kararını verdim. 
Vakıa her iki ka'Jine azası üze
rinde zihniyetimiz hiç bir vechile 
müessir olmamıı~tı Fakat kendi. 
lcrine vuku bulan mUracantlan. 
mızı da güleryüz. taUı dil ile 
dinlerlerdi. 

Kanaatimce, o gUnkU \'aziyete 
göre, yani devleti"l harici ve da_ 
bili bir çok müııkil içinde Ye 
harp halinde bulunmasına naza. 
ran, yapılacak olan hüki:met 
darbesinin çok fena neticeler ve
rebilmesi ihtimali kU\·vetli idi. 

Bu sebeple Sadrazam Kamil 
Paşayı ziyaret ecerek kendisini 
İ ttihat ve Terakki tarafından ge
lecek tehlikeden haberdar eyle. 
rnek istedim . 

O zamanlar Tepe başında otu. 
ruyordum. Bir sabah, erkenden 
arabaya binerek doğruca Babıili
ye gittim. 

Kamil Paşa ile Mearutiyetin 
ilanından beri şahsen muarefe 
peyda etmi§tim. 

İhtiyar sadrazam ile karşılaşır 

karşılaşmaz: 

"- Mühim ve gayet mahrem 
maruzatım var. Sizi bunun için 
rahatsız ettim." 

Dedim. 
Kamil Paşa. koltuğunda hafif

cc doğruldu, belli etmek isteme
diği bir hayret ile bana baktı. 

Eliyle kanepelerden birini göster. 
dl ve: 
"- Sizi dinliyorum doktor bey 

evladım, hayırdır insaallah ?" 
Sözlerini söyledi. 

Kamil Paşaya, "Maruzatı" mm 
temennisine hiç de tevafuk etme_ 
diğini, İttihat \'e Terakki cemiye 
ti tarafından bir komplo hazır

landığını, pek yakında Babıali. 

nin basılmasına te!jebbüs oluna_ 
rak ta.'larlanan hilkümet darbesi
nin tatbik mevküne konacağını 

bütün tafsilitiyle anlattım. İhti

yar vezir, mümkün olduğu kadar 
sakin görünmeğe çalışarak beni 
dinleyordu. 

Laflarımı bitirmeden önce, mcv 
cut hUktımeti istihlaf edecek o. 
lan kabine listesini de sadrazama 
verdim. Elime geçen bu füıteye 

nazaren, Mahmut Şevket Paşa 

sadruam, Enver bey (Pa~a) 

harbiye, Talat bey (Paşa) dahiiL 
ye ve Cavid bey de maliye nazırı 
oluyorlardı. 

!{amil paşadan müsaadesini ri
ca ettiğim zaman, ihtiyar \'Czir: 
"- Keyfiyeti, derhal dahiliye 

ve harbiye nazırlanna bildirerek 
icabcden tedbirlcıi almalarını söy 
liyeccğim. Berhürdar ol e\'ladım !" 

Diyerek beni uğurladı. 
Babıaliden ayrıldıktan sonra sa

raya gittim. 
Maksadım. ikinci mabe~inci 

Reşit beyi görmek ve hazırlanan 
"darbe! hükumet" den onun \'a. 
sıla.siyle Padi!ah Mehmet Re§at 

V i de haberdar etmekti. 
1kinci mabe)inci Re§İt bey, be

nimle konu!jtuktan sonra: 
"- Een de. sizin gibi, "darbei 

hilkümct" teşebbüsünü cluymuıs

tum. Hatta, Prens Sabahattin 
bey de, bana, bundan bahseL 
mişti. işittiklerim ile söylemi§ oL 
duklarınız hemen hemen aynı §C· 

kildedir. Keyfiyeti, hem Hikipay 
Şahaneye arzeyler hem de sad. 
rnzam paşanın nazarı dikkatini 
eelbederim !" 

Cevabını verdi. 
Babıali va.kasına tekaddüm e

den gUnler arasında, o zaman 
şehremini olan Operatör Seneral 
Cemil Topuzlu ile de bu mesele 
hakkında göıiiştüm. 

Operatör General Cemil To
puzlu, benim gibi. darbei hükQ. 
met teşebbüsünli haber almııı! 

Bir sabah ısehremanetine uğra. 

mış, "Şehremini Pa§a" nın ziya· 
retinde bulunmuııtum. Çok sa_ 
mimi bir surette konuştuğum 

Operatör General Cemli Topuzlu 
ile, darbei hükümetin, memleke • 
tin dahili ve harici bUnyeaj Uze· 
rinde büyük ve menfi bir tesir 
icra edeceğine dair uzun bir has. 
blhal yaptım. "Şehremini Paııa" 

da mutalcalarıma, aynen İ§tirak 

eyledi. 
General Operat6r Cemil Topuz 

lu, az sonra beni de refakatine 
alarak otomobil ile Babıiliye 

geldi: 
"- Haydi Nıhat, yürü be • 

nimle." 
D~di. 

Sordum: 
- Nereye gidiyoruz, pıııam" 
' '- Dahiliye nazın Ahmet r 

şit beye ... Meııeleji ona da a11· 
talım!'' 

- Gelmeme ne lüzum var. J 
şam '! Siz, nazıra söylejin ... Er 
Sf'>n, ben, sadrazam pa~aya ltomr 
lo tasavvurunu minelbab llclmih
rap izah ettim. Hatta ltutıatçı

lnrın iktidar mevkiine getirmek 
istedikleri kabinenin listesini bile 
verdim. 

( Deııamı t'<N) 

Garajlar aldıkları 
ücretlerı arttırdılar 
Taksim stadyomunun ve civa • 

rınm yıkılmasına ileride baılana • 
cağı için bu mıntakada bulunan 
garajların da ~,kılacağını nazarı 

dikkate alan diğer aemtlerdeki 
garaj sahipleri şimdiden garaj Uc. 
retleıini artırmağa baıılamışlar -
dır. 

Evvelce garajlarının bo!i kal • 
maması için altı liraya veya yedi 
buçuk liraya kabul ettikleri oto • 
mobillere şimdi 12 veya 15 lira is_ 

temektedirler. Belediyenin aylık 

garaj Ucretlerini de teshil ctme11i 
temenni ediliyor. 

-~ 

Hayvan nakli ıcın 
hususi seferler 

Dcnizyolları ııark vilayetlerin -
d<.'n 3ehrimizc gelecek hay\•ann _ 
tın nakli için yarından itibaren 
her hafta cuma gilnleri buradan 
kalkmak ilzcrc hususi seferler ih. 
das etmiştir. \'apurlar buradan 
doğru Trabzona gidecekler. eark 
vilayetlerinden oraya gelmiş hay. 
vanah yükleyerek dönü~te yalnız 
1neboluya uğrayıp ihracat e,yuı 
aldıktan sonra htant.ula ı:•·l~rrk
lcr<lir. 

--0-

iıkcnderuna vapur 
seferleri 

İstanbul - İskenderun vapur 
seferleri yarın açılacak, ilk seferi 
limanımızdan Kony&ı .. apuru ya· 
pacaktır. 

İstanbul • İskenderun at'Mlftda 
cuma n sa1ı gün1erl o,ma'« nzcrc 
haftada iki sefer ,.pılm:t!c : . . :- . 
l&ft!W1tır • 
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Berl~i ~ ~.~adyo) - R~yiştağ cu \ ğ"n~ güre. $..)\-yet Ru~ya .. E~tony:l' 1 tar~ı hareketini takip edece~i su· 
ma gunu ngleyııı saat 12 de top· dakı ti;sulharekelcrc ellı tayyan, retınde b2yanatta bulunmu~ oldu 
!anacak Führer beklenen nutkunu rn yüzlercr tank \"e bın ~rcc oto. Ç"U malumdur. 
soylıyeccktir. matiR silahlar yerlc~rml'k ta:-av· 

Nazırlar meclisi içtimaından son 
~a ne,.rcdilmi:; olan tebliğ, ::ıulh 

teklifleri se:-dedildıği zaman Fran
su hükumetinin ne yapacağı hak· 
krnda bir şey SÖ) lenmemi~tir. Fa
kat lngıltere ile Fı an'::>antn tama· 
-ı;le rniima~il bir hattı hareket ka· 

Alman zaSıtasının endiş~si vunrndadır. 
ı •c\ york, 5 (ı\.A.) - 1 'e' \_·o:"k, R ... ( \ A ) '1 k d tR:'l, .> • • • • - ·' o ·o, a :ın 

Tımc:. ~azcte:.inin Var~O\'a muha. bildiril:.liğıne gore binlerce So\ >et 
bıri, Var'.;-'.J\'a<lakı .\!r>ıan polı-.inin pilotu ıle a!tı yuz tayyare, Baltrh 
IIitleı in ha) atını eınn:yct aılına :Jcnıtin '~!,i -=.e, yet harp limanı 
almak hu-.usunda büyuk bir <'ndL Kron.t:ınclta top'.arnP~t rr. 
~e hi,..,etmektc olduğunu bildir· 
mektedir. Führerin Var~ovaya mu 
zafferane duhulü mera-!mr sebC'· 
biyle tehlikeli ktmiC'ler. uza~da~tı 
rı'mr~tıı. 

İtalyanın vaziyetı 
Homa, 5 (A.ı\.J - ~les;,a~e~·o 

\e Popolo di Roma gazetele. i. 
sütunlarından bır çoğunu dun .\
vam kamara rnd::ı ) apılmı~ olan 
müzakerelere tahsis etmektele. 
ise de bu müzakereler hakkında 

hiçbır mutalea \'e tefsırlerde bulun 
nwmakladırlar. 

llalyan malı:ı (ilinde Çcmberlay 
nın ) apılacak sulh tekliflerinin ih
timamla tetkik edileceği suretin· 
deki beyanatına i~aret: edilmekte· 
dir. AncaR bu mahafil, Çember
laynin Çörçilin azimkarane hattı 

hareketini tasvip etmiş olduğu mü 
taleasında \·e hinnetice umumi in
tiba, harbin hitama ermesi için 
daha pek çok zaman lazım olduğu 
merkezindedir. ltalyada harbin 
temadi:,i hakkında ltalyanın bi· 
taraflığının bundan müteessir ol
mıyacağı tahmin olunmaktadır. 

!Lal; an gazetelerinin karileri, 
wnt Cianonun I fitler ile yapını~ 
ılduğu görüşmelere ait haberlerin 
)Ü)'Ük manşetler altında neşredil· 
nemiş oTmasından dolayı hayret 
lmektedırler. Bundan Berlin ta
·ıfmdan yapılan tekliflerin ltal
aca tamamC'n kabul roilmesine 
mkfın olmw' .:r neticesi istihraç 
dilmcktcdir. .. 

So"yet tahşidab 
Kaunas, 5 (A. i\.). - Öğrenildi-

A:man genç i}ia~ billp 
Derlin radyosu bugün butün Al-

man g;m;liğıne 11;up c..:~.-c:, kıo::. 

~rkek bütün Alman gençlerini va· 
tanı korumak \'e ona yardr.'11 ,.t. 

m~k için yazifelcri basH:a g ~:m:?le. 
;-ine da\et etmi~tir. 

Bertin ra:.lyo:;,u Le'w•tanclli h::.ıl 

:uıırcla bir buçuk mi\y~n \lıra · 
izcisi bulunm::ıkt·ı o~dl'~'Jnu ,, 
pJ~la .te:.!fon, telgral inzıh~t '"'' 
münakalat i~· erinde çalı~tıklarmı 
bildirmi;; ve bütün geı.çlıfti a) nı 
~kilde bu harp zamanında vatan 
i~lerind~ çalı~maya ça~ırmıştır. 

Fransız - İn .,jljz tesa -ıüdü ., 
Paris, 5 (AA.) - Dün sabahki 

nazll'lar meclisi içtimaının sonun -

da hükfımet malıafilindc Fransız 

larla lngiliz!C'r arasında gPrek a~. 
keri, gC'rck mali ve gerek ikt'ısa. 
di sahadal:i tc!'~nüdUn her zaman 
kinden çok daha kuvvetli olduğu
beyan edilmekt~ytı:. Frano;anm ne 
taraftan yapılırsa yapılsın ve ne 
şekilde olur!la olsun sulh teklifle. 
ı'ine vereceği cevap. intihap etmiş 
olduğu yolu takip etmek hususun. 
daki kararı sarsılmaz olan lngiltc
renin vereceği cevabın aynı ola _ 
caktır. Çcmberlayn, lnglltercnin 
takip edeceği )"olun ne olduğunu 
dün açıkça göstermiştir. 

Nazırlar mecli!>inde Daladyenin 
yapmış olduğu beyanat hakkında 
rc5I!li malumat mevcut olmamak
la beraber ileri sürülc:e!c sulh tek 
lifleri karşısında Çemberlaynin 

"ul cd.:-:~'.'e:-ini ~öy!em~~e h::ıcet 

1 \'Okt•Jr. 

FR,\ NSIZ ..\HLUJ\..\ 

N J 'ZAr ET11't1" ,. AZİli ıı;umt 

Pariı:ı. 5 (A.A.) - Abluka ne • 
z~rrtinin vazaifini tıırif <'den ka -
nr:ıamc. bu vC'zai"in dahi!de ve 
hariı;:~e düşmanın iaşe igleı ;ni ha;, 

!cidar etmek olac&ğını natık bu • 
lunmaktadır. 

Yeni nezaretin faa:iyeti. lngil
tcrenin iktısadi harb nezaretinin 
faaliyeti ile hemahenk olacak ve 
o:ıa mı.:\·a;:i olarak inl:hıf edecek. 
tir. 

ltalyada otomobilbr 
h!.'\.k:nnda kararlar. 

Roma, 5 (A. \.) - Koorpo as
y.:m:ar \'C mü;1ak:ılat ııezar.etleri, o
lomD:,il r.1ünakalatı hakkında pre
felerle onlara tabi organlara yeni 

1Jir takım talimat \'ermişlerdir. 

Ditarafların hu,u::.i ..;ıiılıat yurt 
!arının. fıvan azası ile milli meclis 
aza:-ının olomobillerir.e yeni bir 

takı;n imtiyazla!'. \'e üç aylık hu. 
susi seyrüc:efcr ruhsatnameleri Ye
rilmiştir. Bundan başka şoförü ile 
veya şoför~üz olarak otomobil ki· 
ralayan mue~e;;eler, tak~i sen·isi 

buluoan 5ehirlerde bile hu,usi 
seyrfü;ef er ruhsatnamel<'ri alabil<.>· 
ccklcrclir. Fakat ruhsatname ala
cakları otomobillerin adedi, tahdi
data miıteallik tedbirlerin ittiha
zmdan ev\"el malik oldukları oto 
mobil miktarından az olacaktır. 

·~-·.1 '\I '°"• ·,. ·.• • 1 ,e .;, •"•~ 

MEŞHUR KAHKAHA KRALLARI 

Lorel ve Hardy 
Harbe gidiyor 
Tüı·k~e sözli.i son f:Jr.ılcrİnl!e bu aI:pmdan itib:ıren 

SARAY Sinemasının 
.V ASI SALON UNU Kahkaha tufanıyle çınlatacaklar 

ve neşe sağanağına boğacaklardır. 

ilaveten : FOKS JUR NAL - Son Avrupa harhi 
~. ,.. •;, • • •• - • .. • <Ilı 

~ı~raımmmllülllllllmll~Jllllllllllli'l:I ~ DeNY A~StNEMACILICI NIN ŞAHESERi ~ ''.'.IBl•lrım!l-lm" r MARIE AWTOJNETTE 1 
- DON AKŞı\M Metel'- ve ipek Si•lEMALAP.INDA 

Görülmemiş ve eşsiz bir muvaffakıyet kazandı 
Bu filmin 2 DEVRE Ye 17 kısmı bi.-den gös~cril.,ceğ·n:Jen 

'l llllllınıı~mııı mnı1~111111-... saatlerine ~il,;kat: ı.:o - 4 - 6.30 ve tun 9 ~a 
sea:-ı1 

'lr."··ıııı~· ,rtil, ılııtır.ııtı!H 

~ TEK,'\11L tST.ANBULUN ARZUSU YERi NE GETiR iLIYOR. .• 
, ) 10.000 kitinin ıöremediği 

) Damgalı Kadınlar 

) 
) 
) 

j 
\.iıı. 

BET T 1 D AV İS 
15.000 kişinin yer bulamayıp geriye döndiiğii 

B rodvav Serenadı 
FRED ASTAİ R E G İ NGER ROGERS 

On binlerce halkın müracaat ve arzusu iizcrine 
Bu ıenenin en güzel bu iki büyük filmi bugün matinelerden itibarer 

LALE Sinemasında 
DiKKAT: Hususi ilave: BugÜnkün ekspresle gelen en yeni METRO JURNAl .'da son harp 

n hneleti ve bir ~ok zengin tefetrüat Scııı.nsh· Bro.dvay seı·enadı 2.30 - 6.15 - 10 da 
... Danl ah kadmlar: 4.30 - 8.15 ·de 

ri hikiycler arasmdan seçilecek 90 h.lkiye Ha.benle n8'!fl'ecll. nonder ıld for ek , her otuz hikayede birer eleme Ue, en gilzell bulunan U<: 
~· l lıiliitye seçilt>"cck, 90 hilti\yeıı in neşrlnj müteakip e1de edil<'cck .. 

tB~ taral ı l incit:e) 
mutakerelcıı, aıııa}l) ve ha\.ıayı~ 
la kJr)tlı) acağını Umİt eJiyo;-um. 
Tuıkiyenın Ka;atfolll4'Ct..: \C A· )a· 

da bu) ili.. bıı al;i!w.~ ı v~rt'.n \ c bu 
a:aka kem.lisıııc hakık.ıtt!n ıc;.ıp tt· 
tiğı gıbı H.usya ıle ~u :;cııckrdc 
yaptığı veçhile dostluk münac;ebct 
teri i<.Jamc,,ine ım!Uin 'eı mel, tedir. 
Türkiyenin ayni zamanda Ahde. 
nitde de büyuk bir alak"c.o:;ı var· 
dır. Ve bu alılka, kendbini lngilte-

~ ,, h ikily.e aro.smd:ın da birinri. ikinci 1·c üçüncü Jiikayeler ayrı

~ 1ac·alltar, 

; RAill'.:K itlarc~i bu şekilde ııynta.c.ak !) hikiyed211 J;irind~ e 15, 
4 ikim•i,\·e ıo, üçünciıye 7, 4 ıincü lc11 9 wıcuya kcln:.r be~ Um 

r~"""~®V~YI V '! şariUaır 
"- NU.ıiye mÜllabaJcumaı. 1 ttrak için n t 'i surette amatör ol· 

mak şa:-ttır. Glintlcrllecek hiı.ftyelmn mennlannr intlhnptn 

rnföıabalmy.a h<ir<>cek olunl:ır 'lerbesttirlcr. lDha~·c'.<''!'iu hiçl>ir 
~ yeıde intişar etmiş olmaması , ancak, mevzularoı yerU. hareket. 
! li olinıııH, hikaye tekniğine uygun yazılımı; ve seyrek satırla 

f daktilo ettirilmiş bulunması, kiğıtlarm yalnız birer: taraf mu 

• ··~ılını5 ve her hikayenin 100 kellmeden fazla olmaması "arttır. 

J: Gönderilecek hikayelerden ı~·i olanları "Müsaha.laL" kaydi
l ıc \'e 'iıro. nmnaraqı takip edilerek ne.5rodilmeye başlan~a' fır. 
2 ffikiycler, tstanl•ut Ankara caddl'~im1e Haber ;azefc"'I \'ar.ı 
~ 'ltidürfüğüne "Hikaye müsabaka'i1'' kaydiJcı gönderifme!:ılir. 
( 
"' , ·- ................. ....................... 9'' 

1 re ile Framanın hüsttü niyetlerini 
ve icabında yardımlarım takdire 
sevkeylemektedir. Bat:ı anlarda 
telifi ımkansıı gözükebılecek olan 
bu iki gerçeK. alaka ve menf.aat a· 
rasmda çaqn~ma husulUne mani 
olmak için Rus hükumetine yar;
dun etmek zor değildir. Te ·lim ea 
delim ki Türkiye kendi menfaati 
icabı olarak bütün komşularile 
dostluk münasebetleri idame et
mekte haklıdır ye biz 'Fürkiyenin 
Fransaya ve 1ngiltereye kar~ı ta. 
ahhütlerini tutmakla beraber, bu 
dostluğu temine çalışmamm bizim 
için asla gayri dostane bir nareket 
telakki etmeyiz.,. 

lngiltere ve Fransa} le;. 
ticaret anlaşmaları 

Samuele ~vap \·eren Lord Hali· 
fax, demi~tir ki: 
"- Samuel 'Fürkiye ile Rusya 

arasında mevcut olan ,.e bugün ta
zelenen temasın ıdrak ılc. kar~ılaıı
masrnı istemek suretıle hüyuk bir 
kiyaset göstermiştır. lkı biıyük 
komşu olan 'T'ürkiye ilt: So\') etler 
birli~1 arasında doo:;t\uk muna"::>cbet 
terinin idamesini görmekle hiç ~üp 
hesiz daima bal1tiyar olacağız. Bu 
münasebetlerin bir taraftan lngjl
tere ve Fransa ve diğeıı taraftan 
Türkiye ara<>mda mevcut sıkı mu· 
nasebetlerle muhakkak taaruı et
mesi icap etmiyeceğını ve hiçbi~ 
zaman da taarruz etmiyeceğini 
z<ınnediyoruz.,, 

Daladyeırin si zleri 
Paris 5 - Fransız başvekfü Ba. 

( l?aytafı 1 incide) 
Yeni anle.şmaı meriyete girtlik _ 

ten sonra Tifrkiy~dcn bir s~ucdu 
on mil) uu liralık mai alnıa.ı;ı iht • 

malı vardır. Bunun da.ha ~ı) ade uı, 

nıası da um.it edilebilir. 
Yemi mukavele ta.tbik ~

ye kadar işle.ilin yürüme8hıi t emin 
içjn muvaltkat bir anlaşma yapıl. 
mı~tır . .Bu muvakkat :trıJasm&.ya 

göre. 1ngllizler: bizden aldıklıı.n 

mall::ı.nn bNlelleriniıı yüzde otu • 
zunu dövizle ödeyeceklerdır. 

A.sıl aıılaşnıada da mal bedelle 
rinın bır kısmının dovizle odertmesı 
k:'!)'dı vardrr. 

Bunun nisbeti yakında tmıl.ıit 

olunacaktır. 

r..ondrada işimizi 

sonra tekrar Fransaya 
bitirdikten 

uğradık. 

Yeni anlamna hakkrnda temas \'t• 

tetkiklerde bulunduk. 
V a.ziyetin normal seyrinde ol • 

ladye dün meclis hariciye komisyo duğunu gördük. Fransızlar da bi. 
nunda izahat vermiştir. zimle iktısa.dı. müna.sebetlenni ar. 

Daladye, Türkiye ile müzakere- trrnıalt. arzusundadırlar. Ancak bir 

.;;ok tıcari müessese sahiple; ·n· ı 

a:>k1.:dık vazılelerıni itıı.. clmck' ' 
olmaları ~ı.l.ıı lıaq~tcn ileri g~ıc l 

::lf'!.ıcııleı iı:;lcriıı bıttabı a:·zu. eL il ' 
dlğı kadar ;;ı•ııiı:lt•mı.:siıw 

bır a.knıuıııak laılu. l!'akat 

ır. :..J ı 

bı nJ&r 

gı~·wıdn .l'raıı.ı:raııııı ıııcmlek i -
0111.deıı 1.ıır eerrede sekiz milyo ı 
lıı-.dıli. ınal alac;ıgı tahıııiıı l'Gı.ı -
)Or. 

!':>cyatıatimızın :M;ınş Deniz. k ... _ 

mı c·p~) cc hE'yecanlı oldu. V:.ı:•LL -
rıım11zun bir tehlil<..,.Y" uftr. r. ıı; ı 

ihtimali mevcut o!d11ğuncl:ın :·::.!. ı 

lara cankurtaran dıığrtılm" tı. 

~eyalıalllnı?. UJTJ umı.\ etle i ~ i "' ... ı. 

Yoldıı. hic; bı~ arıza gerin · ·l 
GE'çtığimız memlPkctler tar . • u • .ıl · 

sakin bir haldeydi. 
ltalyanlarla ucarcl anlaş-namı -

ıın tatbikına devam edilme' •p(ii,.. 

Burada bırka.ç gUn. kaldıktan 

sonra Ankara.ya gideceğim." 
Düyunu umumiye Türk ko '1S rı 

Ali Rrza da bugünkü trenle mcfll 
leketimize dönmüştür. 

terin seyrini anlatmış ve Ankara 
hükmeti ile olan münasebet i vasıf 
landıran dostluk ve dürüstlüğü 
kayt ve bilhassa işaret eylemiştir. 

Londradaki heyet!lmiz 
Londra, 4 (A.A.) - Orgeneral 

Kazım Orbay ile refikası ve Türk 

Bir Yunan gemisi Almanlar 
tarafından b&tır:ıldı 

heyeti azaları şerrine, dün öğle - • (Baş t.ara.fı l! incide) 
den sonra Claridı:;c otelinde hü - mecburiyet hasıl olmuştur. Fakat 
kiımet tarafından bir kabul rami 1 hi~birinin hayatı tehlikede değil. 
tertip edilmiıı misafirlere mılli dir. Tahtelbahir, kendilerine haya 
müdafaa koordinasyon nazırı Lord 

1 
ile şi;irılmiş bir sandal ve!·mi'3. on

Chatfield tarafmdan ağıılanmı!J - lar da bu sayede sahile varabilmiş 
tır. lcrıiir. 

Emekli maaş 
sahipleri 

Emlak bankasının faiz 
haddini indirmesi 

temennisinde 
bulunuyorlar 

Emlak ve Eytam Bankası, ma -
aşlarını vaktinden evvel kırdır • 
mak suretile para almak için mu. 
racaat eden emekli ve malullere 
yüzde 12 faizle tcciyatta bulunu • 
yor. 

Alakalılar, diğer bankaların fa.

iz m.iktannı ytızde 6 • 7 ye kadar 
indirdiğini ileri sür~rek Em?ılk ve 
Eytam Bankasmm kendilerinden 
kestiği yüzde 12 faiz ve komisyo • 
nu fazla bulmaktadır. 

Bazı emekli ve malul maaş sa • 
hipleri bu hususta hükumete mü -
racaate karar vermişlerdir. 

Bunlar arasında olan malul e • 
mekli yüzbaşı Mehmet Aytaç ga.ze. 
temize v_aziyeti bildirerek demiştir 

AJmanyanın bitarai~ara 
'", b ' ar,., ı 

Londra, 5 (:\.A.) - "P.örter a
janı:.r Berlinden istihbar diYor ... 
Deut~che All~~r'meine Zcitung, 

İngiltere ile tic:ıret yapmakta olan 
bitaraf m~mlekctler~ bir i:~tartla 
bulunarak ezcümle diyor ki: 

''Hafif Alman harp gemileri bi· 
taraf gemı sahiblerinin yanh5 dü
~üncelerini tashih etmek \"e lngi.l
tcreyı ikti:;adi zararlara ~okmak i· 
çin geçen hafta denize çıkmıştır. 
Almanyanm tanzim etmiş olduğu 
kaçak eşya listesi, İngiliz listesine 
tekabül edebilmesi için, uzatılmış
tır. Bazı bitaraf müe~seseler, 1n
gilterenin bahri satvetinin kendi
lerini himaye edebileceğine inan
mı5lar ve harp tehlikelerini göze 
almışlardır. Bunlardan bir çoğu 

şimdi ierck gemile-ini. ~- .,:: '1:-:· 
mulelerini kaybetmek su:e, a i..U 
hatalarını ö.jlyeceklerdir ... 

(Deniz harbine t•e j'aka1" ·1·: re 
ya batırılan gemilere dair 3 ürıc1' 
sayfamızda da malUmat ve .:.r.) 

Bugünkü ekspre~ tfC 

K onvansiyon d .. ~ 
gelenler 

Bu~ü11kü konvansiyr n -:1 ,·:: 
ekspres trenleri iki saat '.t- ··:~· :,:· 
cikme- ile gelmişlerdir. ETı:spT'es 

yolcuları an-smda bulunan ı.: .. -
kinazi adlı bir musevi mC1endi:s. 
Fran:.;adan g-eldiğini, ftaır~da ya 
hui::lilere karşı his bir dil!n.a '1Jk 
görmediğini, yalnız Bulgarista.n' 
da g.üçlüklc karşdanarak ~lind"n 

pasaportunun muvakkaten alındı· 
ğrm ve Sof yayı yarım sa.at l::H • 
gezmesine imkan bıralrmaınaJc 
için bir takım zoduklar çrkarrldı' 

ğrnr 'öylemiştir. 
Avrupada bulunan iki. Tür!~ 

tadr ailesi vle bir talebemiz bu· 

gün memlekete dönmüşlerdir. 

Pencereden düşen 
çocuk 

ki: 1 
- Bmlik ve Eytam Bankasının 

hükumetimizin garantisi altında 

olan bir para muamelesini, diğer 

bankalardan bir misli derecesinde 
faiz ve komisyona tabi tııtması 

doğru değildir. Bunun t ,,.,, ~ • 
znndır. Maaşlarım kırdırmağa 

ml'cbur olan küçük istihkak sahip
lerine bu muamele çok oğır geli. 
yor, 

Ortal.:öyde çiftlik sokağrnda "3 
numarada oturan 1..;mail ~·ı~ı c..,.. 
km yaşında Mediha dün altı nrt· 
re yükseklikteki pencere1~rı sr· 
kağa düsmüş, ağtr !"Urette : 1:ır;ıır· 
nar ak baygın bir halde ha~ ~a :-;ye 
'<aldmlmıştır, 
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,._est- 1 Galafasaray Bey,oğlusporla 
y enın meş ur ztgan " 

r atarı ekseri yetfe 8-10 yaJı nd a nün .:. T:.~ ••• ~=~ ! ~/e•~~ .... ~ ::~~!,:. rF•••t •• . 
~ uK. tı ı ~ 1 U' karşıla!iitılar. Sarı kırmızı ekip c • veya cidden güzel oyna,·an Pcra 
rncı,lr-ıardan mu·· fe<ekkı'l..Jtl·r iatasaral·la Buyoı';luspor tp,:.ımlntıl kilen şiltler. ya ıtaleyi tutmuyor, 

l~'f>~tede görulecek bir çok ) er· di aczimdcn utandım.. sas kadrosundan noksan bir şekil. kalecisinin yerinde mUdaltalele • 
2el Var:; ~lep ı de biribirinden gü· Hani adamın biri köyden gelmiş de sahada §Örlc dizildiler~ rile netice vermiyor. 
k ·· :Bu tun bu yerlerde ayn ayrı de, şehrin p:::.za. ından geçerken. Galata..;aray: Olfman • Salim, Devrenin sonlarına doğru liaf-
g:~~k, Üzerlerinde uzun uzun ömründe görmediği bir papağan Fanık _ ~'ak. Jı:m;er, Rrılil • lar.mdan uzun bir pas alan ~-ara • 
def .U.sek, yolculuğumuzun a~rl h< kuşu onündc. bu acaıp mahluku Sararim, Nlnon. GUndüz, $il ~·- flm. rnKip mUdaf.aa~·ı da atlatarak 
, .• } olan \merika' a rrecih'mis ola :ie\_'I'e dalmış .. Bir müddet sonra ma.n. Bülent. tak:mının beraberlik golUnU yap_ 
"'<lgız ı · · · "' ~ bu ·~ } ı-ı mı. elele Yerıp burun papağan, ezbı>rledığı ) eganc cüm· Beyoi;.hwpor: Çaf:ıtino - ('h "- tı. lı.Ingın bundan sonraki kumu 
bak &ttzel y~leri suratlıce, takat ıeyi köy unun yuzune karşı har lek. Paocef - Ç8'~ l\lanıli, Çlc:o. Galatasaraym hfıkimh•cti :tltında 
aca ına bakma gezelim.. Ene!a kırmıc: .... e bakı)orsı:n ulan!.. ,ıg - Bambloo. M.esinezi, Baktley, g<.'Ctiyse de başka gol olmadı. hu: nereden başla~ak? .. Gelin; de..'lriş .. kuş rlı)e eyrettirj mahlfı Etiycn. TaleL BU GE('t_,1\1 i'l.\Ç 

reıı Uttan bura) a kadar bizı geti kun böyle birde:ü:irc konu~tuğunu Görülilyordu ıti, Galatasaray Bu geco 'I'.aksim stadında fo -
el caj:Jcnin ~ehre gırı~ kap1>ın- duyunca mahcup olan koylii, önli- takımında; Musa, Sal:ihatt!n. Bu. ııcrbalıç~ ile Şişli takımları saat 
~ Hırü)elim: nü ka\'uc:turup selamlajıktan son· duri, Cemil gibi elemanlar. nok _ 9 da karşılaliiacaklnrdır. 

opru u tundekJ. kaldırım ta la· ra: "Affcdeı ir.ız. izi kuo:,.a benzet- Bu ka~ılaşma Şi!iill - Fener ara. 
tının . san. d cşı · · . d sın aki bundan c,·,·el yapılan ma. 
1...., . · aynı renk 'c a) nı cm - mistım ! .. erıp, oradan dar kaç· 
~~ la~ilmı~; hem genış. hem de mış... Hakem Ahmet Ademin idaresin- çın re\'ansıdır. 
ı.:_ P. tüke. n_mek bi:miyen uzun de mar.a saat 9,10 da: Galat.asara- -

8
--

1
-----------

uır ):ol b Ben de ayni hali geçirdim .. Ço· ym hücumile başlandı. İlk anlar a Lan def.-atlon h ızı şehrin en büvük \ e e· ~ K. 
el?lnıiy u· · cuk diye ehemmiyet ,·ermediğim bu Pera hiı.ltimiyeli açık görülmekte. 

ne Os e 1 meydanlarından biri- ku",.;;ı~ sanatk"'rlann çıkardıkları S f h 1 .,,~· tbanhofa getirdi.. 1 tasyo· :r-r. a • arı.kırmızı nısı sa asına yer e _ 
- arka ilk nağmelerden sonra; huzurla- şen Beyoğlusporlular onuncu da _ 
r,, nızı Yerip, önünüze bakın-
..., &od·~ I'ında a) ağa kalkıp: "affedersiniz kikada Mesinezinin ayağile ilk 
lol p; ~günüz bu geniş ye uzun sizi çocuk zannetmiştim!,, di)e· gollerini yapblar. Bundan sonra 
:a~ ş nin en büyük caddesidir. cektim. 

müsabakalarl 
neı~cest. 

Atina, 4 (A.A.) - Balkan at _ canlanan Galataııaraylilar Pcra 
k. ~ol sizi doğru Tuna ya ve o 
"lli\..• k ı · · bl · · rdıl Fa letizm müsabakalarına devam e -
tun~ nehri geçebilmek için de üs- * * * a esını r an ıc;ın .sa ar. -

e uzatılın . kat mühacim hattmm anla!fmamıe dllntttkted.ir. 
b\~ ı,,. ış mükemmel bır as- Haydı' buradan .ı::ı çıka1 ırn. !\, 1a· -14 ~ • u. 1 olması gol olmasına mani oluyor. Atina stadında yapılmakta olan 
~~ruye götüri.ır. Şehrin en ğazalara uğrıyalım; ~. gıyım Pera, yine bıikimi~·eö alcyor. dekatlon müsabakalarının ili: günu 
~ LYeUi müesseselerinden bir kuşam hususunda kadmlar.ı tat· Falsat Taialpun bomlt oyunu ve neticesi Şlld\ır: 
~ ~~u c:adde üstündedeir. Me- min etlecek bir zenginliktedir. Her Qemanm gttıııel ploajcml&rı gole Lekatw (Yunan), ~ puvan; 

Qı\Jsiki ::::.~~ Şeh._ir: ~yatrosu~ şeyin zarifini bulmak imkan da· maııt... l'fUüo (Y.ugoala\') 3179 euvan; 
~ ı an ıçın sıgan or hilindedir. Buna rağmen Londra, Klinas (Yugoslav) 16:5 puvan. 
tııa~; kadın~ar içjn de satı~ Pans, 1evyork gibi ceplerinizde Pannellenik klUbilniln atletizm 
bir A. lan ..•. Tıyatrosu; Herhangı ne var ne yok boşaltmak felAketi
liatta~pa ~ya~ro u ayarındadır. I ne de uğramazsınız .. Şehrin yiyi· 
faiktir •.rÇOk cıhetlerden onlara mi içimi ucuz oldu!:ru gibi işte böy 
~' bıle 1 . . . k d zdu B' ~&an ·• . . . . . e gıyımı uc::amı a ucu r.. ı-

ıi.ı,,.~. ~rkestrası: Bızırnkıler gıbı ribirirnizle ikti~adi münasebetleri- Galatasaraylıların kazandtklan-
"'9.W,. kultü hib' · el de ~ . r c:a ı çıngen er n miz herhalde uygun olacak ki: bir korner ab!tmda Pera kalesinin 
tant ~ıl bir kurumdur .. "Us- kambiyodan makul bir tarzda Ma~ önü karış~or. Top Bülendin ayn -
lan b kahvehane i salonunda ça- car parası i tenilirse münasip mik- ğına geliyor. Hemen avut !:izgisi 

u sanatk" ı d'" a n en zn~ ar ar, .. .un)'. m tarda almak da kabildir .. Fransa, üzerinden çevirdiği topu kaleye 
lc'Stra \ e _en buyük sıgan ~~ ~ngiltere, Amerika paralarını ele havale ediyor. Haiemin dUdtığll 
henı~n~ teşkıl ederleli .. Peştenın geçirmek için sahtekarlık et~ğe; gol. Fakat dıııardan top kalenin 
bun· ernen her lokanta ında yalan sôyleyip mazeretler uydur- yan ağlarmdan girmiş hissini ve -

ardan b" t k · d F k t t}\t?tırni . ır a nm 'ar ır. a a mağa da h.izum yoktur. riyorsa da sonradan öğrendik ki, 
n.,, ,.ı __ ,.Yetı bu derece üstün olanı· ut k ı · · l" ak gol 

sahasında yapılan çekiç atma mü _ 
sahaka.sı neticesi~ 

Stepenik (Yugoslav) 49 metre 
55; Coits ('Yugollav) 47 metre 
99; Biro (Romen) 46 me.lre 96. 

Bugüne kadar umumi tasnif: 
1 - Yunanistan 26 
2 - Yugoslav~·a 

3-Rcımarıya 

20 
19 

~ - Türkiye 

Balkan 
14 

atletizm 
kongresı 

Atina, 4 (A.A.) - Balkan at • 
• ..., "CU Onun için karanını vermiştim: § a C'cının c ıne çarpar 
~ 'f ım. a, dünya yüzünde de Eğer biraz gezmek. ha\'a değiştir- olmuş. letizın kongresi. dün ilk iı;tima.ını 
L~ .. u edilmez .. lnc;anlan ha'-·ret- G ı ı p -'•''"'- t •~- G "apmı" ve Kior11 Balkaıı o"unla ~... ha " mek, gulüp ebrlenmek canım ister- 0 Y yen en.•uıu eACAL a - " " " -
lir~ .... ~~etlerden takdirlere dü· latasaray kalesini sanyorlar. Ve rının organizas:s onuna TUrkiyeyi 

---- "' .... 

i__Günün ·;Öp~;t·al·~ -, 

De~nir buhraııı 
m ıaıl!k parmaklıklan 

Bir demıır tJ.jcecaro: 
Mezanıl< parmakl.kları bizim 

dıyor 
. . . 
~ımıze yaramaz. 

Gazeteler şöyle bir ha,·adis \"or. 
dihır: 

Piyasada demir buhranı başgös 
terdiğindcn demir tUcc.ı ·lan bele. 
diyeyc mUraeaat ederek mezarhk 
lardaki demir parmaklıkların 

k:.ıllanılır.ıısı için izin istemi§lcr. 
Bu havadis öllilerine demir ı ::ır

maklıklı kabir y.apuranlar ara.sın 
dR bir teluş uyandırdı .. 

Bunun Uzerinc maruf d mir 
t.uccarlarımızla konuştum ve ha· 
kikatcn bir demir buhranı k&rşı

sında bulunup bulunmadığımızı 

sordum. Demir tucc.arlıırmdan Ba.. 
ki Tezcan: 
"- Vallahi. dedı, bizim ölUlcrle 
ııl15\'efrimiz yok. Fakat ):akında 

ticarcthanelerimizi kapamamız 

da çok muhtemelair. 
Esasen Almanya her nedense 

siparişlerimizi tamamen karşıla · 
mazdı. 

Bir aydan1ıeri de hiç demir gel-

Kar.:rı !<AYAB 

ı'ı•ı t·uıı 

k:.nlaı ı kapatmak mecl uri\ tinde 
kaine ğız!,, di. oriıu . 
Huıb )al ıız ;a 1) nl r. 

galiba ö ili ri de ral ntsız <' 

1\atlri K:ı~ nbnl 

ı. 

k. 

miyor. Ronıanya propaganda 
Heru:.,~nn hulunan stok demi. nl\zırı ~ehl'imtze n-~le'!ek 

rimizin ancalı 8" ldıde biri kadar 
stok deuıir. v.ar A.-ne.rj.kadaıı de · 
mir alabiliriz. Fakat serbeat döviz 
yok. Sonra Kliritık olarak demir 
aldığımız memleketler ele hali 
harpte bulıuıuyorlaı:. 

Htikiımct herhalde buna bir ça
re bulacaktır. ÇUnkU Demir kal. 
madığJ zaman daha bir çol\ if}ler 
mesl'la apar\Jman inşaatı da du· 
racaktır. Şimdiki halde 35 bin 
liraya çıkması liızımgelcn bir a -
partıman ancak S(l bin liraya ya_ 
pılabilecektir. 

Sonra zUrram ihtiyacı olan la
ma çeşidi de.mir de çok elzemdir. 

\'elhasıl biz demir tüccarları 

müşkill bir mevkide bulunuyoruz. 
Fakat mezarlıktaki demir bizim L 

Roman} a Turist O isi 13 :ı•,. 

teşrin cı:ma gum.i sal hr mera
simle açılacaktJr. Resmi k. atta 
bulunmak üzere Romanya ı ropa
gan:la nazın Aleksandro Radva. 
nu §Chrimize gelecektir. 

Cuma saba!u on buçuk•a davet
liler Turist Ofisi merkezinde top
lanacaklar burada ken ~ terine 
Romanya ickileri ikram cdi! cck
tir. Sonra bir s"nerraya gidil rek 
orada Romanya Turistti': f' J ri 
gösterilecektir. 

' . 
Biçki yurduna 1alebe 

alınıyor 
Fat.ih, Çırçırda Faikn n rkl 

şimizl' yaramaz.,. Yurdu 12 inci ders sC'nesi i :n ta • 
Yine demit" tiicearlarmdan To-! lebc ka)ıt ve kabt.l~nl' ba l m: _ 

pıılyan da diyor ki: tır. 

kı ~·._ butun milletlere: bu yolda· se, ve bunu da ucuz tarafından bir akında merkez milhacimleri memur etnti§tir. 
~u~~ni oğreten taraf: Cibanşü- yapmak 1 tersem, döviz bulmak Ratkley ikinci Penıı golünü yapı _ · Bu sabah, Bulkan atletizm cklp- ı 
~ §()hreti olan bu orkestrayı, rnü~külitma girmeden, hilek!irh· yor \'e devre 2 _ ı Pera hflkimiye.. leri nzası, Alina valisi nazır Koo_ 

" - ~mir bu~ranı vardır. Hır

davn tçtlarıa iste.Giklerl demiri ve, 
remiyoroz. Amerlkadan ve Betçi, 
kadnn demir ahıbiliriz. Tabii bü, 
kümetill brarta1. bekli)oruz. Me, 
zarlılllardaki demirlerse bizim işi~ 

ınb:e yaramaz. Ancak hırdn\'atçı, 

lar i8tifKe edebilirler ... 

Dersler 22 sen~ ııo ri mu•ema
dis en nakış ve ba;ki diki hoca _ 
bğı )a t i hır ü.,'.;rctme. 
nin id d dir. ~ urqda tahsil 

kU on l aşındaki çocukların te5- ğa sapmadan. efendi efendi Peş- ti ile bitiyor. zias tarafından kabul edilmiş, öğ -
e,y:~tSİ<Jir. Konser başlamadan teye gidecektim.. "Gjdecektim!., 1K1Nct DEVRE le ilzeri de ekip şefleri Başvekil 
tını ınsan bu çocukların yanakla· di\'onım. Çi.ınkü bu kararı harp Peralılar kazandıklan galibi.yeti Mctaksasa takdim olunmuştur. 
'ok~. ellerindeki kemanlara p~tlamadan evvel ...-ermiştim .. Jfal· kaı;ırmamağa. Galatasar:aylılar da Öğleden sonrll Atinn stadında 'ak: "lnşa.Uah hepiniz birer buki şimdi, değil benim karar- mağhibiyetlen kurtulmağa rahııı. dekatlon mlisabakalanna devam 
~ita ~ hepiniz iyi birer musiki- larım;Hitlerin kararları bile suya yorlar. Maç seri ve heyecanlı o _ cdilccr-k. biliıhara delegeler şcrc. 

tak 0111rsunuz!,. diyebilir.. dü müş, yüzer halde._ Bütün dün· luyor. Billıa.!Sa san _ kırmızı ta- finc Kifis'3iadıı b!r kabul resmi 

Hırdnvntçılara baktım, hepsi 
dUşunccli: 

··- Ötiller demı parmakhğı ne 
yaııacaklar! Biz":n demire- ihti _ \ 
yacımız Yar. Yoksa hepimiz d-k· 

aılidd tı ~ s oed r. 
Bir s nelik dC'\'feyt') haftada 

döı t giırı devam l'dilir. i!crcti 48 
liradır. As da ( 4) lira alınır. 

İki senelik dQvrc) e haftada 2 
&ün d vı;ım etlilir. Üc'"eti '18 liradır. 
A ,·da iki bra nlm.1J1ak st't'$'tilc ö. 
dc>ni'r. Gircrkl'n (5) lira alınır. 

D "'.:>ma r anısı 10 liradır. 
~konser başladıktan sonra ya ile beraber ben de duacı}'lm:"O· kım hic değil5e bcrnbcrliği temin yaptla.cak ve. akş:Lm. da Atina ' 'ali
'.. insanlar onların karşı- nun, suya di~ kararı oo bütün ctmeğe çalıııyor. Ve rakip nısıf si büyük bir ziya(et verecektir. 
\'t <>yic küçülür; o büyük sanat batsın da bc5eriyet biraz nefes al- -----------------------------------------·---------..----
it ~arlann önünde aczini öy· !;I11!,. diye .. Beşeriyetin nefc al- Tftr" ly~ Cu m hUf LJf"l Mf'r" PZ Han" lUU 30 I 9 I 1939 "'~ L.. iv eti 
~r ki... ma ı: benim kararlarımın tatbik A K T I F p A S 1 F 

tbL konstrQnları ilk gördüğüm zaman zamanı geldiğini bildirecektir ki: Lira 
~ · 1 k Kasa: 
&t-:. e baıi1~"".ım1tlardı. Bir bu hepimiz için. bütün ın;;an ı · 
;:..~ Ufak tefek ~ sıralan· için bir bayram olacaktır. Altın: Safi Klo~ram 15 5()(1 ıı;:,· 21.802.488,77 
-~r eller Banknot • 10.195 400.30 
' inde çalgıları etrafa l'asfi R. ZOBU Ufaklık 1.613.709.82 
't}·o_rlardı.. Hani bir ahbabı- .. ----------- Dal&ilrieki Mııhobirler: 
~ evine misafir gidwiiniz.. Adadan göç seferleri Altın: Safi Kil~ram ~;s 111 t' ~ küçük kızının elinden ba•ladı Türk Lirası 
"'- Si.zıt °"'tirrr· "A k ~ Tlariçtcki fılıılıabirler: -... ı l'lh- ~" · rncası, ·ızı- Adalardan şehre göç eşyalarını 
~ ah--;.rc•noda öyle ilerledi ki ma· Altın: Safi Kil02Tllm ıo 010 '8" 

d nakletmek üzere DenizyoUarı ida. Altına tahvili kabil serbe!t 
lllip: .:h ~· Sonra da çocuğa dö- resi dUrıcien itibaren yüzde eni dövizler • 
t~L·. adı amcana bir scy ~1~ .. 

... lltl • ~~ tenıilitb hususi vapur seferleri Di~er dövi&ler ve bcrçlu 
t..ı-,. ' ~- mahcup mahcup KJ" • bak' J • 

'"ll lbnesind tahrike başlamıştır. Her hafta ırıng ıye en . . • 
a,.,,,." le ~n sonra pivanonnn H · 1 ·ıı · ~"'.... a - J pa:ıartesii çarşamba ve cuma gün· a.zıne ttı • vı erı; 
~ala Painıdan bir sürü falso ıert saat ıo da Kınalıdan bir va- Deruhte edilen '"vtakı :ıak. 
ll:l~ rl ç_ıkar. Siz de bu canhıras diye karşıb"'r 
-~ erı • pur kalkacak bütün Adalara ui- ~ 
~~ b" Yapma bir tebessüm, Kanunun 6 _ 8 mpod,.t<'nne 
li~: .~r t~dirle dinler, nihaye- rayarak Büyükadaya gittikten tevfikan Hazine tarafından 
~ l'ak .Aferın sana. Böyle gider- sonra oradan Moda iskelesine de vaki tediyat 
hna~ lnda çok ilerletirsin!., diye uğrayarak köprüye gelecektir. SeHt"'i•t cti.ıA•ı: 

•ını oqa Ayrıca yalnız cumırtesi gün. Ticari senetler . . . • . 
~ rsmız.. d b" Esham ve tahvil<it cü.:dam: ille ~ rn üstii .... ...ı- de bu rocuklar, leri Büyükadadan saat 1 S e ır / <>ilce -.ıuıı:: ~ 1 Deruhte rdiJPn evralrt nak. 
~ bu tesiri yaptı .. Ç.OCUk vapur hareketle Heybelialdaya ~ \ dh·enin karsdıiı esham ve 
l' ını Çocuk ·· · . uğradıktan ve bu iki adanın göç tahvilat itibari kıymetle 
Urıların' ha ıırını. çocuk o· ldık k"' ·· i Serbest -bam "e tah.v1·1~ .. t·. 
~. ''ha 1• tta fılmlerıııi bile ba- eşyasını a tan sonra opruye .,.. y 

\et ...ı· lır,,dan başka hiç bir kuv- gelecektir. A UCIJL.Z•r: 
"'1nlcte . iiiiliiiiiiiimiiiiiiair.::3iiiiiiiiiiiii• ~life .rnez, scyrettıremez .. A· 1111 """W1&:111mr.:::waı111 •fi 

~~1:!_~~=Y~.00: :ıı·· Alemdar SinemasıH 

un 1 halin bu dahil · b -

Hazineye kıu vadeli avans 
altm ve dövız ü1..erine 
Tahvilat üzerine 
Hiuedarlar 
Muhtelif • • • • 

• 1 

• • 

fl!13.~16 81. 

14.080.200.14 

3.080,78 

? . .i 1R720.4R 

158. 7 48.563.-

, 7.228.027.-

190.270.333,61 

48.766.964.97 
7.564.277.08 

7.865.000.-
12.510.23 

7.837.421 66 

Yckim 

33.611.604.09 

1.3GS.100.80 

16.5C2.001.40 

1,41.520.536.-

190.270.333,Gl 

56.331 .2!2,05 

15.714.931.89 
4.500.000.- 1 

15.885.911.69 ~ 

475.704.661.53 ~ 

Sernıave . . 
fitti.vat akçesi: 

Adi ve fevkalfıde 
Hususi 

. ' . 
• • 1 

'P'edavült!eki Bnn lrnot /ar: 
n~ruhte- edılen e\•rakı nakdi ve 
Kanwnın 6. mıddelerin tev. 
fikan Haaine tarafından va ki 
tcdıyat . . 
Dt'ruhte edHen evrakı nak. 
dive h.,,.:,.eo,i . . . . 
Kar~ılti:ı tamamen altın olarak 
ila\·eten tedavül'l ·ıazedil~n . 
Reeskont mukabili ili. vten t0-
da. vazed. 

T'"rT• TAr"~I frwl1tatı: 
Altına t:ı.hvili kat il da"\'izler 
Di~cr rPh·\tler ve aıacaklı Klı. 
rina b'\h-ive!eri • •• • 
Muhtelif • . • , • • • 

4.217.13~.2~ 
6.000.000 -

15 .74 ~~., 

'-"">•-

17.?., 0"7 -

141.520,536.-

17.000.000,

J Rfl oon 000 -

2.710.'" 

~~;:un.önünde böyle bir is- • CASUS AVCISI ft 
Sottra i t'kndı .•. Fuat konserden 1 KIRIK HA YAT liı 

un "<!natk en, u ---.. •• -······-·.. .... • ·arlan karşısında ken n: •••• ·-··--~·-·---·-·· .•• :: •.• ::m. 1 cmmuz 1rı~o ı~rihind~n itib1tr--n · lsl~<'nto haddi % 4 Altın ürerine % J 

Lırn 
15 000.000,-

10.217.l:H,25 

28 .520.536.-
25.654.279,6:5 

117.S . 1 
OT .894 .902 82 



Kadınları n huylarmı 

anlamak için 

Çantalarını 

tuttuklanna 

dikkat edin ! 
Erkekler, kadınların hangi 

hareketinden mana çıkarmazlar 

ki: İşte, kadmların çanta tutuş· 
larma da bir takım mana verili _ 
yor. 

Bri kadının çantasını tutuşu

na göre ne tabiatte, ne huyda 
olduğunu anlamak istiyorsanız 

resimleri takip edin: 

Çantayı altından ve kolunu aışa
ğrya sarkıtarak serbest bir vazi
yette tutan kaldın bütün hareket. 
!erinde şuurlu ve mutedildir, 
min ve zamandan anlar. 

Çantasınr koltuğunun altına 
sıkıştıran kadın serbest, fakat 

oldukça ciddidir ve kendi başına 
buyruk olmak ister bir tabiatte
dir. 

Çantayı ucundan ve aşağıya 

ldoğru tutan kadın kendine iti
mat sahibidir, başkasının fikir. 
lerine ehemmiyet vermez bir ta· 
biattedir. 

Çantayı sapından koluna asan 
ka.dın intizamı, derli topluluğu 
sever, ihtiyatlıdır. 

1 

• 
Çantayı koluna geçirdikten 

soma eliyle de tutan kadm he-. 
nilr mahcup bir tabiate sahiptir 
ve bunu, bütün dikkatine rağ

men yenememiştir, 

Rutubette 

Radyoda ajans haberleri· 
ni dinlerken, memleket ha· 
berlerinden ve harp haberle
rinden sonra o'kunan hava ra. 
porlarına göre, bugünlerde 
hava rütubetinin artmakta ol
duğuna elbette dikkat etmiş

sinizdir. Zaten bu aylar rutu. 
bet mevsimi olduğundan, ha
va raporlarım dinlemeyenler 
ve okumayanlar da onu kendi 
kendilerine hissediyorlar. 

Fakat, havada rütubetin 
artmasını bizden önce hisseden ve ondan keyiflenen mikrop
lardır. Havada rütubet azaldığı vakit mikroplarda zehir 
çıkarma faaliyeti pek ziyade düşer. Bundan dolayr, vaktiyle 
Pastör, mikropları kuru hava içinde tutarak onları, gene 
kendilerinin sebep oldukları hastalıklara karşr koruyacak aşı 
haline getirirdi. 

Havada rütubet çoğalınca, mikropların ve onları taşı. 

yan tozların etrafında su buharı toplanır. Mikroplar bu 
damlacıkların içinde kendilerini daha iyi beslerler ve gelişirler. 
İşin fenalrğr şudur ki, böyle kendilerine sudan bir istihkam 
kuran mikroplar, o istihkamın içerisinde, havanın cereyan
larına tabi olarak rütubeti az olan yerlere de giderler, orada 
yaşayarak marifetlerini meydana çıkarırlar. Bir pamuk par
çası kuru tozları ve mikroplan tuttuğu halde, hava çok rütu. 
betli olunca tozlar ve mikroplar pamuktan bile geçerler. 

Bir hayvan, kuru tozu ve mikroplarla dolu havayı on 
beş dakika teneffüs etse, akciğerlerinde ne toz bulunur, ne 
de mikrop. Halbuki hava rütubetli olunca ayni havayı yalnız 
bir dakika teneffüs etse, akciğerlerinin de::in kısımlarında 

bile mikrop bulup.ur. 

Dk ram 
Trende, yolculardan biri termos 

şişesini açarak kapağına su doldu
rup içti. Sonra yanındaki yol ah
babına da ikram etmek istedi: 

- Teşekkür ederim. 
lkramsever yolcu cebinden men

dilini çıkanp termos bardağını sil 
mcğe davranınca öteki itiraz etti: 

- Hayır, hayır.. Ağzınızdan 

sonra içmeği burnunuzdan sonra 
içmcğe tercih ederim! 

Çantayı sapından tutan ve fa. 
kat kolunu hareket ettirmeyen 
kadın hareketlerinıde mütered
dittir ve lkarşısındakine daima 

besler. 

Çantayı sapından tutup ser -
bcst hareketlerle sallayan kadın 
herkesin dikkatini kendi üzerine 
çekmek ister. 

Uzun saplı çantasını omuzuna 
asan kadın !daima genç görün -
mek isteyen bir tabiattedir. 

IFransı~ 
fokrası 

Doktor, hastasmı ziyaret etti. 
Hiddetli idi: 

- Bana tedavi ücreti olarak ver 
diğiqiz çelç,geri geldi. 

DoJ<tor, karşılıksız olduğu için 
çekin b1ınxaca kaout edilmediğini 
anlatmak istiyordu. 

Hasta cevap verdi : 
- Öyle mi doktor? Ne tesadüf, 

tedavi ettiğiniz romatizmalarım 

da geri geldi; fit olduk! 

lbDzerıne 
anmış R 

Delikanlı edebiyattan bahsedL 
yordu, coştu. Genç kıza : 

- Ben, ebedi hayatta güzel ve 
saf her şeye aşıkım! 

Genç kızın yüzü güldü. Kızardı, 
bozardı: 

- Bana aşıksınız demek. Anam 
la bir görüşeyim. 

Taze balok 
Balıkçı söylendi: 
- Balıklan öyle ne kokluyor

sun hanım? tazedir merak etme .. 
Kadın yaşlıca ye nüktedan biri 

idi. Mukabele etti: 
- Ben balıkları ~oklamıyorum 

ki! Bahriyeli bir oğlum var, on
dan haber soruyordum. 

Balıkçr, kadım deli sandı ve a
lay olsun diye sordu: 

- Ya? Peki balık ne cevap ver
di? 

- Bilmiyor. "Ben denizden çı
kalı iki haftayı geçti,, dedi 

IFıransız 

1Fokrasn 
İki Marsilyalı futbolcü, haL 

taymda biribirlerine futbol hatı

ralarını anlatıyorlar ve mübala -
ğada da kusur etmiyorlardı. Biri 

dedi ki: 
- I3ir gün Afrikada bir maç_ 

taydık. Hava o kadar sıcaktı ki, 
topumuzun kauçuk kısmı, meşin 

zarfın içinde eridi, mayi haline 
geldi! 

Öteki aşağı kalmak istemedi: 
- Bir gün biz de lngi!terede 

bir maç yapıyorduk. Yağmur baş 
ladr, s,iddetini arttırdı. Yirmi da. 
kika sonra belimize kadar su i -
çinde kaldık. Öyle ki, hakem, i
kinci devreye başlandığı zaman 
müştereken karar v~rerek maça 
su topuoynıyarak devam ettik. 

mikroplar 
Yazan: Dr. Ga A. 

Hava rütubetli olu:-ıca insa'11arın da mikroplu hasta!ü;
lara, bilhassa nezleye, teneffüs yoılan hastalıklarına neden 

çabuk tutulduğu böylece meydana çıkar. 

Hele rütubetli hava insanların kalabalıkça bulundukları 
yerlerde olursa, mikropların daha ziyade hoşuna gider. Çün. 
kü insanarın teneffüs ederken çıkardığı gazlar, mikropların 

etrafındaki o su buharı istihkammdan içeri girerek mikroplar 
için mükemmel gıda olurlar. Bu suretle kalabalık ve rütubet
li bir yerin havasrndaki mikroplar, etsuyu çorbasının içerisin
de yaşıyormuş gibi keyiflenirler ve çoğalırlar. Onların keyif
lenmesi de, tabii insanların zararınadır. 

Bunu da isbat eden güzel bir laboratuvar tecrübesi var. 
dır: üç tane büyücek ve her tarafı kapalı kap. Birinin içeri
sinde kuru hava, ikincisinde sadece rütubetli, üçüncüsünde 

' hem rütubetli, hem de teneffüs gazlariyle kirlenmiş hava. Ü · 

çüne de ayni mikroplu tozlardan karıştırılır. Birincisinde bir 
saat yaşayan tavuklara hiç bir hastalık gelmez. İkincisinde 

gene ayni müddet kalan tavuklardan yüzde 60 telefolur. ü
çüncüsünde yüzde yüz. 

Bu tecrübedt>n insanlar için çıkarılacak neticeyi kolayca 
tahmin edebilirsiniz : R ütubetli havalarda kalabalık yerlerden 
sakınmak .. B ir yerele grip hastalığı pek çoğaldığı vakit ti. 
yatrolara, sinemalara gitmcmeği tavsiye etmelerinin sebebi 
de budur. 

Rütubetin bir fenalığı daha: Mikroplar su damlacıkları
nın ortalarında yerleşince, havada cereyan olmasa bile, ken
di kendilerine gezerler. Fakat gezintileri daima sıcak yerd~n 
soğuk yerlere doğru olur. O nun için kalabahk yerlerin kapı. 
lan içcrilerinden daha tehlikelidir. Bunu biz hava cereyanına 
a tfederiz ama, hiç cereyan olmasa da içerdeki mikroplar kapı 
önünde bekçilik etmeyi daha ziyade severler. 

Çorba 
lki bahriyeli lokantada çorba 

ısmarladılar. Birer kaşık aldılar, 

suratlarını buruşturdular. İçlerin_ 
den biri garsonu çağırarak sordu: 

- Nedir bu getirdiğin? 
- Ç.Orba efendim. 
Bahriyeli, arkadaşına döndü: 
- Yahu, meğer biz senelerden

beri çorba içinde seyahat ediyor
muşuz; halbuki biz denizi tuzlu su 
sanırdık! 

MukabeBe 
Kansının modaya düşkünlüğü

ile alay etmek istedi: 
- Yeni moda ne imiş biilyor mu 

sun karıcığım? 

- Neye dair? . ~ .. 
- Manikür moda ·ı ... ı ırnakla-

rr gözlerin rengine göre boyuyor
larmış. Ne manasızlık! 

- Tırnakların, içilen tütünün 
renginde olmasından herhalde da
ha iyi ya, sen ona bakt 

Bun]ara de]i mi diyorsunuz? İmkanı yok. .. Vaziyetleri gayet 
tabii görünüycı:-. 

- Şu oturan bir haftadır 
nın şapka, rop ve manto almasına 
deyebilir misiniz?. 

hiç konuşmuyor. öteki ise kocası

razı olmamı§. Bu hallerine tabii 
- İtalyan karikatürü -

fimarha~e ba§hekimi (Ziya retçilere) - Bu kızcağız zararsız 
delilerden biridir, kendisine İş ver dik. Çok para kazanıyor. 

- Ne iş yapıyor? ( 
- Kadın şapkaları modelleri çiziyor. 

- Fransız karikatürü -

Sfurm'71m; 
Holivut'da 

Yıldızları bağhya~ 
altın zincirler! 
Holivudda sinema artistle~ 

şirketlere bağlıyan mukaveleler• 

deki garib maddeler hakkında~ 
fikir edinilmesi için bir FratıS 
sinema mecmuası bu kontura'.. 
!ardan birinin suretini derce~. }' 
yor. Bakın ne gibi maddeler '. a 
Hulasatan ve mealen alıyorut·el S 

Artist, filmlerini reklam ~~ 
üzere ilk temsillerde Amerık 
başlıca §ehirlerindeki sincroa .. ~: r 
!onlarında bizzat sahnede go 
necektir. Gene reklam ma.ksadJi d 
televizyon temsillerihde buluJI~ 
cak, radyo ile musahabeler 11e 

cektir. ~ f~ 
Artistin her pozda fotoğr& 

itlCt almak hakkı ve imtiyazı Ş ~ c 
aittir. Şirket bu fotoğrafla.tl ~ t 

lam gayesile istediği gibi kul 

makta serbesttir. o? 
Artist, halk nazarında ken cJ 

ni kliçük veya gülünç dUşilr . 
veya ahlaksızca telakki edil~ 
lecek hareketlerde bulunmtY3 

trr. . . . oel' 
Şirket artisti başka ınrke u1 

kiralamak hakkını haizdir. oııet 
bayatını ve sıhhatini sigorta ~ 
mek hakkı da şirketindir. tcıı.~ 

1 
da sigortadan alınacak ~ 
da şirkete ait olacaktır. ., 

Artistin sesi bozulur, yüıii çı; 
· · · k t t · t ver kınleşırse şır e azmına 

. . uk l . . f bBde meksızın m ave esını es 11cı 
bilir. Filmlerdeki modern .ro, 
için icab eden elbiseleri artiSt Ol 
min edecektir. Artist, §irketşl. 
rektöriindcn tahriri müsaade , 
maksızın Los Anjelcsten aytVıı 
maz. t 

Zincirle bağlanmak gibi bil' .f ~ 
değil mi? Fakat itiraf etme~~ 
zincirler atlından, çünkü Holı 
yıldızlara etek dolusu para sıı~l 
yor. 

Bir sakal hikaye~ 
Rober Taylora mü.rı~; 
sip sakal bulunamıY0 

Meşhur Amerikalı rejisör ~ 
Vidorun bu- günlerde bir s .~~ 
meselesinden dolayı gözüne U) 

girmez olmuştur. Mesele şu: ~ 
"Şimali garbi geçidi,, iJl ıoı 

çevrilen bir filmde Rober 'J's] , 
ile Spenser Tresi rol icabı lı~. 
talarca ve aylarca vah§i oJ'l11 t • 

'<1! !arda kalacaklardır. Bu vazı, (• 
te sinek kaydı traşlı olarak ~· 
dede görünmeleri kadar gayrı ,r 
bü bir şey olamaz, filmde sal'ıı~· 
lı olacaklar. tşte mesele de 
rada başlıyor: . ~ 

Artistlerin sakalları ne lJ.I~ ~· 
ve ne uzt::'llukta olmalı? Faıl~ 
zun ve karmakarışık olursa 8~et 
tistlcr tanınmaz bir hale ge?r ~ 
ve milyonlarca sinema seY1~r 
nazarında çirkin görünürler. ,ııl 

ber Taylor buna razı olabilir ~ 
Sinema şirketinin makiYB~cıJ 

şimdi muhtelif l:oy ve biçıJ11 ıf 
yüzlerce takma sakal hazırlattı~ 
tır. Bunlar birer birer artistle . 
takılarak tecrübe edilecek, ıt11\ 
vafık bulunan modele göre ır;, 
lor ve Trcsi sakal bırakacıı.Jc1 

dır. 

ı<üçük Sinema Haberıerı 
--.ooo;;=----=-~----3ef 

* Fransız sincMa yıldı~ ıı 
men Ossey lüks otomobilile rP 
kümet hizmetine gönüllü ol~ıt 
girmiştir. Paristen tahliye e , 
cek çocukları taşımakta. 

,.e, 

mektub nakletmektedir. ~· 

* Meşhur Lehli tenor Jsfl ır 
pura Amerikaya giderek 111~ 
keli lehine propaganda. ya.Pa fi' 
tır. Bundan asıl maksa.t, ı\ıtl; 
kada yerleşen Polonyalı~ 
Fransaya gelip gönüllil yaıı 
larrdır. 

* Fransız sinema arti'.~ti , 
suaz Razcyin bir oğlu askere 1 .. o 
Jmmıştır. Kendisi de gönüll·U·tJll 
rak passff müdafaa teşkıla if 

· · k ""'ro··rıu··g~ü ve.ı gırmış, amyon 'r' 

si verilm.İ§tir. 
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Ya~~ttnhavserın böyle bir ıhti· 
blin ıkt.a bulunacağını zaten tah 

\" etnıiyordum. 
i\aş 50,,.I . 
~ ~ : enmıs olmasına rağ· 
~llkabeobodil ?u sOıleri du) muştu 

e ettı: 

h~~:a~ 1'Syleseydi de bir ihtı· 
lrtık }apınış olmazdı. Çünkü 
lrr ol onunıa dost olduk, aramızda 

"1antahdır• 
~aklısınız! 

rtk de a biraz t:welki bahse döne· 
""im etti· 

dıJc-ı.~ı. Stenh~\' erin \ aadine ~a· 
l\ClliCağım. 

- ~ilk ?llin td" enun,.ı Bunu ne ile te. 
1Yorsunuz? 

~,Söıüıu kafi deiil mi? 
.r"llls NobocJ· h b .. 

ctlldirıne ı. mu ata mı gu· 
rtk: kten çekinır gıbi gorune· 

-. Afta.ı.rs· . d-~· .. ft1ak Şer ~... •nız. t.-uı. sızı tanr-
~n 0r:fıne nail olmadım. Al-

'ttitint ~ kadınların hiz~~t 
fo.-_ ı.mıyordum. Fakat unı· 
ı..~:•&anıı ve . 
~n· nıcanlarınız mcmle-
d 'ide yı:ı . ., •• _ b' k"" . ı ıtıı:..0 .... ~ ır mev ı ınız o • 

""gU U g" 
~ k 0 .lteriyor. Bununla bera-
~·~nle konuştuğumu. salahi· 
biı~ın ne derecede o!duğunu 

Ca Ofuın. 
-. ~ kadın hiddetle söylendi: 

llıtk? N Ahiyet mi? Bu da ne dc-
N ~Ye dair salihiyet? 
bt(~1• hayretle muhat.ahına 
et. -:.:ardon, sizinle bir iş hakkın
<.tuın 1~ ıeldığimi ~anıyo:· 

• lt:al..... 
~ta ..,.. ... 

k~ ti: tnlaıeı doktor onun roıünil 
-s·. 
ıi .. ı 111 Yanıma ce:betmem ne •qe anıa 

ltıüıtak §ma yapmak. ne de 
l?ıır \'t ~ etJnck içindir. Sizi e
~re )" arıuıanınr tebıiğ .:tmek ü-
lrıaı~ruma ıetirttim. 

'trl~: 12 
detektifi miı::ıtehzı bir ta. 

-y 
~ E a, dedi. bu kadarcık mı? 
~ vtt, §İmdilik bu kaôarcık! 
...... ~ N<>bodi ayağa kalktı: 

tal~ halde, dedi, yanlış kapı 
' 1~ Daha fazla konu~ına-

...... N , kalmadı. 
'· Ne dedi · , -..... Decı nız. 

~de Ya ilim ıu: Hayatımda u· 
ka ~Jılnadını. kendimdcr. ba~· 
~ n emrini dinliyem<'m! 

billttu. kadu:ı istihfafla cudak 
rı Urııf~t>odınin ü::ıtunde!d asr:e· 

..... .\Q\i Y.ı ~taretle: 
lli2 ~lennııe de itaat etmedi· 

llltıliı ? öyle mı? 
....... AsJc lll~bele etti: 

~~·ac1a trlıktc itaatin • tabii Al. 
lt: citın il balka yerlerde • upk· 
"aat &tek. 0lıdutuna nereden ka • 

'"'- • tırı}on..- "> 
'"tS\&g kacı • "'"•uı. 

c1ı: ın sarardı. Homurdan 

..... 8enı t .. ı..ı_. • ..... 1fa --uur rnı ediyorsunuı? 
t...ı.. Yır kar . 
1~t ecli ' ıyen.. Bır vakıayı 
a bir tu YOfuın. Siz beni bir uşak· 
' btıı tnıak. dlretinde bulundu· 
ıı.....tr"k ~ &IJıe mukabele ettim. 
~ alısi . Yetinde olan ben deği. 
~ hi~'!_· Ben askerim, fakat 
~u ~ ... Mecburi askerlik 
l'i • liı? ~Ylsile askere alındım. 
r~lliz Y sınız, hiçbir mecbu· 

1 1~~en böyle kılık deliş· 
ile ~ hikmeti nedir? Asker
lar ~oy~ sizi eğlendiri· 
h ~ be ~ı tilendirmiyor. 
~t ıstediğj ~1 geldiğim yere, )'a· 

l'ltıiı d nız ba~a bir yere gön· 
'°n;ı erg· e bu tat ız mulakatımız 
_Soın. 

' S(Lf:nüz bu mu"> 
l'llıı . Nobod· k · 
~ ıç.nt bak 1• ·adının gözleri. 

lana ~ tı ve kelimelerini tar· 
~~\·a .... ...._ S' · •' Verdi; 

oıır,nle iörUşmeie ben talip 

~ Sıa h~ Senı. tağı!1an sım · 
~ >'alt. ai • benım sıze ihtiya· 
ltrı' ~t~ı bana ihtiyacınız 

• (on olarak müsavi hak-
'°~ntMnaınız icap etmez mi? 

1nt.... ' ı titr bu . af"' ba ıse. mWakatt· 
~ lfae llllda 90Ylcmiş olduğ ·m 

~ haiz ~t~e \'e lrlan-
ltuı1inrrıaıL nufuıu lehiniı 

t>ct haıınm. 

R A B E R - Aksam Postam ' 
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Nakled .. : fethi KARDEŞ 1 
:ı:; \llını 'ah:;.ıl•r arn-.ında ı:rt•ı;ırmış bir "ın:ın c.cHahı 

Sıhirbaz ., diğer yıl ~ızlardaki 

insanlar ha!cıki ins:ınlardır ,. d~di 

1 

l1 Yapamıyacağım itiraf _ 
.k i takd: 1,. ışinizle katirc. 1 

meşgul olı.cı..,. Zaten M. Stenhav. Rukiye Başak 
erin hn: h•ac~ sbvlediklerind<?ı 
anladığıma göre bu işe pek hece· 
riksiıce başlanmış. 1imdiden mu· 
vaffak olamamış nazarile bakıla· 
bilir. 

1 şte son sözüm budur madam. 
Casus kadın dikkatlt dinlemişti 

Birden sordu: 
- Benim kim olduğumu biliyor 

musunuz? 
- Hayır. Söylememi~tiniıl 

- Ben Matmazel Doktorum! 
Ceyms . "obodi gayet IM\a)1 ~~ 

sakin mukabele etti: 
- Oyle mı efendim. '!'e do!,to· 

ru? lsmınızı de söylemediniı. 
Matmazel doktorun bu. kıbrine 

dokunmuştu: 
- Nasıl? benden bahsedildiiini 

hiç işitmediniz mı? AJman)·ada 
ben çok meşhurum. 

- O!abilir elendim. Fakat \:>en 
lrlandada sizin ~hretiniıi işitme
dim. Esasen isminizi de eli.n söyle
memit bulunduğunuza &öre "Mat· 
mazel Doktor,. diye ısmi meçMl 
bir şöhreti ben nasıl ı·eşfedebili. 

rim? 
- ismimi ölrenmenbıe lüıum 

yok. Esasen onu pek u kimse bi • 
lir. Ben matmazel doktor diye ta
ntlmm. KaJzerin hwıust ve mah· 
rem milşaviriyim. Mevıuubahs lr 
landa meselesini hallebl)eği bizıat 
imparator baııa havale etti. 
Afallamış görünerek söylendi: 
- Mükemmel bir mevkiinb 

nr öyleyset 
- Tabii... Fakat şimdi bunu 

konupcak deiiliı. Biraz evvel ba· 
na irfanda itinin bir ~ıkmuda ol· 
duğunu söylemiştiniz. Neden? 

- M. Stenhavser, Vilhelmsha• 
fende tahşit edilmiş olan Jrlanda
hlann vapura ·inmekten imtina 
ettiklerini s·· ·~miıti. Acaba yaml 
mış mı? 

- Ay bunu size söyledi mi? 
- Evet. 
- Doğru, maalt!tf vuiyet bU 

merkezde. 
- Ne yapmalı şimdi? 
Casus kadın mukabele etti: 
- Ben de sizden bunu sormak 

istiyord\Jm. 
Artık emir vermek mevıuubahs 

delildi. fikir danışıhyordu. Nobn
dinin tehdidi tesirini göstermfıti. 

(Devamı var) 

O halde Hintlı sihirbaz iddia et· - Deme!< dığer yıldızlarda 1:. 

tiği hakikatlerde pek de hakm insanlar \ar. oyle mı Boha· Rutı. 
ve aykm değil. Boha· Rutı kadın gıl>ı arka~ma 

1 
Fakat na ıl Arşimedın kolunun toplanmamış açlarıle bır Tıbet 

hamam kurnasındakı suya batma. keşışini andıran başını havaya kaı 
Si pek ehemmıyetli bir hidise dt- dınp iri ve panltıJı gozleri!e, adeta 
ğil. fakat onun neticesi denizlerde bir dürbün!~ seyredermı~ gibi. yük 
dritnavtiar ve havada tayyarele- sek orman ağaçlarının arasından. 

rin yüzebilmesi gibi fevkalade ı:::e. gorünen yıldızlara baktı: 
Boha · Rutinin de izah ettiği bu - Elbette. oğlum! cıedı. Hem 
basit tabiat hadisesinin neticesi o ınsanlar, )'anı hakiki kaınatm 

harikulade idı. insanları bize benzemezler! Biz bu 
Çünkü insan bu sayede bütün gırdap ıçindekı yıldızır. uzennde 

kAinatı dolaşabiliyordu! lşte O- bır nevi hayvanız! Hay\·anlardan 
nümde Hint ormanlarının loş ve }'avaş yavaş meydana gelebi mi· 
vahşi mehta~ı altında en olmıya· şiıdir! A~ıl kainattakı in~anlar ı"e 

cak hayalleri dinlediğim bu hintli 1 böyle hayvan değildirler! Onlar 
sihirbaı birkaç defa yıldızları do· - doğrudan doğruya insan olarak 
!aştığından gayet tabii bir lisanla yaratılrntşlardır! 
bahsediyordu! Ona Merihte ve di· Gayriihtiyari: 
ğer yıldızlarda insanlar görüp - Oh! bu pek müthiş bir hü· 
görmediğini sormaktan kendimi a· kilın, Boha • Ruti? diye söylen. 
lamadım. dim. Biıim hakikaten hayvan ol· 
- Boha - R~ti dedim. Merih yıl· duğumuz doğrudur! Demek diğer 
dızmda. veya c!iğer yıldızlarda in- yıldızlarda :ördüğün insanlar bi2' 
sanlar var mı? .. Ne gördünüz? Bu- hiç benzemiyorlar? 1 
nu merak etmemek kabil mi? Boba • Ruti esrarengiz tebessü· 

Boha • Ruti o şuaiar kaynayan mQnü ?ıll~ muhafaza ediyordu: 
koyu adeseler gibi göılerile gayet - Hay:r! dedi. Fakat bu hal 
acı \•e müstehıi bir tebessümle yü- bizleri meyus etmemelidir. oğlum! 
züme baktı: Çünkü onların da kusurları ,·~r! 

Hila hatımdadır: 14 temmuz 
resmigeçidine yalnız gittiğin ıe. 
neydi. Ameliyattan yeni kaJ~mıı 
otdutum için salon ve banyo o. 
duından öteye geçemedifimi de 
hatırlıyorum. Dikitlerimin ada -
makıllı iyi olmadığını vehmeder 
ve bu merakımla doktor Fabreyi 
her zaman güldürürdüm. Sen de 
bana sanki komik bir erkek Çe> • 
cuğu imişim gibi ~lilmserdin. 
Bu tebessümlerin çok canımı sı. 
kırdı, fakat bunu sana hiç bir 
zaman sövlemedim. 

O P.Ünü vuzuhla hatırlıyorum. 
Bir gün evvel hep yağmur yağ
mıştı. ve o sabah penccrevi arar. 
kcn sevinçle baP.ırmıştm. Gök 
mavivdi. 2üneş de vcnveni. Se. 
virr:n• İc;ti .. .- 1< t'tmt'k icir. sana 
yaklaştım. Güzel havayı haber 
veren sabah sisinin icin:ie kilise • 
nin kocaman vıihnını ,örüvor • 
duk. Hatta { A 11 .. ı,,nı ne drkin 1) 

bile dedin ve daha merhametle 
ilave ettin: <Fakat bu güzel ha . 
vada. en çirkin şeyler güzclleşi. 
yor.) 

Actıihmız rachıo. bu muhteşem 
bayramın huırhklarını anlatt • 
yordu ve dal)?'aların uzaklı~ında 
aabırs,zlanan atların t~pinişleri. 
ni işidiyorduk. 

Semada bir rruo tavvare ho. 
rulduyor. pencere-de bavraklar 
havanın en ufak nefesine taı1nh .. - ç.ok tuhaf sualler soruyor· Onlar da bizim glbi birçok aciıle-

sun ollum! dedi. rin azabile ml!Ztarit>tirl<.r! 
- Niçin tuhaf? (Dev°"" ""' J 
- Çünkü, ucu bucağı olmıyan 

TIYATRO'.AR 

vordu. ve cocuklar ı>Uar elbise. 
'j lerivle sokaiYa iniye>rlardı. Mesut 

.. öziiküyordun. 

1 
Uı:ak değil, tam üç sene ev -

veldi. Çok sevdijtim aC"tk ku1"1uni 
bir tayyörüm ve renoarenlt ince 

bir klinat içinde yalnıı arz dedi· 
~miz yumruk kadar bir taş par· 
çası üzerinde insan olduiunu na· 
sıl fanedersin? Demek bütün mil. 
yonlarca muaııam yıldızlar yal· 
nıı taş ve ateş yılmlan da, bir bu 
cürük arz üzerinde insan yaratıl· 
mış! .. Bütün ldinat boş ha? .. 

Hayretle sihirbazın yüzüne ba· 
kıyordum. 

Evet, hakikaten biibn keMbı\lı 
hakkındaki bilgimiz ne kadar saç· 
ma idi! 

Ucu bucağı olnuyan her biri 
dünyadan ınilyonlar, milyarlarca 
defa büyük ilemlerln içinde ku· 
nı. mini mini amn ilminde yal· 
mı blı mi vardık? 

Bizim fen ve ilmimizin. vahşile 
rin kendilerini dünyanın merkezi 
zannetmeleri gibi itkatlanndan ne 
farkı vardı? Hintli sihirbaza heye· 
canla sordum: 

ŞEHtR TiYATROSU 
Bu ıkşam 20,30 da Tepcbaşı 

drın:ı kısmında JtO!\IEO JUL n:T 

Komedi kısmı: Gece: 
2 KERE 2 

Büro nakli 

bir eşarpın vardr. Giviniş tarzı. 
nı her zaman sevdim. Bazı elbi • 
aelerin seni o kadar Ş?encıe,tirir. 
di ki, bana çok çabuk büyümü, 
bir koUei tale"ıesi ile evlenmiıııim 
gibi gelirdi. Şapka ~ivmezıdin. 

Mathaa İtçileri Birliiinden: Sacların her zaman en güzel sil • 
Cemiyet mer.k~i 1 Teırin\ev· sündil. 

veJ 1939 tarihinden itibaren An- Mutfütı kahvıltıvı hanrlar • 
kara caddesinde Adalet hanının ken •arlrt ıövlüyordun: nişanlı 
3 üncü katında 20 numaraya nak- iken öğrettiğim eski bir roman • 
Jedildiii muhterem azamıza bil· l il. Güneş saçlarını bakır ve kı. 
dirilir. zıt rene-e boyuyordu. Fakat bir 

Yeni Nqriyat ıeye dikkat ettim: Yal.,ız dü~ün. 
cen oldufu zaman şarkı sövler • 

Yeni ıene takvimi sin ve o gün 2cnc;. taze sesini 
dinlerken ruhunu veva kalbini 
Uzen kederin ne oldu~unu ken • 
eli kendime sordum. YUzün gü 
IUvordu. r~tln"icreçitleri her za • 
ma-, sevrederdin. 

Uzun seneler Türk matbuatına 
hizmet ederek bu,On çahfımıyıcak 
derecede ihtiyar. hastı ve mıh)J j 
kalan Matbaa İş('ilerl menfaatine 
her sene oldufu gibi bu sene de zo. 
rff bir şekilde bir duvar takvimi 
ncşrcdilml,tir. Tavsl't'e ederiz. 

Sonra hazrrJanrn taze ve dçek 
kokunla bana ifi\din. şakağım • 

dan hafifçe öptün. Ba1ırnı dah3 
çevirmemittim ki, sctıt1cn \ı&ny:> 

suyunun rl:k kokusu ve Jra:-ıı.-n • 
da yarı dolu çay finca::rr.c!an baJ. 
ka bir ıey kalmamıştı. Hemen 
gitmiıtin. Soka~ta ~id~rlten sc.. 
na bakmak için, biru yorgun, 
yerimden kaltktım. Yuvamızdan 
küçücük gözüküyordun, o kadar 
küçücük ki, resmigeçide ıeni 

yalnız yolladığım için vicdan a
zabı duydum. 
Öğle yemeğine gelmiyecektin. 

Annen yakında Niel caddesinde 
oturuyordu, ona gidecektin. Ha
zırladığın soğuk yemeği yalnız 

yedim. önümde bardağıma da • 
yalı açık bir kitap vardı, fakat 
okumadım. Seni diltünüyordum. 
Senin hatıranla dolu yemeği bL 
tirince, aptalca bir ıey yaptım. 

Gardrobuna doğru gittim. Sanki 
onlarda nazik vücudunun 'eklini 
ve lavanta kokusunu bulacak • 
mııım gibi yüzümü kürklerine 
sürdüm. Bunu yaptım ve gülüm.. 
se-ıiim. Deli mi olmuıtum? Ha -
yır, iki aydanbcri ilk defa bu b. 
dar uzun yaııımdan ayrılmrttm, 
seni özlemiştim. Gözlerim hayı • 
linle dolu, elbiselerini kutularına 
yerleıtirdim ve uzandım. 

Uyumamak için uğraştım, fı • 
kat uyku galip geldi. Hava sı • 
caktı, vantilatör hafif hafif ho • 
rutduye>r~u. Rüyamda seni gör • 
düm. Uyandığım zaman epeyce 
geç olmalıydı. Rüyam o kadar 
seninle dolmuştu ki. yalnu:lığı · 
ma alışıncaya kadar biraz vakit 
geçti. 

Sonra oturdum ve saate bak • 
tım. Saat attıydı. Şimdiden feri 
azalmış olan güneş odada mail 
hüzmelerle geziniyordu. Biru 
serin hava almak için a.kpm ol. 
masmı sabırsızlıkla bekliyordum . 
Alnım yanıyordu. Sen geldiğin 

zaman daha oturuyordum. 
Gözlerin parlak ve gittiiinden 

daha maviydiler. Buna rağmen. 
günlerini kalabalıkta ge~1renler 
gibi üstün basın tozlu de~jldi ve 
sen yorgun R;Özük::niyordu11. Saç 
]arın biraz kabarmııtı. fakat bu 
çehreni daha munis yapr!•ordu. 
Güzeldin. cok güzeldin. Sana •!-

fi ıilf rn sauf nm rr.·irinl:) 
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yarık yere düpflf olan kitabı 

aldı ve içindeki resmi cısıterdi. 
-Evlldım. bapııa pek sade 

ve pek tabir ıeylerden hapa bir 
ıey gelmedi. Filhakika hanaı 

kaJbleri ve zeki akılları en ziya· 
de tahrik eden ıeyler sade olan· 
lardır Siz bilmediğim bir yerden 
kaçmııamız.. Siıden 11rnnızr sor 
madım .. Ormanlar arasmda ko
prken ot toplayan bir ada.na 
raıtceldinlı. bu adamın yanın· 
da ekmek vardı. Siz: aç ve ek
mebizdiniz.. O ekmeii buldu· 
nıu. yideceiiniı yeri bilmiyordu 
n\U. bu adaqı abe bqmııı so
kacak bir yer göıterdi. Bu ph 
sın ismi Ruso idi. ftte bu kadar .. 
Bunlar pek aade ve tabit ıeyler
dir. Şimdi bu adam size diyor ki 

rak: 
- Anladım mösyö, kemali cid· 

diyet ve samimiyetle teıekkUr e· 
derim • 

ismi i§idir i§itmez elleri heyecan· 
la titrediğinden yazdığı musiki 
notası Uzerine ıceleyle bir nota
işaretinden ziyade lekeyi andı· 
ran bir (Sol) iıareti koydu. 

Jak: 
- EYet, anladım, dccli •• 
- M8ıy6 billyor musunuz ki 

en büyük emelim aldn yanınızda 
bulunmak ldi.. Biliyor muaunuı 
ki en milhim arıum ancak bu sa. 
adete eripekti-

- Dostum maalesef aia benim 
yanımda bulunmıyacaksrnıı •• 
Çiinkll ben talebe yetiıtirmelde 
metgul olmam.. Misafir olmak 
balııı;ine gelince cördilnüı 1d ben 
misafir kabul edecek ve bahusus 
onu evimdt ahkoyacak derecede 
ıcnıin delilim .. 

Bu sCSıler il.Zerine f evkallde 
kederJe;,en JUberin elini tutup 
sözUne devam etti: 

- Müteeuir olma evtldım. 
Size ra1tıetdifiındenberi halinizi 
arattırdım.. Sizde fena haller 
varsa d• iyi haller de var. Kat"t 
arıunuııa hayvani meyle salebe· 
ye çalıt. bahusus ırurdan ıon de· 
rece Akın. c;Untdl prur deni
len kendini belenmek htli felae 
feyi mahveder bir kuvvettir. Hiç 
bir ,.y1 hakir c8rmlyerek çaq .. 
tteride daha cnUuit bir lt bulun
~ya kadar mulild kopyulyte 
geçinmlye gayret et .• 

- Oh t yarabbim t Ba911na ıe· 
len ,.yterden ideta tatkın bir 
hale geldim.. 

filOIOflutun birinci kaidesi: 
"Kendi kendini idare et. ,, dir. 
Şimdi dostum ılı bu notayı kop
ya edince bu gUnlilk ceçinme va· 
sıtanızı tedarik etmit olursunuz. 
O halde haydi bakalım ite batla
yın. 

- Ah. mlSsyıs ne kadar iyisi· 
niz. 

- Yatacak yere celince o da 
hayatın fevkinde olarak ıize ve
riliyor. Yalnıı ıece okumaktan 
çekinin. Yahut okumak fçln ya· 
kacatuuz mum kendi malmız ol 
ıun. Yoksa Tereı ile benl kavıı 
ettirirsin. şimdi kımınız aç mı?. 

- Hayır mösyö ... 
- DUn aqamki yemekten b:.ı 

Delikanlı ihtiyarın vermekte 
olduğu beyaı kağıdın Uzerine 
eğildi ve çalıımağa ba§ladı. 

• 
-46-

Jilber bftyiil- bir ıayretle çalışı· 

yor, elindeki beyaz kağıt dikkat
le taldid edilmit karalamalarla do 
luyordu. thtlyır bir müddet Jil· 
berin bu suretle çalıttığına bak· 
ttktan sonra diğer masanın ba
tına geçip kese kiğıtlanna ba· 
srlmıt bit takım yazıları tashihe 
bqladı. ' 

Bu suret11: üç saat geçmit ve 
töminenin üzerindeki saat doku· 
ı:u vurmuıtu. Bu •ırada Terez 
acele içeriye girmişti. Jak başını 

kaldırıp zevcesine baktı : 
Tereı aceleyle dedi ki: 
- Çabuk, çabuk .. Sal()fl• ,eç 

!ıte prens geliyor. Yarabbim. 
ne vakit bu haşmetmeab alayı tü· 
kenecek? Hiç olmaıaa gecen g~n 
dük dö Sartr'ın yaptığı gibi ':>i· 
zimle beraber vemek yemek sev 
duına düşmeseler!.. 

Jak. vavq bir seste sordu: 
- Hangi preM!. 
- Prens dö Konti .. 
Jilbcr madamın snyle:liği bu 

Jilber kendi kendine: 
- Bir prt'ns, bir dUk diye söy 

lendi .. 
J•k, gülerek odadan çıkıp ka

pıyı kapadı, o zaman Ji~bu C'tra
:ına '.ıakıraı, yalnız !lu unduğu· 

na 1aMaru;vı~ emniyet peyda et• 
tikten sonra batını kaldınp: 

- Fakat ben neredeyim? 
Prensler, altesler, mösyö jakın 
hanesinde! Dilk dö Şartr Prens 
dö kontl bir nc,ta kopyacısınm 

evinde! Ş;ıyanı n:ıyret t'.:-pusu .. 
Delik.ınh yerıı c en lta!~arak 

dışanda ctreyan eden sözleri 
dinlemek üzere kapıya yaklaıtı .. 
Kalbi duracak gibi tiddetle çar· 
pıyordu. Jak ile Prens arasında 
adet olan selam ve merasimden 
sonra, prens dedi ki : 

- Sizi beraber götürmek isti· 
yorum. 

- Niçin efendim?. 
- Sizi vcH·:1tt;n zevcesi"e tak 

dim için, aziz Cil ')!cfum, bu za • 
matn fe~ıc!e i::n y .. ııi •·it :mr ola· 
cıtk .. 

- Hilt:ıJ tf'-.~.:hünUre te· 
tekidir ederim. b'<at reft!;:lti· 
ni:- ~t::nkün değil. 

- Halbuki altı sene evvel r:::. 



Kadınların huylarını 

anlamak için 

Çantalarını 

tuttuklanna 

dikkat edin 1 
Erkekler, kadınların hangi 

hareketinden mana çıkarmazlar 

ki: işte, kadınların çanta tutuş
larına da bir takım mana verili -
yor. 

Bri kadının çantasını tutuşu· 

na göre ne tabiatte, ne huyda 
olduğunu anlamak istiyorsanız 

resimleri takip edin: 

Çantayı altından ve kolunu aşa· 
ğrya sarkıtarak serbest bir vazi
yette tutan kaldın bütün hareket. 
lerinde şuurlu ve mutedildir, 
min ve zamandan anlar. 

Çantasını koltuğunun altına 

sıkıştıran kadm serbest, fakat 
oldukça ciddidir ve kendi başına 
buyruk olmak ister bir tabiatte
dir. 

Çantayı ucundan ve aşağıya 

ldoğru tutan kadın lkendine iti
mat 64ihibidir, başkasının fikir. 
lerine ehemmiyet vermez bir ta· 
biattedir. 

Çantayı sapından koluna asan 
ka.dın intizamı, derli topluluğu 
sever, ihtiyatlıdır. 

1 

" 
Çantayı koluna geçirdikten 

aoma eliyle de tutan kadm bc

nnı: mahcup bir tabiate sahiptir 
ve bunu, bütün dikkatine rağ

men yenememiştir~ 

~----- --- - - . 
H Ji. B E R - :Akşam Postam 

Rutubette 

Radyoda ajans haberleri· 
ni dinlerken, memleket ha
berlerinden ve harp haberle
rinden sonra okunan hava ra. 
porlanna göre, bugünlerde 
hava rütubetinin artmakta ol
duğuna elbette dikkat etmiş
sinizdir. Zaten bu aylar rutu_ 
bet mevsimi olduğundan, ha
va raporlarını dinlemeyenler 
ve okumayanlar da onu kendi 
kendilerine hissediyorlar. 

Fakat, havada rütubetin 
artmasını bizden önce hisseden ve ondan keyiflenen mikrop
lardır. Havada rütubet azaldığı vakit mikroplarda zehir 
çıkarma faaliyeti pek ziyade düşer. Bundan dolayı, vaktiyle 
Pastör, mikropları kuru hava içinde tutarak onları, gene 
kendilerinin sebep oldukları hastalıklara karşı koruyacak aşı 
haline getirirdi. 

Havada rütubet çoğalınca, mikropların ve onları taşı_ 

yan tozların etrafında su buharı toplanır. Mikroplar bu 
damlacıkların içinde kendilerini daha iyi beslerler ve gelişirler. 
işin fenalığı şudur ki, böyle kendilerine sudan bir istihkam 
kuran mikroplar, o istihkamın içerisinde, havanın cereyan
larına tabi olarak rütubeti aE olan yerlere de giderler, orada 
yaşayarak marifetlerini meydana çıkarırlar. Bir pamuk par
çası kuru tozlan ve mikropları tuttuğu halde, hava çok rütu
betli olunca tozlar ve mikroplar pamuktan bile geçerler. 

Bir hayvan, kuru tozu ve mikroplarla dolu havayı on 
beş dakika teneffüs etse, akciğerlerinde ne. toz bulunur, ne 
de mikrop. Halbuki hava rütubetli olunca ayni havayı yalnız 
bir dakika teneffüs etse, akciğerlerinin derin k:srmlarında 

bile mikrop bulupur. 

Dkram 
Trende, yolculardan biri termos 

şişesini açarak kapai:rtna su doldu· 
rup içti. Sonra yanındaki yol ah
babına da ikram etmek istedi: 

- Teşekkür ederim. 
lkrarnscver yolcu cebinden men

dilini çıkarıp termos bardağını ·il 
meğe davranınca öteki itiraz etti: 

- Hayır, hayır.. Ağzınızdan 

sonra içmeği burnunuzdan sonra 
içmeğe tercih ederim! 

Çantayı sapından tutan ve fa. 
kat kolunu hareket ettirmeyen 
kadın hareketlerirıde mütered· 
dittir ve !karşısındakine daima 
itimatsızlık besler. 

Çantayı sapından tutup ser -
bcst hareketlerle sallayan kadın 
herkesin dikkatini kendi üzerine 
çekmek ister. 

Uzun saplı çantasınr omuzuna 
asan kadın lüaima genç görün 
mek isteyen bir tabiattedir. 

• 

lFransız 
fnkrası 

Doktor, hastasını ziyaret etti. 
Hiddetli idi: 

- Bana teda\'İ ücreti olarak ver 
diğiQİZ çc~eri .geldi. 

Doktor, karşılıksız olduğu için 
çekın 'b'a~aea kabul edilmcôiğini 
anlatmak istiyordu. 

Hasta cevap verdi: 
- Öyle mi doktor? Ne tesadüf, 

tedavi ettiğiniz romatizmalarım 
da geri geldi; fit olduk! 

lbDzerıne 
anmış R 

Delikanlı edebiyattan bahsedi. 
yordu, c~tu. Genç kıza: 

- Ben, ebedi hayatta güzel ve 
saf her ~ye aşıkım! 

Genç kızm yüzü güldü. Kızardı, 
bozardı: 

- Bana aşıksınız demek. Anam 
la bir görü~yim. 

Taze balak 
Balıkçı söylendi: 
- Balıkları öyle ne kokluyor· 

sun hanım? tazedir merak etme .. 
Kadın yaşlıca ve nüktedan biri 

idi. Mukabele etti: 
- Ben balıklan ~oklamıyorum 

ki! Bahriyeli bir oğlum var, on
dan haber soruyordum. 

Balıkçr, kadınr deli sandı ve a
lay olsun diye sordu: 

- Ya? Peki balık ne c.evap \'er· 
di? 

- Bilmiyor. "Ben denizden çı
kalı iki haftayı geçti., dedi 

IFıransaz 
fokraso 

lki Marsilyalı futbolcU, haf. 
taymda biribirlerine futbol hatı· 

ralannı anlatıyorlar ve mübala -
ğada. da kusur etmiyorlardı. Biri 
dedi ki: 

- Uir gün Afrikada bir maç. 
taydık. Hava o kndar sıcaktı ki, 
topumuzun kauçuk kısmı, meşin 
zarfın i;;inde eridi, mayi haline 
geldi! 

öteki ~ağı kalmak istemedi: 
- Bir gün biz de !ngilterede 

bir maç yapıyorduk. Yağmur baş 
ladı, !:iddetini arttırdı. Yirmi da. 
kika sonra. belimize kadar su i -
çinde kaldık. Öyle ki, hakem, i
kinci devreye başlandığı zaman 
müştereken karar vererek maça 
su topuoynıyarak devam etlik. 

mikroplar 
Yazan: Dr. G. A. 

Hava rütubetli olu:ıca insa'11arın da mikroplu hasta:ık
lara, bilhassa nezleye, teneffüs yoılan hastalıklarına neden 
çabuk tutulduğu böylece meydana çıkar. 

Hele rütubetli hava insanların kalabalıkça bulundukları 
yerlerde olursa, mikropların daha ziyade hoşuna gider. Çün. 
kü insanarın teneffüs ederken çıkardığı gazlar, mikropların 

etrafındaki o su buharı istihkamrndan içeri girerek mikroplar 
için mükemmel gıda olurlar. Bu suretle kalabalık ve rütubeı
li bir yerin havasmdaki mikroplar, etsuyu çorbasının içerisin
de yaşıyormuş gibi keyiflenirler ve çoğalırlar. Onların keyif
lenmesi de, tabii insanların zararınadır. 

Bunu da isbat eden güzel bir laboratuvar tecrübesi var. 
dlr: Uç tane büyücek ve her tarafr kapalı kap. Birinin içeri
sinde kuru hava. ikincisinde sadece rütubetli, üçüncüsünde 
hem rütubetli, hem de teneffüs gazlariyle kirlenmiş hava. V
çüne de ayni mikroplu tozlardan karıştırılır. Birincisinde bir 
saat yaşayan tavuklara hiç bir hastalık gelmez. İkincisinde 

gene ayni müddet kalan tavuklardan yüzde 60 telefolur. V
çüncüsünde yüzde yüz. 

Bu tecrübeden insanlar için çıkarılacak neticeyi kolayca 
tahmin edebilirsiniz: Rütubetli havalarda kalabalık yerlerden 
sakınmak.. Bir yerele grip hastalığı pek çoğaldığı vakit !i. 
yatrolara, sinemalara gitmemeği tavsiye etmelerinin sebebi 
de budur. 

Rütubetin bir fenalığı daha: Mikroplar su damlacıkları· 
nın ortalarında yerleşince, havada cereyan olmasa bile, ken
di kendilerine gezerler. Fakat gezintileri daima sıcak yerden 
soğuk yerlere doğru olur. Onun için kalabalık yerlerin kapı. 
lan içerilerinden daha tehlikelidir. Bunu biz hava cereyanına 
atfederiz ama, hiç cereyan olmasa da içerdeki mikroplar kapı 

önünde bekçilik etmeyi daha ziyade severler. 

Çorba 
lki bahriyeli lokantada çorba 

ısmarladılar. Birer kaşık aldılar. 

::;uratlarını buruşturdular. İçlerin. 
den biri garsonu çağırarak sordu: 

- Nedir bu getirdiğin? 
- Çorba efendim. 
Bahriyeli, ~rkada~ına döndü: · 
- Yahu, meğer biz scnelerden-

beri çorba içinde seyahat ediyor· 
muşuz; halbuki biz denizi tuzlu su 
sanırdık! 

MukabeOe 
Karısının modaya düşkünlüğü

ile alay etmek Ltedi: 
- Yeni moda ne imiş biilyor mu 

sun karıcığım? 
- Neye dair? 

ı;; .. 
- ~fanikür modası ... ı ırnakla· 

n gözlerin rcndne göre boyuyor
larmış. Ne manasızlık! 

- Tırnakların, içilen tütünün 
renginde olmasından herhalde da
ha iyi ya, sen ona bak! 

Bunlara deli mi diyorsunuz? lmki.nı yok ..• Vaziyetleri gayet 
tabii görünüycr:. 

- Şu oturan bir haftadır 
nın şapka, rop ve manto almasına 
deyebiliı· misiniz?. 

hiç konuımuyor. Öteki ise kocası
razı olmamı,. Bu hallerine tabii 

- ltalyan karikatürü -

fimarhane baıhekimi (Ziya retçilere) - Bu kızcağız zararııız 
delilerden biridir, kendisine i' verdik. Çok para kazanıyor. 

- Ne if yapıyor? ( 
- Kadın şapkaları modelleri çiziyor. 

- Fransız karikatürü -

S@DJro~m 
Holivut'da 

Yıldızları bağh 
altın zincirle 
Holivudda sinema artiS 

§irketlere bağlıyım mukııvc 
deki garib maddeler hakkıll 
fikir edinilmesi için bir F 
sinema mccmunst bu kont 
lardan birinin suretini de 
yor. Bnkın ne gibi maddele 
Hulasatan ve mealen nııyo 

Artist, filmlerini rckliim 
Uzere ilk temsillerde Ame 
başlıca şehirlerindeki sine 
lonlarmda bizzat sahnede 
ncecktir. Gene reklam mak 
televizyon tcmsiller.ihde bU 

cnk, rndyo ile musahabeler 

cektir. ,, 
Artistin her pozda foto 

almak hakkı ve imtiyazı § 

aittir. Şirket bu fotoğ 
liim gnyesilc istediği gibi 
makta serbesttir. 

Artist. halk nazarında k 
ni kUçük veya gli!Unç dUşU 
veya ahlaksızca telfı.kki e 
lccek hareketlerde bulunınO 
lır. 

Şirket artisti baııka şirkC 
kiralamak hakkını haizdir. 
hayatını ve sıhhatini sigo 
mek hakkı da şirketinclir. 1 
da sigortadan alınacak 
da şirkete ait olacaktır. 

Artistin sesi bozulur, ) 
kinleşirse ııirket tazminat 
mcksizin mukavelesini fosb 
bilir. Filmlerdeki modern 
için icab eden elbiseleri arti' 
min edecektir. Artist, şirke 
rektöründen tahriri milsaadC 
maksızın Los Anjelceten a 
maz. 

Zincirle bağlanmak gibi bit 
değil mi? Fakat itiraf cunt 
zincirler atlından, çünkü ıI 
yıldızlara etek dolusu para. 
yor. 

Bir sakal hikaY 
Rober Taylara mü 
sip sakal bulunarııı) 

MC§hur Amerikalı rejisör 
Vidorun bu· günlerde bir !S 
meselesinden dolayı gözUn6 ıi: 
girmez olmuştur. Mesele şu: 

"Şimali garbi geçidi,, ~ 
çevrilen blr filmde Rober 'l"' 
ile Spcnser Tresi rol icabı 
talarca ve aylarca vahşi o 
!arda kalacaklardır. ilu vıııi· 
te sinek kaydı tn;ı.şh olaral< 
dede görünmeleri kadar gıı) 

bii bir şey olnmıı.z, filmde 
h olacaklar. işte mesele de 
rada başlıyor: 

Artistlerin sakalları ne 1f! 
ve ne uzı:..'llukta olmalı? Fıııl' 

' %un ve karmakarışık oıursıı 
tistler tanınmaz bir hale gclı 
ve milyonlarca sinema sc)1 

nazarında çirkin göriinürler• 
ber Tnylor buna razı olabilif 

Sinema §irketinin maki)11)' 

şimdi muhtelif toy ve bfç 
yüzlerce takma sakal hazır! 
tır. Bunlar birer birer artJ$

1 

takılarak tccriibe edilecek. ~ 
vafık bulunan modele görC 
lor ve Tresi sakal bırnkacıı~ 
dır. 

* Fransız sinema yıldfll 
men Ossey lüks otomobililt' 
kfımct biz.metine gönUllü 01• 
girmiştir. Paristen tahliye 

' cek Ç<"Jcuklan t~ımakU 

mc>ktub nakletmektedir. 
* Meşhur Lehli tenor J~ 

pura Amerikaya giderek :tJ'.I 

keti lehine propaganda y&~ 
tır. Bundan asıl maksat, J. 
kada yerleşen Polon)~: 
Fransaya gelip gönUllU }._ 
larıdır. 

* Fransız sinema artisti 
suaz H.aze)in bir oğlu asl<crl 
lmmıştır. Kendisi de gönuııll. 

·ı• rak pa.ssif mUdafaa tcş1'l 

giımiş, kamyon ı;;oföriüğU '
11 

si verilmiştir. 
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' ~ ~tenhavserin böyle bir ihti· 

n tı ılcta bulunacağını zaten tah 
etmiyordum 

Yava~ SÖ • 
N Ylenmı~ olma ına rağ· 

u.kaı..~bodi bu sözlen duymu:.-tu. 
~ıe etti: 

tsıı~~t SÖYieseydi de bir ihtı· 
k 1 }'apnu~ olmazdı. Çünkü 
ot onunıa dost olduk, aramızda 
lllanıahdırt 

~ Haklnnızi 
;ra biraz twelki bahse döne· 
evanı ettı'· 

- l\ . 
k 1· Stenha\'~erin \'aadine sa· 
alacağım. 

...... !\itik 
·rı . ·eınm,.ı Bunu ne ile te. 
..._ ed~Yorsunuz? 
Ce}~ıünı kafi değil mi? 

i ll'I· NobocJi. muhatabını gü· 
·: 11nekten çekinir gibi görüne· 

...... Affeders· . d-...ı· .• . •nız. 1..-uı. sızı tanı· 

n §erefine nail olmadım. Al· 

iği 0~d~ Unda kadınların hizmet 
n bı!miyordum. Fakat üni· 

irı~z v~ ni~anlarınız memle· 
... ' Yüksek bir me,·kiiniz ol. 

nu g" Jt· . o~teriyor. Bununla bera· 
in:1ınle konuştuğumu. salahi· 
ntiy ın ne derecede o!duğunu 
c: orunı. 
....... a~s kadın hiddetle söylendi: 
k') ~~hiyet mi? Bu da ne de· 
~~ N~ye dair salahiyet? 

t bocıı, hayretle muhat.ahına 
t: 

::ardon, sizinle bir iş hakkın· 
aŞ!tıağa geldiğimi ~anıyo:

. acaba 
~tatzn ... 
ti: aıcı doktor onun şöıünil 

..... . . 
·111 ttı Yanıma ce:betmem ne 
~ an1a~ma yapmak, ne de 

ir \· a§a etmek içindir. Sizi c· 
re ~ arzulanmr tebıiğ ~trnek ü· 

~anınıa · · ngiJ· getırttım. 
la· ız detektifi mü::ıtehzi bir ta. 

'" ~ a, dedi, bu kadarcık mı? 
},;'t, ~imdilik bu ka<lamk! 

0 s NObodi ayağa kalktı: 
§5 halde, dedi, yanlı) kapı 

2a 1~ız. Daha fazla konufına· 
~ Um kalmadı. 

'?Ne dedi · ') ~ nız. 

ık iğUn şu: Hayatımda u· 
kinı >'a~dım, kendimdcr. baş· 

. Stnın ~mrini dinliyemrm! 
~us k d tU. • a ın istihfafla C:udak 

lin1ı~~inin üstündc!d a ~c
Aıtıj Y.' işaretle: 

dtrn rlennizc de itaat etmedi· 
ll&ilizek? öyle mi? 

ASk lll~abele etti: 
ll~·atla trlıktc itaatin • tabii Al. 
d~ l'l başka yerlerde • u,ak· 

itt &t~· okluğuna nereden ka· 
aS\ls ı~Yorsunuı? 

adın sarardı. Homurdan 

Stni talık. . . ? 
b' liayır k ı: mı edıyorsunuz. 
ıt tQ' . • atıyen .. Bir \'akıayı 

bir t~~· .~iı beni bir uşak· 
• btn . curetınde bulundu· 
~ ~~. sı~ mukabele ettim. 
&İzsi . ı~etınde olan ben deği. 

hi~z. Ben askerim, fakat 
u do! ftna ... Mecburi askerlik 

Siı? ~Ytsile askere alındım. 
i11;_ rnsınız, hirbir rnecbu· 
'"i: }'Okk ır 
· ... en böyle kılık de,.i~-
·ın 1ı:ı._ 6 ~ 

~u ~eti nedir? Asker· 
derııtk o~·~ak sizi eğlendiri· 
tftn be ~ı eğlendirmiyor. 
iSltdii· ?ı geldiğim yere, ya· 
iliz d ınız ba~ka bir yere gön• 
-· e bu tat ız mülakatımız 
-·~ın. 

Son Sö .. 
~·rn· . 4 l'nüz bu mu? 
.. ,, Nobod· k 
tçıne bak 1• ·adının gözleri. 
tta .. tı ve kelimelerini tar
Si .~c\'a;ı Verdi: 

ıinJe g" .. 
al'lltşt(Jll oriJşmeğe ben talip 
Su halde Benı . rağırtan SİZEi· 
~Ole . . benım siıe ihtiya· 
ll. • ~tzıı ban . 
"lantıkf a ihtiyacınız 
lton olarak müsa,·i hak· 

İlcrtni~~mız icap etmez mi? 
.. ~1Jer ~u i~e. mülakatı· 

' il- Yar~ Söylemiş olduğ··:n 
~ haiz <>ld :~ etme~e "' İrlan· 
UIJal"lıl'I ğ\lğurn nilfuıu lehiniz 

a a hazırım. 
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Hınofı.,tnıırla rlıın)anın en e~kı ın'anhnı aııı~ınılıı 
- J 3 - l'u:urı: ! •. lluıırh 

Sihirbaz ., diğer y ı I j ı z I a r da k i 
insan 1 a r ha ~ ık i in s 3 n 1 ar d, r ,. d e d i 
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/ Yapamıyacağım iti raf 
Rukiye Baş 9k 

a.nl~dığıma gore bu. ı~ _pek bece· 1 O halde Hintli sihirbaz iddia et· - Deme\\ dığer yıldızlarda 1;. 

rıksızce başlanmış. şım~ıdcn mu· ı tiği hakikatlerde pek de hak~ız insanlar \ar, öyle mı Boha· Hııtı. 
vaffak olamamış nazarıle bakıla· \'e aykın değil. Boha· Ruti kadın gıl>ı a11ka-.ına 
bilir. ı Fakat na-.ıl Arşimedın kolunun top!annıamı:- saçıarıle bır Tıbet 

Jştc son sözüm budur madam. hamam kumasındaki ~uya batma. keşişini andıran başını havaya kaı 
Casus kadın dikkatle dinlemişti ı ~• pek ehemmiyetli bir hadise de- dınp iri ... e parıltılı ıı;özlerile. adeta 

Birden sordu: ğil. fakat onun nctice·i denizlerde bir dürbünb seyredermış gibi, yük 
- Benim kim olduğumu biliyor ı dritnavt:ar ve havada tayyarele- sek orman ağaçlarının arasından . 

musunuz? rin yüıebilme5i gibi fevkalade ıse, görünen yıldızlara baktı: 
- Hayır. Söylememi~tiniıl Boha · Rutinin de izah ettiği bu - Eibette. oğlum! d<'dı. Hem 
- Ben Matmazel Doktorum! ba$it tabiat hadisesinin neticesi o insanlar, ranı hakiki kainatın 
Ceyms :!'\obodi gayet lakayt \'l' harikulade idı. insanları bize benzemezler! Biz bu 

·akin mukabele etti: Çünkü insan bu sayede bütün girdap ıçind<'ki rıldızır. üzermde 
- Oy le mi efendim. ~e c!o!;;to· kainatı dolaşabiliyordu! işte ö· bir ncvı ha~ .. anız! Hayvanlardan 

ru? lsmınızı de söylemediniı. nümde Hint ormanlarının lo-ş ve ya\'aş yavaş meydana gelebi 'mi· 
Matmazel doktorun bu. kıbrine \'ahşi mehta~ı altında en olmıya· şizdir! Asıl kfıinattakı insanlar ı~e 

dokunmuştu: cak hayalleri dinlediğim bu hintli ı' böyle hayvan değildirler! Onlar 
- Nasıl? benden bahsedildi:ini sihirbaz birkaç defa yıldızlan do·. doğrudan doğruya insan olarak 

hiç i'itrnedıniz mı? Almanyada laştığmdan gayet tabii bir lisanla 1 yaratılmışlardır! 
ben çok meşhurum. bahsediyordu! Ona Merihte \'e di- Gayriihtiyari: 

- O'.abilir elendim. Fakat Den ğer yıldızlarda insanlar görüp - Oh! bu pek mütl1i~ bir hü· 
lrlandada sizin şöhretinizi işitme· görmediğini S-Ormaktan kendimi a· kilin, Boha • Ruti! diye söylen. 
dim. Esa5en isminiıi de elin söyle- lamadım. dim. Bizim hakikaten hayvan ol· 
memiş bulun<luğunuza göre "Mat· - Boha · R"Jti dedim. Merih yıl· duğumuz doğrudur! Demek diğer 
mazel Doktor,. diye ı mi meçhUl dızmda. ,·eya diğer yıldızlarda in· }1ldızlarda :<>rdüğün insanlar bize 
bir ~hreti ben na~ıı lreşfedebili. 3anlar \'ar mı? .. Ne gördünüz? Bu. hiç benzemirorlar? l 
rim? nu merak etmemek kabil mi? Boha - Ruti esrarengiz tebessü· 

- lsmimi öğrenmeniı.e lüıum Boha • Ruti o şuaiar kaynayan milnü hala muhafaza ediyordu: 
yok. Esasen onu pek az kimse bi· koyu adeseler gibi gözlerile gayet - Hay:r! decii. Fakat bu hal 
lir. Ben matmazel doktor diye ta· acı ve müstehzi bir tebessümle yü- bizleri meyus etmemelidir. oğlum! 
nılmm. Ka;ıcrin hususi ,.e mah· züme baktı: Çünkü onların da kusurları ,-~r! 
rem müşaviriyim. Me\'ıuubahs tr - Ç.Ok tuhaf sualler soruyor· Onlar da bizim gibi birçok aciıle· 
landa meselesini halletmeği bizıat sun ollum! dedi. rin azabile mcztarintirllrl 
imparator bana havale etti. - Niçin tuhaf? (Devamı rJar) 
Afallamış görünerek söylendi: - Çünkü, ucu bucağı olmıyan 
- Mükemmel bir mevkiiniz bir kainat içinde yalnız arz dedi· 

\'ar öyleysel ğimiz yumruk kadar bir taş par· 
- Tabii ... Fakat şimdi bunu çası üzerinde insan olduğunu na· 

konuşacak değiliz. Biraz evvel ba· sıl farzıedersin? Demek bütün mil. 
na trıanda işinin bir çıkmaıda ol· yonlarca muazzam yıldızlar yal· 
duğunu söylemiştiniz. Neden? nız taş \'e ateş },ğınlan da, bir bu 

TIVATRO'-AR 
ŞEH1R TiYATROSU 

Bu 1kşam 20,30 da Tepebaşı 

dram kısmında RmtEO JUL Yl~T 

Komedi kısmı: frec': 
2 KERE 2 

Büro nakli 

Hala hatımdadır: 14 temmuz 
resmigeçidine yalnız gittiğin sc. 
neydi. Ameliyattan yeni kal~mı) 
olduğum için salon ve banyo o. 
dasından öteye geçemediğimi de 
hatırlıyorum. Diki§lerimin ada • 
makıllı iyi olmadığını vehmeder 
ve bu merakımla doktor Fabreyi 
her zaman güldürürdüm. Sen de 
bana sanki komik bir erkek ço • 
cuğu imişim gibi gülümserdin. 
Bu tebessümlerin çok canımı sı. 
kardı, fakat bunu sana hiç bir 
zaman sövlemedim . 

O ı>iinü vuzuhla hatırhyorum. 
Bir gün evvel hep yağmur yağ. 
mıştı. ve o sabah p:ncerevi acal".. 
kcn sevinçle bai71rmıştın. Gök 
mavivdi. 2üneş de vcnveni. Se. 
vir,.:n• ic;tj .. ;ı 1c etmek icir. sana 
yaklaştım. Güzel havayı haber 
veren sabah sisinin icinde kilise • 
nin kocaman vrihnrnı e;örüvor • 
duk. Hatta < ~ n .. ı.,..., ne drkin n 1 
bile eledin ve daha merhametle 
ilave ettin: <Fakat bu güzel ha . 
vada. en çirkin şc)•ler güzclleşi. 
yor.) 

Actığımrz raclvo. bu mnhteşem 
bayramın h:ınrhklarını aıılatı • 
yordu ve dal~aların uzaklrğınd:ı 
sabırsr1lanan atların tcpinişleri • 
ni işidivorduk. 

Semada bir j?ruo tavvare ho. 
rulduyor. pencerede bayraklar 
havanın en ufak nefesine t;1k1h. 
vordu, ve cocuklar ııazar elbise. 
Jerivle sokaifa iniyorlardı. Mesut 
"Öziiküyordun. 

Uzak değil, tam üç sene ev • 
veldi. Çok sevdiğim at:tk kurşuni 
bir tayyörüm ve renaarenlt ince 
bir eşarprn vardr. Giviniş tarzı • 
nr her zaman sevdim. Bazı elbi • 

- M. Stenhavser, Vilhelmsha· cürük arz üzerinde insan yaratıl· 
fende tah~it edilmiş olan lrtanda· mış! .. Bütün kainat boş ha? .. 
lıların vapura · inmekten imtina Hayretle sihirbazın yüzüne ba· 

aelerin seni o kadar ~encle$tirir. 
di ki, bana çok çabuk büyümü, 
bir kolici tıtlcı..esi ile evlenmi!'im 
gibi gelirdi. Şapka givmezıdin. 

Matbaa lıçileri Birliğinden: Sacların her zaman en güzel sü • 
Cemiyet merkeii 1 Teırinlev- sündü. ettiklerini s" · :?mi~ti. Acaba ranıl kıyordum. 

mış mı? ... ~ Evet, hakikaten ·bi"m kendimiz 
- Ay bunu size söyledi mi? hakkındaki bilgimiz ne kadar saç· 
- Evet. ma idi! 
- Doğru, maal~f \'aıiyet bü Ucu bucağı olmıyan her biri 

merkezde. dünyadan milyonlar, milyarlarca 
- Ne yapmalı şimdi? defa büyük alemlerin içinde ku· 
Casus kadın mukabele etti: nı, mini mini arıın üzerinde ~-al· 
- Ben de sizden bunu sormak nız biz mi vardık? 

istiyordum. Biıim fen \'e ilmimiıln. vahşile 
Artık emir vermek mevıuubahs rin kendilerini dünyanm merkezi 

değildi, fikir danışıhyordu. Nobo· zannetmeleri gibi itkatlanndan ne 
dinin tehdidi tesirini göstermi,ti. farkı vardı? Hintli sihirbaza heye· 

( Deııamt var) canla sordum: 

vel 1939 tarihinden itibaren An· Mutfakta kııhvaltıvr hazırlar • 
kara caddesinde Adalet hanınm ken sarkı sövlüyordun: nişanlı 
3 üncü katında 20 numaraya nak- iken öğrettiğim eski bir roman • 
ledildiii muhterem azamıza bil· ! sı. Güneş saçlarım bakır ve kı. 
dirilir. zıl ren2e boyuyordu. Fakat bir 

Yeni Nqriyat 

Yeni aene takvimi 
Uzun seneler Türk matbuatına 

hizmet ederek buıün t'ah~amıyacak 
derecede ihtiyar, hasta ve nıahil 
kalan Matbaıı ht'ill'ri menfaaıiııe 
her sene olduAu gibi bu sene de z:ı. 
rlf bir şekilde bir duvar takvimi 
ııcşrcdilmi,tir. Tanin~ ederiz. 

şeye dikkat ettim: Yal.,ız düsUn. 
cen olduğu zaman şarkı sövler • 
sin ve o gün gene. taze sesini 
dinlerken ruhunu veva kalbini 
Uzen kederin ne olduöunu ken • 
di kendime sordum. Yüzün gü 
lüvordu, r,.snıiaeçitleri her za . 
ma'l seyrederdin. 

Sonra hazırlamn taze ve r.icek 
kokunla bana iğildin. şakağım • 

dan hafifçe öptün. Da1ımı ı.Jaha 
çevirmemi§tim ki, s::ı1l~cn Lı-ny:> 

suyunun rl:k kokusı.: · .. e lı~:j;.-n • 

da yarı dolu çay Einca~n~C:an baş. 
ka bir şey kalmanu~tı. Hemen 
gitmiştin. Sokc:~ta ;id~r'ltcn sa. 
na bakmak için, biraz yorgun. 
yerimden kaltktım. Yuvanuzd:ın 

küçücük gözüküyordun, o kadar 
küçücük ki, resmigeçide seni 
yalnız yolladığım için vicdan a. 
zabı duydum. 
Öğle yemeğine gclmiyeeektin. 

Annen yakında Niel caddesinde 
oturuyordu, ona gidecektin. Ha· 
zırladığın soğuk yemeği yalnız 

yedim. önümde bardağıma da • 
yalı açık bir kitap vardı, fakat 
okumadım. Seni düşünüyordum. 
Senin hatıranla dolu yemeği bt. 
tirince, aptalca bir şey yaptım. 

Gardrobuna doğru gittim. Sanki 
onlarda nazik vücudunun ~eklini 
ve lavanta kokusunu bulacak • 
mışım gibi yüzümü kürklerine 
sürdüm. Bunu yaptım ve güJüm. 
sedim. Deli mi olmuştum? Ha • 
yır, iki aydanberi ilk defa bu ka. 
dar uzun yaıumdan ayrılmrıtın, 

seni özlemiştim. Gözlerim haya • 
linle dolu, elbiselerini kutularına 
yerleştirdim ve uzandım. 

Uyumamak için uğraştım, fa .. 
kat uyku galip gcJdi. Hava sı • 
caktı, vantilatör hafif hafif ho • 
rulduyor~u. Rüyamda seni gör • 
düm. Uyandığım zaman epeyce 
geç olmalıydı. Rüyam o kadar 
seninle dolmuştu ki, yalnu:hğı · 
ma alışıncaya kadar biraz vakit 
geçti. 

Sonra oturdum ve saate bak • 
tım. Saat altıydı. Şimdiden feri 
azalmış 'otan güneş oda.da mail 
hüzmelerle geziniyordu. Biraz 
serin hava almak isin akşam ol. 
masını sabırsızhkla bekliyordum. 
Alnım yanıyordu. Sen geldiğin 
zaman daha oturuyordum. 

Gözlerin parlak ve gittiğinden 
daha maviydiler. Buna rağmen. 
günlerini kalabalıkta ge~lrenler 
gibi üstün basın tozlu de~Hdi ve 
sen yorgun ~özük.niyordul'I. Saç 
ların biraz kabarmıştr, fakat bu 
çehreni daha munis yapıyordu. 

Güzcldin. cok güzeldin. Sana a~ 
n.ıil{Nı .mJlffl/11 rr.·irirıl:) 
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yarık yere düpüf oıan kitAbı 

aldı ve içindeki re1111l gösterdi. 
Jak: 
- Evet, anladım, dedi .. 
- Mösyö biliyor musunuz ~i 

en büyük emelim alıin yanınızda 
bulunmak idi.. Biliyor musunuz 
1d en milhim arıum ancak bu sa. 
adete tritmckti .• 

- Dostum muleaef siz benim 
yanımda bulunmıyacalcarnız . • 
Çünkil ben talebe yetittirmekle 
metgul olmam.. Misafir olmak 
bahıtine gtlince gördünw ki ben 
misafir kabul edecek ve bahusus 
onu evimde alıkoyacak derecede 
zengin delilim .. 

Bu sözler U%erine f ev kal ide 
kederleiıen Jilberin elini tutup 
sözUne devam etti: 

- Mütecasir olma evladım. 
Size raatceldiğimdenberi halinizi 
araıttrdım.. Sizde fena haller 
vana da iyi haller de var. Kat'i 
arzunuzla hayvani meyle calebe
ye çahf. bıhusuı ırurdan son de· 
rece sakın. Çünkü gurur deni
len kendini befcnmek bati felae 
feyi mahveder bir kuvvettir. Hiç 
bir şeyi hakir cörmiyerek çatr, .. 
fleride daha cnUuit bir it bulun
c•y• kadar ınuıild kopyaslyle 
geçinmiye gayret et .. 

- Oh 1 yarabbim 1 Başıma ~e
len şeylerden adeta pfkın bir 
hale geldim .. 

-Evladım. batmrıa pek sade 
ve pek tabii ıeylerden ba1ka bir 
ıey gelmedi. Filhaldk.a hassas 
ka.lblerl ve ıeki akılları en ziya. 
de tahrik eden ıeyler sade olan· 
tardır Siı bilmedifim bir yerden 
kaçnuısınız.. Sizden sırrınızı sor 
madım.. Ormanlar arasında ko
ıarken ot toplayan bir ada.na 
rastgeldinlz, bu adamın yanın· 

da ekmek vardı. Siz aç ve ek
mekaizdiniz .. O ekmeği buldu· 
nuı. yideeeiiniz yeri bilmiyordu 
nuz, bu adar\1 alıe ba§mızı so
kauk bir yer gösterdi. Bu ph 
sın ismi Ruso idi, itte bu kadar .• 
Bunlar pek sade ve tabii ıeyler
dir. Şimdi bu adam size diyor ki 
filosofJuğun birinci kaidesi: 
"Kendi kendini idare et. .. dir. 
Şimdi dostum siz bu notayı kop
ya edince bu gilnlilk geçinme va· 
sıtanızı tedarik etmit olursunuz. 
O halde haydi bakalım ite baıla
yın. 

- Ah. ml:Ssyl:S ne kadar iyisi· 
niz. 

- Yatacak yere gelince o da 
hayatın fevkinde olarak size ve
riliyor. Yalnıı gece okumaktan 
çekinin. Yahut okumak için ya· 
kacağınıı mum kendi malınız ol 
sun. Yoksa Terez ile beni kavıa 
ettirirsin. şimdi karnınız aç mı?. 

- Hayır mösyö ... 
- Dün aktamki yemekten b:J 

rak: 
- Anladım mösyö, kemali cid

diyet ve samimiyetle tcşekkUr e· 
derim. 

Delikanlı ihtiyarın vermekte 
olduğu beyaz kağıdın üzerine 
eğildi ve ~ahgmağa ba~ladı . 

• 
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Jilber bftyür bir gayretle çalışı

yor, elindeki beyaz kağıt :iikkat
le taklid edilmig karalamalarla do 
luyordu. thtiyar bir müddet Jil· 
berin bu suretle çah.§tığına bak· 
tıktan sonra diğer masanın ba
§ına geçip kese kağıtlarına ba· 
sılmıı bit takım yazıları tashihe 
baıtadı. ' 

Bu sureti.: üç saat geçmiı ve 
şöminenin üzerindeki saat dok•J" 
7.U vurmuştu. Bu 'Sırada Tercz 
acele içeriye girmişti. Jak başını 

kaldırıp zevcesine baktı: 
Terez aceleyle dedi ki: 
- Çabuk, ~abuk .. Sal~a ~cç. 

İşte prens geliyor. Yarabbim. 
ne vakit bu haşmetmeab alayı tü
kenecek? Hiç olmazsa ~eçen g=.ın 
dük dö Sartr'ın yaptığı gibi ':ıi· 

zimle beraber vemek yemek sev 
dasına dilşrrieseler !.. 

Jak. yavaş bir seste sordu: 
- Hangi prenı!. 
- Prens dö Konti .. 
Jilbcr madamın si\yle:liği bu 

ismi işidir işitmez elleri heyecan· 
la titrediğinden yazdığı musiki 
notası üzerine aceleyle bir no~a
işaretinden ziyade lekeyi andı· 
ran bir (Sol) işareti koydu. 

Jilber kendi kendine: 
- Bir prens, bir dük diye söy 

lendi .. 
Jak, gülerek odadan çı!np ka

pıyı kapadı, o zaman Ji~ber <'tra
:ına '.ıakır.aı, yalnız bu unduğu· 

na taM3r11:v1~ emniyet peyda et· 
tikten sonra başını kaldırıp: 

- Fakat ben neredeyim? 
Prensler, altesler, mösyö jakın 
hanesinde! DUk dö Şartr Prens 
dö konu bir r.c.ıta kopyacısınm 

evinde! Ş::ıyanı n:ıyrct c1~f rusu .. 
Delik.ı:ılı yerıı c en ~ai~arak 

dışarıda cc.reyan eden sözleri 
dinlemek üzere kapıya yaklaştı .. 
Kalbi duracak gibi şiddetle çar· 
pıyordu. Jak ile Prens arasında 
adet olan selam ve merasimden 
sonra, prens dedi ki: 

- s:ııi beraber götürmek isti
yorum. 

- Niçi.n ef cr.dinı ?. 
- Sizi vcJ~·.:1rı:n ze·ıcesirıe tak 

dim için, aziz fii '>~dum, bu za • 
mAn {clırc~e i~in y .. ıı: •·ır :mr ola· 
cıık .. 

- H ilt:tJ tP". .-Cw:.lhünüze tc· 
teklrl'r edcri:n, f:ı~at rek!;.:ti-
ni::: oU:nkün değil. 

- llllbuki altı sene evvel r:: :. 

' 
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KANz·u .K .. . .. 
., . Veni -·DERi i-&"•<·'""·:- ~?: 1. MERHEMİ . , ::ı 

i;.'feıumur;n cild ·hastalıkl~~ .. ;,d; ~i ; 
tavsiye edilen en mükemmel mer· ~ .... 
hemdir. Soı':iuk ·ve "sıc.aktan ;.;.,-üte~eı:·. · ; ~ 
lid cild çatlamalarında, eaze"ta ve ,, ... 
ustura yarala.rında ~uannid '"{,I "ita:• 
panmayan .yaralarda faidelidir. : 
Yeni - deri merhe.mi her eczanede · bu)unur. 

... .. . .. . . 
INGIUZ KANZUK ECZANESi -·· BeyoğllJ, istanbul 

1 Deniz Levazım satınalma komısyonu ıl iinları 
M.M.V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan 

1 -
0

1'nhmin cdi len bedeli (25250) lir:ı ol:ın iki ııılct Ceııercylörün 
paz:ırlıldn münak::ıs::ısı 1G-10-!l39 l::ırihine rıısllıy:ın p:ıı:ırlcsi giiııli s:ı:ıt 14 
ıte vekalet binasında müteşekkil komisy~munıuzd:ı icr:ı edilecektir. 

2 -12.G kuruş hede! ile şarln:ınıesini ıılın:ık islıyenlcrin lıcrııün ko
m isyonn mürııc::ı:ıtları. 

3 - :'>tiin:ık:ıs:ıya girmek istiyenlcrin 18!13 lir:ı i5 kurıı~lıık ilk lemi· 
ıı::ıt ve kanuni ,·esikalarını ve komisyoncu olınııdıkl:ırı hakkındaki l'vrakı 
ı l c birlikle belli gün ve saatte komisyondu hazır bulunmaları. (i828) 

Kayseri iskan Müdü r lüğü: 
Şarkışla istasyonunda bulunan 164.630 metre mik'abı kereste

den 70.155 metre mik'abı Pınarbaşı kazasının Beserek, 37,790 met
re mik'abı Tersakan ve 56.685 metre mik'abı Panlı köylerine ve 
Sarımsaklı istasyonunda bulunan keresteden 45.348 metre mik'abı 
Yiranşehir nahiyesinin Pöhrenk köyüne nakilleri ve her metre 

mik'abr kilometre başına 8 kuruş üzerinden pazarlıkla eksiltmeye ko 
nulmuştur. Talip olanların yüzde yedi buçuk teminatı olan 103 li
raya mukabil teminat mektubu veya makbuzlarını hamilen ihale 
günü olan 6. 10. 939 cuma günü saat 16 da iskan Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona ve izahat almak isteyenlerin de her gün 
İskan Müdürlüğüne müracaatlan ilin oluur. "7934,, 

.r Demir işleri ve saraciye 
Fabrikası L TD. Şirketinden: 
Ruapaıa Yokuıu, lımeliye caddeıl 28 • .!.t 

Fabrikamızda çalışacak iyi tesviyeci, tornacı, pllınyacı ve soluk 
rlrm irr ilrr<' ihth·:ıç v:ırdır. Taliplerin derhal vesikalnriJe beraber 

... •••••••• Müdüriyete müracaatları 

kımdan ve benden bahsedecek • 
tim; günU nasıl geçirdiğini an • 
latuuya başladın. 

- Ne güzeldi, diyordun, as • 
kerter bayraklar, muai.ki. 

Gülmen, cmldaman, seyirci 
Jtomıutanndan, sultanın erkanı • 
nm zengin elbiselerinden, güzel 
b•:f em gözlü arap atlarından, a • 
ğa~ tepelerine dokunarak geçen 
tayyarelerden bahsedişin bitmi • 
yordu. 

(Ne güzeli) Yemeği hazırla • 
mağa başladığın mutfaktan ko • 
nuımana devam ediyordun ve 

ben bildiğin kırmızı koltuğa, seni 
odadan görcbileceiim yere kon 
mUJ koltuca, oturmu,ttum. Bira,; 

eonra, masamız için hanrladıtm 
çiçeklere eğilirken, kalkbm seni 
ensenin aaçlanna yakın yerinden 
öptüm. Yarabbim ne güzeldin! 

-Sonu yann-

Dr. Necaattin Atasagun 
Sabahlan 8.30 a kad11rı ak.arw

lan l7 den sonra Lllell Tayyan 
Ap, Daire 2: No. 17 de hasl11lır1nı 
kabul ed.-r. IT~le/on~ 2~9531 

378 JOZEF BALSAMO 

------------------------! ıs. Komutanlığı Satınaıma Komısyonu ııanıarı 
ihale günü talibi ı;ıknııyan Haydarpaşa hastanesi icın luıunıu olan 

4~0 ton kokkümürii salın :ılınacaklır. Kupalı zarfla ihalesi 2:.1 bİl'indte~l'İn 
!l39 pazartesi giınü saat 11 de ~·:ııulacal..tır. l\luhaıııınen kıymeti i425 lira· 
dır. Hk tcmın:ıtı ~~i liradır. !jarlııaınesi hergün komisyonda görülebilir. 
hleklılcl'İnin ilk lerııiııal ıııaklıuz veya mel.:lupl:ırilc :!t90 sııyıh kanunda 
y:ızılı \'esik:ıl:ırile Ler:ıher ih:ıle giinü ihale saatinden en Ul bir saat ene· 
tine kadar teklif ınektupl;ırının Fındıklıda komutanlık :.alınalma ı.omis· 
) onuna vcrmclel'İ. POö l) 

Jlı:.ılc giiııii ı:ılibi ~·ıknıı):ın ıuuuu ı.ilo arpa şehriyesi 9 l.ıirincitc~rin 
(1:.1!1 pazartesi giiııü s:ıat Jj te paT.arlıh:la salın alınacaktır. isteklilerin belli 
gün ve saaııc Fınuıklıda komutanlık satınalma komisyonun;ı. gelmeleri. 

l8Ui9) 

lstanbul koıııut:ınlığı lıirlikl::ri:::ç~ ı:;oo kilo gaz paıarlıl.:la satınalı- ı 
nncaktır. J>:ııarlısı ıu lıirineitcşrin 939 ~alı gfinü saat 10 da yapılacaktır. 
Taliı>lerinin Lıellı gun ,.e saatte ts:aııl.ıul komuı:ınlığı s:ılınalmıı koınisyo_ 
nuna gelmeleri. (8U8U) 

::< * * 
On Lıir ıleınir bidon pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 10 birinci 

teşrin 939 s:ılı günü saat H <le y:ıpıl:ıcaklır. lstelı:lilerin belli gün ,.e su· 
aile Fıııdıklıdu koıııutıııılık saııırnlııııı komis)oııuna gelmeleri. 18081) 

* * * 
ht:ınlıul koıııul:ınlığı birliklcrı 11;ın l:iOOO kilo zcytiııy:ığı Jlaı:ırlı1'la 

t.. f ' ... • 

ile Sabah, Oğle ve Akşarı1 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazal11~ 

ditlerinizi fırçalayınız. 

istiklal Lisesi 
Direktörlüğünden: 

1 - Onuncu Ye on birinci sınırlarda nihari Inlebc için ~rr 
yoktur. Diğer sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ,.e erkek t::ılclıe J,;111• 

d111a dc,·am ohınmaktauır. 
2 - İsteyenlere kıı) ıt şnrtl:ırını bildiren tarifname sönclcril~ 

- .'.dres: Şehz:ıdl'h:ışı polis kıırakolu arkım Telefon: 22:>3~ _.... 

salın alııı:ıc:ıktır. J>a1.:ırlıı11 i lıirincılcşl'İn (13!1 cıııııarıcsi giinii :-.:ı:ıt l t de 
~ :ıııılac:ıkıır. hleklilcriııin hclli giin ,.e ~aallc Fındıklıda komutanlık sa
lın:ılııı:ı koınisyoııuıı:ı gclıııelcri. 18082) 

lst:ınlıul komutanlığı lıırliklcri ıı;in :;oooo kilo kuru fasulye pazarlık. 
in s:ıtııı :ılııı:ıcnklır. Pazarlığı 7 birincile~rin !l:J9 cunııırtcsi ~ıinü saat 12 
de y:ıpılacaktır. Jsıeklilcrıııin belJi 1ıiin ,.e saatle ht:.ınbuJ ı.omuıanlığı s:ı· 
lınnlma komisyonuna gelmeleri. (8083) 

1 
Oksürenlere Katran Hakkı Ekrerıı 
Hakkı Katran Pashllen de vardır· 
~---------------------------~~------------:~ 

* ::c * 
10 kamyon k:ıroscrisi tndilcn pıızarlıkJa yaptırılacaktır. Talipleri 

şartnamesini Istanbul komutanlığı satın:ılma komisyonunda görebilirler. 
Pazarlıkla ihalesi 7 birfociteşrin 939 cumartesi cünü saat 10 da yapılaca· 
ğınd:ın isteklilerin belli gün \'e saatte Fındıklıda komutanlık salınalma 
komisyonunda bulunmaları. (8080 

lstanbul Defterdarhğından : 
Senelik muhammen 

icar bedeli 

Cerrahpışada Hubyarda Emir Pervane so_ 
kağanda 9 No. Jı hane: 

Cerrabpaşada HubyardaEmir Pervane soka· 
tında 7 sayılı dQkkln 

Tophanede NecatibeJ caddesinJe K1fla altında 
klin 375 sa)'llı dükkln: 

Lira 

120 

31 

120 

seneııi 

3 

3 

Yukarda me'Vki u numaraları yazılı ıayrimenkuller hlzalarındakl 

muhammen senelik icar bedelleri üzerinden kira1a 'ftl'ilecektlr. Senelik 
icar bedelleri dört müsaYi taksittir. Ve taksitler pefloendir. lh•lt 23•l0. 
939 tarihine müsadir pazartesi cünü saat ondörttedlr. Taliplerin yüzde 
7,5 pey akçelerini vakti muayyenin den enel yatırıp mnk6r ıiin vr 
saatte MilJl EmlAk idaresinde müteşekkil komisyona milraca1Uırı. 

(8044) . ) 

Kayseri iskan -Müdürlüğü: . 
Develi ve Pınarbatı malanndaki göçmenler için mala•mmen 

bedeli beher çifti seksen Ura olmak Uzere puarb1cla on bin liralik 
çift bayftllı •tm alınacaktır. Hayvanların boylan bir ondan q&• 

ğr olımyacalr, asıart Uç. İa.ıami bet yqmda olacaktır. Puarhia 
gireceklerin •tmak istedikleri hayvanlannm çifte elveritll ol· 
duiuna dair baytar raporu almalı prttır. Talip olanlann yikde 
yedi buçuk teminat tutan olan 7 50 1irahlr teminat mektup veya 
makbmlanru hlmilen ihale günü olan e. ıo. 939 cuma ıUnü -.t 

15 de lakin MUdarlUiünde tqeldrill edecek komil)'Olla n prtna 
meyi ıarmek isteyenlerin her ıün takin MüdilrlUIUne mUracut• 
lan ilin olunur. (7935) 

J<>Zr. BAisAKO 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 
ilanlan 

Mersin hattı postalan 
6/10/ 939 tarihinden itibaren Mersin hattında eskisi gibi hartadl 

posta yapılmata baJlanaeaklır. Postalar Salı ve Cumn günleri ~I t 
rıhtımından saat 10 da kalkacaklar ve Rodos hariç olmak üzere ııd• 
dönüşte mutad iskelelere ulrayacaklardır. (8030) 

••• 
Karadeniz hattı dördüncü postası 

lsıanbuldan 8/10/939 Cuma gQnO kalkacak postadan itibaren 
deniı hattında mnslmllk dördllncD postanın tatbikine başlan• 
Bu postalar her Cum• ıllnD saat 10 da Galata rıhtımından kalkarak 
ruea Tnıbzona afdecek •e döaOfle yalnız Jneboluya uırayarat ls 
ıeleceklerdlr. (8030 

Askırt Fabrikalar umum MUdUrlUğU ilAn~ 
S T .. f erro • Mo6pten 

6 Ton Silieo • Manıan 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan 5 ton Ferro • Molfplell 
ıon Silico - Manıan askeri rabrltalar umum müdürlüğü merkez satı 
~~--Wld...U H .. puarbkla ihale ed 
Jir • .Şartname puaşıı CJVralt )t9mlsyon~an veril}r. Taliplerin mu 
teminat olan (1175) Uran 2•tO numaralı tanwıun 2 ve 3 Oncll mı 
rin~ki vuaikle konılsJoncu olmadıklanna •• bu işle allkaclar t 
olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezt6r ıün ve saat~e ko 

• müracaatları. ( 794 J) 

••• 
ıs Kalem çelik elm•mk 

T~ e,tllea bedeli (55.000) lira olan 16 kalem çelitc Askeri 
kalar uınum pıilclArllllft merkeı satıaalma komisyonunca 20-l0.939 
ıünü saaı H~a puarkkla ihale edilecektir. Şartname (2) llrl 
kurut ınukabilind.e kom111oadan verilir. Taliplerin muYakkat teani 
lan (4.,... llra •• 2{98 • ._..,.ıı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
le komlı1oncu olmıdıklanna "' bu itle allkadar tüccardan old 
dair Ucaret odası nsikulle mezk6r gün ve saatte komisyona m 
ları. (7942) 

ı~ BIQKI ve DiKiŞ 
1 Esaslı öjretip musa~ 

diploma veren 

IEKTAR K. ZARUK 
tıam Pompadur ile Fontenl>loya 
gitmittiniz .• 

- O vakit altı yaı daha genç
tim. Bugün rahatsızlıklanm ile 
sandalyemin üzerinde mrhh gibi· 
yim .• 

İki histen kuvvetlisi hakibte 
galebe etmiıti.. Atk, merala ört
tü. Jilber, bulunducu odada ken· 
di için kifi hava yok imi§ gibl 
sıkılarak pencereye koıtu. 

Keneli kendine: 
- (ltirafabm) Oh! pek slyade 

dikka-1e ve ınerek yüz •yf-.ım 
okuduium bu kitap ... diye .ay. 
lendi. •• 

narlara dikkat etmiyonun, bir 
de beraber siden notaları biribi
rine pek )'l.)daftınyonun. Bak, 
ıurada bir nokta eklik, ıurada 
çbıiler dojrU delil. beyulan da 
iki çbsiyle yap, biribiriile blrlr 
tirse ıı:ararı yolr.. Nota toltOpar
lak oluna çirkin olur. ıvet dor 
tum filhakika lis Jan Jak Ruso
nun evinde bulunuyonunus. 

- Yalnız rahatsızlık değil. 
Sizin dünyaya ehemmiyet verme 
mekteki israrınızla .. 

- Haydi öyle olsun efendim, 
hakikaten dünya o kadar merak· 
lı bir teY midir ki insan onun 
için rahatsızlığı ihtiyar etsin?. 

- Peki sizi Sendenizden, ora· 
daki büyük merasimden mazur 
gördüm. Fakat prenses hazert· 
lerinin iki gün sonra vasıl olacak 
tarı Muet kasabasına götürece
ğim .. 

- Prenses iki gUn sonra 
Sendenb:e mi geliyor?. 

- Evet !Bütün maiyet erki
niyle . . Haydi dostum iki kilomet· 
relik bir yol pek kolay gidilir, 
insan rahatsız da olmaz. Prense· 
ıin pek usta bir musikisinas ol· 
duğunu söylüyorlar. Glükün ta
JebHiymi, .. 

JiJber, artık bir ıey i'itmiyor
d~. Öbür gi\n prense~ bütün 
maiyet erkiniyle Sendenize va· 
aıJ olacak sözünü işidir işitmez 

iki gilıı sonra kendisinin Andre. 
den ilci kilometrelik bir mesafe
de bulunacağını düşündü. 

Bu fıkir, gayet parlak geldi. 

Fakat pencere,, karfıdaki ev
den odanın içi göriilmcmek için 
ımhlanmı2 gibiydi. Delikanlı kuv 
vetaiz bir halde sandalyenin üze· 
rine otrudu. 

- O: Artık kapılardan din· 
lcmem, bu fakirin, kopyacının, 

beni himaye eden zatın sırlarını 

anlamaia çaJıımam. Bu fakir ki 
ona bir prens, dostum diye hitap 
edip Fransanm müstakbel kra
liçesine, imparatorun kızma, mat 
mazel Andrenin huzurunda diz 
çökerek kemali hürmetJe hitap 
eylediti prensese takdim edilmek 
isteniyorda kabul etmiyor. Hal • 
buki belki dinlersem Andreye ait 
bir haber alınm. Yok, yok bir u
şağa benzemek doğru değil, 

Labri !&toda kapılan dinlerdi. 
Delikanlı tekrar yaklaştığı ka

pidan kemali cesaretle uzaklaştı. 

Elleri titriyor. cözlerini bir du -
man kaplamış. etrafırı karanlık 

görüyordu 
Zihnir.i fiddetle meııul ede· 

cek bir ıeye ihtiyacı vardı. Yaz
makta olduğu musiki notası bu 
va.ıif eyi gCSremezdi. Binaenaleyh 
yazıhanenin 11%erinden bir kitap 
kavrayıp açtı. 

Sonra, kitabın üzerindeki Jan 
Jak Rusonun relmini g8rUnce 
hayretle mınldaocb: 

- 0 ! 0 J •• Ben ki RUIOnun 
hiç re1mini ıörmemiıtim.. Ne 
kadar güzel bir tesadüf 1 Baka· 
lım .•• 

Jilber ream,tn üzerinde bulu
nan ince ldfıdı çevidp relml &6 
rilnce hayretle haykırmaktan 

kendini alamadı. 
Bu sırada kapı açıldı, Möıy6 

J ak içeri girdi. 
Delikanlı elinde tuttuiu resim 

ile, möıyö Jakın yüzUnQ mukaye 
ıe ederek kollanru matmlf. bil· 
tün vücudu ile titremekte bulun 
dutu halde: 

- Ben Jan Jak Ruaonun evin• 
deyim ? diye haykmm,tı. 

jak delikanlının bu sözünden 
fevkalade mesut oldu ve ıuıe· 

rck: 
- Balcalım evladan notaları 

nasıl kopya ettin, diye yanma 
yaklattı .• 
Heyecanından titremekte olan 

Jilberin önünden geçerek masa
ya yakJattı üzerindeki kliıda. oa 
karak ili ve etti: 

- Yuı fena depl, yalnız ke-

- Oh! o halele rica ederim, 
timdiye kadar llyledilim llıı:ler 
ele münuebetals bir teY Tana af
fedinis .. 

Jak cevap Terdi: 
- Betblbt, dalma fellketten 

felöete dUıen, filozofu tanımak 
için buraya bir prenlİn cel
metl ml lbrmdı T BJpre çocukf 
Fellketln ne olc!utunu henlls bil· 
rne7eıı mesut çcicukl. 

- E•et. evet mesudum.. Çok 
bahtiyarım. fakat bu uadet ıfai 
ıörmek. alzi tanom.k, mtn yanı
mıı:da bulunmaktan ileri ıeByor. 

-Tqek1dlr ederim otJum, te
tekkilr ederim. Fakat iman için 
rneıut olmak kffi delildir. Çabt
mak liınndır. Şimdi tecrübe e
dip i• ıarecepniıı:i i•bat ettiniz .. 
Şu ktlıtlan 1111> ~usutl bir ~ 
uııctma kopya ediniZ. • patp 
Jasa ve sor delildir. 'Dl&at et 
temiz olsun •• Pabt na111 qldu da 
~i tanıdınız .• 

Jilber, cöıı:leri aevtnsıe parll,-

Bolal birlikleri ihUyacı 
2&000 kilo rırın odunu ile 2 
lo IÜJ'len odunu nsaf "' 
dahilinde 7 birinclleırin 
martesl ınnn sant 10 da 
satın alınacaktır. tsteklilerill 
11nn •e s.tte kati teminat 
le birlikle Selimiyedeki tilJll., 
tınalma komiayonuna ıelıD 

( .. . . 
Selimiye tnm kanrrrih 

için evsar ve şeraiti dahi~ 
ton lm'<ltömürO 5 bfrinclte,•-:. 
pertem~e lllnll saat 10 da 
la salın alınacaktır. bteklile 
li ıon Te saatte kati teınf11at 
larlle birlikle Selimiyedekl 
~tlnalma komisyonuna ıe~> 
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