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Romanya Hariciye Nazın şehrimizde 

Gaf enko Bükreşe M. 
dönüşünü 

Ati nada 
Metaksasla Gaf enko ltalyanm 

Arnavutluktaki 
harekatını görüşmüşler 

'YUnaı ı .;;tandan Homanrnva don 1\1. Galenko, kendısini istikbal c· 
Ilı 1 • • 

1:1\te olan dost ve müttefik Rumen den Ruıncn konsolosile görü5erek 
~riciyc nazırı Gafenko ve refikası I<um patrikhanesini ziyaret saatini 
d U~un oğlcden sonra saat on üçe tesbıt etmitşir. Bugün saat on beşe 
0 ~ru Daçya ,·apurile lımanımıza doğru l~umen hariciye nazırı ve re· 
elnıı,tir. (Devamı S incide) 

------···-·------------------

Mareşal Badogligo 
1 iran kıta/arını 

teftiş etti 
Arnavutluktaki ltalyan kuvvetleri mevcudunun 

bine çıkarı l ması "Türkiye ile lngiltereyi 
düşündürmek için,, mişt 

'Yugoslavya ve Romanyanın 
Türkiye ve İngiltereden 

rica lan ne imiş? 

120 

d l'iran, 20 (.\.A.) - Mareşal Ba. ğır top, 150 tank \'C 500 milral~·üz· 
?&lio, dun Arna\'Utluk hükumetı· den mürekkeptir. 

Ilın e k • ·1 sı • · · M l tl · · '.> 
1 r .mı c bazı a \:en ve sıyaı:ı a <sa arı ne ı mış . 
lalyan ricalini kabul ctmistir. Pari-;, 19 (A.A.) - (llavas ajansı 
Bugün Tiran garnizonu • kıtaları- bildiriyor:) 

111 
teft15 edrcektir. Tiran garnizo· Arnavutlukta ltalyan kıtaatmın 

tıu, 10.000 nefer. 500 zabit, 100 a <Devamı 5 ine.ide) 

Dün gece ya,ılan manevralarda 

/Jir tayyare fil osu 

tacil etti 
[ .. -~.._.....- .. .. 

· ]apo>t tayyarccileri1ıden bir grnp ... 
(Tie;,çitı Mdiselerinc dair haberler Y~~ısı 5 incide 

~~ı 

Yeni tefrikamız: Düğünler 
Halkevleri ve 

klüplerde 
yapılabilecek 

işgal 
altında 

Casus ve macera roman
larım n en ·güzeli ve 
heyecanlıl~rından biri ... 

Perşembeye MABER'de 
baş :ıyo r 

Vilayetin ilk kararı 
tadil edildi 

Vfüıyetin, dü,\:rünlerdeki israfla· 
ı:J. rın onun(;) geçmek için sıkı tedbirler 

K O•• r alciı~ınI \"C bu arada otel ·alonJarın 

daki toplantıları ya~ak ettiğini yaz 

k mı~tı. ViHiyetin bu . tedbirinden 

b 
U V U mak..at yalnız aile bütçelerini sar-

0 m bardlm an etil• As.k, his va macera san, mac.ranarın cınıenmcsi olduğun 
dan, dliğun mera imine becfaya tah 

Atinaqz 

yehrimizde Ati na a yosunu ın I · Birkaç güne kadar neşrine 1 rında dü~ün toplantıları tertibine 
~ R d d. 1. l romanı , sis olunan halke,ıerilc klup binaıa-

ye 11; er 111 aile v rayı b i hn iye re k --M-....... b-a ..... şl-ıy_o_ru_z ____ ~_izi_n_''_er-ilm-i-şt-ir(_• ,~_: :_:an_.;,~_ı k-~ü-~~-~;_i:1_eJ_alı 
te laş ve heyecana düştüler ~u~-~~~'f~<C-Odl~ l\JJ~ -~@ır~~ 

ta .ı\tina. 20 - Dün gece Yunanis-, .Dün g~c~ saat dokuz~_a ~.ti.~a ve Halide Edibi çile doldurmağa 
ltonda tayyare hücumlarına karşı Pırcd0c butu~. ışıklar sondurulmck A • 

ılc 11.ınrna tecrübeleri yapılmış, b_u surclılc tecrubclcre b.~şlnnmıştır.. m ah k Um eden h an g 1 u ay k 1 rl" k t 1 r ? 
ncnıclcr bir aralık heyecanlı bır 10 tayyareden murckkep bır 11 

ll-anevra seklini almış ve muvaffn- Yunan filosu, baskın halinde bir· O~rrtmrn ı,..mail Şı'' liri Giirses ·kendisi için bir "çile doldurma" ol. 
kıvcue ncticelcnır.iştir. (Devamı 5 incide) ıulı~·I :ı. hu "abalı altl ı ğıın1 1. bir mt>k. duğu kadar onu memleketinin 

---- --_...,,...._ 

11111ılirini s~~rıNiıf. ıi ki;:;-1ffilıf'Uttlurtill' mp~ttôlım Fransız Fcn;J.s 
dmizaltı gemisi ..• 

• 

tıı'ıthı r: içinde daha verimli görmede yine 
Bugünkü (dünkü) Hnber'de Xc- memleket faydası bulanlar için de 

cib Fazıl Kısnkürek, Halide Edib'lo bir çile doldurma devri sayılabilir. 
ilk görüşmesinin kısa, fakat güzel 

Böyle olmakla beraber biz: 
bir intibamı yazmış. 

"Onu, bir zamanlar vatanının gö-
Halide Edibe saygı ve hayranlık- bC"ğine kadar koşturan saiklerin ay_ 

ta muhardrlc mtiştcrek olanlar (Devamı s incide) 
arasında ben de varım; fakat bu 
yazıya giren bir hilkme iştirakte 

mazur olduğumuzu söylemeliyim. 

An1rn.radn siyasi bir hareketin 
çalkalandığı sıralarda milli mlicn. 
delenin Halide ()nbaşısı lslnnbula 
gclmifi ve bir mUddct sonra du 
Ttirkiyo dışında :;aşamayı ihtiyar 
C"tmiştir. Sılasını ua pek serrekle~. 
tirmiştir. 

Halide Edibin bu ayrılık günleri 

Bugünkü sayımız 

11<65 
Sayfadır 

p s 
İlan işleri: Tel. 20=:35 

müzakereleri do layısiyle Barem 
Mecliste münakaşal ar 

Gençler boş 
dururken ... 

üç vazifeyi birden şahsında 
toplıyan memurlar var 

,Barem lavıhasının 19 maddesi 
daha kabul olundu 

Ankara, 19 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisi, bugün saat 15 te 
Bursa mebusu Refet Camtczin re. 
isliğinde toplanarak barem kanunu 
layihasının müzakerelerine de\•am i 
etti. Yedinci maddeye kadar ka~, 
edilen layihanın bugün 19 madôe
si daha mUzakere ve kabul olundu.: 

Celse beş saat sUrdü ve birçok\ 
hatibler söz alarak bilhassa veka. ~ 
!etlerdeki ücretli vazifeler üzerinde ~ 
durdular. Hatibler bu vaziyetin, J 
kanunun tanziminde hakim olan 
maksada, devlet memuriyetlerinin 
maaş esasına ircaı :fikrine muhalif 
olduğunu ileri sürdüler. 

( Dcı•amı 4 iincüdt) ı il 

Başvekil Mıs;rlı nazır 
şerefi ne bugün 

bir ziyafet · verdi 
Hariciye Vekilimizle misafir nazır 

çok mühim ·nutuklar söyled ıler 
Ankara, 20 (Husufil) - Mısır 

Hariciye nazırı şerefine, .bugün 
Başvekil Doktor Refik Saydam 
tarafından Anadolu klübün.de bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. Bu ak -
ş«m da Mısır elçisi tarafından An 

ÇERÇEVE 

kara palasta bir akşam ziyafeti ve 
suare verilece~ir. 

Dünkü ziyar~tl~r 
Ankara, 19 (A.A.) - Bu sa -

hah §ehriıhize g~l~iş ,olan Mısır 
· (l)ciıamı 4 fır-~·wtı 

- ~ . 
Bir Murtada- · karş ı . . 

( Haber) dr okudum. Müslüman ' e Tiirk j.,.imli birisi ınalıliC'JttC~ c 
ba~\'uruıı hrh, tiyan olmak i"tediğini bildinni~. Gereken nıuıunell'ııiıı 

~ apılma..,ın ı dilt'diktcn sonra: 
- Türk 'c mü lüman doğlfunı, hristiynn iilınek htlyoruru. 
nt.mi~. 

Hakkında \"8."ıır bulmaktan fıdz olduğum hu betbahtm ismini r. ı
mıyorum. ('ünki.i ayni ismi ta.-,ıyan mU.,.füman \"C Türklcrj, i imlerin
den tikslıı dircceğ-iınl \t'hnırdec<'k kadar inl'inmi'.; lıulunu) orum. 

Zannetme) in ki burada miislionanlı~m de~<'rh•rindı•ıı \e iibür ı!lı•. 
lcrc nJ.,ıw.tıe iisfünliikleriııtlrn bahscdee~im \'C betbahh bu baknm:uıı 
..,uçlu ~ ıkaracaj'..'lnı. Xe mliııasebet! 

İ"ılamlık bf'nlın Ye beııirıılı• beraber ınilyonl:nı•a fn.,.anm hakik~ i. 
Biiyle olmakla berabf>r hiç kinı.,eı, Uı m•r,..ınc r:ıi:'lıır.ıı bir akideyi J;~J_;ul 

ctmcğe zorlanamaz. Benim lıu nasip ... lılle buhluğum felaket, içinde ~ ,.. 

ti.,ti~i ~artlara t·n olınt.) acak tarafmılnn • \C en <~lınıyac:ık tarzıl:ı i!•: -

nete kalkma ... ı. 
Tabii haller altında Yahudinin Jırbti~·an, 'e il ri .. tiranm mü .m

man olduğunu "ık ..,ık duymu.,.,.unuzdur. Fakat Jlri.,tiyanın yahu ti, 
\ e :Müslümanın hri .. ti~an olduğunu hf'ınrn hemen hi~. Çiinkii her ~"
len ılin enclkini t ıı.mamlanıış \C birindf'n iihüriine ~C!;ntf'k, aıl('al\ fü•ıi 

kadenH•tle bulunana ıloğru \akl olmu tur. 

Bu esasa kar-:oılık, in.,.anın dinden !;ıkalıilm<'Sİ i~·in kk <:rMl, t"p
yeki:ın ı\llahmı \ t' l'e,\~anıberini tanımamasıdır. Xı•tcliim araını1.tl:ı : i · 

rülerlı• ıli nsiz ya.,adığı halde bunlar hri,..tiyan ohııa:n diişünmii: nr. 
llri .. tiyanlık ılı;:ındaki Jığmlarla ,\yrupalının Ynhuıll olmayı al."ı·u· , 
~eçirmt>mı•,..j gihl. 

ü,..telik, in.,an han~i dint' .c;~ml'k ı ... t<'r"<' ~artlarını öğrrnlp ":1~·1 

oyum!" ıleme.,i )'eterken, mahl•emr dU\·arlannıı mıırlaıllık nric;i ::'it:!"· 

ğa. kalkı!;mak \ e Tiirk n• ~fü,Jiiman doğmanın ııhmanlığım s(i.) lc'ır ':, 
Jıa\.,ala :ılm:ız kiiı;iiklük. 

İslam tasan uf unu in<.'elNliği sıralarıla ruhunu ona kaptırıp i'l'' • 

lüman olmak i ti) en büyük •·ranMz mütrfekkiri "Ma!islı.,'llon" a n:-l :ı
tla-;ları "nanıu,.,:o.uı !" dip~ lıağınrlar-.ıı aN\lnı im fikir,iz hrtlıaltta r. t· 

lıalle J,0111.,uları ne dly<> ha~ kırmalı! 

Xecip Fazıl J\/SA[{t'REI~ 
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CUMHURll'ET hedefinin bu olduğu söylenmekte 
Yunus Nadi imzasını taşıyan ve bu hareket iki esasta toplanmak-

başyazının başlığl "Yeni bir Akde- tadır. : . . . .. 
nız devleti: Mısır,,dcr. Muharrir bu ,. ~.-:- Kendını heybetlı gostererek, 
, azısında bugün Ankarada bulu· .\funıh konferansı esn~sında Avru· 
;:tn, hür ve müstakil Mısırın bari- pada esen havayı yenıden yarat· 

• • .... ····· .. ... 
::ı:: 

-.... ' 
ı' • • • 1 • • 1 • • • ....... ····· • - • • • • ...... . ...... 

lİyc nazırının bu ziyareti münase· m~k, . . . 
beti! ... Akdeniz emniyeti etrafında 2 - Harp cephesını kuvvetlendır 
<;af almış bulunan Türk_ Mısır - mek. . .. 
İngiliz devletlerinden bahsediyor, ~fuhar::ır, makale~ının sonunda 
\e sozü bundan bir müddet önce iki ~unları soylemektedır: 
İngiliz mebusu tarafından getirilip ··ç.e~yada~i hareketler, Slovak· 
Büyük Millet Meclisine bir hatıra yadakı tahnkle~ ı:ıe kurulmakta o. 
dıye tevdi edilen madalyalar getire: lan sulh ~emberinı kırar,. ı:e. de ~!~ 
rek bunlar üzerindeki tarihten - ki manya mukavemet harbı ıçın kaf ı 
1801 cİir - anlaşılaca&'I üzere NapoL malzeme tedarikine yarar. . 
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• 
yonun Mıc;ır istilasına karşı Osman ~~~aı:ı.yanın ~ı~~ndan ~~ak ıs· 
lı de\•letinin bir parçası olan Mısır- ledıg. y~k, smaı nufusu, z!raı saha· 
la bı.rlı'kte O manlı 1

·mparatorlu'"'gu· lara da~.l.trnaktır. Halbukı AYUS- t 1 akk k b • bl t 8 1,ı•·'ını· kola,·Iashrn<'aktır. Halkın memurlarla temas edeceği ~aJoııJal" · \·f'ni J•'atflı malmüılürlüğü ,.e maliye a ı u su csı n:ısınnı u ,, _ mın lngilizlerle birleşmelerinin bi:- turya, Sudetler mmtakasr, ~kya bir banka gibi olacaktır. 
onun sırtında bu manada venıden Kızta.<:ında In<>asına bacı.Jandı"-ı '-'"& ZIDJ!'tık. Tamamen modem bir §C. •-it hatırası olarak üçüneü Sultan Selim . .. _ . ' • • • •- ' • Binanm ikmalinden •on"' alaeağ< sekil gösteren makeU. ,..._ • 

~~------~---___.._ ____ .... _·-----·· sr• 

tarafından bazı lngiliz deniz ve ka· so_syal hır yıiktur. Bır harpte ~ltmış kilde beton ola.,.k yapolmakta olan bu bina ilç kallıdı<. Mrmu.lar<n ve rint bu milna•ebetlc demıllyonı" lleslmlerde binanm cepheden••.,. ra kumandanlarına verilmis oldu· mılyonu beslemek, seksen mılyon~ 

~unu hatırlatarak Akdenizde bugün beslemekten d.aha _kolaydır. Hakı. iş sahihlerinin istirahatlerini temin edecek konforu haiz olacak \'C iş kadan \aziyeti görülmektedir. 

~g~eyci~ni~~tlik k~L~~~M~~n.Tum~~~ =-~--~-----~--------------------o;;mcJa Tiirk - İngiliz - Mısmn yer- d~ yapacağı yenı tazyik hareketlen-
almı5 bulunduğunu kaydediyor ve n! de ~~len;ek ~~~lı olmaz. Fakat 
dıvor ki: bılmelıdir kı, butun bu hareketler, 

İ\Iı~ır Akdenizde müstesna bir Avrupada yeni bir :iVIünih havası 
m~vkie 'sahiptir ve onun bu ha.kim yarat!l:ak•. yani panik husule getir· Hilber. 
m{'vkie sahip olmakta devam ~trne· mek ıçındır.,, . . ' 

"i kendi hayat ve baka şartı olduğu 
Jrndar sulhu seven insanlığın da en '' H "d' kt 
yüksek menfaatleri icabıdır. Mısır amı ıye " me ep 
haricire nazırının memleketimizde gemisi Samsunda 
hürmet ve muhabbetle karşıladığı. .. 
mız kıymetli rnisafireti münasebe· Samsun, 19 (A. A.) - Dun Ha-
lile ve kalbimizin büyük kuvvetile midiye mekteb gemimiz limanımıza 
açık ve yüksek jfade ederiz ki bu gelmiş ve bugün mekteb gemisi ko~ 
böyle olacaktır. mutanı tarafından vilayet merkezi 
~1uh~rririn . . "bu böy~e .. ola~- ziyaret edildikten sonra genç deniz 

tır:,, ?ıre dedığı şey! ~anhı hagla·· subaylarımız ve bir deniz milfreze. 
rın azız hatırası her ıkı tarafta can- . . 
Jı yaşıyan memleketlerimizin bu· s~. şehre çıkarak Atatürk am;ına 
gün en hayati menfaatlerinin ko· törenle çelenk koymuşlardır. Kah
nırunası mccburiyetile biribirine raman denlzcilerimlzln geçişi halk 
daha ziyade yaklaşmıs ve adeta tarafmdan içten gelen sevgi ve gu-
sım,,,ıkı sarılmış bulunmasıdır. rurla alkışlanmıştır. Saat 17 .de va-

l'EN/ SABAll -, - .Ji. li ~em~ye gide~k !komutanın ziya_ 
.. . . ,. . :rctini ındo etmış ve ibu ziyaret 21 

. H useyın Cal~ıt i: alçın: lngıltere- top ablınak sure tile selamlanmış_ 
nın kabahatten,, serlevhalı yazısın· 
da, Alman matbuatında görülen ba tll'. 
zı f ıkralan tahlil ediyor. Bu fıkra_ 

Jar şunlardır ve Alman gazeteleri Parlamentolar bı"rl ı' g" ı' 
hC'r birini 1ngilterenin bl(kabahati 
gibi güstermitir: Türk grupunda 

1 - İngiltere hükameti, ortaca ., 

Milli Şefin 
Avcılar Birliğine 

teşekkürü 
İstanbul avcılar ve atıcılar 

birliği kongresince çekilen ta
~ zim telgrafına, Miııt Şef, &§a
~ğıdaki cevabı gönde~lerdir: 
~ İstanbul A \·cıJar \'e Aatıcılar 
~ BlrUğt başkanhğma: 

Kongreniz milnasebetilc gös
~ terilen temiz duygulara teşek

kür ederim, 

JSllET İNÖNU 

Poliste 

Caddebostanmda bir kaza 
bir Çekoslovakya hükOmeti iMHi Ankara, ~o -:- Bcynelmı.el parll: 
,·armh gibi bir vaziyet takmıyor- mentolar bırllği Tilrk grupu umurnı Evvelki akşam Caddebostanı 
mu ,. " · heyeti dÜJ\l toplaıınuş ve yeni 'ida.. ~skelesinde /bir .kaza oİmuştur. 

2 · · İngiltere hUkOineti, J\Jman· re hoyeilni' ~§tir. 
ra ile Lehistan arasındaki · müna· Heyete General Naci Eldeniz, Kum bo,altmakta olan İsmail 
Z<!anm halline .mani oluyormuş. Mazhar Jılilfid Hüseyin Cahid Ne- reisin kayığına, iskeleye miişteri 

3 - Baltık ~~et!eri il~ Ro- cib Ali, Nizm;· Poroy, Fazıl Ahmed, getiren Şükrü kaptanın motör:ü 
manya Bolşcvıklığin elıne teslun e- Z k1 M , t ~Uk .. E d Mili . çarpmış ve hasara uğratmıştır. 
d'liyormuş. • e :s ~ ' <s Z:U . "6~ ve n Hf1dise hakkında tahkilı:at yipıl • 

4 - Arap toprakları ıTürkiyeye Pekta§ ıntihnb cdilmi§tir. maktadır. 
te-J;olunuyormuş. Grup ıbugün toplanaeak ve reis-

5 - Sovyetler b1rliğile ittifaka le reis vekilini seçecektir. 
t~ebbüs olunuyormuş, y . y 1 

6 - Hakiki \'e devamlı bir sulh en 1 UQOS av 
temin etmek i~in konferanstan çok Şehremininde oturan Mehme • 
daha sade bir ç:;;~e varmış: lngilte- elç "ı si Ankarade tiin kızı Ayşe dLln mangalda kay. re bac;kalamım ışıne karışmakta~ 

Sütle haşlanao çocuk 

vazgeçsin, Alrnanyanın komşulan· . .t _ ı nayan bir tencere südün iizerine 
m kışkırtacak yerde teskin etsin ve ~ iüşmüş ve kollariyle muhtelif yer 
Alman müstemlekelerini geri ver- 1 terinden yanmıştır. Ayşe Gürcba 

sin? - h,astahanesine kaldırılmıştır. Huseyin Cahit Yalçın Alman ga-
zetelerinde görülen bu fıkraların 
Almanyamn iç yüzünü öışına ver_ 
diı;ini kaydctttği bu makalesinde 
bılhassa "Arap topraklan Türkiye
) e terkolunuyorrnuş., fıkrasına ce
\ ap vermekte ve böyle bir ~eyin 
meYcut olmadığım söyledikten son· 
ra: "Kasıtlan Hataysa o hiçbir ZL 
man Arap toprağı olmamıştır!,, de
mekte ve ilave etmektedir: 

Musta • ile ... 
'Usküdar iskelesinde Şirketi 

Hayriye biletçisi olan Şakir oğlu 
Ethem isminde lbiri Pazarba§ı ma-

• hallesinde oturan Niko oğlu Yor
giyi muşta ile yüzünden yarala· 
mış, yakalanmıştır, Yorgi ted~vi ı 
altına alınmıştır. 

Elektrik, Tramvay ve 
Tünel idarelerinde 
Belediyeden bir heyet Metro hamna giderek 

teslim hazırhklarma baş ladı 

ilkokul 
öğretmenleri 

Umumi muvazene bUtçe· 
sinden maaş alacaklar 

Elektrik, Tramvay, Tünel ida. { Bir müddet evvel Silfı.htarağa. 
releri müdür vekilliğine tayin e. da temeli atılan iki kazanın in
d,ilen belediye fen heyeti müşavi_ 'jaatı 2 eylfılde bitecektir. ~evmi. 
ri Mustafa Hulki ile umuru hu _ ye 32000 kilovat yerine o zaman 
kukiye müdürü Ferit dün Metro 50000 kilovat elektrik istihsal 
Hanına giderek eski müdür Kad. edilecektir. 

Vilayet idarei hususiye bUtce· 
sinden maaş alan ilk okul ı;ğ• 
retmenlcrinin de hususi bütçe· 
den umumi mUyazenc bUtçesııı; 
alınmaları hususunda maatl 
vekAlcti ile dahiliye vekAletl o· 
rasında temaslara başlanuıış 

"il' bulunmaktadır. Buna alt ,. 
ri ile görüşmüşlerdir. Bundan Elektrik ve Tramvay idarele -
başka ticaret dairesi reisi Cevat, rinde bazı münhaller olacaktır. 
murakip Salihattin, hukuk mü . Çünkü Nafıa ve Münakalat Ve. 
şaviri Tahir ile de tesellüm ha. kfüeti §eflerinden bazıları bu ida. 
zırlıkları etrafında görüşülmüş . relerde vakaleten vazife görmek. 
tür. te idiler. 

nun projesi hazırlandıktan soıl 
ra görUşUlmek üzere Kamutıı• 

ya sevkedilecektir. 
llk tedrisat öğretmenlerlniJJ 

umumi muvazene bUtçeslnc 11· 

lmmnlan bugUn takarrllr e1' 

ınlş bir vaziyettedir. ~ Bunlardan Nafıa başmüşavir.i 
Kwun henüz nıeşredllmcdigin. ı 'Süruri mm.ıur muaviruiğ't' oev.; 

den te.sellllm muamel~sine başla. Jet Demiryolları müna.k~e reisi 
namamaktadır. Tcsellum muame- Abd"Ik dir tefti dairesi reisli • 

Öğretmenler mUvazeno bUt-

lesi Şirketin hükumete yaptığı c;,· !utaabul ataş rnüdilrü Emin 
'b• a . d t'l ol, s n po 

gı 1 
yeg n yegan ta :ıt sure .. 1 e Sözen teknik dairesi reisliği, lh. 

olmıyacak kayıt esaslarına gore san Boşoğlu şebeke müdürlüğü, 
yapılacaktır. Demiryolları muhasebe müfettiş 

9=:!8 senesi kanunusanisindc !erinden Edip levazım müdür mu. 
devralınan Elektrik idaresi şim. avinliği, Demiryolları muhasebe 
diye kadar 2.239.000 lira hasılat müfettişlerinden Kemal mura • 
temin etmiştir. Tramvay hasıla. kiplik vazifesi görüyorlardı. 
tı da yevmiye 300-500 lira ara. Bunlar asli vazifelerine dön • 
smda bir fazlalık göstermekte • dükleri takdirde yerlerine yeni • 
dir. !eri tayi nolun.acaktır. 

lstanbul Fuarı lzmirin 
zararı 

fikirden 
olacaksa, bu 
vazgeçilecek 

Belediye re;si LOlfi Kırdar, lzmir
lilerin endişesine cevap veriyor 

cesine alındıktan sonra vaziyet· 
leri ve terfileri de dUzeıtilınlŞ 
oıacaktrr. 

M ısırla tutun takaslarrnd• 
değişiklik 

Mısırla aramızdaki tutun tıt· 

kaslarında değişiklik ynpılroW 
tır. 

Bu memleketle olan ticari mil· 
badelelerimizde tütün hakkındll 
şimdiye kadar kabul edilen yuı· 
de elli takas 1zmir, Bafra ~P 

Samsuna teşmil edilmiş, diğer 
ınmtakalarda ise bu miktar 
yilzde 80 olarak kabul edUrol~· 
tir. 

mek fikri olmuştur. 1stanbulu0 

emsalsiz tabiat zenginlikleri, u • 
zun tarihi, muhtelif medeniyet l 
lerin hesapsız abideleri pek tabi 
olarak vazife başında bulunan " 
lara bu arzuyu vermiştir. 

"Çekoslovakya üzerinde tarihi 
haklar iddia eden, J\rnavutluğu yu
tan mihver devletlerinin kendi yap
tıkları bu af f eclilmez cürüı:nlerini u-
1ıutarak Türklere ait arazinin Tür. 
kiyeye iadesini 1ngiltereye bir ka· 
bahat şeklinde atfetmeleri mihver 
gazetelerinin abuk sabuk: sözlerle 
m~et umacak kadar §askınlığa 
du.müş olduklarım isbat eder.,, 

Vali ve belediye reisi Doktor meselesi etrafında da bir kaç ke. 
Lutfi Kırdarm bir gautede ls - lime söylemi§tim. 
tanbulda 940 senesinde bir fuar ' 

1 
t buld ı·k f 

1 
ı 

Cemil pa.~anın gayretlerindeı 
Emin Beyin Yıldız sarayı tc~.~ 
hüsünde, yerli mallar sergiJerı!l 

de ve son senelerin festival ter • 
tiplerinde hep bu maksadı göril • 
yoruz. Yalnız yapılan bu tcşeb· 
büs ve tecrübelerin maksadı te • 
minde esaslı, geni§ ve kalkındırl· 
cı neticeler veremediği malfUtl " 
dur. Fakat ahnllJlı bu netic~l~ 
maksadı tahakkuk ettirmek ıç 
tlaha isabetli yollar ara.ştırıJına " 
sına bir mani teşkil etmez. ŞiOl" 
dilik henüz bir araştırma uzerin· 
deyiz. Nitekim aynı mülftkatıınd• 
münhasıran fuar üzerinde aur • 

muş değilim. __ -ı ,.e 

l\1uharrir makalesinin sonuna şu 
satırlan da eklemiş bulunmakta· 
dır: 

Dün sabali §ehrimize ~elen ye· 
ni Yugoslav sefiri Dr. Sumenko· 
viç akşam treniyle Ankaraya git· 
miştir, 

Vali Yalovada 

Envar (paşa)nm çocukları 

Ankara, 20 - Merhum Enver 
paşanın çocukları Mahpeyker, Tür. 
kan ve Ali ile biraderi Kamilin kı-
zı Rana ve lsmail Hakkının kızı 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kır- Hicranın Türkiyeyc dönmelerine 
dar dün akşam Yalovaya gitmiş- müsaade verilmesi hakkındaki ka -
tir. nun layihası dahiliye ve bütçe en-

"Turkiyeye karşı gösterilen man
tı'.:~ıı düşmanlığın sebebi de bun
dan ba~ka bir şey değildir: Çünkü 
Tlırldyc sulh cephesine iltihak eL 
mekle Balkanları kurtardığı gibi ~~-~ ... !:! 
RU:-}anm garp demokrasilerile bir
leşme ine bir ittisal çizgisi hizme
tıni görmüş ve mihverin kan ve a· 
te dalgalarını kıran cepheyi pek 
mfü: ir surette takviye eylemiştir. 
" .ah cephesi ne iltihak etmekle ne 
kndar iyi bir harekette bulunmuş 
olduğumuz gün gl'Çtikçc daha açık 

ctimenlerinden geçmiştir. Kanunun 
bir maddesine göre bu çocuklara 
431 snyılr kanun hUkUmlerine göre 
yapılm~ muameleler muteber ola. 

'ure~te sabit oluyor.,. 

TAN 

S3dri Ertem imzalı başmakale: 
-r..iihvercilcr Müni ha\·ası yarat· 
mak istiyorlar,, başlığ ıaltındadır. 
Hun:fa, onların son~ günlerde ya_ 
rattıklan korku ve tedhiş havasının 

1193~ 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

Birçok güzel yazılar ve resimlerle 
doludur. Almaiı unutmayım~. 

caktır .. 

. s an a sene ı uar ar açı • açılması etrafmda hır beyanatı . . . . 
k t Lfıtf . J{ d d" b ması f ıkrının hır kaç seneden be. çı mış ı. ı ır ar un u .. . d 

1 l t af d be tta ri aynı mevzu uzerın e mcşgu mese e e r ın a §U yana 
1 

. . · 
b 1 t olan zmırdo e.::.dıı;;elerc ve suı • 

u unmuş ur: r hh"' l b b' t d·- · · te e um ere se e ıye ver ıgını 
"Geçen gün Yalovada bir ar. ı gördüm. Evvela sunu kaydede -

kada.sınızın suallerine cevap ve. yim ki bu mesele burada ilk defa 
rirken 940 senesi için düşündü . benim tarafımdan orLaya atıl -
ğüm bir fuar ve bir ekspozisyon mış bir şey değildir. !stanbulun 

Tclrtltc ırn a m ca 
n o ını baış o f7'))a 

gıeDel1il ueır 

refah ve inkişafını düşünmek ve 
tahakkuk ettirmek vazifesini ü -
zerine alınış olanların ötcdenberi 
başlıca meşgul oldukları mesele. 
lerden biri de İstanbul §ehrini 
turistik bir şehir haline getir. 

Taksimde yapılacak 11C1ıt• 
1 spor sarayında bu tarz işlere e • 

verişli kapalı bir yer dUıUnUJUt• 
ken de aynı fikirden mUlheın °· 
luyorum. n 

lstw.ıbulda açılması dUşünUle 
enternasyonal fuar İzmir Jçln ı:s
rarlı olur mu? 

Bir kere fuar zamanlan o ~
kilde intihap olunur ki yckdiğe.. 
. . ... -,r'\ rıne tedahül eWrılmcz. .. t 

yalnız İzmir fuarı için seyrh=1 
külfetini gör.e alamıyanlar o~ ; 
,,,,.. Devamı 5 incıd 

/ 
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~l<ŞAM POSTASI 
ahib; ve N~iriqat Müdiuö 

İl>..tt-fase"." Rasını us 
tıııı RE EV/: lstanhal Ankara caddesi 
~· hıalhl %14. tı:;raı aı- · ısıuhl llAICll 
ld•zı ı;leri telefonu : 23877 
,,..,. • • : 24370 

& ' ' .". • • : 20335 • ~~o·•N• • •• •• • • • • • • • • • 
ı lil E ŞARTL.ARI : 
t ıı.., lllı tlrtl)'I (Cllll I 
1 1 1 I H.00 Kr, %1 ,00 ICr-. I • '·~ı~ 1.!10 • 14..00 • 
• t 1 4.M • 11.00 ,. 1 
'4ııı~•k 1.:10 • a.oo • ··----------· 
?f...cıy.ata dair 

insani realiteler 
J:: ALAN milleti sevmem, filan 

danıı milleti beğenmem,, diyen a· 
~ arla bir türlü bağda~amadım. 
d ~.denıek istediklerini anlamıyor 
de&ılıın: yeryüzünde milletler var· 
~}·ani her milletin biribirinden 
~ tnile ayn muhtelif fertleri ara· 
t llda birtakım müşterek vasıflar 
ı;ıl'llnUr. Bu manada !'Chirler, köy. 

ıer ~ 

fi /\ B E R - Akşnm Postnsı 

Ekmek im aliye 
ücreti arttırılmıyor 

Belediye istişare heyeti f ır1ncıların 
iddialarını hakh ve yerinde görınedi 
Belediye isti~are komisyonu 

dün toplanarak ekmekçilerin müra· 

caatını tetkik etmiştir. 
Ekmekçiler 193 kuruştan 156 ku 

ruşa indirilerı imaliye ücretinin az· 
lığından ~ikayc-t ederek bunun arttı 
rıJn.a:mıı istemişlerdi. 

İstişare heyeti 156 kuruş ima. 
liye ücretinin kafi olduğu kana. 
atindedir. Hatta bu fiyatın bir 
çok fırınların gezilmesi netice. 
sinde tesbit edildiğini ileri sür . 
mektedir. Heyet yeniden tetkik. 
!er yapacak ve gelecek hafta ek. 
mekçilerden üç mümessil çağırı . 
!arak iddialar üzerinde görüşü • 
lecektir. 

Yeni ekmek çeşnisi 

ması temin edilmiş olmaktadır . 
Alakadarlar yeni halitanın ek. 

meğin 9,5 kurusa satılabilmesi 

esasına göre hazırlandığım söy. 
lemektedirler. Diğer taraftan ek. 
mek fiyatlarının ucuz.laması ise 
ancak 1-1,5 ay sonra kabil ola. 
caktır. Çün.kü yeni sene :nahsu'lü 
bu müddetten sonra bol olarak 
piyasaya çıkabilecektir. 

Müşterisini 
döğen ... 

Gazinocu bir ay hapse 
mahkum oldu 

................................................................ 

o ıneseleieri bareın 
halledemez 1 

kanunu 

Yazan : M. DALKILIÇ 

BARI::ll Kanunu müııa ... el.ıetilt: orta~a ı;ıkan diploman diplo· 
ıııanııı llc\ let pr<>n ... iph·ri ara'<ınclaki hakları me eıe ... i hayli 

haı·uı·ctli bir ıniınal<:ı~a rüz~firı e .. tirdi. 
J.'akat bu mc..,eh.', nazari ot ... a dahi, hnlledilml~ "a)·ıJabilir mi?. 

Zira c·..,a-.cn bir harem kanunu ne diıllom:ılı memurlnrın ihti· 
:.a ... ıarı harkiııı.le Ut'\ lct n)('nıurip·tlerint• t:ı) ini :,:ibi bir Jıa ... talık 
olaıı ' e diploma lil)'ntrtini ... ırıra indiren lıir yara) ı kapatabilir, ne 

ıle diıılonıanm haJ,iJ,j <>lıliyt•tkr )·aratına ... ı me..,eh•ı.iııi halledebilir. 

I~hnf'dil>çc de diııloma al<') lıind ı• ..,i;yıcııenll'r dainın doğru ' r 

haklı lmlııı ~iılect'l.tir. 

Uarem ı,a ııunu ıırojr ... i, tuh..,ııc alC'lıtluk bir ehemmi)·et 'er
mel,te '<' hakları ilıti::.a ... ı:ı ..,arih .... urette takyiıl ctmf'ktcıllr. 6 ene 

) üksek t:ıh-.il diııtonm..,ı olan herhan~i hir aılam herhan~i bir de'. 
l<•t menıuri)·rtinılc baremin ı•n ) iik ... ek haldarına -.atıib ol:tı'aktır. 

Falrnt bir dol.tor bir ziraat rnı•muri)·rtine tayin olunduktan 
..,onru diıılom:ı.,11. bir adamdan farlH nNlir:.' 

~u halıle ı;c.rck tah.,iJ, ~f'rek dr.\ let mcmuri) l'tleri ihti"a" de
rercleri H' teknik l'..,u.,ınn ~iirl' ) eııiclrıı tamim <'lm<>dikço \e bu ni· 
zam l,anunlarla l<"-i ... olunınadıl.ça. diııloma hiçbir rnmaıı mii"ııct 
bir <>!ıliyct ifade edemem el, rnalıi) elinden lmrtulmı) ac:ıktır. 

.. 
w 

Düşünd.üğüm gibi: 
~ .. __________ ....__ ---
Türk gençlerine 

nasyonal sosyalrs~ 
propagandası 1111 

yapıyorlarn11ş 1 
Yazan: SUAD DERVl) 

Völkische Beobachter gaz,:· 
tesi, Almanyadaki Türk talebesi· 
ne yapılan kötü muameleler i s
tüne Türk ınatbuatının, Tür't 
efkarı umumiyesının inf:<!lirıi 

aksettirişine pek kızmış, bir tc:kı'll 

ipe sapa gelmeyen sözlerle 'fJr't 
matbuatını itham ettikten so l :,ı 
· bunları cevap vermeğe lfyı ': 

sözler telakki etmekte mazur, z • 
Türk efkarı uınumiyesini yc:tış

tırmağa kalkışıyor ve bunun ıı;in 

de guya Türk talebeler taraf:nd:m 
o gazeteye gönderilmiş bir mck· 
tubu neşrediyor. Bu mektubun b!r 
Türk talebesi kalemiyle yazılmı;ı 

olmasına bir an ihtimal vers:k ya· 
pacağımız şey o anda Almanyad1 ~ ~l~i mahalleler de vardır. 

atta ılk ba~ta asıl bunlar gozt 

~r: Fatihlilik l stanbulluluktan, 

Toprak mahsulleri ofisi ile be. 
lediye iktısat müdürlüğü ekmek 
kalitesinin yeni çeşnisini vücude 
getirecek olan buğday halitasını 
tesbit etmişlerdir. Ofis dünden 
itibaren zahire borsasında bu ye. 
ni halita üzerinden satışa baş • 
lamıştır. Yeni halita brr beyaz, 
bir kızılca ve bir de sert mah . 
liıttan mürekkeptir. Beyaz ve kı. 
zılcalar yumuşak fiyatına ve sert 
!er de sert fiyatına satılmakta • 
dır. 

Güzel sanatlar akademisi mi. 
mari şubesi talebesinden Ertuğ. 

ru1, pazar günü akşam üzeri Ye. 
nikapıda Meni gazinosunda otur 
muş, biraz sonra da iki masa öte· 
sinde bir kavga çıkınca, gitmel-: 
istemiştir. Fakat, ayağı takılarak 
yere düşmüş, gazino sahibi Çakır 
Mchmetle kardeşi Süleyman Ne -
cati de kavgacıyı bu zannederek 
kendisini yakalamışlardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ._ ••••••••••••••••••••••·••••••· • bulunan bütün talebelerimizi ı;c ri 

lanbulluluk da TürkH.ıktcn daha 
~tııdir; fakat büyük bir topluluk 
ı;ındeki küçük topluluklarm vasıf· 
~ daha bariz olmakla beraber si 
~'..tneleri de daha kolaydır. Zaten 
·ıer · ınsanda en az esaslı kavbedil· 
~ ' . 
le-;. en kolay olan vasıflar, en çok 
nuıe çarpanlardır. Belki onlar he· 

~içe i~liyemedikleri. gerçekten 
...._ lnSenemedikleri için göze çar· 
l'\lrlar.) 

~ liir rnıllcti se\'medi~rini söyliyen 
~ ... arn da o vasıflardan ho~Janma 
'ı:ını, onları kendinde bulunan va· 

)'llardan pek uzak bulduğunu söylü 
vr d b' . · ernektır. Fakat ır msanm 
hetıdinde hissettiği bu se\'memezlik 
~aletini mazur görmesini, bunu in· 
1a 1 ettirmeğe çalı~mac:ını. bunun· 

llıi .1l ılıara katkı masını ~abul . ede· 

hat0tı.un. O, a ·lını, hi lerınc hı de 
~1e~rn_ etnıeğe çalışmıyor demektir. 
b ela Almanlardan nefret eden 
~r l"'ran ız, hislerinin esiridir; onla 

~ lahakkumünden kurtulmak için 

ct ~rngelen ~ayreti gösterm~z. ?~n
lıa nsanın iJe böyle sade hıslerı ılc· 
k reket etmesi, onların hükümlerini 
,~but etmesi anlasılmaz bir hareket 
•lr, • 

(! liı lerirnizin vcrdil'.,ri hüh"timleri 

ba~.leıneyip de, daha doğrusu onlara 
~ıanrnayıp da • çünkü onları bü~ 

"llin •. 1 . k d . aın ememeğe ımkan yo ·tur · 
"~Unecek olursak kendi kendimize 

duııu Stıyleriz: ''Bende, mensup ol· 

llu~rn milletin esas vasıfları bulun 
k c.U SılJi sevmediğim, sinirlendi. 
, lt\ bir Yabancıda da, kendi mille n -
ta~·~ e'\3~ vasıflarının bulunması 
l 

11dir. O da benden ho~lanmaz \'e '->',n • 
da 0ndan hoşlanmamakta ne ka· 
~haktı isem o da benden hoşlan· 
he akta o kadar haklı olur. Yani 
b ~ ikimiz de haksızız; çünkü biri· 
ırını· . 

doı .'z~, elımizde olmıyan sebeblcr 
°tı.lı a~ ı ıle suçlu görmeğe kalkıyo. 
~·ı · Zaten ondaki \'asınarla bende· 

ltı ~· biribirlerine aykırı görün· 
ır~ le ?eraber, gene biribirlcrin.e 
'tt edılemez mi? Onda falan mıl· 
\a e mensup olduğu için birtakım 
~ ına~ var; fakat insan olduğu için 

buı benırnıc müşterek vasıflarının 
<lal\~~ası tabiidir. Ben niçin on· 
tıız 1 1nsanhğ1 görmüyorum da yal. 

11~1 ı\l~anlığı, Fransızlığı •. Bulgar· 
\ah·&0rurorum? E sastan zıyade za· 
r111•

1
rc bağlandığım için. Daha de· 

la~ görebilsem mahalle, şehir fark
ltij Rİbi bu farklara da pek ehem. 

Yet ,. . ~· l d' 
tinı .. ermıyecegım. nsanı se\' ı· 

~ ıı;ın onu da se\'eceğim, hiç ol· 
a ondan nefret etmiyeceğim.,. 

l\· ·ı· 
Cl.ık • ı realiteleri inkar etmek ço· 

11)~~ ~ir harekettir. Bunun ıçın. 
b l.lıf in. an topluluklarının hep 

r va ta~ ıfta olmasını istiyenlerlc be· 
'er er değilim. Fakat o milli realite. 

~:\!k1aır:1na beşeri realiteleri inkara 
Lir .anı-.r!a, bir topluluğun başka 
,.,. fi ~~)luluğa nefret, kin beslemesi· 

~ru bulanlarla hiç beraber de· 
"tn. .. 

Numllalı ATAÇ 

~iiiil~iiiiiiiiii~w~iii5~-::=============· ı :;c:ğırmaktrr. 
1 Çünkü anlaşılmaz bir mantıkb 

Bu yeni tedi:>irlcrle artık ek • 
mek fiyatlarının pahalılanma _ 

Geçim ıçın elişleri 
yapanlar 

Eminiinü Halkevlnclr.n: 
Evimiz Sosyal ·ardım şubesi her 

sene olduğu gibi bu sene de Gala

tasaray yerli mallar sergi.sinde ti· 
carcl k~sd\) gtmıprak PS~ lGln 
evlerinde çalışanların her türlü el 
işlerini teşhir ve satışa dcliılct et-

ETtuğrul inkar etmiş, fakat Sü. 
lcyman Necati dinlemiyerck ken. 
disini tekme yumruk gazinodan 
dışarı atmıştır. 

Dayak neticesinde Ertuğrulun 
sa~ gözünün eti, sol gözü ve ku. 
lağı yaralanmış, burnundan da 
kan boşanmıştır. 

Bunun üzerine yakalanan Süley 
man Necati, hemen cürmü meş· 

hut üçüncü sulh ceza mahkeme
sine sevkedilmiştir. 

Ertuğrul mahkemede suçlunun 
tecziyesi ile l 00 lira tazminat is

temi , ahit İbrahim, Muammer 
ve Hikmet de hıtôiseyi yu'lfarı<la 

anlattığımız şekilde söylemişler. 

dir. 

:Zon:,:ııltlak htıllil'\' İ g<istrrit ;ub c..,i l•omite iızfısırıtlan \'cdad Çoma
lı'nııı ) aııtığı bu kabartma rcsimlt:>r parti 'e halke\'lerlle lıir~;ok daire 
'ı• ..,alonlnrı ~ii.,lrmektedir. Ilii..,tlcr ılı •n biri giirühhiğu iiz<'n' Ebedi !)<'f 
Atatürk'e ' c l~iğeri İsmet İniinü'ııe aittir. 1':!-.l'rler tnkılirle knr::oılanmı!J· 
tır. 

Mevlud 
mck üz.ere bir sergi çacaktır. Süleyman Necatinin bütün in. Girid !fanya eşrafından mütevef-

Tarihi çeşmeler harap 
oluyor 

Dclecllye riyasetinden şubele
re gönderilen bir tamimde, ta. 

l'ihi, bedii ve mimari kıymeti 

haiz bUyllk çeşmelerin pek ba-

Satılan eşyadan hiçbir masraf a. karına rağmen hakim M ünip su • fa Der\'iş Bey zade Mustafa Kadri 
beyiıı haremi merhume bayan Es
ma .Mtildtir'ün ruhuna ithaf edil-

lınmıyacaktır. Sergiye iştirak e
denler eşyalarım sattırabile<:ekleri 

gibi ayrıca sipariş de :ılRbilccekler
dir. Arzu edenler elişlerini her gün 
ve serginin devam ettiği müddetçe 
saat 14 den 18 c kadar Cağaloğlun
merkezindeki Ev Bürosuna makbuz 
mukabili teslim edebilirler. 

çunu sabit görerek kendisini bir 
ay hapse, hemen tevkifine ve Er
tuğrula da 20 lira tazminat öde. 
'l'lege mahkum etmiştir. 

Suçlu 30 lira kefalet verdiği tak 
dirdc hüküm temyiz tarafınd:n 

tasdik edilinceye kadar serbest 
bırakılacaktır. 

mek tizere Haziranın 21 nci çar. kımsız oldukları, bu yüzden hn
§nmba günü ikinci namazından son- ralıl:re yUztuttuklarx blldirll

ra D1VANYOLU:-iDA FIRUZACA nıekte. lııınlnrın hali hazır \'azi. 
CA~ll.NDE mevlüdu şerif okuna· retlerini gösterir birl'r listenin 
cağından arzu edenlerin 
rica olunur. 

.. . ' . .. ' . .. . .. . . ~ ' . . . 

içmelerin hıyrat verece!< 
hizmetleri 

B AKSı\~IZA, Tuzla ic;m<'lrrinin te- · 
siri hakluııda oranın dokt-0ru ne 

diyorınu!J: 

- Dilha'.'ı.,:ı biiyük içmenin karaciğer 
ta;alnnı criti11 dü'}ünnek hu::.u ... unda. har. 

ret 'erecek derecctle hlımetleri inkar olu· 
namn1. !.. 

l\adıl•ii~ üne hidcr gelirk<'n J{adıl<iiy -
II:ıydarp:ı~a :ıra<;ın<fa rıhtımı ~ördünü1. 

mü? Ta':'ları nğlanar.ak bir halde eri.) ip 

ılü~mü~ ... 
1'uıla doldorunuıı ... öıleri haldkat<'n 

hayret Hrrrcl\ bir -:r.y: 
J>cmek Jla~·d:ırııa~a. rıhtımı da. Tuzla 

içmelerine gitmi5 ! .•• 

O IiUDUXUZ mu? 
Toııtmpıda Pa1arkkkc '\okafında 

bir dokuma<'mın hrniiı 19 aylık kızcağı1.ı, 

nnne-.i mut faJ,ta mC':'~lkr.n terkoı. mu!>lu
ğunuıı altında Terko-. ~u)·u doldurulmu' 
bir frn<'ke lçino dii',erc!• boA'ulmus ... 

Vah zaYallı ya' rucal• .. 
Jl<'m de ~ütiinii emerl<en ölınü, ! .. 

Havadislere inanıyor musunuz? 

H J;R ı:eydc oldu~u ~ibi ı;a1etclrrin 

:rar.dıklar~ haYadi.,len' inananlar 
da \'ar, inanmı,y:ınlar da 'ardır. Ren kl'n. 
ıli he ... abıına birincilenleıılm. Yani t>ğcr bu 
inanma b:ıh..,inılc bunlara. (blrlnrl mcYkl 
karileıi} tlemck cabse ben ~aTrte ha\a· 
di.,leriniıı Mlırlarr ara.,mda birin<'! me\ ki

de eyahat edrnlerdr.nim l 
J•"akat g~en giin kar,ıla.~tığım bir ha· 

disc üzerin<' derhal birinci nıc\ lıitl<>n inip 
lkinri mc\ kle binm<'ğe mrcbnr olılum. Ar. 
zedeyiııı: 

G:ızetr.lrr, hu -.ı•ne bt'lediy<) miifett i~
krimiıln l fanhultla her taı arı cmt ..,enlt 

ilola}:ır:ık f;aıino 'c ıılftj tarif<>leıfodeki fi. 
atları indirtlikleriııl yn11yorlarılr, G<'ı;cn 

gün bir tesadüfle '<' bir arl<ada::-ımla bir· 
likte bizz:ıt brlcdi.) enin kirnytı 'erdiği bnh. 
çf'li ~azinolardan bü) iicck birine girdik. 
Hemen ı.;ö1iinı tarifelnc ili':'ti. tli~meslle 

de biraz ·a~rmtrak olma:.ı bir oldu. 

Zira ayni ~aziııoıla. :lJni l ı•rtll!', :\) ni 
taıifedc geçen .,cnı• J;aln c fiatı (!)) diye 
doku1 doğuran lrnca bir rakam \ ardı. nu 
ı.<'ne, tarikleri indiren .... 1n t rrt 1': lerdcıı 

.,onra ayni ga:ı:inonım ayni y·<>rinılclıi tari
f<'dc l.aıne fiatı 13,:> olmu~! ... 

(iau•trlerin y111.dıklıırı h:ı,·adi ... Jerin 
birinri me' kiinin lın1'ikattr ) ntal•lı bir 'u
;.;on oltlu~u \ 'C keki'ıh hir 'ıtırettc hayli u~·

lm l•e tirmrldl' hulundtı~"llmu anlıyarnk 

mulıtt:'';'Cm hir turi .. t ott:'limiıde tahtakunı. 

bil ı .. ınnasile uyanıyormuı;um gibi uylmın· 

dan sıçradım. \. 
Arkada..,nn sordu: A 
- lla~ roln, ne ,-ar~.. .,(\ 

- \yol 11anl tarifo lnıllrilml51i? G<'· ' ·~ 
çen srnr. ayni tarifl'clc kalın~ 9 du, bu s<'· · ·~ 

ne 13 hm:u ld .. Galiba ıniifetti~lrr hrniiz ·~ 
hurad:m ~f'ÇmP.mİ'j obcak! .. 

D<'<lim. t\ rlmda~ım hana h:ıyr<>t 'eren 
bir kat 'iy<'tl<' ha-;ını .,2llaıh: 

- Gfl{'mi,,tPr ! ... ıledi. 

- Gc,.nıişl<•r mi'.' Xe lıiliyo~un? .. 
- <iP.<;mi.,Jn! ı:aksana: tnriff'ler )er. 

lerinden birat. daha a~a~ı indirllınls ! ! .. 

teşrifleri ıaı::~i:n edilerek gönderilmesi is
tenmektedir. 

Fuzuli bir takvim 1 

G .\Zt:TELEHDE bu ~ünlerde garib 
bir tak\ im lın':'ladı. Her ~ün :;.iiylc 

\ıir haber 'eriyorlar: 
- Dün denizdc bir g<>nç boğuldu .. 
Halbuki hunu l::ıhC'r 'ermek tam:ımilr 

fuzuli bir t-l!)'ılir. (,'iinkü 

tal>tlirdc -zaten :.;ün g<'çtiği anla;:.ılmaz ! ... 

Vatandaş Türkçe konuş ! 

T Ai:\" gazf'fe i arkadaşımızın iılnrr.sl

ııe bnl>an J;ı~·mctli arkada'}ımızm 

biraı di fal.la .,ıkı olduğunu "Ö.) !erler. 

Diin Tan ı;:aıetc.,ini ,ı.:ii:ı:den ~eçirir

ken karilerlle muhabere sütununa gfüii· 
müz ili,,ti. nıı ı.üt unıla. bir muharrir arkıı. 
da; karilerin suallerine ce' ahlar 'eri~·or. 

l'ahat bu ..,füunun ii:ı:eıfode §Ö)'lc ~a

rilı bir türkı,:r. ile koca bir 'erle\ hıı ~örcliik: 
..._ l\arill'rinıiı.in )'.Uallerini burada re· 

\ ablıyoruz ! 

C<.'e\'tlhlıyoru1,) <la ne kelime? ... Aca
lıa bu ~ütunıı )·azan muharrir arkada" 
(muhabcredir, herhalde bir krllme fa1la 
m::ısraf olur) ıliyr idarenin çıkı~acağmdan 
mı Jrnrkar:ık tn .... arruflu telgraf dili kulla. 
nı)·or? .• 

6 ay uyumayan bayan 

A F\"OSKı\R,\lllS.\.RDA Ha) riye 
<; innrlı İ'ıminde gt-nç lıir bayan ı;a· 

T.Ctrlcre 'erdiği beyanatt:ı 6 nydanberi 6 
a.aat ıw.ınuıdığmılan eikayct ediyor. 

Galiba ~l"ıı~ ba_yan :.ulh hnraıli<ılcrinl 

tal.ip ediyor! .. 

Mim 

müdafaa vasıtası olarak kullanıla·ı 
bu mektup bize Türk taleb:lc.ri· 
nin Almanyada müthiş bir n:ısyo

nal sosyalist propagandasına mn· 
ruz bulunduklarını, kendilerine 
bu telakkiye karşı inanç, sevgi \ e 
saygı telkin edildiğini öğretiyor. 

Biz Türk gencinin, Türk ccm!
yeti ve vatanına yabancı olan 'e 
Türk telakkisine göre hiç te yıı • 
muşak bulunmıyan bir takım fi· 
kirlere kapılıp onlara inanacakla
rına ihtimal vermiyoruz. 

Türk milleti, hürriyet ve istik· 
lal mefhumunun en büyük a~ıkı· 
ciır. Hariçten olduğu kadar dahil
den de gelecek bir esarete boyun 
eğmez. Bundan nefret c:lcr. Bii· 
tün tarihinin seyrinde köl:li~c 

karşı duyduğu nefreti .daima kuv
vetle göstermiştir. Ve hele on c:'! 
senedir müstakil Türk Cumlıu· 

riyetinin hür vatandaşı olmak şc· 

refine ulaştıktan sonra, Cuırhuri· 
yetinin ileri prensiplerinden gay
ri siyasi telakkilere sempati duy
masına imkan yoktur. 

Hür ve müstakil Türkiyde 
kendi cumhuriyetimiz sistemlerin· 
den gayri sistemlerin taraftarı bu
lunmıyacağına göre, Alman gaze· 
tt"sinin de: "Almanyaya yolladı· 
ğınız talebelere, biz nasyonal sos
yalizmi öğretiyor, sevdiriyorU7:,, 
diye yazması, Türkiyede o mcm • 
lcket için müsbet değil, menfi bir 
propaganda.dır. 

Völkischer Beobachter gazete· 
si böyle mevhum bif mektubu 
?'eşretmekle ne yapmak istiyor?. 

Bu muharrire şunu anla~m:-·: 

isteriz ki, nasyonal sosyalizm Al
manya hudutları dahilinde bulun· 
dukça ve bizim gençliğimize C: fi ı· 

lanmağa teşebbüs edilmedikçe 1.ıı : 

o telakki hakkındaki düştınc elcı i 
mızı söylememek nezakctir ~c 

bulunuyoruz. Bu sükutun, o fikre 
karşı Türk milletinde mevcut oh11 
bir sempatiye atfedilmesi hctalı 

olur. 
Biz eğer Almanyaya tal:Jc 

yolluyorsak gayemiz Aln~anyanı:ı 
takdir ettiğimiz bilgi ocakların -
dan gençlerimizin ilim öğre;ı:ne · 

sidir . 
Fakat iş yanlış anla~ılm:ı.sm, 

Biz Almanyaya Sais İnquart!:ır, 
Gadjalar, Hachalar, Codrianoiar 
yetİJtirmek için talebe yollamıyo
ruz. 

Völkischer Beobachtcr 
ririnin bunu öğrenmesini 

riz. 

r.ıuhar 

iGtc· 

Suat DERViŞ 

Dahiliye Vekili 

Birkaç gUnd<'nberl Yalo,·a e 
bulunan Dahiliye Vek111 Falt. 
Oztrak bu nkşaınki trenle An· 

karaya dönecekti~. 



Mısırlı . Nazır 
şerefine ziyafet 

_.. B01tarofı · l inddı 
nariciye nazırı ekaelinı Abdül. 
fettah Yahya Paıa, öğleden ev -
vel baıveldl Dr. Refik Saydamı, 
B. M. Mediıi reisi Abdülhalik 
Rendayı ziyaret etmiı ve bu zi. 
yaretler iade edilmittir. 

Muhterem misafirimiz öğle ye. 
meğini Mısır sefarethanesinde 
huııust olarak yemigler ve saat 
16,30 da refakatindeki zevatla bir 
Jikte İsmet İnönü kız enstitüsü -
nü gezmişlerdir. 

Atatiirk kabrine çelenk 
Ankara, 19 (A.A.) - Mı&ır 

hariciye nazırı ekselanı Abdülfet 
tah Yahya Pap, bugün saat 16 
da refakatin\ieki zevatla birlikte 

le hlıaetmekteylm. Tarihin geç. 
miş devirlerinde iki memleketin 
mukadderatını blriblrine bağla
mış olan büyük hatıralar dola
yıılyle daha mUtezayit blr kuv
vetle tezahür eden bu dostluk 
hlHiyatının ı,ahıillmdan ziyade 
)fısır milletine müteveccih oldu. 
funu biliyorum. 

Bur;Un, geçep ıtene TUrkiye 
llariclye Vekili tarafından Ka
bireye yapılan ziyareti iade e
derken, bir dostluk vazifesinden 
d"ha fazla bir ljey, bir dostluk 
farizası ifa ediyorum. tık dil· 
ıuncem, harbin ferdasında u. 
serlerine aldıkları bUyUk vazı. 
feye karşı ne kadar merbut i:iıe. 

e!Jedi şef Atatürkiin etnoğrafya ter, bu vazifenin o derecede de 
müzesindeki muvakkat 'kabrine ehli bulunan bir avuç dostu ile 
çelenk koymuı ve tazim ziyareti 
esnasında bir poliı ve askeri in. 
zibat müfrezesi raıimci ihtiramı 
.f 1 • • 1 
ı a ey emıştir. 

Hariciye Vekilimizin · 
ziyafeti 
Ankara, 19 (A.A.) - Bu ak -

ıam saat 20,30 da hariciye vekili 
ve Bayan Şükrü Saraçoğlu tara ~ 
fından hariciye kötkiinde muhte -
rem misafirimiz ~mr hariciye 
nazırı ekselina Abdill(ettah Yah. 
ya Pap ıerefine bir akşam yeme. 
ği verilmit ve bu yemeği saat 
22,30 da bir kabul resmi takip 
etmiştir. 

1'Uı·kiyeyi kurtarmıe ve enerjik 
bir irade ile TUrk vatanperver
liğine yeni yollar clımiş olan 
acanıa teveccüh edecektir. Ke
mal Atatürk tarihe bizzat kendi 
eserinin ve mllletlnln kendisi
ne karır beoledijl aşkın omuz
lcirı liıerinde intikal eylemiş

tir. 
Bu hUrmetkA.rane tazlmatım. 

da onun, memleketinin sellme. 
ti ıcın tevessül edllen mücadele-
nln mtttbı, anlarında aadık dos-
tu olmuş ve Loıanda yeni Tur. 
kf71nln toprak statUsUnU ve 
beynelmilel statUıUnU muzatre-

Ziyafette Hariciye 
fu nutku .öylemittir: 

Vekilimiz rane bir surette tesblt etmiş bu
lunan halefi hmet lnönü'ntin 

Nazır hazretleri, 
Türk hilkilmeti ve milleti adı. 

na phaınızda doıt Mııırın mü· 
meııaillni en derin bir memnuni • 
yetle selamlıyorum. Biıe uırların 
miras bıraktığı ve bütün Türkle -
rin kaM>inde yapmakta ve daima 
yqıyacak olaa tariht do.tluk n.bı 
talan, •İyaretinizi bizim için iki 
cihetten kıymetlendirmekte ve si· 
zi aramızda ıönnekten müte .. 
veUit ıevioci de iki miıli arttır· 

maktadır. 

Zirfl, siz bugün burada bu eı -
ki ve fakat daima cenç dostlu -
ğun elçisi bulunuyonunuz. 

Dost milletin, mufahbam hü
kümdarımn idaresi altında daima 
daha genit ve büyük muvaffakı • 
yetlcrle tetevvU~ eden bir iıtik -
bale doğru mesut bir ıurette iı

tihalesinin yükselen münbaniııi
ni Türlriyenin nasıl bir kardetÇe 
allka ile takip ettiğini .CSyleme -
ğe ihtiyaç var mıdır. 

lamını aynı zamanda zikretmek 
isterim. 

Bllbaıaa. Mısırlıların, uma
nın mUıkttUertne rağmen ken. 
diler! hakkında gösterdiği hara
retll sempati nişanelerinden do
layı Relafcumhura karşı mUhey
ylc; bir hatıra beslemeler\ lçtn 

sebepler mevcuttur. ~IUteaçldit 

ve mudil meselelerin müzakere
si o zaman Mıııra müteallik as. 
kıdakl noktaların ha11lne lmkft.n 
vermemi\ISe de, iki memleke· 
tın hUınu niyeti o zamandanbe-
rl bu noktaların hamnı mUm
kUn kılmıştır. 

Yirmi yıldan az bir zamandıı 
yükselen bu güıel şehir, mille-
tin ve onun şe~lerlnln eğilme? 
iradeıine bir deUidlr. Bu şehir, 
Türk milletinin dehasına tabit 
hamlHinl vermek için hiç bh 
gayretin esirgenmemesi hak. 
kmdaki kuvvetli azmi ifa.de et 
mekte oldutu gibi bu tahavvül 
ve terakki eserinin nasıl yüksek 
bir kaynaktan llham aldığını VE 

eserin nasıl mükemmel bir or 
ganlıasyonla takip edildiğin 

ifade eylemektedir. 

Fa.kat daha ziyade takdir, 

Bare·m müzakereleri dola 
sıyle Mecliste münakaşala 
. . . (Baıt~rafı ~.incide) .! lara verilen paranın fazlalığına 

On ikincı maddenın muzakeresı i~aret ederek bütçeyi ka~artma. 
sırasında Receb Peker ücretli mak için mesai sarfede.n bütçe 
memurların kafasında daima : encümeninin ücretlere niçin faz_ 
maaşlılar arasına geçmek arzu- la para verdiğini ve eğer gaye 
su bulunduğunu, günün birinde 1 devlet memurları maaşlarının a. 
onların da tekaüt haklarından 1 zaltılması ise, bunun tamamen 
istifade etmeleri çarelerini ara • 1 ortadan kaldırılm~,.ı lii.zun geldi. 

ğını ilave etti. etmek diğerleri hesab 

Saim Ali, herkes tarafından bir zarardır. Ben şahs 
yapılması mahzurlu olan işlerin l~ı~ bu itıte. b.endennnd 
vekaletler tarafından mütehass1s - ı duşun.eceklerını za 
l2ra yaptırılmasının doğru olaca.. İ~~a~bul •. ~zmir ~e . An 
w b k. 1 . h t'' 1 .. ' buyuk vılayetlerımııde 
gını ve u ımse crın er ..ır u ' 

. . .. fcvi 7'.lhsında toplayan 
faalıyetındcn o mutehassısı kul- • düf' d" 

dıklarını söyledi. Ücretli memu.1 ğini söyliyerek: 
1 

. meı.:urlara tesa e ı 
!anan vekfıletin mesul o ması ı. . v 

Osman Şevkı Uludag 
c:ıp ettigini ifade etti. 

Ziya Gevher, tekrar ki.ırsiye 

!erek Hikmet Bayura cevap 
erdi. Teklifinin zayıf birşey ol· 
,., :ı, nı. ve bu kürsüden beya . 
atta bıılunur'~cn arl:ada~ların bi 

evvel doktor Ali Süha 
foktorlar hakkında ist 
tisnai kaideye itira~ et 
.orlarla muallimler ar 
nukayese yapmasını 
!erdim. Doktorların al 

run bu tekaüt hakkıooan mahrum 1 "- Adliye. Maarif \'e Dahili. 
olmamaları için ücretlilere bir ye Vekaletleri memurlarının va. 
derece fazla maaş verildiğini işa. zifelcrinin şümu!ü ve azlığı ne 

ret ederek bir takrir verdi. Bu dereceye kadar mucibi r,ıcsuli 
takrirde, yeni kanun ücretlilere yettir? Bu gibi kuyudattan dolr 
bir üst derece temin ettiğinden, yı bizim barem kanunumuzd· 
ilerde ücretliler için bir tekaüt maaş ve ücret tcvz"i u ull"r;nıiz 
vaziyeti bahis mevzuu olursa bu daima bir co!c g:.içlültb i mcytla. 
geçmiş zamanın nazarı itibara a. na rrct'rc ı t· d d" 

0 ı cet ır... e ı. 

lınmaması hakkında bir formül İsmet Eker, baremin mı:v; u. 
bulunmasını istiyordu. Takrir ka. sulüne doğru gittiğini, fakat bu. 
bul edilerek bütçe encümenine nunla beraber ücret verme usulü. 

·ibirlerini kırm:rmıya ç:ılışr.:ala. ranın azami haddinin n 
rı l~zım geltliğin", b·rçok memlc- ccğini ve bu hususta b 
ket işkrinde mütehassıs kelime - kayıt konulmasını tale 
sinin ve ihtis~::;ın çok büyük za- Bundan sonra Ziya. 
rarlar tevlit ettiğini işaret ede.\ mühendis ve doktorlar 
re::: 1 den fazla vazife almam 

havale edildi. nü ortadan kaldırmadığmr. bu . ''- Bu, yalmz elektrifikasyon 
ÜCRETLi VE MAAŞLI usulün birdenbire kaldırılmas 11• işlerinde değildir. üziim, pamuk, 

MEMUR da ne gibi mahzurlar mevcut oL ve daha bunun gibi hircok işler. 
Ziya Gevher, bu maddenin ba. 

rem kanununun ruh ve maksadı. 
na muvafık olmadığını, çünkü 
memurlar arasında ücretli olmn. 
yı bir imtiyaz haline soktuğunu, 
ücretli ve maa~h farkının artık 
kaldırılması zamanının geldiği • 
ni, memur alınırken işin deva • 
mını nazarı itibara alarak ücret. 
li maaş verme usulünün yerinde 
bir hareket olmadığını ifade etti. 

Fuat Sirmen, aynı mevzu üze. 
rinde aöz alarak baremin arzu 
edilen hükümleri tamamen ihtiva 
etmesi için ücretin yalmz odacı, 
bekçi ve şoför gibi hizmetlerde 
kullanılan kimselere verilmesi • 
nin doğru olacağını söyledi. 

Faik Baysal, (bütçe encümeni 
reis vekili), kürsüye gelerek ya . 
pılan itirazlar&L ve .so~an ıtuat. 
lere cevap verdi. Yu'.-:sek tahsil 
gönnüş bir rencin maa~lı memu. 
riyete girerken ancak 30 lira ile 
tayin edildiğini, halen bazı vazi. 
relerin daimi olmaması hasebile 
bunları maaşlı olarak bu para 
ile istihdam etmenin kabil olmı. 
yacağmı anlattı. Bununla bera • 
ber bugün yeniden yapılan bir çok 
tayinlerde maaş UBulilnün tatbik 
edildiğini, bu icraatın gittikçe 
inki3af etmekte olduğunu teba _ 
rüz ettirdi. Bununla beraber, ma. 
!iye tahsil memurlarının maaş • 
tan ücrete geçmelerinde bir çok 
bakımlardan çok büyük kazanç 
temin edildiğini ilave etti. 

:MAAŞ USULÜNE DOGRU 
Ziya Gevher, bütçede memur. 

duğunu sordu: cic mütehassıs geçinenlerin ne gi. 
:--.:AFIA VEKİL.1N1N İZAHATI bi yolsuzluklara se'?ebiyet ver. 

Bundan sonra, Nafi,ı Veldli Ali {jikierinl biliyoruz. Eğer isters'! -
Fuat Cebesoy, kürsüye geldi. üc. niz ayrıca tetkik eder ve bütün 
ret meselesinin en çok kendi Ye. bu yolsuzlukları meydana çıkarı. 
kaletini alfıkadar ettiğini r.öyli. rız.,, 

yerek mcmurlarrının üste il-isi . Saim Ali - İleri sürülen nok. 
nin ücretli olduğunu, ücretli me. tai nazara itiraz ederek İ§inde 
murlarm derhal maa?a geçiril - muvaffakıyet göstermiş ve mu. 
mesi ile ihtisasa ihtiyan hissetti. ayyen bir zaman geçirmiş her 
ren bir çok devlet işlerinin müş. mes!ek sahibinin kendi faaliyet 
külata uğrayacağını söyledi ve çercevcsi içerisinde mütehassıs 
prensipten ayrılmamakla bera sayılabileceğini söyledi. Bu işte 
ber, inkitıaf halinde bulunan patron olan kimsenin ve dolayı. 
devlet i~lcri için, dışarıdan mü. sile Vekaletin saliıhiyet ve mc . 
tcha~sıs gctirilme~;!le imkan ve. suliyetinin asıl oiabileceğini ila. 
recck bu ~ekli müdafaa etti . ve etti. 

Abdürrahma:ı Naci Demirağ, I<'uat Sirmcn - Yenj haremde 
ayni noktai nazarı m:.idafaa rtti devlet memurlarının bir kaç yer. 
ve hariçte muvaffak olmu;} mi\tP.- dc.1 ~fi.-.a.l ı.~ca~ Jiurada 
haıııns mUhendislcrin baremin yalnız m uallimler in, doktorların 
yüksek tahsil için bJşlama clere - istisna cdıleceği beyan ~diliyor, 
cesi olan 35 lira ile Nafia kadre- dedi. Bunların alacakları maaş 
sunda vazife almalarının miiml,iin ha!{kındn. yazılı mütaleaya işa • 
o!amıyacağım ifacle etti. ret ederek bir muallimin iki ve. 

Maliye vekili Fuat Ağralt. Nl ya Uç yerden muallimlik yapa. 
fia vekilinin verdiği izahattan ralr alclıj;ı parayı 600 lirayı ge. 
da anl:ışılacaJ-ı veçhile ücretlik- :ip g\!cmiycce~ini bütc:e encüme. 
rin doğrudan doğruya maa§.:ı ge. nin.den sordu. Burada daimi bir 
çirilmesinin b.ı kadar kolay bir ';:ayıt mevcut olmadığını söyli _ 
iş olmadığını, bu işin encfüneaılc yerele izahat istedi. 
uzun uzadıya görü§üldüğü:1ii, bun B1R KOLTUGA ÜÇ .KARPUZ 
dan böyle memuriyete: ahnacak Ziya Gevher - "Atalarımız 
1ıatanda~ların tercihan maaş uı.:u. iki karpuz bir koltuğa sığmaz 

lüne göre kabul edilme::ini esa~ derler.,, Biz maşallah üçtinü bir. 
tutarak bu suretle hareketin da- den sıhdırmay.t çalınyoruz, dedi. 
ha C:oğru ve .c;ah:ı faydalı nd· ~ll t tldit "llisallcrle bu halin 
celer tevlit edeceğini, birdenbire doğru olmıya~ağmı söyliyerek 
ücret derece ~isteminin kaldırıl. ~wctctli itiraz! rda bulundu. Bu 
ması ile maaş muvazcnesin·n bU- '.mideden isti..na edilen kimseler 

nuyordu. Filhakika şanlı Türk yük bir sarsıntıya uğrayacağını :ırarnıda muallimlerin bulunma _ 
ordusu ve genç Mısır ordusu heı anlattı. aı g,ııyet t~biidir. Onların me:ni 
hangi bir askert ihtirasa değil MÜTEHASSIS VE iHT!. zamanları saat;e tay·n ve tahdit 
yalnız barışa hadimdlrler . Mil· SAS BAHSİ :::dilmi"\tir. O saatten. fazla me.:ai 

kındaki takriri reye ko 
ekseriyetle kabul edildi. 

ve limanları umum mü 
l'inin teşkilat kanunlar 
bir nizamname hazırı 

bildirmekte iken yeni 
yihasında mülhak bütçe 
re edilen bilumum mü 
kaydının mevcut oldqğu 
ederek bur~da hangi k 
münün tatbik edileceğini 

UMUl\1 MÜDÜRLERE 

NAT VERlLM!YEC 

Ziya Gevher - Tekr 
ye geldi. Bazı umum m· 
maa§tan gayri ta.uninş.t 
sine itiraz ederek bir ta 
di. Ziya Gevherin bu tıı 

kabul edildi. Bu suretle 
mum müdürlere ına~ 

zminat verilmesinin k 
ması kabul edil:rniş bulun 
dır. 

Hüsnü Açıksöz - Dev 
relerinde mütekaitlerin i 
edilmemesi hakkında bi 
verdi. Bu takririnde yalrı 
tor ve mühendislerin isti 
mesini istiyordu. 

MÜTEKAİTLER DEVL 
!RELERİNDE ÇALIŞ 

MA!\1ALI 

Hüsnü Açıksöz be 
mütekaitlerin uzun ~m 
!et ka pılarmda çalıştık 
ra artık hizmet edemiye 
halde bulunduklarını veya 
müddetini ikmalden soıır 
cliliklerinden çekildiklerini 
ycrek bu halden sonra di 
devlet vazifesini o kimsen 
smda ne dereceye kadar 
fak olabileceğini sordu. 
icraatın gençler üzerinde 

Türkiye, bu istihale ile müva. 
zi olarak, kültürel, ilctıaadi ve 
tiead sahada iki memleket ara
sındaki faydalı ve verimli müba.. 
delelerin daima daha ziyade in -
kitaf etmeıini ve kuvvetlenmesini 
bilhassa ar:ıu eylemektedir. 

Sahillerimizi yalayan müıterek 
deniz bu inkipfın tabii yolu ve 
ayni zamanda itbirliiinin remzi· 
dir. işte ~u denizin, avantajları 

bunlardır. Ve biı kendi ıiyaıi 

umdemiı ic:.a.bı olarak bu denizin 
kıyısında bulunan bütün mernle • 

letler arasındaki müzakereler- ·arfetmc . ..ine csa~cn imhfm yo'{ • 
hayranlık celbeden şey, bu ta- Ziya Gevher, Barem l<lyihasın. B 1 de akıl, idrAk ve kiyaset hakim ur. unun a bcrabor bir mualli. 

tesirleri izah etti: 
- Esasen bu gibi kims 

kaüt maaşı diye bir para 
1ar. Bu gibi kimseler vaz 
recek halde iseler neden te 

havvUIUn TUrk köylUsUnUn n daki (mütehassıs) kelimesinin 'llC! • 1 b" olduğu ve devletlerin nisbt hu- mm ya mz .r mc!~teptcn para 
kUçük sanat erbabının toprağa kukunun üstünde dünyanın hu nasının ne olduğunu i:ltisas ve 1lması onun !canımı doyurmaz 
veya tezhlha olan bafhlığını mütehassıs kelimcler:nin ne ka. ..::.:di. 

ketlerin bu faydalardan hiaselen· 
di~ini görmek iıtiyoru.z, 

Esaeen ıotratt vakiaların lkl 

memlekete verdili vaziyet ben
zerliği, memleektlerlmlze bu 
gayenin tahakkukunda her iki 

kaybetmeden vukubulmasıdır. 

Bu yeni hayatın fUtUhatı oldu
ğu ribl mahfuz kalan ictimai 

zur ,.e emniyetine olan mutlak 

hakkının mevcut olduğu unu 
tulmadığı takdirde, bUtün ihti
lMlara !Uzumu veçhile bir tarzı 

vasıflara llAve edilmiş bulun. hal bulunmamasına lmkft.n ol· 
maktadır. TUrk köylUaUnUn ve mıyacağını zannediyoruz. 

nun, ne hükumet ve ne de encü
:nen tarafından tarif edilmediğini, 
ihtisas işinde memleketin çok za. 
rar gördüğünü söyliyerek: 

"- Bu gidişle günün birinde 
hepimiz mütehas:::ıs olacağız. (Gü 

Türk kttc;Uk sanat erbabınırı 

köklü seciyesi mazinin ıidişln. 
den hiç l>lr zaman mesul olma 
mıştır. Onların daha bUyUk blı 
dinamizme, daha rasyonel vt 

insicamlı bir devlet teşkilAtIDI\ 

Ekselans, g erek mufahham lüşmeler) . :r.rntehassıs kelime İ· 

metbuum hakkında ve gı:ırek nin Maliye vekili tarafından ne 
Mısır ve şahsım hakkında sar. demek olduğunun izahını istiyo. 
fetti 2;inlz nazildine sözlerden rı.ım.,, 

memleektln de müdrik bulun
duğu muvazi vazifeler tahmil 
eylemektedir. ve uyanık ve enerjlk bir başa 

rıya blr lhtlyacları vardır. Bunu 

dolayı size teşekkür ederim Refik Şevket İnce (Manis:ı) 

Memleketim ve şahsım hakkın Ziya Gevherin fikrine iştirak et. 
da gösterilen sempati nişane ti, mütehassıs 'kelimesinin mana. 
lerinln Akdenizln öte kıyısında sı ve mefhumu tayin eclikHk~cn 

en kısa zamanda ve icraatı e13. mmnettarane bir akis bulaca rincl Faruk'un şerefine ve dost 
Mısırın refahına kaldırır ve sıh- nasında şahsiyetini teyide ına. tından emin olunuz. Tilrkiyt 

Kadehimi majeste Kral Bi-
sonra halen müt:::hassıs eli ye ça -
lı§anların vaziyetlerinin ne ola. 
cagını sordu : hatinlze içerim. 

Misafir Nazırın nutku 

tuf hiç bir hakkından feragat ııo Mısır arasında bundan bö:rlf 
etmeksizin y~ni Türkiye yap. Mısırın kUltürel, lktısadi ve ti· 

Bu nutka Mısır hariciye na- mıştır. cari sahalarda takviye etmeklf 
zrı Abdlil Fettah Yahya Paşa a- Bu tahavvül intizam içinde , bahtiyar olaca4ı bir teşriki me 

şağıdaki nutukla mukabele et
miştir. 

Mısır krallığının hariciye na
zırı hakkında ıröıterllen hara
retli kabulDa bana nrdtfl tere. 
fln de~crtnf bUUtn ehemmiyeti-

ve mllletfn yüksek menfaatleri 

daima gözönUnde tutulmak •u
retlyle cereyan etmiştir. TUrkl 
ye, milliyetperver gayelerinden 
inhiraf etmemek için meaultyet 
terini pe'!ı: ziyade mUdrtk bulu-

sai mevcuttur. 

Kadehimi Reisicumhurun sıh. 
haline ve bUyük Tilrk mlllctı. 
:ıin refah ve şan ve şerefine kal 
dırır, sizin ve zarif Bayan fia 
raeoğlunun sıhhatinize it;erlm. 

Hik.met 't'::.tyur, ihti .... a:;•:ı cki
ma ucuz oldu: unu, m:Jy onlara 
varan bir çok memle\et i<:lerin. 

de, ucuz enerji temin cd:!c::k 
el ~ktrifikasyo:ı isleri ile dört, b::" 
yiiz bin liraya bu işler:n yapıl:l

bileceğini söyledi. Ve bu müte -
hassıs kelimesi üzerin.de göster • 
diği hassasiyeti yerinde bulmtıdı-

P.ı::fik lncc - ~luallimler hak. evkedildiler. Vazife göre 
:ı:ındn iler·i· ~ü. Ü~"~ bu i~t"srnıi k:ı. 1 cek halde iseler bu yeai 'I/ 

.deden muhen.dısın, do üorun ela ter onlara nasıl veriliyor1 
·stifade etmesi lazım geldiğini Riya~et makamına verdi 
beyan ederek: rir reye kondu ve reddedil 

- Nihayet hepsi de d~vlet me. 
murudur. Doktor çok para. mu. 
1llim az para ahycr diye ara:b 
bir tcfri'r yapmak doğru bir iş 

olmaz, dedi. 
Doktor Ali Sijha - Bu mevzu 

üzerinde dalın far.la ileri gide. 
rck yalnız doktorların istisna e 
di!mer-ini istc<li. 

GENÇ ELEMANLAR 
DURURKEN ... 

Ziyn Ge-vher - H:ikfımet tabi. 
bi aynı zamanda belediye d::ı!<to. 
ru olur~a buna bir diyece~ir:ıiz 

yok. Fakat bu zatın diğer ~ir ü. 
"Üncü \'~ıifcyi de uhdesine almış 
olması elinde bulur.:ın evvelki va. 
zifelcrirıi de ihmale se\·l;çder. Bir 
tarafta ycti0miş genç elemanlar 
du:urken diğer tarafından bir 
memura üç vazifeyi birden tevdi 

VERGİ KES1LM1 

Osman Şevki - HarP 
lerini müdafaa eti. Bınıia.rıP 
tarının ço!< az olduğunu sö 
rek maaşlarından kesilmek 
lan vergilerin bundan bÖYl~ 
:.;ilmemesini bir takrirle 1 

Dokto~un bu ta!rriri alktşl 
rasında kabul edildi. Vakit 
ilerlemişti. Mü::.-ı.kereııin dl 
hq.kkınqa ekseriyet ıı.ranıJı. 
lama yapıldı. '~"' meb1Ult11ıJP. 
24.3 nün ~veut olduğu 
dı. Müzakereye dev-.nı ol 
2ô maddelik kanun layiba&1 

zakeresi bitmi~ oldu. Ç,ır" 
günü sı:ı.at on beşte nw··a 
maddelerin müzakeresine ba 
ııacaktır. 
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6ıınıu:i ~;1.~ ı D~'ftllttft~C~~~ 
2onguldakt~ ~?tı.maı. Al manyadaki Lehlilerin 
Yardım ve kultur ışlerı • • • • 

Ha~k.evi bütün fakir ·y~rddaş!arı parasız muayene V 8 Z J y et J V 8 h } fil 1 e Q t ) 
attırıyor. Yabancı dıl ve fen kursları açıldı ~ 

Edebiyat geceleri ve :amereler teri~ ediliyor , lngiliz kabinesi Leh· ekalliyeti Alman Dahiliye tJl.~ 
~......,.. ~ ..... 1'1111.-'tit ··---- ı TiyençiR hadisesini Nezaretine b'ır muhtıra verd·ı -1 tetkik etti t~E~!f t vck4Ieti ilkmektep mu· 

Zonzuldak gençleri lıalkcd 

~nculdak (Hususi) - Halk-' 
~ Polilcliniği, modern, tıbbt Uet· 
~· tihblanmış ve faaliyete baı· 

1!tır. 

~"~~lekctte bol olan hekimler
'- ıatıfadeyi ilk o1arak düşün · 
~.Ut olal'l Zonguldak Halkevi. bu 
fttttketin bütPn halkcvl~rinde bi 
)\J aa~ım odası a~ılması suretiyle 
,~a Yayıldığını ve hizmet saha· 
k bütün yoksul yur.ddaşları 
~lltaıcıadığını &örmekle büyük 

1 bahtiyarlık duyQlaktadır. 

~llkt:ri polikliniğinde 18 hc-
"•ıif e almr§tır. 

"ı lillkevi hekimleri her &tin mun 
'4 lıtt bir saat, polikliniğe devam 
, trtlc yokaul hastaları muayene 
~lrte ve iUçlarını parasız ola· 

"ermekte.dirler. 
Ji,,\. . b" .. hh .. . 

~~ 'ıııevı, r sı at muzcsı .. 
lıa'" & irll}eye arar •e er k 

zrrı.ıı. 
,.a başlamıştır. 

P.fevıirn kursları 
't J.Jılkevlmiz, mevsim kuraıar~na 
!&'derslere ba2lamıştır. Yeni bnr 
ranı ~ t, ara Fransızca, ortaokul de· 

~:'•indekilere riyaziye ve tabiiye 
ili tılırı ilen keman, viyolonsel ve 

fll\a deraleri açılmıştır. 
~ 

'ld Urıdan başka geçen yıllarda 
"-~~u gibi, gene hayat ıte fen 
~ 1rıe bilgileri üzerinde ilmi 
~ ~ı.r açılmak üzere hazırlığa 
·~lrlı§tır. 

ldebiyat ve müzik geceleri 

~ kıııcevi edebiyat ve müzik ge· 
'l'tiftde de devam etmektedir. 
~lfta içinde "Yunus Emre,, 
dit bir edebiyat gecesi tertip e· 
kt~~tktir. Bu gecede büyük Türk 
~~'.rı.ira hayatı, Türk edebiyatın· 
O"\ 1 rrıcvkii anlatılaça!; ve cserlert 
~1taktır. 

~t 02lerden ıonra, gösterit 15olu 
ca1ı:•fırı.dın bir piyes temsil oluna· 
\>e ~r. Gene bu ay içinde"Farabi,, 
ll'ıQı·Ztkıt Dede,, adlarına birer 
lbııt •le ge~ui ve mütea~iben ''Nı· 
~t 1te~1. Mehmet Aüif,. ad· 

ın . 
ttc birer e d e b ı y a t 
~~Itri ve ayrıca bir "Nasrettin 
~cf.' ltceai tertip edilmek üzere 

•de" hızırhfa baılanquıtır, 

kiUüplıancsinde okuyorlar. 

Halkevinde sahne ve 
sınema 

Halkevi sahnesinin tesisatı ta· 
mamlanmış ve muvaffakıyetli tem 
sillere başlanmıştır, 

İstanbul ~ehir tiyatrosu, temsil 
ler vermek üzere davet edilmiş • 

Londra, 1 g (A.A.) - Kabine ha· 8 d 1 . 1 
ri<:iye komite inin toplantısından " vaziyet o ayısıy e Lehistan

mukabil sonra Tiençin hıldisesi hakkında d k Al 1 k 
Tokyodaki lngiliz büyük elçisine a İ m an ara arş 1 
yeni talimat \'erilmiştir. Bundan tedbı'rler alınmaSI İSfenİyOr 
maksat Japonyanın hattı hareketi. 

ni daha kati olarak öğrenmektir: V8l'§Ova, 19 {A.A.) _ Alman. 
Tokyo hükttmeti Tiençin işini yada Y&flyan Polonyalılar Birli. 

" mevzii bir hMise olarak kabule ği Almanyadaki Leh "ek•lliyeti • 
amade' bulunduğu takdirde, İngiliz nin \ ai..iyeıi hakkında Alman dahi· 
1lüki'imeti ''rnantiki,, hiçbir tanı liye nazın Frick'e bir muhtıra tev. 
halli reddetmiyecektir. Aksi takdir· di etmiıtir. 
dE', ekonomik tazyik tedbirleri itti· Notada şöyle denilmektedir: 
hazımn önüne geçilemiyeceti anla· "Almanyada yaııya.n Polonya. 

dığı cevrü cefanın çocuklara tat. 
bik edilmemesini Alman zimam. 
darlarından rica ediyoruz.,, 

Muhtıra hakkında tefsirlerde 
bulunan Warzawski Dziennik 
;.,·arodııy gazetesi diyor ki: 

allimlerirun muvazenei umumiye· 
ye devri i~ile m~gul olmağa baş1a· 
mıştır. 

• Belediye turizm şubesi A\nıpa 
hattında işliyen trenlere memleke
timiz\,n güzel manzaralarından iev. 
halar asmağa karar vermiştir. 

• Üniversite yabancı djller mekte 
binin yaz kurlarına dün başlanmış· 
tır. Kurlara istiyen lise talebeleri de 
iştirak edebilmektedir. 

• l stanbul satış gümrüğü müdür: 
lüğüne Islahiye gümrük müdürü 
Cevat tayin edilmiştir. 

• Üsküdarda yapılan halk pl!jı 
bug!'::.lrde açılacaktır. Belediye 
Yenı.ırnpı ve Beşiktaşta birer halle 
plajı yaptırmak tasaı;vurundadrr. 

cı Istanhul belediyesinin beledi}~ 
!er bankasından yapacağı beş mil· 
r~ liralık istikraz muka\·elesi da. 
biliye vck!leti tarafından ta~ik e· 
dilmiştir. ' · 

~ılmaktadır. Bu akşam Parl!mento hların vuiyeti yeniden vahim • 
daki intiba, diplomasi yolu ile mem le§Iniıtir. Genç Leh nesli tize • 
nuniyeti mucip bir tam hallin da· rinde yapılan ve gittikÇt! arta. 
:ma mümkün olarak kaldığı merke. tazyiklerin Leh analarını ve ba. 
:;n".'ledir. Öğleden sonra Japony~- balarını derin bir endiıeye dütür. 
nın Londra hüyiik tlçisi Şiıeqptsu dU~ü bildi~ek için Almanya 

tir. · harich·e nezaretinde Halifaksla üç hükümetine müracaat ediyoruz. 
Muhsin Ertuğrul, Halkevinc ~evrek saat gl".ırü~ü}tür. Leh kolonisi uaaınm maruz kal. 

''Almanyada bulunan Polonya. 
lılarm yaptıkları bu teşebbüsün 
bir netice vereceğinden §üphe e. 
diyoruz. Polonya hükum~tinin u. 
zun müddet tahammUl edemiye. 
ceği bu vaziyete nihayet verme. 
nin bir tek ~resi vardır: Polon. 
yadaki Alman ekalliyetine k~ 
mukabil tedbirler almak.,, 

• Bu ser.c lise ve muallim mektep 
!erile bunlann muadili mekteple· 
rin kamplan mektep binasının için· 
de yapılacaktır. gönderdiği karşılık mektubunda, 

Halkevinin davetine nazik bir a· 
laka göstermiş ve turnede elan 
san 'at karların dönüşünde bu ar· 
zunun yerine getirileceğini bildir 

miştir. 

Parti tarafın.dan işletilmekte o· 
lan sinemada, gençlik ve halk için 
faydalı !ilmler gösterilmektedir. 

lstanbul Fuarı 
( Baıta.,a/• ı incide) 

dan evvel veya ondan son,ra la. 
tanbul fuarını dıı pek az bir mu. 
raf farkile görebileceğini düoU • 
nürlerse bunun gerek hariçten 
gelecek seyyahlar ve gerek dahi. 
li turistler için bilakis daha ca. 

Mı l B d l • • Ortamektep muallimliği için açı 

areşa a o el ıyo lan grup imtihanlarına dijn başlan. O mıştrr. 

t b 1 d .. Gaf nk • Şehrimizde bulunan muhafaza 
an u ması un .. e 0 ve umum kumanda~ general Uıtfi bu· 

Metaksas arasında muzakcreye günlerde Çanakkaleye gidecek, ora· 
mevzu teşkil eylemiştir. daki te~ili.tı teftiş edecektir. 

. • . • Litvanya ile yapılan ticaret an. 
Fransız harıcıye nezaretılc tc - !aşması dün al!kadarlara tebliğ e-

ması olan mahfiller, Arnavutluk- dilmiştir. 
taki İtalyan kuvvetlerinin arttı. DIŞ.ı\RDA: 

T •• k k f · ı zi p olacağı ve bin netice daha faz.. ur uşu 1 osu la hııreket ve faaliyet getireceği 

( Bqtaraıı 1 incidt) 
mevcudu bir ay evvel 80 bin iken 
buıün 120 bin olarak tahmin edi!· 
mektedir. Bu rakam mahalll asayi~ 
için icap eden miktardan çok yük· 
sektir. Libyada bir teftiş seyahatin 
den dönen mar~al Badoglio bugün 
Tirana gitmiştir. 

Oyle anla~ılıyor ki, ltal~·anlar bu 
hakikt sefer ordusunu '.A:Ciriyatik 
kıyılanm!la tutmakta, it.a'hmda Bal 
kanların. herhangi bir noktasında, 
İtalyan kurmayının "yıldırım süra· 
tile hücum,, nazariyesine uygun bir 
şekilde müdahale edebilecek vazi. 
yette bulunmak istiyôrlar. 

rılması, Türkiye ile İngiltereyi • Avrupanın en mürtefi yolu G!an 
dil§ilndürmek içindir. Zira Yugos ~vu~turya~ ~r?ssoglockner YQtu 

" • uzennde koylu ıle <lolu dan bır 
Dün lzmirden dü ünülebilir. 

Ffaza Türlrireden ~rtip edi • 
lavya ve Romanya, .~akında ~. - kamyon bir uçuruma de\:rilmiştir. 
zalanacak olan T.ur'Jc - ingılız Kamyonda bulunan 2[1 )ci§iden on 
kati anla§ması ife ve garan'ri edi. kişi öltnü§, geri kalan on altısı da 
lecek olan rruntakalar arasrnda gayet ağır yaralanmı~tır. 

Konyaya gitti len seyahatleri göz önfuıAe tuta. 
Konya, 19 (A.A.) - Bu sa- hm. Yalnız Pe§teyi veya Nappli. 

bah 8.15 de tzmirden hareket 0 • yi görmek için seyahat masrafı. 
dun TUrkkuşu filosu Germen- na ~atlanacaklar pek mahduttur. 
.!lk, Nazilli, Aydın. Sarayköy u. Onun için tertip edilen bütün se. 
Zt'lr.den geçerek ıo .40 da çıv- yabat:ar daima bir seri halinde 
rıl'e inmiştir. BlitUn çivril hal- görülecek yerleri ihtiva eder. Bu. 

nunla beraber lzmirin alakalı sa. 

Arnavutluktaki bu İtalyan 'kı • 
ta.tarının Yugoslavya üzerinde 
bir tazyik yapmaya matuf oldu • 
ğu f araziyeai İtalyanın bu iıtia. 

nai gayretini izaha klfi değildir. 

Balkanların isim tasrihi suretile • Romanyamn başlıca gaıeteleri· 
.. ·1 · · T'" k" ı ni temsil eden on iki gazeteci dün 

g~sterı mc~esını ur. ıye ve n. Londraya vasıl olmuşlardır. Bri· 
gılteredcn ıstemektcdırlcr. tish Councilin misafiri olar~ ont>e, 

Fakat her§ey gösteriyor ki, Ar-
navutluktaki İtalyan kıtaatının 

gün lngilterede kalaçaklardır. 
• Fransız terbiye nazın Zay A. 

merikadan dönmüştür. Amerikada 
be}T.elmilel vaziyet hakkında R~ 
\'eltte görüşmek fırsatını bulan na· 
zır ıntıbaını şu kelimelerle hülasa 
etmiştir: "Reisicumhur nikbindir1, 

kı meydanda TUrkkuşu filosu. 
nıı karşılamışlar. Genç tayyare
clleı i hasretle kucaklayıp ba. 
ğırlarına basmışlardır. Çivril
rie filonun beş saate yakın ka
lış mUddeU sırasında bUtun köy-

İtalyan mevcudunun bu mik. 

takviyesi, Türkiyeyi müdafaa 
tedbirleri almaktan vazgeçirmek 
§Öyle dursun, bilakis bu tedbir • 
leri almağa teşvik edecektir. 

lahiyet sahiplerile bu meseleyi 
iyi kombine edebilmek için ta.. 
biatile görüşeceğim; bu teşebbü. 
siln iddia edildiği gibi İzmire za. 
rar vereceği neticesine varılırsa 
evleviyetle sarfınaz.ar edeceğim. 

!tiler hava kurumuna teberru- Etrafına zarar verecek bir rakip 
!erde bulunmak hususunda bl- sıfatilc ortaya çıkmaya as~A ta • 
rlbirlerlyle yarışa girmiş, boy- raftar değilim. Hususile ki ben 

nunrlaki nltmını. tarlasını, ökU- bizzat lzmirlc çok alakalı, lzmir. 
ztinU, parasını seve se\·e hava lileri çok liCVen ve t~ire çok 
kur,umuna bağışlayanlar ôlmuş. bağlı olan bir şahsım.,, 

Romanya hariciye nazırı şehrimi~de 
BHta~f ı 1 incide Roman yanın da, bu vazıyet kar 

Atinada 
manevralar 

tur. 
15.25 de Çivrilden kalkan fi . 

lo, 17.25 de Konyaya inmiştir. 

~leydnnda vali, korgeneral. hU. 

kumet \"e parti ileri gelenleri 
mektepliler, Ttirkkuşıı takbe 
!eri ve bUtUn Konya halkı ta 
rafından sevinçle karşılanmış, 
Konya TUrkkuşu talebeleri fil o 
komutanı yarbay Osman Nuri 
Baykal tarafından teftiş edil
mtştlr. 

Tayyareler bu gece Kenyad11 
kalıp yarın gl}steriş uçuşları ya 
pacaklardrr. 

Bir okuyucumuz 
soruyor 

fikası Fenerdeki patrikhaneye gide. şısmda diğer Balkanlı müttef~k ve 
ceklerdir. Patrikhanenin dış ~apı· dostları gibi ihtiyati tedbirler alma 
sında papaslar taraf ındap kar§ıla· sı gayet tabii görülmektedir. ttal· 
nacaklar ve doiruca ~y.m patriği. ~·an bp~umandanı :mareŞ(!l Badog· 
nın yanma götürüleceklerdir. Jionun Tirana gidişine hicbir nor· 
~ f Gafenko ile patriğin mü!Akatı mal sebeb bulunmadığı ve bu ara. 

esnasında Sen Sinod azaları da ha. lık İtalyanın Arnavutluktaki kuv
zır bulunacaklardır. \'etlerini arttırmasının funillerinin 

Bu münasebetle nutuklar t~ti e· ınevzii olamıyacağı tahmin edilmek 

Baştş.rafı 1 iııeide 
dil§man hücumu yapıyor gibi ..\tiı:ıa 
ve Pire Uzerlnde do18Jarak %1.fJ.ri 
karanlık içinde bulun~ bu tehirle
re, yalnız müthiş seda &ıkaraıı. za.. 
rarsız bombalar a~tır. Buna ba
tarya ate§lerlyle mukabele edilınif, 

adetA hakiki bir bombardıman gi,-

b l d bl gürültülerle tecrübeler saat on 
Başta rafı 1 incide dilecek, patrik M. Gafenkoyu tak· tedir. Herhalde vaziyet ugün er e 

kırk beşe kadar de\·am etmi§tir. Ba 
kırı bir srmcresi onu vat4nrna en dis ederek kendisine kilise namına aydınlanacaktır; deniliyor. 

zı mın tkalııra yangın ve gaz bom
uzak köşelerde çile doldurmaya bir altın salip hediye edecektir. Şehrimize gelen haberlere göre baları da atılmıştır. Neticede mü-
mahkfım etmişti,, diyebilir miyiz! Rumen haricl~·e nazırı Patrikha· dün sabahtan itibaren Yunanistan· dafaa tertibatının mükemmel gldı.ı, 

Halide Edibi vatanın göbeğjne ne ziyaretini müteakİf' Perapalas o· da ihtiyat sınıflarından talim gör- ğu görülmü~tUr. 
kadar koşturan saik, bizim bildiği- telinde kısa bir müddet istirahat e. memiş efrat askerlik şubelerine çağ Tecrübeler esna.unda mefruz ya-
aıize göre, mim mücadeleye bir kuv. decek ve sonra §ehriftlliıde bir oto· rılmı§lardır. ralı olarak 2o5 kişi muhtcll! yer-
vet olarak iltihak etmekt!· Koptu- mobil gezintisi yapacaktır. Bunlara iki ay müddetle talim lerde bulunmug ve hastauelere kal. 
ran ııaikin bu vatanperver mahiye. M. Gafenko burada iki gün kala· gösterilecektir. dınlmı§tır. Tecrfibelerden haberie
t.inde muharririn de başka türlü 

caktr. ri olmryan bur kimseler Atlııanm 
Jü§Unmiyeceğinin en yeni veaikaar Falcat Atinada YuAan başvekili D " v " ı hakiki bir tayyare hücumuna uj. 
bu fıkrasıdır. Böyle olunca vatan l u g un er 

\ ·t hariciye nazın M. ~fetak~as a radığr, bombardunan edlldiğinj. zu 
'çin kD§manm ferdi bayatta aeıne- 8 t f J · "d ) 

görüştükten son~ seyahat prpgra· ( aş ara ı ıncı t netmişlerdir. Fakat vaktinde tedbir 
:t'13i görülmemi§ olma!ı düşünülebL mında tadilat yaprpıştrr. Bükr~ evlerinde toplanmak imkô.nsız, hat· almarak paniklerin önüne geçilmif. 
lir, fakat bir semeresi olmuşsa bu- dönme~e lÜZ'ijl'f\ görefl M. Gafeako ta mahzurlu olduğu için halkevleri· tir. 
nun aykırı olmaması ve kimseye çL 

bu akşam harekete karar vermiştir. le klüplerdir. Bu husust~ istifade e. Atina Radyosunu dinli-le çektirmemesi lılzımgelirdi. . 
Akcım sa_ at on ~iı<ie Daçya va· dilmesi zaruri görülmü~tür. yenlerı'n tel~şı Halide Edib, memleketine gelme- -·· a 

si, hiçbir zamşn kendi hıJricinde purile limanımızdan harekf;!t ederek Bundan ba~a gündüzleri beledi· Dün gece ıehrimizde radyolarile 
bir mfı.niin zeval bulmasına mual. Köstence yçluyla Bükr* gidecek. ye nikah salonlarında da nikah da· Atina istasyonunun verdiği haber
Itık kalmış bahtsızlardan biri «Je- tir. vetlilerine çay, şeker ve limonata lcri dinliycnlerin mUhim bir \Jsmı 
ğildi; öyle bir dereceye dilşmüı gi.. Bükreş büyük elçimiı Hamdul· ikram edilebilecek ve birk:ıç saat dıı. işin mahiyet ve ba§langıcmı biL 
bi gösterilmek, 0 manie :ııiicud ve- !ah Suphi Tannöverin bu seyahatte toplantı yapılabilccc.1<tir. mediklerinden Atina ve Pirenin tay 
renler için olduğu kadar bizzat Ha. ~endilerine refakat etmesi muhte· .r..ıaamafih l stanbulun hususi va· yare hücumu ile bombardıman cdil
lide Edib ad§ için de şeref sa:rıla- IJleldir . ziyeti dolarısi!e b:ızı ctcl salonlann diğini ve korkunç gür'.lltiller nrcsın 
maz. l\I. Gafenkonun Dilkreşe avdetini daki toplantıların evl~rden daha da yanmakta. olduğunu sanml§lar, 

''eni mobilyı ile aö§erlett zo'tttuldak lıalkeııi salonu 

Onun için bu ifadeyi yaqhg bil- neden tacil ctti!~i kati obr:ık bilin· ı.ıcuz& mai alınası no!:tala:-ı gozo. ve bu ylizdcn epeyce heyecana dliş. 
!;timlere yol açacak derecede kı. P1t'Jl1C~b berafX:r lt.a!yam:ı Arna· nünde tutularak mesele yeniden tet mUşlerdir. Fakat sonra Wn bir 
sııltılmış buluyor ,.e gere~ ~enılisi- \-Utlµktaki askctf l.une::lerini <'.r' .... kik edilmektedir. manovra.dan ibaret olduğu anla -
nin, gerek bizzat Halide Eöıb';n l lırm:ısile nl:i.":adar old.ığu söyJ:.-n· Vali bugünlc:-de mc~el!!yİ kati su·ı şılnııg vB ıainirlerdekl gerginlik zail 
l izahını bekliyoruz. :nz::tcdir. rette netic ... '.cndirecektir. olmuştur. 
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Japonlara meçhul 
bir Çinlinin müthiş 

bir suikastı 
N ANK.lNDE Japon konsosos

hanesinde resmi Japon hü
kümet adamlarına verilen bir ziya
fette müthiş bir facia olmuştur. 

Kadınlı erkekli 20 ~i olan davet
liler hep birden Japon harbi şere
fine kadeh kaldırıp şarab içtikten 
biraz sonra konsoloshane bir cehen 
neme dönmüııtUr. Zira davetlilerin 
hepsi birden inlcmeğc, sancılar i
çinde kıvranmağa başlam~lardır. 

Davetlilerin cümlesinin §araba a
tılmI§ bir zehirle zehirlendikleri an 
laşılmı§, doktorlar getirilerek• hep
si tedavi altına alırun117tır. 
Ziyafet Japon hariciye nezareti 
müsteşarı Shimizu ıerefine veril -
mekteydi. O da zehirlenenler ara
sındadır. 

Japonları, (Japon düşmanları) 

cemiyetine mensub meçhul bir Çin
linin zehirlediği anla§ılmış, tevki -
fat yapılmI§tır. 

Fakat sulkasti yapan Çinli bulu
namaml§tır. 

Ggner.al Pershing 
Pariste hasta 

B OYUK Harbde Fra~ız cep
hesindeki Amerika ordu

sunun başkumandanı olan general 
Pershlng, Fransız cephesinde ölen 
Amerikalıların mezarlarını ziyaret 
etmek için Parise gelmişti. Paris
te huta yatmaktadır. Hastalığı a
ğır olduğu söyleniyor. General bu
gUn 75 ya§ındadır ve geç~n sene A
merlkada da vahim bir surette 
hasta olmuştu. General Amerikan 
mezarlıklarını bundan 10 sene ev
vel de ziyarete gelıniati. 

H A B E R - :Alc!Jam Postasl 

~~ 
Meri 

sinemaya dönüyor 
üçüncü kocasile evlenirken "Büyük aşklar peşinde 
koşmak, delice sevmek ve sevilmek istiyorum ! " 

diyen ylldız, evlilik hayatından yine mi bıktı 1 
''-Büyük aşklar peşinde koş

mak, delice sevmek ve sevilm<~k 
istiyorum. Saadetimi iki defa ınr 
çalayan sinemadan tamamiyle 
vaz geçtim!" 

'Gazeteciler, her devirde sine .. 
manın en büyük yıldızı sayılan 

Meri Pikfordun beyanatını keli· 
me kelime not ettiler. 

Bu sözleri söylediği gün, Meri 
Pikford kendisinden on beş yaş 
küçük meşhur bir cazband şefi o 
lan Şarl Roger ile evleniyordu. 

Bugün 44 yaşında olan Meri 
Pikford yalnız henüz hiç buru
şuk görünmiyen güzel yüzü ile 
değil, kalbinin de hiç ihtiyarlama 
yışı ile nazan dikkati celbediyor-

Yıldız, gazetecilere yukarki 
cümleleri söyledikten sonra başı. 
nı kocasına doğru çeviriyor, kil" 
çilk, sıcak, sinirli elini cazband şe 
finin koluna geçiriyor ve güle
rek: 

- Bizim hayat §İmdi başlıyor. 
diyordu. 

Bu vaka, 1937 yılı ağustosunda 
geçer. 

Yeni evlilerin balayı seyahatı 
çok geç kaldr. Cazband §efinin 
mukavelesi bitmedikçe seyahate 
<_:ıkamıyorlardı. Nihayet iki hafta 
evvel yeni karı koca Amerikadan 

Mari Pikfora, üçüncü kocası cazband şefi . Şarl Rogerle 

zerinde kadınlık zerafetindcn c- kat, bu korku Meri Pikfordla kar 
ser yoktur. şılaşınca onu sevmesine mani ol. 

Meri bu para td.Ttifını çok idntc madı. 
li ve muktcsid bir kadın olan aıı- 1919 da Duglas karısından \lX: . . ... . lnyiliz Başvekili 

usandı mı 1 
' Normandi vapuru ile hareket ede 

rek bal ayı seyahatine çıktılar. 
Evvela 1ngiltereye uğradılar. Ya. 
kında Parise de gidecekler. 

1 NG1L1Z gazeteleri İngiliz 

Ba17vckili Çemberlaynm 
Birmlngham'ı ziyaretinden Londra
ya. döndUğünU yazıyorlar. Fakat 
İngiliz Başvekilinin bu defa. büttin 
dünyanın diline doladığı meşhur 

5emsiyesini taşımadığı görülmüş -
tür. 

nesinden almıştır. Annes! üç ço. rıldı. Sinema şirketlerinin bütün 
cuğu ile beraber genç yaşında dııl itirazlarına rağmen Meri ile cv
kalmıştı. Kadın, çocuklan seyyar lendi. 
bir komedi heyetine vererek sah- ı Genç evliler mesud yaşamak L 
neye çıkardığı vakit en büyükleri çin kırlar arasında, bin bir ge:.:e 
olan Cek sekiz yaşında, en küçtik masallarındaki sarayları andı· 

!eri Meri de beş yaşında idi. An- ran bir saray yaptırdılar. Ve Uç 
nesi bilhassa küçük kızını çok is ı sene· orada mesud birer karı ko
tidadlı buluyor ve onun ilerde bü 1 ca olarak yaşadılar. 

Hitlerin telif hakkı 
N EVYORKTAN bildirildiği -

ne göre Hitlerin meşhur 

'(Kavgam) isimli eserinin Ameri -
kadaki telif hakkı mahkeme kara-
rile refedilınlş 'r. 

Verilen kararda Führerin telif 
hakkını elde ettiği srrada kanunen 
(vatanı olmıyan bir adam) bulun
duğu ileri sürülmüştür. 

Fransız 
Başkumandanının 

bir SÖZÜ 

S UNDAY Pktorial'in yazdığı
na göre İngiliz crkanıhar

biyesile görü§mek Uzere Londraya 
gitmiş olan Fransız orduları baş -
kumandanı general Gamclin, Al -
mıı.nların Fransız hududunda yap -
tıklan Ziegfried istihkamlarınr ibir 
haftada mahvedeceğini geçen bi
rinciteşrinde söylemiştir. Gazete, 
Bitlerin .istihkamları tekrar tefti§ 
ederek takviye etmesinin bundan i
leri geldiğini bildiriyor. 

Olimpiyatlara 
hazırlık 

Meri Pikford, bu seyahate çıkar 
ken gazetecilerle konuştu. Bu se
fer iki sene evvel söylediklerinin 
aksine olarak, önümüzdeki kı:; i
çersinde tekrar sinemaya dön~ce 
ğini ve yeni filmler çevireceğini 
söyledi. 

Meri Pikfordun sinemaya bu Ü· 

çüncü dönüşü oluyor. Bundan ev. 
vel de iki defa hem sinemada ça· 
lışmak, hem de evli olmak iste
mişti. Fakat, olmadı. Bakalım hu 
sefer olacak mı? 

Pikf ord evlendikten sonra pa. 
ralanndan başka bir şey düşün· 
memiştir. 

Yıldız, müthiş bir iş kadınıd.r. 

Birleşik Artistler isminde ku
rulmuş bir sinema şirketini idare 
eder. Bal ayı seyahatine çıkma. 
dan evvel şirketin idare meclisi 
içtimaında bulunmuş, Londrada 
ilk işi de şirketin Londra şubesi· 
ni teftiş etmek olmuştur. 

Fakat, yıldızın uğraştığı işler, 
sinema şirketi değildir. Kolonya 
ve esans ticaretiyle uğraşan bü
yük bir müessesenin başındadır. 
Holivut ve Nev-Yorkda bir çok 
emlak ve akan vardır. Her a;jn 

o 

borsaya gider, alır, satar ve mü-
nakaşa eder. 

• 1 

yük bir sanatkar olacağını iddia 1 Muvaffakiyet, aşk, milyonlar .. 
ediyordu. : Her §ey tamamdı .. Karı koca mes 

1909 yılında annesi, kızını elin !eklerine devam ediyorlar; fa. 
den tuttu ve sinemacılığa sevket kat ayni filmde bir rol almıyor· 
ti. Yirmi senedenberi sefalet çe- !ardı. Bir gün rejisörün isranna 
ken bu kadın paranın kıymetini dayanamıyarak "lnsana alışkın 
çok iyi biliyordu ve son derece i- kuşlar" filminde rol almayı ka
sabetli hesablarla kızına iyi bit· bul ettiler. 

mevki temin edebilmek çareleri· Beraber stüdyoda çalışmak kıs 
ni bulmakta geçikmedi. kançlığa yol açtı. Oven Mor karı-

l9l5 de Meri Pikford haftada sını kıskandı, Meri Pikford da ko 
7000 dolar kazanıyordu. l919 da cası.nı'. Bu ~ıskan.çlık o kadar art. 
kumpanyadan maktu olarak se- l tı kı, fılm bıter bıtmez Duglas k:ı.· 
nede iki yüz bin dolar aldı. l9;.:!) rısını yalnız bırakıp devri alem se 
de iki milyon dolardan aşağı razı yahatinc çıktı. Meri Pikford kü
olmadı. çük satıcı isminde yeni bir film 

Artistin bu israrı karşısında re 
jisör SesH B. Mil, Pikfordsuz bir 
film çevirdi. Bu filmin.tuttuğu gö 
rülünce yıldıza çalıştığı sinema. 
dan yol verildi. Pikford rakib bir 
stüdyoya geçti. 

çevirmeğe başladı. Stüdyoda ye. 
ni iş almış bir delikanlı ile alaka
dar oldu. 

Bu delikanlı Şarl Rogedir. fii
nemada çalışmak istiyor; fakat 
saksfon çalmaktan başka bir me 
ziyeti yok. Meriden on yaş küçük 

Burada Ven Mora rast geldi. tür. 

Ven Mor zamanının !Jon Juanı :Meri, Holivudda Şarl ile alaka
sayılan güzel bir delikanlı idi, aş- dar olurken Duglas, Tahilide lor<l 
kiyle bütün kızlar yanıp tutuşu~ Aşleyin karısına rast geldi. Lcdi
yordu. Herkesi yakan bu delikanlı yi sevdi. Ledi de Duglasa aşık ol· 
~fcriye a§ık oldu. Onunla evlen~ du. Nihayet bir gün lordun kaı ı 

Yazıhanesinde otururken tamr.. mek istedi. Sinema şirketi bu ev- sı Duglas ile beraber kaçtı. Me-
miyle bir iş adamını andırır. Ü· lenmeğe razi değildi. Fakat, Meri sele Ameıikada büyük bir reza. 

aktörle gizlice evlendi. Bu, dedi- !et halinde yayıldı. Lord karısını 
kodu halinde ortaya yayılınca, boşadı. Duglas ile Meri birbitin· 
kızının stüdyolardaki mevkiiniıı den avrıldılar. Duglas, sinemr.. ci defadır ki Londrada yapılacak. J 

. düşeceğini ve para kazanamır:ı.· hauatında muvaffakivet kazanan Bırincisi 1908 d.:ı yine Londrada J J 

yapılmı~tr. İngilizler bu seferki o- cağını hesab eden annesi orta:-.·n eski I .. ccli Aşley ile 1935 de evlen. 
. atıldı. Ven .Moru kızını aldatmak di. Bunu Merinin S •.. arl Roge ı·le C" limpıyatlar için Londrada muazzam • • 

bi.r olimpiyad köyü inşa edcceklc- la itham etti. Sevğilisinden ayrı· lenmesi takib etti. 
ı rini yazıyorlar. lan aktör kendini içkiye Yerdi. Karı koca, iki senedir çok me-

M tt .. LETLER arası olimpi)"'ad 1941 kış olimpiyatlarının da Hal- Meri de ilk aşkının hüsranına ağ ~ut yaşıyorlar. Fal<at, bu kış Me
tum.Ite!l 1944 ollmpiyadla- yada yapılması kararlaştırılmıştır. !atlı. rinin sinemaya dönmek istcmc~i 

rınm Londrada yapılmnsına karar Kış olimplyallarıntn 12 incisi ise Bu sırada Duglas, Holivuda ye hercai meşreb yıldızın bu üçüncü 
verdi. Bu ıs Uncu olimpiyad mü- gelecek ııcne Almanyada yapıla - Jni gelmişti. Duglas evli ve karısın evlilik hayatından da biktiğini mı 
sa.bakalandır. 36 sencdenberi ikin- cıı.:'ıl.ır. dan çok korkan bir adamdı. Fa- gösteriyor acaba: 

,.., '·'. . . ..,. 

1 aze badem diq 
satılanlar 

Yazan : IO>ırıı @ja · Aa 

Çağla bademi, yeşil kab 
ğiylc birlikte yenilince onı 

taze olduğundan tabii şüph 
edilemez. Fakat taze badem i 
diye su içinde saklanılarak s 
tılan bademlerin bir çoğu a 
kurumuş bademlcrdir. Bade• 
su içinde durunca içindeki k.ı. 
buğu kolayca soyulur. Taz 
badem yerine geçer. Bunu ya 
pan yemişçiler badem alanla 
aldattıklarını sanırlar. Halbu'< 
böyle yapmakla ha.dem alanla 
ra iyilik etmiş olurlar. 

Gerçekten taze bademin içi yüzde 80 nisbetinde suda 
ibarettir. üst tarafında da ancak yüzde 5 nihayet 6 kada 
azotlu, 2 kadar yağlı, 3 kadar da şeker ve şeker olacak ma.d 
deler bulunur. Madenleri ve vitaminleri de ölçülcmiyccck 
kadar ehemmiyetsizdir. Onun için taze bademin içinden 
hemen hiç bir şey beklenilemez. 

Halbuki badem, içerisi kurutulmağa yarayacak ka.clar 
ğaçta kalınca büsbütün başka ve pek değerli bir yemiş oııır: 
Suyu yüzde 4.40 nisbetine kadar azalır. Azotlu maddelefl 
yüzde 18 den, ya~lı maddeleri yüzde 54 ten fazla olur. Şc· 

ker olacak maddeleri de yüzde 18 derecesine çıkar. Terkibin• 
deki sellüloz bile yüuie 3 nisbetinde, inkıbaza karşı hizmet 
eder. Kuru bademin yüz gramı insana 606 kalori, yani bir 
ağaçta kalınca büsbütün başka ve pek değerli bir yemiş oıur. 

Madenleri - yalnız iyottan başka - tamamdır. Birkaçı 

da pek gani olarak.. Kükürdü yüzde 160, fosforu 450, potas· 
yo 500, manyesiyomu 254, hele kireci 243 miligram olması' a• 
na büyük kıymet verir. Bunlardan dolayı bademin alkalenlik 
derecesi de epeyce yüksek, yüzde 17 ,20 olduğundan iki mis· 
Jin.den ziyade ekmeğin vereceği ekşiliğe karşı gelir. 

A vitamininden hiç bir şey veremezse de Bl vitaminin· 
den 50 ölçü vermesi onu bir çok taze yemişlerden üstü(\ tu· 
tar. C vitamininden de hiç yoktur. Fakat B2 vitamininde.il 
yüzde 120 ölçü vermesi, bu vitamin şekerin vücuda yara· 
masını temin ettiği için, bademiçinin pastalara yakışmasına. 
sebep olur. Ağır ve çok şekerli hamur tatlılarına B2 vita• 
mininden daha çok nisbette getiren fındık ile ceviz daha 
~ok yakışırsa da pastalar için en münasibi bademiçi.dir. 

Bademiçinin terkibindeki gıda maddelerinin bolluğıı 
getirdiği madenlerin vitaminin <faydaları blinmczdcn çcı:C 
önce, pek eski zamanlarda bile ona mühim bassalar atfedı
lirdi. Nefes borÜlarına, akcığere, barsaklar,a mesaneye fayda 
verdikten başka erkeklerde baba olmak arzusunu şiddetlen· 

dirmekle şöhret almıştı. Bağdadlr eski hekimler, badem 
içinin bu en son hassasını anlamak için onu şekerle karı~· 

tırarak yemeği tavsiye ederlerdi. 
Kadınlarda anne olmak arzusunu uyandırmak için lir 

şöhreti yoksa da, anne olduktan sonra, gebelikte sabahleyi~ 
aç karnına - tabii ince kabukları ayıklandıktan sonra • yenı· 
lirse karındaki çocuğun kuvvetli olmasına yaradığını pvayet 
eden hekimler vardır. 

Bademiçinin acısı, pek te yenilecek bir şey olmamald~ 
beraber, onun bile eskiden büyük bir şöhreti vardı. Plukart fı· 
Iozof insan içki sofrasına oturmadan önce birkaç tane acı 
bademiçi yerse sarhoş olmıyacağını rivayet ettikten sonra 
içki meraklıları acı badem yemeği adet edinmişlerdi. 

Su kadarki bu rivayet içki meraklılarının kendilerinden 
gelmiştir. Onlar acı badem yedikten sonra daha çok içti~l~· 
rini iddia e.derlerse de netice de gene sarhoş oldukları ıçın 
acı bademin bu türlü tesirini sarhoşlardan ba§ka kimse tasdii: 
edememiştir. 

- Polis gelinceye kadar hiç bir şeye dokunmamak ıazıIJ'lgeı 
diğini düşünerek kocamın bağlar mı çözmedim. 

d ... e. 
ld v lıa· ıa· id '"' Garson (Müşteriye) - Çorbada saç o ugwıu 

dip duruyor musunuz bakalım! .• 
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•I A B E R - Ak~am f'oıtım 

Tahran 'da İran Hariciye Naz1rı Muzaffer Alam ile · 
' 

Bir Mülakat 
Afgan Hariciye 

Mısır' ın Tahran 
Nazırı ile ; 
Büyük elçisi Zülfikar Paşa ile 

vrupa meseleleri 
arşısında Şark milletleri 

h=eılf'i) Maırncnye Na~oıro, IQ)Dır SlYlaıDDme şy cevabo veırDy<C>&": 

<< Bizim herhangi · birimize 
bizi birbirimize bir 

yapıl3cak bir tecavüz, 
kat daha bağlar. » 

~.,. 
ın ile Tahran aruınıda ve ·~ :ı V al za fMl •ifl ana . 

G seksen kılometre mesa. . N 1\ T ~ ./ 
~~ı:::·.~:y::·~::~~,::ı: izamettin ıvaziJ 

/alar arasından köpürüp ~ • • 
~b Ulaştığı ovada her biri 
c Ule yuva olmuş ve beşi, ııl- nızı rica etmekten kendimi ala· 
ııu b. 1 ~ -ıı k, ır 'kökten fışkırmış dev mıyacagım. 

..t. avaklar-dan bir koru gö. S. E. Muzaffer Alam, bir nefes· 
&~ te söylediğim bu sözleri dinlemek. 
İit t&ı Bağı Felahat'tır. le iktifa etmiı. cevap olarak bana 
~: bir ziraat mektebi, hem bir fincan çay uzatmı~ ve gülüm· 
ı .L?1llne fidanlık ki ortasında semiıti. 

ağzından, evvela şahsı· 
mı, sonra mesleğimi memnun ede. 
cek ilk &özleri i§itebilmem için a· 
radarı tam altı gün geçmesi lazım 

gtldi. 

ı._'lllt k .. k 
~ OJ var. Onun 
~ litriciye Nazırı S. E. Mu-
b /\iaın•ı ben, ilk defa olarak, 

11 'll ~inimini köşkün, koruyu 
i 1htişamiyle göze veren 
!a"c .. YUksek pencereleri salo· 

Cord'· • urn. 

- Artık konuşmalı .. , ciiyorum. 
Ve kimbilir nasıl bi• dikkatle 

gözlerimi ona dikiyorum ki ya· 
nım.::ia duran bir güzel bayan gü
lümsiyerek koluma dokunuyor: 

- Babama niçin öyle bakıyor
sunuz?. 

- Affedersiniz ama babanız 

kim? Ve ne tarafa baktığımı sa· 
nıyorsunuz?. 

- Karşıya bakıyorsunuz. Tam 
Akay Muzaffere bakıyorsunuz; 

yani babama bakıyorsunuz. 

ce dahi malum bir hakikattir. Bai
kanlardan Hindistana ve Hazer 
kıyılarrn.1an Hind Okyanusuna 
kadar sulhün, karşılrklr emniyetin 
kifili olan ve günden güne man3· 
sı, ehemmiyeti ve kuvveti artan 
bu siyasi müessesenin şimali Af. 
rikadaki kardeş ve akraba devleti 
ilgilendirmesi hiç bir hayreti mu· 
cip olmaz. 

- Devlet sırları etrafında mü
tecesais olmak itiyadında değilim. 
Fakat ... Bilmem sorabilir miyim? 
Bilallara, diğer Saadabat paktı 

devletlerine bildirilmek üzere tim 
diden Tahran ile Kahire araSJnda 
veya Ahi.din sarayı ile Kahı Mer
mer ( •) arasında bazı temaslar 
"noktai nazar teati,. leri olmuı 
mudur? Ya\'ıut olmakta mıdır?. 

7 

lngiltere, "Kraliçe Meri,, ııapımma eş olarak "Kraliçe Elizabet,, ismin· 
de yeni bir transatlantik yaptırmaktadır. Geminin itı~a.atı gelecek sene 
bitecektir. 

ğunu anladığım büyük elçi hazret 
}erini biraz dütün.dürdü. Sonra 
şu cevabı verdirdi: 

- Hükümdarımın Tahranı zi. 
yareti etrafında kat'i bir ıey bil· 
miyoraam da böyle bir ziyaretin 
nihayet bir zaman meselesi oldu. 
ğu söylenebilir. İran veliahdi haz
retlerinin Mısır.da bulundukları 

ıırada hatmetli krala Tahrandan 
bahis buyurdukları ve kral haz • 
retlerinin de bilmukabele lranda
ki fevkalide teceddüt hareketlerin 
den el.de edilen yüksek neticeleri 
görmekten hususi bir zevk duya
caklarını söyledikleri muhakka'<· 
tır. Fakat ortada tcsbit edilmiş 

bir şey yoktur. Maamafih yaz 
geliyor. Olabilir ki İskenderiyeye 
naklettikleri zaman birdenbire 

cek en enteresan ıey sanırım ki 
Avrupa meseleleri kargısında 

Şark milletlerinin telakkilerini 
öğrenmek oldurdu. Ben de böyle 
yaptım. 

Akay Muzaffer Atam ıu cevabı 
verdi: 

"'ıiltr Y" 
1 

Uzlü, ıbk bakı§h. ı;eyrek 
'i :da tcktük aklar belirm!ş, 
'>i ıtıuııu, iri ve tıknazca bir 
a ~alt kısmı üst kısmından az 
'llt ~Un vücuduna, kalın bilek. 

-ql1 ~ ttli ellerine bakarak peh-

Tahrana varışımın altıncı güna. 
Gece ... 

Bu sırada muzik Stravs'ın gü· 
zel bir valsini çalmağa başlamış
tır. Bu endamlı ve zarif genç kız 

Tath bi,. gülüşle mukabele et· Tahranı ziyaret kararını da ver· 
miş olabilirler. 

- Bizim herhangi birimize ya
prlacak bir tecavüz, bid biribiri· 
mize bir kat daha bağlar. Bu haki. 
kati bilmeyenler lcalmadığınr aan
dığımız için sık ıık tekrarlamağa 
lüzum görmüyoruz. Pakt devlet· 
teri tek el gibidir. Tek el ama 
gürz gibi bir el. Bu eli kaldırdık 

mı hep birden indiririz ve ezilen 
iflah olmaz, Hiç kimsenin menfa
atleriııi ihlll etmek niyetinde de 
ğili.z. Bu niyetımiz kendi menfa:ıt 
]erimizin ihUU edilmemesi ile mu. 
kayyettir. 

t l>Jlıdır denilebilir. 
tlılız <i 
tiik tğiJdi. 4ran ordusunun 
~ltb~ck rütbeli generali olan 
ttc d Ahmet Sadık han ile 
~ h ~ana Tarhan riyasetin. 
.ı. cycti &elamlamağa gelmiş. 

ita, 'r" 
~ h' Utk, Arab ve Fransız dil· 

, . 
ltibirin.den mükemmel ko· 
bu_.. • d }' "•Unevver, Pehlevı ev. 
Ctiıtirdiği bir devlet ada-

•arıci 
~i Ye mUsteşar muavinimiz 

ı' 811lıf elçi N ehil tarafından 
1~c takdim edilince ; 
~ kııclans... - .demiştim 
.ı· Çok ncş'eli günlerin arife· 
'4lr 9 .. 
01 •• ır ınsan ne kadar hot. 
t ı:tıalıdır ki, bu umumi neg'e 
trj d~hi şahsi merak ve teces· 

1 ~c uğraşmakta israr C:de-
c ~ arafınızdan nasıl telakki 
tgin· bi 1 bilmemekle beraber 
t tazeteci olduğumun unu. 

~d sını yedi gün, yedi gece 
• an ıeyahat ederek ulaştı· 

. •rtıpa iti}' tatorluk paytahtından 
c.vcziri ile konuşmdlan ay
ııtcnıeyec;eğimi hatırlamjl.. 

Hariciye Veziri ile zevcesi ha
riciye sarayında mükellef bir sü. 
\"are veriyorlar. 

Saat iki. Çiftlerin tangoda en 
romantik notları sezer gibi olduk· 
lan atıı r h ı b.sm ~ı ı ~ 

~ n 

O'l <Jdım solumda. Orgeneral 
Kazım Orbay, harikulade ince 

esprileri ile etrafa ne~e' saçıyor. 

Prenses Fevziyenin damdonörle
rinden biri, mavi gözlerinin i~i 

gülen zarif bir İstanbul kızı, M<'· 
lek Rüştü. Büyük millet meclisimi 
zin ikinci reisi Refet Carutez, gü. 
lümscmesine rağmen vakur enda· 
mından devamlı ve kusursuz bir 
didiyet yayılan generali dikkatle 
dinliyorlar. Kar,ıda Mısır büyük 
elçisi Zülfikar Paşa ile valde kra. 
liçe ha!metli Nazlının kardeşi 

Sabri Paşa. bu gecenin en kibar 
giyinmi! iki kadını ile yanyana 
duruyorlar. Bunlardan biri Mısır 

kraliçesi ha§metli Feridenin anne
sidir ki Zülfikar Paşa onun zevci 
olmakla meı'uttur. Di&eri arktl:la. 
gımız Vala Nureddinin kızkarde
§İ ve prenses Fevziyenin birinci 
damdonörü bayan Sitare. 

Bu gruptan az ötede Efgan 
Hariciye Veziri ile sefirimiz Eni. 
ıin ortasın.da gözüm Akay Mu· 
uffer Alam'ı sesiyor. 

ti: 
ricamı reddetmiyor. Bir hayli dö-

- Bu, devlet sırlan etrafında 
nüyoruz ve son notlar - galiba 
biraz da ben iste::iiğim için • bizi 
A'kay Muzaffer Alamın yam ha· 
ş ulaştırıyor. O zaman, cevap 

w ımdan emin oldu wumu ih 
cde'tı bir ı;esle soruyorum: 

- Bu neş'emiz yalnız İran ile 
Mısırın yakrnlaşrr.asından mı do
ğuyor? Yoksa bu gece, bir parça 
da, Saadabat paktının müstakbel 
genişleme istidatları mı tes'it edi
liyor? . 

- Birincisi muhakkak. İkinci 
teşhisinizin ise müstebat bir ihti • 
mal sayılması imkansız olacağı 

kanaatindeyim. 
-Bu takdirde Mısrrr yakında 

bir Saadabat devleti halinde gör
memiz mümkün mü demek isti
yorsunuz? . 

- Mümkün de deyehilirim. Mu 
kadder de .. Necip ve asil ht::<üm
darımın hanedaniyle Mısır salta
nat hanedanı arasında teessüs e. 
den akrabalık milletlerimizin is
tikbali üzerinde mutlaka çok §Ü· 

mullli ve mes'u.1 bir tesir icra ede
cektir. Şahinşah hazretlerinin Sa· 
adabat paktı üzerinden bir an 
eksik etmedikleri dikkati hüma. 

mütecessis olmadığınız halde sor. 
duğunuz sual.. Ya tccesıüs dama· 
rınız kabarsa o zaman ne sora -
c~smız? Mah erallah! .• 

Bu sırada Zillfikar Paşa ile 
İran maarif nazır vekili (Kefili 
veziri Ferheng) nazırın yanına 

gelmişlerdi . 

Zülfikar Paşaya sordum: 
- Kral Faruk hazretlerinin 

Tahranı resmen ziyaret etmeleri 
mukarrer midir?. 

Birdenbire böyle bir sualle kar. 
şılaşmanm verdiği hayretle yü· 
züme baktı: 

- Niçin sordunuz?. 

Maarif Nam· vekili benim ye-
rime cevap verdi: 

- Gazetesine bildirmek için'!. 
- Ne? Bir gazeteci ile mi be· 

rabersiniz? Ben ise neş'eli ıeyler 
konuşuyorsunuz sanmıştım .• 

Derhal mukabele ettim: 
- Tahranda bulunanlar için 

kral Faruk hazretlerinin Tahranı 
ziyaret etmelerinden daha neg'eli 
ne tasavvur buyurulabilir ?. 

yünları milletleraraı;ı münasebet· Bu sözlerim, haşmetli damadı. 

lere en sathi bir dikkat atfedenler· na büyük bir sevgi ile bağlı oldu· 

Muhaveremiz başlarken Efgan 
Hariciye nazırı ile sefirimiz, Ra. 
na Tarhanın bulunduğu tarafa 
gitmişlerdi. Muhavere bu kerteye 
geldiği zaman Efgan Hariciye 
Nazırı Efganiıstanın sabık Anka
ra büyük elçisi Ahmet Han ile 
birlikte tekrar yanımıza gelmişti. 
Bu fırsattan istifade ederek Zül· 
fi kar Paşaya sordum: 

- Mısırın Saadabata girmui 
ihtimal dahilinde midir?. 

-· Bu suale cevap verebilm~k sa
lahiyetim dahilinde değil. Maama
fih sulha ve komıulukların emni· 
yet telkin edici oluşlarına yardım 
eden ahıtlere dost gözle bakan 
bir harici siyasetimiz olduğunu 

söylemek mevkiindeyim.. M111r 
gerek Türkiyenin, gerek tranrn 
kuvvetlenmesinden, Herlemesin. 
den .daima hususi bir memnuniyet 
duymuştur. Irak ile olan müna
sebetlerimizin samimiyeti §Üphe 
götürmez. Efganistanı da, kardeş 
tanırız. Her birisine ayrı ayrı dost 
olduğumuz bu devletlerin heyc•i 
umumiyesine birden ve daha ya· 
kınan dost olmamamız için sebep 
yoktur. Fakat dost olmakla bir 
ıiyaıoi grupun vecibelerini benim. 
semek arasında ne de olaa az çok 
fark vardır. Bununla beraber he
öefi sulhun devamından ve mll· 

- Türkiye ile fran ara,eında 
muallak bir mesele var nudır? 

- Olmadığını bilmiyorsanız a .. 
yıp .. 

- Ef ganistan ile İran arasında 
muılllk bir mesele var nudır?. 

iki hariciye naım bir ağız.dan 
cevap verdiler: . 

- Hayır .• 
- Irak ile iran arasında mual· 

lak bir mesele var mıdır?. 
- Hayır. 

- Efganiıtan ile Irak ve Tür-
kiye arasında muallak bir mesele 
var mıdır?. 

Buna Efgan hariciye nazırı ce· 
vap verdi: 

- Hayır. 

O zaman §U suali ort.ıya attım: 
- Mı•ırla pakt devletlerinin 

her biri ırasında bir umumt anlat· 
ma<la z..>rluk doğurması muhte· 
mel bir vaziyet var mıdır?. 

- Hayır .. 

Suallerim bitmişti .. ŞtraV11rn ye
ni •bir valıi baıhyordu ve bu sarp 
muhavereyi dinlemek nezaketini 
göıtermi§ ola.n bayan Alamın ta· 
hammülünü daha fazla suiistimal 
etmek doğru olmıyacaktı.. Nazır

ların ve bUyük elçilerin önünde 
saygı ile eğilerek: 

- Teıekkür ederim .• 

Jetler arasında sulh temayüllerini Diyip uzaklagmak isterken S. 
kuvvetlendirmelcten ibaret bir ve. E. Muzaffer Alam kolumdan tut. 
sikaya imza koymak Mııırm ka
bul edemiyeceği bir ıey değildir. 

İnce uzun boyu ve kibar tavn 
ile Pikadelli de bir gezinti yaptrk· 
tan sonra klöbüne gelmiJ bir İn. 
giliz lorduna pek benziyen genç 
Efgan nazırı, Zülfikar pa_şaya ce
vap vermiş olmak için değil, fakat 
bana fikrini söylemek için muhJ· 
vert>ye ittirak .!tti: 

- Salabetini muhafaza edere'k 
paktın ıeni~lemesi pakt devletle
rinden her birinin ötedenberi ay· 
rı ayrı izhar e.degeldikleri bir te. 
mennidlr. Saadabada Mısırın giri
ti ise, bu temenninin, elbette, en 
mes'ut bir tecellisi olur. Mısırın 

pakt devletleri arasındaki hissi ve 
ıiyasl inaieama tam bir intibakı 
vartıır. 

tu: 
- İlave etmeği unutmayınız .. 

- dedi. • Bu devletlerin ne ikisinin, 
üçJnün, nt de heyeti umumiycai
nin "arasına bir kundak sokmak ta 
mümkün değildir. 

* * * 
O hülyalı Tahran gecuinde 

~travam valsine karıtatak beyni· 
me na1ctolan bu sözleri, dost ve 
kardeı Mıarrın milmtAz devlet a. 
damı S. E. Abdlilfettah Paıayı 

misafir etmek zevkini tattığı bu· 
güıılerde httnhl:lda tekrarlamak· 
la :u,.umıa•.ı biı it yapmıı olmı.ı
ycrum, kanaatindeyim .• 

Nizameddm NAZlF 

(•) Kabı Mumer lran impara
torunun ikamet ettlli •aıwydır • 
Abidin sarayı iao Kral fanıkqn 

Nmi~- -
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Baltık devletleri S ovyet g 
rantisinden niçin k orkuyorl 
rs~~y-~t .. R~-~-y~~-bi~··R·~-~-~-A'i~-~n h~-~bi'~-k~~-~d~-B~itık devıetıe-~i 

kendine karşı cephe alacaklarını zannediyor. Sulh cephesini 
ı bu devletleri garanti etmesi hususunda ısrarla duruşu bundan 
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İngiliz "' Fransız • R us müza. 
Y.ereleri bir maniaya çarptı~ Bu da 
Sovyetler Birliğinin ortaya çıkar
dığı: meseledir : Baltrk memleket. 
lerine gaarnti vermek meslesi. 

Sovyetler Birliği bu garantiyi 
vermek istiyor. Londra ile Pa· 
ris buna itiraz ediyorlar; Baltık: 

memleketleri de böyle bir garanti 
istemiyorlar. 

BaltılC memleketleri öenilen 
memleketler hangileridir ?, 

Bunlar üç memlelCettir : Eston
ya, Letonya ve Litvanya.ı 

Bu memleketler 1919 lda doğ. 

aular ve, uzun bir esaret devre
sinden çıkarak (ilk ikisi sıra ile 
Alman .baronlarının, İsveçlilerin 

ve Rusların hakimiyeti altında ya
şaıruştır.) bugün her ne bahasına 
olursa olsun hül". yaşamak a rzu -
sun.dalar. 

Onların bu arzularr 1iat'i. :.ı. 

haziranda Leton gazetelerinde 
resmi bir yerden alınan bir yazı 
ıÇıktr, Bunda Rusyanın Baltık 

memleketlerinin emniyetine dair 
ileri sürdüğü teklif karşısında 

memleketin al.dığx vaziyet izah O· 

lunuyordu. Bu yazıya göre, :Le
tonya, Sovyetler Birliği tarafın -
dan himaye fikrini hiç.bir şekilde 
kabul etmiyor. Hele, Sovyet yar. 
lclımrnt kabul e·derek Almanyanm 
Baltık devletlerine teklif ettiği 
ademi tecavüz misakının '.kıymeti 

sıfıra inmiştit' kanaati vermeğii hiç 
istemiyor. 
ıı... ...,. a 

ale cevaben-, nazır sözlerine şöy. 
le devam etmiştir : 

" - Gazetelerde okuduk, Rusya 
Estonyayr, Finlan.diyayr ve Le -
tonyayı, her türlü taarruza karşı 
müldafaa etmeyi teklif etmiş. Es
tonya hükt1meti ne Rusya ile, ne 
Baltık'. havalisindeki başka büyük 
bir devletle, ne de bir büyük dev
letler grupu ile böyle bit- yardım 

misakı yapmayı düşünmüş de -

·---

Finlandiya'run merkezi Helsingfors'tan görünüş , 

fRuSYa iÇiil aSll kalk~in,1 
i Fiolandiyanın ve Baltık mem-1 
~ leketlerinin bitaraf kalma~ 

ğ."ldir. Estonya efkarı umumiye3i manyanrn birliğini teşkil eden de 
bitaraf bir hükumetin 'böyle mi- budur. 

rafa bırakıp, Sovyetler Birliği ile 
evvela bir dünya harbi mahiyetini 
taşımıyacak olan bir harbe giri~

meyi göze aldı; nerelerde harp c. 
deceği daha şimdi.den belli: BcıL 

tık memleketleri, Baltık denizi 
Finlandiya .. 

saklar imzalamasını kabul e<l.::-
mez. 

Baltık devletlerinin Lehistan 
~~bi bir siyaset takip etmeleri .de, 
Litvanya - Le kavgalarına rağ

men ,onlarla bu memleketi birle~· 
tirmeve var:amaktadır. J' . 

O tarihlerde Alman 
kendilerine müttefik bi 
ne getirmek mümkün 
ket sayarlardı. 

Hakikaten ide ihtilal 
eneral Mannerhein Al 

, 1ülerini çağırdığı 
koştular. 

zam 

Bita:afhk k~bil değil mi ? 

Rusyanm buna inanmaldığını 

österen güzel bir delil, Aland ada. 
larmda aldığı vaziyettir. 

Aland adalan Finlandiyarundır, 
fakat nüfusunun ekseriyetini İs

veçliler teşkil elder. Bu a.dalan tah 
kim etmek için İsveçle Finlandiya 
araınnda bir anla~a,.,Y.ppılmış ve 

Baltık memleketleri 
Onlar da ne Teuton şö 
hatırlıyorlar, ne Alınan 
nı: Alman deyince onl 
rına Çara karşı silal 
jcındarmalar geliyor. O 
tik için hakiki düşma 
yadır. 

Diğer taraftan. Litva 
manya ile mÜ§terek h 
Estcnya ile Letonya da 
hemhudut ve bu hudtl 
duğu için, müdafaaları 
zordur. 

Netice 

Büt:..in bunlar:lan ık 
netice şu ki, Sov .ıtter 

Baltık devletlerine karşı 
hareketten zarar edecek 
ne kendisidir ve her ne 
ı;.un, Baltık memleketler 
r.ın garantisini kabul e 
!erdir. 

Acaba bir İngiliz -
Halbuki Sovyetler Birliği ada-

1 

Rus garantisini kabul et' 

lar tahkimi projesine şiddetle iti Bu da şüpheli. Nede 
raz etti ve anlasınanın tatbikini bu tarzda bir garanti on 

P-u anl~a;; mı ım
za ederek bu adaların silafitan tec
ridini garanti altına alan devletler 
tarafından .da tasvip edilmişti. 

(Şunu da isarct edelim ki, Sov. 
yetler birligi garanti veren dev
ktlcr arasmda bulunmuyordu). 

akim bıraktı. Nasıl bir .delil göste
rerel:? Şunu ileri sürerek: 

Yazıaa şu ôa ilave 'cililiyor : 
Riga hükumetinin hiç bir taraftan 
başka bir devletten yardım ist edi
ği yoktur ve herhani 'bir tek taraf
lt garantiyi relddetmektedir, zira 
bunu 'bitaraflıkla kabili telif gör· 
memektedir. Bununla beraber, bü.. 
yük devletlerin Belçikaya teklif 
ettikleri gibi bir aranti fikri Le
tonyaya mülayim gelecektir. 

Tehlike anırı:da, Estonyanrn bi
taraflığma riayet etmiş ve hüsnü· 
niyetinden şüphe edilmiyecek bü 
yük "cıir devletin yardım teklifini 
kabul etmek mümkün olabilir. Fa
kat, liöyle bir yardımın mahiyeti 
anca'.k taarruz fiilen icra edildiği 
takdirde tayin olunabilir. 

" Buna mukabil, büyük bir !dev
let, bizim hiç bir müracaatımız ol
maksızın gerek ibir müşterek sis
temin mümessili sıfatiyle, gerek 
Baltık mıntakasındaki kendi men 
faatlerini müdafaa için, bizim he
sabmuza müdafaa rolünü almak 
İ(tiyorsa lbu tarzda bir yardım bir 
taarruz sayılır ki, buna karşı da 
Baltık devletleri ıbütün kuvvetleri
le mücadeleye hazııldırlar.,, 

Yalnız şu var ki, Lehistanla Ro
manya kenc1ilerini ltlaha kolaylık -
la müdafaa edebilecek bir vaziyet
te bulundukları, Finlandiyada İs
kandinavya ve dostlarına güvene. 
bileeği halde, o üç Baltik mem -
leketinin vaziyeti çok tehlikeli. 
Estonya ile Letonyanm, Baltıka 

Unutmıyalım ki, general M;::ın
nerheim, Fin bohevikleriyle karr
§ık Rus bolşeviklerini FinlarHiya 
kapılarına attığı zaman kendisine, 
general Von der Goltz'ın kuman - "Rusya, tekrar askeri hale ko. 

dsın.da bir Alman ordusu da yar. nulan Aland adalarının Almanla
drm etmişti ve bu, daha Bitler i~- rm eline geçmesini görmeye ta· 

manyaya karşı bir cephe 
gibi gelecek. Halbuki, h 
beple olursa olsun, Al 
düşmanı gibi görünmek 
yarlar, çünkü memleketi 
harp sahası olmasına razı 

tidar mevkiine gelmelJen çok ev- hammül edemez!.,, 
Sovyetler Birlii!i vazif 

Hülasa, Letonya iki taraftan bi 
rini tercih mecburiyetinde kal
mak istemiyor~ Buna da sebep, 
memleketi bir harp sahasx haline 
koymak arzusunda olmamasıdır. 

Estonya ile litvanya yar
dımı niçin reddediyorlar? 

Estonya da ayni vaziyette .. 
Hariciye nazırı Selterin "The 
Baltic Times,, gazetesinde çıkan 

mülakatı çok !dikkate şayandır • 

Mülakatın hülasasr şu : 

Sovyetler Birliğinin Baltık dev 
Jetleri hükı1metlerine, lbu devlet
lere karşı Almanyanın girişeceği 

Nazır sözlerini bitirirken Es -
tonyanın İngiltereye karşı besle -
~igi itil'l'adı tebarüz ettirmiştir. 

Vaziyet gayet va:nh olarak görli
lüycr : Estor.ya da, tıpkı Le ton ya 
gibi Lonrlranrn dostluğuntt kabul 
ve arzu ediyor, hatta ingilterenin 
himayesini telı1ikeli bulmuyor, fa
kat Sovyetler Biıliği tarafından 

himaye ve garanti kabul etmeyi 
kabul etmek istemiyor, çünkü Sov 
yetler Birliğinl:len korkuyor. 

Lehistan gibi 

doğru istikamet 
leket olduğunu 
mak lazımdır. 

almış birer mem 
göz önünde tut-

Halbuki Litvanya, iktısadi ba
kımdan gittikçe daha fazla Le. 
histana bakmıya mecbur.dur. Fa
kat her halde, üçü de Rusyaya 
tamamiyle arkalarını !dönmüşler -
dir • 

Estonyanm ve Letonyanm en 
büyük ticareti İngiltere iledir 
ve Almanların bu iki memleket 
limanlarındaki gayretlerine rağ
men müvazeneyi temin eden de 
İngilteredir. Bununla beraber, ge. 
ne Baltıkta kapalı kalmış birer 
memleket sayılırlar ve harp c-lur· 
sa İngiltereye hiç bir cihetten gü
venemezler. Bugün ihtiyatla dav
ranmaları da bundan ileri geli. 
yor • 

Şarka c!oğru ikinci yol 
bir hareket Moskova tarafmdan Bu hususta Lehistan siyasi ma-

Almanyanın Şarka doğru isti
Rusyaya karşr bir taarruz sayıla- hafili Baltık devletlerinin, bu su-

kamet aldığma hiç şüphe yok .. 
cağınr, bunun için Rusya böyle retle, Lehistanın siyasetine ben -

Muzaffer olursa, eline geçirdiği 
bir vaziyette hemhudut -0lduğu bu zrr bir siyaset takip ettiğini i:şa-

vel olmuş bir hadisedir. 

"Baltikum., yani Albay Ber
nard 'ın idare ettiği Alman kıtala. 
rmm macerasını: umumi harpte 
Almanların Rigaya ka.dar ilerle -
diklerini de unutmayalım. 

Sovyetler Birliği ile muharebe
ye giriştiği takdirlie Almanya için 
en faydalr yol, Len:ngrad istika· 

metinde hücum etmektir. Şarkı 

Prusyayı üs alarak kuvvetli bir 
ordu gönderir. Bu ordu Rigaya 

doğru ilerliyerek gider. Estony:ı 
• Rus hul::Iuduna dayanır. Doğru

dan doğruya Estonyaya çıkarıla

cak kıtalaı- da bu orduyu takviye 
etler. 

Diğer bir Alman ordusu da Fin
landiyaya çıkar ve derhal Vilborg 
berzahını ele geçirmeye çalı1ır .. 
Nihayet, Alman !donanması da 

Kronştada hücum eder, bu suret
le Finlandiya, Baltık memleketleri 
ve Estonya tamamiyle Alman or_ 
dularınm kara üssü haline girer. 

çok mükemmel bir şey olacak. Bu 
memleketlerin bir kısmını işgal ret ediyorlar ki hakları da var. Sovyetler Birliği bunu biliyor 

Sovyetler birliği, bu suretle, bir ~ 
Rus ve Alman harbi olursa Fin· landa, Bel~ika, ve İsviçr 

kayese etmek istiyor ki. 
landiyanın kendisine karşı cephe · 
1 v .d.. .. d .. v .. .. • • f t değil. Holanda, Belçika, 1 a acagmı usun ugunu ıtıra e -
· 1 R .l F' ı· d' liyorlar ki Fransaldan ve 

mış o uyor. usya S<h.ıe ın an ı· . . 
5 

d v ·1 b''t·· B lt k den korkmıya hıc bır 
yanın egı u un a ı ~ 

kendisine karsı cephe alacaklarını ı ve Fransa ile İngiltere, ~. 
· " l b. .. · 1 hın .. zannediyor ki, asıl Baltık meselesi Ket er ır gun ısga 0 

d b .l isgal tehlikesinde bulunu 
C. U..ıUr. ' 

lan müdafa ederek ke 
Rusyanrn böyle düşünmesine müdafaa etmiş olacaklar 

sebep ne? Gayet basit: sen, onlar kendilerini yard 
Finliindiya ile Baltık devletleri yorlar. 

Almanyadan milli bir bakımdan j 
Diğer taraftan Fransa korkuyorlar; Fakat Rusyadan kor ' 

k la h ·11· h · t" • gilterenin ictimai nizarıtl u rı em mı ı, em ıç ımaı.. · is 
!danın, Belçikanın ve 

Almanyanın yapacağı şey, niha
yet bu memleketleri ilhak etmek. 
;,ir. Halbuki Rusya hem onları il
hak edebilir, he mde içtim:ıt .1i-
zamlarını alt üst eder. 

Bu suretle, Estonya ve Fin15.n
diya köylü ve~·a tüccarı Alman 
tarafından olduğu gibi. Rus tara. 
fırı.dan da sakınmıya iki sebep gö-
rüyor 

ayni, bir gün gelip onlar~ 
sevketmiye kalkacak değıl 

Görüyor~unuz ki, heP 
nın bu çifte mahiyetine va 
fakat ne yapalım, saklama 
kün .değil. Zira, ne derse 
lim, ne )"lparsak yapalır!'I• 
kereleri rr.'..:şkülata uğrat~ 
tık memleketlerinin oldug 

.. .. rıc 
bizim arkamızda da, ucu 
nasyonelin mevcudiyetini " 
yetini hissetmemizdir. 

nu mazur gösterecek sebebi de 
etmeyi düşündüğünü bildirdiği L , . Al .

1 
R b 1 k 

1 
k k k d ~ ve bu tehlikeye kar!}ı tedbirler al- Şunu da ilave etmek 15.zrm ki 

~ . e.1:stan, manya ı e usya a- u ma ta zor u çe ece egil: 
dogru mu.dur? Sualıne Estonya d .. 

1
. b' . . 1• Uk k'' ük mak istiyor. Fakat bunu, ne kad:ır milletler yalnız en son mi.icadel::-

( La T ribune dcs Nıı 
. . rasm a muvazene ı ır vazıyetı mese a, ranyayı veya, uç/ 

harıcıye nazırı hayır cevabını ver-• b "k · k .. k"" lerini hatırlar. Finlerin bilyu··k . . . . •muhafazaya daima gayret etmiş, Kafkas milletlerini kurtardık .di- ecerı sızce yapma mum unse 
mıs ve bu şekildekı hır teklifm ı b"lh b k 1 d k' .. b'l' F k o kadar beceriksizce yapıyor. bir ekseriyeti için, en dokuzuncu 

~ . . ı assa aş a an arasın a ı mu- ye ı ır. a at, oraya varmak için 
:Baltık devletlerını Rus yanın Al-I k 

1 1 
k k _,. L h. asır zarfında Rus çarlarının me;n 

n - be-...._ k za ere ere mevzu oma tan enaı- e ıstanm yahut Romanyanın ce- Rusya k'ın asıl kall{"n, Fı'nla'n-manya uııs &auıoıa paylaşma ar- 1 • :s .. le keti parçalar.lak maksal:liyle b:..· 
nı korurr.uştur sedini çiğneyip geçmek lazım. d' . 

1 ' , llqlı:a. ftlSnUI olamıya- · · ıyanın ve Baltık memleketlerinın lundukları teşebbüslere 

cağını 93y1emi,tir. Fin matbuatın R omanyaran da siyaseti, bir ::le· Bilakis, farzel:.ielim ki Alman. bitaraf kalmasıdır. Lakin, rnaale- tikleri mücaclelelenleıı 
da çıkan bir makale hakkında su· receye katdar, ayni Lehistanla Ro- ya, Lehistanla Romanyayı bir ta· sef Rusya bunu anlamıyor. <leta bir ~ey yoktur. 

karşı is. 
l.ıa§ka <1- l

·-· .. ·va.·ia~ 
Pierre Domini 

................................... 



_ Bükreş ve Peştedeki maçlarda ! 
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ta/yanlar karşılaş· 
itkları oyuncuları 

döğdüler 
nukrcş, l!:ı (A.A.) - BUkre- iki taraf oyuncuları asabiyet 

.. n \'enus futbol takımı, ltalya- g()stcrıneğc başlamışlardır. rn. 
tın 
ll en mUlremmel takımı olan rinci lıaftaymrla Romaııya\ı o-
h Olongnc takımını sıfıra karşı runcular sıfıra karşı bir sayı llto 

Alt sayı ile mağlfıp etmiştir. ~al ip va:t.iycttf1 hultııı uyorlardı. 
lac esnnsıncla bir talom hadi- lkiı1t i lıaftaymrıı hrışlangıcın-. 

srıer olmuc;tur. la ltalynn oyuııc·ulnrı. llti Ho 
" Daha oyun lıaşlanr;ıcmda her (Duamı l.'i ınridr) ....___ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Romanya Gençlik teşkilatını 
tetkike giden 

Beden 
kat ibi 

terbiyesi umumi 
şehrimize .döndü 

t Romanya gençlik teşkilatı ba1-
arıı1nda bulunmak üzere davetli 
~larak gittikleri Romanyadan av· 

~~ :cıen Beden Terbiyesi Umum 
b lldurlüğü Genel sekreteri Al;y Cemal Gökdağ 'kendisini C. 
h · l>. sinde ziyaret ederek seya· 
ati hakkında malumat rica eden 
~:kadaşımıza intibalarını şöyle 
·Ulasa etmiştir -.. . 
,. - Romanya.da beden mesai
b~ne dair çok şeyler gördüm. !yi 
ır gençlik teşikiatı var. Beden 

1ttcs,.· • · 1 · · .. ısıne kıymet vermış er, ıntı-
G.lllr temin için yeknasak ünifor
~r yapmışlar. 

~ eyirci önün a 

A. dmira 
~ .. O Aln1anlara 

mağlup 
(\ llerJin, 19 (A.A.) - Vestfalya 

l~~l>l "Schalke" dUn 90.000 se
.1<:lniıı karı:;ısında \'iyana cki-

Pı "\d . • O l' le • mıra., ya 9· ga ıp 
~ek Almam·a fut bol sampi,·on J • • • 
!.:Unu kazanmıştır. :-.taç esna 
ııı<Ia b k azı şldclctli lıfLdiscler vu-
ı.ı bulmuştur. 

f \riYarıalı hir oyuncu, bir Ycı:;t 
<tlyalıya vurmuştur. 
İllınan sporları şefi Avustu r

~·a.ı 
b 1 Oyuncuları Alınan sporları 

l ırıığindcn "lkarm1ı:;, oynama-ar ~ • 
•nı bu suretle tamamiylc mc-

~trniştir: "Admıra,, klübü de a-
. sına sporculuk zihniyetini tel-

111~ edemediği için mevsim so 
Ilı na kadar fnrıliyctto bulun

~ nıenedll~1iştir. 

Dünya rekord
flıen i Voderson 
Arnerikada feci bir 

13 hlaglObiyete uğradı 1 

gölget uk i Hem sh shr shrss~ 
Gen~lik teşkilatı amirine vasi 

salahiyet vermişlerdir. Bu saliıhi 

yet mesaisini kolayla~tırmaktadır. 1 

Karpatlar cenubunda gençlik 
miri, muallim ve muallimesi yeti§ 
tirmek üzere modern tesisatlı ka
dın, erkek spor eğitmen kursları 

açmışlar. Mesailerini çok beğen

dik. 
Gençlik bayramlarında büyük 

intizam ve varlık gösterdiler. 
Halk gençlere yüksek bir ka· 

rakter, yükse'k kuvvet ve kudret 
_.- Demmı 15 incide 

atı 1
'. rnil dunya rekortmeni lngııı. j 

~· etı Voc1er on Amerikada yaptığ., 
a~:ı~ta beşinci olmuştur. lngiliı 1 • ~ 
iki 

11
.n rneshur rakibi Cuningham 1 Beden terbiyesi teşkilatı bütün Türk gençlerine spor yaptırmak ,.c 

\~cı olabılmiştir. onları yalnız fikren değil bedenen de yükseltmek Ye :ıağlamla~tırmak 
:Ja 0der~on iki yüz metreye kadar l btiyor. 

f.~:n &itmi~tir. Bu yarı~ta 4.19 gibi Bunun için hükiımetin yaptığı büyük yardımlarla yurdun her ta-
bir derece alınmıştır. rafında c;por sahaları kuruluyor, Gençlere spor dersi \'erecek hocalar 

---o ycti~tiriliyor, \'C nihayet her tarafta gençler spora te. vik ediliyor. Bu 

F ransada bi s~klet ~ah~maların kısa bir zamanda daha gcni51iyeceği \'C semere ini \·ererek 

~ şampiyo nası 
~ .. 100thery 19 (A.A.) - George~ 
ıt cher, bugün 250 kilometrelik 
.. rn, afeyi 6 saat, 16 dakika Yı> 
: ı ~niredc katc:brek Fran a bi· 

t 
-11 , • "mpiyona mı kazannıı5trr. 

\, c·e n~t il.inci, Lomiot üçlinci! 
•llateau dürdüncü gclmi;:len.lir. 

1 
bütün Türk gençlerini sağlam \'Ücutlu yapacağı muhakkaktır. Yal· 
nız bu arada bir nokta \'e hem de çok mi.ıhim bir nokta ihmal ediliyor. 

Genç kızlarımızın spora te~viki Ye onlara spor yapmak imkanla
rının temini ... 

Bizce bu ihmal genç <>rkeklerin ayni \·aziyctte kal malan kadar mü
himdir. Memlekete ydi~ecek sağlam \'e zinde Türk cvlfı.t!arının sağ· 
1:1111 \'l' giirhiiz an:ılnrdan cloğabilcccğ'ini unutm:ımalıyıı. 1 l~ı ;t::ı \'<'P 
zayıf vikutlu bir ananın sağlam lıir yawu yeti~tirme:sinc bugiin imkan 
olmadığı J.nhı)ılmı~tır 

1 Spor kluplerinin 
isimleri değişiyor mu? 
Cemiyetler kanununa göre kluplerin 
mıntaka isimleri taşımamaları lazımdır 

14 temmuz 1938 de cemiyetler rini memleket dışına kadar tanıtını~ 
,,anununda yapılan tadilat üzerine olan büyük, küçük, bütün klüpler
mıntaka klüp bimlerinin 13 tem- den scrıelerdenberi taşıdıkları isim· 
muz 1939 tarihine kadar deifütiri!· !er, yirmi üç gün sonra tarihe karış· 
mesi hususunda wrilmi~ olan kara- mı~ olacaktır. Bir senedenberi, bu 
rm tatbiki i;in. l:,tanbul mmtakac;ı husu ta hiçbir hazırlık yapmamı~ o 
alakadar klüplerc tebligat yapmı~- lan klüplrrimiz, müddetin azalmış 
lır. Uzun bir spor tarihi ile isimle· _.... Deı·amı 15 incide 

Tekirdağlı Bulgar 
pehlivanını 

20 dakikada yendi 
Mülayimle Manisah Halil birbuçuk 

saatte yenişemediler 
Tekirdağ, 19 (A.A.) - Diin 

yeni stadyom sahasında yapilan 
biiyiik pehlivan güreşlerine 'l'rak 
yanın her köşesinden binlerce 
yuttaşımız gelmiştir. Halkevinin 
başpehlivanımız Tekirdağlı Hü • 
seyin adına tertip ettiği bu gü. 
reşlerde yirmi pehlivan göreş • 

1 miş ve yedi bin seyirci bulun. 
muştur. Yedi saat süren. bu gü. 

~"'1Jl!'.l:!i' rcşlcr şimdiye kadar Trakyada 
-;örülmemiş bir alaka ve intizam. 
la y:ıpılmıştı r. Başa güreşenler. 

den Sındırgılı Şerif çok güzel gü. 
reşile halkın sempatisini kazan • 
mış ve bir saat on dakikada Bıı.. 
baeskili 1brahimi ayakta savura. 
rak yenmiştir. 

Mülayimle Manisalı Halil bir 
saat otuz beş dakika güreştikleri 
halde berabere kalmışlardır. Ha. 
kem heyetinin kararile birincilği 
Sındırgılı Şerif kazanmıştır. Ser. 

best güreşte Tekirdağlı Hüseyin 
Bulgar başpehlivanı Riru Andi _ 

(Devamı 15 incide) 

Gül kupası 
Müsabakalari 

Bu hafta kadıköyünde 
yap ılıyor 

Birinci kategori Gül kupası atle
tizm müsabakaları bu hafta pazar 
günii Fenerbah~e ::;tadında yapıla· 

caktır. 

100, 200, 400, 800, 1500, 5000 
metre, 110 metre manialı, 4X400 
bayrak, gülle, dbt. cirit, yüksek, 

uzun sırık ve ü~ adım atlamadan İ
baret olan müsabakalara girecekle
rin en fazla bu ak~am saat 20 ye 
kadar atletizm monitörü XaNili Mo 
rana müracaat ederek kaydedilme.. 
eri lazımdır. 

Birinciye 5, ikinciye 3, üçüncüye 
1 pu\'an verilecek ve bir atletin 

bayrak yarısı hariç en fazla Qç ya· 
J rışa gireceği bu müsabakalarda ka

zanan takıma gül kupası verilecek • 
tir. 

--o-

Güneş klubunun yeni 
idare heyeti 

Güneş klübü, dün yaptı~rı f evka. 
iade top~antıda y~ni idare heyetini 
seçmiştir. 

ldare heyeti riyasetine Sedat Rı
za, ikinci reisliğe Kemal Rıfat, umu 
mi katipliğe Hayrettin. muhasipliğ<! 
!\luammer, veznedarlığa da Zarifi 
5eçilmişlerdir. 

~ Bu mc\·sim yapılacak deniz mü-
~abakalarma istirakc karar veril. 

Bir genç kız yalnız tahsil görmek ve ~· işi t;ğrenmeklc h:ıyatta mio:.tir. • 
vazifelerini bitirmiş değildir. Erkekler na.ıl harplerde düşmanla boğu- " 
şup vatanlarına karşı mukaddes \'azifelerini yapıyorlarsa, gene; kızları· 
mızın da memlekete füzumu olan sa~lam ve gürbüz eYlatları yeti~
tirmek i~·in ~imdiden hazırlanm:ılan bir vatan borcudur. 

Rumelihisarı İdman 
Bir ligi Kongresi 

18-6-39 pazar günü saat 15 de 
lşte kızlarımızın bu borcu yerine getirebilmelerini i:-:e gene biz te- klüp merkezinde toplanan fevka . 

ınin etmeliyiz. Onun için de erkekler için olduğu gibi genç kızlar için· Jade kongre neticesinde eski he -
de beden terbiyd teşekkülleri kurulmalı, onlara .. por ve jimnastik yeti idare istifa etmit yerine 
yapmak imkanları verilmelidir. Bu tedbirleri almakta artık fazla ge. gençlerden teşekkül eden bir he -
cikmemek !!;erektir. Çünkü bu istikbal Türkiye:sinin en mühim temeli yeti idare seçilmiştir. 
olacaktır. Reisliğe; Ata, ikind reisliğq 

Fi!m!~rimizdc ne katlar haklı olduğumuzu '1.lkarıdaki re:.imler Ocman Kudret, katibi umu~ 
c;izc göste:ece~tir. l~tc Avrupalı g<>nç kızlar böyle yeti~iyor ve vücut· ğe Sait Nebil, kaptanlığa Ne,_ 
l:ırmı hüyle giizelle~tirip km•,·eth·~tiriyo:far. Biz Türk kızbrını da 

1 

Anter. iclare müdürlüğüne Bekir, 
lıuylc gürbliz ve sıhhatli görmt:k istiyoruz. muhasipliğe Bedi, azalıkla:-a ca, 

Garşak ve Hi'kmet seçilml1le:-dir. 
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düşesi, bir . Danzig ispanya emperyalizmi mevzuubahs olurmu 1 ...... ,_,, ~ ~ -- ,_, -.,, ~ ,_ ,_, -_., ~ 

çamaşırcı kadın! ispanya ir11pa· 
ratorıugu 111u Napolyon, bir hesap puslasını 

günün birinde Danzig dokalığı 
ile nasıl ödemişti? 

doguyor? 
General F ranko, ispanyada nasyonal -sendikalist 
rejim kurmak istiyor; bu , nasyonal sosyalizm 
rejim ının ispanyaya intikal etm iş şeklidir 

Almanya ile Polonya arasın~a 
bir türlü payla§ılamıyan Danzi~. 
vaktiyle ibir Fransız kadını tara. 
fından .idare edilmişti. Parisin sa
.de ve mütevazi halk tabakası ara· 
sından çıkmış olan bu kadın, iyi 
ahlaklı, ne§'eli, canlı, akıllı ve 
hazır cevap bir mahlüktu. Kai 
na ta ehemmiyet vermez her aklımı 
geleni hiç tereddüt bile etmc!:len 
söyler, kimseden çekinmezdi. 

Bu kadın, halk arasında "Ma· 
.dam Sans - Gene,. ünvaniyle ta
nınmış olan madam la döşes dö 
Danzig.di. Ker.':lisi mareşal jean • 
Baptis Lefebvre'in karısı idi. 

Bonapartm çamaşırcısı 
1792 de, Pariste Saint • Scneri:t 

mahallesinde bir çamaşırcı dük -
:fanı vardı. Camekanları, ütülen 
miş ve kolalanmış çama§ırlarla do· 
hı olan bu dükkana, ekseri, mü • 
kecfüer çehreli genç bir zabit gc,. 
lmJi. Bu adamın ismi: Bonapart· ı 
tı. 

Nnpolyonun en adz arkada şlnnndnn mnre~aı J.erene 
Bonapart buraya, eski silah ar

kadaşı Kapiten Lefebvre'in karı51ı 
olan lj08tu Catherine Hubscher'i ~a ih:iyacı vardı. Cesaret!~ ~e e~~r 
görmeğe geliyordu. Bazan kol • Jık bır kadın olan Catherının ldul: 
tuğunun altında, eski gazetelere 1 kanı az zaman içinde kendisine 
sarılmı§ bir paket olurdu. iyi bir kazanç temin etmiş bulu 

Bu kolalanacak gömlekleri idi. nuyordu. 

Bonaparte'ın gözbebeği ol~ş 
olan Lefebre saray içinde pek 
mühim bir şahsiyetti. O kumak 

\ 
yazmak bile bilmiyen Catherinb 
Tüvileri sarayı içinre ~ola§ı~ı 

pek tuhaf oluyordu. genç kadın ye 
niden enerjisini gösterdi. Çalışma. 

ğa başladı. 

Catherine, onun gömleklerini Ü· Bonaparte yersiz kaldığı :zaman 
tüler, kolala;l;iı. dostlarının evinde .daima sığına. 

Bu karı koca Bonaparte'ın iyi cak bir yer bulurdu. O kclderli, 
dostları idi. ve düşünceli çehresiyle dükkanı. Otuz yaşında idi. O kumak, yaz

mak, Fransııca ile Almanca öğ· 

renji;'Cathe ıtıe, B-O-napat'tc :tfak • 
Jean • Bı:.ptise l._efcbvre Alsa:;lı na girdiği za~an madam Lefcbr 

_, . ona: idi. On •e i yaşırıı..ıa cumhuriyet 
ordusuna yazılnuştı. Kendisinin - Yeme1C yediniz mi?. 
evvelce bir noter yanında katiplik Diye sorardı. O zaman genç 

kındd ıtaz üstehti dJah1ara: 
- Madam Lefebr, generalin şa 

yanı hürmet olan karısıdır. 'Bu 
kadın bütün manasiyle kocasına 
layık bir insandır. 

etmiş olduğu rivayet edilirse de Napclyan gülümser ve bir şey 
bu doğru kleğildir. O rduya iltihai< &öylemeden doğru dükkanın arka 
etmeden evvel köy papası olmağ:ı · sındaki mutfağa giderdi. 1792 de 
hazırlanıyordu. Lir ağustos g':.inünün sabahında 

Condes • Françaises'lerin bü- Napolyon dostunun di.ikkanına 
yük şöhretleri vardı. Bunlar bil· her zaman dah:ı az asık olan bir 

Derdi. Catherine imparatorun 
şefkatini ve kocasının büyük aşkı * * * 

hassa namuslarının ve dürüstlük -
}erinin büyüklüğü ile tanınmıştı. 

Bir gün dük de Cumberlan<l, 
bu alayt.lan bir kaç kişi tarafından 
kıırtarılınca ken.disini büyük bir 
tehlikeden kurtaran neferlerin 
buldurulması için 1000 altın Lüi 
gönderdi. Fakat içelerinden hi~ 

biri meydana çıkarak onu kurtara 
ı :ın kendisini olduğunu söylemeJi 
ve p<'.rayı alma.dı. 

İşte Lefcbvre böyle bir adam
dı. Ve Catherinin de daima onu:ı 
s?l:hk bir l:ölesi o!arak yaşadı. 

Catherine de Alsa:ıli idi. Güç. 
lü, !nıvvetli, güzel bir kızdı. Mem· 
le'::tini bırakıp >burada Markus 
dn Valaqynin yanında çalışıyor • 
du. Or~aki hizmetçi kızlannın 
C:1 neş'elisi o rji. Pazar günleri 
G::an<lc Chaumier'e gidip danset· 
ır. -:sini pe!t seviyordu. Oraya gü. 
z cl ünitormalı delikanlılar geli • 
Y-'rdu. Catherine <:nlarl:ı danset
rrcsini p1: seviyordu. İşte ken.di 
ır :mlel:etinden olan Lefebvr'i ora 
da tını.:lı. 

O r.;e-:e Cath:rin gayet ciddi idi. 
L :fcbr de lleh~:ei turette a~ıl: .. 
1 "83 de evlendiler. Daha o zaman 
Ldebr çavuş olmuştu. 

Bu harikulac1e senelerde 
Lcfo;,r baş dön.:Hiri.:.::ü bir sür'atle 
yükseldi. 

Çavuşluktan, az zaman içinde 
mlazim o~lu. Ve on bir t:ne son • 
ra da 1 794 de general clmuştu. 

Parası ö:lenmemiş bir 
hesap pusla.sı 
1792 de Catherin r.efebr bi:

~amaşırcı ve ütücü dükkanı açma
ğa karar vermişti. 

Çün'kii kc.::asımn şanlı, yöhretli 
bir asker olması, Belçika ve Al. 
manya yonarında zaferler kazan • 
ması insanı doyurmuyordu. Para-

çehre ile girdi. Cebindeki paraları 
kar§ısrnda, son !derece de müte • 19 mayısta Madrid sokaklarında yapılan bü -
hassidi. yük zafer geçit resminden sonra ispanya me:>e'e-

şı'kırllatarak: 

- Çamaşırlarımı 
.dim, dedi, hesabımı 

Catherine ona bir 

- Şan ve §erefi unutabilirim : sinin yeniden dünya aktüalitesinde çok mühim bir 
almağa gel. 

Fakat Lefebrin karısı olduğumu mevki almış olduğunu kabul etmek lazımdır. Bu 
vereceğim •. 

hiç bir zaman unutamam. geçit resminden sonra şu guali soruyoruz: İspanya l spanyo!lar da mii;lümanlık alc1'ıi i çersinde de · paket uzata. 
Diyordu. O hala Bonaparte'm dahili harbi l~panyol imparatorluğunu mu doğuru· mokrat dev/eller aleyhine projJ<ıga tıda yapıyor/ar. 

rak: 
- Gömleklerinizden birini yak- ödenmemiş hesap puslasını sa'ldı· yor? Alttaki resimde General Franko go riilüyor. 

tım. Yerine başka bir gömlek koy· yordu. Günün birinde bu hesabı General Franko. bu geçit resmini retle lspanya imparatorluğu i mini den l p:ınyol fatihlerinin tayrakl3· 
ödeneceğinden emindi. hazırlarken, yalnız ispanyada kar. ,·erdiği yeni bir maceraya bir meb· rı dalgalanan 250.000 kişilik bir of· 

dum, dedi. z f d -r. 
Bonapart gülerek: a er en zafere geçen Bona - deş harbinin bittiğini ve İ$panya - de noktası olarak kabul etti. lştt lunun başında olarak ihti5amla ~~· 

_ Borcum ne kadar? ldedi. B:.ı part'ın arkasında daima L efebr nın çok muhtaç oldu bir sulh de\ bunun içindir ki İspanyol ordusu ti. 1.spanyamn harpcu ve fatibat1e 
"·ardı. İmparatorun adımlarım ta rinin başladığını gö~termek isteme- ba~kumandanı, üzerinde Sid'in, mc mazisini, bir imparatorluk muJıitl 
kip e:lerek Berline kadar gelmiş di. Bu geçit re$minc a;ıkça askeri kadc'lcs Fcrdinand III'm. katolık raratmak için sancaklarla temsil c~· 

sabah saatimi rehine koyabildim, 
tam on beş fran'lt al.dım. 

Catherin omuzlarını silkmişti : 
- Şimdi bunu bırakın, dedi .. 

General olduğunuz zaman borcu· 
nuzu ödersiniz! • 

ve bunldan sonra mare~al ünva- bir mahiyet vermek istedi ve bu su. 1 ~panya kralının Amerikaya gi. tirdi. Madridde bundan sonra fll~ 
nını kazanmıştı. Şimdi Bonapartı!l _ ,,__ önrniyecek olan zafer meşatesil11 

emriyle Danzigi muhasara etmiş şokola vardı. Bunu mareşala uza. teklifsiz halini muhafaza ediyor. lcendi eliyle yaktı . Frankova t.:parı· 
bulunuyordu. tarak : du. Sarayda herkesin içinde: ya harbini kazanmak kafi ·gelmirot'· 

Muharebe dehşetli olmuştu. - Şokola sever misiniz? diye "ihtiyar çapkın,. dediği gibi, 10 bir imparatorluk yaratmak i5lİ • 
O gittikten sonra işçi kızlarına: 1807 senesinin §Ubatından 24 scrdu. Bugün beraber kahvaltı , bir günde, imparator içenin maiye. ! yor. 
- Zavallı ıdelikanh 1 dedi. He. mayısına kadar devam etmişti. etm:yeceğiz ama size Danzigi v~. tinde bulunan madam Valsh Fer. 

sap puslasını kendisine gösterm'!. Bonapart her ne bahasına olursa riyorum. Onu siz zaptettiniz. Size ante : Bizzat ba~kumandanm son 111l • 

ğc cesaret edemedim. Bana otuz olsun Danzigi ist iyordu. Eski ar. bir şey temin etmesi lazımdır.' - Bonjur cadıcığım, demişti. tukları, lspanyol nazırl:ınnın beY
3

• 

frank borcu var. Fakat benim ken ka':iaşı olan mare§ala şöyle biri Dük dö Danzig bu şokolamı ka- Sonra onun hayret ve hiddetle natı, \'e l panyol radyolarının har· 
dl3ine itimadım var. Günün birin- mektup yaz~ıştr : ~ bul ediniz. Küçük hediyeler -Oost. kendine baktığını gorunce: bin nihayetindenberi her akşam ~ 
de adam olacağından eminim. "Sizin zaferiniz Danzigi almak 1 !uğun idam esine yardım eder. 1 - Ne oluyorsunuz? diye hay. mm eden propagandası Avrupa ~t· 

1 

· 1 l 1 · · h ··z bı Bu hesabı, Danzig odükalığı ola· olacaktır. Bunu yaptığınız z~aman . Bunu d~yan Catherine sevin- k~rm'.:ştı. Bu kadar k~~rlığa .. ~a 
1 
çın . ~?~nyo .. mese :~ının cnu ıtıı· 

ıak kcn.:iisine az bir zaman sonra benden çok memnun olaragınıza cınden deh olmuştu. 1 hıç ]uzum yok. Ben boyle biJyak medığını mutemadı~ en l spanyo 
ödenmiş bulunuyordu. hiç şpheniz olmasın . ., 1 bir ma.:la:n olmadan evvel sizin 

1 
ra tekrar edip duruyorlar. 

. . . Hemen çantasm:ia Ecnapartın ~ ı (' ı 1,• nl 'd" · ? Çama~ırcı kadının kocası pek Nıhayet Danzıg alınmıştı. Bır 1 • l:oconızın hastalıgında ona hasta. , .encra • ra m. nereye gı t)Or · 
.. hesap puslasını çıkararak cna ıa . . . . . B ·· ı d r- ı· bf\'8• 

nz zaman içinde nasıl bir adam ot· kaç gun sonra Bonaparı. yanma . • .. bakıcılık etmıştım. Bız eskı ahbap u son gun er e ut:nera ın · rı 
de etmıştı. Bonapart buna cok gul I h d" 1. • d . . .. ıtat na •e tsp .. n'-·a - gand"sıfll duğunu herkese öğretmişti: mareşalı çağırttı. Sabahın altı b:.ı - .. • . . v • • arız, ay ı gc ınız e sızı ope. ı \ .. J P op3 "' i 

General rütbe:ıine kadar yüks'.!1 s;uğunda yaverine: 1 m~ş. ve Catn:rının kuhgını çe.:- )'İm! . 1 hareketlerine nazaran lspam·:ıd3~r 
miş bulunuyoriJu. Catherinin ça. - GidiJ) dük dö Danzige, ke:ı- ı mıştı. ' j Cenebir akşam, uzaktan ma yeni rej!.~!~. esas hedefleri şunla 
maşırcı ve ütücü kalmasına artık disiyle beraber kahvaltı etmek is- * * * elam Catherini görünce Bonapart olarak goruluyor: . 
imkan yoktu. O, .dükkanını bırak- tediğimi haber ver iniz! . nu kadar büy:·::liik zayıf ve za. beraber olduğu düşes ıde Lusiye. 1: ~a yona! - Sosyalist ihtiJAlı. 11 
mak mecburiyeti karşısında çok Demişti .. Yaver hayretle: valh bir Catlıcrin için pek fazla ni biden bırakarak onun yanın:ı 2: İspanyol imparatorlu~nu 
ınütees:ıirdi. ister istemez bu iş· - Dük mü?. idi. Sarayda onu çekemeyenl::r l:oşmuştu. Catherini koluna ala. tekrar tesisi. 

• G l k b ·k· a~·e,·e den vazgeçti. Yeni generalin şim· Diye sorduğu zaman Bonapart: pek çoktu. Asilzadelerin hepsi uk d'.:şesin yanına getirmiş ve: ,enera Fran ·o u ı ·ı g J • 

. t bugiil1 <l: parl"k bir hayatı vardı. Kocası. - Evet, de:ii. Benim için bir kendisiyle i:;tib:a cdiyorkrdı. ı - Düşes, demişti. Size düşes: yetı~ebilir mi? spanyanın . de 
etrafında güzel l:adınl:ırın per- dük viicuda getirmek gtiç b'r :§ ' llatta o:ıu imp:ıratorun gözü.1. clö D<!n:ı:igi tak•:iim ederim. 1 içersinde bulunduğu şerait içersıfl 
vane gibi dol:ı'jtıklarını görerek midir, zannediyorsunuz?. 1 den •:lü~iirmc'!: için b~n tÜl'lü dedi - Na:;ıl? Düşes ünvanını tahakkuk eder mi? Ü ,·ö 
canı tıkılıyor.:lu. E::ki zamanı ne Mare~al impartorı•n yanrıa k:ıfüıl~:- ~·a='tılı:r. Fnl::ıt Donap:ırt L::!br:n ii:ıtünc mi düı;ürdünü:ı:? hpanya d:ıhiliye nazın M 5kll 
":ad::r n:-ıyor.:.ı: I 'rd'·-·i :rrı::n kentlisin· r:>": r-cP'e- c::·. i c:, :i~r ,ı r . 1: ::: ::,.o. 'u. - ~·-ı·· ı :- rra·1:ı n. bu ü:ıva:ıı ::ı. Ler.<>ı~ Surer'e ~ö~e !c:rrnra-la . t 

O eilnler neiyi g::nıeröi ! Bu a l• buldu. O zamanlarda ·a bı:<; i ı Altın b:r l:olb: mıl"'!t olan n!i ka-:lar yiikselttim. 1 rulacak yeni nas;·onal : SendiJ\al:c 
layiş ve yül:sek hay ... t Cathcrini 1' okluğu gibi Danzig 'şehri ~o-kola- Cather:nin gözünden düşme:ıine Ve imparatcr, Catherinin ko • rejim Almaıiyanın nac;yonal S0~~8j 
~ok üzüyordu. ::iyle meşhurdu. irr:kan yoktu. !unda düşes dö Lçsiyenin yanın- . lizm rejiminin ispanyaya i~.tı 8 

İmparatorluk vUcuda gelmf~ti. Bonapartın önUn de bir paket 1 Catherin hala o eski tasasız ve dan aynlmı§tı. etmiş şeklidir."Devamı 14 ürıcudtı 
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mrtıtiA HEN&iil" 
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HABERIH TARiHi RO~ANl . 32 Yazan: M l\,ll ;ğa'fffe r M l\::!l lril n t~n n 

Halk üzerine yağan ok, bir 
panik yaptı. Raşid kaçtı 

- Oicayto. Burası ,bir mclabci başlamr~tı. Kütahya tarafındaki uç 
~IUın değildir. Tanrılar, kadının 

e\'kilni tayin etmiştir. EC'dadımız 
liile b" 

un ve yani Gcrmeyan ailesinin rei
si olan Alişir, Osman hanın müte
madiyen bir çığ gibi büyüyüp hü_ tııı oyle hareketi menetti. Aklını 

0Ynattm? kümran olmasını çekemiyor ve e-
Ve Afroditiye dönerek: tinden geldiği kadar aleyhine çalı-

Oynaşhisar önünde sergcrdC'ye 
rasgeldi. Bir harb oldu ve Tatarlar 
mağllıb olarak tarümar oldular. 
Birçoğu kılıçtan geçti. Bizzat Or
han, Çavdaroğlunu takip ederek 
arkasından haykırdı: 

\· - R:adın. Diye haykırdı. 
~ e . 

Giyin şıyordu. - Teslim ol. Yoksa sonu nice o-
vıne d"' Arada sırada Gerrneyanlarla Os_ !ur halik bilir! \' on. 
e halka haykırdı: manlılar arasında müsademeler de Fakat Çovdaroğlu kaçıyordu. Or. 

- Dağılınız! oluyordu. Alişir Osmanlı devletinin han atını mahmuzladı. Hayvan gö-
Qa~r gürültü koptu. Çcpe yanın- izmihlali uğrunda bütün gayretini rülmemiş bir süratle Çavdaroğluna 

okçulara emir verdi: sarf etmekteydi. yaklaştı. Koca hünkar oğlu Orhan 
- Ok! Osman han bu vaziyeti önliye - atından fırlıyarak Çavdaroğluna 

l' lialk üzerine yağan ok bir panik bilmek için oı';lu Orhanı Karacahi- öyle bir yumruk indirdi ki herif a
~Ptı. Vezir Raşid kaçtı. Olcayto sara gönderdi. tından yere yuvarlandı. Esir etti -
~ vr ı:e dehşetinden şaşırdı. Çepe Fakat uç memleketlerinde ve ci- !er, ellerindeki mallar alındı. Bir _ 
~·arı. et.mişti. Hayatını güe< kurta- varında son zamanlarda birtakım çokları tekrar kılıçtan geçirilerek 
il:. il Olcayto Çepe'nin kazığa çakrL : karışıklıklar meydana gelmiş, Os- cezasını buldular. Orhan keyfiyeti 
Ca~tnı emretmişti ama, bunu yapa- l manın epeyce canı sıkılmıştı. llha. 1 babası Osmana bildirdi. 

habayeğit kimdi? · nikrin, Selçuk hiikUmdarhğını elle- Osman han iki yıldan beridir uğ-
ııı?:Pe bunu müteakip dağa çekil- rine geçirmeleri üzC'rine bu havali- ramadığı Karacahisara geldi. "Çav. 
a~tı. Böylece Afroditi .ile Olcayto ye epeyce Mogol ve Tatar aşiretle- dar oğlunu abd ve amanla azad ve 
ad 8llıda dehşetli bir husumet baş- ri gelip yerleşmiş ve bunlar kısım garet olunan emvalini iade eyledi. 
d 

1 
\'e bir hafta sonra Olcaytoyu o- kısım miitemadiycn etrafı iz'aç et- Tevabiinden esir edilenler itlak o-

~llda zehirlenmiş ölü buldular. mekten hali kalmamıştı. Bilhassa lundu. Bundan mütenebbih olan 
an zehirle itlıif olundu! bunlardan Çavdaroğlu ekseriyetle 1 Çavdaroğullarr Yıldırım han devri-

lıa(froditi bunu Raşide atfederek Osman iline de taarruz etmekte ve nedek ali Osmanla adavet etmedi-
ftd kı teşvik ettl ve vezire hücum halkı iz'aca dE'vam eylemekteydi. ler.,. 
r~~tek. belind<.'n ikiye ayırmak su_ .. "~u ta~ikle maişet edip gezerler, 1 Bursa üzerin~ ~azyik devam edi-

r/1e onu da katlettiler. yururlerdı. Fırsat bulduklarınca yel yordu. Osman ıçın izalesi 13.zımge. 
0

8 
epe Afroditiyi himayesi altında. gibi eserler, sel gibi yol keserler, len en büyük düşman Bizanstı. Bu 

ııı·lllan Ulkelerine gönderdi. Bir ans11.1n köy basarlar, il boy vurur_ nu dıştan ve içten tahrib etmek 
h liddet çalkalanan !!haniler yeni tardı . ., gerekti. Kösemihah davet ederek 
l'ıı;ın gelmesi üzerine biraz d-0~ - Orhan bey, babasından aldığı fikrini söyledi ve: 
te duıar ama, Afroditi de Yenişehi talimat veçhile mütemadiyen bu - Ne yapalrm Mihal, diye sor -

o"ararak hünkar huzuruna çıktı. sergerdcyi gözler ve harekete baş- du? 
. sınan han bu hikayeyi, Afrodi- lryacağını duyunca ılgar edip yaka- - Bursanm mukavemeti üze _ 

• ~ ağzrndan dinlerken ağlamış. ladığı yerde perişan edip firara rinde bu tedbirimizin hiçbir seme
~ll" adının bu büyük cesaret ve mecbur eylerdi. resi olmaz. Onlar hem kesir hem 

"rer ~ıııd ıne hayran olarak onu al- Filhakika Oı-hanın elinden eıa - de müsteittirler. Balbancrk ile Ak-
ltı.q. an birkaç kere öpmüş ve sor_ man diyen Çavd:ıroğlu, 715 tarih. timur hisarlarında sabittirler. Şeh. 

t1ı: !erinde artık bu hareketlerinden re hariçten imdad ve erzak sok -
' ~ dilersin benden Afroditi 7 vazgeçmiş ve bundan dolayı da Or muyorlar. !çerden çıkacaklara mü-

::. ~afilıim ee,·ketliı hakanım! han ordusunu terhis etmişti. ~mıı. saadet etmiyorlar. Taciz ve azyik-
lınaz, ıste ! AIJ§II" bunu !Jrsa't !5ilmiştl. Orlıanm tc 1srar ediyorlar. 

: h!irayı ! :ıskerini terhis edi!J de Yenişehire Etrafa akınlar yapmakta devam 
••liray 1 çagvırıldı. dönmesi üzerine Alişir derhal Çav- ediyorlar. O havali köylerı' bı·ıa·mu-bir ,,., _ lUzura Eüyük 

1 ~ugu daroğluna haber gönderip: kavemet ele geçiyor. Hemen he _ 
"liııaı ~ tanzim olundu ve Köse 

.,,. - Orhan Eskişehire a'zım' oldu. men rumların elın' de yalnrzc B ti~·..ı:,. :1.1traya kendi eliyle hil'at a ur-
• "l«ii 0 Harekata devam ede ko" ! sa kalesi kaldı. qa11 • sınan han murassa bir J 

Çer verd' Dedi. Filhakika bu tazyika daha "rl _ t ı. J 

lir .. , Çavdaro~lu I~aracahisarda ku- !arca mütehammildir, ama, biz de 
aı.ı Ve Afrodili n:ıili meram 

~ı.ıı._ rulan pazarı bastr. Pazarda bulu- arkasını brrakmıyacağız. 

Osnı.a nan ahalinin mallarını yağma etti. Bu itibarla Bizans nezdinde ya-
~ın n bunu Bizans hükümdarı-

l'a Eskişchirde bulunan Orhan bu ha. pılacak herhangi bir tedbir Bursa 
lıı () nına kar koymıyacaktı. Tari-

~ıtı beri alınca kan beynine çıktı. Sal- tekfuru (Bursak) rn kuvvetini kes-h, 
8 

ani encümeni Osmanlr tari-
"oalia 600 den: tıkla Aykutu davet ederek hızını retmiş olamaz. Maahaza düşman 

sı:n askerle Çavdaroğlu üzerine ılgar d~mandrr. Onu içten ve dıştan taz •in
6 

an han 714 senesinde ordu-
~~;. Bursa üzerine azmedip gü_ elli. yik greklir. İrade edersen şevket. 
~~ ı:l~hınr vura vura şehrin önüne 

ı. }\ 
lljj ~ apılarından birisinin önü-
lııl!ta a.rargah ittihaz etti. l{alenin 
lııa.ı~ ııeu, nüfusunun kesreti zaten 
lııils~du, Muhasırlara nispeten 
~:ti hftzlarrn daha fazla olduğu e b 
!lata Urçlarmda muharebe ve mü-
~al'ı\~l'a amade olarak görülen a

arda 
'l'eıt n anlaşılıyordu. 

b~laıı, iuru (Bu~ak) evvelce vuku
i 11111 ~arbde Osman gaziden yedi_ 
~~ne ı:>ı. t~dibden gözli korkmuş ve 
~eıı kulJıyetli bir kuvvete malik
~aı" Osllıantrlara karşı çıkamayıp 

"l'e l'rılt .kapanmakla yılgınlığını gös 
ıııı:tı. Osman han da kalenin hü

~ı Zaptı mlimkün olamıyacağ1-
rl: aıııadı lI" .. "'- .,., · ucuma musaade etme-
' ~·eıt·b 
k11ı ı edilen divanı askeride 

enin ti 
~kıl! zerine h:ıvale yapılıp 

tılr llı.ekıe almak tedbiri takar 
etr " -() ı. 

~ Stııan h 'ıı~a an Bursanm. kapJ·c:ı ve 
~'rcı~:.~nğ cihetlerinde münasib 
Pı~a:u ll'lahallerde iki hisar ya-

ltie lnı enıretti. 
~a~ arların ikmali inş.,atına ka -

trıı,:eçen zamanda ordusundan a
~ dı r lllUfrezelerle "etrafa akın 
\:"~ıı!\onunü ilini vurdurdu.,, 

~r111d lla.n hisarlardan kaplıca ta -
~i\l'ı a!tıne ye.Yeni Aktimuru yu d ~ b ' • 

~ .. agdakinc de "diliri ı-:irgir ve 
""'ar· ~lll lr 1 düşman<:ikar., B~lbancık 

"ll~·et~lcsini dizdar tayin eyledi, 

1 

~ ııı •ne alacağı ad:ıuıların inti -
1 re · lt u· Sınc bıral:tı. Padişah da 

1 ' c ·~:e · 1 · d · ' 'cı.1. nı "ııre av et ettı.,, j 
·at (, 

... 1 r. •dhr) bl"y de artık Os-
. a ,.., ·1 • ı ~ ..... a. a~ı ;:..r pençe eşme<;~ 

-------

- Kızım lspanyolca şarvı 
söylerken gözlerinizin yaşard!~ı 

nı gördüm. lspanyol musunuz'? 
- Hayır. Ses ve şarkı ınua: 

Meyhaırıı®<§Je 

Meyhaneci (bedava düşkünii 

müşteriye) - Hey anlıyalım. G•· 

lip bir bardak su istiyor, sonra 
kollarını sallıya sallıya yürüyüp 
çıkıyorsun. 

- Sen de ne bekliyorsun. Bır 

bardak su ile sarhoş olup sende
liyerek gidecek değilim yat .• 

NAPOLYON DEVRiNDE 
- Bugün kahramanlık isteme'! 

madalya stokumuz bitti. 
-Frans·z karikatürü-

linıiyinı. 

'I 

Karakolda sen bir şey söy 
leme lafı bana bırak . 

asabett ou m1Y1ş 
- Smokinle kol saati takma· 

nın adet olmayışı bence çok iyi. 

- Neden? 
- Çünkü, hem smokin, hem 

de kol saatini bir araya getirme· 
nin imkanı yoktur da ..• 

Amelebaşı - Burada her şey 
elcktrikledir. 

Yeni amele - Evet. Ücretltr 
de bile ayni tesir var. Vereceği

ıum, yine Afroditiden istifade ede- niz ye\'miyenin mikdarından balı 
lim. Bu sefer yanmda Miray da scttiğiniz zaman elektrikle çar-
var. Ne buyurursun? ıpılmışa döndüm. 

(De\'amr ,·ar) 

11 

-İtalyan karikatürü-

~a<SJnırDok 

- İşittiğime göre, arkadaşınız 
Mahmud sağır olmuş. Doktora gi 
dip kendine bir baktırsa ... 

- Evet. Baktıracak amma, ni. 
şanlısı şimdi taganni dersi alıyor 
Onun tam.malanmasını bekliyor 

Saf, ihtiyar kadın hayatında 

ilk defa olarak şarabı tattıkt~n 
sonra başını kaldırarak 

- Hayret, dedi. Tıpkı kocamın 
kırk senedenbcri aldığı iliı.çın ta
dını andırıyor. 

Çocuk (Berbere) - Sakal çı
karacak bir ilacınız var 1111? Misa• 
fir kadınların beni öpmelerinden 
bıktım, usandım. 

- O yenilmez. Hayatında an
cak benden dayak kedi. 

- Atma! .. 

Oğlumdur! .• 

-Fransız karikatürü-

~ünDeırD 

- Senede kaç gün vardır oğ
lum? 

-Yedi. 

- Haftad" '"miyorum. Sene-
de kaç gün vardır? 

- Anladım efendim. Yedi gürı 
var. l'azar, Pazartesi, Salı, Çar· 
r-:aı ib:ı, Perşembe, Cuma ,Cuml\t'
tcsi. Bunlardan başka bir günün 
adını işitmiş değilim . 
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azan: PEARL S. BUCK--------------

KAPLRN 
<FO 

-6-
- Kimse geleceğimi bilmiyordu da ondan. 

Fakat geldim işte! 

Kapıcı omuzlarını kaldırdı, başm.ı kaşıdı, 
ayü,armı siirükleye sürükleye uzaklaştı. 

Mcıllı avluda yapayalnızdı ve epeydir bek
liyordu. Korkusu yavaş yavaş geçti ve planını 
kurmaya başladı. Bu planın ilk kısmını esasen 
tahakkuk ettirmiş bulunuyordu. Kaplarun ma
li!cane.ı:ine gelmiş ve hemen hemen kim.senin 
giremediği bu yere gayet kolaylıkla girmişti. 
Iı'aknt şimdi ne olacaktı? 

Elini ma ... i yün gömleğinin içine soktu. Kü
çük çelik tabancası koynundaydı, hemen hemen 
kalbinin üzerinde. Hatırlıyordu: babası bu taban.. 
cayr, paraytı. ihtiyacı olan bir Amerikalıdan al
JnJştr. Molli bir gün evvel, evden çıkmadan, kü
tüphaneye gitm~. büyük masanın gözünden ta
bancayı almı4tr. Babasının onu oraya koyduğunu 
biliyordu. 

Demek daha aradan bir gün geçmişti. Adeti. 
rüya görüyorum gibi geliyordu ona. Şimdi, şato

nun avlusundaki fena bir sırada oturuyordu. Bu 
şatoyu Kaplan yaptırdığı zaman daha Molli doğ. 
mamıştı bile. 

Molli, hayduda karşı öfke duymak istiyordu: 
"Bütiin lıunlar zavallı kimselerden alman pa

ralarla yapılmış şeyler., diye düşündü. 

Fakat bu düşünceyle onda, biraz evvel hemen 
hemen kaybolmuş olan korku tekrar ca.nlandr. 

Birdenbire şatonun iç kapısı gıcırdıyarak açıl
dı. Kaprcr, yine aya.kiarmr sürükleye sürükleye 
ona doğru geliyordu. 

- Kaplan dedi ki, benim kız kardeşim, amca
mın kızı falan yok, dedi. Anasmm ismi üzerine 
yemin ediyor. Yokmuş. 

Kapıcı küstah bir gülüşle ilave etti: 
- Sizin için "glizel mi?,, diye sordu bana. 

Ben de "şöyle böyle,, dedim. "Gelsin,, dedi 

Molli elini tabancasının tetiğine koydu ve a
damın arkasından gitti. İç içe birçok avlulardan 
geçtiler, nihayet bombog büyük bir odaya girdiler. 
önden giden adam küçük bir ka.pı açtı, • 

- lşte, dedi ve kızı içeri M>ktu. 
lçerde, uzun boylu bir genç adam masaya. o. 

turmuş, yazı makinesinde yazı yazıyordu. Ba.şm1 

kaldırdL O zaman Molli küstah, fakat güzel bir 
çehreyle karşılaştı. 

Genç adam, kıaaca: 
- Buyrwı oturun, dedi. 
Sonra Ii:apıcrya: 

- Haydi ııen git yerine, cıeaı. 

Molli oturdu ve ~içekli boh!:a içindeki çıkını
nı yanma koydu. Genç adam ona bir an hiçbir 
şey söylemeden bakll. Sonra,. bekçi kapıyı kapayıp 
girlince, oldukça. tatlı bir sesle sordu: 

- Niçin beim amcamın km olduğunuzu iddia 
ettiniz, dedi. Herkes biliyordu benim öyle bir hı
sunun yok. 

:Molli gillilınsecll. Demek herkesin o kadar 
korktuğu Kaplan buydu ha! Gayet basit bir ge
kilde konuşuyordu bu adam. 

Onun sorduğu ııuale cevab vermedi: 
- Burada yazr makinesi göreceğimi hiç zan

netmiyordum, dedi. 
Genç adam yüzünü buruşturdu: 
- !yi işlemiyor, dedi. Bir şey var, takılr. 

sor. O kadar aradım, bulamadım ... Kızdım, kaldı
np pencereden aşağı uçurııma atacağını. geliyor. 

Çeviren: VAHDET GOL TEKlN 

l''akat başkasını bulmak güı;: ..• 
!r!olli birden : 

- Gösterin bir bakayım ben, dedi. Kolccde 
vazifelerimi makinede yazardım . Belki ner esi bo
zuk anlarım. 

Molli, genç adamın masasına doğru yaklaştı. 

Öteki bir ~ey söylemedi, sadece hiç beklemediği bu 
mi!afirini baştan aşağı süzdü. 

~1olli, genç adamın arkasındaki elbise nin ka -
lın bir kumaştan olduğunu gördü. I-:Uerinin temiz
liği gözüne çarptı. Tekrar: 

- Gösterin bakayım, dedi. İskemlenize o tur. 
maya mil.saatle eder misiniz? 

Adam birdenbire kalktı. Genç kızın hareketle
rini alakayla taki· ediyordu. Molli makineyi göz
den geçiriyordu. Biraz baktıktan sonra: 

- Anladım, dedi. Kordela şuı·adan· geçecek. 
Kordelayı düzeltti ve tecrübe olmak üze re , 

ingilizce olarak bir cümle yazdı: 
"Değerli kimselerin vatanın yardımına koş

maları sırası gelmi§tir., 
Kaplan, büyük bir hayretle: 

- İngilizce biliyorsunuz derrıek siz? diye sor-
du. 

- Dört sene Amerikada kolecde okudum. 
Makinede yazı ,yazmasını da orada öğrenmiştim. 

Başını kaldırdı. Genç adam ona hayran hay_ 
rıı.n bakıyordu. 

- Bende ingili.zce bir kita.b var. Okumak isti
yorum ama, iyice anlıyaınıyorum. Siz okuyabilir 
ıni.!i niz ? 

Kız gülümsiyerek: 

- Tabü ! dedi. 
Genç adam bir göz ~ekmiş, kitabı çıkarmıştı. 

Sanki "birisine bir emir verir gibi: 

- Bu ne demek, izah edin bana, dedL 
Bu, Kari Marx'ın Das Kapital'inin bir tercü

mesiydi. Molli içinden gülüyor ve kendi kendine : 
"Kaplan bu ha! diyordu. Nasıl oluyor da bu a. 
damdan bu kadar kişi korkuyor!,, 

Genç adam, adeta dert yanar gibi: 
- Kelimelerin ekserisini teker teker anlıyo

rum, diyordu. Fakat cümlelerin manasını anlıya
mıyorum. 

- Bu kitabr size izah edebilmek için giinler
ce ııam.an lazım..: a.Ib'uki:·ben ~\Ua.da Pe~ u~un 

zama:n k.alamıyacağım. · 
- Sahi, eiz kimsiniz? neye geldiniz buraya? 
- Sizi görmeye geldiin. 
- Korkmadınız mr? 

ıtolli: "Hiç korkmadım,, diyecekll Fakat 
Kaplan namuslu bir adama benziyordu. Onun için, 
yalan söylemek istemedi, itiraf etti: 

- Evet, korkuyordum. Fakat bazı scbebler
den dolayı sizi görmem muhakkak lazımdı. 

- Hangi sebeblerden dolayı? diye sordu. 
Söyleyin, artık korkacak bir şey yok. 

Molli, söylemek istediği şeyi nasıl anlatacağı. 

nı bilmiyordu. 
- Biilyor musunuz benim neli:adar karnnn aç! 

dedi. Vapurdan çıktığımdanberi bir şey yemedim. 
Kaplan: 
- Vapurdan mı? diye sordu. Kimsiniz siz, 

BÖylesenize? 
- Kim olduğumun ne ehemmiyeti var! Deniz 

kryrıımdaki kü~ bir §ehirden, ihtiyar bir Çinli

nin kızı. 
(Devamı var} 

Parsonun metresine faalh·eti hak Hellis seslendi: 
kında malümat \'ermiş ~lclujlunu/ _ Gclıyoruz. 
.;anmıvorum. Katalina onun sık 
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babası 1914 de Şarbrua mutıa 

sinde ö!mü~. anası da onu bı 

rak ortadan kaybolmuş. bunun · ı Matmazel Verpen: 
,.;ık yaptığı \'e daıına p:ualı o!m ak . . 

• Jöndüğü seyahatlerinden başka ma · - IIellı3, dedı, çabuk anlat ne rı. rine Kompiyende oturan 

l 
lüma0t~ .. sa~ip de~ild~ . Pars~m. sı~rı-

1
1 lur? bu kadının izını na~ıl buldun? Joli \'l~ isimli halası tarafından i 

nı h~"''"Ln. metresınclen ::.ak l}Or. _ Ccne Par,;on ~ave inde .. Ba!1. edilm:şti . 

1 
du. Ad~layid daıma sinirli \C dal· c;etti<«ın \arı halını,; . kelim~\·e bi, r· · , ·d ı. d 

• 1 •• v • , 

1 1 
. b' ı. . • . ı \.Cmpı~ ene gı ere .... ma am 

l 
6ın gorm..ı,'..{U ,.;:oca,,mm ıa ırıoe ır mana ,·erince ilk i~·m milll ktitüp , . ··-·· .. . . ,, 
d '"'i-:::iJ-ljl- 0ıdu1Tunu f :ırketmi~ bu· :> • • ı \ e ıle ~o. ~tum. Ondan ~Iıre. 

-..,, ..... J\. • ,., • ,.. h.ıne e ba- ,·ura ak Tulon ha:lı<;e..,. t · 1n ... 7 t · · d t h}ı'\'C 
nun .;e'oeJ--· nı· d•r "'"m ·1 len uzur. . . • .. • C\ ın -.;~ son ~<:.rınm ~ a ı ı... 

- _ •Jl -~''"" ••• • • nın L.ıLı.ın tabı.atını o zaman!.ı ga . •w • • • 
1 

"'!' 

z~ıman ug;aştıkt::m sonra \azg.çmı~ zet..!:.!.d.!n okumak oldu. ~. I ırc) ı ·Jıld•ginı. Panste 1\I. FransU\ 

tı. 193 ı ele te,·kif edılmiş, 19~~ şuha ilinde birinin yanında ç-a!ış 
Parsonun ise kuHei m:ıne\ İv<!· tm:l:ı ce~ sene hap-e m:ı!ıküm Ol >ğ":cndim. 

si kı:ıtmı~ ~c onun ~~tiha. ~ k~;ar ! mu :tu. Bu_ iki tarih a~~::ıındal~i. ga _ 1\1. Fransuva mı? 
vc:·mı:ı olcluguna kaıuım. Oyıe:.ı l:.! .::.-tc kolek ıyonları.:ıa goz gczdırınn 
wııkanun ak~amı intihara lıazı laıı 'PCY maifımat eiin:lim: 

~ı~. ta~a~ca6ını ~oldur~m~t:ı L~ O zaman gen~· kızın etrafında ikı 
kın mu."~:.lderat . blli;ka lurl~. 1 1,~e:.iı. 1 ~rke!;: pcr\'nne o!m-..ı~b. Bunlardaı. 
Paı ~on fıh'akı bır kurşunla o.du, fa· biri Koletto i"1ninde bir ttah·an bah 
kat kendisinin attıJı bir ku:şunla riye mJhcn:füi. d·ğ~ri b~ron d ı 
değil... Provens isinıli biriydi . l\lirey bun· 

- Onun nasıl ö'.düğünü biliyor !arın iJdı;ıne de yüz \'ermiyordu 
sun demek Hellis? Birinci~i. genç kızdan evrak talar . 

- En~t . biliyo:um. Bunu da ge
ne Parsonun razı masa ı üzcrınd< 

bıraktığı kağıt sayesinde öğrendim. 

Bu kağıdın al t tarafında, rakaml::ıı 

dan sonra yan m kalmı ş bir l.clime 
olduğunu biliyorsun. Kayınbirade· 

rim bu kelime ile kati lini ele \'eri
yordu. Ölüm hali nde yarakınınca 
erkek pardesüsü ve ~ap!rn~ı giymi~ 

olmasına rağmen katili tanımış, son 
bir gayretle kalemi eline alarak biı 
kaç harf karalamağa muvaffak ol· 
muştu, lakin bu kelimeden ancak i· 
ki heceyi La ta hecelerini yazabi ldi 
\'e cümleyi tarnamlıyamad:ın yere 
düştü. Halbuki o La Toıılomıaisc 
(1) kelimesini yazmak istiyordu. 

Kağıttaki rakamların manasını 
anlayınca bu iki hecenin "Tulon· 
lu kadın,, kelimelerinin ilk heceleri 
oldumınu ı~rttm c ~ct:ı e-tıım. 

Parsonun ka tili, 1931 de "J\ la\'İ do· 
ya,,yı çalmak işinde suç 'ortağı \'t: 

sonradan beş seneye mahkum olar. 
kadrndı. Şimdi ondan intikam alı· 

yordu. 
- Yani ::\1irey E stev? 

- Evet, M ire\" Estcv. . . 
- Mada..'n Joli,·cnin yeğeni ... Ah 

IIellis, nası! oldu da katili bzn san· 
dm? 

- Hayır, sevgilim. Ben seni h.iı; 

bir zaman suçlu sanmadım. Sua_ 
böyle şeyler söyleme .. 

- Aah Hellis, hiçbir zaman hen 
Sustu. Adcl;ıyid onbrı çağırıyor 

du: 

aldığı ~abit olmadığı i~in ewe'a seı 
be"t brrakıldı Ye mukıkemesi neti· 
c~inde beraat etti . Baron dö Pro. 
\'ens gıyaben on sene h:ıp~e mah· 
kum oldu. Fabt poli-; onu y:l!.;:ılı 

yamadı. Genç kızın çaldığı "m·ı, i 
do3ya .. işte bu adamda idi. !\ lire) 
de böyle ~öylüyor, İtalyana t•vra~. 

ycrmcdiğini ifade e:liyordu. 

Gazetelerin hu ha\·adiı::leri b:ına 

hakikati şimdi anlatıyordu. Baroı. 

dö Provem, Parsondan b::ı5!,a-1 de· 
ğildi. l\ li rey Estevi kandırarak 

"mm i dosya,.yı elde etmiş. bunu 
Italyana satmı~tı. Parrnnun şifre'ı 
hesap purnla ;mdaki " 19:H ağu to· 
suncla İ talyandan 30 bin fran!\, 
kaydını unuLrn:ıyın . l\Iuamma s:ı.n. 

dığumz mesele ne kadar sarihmi~ 
değil mi? 

- Sabret sevgilim. Sen de bdD ~ 
düştüğüm hataya düşüyorsun <I ıı\ 
tirat et ki ilk günlerde sendeJ1 ~ 
helenm~~\te mazurdum. Bu ~· 
mat bmi yanlış yola 

Beni affediyor musun? 

- De\ anı et H eli is ve çanJ ı 
. \ delayid gelec~k. 

mck oda"'ında bu müşahedeo:ı 

korkuttu. Duvarda bir i~ne ~ 

üzerinde iki büyük şapka iğrı 

boş yerini görmü~trlm. Bakı;ı 

bunu farkettiğ imi anlayan ihlll :~ 
kadın bunun üzerine ağTındaft 
'rnçı rd ı: Bu iğneleri yt'ğeni olaJI 
almıştı. 

I3u malumatı aldıktan sonra 

ri ~ na:::ıl bir haleti ruhiye ile I cı 
:lüğümü ta:;anur edel:>ilirsiıı· 

tilin c;en olduğunu sanıyordurrı· 

İkinci ziyareti senin 

yaptı..'11. 

- Hellis.. Anyes... nerckrd::.ı : Ius'k" len l!o lanırsınız değil mi ? ? 
niz? H aydi ba:ıçe safa~mı bıra!m• 

da C\'e gelin, yemek hazır .. 
E·:ct. ll:ı.an:ı.fih zarar yok, devam edebilirsiniz. 

-Fransız karikatür11'1 

Hülyalanmın manasızlığını şimdi pek i
yi anlıyorum. Sizi elimden alan Nihat; 
sporcu, neşeli, bir dalda durmaz, hoppa 
bir genç. Böyle birisile sevdiğine mukad
des eşya gibi bakan, eski ruhlu, hülyalı 
Necdetin boy ölçüşme.c;ine imkan yok. 
Modellerini sinema filmlerinden alan bu 
çe~it delikanlılar, genç kızların ruhunda 
bir volkan tutuşturmasını çok iyi bili
yorlar. Halbuki benim gibi, çocukluğu 

fakir bir ailenin evinde-, ilk gençliği le)ii 
bir mektebin yatakhaneltrtnde, ömrünün 
en ate~li ~neleri vazife uğrunda Anado
luda geçen bir adam Sevgilisine ne vaade· 
debilir? Ölünceye kadar tekı bir kadın 

için çarpacak bir ka1b. son~z bit se\·gi, 
ebedi bir sadakat.. Fakat bütün bunlar 
modern aşkta kıymeti olmıyan şeyler .. 

MASAL Ç 0-C -U f:}{L/f~B=ı~ 
ta 

dinlediğin masalları oyun halinde ,J ~l· 
tan ha§arı bir ço:::uktun. Bu karrn:ı.!'a#. 
eşra sana kim)illr hangi m:nalc h~t ~ 
tı. Derhal bir tahta paiça3ım kılıç ! ~ 
ke3erek e~yalarm üzerine atıldın: '' 
qarnmilerin ba;ı kervanı durd~ tı 1 
Dac \·ermeden bura-:b ;1 geçilmez.. ~ 
haykırdın . Kimbilir, hangi ınu}19)· 
dü5mam yenmek için denklerin uzt 

Delikanlı çol:t acı bir ifade ile sez söy· 
lürnrdu. 

Ne-cdetin üzerinde toplanan Behirenin 
berrak g6zleri yaşlar ile buğulanmıştL 

Bütün gayretini toplıyar.:ık: 
- Necdet diyebildi. Bu sözleri dü~ün

meden söylüJ·orsunuz heı-halde. Ben, ba· 
na la)'rk olmrran bir erkeğe bağlanacak 

kadar- c:kŞince3U bir kız değilim. 
- Bu noktada hiç şüphe etmiyorum. 

Sadece güzel bir delrkanlr karşrsmda ne 
kadar unututuverdiğimi düşünürorum. 
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Nakleden · M U Z A F F E R ESEN 
- Fakat ben sizi unutmuş değilim k.i .. 

Yalnız şimdiye kadar benimle evlenmek 
arzusunda olduğunuzu ne söylediniz, ne 
de yaxiınızt 

- Derin ve hülyalr aşkımı size söyle
miş olsaydım bile r;ene bu güzel delikan· 
lıyı bana tercih ederdiniz herhalde .. 

- Haksrzttk ediyorsunuz. En basit ha· 
k!katleri unutmuş görünüyorsunuz. C'..ö
nür fel1llan dinlemez, aşka hesap girmez. 

- Ne işe bu bahsi bcrakahm artık. Siz 
onu şe\'İyor.mnuı. Bu besbefü .. O da sizi 
SC\'İyor tabii! 

Genç kıı: gü!meğe ba~ladı~ 

- Tabii değilmi ya eğer ~ni senn:!mij 
ı:ı.!.saydı evlenm~ ister miydi? 

Necdet, benliğini saran ö[byi boğmak 
istcme;;ine rağ;m~n yumruklarım srktı 

ve: 
- Bu adamdan <idcta iğ.-eniyo::-um, de· 

di. 
- Ric::ı. ederim Nec.ıet bey, bu çe~i t 

kelimelerin duda!darınmzd:ı <lola:ttğını 

katiyen i~t :::mem . 

Ve sonra ne~eli gö::ünmek için kcnrli :1i 
zorluyarak: 

- Bunları konu~'.1 C<'~nnıza r\ecd. t 
bey, de:H. Çocu'..-luğumu;;u:1 güzel günle
rini hatırlıyal ım. O n mJn':i arnm·z:la 
şimdiki gibi korkun; bir uçwı.:m açılma· 
mıştı. Biz, biribirtmize ci:ı:-r'm1~.: h'.ltı·ın· 

dan bile g::-;miyen ç.1< ~amimi i!-:i k:.ı.L..!~~

tik. 

- E vet öyle itl i Be'ıirc h:ı'11m, f'.1':1t 

o zamanlar. varlıjı1'l!Z:ı. 1 a-ı.-..n 1J:ı~'.<'I 
bir erı..e:-: çoc~·- y;,'.tu. rc~i pa l'snhmın 
"azı yalnız bwim iç :1 ~ü knirdi. 11:ö~ ı ,, . 

rinde yalnız b::nim hayalim d::>! ::ı;ırdı. O 

benim iç.ndi. Bunu bilirdim. Gö:ucuyla 
bakma.!ctan bile J.:or!-:tuğum bu gCizel 
kız, korkuma rağmen bir gün ben:m ola
ca:,tı. Bur.a inamrdı-.1. 

Bch:rc te!,:-ar g:i1m ~., koy~'du : 

-- Fa1c::ıt size pk cziy~t ctt;ğ mi d:! in· 
kar edem~z .. iniz ya .. 

- Sizcl.:n ~ .. !c.-:c!' her eziyet benim için 
tam bir ı;aa•1 clti . Da'ı:ı .o Ya!iitlcnbcri si· 
zin kökniz...]im ben. P~ri pa.li~cı~ıınırı k ı; 

zın:t k1\ u.:ı'>i lm"'\ iç:n pe!;: ço1
;: , eziyet 

ç.!l.m~k lJ:7 .rn oıd.ı.I; Jnu bü~ ii'.c anr.cm 
ter g.:!ce ma 31 la-ı'1da t::!ua-!ardı. 

Ger kız, sö:ü <1c~h3J d:!f .tirdi. : 
n:1:-n m hatı:iar mı~ın : 'cd~t! .. .Gir 

m::ı.vı. J:(İ Ü\ dii. E•z Kan'.1cJya ta;ına· 

c1'.t '·· E · :- ' ar hn 'rrnıc:, dz, kler b1-; 
l :nrnı-:, '"~rJı!;hr t~~'ı:a in·liriJmi~. i';ı 
'll'1 ~ ö' tLu:ı l:c ıı!~l·ı~· ı "'; a-1r-ı ı e\'İ
n: iı 1 .... ,.-,ı öıÜ"" r,''mi •; . S"':-ı bi:~ s::·+ 
d in o gün .. O , ·akitler gündüzleri, gece 

de::ı atlark:!n ay:ıjı:1 bir ip~ ta~{ıldı· ' 
düştün, dud~,3ın kaaa:lı Ye ağ',amağa 
l a:l ın. 

- Senden hiçbir r.atırayı unutıt'I~ 
Behire .. Altı sene bu hatıralarla baş~ t 

u~ lm suz gec<?kr g~;ian~r.tcn bılmıa01' 

Genç kız tekrar i\ecdctin sözünil ıi d~ 
1'1)~ ~; 

I3ir gün ::;::ninle gen:! bu o::Iada o· •. 
~uyorduk .. Yoktan bir ~i:ıeb yüzil:\ 
ka\'~a etti!:. Ye sen a ·a·Jiyctle: ".BUJv 
cf end:si t~n im .. de:oı. dıp:- ı çık,. d ' 
O ·ada bizi ~~_,,iz dinliy::n mm~'ll 1'11 
rıp emir ka-~ ı ında b:ıdini tut 

kah!wha1 a::ı kop:ırC:ı. 

Bu de::ı ikisj birC.: ~n güldüler: 

Ye artı'; !'~e:::·f~t a!7ılm:aya kadaf ~ 
ka ~~ylercl~n b:ı.:ısetti:::--. 

(Devamı "ar) 
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~ ltO~tü fütü başı damntlağınık Scıbhın saat be~i. etraf aydml.an_ 
ın~ kelep~. ve iki yanmJa ta .mık üıere .. l\Ierkez n1cmuru önün 
~CJlr ada..rnlar kapı ö:-ıünde go Jeki m:.ı~aya yum. uk!a:ım \"UJ a vu 
~ü. Zerne'.Jin g3zlc:i h~rrett~ a M.fi ::-uallerinc devam c::liyor: · 

Sakleden: Fethl KARDEıj 

uzattı, telefonu aldı .. Acele acele nu 
mara\arı çevirdi. Biraz sonra \<onu~ 
mağa baıladı. 

Köyün biriı1cisi 
Çeviren : SUAT DERViŞ 

~ıtq~ı gibi açılmı~tı. Onu bu hal. - l\ larlemki $en B~ydrre i:.tas-
iorünce~ >-o:ı ~efin in karısı m. I3u meşhuı 
'Rü~tü ... diye bir feryat kop::ı· , .nr:>ıt pl~z;,ı.de Rü2tünün y;:uuı1d<

ie i şin var? 
lt:~aZ1ında duran meçhı11 aiam ü - · ~öyledım ya efcmlirn ben om· 

ltıe doğru atıldı bileklerind~ı -,u geLc tanımı~~ım. llıısız olduğu 
~'.ıyarak: ı.u b:lmiyordum. 
r_' Bağırma. diye homurdandı - · Öyle ise otel katibine seni. ka 
~. Ya:ı31 herke,:;i rahatsız- edıyor. BI dıye tanıtmasına nıden itiraz 

:tm::din? I3unlann hep::;i palavra. 
}l·· ,\.J.Zim biz polisiz, böyle dalaverele 

~ bı'. ~tünün yamnda'·d alam1a:ıüı k H 1 •
1 

- -· l 
tın •e ·anm:.yız. a.(J rntı soy erscr. 

n \1 ~.' ı.n yü;,ün::ie!l h:ıfü bir ka!1 sı \~ı.in İı' t !ı daha iyi olur. 
L. 0.~du . .-\dam c~kctinin koluyl: " 
'lq t._ Zeyn: p artık hıçbir ~ey duymu 

l'ı..a<lı silerken Hü,tüve: 
...._ G · .. .. B .. · k 

1 
,·or Ye dti :..~mmüyordu. Şimdi onur: 

ı. <>.i:u.ı:s...ın. u sana ço • pa la - -: . • 
~l ... ~1 1 ı-ı d', d kafrmın ıç1 11da yalnız bır kk şe,.. 
~"· ·~Oat'a~. t)oru. d , b' d" " .. '\"· .. .. • ·ı·a: r. \ · e yalmı :r ş~y u~uırnyor 

~- ll~tunun rengı sap:>arı olmu~tu _ .. .·· . . 
'Q::a_ı.ı . . d.. ,1 . iu. Rı~tU)lI. .. Ah onunla hır kere 

~ an tıtnyor vere u~m<"m~, . . .. -
~ ı. . . .. ' - • · ı cik d::ıh<1 ul"un goru~cbılse Ye bu 

l ıı..~dim ~uç tutuvordu. Doadu . . . 
~:ı~ k · . yaptıklarının şebebını bızzat onur 
~- ~ a:!ı.nm vanındala adama hı. ~ .1 d" ı· , · ı ,1 ' 11. t d 
"P t'tf. · Jgzm~an ır. ıycJı ::>CYCJt. .• n a em 

....... R.~· ..ı • b k ki onu sennerni~ti o halde ne için 
\Jb.Jt;~ ıca e.ı~rdım. o~u..... rra ınız . kendbini ote!e kadar sürük.leyi~ 

~ 1.-1 m:mz .. '11 ur, hıç..ıır şeyden . . ··· ". k b h ı • ı 
•ı-i 1• rretırmıs. tı: ı.o ·sa u ırsız ı.-i a ... , ro.ı{. ~ 

-.... On rm:ı onu 31ct mi e~linmek isterru~· 
u sonra öğı;:eniriz. 

ı ,._Zt)'nebin yanında du:an pofü ti? Hm.ıı olmasını ve bütün kaba· 
·ııtıı 1~af hatlerini, hatta, buralarda sürünmt-
ı .;~1 ın.a bakm:ırak o3anın içinde 

,.,, sini hep5ini. hep:ıini" affedebilırdı , 
t~~nle bir şeyler aradı. Sonra a· çünl,ü onu çok seviyordu. Fakat 

ali ~ .. 'ttı bul.mu~ gibi koştu, ma:;a· hakikati anlamadıkça affedemiyece 
~ ~ Ustünde duran çantayl kaptı. 
d~tp i~ni karı!tırdı ve bciyi buJ. ği tek bir şey vardt; sevmediği hal 
Q R · de seviyor gihi gö:ünüp onu altbt · l.)tüye gö:.tererek ~rdu: 

cJ'": .e~ nedir? Bu işler!e alAk:ısr m:ı:-ıı ... 
·"llact - S:ıatlerdenberi merkez ınemurilc 
tarı ıgmı söylediğin bir kadmm 

ta~ıncla bu ne anyor? 

~.Demin de s5ylemiştim. Onun 
ı.. r ~yden haberi Yoktur. Gece 
~t<ta . 
~ ~ çantasına ben koymu~tum. 

~ ~·aı\'anrım. Bu za,·a!lı kadınca 
f ~akın, onu böyle pis işler i 

l-aııun. ara sürüklenıe · i 

Siı·iJ ""'" ..ı· d 4 .,.,.n ce,·ap \'erme~ı. uz:n . 

mücadele etmekten yorulup da bit· 
ktn bir hale gelen Zeynep bir külç< 
gibi y:ı!nlchğt sandalyeden fır!adı. 

:\ferkez memurunun yanına k(J.~tu 

Ye ellerine sarılarak: 
- Hayır, bunu yapmayınız, diye 

yakardı. kocama ha er ,-ermeyi-
ııiz. Bana değilse bile kocama acı· 
ymız. Onun namusunu düşününüz 
Ben size yal~1 söylemediğimi isbat 
edebilirim. 
Çantasını a;;tı. İçinde Keklikzadc 

Hü<;re' in C\ velcc wrmiş olduğu kart 

-Ke!dikıade Hüsrev beyi isti· 

yorum .. Sız misiniz? LUtfen kaı-ako E 1 .. 1 ·• ti" 'd' H"l. k ı k . . . . . y u n141aye ı ı. a a u a • 
a kadar tec;rıf etm.enızı rıca ed.emn. 1 d ı. k;n .. sı·nı·n u • . arım a ~arman ma ..... • 
Gal~ta aray merkezıne ... evet he· ı ğultusu vardı. Bu makinenin se<;i 

men ı;ımdı... L b .. · ·-.ı k.. .. h , ı son on eş gun J.Çhl;\.le oyun er 
Telefonu kapadıktan sonra ma~a· nk· ükunetı.ni bozmuoı:tu. . K. ~ k t za ma ı s ~ 

n~n gözünü çektı: agıt çı ·art 1 vel Gelicont, şimc\i avluda duruyor, 
bır ~eyler yazmaga. başladı. • memnuniyet ve grurla bu seneld 
Bır çeyrek saat kadar sonra kap1 h 1.. pek ı'yi oldug~unu düoı:U· . _ .. . d . z ma su un ~. 

rnruldu, ıçerıye Husrev gır ı. e~·' ı nüyordu. Nihayet bir gUn işler ta, 
ne.bi orada görünce ~uraladt bır mam olmu~tu. Glicont bir kere da
~erk~~ .~ı.crnurunun hır de ze:~c· ha bu!daylarını görmek arzusunu 
.Jın yuzune bakarak şaşkın ~şkIT'. yenemiyerek ambarlarına doğru 
sordu: . '-- . . . ~ d iitti . 

- llmrev ucnım, nıçın ~agır ı. tşte mahsulat önündeydi. 

mz? Glicond, 'kolla.rını kavuşturmuş 
Merkez memuru eliyle Zeynebı m~i;rur bir tebessümle mahsulü 

rrostererek: " seyrediyot.du. Birden dışardan bi. 
- Bu kadını tanır mısınız? ri seslenÇ-i: 
- fü·et, hem de çok iyi tanırım. . Hey, Glıcont .. 
- Kimdir? Bu nalband Lamurdu 
- Beydere istasyon şefinin kan· 

;ı Zeyneptir. 
~ htanbula ne sebeble geldiği, 

:-ıi de acaba biliyor mu3unuz? 
~ Tabii biliyorum. Bir mira~ 

meselesi için gelmişti. Sonra treni 
:-.açırdr gidemedi.. Ayni köylüyüz 
ve kendisini, kocasını da çok iyı ta· 
nırım. Geç vakte kadar benimle 
'.Je:-aberdi. Kendisini bara falan gö· 
türdüm. Gezdirdim sonra yattı· 

~ı otelin kapısına kadar götürüp 
evim~ döndüm ... 

( Deumı ,·ar) 

- Lamur, şen misin? . 
Clicont, fimdi avluda doıtıınu:ı 

tlini sıkıyordu. 
- Sana t,aber vermeğe geldiın . 

Bağday bayramıl\1 bu gece Piye· 
rin meyhanesinde tes'it edeceğiz ... 
ümit ederim ki bu sene de gen~ 

ıen köyün birincisi ünvarunı mu 
bafaza edeceksin. Çünkü senin 
buğdayların bu defa da diğerlerin
den daha iyi olduğu söyleniyor. 

- Ben de öyle zannediyoruı.n 

amur .. Bu gece görüşürüz. 
Dostu gittikten sonra Glicont, 

kü~ük bir törbamn içine, huğda.. 

yın.dan doldurdu ve g-i11ümıiyerık 
kendi kendine mırıldandı: 

- Elbette ıen• biri~ci ~n o
laca tuı:ı .. Söyle blr buidayla baş 
l<a türlü olmasına imkan var mı? 

Buğday bayramx köyün 501< 
eski bir ana'nui. idi. Harman BR· 
nund.a bütün köylüler bir meyha
nede birleıirler. Yanlaı::mda ge -
ti?dikleri 'buğdayları teJbir edilir
di 

Haniisininki en iyi ise ona: 

~i:neoin, ma~anm üstünde durar. 
~ t 1 elbi~sinin bu;unduğu pakcf 
i~ t~_l;in<ıekileri dikkatle m'.layene 
l:arı;:~ajı. Zeynep atıldı, pJKfti 

·lk istedi Ye: ,·izitini aradı, buldu ve merkez me· "Ressamın bizzat kendisi "Köyün bid.ncisi,, ünvaw vctilir. 
di. ~·':' Onlar bi!nim e5ki elbb::-le!!m 

l~e inI"di 
l'rr-.çhQ} - ' d"" d'" t 1 te- , 4 aG:ım on u sura ı·ıı ('4( 

~~·t:- Zern~lıi yukardan a~::ığı süz 
~"1 !onra: 

~:ı~ ÇD~: söybnme p:ık:!tini al, dü~ 
~~. 

'luHü tekrar lafa kan~tı: ....... Si • 
~· ze remin ederim ki o bigü· 
"'ltır 0 t'I : nu buray;ı kandırıp beıı 

muruna uzatr: tarafından yapılmış portresi" di. 
- t~tc, bu kartın ~ahibinden be_ yor amma yaları. Ressam elleri 

nim kim olduğumu öğrcnebilir:-iniz cebinde olduğu halde nasıl resmi 
Jedi. !\krkt>z memuru kartı dikkat· :ıi yapabilir? 
le okudu ve dudağını bükerek elini -İngiliz karikatürü-

PJ,.\.ı.'\":) ~O 

Uç ııenedenberi bu şerefli ün· 
varu Glicond muhafaza etmektey
di. Ona kimse haset etmiyordu. 

Çünkü o köyün en sevilmiş in. 

m 

i\: ~-14, 17 und 18 die ~~~~r.ı. Onu kandıı ma:\ için hiç 
~ .'ll

1
it ç:'.~m~ii:n . lki ~iislü kelı· 

~~'.le ko,arca tu::ağıma du;ütebil· 
N:ıchkommen (Nac!ıfah-

4 (5.10 •ın) H.\LASJ, o:.: 18 
in) DtJrt'ıJi IL\LAEl 

~t~,_ 
liı:ı ~S<ıdım onu bumda uyuttuk-
~h· So;ıra çantasına koyduğ•Jm in. 
ıı a' l\ ııp kaçmaktı. 

t~~rJ_ın b~nları işitince büsbütün 
il il' ~:lı. Bıraz evvel kurdu~u güzel 
()l~~~ erin şim::li bir .hayalden ibaret 
Q ta Unu ve Rü~tünün ona drmin 

~ eq :Jan ne için sör:d. i~in! a:lların · 
~ ~ılerinin önünde e,,·cla Beyde· 
ihti,. :ıra kv:i'l-01 canlandı \'e g-ayri
Aı ~a·'ı . · 
-'it ' ıçıni çekere'.< "ah ~Tehmet 

1),-.~~ • 
l;i~·~ ~: ... ~3ın gel kamu kurtar. 
~, dı.tşundü. 

I~ }~ep bunları dü~üniirkcn diı
; li~l Soıutür gibi oldu. Yere dü~er· 
dııı1' t~: Serteııa.'Ti b~in:len ya'rnlıya· 

~~· Xe n? korkurorcun dE>N mi? 
L 1. l'a' " 
,.; ~ 0 11 ko:kma\ta haklı~m i-
• •l~~?l~y; redin d:-m~'~t'r. Jia;·di 
~a aıt ~ rapm1cık'a~r bmık da 
s,.~0!a ~·~rü o:-a·'n .hc~1p'=l:ırıı .. 

I r '( 
0
}ham k::ı'iırı1 a·lct;;ı. sün::E~liye· 

? il'a~arh;ı ,.:,;:ı - ttı. n;ı~r iki p:>li: 
-.. ta~ny.a Rü:tü olduğu halde or.-
Caı '1

!'> ettiler. 
ti tir atasaray r-<>Jis merkezinden içe 
tırıı,t1er~eıı. 7.crnep :~ne bir bay
l~tırı leçırdi ve iki re~mı p:>l!~ kol-a .. 
l\q11 gırıp O"'ltı m:-rl;e?; ı;ncmuru-
bii~i.0dasın.:n:l içeri ~üç'.ül:le soka-

ren, Abkömmlingc, Dcs
zendenten) von 1 und 2 

3, (t ün) BİRADEr.I (erkek 
:kardeşi) 

F :; est le frere de 1 
t: 3 is the brothcr of .ı 
A: 3 iat der Bruder Yon 4 

~ (:l Ün) mz T\APı..DEŞl 
(lı t>m şlreı;;!) 

F: ı cst la sccur de 3 
t· 4 is th" sister of~ 
A: 4 i::t die Schwester von 3 

8 ,." .t Rtn.\DT;;R VE HEJ'ıl'. 

ştcr.ntm.En 

F: 3 et 4 sont frere et !k'ellr 
f: :O and 4 are brother and 

~iskr 

,,\: 3 und t sind Geschwistor 

~ '11 in) DAnı:-mm 

r· ~ est l'onclf> de 11 
t- ~ iı< th" unclc of 11 
A: :l ist rlC'r Onkel (Oh cim) 

von 11 

11 f~ iin) '1rr(;~'1 (l<:ırd~~i 

of.le) ntR 
r· 11 cst le neveu de ~ 
j · 1t is thc nrnhC'W of 3 
A: 11 ist der Neffc von 3 u 

(b::ı.ba.c;;mm hııla.sı) Dm 
F: 4 e.st la tante de 5-l'l, la 

gr:-nd.'tante de 12-18 
t: .ı İ'\ the au.nt of 6.10, tha 

grandaunt of 1%-18 
A: 4 ist die Tante (Muhm<") 

''O!'l 5.10. die GroetantG 
von 12-18 

5· 7 'e 10 C 4 ün> . YCGI:~'-t 
(kardesin oğ1u), 8 ,-c 9 
(lııı.) l'EGEN1 (~'2!'r'~, 

lm:ı), 12 • 18 KtiÇtl{ 
YE{i?;~'LEF.t (;\·eğt!nle· 
rinlıt ~OC'ukl:m) Dm 

F: 5.7 et 10 sont lcs nenwx, 
8 et 9 lca nükte, 12 - 18 
les peti.tE"S • nieces de 4 

1: 5.7 and 10 are the nerı. 
hews, 8 and 9 the nieces, 
12 • 18 tha grand • nh
ces of 4 

A : 5. 7 und 10 sind die N ef. 
fen, 8 und 9 elle Nichten, 
12 - 18 dic Gı:o13nichten 
von 4 

11. (.')-10 un) HAI,AZADl:St 
r halası of hı 1 DtR ' 

F: 11 est le cou!'in de :\ 1 0 
t: 11 is the (male) cousin 

of ;;_ıo 

sanlarmdan biri idi. Yalnız bir 5C 

nedcnberi kendisini kıskanan bin 
vardı. Bu: Maru isminde bir de· 
likanlıydı. 

Glicont saat yediden sonra an
nesinin alnından öperek: 

- Şimdi Piyerin meyhanesine 
gidiyorum, dedi. Anneciğim bu 
sene de köyün birincisi ben ola
ca~ım ! . 

Ve neş'e ile kapıdan çıktı. D<t· 
ha toplantzya vakit vardr. Glicont 
bir müddet kırlar.da dola§mıştı. 

Tam meyhanenin olduğu tarafa 
doğru döndüğü zaman bir köylü 
ile karşılaştı. 

- Vay sen misin Maru ?. 
- Nasılsın Glicont?. 
- Stn böyle nereye gidiyor. 

sun? Buğday bayramına i~ti.rak 

etmiyecek misin?. 
- Ben seni görmeğe geliyor· 

dum. 
- Niçin buralara kadar zahmet 

ettin? Bu gece nasıl olsa Piy,erin 
meyhanesinde buluşmıyacak mr 

idik?. 
- Doğru söylüyorsun a:rıa, ben 

bu toplantıdan evvel seninle gö
rüşmek istiyordum. 

- Ha! .. Şimdi anladım .. İyi!.. 
Bana ne söyleyeceksin, mühim 
bir ~ey mi?. 

- Hern mühim, hem değil ... 
Her ne iııe .. Biraz şuraya oturalrm 
mı? Daha tahat konuşuruz. 

-Olur, nasıl istersen Maru .. 
Yanyana ~aymn üstüne otur· 

mu~lardı. Birer cıgara yaktı1ar 

ve Glicont sordu: 
- Ey ? Söyle ba'kalmi •. 
- J;§tc. sa.na şunu söylemek is-

tiyorum ki birazdan gene köyün 
birincisi unvanını aldığın zaman 
sana kafa tutarsam bana darılma! 

- Amma da tela~lısın Maru ! ... 
Daha ortada bir şey yok .. Baka -
lnn köyün birincisi olabilecek mi
yim?. 

- Ben ne söylediğimi biliyo
rum Glicont! Ben senin buğ.day
larını gördüm. 

- Hakkın var.. Fakat bundan 

o kadar gururlanma~a lüzum 
yok. Şüph~izki köyün en güzel 
tepraklarına. ben sahibim. Bu 
yalnız bir ~anstan ibarettir. 

- Artık ben o kadarını bil.. 
mem. Muhakkak olan bir ıey var 
sa gen~ bu sene &enin köyün bi
rincisi ünvarunr muhafaza edece· 
ğindir. Ben buna eminim. 

- Maru nedir bu sözler:? Y&k
sa kıskandığın aoğru mu?. 

- Şüphesiz ki doğru değil, se.tt 
de görüyorsun ya hiddetim aa..,a 
değil, kendimedir. Çünkil iyi bi.. 
liyorum ki ben hiçbir zaman bu 
Unvana sahip olamıyacağım.. Xö· 
yün en fakir topraklan benim
kilerdir. 

- Canım bu ünYana neden bıı 
kadar ehemmiyet veriyorsun? B1& 
aramızda e~lence için icat edil -
mi~ bir §eydir 1. 

- Evet, ııizlere göre ehemmi· 
yeti yok ama benim için büsbü
tün baş_ka. Bu ünvan beniın için 
saadet ve bahtiyarlık demektir. 

- Çok §ey 1 Anlamıyorum .. 
- Dur sana söyliyeyim. Bu 

sırrı kimseye söylememeğe ka. 
ıar vermiştim ama haydi sana 
söyliyeyim. Hi; olmazsa köyde 
bir insan olsun, bu menhus ünva 
na neden bu kadar d~kün oldu. 
C'tumu lSğrenmis olur. Fakat Gli· b ~ 

cont senden rica ederim, sana 
söyleyeceğim §eyi hig kimseye 
tekrar etme .. 

- Bunu vaad ederim ... 
- PeHlcl.. Margarit ile bir 

münasebetim olduğunu biliyor 
musun?. 

- Bunu herkes biliyor, yav
rum. Saklandığınız yok kL 

- İ§te onunla evlenmek itsiyo. 
rum .. Fakat o, ben köyiln birinciıi 
olmadan karım olmak istemiyor .. 
tnat ediyor. Şimdi bu ünvam ne• 
den istediğimi anlıyor musun? . 

- Evet, anlıyorum .. 
i~i delikanlı susmu§lardı. Ma.. 

ru kederli gözlerle yere baktyor. 
du. Glicont ellerini yüzünden ge· 

(Lütfen sayfayl çe\irtn.lz) 



HABER 

ispanya 
_.- lJa~tara/ı 10 uncuda İspanya İmparatorluğunu ihya • ağır basacak bir kudrettir. 

On altıncı asırdaki Ispan.yol im. ya hangi maniler var?. Bir defa lm. Fakat propaganda ile Cenubi A· 

imparatorluğu mu doğuyor ? 
paratorluğunun ihyasına gelince; paratorluğun Avrupadaki toprak merikada elde edilen te;,irler bugür 
bu lsp~nyamn samimi ve .. vatan - hakimiyetinin tamamlanması için pek azdır: ~lescla Arjantini, Cru . 
pe~er ı?sanlan a~asında munakaşa Portckizin ve Cebelüttarığın tspan- guayı \'e Kolombiyayı nazileştir • 
edı~en bır meseledı:. . 1 yaya ilhakı lazımdır. Onun içindir mek müşküldür. Fakat merkezi n · 

h.ır~ senede_nben, yanı İspanya .. - ki Portekiz hükümeti bugün ma· cenubi Amerikada siya et bakımın. 
Amerıka harbınden ve İspanya mus kulden uzakla~arra ba~lanan kom ·lan tekemmül t'tmemiş. lc:.panro: 
t:_mlekel~r~ni~ :ıraından sonra dü- şusuna şüpheıt birb gözle, bakıyor ve Alman tesirine kapılacak dc\'letler 
rust ,.e ıyı ~~şunen İspanyollar Is. .. ondan uzaklaşıyor. Cebelüttarığa ı de vardır. I panya totaliter akide · 
p.anyanın dıger Avrupa dev~etle· gelince; bu mevkiin 1spanyol haki- !eri yalnız cenubi Amerikaya de -
rıne nazar~n daha zayıf oldugu~~ miyeti altına girebilmesi için bir ğil, Arıtillerc ,.e Filipin adalarına 
kabul ettı~er. İspanyanın hakikı cihan harbinin zuhuru ve bu harpte da sokmak istiyor. ~!illi lspanyo~ 
kuvvetlerinın _ t~akkuk saha:ına lngilterenin mağ!Cıbiyeti lazımdır. gazetelerini okumak \'e cenubi A • 
çıkar~n:ııy~cagı bırtakım t~ebbu~ - Şimali Afrikada İspanyanın geniş • merikada kurulmak istenen gönül . 
lere gınsmış olmasından ~~gan mıl- leme hareketleri için tıpkı Almanya !ü alayların nü,·e..,ine bakmak ls · 
li f~aketler l~panyayı ıkı tarafa mn yaptığı gibi, lspanyollar da panyanın cenubi Amerika demok • 
taksım eden. nızaın esasıdır: ~ran • müslümanhk iılemi içersinde de .. rasisine karşı ne kadar kuvvetli ça. 
konun zaf~rı lspanya~a eskı m~_pa - mokrat devletler aleyhine propa~an lı~makta olduğunu gôstermeğe ka . 
ratorluğu ihya etmek ısteyen zum • da yapıyorlar. Bu hareket bir ta .. fidir. 

renin zaferidir. raftan da Fransız Fasını Ye Sahra. Bu iddialar fazla yorucu \'e rıp· 
yıkebiri Almanlara açmağa çalışı .. ratıcı fikirlerdir. Lpanra için istc-çirdi. Ve birden bire: 

- Maru! •• 
Dedi. 
- Ne var Glicont?. 
- Benim buğdaylanmın bu 

sene de hepsinden daha güzel ot 

yor. nccek başka şcylrr de vardır. 
Bugünkü İspanyanın mazide ol _ Zafer geçit re.;minin Lpanya har. 

binin nihayetini ilan etmesi. lspar. duğu gibi Felemenk Yeya diğer Av. 
rupa memleketleri üzerinde istilacı yanın sulh içersinde. korkunç yara

larını tedaviye uğra~mağa çalı~acaemeller beslemiyeceğine göre, ts . 
duğuna emin misin?. 

- Senin yanımda 
emin olduğum kadar 

· · d"- b" · 1 "-ı fikrim tal:viyc etme-i de müm. 
panya ıçın ıger ır genıs eme sa - ., .. .. .. .. .. . an ·adar 

oturduğuna hası da İspanyolca konuşulan 
011 

kundu. Bu tun ~un) a l sp ) 
ona da e· dört Cenubi Amerika müstemle- ' hala bunu beklıyor. 

minim. 
- İyi .. Şimdi senin yanında bi· 

razdan Piyerin meyhanesinde gös 
tercceğin torba var mı?. 

- Tabii var .. 
- Ver balcayım. 
Glicont, dostunun elinden buğ

day torbasını alarak yanma bı· 

rakmı§tI. Sonra kendi torbasını o. 
nun dizleri üzerine attı: 

- Al şunu Maru. işte bu sene 
yetiştirdiğin buğday onlardır. 

kesidir. 

İspanyolca konuşan Atlas gerisı 
milleleri)·Je manevi bir birlik tesis 
etmek eski bir İspanyol emelidir. 
imparatorluk ve cumhuriyet devir .. 
)erinde bu arzu platonik bir a~ka 
benziyordu. Eski devirlerde bu arz.u 
yalnız Kristof Kolombun hatırası
nı tebcil etmek için yapılan mera • 
simde tekrar ediliyordu. Fakat 
Burgosta bir İspanyol hilkü. 

,, ••• 
f AHSlLDAR ARANIYOR 

Evvelce veresiye ve taksitle 
iş yapan müesseselerde çalış· 
mış ve tahsildarhkta ihtisas 
yapmış elan, beş yüz liralık 

kefalet senedi verebilecek o- ' 
lan bir tahsildara ihtiy<'trmız 
vardır. İstanbul Sultanha
mam Rozahan ikinci kat No.: 

meti kuruluşundanberi (bu hüku . I 
met kendisini Şarlkcnin tabii varisi •••mmm ••mmlilllm 

8 e müracaat. 

_. .... Saç Bakımı ........... 

Akşam Poılıall 

Saraç el ışı ve makine kalfası ile makine 
iJe diker erkek ve kadın terzi aranıyor: 
l - Tophanede 2. No. 1u dikim evi ıçin saraç el işi ve ma

ı<ine kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın 
~erzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate ahnmıyacaktır. 
~ - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve 

tifo aşı kfığıtlarile birlikte hemen dikim evi rnüdürlüğüne mü. 
··araatları . (5) (4000) 

I - Şartnameleri ve listeleri mucibince (3 7 58) metre mik'ai>ı 
·ni.s:-irat "9.53,. metre mik'abı tütüne ait c .ınak üzere ceman 
t 4i 11) metre mika-:~ı sandıklık kesilmiş tahta pazarlıkla satın ah· 
nacaktır. 

II - Ttahtalar memleket haricinden getirildiği takdirde met
re mikabmın muhammen bedeli sıf İstanbul 30 memleket dahilinde 
verildiği takdirde 36.30 lirad r. Muvakkat teminatı hariçden getiri
lecekler için (10,599,75) lira dahilden verilecekler için (12.825,75) 
liradır. 

III - Pazarı k 26 • VI • 939 pazarte~i günü saat 14 de Kaba· 
taşta levazım ve mübayaat şubesiodeki alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - şartnamelerle eb' at listeleri her gün kabataşta levazım ''" 
mübayaat şubesi müdürlüğü veznesinden (855) kuruş mukabili:1-
:le alınabilir. 

V - tamamı veya bir kısmı, için pazarlığa iştirak etmek isteyen
ler muayyen gün ve saatte verecekleri miktarın yüzde 7,5 kuru' 
hesabiyle teminat paraları veya banka mektuplariyle ve diğer ka
nuni vesaikle adı geçen komisyona gelmeleri. ( 1084) 

* * * 
I - Şartname ve numunesi mucibince 20 x 25 eb'a.:lında (l 7) 

milyon rakı mantarı pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beher bini sif (358) kuruş hesabil: 

(60.860) lira, muvakkat teminatı (4564.50) lir!idır. 

III - Pazarlık 10 - VII • 939 pazartesi günü saat 15 te Kı.
bataşta levazım ve mul:ayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla 
caktır. 

iV - Şartnameler ve nümuneler her gün levazım şub!si 
veznesinden ve İzmir, Ankara Laşmüdürlii:Clerinden (304) ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

V - İstekliler pazarlık için 
7,5 güvenme paralariyle birlikte 

tayin olunan gün ve saatte yüzde 
mezkur komisyona gelmeleri. 

(4325) 

Maru bu saadete inanamıyor

du. Gözleri yaşlı, kalbi heyecan 
içindeydi. Sevincinden söyleyece
ği sözleri bulamıyordu. Torbayı 

bir elinden öbür eline ahyor, kah 
ona, kah Gliconta bakıyordu: 

- Ah Glicont, .ısana nasıl teşek
kür edeceğimi bilemiyorum. Sen 
dünyanın en iyi bir dostusun!. Ba 
na bu buğdayları vererek en bü
yük saadeti vermiş oldun.. Bana 
Margareti verdin .• .dunun beni:n 
için ne demek olduğunu anlayabi. 
Iiyor musun? Saadetimin ne kadar 
büyük olduğunu anlatmak için 
söz bulamıyorum. Glicont sen ha· 
na hayat verdin .. 

sayıyor) bu emel İspanya için ta • 
hakkuku mümkün biricik fikir ola. 
rak anlatılıyor. İspanya bir !span_ 
ya - Amerika manevi birliği kur • 
mak için gamalı haçı Cenubi Ame. 
rika topraklarına sokmak lazım ol· 

Güzelliğin en birinci ıartı ;VAKiT Kitabevi 

- Haydi canım 1 Teşekkür ede
cek bir ~ey yok .. Bu ünvanm ben
ce hiç bir ehemmiyet yoktur. Kalk 
gidelim, vakittir. Meyhanede bi
zi bekliyorlar. 

duğu fikrindedir. 
hpanya Cenubi Amerikaya mil -

liyet fikirlerini telkın edere'k ccnu. 
bi .Amerikan vandcti .Kurmak \'e ou 
vahdeti demokrat Amerikalılara, ya 
ni Birleşik Amerika devletleri karşı. Kepekleri ve ııaı; dökülmesin 
sında kuwetli bir rakip olarak kul· tedavi eden tesiri mücerreb biı 
!anmak fikrindedir. Cenubi Amefr ilfıı;tır 

l ~#S1111!11~ .. ~~~~!!~~~~~~ kadaki spanyol milletlerin nazi .. "":: • • 
leştirilmesi ve Birleşik Amerika de\· Hızmetçı aranıyor 
!etlerine muhasım kuvvetli bir blok 1 1ri bir aile yanında çahşm:ık üze · 
halinde yerleştirilmesi Frankonun re iyi bir hizmetçi aranıyor. !\tat· 
fikrine göre, Amerikanın liberal ~i- 'ı b::ıamızda kitap satış yerine müra 
yasetine mukabil dünya terazisinde caat. ' 

rI.ANŞ ~:> 

Dün 
o 

ve yarın terc~n]~ külliyatı 
Kil::ıplık,çüncil seri 

!Sumııra liuru, 29 Kapitalizm buhranı 50 
21 Hükümdar millet 50 30 Slambo 125 
22 Yeni ilmt zihni)et 75 
23 Mevcudu kalma:iı 615 
24 OtinUn iktısadi işl<:rl GO Bu serinin fiatı G.15 kuruştur. 
25 Cumhuriyet 50 Hepsini alanlara <;'o 20 iskonto 
26 Tereümcnia rolU 100 yapılır. Kalan 4.92 kuruııun 1.92 
27 DeğişişlPr 7[> kuruşu peşin alınarak miltebaki-
28 J.aokon 3( ııi ayda birer lira ödenmek Uzere 

Uı; taksite bağlanır. 

il 

F: 3 et ı !es enfants de 1 et 11 \'On l und 2 
2 

20 HA~! f~AN - lC~"') 

20 a 6 - 939 Salı 
12,ao Program, 12,35 Türk nı 

l - ı.~erahfeza peşrevi, 2 - Dede 
taniyegAh ikinci beste) CruİU di 

lütfu, 3 - Lemi (SuıtanlycgOJl 

kı ı Andıkça geçen günleri, 4 -

tik Talat ı SultanıyegAh §arkı) 

gönUI §imdi bir nevres gUle. 5 -
sari Asım (SultanlyegAh varkı) 

Heybelide her gece mehtaba. 6 -
mil l>ey (Feral.feza saz semaisi). 
Memleket saat ayan, ajans ve 
oroloji haberleri, 13,15 Müzik (O 

ıer - Pi.), 13,45 14 Konuşma (1". 
saati .. ev hayatına dair), 

l!l,uu .Pı·o;uuıı, 19,lı~ .MU:z:ık 

uve.r.ur - ı•t.ı, 111,15 Ti.ırk ııı 

tKnrı,..ık programı, l!l,4:'> 'l\lrl< 
.;i \::saz ı;airtcıinı.lcn oıneklcı), • 
.wemıcket saat aya11, aJaruı \C 

oro.oji haberleri, 20,15 Neşeli pi" 
- ı' :.ıo,::u Türk müziği th.IAsı:t P 
ram)·. luare t>!den: Mesut <.:emil 
kara radyosunu küme heyeti, ı -
mil lıeyın • Muhayyer peşrevi, : 
Hafız Post • Muhayyer birinci bC5 
Vakti supholdu, 3 - Sadullah 
ağır semaı _ Hali seyehl nazik tt 
kı • Humarı yok bozulmaz ın 

:> - Şevki bey .. muhayyer şarkı • 
gonca dihen bir gül! handan. 6 -
man taksimi, 7 - Arıt beyin • 
hayycr ~arkı _ Meyhane tara 
mey. 8 - Rahmi bey . muhayyer 
kı .. Serapa hUsnU ansın. 9 -
ooy yürük semaisi .. Bir eli! çcl\tl 
ne. 10 - Saz semaisi. 21,00 I<onu 
21,15 MClzik (Radyo orkestrası • ' 
Hl\San Ferit Anları, ı - Cari ıJ 
von \'ebcr _ ı-~relschUtz operası:ı1 

U\'crtür, 2 - Fclig Mcndelsı:::hn • 
(.;'! tholdy, Yaz gecesi mUziğl, nl 

tUr, bl İntermezzo, c) Nocturıı0• 
Scherzo, d) DUğUn marşı, 3 - ıuc 
Vagner .. Tannhauser operasında%! 
Vl'rtUr, 22,1:> Konu!,!ma, 22,30 :ıJ 
(Xeşe"I müzik rı.ı. 23,00 Son 
ha~rlerl, ziraat, esham tahvlltıt. 
blyo _ nul<Ut bors:ısı (fiyat). 23,!?0 

zlk (Cazbant • Pi.), 23.,55 - ::4 
nnkl program. 

21 - 6 - 939 Ça:-~amba 
12,30 Program, 12,:;:S Türk JI1 

Pl., 13,00 .Memleket saat ayarı, a 
ve meteoroloji haberleri, 13,15-' 

MUzll< (Karışık prot;ram - Pi.) 
Proı;ram, 19,05 .Mllzik LMelodllcr 
['l.J.-19,l~-Tilrk mUz.lğl (Faa•I 11 

) , 21J,OO :-. enıleke sa ayarı, 

ve meteorolojl haberleri, 20,15 ?' 
pla.k"ar - R., ::?0,20 TUrk müziği ( 

1 terek ve solo tagannl). 1 - Rauf ., 
ta _ Eviç peşrevi, 2 - Rauf ') ,:ı 

Eviı; bestesi Talkai zUl!U ııl) .. • r 
3 - Sa!Ahattın Pınar • Eviç şıı 

Göz yaşlarınız. 4 - laak \'arıııı; 
Eviç varkı .. Kalbimde açıtmıo. 

Blmen Şenin _ Segtıh §arkı • Sil 
iç.sin yarelerlndcn a.şıkın, 6 - I> f 

Has;mın • SegAh şarkı • Benlııt 
1 

nemı1in ey dilber, i - Eviç hıı.l!( 
l•UsU, .. Ş:ıhane gözler §Shane, 8 ""' 

viç halk tUrkU.sil _ Elvl'da dost f 
cro··nuı 9 - Lcminin HlcazkAf 
~ t • t 
kı Penbellk"e lmtlzal' etmiş t ı . ~ ~· 10 - Osman Nlhndın _ lllcazk 1' 
kı Tllere uz.aktan bal{, 21,00 .. ~ 

nuşmn, 21,1:> Müzik (Opera ııı1 

ŞECERE Planş: 20 
l: 3 and t the ehil dren of 1 

and 2 

5.tt, (1 ,e 2 nln) Tonu::. 
LAIU 

_ Pi ı, ::?1,45 Haftalık posta kU1 

22,00 :MUzlk (Küçük Orkestra . ' 
Necip Aşkın), ı - Kutach • )fııt' 
marşı, 2 - Keler Bela • Ben ı> 

kıyılarında, 3 - Frled Valter • 'f 
, keman ııolo ve orkestra için, 4 -

Voll.,..ra! ı.:alblm aşltla doldU ( 
.. • •t 

11"1 L• tableau g6n6aloglque lı Th• Llne of 
D••c:ent: {Th• Llneage, The Pedlgre•: Whcn 
repr•••nt:ed bV • t:r••: t:he Famlly, or G~ne
aıoglc:aı, Tr•• ; a Genealoglc:aı Tabte or 
Chart) Aı Dl• Stammtateı cNachf'ahren • De
aendenzt:af'et; Wenn in Form elne• Baumca 
dargeat:ellt:, der St:ammbaum) 

1. (1, 8 \e 4 Un) BABASI 
ı. F: 1 le pere de 3 et ·1 

(l'anc~tre) 

1. t: thc ancestor (founder of 
the family), the father 
of 8 and 4 

1. A: ı der Stammvater, dt'r 
Vater von 3 und 1 

., ... (3 ,.e 4 ün) ANNESİ 
2. l•'ı la mcre de 3 et 4 (l'nn-. 

cHre) 
2. İ: thc anccstrcss, thc mot

her of 3 and 4 
2. A: die Stammutter, elle 

Muı:ter von 3 und 4 

1 ,.e 2 (3 ,.e t On) EBI~-

tEIMI il 
F: I et % !es parcn~ de 3 et 1 

131 

• 4 (lcs aneôtre!'I, lcs ai
eux) 

l: 1 and 2 thc anccstral pa~ 
rents, the parcnts of 3 
and ı 

A: 1 und 2 die Stammeltcrn, 
die Eltcrn von 3 und 4 

(1 ,·e 2 nln) OGLU 
ı~: 3 le fils de 1 et 2 
1: 3 the son of 1 and 2 
A: 3 der Sohn von 1 und :: 

4 (1 rn 2 nin) I\IZI 
F: ·t la fille de 1 et 2 
t: 4 the daughtcr of J 2r.ıi '! 
A: 4 die Tochtcr von I un:l '! 

1' ',. 4, (1 \C 2 nlr' çoour:. 
ı.,u:ı ( C\ ::..::nrı) 

A: 3 und 4 die fündcr von 1 
und 2 

!J.j \"C 10, (~ \"C 3 n nm) 0. 
(;uu,,\m: (1 'c 2 nin) 
TORUZ'\I.,\RI 

l': :i-7 et 10 les fils de 3 et 
:> n, les pctits .. fils de ı 

et 2 il 
t: :>-7 and 10 t!1c sons of 3 

and 3 a, thc grandsons of 
l and :! 

l\: :;_ i und 1 O dic Söhne von 
:.: und ::a, die J.~nkel von 1 

und 2 

C 'c !l, (3 'c ~:ı nın) I~IZJ.,\ .. 
r.ı (1 \ 'C 2 nin) TORu~·
Lı\IU 

:r.: 8 et !) les fillcs de 3 et 
::a, lcs pctites - fılles de 
1 et 2 

ı: B and D th<ı daughtcrs of 3 
r~d =:a, the granddaugh-
ten of 1 and Z 

A: 8 und 9 die Tochter von 3 
und 3 :ı, dfa r:n:.e!inncıı u 

I': !'U l lcs pctits - enfants 
de ı et 2 

i: :>-1 1 the grandchildrcn of 
1 and 2 

A: ;;.ı J dic En!>elkindcr voa 
l und 2 

12.1 ı. 17 'I' ıs. (1 Ye 2 n"n) 

TOTH'NL.\RIXIX IaZ
J,ı\r.I 

I•': 12.t ~. 17 et 13 ks arri
crcs - pctitcs .. fillE~s de ı 

et 2 

i: 12-11, 17 and 18 the g-rc
ate - granddaughtcrs of l 
and 2 

ı\: 12.11, 17 und 18 dic 
Urcnkelinncn von 1 und '! 

3-11, 1j \'C 13, (1 H~ 2 nln) 
:\lÇSJ.1 AllF.\DI (furu ı) 

I': 3-1 ı, l'7 et 18 !es descen
dants (la posterite) de 1 
et 2 

1: 3. 11, li and 18 t!ıc dc:-
ccndanls (t!ıe scions, th~ 

progen:r. tlıc offspring. 
tlıc postcrity) of l and Z 

\•als), 5 - Schledcr • Dinle" li 1": 
ne söytuyor ('fangoı. 6 - Hane 

ııo· 'er Kııkuk (Polka), 7 -
1 

8totz _ Pratcrde ağaçlar tekrar~ 
açıyor, S - \'lktor Aubert .. G ,ı 

1 iller resmi geçidi, 9 - I..copold . r.' 
car !antef':ı:lsi, 23,00 Son ajans 
lıerlcri, ziraat, esham tahvlJA.t. "C' 

' hfyo nukut borsası (fiyatı. 23 • , 
• n4 ' 

:z:•k (Cazbımt - Pi.), 23,55 - " 
. rmkl pro~ram, _____ _.,·r 

l\cnan Gukr f, 
kııila'.'iları lıll ~ 
1'aclıkö\' ycJclr • • 1 
meni hahr:•1 
ŞIHI~ TE\'lf' 1 

" 'IJ l\ti~d \'e \t 
1 ~ !V ,·:ır~ <'lı-~i I~ 

Fll1Tt.Bl'T. S.\J>I JI 
llıı Fırı"<' t'sldltlıır ~\ 
lıalı~·csi ııde: ( grl;.:ı 
kırkındıııı soıırıı 

, Dün ve yarırı 
1't ·· k u·· ı ıı ·yatı j ercume 
ıı 7 nci ıeridP.n 

61 -67.7 kitap 

il 61 Vikontun ölümü 
62 Leneit II. 

! 63 Liıa 
! ti4 Evlilik 
ı 65 Gi:li Pamuk harbi 

1 65 Bizans tarihi 
67 Senyolbeos Avrupa 



Roman yada 
çlik teşkilatı 

(Başlara/• 9 uncuda) 
beden terbiyesi muallim· 
le~yor ve takdir ediyor. 
biınuz yerlerde 12 - 16 

-~•-da çocuklardan müte • 
önlerinde bandolan ve 

~dan verilmit bayrak
lıı.ııınan takımları gördük. 
Cltdu tfkilitı gibi yalnız yq 

çocuklan çok nı'eli bul· 
t'eııdiJerine her yaıta yapa· 

ley verilmif. Ne zor, ne 
tok iyi intibalarla memle

dC>ndük. Gördüklerimiıi 
'tt halinde alikadar makam 

tcetu." 

· ıte at yarışları 
19 (A.~.) - Büyük at ya 

• Ayteuilde büyük man 
ile ~lamıştır. Ancak rto· 

matemi dolayı!··.: rei!ö.ı 

lebrün. yarışta hazır bu· 
r. 

n güzttl;~;nden ic:tifarle e 
bir hali< kütlesi, dah:

ten itib3ren yarış mey tar.ı 
h bqlamı~tı. 

• ~zarif tuva!etler nazarı dii 
~~kteydı. 

ll Veil Picard, lngred adın 
h ile büyük maruah yan 1 

11111"1~ ... tır. 

~~cardın hayvanları birincı 
e dör<Juncülüğu kazannuşla 

HA B E R -Alqam Postıue 11 

Gn. Cemil Taner 
lzmiffen geçti 
lzmft, U (A.A.) - Beden 

rerblyesi Genel DtrektörU Ge
neral Cemil Taner dUn yanında 
genel sekreter ve denizcilik fe. 
derasyonu başkanı olduğu hal
de lstanbuldan şehrimize gelmiş 
dir. General öğleden sonra 
C. H. P. binasında bölge heyeti 
ve klllpler mUmessllleriyle u
zun bir görüşme yaparak lzmi
tln umumi spor mesaisi bakkın
Ja etraflı izahat almıştır. Spor
.::uların dileklerini bUyUk bir a-
11\ka fle t;ıkip eden General bu 
llleklert bot etmiş ,.e bu arada 
bölgeye bfr gUreş antrenörUnUn 

Delilerde futbol 
oynar mi 7 

Deliler akllh~arı 4 - 2 
yendiler 

Bir İspanyol gazetesinin bildir· 
diğine ıöre Bilbao timarhaneıin· 
deki akıl haıtalariyle bir klüp ara
sında yapılan futbol maçı çok he· 
yccanlı olmuş ve n:ticede deliler 
akıllıları 2 • 4 yenmiılerdir. Fa -
kat iıin tuhaf tarafı akıllı oyun · 
culann yedili ıollerden birini bu 
takım mUdafilerinden biri tarafın
dan ken:H kalesine atılmıı olmaar 
dır. Acaba adamcafıza karpıında 
oynayan aavalılardan bir ıey alra· 1 
yet etmit olmasın. 

:Hk sık gönderileceğini, bir gU- ----------
reş minderi ile bir futa hediye 
Jtmeği vaadetmfştlr. Genera
lin bu alAkaaı lzmlt gen<:liğinl 
fevkalAde sevindirmiştir. Gene
ı al bu sabah da tetkiklerine de-

Bükreş ve Peşle 
maçı 

( B~taraıı 9 Uncwda 1 
vam etmiş Ve yeni yapılacak O· 1 oo·ıC- ·· l d' manya ı oruncu l§UIUŞ er ır. 1 
lan stadyom ile klUplerl gezerek 

1 
Bu İtalyan oyuncularından meş 

bölgenin denlzclllk faaliyeti U- bur Endreolo, Macar hakem ta 1 

tennde bilhassa duroıuş ve bu rafından oyundan çıkarılmış
ııususta birçok dlrektlCler \'er- : tır. 
mlştlr. Öğle üzeri General şe-1 Diğer İtalyan oyuncular da 
refine bölge tarafından beledi- hakeme }{UfUr ettiklerinden çı
Ytt bahçesinde bir ziyafet veril- karılmışlardır. Bu suretle ltal
ııılşti\'. General saat 16 da Ada- yanlar, maçı g O) uncu Ue ve 
paıarına hareket etmiştir. lzmlt mağlup olarak bitirmişlerdir. 
~en._.ıeıinderi bir grup nıotosik- p t d 
lf't ve blslkletlert ile Generali eş e e 
vinni kilometre lzmit dışına ka Budapeşte, 19 (Hususi) -

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT • • 

Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek için mekteplerin umumi tatiline intizar eden sayın hal· 
kmııza mahsus 1 temmuzdan eylQI gayesine kadar 3 aylık fevkalMe tenıilAtlı kart abonemanlanrun 
ikinci serisi 15 hazirandan itibaren satılığa çıkarılacaktır. 

Bu kart aboncmanlan, Üsküdardan (Üsküdar dahil) Çubukluya, Rumelihisanndan (Rume
lihisan dahil) lstinyeye kadar 9'ı 40, Papbahçe, Beykoıs ve Yeniköyden Kavaklara kadar" 50 
tenzilata tabidir. 

Yüzde 40 tenzilatı havi kartların 3 ayhk bedeli 
Rum :lihiaan ile Oıküdardan V aniköyüne kadar birinci mevki ( 1980) 
huruı yerine ( 1188), ikinci mevki ( 1575) kurut yerine (945) kurut
tan ibarettir. 
Çul,l.klu ile Emirgan ve lıtinyeye kadar birinci mevki (2340) kurut 
yerine ( 1404) kurut, ikinci mevki ( 1980) kurut yerine ( 1188) kuruıtur. 

Yüzde 50 tenzilatı havi kartrarın 3 ayhk bedeli 
Y eniköy ve Papbahçeden Boiazm her iki milntehaaı olan KaYalda
ra kadar birinci mevki (3150) kurut yerine (1575) kunq, ikinci 
mevki (2700) kurut yerine (1350) kuruıtur. 
Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi i
cap eden (234), ikinci mevkide (195) kunq, iıbu kartlann yukan· 
da yazılı tenzilatlı fiyat lan da dahildir. 
Bu kartlan hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecek· 
leri aibi pazarlan da mıntaka farkı aranmaksızın Boğazın her iıkele
aine gidebileceklerdir. 
Kontrolü teshil için memurlar tarAfından talep vukuunda kartlann 
ibraz buyrulması muhterem yolculanmızdan sureti mahsuaada rica 
olunur .• " -

* * ,. hır takip ederek uğurlamışlar- , Perşembe günü 36.000 seyirci ö-
ıır. nünde Macar milli takımı ile t-

1941, Olimpiyatları talyan milll takımı karşılaştı 
Şampiyona maçla.,-ı ye maçı ltalyanlar 3 • ı kazan-

•drada yapılaca~ 1 1 dılar. 
or ne zaman yapı llftf. 1 Ma~a batlayalı iki dakika ol-

"' 11hpiyatları için namzet- Amsterdam. 19 ( A.A.) - Son 
!'O mamıvtı ki Macarlar 1 - O mat-

, • ._.,...,, Yan lnıilizlcrin teklifi ıamanlarda. Jngilterede olduğu JQp vaziyete dUştUler ve blrln-

ARABA VAPURLAR INA AiD 
ücret tarifeleri ve yen i tenzilat 

ct,-~ ilmittir. Ollmplyatlır ,-lbl, pazar günleri yapılan fut~ oi baftay.ım böyle bitti. İkinci 
il apıı:;~tır. Bu müna bol karşıla~nrnlarının ve buı:ıu - ft#tAalMŞ ;ı• k dakikasın-"" 

Araba vapurlarile kJ:,sdan katııya nakledilecek binek otomoblllerlnden alınmakta olan ücret 
y mz azimet ve valmz avdet i in ,UZer, azimet ve avdet yetmişbeşerden yüz elli, yirmi yal_)raklı 
a ~ 'vili •'iliti·~ ıidiı ve ıeliı eWl«den yb bruttan ibaret iken bu defa 
bmılardan ba~ olarak iki sahilden münakaleyi fevkal!de kolaylqtmnak için yeniden (1) , (2) 
(3) aylık temil!tı havi aboneman kartlan ihdas edilmiştir. 

na lftılı..,JWill~llıiıiiıfl., nıaçlanlUıt eu- da Jtalyanlar ı'kı"ncı·, 29 uncu daki 
lılıcfa büyük bir futb >l ı t ı 

.... martcsi J;Unlert yapı ması ( n kada 3 Uncu gollerini yaptılar ._ ct. tertip edeceklerdir. ı d idd li 
futbol mahffller n e ş et 33 uncu dakikada da Macarlar -: lsviçro!I oyuncu 

raasaya gidiyor 
re -:u-._ ı takımı oyuncula · 

"'1 lol açık G. Aebi Fransa -
Jt t ~tiycn klübü tnrahndan 

tdilrnittir. 

bir cereyan vardır. ltJ>u kartlar (1) temmuldan itibaren mevkii tatbika konulacalından bugünden itibaren her 
şeref sayılarını yaptılar. Bunun KÜD Kabataş iskelesi gi~ saWacaktır. 

Uzerlne oyun sert bir şekil al- (1) aylık tenmıatıı abone"•" kartlannm fiyatı yirmi iki buçuk lira olup aı~t ve avdet bl· 
Ağır siklet bolu dı. Jetlerine nazaran yapslan temillt,yüzde elli nisbetindedir. 
f&lllpiyonluğu Haftaymın son daldkalann ·ı (2) Aylık temillth aboneman kartlarmm fiyatı otuz beş lira olup keıa azimet ve avdet biletle-

Paris. 19 (A.A.) - Alman A- 1 da Macarlar hücumlarını sUrek-j rine nazaran yapılan tenzillt, yüzde altmış nisbetindedir. 
Jolf Wltt burada karşılaştığı lcştlrdiler. lt :ı.lyanlar lO ktş! 11~ (3) aylık tenıilltlı abonemkartlanrun fiyatı kırk beş lira olup keza aıimet ve avdet biletle-
i<'ransanın eski ağır siklet şaoı- müdafaaya çeklldller ve pek en rine nazaran tenzillt yüzde altmıı yedi nisbetindedir. 

n -~ piyonu Charles Rutz'ı birinci der olarak Macar kalesine ine- lşbu kartlarda numarası yazılı otomobiller aynı günde tarifede yaıılı bütün seferlerde mükerre-
tV0QL•r&l8 bir oyuncu l'avunt.ta nakavt etmı,ur. 1 bildiler. ren ve bili.ücret nakledilir. 

YeredU~nes~Fran~zşam- 4~ ncl dakikada, tok çirkin~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ llıtı en kıymetli açık 0• ı.ılyonu başından yaralanmış- bir hltllse oldu: Kiszely, Depet-'= 

t. !ldan Paainati k'übi.i q· tır. rlniye tavı yaptı. Bunun üze- Spor kluplerı· nı·n 
'I'riyeate tararından yü · rine ttalyan gerilerek Macar o-

--~Ukab:Ur.de F. K. Mili· DZ'nimarka 6, Norveç 3 yuncuya bir boks yumruğu yıı- 1 • d g""·ş·yor mu? 
~·o Kopenhag, 19 (A.A.) - Da- pıştırdı. Bunun üzerine bUtün l lSmı e 1 1 • 

ıııo oı· • nlmarka futbol takımı, Norveç oyuncular sahada birlblrlerine _. Baıta1a/1 9 uncıul• 
ımpıyadı ve futbol takımını 35.000 seyirci sille tokat indirmek için vaziyet olması dolayısile fevkal!de kongre· 

Çinliler muvacehesinde yapılan bir maç- aldılar. Fırtına kopmak üzere ler yaparak yeni alacaklan isim!eri 
1 t 6 3 1 ti idi. Dereket versin hakem so- tesbit ve il!n edeceklerdir. Haddi. , 1940 olimpiyatına itti· a - yenm ş r. 

·-·uk kanlılıkla hareket etmesini zatında pek ba<ıı't go"rül" en bu isim •ermiılerdir. Olimpi· 0 
v 

bUtün tubelerinde yer alt Futbol ka.~d~ler:nc!c bildi ve kaba berekette bulu- değiştirme meselesi pek acaip isim· 

İstanbul tramvay i~letmesi 
1939 yılının 19 haziranından iti· 
haren yeniden çıkacak ilina ka, 
dar puat'dan bafka gilnlerde si· 
dit- celiı saati cetveli: 

Şif li Şebekesi 

Befiktaf Şebekesi 

1 

B. T11 - Bebek 5.23 
Bebek . • Eminönü .5. '5 

22 Eminönü • Bebek 15.54 

:e.bek - B. T11 -

Çinliler timdiden hazır · el~ ... "ki"' nan İtalyanı sahadan çıkardı. ler ortaya çıkaracaktır. Klüplerimı 
bt ~g.111 llt Oyunun son dakikaları, mu - zin acele ile rastgele bir isim kabul No. 

tlamıtlardır. Londra, 19 (A.A.) - Jngllte- kabil bUcumlarla geçtikten son- etmemelerini tavsiye ederken, artık Yollar 
K.alkıt 

llk Son 

2alOrtaklSy - Aktaray5.45 
Abaray • Ortaköy 6.30 

--o-- re futbol federasyonu, son glln-t ra r.ıaç, 3 - ı İtalyanların gali- tarihe geçecek olan isimlerini muha 
.,. Amerikayı giden lerde enternasyonal Board'a 1 blyetlyle bitti. faza edebilmek için de icap eden 
ız B milli takımı tek11t edilecek olan kaide dc~ı- makamata toplu o1ara1c müracaatte 

ıo!ŞLıJli - Tünel 
1 Tünel • &ltll 

.. , Şifli • Beyazıt 
Beyuıt .- Şifll 

5.40 23.50 34 ı ~t1htqB. Flkatih 68.~~ 
6.00 24.08 .r • • eı lif ·-

5.M 28.11 
6.40 H.00 lstanbul Şebekesi 'ltakıreııı· neıı· caıer •lkllklerl ue meşıuı olmakta- Tekı.rda g""l ı Bulgar bulunmalannın faydalı olacağı ka· 

dır. Yapılacak teklifler arasın- naatindedeyiz. 

;:ııı.>.-ı!?~~' ••m•y• ~·· !1 :~e::b:i:f~:tub
1

!'1:au;eau:~~mbe;~h:~:~ pehlivanını )endi ~:1~:~=~ mt!::de.b!~ 12ı;::i~e ~11!1 :·:: =::!: =~: s~:=pı :;: 
,~z B. Milli takımı ıon unan r u 0 c n n, u arc- ( B01ta1aıı 9 uncudaJ 5lmlerini değiştirmeş olacak klüple· al Harbiye - Akl!laray 6.38 24.00 32 Sirkeci. Topkapı 6.12 
t .._çlann ikisinde kazan- ketlni telcrarladığı takdlrC:c ka- rezefi yirmi dakikada yenmiş ve rimiz şunlar olacaktır. Galatasaray, 12 Abaray - Harbiye 5.55 28.lT Topbpı • AU&ray -
~ oyunu ıarki TramvoaJ ııtsız ve şartsız olara~ diskallf- şiddetle alkışlanmı§tır. Bu güreı Fenerbahçe, Be~ktaş, Vefa, Beykoz 

ı :Ple yapan tnıilbler bu ye edilmesi keyflyetı de '·ar-, çok heyecanlı oldu, daha ilk an. Sü'eymaniye, lstanbulspor. Topka· 16ı:::ı-. ~=t 6·05 23.25 
24.10 ~'-Calip bitirmitler geçen dır. da HUaeyin suple yaptı. Minder pı, Beylerbeyi, Anadolu, Anadoluhi 8·50 

~:~da 6 tane tnılliz 1 kenan Kiruyu kurtardı. Hüseyin sar, Boiaziçi, Amavutköy, Orta. •t llaçka • ır.mtııısntı 6.58 20.215 
,. bulunan Natal takı· F ransada bir oyuncu mütemadiyen Kiruyu sıkıştıra • köy, Karagümrük, Kasunpap, Fe- 16 EmJnönll • Maçka T.29 20.GG 

33 
Y .kule • Sirkeci 5.'3 

1 

Aksaray - Yedikule 15.29 

Sirkeci • Y .kule 8.11 
Y .kule • .Akaaray -

ttıkları maçta iae 6 _ 1 gi ka b ldu rak bir çok defalar tllf yapmıı- neryılmaz, Galatagençler, Dawt-

1 
Şifll _ Sirkeci 

20
_10 bir farkla calip gelmit • J O ea da üç aaniye eırtnı yerde tuta. pap, klüpleridir. Altınordu, HilAI , 7 Sirkeci _ Şifli e.2ts '31 

Cenubi Franaada müntetir İn· mamıştır. Bilhassa HUseyinin ba. Demirspor klüpleri için isim almak 6.5T 20.42 

Abaray - Edirnek. 5.23 
Edirnek. • Sirk~ 5.~ 
Sirkeci - Edirnek. 6.14 
Bdlrnek. - .AUaray -8Uza~r--;tic3 

"-ıe Pranu mill küme ıam· 

ftrmation Sportive Meridional ga· cak bükmeleri, kol kapmaları gb. mevzuublhi delildir. a ı Kecldlyek . • :m. 6ntı 5.~ 20.00 
ıeteainin bildirdiğine göre bun- r.e çarpıyordu. Nihayet 20 daki. 17 Eınblhtı • Mec»1 9.1T 90.U 
dan bir müddet evvel Fransanın kada hasmını yen.mittir. Milli ------------

23.45 
24.25 

1.0:5 

20.55 
21.40 

20.35 
21.20 

23.30 
2•.00 
24.34 

23.33 
2•.05 
24.37 

23.40 
2•.10 
24.38 

ıo ~ Set takımının yap
te~~ takım oyunculan 
~ ihqr ılmıtlar ve ne de 

hine bütün bu maçlar 
bir tek penaltı olmuıtur. 

ikinci küme takımlanndan Mon· takım güreşçilerimizden Musta. ı s' Tüalm - Fatih 6.08 2CU2 
p6lye1e siren s. K. Tirana a:u · Ia Çakmak federuyon 64lfetme. lngiltera futbolunda j Fatih - Taksim 8·~6 21•20 

bUncle merkeı muhacl:n oy.:.ay:.· ni S:ı1m Arıkan da mlıaffr ola.ak bir venilik 1 Kurtuluı _ Beyurt 6.00 28.18 
, .--', 

Coeuk Hıklnu 

Rıza nam.nja~ Arnavut O/Ur:.:u buluruıu:şl..!rd~. T.:::::;,-.!::..,l •. :ır.ı J · l91Be uıt hUrtuluş 6.•5 21.02 
ortadan kaybolmuttur. Meml:keti· epiz bir spor günü yaşatan Te • tn:iltere lik heyetinin vercliil .1 • 

-.ı~ &Uzel bir netice de· 

Ta.kaim • Talimbanı Palu ?ılo. • 
Puanla maada ller llD 

sut ti 4la 1DDNo Telefon: '0127 
' 

ne mi. yokla bqb bir yere mi ııt kirdallı Hüseyine yakında Şe- bir karara göre önilmilzdeki mev· • I Kurtulq - E. öntl e.te 20.29 
tip veya bir cinayeti mi kuııban hir na.rrıma iY.i bir ev f.&ptınla • •im bütün fut.bolcWer numaralı ._191 :m. .öntı - Kurtul111 T.11 11.00 

pldulu be1Ji .delildir.. caktlr. formalar &ifece'klerdlr- "!!!....---------

Dr. Ahmel Akkoıunlu i" 
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DiKKAT 

F 
En birinci kan, kuvvet, iştiba şurubudur. 

FORF ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve iştah temin etmesi 

ve ilk kullananlarda hile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

. . : . . - . . ~ ·. ... 

sas• Vatandaş Paranı Avrupa Mallanna verme! ~-
1\ lemlc.ketimizde Türk işçilerinin eliyle yapılan DiKKAT 

San dalyaları 

:: .. ~P~vlet Demiryoilar1 ve· Limanları 
:·.; işletme Umum idaresi ilanlan 

1\Iuhammen bedeli 1900 lira olan 5000 m2 bağdadilik kafes teli 
27.6.939 sah günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacak
tır. 

""'. 
Bu işe girmek istiyenlerin 142 lira 50 KUru~luK muvakkat teminat 

'C' kanunun tayin etti!;ri vesaikle birlikte eksiltme günü ~1atine kadar 
komic;yona müracaatları l~ımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 

dır. (Ul4), • • • 1 ~ 
.4 •• .1 

Gripin :ıfutularınm üzerine resimde gördüğünüz şekilde kabart • 
ına pullar ilfı ve edilmiştir. 

Bir çift kara 
sinek bir ayda 
1.500.000 olur 

Liseler Ahın Satım Komisyonu Başkanhgmdan : 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz 

Malarya, trahom, sıtma, çiçek, dizanteri, kara humma, /. 

şarbo:ı, kolera gibi b irçok salgın hastalıklar taşıyan sinek, 

kurusu, pire, güve ve bütün haşaratı. 

Nevi " ....... Kilo Kuruş llk teminat 
ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. -

Zcytinyatrı 

Sabun 
17450 
4704 

50 r 
32 

lira kuruş 
1007 18 

I 

~------_,,. ~ / 

tc:tanbulda pansiyonlu yatılı liselerin 1939 mali yılma ait ihti· 
\·açları olan miktar ve muhammen fiyatlarilc ilk teminatı yukarda yazı 

Jı zeytinyağı ve sabunun 3 temmuz 1939 pazartesi ,günü saat ı:ı te 
Beyoğlu istiklal caddesi 349 No. da liseler alım satım komisyonunda 
kapah zarflar eksiltmesi yapılacaktır. ;p:,

11 
~ •• 

l ..;teklilerin yeni yll ticaret odası vesilfası ve ilk teminat makbuzu ve 
ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekaletname 
lerilc birlikte 2190 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı da· 
irc,inde hazırhracaklan teklif mektuplarım belli gün ve saatten bir 
a::ıt evveline kadar sözü geçen komisyon başkanlığına makbuz muka· 

bilinde vermeleri. şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciliği ,·ezne. 
~ine yatıracakl~rı teminat tezkeresini almak için Galatasaray li~sine 
m;iracaatları (4267) 

. . 
: 
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Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir 
Müracaat yeri: 

;; .. 
:ı:: 
:...~ 

ilt! ...... ..... 
::~ 
:\: a :!!) 
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ie' :::1 
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Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi İstanbul 
irtibat bürosu 

Sirkecide Yalıköşkü caddesinde Liman hanı karşısında Mühürdar 
• zade hanında No. 32 Tele fon : 2307 4. 

DEPOSU: Kuruçeşmede Altınçapada 2 No. lu Kooperatif deposu, 

:H·== . •: 
i J1 r.:::::::~::nm::m==:WWW'' 
:::c :s==:::a:ıw ı 

Bütün Ada çamlarmm 
sıhhi kokularım 

Ve •• us 

~·mw MJi5!fWL 

ve lavanta çiçeklerinin 
terkibinde saklıyan 

a 
ciğerleri zayıf ve sinirleri ozuk olanların kalbine ferahlık 

verir ve gönlünü a~ar. VENUS ÇAM KOL ONY ASr nm 
formülü bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 

Umumi deposu: 

Nureddin Evliyazade, Alat, Ecza ve Itrıyat deposu. h tanbul. 

GÖZ llEl\l~tl 

M urad Rami Aydın 
Pnz:ırd:ın lı:ışk:ı her giin s:ı:ıı 2 • ı, 

yn k:ıtlar 'J'nksinı - T:ılinılı:ı. c 11rf. 
npnrtıııı:ın Xo. 10. Tcclfoıı . .ıı:ı~ı:ı. 

ile imha ediniz. 

FAYDA bütün haşerah öldürücü mayilerin .en iyisi ve müet,I 

Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu lat if ve sıhhidir. Adi gazı: bO~ 
karıştırarak ve süı:lü Avrupa ve Amerika etiketi ve markası 

rnk FAY DA yerine satma k istiycnlcr vardır. Sakınııtıl' 

Deposu: H asan deposu, Sirkeci Liman hnn ı altında j 
di' .. ____ .......... 

1 
B üyük Çarşı Emnü mran Ceır. iyetindcn: 

Cemiyetler kanununa Tevfika9 tadili icap eden cerni>e: 
nizamnamesi hakkında görüşülmek üzere çarşı esnafı bc)'e 
ti umumiyesinin 22 - 6 • 939 perşembe günü saat birde 1 

1 
çarsıda Sorguccu Handa cemiyet merkezine gelmeleri ri'' 
olunur. CemiyetReisi Vekili ~ 

(K. i. 148~ 

-· • ' ; ı., ~ -• . . ~ • .. . • . t~ 4 ... ~ v,. . 1' . ' ~ . • ' .. 1': ... . ....... ~ - «Jllll. .... ..-..~ f 

Her şeyde tasarruf 
fak at çocuklarımızın 

caiz olabilir, 
s ıhhatinde asıa ! 

Çocuklarınıza her zaman en iyi şeyleri veriniz 

Üç aylıktan itibaren • 
1 

FOSFATiN 
en mükemmel çocuk gıdasıdır 

FOSFATiN 
renksiz yanakları pembeleştirir 

FOSF TiN 

ile beslenen çocuk !:anlı, canlı ve daima sıhhatli olur 
FOSF ATİN Fransadan gelir, FAL YER marka sile arayını~· 

F 
l ı 

ı~-............................ ..; 


