
HAVADiSLER 

M POSTAS 
l'elcfon: 23872 Sene : 8 - Sayı : 2740 28 E YL Ü L 1939 PERŞEMBE !LAN tŞLERl: Tel. 2335 

Pariste tahmin edildiğlne göre 

Hitler Rusya ile asker 
i t t i f a k y a p 111 a k isti v o r 
Böl/lece ağır basıp demokrasileri sulh 

edebileceğini " lJapmaga razı 

Ribentropla 
umuyormuş 

müzakere 
dün gece 

saatlerce sürdü 
Müzakerelerde Stalinde bulundu 

Almanyanın maksadı 
Moskovada Sovvetlerin dik katini Baltı ktan 

neler_. , çekip Basarabyaya çevirmekmiş 
kOnUSUlablllr • Ribbentropun ziyareti hakkında , " 

de.adiselecin 
'--2 p-, .-z _ _, 

~ici 
...... .-. .-

Harp sahası bugünkü J s Har i c i g e ~ 
hudutları dahilinde t ~ 
kaldıkça Türkiyenin aponya ovge - Vekilimiz ~ 

r:;:rı:~e v!eğ;:.:::: lerden izah at istedi Moskovada ~ 
nın da Boğazlardan 
§u veya bu maksat i
çin istifadeleri dü§Ü· 
nülemez. 

Yazan: HASAN KUMÇAYl 

Londradaki Soyvet elçiside lngiliz 
Harıciye Naz1rile görüştü 

Birkaç gün daha 
kalacak 

Kadeş vapuru Odesa
dan limanımıza 

döndü 
!\Iosko\'a, 28 - Türkiye harici· 

ye \'ekili Saracoğlu dün Sovyet 
~rkfinile müzakerelerde bulunma· 1 

I :nıştır. 
Türkiye büyük elçisi Ali Hay· 

:iar, Saracoğlu şerefine bir ziya· 
:et vermi:;; ve bu ziyafette Molotof 
·1c mar~l Voroşilof da hazır bu· 
!unmuştur. 

Saracoğlunun Moskovada daha 
bir iki gün kalacağı tahmin edili· 

Moskova, Avrupndaki siyasi fn· 
aliyetlerin merkezi oldu. Türkiye 
liariciye Vekili Snracoğlu Şükrü
nün bulunduğu bir sırada Almnr. 
liariclyc Nazırı }~on Ribbentro • 
hun Moskovnyn gelişi, Saracoğlu
nun dönmesinin tcahhura u!;"ra · 
~ışı zahirde Rusya ile Almanya n
tnsında cereyan edecek Lehistan 
l'lıeseleslle alAkadar ise de zihin • 
lerı birtakım ihtimallere sevket • 
lllişUr. Fakat elde istinat noktası 
teııkil eden hiçbir malümat ol
llladığına göre, Almanyanm ni
:Yetıeri hakkında sarih bir fikir e
dinmek kabil değildir. Stalin \ 'e l"- ltlblJnn trcl'>, ,\lmnn Uarici~·c Nnzırmııı geçen eferl;i yor. 

( D C\ atnl 4 UncUdc ) l\Ios!.o\ a ziyare timle... (\'azısı 4 Uııcüılc ) (Dcumı 4 Ün<'üdc ) 

SON DAKiKA 

Yeni bir Balkan 
cı.ntantı kurulacak? 

Lonı:lra, 27 (Radyo) - "Rusya ile İtalyanın garantisi al
tında?,, yeni b!r Balkan antantı kurulacağına dair verilen haber 
liUkreşten bildirilen ve ayni şekilde bir anlaşmayı mevzuu bahse
den bir haberle teyit ~ilmektedir. 

Fransız T anklannın faaliyeti 
he Londra, 27 (Radyo) - Moskova telsizinin verdiği bir ha· 

rde garp cephesinde Fransız tanklarının Alman kıtalanna bü-

r~lilı: bir zayiat verdikleri ve bircok Alman t?nı, .. u tııhr:.., ctti1deri 
~· ~ 1 '·r-::J'11ektedi.r. 

' 

Avrupa yolcularınm anlattıkları 

Bulgarisf andan Almanyaya 
mal sevkiyatı 

son günlerde arttı 
İsviçre hükUmeti, İtalya vizesi almıyan yolcula

rın geçm esine müsaade etmiyor 
Bugünkü .Avrupa ekspres treni 

harp halindeki tehlikeden ecnebi· 
!ere kar~ı alman sıkı tedbirler ve 
bilhassa pasaport muamelelerinin 
güçl(!5tirilmesi yüzünden ancak 
saat ona rloğru gelebilmi~tir. 

Bu trenin getirdiği yolcular ara· 

lında iki Türk talebesi, bir İngiliz 
papazı, dört lranlr talebe ve iki 
İngiliz mühendisi vardır. 

Gelen A \'rupa trenlerinde yolcu 
çok az olmasına mukabil buradan 
giden trenler bilhassa Romanya· 

(Dcnmı 4 üncüde ) 

. " 

.... 
tnıı,niz Iıam bomlıarı.lım:ın t:ın·areterlnılcn lıfr ft1o-

Romanya, Macaristan Yugos

lvaya ve Bulgaristan arasında 

1 ehlikeye karşı 
koymak için mi~za 

·kere oluyormuş 
Sovyetleri Romanya hududun 

da ki bazı köylern büf ün 
erkeklerinı seferber etmış ler 

Paris, 27 (ı\.ı\.) ııa,·as ajan· 
sından: 

Balkan hükumetleri merkezle· 
rindcn ge'.en haberler. Kmlordu· 
nun yürüyü;;ıl:.nün Balkanlarda d<'· 
rin endi~ler uyandırdı~rını bildiri 
yor. 

So\1•ctlerin Romanya hududun 
da asker tah~it etmekte oldukları· 
na dair çıkan haberler Romanya 
hükumeti tarafından katiyen tc\· 
zip cdilmcc;ine rağmen Huc;yanır 

Polonyaya giri~inc ideolo1ık bır 
cnernmı 4 ~ndidc) 

Baltıkta bir Sovyet 
gemisi batırıldı 

Estonya Hariciye nazırı Sovyetlerin taleblerin: 
görüşmek üzere tayyare ile Moskovaya gitti 

(Yazısı 3 ncüdr) 
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Jşündüğüm gibi: 

Ekmek meselesi 
Yazan: Suat Derviş 

Gazetelerde şöyle bir havadis okuduk: Değirmenciler beş un 
.!Şnisiyle, beş ekmek nümunesi yaprp iktısat müdürlüğüne gön

Jermişler. iktısat müdürlilğü bunlardan ikisini beğenmiş; beğe· 
nilen nümuneler de tahlil için belediyeye yollarulnuş. Tahlil rapor
lan geldikten sonra ikisin.den biri seçilecek ve bundan böyle 
l&tanbul ekmeklerinin un çeşnileri değirmenlerde hazırlanarak fı· 

nnlara tevzi edilecekmiş. 
Biz bu havadisi bliyük bir memnuniyetle okuduk. Çünkü hepi

miz biliriz ki fakir halkın başlıca gıdasını teşkil eden ekmeğin 

şehrimizin her semtinde ayni nefasette yapıldığına rastgelmeğe 

ımkan yoktur. Şehrin bir tarafında sütütemiz bir fırıncı halka be
lediyenin tasvibine uygun nefis bir ekmek yedirirken, şehrin di
ğer bir semtinde bir başka tıyenette bir fırıncının, belediye eeza
sma çarpılacağı güne kaıdar çamur halitasına benziyen kirli bir 
ekmek çıkarmakta bir mahzur görmediği istanbulun her gün §a· 

hit olduğu manzaralardan biridir. Bu yilzden uman, zaman şeh· 
rin muhtelif semtlerinde Beşiktaş, Kurtuluş, Fatih, Aksaray ve 
yahut Fener semti kötü ekmek yemekten şikayetçidir. Mesela bu 
son günlerde de Nuruosmaniyc, Lfileli ve clvarınm şikayetçi oldu
ğu gibi .... 

işte biz bu yeni şekil tatbik ediiliği vakit belki de bu mahzu. 
run ortadan kalkacağım düşünerek ve İıitanbulun her semtinde ek· 
meğin ayni nefasette çıkaeağmı ümit ederek gazetelerin bu ha
vadisini büyük bir mmnuniyt'tle okuduk. Ve bunun bir an evvel 
tatbik edilmesini de temenni ederken İstanbul şehrinin başlıca 

dertleriıiden birine çare bulunacağını ümit ediyoruz. 

VAKiT 

Asını Us, "Almanyunın halaları,, 
başlıklı mııknlesinde. Almanyanın 
vaklilc milstemleke edinmek işinde 
seri kaldığını, Sovyetlerle anlaşa
rak naz.i partisinin idenllnl lnkür 
etmeğc mecbur olduğunu, Lehistan 
harbi bnşlttdıktan sonra ise Hitle· 
rin "Kavgam" eserinde ebedi dilş· 
mnn gösterdi/ii Fransayı dostluğuna 
inandırmaAa \"C blltlln Almnn mil· 
lctinin dilşmnıılık hislerini lngllt~ 

Suat DERViŞ 

l'A~ 

Moskovııda lııışlı) ıın muıal.;ereJc· 

rln bülün dünyanın nnarlıınuı Ü· 

zerine çektiğini lrnydcc.lcn Al. Zckc· 
riya Sertel, Almnnyıının en lıu)'Uk 

hedeflerinden bırinin Uıılkıınlarıı 

'ite dolayısllc Knruc.lenizc '1ı Hoğn:r.· 

lara inmek oltlugunu, lıııllıuki 

SovyeUerin l.Juuu m::ınl ol· 

u reye tevcih etmeRc çalıştığını kııy· 
iL dcderek mnkıılesinl şöyle bitiriyor: 
ı "Fikrimizce Almnnyunnı tarihi· 
l ni lıııtndıın hııtayn scvkcden şey si· 

mak i ç i n füırademzde sahih 
bulunan llalkıın dc,·lcllcrilc bir an· 
laşma yopınak lstedilUni, Moskovn· 
da Türlıtiye, :Uulgarislnn ve Homnn· 
la mümessJllerile eörUşlllen mese· 
lenin a.wı hallıın bundan ibaret ol
dulunu yazıyor. Mulı:ırrir, Alınan 
hnriclye n:ııırmın lıloskovaya 1Pdi· 
şınl, Almanyomn l:endısine hayal 
sahasını knpoynıı böyle bir paktın 
nkdine ll\kayt knJamnmış olduğuna 
lınmletmekte \"C belki Sovyellerin 
Almaoyodan bu p:ıktn dahil devlet
lere lecnvOz etml1·cceğine dair sa· 
runti lsUyeceQinl \'e Almanyouın 

da hemen böyle bir garanti vererek 
p:ıktın nkdloc mani olmnğn çalışa· 

caljını, ltalyıının da böyle bir blok 
lı:ıırşısında cbcdiyyen Bnlk:ınlnnı 
\·eda etmek mecburiyetinde kal ta· 
ğuu ve böyle bir paktınn en f:ı:tl:ı 
Türki)·enl.n memnun ' 0Jm11!;1 lliıım· 
geleceğini yazıyor. 

lıih ile lıaıün Avnıp:ıya t:ıhnkkflm 

etmek emelidir. Da ise lıütQn diln· 
a yaya talınk.kilm demektir. Alman· 

lnr bir tllrlU açıktan itiraf etmedik· 
lcrl hu tahakküm nrrusunda ısrar 
ettikçe rncmlekeUerinl fclO.ketten 

c felakete götüren si)'flsl hntnJard:ın 
kurtulmııl:ırı mQmkQn dc~lldlr.,, 

CUMHURIYE'f 
Nııdır Nadi. "Alınnnya ı;ulh )Dp· 

mnk isliyor mu'ln başlıklı makale· 
inde, gerek Alman devlet adamla· 
nnın nutukbırındıın ve gerek gaıc· 
telerinin n~rlyııtınd:ın Almanya. 
nm Polonyııdaki .kazancını mulu&Cıı· 
za etmek şartlle harbe r.ihayet ver
mcğe hazır bulunduğunu knydedi· 

\" yor \'C \·ııziyeti umumi bir şekilde 

r mul:ılea edince hnhrn gelen bazı 
ıı Jhlimallerl Slrııh}·or. lhı ihtimallere 
u. göre: 

1 - Almanya uzun :sürecek bir 
harbin neticelerinden korkm:ıktn 

ve Polonya h:ırbini çabuk bitirmek 
suretile demokrasiler ilıerlrıdc yap· 

n tığı ruhi tesirden silratle :lsıirnde 

1 etmek istemektedir. 
2 - Almanya 193!1 harbinin mc

sulü olmak vaziyetinden kurtulmak 
İ5ti)·or. 

3 - Cenubu şarki Anupasınd:ı 
l son vaziyet üzerine, Sovyctlcı"tn or

)1 ta Anupnyn kndur gelişlerini gösle
ll rerck demokrasilerle sulh ynpmnk 

1 ve sonra sene ananevi "şarka doğ· 
r ru, siyasetine deYam için vozi3•cti 

ıslnha çalışır.ek. 

r l\iuhıırrir. bu ihtimallerden han
t glslnin hakikate uygun olduğunu 

r nncak htıdlselerin inkişafı sBstcre· 
ceğini s~y)iycrek yrızısını bitiriyor. 

YENi SABAH 

Hüseyin Cahil Yalcııı da l\lo:.ko· 
va mülakatlıınnı bugGnkU ınak:ıle· 
sine mevzuu atmıştır. Alm.ın hnriC'i· 
ye nıızınnın Moskorn scynhntlnin 
harlci:re Yekllimiıin orada bulun· 
cluğu bir umıann te ndüf clmcsinı 

dikkntc Uıyık bul:ın nıulı:ırrir, lıu 
ıcs ıdurün sl'lıcl.ılcrini arııştırıyor. 

Muharrir, Türk - Almıın rnün:ıscbn· 
tmı gözden scdrdikten sonrn Mos· 
kova müz:ılierclerinin Türkiyrnin 
sa11> dcmokrnııilerilc ve diğt'r de\'• 
Jellerle :samimi doslluldnrı üzerine 
lıiçblr tesir · np.ının·nraj'.iını kııyde· 

diyor. 

Ankara · İstanbul 
telefonu 

Ankara İstanbul arasında üçUn· 
eli bir telefon hattmm inşa.smn 

dC\·am edilmektedir. Hat 1940 ha 
zimnındn tamamlanacaktır. 

ihtikar yapan 
dükkanlar 

Vilayetin kararile mu· 
vakkaten k=.pablacak 

1htikar mlicadelc komitesi a7'.a· 
sı dün Vail Lfltfi Kırdan ziyaret 
e..!erck ihtikar yapanlar hnkkm • 
<'a iaşe kararnamesinin 9 uncu 
maddesinin tatbiki için mlisaade 
almıotlr. MUddelumumllik de bu 
maddenin tatbikrnı muvafık gör • 
mü.fUlr. Bu suretle ihtikar yaptık
lan sabit olan mağazalar muvak
katen kapadılacakbr. Geçenlerde 
Lsimlcrl vilayete verilen beş ma· 
ğaza bu madde ile cezalandınla • 
caktır. Maddenin tatbi.kı yeni ka -
nunun mecllaten çıkmasma kadar
dır. 

Halk tipi radyolar 
Halk için uc~ radyo teminl 

hakkındaki tetkikler şimdilik geri 
bırakılmıştır. Bunun sebebi bUgün 
için radyoları hariçten getlrtme
nJn imkiuum:lığıdır. 

--o-
Faik Kurdoğlu 

avukatlık yapacak 
F~ki Ziraat Vekili Faik Kur -

doğlu avukat olmak için İstanbul 
Barosuna mUracat etmiştir. 

-o-

Beyoğlu sulh ceza 
mahkemelerinin 

salahiyeti 
Beyoğlu sulh ceza mahkemeleri

nin bundan sonra asliye ceza sa -
lahiyetinl de hniz olmaları karar
laşnuştır. Salahiyet Bevoğlu mm

taknsmıı ve me;hud suçlnra aittir. 

~ 

Beşiktaş kazasını yapan 
şoförün muhakemesi 

Cumartesi gecosi Bcuiktaeta 
Tramvay raylarını temizlemekte 
olan amele Recebi çiğneyip öl -
düren şoför Şiikrlintln mulınkc • 
mesine dün dördUncü ceza mah • 
kemesinde davam edilml~tir. 

İstanbul Be.lıkpazarmda Akos
nınn h nmıla 3 numarada komls -
yoncu Gabrlyel Logidfs enhit ola
rak dinleııllmia ve muhnkeme baş
ka güne blınıştır. 

Ölen Recebin kardeşi lh.san, 
şoför ŞU.krü ve otomobil sahibi 
Nuriden 5000 lira tamılnat iste -
mektedir. 

--o-

Bir amele vinç demirile 
yaralandı 

Aksu vapurunun iki numaralı 
vincinde çahpn İnebolulu Mus. 
lafa oğlu Mrhmct dün motörden 
vapura f!va alırken vin~ kml
mI' ve üzerine dUşen demirlerle 
amele ağır surette yaralanarak 
Beyoğlu hastnhanesine ikaldınl

m~tır. 

-0--

Belediye müteahhit 
bulamıyor 

Harp vazi~·eti dolayısile beledi· 
ye yol ve diğer inşaat işlerini yap· 
tıracak müteahhit bulamamakta
dır. Bu yüzden 900 .bin liralık ilk 
taksiti alınan belediyeler bankası 
istikrazının diğer taksitlerinin şim 
dilik almmamasr kararla~mı51ır. 

E'B 1. R Q,M A Nı l ı !,. · -·· 
- l.:J 

/ Onun bu halleri Ç.akır Huscyini, 
ba~ka tilrlü çileden çıkanyordu. 

Fı ke vursa, komşulan başına top 
!ayacak kadar yaygaracı olan kan 

. r mm aksi; bu kadının her şeye 
1 katlanması, en büyük acılara ' ses· 

ız boyun eI:rrnesi, onu yaptıkları· 
r.ı a · adiJııııtr. Zeynebe koşa· 

rak: 
- Kulun, killen olayım Zeynep. 

4>ana ftfteMTM kOsme! ... dh·e yal
C.. .,y---<l" 
t 

Zeynep, onun çakır gözlerini ör
ten yaşlara, sararan yüzüne bakı· 
yor: 

- Gam çekme Hüseyin, adam 
sevdiğini d()brer, se,·diğinin canını 

acıtır .. diyordu. 
Fakat, Zeyncbin gönlunün değil, 

vücudunun takatı kalmamı~tı. Her 
geçen yıl yüzüne bır yorgunluk 
ve dert çizgi i çekiyordu. Bunlar, 
katlanarak yac:adığı haratının, gö
rünen şikayetleriydi. 

Zeynep, şehrin dı,mdnki bahçe · 
liklcrin, en kıc:!:anı!an ka:Iınıydı. 

Ayağına giydiği terlii:rin, başına 

örttüğü tülbendin, sırtına geçirdi· 
ği entarinin. kadınlar arasında. 

;ünlerce !:'Hı oluyor. onu ç~}dc:fü. 
mekten ucanmıyorlardı. Bahçcı:;i· 
1in <ltsttinh~"'ü. ~b1cler•nift «ü~l-

liği, turfandacılığı. hergün yumurt 
taran tavukları, karatosunun kuv· 
veti de bu sözlerin içine giriyordu. 
Bazan. bir ~Y ödünç almak baha· 
nesile 7.eynebin e\'İne gidiyorlardı. 

Küçük saz damın, ak toprakla 
sıvanmış dıvarları, köşedeki san· 
dı~ın üzerine yığılı duran yatakla
rın temizlif,'İ, beyaz torbalar için· 
de tavana aı::ıJı duran enakları. 

yerdeki ııan ha ırlar; Ze~rnebin 

:i ·tündeki entarilerin sabun koku 
.u: onlarnı içlerine ağu akıtıyor 
teselli}i:"nc olacak şehir kahpe i. 
diyebilmekte buluyorlardı. 
Onların kinleri, 7..eynebi kızdır· 

mıyor, ke•1dinc: ''Şehir kalme~i!. 

diyen k'11ınla"t'1 sıra~ı C?"ldikç~ 

"·~rdımlanna koşuyor,ı-ocuklarmın 

kirli yüzlerini ~,kn·rırc'· ı . 

Zabıtanın 
muvaffakiyeti 

Yeşil köydeki 
hırsız şebekesi 

yakalandı 
Şebeke üç sabıkalıdan 

mürekkep 
Bir müddettenbcri Yeşilköyde 

vukubulam hırsızlık vak'alar 
run failleri polisin srkı takibatı 

neticesinde meydana çıkanlmı§. 
tır. Bu civara dadanan hırsızla

rın Sabıkalılar.dan Ban:iırmalı 

Mehmet, Bilecikli Niyazi ve İb
rahim oğlu Hakkı isminde üç ki· 

şi olduğu anla~ılmıı ve bunlar 
yakalanmıştır. Hırsızlar Yeşil. 

köyde Şevkctiye mahüllesinde 
Avukat Muradın evinden çaldık· 
tarı 2000 lira ktymetindeki eş. 

ya ile istasyon caddesinde Mı

ğırdıçın evin.den çaldıklan bir 

bisiklet ve muhtelif eşyaları sak 
ladıklan yerleri göstermi~ler ve 
bunlar sahiplerine iade edilmiş· 

tir. 
Diğer bütün vak'aların da bu 

üç sabıkalı tarafından yapıldığı 

anlaşıldığından tahkikata devam 

edilmektedir. 
Polisin kısa zamantda meydana 

çıkardığı bu şebeke ile bütün bir 
semt hirsızhktan kurtulmuştur. 

Esnaf 

hastahanesinin 
Bir senede yaptığı 

hizmetler 
Esnaf hastanesi 
şehrimizin en 
yeni kurulmuş 
ha t.Jnelerin • 
den biridir. Şeh 
riıı büyilk ihti· 
yaçiarır.aan bi-
rını karşılıyan 

ve on binleroo 
esnafla, ailesine 

hizmet eden es· 
naf hastanesi 

.bir senelik me-
sai bilançosunu çıkarmıştır. 

Bu bilftnçoya göre hastanede bir 
senede 12214 hasta tedavi edilmiş· 
tir. Bunun 3609 .u kadın, 8605 i 
erkektir. 

Ameliyat yapılan hastaların 

yekfuıu 328 dir. Hastane do6rum 
servisi de birçok esnaf ailelerinin 
tıbbi bir şekilde doğurmasına ça· 
lıŞllllŞtlr. Hastanede bir senede 
yalnız 12 ölüm vakası kaydedil
miştir. 765 kişiye rontgen yapil· 
mıştır ve 1049 muhtelif laboratu· 
var tahlili olmuştur. 

Esnaf hastanesinin bilançosu 
cidden büyük bir muvaf fakiyetin 
nişanesidir. Başta genç başhekim 
nısaıye miltehassısı Dr. Hikmtt 
olmak üzere, birçok kıymetli fen 
adamtannm gayretleri sayesinde 
çalışma sistemini hergün daha 
faydalı bir şekilde geni,teten esnaf 
hastanesi kısa bir zamanda ~h
rin en müfit bir mncssesesi olmuş· 
tur. 

Ya~adığı dertli yıllar, onun yü
reğindeki birçok ihtirasları almış· 
tı. Ana olmaktan başka. hiçbir 
şeyde ~özü yoktu. lnsanlann tada· 
bileceği en büyük zevklerle, en bü· 
~·ük kederl(•ri duymuştu. Hayata, 
yüz yıl yaşamış kadar toktu. Onu. 
ne kuvvetli bir ıstırab sarsabiliyor. 
ne de bir keyif giıldürüyordu. Bir 
ölü evine gitmekle, bir düğünde 

hulunmağı biribirinden ayırt ede· 
mi yordu. 

Bütün bunların gerisinde, gön· 
1ünde ışığı kararmıy:ın bir ~vgi 

,·ardı: "Kara tosun! .. 
Karatosun. seneler geçtiği hal-

le, iyi bakım yüzünden kU\!'\'etini 
ı,aybetmi)·en ~hlivanlar gibi c:ağ· 

lam ve gençti. Zeyncbin elleri. o· 
n•ı., n?rlak deric:inl ok~rken. kal· 

lstanbuldaki 
mahrukat stoku 

Bu loş ihtiyaca yetecek 
miktardan fazladır. 
BcledJye fktmat Müdürlilği.i kt§ 

mevsiminin gelmesi dolayısile ueh 
rimizdoki mahrukat stoku etra • 
fında tet.kikl~r :ra;pmıştır. Haz! • 
ran ayında şehrimize 14,352,200 
kilo odun, 4 ,345,645 kilo kömür, 
temmuz ayında 12,15G,100 kilo O· 

dun. 7,134,140 ki1o kömür ve a • 
ğustos ayında 12.532,400 kilo o -
dun, 6,794,300 kilo kömUr gel • • 
miştir. Geçen eeneden kalan mal
lar da bulunduğundan şehrın ih • 
ti~ acmdan fa:r:la mahrukat bulun· 
duğu anla.şılmı§tır. ---
Ayaspaşa cadde:;İ 

genişletiliyor 
Taksimdeki Caınlıköşk binasile 

Ayasp:ı.şa yolundaki garaj vcsaiı 

binaların ~·ıkılması işi 5000 liraya 
miınakasara konmu~tur. Binalar 
yıkıldıktan sonra Aya paşa cadde· 
si 85 metre genişl iğinde olacaktır. 

Yolun sağ tarafında bulunan ls· 
tanbul klübü ile diğer binaların 

yıkılması ve böylelikle buralardan 
denizin gözükme inin temini mu· 
karrerdir. 

--o-

Çağlayan köskü 
tamir edilecek 

Mtiıeler umum mUdUrlUğıi Kıi.· 
ğrthancdeki Çağlayan kasrının ta· 
mirine karar vermiştir. 

-<ı--

Kaptan ve makinistler 
cemiyeti fesih mi 

edilecek? 
Kaptan ve makinistler cemiyeh 

idare heyeti istifa etmiştir. Cu· 
martesi gün il f evkalfı.de bir top
lantı yaprlarak vaziyet zörüşüle· 

cektir. Cemiyet. erkanmm bugün 
resmi bir dairede memur olmaları 
cemlyetin lOzumsuzluğunu orta'Ya 
koyduğu kanaati vardır. Bu yüz· 
den fesih karan \'erilmesi muhte
meldir. 

_,..... 
ilk tedrisat müfettişleri 

lstanbul ilk tedrisat müfctti~Je· 
ri 24 den Zl ye çıkarılmış ve ayn· 
ca sıhhat müfetti'ilerinin de arttı
rılması kararlaşmıştır. 

--0-

Takıİın ortamektebi 
lise oluyor 

Maarif vekaleti Taksim orta· 
mektebinin lise haline getirilmesi· 
ne karar verilmiştir. Yalmı buse
ne lisenin birinci sınıfı tedrisata 
başlayacaktır. Beyoğlu ve Eyüp 
orta rnektepleri de kız ve erkek ol· 
mak üzere müstakil iki~r mektep 
haline getirilmişlerdir. 

Ecnebi lisanı kursunu 
bitirenler 

Orta tedrisat müesseselerine li· 
san muallimi yetiştirmek üzere ü· 
niversit.ede açılan kurs imtihanla· 
n dün bitmistir. Yalnız harp do
tayısile talebelerin lisan stajı gör
mek ilzere ecnebt memleketlere 
gönderilmesi imkanı görülememiş· 
tir. Bütün tedrisatın burada yapıl· 
masr muhtemeldir. 
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"lükatat, ceza 

MAARiF ,·ekillıği, mekteplere 
gönderdiği yeni c!islplın ııı· 

lııııalnııınrc,iıuk, ccır~ının ~ıının~ 
mlit.:üfatı da tcsıs ediyor. Cl'zıı hiı;• 
hır zamnn nıckteplcrıınizden ııırnıı· 

mılc kalkmnmışıı: scrcı son sene· 
!erde, hlıim çocukl.y ımuzcla oldu' 
ğu pibi, lcvkir, izınsız yoklu; raknl 
lekdır, ıhtnr, mm·nkkal 'ey:ı dairııl 
tarı ceuılnrı vardı. Tevkif ile ı:r.iıt• 
~ız yenı ııılinııı ı noınedc de yok. 

Fnknı son senelerde mCıkiıfat tı• 

m:ıuıile kaldırılmıştı. Yani bir h•· 
şarılısı, ınfıııasebetsizlıği gürüıcıı 

talcl.ıeyi cczııl.ındırmnk ıııiııııkllll 

olduğu h:ılde ırn~ retli ,.l. uslu tıılc• 
bere nıfıl,üfaı \'Crmcl: k .ılııl def!ıldi· 
Yeni lnlııııoııı n ın c bu ımk:ını h:ıh' 
5cdıyor. 

J~ı ll:ıl..ıi ltlc.ı I, çocufıun ceza ı..or
ku~u ile ,·eyn mü!,iıfrıt nlnıok nrzll· 
su ile değil, ra) dJsını uııl:ıclı~ı için, 
heves dıı) duğu iı;ln ç:ılışnınsıdıl'• 

Fnkaı korku ıle, ~ ohuı ınukafat ııl· 
mak ıçın çalı-şmunın mulıııkkak ı.ö· 
tli bir şey oltlıığunu d.ı ı:ınnctnıl• 
yortını. Bir insonın tok<lir bekleme· 
'>İ niçin re. l ohun? H:ıyıııııı do•• 
m'l t>cza cin, mükMoı da ,·nrdır ,·c 
insıınl:ırın çogu. sadece içler:ind"•l 
du~·dııkları ihtiyacı tatmin lçio ~ ı· 

ğil, l.ıirtnkını ı.ıarl<'I nı.ükitrııtlıır ı '• 
de elmek için, dııhu büj·ük bir rer,.,, 
h:ı crıııck içın çalışırlnr. H:ıy:ıtın 
hııkiknllerini mekteple inkAr C'tmc• 
lıe hicLir lilıum yeıl..ıur. Çocuklıırt 
çnlı~lırnıak için onlnrn mükUat ,.er 
'nek nsırlnrdnnbcri tnllıik eöiltıı 
,.e çok fyl neticeler ,·ermiş b!r u· 
suldür. Zaten öuce rollk:ırat nlmat 
arzusu ile c:ılışıp da sonrn bu sııye~ 
do hiçbir mükafat urıusu bcsle111e• 
den çalı~anlar da yok deöildir. 

Maarif 'ekilll!ıl, c;ocuklnrın isl111" 
!erini Htih:ır lcvhac;ına yı:zmakı 
kendilerini tebrik etmek gıbi mane" 
,.ı mük:\latlar ihdası ile iktifa tt• 
miş. Bence, eskisi gibi çocukla,.. 
mükACat diye kitaplar da!Jıtılnıası

nı d:ı kabul elmclhlir. Gerçl tali'' 
m:ıtnamenin bir maddesi, isimleri 
vekllll~e btldirilecek olan talebele" 
rin muhtelif mükAtatlarla taltif 8" 

dileceğini söylüyor. Fakat her sene 
bu suretle mükafat alacak talebe •' 
olur. Halbuki milk!fnb mUmkilıt 
olduğu knd:ır çoğnl'tmıık IAırmdır• 
Bu surelle çocukları kitap okumd• 
alı;tırmıık, onlarda kendilerine g3• 
re küçfij bir kOtüphane edinme~ 
hevesini uyandırmak dn kabil O' 

Jur. 
Nurullah ATAC 

Belediyeye memur 
alıne.cak 

llkteşrinin on beşinde mlisaba' 
ka imtihanı ile belediyeye 60 me
mur aJınacakttr. 

--0---

Şehir mütehassısı 
geliyor . 

Şehir mütehassısr Prost betedr 
yeye gönderdiği bir mektupta ya· 
kında lstanbula gel~ni bildit"' 
miştir. 

EDE B 1 W;l•Glml]-
binde bir hissin titrediğini, kuru 
gözlerinin, ağlamak iştcr gibi yan· 
dığmı duyuyordu. 

Vl 
/'...eynep. bahçenin sonlarındaki 

alandan kökleyip getirdikleri A· 
rabistan fıstıklannı, evinin önüne 
scriyorken,yeşil dallarınm altın· 

da, krem rengi kikirikilcr. kuru 
kabuklarının içinde donuk sesle~ 

çıkararak ötüşüyorlardı. 

Evinin kapısı yanında iki Çll\'al 
dolusu kırmızı biber. mermer di· 
:'> ·kte döğiilmck üzere Zerncbi hck 
liyt>rek duruyor"tı•. Bir yanda mı· 
sırlar yığılıydı. Hevenk yapılarak 
sundurmaya asılacaklardı. 

7.e\"llep. entaric:inin uwn etek· 
!erin: ç:m:-:m:~. uzun bar.aktan gö 
rlinilynr, çıplak .-,aklarilc 1 "'"U .u· 

y'Ordu. 
Gökte bulut!ar uçuşuyordu. saJs 

,eıerdcn kara dumanlar yükseli" 
yordu. Zeynep, alçalan güneŞle, 
kı5alan günü. daralan vakti ölçe° 
rek, daha çok çahşmağa başladı. 
Kocasının getirdiği, Arabistatl 

fıstığile dolu küf eyi bosaltıp yet' 
seriyor, sonra dibeğin başına g~ 
rck kırmızı biber dövüyordu.· Di' 
bcğin büyük tahta tokmağını, ~ 
berlerin üzerine indirdikçıe, peıf 
be bir dlunan yükseliyor, yüzünO 
başörtü ile sarmış olma~ma rd• 
men Zeynebi aksırtırordu. 
Güneş batarken. ortalığa bir ~· 

rinlik çöktü. Gökü yeryer kaplıt' 
yan kara hulutlm, ~clecek ya~ıı· 
ru haber Yeriyorlardı. 

( !Jrramı var) 
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bw~rneır~@Lq@rfBiWi~ 
ransız ordusu 

ki Alman şehrini muhasara ettiler 

Anlatan; Dr. NiHAT REŞAT BELGER. 

~1SARDA: 
l>un birer kişilk onhir Hcinkcl 

1 layynresi Horııon) ıı) il tcsluıı 
llıck iizerc Alıntın) uda lfeinkel 
''asının me~ dnnındnn hareket 
für. Bu tipte otuzdnn fozln tıı)
\1 olan Homnn) ı lıukümeli bu 
tı~ ettiği tayyareleri nlınuk Ü· 

,e r>iloıııırını gbndcrıniştır. 
AlaJıa uçıkJarmda tlcnızc inmc-
llıccbur kalan lıır ltul) n )olcu 
arcsı içindeki ıııurellcbal Ye 

Ulaı·l:ı birlikle hır Jngılız denız 
·1rcsi \'C deslroyen tarafıııduıı 
lar11ıı11ştır. 
f.'l'atısı:ı: lınhrı) c neznrelınııı 
ctılıgıne gorc ıııuhas • .mıulın hı· 
'lındcn 25 e) JUie k,ıd:.ıı· ıuu hm 
'lan fuı:ln Jı:ırıı k:.ı~ •• gı ııııısııdcı c 
h11tşlır. Bunun 2 l IJın tonu ııı:ı~ı 
, rukntıır. 

A, :ıın kı:ıııınr:.ısınd.ıki be) :m:ıtı ı 
ırıua bahri) c nJzırı Çor~·ı l Al· 1 
Hrcıııcn gcııııı.ının hır hııs 

~llınt1a bulunduğunun zııııncdıJ· 
, Ilı l>Ü)Jcıııiştır. 
1·unustun htrcsc gitmekte olun 
f.'ı ansız lıoınb:ırdııııun tan arc· 

'.lıoıorü bozuldugu Jçın Surdun
ırı Şimal sahılındckı Torpeıle 
~ burı lıuş yupıııışııı·. ltalyaıı ma
lları lcı)) arq i ıııU~adcrc ctıııış· 
ır. 'J'o) l arcci allı kışi ille\ k Jf 

, ·ıtıuşıur. 
llır lnsiliz ııskeri la) yarcsi dlin 
\len sonra sis ) uzunllcn lzlaıı· 
~ıı doj?u şimnlindcki Huuf:ıdıo· 
~ l'crc inmese mecbur kalıııı~· 
ill Yare müsadere edılnıi5lir. 
c bulunan 9 kişi mevkuf tutul· 

• loı:Jır. 
c ı$, cç hoks federasyonu, 8 ki'ınu 
~ıcı i~·in Stoklıolınd:ı hir Al· 
· hı cc boks mihah:ıknsı yııpıl 

1 lçJ.Vrini • reddCl lem iştir. Bu 
t, ınub.ıriplerlc maç mukavele 
lapılııı:ıınası :ırzusııntl.ııı ileri 
ckıeılir. 

.\vrupadan d önen 
\ talebeyi davet 
~ara, 27 ( \.A.) - Ma<'rıf 
~etinden tebliğ olunmuştl:r: 
abana mcmlckctlcrdc tah ille-

(! <le\•am etmekte iken A' n.pa
\'aziyeti hazıra dolayısilc yur

:nınüş bulunan talebenin, du
arını tesbit etmek üzere, ls
~ üniversitesinde müteşekkil 
. komisyonuna bizzat ve~·<. 
ren müracaat etmeleri, lazım· 

-<>--

gece ha va taarruzu 
tecrübesi yapıldı 

~l\.rıknra, 28 - Hava hücumları
'( ~arşı gece korunma tecrübesi 

<icra olarak dün gece Ankara
~apılmıştır. 

1
;aat yirmJ ikide düdükler çal -
' bunun üzerine bütün ışıklar 

~dUrtılerck §ehir tam bir ka -
lığa bürünmüştür. Elektrik cer 
~1aıı santralden ve umumi ola
~ kesilmiştir. Yalnız ann cad -
et'de maskelenmiş fenerler ya

'ltııutır. Tehlike işaretinden on 
<laltika sonra şehrin üzerim~ rı 

"f.Yare filoları uçmuş, aktif mU

,.;: .tecrübeleri yapılmL'}lır. Tec 
hır saat sUrmüşttir. 

--0---

y ozgat hakimliği 
Yozg:ıt (Husu!':i) -- Daday 

t hftkimi Ahmet Kılıç terfian 
~ a s.ulh hukuk hakimliğine ta· 
l'dılrni~tir. 

i --0-- . 

~ret vekili rahatsız 
~(rııtara, 28 - Doktorlar Ticn -
l \tc-km Cezmi Erçine bir ınüd

iat1rahat tavsi~ c etmişlerdir. 
-0--

l'fa m ebusu Ali Saip 

~ öldü 
elan 'l\ı a.' 27. (A.A.) - Urfa me· 
at Alı Saıp t•rsavaş, diın gece 

~trni!; ve cenaze i bugün öğ
n C\) el merasimle kaldmlmı.::-

~ 

Belçika hududunda 
Almanlar alelac.ele 
tahkimat yapıyorlar 

Pari.s, 28 - Fransızlar Alman ı silratle tahkim ettikleri Brüksel -
arazisinde ihtiyatla ilerlemekte -
dirlcr. Dinamitli sahalarda tor -
pillerin, askerlerden uzak patla -
masını temin için, toprnk çuval -
lan ile dolu bir kamyon şoförsüz 
ve direksiyonu tesbit edilmi3 ola -
rak koyuverilmiştir. Bu suretle 
kamyon torpllleri patlatmış ve 
asker tehlikeli sahada onun aç -
tığı yoldan ilerlemiştir. 
Fransız topçusunun daimi bom -

bardımanı neticesinde Almanlar 
Sarbrükü tamamen tahliye etmiş
lerdir. Fransız kuvvetleri Snrbrü
kU kısmen muhasara etmişlerdir. 
Zveibrüken şehri de ciddi tchli -
kc altında bulunmaktadır. Fransız 
kuvvetleri büttin cephede ilerle • 
mekt<.'dirler. 

nt:q;tKı\ llUDU Dll!l.' l>A 

Almanların Beiçika hududunu 

den bildiriliyor. 
I.c Pcuple gazetQSi, Belçika hu

dudunda kısmen görülebilen Aac
hendcki Alman istihkamları hak
kında taf~ilat vermektedir, Hau -
sctdeki Belçika gümrük dairele -
rinclcn Almanların alelii.cele inşa 

ettikleri istihkfınılar görülmekte -
dir. Bu L'ltihkamlar pek heybetli. 
dır. Alman gümrük dairesinin bi
raz ilersinde muazzam bir Blok -
haus yiikselmektedir. Ovnda ve 
ovanın kenarındaki ufak ormanın 

nihayetinde birçok mukavemet 
kubbeleri ve yeşil boyalı beton di

reklerden vlicudc getirilmiş tank
lara karşı bir müdafaa hattı gö -
rülmektcdir. 

Belçika hududuna ancak 50 met 
relik bir mesafede cephaneler için 
toprak altında yerler kazılmakta

dır. 

Alman tayyareleri 
lngiliz gemilerine 

hücum ettiler 
İngiltere: 

batırıldığı 

bir fayy~re gemisinin 
haberini tekzip ediyor 

Londra, 28 - Alman baş ku
mandanlığının dünkü tebliğinde 

şöyle bir haber vardır : 

''Alman hava kuvvetleri dün 
şimal denizinin ortasında z ı rhlı. 

lar, tayyare gemisi, kruvazörler, 

torpido muhriplerinden mürek
kep İngiliz deniz kuvvetlerine 
hücum etmişlerdir. 

Bir tayyare gemisi tahrip edil
miş ve bir zırhlıya birkaç bomba 
düşerek ağır hasara uğramıştır. 

Tayyarelerimiz hiç bir zayiat v er 
memiştir.,, 

İngiliz bahriye nazın Çörçil 
dün Avam Kamarasında bu hu
susta sorulan bir suale cevap 

vererek demiştir ki : 
"- Zırhlılardan, bir tayyare 

gem isin.den, kruvazörlerden ve 
destroyerlerden mürekkep bi r in 

, giliz filosu şimal ıdenizinin orta

sında takriben 20 A lman tayya

resinin hücumuna uğramıştır. 
Hiçbir lngiliz gemisine isabet 

olmamıştır ve hiçbir İngiliz as
keri ölmemiştir. Bir Alman tay. 
yaresi düşürülmüş ve diğerleri

n in ağır hasara uğradığı kayde

dilmiştir. Şunu da ilave edeyim 
ki, bir Alman tayyaresi de denize 
inmeye m ecbur olmuş ve idestro 
yerlerimiz dört kişilik mürette
batını esir almıştır.,, 

Baltıkta bir ·Sovyet 
gemisi batırıldı 

Estonya Hariciye nazırı Sovyetlerin taleblerini 
görüşmek üzere tayyare ile Moskovaya gitti 
Moskova, 27 (A . ı\.) • - Tas a· ı terilmcktedir. 

jansının bir tebliğine göre, 4.000 Estonya hariciye nazırı 
tonilatoluk So\•yet ".Metallist,, va- Moskovada 
puru bugün saat 18 e doğru l\ lar- I\ lo;;kova 27 (A.A.) - Estonya 
\'a koyu eh arında bir denizaltı ta- nazırı Sel ter ta~·yare ile saat 18,10 

rafından batırılmıştır. Vapurun 
24 kişi olan müretteöatından 19 u 
Sovr)•et de\•riye gemileri tarafın· 
dan kurtarılmıştır. 

Sovyet Rusyanın talepleri 
Kopcnhag, 27 (ı\.A.) - J Iarici· 

ye nazırı Selterin riyasetinde bir 
Estonya heyeti bugün tayyare ile 
Moskovaya gidecektir. 

Politiken gazetesinin Stokholm· 
daki muhabiri bu kararın Estonya 
kabinesinin dünkü içtimamdan 
sonra verildiğini bildiriyor. 

l\!uhabire göre, Sovyct hüküme
ti, Estonyadan kendisine deniz üs-

sü olarak kullanılmak üzere Baltık 
denizinde bir limanı kullanmak 
hakkını veren yeni bir ticaret an
laşması akdini istemi~tir. Bu hu
susta 0scl ve Pldisi limanları gös-

da buraya ~elmiştir. Kendisine Es· 
tonyanın l\1osko,·a ve Mosko\'a
nın Tallin elçileri ile Eston~·a mc
husan reisi hukukçu Ulvusts refa
kat etmektedir. 

Estonya tekzip ediyor 
Tallin, 27 (A.A.) - E tonya 

ajan. ı, bir Polonya denizaltı ının 

E tonya limanlarında tamirat gör
düğünü ve benzin aldığına \'e keza 
Estonya sahillerine yakın bazı giz· 
li yerlerin meçhul denizaltılara sı
ğmak olduğuna dair Sovyet men
halarmdan verilen haberler tek
zip edilmektedir • 

fütonya ajansı 26 \ 'C 27 eylül 
tarihlerinde Estonya toprakları 

mn birçok defa So\·yet tayyareleri 
tarafından ihlftl edildiğini yazmak 
ta ve E tonya hGkümctinin keyfi
yeti l\ 1osko\'a nezdinde protesto 
ettiğini bild irmektedir. 

-27- Yazan : SABiH ALAÇAM 

lttihat ve T arakki erkanile 
Pürüzlü noktaları halletm işfık 

Varşova 
teslim oldu 
Sehirde yalnız evvelki 

gün 3000 sivil öldü 
Paris, 28 - Varşova, 22 giln 1 

kahramanca mukawmet ettikten 
sonra Almanlara teslim olmağa 

mecbur kalmıştır. Buna da sebep 
müdafil<.'rin aç ve susuz kalma -
ları. §ellirdc veba çıkmasıdır. 

Var§ovadan nlınan haberlere 
göre, yalnız evvelki gün bombar -
dımanda sivil halktan üç bin kişi 
ölınüı:ıtür. 

Vnrşovada .. neşrolunan bir leb· 
liğe nazaran Varşova bir harabe 
halindedir. Su mahzenleri ve fillt
reler birkaç glindenberi harap ol
muı:ıtur. Hasta ile dolu dokuz has
tanl' bomba ve obüslerle yıkıl -
mıştır. Bütün tarihi binalar ve ki
liseler enkaz haline gclml3tlr. 
Dumnn ve toz nefes almak imk!i -
nını bırakmıyor. Ewelki giln 13 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. 

Bu suretle Almanlar Varşova 

mıntakasında 106 tayyare kaybel
mcy'erJir. 

Kahramanlık destanı 
Polonyalıların kahramanlığı İ

talyan matbuatında uzun yazılar 

mevzuu teşkil etmekte devam ey
Jiyor. 

Gazetelerden biri diyor ki : Lvov 
etrafında dağılan Polonya fırkala -
rmın subayları bir "ölüm kıtası" 
teşkll ederek en sonuna varıncaya 
kadar silahlan ellerinde harbe 
devam etmişlerdir. Bu kıta bugün 
artık mevcut değildir. l•'akat bu 
isimsiz kahramanlar ebediyete geç 
miı:ılcrdir. 

Çemberlayn Başveka
letten istifa mı edecek 

Fakat kendisinin yüksek şahsiye
ti muhitin büyük bir alakasını da. 

vet ediyor; meşrutiyetin teessüs 
ve iiam için Avrupadaki hizmet -

lcri, faaliyc~1er hakkır<:la he n"n 
hemen her vatandaş fikir edin 
mel· istıyorı ı.. 
Gerek onun ve gerekse biz arka
daşlannın senelerce gurbet ellerin_ 
de yaşamamız, vatanımızın hüri
yete kavuşması yolunda gazE'tCler 
vasıtasilc neşriyatta bulunmamız, 

ayrıca konferaslar vermemiz ve 
her tUrlü hulül ve nüfuz ııekillc
rindcn istifade ederek "Meı.ıruU_ 
yet idaresi,, nin tesisine çalışma_ 

mız. şüphe yok ki halk üzerinde 
büyük bir muhabbet ve hüsnü 
tesir vUcuda getirmişti. 

Bu geniş alaka saikasilJ, bizi 

tanıyan pek çok zatlar. "İttihat 
ve Terakki" cemiyeti ile aramız
daki münasebetin iyi geçinme tar 
zında ceryan etmesini temeni ey. 
liyorlardı. Dostlanmızın fikrine 
nazaran, memleketin kurtuluşu 

için senelerce çalışan insanlar 
arasında aynlığın bulunması 

doğru değildi. Bize: 
"- Mutlaka bir itilaf zemini 

bualrak birleşiniz!" 
Diyorlardı. 

Filhakika. henüz pek yeni olan 
Meşrutiyetin bir nUve halinden 
çıkması, tnazzuv etmesi ve bUyü_ 
mcsı ıçın kuvvetlerin inkisama 
uğramaması lazımdı. 

Onun için, "lttihat ve Terakki" 
erkanı ile yeniden görliıımck, bir 
anlaşmaya \'armağa çalışmak mu
vafık idi. 

Fikrimi, Prens Sabahaddin bey
de tasvip ediyordu. Gerek, diğer 
arkada.5lanmızın aynı kanaatı iz_ 
har etmeleri \'Ş g~rck "lt~t \'C 

Terakki'' erkanının müzakereye 
mütemayil bulunmaları Uzerine, 
evvelce Pariste yapılan ve akim 
kalan "tevhidi n:esai,, çarelerini 
yeniden arnştırmağa başladık. 

O zamanlar, "İttihat ve Terak_ 
ki'' cemiyetinin "merkezi umu
mJ,,si Şeref sokağındaydı. Burada 

Roma, 27 (A.A.) - "Giornale ------------- 
d'ltalia" gazetesinin Londra mu -
habiri İngiliz efkarı umumiyesi - Maariften bir nca 
nin, istihbarat servisinin çalışma -
sından ve harbin sevk ve idare Ortaköylülc:r başöğret-
tarzmdan memnun olmadığını ya- menlerinin yerinde bı-
zıyor. rakılmasını istiyorlar 

Çembl'rlayn'in sıhhi vaziyeti 
dolayısile başvekfılettten ve mu -
hafazakar parti reisliğinden çeki -
lcccğine dair dolaşan şayialar şim 

Dun, Ortcıko) halkı nıııııııııı, lı:ılk 

ıııuıııcssilı S.ııl UZdl'llel ıııız.ı'>llll 

taşıl an hir ıııektıııı aldık. Bunda, 
Eıııirgfmu ı erıldiğıni öğreııdiklcrı 

di Avam Kamarası koridorlarına b.ı~ügrelıııcıılcri lıııkkıııdaki h·ıııiz 

da intikal etmiştir. ılll,n,:uıarı ıl:ıdc edilmekle \'C lıu de· 
ğerlı ı ııu:ıllııııııı köylcrmdc ıbkası 

de:ı edilmektedir. Ortuko) liılerrn 
Jıu dilekleri ) erıııi bulursa lıiı de 
c \·ineceğiz. ~hinıcssilliğiıı ıııcklu

huıula lııışınııallırııin ~erinde ihku 
Berlin, 27 (A.A.) - D. N. B. sı ricusıııduıı soıır:ı czciiııılc ŞÜ) k 
Türklyenin yeni bUyilk elçisi llenilıııcklcdir: 

Berlin elçimiz 
itimatnamesini verdi 

Hüsrev G~rede bugün Bitler ta - Kol umıızun (3!1) uncu okul lıaş
rafından kabul edilerek itimatna- uğrctıııcnlığiııc geldıği gundeıılıcı ı 

mesini \'ermiştir. 

Yavuz T ekirdağında 
Tekirdağ, 27 (A.A.) - Ya\•uz, 

Zaf~r. Kocatepc ve Tınaztepeden 
mürekkep filomuz bugün saat 12, 
30 da Amiral Şükür Okanla bir
likte Tekirdağına gelmi~tir. Filo
muz Tekirdağmda iki gün kala· 
ca!\tır. 

--c>-

Diyarbakırda yeni 
binası 

lise 

Diyarbakır, 27 (A.A.) - L!scye 
ilfı.\'eten yapılan binanın a~ıiışı 

münasebetile bugün mera~im ya· 
pılmış ve yeni binada ilk ders bi
rinci umumi müfettiş Abidin üz
men tarafından verilmiştir. 

-0-

Tuzlanmış taze balık 
ihraç edilemiyecek 

Tuzlu balık ihracatı menedil-
mi~ti. Fakat tuzlanarak 
gönderilen taze balıkların 

na müsaade l.'<iilmiştir. 

harice 
ihracı-

lıu okula dc\'Ulll eden allı ) uze ~ a-
kın ~·ocıığıııııııı.tl:ın lırr hiriııin lıa

)ulı~k, aıle duruııılJrilc çok )ııkııı
d:ın ali'ık.ıdur olmak ı.uı ctıle 80 ) ok· 
sul çocıığuıııuı:un ~ edirilıııesi, Si)· 

dirilıneı.ı iıııkônl:ırrnı arayıp huhııı 

Ye ~·ocuklarııııızın umumi, \ c hillıns 
sa ıııılli ll'rhiyt!lcriııi ) iikseltıııcğc 
ıııurnlf:ık ol.ııı \ e Yl'lilcrJc loııı lıir 

işbirliği kurıın lıaşüt:Jı·etnıeııiıuiz 

Zeki Karnın knrşı Ort:ıköl üınlizün 

ııllll lİZC y.ıkııı \,'OCUk \clıo;iııiıı lııs

kriııc \ c clilcklcrinc lerciiııı:ııı ol:ı

rak ııleııcıı tcşekkliı·ti ku) iiıııuz içın 
lıir lıorç lıildık. Bu manevi borcu· 
muzun cd.ıs1111 ınulıtcrl·ın gıızcleni· 

ziıı ) fıksek dcliıletlerinden bekler 
\ 'C ricn etlcrkı·ıı, üç scııcdcnlıcri kü 
) iiıııliziin ~·oeııkJ,ırııı;ı ıııiiclıirJük 

drğil, ~·ok cnııcl.ııı bir h:ılıalık eden 
hıı miişfik ve değeri yiıksek Lıaşüğ
relnıcnınıizin bu defa Eınirg!lnn 'e
rilmiş ulııı:ı51111 öğrenmekten ııılilc

Ycllil clııyclıığunııız derin tl'C.'>SÜr
lerin <le s:ıyın ı.:ııı.elc•ııizılc ayrı hlr 
yer lıulııınsını diler ,.c bize hu duy
gulnrıınızı ifade etmek iıııkfınını 

\'eren gıı:r.clrnize sonsuz ıniıınct ve 
şiikrnııl:ırımızı Jıilıliririz. 

JJe.,,iJ..taş; Orlal;ıi11 .W 1111rıı ol.-rıl 

cocıık 11l"/ilcri 11am111a Ortaköy 

Jıulk mümessili 'N, Sail G:dcııcl 

toplanmak ve bir itilaf znmini b 
mak i!;in temasa başlamak ka 
rını verdik. Bu temaslarımız il 
çok samimi olarak, ortadaki i 
liği kaldırmak istiyordu. 
"TeşebbüsU şahsi ve ndemi ın 

kcziyet" taraftarlarım temsil 
mek üzere ben, merhum Hüs('~ 
Tosun ve Kolağası l\Iuhidtlin be 
le; "Jttihat ve Tcralcki" oomiy 
tini temsil etmek üzere de m<.' 
hum Binbaşı Hafız Hakkı, Cem 
(Paşa) \"C Talat (Pa~) beyi 
merkezi umuminin 
toplandık. 

bir odasın 

Bir kaç giln süren mijzakc 
!erde yine her iki hizbin proğr 
m uncvzu bahsoldu. 

İttihat ve Terakki murahh 
lnrı, her nedense "ademi merk 
ziyct" sözünden ve valilere sal 
hiyct verilmesinden tevahhuş 
diyorlardı. 

Onların bu endişesini giderm 
için dedim ki: 

"- Valilere salahiyet vcrilm 
sini düşünliyorsunuz, değil mı 

Bann kalırsa, bu uzatılacak, ç 
kinccek bir mesele değil ! Zi 
Milat Paşa, daha 1293 Ka.nun 
sasisi i16.n edildiği zaman bun 
yapmış, valilere geniş bir lda 
salahiyet vermişti! Aradan 3 
senc>dcn fazla bir zaman ycçti 
halde, bizim bu hususta tere . 
dUt göstermemiz doğru olur mu? 

Sözlerim, "İttihat ve Terakki 
murahhaslnn arasında müsbet bi 
kanaat tevlit etmiş olacak ki fi 
rlmlze iştirak ettiler. 

Bu müşkül bertaraf edildikte 
sonra "Ademi merkeziyet" kelimr 
si üzerinde duruldu. Bir ~k fiki 
teatilerine, hararetli münakaşa! 
ra zemin teııkJl eden "Adcr 
merkeziyet" i de "tevsi mezun 
yet,. §ekline soktuk! 

Böylece İttihat ve Terakki il 
aramızdaki pürüzlü noktalar ha 
edilmiş oldu. 

Hararetle birbirimizin elleri 
sıktıktan ve gazetelere de ş 
mealde bir ilan vererek müzak 
releri nihayetlendirdik: 

("İttihat ve Terakki" cemiy 
ti ile "Teşebbüsü şahsi ve Ade 
merkeziyet'' taraftarlan arasın 

da itilaf hasıl olmuştur. Tevs 
mezuniyet düsturu her ik 

partinin proğramında yer almış 
tır. ilah ... ) 

(Devamı var) 

U zunköprüde hudut 
gümrüğü 

Giimriik \'C inhisarlar \ ekfılet 

Uzunköprü civarında hududda ye 
ni bir gümrük başmemurluğu ku 
mağa karar vermiştir. Burada ü 
memur bulunacaktır. 

-o-

Başvekil Yunan 
elçisile görüştü 

Ankara, 28 - Ba!jvekil Refi 
Saydam dün Yunan sefiri Rafnel 
kabul ederek bir müddet görüş 
müştür. 

-~-

P etrol ve Ben zin 
kumpanyaları 

Memleketimizde bulunan petrol 
ve benzin kumpanyalarının direk 
törleri Ankaraya gitmişlerdir. Ala
kadarlarla temaslar yap..1caklardır. 

--o-

Cihangirdeki molozlar 
Cihangirde müteahhit tarafın· 

dan yol üzerinde bırakılmış olar 
mo~ozlar helcdİ)'e taraf uıdan kal· 
dırılmaktadır. Masraf müteahhit· 
ten tahsil edilecektir. 

Mevlut 
Genç <'Czac·ılarımızcl :ın Jtifııt' 

l\l it hal'm iilüm enci dcui~~inP 

t c ndüf eden J,eyle.i Miraç geccs; 
1lskiic1arda İhsnniycde İhsanı: 

c·anıi ... inılr ~·at ı namaıJnclan so· 
ra nw\ liıt okunacaktır. :Se\ eni" 

rin .ı;clınclcri rica olunur. 
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Zelzele mıntakasında nebatatı 
kurutan kaynar sular fışkırıyor 
Ç andarllda 

lede 63 
evvelki günkü zelze

evın yıkıldığı an l aşd d ı 
İzmir, 28 - Evvelki gece sa

at 1,20 de ve dün sabah saat se· 
!.izde şehrimizde iki zelzele ol. 
muştur. Çandarb ve Dikili ve 

Bergamada da sarsıntılar hisse
<lilmi:ıtir. Dikili de yeniden beş 

ev yıkılmıştır. Evvelki günkü 
zelzelede Çandarlı ıda 63 evin 
yıkıldığı anlaşılmıştır. 

Dikiliye bağlı Bademli köyün. 
deki tahribatı tetkik için l:ayma· 
kam bu köye gitmiştir. 

Kızılayın gönderdiği çadır. 

!ardan 300 ü Dikiliye gelmiştir. 
Fakat bu çadırlar ihtiyacı karşı

layamamıştır. Kızılay merkezi 
Bergama ya 150 çadır gön.dermiş
tir. 

Dikili mıntakasmda zelzele -
nin merkezi sayılan Kabakwn 
köyiinde toprak yanlmış, havaya 
sütunlar halinde siyah kaynar 
sular fışkırmağa başlamıştır. 

Hava serinledi 
Rasa thane, değişikliğin 

muvakkat olduğu 
kanaatinde .. 

Son günlerde havalar çok serin-
lemi. tir. Kandilli rasathanesine 
göre, hararet 12 dereceye kadar 
düşmüştür. Her tarafta kış hazır
lıkları artmış, bir çok kimseler 
.,;mdiden palto ve pardec;ülerinf 

nrğe başlamışlardır. 

\lahrukat fiyatlarını arttırmak 
~·r 'undaki teşebbüsler, hükOTQetin 
~ı 'd~tli tedbirlerile tamamile neti
ce •z kalarak durmuştur. 

Ra athane müdürlüğü her sene 
1 tanbulda çok güzel epey'ce $Icak 

... ~en eylul ayının bu sene soğuk 

olma ında bir fevkaladelik görme· 
me~tedir. Bu değişikliğin muvak· 
ka t olduğunu, geçen ayda da ayni 
ekilde bir c:erinlik husule ge~diğini 
teşrinievvel sonuna kadar gene 
ıcak havalar olması ihtimali mev 

cut bulundubrunu, eylCıl vasati ha
raretin geçen senelere yakın oldu
old ui:unu bildirmektedir. 

Hopa - Borçka yolunda 
Artvin, 27 (A.A.) - Yağan 

şiddetli yağmurdan husule gelen 
sel Borçkanm yanındaki İçkalc 

l:öprüsünün izi dahi belli olmı _ 
yacak şekilde yıkılmış ve Hopa 
- Borçka yolu üzerinde motörlü 
vesı:.it münakalesi durmuştur. 
Bu köprü bir ay evvel büyük bir 
sel yüzünden sakatlanmış ve ta
mir edilmişti. 

Karadenizde fırtu;a 
T rabzon, 27 ( A.A.) - Dün 

.:kşam sağnak halinde şiddetli 

yağmurlar yağmış ve bu arada 
ceviz ceı:ametinde dolu düşmüş· 
se de s<>k devam etmemiş ve şe. 

hirde hasar yapmamıştır. 
Karadenizde fırtına devam e

diyor. Vapurlar barınmak i;in 
Pulathaneye ~itmişlerdir. 

Erciyeş~ kar yağıyor 
Kayseri, 27 (A.A.) - Zirvesi 

bütün mevsim kapalı olan Erci
yeşin sırtlarını kucaklıyan ya· 
ma~lara bu yılın ilk karı düşmüş 
tiir. 

Erci>•eşte de kış sporlan yapı. 

la'>il-nek için vali, bölge başka
nı sıfatiyle tertib3t almaktadır. 
Memleket gençliği arasında bü -
viik rağbet görecek olan kış spo
ru muhitimizde alaka ve mem • 
ıwnivet uv:ı. "\f rmıctır . 

.So!::ıl-l-r ... J-... nulacak 
ı;r.11J:ıb.r 

f .. t~ ~'Mm3 lron:?cak 
1000 l"1t>1ct ik l~mba ının yerleri 

t\ m"ttı.mlar t1raf ından tayine 
:>:ı,!anmı:;-tır. 

Bütün nebatatı kurutan ve 
etrafta sarı izler bırakan bu sular 
denize doğru akmaktadır. 

Dikili ankazının kaldırılması 

için Menemenden yeniden 100 
asker gönderilmiştir. 

Anadolu gazetesi Dikili feia. 
ketze.deleri için dün akşam hu
susi bir nüsha neşretmiştir. Bu 
niishanın bütün masrafı gazeteye 
aittir. Satıştan elle edilecek kar 
da Dikili felaketzedelerine sarf 
edilmek üzere Kızılaya verile
cektir . 

Kızılay kurumu Balıkesir vi· 
Jayeti dahilinde Altınova ve Ge. 

meç nahiye merkezlerindeki fe
laketzedeler için Balıkesire 100 
çadır göndermiştir. 

İnegölde zelzele 
İnegöl, 27 (A.A.) - Bu sabah 

biriti şiddetli ve diğer hafif zel
zele cb:iu. Hasar yoktur. 

/Hô.diselerin 
tefsiri 

<Batita.rafı 1 incide) 
Eğer bugünkü vaziyet Lehistan 

harbi başladığı sırada olsaydı Al
manların niyetlerini anlamak da
ha kolaylaşırdı. Zira o vakıt ln -
giltere '\'e Fransanın boğnzlardan 
Lehistnna askeri yardım gönder -
meleri hatıra gelebilirdi. 
Şimdi ise şarkta harp vaziyeti 

sona crmiııtir. Fnzla olarak llitlcr, 
Almanyanın cenup hudutlarını de
ği§tirmek niyetinde olmadığını i· 
lan etmiştir. Artık hnrb sahası 

bugünkü hudutları dahilinde kal
dıkça Türkiycnin vaziyeti değişe
mez. İngiltere ve 1''ransanın da 
boğazlardan §U veya bu maksat 
için istifadeleri düşünülemez. 
Şu halde Fon Ribbcntrop ?.fos

kovada Sovyet Rusya ile Tilrki -
yeyi alakadar edebilecek nasıl bir 
mesele ortaya koyabilir; veyahut 
Sovyetler lıaricl):e:ıi Türkiye ile 
Almanyayı alnknclnr ederPk ma · 
hiyette nıı.':!ıl bir mesele mı:>vzu -
bııhs edebilir? 

Konusma r:'levzuu iktısndi ablu
ka meselesine teması etmekteyse, 

bunun için Alman hnridy<ı nazı -
nnm Moskovaya kad::ır gitmesine 
hacet var mıdır ? Hulıisa vaziyet 
çok mübhcmdir. 

Moskova müzakereleri hakkın
da bir fikir edinebilmek için bir 
iki gün beklemek lıizımgelecel:tir. 

Ifas:ın I:UlilÇ.\ l'I 

Müştere~ tei1 like·~e 
karşı 
(&ı;.tarafı l incide) 

fetih mahiyeti ,·e:mesi cenubu şar
ki A ,·nıpa;mda \':? bilha!."sa Slav 
ekalliret'e~i ihtiv:ı c:len ' 'e içt;mai 
bünye>i az p !: zayıf olan memle
ketlerde hissedilen endişe!eri ta· 
mamile muhik gö terir. 

Romanya, :".1acaristan, Yugos· 
ıa,·ya \"e Bul~ari. tan ara c;ında te
sanüdü kuwetlcndirmek ve kendi· 
lerini mü5te:e1\en tehdit edebile
cek olan tahrikata kar~ı koymak 
için noktai nazar teatileri yapıl· 

maktadır. 

Hudut köy!erinde 

Cernauti (Romanya 'e c !d Le· 
histan hududunda) 27 (A.A.) -
Havas: 

İtimat edilir kaynaklardan Yeri· 
'en haberlere gü:e, Sovyet aı;keri 
makamları hududda bulunan stpa· 
t~jik köylerin bütün t rkeklerini j 
scforhcr f't,...: •.--·•·-

Ribentrobun Mosko
Paris, 28 (A.A.) - Hcı.vas ajansı, Val'§ovanm kayıtsız ve 

tesllın olduğu hakkındaki Alman tebliğini ihti\I& eyliyen 4'D. N 
telgrafını neŞNlderken, altına aşağıdaki notu illve etmektedir: va ziyareti Bu haberi neş~:ettiğimiz §U dakikada· ' yani 28 eylül sabah 
de, henüz bu hususta herhangi bir teyit elde edilmemiştir • Londra, 28 - Röyter ajansı

nın Moskovadan öğrendiğine gö 
re, dün gece Kremlin sarayında 

Von Ribbentrop ile Molotof 
Stalin de hazır olduğu hal.de 
Polonya işiyle alakadar mesele· 
leri görüşmüşlerdir. Müzakere -
ler iki saat sürmüştür. 

Almanyan:n Moskova sefiri 
ile, Sovyetler birliğinin Berlin 
sefiri, bu müzakerelerde hazır 

bulunmuşlaridır. 

Saat 22 de (mahalli faat) baş· 
lıyan müzakereler, gece yarısın· 
da., sonra sonıı ermiştir. 

Paristen veri'en malümat 
Parin, 28 (Radyo saat 12.30) 

- Berneden bildiriliyor: 
Moskovadan alınan bir tel-

grafta Alman hariciye nazırı von 
Ribbentrop dün akşam Kremli
ne gittiği ve Sovyet Başvekili 

Molotofla uzun bir mülakatta 
bulunduğu bildirilmektedir. 

Bu telgrafa göre . mülakat sa· 
at 2 de başlamış ve 3,5 a kadar 
devam etmiştir. Görüşmenin bir 
kısmında Stalin de bulunmuştur. 

Par s~e tahminler 
Paris, 28 - Almanyanın So\'yet 

Husra ile bir askeri ittifak yap· 
mak i sted iği ve bu ittifakı ilan e
dip demokrasilerin gözünü yıldı
rarak ayni zamanda sulh teklif et
mek arzusunda bulunduğu Pariste 
tahmin ediliyor. Almanyanm bu 
tekliflerini Hitler önümüzdeki haf
ta içinde bir nutukla ilan edecek· 
tir. 
Diğer taraftan gene Fransada 

bir tahmi::e göre Almanya, Sovyet 
Rusyanın son günlerde Baltık de\ -
!etlerine \"C bilhassa Estonyaya 
karşı aldığı \'aziyetten endişcdedir. 
Almanya Sovyet Rusyayı Besa· 
rahyaya doğru scvketmeğe çalış

maktadır. Fakat Sovyet Rusya 
Romanyamn tamamiyeti mülkiye 
sine riayet edeceğine dair Bükre· 
şe yeniden t"minat vermi~ hulun· 
maktadır. 

nu, milttcfikan işaret etmektedir
ler. 

Bir Danjmarka gazetesine 1 

göre .•• 
Berlin, 27 (A.A.) - Kopenhag 

gazetesinin Bertin muhabiri yazı -
yor: 

Ribbcntropun Mookova ziyareti 
zannedildiğinden ziyade sıkı sıkı

ya Saracoğlunun ziyarctile alaka
dardır. 

Almanlar Türkiyeyi İngiltere i· 
le olan anlaşmasından vazgeçir -
meğe ve en kati bitarnflığı muha
faza etmeğe Llı:na edebilecekleri ü
midini besliyorlar. 
Diğer taraftan. Berlinde hum -

malı bir siyasi faaliyet göze çarp
maktadır ve Almanyanm Yunanis 
tan nezdinde teşebbüslerde bulun· 
duğu açıkça söyleniliyor. 

Bu meseleye hasrettiği ilk say
fasındaki bir slitun yazıda, "Voel
kischer Bcobahter" gazetesi, İta! -
yan - Yunan anlaşmasının Atina i
le Berlin arasında bir yakınlığa yol 1 
açtığını ehemmiyetle kaydediyor. 

İnglliz gazetelerjne göre 

Londra, 28 - Fon Ribbentro -
pun Moakovaya yaptığı ikinci ziya
ret İngiliz matbuatını derin bir 
hayrete dil§ilrmüş ve muhtelif tef 
sirlerc yol açmıştır. İngiliz mat -
buatının diplomatik muharrirle
rinln ve muhabirlerinin şu iki tef
sir üzerinde durdukları görülüyor: 

1 - Ru.cılann Balkanlara doğ
ru olan ilerleyişlcrinden endişeye 
düşen ve Moskovanın mlirakabesi 
altında bulunacak devletler grupu
nun ekononıik nüfuzuna tlı.bi olmo.k 
tan korkan Almanya pC'rhal Moş
kova hük(ınrntilc anlaı:mak i!lti -
yor. 

2 - Almanya, garp devletleri
ne heyecanlı yeni sulh tekliflerin
de bulunmak için yeni bir manev
ra hazırlıyor. 

Moskova müzakeralerine dair le 
:.\loskova, 28 (A.A.) Tass: 
Diln saat 22 de halk komiserleri meclisi reisi ve hariciye 

miseri Molotof ile Almanya hariciye nazırı von Ribbentrop 
Polonya hldiselerl ile alakadar meseleler üzerinde bir göıilfme 
eelmi§tir. Bu görüşme esnasında, Stalin ile A~yanm Moakova 
elçisi ve Sovyetlcr Birliğinin Bcrlin büyük elçisi de hazır bulunm 
Görüşme iki saat sürmil§tilr. 

Por fekiz A fmanyaya karşı .. 
Londra, 29 (A.A.) - Portekiz tarafımlan, 

dığın<lan beri İngiltereye kar§t takınılan müuheretkır bi 
vaziyeti, Alman - Sovyet anlaşmasını müteakip Almanyaya 
hasmane bir mahiyet almağa başl:ı.mı§tır. Salazar hüktlmeti d 
de ınütefiklere yardımı istihdaf eden bahri tedbirle?' almrıtır. 

Lol.raaor adındaki Portekiz balıkçı gemisi, Portekiz 
leri açıklarır.:da bir Alman tahtelbahiri tarafından aı-qtmI 

Gemi yoluna devamına müsaade edilmeden evvel iyice 
n.: .. uştır. 

Bulgarisf an Al manyaya 
mat gönderiyor 

(Ba~tarafr 1 Jnclde) 
dan Fransaya, hareket eden Polon 
yalı ve Ç.eko!;lovakyalı mülteciler 
le dolmaktadır. Gelen yolcuların 

anlattıklarına göre, garp cephe
sinde Fransızlar hududa yakın şe· 
hirleri tamamile tahliye ederek 
halkı daha içerlere götürmüş!erdir. 

Dü5man ,hücumuna utrraması 

muhtemel olan bütün yerlerde fev· 
kalade tertibat alınmıştır. 

Bütün bu askeri faaliyete rağ· 

men yolcu trenleri müstesna ol
mak üzere umumi hayatta hiçbir 
aksaklığa meydan \"erilmemiş ve 
intizam temin edilmi5tir. Cepheye 
tngilizlerin a4::cr nakliyatı munta 
zaman devam etmekte ve artmak-

Hariciye Vekilimi
zın temasları 

tadır. 

Fransızlar, lngiliılerin in 
te zarar venniyen vasıta ve 
!erle uzun bir harbe giriş 
cih etmeleri yolundaki kar: 
yük memnuniyetle kaıııl 

dır. Umumiyetle bütün halk. 
nunda Almanların mağlQp 
ğinden ~üphe etmiyor. F 
memleketlerinden ayrılan 
re pasaport hu:: tsunda diğer 
bilerden farklı muamele ya 
on günlük vi.ıe işini yanın 
tamamlıyorlar. 

Fransız halkı, tayyare bil 
rından hiç endişe etmem 
Çünkü hemen her evin 
ları sığınak haline getirilmi 

Bundan başka Japonyanm Mos 
kova sefirinin Molotof u ziyaret e
derek fon Ribbentropun Mo·ko\'a 1 

ziyareti hakkında malumat isteme· 
si şayanı dikkat görülüyor. 

Gazeteler, ilk nokta! na1.ıın mu 
hik göstermek için Türkiye Ha -
riciye Vekili ~:·r:ıcoğlu ile Alman 
Hariciye Nazın 1' on Ribbentroıı 

un Moskova ziyart' tlerinin aynı 

zıunana 11:.E ı.ıdüf ,,t:irilmi.j olması -

( llaştaıaıı l ıncıde) 
Fran~ız Havas ajansı muhabiri· 

nin dünkü tarihle bildirdiğine gö· 
re: , 
"~1olotof ile Şükrü Saracoğlu 

arasındaki konu,nıalar çok dosta· 
ne bir hava içinde ve memnuniyet 
verici bir tarzda devam ctmiştır. 

Ewelki gün de öğleden sonra iki 
devlet adamı uzun iki mülakatta 
bulunmu5tur. 

Bazı yolcular lsviçreye 
mak istediklerinden buna 
vermemek üzere ancak yo 
devam edecek yolcuların h 
geçmemesi muvafık görültıl 

Bunun için ltalya tarafJndail 
saportu vi.ıe edilmemiş 
lsvçireden geçmtie mahsus 
leri yapılmıyor. 

Isviçre hüktimeti, ancak t 
ya gideceğin-e kanaat getirdil' 
culann huduttan girmeleri"8 
saade ediyor. 

Lo:ıdrada mühim bir 
mülakat 
Londrn. 28 - Sovyüt Rusy:ının 

Londra bliyiik elçisi Maiski dün 
y<>nidcn İngiliz Hariciye nazırı 

Lord Halifaksla görüşmüştür. 

Moskovaya varış 
l\loskova, 28 - Alman h.oriciyc 

nazırı Fon Ribbentrop dün akşam 
saat 19 da Hitleıin ııahsi tayyare
riyle Moskovaya gelmiş ve mera -
simle karşılanmışlır. Fon Ribbent 
ropun yanında müsteşar Gauss ile 
Sovyetlerin Ilerlin elçisi 
maktadır. 

bulun -

.ı\ iman heyeti 38 ki61<i<'n milrek
keptir ve nanzig umumi valisi 
Fösr ter de Von Ribbentropa refa· 
knt eylemektedir. 

Alma'l Ajansı tafsilat • 
vermıyor 

Paris, 27 (A.A.) - Alman hari
ciye n:ızırı Von Ribbentropun l\los 
kova seyahatinin hedefi hakkında 
Almanlarca izahat verilmediği mü 
şahede olunmaktadır . 

D. N. B. ajansı, şarki Avrupııda 
sarsılmaz bir" esasa dayanan Al • 
mnn - nus teşriki mesaisini teba
ı·üz ettirmekte olduğunu Föylc -
mekle iktifa eylemiştir. 

Romaya göre 
Roma. 27 (A.A.) - Siyasi ma -

hafi!, Ribbentrobun Moskova se -
y:ıhatine bü~ ilk bir alıika atfet -
mC'kt dirk r. Tilrkive horlciyc ve -
kili Şüitrü Snrneoğlunun da Mos -
kovada olduğu t ebarüz ettiril -
mektedir. 

nı ileri nü~ lı~c·rhr. 

~k;n( i no~.1ni r.ı.1.arı takviye için 
de /\l:nan"ı•11n ı:-arb cephesinde 
kay·ladilen ınühnn asker taheidatı 
tc>harüz et .• I ıv•1: . 

fleylı J\Icyl gtzetcsi şöyle yazı-
yor· 

Öyle za:ınediliyor ki Saracoğlu· 
nun yarın (bu gece) nihayet bul· 
ması icabec!.,, Moskovadaki İka-

"Razı mnl'ıl?filce öyle zannedlli- meti Sovyetlcr taraf mdan "Polon· 
yor ki, fon R;t.br ı tropun Mosko - yadaki vaziyetten ı;ıkan me~elclcri 
vaya yap:ıı;ı ::iyarNin hakiki he - halletmek üzere,, müstacelen Mos
defi hem İngiltere ve Prnnsayı 

kovaya davet olunan Alman hari· tatmin edecek hem de Hitlcr için 

h • · k ta k b. lh 1• cive nazın fon Ribbcntroptın mu· zeva ırı ur raca ır su p anı · . . .. 
t · t kt. B"u"tiln 8 lk ''arnlatı sebcbıle bır mud:let uza· 
anzım c mc ır. n an I . r 

1 1 k ti · · k dd 1 M ması muhtemeldır. \ e gene )lt 
m~m <' c crının mu a era ı " os ~ . 
ko\"anın bu yrıni komplolarına mü 
tevakkıf olabilir." 
Deyli Ekspres de diyor ki: 

"Hakiki blöf fon Ribbentropun 
l\Josko\'aya yaptığı ziyarettir. Bu 
ziyaret Türki:·e hariciye vekili 
Saracoğlunun l\IoskO\·aya yaptığı 

ziyaretle ayni zamana te~a:lüf et· 
tirilmek için itina ile hazırlatılmı~
tır. Rusya, Almanya ve Türkiye 
nin Balkan devletlerinin \"e yakır 
'Zarkın taksimi için gizli bir mu· 
ahede akdetmek fikrinde oldukları 
zehabı bizlerde uyandırılmak iste· 
niliyor. Rusya ile Almanyanır 

Baltık devktlerini paylaşmak için 
de anlaştıkları söylenilebilir.,. 

Almanyadaki J apon 
askeri heyeti 

Berlin, 28 (Radyo) - Alman· 
yada siyaı:;i tema~lannda bulunan 

sebeble Saracoglu ıle l\1o'otof ara· 
suıda yarm (lıugiin ) takarrür e
den görüşmeler de tcuhhür edebi· 
lecektir ... 

Kadeş limanlmıza döndü 
1 laricıye vekilimiz Şükrü Sara· 

coğlunu Rusyaya göntüren Deniz· 
yolları işletmesinin KadC') \'apuru 
!imanımıza dönmüştür. 

\'apurun bu ilk !:eferi çok iyi 
geçmiş Ye geminin ihtiyaca uygun 
olduğunu teyit etmiştir. 

Kade5in geri ge·me:ı i iizerine 
hariciye vekiiimizin dönüş reyaha· 
tini hangi vaı;ıta ile yapar.a~rını 1i?l· 
renmek istcdlk. Tahkikatımız ~u 
ne tireyi v~--ıi: 

Henüz Moskovada bulunmakta 
olan Şükrii araooğlunun seyahati 
ne kadar cüreceği şimdilik belli 
:!eğildir. 

Denizyolları idaresi, Kadesi. tek 
rar Odesaya göndermek için emir 
; eklcm0 ktedir. 

Gazetele r, Ribbentropun bu ikin J apon a r,'{eri lıt:feti reisi general 
et Moskovn seyahatinin Alman - , Tiroki. dün Vesfalyacio garp cep· 
Sovyet teşriki mesaisinin ljarkf 1 hesindeki vaziyetini gözden geçir· 
A \'rupada yeni bir delili olduğu- mi<; Zigfrid hat tını gezmi~tir. 

Maamııfih hariciye ve1d limizin 
Kara•lerıiz "ya'1ati için do~t Sov· 
yet R•r··~ rl 1"'anrn ., ~1wl:ın bir tor· 
pido'1U"l t:ı:ı~i.> dilme~i ihtimali 
,·ardır. 

Türk yolcular, bütün tren 
hatleri esnasında hiçbir güçl~ 
mcdiklerini, ltal):ada büyük 
hazırlıklara şahit oldukld 
tasyonlarda birçok tanklar 
düklerini söylüyorlar. 

Bulgaristanda en çok 
çarpan nokta Almanyaya fi 
madiycn ve eskisinden çok 
miktarda yiyecek maddeleri 
derilmesidir. 

Dün Bulgaristandan A 
30 vagon yaş UzUm de ıse~1' 
mlı.ıtir . 

:Fransadan gelen 
milhim bir kısmı maden ıo 
disliği tahsil ediyorlardı. 

Bu talebeler uzun zamaP 
verdikleri bu tahalllerinl.D 

devam da epeyce zaman 
mesini mucip olacaktır. 

Bir kısım talebemizi mO 
eden diğer nokta da Paril 
timiz vasıtasile kendilerine 
edilen gaz maskelerinin b 
muzdan geçerken ellerinclel 
masıdır. 

A vrupada ceket gibi 
lliyat haline gelen gaz m 
nin k e>ııdilcrinc iadesini i.S 
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35 yılını vahşiler arııı;ında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Ormanda uzun boylu bir hayaletin 
bize doğru geldiğini gördük 

Ormanda tek bir yaprak kımıl
damıyordu. Çizmelerimizin altın
da hazan kırılıveren ince ve taze 
ağaç dallarının kopardığı çıtırdı 
onnanda adeta bir maymun çığ· 

lığı gibi çınlıyor. Sonra tekrar or· 
talığı bir ölüm sükQtu kC'lplryordu. 
At<ıçlann arasından sızan meh

tap ormanın içinde adeta ay ışı· 
bndan bir bataklık meydana ge
tirmekteydi. 

Ç.Ok defa önümüzü hakikaten 
bataklık zannederek duruyorduk. 
Arabistan çöllerindeki gibi Hint 
orrnanlannda da ay ışıf.rında bu 
nevı serablar görülüyor. Cavadi 
her adını attıkça mehtapla acaip 
§ekiller alan kalın ağaçlara deh· 
§etle balanaktan kendini alamıyor, 
fakat bu a~raçlann da bildiğimiz 
ağaçlardan başka bir §eY olmadı· 
ğını gördükçe müsterih oluyor, 
Yanı başımda hiç konuşmadan, 

gayet hassas bir halde ~iirüyordu. 
•• Bazan yüksek ağaçların tepe· 
!erinden ta yerlere kadar sarkan 
bir nevi yabani sarmaşı~ dallan 
lllehtapta parıl panl parlayan 
50-6o metre lJOyunda yılanlar gibi 
lförünerek bizi ürkütüyordu. 

Halbuki bu ormanda tek bir yı
lan dahi yoktu. 

l§te o gece bu garip, durgun ,.e 
ISSız ormanda, mehtap aydınlığın· 
da ilk defa gördüğüm Buhali sihir 
hazım ömrüm oldukça unutmama 
İ:nkfuı yoktur. 

Uzaktan ayaklarımızın orman· 
da akisler hasıl eden gürültüsünü 
İ§iterek ~ize doğru uzun boylu bir 
hayaletin geldiğini gördüf:rümüz. 
ıaman derhal bunun adı bütün ci-

' vara yayılmış olan sihirbaz oldu· 
t'Unu anlamıştık. 

Filhakika ıssız ormanda grödi!· 
ğüznüz bu hayalet ta kendisiydi. 

Boha - Ruti yan çıplak bir hal· 
de ve uzun saçlarını bir hotoz gibı 
başının etrafına dolamış, çıplak, 
hiç ses çıkarmıyan ayaklarile, a
deta rüyada gezinirmiş gibi, gayet 
ağrr, telaşsız yürümekteydi. 

Bize yaklaştığı zaman ilk seçti· 
ğimiz şey, iki iri ve parlak göz ol· 
du. Bu gözler, mehtaplı ormanın 
Obşluğunda fideta fosforlu iki 
kaplan gözü gibi parlamaktaydı· 
lar. Bu gözler ewela bize haffet 
Vermişti. 

Sihirbazın bize müthiş bir hay· 
tetıe baktığı muhakkaktı. Geceya
tısı ormanda görünmemizin ona 
büyük bir ha}Tet vermesi de pek 
tabiiydi. 

Merakla bize doğru yaklaşan 
Sihirbaz gayet kalın, fakat son 

derece ahenkli bir sesle, fideta dua 
eder gibi: 

- Bahara matura ~ul ! diye 
mırıldandı. 

- lnsan oğullarına selam ilsunl 
Cavadi hemen cevap verdi: 
- Çuhula Ranghi ! 
(Sana da selfun!) 
Sihirbazın selam temenni eden 

sesinde derin bir ~fkat ve huzur 
olrr.akla beraber gözlerindeki hay· 
ret bakiydi. 

Bunu farkeden Cavadi sihirba· 
za birkaç kelime ile benim hüviye· 
timi, büyük şöhretini duyduğu
muzu ve kendisini ziyarete geldi· 
ğimizi söyledi. 

O vakit Boha • Rutinin gözleri 
sanki daha ziyade parladılar. 

Ben hemen atıldım: 
- Boha - Rutil ben Hindista· 

nm Budhasını yakından görmek, 
ondan bildiği h:ıkikatleri ogren· 
mek isterim! Bütün dünyayı dola
şarak geliyorum! dedim. 

Boha - Ruti kuru ellerini orma· 
nın içine do!:rru uzattı ve acı bir 
gülüşle: 

·- Henüz bir hakikat bulama· 
dım! dedi. 

- Fakat Hintliler sizin hakkı· 
nııda çok mühim ~eyler söylüyor
lar, Boha - Ruti ! Siz kfünatm es· 
rannı bütün insanlardan daha iyi 
biliyorsunuz! Bizi temir edin! U· 
zun senelerden beri bu ormanda 
herhalde beyhude vakit geçirmi· 
yorsunuz! 

Boha - Ruti bu sözüm üzerine 
daha bariz bir şekilde gülümsedi. 
Kalın ka~larmı çattı. Aydınlıkta 

gayet büyjik sedef kabuklan gibi 
parlayan &?zlerini krnştırarak ay· 
rı ayn benim ve Cavadin1n yüzle
rimize baktı. Sonra gayet esraren
giz bir gülüş ince dudaklarını yırt· 
tr. 

- Bütün insanlar delidirler! 
Ben de bir deliyim! 

Diye güldü. 

Sihirbazın bu acı latif esi birden· 
bire tüylerimizi ürpertmişti. Zira, 
karşımızdaki sakin ve halim ada· 
mm gözleri esasen deli gözlerinden 
farksız olduilu için biz ciddi suret 
te böyle bir şüphe içindeydik. O· 
nun için sihirbazın bu sözii bizi 
ürpertmişti. Maamafih istemiye 
istemiye biz de bunu latifeye vu· 
rarak gülümsemeye mecbur ol
duk. 

Ben sihirbazın zayıf I)Oktasına 
vurmak azmindeydim: 

- Boha - Ruti! dedim. Vakia 
sizin bu ~kilde yaşamanız insa· 
na ewela böyle bir şüpheyi haki· 

-

Yazan: Dr. G. A 
lzmi.rden !.sta.nbul ga.zetelerL 

no gelen bir haber bu yıl zeytin 
mahsulünün bol olduğunu müjde. 
Uyor... Eski zamanda olsaydı bu 
haberden - mahsulUn bol t>lma.ın
nm verdiği sevinçten başka -
harp üzerine de ild hilküm çıka. 
rırlardı: Biri sulh Un yalanda ola
cağı, öteki de harbi demokrat 
devletlerin kazanacağı. .• 

Birinci hükmUn sebebini bl -
lirsiniz: Zeytin ağacı akıl, zeytin 
dalı da sulh ve sükün aHl.mcti sa

yılır. öteki manaya gelince o da Tevrattan çıkar. Onun rivayetine 
göre, evvel zaman içinde, yer yüzündeki ağaçların hepsi toplanır. 
Jar ve kendilerine bir padi§n.h seçmek isterler. Bu mertebeye en 
l.üyık ve en ha.§llletll ağaç zeytin olduğundan ağaçlar tahtını ona 
teklif ederler. Fakat zeytin kabul ~tmiyerck yemi§i ve yağı ne A.
lemi doyurmak üzere demokrat olarak çalışmayı tercih eder. O vn· 
kıttanberi de zeytin bütün ağaçların en demokratı sayılır. 

Bu zamanda, zeytin mahsulünün bolluğundan o kadar derin 
manalar çıkaracak kimse pek bulunamazsa da, zeytin mııhsulUnUn 
çok olması herkesi sevindirecek bir §eydir. Zeytin tanesi _belki en 
demokrat ağacın mahsulil olduğu için • keseleri dar oln.n demok-
ratlan iyi besler blr gıdadır. Yağmm ucuz olması, burnunu yükselt· 
mek isteyen sndeyağm biraz ucuzlamasına sebep olur. Zeytinin ta.. 
nesi başlı başma, ynğı da fa.sUlye piyazmm Uzerinde içkilere meze 
oldukları için bu haberden içki kadehi dostlan da elbette memnun 
olurlar. Zeytinyağı sa.bunun esruıı olduğu için insanlar daha kolay 
temizlenirler demektir. Bu da sağlık bakımmda.n herkesi memnun 
eder. Zeytinyağı mumdan ve petrolle benzinden önce insanlara 
l§Ik vermeğe yaradığından tarih bakımından da hürmet edilecek 
bir §eydir. 

Zeytin daneeinin iyi bir gıda olması terkıölndeki yağır mad
delerden ve madenlerinden ileri gelir. Acı olmayıp da ağaçtan ko 
parılmcn yemek mUmkUn olsaydı yli:zde 20 nisbetindo yağ, 10 
nisbetinde de şekerli madde verirdi. Salamura.sında da gene yüzde 
11 yağ, 5 §ekerli madde kalır. Yüzde bir nisbetlndekl azotlu mad· 
deleri de yüzde 0, 9 olur. 

Bunlardan ziyade madenleri adeta bir hazinedir. Hele terki. 
bindeki çelik ile bakırın salamura olduktan sonra pek az kaybolma
ları zeytine kana yıı.ramak ve neslçlerin teneffüs etmelerine fay. 
dası olmak bakımlarından ehemmiyet verdirir. Zeytin tanesinin 
tazcsinde çelik yüzde 2,9 miligram, bakır 0,28 miligram oldukları 

halde salamurasında birincisi 1,50, ikincisi 0,23 olur. Başka maden· 
ler salamurada. haylice kaybederlerse de, tuzdan dolııyr, kJor ile 
serelyan ve manyezyom madenleri tabii ehemmiyetli nisbettcçoğa. 
Jırlar .. 

Zeytintancsinin tazesindo hiç vitamin bulunmadığı halde sala
mura oluca, tahnmmUrdcn dolayı, yüzde 400 ölçü A vitamlnl peyda 
olur. Zeytinin yağında ne madenlerd~n. ne de vitaminlerden hiç bir 
§ey bulunmaz. Fakat buna karşılık terkibi yilzde ytlz safi yağdır. 
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leriniroe o kadar çok zeka görülü· 
yor ki bu kadar bol bir zekanın i
çinde cinnetin tutunabilmesine im 

itibaren temsillere haşlıyor 

RAŞIT RIZA 
E. SADi TEK 
TİYATROSU 

kan yoktur~ Bununla berabeı' yıl- " - _ 
dızlarla bu kadaı meşgul oluşunu· ! 

Yarın gcc-c Bü-
zu bu dünyarıın insanları gene ko· yükada hkele 
lay kola) anlayamazlar! 'ı Gnr.inosunrln 

f Drvamı var) BEŞTE GEi.EN 
\'orlvil 3 Perde 

1 run ne demek İ"Stediğini de anla bik edecek olan benim ... Almanya· 
dık. ya gitmek projemi size söyleme· 
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Mareşal takdirle mırıldandı: 
- Fevkaliidesiniz azizim. 
'Nobodi müte,raziane cevap ver-

<lı: 

- Bunda fevkaladelik yok. Bu 
iş mesleğimizin alfabesi gibi bir 
Şey., Şifreyi bu kadar kolaylıkla 
~özüşüm bir tali eseri. Çünkü mil· 
lazim fon Holvaht cephede bulun· 
duğu için üzerinde. ancak bir ki· 

tap vardı. Bir de onu şehirde \'e 
bu kitabı d:ı bir çok kitaplar ara· 
sıncıa bir kütüphanede tasavvur 
Cdin, şifreyi çözmek as.ıl işte o za 
rnan bir maharet, bir fevkaladelik 

Qlur. Yahut bir sabır işi: Kütüp· 
hanedeki bütün kitaplan birer bi
ter elden geçirip bir neticeye var· 
l"O.ak da mümkün olabilir. 
Mareşal güldü: 
- Bu bir e\•liya işi olurdu. 
l'\obodi devam et ti: 
- Fakat bizim esirin elinde 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 

bir tek kitap bulunduğu cihetle 
araştırmağa ve uğra)Jllağa liizum 
yoktu. Matmazel doktor denilen 
insan suratlı şeytanla muhabere 
için kullandığı kitabın bu olduğu 
anlaşılıyordu. 

Mektuba bir defa daha göz gez
dirdikten sonra ill"ive etti: 

- Benden de bahsediliyor. Fon 
Brandın da 31-170 olan numara
ssmı mektupta gördüm. Bakalım 

ba5ka neler \'ar? 
Kitap vasıtasile şifreyi harf 

harf çözerek bir kfığıda yazdı: 
Emin bir mcnbadan şimdi öğ· 

rendim: Fon Brand Dıtblinde tev· 
ki/ edildi ve Ceyms Nobodiye 
komploya dair biUün bildiklerini 
anlattı. Nobodinin bir mukabil 
taarruza geçmesi çok muhtemel
dir. Güziirıiizü açınız. 

Detektif, şifreyi halledince: 
- lste, dedi, matmazel dokto· 

Fakat fon Brandın tevkif edildi· min sebebine gelince, bunu ancak 
ğini nereden oğrcnmiş? M. Frcd sizin yardımınızla yapabilirim d~ 
Sturbinin (•) etrafı hain ve ca u· onun için ... 
su mu dolu? l\lareşalin hayreti arttı: 

Her ne ise muhakkak olan - Allah Allah! Almanyaya si-
nokta, matmazel doktorun benim zinle beraber gidecek değilim ta· 
bu i~le m~gul oldui:,rwnu bilmesi bii ... 
ve mülazim ı\rnold fon Ilolvahta Nobodi de güldü: 
gözünü açma$ı ıhtarında bulun- - Tabii efendim. ~iroen böylr 
masıdır. Şu halde muvaffak ol· bir ~Y nasıl rica edebilirim? 
mak istiyorsam süratle hareket - Ricanız nedir öyle ise? 
etmem lazım. Fon Salıman, tchli· Nobodi bu suale ce\'ap verecek 
k~en haberdar olunca}'a kadar yerde ayağa kalkarak odanın için· 
Vıl?elm3hafende. hulu~'llalıyım. de aşağı yukarı dolaşmağa ba§la· 
Sır I~uglas Haıg_ yerınden sıçra- , dı. l\Iutadının hilfıfına sinirliydi 

dı. Ha} retle sordu. ve ytizünde bir endise ifadesi oku· 
- Ne? oraya mı gidecek:siniz? nu ·ordu • 

Siz çıldırdınız mı? M. Lord Cor· ) 'rd · d 1 bırakarak 
Bı en o aşmasını cun bu kalibrede bir çılgınlık yap· 

mamza müsaade etmesi imkfinsız- mareşalm önünde durdu ve mınl· 
danır gibi bir S(>S}e: 

dır. 

Nolx>di giilmeğe ba~ladı. 

. Başvekile, projelerimi anlat· 

- . Sizden yardım rica ettim a
ma bu yardım alel5.de bir yardım 
olmıyacak. Bir askerin düşmana 

iltihak etmesir.e yardım edebilir 
tığımı mı sanıyor unuz efendim? 
Projelerimi söylememekle iyi de 
yapmı~ım; baksanıza bu mektup misiniz? 
bütiin hesapları altüst etti. Mareşal, acaba aklrnı mı kaçı· 

Zaten pwjclcrinı yalnız beni a· 1 rıror gibilerden muhatabına bak· 
lakadar eder, çünkü bunları tat· tı. Fakat bir söz söylemesine vakit 

' 

Yaşamak ' • ( Ba~tarafı di'inkü sayıda) 
Ali şaştı: Her taraf ba)Taklarla 

donatılmıştı. Yolda, gülümsiyen 
insanlara ra!'.lıyordu. Köşeyi kıv· 
rılır kıvrılmaz, koca meydanı dol· 
duran yüzlerce insanla karşılaştı. 
Herkes biribirile sanlışıyordu.Her 
kes biribirini öpüyordu. Herkes 
bağırıyordu: 

- Yaşasın! 

' - Var olsun! 
- Kahrolsun müstebitler! 
- Yaşasın hürriyet.. Adalet .. 

Müsavat ..• 
Bu uğuldayan, erimiş bir kau· 

çuk parçası gibi uzalıp kısalan 

mahşeri kalabalıkta, Ali alık alık 
bakındı. Bir şey anlayamadı. Ne 
vardı? Ne oluyordu. Bu bir yığın 
insan niçin bağnşıyordu? 
Kalabalığa yaklaştı. 

Yaşasın! diye haükmrken bo
ğazının damarlan çatlayacakmış 
gibi şişen bir adama sordu: 

- Ne oluyoruz? 
Adam, onun kalın damarlı, ada

leli kollarına, yağız suratına, kes· 
kin bakışlı kara gözlerine baktı, 

baktı da sonra birdenbire atılarak 
onu alnından öptü ve bağırdı: 

- lşte hürriyet kahramanların· 
dan biri ... 
SıSka adamın kuru 17.>ğazından 

öyle bir ses cıh'tı ki, herkes dön· 
dil. Herkes üşüştü. 

Büyük kalabalık uzaldı, ı.,saı

dı. Usta Ali neye uğradığını anla· 
yamadı. Ayaklarının yerden kesil
diğini, birdenbire havaya yüksel· 
diğini gördü. Herkes el çırpıyor, 

herkes bağınyordu. 
- Yr~şşaaaa ... 
- Yaşaa ... 
- Varol! 
Kalabahk~n ~yalan m yan 

bir kalpaklı hatip, meydandaki a· 
ğaçlann birine tırmandı: 

- Şu, omuzlarınıza aldığınız 
kahramana dikkatle bakın! diye 
bağırdı. Ve devam etti. Fakat Us· 
ta Ali artık bir şey duymadı. 
Kendniden geçmi§ti. 

*** Ne tuhaf! Usta Ali düşünüyor, 
düşünüyor da bir türlü anlayamr 
yordu. Bir günde hürriyet kahra· 
manı olup çıkıvermişti. Bir günde, 
kendisi için uzak \'e boş bir hayal 
bildiği ha~·ata kavuşmuştu. Hiç 
yorulmadan, hiç didinmeden 
"bey,, gibi yaşıyordu. Atlar, araba 
!ar, otomobiller, köşkler, hizmet
çiler, mükellef yemek sofraları ar· 
t1k onun için kuru bir hayal de· 
~ildi. 

Bu hayat, ilk önceleri Usta A· 
!iye pek tatlı geldi. 

- 3-
Fakat... 

kalmadan detektif de\'am etti: 
- Almanyada yapacağım iş mu 

arren olduğuna göre· oraya gir· 
mek için ancak bir tek çare var: 
Almanlara esir dü)'llck .. 

Fakat na~ıl? Onu da izah ede· 
yim: 

Ordunun laalettayin bir ünifor
masını giymb olarak Almanların 
eline esir dü~~rsem beni Vilhelms· 
halendeki 4 numaralı üsera karar· 
-;ahına gönc!erecek yerde ba~ka bir 
kampa gönderirler, orada harbin 
sonuna kadar çürürüm. 

Buna mukabil Almanlar beni lr· 
landa alaylarımızdan birine ait ii· 
nifonna ile yakalarlarsa derhal 
Vilhelmshaf ene, yani lrlandaya 
göndermeği tasarladıkları kuvvei
seferiyenin hazırlandığı yere sev· 
kcdecekler<lir. 
Şu halde hemen bugün trıanda 

alayında vazife almalı ve yarın Al· 
manlara esir düşmeliyim. Ben bun 
dan başka çıkar yol göremiyorum . 
Ancak sizin yardmuzla mümkün· 
dür. Marc_.ll, düşmana iltihak 
etmem için bana yardımda bulu· 
mır musunuz? 

l'vfareşal cevap verdi: 
- Si- yardrm etmeği kendime 

• • 
Günler, aylar geçti. Elinin emt 

ği, alnının terile kazandığı ekme
ği yemeğe ~lışmış bu adamın lo:. • 
malar artık boğazını tıkıyordu. 

Hiç yorulmadan, hiç didinmooen 
geçen hayat, artık ona zevk değil 
ıstırab veriyordu. Nihayet bir 
gün ..• 

"Hürriyetiebediye,. tepesinden 
dönüyordu. 1ki yağız atın şahla· 
narak uçurduğu landonu ve içinde 
ki hürriyet kahramanını herkes 
olduğu yerde durup hürmetle se· 
lfunlıyor, şevkle alkı~lıyordu. 
Konağın kapısı önünde araba· 

dan indiği zaman bir hadise oldu: 
Yanma yaklaşmak istiyen düş

kün kılıklı. yaşlıca bir adamı, zap 
tiyeler kollarından tutarak geri 
çektiler. Zavallı adam: "Merha
met!,. diye inledi. Sonra, hürriyet 
kahramanının başını bile çevirme
den uzaklaştığım görünce, hıçkıra· 
rak haykırdı: 

- insafsızlar, merhametsizler, 
diyordu. Dün neydiler bugün ne 
oldular. Unutmayın ki milletin 
sırtından geçinen birer tufeylisi· 
niz ... 

Beliti daha söyliye<ıekti. Başına 
üşüştüler. Tekme, tokat susturdu· 
lar. 

Usta Ali vicdanlı bir adamdı. 
Bu hiidise onun çok gücüne gitti. 
Gece yanlarına kadar, saçı sakalı· 
na karışmış düşkün kılıklı ihtiya· 
rın sözü kulaklarında çınladı ve 
onu ağlattı. 

Işte hiç çalışmadan, hiç yorul
madan yaşanılan hayati 

Bu son vaka ona anlattı ki, sa· 
'lrşmadan, didinmeden yaşamak, 

insanca yaşamak değildir. Hiç ça· 
hşmadan yenen her lokma haram· 
dır. Ve insanın gözüne dizine du· 
rur. 

Vaktile bir köşeye fırlattığı, kö· 
mür tozuna bulanmış yırtık iş el
bisesini aradı, buldu, giydi. Ve sa· 
bah karanlığında, yangından ka· 
çan bir insan gibi konal...-tan kaçtı. 

O gün, sabahtan aka§3ma ka
dar, kendisini öldil zanneden çıra'.' 
ğının hayretten açılmış gözleri ö· 
nünde sessiz sadasız, fakat hiç dur 

madan, hiç dinlenmeden çalıştı. 

Yüzlerce yamayla aslını kaybet~ 

miş meşin körüğiin solu~ artıK 
ona acr gelmiyordu. 

Ezandan sonra, ter içinde işini 
bitirdi. Elini yüzünü yıkadı. Çr 
rakla, peykeye karşılıklı ba~dal 
kurdular. Onlerine temiz bir sofra 
bezi yaydılar. üzerine esmer ek· 
meğin kara dilimlerini sıraladılar. 
Ve yüz dirhem heka}, katık ede-

(Ltltf erı $ayf(lyr çevlrinf:). 

bir vazife ve borç bilirim. 
projenizin ne kadar tehlikeli ol· 
cluğunu biliyor musunuz? 

~ Evet. Fakat yapılacak başka 
bir şey de yok. 

- Doğru .. Peki, düşman hatla• 
nnı nasıl geçmeği düşünüyorsu· 

nuz? 

Nobodi mukabele etti: 

- Esas mesele Almanların şüp
hesini celbetmemektir. Onları bu· 

dala farzroemeyiz, bilakis çok mü· 
vesvis adamlardır. 

Onların hatları önüne, tek ba~ı
ma bir gezintiye çıkmış gibi gider
sem teşebbü::.ümün arzu ediler 
mü bet neticeyi \'ermemesi pel; 
muhtemeldir. Çünkü onlar lngi 
!izlerin ancak mecbur kalınca te. 
lim olduklarım bilirler. 

Bu sebeble birkaç ki:.i ile bera 
ber yapacağım bir ke~if e nasınô. 
Almanlar tarafından yakalan.--n 
tercih ederim. Bu vaziyette Alına 
!ar şüphelen.-nezler ve beni de di 
ğerleri gibi bir esir olarak telakk 
ederler. 

(Devamı var) 
(•), Frcd Sturbinin öldii'rü++f. 

ğünii 1ıcniiz bilmiy_ordu. 
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Kadmm iyisi, atm iyisi, hatta çin-fıim 
. . 

çevırıyor 

genenin bile iyisi Macaristanda .. 

I 

''Oredea mare,, denilen i\.facar 
hududuna yakın şehirlerin en bü
yüğü olan bir yere kadar ulaştı· 
ğım zaman artık akşam olmu5tu .. 
"Sinaya,.1an buraya bir çırpıda 
gelmiştim. Yollan asfalt, yanları 
orman olan; dağları dumanlı, de
releri coşkun akan Rumen toprak
lamü böyle çabuk terketmeğe gö
nül razı olamıyor .. "Bir gece bey
lik beyliktir,, düşünce-:ile, yaşama
!;l ucuz bu diyann hudut şehrinde 
bir gün daha kalmağa karar yer

dim. 
Oredea, umumi harpten ewel 

Macarken, harpten sonra Humen 
olmuş .. Sokaklarında, dükkanla
rında, lokanta ,·e otellerinde ma
carca konuşanlar okadar çok ki.. 
1o:san kendini, Rumen hududun
dan çıkmış zannediyor... Ekseri
yeti Macar olan lbu şehir halkı, 
acaba yabancı bir de,·det idaresin 
de yaşamağa ne diyorlar? Bunlar 
da i yankar bir haldeler mi? 

Yol arkadaşımla beraber otomo 
bili yağlatmak, yıkatmak için tav 
~iye ettikleri bir garaja gittik .. 
Oldukça büyük, te5kilatı geniş 
bir müe e c .. Sahibi yabancı ol
duğumuzu anladığı için bizzat ne
zaret ediyor .. Mükemmel almanca 

nlınan konuşuşundan, kulağıma çalınan 
şivesinden Rumen olmadığı belli. 
Sordum: l\tacarmış .. Herhalde o

ho, film çevirirken, filmde rolü kumuş yazınış; dünya işlerile aHl.-

r mı son gUn lcruc G:ırbonun Holinıttn 
çol< nadir fotoğraflarından birisidir. 

olmıynn insanların stüdyo içcrslne kadar olmuş; kültür sahibi bir a
gırmcsinl sureti kaliycde menet - d am .. 
mistir. Garbo bu sefer Holivutta Ben arabanın ic:lerile meşgul-
kcndisini ·· t - ' ı; gos ermem~gc çol(""dik - ken, arkadaşımıh, bu adamla dc-
kat etmokte ·e sok,,.;., t 0 bdil" 1~ --.:ı- "' 1 ....... 'rin bir münakaşaya tutustuklannı 
yafct ederek çıkmaktadır. Bu su- farkettim: ~ 
retle yıldızla görüşmek ve fotoğ - - Peki :Macar değil misin? . 
rafını nlmak imkiını gazetecilere - Elbette Macarım .• 
nnsip ol:unnmıştır. Yalnız İsveçli 

sanalkiır Ninoçka filmi bittikten 
sonra bütün gaz:etccilcri kabul e -
dc>cC'ğinl ve kcndilc>rile uzun uza _ 
dıya konuşacağını vaadctmiştir. 

Venedikte balayı 
Dünyn hakikaten çok küçük. 

Tiron Pover kansı Annabella ile, 
Geri Grant da eııi Pillis Brukln 
balayı sc>yahnti yapmak üzere Ve
ncdiğe gitıni{ılcrdir. Holivuttn 
vnktilc tanışmış olan bu çiftler 
bu sefer de Venedikte büyük ka • 
nal kenarında ycrlcıımi5 oluyor -
lar. 

Şıkayetler, temenniler 

Defin ruhsatiyesi 
vermek için 

- Nasıl oluyor da, hu memleket 
!erin tekrar Macaristana ilhakına 
taraftar olmıyorsun? 

- Na!;ıl olurum .. Macaristanın 
bir gün Alman istila5ına uğranu
yacağını bana kim temin eder? 
Tepemizde bir bela, bir afet yar .. 
IIcran, hudutları aşacak; Avuslur 
yaya. Çckoslovakyaya yerleştiği 
gibi, Macari tana da girecek, altı 
milyon insanı esareti altına ala
cak diye endişe içindeyiz. Ana va
tanın dı5ında yaşıyan bizler, eli
mizde kalan toprakların bekası i
çin dua ediyoruz. Düşman tehlike
si altında bulunan devletimize ilti
hakı düşünmek kimin aklına "gelir. 

- Burada da yabancı bir devlet 
tarafından idare edilmiyor musu

nuz? 

- Rumen idaresilc Alman ida
resini mukayese etmek imkansız
dır. 

- Ne gibi? 

Bir ölü 15 saat 
bekletilir mi ? 

Bir lanıdık bize ı;öyle bir hadise - Aç, etraftan geçinmeğe çalı-
:ınlattı: şan müstebit bir idare ile; tok, 

'Csktidardn !hsaniyc mahalle _ mürerf eh bir halde yaşıyan hür 
sinde Özen sokakta oturan Fatma bir deYlelin idaresi biribirile mu

Safvct isminde bir kadın geco sa- kaye e edilir mi? Bu toprakların 
nt birde olüyor. Öliimtinü haber a- petrolü var; hububatı Yar; orman
lan okrabaları kimsesiz olan bu lan \'ar; madenleri var.. Bunun 
kadmın cenazesini kaldırmak için neticesı olarak bol paraya sahip .. 
sabah erkenden hazırlığa başlıyor- Bu topraklarda çalışan herkes ka
Jnr. nub .. atnnmo ıılıp öliiyii kal - 7,..ımr .. Aç YC fukara bu memlcket
dırmak irin Üsl:üdar belediye dok-ı te yaşıyan in anların duyamıya
toruna mUrocaat ediyorlar. o gUn cağı, his~edip göremiyeceği ~eyler 
pazar olduğu için nöbetçi doktor dir. 1\tacarım. Ama bu de\'let için, 
i !erini HC" ri sürerek öltiyil muıı. - bir Humenden farklı değilim. Ya
ycııcye gitmekten imtina ediyor. bancı bir ırk muamelesi görmem .. 
Ancak akşam geç vakit giderek lşte ':U şehirde en büyuk otomo
ruhsatnnmeyi veriyor. Ve zavallı bil müessesesinin sahibiyim .. Bun· 
kadının ölüsü tam 15 sant bekle _ dan dolayı hiç kim:;enin kı$kanç 
mi oluyor. nazarını, hiç bir resmi makamın 

* * * 
O gün "Budapeşte,.ye varmak 

üzere Oredeadan yola çıktık. 22 
kilometre sonra da l\1acar hudu
duna girmiştik .. Evvelki sene ge
ne otomobille, Pcşteye giderken 
"şose tamir ediliyor!,, diye bizi 
ikinci derece bir yola saptırmıslar
dt. Aman efcooim, meğer tamir 
değil; yeniden, beton düşiyerck 

mükemmel bir şo e meydana geti
riyorlarmış .. Almanların "Havşo
toban., misali; onun küçük bir ben 
zeri ... 

~·· * * 
Budapcşte! .. ~lüzik, şiir, zevk 

eğlence şehri!.. Türk ırkının en 
sanatk~r kolu olan ~lacarların hü
kumet merkezi... Avrupanın orta
sındll kurulmus en mükemmel bir 
seyyah memleketi... 

Paris kadar eğlenceli, fakat o
nun kaclar sefih olmıyan diyar .. 
Umumi harpten evvel yabancı bir 
imparatorluğa tabi; harpten sonra 
ba~ı kanadı kesilmiş; tüyleri yo
lunmuş bir tavus kuşuna dönmüş 
memleketin payitahtı. .. 

Öyle bir memleket ki: Bir insan 
Pcştenin içinde neşelenirken hü-
zün duyar. 1\fütecssirken ze,·ke 

dalar ... 
"Seyret am, giirmcdinse şayet,, 
"M ahzımluk içinde şad bir yer!,. 
Allah, en güzel şeylerini furaya 

buraya serperken, l\lacari tan üs
tüne biraz iltimaslı da,·ranmış .. 
Orada yetişen her şey güzel ve i
yidir. ~ehrin iyisi, dağın iyisi. ka
dının iyisi, atın irisi, Jlatta,çingÇ: 
penin bile iyi!;i.. .ı\ma ne yapsınlar 
ki parçalanan memleketleri. tehli
keye giren istiklallerile giryandır
lar ... GüJücslerindcki mahzunluk 
bütün ae1khğilc görülür .. Komedi
lerini, operetlerini oynarlarken bi
le milli dertlerinden bahsederler. 
ln anı yerinden kaldırıp rakc;ctti· 
ren sigan musikisinden de istiklal
lerini terennüm ederler. Onlar ya· 
şayabilmek için ne-şcli görünürler. 
Gelen seyyahları oyalayabilmek 
için eğlenceler icat ederler .. Ama. 
iç yüzünü bilenlere bunlar sahte 
gfüüniir.. Onları yakından güren 
bir insan anlar ki: Peşteliler, hu 
sahte neşclerile geçiniyorlar .. On
lar şimdilik yaşamağa uğra~ıyor
lar .. lstiklallerini kazanabilmek i-
çin ~·a~ıyorl<ı: .. 

Kimbilir bu umumi patırdıdan 
sonra ne olacaklar .. l tila orduları 
na bü~biıtün yem mi: yok-:a mem
leketlerine sahip mi? 

Orcdcadaki garaj sahibinden ay
rıldıktan sonra, dertli :l\ ıacarista
na, onun da merkezi olan Buda· 
peşteye bu dü~üncelerlc ilerliyo· 
rum .. 

l' asfı 

Yeni Neşriyat 

Türkler ıç n 

R. ZOBU 

Almanca 
ı·ııiH·r:.iıe :ılııwııl'a öf;n•lıııcııi 

llriıız Amlock ile Giızcl S:ııı,ıll.ır 

Akııdcıııi~i :ılııı:ııwıı iiı:;ı·l'tıınııi J>r. 
Jıılius Slcrn tnrııfınd.ın ) nzıl.ııı 
Tıirklcr için :ılııı:ıııcıı kıtuhının ikin 
ci kı'iını ıl:ı ı;ıkıııışıır. Tıirklcn· 
ı·ıı kohv \'C sısknıli lıir şı•kildc nl
m:ııırn ınui<'ııınıiııı dimlclcri iiğrc· 

ten lııı kilohı l:ınh·c cılcriı. 

Almanca dersi 
Serı ve asri HABER Metodiylc 

ve mutedil ücretle ders almak is 
teyenlerin "Almar.ca öğretmem,. 

ismine mektupla gazetemize mü 

racaatı. 

Kadın, baloda kavalyesine: 
- Onuncu d c:ıfadır ki büfeye 

gidiyorsunuz; herkes ne diye. 
cck? 

Adam omuz silkti: 
- Benim için hiçbir şey diyC'

mezler. Büfeye gidi!iimde ben 
hep sizin için diyerek içki alıyo
rum. 

Dert yandı; 

- Bu civarda muntazam bir 
mağaza kalmadı. lnsan aradığını 
bulamıyor. 

Arkadaşı :ıordu: 

- Ne arıyordun? 
- Taksitl e satış! 

Hizınetçi kız - l\1aalesef ote
limizde yer yok .. Size ben yata
ğımı verebilirdim ama, o zaman 
patronun ba,ka yerde yatmağa 

katlanması lazım gelecek. 

- ltalyan karikatürü -

28 EYLÜL - 1939 

- Neden çocuğun istediğini 
yapmıyorsun?. 

- imkanı yok ki ..• Elindeki kü• 
rekle yere bir delik açtı! Şimdi de 
onu alıp eve götürmek istiyor. 

iielruOOke 
Hasis adamm karısı, komşu 

suna anlattı: 
- Bizim küçüğün bir beş ku • 

ruşluk yuttuğunu biliyor rnusu • 
nuz? 

- Hayır, bilmiyordum. Geç • 
miş olsun. Çocuk' tehlike geçirme
di ya! 

- Geçirmedi. Parayı yuttu~rtı 

zaman hamdol un babası yanıııd3 
değiidi. 

.., •• ; Hırsız (Banka veznedarına) .... 
k (kD lr !}( (kD ! Şimdide otobüse binmemiz için bİ' 

Kadıncağız bir kürk almıı,ılı. 

Önüne gelene onu göste rmeden 
duramıyordu. Yolda rasgelcliği 

~)lr nXtaanşııg ti kon~urkc~ :>.ıt; 
hiç bahsetmeyince, lafı döndürül> 
dolaşlırıp kürke getirdi: 

- Yağmur acaba kürkü bozar 
m.ı? 

Ark:ldaşı mukabele etti: 
- Yok canım! Yağmur kür_ 

kil bozsaydı tavı;anlnr §Cmsiyo 
kulln nırlnrdı. 

Jze ufak para ver bakalım. 
1 Fr k "k t·· ·· - ansız an a uru -

INamusDlUIR 
_._ Şu delikanlı kızımı isliyor. aıı 

na hakkında malfunat Yerır misi· 
niz? ::\asıl bir adamdır, namushl 
mu? 

- Hakkında fazla ma!Qmatıfl'I 
yok. F akat ·size tavsiyem şu ol· 
sun: Eğer onunla tokalaşacak o· 
lursanız elinizi çektikten sonra ih' 
tiyaten parmaklarınızı bır sayınız. 

eksik olmasın! 

yüzebi!ir miııin?· 

~enin 

b na i-

t r le- ka
lıak-

1 1 

tıkı) or 

Biz bu hadiseyi hayrf'tle karşı _ kötü muamele ini gônnedim .. Ha
ladık. Pazar günleri QClediyede işi hat \'e huzur içinde çoluk çocu
baııındnn aşmış yalnız tek bir dok- ğumla yaşıyorum. Benim gibi bü
tor mu varclır? Ve bir doktor bile tün l\lacarlar da öyle .. Peki, bu 
olcın bu doktor gidip ölüyü muaye- şehirlerle beraber :\lacaristana ge
ne edip ruhsalııamf'sini vc>rmC'ye çersek ne olacak? Elimiz şaka!:(ı
mecbur değil midir. Alakadar ma- mızda, hergün Alman a~kerlcrinin 
k~l~rm c.>hC'mmiyetle nazarı dik - ayak seslerini d inleyip gözliyecek 

1 Dr. iRFAN KAYRA 1 . 
RöNTGEN MUTEHASSISI 

1 
Türbe. B nkurd Kıraathane 

:ıi karşısında eski Klod Fare 
sokak N'J. 8 _ ıo. Oğlecll"n son •. -: insan kırda 
" 3 ten ı •• imlu. l ••I m~ ko<ac.ğ•m 7, 

ne l._Jaı· t.:ıfiflcn.iş his~cdiyor, ,ı.:. 

- Fransız karikatürü -.')EFlK kalinı celbcdoıiz. değil miyiz? 
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Çocuk bilmecesinde 
hediye kazananlar 

BİRER DEFTER KAZANANLAR 

1939 - -..940 li ki l 'stanbul Su s~or:arı 
alanhğrndan bir 

temenn1 J 

12.30: Program ve memleket saat 
ayarı. 12.35: TÜRK MOZ1Gl: Oku
yan: ;\lefharet Sa#nak. ÇaJanlar: 
Cevdet Kozan, Cevdet Çağla, Refik 
Fcr~.an. t - BayaU Peşrevi. 2 -
Lcıui - Uşşak Şarkı: (Ruhunda 
buldum vecdi visali). 3 - Lemi -
Uşşak şarkı: (Neler çektim neler). 
4 - J.enıi - Uşşak şarkı: (Seni ar. 

26 Ağustos tarfhll bllmecemlzba 1 

baJU (Telefon) do. 

BİR KOL SAAT! KAZANA.~ 

31 - Aziz Güler, Aksı.ray taş 
kasap lmam Mesut aokak No. 11. 
32 - M. Necdet., Zeytin burnu 
General Uuri Babrikıw. 34 -
Halil Dinç, İzmit istlkW caddesi 
pazar yeri No. 130. 36 İsmet Çe
tin Yalçın, Şişhane mektep sokak 
No. 12. 37 - Aydın İstanbul per
tevniha.1 lisesi No. 435. 38 - Ya. 
sef, Taksim ortaokulu. 39 - Mwı 
tafa Küçük, Be§iktq Vlşnezade 
Ca.ml meydanı No 4 de. 40 -
Suphiye Yalaz, Kasmıpaşa zincir
li kuyu caddesi No. 206. 41 - Şi 
nasi Özersay, Gelenbebl orta oku 
Iu No. 398. 42 - S. Aydm, Ka· 
drköy kız orta okulu 3.C den No. 
148. 43 - Y a.hya Bengü, Beya.zit 
Veznedler zeynep Kamil sokak 
ilıaan Ap. No. 1. 44 - M. l Dil
maç, Haydarpaşa liusi ısmıt 10 C 

u hatta 

birden 
şehrimizin üç sfa :'ında 
maçlara başlanıyor 

G1latasaray - Fenerbahçe Fener 
Evvelki gün Galata.arayla 

Bej koz klüplerinin su topu ta
kınılan ve gene Galatasarayla 
Eeşiktat küçü:Cleri maç yaptılar. 

zu eder dhlclerlm). 5 - Bedriye 
Hoşsör - Muhayyer şarkı: (Baba. 
ra bak gönül gibi). 6 - Muhayyer 

Birinci: Seniha Yuraner 21 inci 
ilk okul 

BÜYÜK BlR ŞlŞE KOLONYA 
KAZANAN 

stadında karşılaşacakıar 
11ede1ı Terbiye8i lstanbul böl. klüpçe vukuu muhtemel her _ 

şarkı: (Adına and icelim). 13.00 · 
Memleket saat ayan, Ajans ve Me. 
teoroloji haberleri. 13.15 - 14.00: 

İkinci: Akşam Kız Sanat mek· ı 
tebinde Seniye, 

le 'l' fu~bol ajanlığından: han~i _bir itirazın tahakkuku 
Q aksım Stadı: takdınnde haklarında yapıla • 

E1asen memlckct:mizde ıu to

pu)'la ciJJi ol .. rc.k mefgul bulu· 
n&n kala kala Beykozla Galata
uıray kaltlı Yapılrı ır açlann her 
ikisini de Galatasarayhlar büyük 
bir faı kla kazandılar. 

Müzik (Karışık program - Pl.) 
l!J.00: Program, ve memleket .saat 
ay:ırı, 19.05: Müzik (Hafit senfonik 
plaklur}. 19.30: Türk MüziRi: (Fa. 
sıl heyeti}. 20.15: Konuşma (Zira. 
al}. 20.30: Memleket saat ayarı, A_ 
jaııs ve Meteoroloji haberleri. 20.50 
TCRK MOZICI: Semahat Ozdenses. 
Sııdi Iloşses. Çalanlar: Fahire Fer. 
~an, Refik Fersan, Cevdet Koıan. 
1 - Refik .ı-·ersan - Rast şarkı : 

BiR ŞiŞE KOLOXYA KAZANAN 
aıata Gençler - Kara.gUm. ca.k muameleyi şimdiden tekab. 

~ 8aat 1!5 hakem Rıfkı Ak. bül et.mis sayılacaklardır. O çüncü Nermin Okan kız lisesi. 
'.Yan hakemleri Şevki Çan. 5 - Klüpler bölgede mahfu1 
~:e. Selami Akkal. musaddak listelerini perşembe, BİRER PAKET ŞEKERLEME 

1'• • 

()§lktaş Stadı: cuma ve cwnartesi ~nü alma-
raköy - Beylerbeyi, saat ğa mecburdurlar. 
~ akem Necdet Gezen. yan 

tnleri Halit Özbaykal ve a. 
~·l0.1939 Pazar gflnll yapıla
l' ?'lt<ı~lar: 
~ksim Stı;ı.dı: 

Ş·şli - Yeni Yıld:z, saat 11 
em Basri Bütün, yan ha. 
lerj Naci ve İbrahim Sun. 

a:. 
~ IUe:vmaniye - KasımpnFa 
t 13, hakem Halit Galip Ez. 

) ~an hakemleri Rıfkı Ak. 
~Ve Selfımi Alckal. 
~~km - Vefa. snat 15 1z. 
•vı . Apak, yan hakemleri 

~ t f3annan ve Rnhmi. 
b-e.<Ji~ta.ş Stadı: 
k ell'l ırsnor - Eyiio. sa.at 11 
~ ~ Refik Osman Ton. yar: 
~ errı•ı:-ri Rur:m ve Sami. J 
~ C§ikt.nş - Topkapı, saat 15 
~ etn Tar1k Özeren°'İn. yan 
~ e.,.,ı t>ri Fikret Knyral ve Sa. 
ı:-ıı.tun. 
Aj?ıerbahce ~tadı : 
Ilı ernaar :.... Kale. saat 13 ha.. 

1 B~hattin UluÖ3, yan ha • 
1" Ctı Fikri ve Ziva Atlet. 
at''"'"bah-::e - G0 latasarav 
~·hakem ~azi Tezcan. var 
" A ' "'ri Ahmet A'dem ve Ad. 
~ .. krn . 
• 1hırıanive Stadı: 

Atletler imiz 
Yarın Atinaya 

haı·eket ec!iyorlar 
Onuncu Balkan oyunlarına işti· 

rak edecek atlet takımımız yann 
atletizm federasyonu başkanı Ad
nan Hün'ün riyasetinde ve atle · 
tizm mildilrü Nb.111 Moran idare
sinde Atinaya hnıeket ediyor. 

Her senekinden daha ı~; hazır
alnan atletlerimizin A tinada fer
den diğer senelerden iyi derece 
tutması beklenmektedir. Fakat 
asker olnn en kuvvet.ti atletleri -
mlzden Faik, Recep, Galip, A b • 
diirrahman, Ateş İbrahime i:ı:ln a· 
hnama.mış olduğunJa.n umumi pu
an taısnifinde ylııe geri knlacaSı • 
nuz an !aşılmaktadır. 

Gidecek atletlerimiz gıunlarchr: 
Atlamalarda: Süreyya, Muzaf

fer, Pulat, Yavru. 
Atmalarda: Arat. 
Sürat kO!jularmda: Fikret, Gö -

ren. Nazmi, Firutan. 
Manini? koşularda.: Melih, Ne. 

rinıan. 

• Bu hal maalesef göıterdi ki 
Deyl,oz takımı bu sene Galatasa
t:'lyın ittirak etmediği müsal>-3-
lıa1arda Türkiye §!L".llpiyonu dahi 
cl::'!u~u halde geçen senelere na-

zaran son c!erece zayıflamıştır. 

Bu acı ha!t'.kat e:ı ziyade Gala -
t<'!laraylılan ' müteessir etmiştir. 

Zira, Beykoz klübü için Galata· 
saray yüzücülerinin arzettiği re
ka~t na11l matlup bir şey ise 
B~ykozun da günün birinde ala· 
kasızlığa kurban giderek yüzme 
ve su topunda or:--dan çekilme
si Galatasaray yüzücüleri için o 
derece aleyhe kaydedilecek bir 
hadise olur. 

Çünkü bu iki kfübün yekdiğe· 
rinc arzettiği rekabet yüzünden 
meydana çıkan büyiik randıman· 
ları inkar etmek gayrikabildir. 

Geçen gün oynar.an maç bu 
senenin ilk ve son ciddi müsaba· 
kası oldu. Beykoz klübünün bu 
sene kerşılaştığı diğer takımlar 

kendi ayarmda değildi. 

(Yaktı cihanı ateşin). 2 - Dede -
.Malıur şarkı: (Sana lAyık mı). 3 -

Latif Aııa - :\Iabur şarkı: (Aldı 

:ıklım bir sonca Jeb.) • - Osman 
~ıhat - Hicazkar şarkı: (Ellere 
uzaktan bak). 5 - Hicazkar Saz se. 
maisi. 6 - Udi Eşref - Suzinak 
şarkı: (Günden güne efzun oluyor). 
7 - . Latif Ağa - Suzinak şarkı: 
<Benim yarenı gibi yare bulunmaz) 
8 - Refik Fersan - Tanbur taksi . 
mi. 9 - Yesari Asım - Nihavent 

şarkı: (Yaz geldi cicim e~lenelim ). 
10 - Faize - Nihavent ,arkı: (K11 

sen geldin Çerkeşten). 21.30: Ko. 
nuşma. 21.45: Müzik (Oeperet Se. 
leksyon'ları - Pi.) 22.00: Müzik 
(Kücük Orkestra). Şef: Necip A,. 
kın. 1 - Joh. Strauss: Sür'atle, . 
me - Vals. 2 - Willi Lautenschta. 
ger: Primvera - Arjantin Serenadı. 

3 - Frederiksen: Halk Meydanı 
Balesi. • - Cari Robreht: Tezat -
Potpuri. 5 - Barhms: Macar dan. 
sı, l"o. 5--0. 6 - Armandola: Ve. 
nedikte :\lehtap. 7 - Joh. Strauss: 

KAZANANLAR 

l - Ulviye 'Üner. Beyoğlu istlk
Jal caddesi Ga iatasaray Apr. ?-.o. 
251, 2 - S1.at Göksaltık Madend'.! 
3 - Ali Tünç 3 üncü ilk okul, 4 

- M. Galip Alp. Gebze. ala t hesap 
memuru Abdullah yanında, 5 -
F.Samay BUyükdere hacet sokak 
No. 9, - 6 GUneş tsçil, Ankara 
ikinci orta okul smıf 2 G. No. 332 
7 - Dursun Kaynar Zile orta o
kul S: 3 de 135, 8 - Hayakil 
Garik Beyoğlu baba sokak No. 
4,1. 9 - Seher Yeşildirek No. 8. 
10 - İzzet vardar Srvu L.J.K 
oğlu .. 

~~o. 2512. 45 Necdet Aytaç, !stan-
bul Vefa Kerlmpaşa arsası Him
met !!ôkak No. 22 de. 46 - lsmet 
Yegülsay, İstanbulErkek lisesi 
souf 3 A no. 473. 47 - GUngör 
Aykut, Fatih Ali Emirler sokak 
No. 4 de •8 - Celil Kuyuba.ş, 
VezirköprUJU. 49 - Ergün Orhan 
Taksim Kazancı f!Ormagir sokak 
No. 41.4. 50 - Şi.nasi Kaleli. Zi
le Halkevi Başkanı oğlu. 51 -
Mercan. Bostancı VükelA caddesi 
No, 32 de. 52 - Osman Uçman, 
Maçka. spor caddesi No. 154 de. 
53 - MUberra SonUmay, Beşik
taş Kılıç Ali Sa~çıklar sokak No. 
12. M Parihan Fener Altmel. 155 
- İhsan Egell, Taksim Kaza.net 
Yokuşu No. 18. 

BtRER ŞiŞE MüREKKEP 
KAZANANLAR 

56 - Hayri, Toptaşı caddesi va 
ilde İmareti 'Jôkak No. 4 de. :57 
Burhan Özberkin, 20 inci ilk oku.l 
58 - Zeki Olcay, Şehremhtl saray 
meydanı caddesi N o. 64. 59 Zeke 
riya T.0.0 .. 60 - Şamil, 'Üekü
dar Valdei atih tekke ısoka.k No. 
3. 61 - Kadri, Sehremini Ortako 
kak No. 3. 62 - 1'-38.D Yel, Bur
eaisar Jmarct isa bey ma.halesi 
Devrim sokak No. 21. 63 Tevfik, 
İstanbul Erkek liseai lllltf 4. B. 
de. 

'"" -h ıtdo1 11 - Da't'Ut"a.cıa saat M d 
•.' a!rı>n.ı ... .,,,,i J.cıkönev. ''ar oraton a: Ank:ıralı kUçUk Şev-

Binaenaleyh bunlar Beykoz ta· 
kırnına ba seneki seviyesini gÖs· 
teTMeğe imkin venmcmiştir. 

Bu nağmeler seni sarsın, ey dünya! 
23.00: Son ajans habı>rleri, Ziraat. 
Esham - TahvilAl, Kambiyo - Nu. 
kut borsuı <Fiyat). 23.20: Minik 
<Cazband - Pi.) 23.55 - 24.00: 

11 - Çmar Cibali in.hi8arlar ku 
tu fabrlkaaı 1010 sicil nunıa.ra.sı, 
12 - Nazan. Zile POıSta telgraf §e
fi yeğeni. 13 - MelA.hat Tunçok 
kum.kapı Çaknıa.lı:tqı sokak No.29 
14 - KAmiran Önet, Beşiktaş yıl 
dız caddesi No. 32. 15 - Usman 
Atmaca, BalıkP.alr gün doğan ma 
haleai Pınar sokak No,IS de. 16 -
Hilmi Boyar, Taksim Aydede cad 
desi Verim &partmanı. 17 - En
gin Özer, Danı§afaka lisesi smif 
6 No. 1:58. 18 - Haydar Özak
man. Hayda.maşa liaesl No. 1620. 
19 - Tekin EyUp yeni Çetme No. 
17. 20 - Sevim. Beyoğlu Galata· 
saray Araf Pqa. apartmanı No. 
IS. 21 - Sahibe Özden, Cağaloğlu 
Nuruoamaniye ~adde.si No. 1 de 
22 - Nevzat Sezen, Bağaziçl 
Kandilli Vaniköy caddesi No. llS 
de. 23 - Eliz Keda., Amerikan 
Kollejinde. 24 - Sllheyll Özber 
kin, 18 inci Uk okul No. 271. 25 
- DürUsa!. !{ız orta okul mııf 
2,B No. 84. 26 - Ahmet Taşte. 
pe, Gelenbebi orta okul ıımif 3 
,A No. 129. 27 - Samih Tezcan 
ÜskUdar Valdei atik tekke arka 
sokağr No. 3. 28 - GUner. Şadi
ye 10kak No. 27. 29 - Bedia Ar 
dakaq. KUçUk langa Tramvay cad 
desi No. 136. 30 - Nalme Yenil 
mcz. Göztepe Rifatpa§a çayın No 
11 de. 

lstanbul C. Müddeiumam.ili • 
ğinden: ı"'~'cri Rif nt \·urgı.ın ve Tur kl, Ali. 

t'lı, :>hı'ı.n. Atletizm teknik he:;·etinden Se-
' 

0

"""rdu - iı'erı"r Vtlm<ı1 mih Tlir1'doğan da atletleriı:nlzlc 
ı.~ 13, h- '·"m p. .... Pf i~u"n . "ar birlikte Atinaya gidecektir. 

tı. tn
1eri Resat f;rte ve Bc1:ıı ı 

~nh "' !!: mtisabaka 1 teşı·inievvel pa. 

~a~~luiı isar _ Gnı.,+ .... "'\or zar, ikinci 7, iıçiineii 8 te§riniev-
15, hakem Necdet Ce:"'.en \•ci teri'1inde otnc.aktır. 

fb hakemlPri Necdet A kka · 
l ra J.ı İT}1 Sevin. 
la ...... Maclara tam e1-ıtina · 

\k nacaktır. Takımların Vf' 
ı,:eınıerin ona .,.öre sahad
~~ !lnı .. ·arı lazımdır. 
~ ...... Taknnlar statlara on se. 
l~ ki§ilık liste il egirecek _ 
it' 

a . G · ı . - .:rer.en sene verı mış o-
atotoğra.flı serbest du'1uliyc 
~t a:annrn ijilkmU kalma . 

kfr'. Alakadarların bölgr 

GÖZ HEKtMt l 
Dr. M rırat Rami 1 

Avdın 
Ta':cim. Talimhane. Tarlaba. l 
şı caddesi No. 10. Urfa apart. 

1 Tel: 41~ 

Yazık ki çok büyük vaadlarda 
bulunularak baılayan ba ıpor, 
memleketimizde sporun man&'41 

tamamiyle ımlafılmadığından, ka 
tiy"n ölmek üzeredir. 

Spor demek, yalnız futbol de· 
mek değildir; futboldan daha el
zem S?">orlar vardır. 

Bini'ena)eyh, ıtanbul bölgesi 
su sporhırı ajanlığına bu sporu 
kurtarır.ak ve himaye etmek için 
bir teklifte bulunuyoruz: Mek· 
tepler açılmakla yaz mevsimi ve 
yüzme imkanlan bitmemiştir. 

Yarınki program. 

Havanın ve ıuyun son derece mü 
sait §era.it arzettiii bu günlerden 
istifade ederek ve her müptedi 
klübe uygun teraitle bir huıu· 
ıi ıu topu turnuvası tertip etme· 
sini rica ediyoruz. Bu aJaka ve 
himmeti su sporlan ajanlığından 
bekliyOl"Uz ! 

Suat ERLER 

iatanbulda olduğu anla§ılar 
Karaisalı hakimi Osman Ozakın 
Acilen mcmuriyetimize mliraca · 
ati. 

:r.n...:::: ..... :xı:r.:::a:: :=::: .c ı 111111 

fi NEÇATı PAKŞı 
il Uiş doktoru 
~ Pazardan maada nergün saat 
ii :J dan akşam 18,30 za kadar bas· 

:. \dres: Glals füneJ meydanı• 

i! rersane caddut bR$tn<'3 !/~ 
•• N h ::.::wc::: • o. lı mu3yene ane 

~l ... ezinden yenisini almalar 
4 1~ olunur . JJO JOZEF BALSAM O JOZE"l' BALSAMO 357 

...._.Genel dircktörlükGe te+ 
eQ Imektc bulunan lisan~ . 
b~lgcmize gelin-t.'eye kad'!· 
ij~er _isimlerini listelerle ver . 
~r ı~manctlapm oynatabi 
erdır. Ancak muka~' 

e, takımı Ankaray~ 
2'İdiyor ınrc 

tıtı ş fcdcras~·onu tarafında, 
-llc~~an Tı!rkiyc serbest süre 
°'e~lık müsabakalarına ıştir.ıli 
~~ htanbul takın11 bu wılııı l 
lıQ 11h hareket etmiştir. Istanb.ı 
°" ~ÖYie teşkil edilmiştir: 
\ ~ kır Ahmet. 61 Yaşar, üt 
~tı htrıet, 72 Faik, 79 Ali Alımcı. 
~'lafa, ağır siklet için de ı,.o 

tı ehrnct ayrılmıştır. Knrilr) ı 
t, lrıonltörü Saim rci llk etmek 

~~tbahç;:şişli gece 
~1 macı 141' • 
~faı Q:ıcuk Esirgeme kurumu 
~ au kin yapıhıcak olan Fener 
l\ • Sişli anısındnkl ge'Ce mn~· 
l.. ~~Ilı 9 da Taksim stadında ~·;ı 
,-.;ı,t • 
~ltb iP. 
~~~ tıat tnkımile, Şişli tckoiı tlc 
t tındaki re"-nnş mocı da bu 

'1lQt 8 de yapılaı~nktır. 
-o-

~ Kongre 
~~ihisa.n 1 dman Birliği U 
~~ leatipliğinden: 

~Ylill 1939 pazar günü top 
~tici kolan umumi kongremiz 2:' 

~.30 tcırı~ .. 193?.. l?:~u:.a~ gün~ ea· 
\ \.., a ta ı : c ..... o • .,,.nı azarnrı

Ul]diririm. • 

b;tşka tekmil harfler rr.evcuttt:. 
Ondan ıtonr;ı Matmazel An:lre · 
n'n yazmı§ olduğu hurufatı tak • 
lidc ba~hdım. Bir haft:ı :ı:arfında 
bu adresi belki on bin defa yaz -
mış ve adeta el yazııırnı öğrt-nmiş 
idim. B!naenalcyh şimdi oldukça· 
belki iyice yazarım . Görüyon:u • 
nuz ya? Umitle.rim boşuna değil· 
dir, çünl:ü okumak ve yazmak 
biliyorum. elime geçen kitaplaı ı 

tekmil okudum, okuduklarımı 

anlamak için dü~ündüm .Şimdi 

ne i':jin kalemime muhtac; olan 
bir adama. gözlerime ihtiyaç gös 
teren bir amaya, lisanıma lüzum 
görecek bir dilsize tesadüf etmi • 
yeyim? 

- Unutuyorsunuz ki. siz o za 
man bir efendinin tahtı iduesin· 
c' -: ::lacaksrnız. Bir katip. bir ka· 
ri ikinci neviden hizmetkarlar • 
dır. ba~ka değil. 

- Evet, dcğru, fakat ben mak 
s?dıma va~rl ob.yım <la ne olursa 
ols11n. Pariı:in so!~aklannı kaza • 
nm, su ta§ınm, her halde vasıl 
olur. va yolda ölürüm ki. o su -
retle ,ı .. maksada eri!iirim. 

- Merak etme, sizi olo-un bir 
arzu, büyük bir hüsnüniyet ve 
ces;ır~tle sfü:lü görüvonım. Mu -
varf•l• "lac:a~ınıZi\ eminim. 

- Banı t'u kııdar llıtufkarıı,.,e 
muamele eden s:z bir sanat, bir 
hizmetle mıe§gul değil mi.siniz? 

Kıyafetinizden maliye adamı gi
bi görünUyorsunuz. 

- Evet, benim bir sanatim 
var. çünkü herkesin bir Eanati -:1 
mak icap eder, fakat zannettiği
niz gibi maliye ile alikası yoktur. 
Bir maliye adamı ot toplamaz. 

- Ot toplamak sanatiniz ml? 
- Öyle gibi. 
- O halde fakirsini:ı:. 
- Evet. 
- Fakirlerdir ki, verirler. Çün 

kil zaruret ve yoksulluk onları 

ma!ml §eki~e düşündürür. Gü • 
zel bir nasihat yüz liradan kıy· 
metlidir. Bana bir nasihat veri -
niz. , 

- Belki size yalnız nasihat 
vermekle de kalmam. Sizi ge • 
çindirmek için ne kadar ihtiya • 
cnuz olur zannedersiniz?. 

- O 1 Pek az bir §ey! 
- Belki Parid bilmiyorsıınuz? 
- On birinci defa clar.ak Lu -

sin tepelerinden gördüm. 
- O halde büyük bir ;eh;rde 

yaşamanın pahalı olduğunu bil -
mez misiniz. 

- Tahminen ne kadar ica.., e• 
d"r? Eizzat siz bir §ey takdir e
diniz. 

- Baş üze~ne. E.,a1att:a hir 
su .de~en ~ey, Pariste üç su eder. 

- Öyle ise çalıştıktan sonra 
başımı sokup istirahat edebilece
ğim bir yerin mevcut olduğunu 

duğunu anhyorum .. Siz sözle
rinizde ufak bir ışık gösterirse· 
niz derhal gözlerimin kama§a· 
cağı muhakkaktır. 

- Siz de sözlerinizi .büyük 
bir ustalık ve zariflikle söylü -
yorsunuz ki, itiraf ettiğiniz den 
ziyade bir tahsil ve terbiye gör
müş olduğ'unuzu görüyorum. 

- Mösyö hayatımda birinci 
defadır ki bu yolda sözler söy· 
lilyorum, hatta söylediğim söz
lerle, kullandığım tabirlere ben 
kendim bile hayret ediyorum . 
Bunlardan öyleleri var ki mana· 
larını biraz anlıyor ve bir kere 
söylendiğini işittiğim için kulla· 
nıyorum. . 

Onlara okuduğum kitaplarda 
tesadüf etmiş ve fakat tamamiyle 
ne demek olduğunu anlamamı~
tım. 

- Çok okudunuz mu? 
- Çok. Fakat daha okuyaca • 

ğım. 

İhtiyar hayretle bakıyordu. 
- Evet, elime iyi kötü her ne 

kitap geçtiyııe okudum. Hemen 
hepsini yuttum. Ot Eğer okudu· 
ğum şerlerde bana rehb:rlik e • 
decek, onlardan hangilerini u -
nutup hangilerini aklımda tut -
mak icap edeceğini bana söyli • 
yecek bir kim~e olsaydı!.. Fakat 
affedersiniz müsyö, sizin sözleri· 
niz benim için kıymetttar ise de 

benimkilerin de size öyle olma -
dığını unuttum. Siz ot topluyor -
dunuz, belki size mani olup ra -
hatsız ettim. 

Jilber oradan gitmek üzere 
bir hareket yaptı. Fakat alıko -
nulmasınt ~iddetle arzu ediyordu. 
Küçük mavi gözleri delikanlının 
üzerine olan ihtiyar Jilberln kal· 
bine kadar nüfuz edip orada bu· 
lunan şeyleri tamarQiyle görü -
yor gibiydi. 

- Hayır, kutu hemen doldu. 
Artık bir iki yosundan başka bir 
şeye ihtiyacım yok. Bu havalide 

gayet güzel (kapılır) denilen 
yosunlar bulunduğunu söylemi} -
lerdi. 

- Sabır buyurunuz, arai:iığı -
nız şeyi şurada bir kayanın Ü1:e· 
rinde görmüştüm. 

- Uzakta mı? 
- Hayır, elli metre k~:lar bir 

yerde. 
- Fakat gördiiğün y~unla • 

nn "'kapilir" olduğunu nasıl an -
tadın? 

- Müsyö, ben orfanlarda doğ· 
dum. Bundan ba~ka hanesirrle o· 
turduğum zatin kızı nebatat ile 
ufra1rrdı. Bir ot koleksiyonu 
vardı ki her fidanm üzerinde is
mini yamırşt!. Birçok zamanlar 
bu fidanlara bakar isimlerini o
kurdum. Onlar meyanında benim 
kaya yosunu diye tanidığım bir· 
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...... ...... ...... --· 
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NEVROZi~N 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
Her yerde pullu kutuları marl~ isteyiniz 

H A B E R - l\kşam Postası 28 EYL'OI! - 19 

~---------· Btyo{Jlu BAKEH maüa::ulurrnua 

Başka hiçbir miiessese, haliha. 
zırda kız •e erkek meı.:tcp ıaıe. 

be,ıne, genç bay ve bayanlara 
mahsus her boyda ve her zevke 
uygun koslümler, empermeabılı. 
ze pardesülcr, p:ıltolar ve ~por 

ellıiseelri j;ıbi zengin ve ~ık ı:ı. 

yılerck e5yıı koleksiyonunu tak· 
<lırıı eıleıııez. Sarılar ve riyalla r 
her yerden müsait ve ueuzıfur. 
Uaima BAKER eliketini terrih 
rdınız. 

Aı:a, ilk orta ve lise sınıflarına talebe kaydına başlanmr:ttır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibare 

CTn Kızların vatılı kı~mı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi r.akletmek için mektebin 

rı••• ........ _ .... otobüs servisi vardır. Telefon : 20530 

• ................. ~ ! 

Dr. Necaettm Atasagun 

::r:::::::::::: •.............. : ::.:;c:::::::: :::::::: ::: ::::: ................ :.-cs::::::z 
:s:ı::::::::::: -----------· 

Sabahları 8.30 a kadar ; akşn111 .... 
la rı 17 den sonra LAieii Tayyart· 
t, p, Uaire :ı: No. 17 ıle hastalarını 
ı.alıul eder. f1 eltfurı 4!39j3 ı ---··········· 

............................................ 1 İstikliıl Lisesi 1 
Direktörlüğünden: 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - idare ihtiyacı için 2500 adet komple dnymoıı pil takımı arık 

eksillme.re rıknrılnııştır. 

1 - Bütün sınıflar için yatılı \·e yatısız, kız ve erkek talebe 
kaydına de\·am olunmaktadır. 

2 - ~luhaınıncıı hede! (C!50) muvnkknl teminat (318,75) lir::ı olup 
eksillıne~i 2 ikincileşrin 939 perşembe günü s::ıııt (l(j) Aıı';ıır:ııla P.T.T. 
umum müdürlük binasındaki snlınalm::ı komisyonunda yopıl:ıenklır. 

3 - lsleklılcr, mıl\·akknl leminııt rıı:ıklnı:ı:, yeya b:ınkn leınin:ıt mek· 
ıulıilc k:ınunt \"esikaiarını hamilen nıeıkür gün ve saalle o konıi~yoıın 
rııüraeanı edeceklerdir. 2 -lstıyenlere kayıt şartlarını biidıren tarifname gönderilıı 

Adres: Şehzadcbaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 4 - Şarlnaıneler, Ankara P.T.1'. leva:ı:ım htunhulıla P.T.T. levazım 
oyniynl şube i müdiirlüklerindcn beclel~i:ı: olnrak Yerileccklir. 

(4i;75) (i317) 

Ankara Valiliğinden: 1 Denız Levazim Satınalma Komisyonu ilii.nları roksüıenıere Katran Hakkı Ekre 
1 Hakkı Katran Pastıllerı de vard 

21·9-939 tarihinde kopalı z::ırr usulile eksiltnıcyc konulan lı::ılı~·eli ev
ler mahall~sinde }:tpıl:ıcnk beş sınırlı ilkokul binası i115a:ılınn lalin rık
madığından 22-!M/3!) lnrihinden ililı::ıren lıir ::ıy nıliddcllc pnznı·lığa ko
nulmuştur. 

1 - Tahmin ctlilcn lıcıleli (1709:i) lira olan !80000) kilo ıcytin in-

i ııe~i 3 hlrincileşrin 939 tarihine rnoıtlıyan salı giinü saat 1 t,30 da kapalı 
zarfla :ılrnaeaktır. Keşif bccleii (3~304) lira (90) kuruşthır. 

Muvakkat temimıtı 28i2 lira 87 kuruştur. 2 - İlk lcmınalı ( 1282) lira (211) kuruş olup şnrlnaınesi hergiin ko· 
misyondan p::ırasıı olarak alınabilir. 

t ıst. Komu· an . ığı Satmatma Komısyonu ı iant Istcklilerin muvnkk::ıt teminat meklup vey:ı mnklıuzl:ırilc licarct oua
sı \"esikası \'C nalia mudürlüğünden bu işe ait nlac:ıkJ::ırı fenni ehliyet 
vesik:ılarile hlr.ı'.,ıc yuk:ırd:ı ndı geren tarihlen itilrnren her p;ızarlcsi vt· 
perşembe günlt.ri \ iii'ıyct daimi cncumenine gelmeleri. 

3 - lsleklilerin 2t90 sayılı kanunun larif:ılı ılııhilindc l:ınziın ede. 
cekleri kapalı lcklif nıektııplıırını en geç lıclli gfın \'e s:ıultcn hir s::ı:ıı 

en·cline kaılar Kasımpaşada lıulunan komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri (7331) 

Jlınle güııli ı:ılilıiııiıı ,·erıııı~ olılııi:jıı fi.rııı koııııo;yonc.ı ıı:ıhnlı 
düğiindcıı :ı.ı5 ton kokkömiiriiniiıı lekrar kap:ılı z:ırlla ih:ılcsı 1ı bl 
leşrın 939 pcr~cııılıe gıınu "i:ı:ıt 15 de y:ıpıl:ıc:ıktır. Muhammen k• 
ıiın;; liradır. ilk tcmiıı:ııı 170 Jir:ıılır. Şarlıı:ııııcsi hcrgün konıisyıınd 
riilebillr. lstcklıicrinin helli glin \C sa::ılle ılk lemiııJI mukhuz vc):ı 
ıuplarilc kanuni vc~aikile lıcr.ıber ihale gunü ih::ılc sn:ıtiııdcn bir ~11 

,-eline kadıır teklif ıııcklııplıırınııı Fıııdıkiıd.ı koıııııl:ınlık ~:ıııııalııııt 
misyonun:ı vermeleri. (7493) 

llu işe ait keşif \'e şartnameyi hergün X:ıfin nıüdürliiğunde görebile
cekleri. (48N) (7i73) * * * 
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takım yosunlar vardı ki, onlara 
''lı:apilir" namını vermişti. 

- Nebatat için merakınız var 
mr? 

A ! Müsyö, matmazel An· 

drenin hizmetkarı Nikolün bazı 

kere matmazel bir fidan arıyor 

da bulanuyor dediğini işidir ve 

bunun ne şekilde olduğunu öğ -

renmesini kendisinıden rica eder

dim. Matmazel A ndre, Nikolün 

talebi üzerine o otun resmını 

kağıt üzerine çizer bu kağıdı Ni

k ol bana getirirdi. O zaman ça • 

yırları, ormanları dolaşır, o fida

nı bulurdum. Onu bulunca bir 

kazma ile yerinden gece şatonun 

~ayırlığına dikerdim. Nihayet bir 

gün matmazel çayırlıkta gezer -

ken bunu görür ve sevinerek he· 

men toplar.dı. 

İhtiyar J ilbere daha dikkatli ba 

kıyordu. Jilber bunu hikaye e

derk en kızarıp gözlerini yere dik 

memiş olsa bile ihtiyar delikan -

lının bu hareketinde bir kalp sai 

ki olduğunu hissediyordu. 

- Nebatatı tetkikte devam et 

oğlum, çünkü nebatat seni en 

yakın yoldan aradığın tababe~e 

isal eder, Emin ol ki, Cenabı Hale 

taydasm biç bir ~ey yaratmamış -

tir, !ıtt ft't!an m m kitabında bir 

rftn raydasmı gösterir bir y er b u

lacaktır. E vvclemirde otları öğ • 
ren. Sonra onların ne faydaları 

1 -Tahmin edilen bedeli (22.400) lira ol:ın (lG0.000) kilo kuru fn. 
sulye 10 birincile5rin 939 tarihine rasılırnıı snlı günli saal li,30 ılıı kııp:ılı 
znrrıa alınacaktır. 

* * * 2 - llk leminalı (1680) lira olup şartnamesi hergiin komisyonda gö
rülüp ,.e alınabilir. 

3 - Isleklilerin 2'90 <ıayılı knrnınun tarir:ıtı dahilinde tanzim ede· 
cckleri kapalı leklif mektuplarını en geç hclli giin \"C snnllrn lıir s:ıat e,._ 
\'<'!İne kııdar h!lsımp:ı~nıl;ı lıııhınan koıııis,yoıı başk:ııılığırıa nıakh111. mu· 
kabilinde vermeleri. (7400 

Yediııı• I kor kar:ırsiılıı ile hirliklc ri i~·in 1 i koltuk :l-l:i ı;anılal):ı 
,.c C\'snfı ıl:ıhil:ncl pııznrlıkl:ı :ılın::ıc:ıktır. J>:ıznrlığı 3 birlııcite~r• 
ı;ulı ıtiinii o;a:ıt 10 tin )Upılacnktır. isteklilerin lıclli guıı ,.c snalle Fın 
tf:ı sntııırılrıın koıııi,Fmıın:ı ı.ıclıııclcl'İ. (//80) 

• • • 
Marmara Uuübahri S. Alına Komisyonundan 

- Bulgur ilanı -
1 - KomulanlıJ.: kara erlerinin senelik ihliyaçlarından GOOOO kilo 

bulgurun 14-9·!139 günlin<le ynpılan knp:ılı zarr ek'iillmesinde hirbir ı::ı. 

lip zuhur clıueıniştir. Yeni<lcn kapalı zarr mulile eksillıııcyc kunulınıı~ 

lur. 

Mektep Kitao arınızı 
Her sene olduğu gibi, bu yıl d 

2 - Ekslllmesi 5 birinclleşrin 939 perşembe günü s:ınt 1G da lzmit· 
le tersane kApısındaki komi9yon l..ıina<ıında yapılııral.:tır. 

3 - Bulgurun bir kilosunun l:ılımini rlyntı 1 i kuruş olup ilk temi· 
nalı 630 liradır. 

• - Ilu işe :ıit şıırln:ıınc bedchiz ol::ırak komi ... yondan alınalıilir. 

J( akıt K itabep_if! 
den alınız 

5 - Eksillmeye iştirak edecek islcklilerin 2rno sayılı kanunun ın. 
rifatı vcçhilr, bu işle nliikadar oldııklarını gösterir lirarcl vesikalarını 
yııkarılo yazılı ilk leminallarilc birlikte l::ııızim edecekleri tektir mektup· 
iarını muayyen giin ve n:ıtıe tnm bir saat evveline knd:ır komisyon 
başkanlığına \'Crmclcrl. (1422) 

.. ............. '99 ............... . 

P. T. T. Fabrıkası Müdürlüğünden: ·ı 

1 - Tahmin edilen bedeli (10. OOO)lirn olan Dr.. yeni erat kışl:ı..,ı 
mc,·cut keşir ve fcnnt şarlnamc~i mucibinrc tamiratı 5 hirinciteşrin !l3!l 
t:ırihine rıı ... tlıyan perşeınlıc giinli ... nal 11 ıic aı;ık eko;ıltıııco;ı yapıJ.ıcnktır 
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BALSAM O 

olduğunu öğrenirsin . 

- Pariste mektepler var de • 

ğil mi? 

- Hem de bedava mektepler. 

Mesela cerrahlık mektebi şim • 

ıdiki hükumetin iyiliklerinde;ı. 

biridir. 

- O mekt epte tahsil ederim. 

- Pek kolay olur. Sizin bu ar-

zu ve hevesinizi gören akrabanız 

size bir maaş tahsis ederler zan· 

nederim. 
- Akrabam yoktur. Faka t c· 

min olunuz ki ben çalışarak ken· 

dimi beslerim. 

- Şüphesiz. Madem ki R uso -
nun asarını okumuşsunuz. Gör -

müş olmaiısınz ki her kes - prens 

bile olsa • bir el sanati öğrenmek 

icap eder. 
- Ben, (Emil) i okumadım, 

zannedersem bu tavsiye (Em il) 

de olacak değil mi? 

- Evet. 
- Faka!" müsyö Taverninin bu 

kaiı:lc::lcn istihza ile bah~edip of.· 

lunu mara:lgoz yapmadı~ına te -

essiıf ettigini i§itmiştim. 

- Oğlunu ne yaptı? 

- Bir zahit. 
- Ev~t. bütün asilzadeler L°")., 

ledir, evlatlarına onları geçindi· 

recek bir sanat talim edecekleri· 

n e onları öldürecek sanati öğr e • 
tirler. Bir ihtilal zuhur eder, onu 

müteakip firar, ve işte ecnelıi 

JOZEF 

memleketlerde dilenmeğe yahut 

kılı!Slarmı satmağa m ecbur olur -

la r, faka t siz ki bi r asilzade de -

ğil;;iniz, zannederim k i, bir sa -

n ate vukufunuz vardır değil mi? 

- M üsyö size evvelce de be -

yan eylediğim gibi ben bir şey 

bilm em , bundan başka size itiraf 

ederim ki, vücudu sürat ve şid -

detle hareket etmeğe lüzum gös· 

teren her bir sa na tten kat iyen :ğ

renirim. 

- A ! Öyleyse, siz tenbelsiniz. 

- O o ! Hayır, ten bel değilim, 

beni k uvvet sarfedecek bir işle 

işga l yerine bana k itaplar veri • 
' n iz, o vakıt görü rsünüz ki, inti -

hap eylediğim ve arzu ettiğim 

hiz:ne tte g ece g ündüz nasıl ça -
lışırım. 

- B u b ir is t ida t, bir meyil... 

Bu g ibi insanlar baza n güzel ne

t icelere isal ederler. Fakat onları 

güzelce ida r e ve sevk Iazımdır. 

Peki evladım , şimdiye kadar ida

di derecesinde bir tahs il görme -

mil? iseniz de köy m ek tebine de 

gitmediniz mi? 

- Hayır. 

- Okumak, yazmak bilir m i-
~ iniz? 

- V aldem vefat etm,.zdcn ev· 

v el bana okumağı öğretmisti, 

s ünkii beni vücutça zayıE gCSre • 

~ek (bu çocuk hiç bir vakıt iyi 
bir i~çi olamaz, on u bir papas ya-
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but bir alim yapmalı) derdi. Ba

zan ben verdiği ·dersleri dinlemek 

hususunda istememezlik gösterir 

sem bana: (Jilber okı.;mak öğ • 

ren, o vakıt odun yarmaktan, sa
ban sürmekten, taş kesmekten 

kurtulursun.) derdi. Ben de öğ -

renirdim. Hemen ezber okumağa 

başladığım sırada maateessüf val 

dem vefat etti. 

- Yazıyı size kim öğretti? 

- K entli k endime öğrendim. 

-Kendi kendinize mi? 

- Evet, ucunu sivrilttiğim bir 

değnek. taşlar arasında ezip ince 
bir hale getirdiğim kumla öğren

dim. İki sene k i taplarda olduğu 
gibi yazdım, bir kitaptan meşke· 

diyor, ba~ka türlü yazı olduğunu 

bilmiyordum. Nihayet bir gün 

• tahm inen üç sene kadar evvel -
M atmazel A ndre manastıra gitti. 

B ir müddet sonra matmazelin pe

derine gönderdiği mektubu pos· 

tacı bana teslim etti. O zaman ki

taplardaki yazıdan başka bir ya

zı olduğunu gördüm. Müsyö Ta

verni zarfı asıp mektubu al • 

dıktan sonr yere attı. Bu zarfı 

kemali ih timamla sakladım. Pos

tacıyı il k gördüğüm zaman ona 

olaıtturdum. "M üsyö Baron T:ı

verni Mezon Ruj. Kendi şato:Tn 

da Pirfit tarikile suretindeydi. 

H er harfin üzerine k itap yazısile 

işaret ettim. Yalnız üç harften 
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