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~AMiMI Mi? 
,~n: HASAN KUMÇAYI Berlin tarafından r-ed 

tlbııtu harbin en gıırib noktası 
. \lı dc\'lct olan .Almanyanm 
'llıUttcfiki İtalyanın bitaraf. 

1 
etnııs olmasıdır. İtalya bu 

'-ııı ıl.1a amimi midir. Çember

-llltı~\ aın kamarasında söylcdl
g ta Mu oliniyc sulh lehin
i altetinden doltı)'ı teşckkiir 
ııe ı.. 

lngiltere ve Fransanın bugiin 
edildi 

4/man-
1 .,akılırsa bu samimiyete 
~n inandıklarına hükmet. 
ltt geliyor. Fikrimlzco İtalya 
~ 'n sulh lehindeyse bu~ün 

lJUJa ilô.nı harp etmeleri muhtemel •.. 
Hitler bugün '-~ lllurni bir Jıarb t ehlikesinin 

{;et ilcbilir. lngiıtcrenin Al· 
{Devamı 4 ünciide) 

· · ~- ~ · 1 Beri inden ayrılıyor 
~on _&?.3' Dakik a Berlin 2 saat 13 (Radyo) - Alman kıtaları koridorda Hed' e kadar ilerlemişlerdir. 
~ '!;!.§' Yukarı SilP.zyaya doğru ilerlemektedir. Şimdiye Varsovadaki İngiliz istihbarat bürosunun te-

kadar Strelia, Zuhaya, Katoviçe İşgal edilmiştir. yit ettiğine göre Varşova bombardıman edilme-

Gazetesi 
Günün en geç saatinde en son 
havadisleri vererek dünden 
itibaren intişara başlamışhr 

li~. k . d d h . . d ..... 
~~ ' ,esın, eşten osttan a a ıyı uyup og-
~itl.ttıek cihazlarına malik bulunan ve duyup 
~tendiklerini süzgeçten geçirip bildirmek 
~ ''asında olan gazeteden haber beklediği 
\~ 11tada <Son Dakika) mutat olarak her 
tiı;~ttı guruba doğru çıkacak ve İstanbul 
"tl 1 'büyük bir şehrin dünyaya kulak tıka
q~~ 0 larak gecen gece hayatına, o saate ka-

l ()ı: dünyanın her tarafında cereyan etmiş 
r bi: 1\ hadiselere ait en doğru haberleri en 

' s~ ·arAitu<Aştır;~tırbir havadis 
ve fikir azetesidir 

J:°iATI 3 KURUŞ 

Diğcr taraftan Koridorda Bray şehri İşgal e- miş, yalnız şehrin civarı ve tayyare meydanı bom
I dilroiş, şehirdeki askeri binalar bombardıman es- bardıman e-'"!miştir. 
1 nasında tahrip olunmuştur. Askeri kıtalar gene 

En son haber 

Mu sol ini 
teklifinde 

Devamı 4 üncüde 

sulh 
bulundu 

Kont Çiganonun ltalya Hariciye 
Nazırlığından çekileceği söglenigor 
Londra, 2 ( Radyo) - İtalyan Cianonun yakında hariciye nazır. idaresini tekrar efüıe aldığı yo. Diğer taraftan Musolini, tara. 

hariciye nazın K ont Ciano İngi. lığından çekilmesi iht imali mev· lundaki şayiaların teyidi mahiye. fından yapılan sulh tavassutu tek. 

liz sefirini kabul etmiş ve kentli. zubahistir. Yerine İtalyanın ~ski tinde olan bu haber ehemmiyetli lifini Fransa hükO a ,; • --.ı 

siyle son Avrupa vaziyeti hakkın· Londra elçisi Granclinin t ayini görülmektedir. Mallır:ı olduğu ::ttigi bildirilmdr? • , 
da görüşmüştür. muhtemeldir. üz ere kont Ciano ttalyada Alman İhlya bitanf . 
Diğer taraftan, henüz t eyit o. Musolininin lbir zamanlar kont dostlu ğunun hararetli m üdafilc· Roma 2 _ l talya liarbe girme-. , 

lurunıyan bir habere göre, kont Cianoya bıraktığı harici işlerin rinden biri idi. Devamı 4 titıcı7de 



VAIDT: 
Asmı Us "Cihan Harbi patladı" başlrklı yazısında bugiln için Po

lonya _ Alın:ınya arasında zan'nedılen harbın umumi bir harbe sebcb 
olacağını, ltıııywım bita.nı.fmı demesinde de snmimi <•lmadığmı söyle
mekte, Alm.nnyarun maksadının Lchistaru yenip sonra geri, yani gar
ba veya Bııllmnlura. doğru harekete geçmek olduğunu, işte o zaman 
1ta.lyanm bitara.flılt maskesini kaldırarak mubnrib sıfatını alııcağmı 

kaydetmekte ve harb mcs'uliyctinin tamamen Alman~ aya ait olduğu_ 
na işaret etmektedir. 

TAN: 

A li B E R - '.Aqam PostasT 2 EYLUL - 1939 

"Bugiln" slltunundn Omef' Rl.m Doğrul harbin başladrgnn ve bu 

harbe lngiltereyle Fransruım girmelerinin bir giln meselesi olduğunu 
söylemekte vo "Abnaııynnm bu harpte alacağı birlcik neticenin ihtirna 
için kahraman bir milleti ezmek istemenin çok pahalıya mal olacağı 
ve Almanynnm bu h3.lu"katl feci bir şekilde öğrcnecci;'idir,, demektedir. 

Avmpada tahsilde bulunan Türk talebelerinin harp çıkması yüziin
den tahsillerini yarıda bırakarak memleketimize dönmeğe başladıkla
rını yazmıştık. Resmimiz Almanyada tahsillerini yarıda bırakıp lstan-

bula dönen talebelerden bir kısm11n göstermektedir. Diğer 
Lomiradan dönen Irak maarif heyetini göstermektedir. y 

CUMIIUR1l"ET: 
Yunus Nadi nyln.rdDJıberi devam eden kAbusun r..ihnyet bir harp 

ile neticelendij;1n1 insanlık namına esene lm:rvıla.dlkta.n 80nra, diğer 
devletlerin vaziyetlerin! tetk:J: etmekte ve Fransaylıı. lngilterenln de 
harbc..glreceklerln1 muhakkak saym&ktndır. 

~~-~~~ 
Dört devletin giriştiği bir harbin mevzi! kalmasma hnkAn olma

dığını sôyliyen Yunus Nadi, umumi bir harbi de muhtemel görmekte 
ve Tilrkiycnin Akdeniz ve Balkanlar vaziyetini dikkatle takip ettiğini 
kaydederek "Bll knnlı keşmcke~en hıı.kkT, yani milletlerin hayat ve 
istikllllerlni kurtararak selUnıct sahiline çıkmak insanlığın en bOyUk 
zaferlnl teşkil edecektir,, demektedir. 

TE?<ı'1 SABAH: 
Hllseyin Cahid Yalçın ,,Tecavüz" başimıı yamında, :Abnanyanm 

çirkin bir tccavll:z:e ~tiği, hele Hltlerln orduya hitaben neşrettiği 
beynruınmenln yalan ,.c saçmalardan ibaret olduğunu söylemekte ve 
ltaıyn.nm da bltnrnf!Ikta.ki samimiyetinin ne derece doğru olduğuna 
işaret ederek Fran~ ve İngilterenin girişecekleri harbin kudst bir 
hn.rb olduğunu, vnhşcte ve en çirkin scvkitabiUere ve ihtiraslara kar
şı medeniyetin bir mUcadelesl olacağım göstermektedir. 

niz seferleri 
üddet mülga 

Dün hareket eden gemilere telsizle 
limanımıza dönmeleri bildir ildi 

Dün Almanyan_ın Polonyaya t~-ı müştür. Bugünden sonra, vaziyet 
arruzu hakkındaki haberler gelır ayni şeklini muhafaza ettiği takdir
gelmez her tarafta ihtiyati tedbirler de Akdeniz limanlarına olan vapur 
aıınmaı:~ başlamı§tır. Denizyollan seferleri Hlğvedilecektir. 

~stanbul mebusları 
Temas ettikleri halkın 

beledıyeye taaHük 
eden kısımlarını 

Dun Vali ve belediye 
reisine bildirdiler 

Şehir ve civarı halkının dertleri. 
ni dinleyen mebuslarımız diln vila_ 
yet Halk Partisi merkeziı:de top _ 
lanmı~lar ve dilekler iı::<'r.inde mü
zakereler yapmışlardır. Toplantya 
belediye erkanı da iştirak etmi1 ve 
dileklerin belediyeye ait kısrmlan 
üzerinde kenıdileıine malumat ve· 
rilmiıtir. 

Vali ve belediye reisi LQtfi Kır
dar, gece saat 20 de mebuslamnız 
şerefine Perapalasta bir nyafet 
vermiştir ı 

Münhal 
mebusluklar 

Parti Genel Başkanhgı 
namzetlerini teshil etti 

o 
Ta <s;mde halk otobüsü terl<e ti, 

polis zabıt varakası yaplı 
Taksim ile Yenimahalle arasında 

ışliyen otobüslerin vaktinde hareket 
etmemeleri yüzünden hadiseler ce
reyan et~ · tedir. Bu otobüslerin 
hareketleri için belediyece bir tari
fe hazırlandığı halde otobüsçüler bu 
tarifeyi tatbik etmemekte ve halkın 
aleyhine olarak hareket etmektedir
ler. Belediyece kabul edilen tarife 
ve talimatname mucibince Taksim
den talimatnameye göre her yanın 
saatte bir otobüs hareket etmesi la· 
zımdır. Fakat talimatnamenin ü· 
çüncü maddesinde "tarifede yazılı 
servisler nısıf saatinden evvel dol
duğu takdirde derhal hareket eder 
ve muayyen saatinde ayrıca araba 
kalkar ... ,, denilmektedir. işte oto 
b~er bu kayda katiyen riayeı 

etmemektedir. Dün de bu yüzder 
Taksimde bir Mdise olmuştur. 

Taksimde sırada bekliyen 3044 
numaralı otobüsün tarife mucibin

ve otobüsçüler de bundan 
edeceklerdı. 

istiafd 

Fakat talimatı bilen halk itıra. 

etmişlerse de gere'.< bıletçinin ve ge 
rek diğer oto!>üs biletçilerinin ka!Ja 
muamelelerine maruz kalmışlardır. 

Bunun üzerine halk bağrışmış ve 
hepsi birden otobüsten inmişlerdir. 
Vaka Taksim noktasına haber ve 
rildiğinden polis memuru gelmiş ve 
bir zabıt varakası tanzim etmi~tir. 
Zabıta memuru hadiseyi şahitlerle 
tesbit eylemiştir. 

Otobüs de derhal hareket ettiril 
mişse de saat gene ikiyi bulmuştur 
Fakat ikide kalkacak otobüs de po 
!isin ihtarı üzerine harek~t etmişti:-. 

Son zamanlarda kontrol gevşediğ 
için otobüsçülerin yolsuz hareketle' 
ri de artmaktadır. 

idaresi derhal Akdenizde sefer ha- O" f . . 
linde veyahut limanlarda bulunan iğer tara tan evvelkı ak~. lı-
b -tün ı t 1 · ,.,.,,......,; hi manmuzda bulunan Arkadya ısım-

u vapur :ıra e sız ırWUU!Ş, ç- l" Al ~ . . 
bir yerde durmadan lstanbula dön· 1 man vapuru aldıgı bir emırle 
melerinl bildinniştir. derhal Bulgaristanın Burgaz lima· 

Dün sabah saat 10 da Mersine nma hareket etmiştir. Kara sulan· 
hareket eden Kadcş vapuru da saat mız dahilinde bir tek Alman vapu-
15,20 geçe çekilen bir telsizle Ça- ru yoktur. lngiliz ve Fransız bandı· 
nakkaleden d~n çıkmadan geri ralı vapurlar ela Akdenize çıkma
çağnlmış ve gece limanımıza dön- mak emri almışlardır. 

Ankara, ı (A.A.) _ Trabzon ce ikide kalkması l~undır. Faka~ 
mebusu Süleyman Sırrı Gedikı 1 otobüs saat ikiye yirmi kala tama· 
Edirne mebusu Şeref Aykut ve men dolmuş ve ~ir kişilik. b.ile yeı 
Isparta mebusu İbrahim Demira: kalmamıştır. Talımat mucıbınce o· 
layın ölümleriyle boşalan Trab- tobü:ün k~lkm~sı laz~m idiyse ~E' 
zon mebusluğuna Edirne c. H. ?t?bus tahrik edılmemı~ ve ~at!r: 
P. idare heyeti ve belediye reisi ıkı olması beklenm.e~ ıo::~enmışt.~r 
Şerif Bilgen, İsparta mebusluğu_ Bu ~u:etıe "ayrıca ıkıde bır otobus 
na, tsparta c. H. P. ve Halkevi tahrıkıne !uzum kalmamış olacak 

Bilhassa geçenlerde gene bu hat 
ta büyük bir kaza çıkmasına ramal 
kalmış olan bir hadise olmuştur 

Bir otobüsün tekerleği fırlamış ve 
~üçlükle durdurulan otobüs bir ka 
zaya meydan vermemişse de halk 
büyük heyecan çekmişti. Bu otobü 
;ün yakında da muayenesi yapıl

mış olduğu söylenmiştir. Eğer bü· 
tün muayeneler böyle üstünkört: 
rapılıyorsa yolcuların başına gele
cekler ... 

Yarıda a an maçnı 
ne~icesi h kkında 
Çıkan hfidise yüzünden yan

da kalan Galntasaray • Demirspor 
ma~ının netice inin ne olacağı F. 
t. F. A. ya sorulmuştu. 

F. İ. F. A. mektubumuzu aldı
ğını ve teknik korniteye havale et. 
mİ§ olduğunu bildirmi~tir. Mesele 
teknik komitede tc.-tkik edilecek 
ve netice im; bir zaman!da bildiri
lecektir. 

Türkiye atletizm 
b·ri ne 'likleri 

Bugün Kadıl.oy stadında Tür
kiye atletızm fed ra yonu tara • 
rından tertip edıl n .. 1 tizm birin.. 
ciliklerine ba l nacaktır. Müsa -
bakal:ır ild gün ldcvam edecektir. 

Türk M Y n n at etizm 
federas,, onları anlaştı 

Atletizm federasyonu, Yunan 
a.tletizm fcder.:syonu ile bir an • 
·aşma yapmıştır. Bu anlaşmaya 

göre Yunanistan.da yapılacak b:y 
aelmilel mibabakalanı atletleri
mizden bir kc.~r gönderilecektir. 

acar a let erin n dave
tinden sarımazar edıldı 
Balkan oyunlarına hazırlanmak 1 

ıizere Atletirm Federasyonu tara
fmdan Macaristandan getirilmesi 
düşünülen Macar takımının davet 
edilmesinden vazgexilmiştir. 

Leylayı kim öldürecekti 
Ziya mı ? Niyazı mi ? 
Şehremininde Uzunyusuf mahalle 

sinde oturan 22 yaşlarında Leyla a· 
dında bir genç kadın, bir gece uy
kusunda boğazına soğuk bir ~yjn 
temas ettiğini duyarak uyanmış. 

hemen korkusundan bayılmı5t;ır. 

reisi Remzi Ünlü, Edirne mebus-
luğuna Trabzon belediye reisi Te
mel Göksel parti genel başkanlık 

divanınca parti namzedi olarak 
kararlaştmlmışlardır. 

Sayın ikinci müntebiplere bildi. 
rir ve ilan ederim. 

C. H. P. Genel başkan vekili 
Ba~vekil 

Dr. Refik SAYDAM Leylil ayılınca boğazına tema~ 

eden şeyin ustura old~'U.Ilu ve bo
ğazını keserek öldürmek istedikleri-
ni, fakat nedense az bir yara açıla· icra daireleri veznesi 
rak bırakıldığını anlamış ve derhal Dün 100 bm lira tedıye ettı 
polise müracaat ederek: kızlığrıu 

Dün İstanbul İcra daireleri mu
bozan ve ~imdi asliye üçüncü ceza 
mahkemesinde muhakeme edilen es- hasebesine gimdiye kadar göri.il. 
ki dostum Ziya dün gece beni kes- memiş d~recede .müracaat . ~lmuş
mck ıstedi, yakalayın! demi tir. tur. Tedıye vakti olan ögleden 
Bır müddet sonra Leylfi tekrar sonra 500 kişiden fazla müracaat 

polise müracaat ederek : eden olmuştur. Halbuki hcrgiln 
- Beni ö 1 dürmek isti- azami mliracaat adedi 70 - 80 idi. 

} en Zh a değil, ikinci dostum Niya· Dün vezne 100 bin lira kadar para 
... dir. diye ifade venni~tir. dağıtmıştır. 
Nilıayet hem Niyazi hem de Ziya ---o-

yakalanmışlar, dun de birinci sulh Zonguldak mıntakası 
~za. mah.kemesinde muhakeme e- yeni hukuk m Üş av r rı 
dilmışl:rdır. . . • 

Niy:.ızi demiştir ki: lktısat vekfü~tı Z?~';11cla., mın~a-
- Leyla benimle yacarken bu işi kası hukuk mu~vırlıgınc 70 lıra 

yap:ınm Ziya oldu~run~ söylemişti. asli maaş.~a v~ıflar baş°!~dürlüğü 
Ancak Ziya ile barışınca "UÇU be- hukuk ~u~avı.n ~Iı~met Zıya Alp· 
nim uzerime yüklemcğe çalışıyor. man tayın edılmıştır. 
Yalandır. 

Ziya da inkfır etmiş, mahkeme~· 
hit celbi için kafmıştır. 

Pasif kor.unma 
tecrübeleri 

Ankara, 1 - Bugünlerde Anka
rada pasif korunma tecrübeleri ya· 
pılacaktır. 

------~--------------------------------------~ 

Riziko şanjım ön'.emek 
ıçm 

Ticaret vekaleti ticaret mü1ürlilk 
terine bir tamim göndermiştir. Ve· 
kaleti, riziko şanzini önlemek üzen 
ihraç edilen malların çek ve poli 
çel erinin merkez bankası taraf m 
dan derhal satın alınmasını ve ge
ne ihraç mu:ımelesi tamamlanıp 

henüz ihraı; edilmemiş olan mal se· 
netlerinin üç imzalı olmak şartıl~ 
merkez bankasınca satın alınması
nı kararlaşttrmıştır. 

Ziraat ve iş bankaları tüccarın 

Yağ fiatları 
iki gün ıçmde birdenbire 

yükse!dı 
Yağ fiyatları iki gün içinde bir· 

denbire yükselmiştir. Ardahan 87· 
88, Diyarbakır 88-89, Urfa yağları 
105-108 kuruştur. 

Bunlar toptan fiyatlardır. Bir çok 
Jüyük tüccarıar yağ stoklarını depc 
:!tmektedirler. Bu yüzden piyasa ı· 
bir yağ kıtlığı başlaması muhtemel 
~örülmekle beraber hükOmet muh 
tekirleri derhal tecziye edecektir. 

maııan mukabilinde kendilerine Kızaktaki motör 
kredi vermekte devam etmektedir- Az kalsın yanıp kul oluyordu 
ler. Yalnız konşimento evrakı üze
rine bankal:- :a avans itasına niha-
yet verilmiştir. 

Haliç Fenerinde Sadiye kızağınd3 
tamir edilen Gelibolu limanına 

bağlı 102 tonluk Tuna motön.inde 
--o-- dün yangın çıkzm~tır. Motör kızak· 

Ehti hayvanlar sergisi ra tamir edilirken gaz ıaınbac:ındaıı 
D .. Bak kö .. d .. .. .. hl" çıkan alevler sintine kısmını tutuş· un ır yun e uçuncu e. ı . 

h 1 · · 1 t Şa tulmtıştur. Bereket etraf tan yetışen· ayvan ar sergısı açı mış ır. p . ~ 

t 1 w .. d . . t' 1 !er derhal atcşı bnstırmaga çahsmış-
.. as ar~ yuzun en sergıve ış ı:a < 1 " ~ cak b" k • .ar ve motorun an ır ısını yan· 
azdır. Sergıde ancak 100 hayvaı1 , , " d" .. 

1 
.. t'" 

h . e<l'l ckted' c:,.,,.·1 h u ••• tan sonra ateş son uru mu; ur 
teş ır ı m . ır. -~')-ı en ayv~n· 

lara 531 lira mükfıfat verilmiştir. --<>--
lzmi r Hahamı öldü 
lzmir, (Hu.,ucıl) - Haham Na

human uzun müddet devam eden 
~ir hastalıktan sonra ö!mil~tür. 

Cumhurreisimiz. 
Dun MareşaUa göriif t 

Vekıller heyetınd6 

Mareşı, da ou.undd 
Ankara. l (Hususi) - Cı.ıtl· 

reisimiz Inönü bugün öğlede~ 
el Erkamharbiyeye geıcrek ~ d 

-.al Fevzi r.,,ı-.ak iJr gö:üşltlil, 
• ~.u r• 

Vekiller IIeveti 16,30 da . 
• • t 

•lll~t bina~ ~. Jareşa!ır. ı:; 
.e top1anmr'7tır. 1çtima iki sa3 

dar sürmli~tür. 

Avr upadan ge'en 
talebelerımıı ıt 1~ 

Dün Kö:>tenc:eden gelen 13ııs-11 
ya vapurile 150 kişilik bir t 

kafilemiz daha A\Tupada~ dô~J 
tür. Talebe'erin mühim bır 
.\lmanyadan gelmektedir. ~' 

Yunanistan ve YugoslavY3 • ti 
iki talebe kaafilenıizin gelilleSl 
enmektedir. 

. ---0-

Mekteple·dt. ·oe 
Kayıt ve ka .>ul iş.eı 1 

dün baştaoc.ı ,-ıt ~ 
Dün bütün okullarda 1'8• ~ -

.rnbul işlerine başlanmıştır. ~ıf. 
ortaokul ve liseler ellerind~~ 
tere göre akşama kadar bU) 1~ 
ıaaliyetle yeni talebe yaz~;~ 
Diğer tarafta. ikmal iilltıflll~ 

ıa da ba~lanmıştır. Lise SO~ 1. 
lannın ikmal ımtihanları ~o· jlıSrJ 
,Qlden itibaren olgunluk ıI111 
·ına başlanacaktır. 

Orta, ilk ecnebi ekalliyet ,-e f 
sanat okullarına ait kadrol~ / 
pılması bazı sebebler dola)'lsı 
vakkaten geri bırakılmışur~I 

llk tedrisat öğretmcnl erU"
kaclronun da vekalete gön~ 
havadisi doğru değildir. ":;; 
ilk tedrisat kadrosu hen~ lı / 
m:ınuştır. ~ ------

l{alp gümüş bir 
liralıklar -~~ 

Piyasada gümüs bir ve :r;/, 
ralıklann kalplarma ~d.1~ 
mektedir. Bunlar, hak~1 e'f'· 
kolaylıkla ayırt edilebılttl rO' f 
Zira taklit gümü5 liral~~~ 
rafına Atatürkün resmırull ~I 
fili görülmekte ve kenarlaJ'l11 

,4 . 

biler de ezik bulunmaktadır•ftı ~ ' 
Yarım liralıkların : e, gs;fill~ ~ 

mu)ak kurşundan old~ g 1"'' ~ 
sıkı surette büküldüğü ~ ~~ · 
iığı öğrenilmiştir. ı~/ 

Bu paraları }apan kil ·rt~ ... 
Anadolunun muhtelif ~ııııi' ti 
yakalanarak adliye1•e verı 
lunmaktadır. .al 

o t 8'" 
Berhn elçim z harek~ ~ 

Berlin büyük elçimiz fiil ~ıı' 
rede dün akşamki ekspresle 
gitmiştir. 



KRiSTOF 

· YU·M URTAIS NA 
u ... 

Andrf\ Maurqis · 
Amerika hatlralarmı 

gazetemizde neşredecek 
Andre ' Mauroia'yi yazı)an1e a.. 

zaktan n yakmdmı alikadar olan 
'ar arasında ' ta.nnnıyan yok gibi· ! 
dir . 

Hayatta Ye tarihte inkı.lip yap

mıt büyük adamların bal tercü. 
melerindeo bir rcım.n çıkarmak 

tarzını pek munffalayetli bir 
tarzda dünya edebiyatına maleden 

s 

!"P"R'ATiK .... i~~~:i ... 
'------...... ..---...... .._~ 

Bademler 

,_~ 

-----...... _\ 

~~V*~~ 

~~(dak : Yazan: VASFi RIZA ZOBU ~ =:~:u =eec;:; 
Y 

buatı arasmda da yalnız HABE. Badem sübyt.Si şurubu - Tatlı &nifftften şaı·r - 4 - (*) R'in muhabiri ufa.tile yapbfı aon ~ ..... ~ badem sübyesine şeker ve çiçek su. 
~ Amerika seyahatinin hatıralarını }'ll ilavesile yapılan şuruptur. 

~~ -~sı·nın· ~~ R u sc u gv un yeraltı kilise 1 eri ve ~=t~~e ::~;.~::~larmuzda Başlıca iki türlü badem \~dır: 
'""! --..um UCM'6• W1-:: Anclre MaUl'Oİ•, dünyanın yazılan en çok okunan m ,ıbarrirle- Tatlı badem, acı badem. 

~~~-· do-:-lgunzordveur.01H~~ bı'r darbımesel·. /.<Yalancı, rinden biridir. Eserleri, Tevrattan sonra en fazla okunan .~·ugonan Ac. bademlerde bir miktar (asid 
,~ ~ ~~- ~ bütün eserlerinin taln miktarmı bulan bu büyük muharrir;'1, HA:. prüsik, asid siyanhidrik).J bulundu. 
~bir P gezdldp BER'in muhabirlik arratrnı bir aeyahatinde ta~ımış bulunmll sı br ğundan müsekkin bir hassaları var. 

Üt~ arasında. merakla. topaldan çabuk tutulur' zim için büyük bir tereftir. Türkiyede ne,ri hakkını HA\TJER'e dır. Binaenaleyh bunların sübyesi 
~ ?estınu ~ ~ ~: ı >) bıraktığı seyahat habralan cidden okunrruya değer bir mahiye'uedir. losyon halinden cilde sürülürse tah. 
·"''l'a..ıu Amerikanın ai;raıi, içtimai vaziyetini tatlı bir fantezi gibi\~ riş ve kaşıntıyı teskin eder • 

. dcuafikir hareketi uyan- Ruacuk. kocaman §ık bir tehir babamın patlattığı topun yerini o- yal kalemiyle tasvir eden büyük mütefekkirin bu yazılan HA \lER Tatlı bademler ya yumll:.'1k ka. 
~· edil~ ama om: OlmUf.. Büyük caddeleri. geniş na gösterirdim. okuyucuları tarafından 'derin bir alakayla takip edileceğine t~nin buldu veya sert kabuklu olur. 

-.c ltQ...r:ı. d~ldi ı:r .,." c- parla, y se ıuaJ.d.uy e, ıWye - u unuyoruz. ı a er, a-"- Yayılmasına ettiklen ük' k b:--1-..: 1 ..1! bili' ~ • • b 1 ~ Sert kabuklu tatl b deml b 
llo.;_ :

1
• :._~ ~· r. -~a~~ uUiö nm· ki, Sofyadan sonra en bil~"' Ruscugun~ imarına ilk başlayan .....,.., - - - - - - .-. - - - .-. - .-. .-. - .-.-V f dem sübyesi imaline ve tıbbi badem ,""'llllJ • ., ual A ;,..- ..._...-,.x..-.x..ıvw..:4,..:~~~-

ean arın, vrupa- d b' Bul hri!dir Mithat Paşaolmut- Bug{lnkü cc.. -==========================· yağı istihracma yararlar. Bundan ~,. erinden üstün oldukla- ve en mo :rn ı: ~arı"--§C ak '. . dd 1 . et ttix.: 
'"'1 l}>f''hn:~· • nl Tunanm agır agır, ası cu1e 1§1, nış ca e er, onun ıpr e •& k d'l . 1ar lh .. mu: • - - \ ba5ka ıtriyatta ve şekercilikte çi . 
~qınz· §\lphesi.z 0 ar . Es.ki 1 ri .,....,.,_ dar ne en ı erı yapml§ .• ~ lanynuş... Kilise önündeki cadde.. kol t b d .. Aı. • b d ku . -·ruı d~d· l . Ankara tehrin kenarlarına çarpa çarpa y-erdcdir. . eve ;, ....... y, kurmak, çeteleri teşkil etmek, nin altından geçen ve kaflıdak:i . a a, a em ~en, a em ra-

e ı..._ '-
1
til 

1 ~ er, d yürüyüşü Ruscuk için zaten baı- sokaktan, genıt caddelere tebdil ....: .. ,; . timalar k . . H biyesi için kullanılırlar. lt:t· ua.sı an bır mecmua a. '. .. . . . daım M.tb p •- ıç yapma ıçın.. aç.. büyük binanın altmda nihayet ba-
. <1cn, Amerika' dan gelen- lı başına bır guzellıktır. ede:1 ~llc devlet a birı .yiatb a- lamı, putların altında verdikleri lan bir tünelmiş .. Kiliseden o bL \ Bademli börek - Bir havand<ı 
litf:ı·-u şa ınu§ .. Bulgarlamı ı uyu .. . • ld 1300 • tl b d .1• 

l i~....,"""C: aramak yersiz olur. Ruscuk, Tuna.. ve Edime, Me- 1 . 'k .. rdfiğil damı lnktr kan dokme kararlarının dışan aız- naya, o binadan kilıseye ışler a- .. gram .a ı a cm ve a~ mıh. 
i~llld.elti yazıların keyfi- riç der gibi !dilimin ucundan çıkr- var .. ~ı g~nl a kon~ maması için.. rurlar, hiç kimse farkına bile var- tnrda şeker dövmeli, içine birk~ç-
. ~e. İngiliz ve Amerikan yor. Kulaklamn bu güzel yerlerin ~~:~r ;r. d he la bah~ Bir Tilrk arabcry aordum: mazmıJ.. tane de acı badem atmalı. Bu ha -

~· trinden k d f ·ı "dir- h'kli ı · ı .. ı d ı k. B ıt a aşa an ayrr N bu kili eleri e · alt Anadolu seyahatlerimde bu gt mura 2 veya 3 kaşık pastacı kremi 1% ın ...... ~ .e ~ 1 erı 1 ye eny e oy e 0 u 1" u- Ruscukta bir takım kiliseler nr - eye 9 y nn ı. 
ııı....__ --~cı.ı;ınlerunizde, a~r rasım zaptetrnek, sonra da muha. d k. 

1 
d ,_,.,tı Şeh nn yapm.ıılar?. bi teJkilata ve bu tqkiıntın gizli ÖU yoksa 60 gram patates nişasta. 

~:ua yazılan da çıkar. faza ve müdafaa etmek için dök- .
1
r 

1 ~:~~ t~n a ~aiıuu.o~ ~~ 1d - Zavallı a.dam, bo"Dnrlenerek, Ru· yollarına çok tesadüf ettim. sı, 4 tane }'Umurta ve 2 yumurta sa-
~ .... tanı bir iş bölümü ol· tilğümüz kanların miktarını gram. ~n ~e,: 1 

;r vel du gt:. a 
1 

d CT meli şivesiyle: İ§te bunları misal getirerek di· nsı,~ir limon veya portakalın ka • ;1:6 bİrtakmı mazarrat.lan la çıkaracak kctdar a§inayım. : u~~ sman 1 eve ~· I™:Y an - BU: U:in vermem.itik ona!. yonım ki: Ruscuktaki yeraltı ki. b~ruuun yanc:ını ilave etmeli. 
~ Ylc'iyilikleri de varclır. larda kilıse yapmağa milsaade et. Dedi. li9cleri, iddia ettikleri gıöi, Os- Sonra yarım santimetre kalınlı • 
~ ~inJ,.,.;_. . • •• h gı· Babama dedim ki: memiJ. Onlar da ibadethanelerini Değil yahu ide~, 1 Seni de manlı devletinden rnzli olarak ya- ğmda bir yufkanın yansı üzerine 
$.._U ... kıuı ı~n en ıyısı an • - Bir gece Ruscukta kaldıktan böyle gizli olarak toprak altında - '"'" ·· b" ,11.ll estırmek zordur ama C . 'k k la kandırmışlar .. BU:den izinsiz yap- pılmıştır. yukarda tarif edilen badem hamu . 
~~ ıılarcıa Foto _ Magazin'i ,sonra uorcıyaya geçtı · urmuş r. mışlar bunları .. Osmanlı devletine Fakat bu yapış, tsIAm devleti. runu yaymalı, }'llfkanın diğer yan-
~ 1~Zlıkla bekliyoruz; çün· Cenp verdi: Ben bu iddiayı manasız ve saç· çekecekleri kılıçlan bilemek için nin h?r1.stiyan kullarına karıt gi.d- sım da 'lr.ı.murun üstüne örtmeli ve 

t ~r sayısında Yahya Ke- - Biz daha çok kaldık .. Birkaç ma buldum. Bu,. Osmanlılar aleyhi bu yerin altına ginni§ler., Bal. detinden onlann dini merasimleri.. yufkanınikenarJannı yapıştrrmalı. 
~tlli bir manzumesini bulu· gece ldaha fazla dayanabildik. 93 ne yapılan propagandalarrn arta kan harbinin tohumu, anasının ne mani olmasından aeğil, o hıris- Fmndan ~karmadan biraz. evvel 

' ~ ayki sayıda çıkan "Kar harbinin falanca ayındaydı.. 111:: kalan havafdislerinden olacak. rahmine burada atılım~, sonra tli tiyan kulların, müsltıma.n cf'en'ôi. üzerine bir\!ııiktar toz şeker elaneli. 
~ •ılli okudunuz mu? ... O- Rus topçu ateşinin gürültüsünü Osmanlılar kadar din serbestisi Edimede böğilrerelc fırlanll1tı.. lerini madik atabitme?erlni temin Arzu edilirse badem hamuruna bir 

~ ~~Foto _ Magazin'i ara· ben orada duydum .. Batnryamız • veren hangi devlet olmuştur. Pat- Gizli kiliseler, onların içindeki için yaptıkları' yeraltı f~ sa- kaç fıstık da\atılabilir. 
~ ~ın Yeni bir harika kazan la bir•sırtın arkasında duruyor- rikhanelerin kurulmasına müsaade gizli daireler, yer altından lcorl· lonlarıdır. Onlar kilise 'değı1 mrz. Badem sı7dü _ 150 gram tatlı 
}~ tasdik edersiniz. duk. Biz de onlara mukabil ateş eden kim?. Hattıt daha evvel, Sel- dorlar; ihtilalcilerin en emin içt:L rakmı~. Vakıa "çuvala sığmaz.,, badem almalr,\sıcak suda haşlıya • 
:ı:a.1 ki Yahya KemaJ'in açmış, gülleleri Tuna üstünden yı.ıkiler zamanında bile, chlisalib magahlarıdır. Eskişehirde bir si- derler amma; bunlar so~tar~ rak jç kabuklarını soymalı.·Bunlan 
~atasında da onun yeni karşıya savurmuştuk. denilen o alık herillerin çabuku.. nema varoı. Eskiden ermeni kili- Bizimkilerin de gaflet tarafına bir havanda ince bir hamur haline 

Ot \'e ~~iyenler var. Bazıları _ Bulgarlar ne yapıyorlardı?. luk ettikleri, memedel:i müslüman sesiymiş .. Büyük ihtilalden sonra gelmi~. farkına varamamışlar. gelinceye kadar bE:r par!;a su ile döv-
' b Dü~ünce,, gibi, "Ere~ _Hangi Bulgarlar?. çocuklannı kızartıp yedikleri dem- sinema yapmışlar. Sahnesi olduğu lş patlak verince, şimdi sureti meli. Bu hamura \150 gram ~er 1 

~ı~ ahar,, gibi manzumeleri lerde bile, imparator Romen Di. için, Anadolu turneleri esnasında haktan görünüp, masum masum: ye su kovup bir litreye iblag- etmeli, 
~.- qde b - Ruscuktalri Bulgarlar?. J 
~- uluyorlar. Ben onlar . yojenesi esirlikten azad eden Alp· orayada uğrayınca bu sabık kili. ''İzin vermemişle?ldi ae, piz öe sonra südü siizmeli:Bu süd muhte. 

·üıtrnuv Y h ır - Ruscuktakı .. A 1 1 • d· w· . dk S 
t~ . JOrum. a ya '\.C- s an ar; gır ıgı memleketlerın senin sahnesinde oynar ı . :ınne· ibadetimizi, Allaha karşr olan va- lif çorbalar için kullanıldı!;:rx gibi 

~ Ilı rna l . d - dil - Ruscukta Bulgarlar mı var. 

~ba . nzume enn e gor • d ? hiristiyan ahalisine serbesti veren nin yan tarafında oda gibi bir yer zifei ubudiyetimizi yerine getir - yan yarıya inmek şartile ka,.natı ... 
Slt:ik 1-''d l'k b ·ı! 1 

.• S 1 N dd' F . h 1 k .. • a aa e ı , ana~- • u tan ure ınler; •cnerde vardır .. Temsıle azır anma ıçın mek için bu hilcrecikleri yapmr. lacak olursa cildin tara\>etb:ıi ,:nu • 
S<uıati bcll' üksek - Yok muydu? Orada Bulgar· . n n en Y 1 Patrikhane açan Sultan Fatihler o odada giyinir, oralda makiyaj ya. şız !.,, diyorlar ama; "yalancı, to· hafazaya yarar. 

·~~:· "llazan,. gibi, "Tan- ar otuBı:maz mıydı?. v·. biliriz. O zaman öyle idiy de sonra pardık.. paldan çabuk tutulur!.,, öerler. 
• "l ın'ruıı azcl mbi - ılmem, farkında degılım .. 
;ı.. .. 1 una g ,, b' H 1 B' .. .. d B 

1 
dı mı kiliseleri ezmeğe başlaıdık ... Bir gece asıl oda kapısından Göz önünde misaller varken, on. 

"'i:. ~-·ı manzumeler·ın gu-. a ... ır sutçu var ı. u gar b ........ ,u Hiç :l!annetmem; çünkü Ermeni başka kemerli, küçük bir kapı da- ların iddiasına, nezaketen olsun 
ınne d -·ı· . lann pa· o .. Başı külahlı, ayağı çarıklı, siltü .kl . k d . . N .d. 

egı ım, on d f w• • ö patn 1anesı en parla evrıru ha gözüme çarptı.. ereye gı 1 - inanamadım. 
~~t, bir su··stcn ı'baret değil·, e ena degıldı. yleya, o Bulgar. 1 k 
,,~rı- ikinci Mahmut zamanında yaşı - yor diye açtım, baktım .. Karanı , Vasfi Rıza ZOBU 
~,\!Ct ~a ancak hak'ıkt elmas- Clı. Demek Ruscukta Bulgar da . . \ k v 1 ı:-.::'~ _ yordu. Karadenız sahillennden dar bir merdiven ço aşagı ara 
~~t: ~oz kamaştırıcı ışık var- vardı!. Erzurum dağlarına, Van, Bitlis doğru iniyor .. Biraz ineyim ld~. ( •) ilk yazılar 26, 29, 31 tarihli 
~i' '"!'anburi Cemil Bey ça- \ Geçen günün vak'ası gibi .. ben yaylalarından, Porsuk nehri ke. dim, pis bir rütubet kokusu gen· sayılarwıızdadır. 
bi: ~lakta., gibi alelade g~ bu hikayeyi dün gece babamın ağ- narlarına. izmirin Zeybek ovaları· zime saldırdı. Zifiri karanlık de. 

~ze 'd ·· · t ' . b; ~· O, erece şunye v: zmdan dinledim .. "Orada Bulgar na kadar her yerdeı her tarafta a. rinliklerinde de, ne yalan söyliye· 
~ıı '~~·ıı· :daha çok hayran cdı· 1ar mı vardı? . ., dediği Ruscukta, dım başına kiliseler görürüz. yim, içime bir ürperme geldi, geri "l\llllcUer için uçmak ihtiyacı ha... 
'!" 1tıı k. Y h K r· • ~llt .. · l a ya ema ın bir Bulgar polisi yakama yapıştı Bunlar meydanda ldururken, dön.<lüm.. ya.ti ihtlyaçlarılarıı1ır. Uçmak mU -
t~tıııi 'lhtişama, ziynete Iü; da "ille bu gece Tunayı geçip Ruscuktaki kiliseler niçin ycral· Sonradan anlaıdrm ki; burası, ~:ulcl<'Si, yıı.şamak müraılclcsindcn 
~.~~?kadar mük~m:_l; buradan çıkacaksın!., diye israr tmcla yapılmış?. "Taşnak,, mıydı, neydi o kumpan hin olmuştur.,, 
~ ctı.i. manzumelcrı goz etmişti. BilmiyoJ1dum .. Bilseydim, Gene kendi menfaatleri için, ge- yanın ismi, işte onların gizli yol- ı~mct İnönü 
·ti~ r, derhal dikkati çek-
i~i IIltikabil yavas yavaş 
~t:· Biran geliy~r, '?an· 

<laU: çalıyor eski plakta .. 
, ~ lanın. hasretin, za· 

; ~· n gönlümü~ kav:ı;'an 
• rı~ ~t ve yegane ıfadcsı olu· 
"~ı Crin başka sözlerle, başka 
r ~\~~esine imkan olmıyaca~ 
\\ta ""'IJ'oruz. 

~Ctn~ı•· • . Q . haı;''<l ın sanatının en m • 
~~'. ın~ cric;tig"'ini, artık de-
~;..~ n· • 
'" ~ ka '1 sanıyordum. Son şi: 
~~: faıtadar Yanılmıs olduğumu 
.' ~, t bu suretle tekzip edil

en büyük zevki tattın· 

Nurullah ATAÇ 

. ... ~. "•J/ ,. :.·~- .·. ·, ~-" . ~· ( •• 

G. . "d ' ıttı gı er .... 
S A l'IN :ım;sı.mmAŞil\IIZ Ilasa.n 

l\unıçay:ı ~ine (Jlnh<'r) do çok gü. 
zcl bir 1ahlil yapıyor , ·c son nılcmi tocın üz 
paktıyla Almanların .Japonlnrı kaybcttildc.. 
rinl yazıyor ... Uoğnulur. 

1ı;in fecaati ııcrcrlc: 
l\laliını a; Jaıtoıılar kısa boyludur, hu 

lmrg:u;alık ara ınıla lıir daha ılı\ bulun-
nmzl:ır? •• 

e:ra buhranına sebep olanlar!. 

B 1R gazete okuyucul:ırma şöyle bir 
h:ıber \"<'riyor: 

- llira huhr:ı.nı lmlm:uJı, diyor, 7.ira 
her ;;ün 7 ,·:ıgon bira geffrllmcslnc b:ı5lıın
dı ! .. 

Gümle 7 vn~on blm gl'linre blrn hnb
rnnı l.alınıyor mu yani? •. 

A~·ol, o 7 \'agon yalnrı lılr znmnnbı.r 

rakıyla bile güı; mest-0lıın üstnd Çallr İbra.. 

lıinıln '7 teki yerinedir! .. 
- '7 tek rakı lia.dchl yerine '7 ngon 

nasıl olur!.. • 
Denecek belki ... 
Eh, adamma. göre. 
Koca üst:ıd rakı y<.•rlnc bira lı;:c~e bu 

birayı tel• 'r.ya duble rakı l•adcltilc iı;ccek 
değil a ..• 

Elbet \'<'gonla!.. 

lstanbulda nasıl şap~atutar 

L OS Anjclo fa bir adam yeni bir ı;ap-
1.:a k.ad ctmı,. Kü~ük bir ~e.mslyc

clen farksıznnk, günt"Şll ve yai,'lnurlu han .... 

lard" açılryomm,. Çok •la haflrmi,. 
Fuknt ~r.ldl J,iitii olıhığu için tutma. 

mı~ .. 

:Böyle bir r:n1ıka Los Anje1osf:A tutmaz-

sa htanbnlda hiç tutmaz.. 
lstanbulda kullanılabilmesi için bu §ap-

kanın, mademki o im.dar yüksek değil, §11· 

su eksik: 
Kcnarlannda da çamurluk olmalı!! •• 

• .y. .y. 

Tercüme cemaati ..• 

G AZETl~l.ER ya7.ıyor: J!>lam anslldopcdisini tercüme et• 
m<•k l~·ln ünhf"rsitcdc lıir heyet tc§kll edil. 
nılş, tabii, ilk akla gelen ı:ey bir kitabı bir 

dilden tercüme etmek iı;:in 3 ld~ilik bir he-
yet dahi\ miln:ısip olur fikridir. 

Tek ba,ma <la. tercüme olur yıı. Al:isı 

olsan diye S kl5I, bilemedin 5, bilemedin 8, 
bilemedin 10 ... 

llalbuki tam: 
120 kl~ll 
Zahıır f l'rrUm~ hı:Lkllmff!n ı .. umr:ı yapı • 

lllcak: ceınııntle tcra,ih namnzı kılınarak! 

lıfim. 

Badem lıamurn - EUP.rin cildini 
yıımu~tmak için sıcak s11J~ has .. 
ladıktan sonra iç kabuklaa~yuı -
muş 200 gram bademı bi~)iı.Jinda 
bir parça su il~. döv~ bir, hamur 
yapmalı. Bu hamura 60 i?:!8M pirinç 
unu, 20 gram sil! ri-Oe'f1 fam )a. 
nstmnalr, 6 grruırbttJOD.at aıs po. 
t;s bir parça gül!n}·~ eritip içi
ne dökmeli, husule ~~· haıinıra 
güzel koku vermek iÇln <1e damla 
damla 10 gram karı~ık yasemin VC

nerolü esansı damlatmalr. Bu muh
telif maddeleri iyice kan5tırdıktan 
sonra hamuru bir cam kaba koyup 
kapağını kapatma1ı • 

- Ellerine gc~cn _ p:ırnlan-.tı:uııı. 

barnya nbnrynn ~tıklar 11e>nundu 

M ehırhtr blllyOT nm!'llft' \---
İsmet İnönü . ' ·, •' ·~ 

f. -.,E}lmcz~~Gmnynm!'-Soluğu 
'- ı;lncmada alırlar. 



SON DAKiKA 

Bulgar Kralının 
Millete beyannamesi 

Sofya, 2 (\Uldyo) Bulgar kralı millete hitaben bir beyanname 
neşretmiıstir. Bu beyannamede kral halka sUkünet tavsiye etmekte, 
teliişa kapılacak bir ııey olmadığını söylemektedir. 

Son alınan haberler egöre, Lehistan toprakl9.rını bombardımnıı 

eden Alman tayyareleri 94 köy v eka.sabayı ateŞi? ve>rmiştir. Bu bom
bardımanlar esnasında ölenlerin sayısı yüzü geçmektedir. 

Değiştirilen sefirler 
Londra, 20 (Radyo) - Henüz tcyid edllmiye!l l:ir habı::re göre. 

Snvyctler birliğinin Berlin elçisi dcğiştiıilmiştlr. 
Diğer taraftan, Yugoslnvyanın Anknra elçisinin de değiştirıt~ı;; 

ne dair bir haber verilmektedir. 
Bclgrad radyosu bu haberi te) td etmcktc>dlr. Bu radyoya göre 

Yugoslavyanm Türkiye elçisi deği.1tlrilmlş, ycırin(' llyıı Şumenkovi" , 
ta~1n edilmiştir. Yeni elçi bu akş, m Anknraya haı eket edeccktk 

Macaristanın vaziyeti 
Londra, 2 (Radyo) - Siyasi maha:fildc'.kl mUuılca~·a göre ~facar 

hükümetlriin, henüz rnlllete hitaben bir beyanname r.cşrctmejiğin<> gö
re, Almanya ile Lehistan arasındaki ahrbl tanımnml§ addcdilmt>ktcdir. 

Hadiselerin ............ , ............ .. 
tefsiri 

ltalya 
bitaraf l ı kta 

"Sivilleri bom-
balamayınız,. 

Ruzveltın teklıfıne Alman
yadan başka devletler 

cevap verdiler 

Vaşington, 2 - Amerika rcısı -
cumhuru nuzvelt, Fransa, lngilte
re, Almanya, İtalya ve Polonya hü_ 

Sam 1. m"ı ·m ,· kümetlerine birer mesaj gönder-0-
rek sivil halkın ve açık şehirlerin 
bombnrdımnn edilmemesini rica et-

( /Jaştaralı 1 ıncıdt J miştir. 
,\Oyaya harbi durdurmak teklifi 

ı üiiildin neticesi olsa gerektir. Fransız, İngiliz ,·e :Polonya hükü
mra harbe lştimk etmlyen ftal- metleri, reisiclimhur Ruzvcltin bu
nm bir gün Alman)a ~ile birleş:- , günkü mesajına cevaben, açık şe _ 
k harbe girmesi lmlnı.nı oldugu birleri vo sivil halkı bombardıman 

"hi, 1014 de olduğu gibi Almanya.. et.Iniyeccklcrinl blldirmişlcr fakat 
' alcs hine \'nziyet afuuısı da ka- mukabclcbilmisfl hııklnrını mnh -
ıdlr. ıtalyanın demokrasiler ~P- fuz tutmuşlardır. 

lnc gc~rnesl neye mal olacağını 
manya pt>k Bili. bilir. 
llltler Ra} stnğda söylediJ.:,rf nu
lcta Alrn:uıyanın Polonya mesel<>. 
ıi hnl için ecn<'bİ yardımına, ya-

İtalya sefiri şüahi bir cevab ve
rerek, ltalya hükumeti ihtilfıf ha
ricinde kalmış olduğu için Ruz. 
veltin talebi İtalyayı alfikadar et
mediğini bildirmiştir. 

Almanyadan henüz cevab gc1mc
mi~lir. 

ttalyamn uskf'ri muavenetine 
iyacı olmadığını söylt'mi,:-tir. Hal 
k1 hal) anın ittifak muahedesi 
ıclbincc A lmnn nskcrlerile bir
te hareket etmcSi sadece askeri 
• lhtiy~ meselesi dcğUdlr. 

ltnlya bitaraf kalmakla Alman- Af m a n yada 
nm t<ı'r..a\'Ü7J hareketini doğru 

lmadıı:rııu il·ln etmiş oluyo1'. Bu Ecnebi Radyo ıstasyon 'a-
rct!e ttalya kendi nıiıttefiki olan t rını drn~iyen er 

anyanm Polonya-ya l•arşı mute. ı : 

\iz cle\let oldnğunu, onun için bu idam edılecek 
·rekete ~1irak t>tmt'diğini ifade 
ni~ bulunuyor. 
Bununla berabf'!r bu zahiri vazi- Berlin, 2 - Berlinde bir hava 
e rıı!hnen 1talyanın bitaranıkta. basli:rn1 ihthrınlinc ka~t. geceleyin 

H 'K B E R - ~qam Poıtast 

Almanlar dört şehri almışlar 
Beri ine verilen ültimatomlar 

7 Alman tankının tahrib 
bildirilmektedir. 

edildiği 

Varşovn birçok defa tnyyare bom 
Londra, 2 - İngiltere ve Fransanın Berlinde- :mrdımanına uğrarr.ıı; ve şehirde 

ki büyiik elçileri diin öğl-eden sonra Ribbentropu ıilyük tahribat olmamakla bernbcı 
ayrı ayrı ziyaret ederek nazıra ültimatom mahi· ! cadın ve çocuklardan ölenler ve bir 

Slovak 
Lehlnerie bm 

mücade;eye h 

yetinde birer nota verr..1irlerdir. Bu notalarda, Al-j ~ok yaralananlar vardır. 
l h · · ka b 1 ~ ..J ... .. h 1 Varşovada dün gece halka hlta- .>ildiriyor: manya -e .. :.na: rsı aş aaıgı tecavuz are "e- k 1 b. t bl .• d bi ,_ sıovnkyan:n vanıova s 

' 1 h l bi 'h · . ... . . I .1 'Jen Çl an an ır e ıg e rçor. 
tıne l.!el° .a r nı .,.yet vermedıgı takdırde n~t Leh şehirlerinin bombardıman e . .iciye nnzırı Beck'e bif' 
tere ve F~ .~"::?. :'1 1 ~h.:ı;ı-.ana y2.ptıl·l:ır.ı yardı~ tildii:'1 bildirilmekte \'e mil'.ctın dü" ,öndcrcrek, Alman rıızYtl" 
van.dıni yerin'? ITeti~~~e rnccb•1r kalacakları son mana karşı kanının son damlasına ~usmağa mnhkfım olnn 
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bir ihta ı- olarak b!Jdirilmektedir. 'mdar çarpışmak hususundaki azmı 1' ' 'tinin müstevliye k:ırŞ'J 
F R.hb b l l h l •cıaret edilmektedir. • ahlı mukavemete Polorıl on ı entrop u n'!>ta ara c er a cevap ve~e· \ ~ 

Leh cumliurrcisi Mosciski mare. nüttC'(ik medeni millot! . -""' 
--n :yecP.ğ;ni. notaları Hitlere göstermesi 13.zım«?el· ~aı Smigly Rydz~ bir mcktu > gön- ı la .rer alarak iştirnkc llV" 

•liğiui söylemiş ve sefirler ayr~ld.ıktan s~nra Hit· Jererek, kendisini, ordunun buşm ~unu bildirmıştir. 
leri zİ:}::'ret ehr-· .. _ J;..{'!·1crin ü!i:imatomları der·! .in gösterdiği faall:ı:cttrn dolayı tl'b 

hal ·'!ddc.:'.'Ji s:.:yleniyor. rlk etmi§tir. Yenı s nema 
Avnrn kam~··- -- top :lnbya C'\~rılmı~tır. Bu ı Alman ar muvaH~'oyet Türk filmlerinin zaftı 

-.tima.da iiJtim,,tomu rerldetmi~ olrluğu tal<clirde Razanamajıtar mı ? iPEK 
Alr.:lü.1'V"'"~ !'"'-- 1~--·-... J-~rarı veri11'11esi mnhak Varşova, 2 - Harbin ilk gü.IPekyakıntla yenisin 

k .... '~ teliiki~i edil'yo5". Burün 53.:ilt on beşte tonlana. .ıünün sonunda vazıyet şudur: mine başlıyor: 
C"'\;!4 olan F ransn· '""'" :t ~:'\n ve ayan meclisler.inin Hudutlarda bütiın gün ml.hareb~- İpek sinema:-.ı halla 

1 • k'ld h k • bel l 1er, Almanlar, kayda şayan bır line gösterdiği büyiık 
.-?e A manyaya aynı se ı e are et etmesı {· ff k ld k . . d ce~ret alarak b~ sene 
l 

. ~ muva a ıyet e e etme sızın c. .... 
enıyor · varn etmiştir-. Dlinün -:n mühim da kendi san'atkarınr 

Be-rlindeki fn,...iliz ve Fr"\nS1'7. sefirlerinin pa- ıaôi81!si, Alman tayyarelerinin a 1 virdigi hakiki Türkçe 

sar'!)O~·tlar almak üzere daha dün Alman hüku acık şehirleri ı bombıırdıman etme ıük bir yer ayırmıştır. 
m~ti.ıe mürac~:\t ettilHer.i söylenmektedir. 'eridir • Kıymetli artistleri 

Londrad~ ki Alman sefareti binasının baca- Berlin neden susuyor ?. zım, V'asfi. Feriha Te~ 
d ı h. lide, Mahmudun ~e\'1 

sından <liin aksama ]{adnr kesif uman ar çıKmtş· Berlin, 2 - Bu sabah Berlin 1 SUNPASA. Ertuğrııl 
tır. Sefaret erkanının gizli evrakı yakbğı tahmin radyosu asken harekat hakkında başrolü -temsil ettigi 

edilmektedir. hi~bir tebliğ neşT'etmemiştir. B\ı. KURBANf, MttNlltıd 

lngl'lferenı·n Larbe kaf ar :-ıun sebebi ma1Um değildir. TİN HAZIM, FERİ 
fl Berlin. 2 - Alman ajansının FIK, HALİDE ve :M11 

Verd l·g"" ,· an 1 aşt l ıyor tebliğine öre Polonya tayyareleri çevidikleri (ALLA 
P.eyskritsanın sanayi mıntakası. I NETİ) ve gene kıy 

Lonclr;\, 2 (A.A.) - Bütün partilere mensup 
gazeteler, makalelerinde başlıyan mücadeleye 
milletin müttehiden iştirak etmek hususunda ver
diği 1<ar.arı tebar.üz ettirmektedirler. 

nı bombardıman etmişlerdir. Nı.i· Tiyatrosu san'atkarla 
fusça zayiat yoktur. 

1 

Jamakta olduklıırı ( 

Danzide çok tahk.im edilmiş o. GtlZELi) ipek si~e 

lan Polonya posta bınası mukav.c. sene gösterecegi fıltll 

Times, diyor ki: 
met etmekte ıdevam ediyor.. ı :la gelmektedir. 

Bu filmlerden başkl 

"içtinabı kabil olmıyan bir harbe girer~e? ~İ~· 
let hiçbir z""' man bugünkü kadar kuvvetlı hır ıttı 
fakla şeflerinin kararlarını tasvip etmemiştir. 
Hiçbir ~~hsi menfaatimiz olmadan Polonyanır I 

Ber.lindeki Leh lnemasr bu mevsim 
filmlerin hemen helll 

elçisi 

yardl.:-ı~ıru1 k~şuyoruz.,, I )efaret binasında nezaret 
altına ahndı 

Berlinde vaziyet Bombardıman kurbanı 1 
Be:rlin, 2 (A. A.) - Bitler he- l'...ehhler Zürih 2 (A.A.) - Neue Zü. 

nüz başvek!letteysc de bu gün Vaşington, 2 _ Leh sefiri, Ruz. richer Zeitungun Bcrlin muha-
henüz malôm olmıyr.,l :i.r istika• veltin açık şehirlerin bombardıman '.:>irinin öğrendiğine göre Polon· 
mete hareket edeccktlt'. edilmemesi hakkındaki mesajına yanın Berlin sefiri Lipskl mesai 

Ordu her gün askeri hnrekat verdiği ce'labda e:rcUmle diyor ki: arkadaşlariyle birlikte sefarette 
hakkında bir bUlten neşredecektir. ":Maalesef Leh toprakları teea- nezaret altına alınmıştır. Diğer 

Dün Berlinde ışıkların söndürül- vilze uğra.mıştrr. Alman hava kuv. şehirlerindeki Polonya konsolos • 
mesi emredilmiştir. Bu emir saat vetlerinin bombardunnnlarından bir' lan da evlerinde nezaret altına a. 
19 da verilmiştir. Bütün canavar çok masum ve gayri muharib in- lınmışlar.dır. 
düdükleri alarm işareti venni~er - sanlar ölmüştUr .• , Polonya hükumeti Alman dip-
dir. BUtiin nnkil vasıtalan durmuş, lomat ve konsoloslarının Alman -

Lehistanın bugünkü tebliği sokakta bulunanlar sığınaklara yaya avdetine müsaade ettiği za. 
koşmuşlardır. Nizamnameye riayet Londra, 2 "Saat ı3 •3 o,, (Radyo) rr.an Alman makamlarının de Leh 
etmı·~·enler tcvkı.r "dn~:~ıerdir. Vargovada neşredilen ve Mareşal d. 1 k 1 sla p " " .... ~ . ı ıp omat ve onso o rının o. 
Top sesleri de i«itilmiştir. Tecrilbe Smigly Rydzin imznsını ln.!jıyan bır 1 I d'" J • ~ • 1 "' onyaya onme erıne mam o mı-
bir çeyrek saat sürmücı, fakat Ber- askeri tebliğde Katovic;c mıntaka- - ·ı· dllm ı ed. " . yacagı ı ave e e_<t ır. 
!in bütün geceyi karanlıkta geçir - smda şiddetli muharebelerın de -
miştir. vam ettiği vc Lehliler tarafından Bitaraflar da 

bitaraf seferberlik ltalqa 

çunu Türkçeye çevi 
vermiş bulunmaktadır. 

lerin ismi şim:liden Hail 
tcdir : 

(LEYLA İLE 

(TARZANIN OGLlJ)• 
H ARDY KODESDl:) 
BAP ÇAVUŞLAR 

(DEMİR KAPI), (Ç 
(BAGDAT HIRSIZ!) 
NüLLü KAHRAMA~ 
ANTUV ANET), (f. 
DI FfL DOKTORU)· 
yeni keşfi 3 palavracı!~ 
şorlar., 3 Palavracılar 

rında, LEKELİ KAD. 
sim göreceğimiz en g 
sözlü filimlerdendir. 
Bunlardan maada Atn 
ro Goldvin Mayer, Folctr 
TET ve P ARAMU.r-11' 
rinin en son filmleri 
çilen HUCUM, 
KRAL, SEVİMLİ 

mimi olmaması da bir ihtimaldir, bütün rşıklal' söndürUlrntiattir. Al - ıa ı I ttıcııJf' ı §iznı ve naı-ıyonal - sosyalizm müş-' yapıyorlar 
terek davasına yapacaklarıııız için 1 Paris, 2 _ Şimai mcmleketlerl 
de teşekkilr ederim . ., ' hükümetleri dün ayni zamanda bi-

PROFESÖR SAKIN· 
İNSANLAR. DENİ~ 
CI GEMİSİ filmleri 
renkli ve Fransızca ol 
ğimiz büyük ş_ahserıer 

m de ku\'\'otli bir ihtimaldir. Ba man milli mildafaa komitt!si, ecne - tncğc karar vermiş vö bunu bir 
. •ıulirllc umumi harhin önüne ~e- bi rndyo ncşrfyntmrn salahiyettar- müjde şekfinde ha!kn ilan etmiş • 
·ıemlyeccktlr. Almanya - Polonya fardan gayrisinin dinlemesinı ya • tir. Dün toplanan nazll'lar mectisL 

rbl bC'lld birlmç gün içinde dün. sak etmiştir. Hıliifırlda hnrckct e- nin içtimaı nlhayet!ndc neşredilen 
,. harbi ı.ekllni ala<'.aktn·. nu vazi· denler nğır hnpis cezasmn mah ~ bir tebliğde şöyle denmC'ktedir: 
·tin bir giln e,., el anlaşılması de- kfım o acak1ardır. "Ronsey, şimdiye kadar alınan 

'lkra i de\ICtlerl i~_in bir Hayat i ve tamamiyle ihtiyati mahiyeti ha Ecncb radyo postalarından al _ 
• mt'mat mesele idlr. dıkları haberleri l.şaa edenier ağır iz bulunup bundan sonra dn ayni 

mahiyeti muhafaza edecek olan as-HASAN KUMÇAYf hapis cezasınn mnhkum ve vahim 
_..____. ....... ._.... ......... __ _....._ ............... ......,,

1 
ahvalde ldnm olunacaklardır. !teri tedbirleri tamnmiylc tasvib et

Bulgarisf an 
miştir. 

Konsey, millete şu ciheti bildirir 
ki, İtalya, hnrhnng! blr a~keri ha-

rckct trşehbilsGndc bulunmıya -
caklır.,, 

İngiliz başvekilinin avnm kam~ : i rer beyanname neşrederek başla
rasında dünkü nutkunda Musolını. mış olan harbde tam bitaraf kal. 
ye teşekkür etmesi çok manidar mak kararlannı bildirmişlerdir. 
görülmektedir. Elta ajansı tebliğ ediyor: •• ı · 

İngilterenin Roma elçisi diln İta!· Danimarkada dün iki sınıf silii.h S 0 Y 1 y e 
yan hariciye nazırı kont Çiano ile altma çağınlmıştır. Bugün de ilç 1 Vngington, 2 (A. 1vJ 
görüşmliııHir. smıf çağrılacaktır. 1 nenin içtimaı ilct saat 

İtatyanm tavassut teklifı Portekizde 1935 ve 1936 sınıfla-ı Avnıpanm vaziyeti, ti!' 
Paris, 2 (A. A.) - Resmen bil- rının ihtlyatlan silah altma alın • mevzuunu teşkil etll'Üf:I 

dirildiğine göre diğer hükumetlere mrştrr. Reisicumhur Ruzvelt, 
olduğu gibi Fransa hükümetine de Belçi:kada seferberlik knrnrının 1 mı 21 de Amerikan 
perşembe günü İtalya hükumetinin tatbikma devam ediliyor. ben radyoda bir nutuk 
bir teklüi tevdi edilmiştir. ltalyn tsviçrede federal meclis, 2 ey - tir. l •utuk, bir çeyrek ~ am bir bitaraflık 

muhafaza 
edecek 

Alman gazeteleri Lehfstana kar
şı başlıyan harbi bir "tedib bar~ -

' keti,, diye göstermekte ve mes'nli· 
yeti lngllterenin Usttine yilklcmcğ~ 
çalışmaktadrrhu•. 

Almanya.da halkm mnneviyatmm 
pek bozuk olduğu gb'rülmcktedir. 
Millet harb istememektedir, 

lülden itibaren un:nmi seferberlik edecek ve Avrupadan Diğer taraftan Musolinl, Hitler. Avrupa ihtilaflarının halli için ta.-
den şu telgrafı elmıetır: 1 ,·assutta bulunmnğı teklif etmek -

Sofya, 2 (A.A.) - Gazete mü· 
tanın bitaraf kalmak hususunda· 

diidM1 9iia _.. Jlenailcriııe ta.. 
-~ .........,,~~- r.- M b M" ki arzusuna uygun tam bir biuraf. 
- Tiınıuıça auere at uat u. 

d .. · · d dil . 1 d' bk dairesinde harel1et etmtleri hak 
urıyetme ••et t rnı~ et ır. ı 

kında talimat verilmiştir. 
Gazete müdürlerine, Bulgaris- • 

"Son zamanlarda Almnnyaya ve tedir. Fransa llükümeti 1talyan 

Almanyanın doğru haklarınn yap -
tığınız diplomatik ve pol!tik yar -
dmıdan dolayı size samimi suret -
te t~ckkür edcrlm. Üzerimize nldı
ğmıız vazifeyi Almanyanm askerf 
!ruvvetıerile başnraı-ağıma ~minim. 

Buna nazaran ltalyanın askeri yar 
dımınn lhtlyacrm otmadığmr Mnı • 
yo1'Um. Duçc1 siv• istikbalde de fa· 

teklifini tetkik ettikten eonra bu 
teklifi kabul etmiştir. 

ww 

ARKA SOKAK 
Romance 
FrP~l"\::l" 

.. , ........ l'm!! .... ıımıı .. m• 

yapılmasını karar altınn almıştır. cektir. 

Şanh ordumuzun f rakya mane 
Dikkat: Hakiki sesli ve Türkçe eözlü ı 000 mctroluk· 

programda: BOYÜK VALS ve NEVYOR1{l1 
TtTRETEU ADAM 
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lngiliz Başvekili diyor ki: Anlatan : Or. NlHA T REŞAT 
-5-

BEL GER 

''Tecavüzün kökünü 
azmettik ! ,, kı mağa 

Hnllıskfırnn : 
"- 1'~cdda.I !,. 
Dedi. 
Oturdum ve beş altını saydnn. 

Kavas, arabacıya döndU: 
"-Yallah!,. 
Emrini verdi. Oh, artık gidiyor • 

duk! 
~te bu Dd kelime, "Faddal,, ve 

"Yallah,, hayat.mu kurtarmUJtı! 
Yan sokaklardan, hızlı hıi1ı döne 

dolaşa, limannı tenha bir yerine 
geldik. Orada bekliyen kayığa at • 
!adım. A7. sonra, açikta duran bir 

Yazan : SAB1H ALAÇAM 
rablanru bol bo llçebllmek için, fet 
hinden ayrıca zevk duyduğu bu ada 

ha.kikııtcn gUzcl ve §irin bir yerdi. 
Fakat o kadar yeis verici varUar i. 
çinde seyahat ediyordum ki gözüme 
her yer karanlık görUnUyordu. 

Bir saat sonra, gem.Jmiz Lama.. 
ka limanına ~ bulunuyordu. 
Süvariye, mandalina ile beni ayılt
mağa çalışan nıma teşekk.Ur et -
tim. Kahveciye de bahşlfini ver
dim. KUçU.k bir sandala atladmı. Ar 
tık Larnakadaydmı. lngiltere ve Fransada 

Se f e~:,.berlik baş! ~dı 
Çam Jerlayn sulhu kurtarmak yolundaki gayretlerinden 

lo dolayı Musolinıye şükranlannı bıldırdi 
ıı:ra, 2 - lngilterede dün "-Şurasını temin ederim ki In- ve ihtiyarlar şehirden uzaklaştınlı-

~. •cferberlik ilan olunmuş - giltere, vicdanı müsterih olarak, yor. 
~ tr~S den 45 yaşına kadar bü- Jominyonlarm yardımı ve bütün Kanadada 
l)lııı ekler seferber edilecektir. Jünya ekseriyetinin manevi müza· Dün Kanadada harp 
~ " ' kral, ordunun, donanma- herctile, sonuna kadar müca:Ieleye kanunu r. iyet mevkiine sokulmuş 
ltf~r~Ün hava kuvvetlerinin devam edece~tir.,. tur. 

ltİllcft emrini imzalamıştır. 500 milyonluk harp Diğer taraftan Kanada başvekili 
~tr b'llldar, vaziyete müteallik tahs satı Mackenzie I:ing bir tebliğ neşrede-

. ır takım beyannameler da· Başvekilin ~yanatından sonra rek, bu sabah toplanan kabinenin 
~';:;~~rnıştır. Bu beyan- Avam kamarası, müttefikan, "ln- parlamentoyu toplamaya ve Ingil· 

Itır un akşam resmi gazete- ~ilterenin mi.ıdaiaası, niza~ ve asa· tere bir harbe girdiği takdirde Ka· 
~tar etmiş ve ingilterenin , ;~in idamesi ve herhangi bir harbin nadanın lngiltere yanında yer al· 
~ afında, duvarlara asılmıştır. mfü:ssir surette yapılması için,, 500 ması için parlftmentodan müsaade 
/\" llıberJaynıa nutku milyon lngiliz liralık bir krediyi ıstemeğe ittifakla karar vermiş ol· 

.,~ anı 

."'ili alt ve Lordlar Kamaraları kabul etmiştir. duğunu bildirmiştir. 
~~k ıaın geç vakit fevkalade o. Lordlar kamarasında da hariciye Fransada seferberlik 
l\~Planmışlardır. nazırı Lo .. d Halifaks Çtmbcrlaynır Paris, 2 - Fransada umumi se-
~% Kamarasında Başvekil nutkuna benzer bir nutuk söylemiş· ferberlik bugün başlamıştır. Umumi 

·1:tlayn kısa bir nutuk söy· tir. seferberlik bütün Fransız arazisi ile 
~ 111 r.~tngiliz Başvekili, sözleri· Lonrdalar bu toplantıya asken Cezayirde, Fransız müstemlekelerin 

.. tuınıe ile haşlamıştır. ünıfonnalannı giymiş olarak gelmi~ de ve diğ~ arazide yapılmaktadır .. 
llıtı•ll;- ~aşlamakta olan harbin !erdir. Lortlar kamarası bilahare i· 89 Fransız vilayetinde, Belford 
~ d··Yetı, bir tek adama, ihtims ki muhalif şefinin hükQmet siyase- arazisinde ve Cezayirin üç viHiyetin 
' ;nYaYı sefalete boğan Al. • tine tamamile m:lzaheret eden be de bu mnnasebetle örfi idare ilan e
~ anSöliesi Hitlere racidir . ., yanat!anm b!ldinniı ve Avam ka- dilmiştir. 

1S t ~itil, bundan sonraı ı 8 den marasından ~ · p edile ~k gelep Ayaf} ve meb~arı meclisleri bu· 
~~~r dar bUtün erkeklerin se· :.ımumi seferberlik iJe askeri krcdı 1ün saat on beşte (Türkiye saatile 
~ edileceğini bildirmiş ve ;-ıakkmdaki 'kanun projesini tas,;p on yedide) içtimaa çağnlmıştır. 
~ \, r~.~erniştir ki: eylemiştir. Başvekil Daladyc, dün harbiye 
°rı ~ Unkü görüşme esnasında, Müzakereleri gece saat 23,50 ye nezaretinde general Gamel"ni kabul 
~aı bbentrop, Alman teklifleri. kadar devam eden Avam kamarası etmiştir. 

tktt:011
Ya büyük elçisine bildir 'lugün tekrar toplanacaktır. Fransız komünist partisi rnebu· 

~·"" 11 
"e Berlin sefirimiz Hen· İngiliz işçi ı)artisi icra komitesı san meclisi grupu, bugün bir be

~~a bu tekliflerin kopyesinı )ugün öğleden !.lOnra bir beyanna· yanname neşrederek, hürriyetleri. 
~~ ~n iıntina etmiştir. ingillz me neşrederek işçi partisinin hükO milli istiklali, demokrasi prensiple
>o '1t ~ti, bu tekliflere ancak rad. mete tam müzaheretini temin eyle· rini ve medeniyeti müdafaa etmek 
'aıı 0 •ttiıa kesbctmiştir. Hender- miştir. üzere Hitlerci faşizm tecavüzüne \ ~:lın~ ~ğer her türlü teca. Londranın tahliyesine hararette mukavemet .için ön safta ~er at:n~k 
\ ~aı Cltetının nihayete ermesini devam edilmektedir. Evvelfi mil· hususundakı sarsılmaz azımlerını 
ttıs S 0tıYadaki Alman kıtalarınm yonlarca çocuklarla kadınlar, hasta bildirmiştir. 
~L;1~1~:sini ~aranti e~en tat 
.. ~ C/icı temınat verı1mczse, Leh - Alman harbinin ilk günü 
Şu hUk\irnetinin terecklütsUz, ı ı 

~'iı~~~ih~~,:, :;~:;;.~:: Muharebe vazıyetine datr 
,.., td faaınız tamamlanmıştır •

1 
k t b ı • 1 

~· 'ia ~n bütUn tedbirler alınmış. 1 e 1 g er 
'lt ~Yetimiz 1914 tekı vaziyeu 

~~. ,/a~ edilemiyecek derece· 16 Alman tayyaresi düşürüldu'" 
~~ en.ız, hava, kara kuvvet. 

İng liz Krallnın 
Cumhurreısimiz 

inönüne 
• 

mesajı 
Ankara, 1 (A. A.) - Bu gUn 

saat 16 da Relslcumhur, lngll
tere Bilytık elçisi Sir Hughe 
Knııtcbull Hugessen'l kabul 
etmişler ve hariciye vekllinin 
huzurile elll dakika nezdl&
rlnde alıkoymuşlardır. 

Kabul esnasında İngiltere 

büy!lk elçi.si kral altıncı Georg 
hazretlerinin reisicumhura bir 
husust mesajmı tevdi etmiştir. 
Mesajın meali §Udur: 
"Zatı devletlerine hnraretll 

selAmlarmu iblA.ğa. vesile olan 
bu fırsatta.'1 ı;ok memnunum. 
Memleketlerlmb:ln bu endişe. 
11 anlarda dostluk rabrtalarile 
biribitlerinc kavlyyen bağlı ol
duklarını görmel.."ten çok de
rin mahzuzlyet hissettiğimi te
min ile bahtiyarım.,, 
li seHimlarmm Kral ha.zretleri
hazretlcrinln dostane mesaj. 
larmdan çok mUteha.ssl.9 olduk
larm1 ve bilmukabele hararet. 
1i selmnlannm Kra lhazretlerl
ne lbll'ığmı ve bUtün dUny& L 

çln ıstrrablt olan şu zamanlar
da Türkiye ve !ngllterenin bl
nôirlerlne dostluk mbrtalarile 
kuvvetle bağlı olmalarmdıı.n 

kendilerinin de çok memnun 
olduklarmm l!A.veten arzmı 

bUyUk elçiden rica etmişler-

VvVVVVVVVV'V"J'V"J'V"J'V"J'V"J~~'V 

; gem.inin gövertesindeydim. Vapu -
1 run kahvoclsl beni teslim aldı. He_ 
men baş gövertcdek1 kahve ocağma 
götUrdll. Burası, ufacık ve da.r bir 
yerdi. 

- Ne yapıyorsun? Demcğe vakrt 
kalmadan, kapıyı Ustilme kilitledi 

"- Sesini çıkarma h&!,, 
Dlscurunu ve.rmeği de unutmadı. 

1 
Bu dar ve kıırnnlık yerde ne ka

dar kaldığımı bilmiyorum_ Saatler 
geçiyor, fa.kat kapıyı kimse gelip 
açmıyordu. 

Nihayet hava.sızhk ve korkudan 
bayılmışım. 

Gözlerimi açtığım zaman, kendi
mi bir kam.arada buldum. Yilzllm, 
gözilm kahve telvesi içindeydi Me
ğer bayıldıktan sonra. yere yuvar _ 
lıınmrş vo kahve fJncanlarmm y:r _ 

kandığı kirli leğenin ilstUne yUzil -
koyun dU~il§ilm! Vapur kalktık -
tan sonra. gelen kahveci, beni o va
ziyette bulm\16. Kuca.ğma aldığı gi_ 

bl kamaralardan blıine götilrmllş! 

Larnakada yapıla.cak bir te7 yok.. 
tu. LefkO§eye gidebilmek için he
men bir vurta tedarik ettim ve yo
la koyuldum. La.maka.dan ayrılma
dan önce, 1ngiUz polla komJaerliği 
tarııfmdan ifadem ainım.q ve Lef. 
koşeye hareket ettiğim de Kibrm 
lngillz valisine blldlrllm1şt1 

Lefkooede ilk ~ zat, 
Necmhurl s1minde bir Lnbnanlı 
katolik oldu. BllAhare, muon tet
ldlA.tma mensub bulunduğunu anla
dığım Necmhurl, ınaceramı dinle -
dileten B<>nra, beni teselli etti ~= 

- Sizin gibi mUnevver Tllrk 
gençlerine yardım etmek insan! bir 
vazifedir. 

Diyerek para bile vermek istedi. 
Necmhurlnin cömertliğine ve ins&.. 
n1 duygula.mı& t~Ur etmekle 
beraber, paraya ihtlyacmı olmadığı 
lll .söyledim. 

!ki gün sonra, kaldığım otele sa
rıklı, cübbeli bir zat gelmiş, benJ 
arnnuş. Bulamaymca: "Sabahleyin 
uğranın, doktor bey oğlum bekle -
slıı!,, diyerek gitmiş! 

Halline acıyan bir nım da yardı.. Metrdotele: 
ma kO!i!JllUŞ ! Hiç unutmam, o adam, - Bu sanklı, cübbeli zat da 
elindeki mandalinayı bana kokla. -ı kim? 
tıyor ve bir yandnn da.: Diye BOrdum.. 
"- Mi fuva.se vire, mi fuvase _ Milftl efendi! 

vire.",, Cevabmı verdi. 
Diyordu! Benim, mUftl efendiyle hiç bl.1 
Biraz kendime gelince: Uruıseb tim ım dı~ i · b N rcd • ..ı.? m c o a 6 • çm, u ruı· 
- e e,,_ • gihnni ziyareti hayretle kareıladmı ! 
Diye sordum. Bana ya.rdmı eden ~-' ba.h ,_ d ttı• 

• . """' ~ sa , erAen en ya gnn 
rwn ~ olcu, yine elinde mandalına: od k ld A,..-

.. D nizd yiz . . anm apISI vunı u. lı"'""'• 
- e e vı.re, gidiyoruz mUfti efendiyle yUz yüze geldik! 

vire, mi fuvase, mi fuvase!,, Hazret: 
Sözlerini söyledi. 
D~n.n çrktnn. Hakikaten gidi -

yorduk! GenJş bir nefes aldnn. Ar
tık kurtulmuştum! 

m 

Prof~r doktor Nihad Reşad 

- Seni rahatsız eWm doktor 
bey oğlum. 

Diyerek şişman g~ğdcefnJ koltuk 
!ardan birine yerl~tirdi ve km& bir 
başlangıçtan sonra, maksada 

MilftJ. diyordu ki: 
~Daha var) 

tÇERDE: Belger sözlerine devam etti: 
• Dün belediye iktisat mildilrlO- - Asabım yatıştıktan ve heye • 

ğünde değirmencilerin iştirakile can.nn geçtikten sonra dllfillnmeğe 
bir toplantı yapılmış, un çeşnisi ü· başladnn. Ne yapacaktnn? Bindi. 
ze~nde gö'5işül~ü§tür. • . ğim vapur, Kıbrısa uğruyordu. Ni

RASIT RIZA E. SADl TEK 
TiYATROSU 

. !'-yazaga koy ~.-at.ı ~ektebının hayet Larnaka~ çıkmak karnrmı 
tesısınden vaz geçılmıştır. Hazırla· . 
nal'I binada insaat usta mektebi a- verdim. 
çılacaktır. .. Şafak zamanı, Kıbrıs adası ufuk-

• Ortamektep muallim rnuavinli- ta görUndU. Sellin l1 nin nefis ııa -

'Bu geoe Teuetia 
pnda 

Saçlanndan 
utan: 4 perde 

Pazartesi Ball 
bap Halede 

"si . taınamiyle hazırdır. 
~~·\il-·· 

ği imtihanı dün üniversitede yazılı -=======================:=-=::.:;:==~===::::=:=:~=:::=:. 
olarak yapılmıştır. Tarih coğrafya- merı:uıyasmda kfiln Zukov mevkii /yaklaşmaktadır ve Nakel civarm 

Varşova, l (A.A.) - Ordu baş·! lılar iki tayyare kaybetmiştir. ya 30, tüıl<çe ve edebiyata 62, fran· de bombardmıan edilmlşse de, atı- da Netzeye gelmi§dr. Graud • 
Kumandanlığı genelkurmayının bir 1 Karadaki ~arek&t: sızcaya 56, İngilizceye 32, alman- lan bombalar bir güna. tahnôat vu yanında çarpışma devam ctmeltt ~~l :--•Udafaa teşkilfitımız mü· 

I~ dir. BütUn kadrolamruz 
"'- ttr. ı.._ 1 • "f 
ı::' dt ~rşı aştıgrnuz vazı c 
"il~ t'tce bUyiik olduğu için 
ır_ lçİtı~'l\rctJerimizi bu vazifeyi 
~ lttıllanacağız. 
··a~'nı dikkat bir nokta 

bit llo ada kaydetmek istediğim 
~Ü ~: Son buhran sırasında, 
..:~ 0l'lıtnak için elinden gelen 
~ıa;•Pan Sinyor Musoliniye 
~İtt 1rnı bildirmektir. 

~dir teğiıniz savaş son derece 
~ bir· ~akat mücadeleye terte· 
\ dUtı \tıcdanla giriyoruz ve bil. 
~l~ ~lnın bizimle beraber ol-
ilt hi 1n_anıyoruz. Alman mille. 
~ bu~ .bır ihtilUfınuz yoktur. O. 
~ bi Un kabahati başuı:ia na

. r hlikumet bulundurmak -

>a~l\ir b 
ııı-:'tlt Uhrandan diğerine atlı • 
ij~ }'1aıarnak istemediğimiz için 

~li~ c eye . • .. 
ı.~ lro1c·· gırıyoruz ve tecavu _ 
~"'o unu kırmıya azmetmiş bu 
"~ ::;ı. Mücadelenin sonunda 
~~ llYaffak olursak fedakar
C\~ ı boşuna gitmiş olmrya -

~·· 
~ıtir:berı:ıvn, ~ "z~erini şöyle bitir-

numaralı tebliği: Hava hücumları ile a>·ni zaman· cara r 1~ kişi g~n;ıişt1r. . kua getirmeml§tir. dir. 
l eyhil 1939 sabahı şafakla bera· da, Alman kıtalannın harekatı da .. '\alı muavını Huda! ~taban Nihayet Podiaskrıda kAlıı Blala Şarki Prusya!da hareket ed 

dun akşam Ankaraya gıtmıştır. Ya· . . •. 
ber, beklenmedik hava ve kara kuv başlamış ve bu kıtalar hudut mm· rın şehrimize dönecektir. gehrlne knr§ı da. Alman tayyarelerı krtalarnmz, Polonya arazısının o 
vetleri hücumu ile, Almanlar, evvel· takasının bir çok noktasından Po- • Oç aylıklann dün Emlak ban- tarafından bir teco.vilz yapılmıştır. dukça içerisinde harp etmektedir 
ce ilam harp yapmadan, arazimize lonya arazisine girmiştir. Hudut kasınca tevziine başlaı:mıştır. Maksat, bu şehirdeki tayyare fab- Alman tayyareleri, ezcUmle Ba 
girmişlerdir. mıntakasındaki çarpışmalar devam • Motörlü ~ar~ n~!l vasıta.lan- rikasmı tahrib etmekti. Bombalar, nel, Putzig, Graudenz, Pozcn, 

Sabah erken vapılan Alman hava etmektedir. En şiddetli çarpı~nalar. nm muayenesı .bıt!111?tır. 25 vasıta hedeflerine isabet etmcmiştır. Plock Lod T Rad 
J seferden menedılmıştir. ' 2

•. omaszon, 
ıaaliyeti şudur: Alman tayyare kuv- Silezyadadır. • SUleymaniyedeki dökmecilerln Ckiynia Uzerine de Uç boniba a • Buda, Katovıç, Kra.kau, Lcmbe 
vetleri, Polonya arazisinin muhtelif Harekatımız esnasında, şimdiye Haliç sahillerine nakli JOtt olarak tılm.JŞt.Ir. Bombalar, denize d!Şnll§- Brcst ve Terspolda tayyare mey 
noktalarına muhtelif hücumlar yap kadar topçu ateşi ile bir düşman kararlaşmıştır. tllr. dan ve karargahlarını bomba.r 
mıştır. Alman tayyarecileri, Austov. zırhlı trenini tahrip ettik. Birkaç . d beş dak"kadan fazla kalama- Arman teliii ınan etmiş ve askeri müessesele 
• r0wydwok, Ostrov·Mazocieka, Te- tank hareket etmez bir hale konul· ~ın e b .. ük ~· rar yapamadı. Berlin, 1 (A.A.) - Umumi ka. tahrip eylemiştir. 
zev, Buck, Zambrov, Radomsko, du. Birçok harekat noktasında esir-

1~=lk ~~ğukk~nl~ığını muhafaza rargfilırn tebliği: H
0

arp gemileri,. or:tlunun ileri 
rorun, Tunel, Krakov, Groono, ler aldık. t ekt kadınlar ve çocuklar bile Silezya, Pomeranya ve Şark? mesıne mahsus bir tarz.da yar 
Trebinia, Gd}'nia, Jablo, Tov-Ma- Danzigde, Vesterplatteye yapılan e ~m .. 1/' la 1• sıgvmak kazmağa ça- Prusya.da yapılan askeri harekat etmiştir. 
zovieski ve Katoviçe mevkilerini Qç Alman hücumu geri püskürtül· gl onmaktau u od raKl r esnasında, ilk günün bütün he. Bir çok tayyare kuvvetle • • 

IŞ Ira . . 
bombardıman etmişlerdir. Alman mü~tür. Şehirdeki ecnebt tebealar mensup deflenne var~lmı~tır. merkezi ve garili Almanyada 
hava kuvvetlerinin bombardıman Öğleden evvel, Slovak arazisinden oldukları sefarethanelere iltica et- Dağlardan ılerlıyen cenup kıta- lunmasma rağmen, Alman ta 
ettiği §ehirlerde, sivil halk arasında gelen Alman tayyareleri, üç defa mi§lerdir. Bu arada v~vadaki ları, Neumarkt - Sucba hattına 1 releri, Polonya havurna hiki"md~ 
ölenler ve yaralılar vardır. Kutna Lvov şehrini bombardıman etmiş· üçyüz kadar Türk de sefaretimize varmıştı. Machrisch - Ostrau'un Alman deniz kuvvetlerinin 
civarında sivil halkı tahliye eden tir. Ha5ar yoktur. iltica etmiştir. cenubunda, Teschen civarında Ol- releri, Baltık Denizini cmrpyc 
bir tren, mitralyöz ateşine tutulmuş Hava taarruzlan Tayyare defi topian, varııo.-aya so geçilmiştir. altına almak için Danzig körf 
ve bombardıman edilmiştir. Grod- Varşova, l - Lehistanın devlet 80 kilometrelik mesafede bulunanj EndUstri mıntakasının cenubun önünde vaziyet ahruştrr. 
noda katolik kilisesi, Bialapodlask- merkezi dün sabah saat dokuzbu· Vock'da bir Alınan bombardnnan da: kuvvetlerimiz, müfrezeler ha. Neufahrvasserde demirli but 
da ortodoks kilisesi harap 2}mu:~·ır. çuktan itibaren bir iki saatlik fası- ta:,--yaresini dUşUnnUştur. linde Katovice hizasına gelmiştir. nar. Sclesvig • Holstein mekt 
Devam eden bombardımanda, lalarla ak~a kadar altı defa Al· Bir Alman tayyaresi Gdynla. ci - Silezyadan hareket el::len kıtaları - gemisi, Polonyalıların işgali 
Gdyniaya şiddetli bir tayyare hücu· man tayyarelerinin hücumuna uğ- vnrmda kiıin Puck kasa.basındaki mu: Tschentochau istikametinde tında bulunan Vesterplatteyi 
mu yapılmıştır. radı. Müdafaa bataryalarının ve havo. meydanını tahrib etmek mak- 1ve bu şehrin şimalinde ilerlemek- 'ıbardıman etmiştir. 

Bugünkü çarpışmada 16 Alman Leh avcı tayyarelerinin mukabe!e5.i sndilc bomba ntmışı:a da hiçbir ha-ı tedir. Gdynia limanı da tayyareler t 
tayyaresi dü~ürülmilştür. Polonya- sayesinde düşman filoları ~ehir üze· sar ika edcmemL5t.ir. Polonya Po - Koridorda kıtalarımız Braheye rafınl::lan bombardıman edilmiıti 



-rA~~~N 
Define Peşinde 

=== ~~ -
Fakat, Tarzan, onların hepsi Tarzan tekrar etti: 

ııartfına tek başına bir kaplanla .._ Aslan mıdır, kaplan mıdır ne. 
~lrpışabilecek bir vaziyette de- dir, sesi gelen §U hayvan yok mu? 
)1 miydi?. - Evet ... 

Tarzan, kendisini define adasının - lşte, onu bulup geberteceğim .. 
!1ükümdar sarayına götüren iki Ilayretlcri:ı.i ht\la yenemiyen mız 
:nızrakb adamın elinden kurtulma. raklılardan biri: 
y~hiç düşünmüyordu. Bilakis on_ - !':eyle? diye sordu. 
arla beraber saraya gitmeyi ve hÜ Tarzan, onlara alaylı alaylı ba • 

:.ümdarla görü5mcyi istıyordu. karak, demir bazularmı sıktı, çelik 
Fakat, uzaktan duyduğu yırtıcı yumruklarını gösterdi: 

hayvan sesleri onu yerinde durdu · - Bunlarla! 
rainıyorôu. Tarzan, günlerce aslan- Eğer Tarzanın bu hareketi ve al-
'arla4 boğuşm.aya öyle alışmıştı ki, dığı bu vaziyet hakikaten onu bir 

1iiriöi~neredeyse bu hayvanları ken_ dev gibi gJc:-terme'SCydi define adası 
d~ ara~p bulmak, onların üzerL hükümdarının bu iki mızraklı mu -
ne cvvelft kendisi atılmak istiyor - hafızı onu muhakkak deli zanne -
du.4. derler ve bir taraftan, sesini işit • 
~rzan, yanındaki rnızraklılardan tikleri yırtıcı hayvandan kaçarken 

birine: bir taraftan da ondan kaçmıya ça. 
- Bırakın beni, gideyim, dedi. lı~ırlardı. 

Mızraklılardan biri: Fakat Tarzanın halinde ve tavrın 

- Ve korkar da .. 
- Tabii korkar. Baksana, adam 

aslaı;ılarla, kaplanlarla pençe pen -
çeye boğuşmayı göze almış... Bir 
kızmaya görsün, alimallah bizi de, 
hükümdarı da bir yumrukta öteki 
dünyaya gö=ıderir ... 

- Peki şimdi ne yapacağız? 
- Ne gibi? 
- Yani, bu adamı gördüğüIJlüz . 

den, adamızda böyle garip bir ya _ 
bancı bulunduğundan hükümdara 
bahsedecek miyiz, etmiyccek miyiz? 

- Hakikaten bu, müşkül bir me
sele. 

- Evet. 
- Sen ne diyorsun? 
- Bana kalırsa hiç bahsetmiye -

lim daha iyi. Sonra hükümdar: 
"Neye tutup getirmediniz?,, diye 

bize çıkışır. 
- Oyle ama, bu adamın adada 

olduğu nihayet bir gün her halde 
kendisi duyacak veya görecek. O za 
man: 

"Siz neye daha evvel görmediniz? 
Demek vazifenizi iyi yapmıyorsu -
nuz?., diye kızar ... 

- Orası da öyle ya ... 
- Onun için, iyisi mi, ne yaparız 

biliyor musun? 
-Söyle ... 
- Bu adamı uzaktan gördüğü • 

müzü, aslanlara doğru koşa kosa 
gittiğini söyleriz, isterse yanımıza 

daha başka adam versin, hep bera. 
ber gidelim, kendisini bulalım. 

- Bulabilir miyiz dersin? 
- Tabii buluruz, neye bulamı -

yalım. Burası ne de olsa bir ada. 
ı-;cr bir tarafı denizle kaplı. Nereye 

gidec~k. 
'(Arkası haf taya) 

BİLMECE 
- Biz de gideceğiz, dedi. da o kadar cesur bir ifade, o kadar Ben deniz kryısmdıı. sepeti ile 
- Hadi öyleyse beraber. kati bir karar vardı ki, iki mızraklı: meşhur ve şirin bir kruıabaymı. ıs. 
Üçü beraber yürümiye bas}adılar. "- Ne yapalım?,, der gibilerden mim tam ıo harfle yazılır. 

'j"mrli üçı.i de adırnlannı hızlaştır - biribirine bakıştılar. (9 _ ıo _ 5 ve 2)inci harflerim yaz 
mı-.lardı. Fakat, iki üç adını attık - Biraz sonra ba~larını çevirdikleri kış bulunan bir yemişi gösterir. 
tan sonra Tarzan: zaman Tarzan ortada yoktu. (5.9..3 ve 4) üncU harflerim ko -
-~e tarafa? dedi. :f. ~ ~ yunların otladığı bir yerdir. (5 - 4 _ 

- Bu tarafa... lki muhafız, doğruca define adası 3 - 5 _ 4 • 3 ve 2) inci harflerim ke_ 
~~e münasebet! Hayvanın ses.ı hükümdarı sarayının yolunu tut -
~~~,taraftan geldi... muşlardı. Y o 1 d a, ıp.'nnlıkları 
-- İyi ya işte! Biz de aksi tarafa üzerinden geçtikten sonra hiribiriylc 

~idiyoruz. konu5maya başladılar: 
-Yani kaçıyoruz? - Bu ne biçim adam? 

- Evet. .. Başka ne yapabiliriz - Vallahi ben de şimdiye kadar 
ki!. böylc<::ini görmedim! 

Tarzan hem hayret içindeydi, - Her halele hüküm::lann çok ho 
hem de hiddet. Onl'ann yanından, şuna gidecekti. 
) üzgeri ederek ayrıldı ve: - Zannetmem. 

Ben aslanlarla boğu~maya gi_ - Neden? 
diyorum! dedi. - Neden olacak, hükümdar u -

Bu sefer hayret sırası iki mızrak· fak tefek bir adam. 
h\ a gelmişti. Ağızlan bir kanş a- - Hakikaten öyle. 
çıl. kalarak: - Kendi inin iki. üç misli bir 

~e diyorsun? diye haykırıştı- adamı görünce kimbilir ne kadar 
!ar. kızar. 

....... 

narında bulunduğum denizin ismi
dir. (1 • 2 _ 3 ve 4) üncü harflerim 
beyazın aksidir. Halil ben neresi. 
yim bilmediniz mi? Öyleyse çok ya
zık ... 

Bilmecemizi doğru halledcnlcrden 
birinciye altın uçlu dolma kalem, 
ikinciye bir şişe btiyük kolonya, U
çüncüyc bir şişe kolonya ve aynca 
200 okuyucumuza :nuhtelü hediye. 
ler vereceğiz. 

il A B E R 
ÇOCUK S A Yl-'ASI 
Bilmece kuponu 

2 EYLUL - 1939 
& .................. . 

, 

Bakalım ne çıkacak ? ı __ Şe_n_S_ö_z_le_r _ 
CEVAP 

Küçük Orhan bir gün babasını 
sordu: 

1 

- Baba, dedi. 
- Ne var oğlum. 
- Coğrafyada niçin dere, tepe. 

dağ, deniz diye topraklara, sutat3 
1 isim vermişler? 

İşte size güzel bir resim! Fakat, 1 min başına geçin. Sonra, resimde 
bir şey göremediğinizi mi söylüyor- çizgiler içinde kalan yerleri, numa. 
sunuz. Acele etme;in. Bu resmi, an. ralanna göre şu renklere boyayın: 
cak, biraz uğraştıktan sonra göre • O- Siyah; 1- Mavi; 2 - Pem_ 
bileceksiniz. Fakat, bu uğraşma si- be; 3 - San; 4 Kırmızı; 5 - Ye
zin için çok zevkli olacak. Bakın şil~ 6 - Beyaz, 7 - Kurşuni. 

nasıl : Ondan sonra, bakalım ne çıkacak 
Evvela, sulu boya takımınızı ve- görürsünüz! Fakat, güzel bir şey 

ya boya kalemlerinizi alın ve res - çıkacağını şimCliden söy1iyebiliriz. 

Ne garp şeyler! 
* Koca kulaklı hayvan. - Ko- geri insanlar vardır ki cinlere, 

ceı. kulaklı hayvan diye bizde perilere inanırlar. Mesela, Afri
eşek meşhurdur. Vi.icuduna nis· kanın yarı vahşi kavimleri ara. 
bet!e tavşanın da kulakları bü- sında bu inanış itibariyle çok ga
yüktü:. Fakat resmin! gördüğü- rip adetler görülüyor. işte on
nüz bu hayvan rnların hepsini !ardan biri: 
bastırıyor ve büyük kulaklı ol- Bu adamlar hasta olunca, içleri 
masının faydasını görüyor. ne bir cin girdi zannederler. Söz· 

Afrika ve Cenubi Amerikanın d1 hastalığı, insanın içine giren 
sıcak yerlerinde yaşayan bir nevi bu cin yapıyormuş ve o çıkarı

yarasa olan bu hayvarın kulakla- lırsa hastalık geçermiş. Bunun 
rı çok hassastır, hatttt işitme has 

1 
için, onların "doktorkrı.,da bü

sası en kuvvetli hayvan olarak •yt.:ülerıden ibaret. Bunlar hasta· 
gösterilir. Söylendiğine göre bu 1 mn kulağına eğilip bir şeyler 
hayvan yüz metre uzakta sürü· ı söyliyorlar, dualar okuyorlar. Söz 
nen ufak bir hayvanı~ sesini işi-. de bu suretle cini kovuyorlar. O n-

ı 

tir, hatta, otuz, kırk kilometre ı dan sonra, hastalık tesadüfen 
uzakta daha büyükçe bir gür~l- geçerse, cini kovduk diyorlar. 
~uyu duyarmış... ı:: At üstünde gelinler. - Gelin-

Bu, hakikaten güç bir sualdir. ~ 
darncağız ne cevap Yersin? oerlt ' 
bir şey uydurdu: · ı. 

- 1\fasallarda "dere tepe diiZ ~ı . 
ti, dağlan denizleri aştı,, diyebıl 
mek için evladım ... 

--o-

DOGRU SOZI.V! ·r 
Yıldız, kırdar. çiçek toplamı~. b! 

";. 
demet yapmış, annesine gctirıll1• 
ti. 

Annesi: di· 
- Teşekkür ederim, ya\1rurıl· 

ye aldı. Söyle baka:·ım. Bu çiçcı.ıe· 
ri nereden topladın? 

- Kırdan, anneciğin 

- Niçin topladın? ·"""(1) 

- Sana getirmek için. aıınecıbı 
- ~için bana getirdin? 

1 e. 
- Buna mukaböl bana reçe ' 

resin diye, anneciğim. 
-0----

SEBEP ıVEYMlŞ? ri· 
l ki arkadaş karşılaştı. Biri dite 

nin elini sıkarken: 
- Yahu! dedi. Ama da şişrnanW 

mışsm ha? 
-Yok canım 
- Vallahi! 11 
- Ben farkında değilim. aına, !l 

de çok zayıflamışsın ... 
- Yok canım, sen şişmanladı~ 

için beni zayıf görüyorsun... . , 
- Üyleyse sen de zayıfladı~tl 1 

çin beni ~·Jman görüyorsu~ 

Amerikahların garip 
kanunlar eti. 

Bir adam bisiklete binmiş, ~!ııft 
ni ensesine kavu~turmuş, ba~ • 
tekerleklerde değil, dümende, cıg' 
rasını içe içe gidiyor. ~"ı 
Arkasından da iki polis koŞl113 ~ , 

Adamı durduracaklar ve ceza > 
zacaklar. J3İ 1 

"Neye? Onlar ne karışıyor? 1 
sikletteki adam eğer canbaZ5:3~ 1 
böyle gidebiliyorsa gitsin ... ~1\11 
mezsiniz. Çünkü Amerikada bır 
nun vardır. O kanuna göre: el' 

"Sokakta bisikletle giderkefl· r...ı 
leri dümenden bırakmak rasa1'

11 

=============~ 
biniyorlar, atın yularını gii"er ,1' 

... ğ{itl lıl 
ne alıyor, gelin arkada, ıau ·çtıı 

bisesi ile, elinde bir dernet ~r 
tutuyor, böyle kiliseye gidı f• 
1 1 . d"" ··yorlll ar, sonra ev erıne onu il ı· 

* Dünyanın en küçük kitabı- !erin at üstünde gitmesi eski bir 
"qı.. kitap o kadar eski değildir Türk adetidir ve bu da, Türk· 
•c daha yeni yapılmıştır. Boyu !erin ta eski zamandanbcri ata 
'""İ bir santim olan bu kitabın • bir.meyi ne kadar sevfdiklerini 

ıy ,ü .. den fazla yaprağı vardır ve gösterir. 
·~ağıtları cıgara kağıdı k::ıdar in- Fakat, herhalde Türklerden 
cedir. içinıdeki yazıla~ da ayni geçmiş olacak, başka memleket· 
kiiçiiklüktcdir. Bu kitabı bir fn- lerde .de 'talk arasında gelini dü· 

* Ağızsız hayvan. - pcrı ıı ı 
nası veya deniz yıldızı dcrıc~~ 
suda yaşar iptidai hayvanırı J(P 

hazım borusu, karnı, bağırsa J(t 
hep midesidir. Hayvan acı dı 
zaman midesi, vücudund~n ti>' 
şarı çıkar, sularda buldugu ·df' 

~ ır; 11 
cekleri alır, bu suretle agı r ı • 

- <Jr6'/fr>~'ini&bana"'satar~ı;ı? - ikmal Jc ~ •. ,,, .. ; rnçrrsr.m • 7 

- Jt{aç .PG!,.a ~v:Jirsin~ bam baw : · alacaklı. Onun pa 
rc~mı veresim .. Olur mu? 

- Nasıl olur! Rmim otomolJilim 
öyle g.".zel gidiyor ki 'J ! polisler 

sahici otomobil sanmp şofiJrliik tez 
keresi is':;·A~!ar! 

giliz hazırlamış ve İngiliz kraliçe· ğün günü güveyile beraber ata 
si Elizabet'e hediye etmiştir. binidirmek adeti görülüyor. Onlar 

• Cinlere inananlar - Birçok da güvey önde, gelin arkada ata 

görmüş olur. Sonra onları ye 'ıı· 
de vazifesini . yapar. Bunıarırı1ıc9'• 
zım edilmiyen kısımlarını. ç 

k .. d .. " ndcdıf· ma ışı e onun uzerı 
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Yazan: L. Busch (36 Yıhm vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı) 

Çatının her tarafından gayet uzun on onbeş 
yılan da sarkıtılmıştı ! .. 

sıl)S Çok neş' eli ve muvaffakıyetli 
üzüm istihsalah 22 milyon 

geçti. Manisa 
kilo arttı 

Doğrusu, ne garip itiraftır ki, ben tün kadınlar ve erkekler yan belle. edileceği için yalnız Hana ihtiyar 
de yerimde duramıyordum. Tıpkı rine astıkları ağaç yapraklan ve lan dansa henüz iştirak etmemiş -
bir Hana gibi kanımda bir kayna - çi~eklerden örtüleri hep birden çı - le di. Onlar diidükler ve garip dar • 
ma ve içimde sonsuz bir galeyan karıp attılar. Şimdi hepsi, benim bukalan çal.:nakta, y:ln rüya halin
a:-u.:ıu du:·u:·orclum. şerefime, anadan doğma çırçıplak ~P, göz:~rini· siyahları l:aybo1ara1., 

Hemen ölii reisin kulübesi üze - kalmışlardı. derin bir vecd ile şarkı mı, ila.ıı mı 

.. 

~ili 
hıı aa, (Hususi) - Manisa, 
~eş'eli günlerinden birini 

rindeki renkli ve rnuht~cm tüyleri
r; aldığım gibi gayriihtiyari bir ha
reketle başı 1 taktım. 

Gayet uzt:n olan tüyler ha··ada 

Güneş ufukta kıpkırmızı bir ba-• olduğu ~l~i olmıyan şarkılar sö~ 
k k 

.. 1 · · 'b' · · t' H lemekte ıdıler. Bundan maada bu -
ır u çesı erır gı ı erımış ı. a - .. . 

l d d k. akt ~ b.. ük. t l Hana kadın ve kızlarile erkek-
na ann mey an a · ı y · ıgı uy 1 • • 1 . 
ateşler yavaş yavaş parlamağa, ke- en ve çocuk an dansctmekte ıdiler 

ha tadır. Her yerde büyük 
t(c~eke.t göze çarpıyor. Bu ha

• sıklet merkezi Halkevi 
~ldır. Evin çamlığa bakan 
t• •• da bazı dekorlar göze çarpı. s . 

ebıl Dağı,, bunlann en çok 

• ~ : · h kiye gibi bükülC'rek omuzları_ 
ma dökülüyor ve kulübeye koyu a -
laca gölgeler ayyılmış olmasına rağ. 
men omuzuma dökülen tüyler pırıl 
pırıl parlıyordu . 

sif beyaz dumanlarla ale\'ler yük. Bu dans a]Den zehirlenmiş l 
selmiye başlamıştı. \ ahşt hayvan gibi zıprr zıpır zıpla. 

yıp dönmekten ve ikide birde vahsi 
Hanalar bu ateşlerin üstüne bir 

çığlıklar atmal .... -n ibaret bır ş 
çok hay•:anların böbreklerinden, i~ 
uzuvlarından çıkarılmış mukaddes Şüphesiz Hanalart coşturan • l 
ve sihirli yağlan serptikleri için bü- ze~1irle:uniş . yan gibi sıçrayıp 

ıı toplayanıdır. Bu eser,, Ma-
111 .. 

'. Uzümünü tam mana siyle 
'lız: ediyor. Onun yanıba • 
1 bi gozleri okşayan gayet gü-

t
r Yer üstü tablosu mevki 
ır. 

t.t~isanın belli başlı kültür ve ~larıisa ii:ıim lıayramında ii:iim uıiiın larilc ü:ıim kı:lar111tları bir oürıinıiş 
t tn" •tc . ucsseseleri bu tabloda 
l'iliyor. nü ve bugünkü iktısadi vaziyetini nutukta, vekilin aralarında bulun 

~ldagv .. • k' d k . ne güzel, ne beliğ ifade ediyor!. masmdan mütevellid , Manisalrla-
Sııı ının uzerı Çe ır ~ sız .. . d . . 

taniye .. .. 
1 

. 
1 

.. t"I" Uzum kızları karsımıza geldı- ın memnunıyetıni tebarüz cttir-
llc uzum erıy e or u u. • d'k · 
~ r, Yalnız bu sahne e dikile- ler. Hepsinin sırtında üzüm re- ı ten sonra Manısanın üzüm is. 
01tırsa b'ı .. .. d :: . simleriyle süslü basma elbiseler tihsalatına ve iktısadi vaziyetine 

q r uzum enızı man- . . • . . • 
1 belir· N' k' b' k var. Vali Faik Türel ve bayram temas cttı. Vılayetın ıktısadı sa· 
1 ır. ıtc ım ır ço h d k' h 1 1 · • bu •· Ctin .. 

1 
. . b yıgvının komitesi başkam mektupçu Şev- a a ı am e erını ve gun elde 

triıı goz ennı u . v. l"h k 1 1 · h 
c tnüt 'h go"ru"yoruz. ki Birsel, Lutfi Kırdarın temiz e. ettıgı sa a I ra am ara ıza eyle-

t eveccı a· Ak ·a b' d . Çctid serini iyi temsil ettiler. ı. şam partı e ır gar enpartı 
°l'ıı en, Halkevi salonundan Manisanın küçük krzr, bu clbL verilmiş ve Halkevi bahçesinde o-
t.s.~. teşkil eden ufaklı büyük. seler içinçle üzüm gibi olmuş, çok yunlar tertip olunmuştur. Bilhas. 

11~ ısa kızlanmn: daha güzelleşmiş.. Hakkr değil sa milli oyunlar alaka ile seyre dil-

i~~ ~~ mıdır, ba§ka illerde, midir? Onun yediği taze üzümle miştir. 
~ ~uınü destan dillerde!.. h:ı.ngi Egeli kız •daha çok beslene· üzüm bayrammda İzmir ve ma-
11raların . ~ 

1
. 

1 
bildi? • nisa vilayetleri Parti müfettişi 

t I ınce, nagme ı ses e. t b b G · · Ctenn" 'kl . . . . . 1f. 1f. 1f. stan ul me usu alıp Bahtıyar, 
~ um ettı erını ışıtıyo· . . 
t 'İhirl' 

1 
.n Törene saat üçte başlanıldı. Ev- Manısa mebuslarından eskı Ziraat 

c ı an ar yaşıyoruz. u - V k'l' · ~ r gibi d 
1 

d v~la alay halinde Atatükün büstü- e ı ı Faık Kurdoglu, Yaşar, Hils 
, manzara! a, ses er i! .. y A T.. 1 d b 1 nün bulunduğu bahçeye gidildi. nu aman, sım ume e u un-

~lil'• 
~ Ö 11Yor ki Halkevi başkanı 
ha,~ !lakın, kendisine düşen işi 
~.rrnzş .. 
,

1 Şef Atatürkün büstü en 
hC}t Yere rckzedilmiştir. Bu 
~li gece layrkiyle nur -
'ltl için etrafına kucak do. 

~~t l>Uller asılr. Anlaşılıyor 
t aırıın gecesi gündüzden iyi 
~ .. 
~~~elanın bağlandığı yere 

· Burada üzüm istihsa-
1tt:~eren sütunlar görüyo· 

bır mukayese 1933 yı-
1928 milyonluk istihsalata 
So 38 .senesinde ele alınan 

tire ttıilyon kilogramdır. Ara. 
t-t~22 milyon gibi azametli 

ın lelide mevki alrşı Ma. 

'dünden ayrılan bugünü. 

Vali Faik Türel, burada üzümden muşlardır. H. G. 
yapılmış bir çelengi saygı ile büs. 
tün önüne koydu ve Ebedi Şefin 

hatırasına hürmeten bir dakika 
sükut edildi. Oraldan şehir içine 
giden alayın önünde Manisa 
kızları üzüm şarkıları söylediler. 
Sonra Halkevine avdet edildi. 

Ticaret Vekili Erçin bekleni. 
yordu. Saat beşte vekil, refakatin
de İzmir valisi Ethem Aykut, ü
züm kurumu müdürü umumisi 
Muhip olduğu haJ.de geldi. Vekili 
yarı yoldan Manisa valisi ile Ma
nisa parti başkanı Kenan, Halke. 
vi reisi Azmi önakın, partiden 
H uICısi Can karşıladılar. Saat altı 
da üzüm sergisinin önünde mah. _ Otuz sekiz hüsnühal 5ehadct. 
şer gibi bir kalabalık belirdi. Bü- namesi mi? Ne kadar 1.a.mandanlıc. 
tün köylerden akın edilmişti. rf hlzmctı:lllk ynpryorsuııuı.? 

Kordelayı vali kesti. İrat ettiği - On sekiz aydanberl ... 

I Iayretle benim bu hareketime 
bakmakta olan Hansa: 

- Ma-hey-gua! 
Diye bağırdım. 
Bu Hana diliydi: 
- Haydi, gidelim!. 
Ve belime büyük tabancamı as -

mayı unutmaksızın hakiki bir pm
yam reisi gibi mağrur bir eda ile 
dışarıya çıktım. 

Hans gayriihtiyari ve son derece 
ciddileşmiş bir yüzle beni takip e _ 
eliyor, mahzun ve korkak gözlerle 
etrafına bakmakta olan Cuan.giyi 
elinden tutuyordu. 

Ben kulübeden ayağımı dı~an a
tar atmaz yüzükoyun kapanını~ o. 
lan on on beş Hana tekrar yerle -
rinden fırladılar. Hepsi muharebe 
kıyafetlerini giymişlerdi. 

Korkunç seslerle öyle bir feryat ko 
pardılar ki, tüylerimiz ürpermişti. 
!\Iuhariblerin bu hareketi reisin a· 
y:ne gelmekte olduE:runu Hanalara 
bildiren bir hareketti. Meydandaki 
yüzlerce Hana birdenbire bu acı 
çığlıkla dondular \'e benim ba~md~ 
muhteşem hıylerle geldiğimi gö -
rüncc cümle_i ' irden yerlere kap:ır 

dılar. 

Ilans ve Cuan.gi ve ben meydan
d<t reise hazırlanan yüksek kumla -
nn üzerindeki tahtımıza teşrif edin. 
ceye kadar öylece bütün Hanalar 
yerlere kapanmış kaldılar. 

yük meydana şiddetli bir yağ koku- ve debrenip durmak detril, kend: 
su yayılmağa başlamıştı. ruhlarının, itikatlarının onlara ver-

0 d k d. . hak'k t b "" diği sarhoşluktu. an a en ımı ı a en a~a 
bir alemde hissettim. Her şeye, ye. Hanalar belki benim de anadan 
meğe, içmeğe, sarhoşluğa, deli gibi doğma çıplak olmamı beklediler. Fa 
tepinip haykırmağa, her türlü se - kat ne ben ne Hans ne de diğer tay
fahate, velhasıl hayatın her türlü falar bu resmt kıyafete hu neden
zevklerine iştahlan birilaniş bir vah se girmek istememiştik!. ihtimal ki 
şi gibi birdenbire çıldırmak duygu. bu kadar kara insan, bilhassa ka. 
lan içimde taşmıştı. dmlar arasında beyaz vücutlanmı-

. . . mı pek fazla gö~ fikri, bi~i 
Jlanalar ıçı boş harvan kemikle - h' b d t tmi'.,+iJ 

. k dıkl • d-dük ıca a ave e :ı ..... 
rınden çı ar' ·arı o ganp u -
lerinin ve son derece iptidai darbu.. Ayin meydanının en ~arip man . 
kalannın sesleri arasında, hiç şüp - zarası ise ormanda yakalanmak fe • 
h<!siz benim o anda duyduğum meç lfıketine uğramış olan üç çapkın 
ht•l iştahların birkaç yüz misli hırs Goril delikanlısının manzarasıydı. 

ve heveslerle taşarak, bağırarak, Zira bu hayvancağızlar dünvadJ 
hep bir ağızdan ~n,. sür:kli fer. belki yeg!ne olarak ins.:n yerine 
yatlar kopararak muthış bır dansa kondukları bu yerde ağaçlardan ic-
koyulmuşlardı. "" dirilerek ağaçların gövdelerine kı• 

Acaba bu hız, reisleri olan öenim kıvrak bağlanmışlar, yerde hayret 
ayin meydanına gelişimden mi, li ve ürkmüş gözlerle önlerinde çıl 
yoksa herkesin birdenbire anadan gın gibi bağırışıp kaynaşan bu in 
doğma çıplak olmasından gelen bi:.- sanlan afal afal seyretmekteydi!r 
hız mıydı, pek kat'i tayin oluna • ihtimal ki, bu çapkın delilcanlı 
maz. ha.Ia gözleri önünde çınl çıp' 

. . . zıplayıp duran diri ve parlak vücut 
Fakat ayın meydanı bırden bıre l H k dı l h ha . u ana a n arına ayran yra 

0 vahşılere mahsus yanık et ve ter bakın kt •dıl 1 
kokulu, delicesine gürültülü, baş a a} ar ... 
döndürücü bir kalabalık arasından Halbuki yavaş yav:ış tutusma 
aynı zamanda coşkun, neşeli ve kor- başlayan büyük ateşlerin üzerim 
ku verıci sekilde kaynaşan velvele - kendilerinin kanlan dikenlerle SIZ -

}erile dol~vermiş, Banalar bir be - dırılarak kendi kanlan içinde diri 
yaz Avrupalının hayatında asla !ıis diri haşlanacaklan taş kaı.anlar 1az_ 

setmediği o yan rüyada gezme:k makta idiler. 
ise ayrıla:ı bı taht, ağr:.ç dalla- neYinden ker.di ruhi tllemlerine t3 -
ürtül:nü:-. toprağı~ · zerin° ·1 d Çapkın gorillerin vaziyetinde o · 

lan diğer bir kısım da yerde bağcb~ 
kurarak ellerindeki darbuka ve dü. 
dükleri öttürmekte olan çoğu beyaz 
kıvırcık saçlı Hana ihtiyarlanydL 

marni; le geçmiş bulunuyorlar ı. 
\an kürkleri kon:nu~. çatı şeklinde 
yr 'cştirilJ · • v "7 dall~n-ı:r. i~ :e - Hissediyorum ki, bu çırıl çıpla:; 
ri:1e büyük · -:: r 1-li kuşların u ,·e müthiş bir elektrik bataryasına 
ı, at ve ıyru' tüyleri takılmış gibi mütemadiyen titre);,., 

'l:n her tara'ında:rı gayet uzu ~ıçrayan insan kütle!:>ini artık yalnız 
o on be~ yılan da sarkıtılmı'.;t!' .. anane ve itikatları tahrik etmekte 

~>uıJhe,i~. C.:Unyanın en ütlı bütün bu insanları o anda her 5eye 
6i' 1g~~iğini teŞ::il eden bu yılanlar urilk'.em~k için en ufak bir işare\ 
ölüydüler. k:. 'i buiıınm~~.taydı. 

Ben reis yerine gider gitmez, bü- Günler ve g~:.!0r fa ı1 :ısız dan" 

Zira onlar da siyahları kaybol -
muş gözlerile tatlı tatlı önlerindek· 

kalabalık arasında danseden küçü -
cük genç kızlara aynen goriller gil:>ı 
bakmaktaydılar. 

f nevamı var J 

Q i z L i v A z i F EDEN devresi için yazacak dikkate değer cenubi Almanyadan, sosyalistler ko. H.ibbentrop grtiriJen karta baktı· Şimdi biribirlerini görmiyeli oı; 

ı;eneye ) akındı. Biribirlerine kavu
~n iki arkadaş muhabbetle kucak . 
la:;.tılar. ~ HARiCiYE NAZIRLIGI NA 

- ıs - Çev:ren: FETHJ KARDES 
~~ . 
~ ı~anda onun mazisini dC' 1 man her şey yoluna girer ve glizel 

ettı· n·ben sk' b' K . . · ı"ı trop e ı ır as· 1 eytenın haba'ı bir izdivaç proje _ 
{) ne nıensuptu. Fakat evvela sini pek fena karşılamazdı. Akc:i 
~<fltıak istememiş, ecnebi mem takdirde ümit yoktu, fabrikatör, kı
lı~ Çok gez~iş, u~umt ?arp- zı~ı serveti, hatta işi olmıyan ve üs.. 
t. t{ Parlak bır şekılde hızmet telık hayatım kazanmaktan da aciz 
bir ayatmın bazı safhalarını olan bir adama vermezdi. 

b·r esrar halesi ona hayalpe- Genç kadın bunları kocasrna 
l:enç kız için a\·rı bir cazi- anlattıktan sonra sözlerini şiiyle bağ 

~~kteydi. · Iadı: 
t u :>e\ imli delikanlı. harp. - İşte böyle. olanı biteni sana 
a terhis edilince ha\'atlanna hep anlattım. Sonra neler olduğunu 

~ ~ Ve~emiş bütün başkaları sen benden daha iyi bilirsin. 
t ~ 1 b~r işe malik değildi. Bu 

1 
. tlte::.ı için en büyük bir ma. POL!TIKADAN NEFRET! 

1' hu 
'ı ~ . ırada Havser genç kızın Izclivaçtan sonra bu yeni \'e me-
'ltıa .erıne Ribbentrobu ziyaret sut çift. monden hayattan epey müd 

•
1 ~erini de\Tetti. Ribbcntrop det uzaklaştı. 11ef;hur siyaset ada _ 

ın 1 id1re e:ler ve ihtiyar mı Fon Rinbbcntropun tercümei ha 
takdirini kazanırsa o za - lini yazanlar onun hayatının bu 

bir §ey bulamazlar: bu dc\rretle kay- miini tlerden, müfrit nac;yonalist:er Hudolf lless ... 
ele değer ancak iki hacti~ vardır hepsınden nefret ediyorlardı. Siya - E\ c:ahibi bir lahza düşı.indü. Son 
E\'lenmeyi takip eden ilk sene zar. <;İ cinayetler artık ah\'ali adiyeden ra SC\ inçle salona koştu. l\lisafirin 
fında ailenin ic:.mi konulan Rudoll olmu5tu. iki elini uzatarak hararetle karşı -
bir erkek e\'lat kazanması, ikinci se- Müfrit na yonalistler Versay mu- ladı: 

ne de Bettina isimli bir kız çocuk - ahedesini imza edenleri ve Fransa - Rudi, aziz Rudi. Nihaeyt ben 
!arı olmasıdır. ile sulh taraftarı olanları katledi • görmeğe geldin. Görüşmeyeli ne ka. 

Ribbcntrop vaktini yazıhanesile yorlardı. Hükfımet darbeleri biribi- dar oldu. 
evi arac;mda geçirmekteydi. Alman rini takip etmekteydi. IIam'mrgda 
şampanya fabrika ı Henklin ecnebi komüni tler faaliyetle çalışıyorlar, 1 HARPTE~ ARKAD \ŞLIK 
memleketlerde dC' şubeleri \'ardı ve ~ lilnihtc bir avu; tahrikçi iktidarı 1 · 
bunlarla da alakadar olmak lazım - ele alma\a t~ .~!>hih ediyor, bu yi.ız. Daha h~rbin ilk ~ne ind~ !~~dolJ 
dı. Çok meşgul \'C işleri başından den on d5.1 l~i~i ölüyor, birçok ki- lle s ile I·on Rıbbentrop bırıbırlc -
~şkm olnn Hibbentropun ~olitika ııi yaralam~·ordu. . . 1 rine do luk . . yemini et.mişl~rdi.:..~ib. 
ıle u~rac:masın:ı şa~ma.mak ıcap e - Bu şeraıt dahılıncle, me~hur bentrop zabıt mektebıne gırdıgı za-
der. llcnkl firma..,mın \'ari5i l•on Rib -

1 
man He::.c:lc tanı)nıitr. ilk defa sır. 

Esasen Hibbentrop o dedrclc po~i j bcntrobun politika ile uğra~m~ldan malarım beraber takt~lar 'c cephe
tiika ile me•mul olmaktan, hattı. 

1 
çekinmesini gayet tabii görmelı. ı ye birlikte hareket ettıler. 

politikadan bah edilen yerlere de -1 İki i araı;;ındaki arkadac:hk taır. 
vamdan \'e bu mevzu üzerinde ça. BEKLEN~ılYEN HlR ZlY \RET' \'e amimi bir dostluktu. Günlerinin 
lışanlarla temastan çekinen tek a - yirmi dört ~atini beraber geçiren. 
dam değildi. Eskiden a il \'e güze1 Fon Ribbcntrop günün birinde ailelerinden gelen mektupları bera-
bir meşguliyet olan politika şimdi birkaç sene evvel l Iavers"k okluğu l>cr okuyan beraber sevinen \'e be -

0 mana \'e mahiyetini kaybetmişti. kadar beklenmedik bir ziyaretle kar.1 rabcr tehlikeye atılan bu iki genç 
O zamanki Almanyada politika şıla5tı. 1 zabiti biribirinden ancak ölüm ayı -

kinle müteradif bir mana taşımakta Ribbentrop Dahlemdeki kendi 
1 

rabilir sanılırdı. Böyle siperde do. 
idi. Kin, Almanya semasında en malı villasında oturmaktaydı. Biri ğan do::.llukla bütün hayat müdde -
hakim bir yıldızdı. Şimali Almanya, u~k. ziyaretçiyi salona götürdü. 1 tince devam eder. 

Aradan geçen on sene zarfında 

Ribbentropun talii peşini bırakma· 

mıc:tı. Servete kavuşmuş, bir afü 
yu,•a ı kurmuş, iki çocuk sahib 
olmuş, serveti bir kaç milyon mark• 
buim111tu. Biivi.ilı or lllİıraia da 
namzı>t n. 

HARM!TN SO. mA FAK1R! 
Rodolf Hess gelince, terhis edildL 

ği ::·ıman arkı:srnda dört uzun ha~ 
sene--i bırakmıs, ~öğsüne bir düzine 
ye yakın mada!v" srnıtamıştı. bç 
defa yaralanmış, resmi tebliğlerde 
i mi p-eçmi5ti. Şimdi, gene harpter 
e\ 'elki i~ine, Hamburgdaki kuma~ 
ticarethanesinin tozlu tezgahınır 
arka ına mı geçecekti? 

1919 sonlarında, yani Versa) 
muahedesinin imzasmdanberi bit 
seneden fazla zaman geçmış olmac:ı 
na rağmen sabık mülanm Rudo 
Hess gene eskisi gibi üniforma giy 
mekte idi. Niçin biliyor musunuz 

(1)enntı ftT) 
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. . u ar e e o ası mermer 
~~hrayıke~ır. demıryol~ Fransa havuzlu Halep meyhanesine dal 
iÇi n asken bı r zaru rettı r; fakat.., Muhtar dede ~in fakmda olmadan söylendi<. 

Akdeniz kıyılarındaki Afr.ikayı hathüstüva Afrikasına ;ah~:! derhal hUrmet vaziyetini tekrime çe.. 

dufu demle?UJ1eyi orada yapmak 1<;111 araf 
bqladı. Fakat dedenin gerek kjaveai, 
cübbeli heyeti, gerekt1e sakalı ve kıyafet: 
bir meyhanede oturmaama mllaalt delfldl 
tabur lı:umandanı daha g1lndUzden 1edeye rltt 

virdi. Dedenin pazarlık teklifi!li nazan itibara al. 

bagv lamanın Fransa için kıymet ve ehemmiyeti madan verdiği fiata tabaka ue ağızlığı paket ya-
parak uzattı. Dede dı§aM çıkarken mason usulü rek Halcbde rakı içmemesine. balkın 

böyle blr halin c;olr rena dQftıneelere yol 
.. Sahrayıkebirden geçen bir gi· 

mcndifcrJ. 
"'Afrikanın ray dQıcme ıurctiy. 

le tamamlanmıJ vahdeti.. Bu ta
savvur, Fransanın milli azamet 
,,., faikiyeti.1i du3~o~n c- • ·· ·~m 
lekeci Fransı:ı:ın elli senedenberi 
hayalinde yaşıyor. ~ıcak kum çöl
lerininn boğucu rilzg,fflar~yle kar 
fdaımadan Sahrayıkclııri geçmek . 
için hangi fedakarlıktan çekinılir? 
Bu ıimeıı,difer yolu yalnız Afrika
daki Fransız müstemlekelerinin 
teminiyle kalmıyacak, bizzat ana 
yurdun, Fransanın emniyeti için 
de çok faydalı olacaktır." . • • • 

B .. 1 . al L' tey -~y Nıjer baraJtnın ı~aatı yakında bıtutk vı Sa1ı1ayıkeb11, Nil kıyılan u soz en mare§ ıyo .u • . 

1 · ti. N t liğin ... -n kadar munlm ve mahsuldar olacak 
emıg r. e va anperver 1,1'1; , 

ne de bu işlerde ihtisasından ıtıp· Bundan elli ıene evvel Dakar rikada Nijer vadiıine kadar ıok. 
!ıe etmek müın!:ün olımyan bir 
tdam. ve Senegalda oturanlar hatırlar: nak istiyordu. Fakat, 1870 harbi 

1882 ih
• d N"" h • n- Hayvan nakliyatı ve Atlaı de- bu tasavvuru nutturdu. Yalnız 

tar ın e 13er ne n ~e- _:_s '--' d K bl K g d Dil 1 • • b" 
~-d K . B k k il b' 1 ur· ııu;ıı. .... r ... ann an u uruya 187 a ponşe ısmınde ır 
.-uı e eyı a ~ o e ır eı en •--~-- "d d h h bir "f di Uh ..a:_ C . il N" • d'f 1 sk ri __ ..___ ~ gı en a:- at 11 en • m enu... ezayu e ıJer ara 
pmen ı er yo unu a e ~t- bu h rai "ni ba da b" • "f • 
1 1 . . . ,__ ... 1 fer ralann ayat ıe tı ı· sın ır pmen.di er lıattına daır 
ar a ınşa ettırmıı Oıı.au mareıı- ba d i . . ti E b" • • --~--
J-L- d 192 7 d b n- • tan p eğ Jtirmıı r. ğer ray ır proJeyı ~ nazırına ıun • 

(;"X,l" e e u mevzu UJ:enn- • • • • 
d - 1 • ·· 1- d • Afrika ıçlenne kadar gıdene Se. du. e ıu soz erı soy uyor u. • 

.. Sahrayıkcbir fimendiferfnJıı cu~.~~boktu, -~eyde de aynı O va!:tln nafıa nazm olan Frey 
mutlaka yapılması, hem de çabuk degıııklik olac&&uıı.. sine hakikatleri old:ığu gibi gö· 

yapılması lazımdır. Zira Franu. 41 MtLYON iNSAN DEMİR ren bir adamdı. BUyUk nafıa pro. 
nm Afrikadaki milstemlekeleri YOLUNDAN tST!FADE jelerine glriıerek harpten mağlOr 
tam bir vahdet teşkil etmek anı- EDECEK çıkan Fransanm zaafmı bir kat 

daha arttırmafa taraftar değildi. 
~etindedirlcr. Bu vahdeti ancak Akdenb '--'•nndaki . Afrika- ak buna 
ray tamamlar. Zen&fn birer vatan . -:r-- . . . F at rağmen btı yolu Fran 

tın k k b~1• • d 1 S dan yı, HatbUstUva Afnkasıyle bır - saya faydab olacağını dDtündU 
o a a ı ıyetın e o an u • n1 ,.__ ini 1 k h '-

N . • 1 1 hak"kt ı.... lqtirme n .... ,. ... et an ama ve are&ete geçti. 
ve ıJcr topra . annm ı -r- . . bir ~r bil k D rb 

• • ....,.1... d k ıçuı parça co ••• ya me e al yolun geçeceği yerleri 
mctını ,,~ .. z ray mey ana çı ara- ,_.u·d· A'...:ıı n1ı ,._.., daki • k 1 i d 
bil" ıuuı ır. IL"'..ae ... ,,.;ann tay:n etme ; n ört komisyon 

Şı~ ... ndif 1 h" d -ır -• 1 Franıız milltemlekelerinde bir tqkil etti. Sahrayıkebiri tetkik et· 
ıme er e ın e ıtU.I' auy e - • 

• b'" u1 d 1 k kt mılyon Avrupalı olarak 14 milyon mek Uzere ilmt bir heyet gönder. 'Dlf uy ~ a am ar pe ço ur. . . 
İtalya bile Afrikayı bir baıtan n~fus var. HattıilıtUva ~zennde. di. 1881 yıhııda bu he:e'" bir ku· 

• b b" d . 1 kı Fransu mllstemlekelennde 15 yu bapnda otururken yerlilerin 
oır aşa geçen ır emıryo unun . • 

k d '--· t1i h . tli milyon ınsan oturuyor. Buna bu hi!cumuna ufradı, tamamiyJe öl-ne a ar .uyme ve e emmıye • • •• 
)ıd 1 t T bı cıvardaki tngılız ve Portekiz mUı diirülıdU. çat henUz giriJemiyece~ ugunu an amış ır. ra usgar. • • • 

H b . t t kla b" 1 temlekelenyle müıtakıt ztncı IJ- kac:ar korkunçtu. Ba akibet yolu 
11 a :~ıs an opra nna ır eı- b mh • ti d la 
tirmcğe çalışıyor. Ve buna mu. . '"rya cu unye .va~n aı mu tayin edecek komiıyonlann Fran 
ntffak olduğu ıün Akdenizi, Şap ıl~ve edesek bu dem!ryolundan 41 saya çağınlmasına sebebiyet ver. 

de .. :.· b ·ı k bir d • 1 mılyon inunm lıtifade edeceği dl .... ıne ag ayaca emıryo 

npsma ba la ataktır. ar.taıı1ımı olur. Otuz sene ıonra Cesairden Ka· 11 
y Bu hattın iktı..ıeıı ne kadar ,>a kadar devam edecek bir demir. 

~deıUz - Nijer demiryolunan faydah olacağım anlamak için yolu baklanda iıtikpfta bulun 
:llemmiyeti Uzerinde çok durma- Dakar • Kuli Kuru demiryolunun nak Uzere bir firlret teıekkül etti 
Ja ihtiyaç yok. bu hat Şimal deni. iki senelik •tatiıtiklerine bakmak .ı,; ıene sonra patlaya!\ cihan har
dnden Cine körfezine kadar de- k1fidir. bi bu iti yanda bırak':Jrdı. Fakat 
ram eden tek Fransayı temin e. İkinci imparatorluk devrinde i 928 de bugilnkü Frar.sız cumhur 
Jecektir. Zencilerle m~skdn Fran- Senegali İtgal eden Franaız gene· reisi Alber L6briin tc:rıo 1·-dan ku· 
ıu topraklarını ihya ec!ecektir . =ali, Fransız nllfumnu orta Af- (neva· 9 ·; ı ..... 

GOzle:inin önüne; nencerede ıru,- yş; gecesi ~üzü. kıp bahan, 
arm öttüğü bir bahar sabahı geldi. sevinci derdi, biribirine ka~. 
)da aydınlıktı. Ocak yanıyor, ni· §ekilsi%, ezilıni§, yuğnı1r .• cş bir hal. 
1esi bir gençlik türküsü mınldana- de, bir sel gibi taşarak, başından 
ak, '°rba pi§iriyordu.• Bumuna gül ~luklara ütı. 
irkesi kokusu geliyordu. Alnında 
ir serinl~ vardı. Ninesi, it görür- Bir ses. tarudıfl, sevdili bir ~ 
en, dolaıırken, ikide birde, onun onu çalınyordu. Çağıranın kim ol· 
altılı döşeğin yanına gelerek, al- dulunu seçemiyor, ayr.d edemiyor 

* 

ile kendisini sel8.mlıyan satıcmm hareketini görür 
görmez işi anladı. Bozmadı. Aynı usulle mukabe
le ederek oradan ayrıldı. 

Gerisin geri tabura dönmek i~ ~arşıya sa
•• aa deder.ın ıtrkırondan ikı kl!jı koşan.k geldiler. 
Bunları yahudi satıcı göndermiş. ve t.tta~ rUtbe. 
'lınde 'Jlr TOll~onun mevlevi t.aburuyla \::ir!lkte ge1-
jfğlni, 11:s.retini Uzerlnde taşı·':ğrnı. ~ Unt'U dere
ce ı.ıı~ıt.bmdıın old·Jğunu ı"l~yl~pıı,, de'i~vf' yardım 

etmelerini ve emrinde bulunmalarmı tenbih et. 
:niştL 

tki mason dedeyi Ç!u·ş1 ortas:nda öuldular. 
Karş1sma ge!:iP kendi usullerty1e ihtiram göster
Jikten sonra sordular: 

- üstadı iizllm ne l'mr!"derler? 
Muhtar dede omuz silkti: 
- Aziz biraderlere teşekkUr ederim. Bir iste. 

diğtm yok! 
- Şehri gezmek amı ederlP.r mlT 
- Kendim dolaştnn. 
- Haleb mMonlar locMmm snllhlyetf muay_ 

yene tıe kltip biraderi bizi malyetJnlze memur et
tiler. 

- Şimdilik JOzum yok. Sizi ararsam nerede 
bulurum. 

- Bug(ln u~dı!hnız dftkklı\ kltip biraderin 
mafua111dır. Oraya mUracaatinlz klfJ! 

- Peki .•• 
Jluhtar dede onlardan aynldT. ~vle manza

rası güzel bir meyhane bulup gilnlerdir mahrum ol-

aöylemlııtL 

Dede, akfamcıhk ıaatl gelirken bayati 
m oluyordu. Bir ara gidip net bq ':le·.a.a .. U'll""' 

dUşUndU. Bunun hem uzun, ham de ıcttıret 
fmı betab ederek vazgeçtl Ca~ıian d.:>lafU
kapılı Ckaa) larm bulunduRu caddeye cini 

lc;erden zurna, darbuka ve +;1Jr!tl arat
dan mUrekkep bir çalgmm ahengi duyular• 
nn lSnllnde yutkuna yutkuna !lir "'8~ bir 
dolaşan dede nihayet kar:ınn1 va~. Gitti ~"' 
klndan agel ve kf'nye aldı. ~iklrPmn; -rt~ 
bab almak Ozere dUkkAna bıraktı. KPfiyryl 
sokağa c;ıktı. llk rugeldiği kaayı; daldı. 

Buram taştan yaprlm11. bfriblrlne bttfl!' 
relcrııen mUrekkl'p bir binaydı. Orta verdf 
ve yumuşak taş döşeli bir mevdenhk bOll,.. 
tasmda da blr havuz vardı. !c;tınri ctınara ., 
beki dumantyla van llislenmlş tmlunan ıı..
vakfara yerletmlş akşamcrlar. l5n!rrlndeld 
rm ftzerinde surahllerle duran ~ sabi~ 
nı kadeh kadeh attştmyt'rlar. kenardaki 
dan birinde yerleffen su bol vnll'!li Surl~ 
lan c:alıyordu. Dede <:oktandır hum oıcto'-' 
ilk dl'fa bu ,.e1rllne ras~ldl~ me'\'banfl! 
kendl9hıl kaptı. lroyuwrdl. H,.men re 
birine girdi. MllSHtnl dnnattmb, 
kısmı çeki§tlrmefe koyuldu. 

•-ımm oMJ :mı .. t .. •Jliilt ... ;ı .. ı .............. ~ 
mıyordu. Yalnız, bir hasis aydınlık- da mmyor, &eVIİ]Ol': ~ ~ 
taydı. Gün doğar.a kajar, odaa_ vaı yavq dertlerden 1 

yalnız kalırsa, kendi alıı da nine- Dqarda .. ma arayordıı. 
sinin alıma benıiyecek, ve 90fuk Jrıalılt keskin, mavi ~ıl' ~ 
tan donar gibi, korkudan donacak. oır §UD§ek ;aktı. Ze~,,, _ _..1,. 
tı. çıplak dallı, Jallanan ~ ~s..A 

dil. Sonra bü.)'iik bir gQID~ 
İ~ri ahırdan kara tosunun ICSJ sa bir zaman için bQtilD ,,,.,,.. 

duyulldu. Zeynep, bu seste, odayı tüne yükseldi. 
mdaki bezi değiştiriyor, ılık bezi du. 
aldı rd DiŞlnceleri biribirine yapıpm: 

np, serini . koyuyo u. "b" d" e· aralık b ıklıld 
gı ır ı. ır , u yapış ar 

Yazan: CAHıT UÇUK 
aydınlatan bir ı,ık. bir sıcak bula-

rak, taze bir kuvvetle, yerinden sıç- ~1:;ha=L~ ~ 
radı. __ __,... 

Zeynep, bunlan garmemek ister çözülür gibi oldu. O zan:an ninesi 
ibi, gözlerini kapadı. Bu sefer gö- nin kendislr.i çalırdJlın· anladı. 
uşleri d-:ği •i. Ocak başındaki bir- lçeri girdi. 
tk cezveyi ateşe sürüyor, ~ker atı Dışarının ka anlıltn3 alışan ıı 
-or, kahvesini salıyor, kaynaya .. :ık Ieri. ocakta yanan odu~l3:m kırrnı 
abaran kahve>; fincana boşaltır zı aydınlığile kamaştı. Küçük adım· 

• en, nine inin ~ - ···ünde beliren !rn· tarla yatağa yürüyer'k nine·!r:, 
"WDU, onun, ilk yudumunu içtiğ doğru t'ğildi. 

•ahvede buldutru tadı anlat.'llak i· Yıt~lı kn hnın dişsiz ::\m karan 
fo, başmı S.'.l!layışıru görüyor gibiy· lık bir kuyu ağzı gibi açık kalmı~ 
jL hrnltılan susmu~tu. 

~ ..,, 
Bundan 'l.)nra ninesine kahve pişi
remiyecek, onun buruşuk yüzünde· 
itl gülü,ü. gözlerindeki pırıltıları 
vorer,tiyecekti. 

Btı an, ba~ içindeki her ~Y 
yerini deliştirdi. On Qç yıllık ya,:ı· 

Ü)'Tleb. korkcyta. hayre~le 
t-::kıyordu. ihtiyar 1 ·ırit'11T' göz1 

cam.aşmış ~akışlarla. vatağın ;:ı 

·ındaki duva:-da titr~n kırmız 
•ft•l<lara dalmıştı. 

Zeynep ba~ınnak istec". ~i c:ı1 

madı. Kendini yatağın · st'Jne at 

-4- açık bıraktığı oda kapı:.--_.. 
Açık kapıdan hrlayarak, ahıra mi§ ninesinin rözlerin; 

tı. Yüzil ser: ve soğuk .. ir seye c! • 
'll;şti. Bu Ay~ ninf'nir yorg:ı . 
kenanna ya .. ışarak kat·'a~ eliy 
di. 

Küçük kız, ürpererek geriledi. Ya • 
tağın kıyısında dizüstü oturarak 
cylece kaldı. Büyümüş •özlerle m 
ne3ine bakıyor<:u. On··- yakınını:! 

'>lduğu hald~. aralannüı., aşıl .. 
imklnsız, sazlı bataklıldar ·ıar gı 
biydi. 
F.rtınalı ge~t..erin sec;lcrır.den ü. l 

tü~ii zamanlar. kendi dYıeğind"r 
ayarak. n:nes'nin kov-.umr ~ 

·-\'· kollan arasına büzül~ek J 

:'Urdu. 
Vücudu. gözltri ônQ:-<c. yakınır 

da yatıyorke~. uzaklaşıveım! !ıca;c koştu. Mandalı kaldı:-arak. içen ' ~ 
ıığın, yüreğine doldurc.uğc dertle girdi. Küçiik im. allamata bat ~ 
~itriyor, çenderi taK' aıJordu: Ahınn koyu karanlıfı. kara to • nesinın açık mavi gösd, O#~ 

- Ni.ıeciğim ... Nineci~iml.. sunun vücudunu yutmuş. yalmz ne de l~"Ilba J§lima ~~ 
,,.özleri parlıyordu. Onun .. ı-...1. ı,. :·;, 1tsd Ocaktairi kı-mı~ı o<lı:nlar, bazan ı. •ouv<-

lmı sanıyor' alJıyordu. -~ 
.mmızı dille. çıkaran!< yan•yor. Zeynep. o yana yürüdü. One dol- Oraya bir daha ctımmi,. .,....-, 
bazan fısılt::arla çıtırda;arnk söneı ru uzattığı elleri kara tosunun ka. rdu Tosunu boynundlld .,...1: 
~ibi karanyor~u. :life gibi ywnuşak. ılık vücuduna i k • c! pn çıktı' ..... Ni_.ııt ~ 

Zeynep. duvar!an boyayan kızı 1eğince. bütün kayıplarını bulmu~ t:raod. 
1 

• d"l Ocaktaki :~ 
'b' b" ük" b. . .. ... . 16 1 aya gır ı er. ..J v -

.. enklerden sonra kaplayan karanlık 11 1' ur ır sevmç y!.lregını sar- ter sönmQ , bir yılın k1ol ..,.,. 
·ann içine düşmüş gibiydi. Ertesı iı. Kollannı onun kalın boynuna lt ' 

;ünlerin ekmeğinden. tarlalardak folayarak. ağlamağa başladı: m~a~ tosun. yuvaya rlJd" ~ 
·alışmaya. kışın hrtınalanna kadar - Kara tosun! .. Nintmlz öldOI. ti anlamış !iti ~? kUSU ;-.ı~ 
'ıer §CY. bütün düşünceler. başınır Gözleri }'an kapalı. kollan kara küçük kızın va'11Nl çöktfl. 
içine çöreklenerek yığılıyor; o. ne tosunun sıcak boynunda: vQcudu bapm orıun boyt'una dıt)-adl-
yapmak lazımgeldiğini arayıp bula- ahırın ılık, gübre kokusu havasın- (Devamt var) 



~· .ıa. lranıvaylarmın aynpbir 

ij~· LE Clochard [' is
~bu iUetede tramvaılara 
, !er, :tarifeler vcsaircha-

H A. B E K - Akp.m Poetua 

"Sanki hınk demiş, burnundan düşmüşl,, 

Diy,ana Dürben'e benziyen 
bir kız bulundu ! 

• 

~ ~tartmakta lrullam
~~ .... tr o ' lcadar hassastır ki 

~4ec ufak bir toz 

Katrin, 
lanıyor; 

Holivuda 
Diyana 

gitmeğe hazır-· 
ile birlikte bir Kırılan saadet 

Oıı eye rtesir eder. 

~ ~~zinci asırda Franaa-ı film çevirecek Nakleden : HATiCE HATiP 
l l\ola:rak ~ye lrul-1 h batıadıw _ Budapeştede bir/ sin~da ge-

'' b' . gı zaman koy. çcnlerde Diyana Dürbcnin bir 
'-ıı: tzıı ıslansın ldiye ya - f·ı . .. il. k ki 
''ı;drrtror ı mı goster ır en, ışı: ann yan-

• ona karşı gelmek dı - b. d b.. .. . .1 Olur d' . . . gı ır sıra a urun seyırcı er 
ıyc ı ıtiraz etmışler-ı "A 0 .. be ,_ l . d' S , ur n ıvuraya ge mış,, ıye 

~ bi haykırmışlardır. Herkesin gözü 
h.t:" r günde tartıhrsa-ı . . 
~~&ıkletinizden daha a-ı balkonda, ılk sırada oturan bır 
~~ .. genç kıza takılıp kalmıştı. 
tııı • Çunkü sıcak havai H ttA b' k · cil · 

' 

Ilı ....., ta . 
1 

. a a ır ço scyır er, ımza 
brı. • .. s sıy e tcrazıye . 

"~ll'c.-- k d' B ~ almak maksadıyle yıldızların ya-
6 • ~e te ır. u ~raıt k tular 
011tiloluk bir adam 250 nına oş . · 

ı.~ a)h 
1 

k . Fakat bıraz sonra mesele anla. 
~ı: 6'r ge ece tir. 

t 

1 

~ ne SadI on eenedir evliy
diler .On senedir bu ailenin aaa. 
detini bozacak en ufak , bir bulut 
hayatlannm ufkunda görünme

mi1ti. 
SevifCI'ek evlenmiJlerdi. Anla. 

şarak yapyorlardı. 

Mea'uttular .. 
Kilçük bir eYleri vardı. Onu ba 

&it, ucuz eıyalarla, fakat zevkle 
döşemitler.di. 

diyenin elinden düşmüş bir yu
makla oynuyordu. 

İşte tam bu sırada sokak' kapı. 
sı çalınmıştı. 

Bu saatte hiç bir ziyaretçi gel· 
miyeceğini bilen karrkoca biribir • 
terine şaşan gözlerle bakmışlardı. 

Sadi kitabı elinde tutarak kapıya 
yakla1mış, açmıştı. 

Kapının önünde, ayakta ihtiyar 
bir adam vardı. 

. l'tılı ldokt 'dd' şıld~ Balkonda oturan genç kız 
ııı.. _ orunun ı ıasına . . 
. '"'Clllar b' • • b" Dilrben değildi. Fakat bir kardes • ınsıne veya ır . -
. onun ,__ d k ka!C.ar ona benzıyen Katrin Ba • 

Katenn Di)'Bnanm, resmi bu
lunan bir afiı önünde •• 

Sadi kilçük bir memurdu. Beş 

altı ıene de bir, mutma beş on 
lira .zamabıl>ileeek bir insandı • 

Fakat onlar o kadar kanaatkar 
ve aralanndaki anlafmadan dola
yı öyle bahtiyardılar ki, bugünkü 
vaziyetlerinin devam etmesinden 
ba~ka bir temennileri yoktu. 

Geniş bir palto giyiyordu .. Yü· 
zil sapsan, gözleri kederli bir a
damdı bul. 
Kapı açılınca: jr._ <A<U :;,oısm a en- . . . 

~tUn b ld kl . • ü yer ısmınde bır Macar kızıydı. v e . u u an ıçın g • .. w .. . . 
&· o gun oturdugu koyiln şchrınde.n 

it ~ı'ka f - nn·· Peşteye gelmiş, ilk defa olarak si-
n pro csor un .. .. .. .. . 

o 0r b .. kü' nemada gorunmuştü. 
b c ugun genç 

}'{izde 11• • k ki . Bu benzeyiş duyuldu. Rejisör e ısı, er e erın . 
~ t kic>Jtsa •1 h tmd lenn kulaklarına kadar gitti. Bir 
~ nı aı e aya an .. .. . 

de;;u· ı d' . d" rc1ısor genç kızı bir tecrübe filmi 
ııı... G er ır ve ız ıvaç- . 
·•Ut\bir t' çevırmek üzere Peşte stüdyosuna 

bıı ne ıce vermeme-
~ lldan il . 1 kt d' davet etti. Stüldyoda geçen bir kaç 
~- crı ge me e ır. . 

,, tanın d - .. ..ı ı.ı - saat ıçerisinde genç kızın Dür. 
~~· ogrıwan uogruya 

• 
11ldc tcs' . ksa da ok bene olan benzeyişinin yalnız ha. 

1\c ı ırı yo ç · ~ kili d 'ba -~ il erde nikotinle blitün ncı şe er en ı ret olmadıgı 
t ~r. bu d .. .. d anlaşıldı. Katerin, Dürbcnle ayni 
~ b ara a gozun e 

L .~ iliyeti a al yaştadır. Ayni yılın, ayni aym, 
'11t;ı, z ır. 

"lı gu·· il 1 d ayni gUnUnde doğmuşlardır. Se-llor m ş para ann a . 
~ trcsinin altındaki K. sı de Dürbenin sesine çok benzer. 

ı,.~tti, za d'ld"ği 'bi Tecrübe filmi çok muvaffakı -'\in nne ı ı gı , li 
1.,, g Gco k 1• 1 • • yet oldu. Onun için Katrin şimdi 
"' • rg e ıme ennın 
~ti ijeğil resmi yapan Holivuta gitmek üzeredir. Holivut 

, 
./ 

Sadiye iyi bir ev kadınr idi ve 
kocasına dalına gfiler yU.z göster. 
melini bilirdi. 

Eğer ba.zan bir ldükkin came
kanının önünde güzel ve pahalı 

bir kumaş seyrederken, onu ala. 
mamanın ufak bir aa gibi kalbini 
sızlattığını hissct:mit bile olsa, bu 
ufak mahrumiyein acnmı bir gün 
bile kocasına göcstermemişti. 

Sadi ile Sadiye evlendikleri tari 
hir. üzerinden on acne geçtiği hal
de daima nqeli ft biribirlcrinden 
hiç bıkmadan yqamıılardı. 

- Sadiye hanınu görmek isti.. 
yorum, demişti. Genç kadın ye· 
rinden doğrularak: 

- Emriniz, demişti.. Sadiye 
benimi .. 

İhtiyar adaını kapıyı iri gövde. 
siyle kapayarak ağır, ağtt şu söz· 
leri söylemişti: 

- Ben İhsan Şevkinin babası

ynn.. Oğlum ölüyor .. Son nefesini 
vermeden sizi bir kere daha gör. 
mck arzusunu izhar ediyor. Bu
rayı\ geldim. Sizden, bunu evla. 
dımdan esirgememenizi rica ede· 
· im. 

Sadi de, Sadiye de sararmışlar -
dı .. 

İhtiyar adam: 
- Ona bu teseJliyi vermeğe bu 

tcuzer Gra ·n baş harf· da bir stüdyo, iki q genç kıza 
t' yı müşterek bir film çevirtmek tasav-

~. lııı lıı il vurundndır. Dürben ve Katrin bu 

Bu benzeyi~teki kuvvete Ka
tcrin de f&§IYOI"• 

Bu saadet belki ide böylece on. 
.ar ölUnciye kadar devam edecek· 
ti .. 

son teselliyi vermeğe ve gözle
rinize baka baka ölmek saadetini 

:ı"lı1t g tcredeki ahalinin 
1'1ı dolapn bozuk gümüş filmde iki kızkardeı rolilnU oyna. 
'-t Yekunu 60 milyon, yacaklardır. 

. •!arın yekunu da 10 mil Dümen şimdi milstakbcl Partö. 
~ ıı tutar nerinin gelmesini sabırsızlıkla bek-

li{ . 
tnıı a~esinde 4!5 bin harf lcmekte ve onu bir rakip gibi de-

~tt· ltu hemen her kelime- ği!, bir arkadaş gibi karşılamağa 
..,, 1 an d hazrrlanmaktadrr. e tçı r rr. 
~~li~· Yat eğlence şehri 0 • Yıldız oluşunu, Dürbcne ben-

'\ •n~ cn'ıdc Temmuz ve A· zeyişine borçlu olan Katrin Bayer 
'il tında bir nisan havası de bu benzeyişi yüksek l-+ı' para 

· ter v 'd 1 mukabilinde sigorta ettirmiştir. t e oraya gı en er 
1\ c~e Yarısı güneşi, çıktı- Eğer günün birinde yüzünün 

Eğer bu gece Kurtulu1un yan 
sokağındaki yüksek bir binanın 

dördüncü katında olan apartıman. 

tatmasına müsaade etrneğe zanne. 
derim ki vicdanen mecbununuz !. 
dedi .. 

tarının kapısı çalınmamış olsaydı.. Genç kadın cevap vermiyor· 
Bu gece karlr bir geceydi.. Fırtı - du. Rengi heyecanından kıpkınru

na vardı. zı idi. İhtiyar onun aöz ıöyleyemi. 
Onların lrllçiık eofalannda ao- yecek kadar müteheyyiç olduğunu 

baları yanryor, Sadi, yüksek 11es.. görerek: 
le, yeni çıkmış bir edebi roman ~ - Dinleyiniz, dedi. Bu işi yap
kuyor, Sadiye kocasına bir aveter mağa sadece vicdanen mecbursu. 
örüyordu. nuz .. Aşağıda kapının önünde bir 

Kafeıtcki kanarya kafasını san otomobilde sizi bir çeyrek bekli· 
tüyleri içine gömmüş uyuyor .. yeccğim. Eğer bir çeyreğe kadaı ' li: Seriya golf oynarlar . hatları !değ işerek Dürbene ben. 

\ı ~~nin dünya da en çok zemiyecek olursa sigorta yüksek 
~! olmasına sebep ola- bir tazminat ödeyecektir • 

Katerin, e§İnin resimlerini tet. 
kik ediyor. 

İhtiyarlığına rağmen hala o. gelmeğc karar verirseniz beraber 
yuncu kalnu~ olan tekir kedi, Sa· gideriz . 

~ccrın ekseriya tek ~ya 
~ "''. 1 kelimelerden teşek. 
"· g~ OSterilir. 

\1>, 
. haritasının mütema-
1~ti • . 't" gı bu günlerde Ame 

~l tııf nezaret i mektepler 
~t 1'

1f küresi haritalarının 
, "tr~.kadar,, yapılmaması 
~tt 4Ştir. 

eve bi evlenme ilanı veren 
~ iıa r İngilizdir ve bu ilk 
~i;-cdnı 1696da çıkmıştır. 
tı,li}',.,c 'le Filistindc şeyh-• ..,.a,.._ 
~ ~it ,--.ı mezar taşlarının 

ıı~k tıyıe çok misafi rper 
tc~ "tt'tnr .. k . . "c gosterme ıcın 

t~l;ı koyarlamuş. -
Ct 

, ti;-alıYUınurtayı pişirip ye 
~h ,.. 1atıp yerler: Evvelfı 

1t ll;tre 1 
~~a !i e kaplarlar, son-

~~rlta gömerler. Yumurta 
'l'fıl\~ 1iene durur. Bu müd 
~'•lir, Yumurtanın içi sim
<tr. Ondan sonra çıka-

~h·0tltta soo k' · .. · d it ışı uzerın e 
tr~ tetkikte .... ıd ··w·· ClcJ goru ugune 
'a~ Crin yüzde 54 ü şap

\ ~ YÜzıde 16 sı 60la 

1~ de 30 u da düz giy-

' }'ada :a ~ tq~ uda ralıiplcri her 
ti( ı: içi den sonra, balrkla-
~. ~lıq n A.llahtan af dilerler. 
''Q il idilli • 
ıa <ııd · · ınsanlara hiç bir 
~. t'alt Urrnek müsaadesini 

lal>o at balıklara dayana
•t' illa 

1t...'lli r onları yemekten 
'I\ ~ alarnayorlar. Yalnız 

nra, dua ediyorlar. 

S. \"ARALAN AN (vtırn-

lan) TA \'ŞAN (kur§Unn 

yeyince takla ntryor) 

3. F le lievre toucM (il a. re
çu du plomb et fnit boule) 
(il ftıil la culbute) 

3. t: the hare, hit by shot 
(is under fire, rolls ovcr, 
stands on its head, turns 
a somersault or somer. 
set) 

S. A: der Hase (Krunune, 
Lampe), vom Schrot ge_ 
troffen (liegt im Feuer, 
rouliert, st ehl kopf, 
schliigt cincn PurzeL 
baum) 

4. T.\BAZ\'J RAl.DIRAN 
(k~an) TAVŞAN 

4 . F: le liev:-e qui dctale 
(qui s'cnfuit, qui sc sauve, 
qui s'cchnppc) 

4. t: the ha.re on the run 

D 

4. A: der .nnchttge\Hue 

:S. TA \'ŞAN KALDIRAN 

5. I~ : le batteur (letrabat
tcur) 

ıs. t: the beater 

5. l: der Treiber 

6. A \' ARABASI (avlanan 
hayva.nlan 
ri araba) 

götUrdUkle· 

6. F: la voiture l gibier (le 
char'.İot portant le gibier) 

G. t: tha cart for the ga.me 

G. A: der Wildwageıı 

7. AV (öldlirUlmU' 
lar) 

7. F: le tableau [de clııı.ssc] 

7. 1: the bag (the booty) 

'7. A: die Strecko (Jagdbou.. 
te) 

• b the bellowt!I n 
e the hamile for working li 

the bcllowa 
d the discharge nozzle 

8. A: der VerırtJ.uber (!Ur 
pulverförmige SchlicL 

lingımtl tte l) 

a b der Bla...'3ebalg 
c der Hıındhebel zum 

Bctrleb der Blaseb!il.. 
ge 

9. BUGDı\ Y YAYIGI (buğ

daylann böreklerini ku. 
rn olarak [ıslatmaılan] 
öldürmek için) 

a deposn (içine buğday 
konur ve tanelerin lize
rl biicek öldüren bir 
maıldc ile örtUJUr) 

b rl çarkı (saplı) 

c doldurma hunisi 

d boı:altma hnnlıı;I 

9. p: la barntte a ble (a.p
parcil m. pour datnıire 
lt".s parasitcs du ble par 
vole scche) 

a le tanıbour (dans le.. 

Ihtiyar, arkasından kap~ çq
ti. Sonra, taş mertlivenlerde silrli.. 
nen bir ayak sesi duyuldu.. 

Kapı kapanınca Sadi boğuk bit 
sesle: 

- Bu ne demek? diye aordu.. 

Genç kadın ayakta duruyordu. 
Bütün vilcudu titriyordu. Sadi 
tekrar soı1du: 

- Bu adam kimdir?. 
- Bu adam seni tanmvndall 

evvel tanıdığım ve seni tanıdığım 
günden sonra kendisini terkctmif 
olduğum bir biçarenin babamda:. 
Anlryor musun? Ve mevzuu ~ 
olan hasta da ıdoktor 1hsan 8""' 
kidir.. Dur .• inan bana.. bı'lirlm. 

bana itimadın vardır. Biliyorsan 
seninle yirmi bir ya§IIlda iken ta. 
'1ıştım. İhsanı on yedi ~mda 
bir çocukken tanıınıştnn Te tcc• 
rübesizliğim içinde onu sevdiğimi 
zannetmiştim. Ona kendisiyle ev. 
lenmeği vaad etmi~tirn.. 

\ 

ESKİ ZA~IAN BANYOLABl 

- Haydi kmm, artık pk. Blr .. 
attir denlı.dc in. 

- Fakat annecl~rf.m. MaJ'(lm daha 
yeni ıslandı, vUcnc1uma sa dcğmccll 
ki! 

- Fmnsrz karikatilrll -

qnel le bl6 eıırt mtrodalt 
et recouvert de poudre 
iMecticldo oa de d&dn
tant) 

b le volant t: main (l 
polgnee) 

c l'entonnoir m. de rem.. 
pllss:ıge 

d l'entonnolr m. do ~ 
dange 

9. t: the apparatus far m, 
dres.s:fng 

a the drıım (in whiell 
the cornseed is ~e. 
red over with the 
dressing) 

b the hand _ wheel 

c the filling funnel 
d thc emptying funnel 

9. A: der Trockcnbeizappa
nıt 

a die Beiztrommeı 
(Trommcl, in der da. 
Gctrclde, das Saa.tgut 
mit dem Bcizmittel ein· 
gepudert wird) 

h daa Handrad 
e der Einfillltrlchteı 

d der Ablnl3trichter 
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~ Palermo'da yeraltı mezarlari ··-· i!mir:ili 

F rar.lsada 6 nezaret 
birbirile uyuşamıyor 

( Baştarafı 8 incid~) lar ve bu kanalları besliyerck NL 
r;,.ılan müstemleke ilimleri akade- jer barajının yapılmasına, meşhur 
misi Sahrayıkebir şi:mendiferi pro- Majino müdafaa hattını yapan g~
jesi hakkında :bir müsalbalra açtı. neral Majino nafıa nazır ile bat· 

Bu sırada bütün Fransa bu yrr 

1 

lanmıştr. Yakın.da bitecek, bu sa 
Jun çabuk yapılmölıını iıtiyor.du. yede S~ra!1'kelbirin, Nil kıyıları 
Bu teşebbüs için on bir milyon kadar mün:bıt ve mahsuldar olması 
frank tahsis olundu. mümkün olacaktır . 

Sahrayıkcbirden geçen iki yol 
Gene 1880 te;cbbU.ünde olduğu vardır: Birisi Pastan geçerek Ni~ I 

gibi dört komisyon çalışmağa ha~ 1 jere giden Tanestruf yolu, öteki 
!adı. 30.000 kilometrelik araziyi i:ie Cezayjrden baılayarak Çad gö 
dolaştılar. Bu heyetler 1929 lda lü civarına kadar giden Hoggar 
raporunu verdi. Rapor, bu demir yolu. 
yolunun lii.zumwıu kat'i bir şekil- Bµ bozuk yollardan otobüsler 
de i.ebat ,eden en mükemmel vesi- geçer. Fakat sıcak mevsiınlerde, 

kadır. Bu komisyonun çizdiği gü- 4 ay bu yol tamamen kapalıdır. 

zcrgaha göre hattın uzunluğu 450 Vakıa tayyareler Sahrayıkebir 
kilometre <>lacaktır. üzerinden uçuyor. Fakat tayyare 

SAHRAYIKEBtR DEMlRYO· 
LU FRANSA tÇtN ASKERi 

BtR ZARURETTİR. 

nakliyatının şimendifer yerini tu. 
tacağı devir çok uzaktır. 

tyi bir kamyon günde 500 - 600 
kilometre mesafe alarak Sahrayı 

kebiri bir haftada geç~r. Halbuki 
şimendifer için 50 saat kafildir. 

Çölde otomobil yolu yapmak 
çok müşkül olduğu halde demir 
yolu yapmak çok kolaydır. 

Bu demiryolunun yapılmasına 
korumak için tedbir almakla meş· alehyhtar olanlar, hattın eıksık frr 
guldür · tınanm kaldır.dığr kumlarla ka-

On sene çabuk geçti. Şimdi 

1939 dayız. İstikbal ufkunda ka. 
ra bulutlar dolaşıyor. Fransız mil 
leti istiklalini ve mllstemlekelerini 

panacağını, yolda lokomotifler için 
Bugün, bu yolla meıgul olman.m su bulmak imkansızlığr, sarfedilen 

acaba srrası mıdır? Bu suale der~ sermayenin kar getirmiyeceğini 
hal evet cevabı veril~bilir. Zira, ileri sürüyorlar. 
imgün bu demiryolunun yapılması Bu mahzurlann yerinde olmaclı
yalnız iktisadi ve içtimai sebebler ğı oralarda gezen ınüh.endWlerin 
:len ileri gelmiyor. Ayni zamanda tetkikatiyle saıbit oldu. Fakat hat 
askeri P.ir .zaruret oluyor. Eğer hala yapılamıyor. Çünkü bu i§le 
Franaız yünek kumanda heyeti, alakadar altı nezaret var: 
bu hattın kat'i lüzumunu açık bir Müstemleke, nafıa, dahiliye, ha-
:isanJ.a söylene Sahrayılcebir de. riciye,, haııbiye, maliye. 
:niryolu iki sene içerisinde yaptla· Bunlar biribiriyle uyup.ımyor, 
:aktır. Bu hat yapıldıktan eonra ve yol geri q,tıyor • 
fa Akdeniz kıyılarındaki Fransız 

')rldmıu ıbir)ra~ saat içerisinde 'Af.
rikamn iatenilen yerine ı:ıevlcedi. 
lebi~ktir. 

Aeked eebepler IJlr tarafa btra. 
:aı.. 4:ılle cene bu yolwı ~pılmaaı 
~. Çünkü orta Afrikada 
btrJiıe yaramaz zannolunan arazi 
iıJe~, :Afrikanm m unk yer
leri medeniyete kavuaınUf olacak
tır. 

1 
• Zaten toprakların i§lenmesi için 
~eiebbüslere girişilmiş bulunuyor. 

' ::;ahraytkebire su götürecek kanal 
~ 

o 

Dün ve yarın 

tercüme külliyatı 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

7 - Mriden 
61-fü .7 kitap 

Vikontun ölümB 30 
Leneit n. ı. 

tua ı. 

Evlilik 20 
Gizli Pamuk harbi . 50 
Bizans tarihi ı. 

Senyolbeos Avrupa 60 

PIAne 67 

. 
t . 

~-.. .... ·-· . , .. 

== ···-· ... :: ...... . 

Dünyanın eo 
korkunç yeri! 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keaer 

- icabında günde 3 kaşe alınabilir . ... 

Seyahat rehberlerinde şu kayıt va 
"sinırleri zayıf olanlar burasutt 

ın ...-.. 
· ziyaret etmesınler L 

SiNiR AGRILARI - BAYGINLIK 

ASABlöKSOROKLER-UYKUSUZLUK 

ÇARPINTI - BAŞ DöNMESI 
VE StNIRDEN iLERi GELE~ 

BOTUN RAHATSIZLIKLARI 

DiNDiRiR 

Vekilriinin 3..6-936 tarih ve 5/13 n11111aralı 
haizdir 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
1 - Şartnamesi mucibince sürmeli paket yapan ı adet sigara 

paket makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli sif (10000) lira muvakkat teminatı 75C 

liradır. 

III - Eksiltme 17-X-939 salı günü saat ı.t de Kabataşta leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecek firmalar fiyatsız fenni tekliflE'ri

ni münakasadan en az on beş gün evvel tetkik edilmek üzere tütün fab 
rikalar şubesine verecekler ve teklifleri kabul olan firmalar münakasa
ya iştirak ettirilecektir. 

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplannı kanuni 
vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuZ'l! veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale saatinden 
bir saat evvel mezkO.r komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver 
'neleri la.mndır. :(6870), 

Palermo katakomblamıdakl mumyalardan biri ~ 
İtalyanın Palermo şehrinde bil - mumyalanmı§, muıoıyalaJI~ 

yük bir ma.ruuıtuın altında bir ka _ ra da birer ta.J:ıuta yatırı ;:11) 
takomb vardır. lak.is giydirilip kuşatılıp f' 

1 
Seyahat rehberleri, bundan dırılmış.. omuzlarmdaJI ~ 

bahaederlerken şöyle bir kayrt ko. zincirlerle duvarlara, ta 
yarlar: larak ayakta veya oturuf 

tutulmuştur. ·'• ._ 1939 RESiMLi HAFTA "Sinirleri zayıf olanlar burumı ııJıı-
Burasmı ziyarete gide çf) ziyaret etmesinler.,, 

·Her nftsba yeni bir güzellik ve olgıınlukla çıkan bu 

haftalık mecmua Türkiyenin yegine rakipeiz gazetesidir 

Hakikaten bu katakombu gez -
mek sinirli insanlann harcı değil -
dir. ÇünkU burası bir mezarlıktır. 

Fakat bizim bildiğimiz, duyduğu -
muz mezarlıklar gibi değil. 

Burada bulunan ölilleri.."l hepsi 

AV 1 Planş 67 

A l!IOrek avı 
Fı La l:tatt:ueı lı Th• aattue ar Drlvınaı Aı Dle 
Trell:tJagd 

1. AVCI, İYİ BİR AVCI; 
AV KIYAFETİNDE. AL
MANYADA: YEŞiL EL
BiSE; FRANSADA YE. 
Ş1L ELBİSE AKADEMİ 

FRANSEZ AZASINA 
(üyelorine) MAHSUS
TUR 
a tüfek (ail&h) 

b av torbası (çantası) 

J. F: le chasseur (un Nem
rod; un bon fusil) en to
nue de chasse; en Alle
magne: un "Grünrock,, 
(veston vert); en Frn.noe 
N [un habit vert est un 
membre de l'Academie 
françaıse] 

a le fusil 
b le camier (la carnas. 

siere, la gibeciere) 

\. t; the shooter (the sports
man, the Nimrod; in uni. 
form in Gennany the 
"Grünrock", i. e. "grocn 
coat") 

a the gun (a shot - gun1 

a fowling - piece) 
b the game - bag (the 

bag) 
1. A: der Jager (Weidmann, 

Schütze, Nimrod; in UnL 
form auch: Grünrock) 
a die Flinte (Schrotflin-

te, Gewehr; schenhaft: 
das SchieBgewehr, der 
SchieBprüge ı) 

b die Jagdtasche 

2. VURULAN TAVŞANI 
GETiREN AV KÜPEr.t 

2. I•': le c~ien de chaSfle rap· 
portant un lievre abattu 
(tue) 

2. 1: the dog (hound uı,ed in 
hunting and shooting) 
fetchlng (carrying) a 

shot hare 
2. A: der Jagdhund, einı:>n 

geschossencn Haser. ap
portierend (herbeitra
gend) 

:aı 

ranhk dehlizlere açılaJJ. ııU)'f 
relerin kapISI önünde "~ 
tavanh büyücek saıon!8 ~ 
bir takını ölülerin h81a 
vaziyette duruşlarını se) 

miş. ~ 
Ç>IUler de onlara, ya.ti e 

terinin çok sabit bakışıaril ; 

larmlf. djj 
Bu kata-l<ombun U.zeriJI 

nastırda yaşıyan papazl&l' 
kendilerine tevdi edile!' 

mumyalamışl8.l". Bu gilD~ 
meçhul addedilen Dl~ ~ 
;;ulünil onlar bilirlt>rntı~· ~ 
ter ölülerini bu mandtır9 t' .. 
jerler, üç ay sonra onu eıt ttO ~ 
biııesiyle giyinm~ bir su~ 
yak.ta olarak bu höerele 

bulurlarmlş. ~All 

Bu adet on sekizinci """
na kadar devam etmil· , 

Bu katakomba bir a.9 ~ 
bir zamandan beri yenid80 ~ İ, 
konulmamışsa da "skilet •t• 
yetlerini muhafaza etllle ıd P 
ler. Bu ölülerin içinde ~ş /. 
ç1kıp bir baloya gidece~,ıı 
lenmiş genç kadınlar, 91 ~ 
eıwaplarile dükler, . P~t;J 
nğır mantolarile büyilk 

hipler varmış. ısııUll~ 
Kah şurada bir ayna. dıtl· 

rur gibi oturmuş bir ıcıı eli 
!erde ellerini takdis etıJI ~ 
gibi uzatmış bir piskapoS• ef~ 
de biraz dinlenmt>k i~in ;;ıf' 
zerine bir an uzanmışıı 
Uyar bir dük görüiilflYIU~ 

Hücre kapılarında dıt {)) 
ni çocuklarn:sa birer ıcOÇ I 
ten farkları yokmuş. ~ 

1 
Buralarını gezip ~hl 9'~ 

: ıar burayı gezmek ı:uı bl: .a/ 
1 "1crind~ yazılı old~ğU ~~;ı 
ı •ın sinirlerinin za.~.f bll ~,.ı'ıl, 
1 !lının bir şart oldugunaı ıır' 

ve burt..Sını gezdikten ~ .11 t 
·ssl"'1 1 mn günlerce korku hı 941ı 

den kendilerini kurtııraJ1\ 
ilave etmektedirler. 
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~ Ctr--~ • 
·~eaı 93! 

~ 12.30 . 
~~ (0( Program. 13.35 Türk mfizi. 
~r· ~nn: Mefharet Sıığnak. Çıı. 

~ n' I{ eclhe Daryol, Reşat Erer 
' lıJ anı): 1 - lluzznm peşrcvı 

l!t'Q &a. nsa Sürc:ı.·ye - Hüzzam şnrk 
~ Dk) babann gülüsün). 3 -

l.İbJın Aııın - Hilzuırn şarkı (Yinı 
~ l:ışar a{llar). .ı - Kanun tak. 
~CIR Vecihe Dnry:ıl. 5 - Dede . 
:ıaı. ~r Ş:trkı (Girdi sön!il nşk l o 

• <:! li- Sevki bey - Uşşnk ~ark 
1 2 ır~ 
t' IJ unüm ey yüzil mnhım) 

f-Massenet Sccnes Dramtlque~ 
a) Prelude et Dlvertissemen1 
b) Melodrama, c) Scene finale 
22.20: Müzik (Cazband - Pl.) 
22.45 _ 23.00 Son ajans haberle 
ri ve yarınki program. 

RASlT RIZA 
E. SADl TEK 
Tiyatro'iunda 

Du gece: TEPJ;BAŞIZ\"DA 
Sarlarından Utan 
Vodvil 4 Perde 

Yazan: Mahmut Ya5nrl 

Mısır 

Yıldızı 

Çıı.Jı Koşu Uıtfiy<', .!Uenı:uro NECATİ TOKl'AY 

·!l!Wıll!ıll~m~mtmınntlllill!OOrnliJ"e arımda§tan imi ılııır.ılli lllllil~ıtlilm~~ 

*W y 
Ha~ aba cı hemşireler 

11 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON: (3438) "l 'aa~lak saz semnisl. 14 lt!emle. 

1
• l!trı, 8Ynrı, ajans ve meleoroloJ 

1~. 15r~. 24.1{) l\ti\z:•. (Dans miizı~ı Ege Tiyatrosu Tem~illeri 
:~~ · O Müzik (Şen odn müzlE:i 2 E.} Iiıl Cumartesi akşamı 

Okulu Direktörlüğünden: Imıirin en modem. en temiz ve en muntaz.am aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. • ıs~ Özg{ir ve Ateşhöcekleri). lfoc:ımu5tafop:ı5:ı Çınnrdibi Sincmn 

I Otk Progrrm. 18.35 Muzık (l\fı . sınd:ı: A~ALt\lllN GÜNAlll 
Yeni ders yılma hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parası; 

dır. Okul, genç Bayanların hasta bakıcı ve ziyaretçi hemşire ye. 

tiştirerek, hastanelerde ve umumt sıhhatle alfilcadar olan mU.. 

esseooterde çnlışmalarma mahsustur. 

Banyolu, kalori! erli, mUteaddit firişe.rli olduğu gi. 
bi nefis yemekler veren lokantıı.yı, pastahaneyf, ve kı. 
raathaneyi havidir. 

Sıra e~ırıı, Şer: Necip Aşkın) 1 - Büyük Sı1nnel Diiğünü 
l ah) ~s • Hnyot sizcncşe ,·crsiı ?;engin varyete - Cnnhaz - Vod\·i 

1 
3° - J. Breuer - İtalyan ş:. r 

' p - \'iJrrcd Rjacr - Serenni 
~ ... ~n2 Doello - J>arioııin Mnrfle• 
:ı a. 5 - Llndcmnnn - \'nl· 

ı. '
20 

l!l.ıo Türk muzığı rlnceo;n 
,11• Menılekel s:ı-ıt n.} nrı. 2 
tle 20.40 AJnns ''C nıeteoroloj 

: Aı ti, 21 Türk mllzı/lı: Okuyan 
~lllauıe~·yen Sennr, Sadi Hoşsc~ 

r· \' eıı 1\. ecihe Dıırynl, Reşnt Erer 
.\ıı~on)ıı~: 1 - Hüseyni peşre'" 

4ark ' 2 - Hefik Fers:ın • Hii~e~ 
ın), ~ (l\lnıln mecburu Jıü.,nü n 
~ı (S - 'lePk Fcrsan - Hüse)·n 
Dht 'l:bnh güneş doğarken). 4 -
t~1~ 'a • l\luhoyyer şnrkı (Tireı 
l. 

5 
her ne z:ımnn :rodıma sel. 

er - Sndcıtın Ka:rn:ık - l\lu 
z,~?rkı (Sürmeyi ı::öz öldürür) 
lt\' 

1 ~rif • Suz nfık ş:ıkrı (Sev. 
~ 11~~ Clı). 7 - Knnunt Necmi • 

'"a 
1 
~arkı (Snno cand n sözle

h: · 8 - Udi Ahmet • Kür. 
r• ~Zkfır şarkı (Ey nazlı güzel) 

~ı (Gık Fersan • Kürdili hicazkiiı 
ı:ı'0zlerin mo\·i mıne). 21 • .ıu 

• ~ 11 <Dış polilıka 1ı;ıdiseleri). 
~ ~~ll'~e)I JHÜklor • B. 22 H:ıfl:ı 
1 

lQ ~I~ kutusu (Ecnehi dillerde) 
~~ h Zık (9an!: müziği). 23 Sol' 

kaherleri, zlroaı, esham ve talı 

2°ınRlyo _ nukut borsası (fı 
~. 23-2~ Miızik (Cozband - Pl.) 

4 '1 nrınki program. 

~ I> 
~939 

t2 a 
ııtı~ :Program. 12.35 TUrk 
~a · (Ankara Radyosu ltU. 

tıııı ıı Ye karışık lrnro) 13: 
le l!ket saat ayarı, njans ye 

~ (~0lojl haberleri. 13.y6 MU 
~ ;\ Uc;Uk orlrnstra, şef: Ne 

taıda.~~ 1 1l). ı - Drlgo. _Esme. 

~\~}'j ıtlct BUlti No, 1 2- Doh. 
~o aspodl do Majör. 3 -
tı~l l\.ı·Iökenln mi iyonları 
~a. lllJ.itı No. 3. 4 - l"rans 

I' ••c:ı 
t~ 11 ~en Dul,. operetinden 
~t..11 • G - Vnlter Noack Kö) 

Jl!le 
lıaı rı. G - Drlı;o Esmcrnl. 

tuet suıu No. 2 14,15 _ ı.ı . 
, la 

30
Zlk (Melodiler). 

~'ıa Program. 18.35 MUzll 
'tı. ~ l:ayı _ Pl.) 19.05: Çocul. 

>{!ll) S,35 Türk MUziği: (li'nsı 
~O 20.10: Neşeli Plft.klar 

o .15. 1 . : ~t · 1Uzlk ( Solıstlcr) 2 l 
;tıııetellllcket sant nyarı, ajan 
S: 'l'ul!oroıojlk haberleri. 20 

' 1·~b "k Müziği: Olrnynnlaı 
ar ıı.t Özdenses, Muzaffe 

~al' Caıantnr: Vecihe Derya! 
~~t~tcr, Ruşen Kam. 1 - U 

a.bltı er - liUzzam peşrevi. 2 -
t ~ lıt CeHilettln Paşa • HUı 
~ ~ııarıu (Kt'rem eyle mest:ı 
~~1 bir nlgO.h). 3 - ScHlha' 
~~1/1ar • HUzznm şarkı (S • 

b~ onu). 4 - Lemi • ırn 
~ lbuıcaıknr şarkı (Nnzlanf 

lııt) {i - Arif Bey. KUrdiı 
-a.?) lr Şarkı (DUşer mi şanı 
~~~l C - Palk Bey • Suzinfı1 

~d {ltuzucağım ne Icaça.rs" 
~t\1~1l) 7 - Bimen Şen . Seı; · 

d <llensız ey gUli gUlşen tı 
\t(j~ lney nuı; eyleme). S - Sc 
~tı ~ltırnk _ H.Uzznm şarlu (C 

li 1~rinıc. gönlUm yıkılsın) 
\ ~~ a.ııt tUrkUsU • (BUlbUl taş 

• 
1 

te?er) ı o - Halk tUrltli 

1 
.~aram) 21.30 MUzllc (Ri 

1'8;ı,I\ ~11tnhur Bandosu - Şef 
~·~tla l<Unç<.>r) : 1 - Domcn!cc 

1~11t tııut.P.re (Marş) 2 - Vnl 
1 ~ eı Qiccı·ıer (Vals) 3 - C 

Cbcr "Oberon,, uvcrturU 

Alemdar ~ınemas 
ARTiST AŞKI 

Kara Korsan 

KIT Kitabevi 

Tahsil müddeti Uç yıldır. Teorik ve pnı.tiktir. Dersler hu. 

susi doktor Profesörler ve muallimler tarafından verilir. İstek. 

lilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmi3 ol 
malan şarttır. Diğer şı:ı.rtlarnn IZla daha fazla izahat için yazı 

ile veya bizzat l.stanbulda Aksarayda Haseki caddesinde okul 

direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

, 
t ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu iUlnları 

Şerait ve evsafı dahilinde satın alınacak olan bir motör ve dinamo
ya talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihalesi 7 eylQl 939 per§em· 
be günü saat 10 da yapılacaktır. lsteklilerinin belli gün ve saatte Fın
dıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri .(6867)_ 

• •• · 1 Deniz Levazım satınalma komisyonu ılAnları 1 
Dün ve yarın tercüme ,_Marmara ____ O_s_sia_" _B_ah_r_i_K._S_a_tm_aı·ma--K·onu-· s-y-on_u_n_d_an·.-. -- ! 

İstanbul komutanlrgma bafh blrlikler bayf'anah için 1280 
rton yulaf satın alınacaktır. thalesi l1 eylOl 1939 puartesi günU 
ısaat 15 ıde yapılacaktır. Muhammen tutan 65280 liradır. İlk tc. 
minatı 4514 liradır. Şartnamesi bedeli mukabilinde verilecektir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya ınatuplarlyle 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesikalariyle beraber ihale g(lnil ihale saatin. 
den bir saat evveline kadar tek1ü mclrtuplarmm Fındıklıda ko· 
mutnnlık satın alına ltombyonuna vermeleri. (6547) 

No. 
41 
42 

43 
44 
45 

16 
n 
t8 
49 
:50 

kü il iyatı ı - Deniz erleri için 5000 kilo sadeyağı, açık eksiltme ile ve bir 

41-50 5 ci &en 

Dö Profunıfu, 
Günün bukukl ve ıçtima.l 

meseleleri 
Eflatun 
Gizli harpler 
Disraeelinin bayatı 

Metafizik nedir 'l 

Yeni ndam 
trsıyetln tesirleri 
Politika felsefesi 
Estetik 

Kr 
50 

7~ 

35 
75 

ıorı 

2~ 

1~ 

'l~ 

1~ 

2~ 

610 

partide saun alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 14 eylQl 939perşembe günü saat 15 de tzmitte 

Tersane Kapısındaki komisyon bi nasında yapılacaktır. Şartnamesi 
hergün komisyonda görülebilir vebedelsiz olarak alınır. 

3 - Yağın bir kilosunun tahmini fiyatı 95 kuruş olup ilk teminatı 
356.25 liradır. 

4 - isteklilerin 2490 sayılT kanunun istediği, bu işle aliikadar ol· 
:.iuklanna dair ticaret vesikası ve ilk teminatlarile birlikte muayyen gün 
ve saatte komisyon ba,5kanlığına müracaatları. _(6710). 

Marmara t)11ü Bnhri K. Satmalma Komisyonundan: 

miktarı ]azılı teminatlarile birlikte hazırlıyacaklan teklif mektupları 
nı muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyon baş 
kanlığına vermeler= .(6711)~ · 

••• 
Bu serinin ftab 610 kuruştur. 

1 - Kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından 60000 kılo bulgur, :ıca· 
palı zarf usultle eksiltmeye konu!muştur. 1 - Tahmin edilen bedeli (72.135)" lira olan 75.000 kilo sadeyağı

nın 29 a~stos 939 tarihindeki kapalı zarf eksiltmesine talip çıkma· 

masından 5 eylfil 9l9 tarihine.ta~ln.-=ın ~ .aünü s:a:ıt 14.30 da pazar 
lıkla alınacaktır. 

Hepsini alanlilra yüzde 20 lııkon

to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1..88 kuruşu peşin nlmarak mUte.. 
bakisl ayda birer lira 6deamek 
Uzere Oı; taksite bağlnnrr. 

2 - Eksiltmesi 14 eyltil 939 perşembe günü saat 16 da !zmitte 
Tersanekapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesi her
gün komisyonda görülebilir ve bedelsiz alınır. 

3 - Bulgur.un bir kilosunun tahmini fiyatı 11.50 kuruştur. llk 
teminatı 517.50 liradır. 

2 - llk teminatı 9713 lira 50 kurus olup şartnamesi hergün komis· 
yondan görülüp ve (361) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin, 2490 sayılı kanunun is· 
tediği bu işle alak:~:lar olduklarına dair ticaret vesikalarım ve yukarda 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Kasnnpaşada bulunan komis· 
yonda bulunmaları. (6843): 
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görürler, binaenaleyh matmaz:l 
Silvi Jilberin b-.ı düşünceli hali
ni görmüş olduğundan gülerek 

sordu: 
- Mösyö isminiz nedir?. 
Jilber sesine mümkün olduğu 

kadar bir tatlılık vererek: 
- Jilber, matmazel.. dedi. 
- Gel mösyö Jilber, Sinyör 

Zamor ile tanış .. 
- Lüsin köşkünün müdür~ 

ile mi?. 
- Evet mösyö Jilbcr .• 
Jilber vaziyetini düzeltti, el· 

bisesini eliyle silkti, ve mendilile 
ellerini sildi. Böyle mühim bir 
zatın huzuruna çıkacağından 

dolayı oldukça 'ıeyecan içindey· 
di. 

Ji'akat matmazel Şonun "Za.. 
mor iyi kalbli bir malCıktur,, 

sözü hatırına gelince biraz ken. 
dine geldi. 

Jilber şimdiden bir kontesin, 
bir vikontun dostu idi, bir mü
ldürün dostu da olacaktı. 

Kendi kendine düşünüyordu: 
- Beyhude yere saray halkı· 

n iftira ediyoı'lar, orada ne 
kadar kolay dost oluyorlar? Bu 
adamlar hem misafirse\•er, hem 
de iyi yürekli adamlardır. öyle 
görüyorum. 

Matmazel Silvi bir kapı açtı. 

Gayet güzel döşenmiş orta bil· 
yüklükte bir oda göründii 

Odada gayet büyük bir koltuk 
sandalyesi üzerinde, bir takım 

yastıklar arasına gömülmüş, ba. 
cııklarını biribiri üzerine atmış, 

Sinyör Zamor istirahat ediyor. 

du. 
Zamoru okuyuculanmız bilir

lerse de henüz Jilber bilmiyor.du. 
Binaenaleyh Lüsin köşkünün 

mü':iürünü görür görmez, Jilbe· 
rin yüzünde hasıl olan hayret 
ifadesi görülecek şeydi. 

Jilber müddeti ömründe ilk 
defa simsiyah bir adam gördü -
ğündcn dikkat ve hayretle Za. 
morun acayip yüzünü seyreldi. 
yor ve hayretini gizleyemiyor
du: 

- Hal hal Bu ne ?. 
Zamor başını bile kaldırma· 

dı. Neş'e 
0

ve zevkir.den beyaz 
gözlerini dört tarafa döndüre
rek şekerlemelerini yutmakta 
devam ediyordu. 

Silvi Jilbere: 
- Bu mösyö Zamordur, .de. 

di.. 
jilber hayretle: 
- Bu mu? diye sordu. 
Silvi gülerek ilave etti: 
- Şüphesiz .. 
- Müdür? ha? Bu maymun?? 

Lüsin köşkünün müdürü? ... 
Haycli matmazel, mutlaka benim 
le eğlcniyosunuz ?. 

Jilberin bu sözlerini duymuş 
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rilldüğünü, orada biraz çorba, 
biraz kızartma ve bir tabak tat· 
h getiJiı:liklerini, bunları getiren 
uşağın "sen burada kal!,, deme. 
sini düşünerek kendi mevkiinin 
nederecede aşağı olduğunu anla· 
nuşb. 

Son ve pek parlak bir man
zara Jilberi bir dereceye kadar 
şaşırtmıştı. 

Onu tavan arasına koyduklan. 
nı söylemiştik. Orada oturiduğu 
odanın penceresinden sarayın 

muhteşem ve mükemmel bahçe· 
si, geniş havuzlan, yüksek ağaç· 
ları ve renkli renkli çiçekleri göz: 
leri önünde bulunuyor, daha 
ileri sürülmüş tarlalar ve yem
yeşil ovalar, gökle birleşmiş gi. 
bi duran dağların teşkil ettiği 

heybetli manzara görünüyor.du. 
Jilber bu manzaraları derin 

bir hayretle seyrettiği sıralda, sa
ray erkSnından veya hizmetçile
rinden olmadığı halde Fransa. 
nın en büyük ricali gibi Versay· 
da yani kralın sarayında otur
duğunu .düşünüyordu. 

Delikanlı, o zamana kadar ye
diklerine nazaran pek fevkalfi. 
de yemeğini, yemek, ve pence· 
reden etrafı seyretmekle meş· 

gulken, Şon, yukarıda söyldi
ğimiz gibi kız kardeşinin yanına 
gitmiş ve kulağına madam Be. 
am ile gördüğü işi anlatmakla 

beraber Şose köyilndc vak'ayı 

pek mübalağalı ve telaşlı bir 
surette ve yüksek sesle izah et. 
miş bulunuyorldu. 

Jilber kendi fikrinin veya ar
zusunun hududu haricinde bu. 
lunan şeylere tesadüf ettiği za· 
man adeti olduğu Uzere derin 
bir hülfiyaya dalmış bulunduğu 
bir hülayaya dalmış bulunduğu 
sırada, keridisini matmazel Şo
nun istediğini gelip haber verdi. 
ler. 

Bir tarafa atmış olduğu şap
kasını alıp başına koydu, arka • 
sındaki yamalı elbise ile uşağın 

yeni elbisesini mukaycşe ettik
ten sonra- her neka.dar yeni el. • 
bisenin bir uşak elbisesi oldu
ğunu düşilndüyse de • gene u· 
tancından kızararak, aşağıya in. 
di, tam o sırada, matmazel Şon 
da avluya inmişti. 

Orada bir araba duruyordu ... 
Şon bu arabaya binerek oturdu .• 
Ayrıca bir çekmece ile bir fino 
köpeğini .de arabanın içine koy
dular . 

Arabada kalan iki kişilik yere 
de Jilberle Granj isimli bir vekil· 
harç binecekti. 

Jilber kendi mevkiini mtihafa· 
za edebilmek için sür'atle ara. 
b.ıya binerek matmazelin arka. 
smda olan yere oturl;lu. Vekil
harç müşkülat çıkarmaktan çeki· 
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an 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuklar

. da ishal gibi Barsak raliatsıilMannı mucip olmaz. Etıiz<lir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, 
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• Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki h3.stalıklann milaoplannı kökUnden temizle- 1 
mek için HELMOBLO kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zor
luklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, 
sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar 
temin eder. idrarda kumların ve mesanede taşların teşekkülüne ma

i '-~ ni olur. Her eczanede bulunur. 

.................. 
1\lant:ırlı ıuuşarnlıalar, storlar 

perdeler ve sair her türlü 
TEFR1ŞAT 

Levazımatı, Beyoğlunda BAKER 
mağazalarında her yerden mü
sait _ şartlar ve ucuz Ciyallarla 
~atılmaktadır. Beyaz eşya dai
remizde hascler, yatak çarşaf. 

tarı ve yünlü yatak örtülerinin 
:iatları kıyas kabul etmez dere_ 

ecele ucuzdur ve rckııbetten 
llriıiirlrr. ................ 
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Pazardan başka her RÜn saat 2 • • olmuştur. 
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ap:ırlım:m No. 10. Trrıron: 41553 

~-------
Saraçhanebaşmda - Horhor caddesinde 

1 Kız 
Erkek 

• • • 
HA YRIYE LiSESi Yatlh 

Yatısız 
Ana, ilk, orta ve lise mmflarma. talebe kaydma başlanmıştır. Ecnebi· lisanı ilk sınıflardan 
itibaren başlar, Xrzlarm yatılı kısmı tvnamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi naklet. 

mek için mektebin hwnıst otobUs servisi va.rd.Ir. İsteyenlere tarifname gönderilir. 
Telefon: 20530 

Lise ve orta okulu bCit:bleme ve engel imtihanlarına 1 Eylfil Cuma günü ve olgunluk 
imtflianlarma. da. 9 EylQl Cumartesi gUnU başlanacaktır. 

Bebek iskelesile Küçüksu plajı iskelesi arasında diğer va. 
purlarmırzla tarifede yazılı sef crlcre kemakan devam edilmek 
üzere yalnız mezkur iki iskele arasında işleyen küçUk araba 
vapuru servisine Eylill'ün 4 üncü pazartesi sa batından itibaren 
nihayet verileceği ilan olunur. 

, . . ' 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
ı - llk, orta ve lise kısı:mlarma ya.ttlı veya yatısız kız ve.. erkek talebe kaydma başlamruştrr. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiycnler biran evvel milra.. 

caat etmelidirler. ~ 
3 - F.ski talebe eyIQiün onuncu gQnU.n.e kadar gerek mektupla, gerelC mektebe başvura.. 

rak kaydını yenilemelidir. Eski talebenin eylülün onundan sonra yapacakları milracaat ka-

• 
1 

Ekzemanm Uicıaır. 

bul edilmiyeceld.ir. 1 Yara ve çılxır:'1~da lnıllanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur . 
4 - Bütünleme ve engel sın.avlan eylOliln birinde başlıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mektebin kayıt ~rtlarmı bildiren tarifname pa!"asrz gönderilir. 

••••••-Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 -•••••• 

. ~ • 1 . . . 
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nerck, ve btmu Cill§tlruneden 
çekmeceyle köpeğin buluridu • 
ğu yerin arkasına oturdu. 

Matmazel Şon V ersayda otu.. 

nmlann hepsine aklen ~ kalben 
benzediğinden büyük saraydan 
orman ve çayırların latif ve te
miz havasını teneffüs etmek 
maksadiyle çıkanların hepsi gi
bi konuşmağa vesile arar bir ha. 
le gelmiş ve kasabaldan çıkar 

çıkmaz Jilbere dönerek: 
- Mösyö filozof, Versayı na. 

sıl buldunuz? diye sormuştu • 
- Çok güzel madam.. Fakat 

böyle çarçabuk terk mi ediyo
ruz?. 

- Evet, bu defa kendi evimize 
gitliyoruz?. 

- Yani sizin evinize değil 

mi madam?. 
- Evet, sizi krzkardeşime tak· 

'elim d:leceğim. Ona hoş görün

meğe çalış .. Fransanın en büyük 
ricali bugün ona merbut bulu. 
nuyorlar. Ha hatırıma geldi, 
mösyö Granj bu çocuğa bir ta. 
krm elbise yaptırınız. 

Jilber, ku,laklarrna kadar kı
zardı ... 

Granj: 
- Nasıl elbise madam? Hiz· 

metçi elbisesi mi? diye sordu ... 
Jilber ~rin.den .sıçrayarak ve

kilharca hiddetle baktı: 

- Hizmetçi elbisesi mi de. 
din?. 

Ş<>n vekilharca ~ 
- Hayır, nasıl olacağını size 

sonra tarif ederim, .kızkardşim

le lcararlaştırmak istediğim bir 
fikrim var. Yalnız gayret ediniz 
ki bu elbise Zam.orun elbisesile 
beraber hazır bulunsun.. dedi. 

- Baş üstüne madam .. 
Şonı Jilbere sordu: 
- Zamoru tanır mısın?. 
- Hayır rna.dam, henüz bu şe-

refe nail olmadım .. 
- Bu, size arkadaş olacak kü· 

çillı:: bir çocuktur ki, Lüsin köş
künün müdürü tayin olunmak 
üzeredir, onunla dost olunuz, 
Zamor rengine rağmen esasen 
iyi yürekli bir mahluktur. 

Jilber, Zamorun ne renkte ol. 
kluğunu hemen sormak üzere 
iken, evvelce Şonun, merak 
hususunda verdiği ahlfıki der. 
si hatırına getirdi ve diğer bir 
ders almaktan çekinerek kendini 
tuttu. 

Jilber değerli bir tavırla 
- Çalışacağım madam, de

di ... 

Bir mü<l::let sonra Lüsine vasıl 
oldular. Jilber. herşeyi görmüştü. 

İki tarafına yeniden ağaçlar 

dikilmiş yolu, orman haline gc· 
tirilmiş tepeleri, eski Romalı

lardan kalma ve bir san'at eseri 

zannedilen bUyül[ su kemerle. 
rini, kestane ağaçlarının göl. 
gelediği koruluğu, elhasıl Sen 
nehrinin iki kıyısındaki yeşil 

ovaların latif manzarasını hep 
gözden geçirmişti. 

J ilbcr kendi kendine: 
- Mösyö Taverneyin söyle

kHğine göre, Fransaya bu kadar 
paralara mal olan binalar burası 
olmalı?. 

Matmazeli karşılamak irin 
konuşan hizmetçilerin çıkar· 

ldıklan, neş'e çığlıkları Jilberi, 
filozofça düşüncelerinden geri 
bıraktı .. 
Şon sordu: 
- Hemşirem geldi mi?. 
- Hayır gelmedi, fakat bek. 

liyorlar ... 
- Kim bekliyor?. 
- Möı:;yö Mopu, pÖlis miidü. 

rü, dük Dö Külyon .. 
- Peki, koşup benim için Çin 

salonunun kapısını açınız, !-!r. 
l~csten evvel kızkardeşimi ben 
görmek isterim .. Geldiği zaman, 
benim orada beklediğimi haber 
\'eriniz .. Anladınız mı?. 

Sonra geri dönerek, arabadan 
çekmeceyi ve köpeği aimakta o
lan bir genç kıza dönerek: 

- Silvi, onlan, ~en bırak ta 
benim küçük filozofumu mösyö 
Zamorun yanına götür. 

Matmazel Silvi etrafına bakın. 

dı, şüphesiz matmazel Şonuıı 

nasıl bir hayvandan bahsettiğini 
araştırıyordu • Şon Jilbere 
işaret edeek söylediği şahsın 
o olduğunu anlattı. 

Silvi Jilbere: 
- Buyurunuz, del:ii . 
- Jilbcrt hayretten hayrete 

düşerek matmazel Silviyi takip 
ettiği sırada matmazel Şon kuş 

gibi hafif bir hareketle köşke 

girmişti. 

Matmazel Şon hizmetçi kıza 

amirane hitap etmemiş olsaydı, 
Jilber, matmazel Silvini bir 
hizmetçiden ziyade büyük bir 
madam zannedecekti. 

Çünkii arkasına [iymekte ol. 
duğu elbise.den, Nikoldan ziyade 
ArJ:ireye benziyordu. 

Delikanlıya sevimli bir te-
bessümle bakarak elinden tut • 
muştu, çünkü onun hakkında 

matmazel Şonun tavsiyesi, mu. 
habb::ti değilse de hususi bir 
fikri gösteriyordu. 

Matmazel Silvi, uzun boylu, 
koyu mavi gözlü, beyaz benizli, 
koyu kumral saçlı küçük bir 
kızdı. 

Taze ve ufak ağzı, beyaz diş. 
leri, tombul kolları Jilberin pek 
hassas olan kalbine tesir edip: 
ona vaktiyle Nikolün bahsettiği 
balayını düşün.dürdü. 

Kadınlar !daima böyle şeyleri 

serinlik verir. 

9 
iNG1LtZ KANZUK ecıaıtt 

BEYOGLU • tSTAN:BtJlı 

VAKiT kitaqe~ 
Dün ve yarın tercür1' 

külliyatı 

No. 11·20 ikinci seri 
11 Gorio baba 

12 Deliliğin psikolojisi 
13 tlkbahar selleri 
14 • Engerek dllğU.mU 
15 Rasin külliyatı m 
16 Samimi Saadet 
17 istatistik 
18 Çocuk dilşUrtenler 
19 llim ve felsefe 
20 M~vcudu kalmadı 

ıŞt 
Bu serinin fiatı ~.30 k".lr' ~ 

Hepsini alanlara yUzde 20 ~ 
to yapılır. Kalan 4.24 ıcu ot 
1.24 kuruşu peşin alınıırak ~ısı 
baldsi ayda birer Ura l)dC 

!lzerc Uç taksite 88.ğlanrr • 

Vakıt Kitape~ı 
Dün ve yarın tercü' 

me külliyatı ~ 
No. 31-40 4 cü se,..O 6 
31 Rn!in külliyau ıv 

32 Meta fi.z.i.k 

33 tskcn<ler 
34 Kııdın ve sosyallzıxı 

35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi ve sanat 
38 Etika 
39 Herakllt 
40 Ruht mucizeler 


