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Cıhanşümü 1 b ~r 
rnahiyet almak 
ıstidadındadır 

Yatan: HASAN KUMÇA Yl 

ı ı;arki A \'r\lpada serbest 
aktır. Almanya Milnlh kon. 

"ansı karıırile bu mıık adma. 
lllğtnt sanmıstı. Çekoslo\'akya. 
"ralıınırken Uerlin hül<iimctinln 
aatı buydu. O zaman Milnlh 

"arına. karın en ıığır ithamlar· 
bulunmuş olan So,·yct Rus· 

'ılın hiddet \'e infiali ise garb 
'tl.·lctıerinln Almanyayı sarkta 
')·et Rusya alclhine harekette 
hest bıral•tıklanna hükmetme· 
den ileri geliyordu. 
~idi eler ı pat etti ki, Alınan. 
!>arki A vrupaıla l tedlği gibl 

a7 .. ron Ribbcnlropla ~lolo-
ftın l\losko' ada lınzalıulıkları 
lıı.ısmanın manası budur. Hatta 

(Dcnmı 4 Uncilde) 

Am terdam, 30 (A.A.} - Siya· 
si mahafil, Polonyadaki Alman • 
Sovyet hududunun tesbitinden 
sonra Almanların Bohemya ve 
Moravya protektorasına mümasil 
bir Polonya protektorası (himaye 
idaresi) ihdas etmelerine intizar 
etmektedirler. 
Varşova, yeni protektoramn 

merkezi olacaktır. 
Halihazırda Alman hüktlmeti, 

Çekoslovak · reisi Hachanın rolü-· 
ne muadil bir rol oynıyacak Po· 
lonyah bir şahsiyeti intihap etmek 
hususunda müşkülata maruz bu· 
lunmaktadır. 

Polonya protektorasmın uzun 
müddet Alman askeri kanununun 
idaresi altında kalması muhtemel· 

ransızlar 50 Alman 
köyü zaptettiler 

imanlar Fransaya taarruz efmi
Yerek İngiliz adalanna hava 
hücumları yapacaklarmış 

~lçikanm Almanya liucludundalü müıthakem hatlarında hir top .. 
(Yamı 4 üncüde). , 

dir. Nazi zimamdarlarının yeni 
Polonya hükumeti namına ecnebi 
memleketlerde harekette buluna· 
bilmek için meselenin mümkün ol· 
duğu kadar süratle hallini arzu 
etmekte oldUklan zannolunmak-
tadır. 

Ribbentropun beyanatı 
Paris, 30 - Alman hariciye na

(Devamı 4 üncüde) 

Yapılan ilk tahkikat neticesinde 

Bursada gece büyük Binanın fena · n .alze-
bi r yangın oldu me kullanıldıği için 

12 Kereste deposu ve 14 ev tamamen k 1 d v ı · 1 d 
yandıktan sonra ateş söndürüldü Y ı 1 1 9 1 a n a Ş 1 · ı 

•• · Kalfaya izin vere ek inşaata bizzat kendisi ya o gı n do r t nezaret eden ve fena malzeme kullanan 

saa 1 sürdü B i n a s a h i b i 
Bursa, 30 - Şehrimiz dün gece J kumandam ve polis müdürü ekip· 

büyük bir yangın tehlikesi geçir- !erin çalışmasını bizzat idareye 
miştir. Orhan camii civarında Ke· başlamışlardır. 
resteciler mahallesinde küçük bir 
evden gece yansından sonra saat 
1,30 da bir yangın çıkmış, ateş 

bütün bir ada teşkil eden 12 keres· 
te depos.u ve 14 evi tamamen yak· 
tıktan sonra söndürülmüştür. 

İtfaiye ateşin görülmesinden üç 
dakika sonra yaka yerine yetişmiş, 
fakat ev ve kere~te depolarının bi
ribirine bitişik olması ve sokakla· 
rın da çok dar bulunması yüzün· 
den bütün çalı~ma!ar boşuna git· 
miştir. Bilhassa ateşin çıktığı yer· 
de yığılı bulunan keresteler yan
gının birdenbire genişlemesine se
bcb olmuştur. 

Bu sırada jandarma ve poli::. te5· 
ilatı da yetişmişler ve onlar da 
söndürme işile uğraşmağa başla· 

mışlardır. Derhal vaka yerine ge· 
len Bur~a valisi ile fırka kuman
danı general Vehbi, liva kumanda· 
nı general Mümtaz, jandarma 

(Dcnımı 4 Unclidc) 

Gizli Alman 
radyosu 

Bin kişinin idam 
edildiğini bildirmiş 
Londra, 29 - Rcutcr ajansı 

bildiriyor: 

Almanyadan neşriyat yapan 
ve kendisine "Serbest Alman rad
yosu., ismini veren gizli radyo is. 

tasyonıı geçen gece Hitlcr idare· 
si aleyhine §lddctli bir neşriyat. 
ta bulunmuş ve bu arada propa-

ganda nazırı Göbelsin mareşal 

Göringin adıımlan tarafından ne
zaret altmdıı tutulduğunu bildir
miljtlr. 

Ayni gtzli radyo istasyonu nazi 

;Devamı 4 üncüde) 

hakkında 
• 

takibat yapılıyor 
Bu sabah saat beş raddelerinde 

Tahtakalede Rızapaşa yokuşun· 

da ucuz geçiştirilen bir çökme 
hadisesi olmuştur: 

Çöken bina, depo ve c;orıp 

fabrikası olarak inşa edilen ve 

dört katı bitirilen şemsiyeci Muiz 
Vakile ait yeni bir yapıdır. Beş, 
altı aydanberi üzerinde çalışılan 
bina, sabaha karşı birdenbire bü
yük bir gürültü ite çökmüş, bü-

(Devamı 4 üncüde.) 

Berlinde Balkanlar 
bloku konferansı 

içtima edecekmiş 
Mo otof i lkt~şr· n ayı 'çincle 

8drlini ziyaret edecek 
Yazı3' 4 üncüde 



Düşündüğüm gibi: 
....--- - - -----
Münevverler memleket içine 
dağılmaktan çekinmemelidir 

Yazan : S uat Derviş 
Gazete havadisleri arasında okuduk. T~rada çnl~an orta ted

·isat öğretmenleri Içlnde bu sene beş yüz onu istida ile maarif ve· 
ıdi.letine müracaat ederek bulunduklnn ycrlerocn başka taraflara 
nakillerini istcnıi§ler. Bunların içinden 222 si lstanbula, iki yüzü de 
l!taııbula civnr yerlere nakledilmelerini arzu etmekteymiııler. 

Bu havadis, hakllıcaten dikkatimizi üzerine celbedeeek mahiyet
te bir havadistir. 

Biz bu hadiseyi mlitnlea ederken, münevver olan bir insanın 
medeni seviyesi, konfor ve istirahat imkanları memleketin başka 

~erlerine nispeten daha yüksek olan Ankara, lstanbul, İzmir gibi 
birkaç muayyen şehirde yaşamasını istemesinden tabii hiçbir ııey 

olamaz, diyemeyiz. 

ÇllnkU bizim Tilrk münevverlnden beklcdiğiınlz şey ideallııt ol. 
nıakt.Jr. 

!dealist olmak demek doğru ve yüksek bir esere haan \-iicut et. 
mek, bunun için her tUrlil fedaklrlığa, her türlil feragate katlan
mak. kendini bu işi başarmağa vakfetmektir. Türk mUneweri 
için en büyilk ideal, medeni bir vatan kurmak değil midir? 

Elinde bir diploma. olan, başı bilgi ile mUcehhez bulunan o bu 
' ' öteki memleketin şu veya bu köşesine gitmPkten çekinirse en uzak 

bucağına kadar her tarafı medeni bir vatanı biz ne zaman kurabl· 
iiriz? 

Ben yalnız Türk öğretmeninden degil, bütün Türk münen·erle
rinden bahsediyorum. Nice genç Jnsanlar tanıyoruz ki, memur. 
durlar. İstanbul, Ankara veya lzmlr gibi yerlerde az para ve dar 
bütçeyle yaşamağa razı olurlar da, istikbali daha parlak ve refahı 
daha bol olan bir başka iııl sırf bu şehirlerde değildir diye redde
derler. Halbuki iyi yqamağı bilen, konfora ve medeni bUtün ihti. 
yaçlara alI§ık bulunan TUrlder memleketin o noktalarına gitmezler 
ve oradakileri de orada ayni ıeyleri yaratmağa çahımaılar ve 
yarattıktan aonra bUtUn bu ıeyJere ahetırmazlarııa memlekeUn her 
bucaima her medeni inııanın ihtiyacı olan ıteylerl sokmak tabiatile 
daha pclkmJyecek midir? 

TUtk mUnevverlnin bugUnkU vazifesi, kencllalnden evvel memle
ketini dllfUnmektir. BugUn e n ıaaız tellkkl ettiğimiz memleket köte· 
lerlnde Ankara, lııtanbul ve hmJri bulabileceğimiz bir vatan ya
ratmağı her Türk mUnevveri kendial için bir milli vazüe bllmeli ve 
bunun ancak bu Jh~larla memleket içine dağılmakla milmkUn ol. 
dulunu idrak etmelidir. 

Asım Us, ''Harp karşısında ikti
... adi dc>ly\,, lıaşlıklı makalesinde, 
J ürldyenin memleketin umumi 
men faatlerini korumak icin icabın
da milli iktisadın her sahasını kon 
trolü nltına alacak bir devlet oldu
ğunu kaydederek Jıaıırlanınakta 
olan milll iktiıadı koruma knnunun 
dan bahsediyor. Bu kanun projesi· 
ne göre, her türlil jplidat maddele· 
rin islilısallcri, ~alışları, nakil işle
ri, bililmuın Ucart müesseselerin 
ve leşkilillların faaliyetleri de\'letin 
konlrolil allına ulınabilecektir. J
cap eltili takdirde b:ıu maddelerin 
salışlun <loğrnı.lan doğru~ a de,·Jetçe 
idare oltmal.ıileccklir. 

SUAT DERVİŞ 

YENI SABAH 
Hüseyin Cnhlt Yalcın bııgiinkii 

ınnkale inde Dııçenin son nutkun. 
elan hah etmektedir. ltalyan baş\'e· 
kili son nutkunıla Lehistan paylnş-
masıııııı ka!Julü surclllc bir sulh 
yapılabilcceğlnl sö~ leıni~tir. Mu-
lııırrır, hu iiıııide ıırnalescr işlir:ık 
edilenıi)eceğini, ~ünkii lngillere \'r 

Fr:ınsıırıın Lchistıırı i~gali taıııanı 
oldu di~ c üstelik .~lnıanya) a tııızı 
rntisleınlckclcr de ,·erip sulh yapa
lılleceklcrine akıl errniycce8ini kn~ 
dedbor. Hiiseyin Cahil Yalçın bun 
<lan sonra Iınly:ın gazetecisi G:ı~
danın demokrasilerin harbi kıızn
namıy::ıcakları hııkkıııılaki hir ııı:ı

knlcsinc ce,·ap vererek, bir gazetecı 
nin bile aklına gelen ihtimallerin 

Bu kontl'olüıı de\'let hesabına dcınol.:rasilcrin crkiinıharbiycleri 
şu veya bn tarzda bir varidat bul· Ye iktisnıcıları tarafından düşfinül
mak icin deAil, sadece memleketin memlş olacağı rorzeılilcmi~ ecttğiııi 
haynli ihtiyaçlarını rnuh:ıfaza et- söyliyerek şöyle eli~ or: 
mek, milli iklisndiyalıııı zarardan "Şurasını da unutmamak iktiıa 
korumak Jçin olduğunu kaydeden eder ki J1ran-sa \'e lngilterede hir 
muharrir, ' • p halinde silAh kadar tek şahsııı :ırzusn memleketi harbe 
kıymclli olan yhecek 'e zahirenin siirükliyenıez. Binaenaleyh iş lıa
ihracının ıncnedildillni, elde kalan şında bulunan herhangi ınlilahaza· 
mahsulfin tlc müstahsili korumak sıı, çılgın, yarı meczup hir baş\C· 
için hükCımetce salın alındığını "e kilin yahut krnlın ~)·insizliği kar. 
ihtimalki bu nc,·i mfibayanların ya- şısında kotkuılan kimse ses çıkora
rın dcvlclin mahdut sahalarda sa- ıııamışlır da Fran5a \'C lngillcre 
tış işlerine girl~mesini de zaruri harbe atılmıştır denilemez. iki 
kılacatını i~aret etmekle ve )eni memlekette de nıcsııl hiikumcller 
kanunun hedefinin, devlelin muh- uzun uzun düşünerek, mfitehassıs 
temel zararına da olsa, memleket- lıe)elJeı·ıc isıiş:ıreler eılerck nilıa 

teki iktisııdl istihsal cihazlarının 1 ) el lıu h:ırb kararını vrrmi~lenllr 
tnuhafaznsı olduğunu tebarüz ettir· Ye ,·erirken de, tabii harlı! nasıl 
mekledir. lılJrc edcl'cl\lerıni, zufcri hangi rn-
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muca-lhtikarla 
dele f aaliyeti 

Fatura vermek iıte
miyen müesseseler 

tesbit ediliyor 
lfitikarla mücadele için Ticaret 

odasında kurulmuş olan komisyon 
ıağredilmi~tir. 

Ticaret odası mektep defterleri 
ve kırtasiye ıe,·azımı üzerinde ya· 
pıldığı ihbar edilen ihtikar hak
kında tetkiklerde bulunuyor. Fa· 
tura vermek istemiyen müessese· 
ler de tesbit edilmektedir. 

Ankarada kurulaca '< 
teşkitit 

vekilin reisliğinde bir teşkilat ku· 
li ten ~ıkar çıkmaz Ankarada Baş· 
vekilin reisliğinde bir teşkilat ku· 
rulacak ve bütün ,·ilayetlerde de 
buna bağlı kontrol heyetleri bulu
nacaktır. Şehrimizdeki teşkilatta 

tetkikat ve istihbarat kolları da 
bulunacaktır. 

Mımarların şikayeti 
Mimarlar cemiyeti ticaret mü· 

dürlüğüne müracaat ederek inşaat 
malzemesi fiyatlarının çok yüksel· 
diğini bildirmiştir. 

Buna göre, cam yüzde yüz, ka· 
!ay yüzde 40, banyo levazımatı 
yüzde 25, fayans yüzde 100, kapı 
kolu ve kilit gibi hırdavat eşyası 
yüzde 15·20, çinko yüMe 100, de
mir yüzde elli, kereste yüzde beş. 
tuğla, kireç ve kum gibi malzeme 
de yüzde 3·5 nisbetinde pahalılaş· 
mıştır. Tetkiklere ba~lanmıştır. 

Otomobil bir çocuğu 
öldürdü 

Hasköyde oturan Ahmedin yedi 
ya,ındaki kızı Makbule dün bir 
otomobilin altında kalmış ve Ha· 
seki hastanesinde ölmü~tür. 

--0--

T emizlik amelesi 
dlro-ı d' '° ,.n yar ım san ıgı 

kurulacak 
Belediye, temizlik amele5İ ıçın 

bir teşkil~t vücuda gctinneğe, bir 
tea,·ün ve yardım sandığı kurma
ğa karar venni~tir. 

ı;ılolarlıı temin eyliyeceklcrinl tes
lıit c~ leıııi~lcrılir. Jnsanlıır lıesapl:ı

rınd:ı yanılabilirler. Fakat lngiliz 
ve Fransız erkiınıhnrhı)clcrini <le 
hic olmnz~o Sinyor Gaydıı kadar 
a!"ıkerlikten :ınl:ır diye kabul etmek 
ıslı rıırındayız . .,, 
TAX 

M. Zekeri) a Sertel, "Sov) et Hus
) n Baltık devlcllerin~en ne isti· 
lor?,, başlıklı rnakalesintlc, So,·yel
lerin, Avrupndn başlayan lı:ırlıiıı 

memleketlerine sıçrnmam:ısı için, 
şim:ıl denizinden Hazer denizine 
kndar uz.anan bir Çin seddi vücuda 
getirmekle meşgul olduklarını kay· 
<ledi)·or. 

Harp )angıııının sirn)eline ıııa

ııi ulmak için Sovyetleriıı Lehis
tan ı işgal elliklerini, Balkanlara 
\'e Karadeniıc inmemesi için dl• 
Hoınan) u - Polon) a hududunu kes
tiklerini söyli~·en muharrir, Mosko
,·ıu.la h:ızırl aıınıı Hoınnıı) ıı, Bulırn

ristnn \'e Türkiyeden mfiı·ekkep 
Balkan paktı iınz:ılanııwn So,·yct
lerin B:ıltıklan Hozere k:ıdar ken. 
di hudullıırı elrafııın geııiş hir set 
cevirıni, olncaklarınr, ancak kü~ük 

Zelzele 
sonra 

faciasından 
sel f el§keti 

Dikili 2elzelesinde ölen ve yaralanan
ların resmi mıkları anlaşı !dı 

İzmir, 30 - E\'vclki gceekJ 
ııiddelli yağmur civarda büyük 
tahribat yapmıştır. Ödemişin Bir 
gi nahiyesini seller bıumış, su · 
!arla sürüklenen kayalar ve a. 
ğaçlar mecra ile köprü menfezle
rini tıkamıştır. Bu suretle men. 
feılcrdcn geçemiyen sular çarşı
ya hücum etmiş. mUtcaddid ev 
ve dükkanlar yıkılmıştır. Jandar
malar sulann hücumundan kur • 
tulmak için ağaçlara tırmanmış

lardır. Telefon santralına yıldı _ 
rım dügmtiş, hasarat yapmı§tır. 

Hilk~met dairesindeki evrakın bir 
kısmı sularla ıslanmış. diğer ha -
zıları da kaybolmuştur. 

Nahiye tamamen sular içinde 
kalmıştır. Tehlikeli evler boşal -
tılmı!ltır. 

Avlucuk köyünde de suların 

hücumundan 15 ev çökmüştür. 

Birgide beş kişi boğulmu~tur. 

Zelzele 
Evvelki gece lzmirde iki, Çe§. 

mcde dört ve Dikilide Uç zelzele 
olmuştur. 

27 eylfıl öğle vaktine kadar 
bütün mmtakalarda zelzelelerin 
tahribatına. ait f:IU resmi rakam
lar t esbit edilmiatir. 

lzmirdc bir kişi hafif yatıılan. 
m.ış, bir ev kısmen yıkılmıştır. 

Urlada iki ev kısmen yıkılm14-

trr. Menemende bir kişi hafif ya· 
raJanmış, iki ev J,kılmıştrr. Ber _ 
gamada 61 ev tamamen yıkılın}!. 

31 ev oturulam ıyaea.k hale gel -
miş, 262 ev kısmen yıkılmış, be!i 
kişi ölmüş ve 3 kişi ağır yaralan.. 

mJ!Jt.y". 

Eminönü • Unkapanı 
caddesi 

Eminönünden Unkapanına ka· 
dar açılacak olan yeni caddenin 
tefer:rüat planları hazırlanmıştır. 

Bugünlerde tasdik için i\afia ve
kaletine gönderilecektir. 

Ballık dc\'lellcrinin Hııs~ayn yapı

l:ıcıık lıir hücumu daima istinat nok 
ın~ı olabi lecekleri icin, .So,·yetlerin 
bu devletleri nüfuzu altınu nl:ırnk 

Baltıkto Alman hAklnıi)·etine ni ha· 
l"et vereceğini teharüz ctiirn:eklc· 
dir. 
CUMHURlYln' 

Yunus Nadi "Büyük buhran., 
1Ja51ıklı makalesinde hakkın mı 
kuv,·cıc, kun-elin mi hakka tukad· 
dUm el.lcceilini arııştırı~·or. ~luhnı·. 
dr, kuneı hakka galebe ederse bü· 
tün insanlık aleminin nihayet lıilfı· 

hare kendi arnlarmda dn çarpışa. 

c&k bir kaç büyiik <lc\'lctin csıırrtl

ne gireceğini, fnkal :buna maddetl'll 
imki'ın olmaılığını, ınillellcrln hayal 
hakkları n ı pen·asız clRnemc'k isti· 
yecek herhnngi kör kun-clln elbet. 
ıe akibet yıkılacıAını, lınlcn bita
raf ve harp sıı hus ı ndan uzakta bu
lunan devlcllcrln hile, hulır:rnın 

lnki))afına göre, milletlerin hoynt 
haklarını ıııüd:ıfaıı snfl:ırıııd:ı yeı 

:ılacaklarıııı \'C hakkın usla nıağlüp 
cdilemiycccğini kaydediyor • 

Dikilide 627 ev tamamen yı -
kılmı;:;. 316 ev oturulamıyacak 
hale gelmiı:ı. 50 ev kısmen hara.b 
olmuş, 41 kifli 

0

ölnıUş. ve 13 ki.fi 
ağır, 55 kişi de hafif yaralanmış· 
tır. Enknzrn kaldınlmasma de _ 
va.m edilmektedir. 

Dıkilı ve Bergamada son 
zelzeleler 
İzmir, 29 (A. A.) - Zelzele 

mıntakruıından gelen son haber
lere göre, Dikili ve Bergamada 27 
ve 28 cyliıl gilnlerindc muhtelif 
fasılalarla hafif sarsıntılar olmuş 
tur. İnsan Zl\yiatı yoktur. Yalnız 
Dikilide Iıarab bir halde bulu _ 
nan iki bina daha. yıkılmı~tır. A
çıkta kıılanlara yardım için alı • 
nan tedbirler muvaffakıyetli ne. 
ticeler vcrmcktcdiı. Dikilide iki 
defa. harab olnn ve tekrar esas
lı surette tamir edilen fırın bu. 
gUn ilk ekmeğini çıkaracaktır. 

İnegölde 
İnegöl, 29 (A. A.) - Geçen 

zelzelede müteessir olan ve he -
nUz inşaatı ikmal edilmemiş olan 
bUyUk bir beton bina bu sabah 
burada vukua gelen zelzeleyi mü· 
tcakip !;Ökmüştür. İnsanca zayiat 
yoktur. 

Muğla da 
Muğla, 29 (A. A.) - Dün ge. 

ce 10 da şiddetli bir yer sarsın
tısı olmuştur. Hasarat yoktur. 

Muallimliğe talip 
talip olanlar 

Bundan sonra ilk, orta ve liseler 
de muallim olmak istiyenler yapa· 
cakları müracaatlarda yer ta~·in 
ctmiyecekler ,.e Maarif vekaleti· 
nin gö~tcreceği yerlerde çah~ak 
mecburiyetinde olacaklardır. üni· 
vcrsite ,.e diğer yüksek mektepler· 
den m ezun olanlar da bu şarta ta· 
bidirler. Muallim olmak istiyenlcr 
de bazı hususi evsaf nranacaktır. 

-<>----
Belediye sarayının 

İnşa edileceği sahada 
istimlak 

Belediye sarayının inşa edilece
ği Sultanahmetteki arşiv dairesi· 
nin bulunduğu adada yakında is
timlake başlanacaktır. 

Buradaki binalara kıymet tak· 
diri için istimlak müdürlüğüne 

emir verilmiştir. 
---0--

Sanayi müesseselerinde 
İşçi kursları :ıçılamadı 

İşçi adetleri yiOOen fazla olan 
sanayi rnücs.,cselerinde mesleki 
kurslar aç.ı!masmi rnecbuıi tutan 
talimatname yarın meriyete gir· 
mektedir. Fakat son vaziyet dola· 
yı::.i!e hiçbir müessese kurs aççı· 
mamıştır. Fabrikatörler bu mcse· 
lenin tehiri için müracaatta bulun· 
muşlardır. 
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Münevverleri mi 
T URK ınüııen-eri lslnnbul 

ayrılıııu!::ı nncnk A vrııp 
gitmek şar:u~ razı oluyor; Ank 
yn gitnıc~i !Jile bilyük bir feda 
lık sayıyor. tni\'crsıteyi bili 
her gcncııı birıııci arıu:.u kendı 
lslanlmlı.Ja lıir iş lıulmok; onu b 
ıııaı da Anadolu şelılrlcrinden b 
ne gıtmrğe ıııcl'lıur ku!ırs:ı, men 
olduğu 'ckiılcle ınur:ıca:ıl ede 
sözü sccccek kimselere ricn cdt 
gene Istııııbulu dönmcğc çalışı 

C:unkü lstnııbul lıu:\ tik hir şc 

çiıııkü btuııhul hayatı d:ıho rcı 

cl:ıhn c~lcnecli, J<;taııbııldn konll 
c:ık clnlı:ı ço;.. :ıtl:ım rnr. 

Fak:ıl Türk münc\'\'eri unutll 
ki Anadolu şehirlerinde yaşarnıı 
Jstıınlıuld:ı :\ uş;ıın:ık tnıı daha sı" 
ıılı olması hırnı da kendi kabııh 
<lir. Ornhırı rnlı:ıt YC cğlcncclı 

ııı:ık için keııdi5i hiçbir şey ynP 
yor: lı:ızır rahnt:ı, hazır eğlence 
hazır mıılıitc koıınınk h>liyor. 
ma lstanbuld ,ı kalınağı istcınL' 
J..cndi uczini itırur l'ltisini de 
şünmüyor: gıtııgi ) ere h:ıy:ıt 
türmck, clrafıııda bir muhit kil 
bilmek elinden gelmiyor. Yani i 
çel.ten actif olamıyor; etrafın 
ıılmak'la kalı~ ıır, kendisıııden el 
fa lıir :;;ey il.ive edemiyor. 
Doğrusu nıüııc' vcrlerinıiıin 

ğund:ı elrııfı antıyabllmck, .keşfe 
fJilınek k:ıblliycti de yok: ancak 
tapl:ırdaıı öğrendikleri He kafi) 
Jnr 'e ancak kilııplarda gördii.ld 
Şl'Ykrin alakuyıı,te~ssüse değer 
lcr olduğunu suıuyorlor.Bir Tu~ 
ne,verı, dıscr Türk muncvvcrl 

• ı 1 • 
ile oturup konuşmaktan zeYk 
yor; onların söylediklerine aJ 
gö:;tcriyor; işitıiklerindeıı bir f' 
öğreniyor. F:ık:ıt münev,·crlcr 51 

fma mensup olınıynıı bir insan 
mesel!ı bir çiftçi ile, bir işçi j 

hlr tacirle loııuştul!u zaman on 
düşüncelerine aldk:ı gösterntiYo 
onun hayatına niıfuz edcmh-or, 
rlll yukarı.Jon lı:ıkıyur \"C bu sure 
onunla kendisi arasında bir sl 
palhie tcşckklil edebilmesini iıtt• 
sız kılıyor. rJıın!arı söylerken 1" 
ne\'\'erleriınizin mütemadiyen 1 
köylüsünden bahsettiklerini, 
mınnetıarlık, mulı:ıbbet gl'.>sterfll 
k:ılktıklarını unulmıyorunı; f 
dikknl ederseniz onların köylil 
bahsetmelerlndc, köylüye m 
hcl Ye nılnnetlarlık göstermel 
de daimıı hır kilabflik vardtr: 
hisleri lcerlerlnclcn duymu:rorl 
o hislerin lôıım olduğunu kill•P1 

cin öğrendikleri için kcndiJerill 
de onların bulunduğunu iddi 
münasip buluyorlor. Köylüden 
ziyade muhnhbclle, hlr ne,·I dlıt ~ 
ranc \·ecd ile bahsedenler bile 1'·.A 
lilyc gitmiyor, onun ha :ratına IY, 
rnk etmek isleıniyor, köylüyü l& 
lııılda düşünüyor. Anaılohı har• 
an lalan hikayelerimizin, roııı•11 ıl 
rımızın çoğunda hissedilen 5' 
tik de bu yüzden deAil midir? Ç 

Nurullalı AT.4 

• .HAB3R'IN E·DEBI R MANi . · * • CllELDJ E·D;EBI IC,Era.1:11• 

rı,,,Jk --- . Yazan:1CAHiT. UÇUK. 
- 31 -

Ahmet gelmemişti. Canı yemek 
istemiyordu. ~ği yaparak, yat
tı. Vücudu aı:'Tlyor, avuçları, ta -
hanları yanıyor, kam erimi~ ate§ 
sıcaklığile damarlarını yakarak 
dolaşıyordu. 

Vll 

Zeynep, Kom~u çocuklarını et • 
rafma taıplmm,, onlarla konU§u -
yonfa. 8 0y0k1erden kimseye aç -
madığı dertJerlni. onlara söyle -
tnekten çekinmiyordu. 

1 
Yedi }'a~ında olduğu halde, ana

sının bütün işlerine ortaklık et -
tiğinden, "Ayşe ana" diye ad tak 
tıklan küçük kız, Zeynebin eteğin 
den çekerek: 

- Zeynep aba otursana!. 
Dedi. 
- Neden oturayım ''Ayşe a -

na"? 

1 yi ısıtıyordu. Çocuklar Ze}'l1ebin 
dört bir yanına oturmuşlardı. 
Hep~i aklına gelen bir ~yi söylü -
yordu. 

Hamdi: 
- Zeynep aba, dedi. Akşam 

Ahmet dayı bize geldi. Babamla 
konu)tular. 

"Ayfje ana" 7...eynebin sıvalı ko-
- Dinlenir::ıin... !undaki kabuk bağlam~ş çizgileri 
Küçük kız, bir büyük insan gi- görerek merakla ordu: 

bi yorgunluğu. oturunca dinlen - - Zeynep aba, koluna ne ol -
diğini biliyordu. Zeynep, "Ay~ du? 
ana" ile kendi arasında, hir yakın- I Zeynep, llüseyinin Ahmetle ko 
hk buluyordu. Sırtım dayadığı nu5tuğu şeyi düşünüyordu. Kü -
hunna ağacım"" dibine çökerek çük kız. sorğusunu tekrarlayınca. 
oturdu. Çakır Hüseyinin, gözleri. koluna bakarak, cevap verdi: 
babasına benziyen oğlu da Zeyne- - Kan aldıracaktun. Fatma n1 
bi seviyor, onun göğsünde, anası - ne üç kere neşter vurdu. 
nm kucağında duyamadığı bir ra· l Çocuklar. korkarak, Zeynebiı. 
hatlıfa kavu~uyordu. 1 koluna dalmı§lardL 

Ilık bir sonbahar güne§i, bahçe- ··.~y,e ana": • 

- Çok kan aktı mı Zeynep a. 
ba? 

Zeynep. başını salladı: 

- J liç akmadı " Ay§e ana"l.. 

Küçükler, kanın neden akma · 
dığmı anlıyamadılar. Zeynep de 
çocuklar gibi anlayamamıştı. Hal 
buki, damarlarında akacak fazla 
kan kalmamıştı. Onlar konuşuyor 
!ar; Zernep. kocasilc H üscyinin 
ne konuştuklarını hulmağa çalışı
yordu. Yüreğinde tuhaf bir ezinti 
belirmişti. 

Hamdiııin, kolunu dürttüğünu 

sezince: 
- Ne var? 
Dedi. Çocuk, onwı gözlerinin i

çine bakarak, gülüyoıtlu: 
- Ya. sen kaç yaşındasın Zey

nep ana? 
Ze~'Ilep başının içinde biribirine 

karışan uzun yılların, karanlık 

saçlarını taramak, bölüklerini ör· 
mek ister gibi dü~ündü. Fakat çö· 
zemedi. Kaç yaşında olduğunu bu· 
lamadı : 

- Kimbilir, yaşadım işte! 
Dedi. Yaşını niçin sorduklarım 

anlamağa lüzum bile görmedi. Yal 
mı, yaşadığı yılların sayısını bu· 
lamadığına şaşmıştı. Çok mu ya
şamış. ihtiyar mı olmuştu? Bunu 
bi:miyordu. 

Çocuklann sesleri, ku,ların cı· 
vıltılarına, benziyor, onun başım 

sarıyordu. Bir aralık, belini daya· 
dığı hurma ağacının sallandığının 
farkına vardı. Gözlerini kaldıra· 

rak göke baktı. Büyük kara bulut· 
lar, gökün mavıli~ne kanat aç
mışlar, bir uçtan bir uca uçup gi
diyorlard ı. Ağaçlarda dolaşan kü· 
çük rüzgar, her an biraz daha ar· 
tıyor, dallar ilkinerek, kuru yap· 

raklannı döküyorlardı. 

Zeynep, çocuklara: . 
- Haydi artık, dedi. Ev ıır'".J. 

gidin. Hava bozuyor. Şimdi Y" · 
mur düşecek. . ~ 

Çocuklar, dağılırlarken, arv.f 
rmdan seslendi: . ..ıi 

- Analarınıza bana geldf P'J 
söylemeyin ha!.. 

K üçükler, bunu "Zeynep 
gittim,, dedikleri zaman, 
dan yedikleri dayaklardan 
tar, analarının niçin kızd·"tıur:ır 

anlamıyorlardı. ,#_ 
Çocuklar, çit dr•arlardan ~ 

yrp ortadan kaybolunca, ur" 
onlann hayallerile uğra§U. 
Hurmanın tepesi, durmadaSI 

laDl)'Of, alaçlar yapratlanlll 
küyorlardr. Bulutlar 
güneş görüMıez olmuştu. 

(Devamı 1/ttr ), 
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• 
mı hazırlanıyor ? 

Hürriyet 
reisiyle 

Cevabını verdim, 

ve 
bir 

!\DA: 
tstonra lıariciyc nazırı Seller 
~ tayyare ile l\loskovatlan ay. 
~lır, 
~~ cylulde lfalifaks (Kanadu) 
"ltekel ,eden Chıımplain Coloııı 
~e Degrassc transatlantikleri 

1 ıı ana yarmışlnrtlır: 
husturalya harp kahinesiniıı 
lunaından sonra, hazine nazı· 

Y. siJah ,.e hilhassa mitral· 
~e tank topları imalatının 

ası icin iki milyon lngıliz 
:ayrılacağını, obüs imalütmın 
İsUııc çıkarılacağını bildirmiş 

~al>a bugün folon) a priması 
ııaı Hlond ile l'olonynnın pa
ııc;dindeki biiyük elçisini ve 
llomada bulunmakta olan Po

~lıları ıkabul edecek ve Jm hıü
~ ile bir nutuk söyli~ cceklir. 
h tansada resmi gazete, ncşrct
lr emirname ile islıhbaral li s

. do bazı tadilat yapmıştır. Bu 
~nazaran, komünist gnıııu 
'diimclı;te ve l 'Crinc ''Fransız 
e \·c köylü,, grupu teşkil ed [i
ledir. Eski komiinist mcbııslar
ia Ünü ihtiva eden lıu gnıpa 

umelle riyaset clmcktctlir. 

1-litler general 
tllıkoyu t~brik etti 

in, 30 ;(Radyo), - Franko· 
İlctidar mevkiine geçişinin yıl

~ .il münascbetile Bitler gene 
~bır telgraf çekerek kendisini 

etmiştir • 

~e.ny~acarİs· 
~ sinema seyircileri 

S 
için yasaklar 

ra, 29 (Hususi)1 - Ro
hükumetinin sinemalarda, 

1, .is filmleri gösterilirken dev· 
tıslerini alkışlamak veya ıslı· 
l~tnak gibi hareketleri menet
~ldirilmişti. 
a~teden alınan bir habe

~c Macar hükumeti de ayni 
~ bir yasak koymuştur. 

rıı_ 1-0--d . ... 
,oı a vya a sıyası 

~lirümler için af 
~· tad, 30 (A.A.) - Niyabet 
~ tarafından ne~redilen bir 
tadaıne ile siyac:i cürümlerle 

ar disiplin cürümleri ıçın 

~ bir af ilan edilmiştir. 

,btı Kurultayı bu 
~ toplanmıyacak 
it lcara, 29 (A. A.) - Türk 
~ ~u ba§knnlığından: 
( l'ılüncü Türk dil kurultayı • 
~hu. yıl toplanmasına. imkan 

11'lıed.iğinden kurum çalışma. • 
~ Üçüncü türk dil kurultayı
>ltararlaştırdığı programa gö. 
~ onun .ecçUği genel merkez 
'il 11 elile ileri götürUlmesi ye· 
~ görUimüştür. Dördüncü 
, dil kurultayının ne zaman 
~ l\~rede topalnacağı kurumun 
~~züğü gcrcgınce Uç ay ön. 

bildirilecektir. 

t --0-

trıebi m emleketlere 

1 
l>oıta ha valesi 

1~ra, 30 - Siyasi vaziyetler 
ııı Sıle yabancı memleketlerle 
! ~ı;ı düşünülen posta ile ha· 
~~~Şı şimdilik temin edilmiştir. 
ta a Vaziyeti normalleştikten 

bu usul tatbik edilecektir. 
-0-

~illi Müdafaa 

1~iiıteıarı değişti 
ı tll ll'lüdafaa ,-ckaleti müstc
~1enera1 Nazmi Solok kendi 
'rıae · tekaüde ı:evkedilmiş, yeri· 
~ rıta genel direktörü general 

boğrucr tayin edilıni§tİr. . 

"Almanya galip gelirse' 
Amerika ile harbe 

kalkacaktır,, 
Amerikada halkın ekseriyetinin bu 

kanaatte olduğu bildirilior 
Paris, 30 - Havas ajansının 

öğrendiğine göre, Amerika efkarı 

umumiycsinin ekseriyeti §U mil
taleadadır: Eğer Hitler Fransa 
ve lngiltereyc galebe çalarsa A.. 

merikaya karşı da harbedccektir. 
Bu hususta mütalcalarma müra· 
caat edilen halkın yüzde 63 ü 
böyle ccvab vermiştir. 

Amerikahların ekserisi Alman
ların galibiyeti takdirinde A vru • 

paya tahakkümünden cenub A -
merikas!na ve Kıınadaya tahak • 
kllmc yalnız küçük bir mesafe 

mevcut olduğu kanaatindedir ve 
bazı mahfiller Amerikanın mü • 
dafaası için bir Majino hatlı 1.e-

sisine lüzum kalmaktansa Fran. 
sız Majino hattına yardımı tercih 
ettiklerini bildiriyorlar. 

Esliha ve mühimmatın muha -
riblere serbestçe satılmasını her 
iki teşrii meclisin tasvib etmesL 
ne intizaren Ruzvelt, parlamento 
liderleri ve hazine erkanı ile 
harb sanayii temcttüünü a.sga • 
riye indirmek için icab eden ted
birleri görüşmüştür. 

Amerika harbiye nazırı Vood. 
ring, Amerikanın askerlik bakı -
mm.dan 1917 senesinde olduğun_ 
d:m çok daha kuvvetli olduğunu, 
çünkü 100 bin ihtiyat zabitine 
malik bulunduğunu beyan etmiş • 
tir. 

Almanlar Zigf rid 
hattına yeniden asker 

sevkediyorlar 
Fransızların mevzii l;?ir. t.aarru?~a 

muvaffakiyet elde ettikleri 
haber 

Paris, 30 - Fransız menbala.. 
rmdan verilen malumata nazaran 
Moselle mıntakasında Fransız kı
taatmın yaptığı taarruz hareketi 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Bu muvaffakıyet yalnız 1.oprak 
kazandıran ve esir alınmasını mu 
cib olan bir muvaffakıyet dcğiL 
dir. Ayni zamanda Fransız ku -
mandanlığı bazı tabiye ve pren· 
siplerlni muvaffakıyetle tecrübe 
etmek imkanını da bulmuştur. 

Bu taarruzun müsait bir şekilde 
cereyan etmiş olması, geçen harb 
de alman tecrübelerin mükem. 
mel surette tatbik edildiğini tes
bit eylemiştir. 

Hedefi bilhassa küçük bir or _ 
man olan Fransız taarruzundan 
evvel Fransız topçusu çok şiddet
li bir topçu hazırlığı yapmıştır, 

Bu mevzileri i§gal eden Alman i· 
leri karakolları öyle §iddetli bir 
bombardıman altında kalmıştır 

ki, Fransız kıtaatı hedefe doğru 
büyük bir ihtiyatla ilerledikleri 
zaman ormanı bombo§ bulmuştur. 
Düşman kamilen obüs parçalariy 
le yaralanmış askerlçri bıraka -
rak orasrnı tahliye etmişti. 

Fransız tebliğleri 
Dünkü Fransız tebliğleri şun. 

larC:ır: 

"Sarr'ın doğusundaki 

ezcümle Deux - ponts 
bölgede 
la Pir 

mascnsin cenubunda düşman top 
çusu faaliyet göstermiştir. 

Her iki taraftan keşif ve ra.. 
sat tayyarelerinin faaliyeti kay -
dcdilmiştir. 

Gece umumiyetle sakin geçmiş 
tir. Ezcümle Sarbrükün garbin.. 
de, temas kıtalarunız faaliyette 
bulunmuştur . ., 

Alman tebliği 
Alman tebliği iso şudur: 
"Garb cephesinde, §İmdiye ka· 

dar olduğu gibi kara kuvvetleri 
faaliyeti vukubulmuştur. 

Bir hava muharebesi esnasın -
da Vissemburg civarında bir 

veriliyor 
Fransız tayyaresi ve Osnabruek 
civarmda da bir İngiliz tayyaresi 
düşürülmüştür.,. 

Pariste tehlike işareti 
Dün saat 11,20 de Pariste dU· 

dükler tehlike işaretini vermiş -
lcrdir. Bu hal, saat 11,50 ye ka.. 
dar devam etmiştir. Düşman tay
yarelerinden hiçbiri, payitahta 
yakla§mamış ve Pari.s halkı hiç. 
bir top sesi işilm~miştir, 

Fransız Cumhurreisi cephede 
Fransrz reisicumhuru dün do· 

ğu - §İmal cephesinin bir kısmını 
gezmiştir. Reisicumhur muhtelif 
kurmayları ve müstahkem mev. 
kiler üzerindeki kıtaatı ziyaret 
eylemi§ ve subaylara muhtelif 
nişanlar verdikten sonra akşam 

üzeri başkumandana mülaki ol -
muştur. 

Belç1ka ve Lüksemburg 
civarında faaliyet 
Brüksclde çıkan "La gazette,, 

in islihbarına. göre Lüksemburg 
hududunda bulunan bir Alman 
istihkam kıtası, Lüksemburgun 
karşısında kain mıntakada bu _ 
lunan Remiclı kasabasrnda. lağım 
tertibatı vücuda getirmektedir. 

Bunun sebebinin Fransızların 

muhtemel bir taarruzuna karşı 
koymak olduğu söylenmektedir. 

Polonyadan getirilmi§ olan bir 
çok Alman kıtaatınm Sigfried 
hattı yakininde kamp kurmuş ol· 
dukları haber verilmektedir. Bu 

kıtaat, kamplarına gitmek ü1..cre, 
mütemadiyen Belçika hududu bo 
yunca yollarına devam etmiş ol. 
duklanndan Ahen mıntakasmda 
kıtaalın tahşid edilmiş olduğuna 

dair bir şayia deveran etmi§tir, 
Belçika makarnalı, bu kıtaatm 

Ahen mıntakasmda durmalıkları, 

Mosel boyunca Almanların garb 
cephesini takviye için sevkcdil -
mektc oldukları anlaşılınca. bu 
tahaşşüd haberini tekzib etmi[i _ 
lerdir. 

İngiliz tayyareleri 

Alman 
donanmasına 

taarruz etti 
Almanlar taarruzun 

neticesiz kaldığını 
iddia ediyorlar 

Londra, 30 - İngiliz hava ne
zaretinin bir tebliğine göre, İn • 
giliz hava kuvvetleri şiddetli bir 
mukabil hava ateşine rağmen 

Heligoland yakininde Alman fi • 
losuna taarruz etmişlerdir. 

Büyük Alınan karargahı ise bu 
taarruzun akim kaldığını iddia 
etmektedir. Karargahın neşrettL 
ği tebliğde şöyle deniliyor: 

"Altı İngiliz harb tayyaresi, 
bu sabah Heligoland yakinlerin· 
de Alınan deniz kuvvetlerine ne
ticesiz bir taarruzda bulunmuş • 
tur. Alman avcı tayyareleri gar
ba doğru dönüşlerinde bunların 

yolunu kesmiştir. Kısa süren bir 
muharebe olmuş ve bu altı lngL 
liz harb tayyaresinden beşi deni· 
ze düşürülmüştür.,, 

Üç Norveç 
vapuru battı 

Bunlardan ikisi 
torpillendi, diğeri 

Atinada. kısa bir müddet kal. 
dıktan sonra, tekrar Parise git
tim, tahsilime ba.,'jladrm. Böylece 
iki sene - 1909 dan 1911 e kadar 
geçti. 

Fakat bu müddet içinde bir ke 
re daha !stanbula gelerek 15 gün 
kadar kaldım ve yine Parise dön 
düın. 

Bu seyahatim de üzerinde du. 
rulması icab eden bir vakıaya te
mas eder ki şimdi size onu da an 
!atacağım. 

Pariste iken, Hürriyet ve ltilaf 
adıyla bir f ırkanm teşekkül etmek 
üzere oldui:'Unu, bu fırkayı Sadık 
beyin kurmağa teşebbüs eyledeği
ni haber aldım. 

Hürriyet ve itilaf fırkasının si· 
rasi veçhesinin nelere istinat edece 
ğini anlamak ve Sadık beyle te
masta bulunmak için !stanbula 
geldim. Sadık bey ile iki defa gö
rü~tüm. Kendisine ilk ziyaretimde 
dedim ki: 

- Sizi taciz etmemdeki maksa
dım şudur. Tesis ettiğiniz fırka

nın istihdaf edeceği gaye nedir? 
Dahili ve harici siyaS<'t hakkır/'.a 

pprogramınızın ana hatları ne
lerden ibaret olacaktır? Bizim 
"teşebbüsü )<'1h~i ve ademi merke
ziyet . düsturumuza, programınız 
tetabuk edecek midir, yok~a tama· 
men a~TI mahiyette midir? 
Sadık bey, gerek bu sualim hak· 

kında ve gel'ek diğer hususlara 
dair yaptığımız afaki muhavereler 
için, bana hemen hemen şu ce\'ap
ları verdi: 

"- Ben, ta istibdat zamanından 
beri, Abdülhamit II nin mutlaki· 

mayne çarptı yet idaresile mücadele eden bir in-
Oslo, 29 (A. A.) - Ve; Norveç sanım. Bilhassa İttihat ve Terak

vapuru daha. Alınanyanın bita.. ki c~miyetinin kuruluşu esnasında 
rafların ticaretine karşı açtığı büyük bir ga)Tetle çalıştım. ltti· 
harbe kurban olmuştur. • hatçıların .Manastırdaki te~kilatı-

Bunlardan bir tanesi Alendel m vücuda ~etirdim. Hatta, Rumeli 
limanına merbut Tastae Kargo • kıtasında Abdülhamit II ye karşı 
sudur ki Bergen açıklarında tor. yapılan her muhalefet jestinde be-
pillenmiştir. Torpillenen ikinci nim rolüm vardır. 
vapur kereste yüklü olarak 1n
giltereye gitmekte olan Jern va
purudur . .Mürettebatı bir Norveç 
torpitosu tarafından kurtarılarak 
Christiansada götürülmüştür. Ni_ 
hayet yine Arendel limanına men 
sub Sola.<J vapuru da Anversten 
kereste yükü ile !sveçe giderken 
bir torpile çarparak batmıştır. 

Mürettebatı bir İngiliz vapuru ta.· 
rafından kurtarılmıştır. 

Amerika sularında meçhul 
tahteJbahirler 

Vaşington, 29 (A. A.) - Ruz. 
vclt bugünkü gazeteciler toplan
tısında sahil muhafız gemilerinin 
meçhul deniz altı gemileri görül
düğüne dair olan raporları teyid 
imkanını elde ettiklerini bildir • 
miştir. 

48 Japon tayyaresi 
Bir Çin şehrini 

bombardıman etti 

Londra, 30 - Çin ajansı, Çung 
kina 48 Japon bombardıman tay
yaresi tarafından iki defa baskın 
yapddığını bildiriyor. 

Tokyodan alınan malümata gö. 
re düne kadar Kunandaki Japon 
ordusu 50 kilometre genişlikte 

bir cephe üzerinde Çangçcanın 

36 kilometre şirnaline kadar ilcr 
lemiş bulunuyordu. Diğer iki kol 
da, Çinlilerin kuvvetli . müdafaa. 
mevzii olan nehrin cenubunda 30 
kilometre bir mesafeye gelmi~ • 
lerdi. 

Japon tarrarelerl ricat halin
de bulunan Çinlileri Çançanın ce
nubunda takibe devam c~tir. 

Fakat, meşrn'iyetten sonra, si· 
zin de pekala takdir edeceğiniz 
veçhile iş çığırından çıktr. Ben, 
bu yüzden, yani gördüğüm sakim 
hareketlerin hergün artmasından, 
memleketin bir girdaba sürüklen
mesinden dolayı muhalefet safına 
geçmek mecburiyetinde kaldım. 

Lakin bu muhalefetim. şahsi en 
dişelerden, garazlardan tamamen 
ari olacaktır. Zaman, bizim en 
büyük ve en adil şahitlerimiz ye· 
rine geçecek, siz de o vakit hulu
suma tamamen inanmış buluna· 
caksrnız. 

Teşebbüsü şahsi ve ademi mer· 
keziyet meselesine gelince: Ben Ye 
arkada~larım, fikrinizi tamamen 
tasvip ediyoruz. Bu prensipin, 
memleket için hayırlı olduğunu 

sanıyoruz. 

Fakat, teşebbüsü şahsi ve ade· 
mi merkeziyet düsturunu açıktan 

açığa müdafaa edemeyiz. Zira, 
lttihat ve Terakkinin aleyhimizde 
yapageldiği menfi propaganda, 
sizce malum olsa gerektir. Onun 
için, gayet durandiş bir iz'an ile 
hareket etmek mecburiyetindeyiz. 
İttihat ve Terakki. bizi, doğmadan 
öldürmeğe çalışıyor! Biliyorsunuz 
ki İttihat ve Terakkinin siya'i sa
hada takip ettiğ-i müfrit milliyetçi· 
lik fikri yüzünden, muhtelif un
surlar ile milletimiz arasındaki ay' 
nlık derin bir uçurum haline gel· 
miştir. Buna mani olmak ,.e muh· 
telif unsurların vatan ile alakası
nı tahiye etmek istiyoruz .. Bu su· 
retle hem imparatorlu~un sarsıl
mamasını temin eylemek ve hem 
de müfrit milliyetçilik dü$turu ile 
artmış bulunan ihtil311eri. iğti~aş· 
larr önlemek fikrinde)iz. 
Şayet. bir ı:tOn iktidar mevkiine 

~elirsek, söylediğimiz sözlerde ne 
kadar samimi olduğumuzu göste· 

Yazan' SABi H ALAÇ/'-M 

ihtilat fırkası 
konuşma 

recek surette hareket ede~iz. Bü 
tün gayemiz, vatanın yükselmesi· 
ne çalışmaktır.,. 
Sadık bey ile bu tarzda ~örüştük 

ten, ona mm·affakiyetler temenni 
ettikten sonra tekrar Parise dön
düm ve kendimi gene derslerime 
tıb hayatınm namütenahi bir ale· 
mi andıran varlığına verdim. 

1911 senesinin nihayetlerine doğ 
ru büyük bir hastalı~ geçirdim. 
Tifoya tutuldum. Yılba~ını, ya· 
takta ve ateşler içinde yanarak te· 
sit etmek nasibimde \'arınış meğer 
ise! lyi olduktan sonra, nekahet 
devresi geçinnek üzere Nise git
tim, orada on beş gün kadar kai· 
dım ve tekrar Parise geldim. 

( Deı:amı var) 

Maarif memurları 
arasında nakiller 

Balıkesir Muallim mektebi he
sap memunı Ismail Cibali orta
mektebi hesap memurluğuna, Ada 
na Maarif müdürlüğü başkatibi 

Ekrem Mardin orta mektebi sek
reterliğine, !stanbul kız muallim 
mektebi mübayaa memunı Mus

tafa Nuri Pertcvniyal liS<'.si dahili 
re şefli~ine, Pertevniyal lise i da· 
hiliye şefi l\'evzat Prcvantoryom 
hesap memurluğuna, Çapa kız or· 

ta mektebi doktoru Nazif lnönü 
kız !iS<'si doktorluğuna, Pertemi
yal lisesi kütüphane memuru Ta

lia Erenköy kız lisesi kütüphane 
mcmurlu&'Una, Erenköy kız lisesi 

ktitüphane memuru Nermi Pertev .. 
niyal lisesi kütüphane memurluğiı 
na tayin edilmişlerdir. 

-o-

Ankara ve İzmir 

tayyare seferlerinde . 
yenı program 

Devlet Jia\'ayollan yeni bir ha· 
\·a nakliyat programı hazırlamış· 

tır. Ünümüzdeki pazartesi gunu 
tatbik edilecek olan programa gö· 
re, hergün htanbuldan 9,30 da bi
rer tayyare uçacaktır. Bu tay)'are 

11,30 da Ankaraya varacak ve o· 

radan 14 de kalkıp tekrar lstan
bula dönecektir. 

İstanbuldan lzmire 9,20 de ve 

lzmirden !stanbula da 14,5 de bi· 
rer tayyare kalkacaktır. 

--<>--

Amerikadan kalay ve 
kauçuk geldi 

Dün Amerikr-ian bir vapurla 
mühim miktarda kalay ve kau~Uk 

e~ya gelmiştir. Kalay fiya_!lannın 
düşeceği zannedilmektedir. 

Liman 
--0--

işletmesi umum 
müdürü 

Limanlar i~letme ·i umum mü
dürü Raufi Manyas bu akşam An· 
karaya gidecektir • 

-0--

Ücretli memUt"lann 
eylul maaşı 

Yeni barem kanunu mucibince 

dairelerde ücretle çah~an memur

lar eylfıl maaşını bugün alacak· 
!ardı. Fakat henüz bu husu ·taki 

muameleler ikmal edilememiştir. 

Bu yüzden kendilerine birer mik

tar a\·ans verilmekle iktifa edile· 
cektir. 

Evlenme 
Liman müfettişliğinden müteka

it merhum Ü;:,man beyin kerimesi 
ve gazeteci arkadaşlarımızdan Hi· 
lalinin baldızı bayan Şaziye ik 
genç subaylarımızdan Şükrü Al· 
tulun nikahları birçok akraba ve 
dostları huzurunda yapılmıştır 

Yeni evlilere saadetler dileriz. 
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H~~ SARA Y ~inemas 
Hmanya, tehist anda himaye S O N O AK i K A DANGKOR lba.detgt.hmıla. g~cn eArari~ le ••• A,ıc 'H t 

dramlarlylc dolu, PETEK LORRE'nin en ~üz<"l filmi YC c 
muvaffakıyeti olan 

Jaresi teşkil etmeğe karar verdi Varşova mUdafıleri kılıçlarını taşıyabilece~ler Mr. MOTO'nun SON KO 
( Baştafı 1 incide) 

re fon Ribbcntrop dün tayyare i· 
· .Mo;;kO\·adan Berline dönmüş· 
ır. Ribb2ntrop Mo"Skovada il<.en 
talranın Mo$kO\'a biıyük elçisi 
~ussoyu ka"u: ederek görü~müş· 
Jr. 

. \İman hariciye nazırı. Mosko
tdan ayrılmadan etvel gazeteci
re aşağıdaki beyanatta bulun
.u;ıtur. 

" - Moskovadaki ikametim ge
~ maatteessüf çok kr.a oldu. Bir 
'aha se(crc daha fazla kalacağımı 
ımit ederim. lkametimin bu kı<ıa
~ına rağmen, bu iki günden çok 
tiftıde etlik ve a<ıağıdaki noktalar 
ıvazıuh e~ti: 
1 - Alman - Sovyet doc:tluğu 

ıti olarak kurulmuştur. 
2 - lki millet, hiçbir kimsenin 
·rki ,\vrupaya müteallik işlere ka 
.ma ına mıi<>aade etıniyecektir. 
3 - lki de\ let ~ulhun tekrar te
··iİ:,ünü ve İngiltere ile Fransa
ın .\!manya) a karşı katiyen ma· 
1-..ız \ e netice iz harpten \':lzgeç
ıeicrini arzu etmektedir. 
4 - ~laamaflh eğet' harp mü

.e\ ~ ikleri bu iki memleketin idare
•nl ellerinde tutmakla de\'am e

derler e. Alman~ta ve SOvyetler 
ıirliği onların aJ{hnı baı:Jarma ge
ırme irti bileceklerdir ... 

\"on Hıbbentrop, dün iki mem· 
cket atasınd~ takarrür eden ve 

··netice'eri her iki millet için de 
ı tıfad el i olacak olan muazzam ik
ti atli proje .. den bahsetmi5 \'e öz-
1erini ~·;y)e bitirmi~tir: 

·~lüzakereler husu~i bir do t-
tk h<ıva·ı Ye geniş bir zihniyet 

içın<le cere~ an etmi..,tir. So\ yet 
~·~tınıctinih ve öilhasc.a Stalin ve 
~.Iolotof un çok !!amimi kabulünü 
tY : ~eyden evvel hatırlatmak i!;te-

' 

.~ ,. 
Ingilterenin cevabı 

Londt'a, 30 - Alma.n • Sovyct 
tekliflerine Çemberlayn pazartesi 

'günü avam k:ımarasmda cevab 
Çcrecektir. 

1rıgiliz ilö) ter ajansı yeni va· 
ziyet kat Ştmndn İngiliz hattı ha. 
rnketi hakkında şu tebliği neR -
retmlRtlr: 

"İngtliz hükumetinin son Al
man - Snvyet nnla.şmasr karşL 

sındalti hattı hareketinin ancak 
bu anlnşmıı hükumet tarafından 

tetkik ve Fransız hüklımctile de 
istişare edildikten sonra belli ol· 
ması muhtemeldir. 

Bununla beraber şurası kay. 
dedilmektedir ki, Çembcrlaynın 

26-9 tarihinde yaptığı ve "umu
mi hedefimiz Avrupayı ebedi Al. 

:nan taarruzu korkusundan kur
tarmıtktır., şeklindeki beyanat bıı 

glln de mevcut olım v&.ziyeti tem· 
ııil cylcmcktediı'. İyi malflmat a. 
lan mahfiller bir ay evvelki gibi 
vaziyetin baki olduğunu ve Al
man - Sovyet deklarasyonunun 
1 ngiliz hükumetinin polilikasını 
değiştirmPye scvketmcsinin imka 
nı v ihtimali olmadı~ını blldlrL 
yorlaı. 

dirmiştir. Keza .sefir, ekonomik 
müzııkerelere başlanmasına ma _ 
tuf İngiliz teklifini de Sovyct hü

kumetinin kabule amade bulun • 
duğunu bildiııfüştir. 

Bu beyanatın hadiseler t:ıra. 

fından tckzib edilip edilmiyeceği 
merak edilmektedir. 

Moskova gazeteleri lngi .te
reye hücum ediyorlar 

1 ngilizce Deyli Herald gazete i 
yazıyor: 

Moskorn gazeteleri lngiltereye 
karşı çok 5iddetli li<;an kullanmak 
ta. bu arada 21 ene eV\·eı ln~iliz
lerin Bakuda Rus mcmurlannı i
dam ettiklerini hatırlatarak Rus
ların bunu asla unutamıyacaklnrı
m yazmaktadır. 

Ribbentrop Hıtleı·le görüıtü 
Berlin, 30 lRadyo) Harici-

ye nazırı von Ribbentrop !\fos.ko
va '"erahatinden dönerek dün ak
şam saat 18 de Berlinc J{clmi~tir. 

Harici)~e nazırr derhal Bitleri zi· 
yaret etmiş ,.e kendi ile uzun mlid 
elet görüo:müştür. 

Daladyer i 1 cevabı 
Bcrlin, ao (Radyo) Pi1tisten 

bildirildiğlnc göre Frnnc;ız Ba. \"e
kili M. Dalndye 6 le . rinievvel cu
ma ~ünü parlamento toplantısın· 

ela bir ııutuk Sö) Iiyccek 'c bu mı
tukla son 1\lmaıı - Hu-. nnla~ma· 
sına cc,·ap \!erecektir. 

Lehi.s tanda yeni leşkiıat 
Bedin. 30 (Radyo) - Varşo 

vanm dü~mc~i ve hudutların tes
bit olunarak işgalin r.ihayete er
me. i üzerine Leh topraklarının 

Alman idaresi aluna alman kıs· 
mında hüktıınet yeni tcşkilftt yap
maya başlamıştır. Verilen karara 
göre Lehistanda Leh para ı Zloti 
baki kalmakla beraber ayni za
manda mark da tedavüle konul· 
muştur. 

Yıkılan bina 
( Bao; tarafı 1 incid<') 

tün semt halkını telaŞa ıtlü~iir
müşttir. 

İnhidam sırasında yapıda Ah· 
met, Mustafa. Mahir ve Mehmet 

adında dört amele yatmaktaydı. 

Bunlar büyük bir tesaclilf eseri 
olarak burunları dahi kanamadan 

kurtulmuşlardır. Anlattrklarına 

göre,. tatlı tatlı uyuı !arken, bir

denbire yerleri sarsan bir gürül• 
tü ile uyanmı!lar. , Neye u eradık

larını anlamağa vakit kalmadan, 

sağdan, soldan Üzerlerine taş, <le· I 
mir, tahta yağmağa başlamıştır. 
Nihayet ne olursa olaun, kendi -
!erini dı§arı atmı~lar ve soka'.: 1 

fırlayarak bağırıp cnğırmnğa bnş 
1 

lamışlardır. 1 
Ameleler, binanın ön tarafının 

iki katlı olması ve yıkılmaması 

saye~inde kurtulmuşlardır. 

K a7.adan biraz scnra itfaiye ile 
polisler vak'a yerine gelmişler

dir. İtfaiye her ihtimale kar~r 
binayı bir defa gözden geçirmiş. 

enkaz altında kimse clup olrr.adı· 
ğına !:aktıktan rnnra gitmiştir. 

Polis vak' a etrafmda tahkiknta 
başlamış, bina ııa'ıibi Muiz Va
ki i hakkında takibata girişmiştir. 

Ekonomik bakımdan, Almanya- j 
nın son anla~ın~a ile Sovyetler 
birliğinden ademi tecavUr. paktı 
ıle aldığından fazla bir şey temin 
edemiyeccği tahmin edilebilir. 

' ilk yapılan tah'<ikat sonunda ka

zanın fe"a malzeme ve ~imeı1to
suz harç kullanma'< yüzünden 
vukua ıı;eldiii anla~ılmıştır. 

Buna bina r.n vaziyetin lngil te· 
re, Polonyaya kar~ı taahhUdünü 
ifaya karar verdiği gUndenberi 
nz çok da olsa ehemmiyetli bir 
sul'ette değişmediğini billııuısa ya 

deylemck doğru olur. Çünkü 
hnrb zuhur etmeden evvel tnt -
kık edilmiş olan bütün amiller 
arasında hiçbiri cleğişmili dı>~il -
lir . ., 

I'rnnsanın da İngiltereyi takip 
0dcceği ve onun gibi harbe de _ 
'am etmek karnrında olduğu an· 
laşılmaktAdır. 

Diğer taraft ttı lnglllv, siya.si 
mahflllcrino göre Sovyetıerin 

~.JOndra btiyUk elçisi Maiski çar 
snmbtl ~ lm"(f "R'n1ffa1<sfa yap. 
t ·r mOlakatta Sovyrt hUkilmcti-

1 ııı bi' rar lta111<"::ığmı nazıra hil-

Rinıtda <"Blr!lrınla .. 111 ~öylcdik

lerine göre, M uiz Va1til, az para 
ile koca bir han Hılıibi olmak sev 
dasına '<iüsmiis. satlece kum ve 
kirecten rri.;rekl•en b;r harda du-

var örrneğe b3§l"'m111tır. 

Hatta yaoıvı ü,.erine alan A

ram atlındaki k~lfayı bundan on 
beş gün evvel j.-ine nihayet vere

re"k c;ıkumı~ ve in .. ·nta kc-ıcfüi 

ne .. aret etme<re banla'tlı~tır. M·ı· 

zi Vekil b ircok t•ıtnların itirazJq. 
na r,. örnen İ"e rlev.,.., l'!t°'""is. fa· 

mıyan ve ucuz ol-ası irin l·ötü 
lıarc1a vapılan bina h:r sabıı., kö-

Paris, 30 (A.A.) - Parise gelmiş olan Polonya generali Si
korski, Fransız topraklarında teşeltkUI etmekte olan P olonya or .. 
dusıınun ba§kumandanlığma tayin edilnıigtir. 

Polonyalılar tarafından neşreı:lilen bir tebliğde Leh kıtala

tının hangi şerait dahilinde teslim olacakları bildirilmektedir. 
Alman kumandanı, bütün Leh zabitlerine kılıçlarını tlJı

mak hakkını \'ermi~ ve askerlere evlerine gönderile<:eklerini vaad 
ctmi~tir . 

Fransada komünist takibatı 
Paris, 30 ( A.A.) - Faris, Marsilya, T ulon, Dunkerk ve 

LilHe polis, ko:nünistlere karşı tatbikata devam etmektcidir. 
Paristc Humanite gazetesi idarehanesinde ve R usyaya iltica 

eden komünist mehuslardan Martynin evinde araştırmalar yapıl

mr~tır. 

Amer ,ka nazileri şefi hapse 
ve para cezasına mahkum oldu 

Ncvycrk, 30 (A.A.) - Hırsızlık ve sahte vesika tanzimi 

suçlarından dolayı hapse mahkfım edilen Alman - Amerikan itti
hadı şefi Fritz Kun, ayni za.7 anda 50.000 dolar nakti ceza öde· 
rncğe mahkum edilmi~tir. Avukatı, bu cezayı 25.000 dolara !.ndir~ 
mek için beyhude çalışmıştır. 

t3 atırıl a n Alman tahtelbahirleri 
Faris, 30 - Bahriye nezareti müste§arlığı tarafından verilen 

mali'lmata g!Sre, harbin başrndanberi yani bir ay zarhnda İngiliz 

ve Fransız deniz kuvvetlerinin müıtcreken batırdıkları Alman 
tahtclbahirlerlnin sıyısı 12 dlr. Bunlardan onunu İngiliz gemileri 
2 tanesini de Fransız gemileri batrrmıştır. 

Mezarlıktaki gizli radyo 
Lontlra. 29 - Stokholmd.an bildiriliyor: Bir İsveç gazetesi 

Kaunas muhabirinin Leh ordusundan Albay Ozievçle yaptığı bir 
mülakatı neşretrnektedir. 13u mülakatta Leh kumandam Lehista
nın rnağltıbiyetinde, Alman casuslarının bUyUk bir rolil bulun • 
cluğunu söylemiş. bu arada Vilnoclaki bir mezarlıkta bir tabutun 
içine konulan gizli bir telsiz istasyonu ile Alman casuslarının neş
riyat yaptıklarım, tayyare fabrikalarının Almln mühendisleri, L e
histandan ayrıldığının ertesi günü bombartdttn.an tc1ilmiş olduğunu 
ı;öylemiştir. 

Hadiselerin 
te f s ir.i 

( Baştafı 1 İncide.) 

Almanya daha zl) ade So' yet 
nu~)·nnın arzularına boyun eğ. 

m<·k ntC'<'hurl) etindf'dlr. Alman
~·a. S0\·;1-·dlcrlt• kendi 11.J'ıtMnda bir 
Iüi<:iil< tıınıpoıı Leh de' idi yarat· 

mal, llkrindt')·ıJI. l\lo!;kO\ a lıiiki'ı_ 

ınctl bunu rcılılettl; Almanya l<a· 
bulc mcrbur oldu. Alınanya :;ıırki 
A' ruınulıı Sol') et Ru"lyanm ar:ı:u_ 

larııulnn lınriee çıkınam:ı~ ı t:ınh

lıiid t•HI. llunıı mulcnhll gıı.rb de\'" 
ll'tlerirıt• k:ırşı bnsladıitı harbde 

Ho\~ı·tkr mcmlcltdlııdrn iktısadi 

~ardını ~iirt•cr~i 'andinl aldı. 

lllUer bu anla~ma fit• tnglllcrc 
'c Fraıısaya lrnr,,ı :reni bir !;lllh 

taıırru:1.u ) nı•mak fr:"latınr bulu. 

Fransızlar 50 
köy zaptettıler 

Paris, 30 - Fransızların Mozel 
mmtakasrnda kaydettikleri yei:il 
terakkiler üzerine Almanlar Sar ı 
havzasmı süratle talıllyo etmiş
lerdir. Maamafih Fransız ağır 

balaryalarmın (fiddetli ateşi, bu 
tahliye ameliyesini işklll etmek
tedir. Fransız Jutaatr, ııon mevzii 
taarruzları esnasında 50 Alman 
köyUnü ele geçirmişler, Sigfrid 

hattının birçok blokhav?.larını tah 
rib etmişlerdir. 

Romanın verdiği haber 
ı.ondra, 20 - Alman - Sovyct 

anl~masmdan mUtevellit vu:iyc. 

ti tetkik eden İtalyan gazeteleri, 
B~rlin makamlarından mlilhem 
olarak Almanyanm garb cephe • 
sinde harekete geçmiyec<'ğini ve 
İngiliz iktraadi ablokasmr berta. 

Fransızra sözlü bi.iyük Hint Filmini mutlaka .ı;örünüz. tı· 

li'Of(S JURNAL: Harhin ilii.nmdanberi g~cn bütün dünya h 
lerl , inglllz Kral \e KraliçCflinln J(~'ADAl"I ,.e NE\ 

Sergisini ziyaretleri 

Bugün 1 rn 2.30 da tcnzfüi.tJı halk matineleri 

llUtün Parls hallunr lwşturan tiyatro piyesini yaratan 
ltAtMtJ - MARİE BELLE • MİCllEL SIMON 

Bu hafta bütün İstanbul halkını 

SUMER sineması 
Ko1'hituyor \e m~\Zuu blrnz ~ık, nükteli. neşeti ,.e ayni z 

h l-.si, müessir 'l' son derece zarif 

Olgun Kadı 
Jt'llnılnl takdir ııazarla.rilc scyrffilyor le candan 

tıa,·eten: CanJı rcsinılf'r: Bu~iiıı ..,a.at ı ,.e 2.3-0 
matinelf.'r 

Bursada yangın 
(Baş tarafr 1 lnl'ide) 

Fırka kumandanı ateşin bütün 
Bursarı tehdit ettiğini görcrc!~ fı::

ka askerlerini yangın yerine sev
ketmi5tir. 
Ateşin civara sirayet etmeme""i 

için yangının çıktığı adanın etra
fındaki binalar Ye dükkanlar yıkıl 
mı5 ve bu şekilde fedakarane çalış
malar sonunda ateş saat 5,30 da 
önlenerek G da tamamen söndürül
müştür. Zarar ziran henüz tesbit 
edilememiştir. Ateşin ne şekilde 

çıktığı hakkında tahkikat yapıl· 

maktadır. 

Berhnde Balkan 
konferansı 

Bernc, 29 (A.A.) - Nationale 
Zeitung gazetesirtdc göre, Molo
tof teşrinievvel içinde Berlinc 
gidecektir . 

Gazete, bu münasebetle Berlin 
de Doğu certup Avrupası mem
leketleri hariciye nazırlarının 

ilk B alkanlar bloku konferansı 

halinde tcplanacaklarını bildiri

yor. 

Hariciye Vekilimiz Bükreşe 
uğ11yacak mı ? 

Londra, 29 - Türkiye Hariciye 
V ekili Şükrü Saracoğlunun Mos
kovadan dönüşünde Bükreşte te
vakkuf etmesi muhtemel oldu -

Gizli 

raayosu 
( Ba.' tarafı 1 inci 

partisinin yahudilerle m 
kolu şefi Streicher'ln de 
edilmiş olduğunu ve nıızi 

nznsından da şimdiye ka 
kişinin kundakçılık ve 
leyhtarı suçlanndan dola 
edildiğini bildirmektedir. 

Gö'Jels hapsed1lmiş 
Patis, 30 (A. A.) - Pc 

riaienJn Stokholm muhabi 
paganda nazırı Göbelsin ı/ 

sinden azledHerek bir san 
rn:ı hapsedildiğini haber v 
tcdir. 

Muhabire göre, Göbels, 
ticareti yaptığından dolayı 
den dUşmUştUr. 

Mareşal Pilsudski 
karısı Londrad 

Londra. 30 (Hu~usi) 

Leh cumhurrei!'İ ve Lehi 
milli kahramanı mare~al P 
kinin karısı ye kızları dün ö 
sonra Londraya gelmişlerdi , 
Pel< yakınd a. . sine ma" 
Şarl<m bütün harikaları 

GULNAZ 
SULTA 

ğu haber verilmektedir. ' Türkçe sözlü , .e ~arkılt 

Fraos1z ajansı na göre •••B•tıytlk-•fiS•a•rk•fl•tn•1:de 
Paris, 29 ( A .A.) - Hava! a• 

;rnr. lln taarruzda mil\ ııffak o:- raf etmek üzere İngiltere adalıu1 jansı bildiriyor: maktadır. 
muı, iı:in Almanya <:-imdi bitaraf na kar§ı kuvvetli hava hücumla- Türkiye Hariciye Vekili Şlik- Fakat Balkanların 
olan bir hılmn mcn.lckrt. rma başlıyacaklarmı yazmakta - rü Saracoğlunun Moskovada bu· için bir iaşe membaı olar• 
lrri ıl~ lıu <Nıs tla lrcsln • dırlar. lunma sr, Türkiyenin iştiraki ol• ı:iığı ve Sovyetler birliğini 
clt• -;11lh tnlt•blnc lsfiralt <'L (G:-ırb cephesindeki harC'kata ma.dan Sovyetlcr Birliği ile AI- kara ile miiıakere ederkert 
1irmıık isti) or. ·Falmt ..,iınd!d<'n dair 3 üncü sayfamızda. da malfı- 1 manya arasında doğrudan doğrn uu gözden kaçırmryacağı • 
a:ıl:.ı,ılr.tı netice mcıırı çıkal'al<t ı r. mat \ ardır. ) ya bir sureti tesviyeye mani el- dir. 

lııgm, 'e Fr:ıııs1:1. rl'kan umıııni - ~ • ·ııw1111mı1111111iiıv•111•ınımııı ru~mıwıoo111111ul1111111ıaııwııımı~1111~mm11m~ıııı~1~~1r111111111111mm:~ı 
)"<'si harlH' d<'Yum ic:in ılaha hü. IH.\ YATl::\'IZDA BiR Ç'OK OtJZI<;L Jt' tl,M GOUMVŞ OLABILtRSlNlZ, F'AKAT: R OlUAXI B tJ'f( 
~ ül.: bir o.;İıl.!ctle lı:ırc•lwlt• ~cçc- DUNl ' r\ DlLL:ERiNE ('enilmio; 2;; mil~·oıulan fozla ba!llılan 

rı•'•tir. rrnıı. ada. koınlini!lt fırl.a. ~ K k K l 
'i'ııın laji;\'Cililnw ... i ' " l>ir ('Ol.: ko- = ç 
::'.:~·~.:":";:~~::"'~:~~~~:· . .... 

1
; a a orsan rı r 

l>iinr lmılar lıarhin Orta Anu. ~TOM SOYER'in UVTHİŞ MACER ALARI • Fransızca sözlli ,e bütün r t>nkll ) ~AHESERl 
putla m<'lzlil<'Ştlri'mr..,i ümidi ii ffÜZEL - HEYECANLI - ve 11 • .\RlKUl ,ADJ<; BİR Iı'b..~I GÜRMEDL'\" iZ. 
J,uH<'i1iyhl'n, hu gün ..,irayet da- == AYRICA : FOKS'un e n son diinya Ye muharebe haberle ri. 
lrl's in·n Al'"ıl°sknw..,ı ihtimalleri ;;;;;;; 

1 Bu"Ün .-~EK s·ınemas·nda n ugün ~t,ı·:·2t.l415m~a·et,ln2e.S{) da t ıırtıımıtır. Buhran her an cihan. l.8 _.- t • 

~Umul 'lir ınnhi~ el nlmak i!;tl<la-
ılın • I ı ı: r r. llW!WllırJllllllllll-.-ll!llmu-:Mıll•Ul~ll-llW· l!I 

11.\SAJ'ii KUMÇ.\ \"I 

. 
püğii gibi birdenbire yıkılmıştır. 

Ka-:a eğer gündüz olsaydı ya
pıdan calışan en az 20 - 25 kişi

nin hrwatına malolacaktı. 
Vak'aya elkoyan müddciumu

mili:-, harçtan niimunc alarak tah 
lilhaneye göndermiştir. Binadan 
arta bhn duvarlar herhangi bir 
k-:za iht;mııline kanı vıkttr.:1-

caktır. Vak'a etrafında tahkikata 
de,·~m ecflrr.cktedll'. 

gündenberi LALE 
z e, ·ke susayan, danlil seven, mü:ıiklc mc<ıt olan yüksek bir halkla doludur. Çünkü: 

IFRED ASTAIRE D GINGIEt~ ~O~ ıERS'lt1 
en son ve en mükemmel eserleri olan 

BRODVAV SERENADI 
giizelllk rn ihtlt amlle se zonun birinci za ferini yaratıyor. İlive :en Hon METRO .JURNAL / 

RENKLi l\11Kl Bu~ün !laat 1 ve 2.30 tla. tcnzila1lı halk mat ineleri 
~ · . . ... ... .... .. . . 
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Yu:arı: l .. /Jusclı 

3S ~ılını 'ahşllcr ıırıı~ındıı geçirmiş lJir Almıın scn:ılıı 

Sihirbaza sordum: Her . 

. 

Ordumuz 
subayı 

31 Kurmay · Erzuru1na hergün 
kazandı tren kalkacak 

Harp Akademisinin yeni mezunla. 
nna merasimle diplomaları verildı 

Hattın Erzincandan 
kadar olan kısmı 

Aşka.leye 
açıldı yıldızlara gidebilır 

istiyen 
mi? 

Bizim üzerinde ra~::ıciığımız c.;ün 
Yaya bu ~t!reranlarnı p~k ıt~:fif 

da)gaları bazan te:ıauüfcı· çarpar. 
Çok defa yainız kı' ıkıınları dö -
külmektedirl." 
Boha·Rutı ırı ı;öıı:!~ı a) ır. par· 

çaları gibi garıp garıµ parlaynrak 
~·üzünü bana dOğru ~'?vtrdı: 

Evet! Fakat riyazet yaparak 
:Ju dünyadaki hudal:ıca itiyatlar • 
dan 'iicu<1unu ve rııhunu kurtar • 
mış olmak ~artıle! 

- Bu bah~etti~in K<iinut cerc -
ran'arı a:-zm üzerindw her zaman 
geçerler mi? 

Bu yıl Yıldızdaki Harp Aka- 1 

demisinden mezun olan kurmay 
subaylarına dün mektepte mera
simle diplcmalan verilmiştir. Bu 
merasimde vali ve belediye ' reisi 
İstanbul kcmutanı ve yüksek rüt 
beli askeri erkan bulunmuştur. 

iffet vecibesidir ve kurmay su· 
bayının varhğınm hikmeti de bu
dur. 

İntisap eylediilnlz meslekten 
bUyük insanlar yeti~mlı;tir 

AtatUrk, 
ismet tnCSnü, 

Ankara, 30 - Erzurum _ Er
zincan hattının açrlmıı törenine 
hazırlanrlrnaklndır. 

22 eylülde hattın Erzincandan 
Aşkalcye kadar olan 160 kilo· 
metrelik kısmı işletmeye açıl. 

mıştır. Bu kısımda yarından iti
baren yemekli ve yntaklr vagon
lar da ~letilecektir. Şimdilik 

Hayd:ırpaşadan haftada iki gün 
yataklı ve bir giln yemekli va • 
gon kaldırılacaktır. Bu suretle 
haftada iki giln Samsuna. iki gtin 
Diyarbakıra ve Uç giln de Aş. 
kaleye olmak lizcre htltanm bil_ 
tün gUnlcr{ Sivnsa kadar yemek
li servis temin edilmiştir. 

Aşkalenin yemekli ve ~ a
taklı vagonlarr lstanbuldan salı 
ve cumartesi, Ankaradan çarşam 
ba \'C pazar, Erzincandnn pcr. 
şembe ve pazartesi gt;-ıl<'!i knl 
kacaktır. 

Haydarpaşa - Aşkale trenlt'. 
ri Haydarpaşadan saat 15,45 dô 
ve A§kaleden 19 da hareket e 
deccktir. - işte rıyazet yapr ı·. 111scı.nla. Boh::ı·nuti, Judaklarmı blli,tü: 

Merasime istiklal marşı ile 
başlanıruş ve müteakiben diplo
malar tevzi edilmiştir. Bundan 
sonra mezun kurmay subaylara . 
hitap eden mektep komutam ge· 
neral Ali Fuad mühim bir nutuk 

rı üzerinde ya,adığmm Junyayı 

bu dalgaların ı;:uyı'Ul, M· ~ alarır; 

g<.'çtiği zaman, bir andıı k'lrlı<'ı:ur 

- Eh! .. Beli. olmaz dedi. Fakat 
muayyen zamanl::ırda muayyen 
yerlerclcn geçen rnunta.:am :ıkıntı • 

lar .. O vakıt tradclerıne gore i~ · 1 , 

t 
.ı · kı _ t J , ·' <- .ar da vardır. O:ıl::ırm zamanını söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

e;.Jı . e.ı mc. a e ere 111~ ... . ~ ıç · . . 1 b" d . , if 
1
. 

1 1 BUtU '( .... . . üt en ır a am muntazam bır su - ' - Kurmay subayının vaz e· 
raya ~ı ır er. n vı. i!zı .. ra ou 1 

d 
"d b"l 

1 1 • rette bu cereyanlarla yıldızlara 

1 
si, sevk ve idarenin yalnız teknik 

an a gı e ı ır er.. 1 d ' ·1 k ' · ı 1 1 k d "b d "'"ld' O gı euı ır ve mu. "ai)t cereyan ara rsmın an ı arct egı ır. nun 
Ci iml~mı. yıldızlara C!:ıt:ıi-.ıe:ri j yine e;ki yerine. yani dünyamıza vazifesi kararlan emir haline ge

zaman mu~aoıl dalga arın •r>.;nıc · I ;l\'dcl e:ı~:>ilir! .. Zira bu c~reyan- tirmekten ve kcmutanın icra va
sini beklerler e o.n la t 0 k:-nr e"kt nı in.:-ını bır a· ıda yalnız l:ir ih - sıtası olmaktan da ibaret değil
cisimlerine avdet cdebılirleı :. \" <' tızaz yığını haline l;afoooerlcr, o dir. Kurmay subayı, her hususta 
istedikleri gibi yaşıyabilirler !. ,·akıt bu İhtizazlar biıtün kfünatı komutanın milşaviri ve yardım • 

Halbuki bizim dünyamızdakı İl' dar basittir! .. - - - - " . • 
bir anda dolasabilir! l\-12;?1,!' bıı k,., 

1 

cısıdır Yanı· durumun milnaka 

~ ~anların çoğu böyle birer riyazet- §asında, katar ittihazında da ko· 

ten ve kainatın böyle dalga1.1rın - Mukabil .:cre,·anlar icC> bu ihti- 1 mııtaın yardım edecektir. 

d ·ro \ ı l · · 1 • · , 1 Modern kurmay subayı, her an habcrsı ir er. zaz ::ırı yıne aynı 5cki de cı~ım eş· 

1 
. tirerek eski haliı!e nvdet ettireJi- §eyden evvel özU sözU bir, dU-

Onlar boyle dalgalara çarptık • ı 1· 1 1 f rüst, cesur bir aı:fam olmaktır. 
1 . 

1 
ır er... 

1 arı zaman vücut an ve ruhları Kurmay subayının komuta sa. 
bozulup ~şırarak ölürler.!. .IIel:! . Bu2a biz (Xin;>·U~·::ına) diyor~ız ı lahiyeti yoktur. önele, temsil 

" bu dal~aların semalardakı gırdap 
1 
kı; (?lmooeıı . erıme.;:). ~:mekt.~r. I mevkiincle komu~an var. Amirle· 

lara daıma sıçrayan kınlc.ım!arı Bır ınsamn yıne kendı ıçmde ol- rine kar~ı. tarihe kar~ı mes'ul o
isabct ettikleri insanlan hemen öl meden eriyerek bir rüyaya kal - 1 Jnn odur. Ayni zamanda şan ve 
dürürler! bolduğunu \'e diğ~r bir insanın ı §eref de onundur. 

. . . . . içinde yok olanın te!•rar in!\an ol-
Bılhassa vücutları eskımış, yanı d .. b"l" , 

1 
t b. . Komutanrn gölgesinde, onun ·h . . 1 1 1 . . uı;-unu ı ıyor'-unuz. .. e ızım 

.. • • . .. . unyamız uzerm c ya mz ca:1 ı 
, ı tıyarlamı~ ınsan an. şte bızım d" .. . d 1• 1 1 ı:adık yardımcısı, onun mü~aviri, 

dunyamızdakı ölumlerın sebeple - hı··.ı.1 k d" ' . , . d 1 onun vicdanı olan ;kıtası için ve 
· b 

1 
d 

1 
ma ın;: arın ·en ı ıç.erın e o an 

rı un ar ır... 1 b 1 •d' bu··· k.. 1 <l komutanı için gl>tlinmiyerek ça-u 1a ısc .un ·aınatta < ışar a 
Sihirbazı hayretle dinliyordum. dahi büyük yaratıcı kunet dal - lışan (kurmay subayı) bulunur. 

Bu garip geceler adamı, bu orman galarile \ı.ık•Ja gelm:!ktcdir! Kurmay subayınrn mesaisinin 
insanı yıldızların kainatında 0 . . semerelerini ve şereflerini başka· 

k 1. . . . • Insanlar sema gırdaplarının mah 81 toplayacaktır. Kurmay subayı 
\·akte kadar asla ·e ımesını bıle ı- 1 .kl ld w • • b k b"I' t" 

• •w· • 1 . u arı o ugu ıçın u a ı ıyc ı zafer fikrinin mübdii de olsa, 
şıtmedıgım ve msan ar:ı tamamı;-· 1 k ı.;..,.ı 1 1 O ""... 'd 1 b k 
1 • . ·aylJ\.'-'cr er. !Jlwın o avı u uv 
~ meçhul olan bır takım garıp, j . · ~ 
f k be ı· h tl h Yet dalgaları kendılerlne ça.ptığı 

afü 'Cihah tarihine geçtniyecek, 
me~hul kalacaktır. Fakat, o. mU
kafatını kendi içinde bulur. Ko· 

a at hey t ı. ayre er Yeren a 1 bö 1 ı · ı r 
k.k 1 d b h tm kt d' zaman ıcmen zu up ö ur er ... 

ı at er en a se c • ey ı. 

Boha-Ruli, tekrar ba~ını sallı • 
Yarak yıldızlara baktı: 

-lşte, dedi. Dünyamızın öte . 
, denberi bu cereyanlar ~eçtiği za -

ınan arzu eden ve riyazet yaparak 
Vücuduna bu cereyanlarla ahenk· 
tar bir surette birleşmeye kabili -
Yet venniş olan her insan bir anda 
istediği mesafelere, istediği dün
Yalara gidebilir! 

Hayretle sordum: 
- .ı. ·c dirorsun Boha-Ruti? Her 

i teren yıldı::lara gidebilir mi? 
... - - - -- ==ı 

- 21 -
Bu scseb!e harita üzerine eğile . 

tek, istenilen malumatı hiç tered
düt etmeden \'erdi. Tereddüt et -
llıesine zaten başka bir sebeple de 
lüzum yoktu. Çünkü haritara dik 
kat ffiince Almanların esasen bu 
llıalfunata sahip olduklarım anla· 
rnıştı. Şu halde Alman zabitinin 
bu suali onu yoklamak, ne dere -
teye kadar ihanet edebileceğim ~ 
renmek maksadına matuftu. 

• 'obudinin cevabı Alman zabitle 
tini çok memnun bıraktı. .\ma 
kencıbile beraber esir düşen 1ngı· 
lizleri fevkaUi.de kııdırdı. Onun 
hakikaten ihanet cttığini zanne -
den lngilizler Nobodiyc wrlenme 
ğe, tehdit etmiye ba~ladılar. De -
tektif aldırış ctm~di, kollarını göğ 
~u üzerinde kavuşturarak istihfafla 
haktı. Tahkirler onun bu hali üze· 
tine fazlala~tı. lngilizl~r<len biri 
itadan çıktı Ye yumuruğunu kal· 
<lırarak Xobodinin üzerine vürü"-
dü. . 

(Devamı Mr) mutanrn itimadını ve kıtanın iti· 
/ maôını kazanmak ona en bllyük 

! - I milkfifattrr ve blınUn icin yük-
lsk.enderunda lıman se\t bir idealizm. manen büyük 

teqkilatı 

1 .;;kenderun 1 imanımla reni li· 
rnan i~letmesi t~şkilıltı yapan li
manlar işletmesi umum müdür 
mua,·ini Ha'.llit ~amcoğlu dün 
şehrimize dönmii~tür. Yeni t~ki· 

!fit proje,ini bt~ünlerde \'e!.:i:ete 1 

gönderecektir. 

NakJeden: Fethı KARDEŞ 

etti: 
- İçinizden bazıları baıı::ı hain 

dedi. Halbuki hain ben değilim, 
bana hain di}renlerdir. lsbal ede· 
rim. 
Bız İngiliz miyiz? 
H:ıyır 1rlandalıyız. 

Biz lrlandahyız Ye bütün 
milletier gibi lrlandalıların da 
müstakil ,.e hür o!ma$mı istiyoruz. 

Bütün haklarımıza ~ahip miyiz? 
Hayır! 

Niçin? 
Çünkü İngiltere asırl:1:-danbcri 

bizi e aret altın~ bulunduruyor. 
Şu halde sizler lngiltereye hiz· 

olgunluk, nefis feragati Hitım 

dır. 

Yurmay subayı için en çetin 
imtihan dot,ruluğuna kcndblnln 
kani olmadı(tı t.fr kaı·nrı icra et· 
nıck c1urum'ıntla olnıas~;lır. Böy
le bir durumda. komutanın fikri. 
ni muvaffa!uvctc uln~~ırttıak İı"İ'" 

haı:ranc ve redakarane ralı~m:ık 

lun: ş;ma'i trlancialılara protl' tar 
old:.ıklaı ı içın hu~usf alaylar te~· 

kiline mıiıo:'.lade ettık erı halde biıı: 

cenubi lrlonclalı'a a aynı hakkı 

vermedılcı. Kendi bayr::ığımıı al · 
tında hnrbetm.k i teiık bıze İn 
giliı bayrağını m~cburi kıldılar \"<" 

başımıza zabit verdi:~r. 
Bütun bunl::ıra rağmMı 1 ııgılte 

rcyı C\'memı ,.e onun ta alını illı 

zam etmeıni ı'-tıyôrı..t:ııuz oyle mı 
liayır. as· a ~ 

.\klım başımda oldul:ça. dama. 
larımda bir damla kan, cığerlerım· 
de bır nefes ha' a kaldıkça b~n tn· 
;gilizlerle mücadele edect>ğim \E' 

samimi kanaatimi öğtenmek bter 
seniz söyliyeyim: nir İngiliz zabi· 
tinin elini sıkmaktansa ;:u Alman 
wb:tinin elini sıkmai:!:T tercih ede· 
rim. Çünkü ı\lmanya hiç olmaz· 
sa, lrlandaya tngilterenin yaptıi! 
fenalığı ~ apmamr~tır. 

met etmekle 'atanınıza, yani lr· Almanları kandırmak için ınaıı-
landaya ihanet ctmi~ oluyor::.unuz; madığı şeyleri büyük bir hararet 
hain kim? ben mi. siz mi? le sörlemiş o:an Ceym ::-.:obotli e 

Kildar, Dezmond, \'olf Ton, !ini. kendi ini istic,·ap edM Almar 

Mak • 'eri. O'Aahilli. Konnoli. zabitine uzatmı.tı. Alman zabitı 
Pirs gibi İrlanda kahramanları, mukabele etti \"C Nobodinin elinı 
İngiltere ile mucadele etmenin ~ıktı. :\kmnuniyctinden ~ğzı ku· 
bir lrlandah için en birind vazife laklarma \'arıyordu. 
oldu~unu bütün dünya mu\·acche- Esir lrlandahlar Nobodiyi dik 
sinde ilftn etmedi mi? kallc dinlemişler ,.e onun heyecan· 

Mareşal... 

Vatanın kurtuluş ve istiklalini 
Türklüğün şerefini borçlu oldıı· 
gumuz Ebedi Şefimiz Atatürkün, 
ebediyetin ufuklarında yüksel• 
mekte olan (Büyük Atatürk) ün 
vicdan]arrmızda hükümran o
lan hatırasrm tazimle tebcil ede· 
rım. 

Bu mektep. onun da mektebi 
idi. Şüphesiz, şu anda. onun ma· 
nevi huzurunda bulunuyoruz . ı 

Gene kurmaylar. O, size ba
kıyor. 

Milli Şefimiz İsmet İnönü. topçu 
erkıinıhı:rbidir. Her mektepte, 
her !l'nıfta. her yıl birinci idi. 

Mektepten çıktıktan sonra: 
Batarya ko!nutanı. 

Silvari tilmeni kurm1y subayı. 
Yemen kuvayı umumiyesi kur-

may başkanı. 

Büyi.ik harb·Je: 
Karargahı umumi hare!;:at şu· 

besi müdürü. 
Odu kurmay ba~kanı, 
Kolordu ke>mutanı, 
istiklal harbinde: Serdar ... 
Sonra: 
(!.ozan) ı yapan Hariciye Ve-

kili . 
Başvekil. 

Cumhurre:si.. 
Miistcsna bir kurmay subayı· 

ntn itil~ mahreki:ıi temaşa ediniz. 

Mareşal, büyük harpte 
Tümen komutanı. 
Kolordu komutanı. 
Ordu komutanı, 
f stiklal harbinde: AtatUrkUn 

kurmay ba~kam, 
B •gliıı Cumhuriyet ordusunun 

vic:dcnı. di~ağr ve ba~komutanr 
dır. 

Hemen ayni nesil zarfında. 

ke ı:H aramıtcla hıı 
0

l:tıdnr btiyU~ 
adamlar cıkmış olduğundan do · 
la;•r ö«\ıı;.,.,ek ht :hımızdır. 

Dn bu::u·~ insa11ların i ~:n1e vü 

ı Uıtıc~i fİzc Hıv~ive t'trreklc !liz,. , 
.. _ rwl\ıı:el hecl"fi "Öqtcrivorum ı 

~·nrıtı•?:: Co'< c lıcımrk, de· 

)a~!rn 1913 trla~da Is) anının .ıd 
letle \·e IX'c.:rıl~,,izce ba~tırılışı on. 
ar üzerinde de çok fer a tir a!~ ü1 
ımel urnndırmı;;tı. 

Ceym<: :\ob<ıdi onıarın bu halın 
,örünce kentli '·''ldiııe : 

rinliğine çalr~mak, maslfthatı p· 
hrsların üstünde tutmak ve göl
gede kalmasını bilmektir. 

Hepiııinin üstünde ve vicdanla
rınızın cephesinde ıu üç kelime 
hakkedilmiş olmalıdır: 

Göründüğünüzden fazla ol· 

mak ... 
MEZUNLAR 

Bu sene, akedemiden mezun 

Erzurum hattı açıldıktan son. 
rıı. lstanbuldan her gtin Erzuru· 
ma doğru tren kalkacak ve haf
tanın ü~ gUnUnde yatııkh \'(.> ~ c_ 
mekli vagonlar işletfleccktir. 

Adliye tebligat eski 
müdürünün 
muhakemesi 

l;;tanbul ... : . esinin tebligat iş· 

!erinde yapı!dığı ~anılan bir sui· 
istimalden dolayı eski tebligat mü· 
dürü Arif oğlu !'\tustafa Ersezenle 

Sı.ıltanahmet sulh hukuk tebligat 
irtibat mukayyidi Emin oğlu Ham 
di Ozatacın mevkufen ,.e tebligat 

olarak orduya iltihak eden kur • memurlarından Osman ,.e Kemalin 
mav c;ubavlarımız 31 ki~idir. serbest olarak muhakeme!crine 

Bunlardan ıs i kara, 3 ü deniz, dün ağır ceıada ba~lanmıştır. 1h· 
4 u hava kurmay subayı olarak 1 tilas mevzuu olan para 137 lira 37 
yetic:mişlcrdir. kunıstur. l\Iüdür Mustafa ile irti· 

Dün. bundan başka akademi • bat mukayy!di Hamdi sorguların
rıin vüksek levazım kısmından da kendilerinin bu i~te suçları ol· 
mezun olan 9 kurmay subayımıza madıı!ını söylemişlerdir. 
da diplomaları tevzi edilmi~tir. 

.. ·eticede ikisirun muhakemele· Mezun kurmay subaylar şun • 
rine garrimt\•kuf olarak deYam e· 

tardır: 

Kara kurmayları: 
Yür.ba~ı Danval. Şeref. Naci, 

Fevzi. 1lhami. Ekmel, Said, Vah
deti, Nazrm. Kemal. Enver, Ke
nan, Gündüz, Haydar ve teğmen 
Ertuğrul. 

Deniz sınıfından: 
Binba~ı Sabit. yüzba~ı Afif ve 

Muhiddin. 
Hava sınıfından: 

dilmesine karar vf'.rilerek muha· 
keme baska bir güne bırakıldı. 

--<>---
İtfaiye mektebine 

kimler alınacak? 
Dahiliye vekaleti lstanbulda a 

çılacak itfaiye mektebinin önil 
müzdeki ay ba~ında faaliyete ge· 

~eğini biitün ,·ilfiyetlere bildirmi~ 

Yiizbaşı Kemal. Zühtü ve A· ,.e her 'ilfı.yetten buraya iştirak 
rif.. • edecek olanlar hakkındaki şartlan 

Yüksek levazım mezunları: tcsbit etmh~t"r. l..tirak edecekler 
Yüzbaşı Haydar Glinay. yiiz- orta mekte~p mc;unu olac.aklar 

başı Müşfik Dikmen. vüzl,aı;ı Os- : ..ı t 
1 

·1 • ,.e,·a o ;ıer~ce a 1sı gördüklerini 
man Zeki. uüzb::ı~ı Hccen Niv ... - 1 im.lih .. ~la ı h~.t edeceklerdir. 
zi . ~ · ü1b?coı l'' evzad Tinn:rt~". ·· • ~ 

tc~ ··en Cc111 Tansu:T, ii ~t~··meıı i \ i.iiyctierclen 1 tanbuldaki mek
Ta'ıir Nerati U<;'lnC':: . iiı-.tte~men 1 lehe gelecekler için kurs masrafı, 
İlh"mi E ryüce. teğmen Pahrcd-1 kaput. elbise, çi~me .. ve ia~ ı:nas· 
din A,,arı. rafr olarak 146 lıra ödenecektır. 

c 

kinde tr.gllız zatitlerine mah~u 

')ır eşya t'Jrba ı \'ardı. 

/.ahit. Nohoclı ''.'et nazik biı 
ta vırl a: 

:-;1zin hi~hır e,y:.t ıız o1ma:lığ 
ııkndaş arın ,,.. · ··ıtinı ~c'.:ti. Siz· 
üzumlu bazı eşra getırdik. 

::-.:ohodi CC\'ap \'Crdi 

• 
- Affedersiniz. Kiminle müşcr· 

·et oluyorum? 
Stenha,·ser sesini yükseltti: 
- Emretmek salfilliyetine \'e 

:endisine itaat ettirmek iktidarına 
nalik olan birbile! 

:\obödi sükfın<'tini kaybetmed~n 
;e\cıp verdi: 

- Çok te~ekkür ederim. 1 k 
dkateıı pren ıere ıayıK bır hediye 
l,:antanın üzerindekı i mi oku 

.\imanla: l ı: \ lmı:idc memnundu 
1ıuştu. < ;etı:-ilcn eşya. Hiııtli sü,·a· 

Fn7.I" ileri gittim galiba! ı~ 

Ji. Ben b\ı ""!"a ı\lrnanıar he~abı· 

na propagandaya mı ~eld•m k• 
öy'e koııu~tıwı-um. 

- Olabılir. Fakat ne bilirim 
.)en... Söylediğiniz salrthiyetlert 
.n:ılik ola:ı kimselerin bir ünifor· 

ar. :'\obodinin binncı :::ınıl bir ha .na giyme i veya bir İf;aret ta~ıma· 
. • · ı a!::ırmda :abıt . takaı memleke· 
ıp \'(' pmprııı;:rndacı oldllr!;ll11U an· J . 1 h l B lh 'ı adettir. . .. ınc :"! m• race o an prerı ara 
1mı~lardı "'•ına en :-ıüvuk delı .. t p 1 d 

· ... ıııge a•t ı. ıens c Cl\'ar ar a e· Alman kızdı: 
le aleyhindekı a,ıaml:ırı ıki da\; ' .ı·r du" cmilş. nt.adı' e !ngiltC'rede bti zl • - su~un, fa a lafa lüzum yok. 
~a içinde ve hirk;:ır ~umle ne ken 

··iik bir gürültü ~ _>armıştı. Sonra, birden sakinleferek ilave 
Jı tara tına ıca1anı:1a-:rydı. Bu ad3 Der ,\ima · m '1cta, bu esi · etti: 
:nı muhakkak hi1metlerine alm:-
n·dılar. 

Esir arkada)arı taraıından tene 
)lr muamele görc'Jileceği ihtimali 
nı ileri süre:-l'k :-ahtc O.Flagnmenı 
':xmıber götürerek Kenclısine birın· 
.::i katında bir ka· .. · ... ı nuhınan biı 

·in mallarını hedıye ediyorlardı H:ıydi giyinin \'e eşyanızı a· 
~obodi buna şa~madı. Fakat fır· !arak beni takip edin. 
;.'.ltı gelince \iman zabitlerine bir 
ders Yermeğe ahd ... ttı. 

- Nereye gidiyoruz? 

:\faale ·ef h:idısel{'r o) le bir seyır Sizi götüm1cm eıw·olunan 

takip etti ki bu ,,oziinde durma· [ ı·cre .. 
·1h2 ımkfın Kaım:r:lı. Filhakika. e -- Yani? 

~vin ikinci KatındJ avrı bir oda ~retinın ür "~cu günü . .i\°(lbodinin ' :StenhaYscr, muhatabına terı: 

•erdiler. Sonr~ .rnbıt rtitbesındı 
)lınamac;ma rağm<'~ ycm~'.ded 

ni kendilerile hc:-aber yivebilere· 

xla--1113 Kayıerin hususi ~izli is- ters bakarak homurdandı: 
tihbarat ~n ı .... inin meşhur şefi ~- \'ilhelm;)h::ıfene. imparator 
F'riç ~tenl'a\'ZPr -:irclı. hazretlerinin ıezdinc! 

:· "ör'.edilcr. Xl ~obodi şa5ırdı: 
Ceym~ ~ooo..ı · bu teklilı kabul - Allah Allah! imparator ben· 

~tti ve uzun mücklct kalacakını-: Ceym'- . "obodı .\iman casu:;unu den r.e i~tiyor? 
~ibi odasına \'.crleşti. derlr tanıdı . Sh.. 11a\"zer hiç de· Ne bileyim ben? bizzat ken· 

Ça-ta$mdaki bi ' ~ ': parça eşya· !fümcmi~ti. !çeri t!irince ayağa disinden öğrenirsiniz. Fakat çabuk 
Alman askerleri müdahale etti· 

ler ve tabancalarını esirlere çe,·ire
% onları su,mağa mecbur ettiler. 

intizam iade edıtince Nobodi, 
İrlandalı İngiliz askerlerine hitap 

İngilterenin, ecdadımızın kanı lı sözlerinin tesirinde kalmışlardı. 
ve teriie sulan:ın tnp-akbrımm Hep~i \'aziyetlerimkn gayrimem· 
bir.im elimizden aldığını unuttu· nundu 'e yapılan prupagandala· 
nuz mu? rm tcJrinde knlmıBlardı. Bundan 

:fa iki A1man neferi oldu~u h::ılde ~far sOzdü. Sonra: !"'obodi, {lstnndeki elblsclcrc bak 

\'ı heniiz yerle~tirip hitirmiştı kı kalkmı~. fakat \'aziyet almamış o· ı olalım. imparator r..azr~si sürat· 
tercüman zabitlerden biri. yanın· lan • robodiy1 tepeden tırnat.l ka· li hareketi emretti. 

içt'ri girdi. .Xeferler<len birinin o· - Neden ~eıam vaziyeti almı· tı Ye: 
muzunda bir :-eyahat çantası, öte- f yorsunuz? dedi, {Devamı ı·or J 
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vazan: VASFi RIZA ZOBU 
10 -

ı1er geçişimde ruhuna fatihalar 
okudugum, Peştenin "Gülbaba,, sı 

Üzerinde emeğimiz, uğrunda dö· 
külrnüş kanımız bulunan Peştede 
maalesef ''Gü'· ·xı,,dan başka bir 
izimiz kalmamıştır. Bu sefer "Bu 
da,, tarafında Osmanlılardan kal· 
ma bir hamamla yıkık bir bina}·a 
da tesadüf ettim .. Konağı yanmış 
bir paşazade, senelerden sonra, 
metruk arsasında, afetten ycgar.e 
kalan bahçe kapısını gördüğü za· 
man ne acı duyarsa, ben de ayni 
hali geçirdim .. Ceddimin, salta· 
natlar kurup hükmettiği bu diyar 
:la, kadastro. yapıp tesahüp 
.!ttiği Peştcdc bütün bu şanlı hatı· 
raları bekLJyen canlı tek eser var; 
o da Gülbabadır ... 

Peşteye i:'· gidi§imde, bu müba
rek zatın huzuruna vannca şöyle 
dıişünmüştüm: "Bugünkü Türk 
topraklarından çok uzakta, A \'ru· 
panın ortasında bir Türk ismi işi· 

tiliyor. Yalnız ismi işitilmiyor; 

dört dıvan, tek ıbbesi ve Türk 
stilinde yapılmış türbesi de görü· 
lüyor •. Kimdir, nedir? Asker mi· 
dir, 8.lim midir, yoksa diplomat· 
mı? 

Bilmiyorum! ... Ceviz tahtasın

dan yapılmış sandukası, sanduka 
parmaklığı, ko::,run postu, yeşil ör· 
tusü, koca kavuğile yatan bir in· 
c:an! .. Türk ismi taşıyan bir in· 
san .• Ceddimin buralarda at oy· 
nattığınr, zaferden zafere koşup 

iünyaya §an saldığım aıeme hay
:ıran bir insan!. .. ., 
Tunanın karşı sahilinde, "Bu· 

la,, da yatan bu "Gülbaba,,yı ziya 
• eti, her gidisimde unutmamağa 
;alısır; onun Fffirbcsini tavaf eder, 
nuzuruncfa 'Taliha okurum. Onun 
ayak .ucunda, türbenin sükutu için 
de Türk sipahilerinin at seslerini 
kılıç ~ırtdannı duyar, Kanuni 
ordusunun mehter takımını dinler, 
yeniçerilerin zafer nağmelerini işi· 
tirim .. 

Peştenin havasını değiştiren bu 
türbenin içinde Türklüğümle gu· 
rurlanır, sandukanın yam başında 
şerefli dakikalar geçiririm .• Kendi 
kendime derim ki: Ta, Turan ille· 
ririı4en kalkıp zafer kazanarak, A· 
na8oluya, oradan da Avnıpanm 

oı1talarma kadar gelip efendilik, 
beylik, sultanlık eden bir neslin 
evladı "Gülbaba,,nm yanındayım •• 
Ben de o ırktan ben de o kanın 
taksimatından meydana geldim .. 
Bl!güne kadar onun huzuruna çı· 
kacak halde değildim .. Büyük ba· 
balarun, ki, onun torunlarıydı; bu 
kahraman nesle, ihanet ettiler .. On 
lann şeref ve hay. iyetlerini har
cettiler .. Efcndiykcn köleliğe düş· 
tüler .• Sonra bir gün bir güneş 
doğdu. Etraf aydınlandı. Buizlar 
çözüldü. Zincirler koptu!... lşte 
ben, bu son devre }'ctiştim .. Onun 
zamanındaki şerefli mevkie erişen 
bir milletin içinde ya~yorum. Ar· 
tık 011dan utanacak hiçbir kusu
rum yok .• Onun ruhunu tazip et· 
miyorum .. Eminim ki, bu yaban· 
c.ı diyarda, tek başına kalan türbe· 
sini ziyarete gelmemle, şimdi aza· 
bmı tadil ediyorum. Ç.ünkü ona 
layık bir neslin, bu köhne dünya
da gene saltanata başlayıp şerefli 
günler geçirdiğini müjdeliyorum .. 
Ve istiyorum ki: Bize, iftiharla 
yadcdeceğimiz birçok kahraman· 
lık menkibeleri. zafer hikayelerilc 
dolu ~ı şerefli günler hediye bı· 
rakan bir devrin yegane mümessi· 
!ini Peşteye giden her Türk ziya· 
ret etsin, onun sandukası önüne 
bir çelenk koysun, ayak ucunda el 
açıp Allahtan ona rahmet i tc in .. 

Ruslar, Ayasatafanosa kadar gel 
diklerine işaret olarak bir zafer 
kufe!i yapım,lardt .. f ngiliz Çanak· 
kaleye ~bideler diktiler.. Buna 
benzer dünya yQzünde hesapsız 

hatıralar vardır .. Halbuki, Peştede, 

Gülbalın tiirbc!.i 

Türkün zaferlerini hatırlatan 
eser kendiliğinden hazır duruyor· 
da, bundan istifade etmek kim e· 
nin aklına gelmiyor ... 
Dünyanın her tarafından Peşte· 

ye gelen binbir ecnebi seyyaha 
burayı ziyaret ettirmek çaresını 

bulmağı bir tarafa bırakın; ziya
ret edenleri ayıplamıya kalkanları 
duyuyorum. Nedir bu bizdeki tak· 
dirsizlik? Nedir bu bizdeki hür· 
metsizlik? "Mazimiz şereflidir!., 

deriz .• Bize o şerefi bahşeden eser
lerin yıkılmasına seyirci kalırız .. 
"Ayincsi işdir kişinin 16/a bakıl· 

maz.,, 
"Şahsın, göriitıiir rı7t bei aklı, 

c.scrinde!,, 
Adam sende! yurt dahilinde ya

tan büyüklerini bile ihmal eden 
bizlere, uzaktakilerdcn bahsetmek 
manasız ya... ı\ma, neylersin ki: 
Gönül dürtüşler durur i~tc ... 

Vasfi R. ZOBU 

Herkes 
muharebeyi 
düşünmiyor ! 

Janct Gn~·nor 

Bütün dünyanın endişe ile ge
çirdiği bu günlerde, her cndişc
)i ve her derdi unutup da scw
dıklC'rinln derdine düşen aşıkla. 

rın sayısı pek az değildir. Bunla
rın <'n ba.<ıında gelenlerden biri 
de güzel film nrlisti Janet Gay
nordur. Janct Gaynor 1934 SC'nc
sinde avukat J.,ydell Puh'dan bo. 
§anmıştı. Ve uzun znmandnnbcri 
m<'şhur terzi ve moda ressamı 

Gilbcrt Adriyıın ile nişanlanmıştı. 
Gilbert Adriyan Hollvudun en 
bUyUk moda mucididir. Çizdiği 

modc11cr artistler arasında ade-

.. H A B ER - Akşam Postası 

Gürültü etmemelisiniz .•. 
Yazan: Dr. G . A 

Kendiniz, belki, gürültüden 
rahatsız olmazsınız ve kom· 
şunuz radyosunu en son per. 
deye kadar açtığr halde bile 
aldırmazsınız. Jçinizlaen de, 
şehrin gürültülerini yok et· 
mek yalmz belediyeye düşer. 

Belediye bu işini gördükten 
sonra halkın yapacağr bir şey 
kalmaz, diye düşünebilirsiniz. 

Fakat insanın yalnız ken. 
di duygusuna göre düşünme. 

si haksızlık olur. Gürültü, fi. 
kirleriyle çalışanların çoğunu rahatsız cı::Jer. Fikir adamlarının 
hepsi iyi bir iş çıkarabilmek için daima sükun ararlar. Gü· 
rültü içinde çalışabilenlerin de çıkarabilecekleri mahsul az 
olur. Kendisi rahat~ız olmadığı için gürültü eden, fikir işi. 

nin ehemmiyetini takdir edemiyor demektir. Fikir işlerinin 

yüksekliği bilhassa bu harp zamanında pek iyi belli olur: 
Milyonlarca insan boğuşur. Fakat orduların muvaffakıyetini 

bir kişinin zekası temin eder. 

Fikir işinin yüksekliğini kabul etmeseniz bile, gürültü
den rahatsız olanların da rahat yaşamağa hakları olduğunu 
teslim etmek Jazımdır. Gürültüden rahatsız olanlar belki 
birer sinir hastalarıdır. Fakat bir şehirde hastaların da ya· 
şamağa haklan vardır. 

ilkin, çok söylemesini sevenler, çok söylemek bazıları 

için bir keyif olur. Fakat hiç kimse için büyük bir marifet 
sayılmaz: Bir milyon insan bir araya gelip te bir buçuk saat 
orta dereceıde sesle hep bir ağızdan konuşsalar da, onların 

sarfettikleri kuvvet hararet haline çevrilse bu hararet ancak 
bir fincan kahve pişirebilir. Söz söylemek bu kadar az kuv· 
vete lüzum gösterdiği için, başka hiç bir iş görmeğe meca. 
1i kalmamış ihtiyarların ancak çeneleri işler. Çok söyleyen 
insan evindekileri rahatsız eder, apartımanda yakınlarında 

oturanların rahat çalışmalarına engel olur. 

Bazr hayır sahipleri, taksitle bir radyo alınca onu her 
akşam son perdeye kadar açarak radyosu olmıyan komşulan
na işittirmeği bir iyilik sayarlar. Komşunun sükuna muh. 
taç bir hastasr varsa, derslerine çalışacak mektepli çocuğu 
varsa, ekmeğini fikriyle çalışarak kazanacak bir kim
se ise onları radyonuzun sesiyle rahatsız etmek ayıp olmaz 
mı? Radyonuzu ancak kendi işidcceğiniz kadar açmalısr 

mz ... 
Sokakta giderken yanınızdakilerle yüksek sesle 

mak sokağtn gürültüsünü bir çoJ.: desibel arttırmak 
tir. Kameriyenin altında fısıldayarak aşk duygusurı 
ber vel'lllek 10 desibel olunca. iki üç kişi yüksek sesle konu
şunca 74 desibele pek çabuk yaklaşırlar. O kat:iar desibel 
çikaran sesin ne kadar şirkin gürültülü olduğunu bilirsiniz. 

Hele geceleri birahaneden, bardan dönerken bağırarak 

konuşmak, kahkahayla gülmek evlerinde fikirleriyle çalı. 

şanlarr, uyuyan hastaları uyandırır. Pek ciddi hekimlerden 
bazıları şehirlerin halkını dejenere e:len bir alkol, birde gü· 
rültü diye düşünürler. ikisi bir araya gelince, başkalarına 

ehemmiyet vermeseniz bile, kendinizi düşünmelisiniz. 

Evlerinde köpek besliyenlere bunun sebebi sorulduğu 

vakit • kırlaııda oturup ta bekçilik için köpek tutanlar müs
tesna olmak üzere • çoğu haklı bir sebep gösteremez. Sade. 
ce köpeği seviyorum, sanır. Halbuki köpek sevenler • kendi
leri farkına varmadan • köpeğin kokusundan hoşlanıdıklan 

için onu severler. Tabiatten bahsedilmez, kimisi gül koku
sundan ho§lanır, kimisi de köpek kokusundan. Fakat düşün. 

melisiniz ki köpek insana türlü türlü hastalık getirir, getir
mediği vakitlerde de her gece haykırmasiyle gürültüden 
bütün bir apartrmanı, komşuları rahatsız eder. Şehir apartı
manlarm::Ia, evlerinde köpeğin yeri olmamalıdır. 

Gürültü mikroplar gibi zararlı bir şeydir. insan kendi. 
si gürültüye karşr tabiatten aşılanmış olup ta ondan zarar 
göremese bile, gürültüde çalışamıyanlarr, ondan rahatsız o· 
)anları düşünmek bir medeniyet borcudur. 

lstikltıl ı·addes i knınr.cll k151111111l:ı 
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ta kapışılır. 

llalk Opereti 

. ış l cm~lllerinr 

ıaslı)or. llk oııe. 
n·ı: La M:ı~knl •. 
'ğıırlıı kız .. Yeni 
ıalc .. ucuz rinller. 

Janet Gayncırun izdh·acı d!in -
yada kıyamet kopsa bile kendi 
hususi dcdikodularuıı unutmıyan 
Ye ynlnız onunla mf'fjgul olan 
Holh'Udda en son mevzu olmuş -
tur. 

lcri. :ıı.oo: T('HJ\ M('Zli~I: Ql..u . 
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ırnr Yilr!ik scm:ıl: (Sana· dil muhı. 
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Onuncu Balkan oyunlan 
yarın başlıyor 

Atletlerimiz dü.n Atinaya gittiler 
Yann Atinanın tarihi stadın • 

da ba§hyacak olan onuncu Bal
kan oyunlarına iştirak edecek o. 
lan atletlerimiz dün Romanyalı 

atletlerle beraber Yunanistana 
hareket ctmiıılerdir. 

Müsabakalara 7 teşrinievel cu
martesi günü devam edilecek. 8 
le§rinievvel pazar güUn yapıla • 
cak müsabakalardan sonra Bal
kan oyunları kapanmış olacaktır. 

Atletlerimiz bu mevsim iyi de· 
recelerle güzel bir form üzerin
de olup Balkan oyunları vesilesi. 
le daha iyi hazırlanabilmek mak 
sadile de kampa girmişlerdi. 

Sebebi henüz malüm olmıyan 

bir karar üzerine kampı terke -
den atletlerimiz. Yunan federas. 
yonunun teşebbüsü ile son gün -
lerde tekrar toplanılarak seya • 
hatc çıkmı§ vaziyettedirler. 

Atletlerimiz 15öyle bir kadro ile 
gitmişlerdir: 

Halük, Nazmi, Melih, 
Füruzan, Zare, Galib. 
Adnan. Rlza Maksud, 

Gören, 
Okkeş, 

Adnan, 

lstanlJul lik maçlarma 
bugün· baş .an•yor 

İstanbul ilk maçlarına bugün 
den itibaren l\'.adıköy, Taksim, 
Şeref ve Slileymaniye stadlann· 
da birinci ve ıkinci küme takım
ları arasında başlanacaktır. 

İstanbul futbol ajanlığı klüb • 
lerin lisans muamelelerini ikmal 
ettiremediği için klüblcr oyun -
cuların isimlerini liste ile hakem. 
lcre bildireceklerdir. 

Hakemleri pe~ müşklil vaziyet
te bırakacak olan bu listelerde 
lisanslı olmıyan oyuncuların is · 
mi yazılması ve başka bir oyuncu 
oynatılması ihtimaline binaen, 
futbol ajanlığı her takımın maç
tan evvel resimlerini çıkartmaya 
karar vermiştir. 

Oyuncu listelerini kontrol, iki 
takımın biribirlerinc itiraz ve re. 

eim çıkarmak gibi bir takım mc· 
ra.sim yüzünden maçların ilan e .. 
dilen saatte başlaması mUınkiln 
olmıyacaktır. Bu mevsim 1i1' 
maçlarının iyi bir ı;ckildc geçme• 
sini temenni ederiz. 
Mustafa, Polat, Jerfi. Süreyya. 
Ate§ İbrahim, Arat, Yavru, Ab• 

durrahman, Faik, Vasfi, Muza(. 
fer, Muhiddin. Halid, Şevki, Ali, 
Ywnıf, Kemalden mürekkebdir. 

Atletlerimize kafile rclsi ola• 
Dr. Adnan, refakat etmektedir. 
Semih ve Naili Moran da bcra • 
her gitmişlerdir. 

Serbest güreş 
B~ rincı lık ler. ne l!ugUn 
Ankarada başlanıyor 
Ankara, 29 (A.A.) - Anka· 

rada yarın başlayacak ('}al\ 
güreş birinciliklerine i~tirak 
edecek güreşçiler şehrimizde 
toplanmışlardır. 

Aralarında milli takım gü· 
re~çilcri de bulunan güreşçiJe• 
rin yapacakları müsabakalar ne· 
ticesindc yeni serbest güreş milli 
takım kadrosu tesbit olunacak • 
tır. 

Haber aldığımıza göre, güret 
federasyonu bu müsabakalar için 
eski tanınmış güreş idarecileri 
Vehbi Emre, Seyfi Cenap. ismail 
Hakkı Vefayı hakem olarak Ank3 
raya davet etmiştir. 

Hava yağmuMu olduğu takdir· 
de müsabakalar Sergievinde ya· 

;ılacaktır . 

Kongre 
Rt.>yoğluspor klUbündcn: 
KlübümUzün senelik kongresi 

6·10-939 cuma günü saat 21.30 
da ParmakkapıdakJ merkez idare 
binasında içtima edeceğinden il• 

zalarımızm hazır bulunmaları ri• 
ca olunur. 

Küçük sinema haberleri 
* Stanley \'e Livingston filmi • 'Amerikan filmleri neticelerin ahi~· 

nin Holivutta ilk gösterilişi yapıl • ki olmasına dikkat etlikleri içııı 
mı§ ve oldukça iyi karşılanmıştır. gangster filmleri daima haydudun 

ölümliyle neticelenir. Son aylar i
* Vatanı olan Osloda istirahat çersinde altı büyilk filmde haydud 

etmekte bulunan Sonya Heni, Ho-
ro!Unü oynamıştır. 

lh·uttan aldığı bir telgraf üzerine 
Norvcçin çamlarını ve kızaklarını * N'evyork tiyatrolarında oyna " 
terkederek Holivut cehennemine nan birçok piyeslerde rol alan Frad 
gitmek üzere hazırlıklara başlamış- şo Ton, Holi\'Uda dönmüı;tür. Bir " 
tır. Yıldız bir eylülde Holi\·utta bu- kaç haftalık bir istirahatten son~ 
lunacaktır. Orada "Geceler gebe - film çevirmeğe başlıyacak ve çe\1 .. 
dir., isminde bir filme başlıyaeak. receği filmde eski kansı olan Jofl 
tır. Bu filmde patinaj sahneleri Krnvfordln beraber oynıyaeaktrr. 
çok az olacaktır. 

* Amerikalı nıcı;hur hikıişeci 
Edgar Po'nun hayatını filme almak 
üzere hazırlıklara başlanmıştır. Fa
kat bu rolU yapacak aktörün bu -
lunması çok güç olacaktır. Çiinkti 
Edgar Po zayıf, hastalıklı bir a -
damdı. Amerika genglcri arasında 
bu tip çok nadir bulunur. 

* Holivut bariarından birlııindc 
müşterilerin \'lskı i<;erken arzu e -
derlerse bar duvarlarında eski za. 
manın meşhur S<>Ssiz filmlerini gö
rebilmeleri ic;in tertibat yapılmıı:ıtır. 
Sessiz filmlerin ısimlcrl mas!l üze
rindeki düğmelerde yazılıdır. Fil -
mi duvarda görmek iı;in düğmeye 

basmak kafidir. 

* Sinemada fer.a adam rollerini 
C\ynıyarak şöhret kazanan Karo! 
I\'cş hayatından çok memnundur. 

~lfr•;tear s::ız sı•ın:ıisi. 21.iO: Konuş. 
ın:ı. 21.!15: )t!izlk c:-..·eşcli mii7.ik -
l'I.) 22.UO: l\oıııı~ıırn (Ecnebi ılil. 

lcr<ld. 22.30: ~liizi k (l>ıı 11'5 ın Gzi_ 
~i - Pi.) 23.00: Son AJnno; haber. 
lcri, ziran!. Eshm - T:ıhYilfıt. kom. 
hiyo - !'\ııkııl boro;ası (Fiyat). 
23.20: Mli7.ik (Cazbant! - Pi.) 23. 
55 - 2t.OO: Yarınki program. 

* Şapkalara vual koyınalt 

modası geçmektedir. Bundatı 

sonra ısmarhyacağınız şapka~-ı 
vualsiz yapınız. 

* Çabuk soğumasını istediğini~ 
bir yemek tenceresinin kapağı uz~ 
rinc bol ııuyla ıslanmış bir ha,·lıl 
koyacak olursanız yemek gayet çl 
buk soğur ... 

~-1111•11m1:naa:ı:ar.:.ı ı "' 
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Talı 
Hastabakıcı kıı. ııtırapla inle • 

yen yara'.ıyı teselli etmek istedi: 
- Gene taliiniı ,·armış siıin. 

Her tarafı sargılar içinde bulu
nan yaralı. iniltilerini keserek, za 
ytf bir sesle sordu: 

- Taliirn .. ·ar? Neden? 
- Evet. otomobilin altında dün 

H A B E R - Akşam Postası ' 

' akşam kaldı~mıı için! 

KAS\SI 

ız - Affcderıiniz! 

imkansızı 

Genç kız: 
'Sevgilim. dedi. Ne olur biraz 

kat. Bu kadar acele gidip nr 
sın? 

belikanh boynunu büktü: 
...., Ah şekerim. senin yanında 

daha kalabilmek için ömrü· 
Yansını !eve seve verebilirim. 
t ne yaparım ki kalmam im· ' 
ıı. 

' Neden? 
R.luptc ackadaşlar toP.'anaca
~ kalan beş kuruş ceza ,·er

rnecbur: onun için ... 

Hastanın ha)Teti büsbütün art
tı: 

- Anlıramadım. 
- Taliiniz var tabii. çUnkU bu 

sabah hastanede bir tek boş ya 
tak )'ok! 

~ 

Oaıma genç 
Oaıma · güzel 

tngiliı Kanıuk eczanesi 
milıtahıaratından 

l ___ o_e_n_ı_z_L_e_v_a_z_ım __ s_a_tı_n_a_ım_a _K_o_m_•_s_v_o_n_u_i_ıa_n_ıa_r_ı ___ f, 

Adet 
M.M.V. Deniz 

Cinsi 

1 Hassas torna lezglhı bil)"Ük 

ı " " " küçük 
1 Univçrsal ı-·rıze tcıgfılu 

Pulanya tcıglhı 
Radyal dr'lk tczgUu 

1 Yüksek devirli delik tczgiıhı 
1 Çift taşlı zımpara lezglbı 
1 Dört mengeneli tes,·iycci tez

gahı 

Merkez Satmalma Komiıyonun 

ilk tcmin:ıt münakasa tarihi 
J.ırn Kr. 

187 50 5·10-939 
127 50 .. " :l75 00 ,. .. 
135 00 .. .. 
37;, 00 " ,. 
33 ;5 .. .. 
60 00 6-10-939 

37 50 .. " 

dan 
Saali gün 

ıo Perşembe 

11 .. 
13 " 14 .. 
15 .. 
lG .. 
10 Cuma 

l1 .. 

tahmin B. 
Lira 
2500 
1700 
5000 
1800 
5000 
450 
800 

500 
1 Eassas raspalı tesviyeci Tel- ._. 

:1ctİ. J12 50 '' .. ]3 H 1500 
Elektrik kaynak clhaıı 93 75 ., .. 14 •• 1250 

Tahmin bedelleri hiznlarmda glSs terilen on kalem malzemenin hlıatarmda gösterilen tarihlerde puar
lıkla münakasası vekilet binasında mUtC§ekkil komisyonumuzda içrn CdllecckUr. 

Parasız §artnameslni almal; isle yC'nlcrin hergUn ve münakasaya girmek isteyenlerin de meü.Ur gUıı 
ve saatlerde belli teminat mektubu ve kanunt vesikalar ile komisyoncu olmadıktan hakkındaki evrakla 

Doktor - Y arm deiil, öbür 
""' Geçen gUn karımın gözilne ıün gene ıelirim. Krem Balsamin 

KANZUK 

birlikte komisyonumuza mUracaatl arr. (4887) (7770) 
••• 

ı - Tahmin edilen bedeli (6903) lira olan (2000) kilo çay 3 bl· 
rınciteşrin 939 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de kapalı ıarlla 
alınacaktır. 

tle 

toz kaçtı. Bu )~zden göz dok 1 101 seneye mahkum adam -
na Uç lira verdım. 1 Ne zaman iıteneniz buyurun, &en 

"""' Senin gene laliln \'&muş. her gün buradayım. 

karnnm göailne bir ma • 1 Eksir Balsamin 

Yatak, yemek ve çalışuıı:: 
.:>dalarile salon takım1 ıt •ı 
velhasıl her nevl mobilyalar: 
ıvizeler ve kristal takımları 
BAKER (ESKl HA YDEN) 

2 - lik teminatı(517) lira (7 3) kuruş olup şartnamesi hergüıı 

ın vitrtnınde duran bir ıap. Hasta tavuk 
Üi§ti; on iki lira vermeğe mec H . 1 ta bul l · b' KANZUK 

komısyondan parasız olarak alınabilir. 
3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede4 

cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli giln ve saatten bir saat 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri (7332) 

ld asıs, s n a ge mı§ \"e ır 
0 

um. ahba~ının e\inde ~isa~ir kalmış- ııimh 2 ~esen, biltiln dünya:ııı 
mağazalarında teşhir ediJ 

mekte ve her yerden ucuz fi· 

----· 

-< 
~ -:::r • Q :::1 

~· -~~ --j 
--· 

tı. Gıderken __ ev ~~1plenne: . en mükemmel güzellik müstahzar 
- Bana oyle ıyı muamele ettı- landır. ötedenberi mcmleketimb 

nlz ki. doirusu mahcup oldum. ! kibar Aleminin takdirine mazhaı 
Çiftlile gideyim de size güzel bir olmuttur. 

1 at ve mUsald şartlarla sa
tılmaktadır. * *. 

M.M. V. Deniz Merkez Satmalma Komityomandaa 
ı - Tahmin edilen bedeli (25250) lira olan iki adet CenereJt6r0rı 

pazarlıkla münakasası 16·10·939 tarihine rıısllıyan pazartesi ıünQ saat J t 
de vek~let binasında müteşekkil komisyonumuzda icra edllecektfr. tavuk göndereyim. . K 

Ev sahiple . hiç ummaddar. Krem Balsamm anzuk Bulana mükafat 
27-9-939 o.;ar§amba ıünü saat 18. 

20 de Köprüden Adalara hareket e· 
den ,·npurda bir enak çantası unu. 
lulmuştur. içindeki· evrşk kimsenin 
işıne yaramao;, Bulan: Sullanhanı:ım 
da 46 numarada Kaneti biraderlere 
ıetirdiii takdirde kendisine büyük 
bir ikrami:re \"erilecektir. 

2 - 126 kuruş bedel ile şartnamesini almak isliyenlerin bergtln ko-

Ama gene tavuk gelmesini bekle • K&dm glbelllğlnln ıibrinl terki 
diler. Ses sada çıkmadı. blnde •khyan en ctdJ. ve pya:ı 

Bir ~e ~~ hasis ~e~ ls • .. itima~kadır. G~nç ve ihtlyaı 
tanbula ınmıştı. Yolda bır sene ev· bUUn kadınlar için zaruri bir ıb 
vel misafir kaldığı t\in sahibinf :iyaçtır. Cildii1 letafet ve tarave 
rastgeldi. Adamcağız pek merak ı:ini arttınr. Yath. yatsız ve acı 

1 etmiş olduğu için bir sırasına ge • "la.dem cinsleri vardır. 

misyona müracaatları. ' 
3 - Münakasayıı girmek istiyenlerin 1893 lira 75 kuruşluk ilk temi 

nal "e kanunl nsikalarını ve komisyoncu olmadıklıırı hakkındaki evrak 
ite birlikle belli gün \'C saatte komisyonda hazır bulunmalan. (7828~ 

tirip ;~u~vuk göndere<:Utiniı. Eksir Balsam in k anzuk l~~ç:.ı;.·,·=~~~a:ı ,I 
Gelmedi. Yolda kaybolmuş olma - Cildin daimJ yumupklığını te il Oit do1doru 
sın? min eder. Yiladeld çil ve lekeler ! Pazardan maada nergiln saat 1 

Hasis cevap verdi: alrr. Sivilceleri tamamen izale e !i \J dan akşam lR.SO 18 kadar has· 

1 ıs. KomuJanlıjjı Satınaıma Komisyonu ıllnları 
Jstanbul komutanlık birlikleri ·•in 40000 kilo kuru ot pazarlıkla satın 

alınaca~ından 3 birlnclteşrin 939 salı sllnü saat tı.30 da ibatesi ~ıla
caktır. Jstcklilerin belli gün \'e saatle Fındıklıda komutanlık satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (7892) 

••• 
lstanbul komutanlığı lıirliklerl için 30000 kilo saman pazarlıkla sa. 

- Biliyoru.-n: tavuk o zamar der. Trıttan ıonra cilde lltıf bıı i o\dres: Glata füneJ meydanı 
. . . ! ıalarını kabul •e tei!avi eder 1 

hastaydı. Ölectlini sanmı~tım. serinlik verir. n fero;ane caddesi başında ırı 
tın alınacaaından 3 birlncilcşrln 939 salı günü saat 11 de ihalesi yapıla· 
caktır. isteklilerin Fındıklıda helli giln ,.e saatte satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (7893) 

nun için ... 
Sonradan hamdolsun iyil~ti de o .NGlLtZ KANZUK ecaneıl j .:nmı '10. h muayenehane nmm 

BEYOGLU - tSTANBUL l 

JOZEF BALSAMO JOZE"' BALSAMO 

Jdlmesinin yanında elimden ıel
diii kadar bir yatak yaparım. 

- Hayır, bayır •• tı odalı ya· 
tılacak yer delildir, klğıtlara 

ateı dUtmek mUmkündür .. 
- O halde yemek odasında .. 

bilf enin yanmda. 
-Hayır .. 
- öyle ise her ikimizin &r%U • 

ıuna rağmen bunun imkin11z ol
duğunu görüyorum. Eğer 1enin 
wya benim odamı terkederıek 

o bafka •• 
- Zannederim ki Terez iyice 

dUfilnmt!yonun?. 
- Ben mi?. 
- Şüphesi%, tavan arası yok 

mu?. 
- Kileri mi, demek iıtiyorau

nua?. 
- Hayrr, oruı kiler değil ta. 

van arasına benHr bir oda. Fa.· 
kat aaflam, baYUı güzel, milkem 
mel bahçelere nuır, Pariate na
dir bulunm bir yet" •• 

Jilber: 
- Zarar yok m&yö, kiler de 

olsa gene kendimi mesut uya
rım. dedi. 

Tereı atıldı: 

- Olmaz, olmaz .. Ben ~
prlarımı oraya uanm. 

- Teru. bu dellbnlı orada 
hiçbir teyin yerini defittirmez ... 

Sonra Jilbere dönerek: 
- Mademm. samqırtarma bir 

%arar gelmemesine günlce dik
kat edersin değil mi doıtum?. 

Çünkü biz fakiriz, ı:arar ufak bi· 
le olsa bbe ağır gelir. 

- O! Merak etmeyiniz möa
yö ... 

Jak, ayaia kalkarak zevcesine 
yaklaıtı ve dedi ki : 

- Sevgilim, görüyorsunuz ya? 
Bu gencin kaybolmasını iıtemi • 
yorum, Paris tehlikeli bir mahal· 
dir. Burada bulunursa ona ba. 
karız. 

- Demek ki bunu terbiye ede
cclniniz? Buna mukabil talebe· 
niz ücret verecek mi?. 

- Hayır, fakat aid temin ede
rim ld bize hiç yWc olmıyacaktır, 
yarından itibaren kendi kendine 
geçinecektir. Tavan arası bize 
hemen lüzumsuz gibi olduğun

dan orada yatsın •• 
- Tembeller nasıl biribirini 

bulur?. 
Jilber, kendini misafir etmek 

iıteyen zatın kamiyle etmekte 
olduğu çekiımeden bıkmııtı. 

- Mösyö, ben timdiye kadar 
kimıeyi rahatsız etmedim, d~i. 

Benlaı için bu kadar JQtufkir ol· 
dufunıu için ılri rahatsız etmetl 
biç istemem. Binaenaleyh mu. 
aaade ediniz de ben gideyim. 
Gelirken geçtiğimiz köprü ci
v:mnda1<i ağaçların altmcfo tah
tadan kanaP,CJer nrclı, onlann ü· 

tamir ederiz. Bir daha böyle geç 
kalmam, dedi .. 

Kadın Jilbcri görünce tekrar 
haykırdı: 

- Şimdi bir de hamal 1 Bu ek· 
sikti değil mi?. Artık bu !Uzum. 
suz otları kendin götUre:nez miy· 
din? Mösyö Jak için bir hamall 
Mıuur görünUz 1 Mösyö Jak, bil
yilk bir zat oluyor 1 • 

- Haydi, Terez, haydi. Biraz 
sakin ve aabrrlı ol.. 

- Hiç olmazsa para11nı ver 
oe .. itsin. Burada başımızda bir 
de casus bulunmasın .. 

Jilbcrln yilzü sapsarı olarak 
kapıya doğru koıtu. ihtiyar ko· 
lundan tutup onu alıkoydu ve 
kansına dedi ki: 

- M6syö bir hamal veya bir 
casus değil, buraya getirdiğim 

bir misafirdir. 
- Bir misafir mi? Bir bu ek. 

sikti itte ... 
- Haydi Terez, bir mum yak· 

Ben terledim ,ikimiz de susadık. 
İhtiyar kadın mır•1Aıınuak bir 

mum yaktı. Bu sırada Jilber ka· 
pının yanmda otdufu yert!e mıh
lr gibi duruyor ve burava ıteldi· 
lfoı1en ,,;•-an ntuvor~u. 

ihtiyar, delikantmın teeasilf ve 
teeasürilnil anlayarak: 

- Rica ederim. mösyö Jilber. 
içeri geliniz, dedi. 

İhtiyar kadın, kocasının bu ka· 

dar nezaket ve hürmetle IÖz a6y
lediği adamı görmek üzere ba. 
ımı çevirince, Jilber mumun ha· 
fif Jllfı altında, ah11k bcmıldufu 
yil%ünden belli olan. zayıf, mavi 
gözlü, çirkin yilzlil bir ihtiyar ka· 
dını gördil ve kalbinde ona lr&l'Jl 
bir tiksinti -duydu. 
Kadın da Jilberin aesaiz halini. 

solgun ve ince çehresini beğene· 
medi. 

Bununla beraber dedi ki: 
- Efen diler ı:aımederim ki, 

yoruldunu% ve hararetiniz var 
dır. Çünkü sabahtan akpma ka
dar ormanlarda, ağaç gölgelerin· 
de vakit ğeçirmek inAm pek yo
rar ! Bahusus araaıra bir ot ve 
çiçek koparmak için eğilmek cilç 
bir iştir. Mösyö de ot toplayan
lardandır zannederim, bu, iti 
olmıyanların aan'atıdır. 

Jak, gittikçe kuvvet ve ıidde. 
tini arttıran bir sesle haykırdı: 

- Mösyö, ctizel ve namullu 
bir gençtir. Bana butiln cUn &r• 

kada~lık etmekle ıeref verdi. Umit 
ederim ki madam cenapları da 
ona bir dosta yarapr surette 
hOrmet eyler .• 

- ttd kiti için yiyecek var, 6' 
ldılye yetmn-

- Ben as yerim, o da benim 
gibi kanaatklrdır. 

- Evet, evet öyle .. Bu kana· 
atklrlığr ben~ giiftl biltritn. 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralj i, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir 
Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. - :::: 

: ::: ::::~·-: ··-· ....... ·- ..... :::: . ... N.t• 

Mektep Kitaplarınızı 
Her sene olduğu gibi, bu yıl da 

Vakıt K itabevin
den aiınız 

1 Selimiye Askeri Satmalma Komisyonu ılAnları f 
Rami kışlasındaki olay lıirlikleri için bir adet seyyar mutfak ocağı 

keşi! raporuna göre 2 birincitcşrin 939 ıı:ızıırtesl günü saat 13 te pazar
lıkla salın alınacaktır. I steklilerin belli gün ve saatle kati teminat para
larile birlikte Selimiyedcki tümen s:ıtınalmn komiı;yonunıı gelmeleri. 

(i8G8) 

Istanbul Belediyesi · ilanları 

llk 
teminat 
877.G& 

Muhammen 
bedeli 

11701.87 Hastanelerin 939 yılı ihtiyııcı için alınııcak odun 
ve mangal kömürü 

435.9' 5812.50 Kıymetli evrnk tabı işinde kullanılınnk üzere alı
nacak kiığıl, mürekkep ,.e saire. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminnl miktarl:ırı yukarda yazılı işler nyrı 
a)'rı kapalı ınrf eksiltmesine konulmuştur. ihale 2-10-939 pazartesi günii 
saat JS le daimi encümende yapılacaktır. Sarlnanıclcr zabıt ve muamelat 
müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teıniıınt makbuz veya 
mektupları ile 2490 numaralı kanuıtn göre hazırlıyacakları kapalı zarfla
"'"• ihale günü saat 14 de kadar climt encümene vermeleri. (7331) 

lstanbul Defterdarlığından: 

Nişatnaşında munllal ekmek fahrikasında ınc,·
cut hamur un ,.e harman makinelerile muhteli: 
marlarkıı motörler. Bakır knzan ve snireden mü-

Mııhmıııen bedeli 
Lirn Kr.5. Para 

rekkep 31 kalem eşya toplan i70 00 00 
Ayni yerde mevcut köhne ekmek sepetlerile 

tahtaların beher kilosu. 1 20 
Ayni yerde mevcut eski kö ele ve kayışların 

beher kilosu ;; 00 
Yuk.'lrdn cinsi ve bulundukları me\'kii yazılı eşyanın hizalarında ki 

muhammen bedeller üzerinden ncık arttırma ile ayrı nyrı snlışl:ırı yapıla
caktır. Satış bedeli nakden ve peşinendir. 

Ha6er AKlAHPOsrASı 
r· ......... ESKİ HU!JUTLAR 
., ,,0•0•11•"'4 SOVYET·AlMAN HtJDUDU 

ıfııfifosl.,....... DEMiR YOLU ., 
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ıoo 000 l'IÜFtJ~/U ~EHIR 
so VE Y.ı\ B0.000 /iÜFU5LIJ ~l!Hİ~ 
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SOOO VE YA 10.000 Nl/AIJlU KOYllfl\ 
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50 100 150 200l<lm 
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HORHOR CADDESi NDE -----

• • Kız 

Erkek H ~\ YRIYE LiSESi Vahlı Yahsız 
Dr. Ahmet Akkoyunl~ 

Arttırma 2-10-939 tarihine müs adir p~ızarte~i günü saat 14 tedir.Ta 
liplerin yüzde 7,5 pey nkçelcrini vakti ınuayyeııindcn e\'\'cl yntırıp mez
kur gün ve sanlle Derterd~ Jık )1illl Eıııliık müıllirlüğüııde ııınıcsekkil ko-
misyona mnrncaalları. (i37-i) . 

Taksim • Talimhane Palas N<> 
Pauırdan maada her gOn Ar.a, ilk orta ve lise sınıflarına takbe kaydına başlanmı~tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan :tibaren baş ~1 

-

<;aa t 15 den -;on ra. Telefon ~r 
n. Kızların yatılı kı!'mı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi r.akletnıek için mekt ebin husus 

................. ~~~~~ot~o~b~u:·s~s:er~v~i~si:_::v~a:rd~ı~r:·~T~e:ı~e~fo~n~:~2~0~5~3~0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ J 
-~ 
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Size şimdiden haber vereyim ki 
evde sizi doyuracak kadar ek
mek yoktur. Uç kat binayı inip 
te size ekmek aramağa gidemem. 
Hem bu vakit fmn da kapalıdır. 

Jak ka§larmı çatarak: 
- O halde ben inerim. Terez 

kapıyı aç .. dedi. 
- Fakat ..• 
- Öyle istiyorum .. 
- Pek güzel ! Ben sizin lü-

zumsuz arzularınızı icraya mec
bur değil miyim? Mevcutla ida. 
r eye gayret ederiz, haydi gelin, 
yemek yeyiniz. 

Jak, Jilber:i elinden tutup di
ğer edadaki küçük masanın ya· 
nına götürdü, masanın üzerine 
iki takım konmuş idi. 

İhtiyar, Jilbere : 
- Mösyö Jilber, yanıma otur, 

dedi. 
Delikanlı gösterilen yere otur

du, ihtiyar kadın bir tabak ile 
peçete ve çatal, kaşık getirip mi. 
safirin önüne koydu .• 

Jak karısına: 
- Aşağıya inmiyecek misin? 

cliye sordu. 
Kadın öfkeli olduğunu göste

rir bir tavırla : 

- Lüzumu yok, dclfü, dolapta 
llr,... ~daha buldum. 
J!ununta idare ederiz. 

T-.z tnmu söyliyerek çorbe.yx 
sofraya koydu. Evvala ]akın, 1>0n 

ra jilberin tabağına çorba koydu 
ve kendisi kaseden yemeğe baş· 
ladı. 

Her üçü de dehşetli bir iştiha 
ile yemeğe başlaldılar. J ilber se
bep olduğu kavgadan dolayı iş. 
tihasına bir had tayin etmeğc 

çalışmakla beraber gene diğer -
!erinden evvel çorbasını bitirdi
ğinden ihtiyar kadın boş tabağa 
hiddetli bir göz attı. 

Jak, karısını, başka fikirlere 
sevk için: 

- Bugün kim geldi? ıdiye sor
du. 

- O! Her vakitki gibi bütün 
dünya! Madam Loflara dört def. 
terini, madam Deskara iki ha
vasını, madam Pantiyora da dört 
kişiyle söylenir bir notayı vaad 
etmişsiniZ'. Bazıları bizzat geldi
ler, bazıları ıda adam göndermiş

ler .. Fakat, hem çalmak, hem eğ. 
lenmek mümkün o!amıyacağm
dan bu madamlar siparişlerinden 
vazgeçtiler. 

Jilber Jakın hiddet edeceğini 
düşündüğü ve zannettiği halde 
his ses çıkarmadığını görerek 
hayret etti. 

Jak bu defa da karısının tarizi· 
ne maruz kal:iığı halde kaşlarım 
bile çatmadı. 

Çorbadan sonra, dana etinden 
yapılmış ha~tama sofraya getdi . 
Jak, oldukça hürmetli bir par-

JOZEF 

çayı misafirin, ona benzer diğer 
.bir parçayı da kendi tabağına 

koyduktan sonra sahanı karısına 
uxattr. Ekmeği kesip Jilbere uza. 
tarak : 

- Rica ederim, kendi evinizlde 
imiş gibi buyurunuz, dedi. 

Bundan sonra yağda pişmiş 

taze fasulye sofraya geldi. 
- Bak ne kadar güzel değil 

mi, mösyö Jilber? bun lan biz 
kendimiz yetiştirdik. Buyuru
nuz .. 

- Teşekkür ederim mösyö, 
artık doydum. 

Terez ekşi bir suratla: 
- Mösyö, benim pişirdiğim 

yemekleri galiba beğenmedi, bel 
ki daha mükemmel pişirilmiş ye. 
mekler beklerdi. Ne yapalım? 

Bizim aşçı tutmak kesemizin ge
nişliği derecesinde değildir .. ,de
di . 

- .Bilakis madam, pek leziz 
buldum. fakat tabiatim daima bir 
türlü yemektir. 

ihtiyar J ak sordu: 
- Su içersiniz, değil mi ?. 
- Daima mösyö .. 
- Şimdi, madam, siz bu genci 

yatırmak için bir çare bulunuz .. 
Çünkü pek yorgundur. 

Tezer elinden çatalım düşüre· 

rek gözlerini telaşla kocasına 

dikti: 
- Yatmak l Deli misin Jak? 
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dedi. Yatmak için misafir getiri
yorsun? Senin yatağından baş· 

ka yer var mı ki? Hakikaten bu 
ııı:iam aklını kaçırmış! Demek 
bundan sonra misafir getirecek
siniz?. O halde bana itimat et • 
mc .. Bir aşçı ile bir hizmetçi tut. 
Sana ettiğim hizmet kafi.. Baş

kalarına hizmet edecek vaktim 
yok!. 

Jak tekrar etti: 
- Tezer, rica ederim beni din· 

le •. Yalnız bir gece için.. Bu 
genç Parise şimdiye kadar ayak 
basmadı .. Buraya benimle geldi. 
Onun hanl::la kalmasını istemem. 
Benim yatağımda yatmış olsa bi
le burada kalacak, anladın mı?. 

Bu ikinci arzudan sonra, ihti
yar bekledi.. Dikkatle yüzüne 
bakmakta olan Terez, Jak söy
ledikçe yüzünün gösterdili de· 
ğişiklik ve kaş göz işaretine rağ

men bu anda ko-casiyle uğraş· 

mak mümkün olmadığını anla -
m•ş ve derhal vaziyetini değiştir 
mişti. 

Kadın Jilberin aleyhinde uğ· 
raşrrakla bir şey kazanamıyaca

ğını anlayınca lehinde çalışmak 
yolunu tutmuştu: 

- Filhakika, mademki mösvö 
sizinle beraber geldi, her halde 
kendisini tanırsınız, şu halde bu· 
rada kalması handa katmasınfdan 
evladır. Sizin iş odanızda kağıt 

I.ondra ve Parisln en meşh 
fabrikalarından gelen bayanl.ıl 
mahsus mantoluk, rop ,.e kostO 
tnyyörlük yüksek fantnzl rodlt 
Morenu, harris, twecd ''e sal 
YÜNLÜ KUMAŞLARIN emsalsl 

çeşit, cins ve renkleri Beyoğlu 

da IlAKER mağazalanndn h 
yerden müsait ş:ırı:ar ve ucul 

fiyatlarla satılınnlılndır. 

ı. .................... .-J 

DOGUM VE KADIN 
Hastalıkları mütehassısı 

Dr. NAŞiD EREZ 
i\lua:reneh:ınesini 'I'nksiın naq 
çesi Dağcılık Klübü knrşısı'lıj 
\'ir:ık Palas Apnrtımnnınıı 'la 

!etmiştir. Trl: 41i;i2 ....... , ......... ~ 
··KURTULUŞ,, 
Biçki ve Dikit Oerslıaneıi 

:\lüdiresi: Bayan Papazyar 
Haftanın 4 gününü kadınla 

~ünde üçer saat Fransz 
)i:;ki ve dikiş dersi tecris edilir 
ı ayda maarifçe mustddak dip 
ma \'erilır. Feriköy TepeUstü 1 

1 Or. iRFAN KAYRA 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

t 
Türbe, Bozkurd Kıraathane 

si karşısında eski Klod Far~ 
sokak No. 8 • 10. öğleden aorl 
r=1 3 ten 7 ve ita dar. 


