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Sovyetlerle Japonlar arasında 

Müfhis bir· hava harbi 
60 Japon ve 50 Sovyet tayyaresi 

iki saat muharebe etti 

llris bıiyiik elçimiz Suat Daııaz, Fransa ile 'tffl1.ııJ.wa.J" inualarl:cn .. 

Hataya dair layihalar 
Meclise verildi 

H lUI dl lUI t 
t©l~D 

ökülerek merasimle 
Antakyaya götürüldü 
l\.nkara, 27 - Hatayı Türkiycye Ulyihasr dün meclise verilmiı;lir. 
lt eden Türk - Fransız anl~- Hariciye vekili Şükrü S~ra7oğlu.. j 

ın tasdikma ait olan kanun (Devamı 5 ıncıde) 

Bir lngiliz filosu 
Kıbrıs sularında 

25Japon tayyaresi 
tahrip edildi 

Şimdiye kadar Japonların 83, Sovyetlerin 
' 21 tayyaresi düşürülmüş 

MoslCova, 27 (A.A.) - ":Tas a
jansı bildiriyor: 

Mongolistan halk cumhuriyeti 
dahilindeki Mongol - Sovyet kıtaatı 
erkanıharbiyesinin almış olduğu 
malumata nazaran altmış Japon 
avcı tayyaresi, 26 haziranda Buir 
gölü mıntakaıında hududu tecavüz 
etmişlerdir. 

· Mongolistan cumhuriyeti arazi
sinde bir hava muharebesi vukua 
gelmiş ve bu muharebeye Mond-

ruyba yakınında Sovyetlerle Mon· 
golların 50 tayyaresi iıtirak etmiş
tir. 

iki saat kadar devam eden tid· 
detli bir mücadeleden sonra Japon 
tayyareleri kaçmış ve Mongol • 
Sovyet t ayyareleri tarafından Gan
tchjour mıntakasma kadar ta~ e
dilmiştir. 

25 JaP.on tayyaresi tahrİP. eCJil
miştir. 

_... Devamı 2 incidı 

Satge · binası tahkikatı 

fj 
Japon 1ıarbiye nazırı 

general ltagaki 

Bugün şahitlerin 
ifadeleri aıı .ndı 

Re/ i Bay arın da malii.matına 
•• muracaat edildi 

Adli tahkikalln pa- --------
zartesiye kadar 

·iamamlanacağı 
umuluyor 

Dördüncü sorgu ha.kimliği tara
fmdan Satye binası meselesi hak-

ÇERÇEVE 

Grafik 
1789 da Boğaziçi : 

Be' çifte narin kayık 
Tilrk ti.slfibu oymalı y&h 

k kındaki tahkikıltm der!ftlcştirilme _ anevraya çı ıyar Ilak~mıda gayrimc~kuf olarak talı· sine devam ediliyor. . . 
kıkat yapılan Zıya Taner (Detıamı S ıncıde) 

Bahçe n koru 
Saz ,-e gazel 

lngiliz anavatan filosunda yaz B .ht .k A 

izinleri evvele ahndı oya ı ı arına 

mani olunmalıdır ~tina, 27 (A.A.) - öğrenildi. Londra, 27 ( A.A.) - Amirallık 
e göre bir İngiliz donanması, makamr bildiriyor: 

b~ıs sularında büyük manevra- Anavatan filosuna rne~su?. ge· ı 
ıcra edecektir. (Devamı 4 unrnd tJ Yazısı 5 incide 

anka ve müesseseler 
baremi konuşuluyor 

•: Yazısı 4 üncüde l 

Mah cub dellka.nh ve .feruell kız 
Orttinen Ye gizlenen güzelllk 
Suda sen isimln 

Kayıkhanede dalgacıklann şarkısı 

Yoııun , -e lyod rayihası 
Kn·nm kıunn esen rüzglı 

1939 da &ğazlçi : 

Zurnalı (Şlrketlhayriyf!) npuru 

Üç buı;uk odah kül.ilk kümes 
Yangın yeri , -c çöplük 

Kukaraça \ 'C fokstrot 

Haı;ıboş g.-nç adam \ 'e sahll>81Z lt\'glll 
Soyunan , .e açılan çirkinlik 
~ucja marot Iekt>lerl 
Pabrlka homurtmın 
Tiitiin tlt'nklt'rlntl<'n koku 
nuum buran\ y:ıtan küru\\r tozu 

Baylar, hayata hakim yasa tektir. Teklmlll kanunu! 
Necib °Fazıl KISAKVREK 
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Asım Us, evvelce Frankfurter Zely Yunus Nadi, bugünkn makalesln-
tııng i!Smlndekl Alman gazetesinin de Yalova kaplıcalarından bahset_ 
bir makalesinden bahılle yazdılı mo mektedir. Kaphcalann sıhhat n iç
kalenin Alman bilyilk elçllili matbu_ timal muavenet vekaletine bağlana· 
at atatellllnln dikkatini eelbetmi' ra'k Avrupadakl emsalinin en iyisi 
olduğundan ve bu hususta aldıAı olmasına çalışııcalıı plAnından bah
ınektuptan bahsederek "Almanya bir sederek bunun meelisin önümüzdeki 
!(Ün hütnn Avrupayı alete verecek on onbef gilnlfik çalışma devresinde 
midir? Yoksa kuvvete mDracaat et- bitirilmiş olmasını ummakta ve Ya· 
mek<;izin Avrupada devamlı bir sulh lovada yapılan iyi hareketleri anla_ 
kurulması için müzakere yoluyla t:ırak knphcal:ırın daha bugün mü
umuml bir anla~a dalreslsıe gire- kemmel denecek bir dereceye vardı· 
ı·ek midir?,. sualine ceyap vermek !tını işaret etmekte ve demektdir 1\1; ı """ . 
için yazdığı o makalesine verilen ce_ "Hrhalde Yalova kııplıcalarHe pek Havolann ttn119milc dllıelmııi aıninı, sayfiyıyı ,.,,,,,. iti1°"•n· Bu Stfll biıA .. IJ.,ırlflln Rımıı 1i ıaWli ilf Yeşilkö1 doanna 
vobı aldıktan son"' da kanaatinin yakında bOtün yakın şarkın rağbet!- dtı olup bu smt ııç lıalan ailıltr dı, sayfiyeye git,,,tfe boşümıqltırdtr. btt lttr smdindın faıladır. 
değişmedllinl sôy~mek~ Ye demek· ne mazhar olacak milli ve mode~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 
tedir ki: bir şifa milesse!ie'linin şimclidl'n sal· 

"İngiltere ve Fransa kendisini ser- lam temellerini kurmuş bulunuyo_ 
bcst bırakmı, oba Almanya biltiln ruz . ., 
şarki AvnıP•fl kendi hWmi,etl al 
tına almak tçta .Ulb nu-nmııacak TAN 
mı? 5-rlJt A YrVP• itleri lfin lnlilte· 
re ve Fr:ınss ile harp etmeli ~~u M. Zebrtya Akdeniz anlaşmaları· 
<'lnıi)·en Almanya ayni maksat ıçın nın ehemmiyet ve manaııı başlığı al· 
kullandığı sllAhla blrcok ...tlletlerin tında, birkaç gün süreceğini söyle· 
mevcudiyetlerine ka'41etmlt olınıJ8- dili bir seri makale neşrine batla• 
ı·nk mı? Yoksa Allll•nya nlnız ln· mı,tır, Bunun birincisini tetkil eden 
llillere ve Fransa ıJl>I kıınttli dev· bawlnkü yazısında lngilterenin Q.. 

it-ilerle carpışmağı harp ad~ediyo.r zun zaman uyuşuk knldılından tı ... ı. 
cin kücük devletlerin mevcudıyetlerı- yanın Habeşistanı işgnle başladılı 
nı ubren ortadan kaldırmadılı bir tarihlarde aözilnü açlılından, fakat 
harp hareketi sapıı7tr •ı' 1tt1lı "kan iş lften geçrnlf bulun· 

J.f/ü'ıi'Mı Ml 

Küçük yaşta işçile 
rln gece r1ıeSaisi 

• 

dqlunclın, gafletini önlenıek Akde-
Hizim blldlllmls Anupa ıulhanu nfzdeki hlkimiyetlnl tehlikede bırak 

temin için bir çare Yardır. Bu da maınak için gene gizli çalışmaya baş 
kendi,i icin ha)·at llMll arıyan Al· ıadığından flfhayet Almanl.rın Çekos 
manyanın ~atP miUMJert1t . 1l4yat IOYlfkyayı, ltalyıınların .4rn•vutlulu 
haklarına hurmet. eı...-ıiDPn ıba"t- işnl ettikleri 11rada ortaya çıkmak 

Elektrik, tramvay 
ve Tunel 

Iktısat VekAlell . . 

17 Yaşındaki çocukların gece 
çalışhrılmamaları hükmünün 

tatbikini bir sene daha tehir etti 

Müteveffa 
Amerikan ficar 

tir. Ve bu esas bır kere kabul edil- zamanının geldiğini anlayarak ve idarelerin k888 meV• 
dikten sonra ne ıarbt Avrupada, ne Yunan sahillerini ltalyaya kaptır· 
de şarki .AY"1Pad• blrf* bir koare- mamak için d,rh~l Yunıınistaqın is_ cudu 2,300,000 lira 
rnns maıa11 tlnfınct•• mt\IJkıre Jo- tiklAlini saraıtti ttlillnl, blıi~ as· 
hı ile halleclilmlr•lJ bir mesele kal- kert bir ittifak müzakerelerine giriş· ~ektrtk, ~vay ve .tln~l fdare_ 
ınaı . ., UiJinl söyliyerek şöyle demektedir: lerinia belediyeye devn ifile me,-

"Türk - Insiliz ve Tür\ - FrantıJ ıu1 Plaoak )rQpılayon dlbl ilk t.op • 
VQl l.uaAll anlaşmasından sonra şnrld Akdenlı lantlllllll yapllllf ve eallflll~ 

llllşc:yi• C.blt Yalçm JtqQnldl halyaya tamom~n kapanmış oldu, ve ~ıam11tır. 
ma~aleslade, lqiıte,,nlıt ortaden Akdtnlsln bu kısmında bhı emniyet 
kalkmeıını f(Sıdfa Ptlrirgr. Onu hanıı teessüs etti. ı,ıe. Türk ':' 111•1• Komisyon mllh~ndia Hulki, Uı; 1-

il 
' 

.. _ d _,,,,.,. icap et· Jlz anlaşmasının Akdl'nıze aıt olan .,._:ııı .... 
bu t118"IU ••r aus "• ... ,, ~ • • , . d darenin eakl mtldllrU -.rı Mualu.. 
t. btb A-trika eunı!ıur ring. ln~ınının c :·l'. bura adır . ., 
ıren u • ... oilv, hulnılt mtlpvJri TMtr. tllbat 

ti muulnl Mr. Ganer'l• Jqilla kra- QıildQrU Saffetten mUNlskebtUr. 
Jın11 i«>rdulu Ud ıuale kralıa nrdlk- • 

ataıesi 
Zevcesi hUkQmıtimlzı 
teşekkürlerini ltildırdı 

Aııkva. 26 (A.A.) - lktıaat Bu lü &)'111 hWau l8tlnaden Bir~ sfln ew.l nfat edtll 
Veklletlnden tebliğ edilmlttir: 17-6-19'0 tarihine kadar de • rlmlzdekl AJDerlba Uoant a 

iş kanununun 3 UııcU maddesi vam etmek bire bir ,.ı daha u. PUlepfe'nill eenuelll .bl• 
mucibine. 1an&yiden ayıJu it- ~tılmlftn'. nakledll1MkUr. 

lerde ötedenberi gecele7bı çalq. lfbu uınuml llbs, tktu&t Vekl. Ptrttmbe stıaı re~ 
tırılmakta bulunan 11-18 yqla. l•ti taratmdan J8ırWeotk lllaum merlku meurııtmda bir ,,_ 
rmdul Jcg ve vk•k eoculdarla üzerine bul it ,..ıenn. _ bir 1 pıluü ve mUtwettaam 
her )'llt&ki kadm 1eQilerba elkill uulaeaktır. 
rfbi rece itleriııde çalıttmlm&la. ay evvel tebUI tdiletN - prf Bqvekll Dr. Refik laydua mO 

ıeri cevıapıara .ı. '1•r•1' aı.m bır Kahvede geçen hır yara-
m.ıkal• karalayan bir lta111n ıaute- 1 hAd. ' • 
si plmu~tur. Jnıtllı krahaa sorulan imi CI IS8$1nln 

nm., r50 ncl madchnin ikinci "n- alına))Wr. veffaıma uı..ıaı tutyetltrbda t1t 
tdaNleria Mlediyeye fenl DHL eli hllkııJUnt te9flkan umumi izin • İhtlf: l&fm& lltaıtbal valillal ._ur 

&1Da1"*'1 ~ mllnüale ftl1lmit ft .,,.,_. :;~ a. • • 18 veıclaJla~ *'- ft adttıtı. Su vulf•71 ,.,_. 
ıki sual şunla,.Jar: IUlbakanaaai.J ı .ll1 ~~ ~. ttı j~ı""' lTı ~~ MJ•k ~~·-~O " ~ ""'1 muaTlnl ~en 

tdarQ bir~ udmda çok iyi it- ı 38 tarlliij ~· Iuraa olaun sanayi iflerinde poe tntıffaua ili tw1lan ~ 
ı - Avrupad• harp çıkaeak mı' Bolltancıda bir kahvede ~111 letilJalftlr, Borç takalu.ıt ,.... ... ".l'tllld tebllf,, IUl'etbıde lllfl'e - çalıştırdmalan mutlak 8Ul'8tte "-Çok muzt&rlb nmanmnwdt 

. gelen bir yaralama bldlaeslnln mu- ten eonra bUJUn kasada J,300.000 dUmlfti. yu&ktır. bizi teselli eden ı•Y menlmlll 
2 - Bir harp çıQr_, Ye lnıııtere hakemealne dün akşam ağırcua. lira para vardır. Belecliye bu para aefeebü çok aevdljl bir anemltk 

mai}lüp olursa netice ne olurT te ennlf lmuıdlr Jltıtiltt ~ 
Buna tnıillz kralının verdlll ce- mahkemealnde başlanmqttr. Suçlu ile tramvay yollarmı Mf.Sta uvır- Sovyetlerle Japonlar arasında v o • 

uplar da şunlardır: Ali Bozlnırt isbnll bir pnçtif. Mwı- met fikriadeOf.r. lannuz burada doldu. Bu~~ ... 
tafa ffrglndı blriııe Uç '1u1ua ata.. rılırken IOD ammı11.1 1atr zıam-
rak öld\lrlMk kudUe yaralamak· ı &6rdl11UaıU• alAka Ti aıuhabbett .. ı - Harp tıkıp çıkmıyacaıtını kes· 

ııremem. Fakat Avrupa bugiln heran 
patlamaya ..-UMJY• bir bll'Ut fJOtll 
hıılindedlr. 

~ - Bilemem. 

~114~UltaffıJUD aarbothmJa Denizaltı ge. mı:-lerı- Vahim hudut hadiseleri =~~=:.usata:t"! 
AUye WretmeısiJlden dohıuatw. dibnealdir.,, 

Jıalyan llfeteslnln buna 
cC\·•plar dJ flllJltrdır: 

....., • • 
1 

I . Molkova, 29 (A.A.) - Tw a. lan Japon - Mançuri kıtaat!Jllıl 7 

Dün Ali Bo~urdun .sorgusu .ya - mızın ta im erı jaııaı bildiriyor: ıuıt baskııuna ufraJU'&k nehrin deki cıii"'Morolistan lataatau uo-
verdili Ptlmlf, bazı gabidler dinlenndftir. . 11 Mayıstumrt bir gok ya • ı.tısma doğru çekilmeğe mecbur ha etmesi lUzunıuııu bildirme 

Dlj9r p.Jüdler için muhakeme Denialtı ~ı 1Uom111U paar bucı pzeteler Kuntun.g ordusu kalmıtlardır. dir. 

1 - Avrupa llugiin hlr barut fıçı· 
sı halinde ise buna lngiltere ıebebi
~eı ,·ermi,tır. O asırdide bodUınhJı 
:\ ıiııih'ld•n l>ııkalJrınnı ~rını an· 
larııamok huıusundalıl lıllalk kabili_ 
l etsizligi yüzünden, Haile Sellseden 
do~uya varıncaya kadar, lttın", S.n 
kayşek gibi beş para etmez laısJnlfl!'J 
hahşeıtii}i himaye yilzfinden birçok 
ınfllAk maddeleri dolduPlllUf olma· 
sııHlandır. 

baş~ güne b~13tır. vt tatil JUAltrtnderı 19l&&da her st1n kurmayının yulq tebllflerine 12 mayıstan sonra 10 gijn ur- Bir tarafta.ıs kara kuvvetıerf 
-0- Adalar arka.sile Pendik, Kartal ve da)'Ullftk Mopl h&Uı Cumhuri. fmda hemen her gün bu balpde mtısademe eclerken havada 4# 

Şehirde 1\4' ka.dar 
otomobil var? 

Maltepe aç~a tDuevraJar ve yeti kıtaatı lJI JlfOll _ 11UaQu' nıüsademeler vuku bulmuş ve iki muharebeler cereyan etıııittfr. 
~ler Y1ıP~ alaJlacWlva bU.. U. 1 taraf &lU 1 b kın 1ar 28 !laytlta bom~ 
diP1hıU4 ve bunJM'da aefır edeeek =:u=ls= '":!:.:ıt ı dJıt. ve yua ı ıra ıo • man tayyu.l=~ ınbe 
deniz vesaltinin dikkatli davranma

n~. Japon pllt.t. 22 Mayısta, Mogol topraklan. bir hava filosu anemn M 
Yapılan bir iıtatiıtik telıri~· lan t&"'1fe telilmi§tir. leıi bu ma.-.1er11a 11op1 ki. na d~a derin bir ıQZ'ette rirme. tayyare meydularnıa taarru tfl 

de ıoo ıı çalıp.il, 7 al Ga111111ayaq taat.m111 llufuri laudu4unu ..., ğe tetebbUI edoll ı..kvlyeli Ja • Ql1ftlr. ııosoı ta)')'U'llerl hUlf 
367 reımt otomobil, 121Q bUIUli ~ • , m..,.._ llert pld1lbıl haki • p()n Maııçuri kıtaatı hudut bari. Janmakta seç kaldlklarmdan clllf 
otomobil, 1439 taksi, 813 kamyon Ut. mupylr ltlr "1dlde l4ldla e. cine pUaldlrtWınutJerdir. nıan bundan latlf&da ebnif, JılOr 
vı kamyonet, na otoMlı, 390 MO• Ordu malu" ileri diyorlar. AJWU lllll&Dd• Japcıe 28 ve 29 Mayt9ta, Japon.Man. gol - Bovyetler 9 ve Japonlar' 

2 - Beşeri)·et rahat bir nefes ala- toaiklet bulunduiunu ıöıtenniı · gueUJ.t Mopl Jataatmm Yt ~ lntaatı tanklı, toplu ve tay. tayyare kaybetmifltıl'dir. Ni1-' 
cııktır. tir. b• ı · ;(. • ta,,.,........ a11r aJlat wr • yareli taze Japon kuvveUerile yet Japon tayyareleri $Ül'atle -

Hüseyin Cahit Yalçın buqa am 8\mların 146 hususi, 1168 tak- ır l~I di~ ele Ovbertk bUdlriJOr• takvl19 ecWenk ,..u41n Mofol lertae dön.mtP mecbur kalllllf 
a~rı cevap veriyorsa da ikhıel ıu .. al, 631 kamyon, 137 otobüs faali· Dun umumi kongre ıar. topraklanu lirmltlerdlr. Aynı tardır. 
ınına vcrdill cevapta birincisine ver- h 1 d d' 

yet a in e ır. • • u_..,;ı - ..._.. - ... ...... ı.ur. zamanda hududa yeti-n Mnonl 22 Haziranda 1 'Wl Ja- ıa~-ılilti cc\·abın tekrar e<lllmi' kısımla_ O 111 1 1 ~·-.v -·ı•" INWHKI "' .,,.., -•- ~ ..- '!.& 
rı da bulunuyor. Bunda diyor ki: D m m8SS er nl seç 1 maJmdua almu malGmata lltla& i kıtaatı hunim dajıtnuftır. J& • y&Ni tekrar bllcum etmil ft il' 

"İtalyan muharriri kadar biz de Jlk kul "I • ld Ordu malfıllerl blrUli latanbul 4ea Tul &Jauı, 1N lıld ... ler hak 1 pon - M.ucurl kıtaatı ")() ölU, Morol - Sovyet taYJUMI bu Ja' 
emniyetle iddia cdcblli~lz ki busOn· O •ergı en açı 1 ıııbesl umumi befeti dllıı tQplaıı l - kmda ~ clolru mallmatı bir c;ok yaralı ve ılllh bırakmış. cuma mukabele eylemietir. 91' 
kii ,·aıiyctte ~nıillerenın .ortadan Uk okullam Uııtihanlan yeni mqttr. idare heyeti hetab ve rapor n.,. IDelUll buluamıktaclır: 1 tır. Moıol orduau 'bu nıuJıarebe. muhanbede 31 Japôn ve 12 Mo' 
kıılkm:ısı. takdırindebrnhbat bıir· nterlee-s talimatıwııe llUkilmlerine görelıvr okunarak kabul edllmif ve yeni Hakikatte Muçuri hududun • lerde •O tiUl ve 70 yanlı vermit. gol- Sovy.t tayyal91 dtlllllllt' 
ıılac:ık kımse varsa u eJer ~e < dı'- t ) ..+ Bu ·· d 
ğil. Roma ve Berlin siyaal feneridir .. ~ :amam ~ılil' .. ır. gun en idare hefetl aeçllnılftlr, Açık reyle ~ı Duir:aor ıtsltt mmtakumd• Ur. tUr. 
tıulynn gazetesinin kalbinden ıelen ıtibafen bUtUıı l~ okullarda okul yapılan intihabda bqkaıılığa Sadi aşatıdaki hldiaeler vuku bulmUI- Ölen tlç ~)' ltlbaynm.ı U- 2' llulranda, 60 Ja.poa - Y.-
bu ses, lngilterenin şu dakikada in- ve smıf aergiletı -.çılacaktır. Ser. Feke, klUblii• '1'ahlbı Altay IPU· tur: 211rinde bulunan vealJıalar Hal • çuri tayyveei 60 Mogol ta~ 
oııiyet davasına ve kl\çiik milletle- gilerde, okql talebesi.nin bir yıl hasebeclJJf9 Bellm D811l1Nr ~ • 11 Mayıeta. ~ f61tlnUn lar'daki 23 tincll Japon tırkuı il lle tekrar mulıuebeye g1rit • 

rin istiklallerini temin ıay~sln~ ne içiude yaptığl bütün el işleri ve mi§tlr. doğu cenubunda ve Kılkm göl kump.ııdallmm }\aldJd bir emri mit ve ~Japon - Kuıguri ta'/' 
k:ıılar faydalı old~ııt.unu en .1Y

1 ıspat resimlerle, atelye faaliyetleri can 30 ~ 4nbra orduevlDde ntııriıdn 16 Ul JO klloılaetre do. bulunmuıtur.Bu IUbaylard.aıı bld yarem dUfQrillnlUftur. Bull& m., 
eden ılelillerden bırıdir. Jngıltere or_ l dınl kt Sergi! b ' haf .:1---- k bil v-ı 
tadan kalkarsa rahat nefes alabilecek an aca ır. er ır • yapdaca,k ordu ıuIOUoMIQ bUytlJs i'Ulunda bulunan Nomonku WL yarbay A~ kolwnm kurmay a )'alıus ik1 -•- -
0 11:1 Rerlin ile Roma rahat rahat et· ta kadar devam edecektir. kongrcein4e lstanbul\1 temsil etmek geslndeki Mogol hudut karakol. ıuba.yıdrr. l'ırka kumandam ge. tayyaresi dUtmtlfttır. 
r.ıf1111 ynjJmn \'C perişan edecek, ken -0- Uaere Sadi J'eke ve Besim Demirer Tonton • mca ~al Kanıatnbara &ikredilep 25 Haziranda hlo bir 1ı&dlle ol-
dıleı ine sllrü sürü köle peyda edecek murahhas aeçiinılllerdir. emrinde "fırkanın bizzat kendi mamı§br. 8ovyet - Mogol Jatal' 
ıl•: cklir.BugfinÇekos!ovak~adahÜ· Floryada bir vagon ve av D•l•r• lkıtaatiyle Kalkm Jölil bölgesin.. tılıalaaK&lkuıltillluhrinla40' 
ı..um süren "Terreur,. ıdaresı, Arna· fu bölpltndt btltUn hudut ao .. 
vıılluktakl zalimane şiddet mihver tutuştu 1armı 1_.ı ~ 
devletlerinin ortalılı atrbt•t bulmıı. BlltU bue n--.:1-- _a"__, , 
1 rı takdirinde beşeriyeti beldl)'eD Dlln gece saat yirmiye doğru n m~e ~• 
Mlı'•etltr hakkında bize küçllk bir Sirkeciden l"lotyaya giden banliyo rinde, Sovyet kıtaatı, ta,,arelı • 
rn,:r \'erebilir. treninin lokomotf bacaaından çı. rln dÜflU,D tananıermt taldı 

l'iinyanın ııerçckten rahat bir ne- kan kıvılcımlar b!r vagonun da- için -.ruıf olarak Manguri top• 
f(' , : iması için fngilterenin mahvol• mınr tUtU§tUrmU§tUr. nJdan u.tndlll QCJlllaJ&n m• 

ı s ı gibi muazzam bir ifin. delil Ate .. ln bilyllmesine meydan ve- tem. olmak tblere, muayyen o 
, cı ' . daha harır bir ıe:vJn ltlfı ıolece· i" lan hudud k&tl ıe , 
it ni blı blllnruıı •mı biz do bunu rllmeden yangm Florya itfaiyesi ta lflldk ... u ~ ~~ 
so) lem ek istemeyiz!,. rafından ı8ndilrlllm0ftilr. • 
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f ·IHabe'l I Ecnebi ve akalliyet mektepleri 
'l<ŞAM POSTASI il' 1 • k d ~:;.;·" N:;:~1mM::~ mua ım erı ı em zammı 
~ARE EVİ : lstııt9 •••• c....ı 

.... :buhı tı• ,..,.. ..... : ....... ll.lll• a 1acak1 ar Yan !Jleri telefonu' 23872 
Jda,.. • • ~ 2-4370 
nan • 2033!> 

1 '1aö·~e:· ~1·~-i-tARİ 1 
fl•lfro (... 1 

..... lllı 14.00 Kr. 11.M Kr. 1 
• • .,. .. _ 7..IO • .... • 1 t..:::Et UIO • .... • ll& l.MI • • ... ··-------··· 
Sokağın sesleri 
~ABAIILEY1N pencerenin ö-
\;) nüne oturdum. Hava sıcak; 

ederim bugün de dünkü gibi 
cağız. Yağmurlardan, soğuk· 

sonra birdenbire lstanbulun 

Ecnebi ekalliyet okullarında 
<'~lıean Türkçe ve külfür dersle • 
ri öğretmenlerine re.sın! okul öğ • 
retmenleri gibi k11,t('m zammı ve-
rilmesi kararla~tmlmıştır. Maa· 

rif Vekaleti zammı t...min etmek 
ve okul bütçelerıne icap eôen tah 
.:isatı eklemek i.!~re o!<:ıllar büt. 
~e vaziyetlerini tetkik etmeğe 

başlanmıştır. Öğretmenlere verile. 

Sıcaklar bastırdı 
Dun hararet 34 santi

gradı buldu 
• Devlet meteoroloji mUeueıeıin • 

ı çöküverdi. Şikayet etmiyo· den verilen ma.lümata göre dün ıı. 
cak memleketin her tarafında ı-• 

: sıcakları, beni terletse de, bu· 
lsa da severim. Zaten ara$ıra bir 
ar esiyor: hafif, sanki yaprak· 

-a oynıyan, havada uğuldayarak 
anların getirdiği sanılan 

bir rüzgar. Bir bakiyorsunuz, 
!Uiveriyor; fakat artık· ortalığa a· 

s.ıı bir hararet çökeceğini san· 
ıı sırada gene yüzünüzü, gö· 
~ okşamağa bashyor. Bu yaz 

hayat ne güzel şey!. .. 1nsan 

derece araamd& yük.aelmiş, hararet 
derecesi Bilecikte 31, Çanakkale -
ve Edirnede 3-i, lıınirde 35, Ada • 
nada 36, Nazillide 38, Antalya ve 
Akhiaarda 39 dereceye yük.sel.mi§. 
tir. Anka.rada hararet 32, lıtan -
bulda. 34 dereceyi bulmuıtur. 

Bugün Trakya ve doğu Ana.dolu
da hava bulutlu, diğer bölgelerde 
açık geçecek, hara.ret derecesi bir 
miktar daha yüluıelecektir. 

İni hülyalara değil, bu tatlı an· 
ıı akışına bırakıyor. Düşürunü· 
•aramıyor, dinlemiyor, ha\'ada· diğini bilmekle iktifa etmemek,mese 

'tsleri, kokulan hiçbir irade ceh· 1~ şiirde mana arayan zavallılara 
fetmeden duyuyor, renkleri gö· bırakılacak b ir iştir. 

or, vücudunun her .ıerresile ha· Arkadan bir domatesçi geçiyor. 

i~tirak ediyor. !,itmekle din· Onun bağırması gayet fasih: "On 
nin, görmekle bakmanın, ko· kuruşa domates-- lki çeyrek doma· 

~ duymakla koklamanın arasın· tes!,, Heceleri tane tane söylüyor, 

ı büyük farkı hiçbir zaman bu bir de beste uydurmuş... Fakat O

cek kıdem şekli üzerinde esaslı su· 
rette görü~ülmektedir. 

Şimdilik ders saati başına ayrı 1 
bir ücret r.ammedilmesi tasavvur 
hali\}dedir. Kati .,ekli bir kaç gü. 
ne kadar tesbit edilecektir. Ec . 
nebi ve ekalliyet okulu direktör. 
leri dün buhususta görüşmek üze. 
re maarif müdürlüğünde bir top. 
lantı yapmışlardır. 

Oniversitede 
lisan kurslan 
Yazın devam etmek 
imkanları hazırlandı 

Üniversitede açılan lisan kur. 
ları tedrisatına devam etmekte • 
dir. Maarif Vekaletinin tensip et. 
tiği şekle göre lisan kurları tini. 
versite talebesinin yabancı dil . 
ler okulundan geride kalan talc f 

belerile, hariçten yabancı dil öğ. 
renmek istiyenlere mahsustur. 
Üniversite rektörlüğü bu kurlar_ 

dan bütün talebenin istifade et -
mesi ve aynı zamanda. kendileri. 
ne yıl içinde bir kolaylık olmak 
üzere yeni bazı kararlar almış • 
tır. 

Alınan kararlara göre ikmale 
kalan talebeden başka üniversi. 
te talebeleri önümüzdeki yıl de. 
vam. etmek mecburiyetinde oldu
ğu kura yaz tatili kuruna devam 
ederek yıl içinde devam etmek 
mecburiyetinden muaf tutulabile
ceklerdir. Yalnız kurda muvaffak i kadar anlamamıc.tım. Ben nun da söylediğini değil, sadece şar· 

-.ı olmak şarttır. 
atı, cihanı davet etmiyorum; on kısım dinliyorum. 
~ana kendiliklerinden geliyor. Sokak uyanıyor, çocuklar oynu· 

.un yaşamak, duymak istememe yor. satıcılar geçiyor. kediler dola· Fırıncıların bele 

....... --.......... _ ...... _ .......... -.................... -............................... . 

Bir ahlak mücadelesi yıldır1m 
k . 1 anunu · ıster .... 

Yazan: M. OALKILIÇ 

T ÜRK, bütün dünya.da mllletlf'rin l'ft erkeği, en halüku, en 
ıaf \"e l'n neclbl olarak me_şhurdur. Bu n .. "fumz dünya

nın darbımesellerln<lf'n blrl h&llne ı,'1nni"tlr. 

rak&t buna rağmen ortada a.ııli lakayt kalmnııya.cak birta
kun sakln1 ahlak telakkileri, hali, Türkün bu elmu ~bi saf se
dyeıııUe beraber yaşıyor gibldlr. Bu mf'5eleyi cepheden :ran.rak 
görmelldlr: Ent, bugün memlPkettmizde böyle garib bir tez&d 
görülüp duruyor. Bunu inkar t'demeylz. 

Bb:de de,·let rnalmı irtikap \"C tkardte hile, "akim bir ahlik 
tclakklı.inln yaşamakta olduğunu ötedcnberi gösterecek mahiyet. 

hı addolunablJir. 
Dikk&t olunurıta. bu iki ahlaki zaaf da, Türkün arasında ya-

ıaını, yabanrı unsurlann bıraktıkları an'ane\i telikkinln de\·a. 
mmdan ibarettirler. 

: De\'lct malmr, Oıunanh lınparatorluiu zamanında aır,len Türk 
~ olmryan birçok kanşrk unsurlar de\ let memurlyetlerln<lc ''beylik 

i
l mah deniz: yemiyen domuz!" Şt"kllnde telakki etmişler , .c bu zih

niyeti adeti mlru bırakmr,lardır. 
\ Keza ticaret hayatunızda dahi t'R büyük fabrikat-Orden en .kü. 
" ~ük gezginci eanafa kadar hile yapmalı bir nevi mcslekl an'ane 

halinde teesııüs etmlı buluyol'\17. Bu d&, tlr&reti Osmanlı impa
ratorluğunda t'llerinde bulundurmuş olanlann Türkün eciyeıılne 

sirayet ettirdikleri, daha doiruım bu mesleklere miras bıral.-tıklan 

an'ane\'İ bir :alhnlyetten ileri gtlmektedlr. 
Bunun böyle ouduğunu lııpat eden en bariz cihet de\·let ma.. 

lını ~-iyen ve hile yapan esnafın ayni umanda feııden gayet iyi 
!, adamlar ola.bllmeel, saf ııeciyelerinl diğer Aahalarda ekseriya ta-
mıunen muhafl\Za <'tmlş insanlar olmaır,ındakl garib tez&ddıl'. 

İ Yani, dpmek l"tcrlz ki, tlc\ l<'t malına karşr göıtterilen mll. . 
: bl\latııızlıkla halka. ka"1}ı ticarette yapılan ahlik.!llnlık esasen 111•ct-
i. • ycmb:dekl bir inlıllaldt'n ileri gelmemektedir. 
i Bu, anane\"İ bir zihniyetin gayriahlaki neticelerinden ba§ka 

bir ljey dPğiltllr. 
Halbuki guek dc\·let m~Imr irtikip, H ) gerek halkın sıhha.. 

tinf' \"C para..!llma irtikap, milli m:.idafa·l~·a ihanet dere<'esinde afır 
ahllksrzhklardır. hte bu ahlik telikklslle en bilylik ,ıddetıe mU
<'adelc eden bir yıldınm kanun, Türkü her sahad& tekrar nedb 
sedyeıılnc &\"det ettirecek, memleketin ııeciyf'llinf' bula§tınlmı5 o. 
lan bu a.hllk tellkkllerlnl ebedlyyen öldürecektir, kanaatindeli7.. 

·······-·········-·-· ......................... --······· .......................... ........... 
üniversite imtihanları Esnafın t Yok, hayat beni her taraf tan ~ıyor, anlar uğulduyor... Penctre. -

or. Sesli, fakat gürültüsünz, in nin önünde hiç kımıldanmadan"' o:ı ıd. d ı"sled 1~ klerJ· ' üniversite fakUltelerinin çoğun -
~hiçbir husumet göstenniyen, turu~ ~unlan gö~~· ~unları i~it· ıye en da imUhanlar bitmjflir. Yalnız: bım 

• 
muayenesı 

'!ılık hissi \'ermiyen munis, mek ı!!tıyorum. Kabıl mı? Kalkıp Pe şembe .. .. k t'" fakültelerin aon aıntf imtihanları ay 
bir hayat... çalışmak, yazı yazmak lazun ... Ye· r ~Un U a 1 sonunda ikmal edilecektir. Verilen mühlet Cuma 

gUnU bitiyor iın oturduğum sokak bir köy rimden doğruluyorum. Henri de karar Verılecek üniverııite idaresi §İmdiden gele-
ftdır; ayda, yılda bir, bir araba Regnier'nin şiiri birden aklıma ge· eek yıl hazırlığında bulunmakta, 

ukı liyor: " ... Aient longuement vibre Belediye iktısadi i'ltişare heyeti fakültelerin profesör, doçent ve le_ 
~ .:o da sokağın çoc · arı ıçırı Sıhhat muayenesine tabi esnafın 

ı ... bı'r hAdı'se olur. Bı'z'ım so· au fond de \'OS oreilles, - Son ru~- dün belediyede iktıaat müdüril Sa!- \'azım ihtiyaçlarını tesbit etmekte-
.. ,ı d muayene olarak cüzdanlarını alma_ 
la kedı'ler, ta\"•klar, r'ıYgnenıneı. tique murmure et sa chaude ru· !etin reisliğinde toplanmış, fırıncı- dir. 

· .. ~ .ti sı için verilen mühlet cuma gilnil 
ı... r lann gönderdikleri murahhulan F f k"'lt · in llbo t 'Usu olmadan dolaşır, keçiler meu .,, en a u eıun ra U\'ar "e bitmektedir. 
t rahat zıplarlar. Sokak uyanı· Artık sihir ~zuldu, h~fı~amı zor· dinlemiştir. saire gibi eksikilklerinl.n tama.mla.n_ 

· l<omşunun çocukları birden !uyor~. Sokagın seslerı~ı duyma· Dünkil konuşmalarda fırmcılar masma çalı§ılaeaktır. Şimdiye kadar 17.000 esna! mu
ayene olmuştur. Bu mikdarm 20000 
i geçeceği anlqtlmaktadrr. Fakat 
yapılan tetkiklerde hiç muayene 
olmıyan daha on bin esnaf bulun
duğu tetıbit edilmiştir. Hem de bu 
10 bin kişinin çoğu sucu, mahalle
bici ve diğer gıda maddeleri satan 

kadar sa'-·arak pat:pat !top oy mak ıstıro __ ru~; hat.tft kagıtlarunla 193 kuruştan 156 kuruşa indirilen --o--
J - b k ekmek imaliye ücretlerinin tekrar y 1 k 1 f Otlar. Topun Ö'-'le , ·ere vurması, oymyan ruzgara ır.az ·ızıyorum. a OVa ap ICa arı 

• J J G tl b ı d O t t yük!eltilmesini iste~lerdir. ı bac.ıma vurur gibi oluvor. ünün tatsız saa erı a~ a ı. a · .. 
" • ' 1 • h' 1 b" h t Uzun muz.akerelerden sonra per Ankara, 27 - Yalova kaplıcala.. iita bir gu" n bu (Jürültü beni kim 1ı saat erın ıç o mazsa ır a ıra. .. . -

: ~ ·b' k · ted" K b"l ., şem~ günu umumi bır toplantı ya- rmm bütlin tesisatile sıhhat veki. 
ne kadar sinirlendirirdi Fakat sını te~ ıt etme ıs ım. a ı mı. 

· I .. b" ld pılması kararlaşmıştır. Bu toplantr. !etine devri hakkındaki kanun layi-
'll soı·agyın bu'' tu" n gürültülerini şte ancak böyle tatsız ır ~Y o u. k . . . . . 

~ •11. ' da ekme ıısının btitiln noktalan hasr dün mecliste müstaceliyetle 
Patpatını, etraftan gelen ba· Nurullah AT AÇ gözden geçirilecektir. görüşülerek kabul edilmiştir. 
an. rıwglıkları adeta memnu· 

kimselerdir. 

~ ~ --- - ------e karşılıyorum. Arılar açık - - - - - _ - . ____ ............ ,._..._.._ ... _ _.'111111,.. .. •lllllRlllllll._llıılRıllllllıılllılll.._llllllııl_.lllllRlllllll._._"ılllMlllııl,.~ 
~eden giriyor, uğuldırarak do· Ordular ne için seferber ? .. . 
0r, hazan cama çarpıyor, ben 

hiç kımıldamadan, gözlerim! 

tevirmedcn görüyorum. Dü~ün 
0rum, fakat düşilnmeden, hafi' 
hiç kurcalamadan dudakları· 
~egnier'nin iki mısrağı geliyor: 
1audra que le bruit des dj,;rıes 
es - Qui \'olent dans l'air tiedc 

~ntsur les fle.urs .. ,Sonrası nasıl 
lıiç şüphesiz bütün kıtayı, bü· 

lllanzumeyi biliyorum; faka! 

k, düşünmek istemiyorum. 
allda bana hayatın ve hafıza· 
Itendiliklerinden \'erdiklerin· 

başka hiçbir ~yde ar.zum yok. 

~iıne cebretmiyeceğim, aramı
' m ... 
(ak uyanıyor. Birer birer :-atıcı 
l~iyor. Arka arkaya zerze,·atçı 
l\üfelerin içi renk renk.. lşte 

ı;u da geçiyor. Tuhaf bir ba· 

~sı var. Ne söylediğini ~imdi· 
'aı:iar anlamadım, yoğurtçu ol· 

u biliyorum, işte o kadar. El· 
~:"Yoğurt,. diye bağırıyor ama 

''Çurço!,, gibi bir şey duyuyo
; hiç şüphesiz sokakta hiç kim· 
~lki yoğurtçunun kendiı;i de o 

~i!nin bütün hecelerini iyice a· 

~emiyor. Herkes onu ba~kd 
~-du~yor. Fakat ne zarar \'ar? 
~ anlıyor ya! Yoğurtçunun 

)°c bağırdığını anlamağa çalış· 
' o sesin yo~urtcuru haber ver· 

1
4 

NSANLAR ne garibdlr. Bnrunlan· 
nın diblnl ~öremezler de fezaJann 

bir uroııdakl yıldızlan ,;önnek için çabala
yıp dururlar ... 

Doirusunu istenen.iz ukallhk bizzat 
aklın kendisidir ı .. 

Dünya yüzün~ld bütün hldlselerln 
sebeblerl gayet buittlr. Fakat insanlar 
basite bakmazlar) kanıık 8ebebler arar. 
iar: Cinler, periler &rarlar •.• 

Bizi ıu fll080fluklara ııe\·keden bugün 
bütün dUny&ya korkulu :ıii:r& nkallhkl&n 
geçlrtmekte olan büyük bir hldiAede be
ter aldmm ayni marifetini gönnUt ol.m&.. 

mızdır. 

Bugün dünyada hemen herke11 kt'ndl 
kendisine n her millet dlierlne ııornyor: 

_ Mademki h&rb niyetleri yok, artık 

harb lm.klnı da kalmadı, ne diye Alman
ya hlli bir buçuk milyon ukflrinl bir ora
ya, bir bunya t.aJıyıp duruyor! .. Keza t
t&lya ne diye hili bir o kadar ıukeri ııllih 
&ltmda tutuyor! .. Hatta AmaYutluia yıi. 

mııtır! .. 
Bu ııualln hemen herkN ttn.bqn ıta

y<'t kanıık taraflarda &r&yıp durmakta \"e 

içinden çıkamamaktadır, Miti mi! .. 
Halbuki hakikat ne kadar bulttedlr: 

.Bu kadar ukerl terhis t'demlyorl&r ; (Üft• 

idi h~r iki memlekette de im mlkt&r l1Alz 
\"&rdır! 

Onlar terhh edlllnt> ~rlerlne girmiş 

olan i1Alzler tekrar 1<>kaldara. döldlleeek-
ler. 

l' e ud o nkit gtimbilrtü kopauk ! .• 
Bu ınıretle ,·akıi. harl(te harb marb 

diye ortalığı telif .atötüröyor, fakat dahli. 
de uaylş berkemaldir!. 

lıte 11ebeb, daima olduğu gibi, bu se
fer de bu kadar basit! ... 

* * * 
Sıcaklardaki sayıklamalardan 

1 STANBUl.DA ortalık cayır cayır 

yanıyor. Hara.ret derecesi: 30 ! 
J'lerkeA boram boram ternyor. 

111t.anbul M>kaklarmda nrem olmuıt 

sul&r bile - kl biz ona limonata tabir f'de. 
riı ! - upııan ~·üzlerlyle lltka ~tttkieri buz. 
lu bardaklarda boram boram terliyorl&r! .. 

Al kor 'iıne ~rbetleri bile • önlerinden 
anııttan belediye relııl g~lyormu~a.sma • 

n1osmor k~Umı,ıer ! .. 

Halk, alttı gedntt yerlerinde Auupa 
buz makinelerinde dondurulmuş bayan nıj_ 
lanndan rf dde kadar alle\"i nekadar boya 
\'&l'Sa dondnnn& h&llnde (ıtır rrtır )iyor ! •• 

Böyle bir ht'n.gimede inııan Eminönü 
meydanındaki saate bakıp da hazin hazin 
m&hkO.mlar ada.ıımı düşünüyor. Mahkumlar 
ada.. .. ı tleyln<'e İmr&lh adL!llt zannohmma

ıım: Bu Büytlkadadrr! .. 
Zir& bu 11uııuzluk menfuında lnııanlaP 

~mdl büylik bir mangala düşmüş at ke.~ 
neleri gibi patır pahr p&tlamakt.adrrlar! ... 

O nJdt fnsanm ıa EmJnönü saaffne: 

- F..ndamın& mainır olma! .. Eğer sen 

de Bilyükadad& yett_,cydln böyle ""n l boy
lu olmaz) m~hur Con Slmonun ~llnde tut_ 
tuğu bir ceb ııaatt gibi olurdun! .. 

Dlyecflğl gellyor ! 

Gazeteler y&zıyor ki, yine büyilkad.a.
ya bir baçuk ay M>nra su nrllebilecekmlt ! 

Demek ki bugünelnfo adanın teııdne 

dönmeAl n ayaklannr ha,·ay& çe\"inn~l 

rok muhtemel. 

Zln. tam susuzluğa alışacağı 

gelmı,uı •• 

:Niçin acele buyruluyor! 

uman 

B&km: Or&ya giden npurlar 80 sene. 

dlr hiç acele ediyorlar mı! .• 

* * * 
O halde ... 

B tR guet.e okuyueularma ~u t&\~i
yedc bulunuyor: 

- Kendinizi iyi tanıyın17.! diyor. Her 
ke8 sık sık &ynaya bakar ama, haki.ki lru.. 
11url&rını olduğu gibi görenler pek nadir· 
dir! 

Şimdi, doiru110, yine sabredemeyip 

!14?yllyeeeiiz: 
O halde, ıu J:mlnönündekl saatin k&r. 

tıııma da bir ayn& koymalı! .. 
Hem maııırafı d& h\iylik defil. Zira, ııa

attn nl11Pf'tlne göre MJdam &ynuma d& ltl. 
zum kalmıyor. Görmttyor muAunuı: Bir 
cıf'b &FllUI Jdfi! .. 

Mim 

- ---

8 

Düşündüğüm gibi: 
~- ,.., ................. 

Karşıhkh haya·( 
sahası 

Yazan: SUAD DERViŞ 
Alman hariciyesinin resmi or. 

ganr olan Diplomatik Uund Po· 

litische Korrespondanz gcı=etcsi 
"hayat sahasr,, mevzuu etrafınd-.ı 

bir makale neşretmiş .Bun.da, Al· 
manya tarafından icat edilmiş o

lan şu hayat sahasını izaha ~ha. 
lryor. 

Bu izah a~ğı yukarı şöyledir: 
"Hayat sahasr, öyle bir havza· 

dır ki bir millet kendi halkın n 
serbest inkişafı ve milli varlı~ınrn 
muhafazası için oradan do:ima 
müşkülsüz, manisiz istifade ede • 
bilsin. İngiltere ve bazı memlc -
ketler imparatorluklarından is ti. 
fade ediyorlar. Müstemlekeye rrı:ı

lik olmıyan Almanya da bunbrın 

muadilini Şarki Avrupa mcmlc::ct 
lerinde bulabilir. Almanya hendi 
istihsalatınr bu memleketlerle ser· 
bestçe mübadele etmek istiyor. 
Almanya kendisi için hayat sahası 
telakki ettiği memleketlerle sc::· 
betçe mübadele edebilmesine mü
dahale edildiği zaman bu müda -

haleyi düşmanca niyetlerin neti. 
cesi olarak telakki etmeğc mecbur 
dur . 

Böyle vaziyet tahaddüs ct:ne
dikçe Almanya i_çin hayat sahası 
meselesi, bir arazi meselesi def il· 
dir. Ancak bu nevi bir tehdit kar
şısında arazi meselesi olacaktrr.11 

Yani Almanya istediği tapon 
mallan, istediği gibi Şarki Avru. 

pa memleketlerine süremez, on· 
lardan istediği şeyleri alamazsa, 
bu devletler, kendi hayat sahal:ı
rım değil de "hayat haklarını, , fe
da etmekten çekinirlerse, esaret. 
ten kurtulmak için tedbir almağa 
çabalarlarsa vay hallerine!. 

"Almanya bunu düşmanca bir 
tasavvur ve tasmimin tehdidi,, te· 
lakki edecek ve o zaman hayat sa
hasmı istemiye istemiye( l) istilfi. 
etmek ihtiyaç ve zaruretinde ka
lacaktır .. ilh ... ,, 

Almanyayı bu hareketlere sev. 
ketmek istemeyenler onun hoşuna 
gitmiyecek şeyleri yapmamalı, Al· 
manyarun emirlerine körükörünc 
itaat etmeli,. Almanyayı kı~dır • 

maktan, düşmanhğını Üzerlerine 
celbetmekten çekinmelidir . 

Yoksa maazallah !.. 

(Hayat sahasr) nın bu izahın

dan A~manyanın bazı memleket • 
lere göz koyduğu manasını çr'kar
mamak mümkün olur mu?. 

İçinde "ya keseni, ya canını., 
diyen bir ifade saklanmış bulnan 
bu makale bize ciddi bir fikir ma. 
kalesinden daha fazla bir tehdit 
mektubu mahiyetini gösteriyor. 

Hayat sahasının karşılıklı oldu. 
ğunıı, eğer bazı memleketler bu 
tabir ile Almanyanın hayat saha· 
!:ma giriyorsa, Almanyanın da 
o memleketlerin hayat sahasına 

gi tGiğini söylemek bile milletlerin · 
istiklalini hiçe sayan cür'etkar 
bir fadedir. 

Müstakil milletler kendi haya
t( mevcudiyetlerinin lüzumlu gör. 
düğü şartlan ken.di aralarında is
tiklal ve riza ile tayin edeııler 

Mesela silah yapmak kudret ve 

salahiyetini bir ele, bir tarafa top
layan (hayati saha) nın bu kudret 
ve salahiyetten mahrum kalmıya 

mahkum olan (hayati saha) üze. 
rinde sömürgeci bir memleket ha· 
kimiyetinden başka nasıl bir 
''karşılık,, ı tasavvur olunabilir? 
Cebir ile kabul ettirilen bir "an-

' laşma,,nın mahiyeti bu türlü c-de· 
biyat ile örtülebilir mi? Bu zihni

yet herkesi kör, alemi sersem san
nıak zihniyetinden bqka nedir ? . 

Türk efkarı umumiyesi tehdit 
mel;tuplarını daima tebessümle kar 
;rlamıştır. 

Kt!ndisini alakadar etmiyen bu 
hayat sahası meselesi karşısında 

da yaptığımız budur. 

Türk hiç bir milletin top -
r~klannda böyle bir saba arama -
drgı gibi ken.di topraldannda a. 
ranmasının karşılığını da pek iy i 

Jbiliyor: Bizde hayat sahası aray;ı. 

\na, o saha memat sahası olur. 
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Banka ve müesseseler barem· Hataya dair ıayihala 
Ankara, 26 (Hususi) - Büyük dahale kabul ediyoruma onların bileceğiz demek vallahi çok a-'Onlar cumhur;yet inkılil.p ve 

Millet Meclisi bugün saat 15 de sair i§lerde yapbklan milyonları leyhimize olur. Birçok iktısadi ~Tür1'lük için ~ali§syor ve çalı· 
reis vekili Dr. Mazhar Germenin ri maaşlar üzerinde bir mü ·, zorluklarla karşıl~ırız. Biz o şacaklardır. Barem kan\Jn layi
riyasetinde toplandı. Ve Banka ve bulan israfata neden müdahale adama ne kadar çok para verir- hası iktısadi bünyemize tama· 
müesseseler bareminin miizakere- etmiyoruz? Buna hiç bir §ekilde sek onun mcsuliyeti o kadar men muvafıktır ve icraal:Inız 
ıine başladL h&kknnız yoktur. Bu müdahale geni~ tutulmu§ olur, dedi. tamdır ve yerindedir. Madde!~ 

Meclise verildi 

Bundan enel Yalovada kaplıc:a ~.bir defa.t~şkilatı esasiye Berç Türker_ Kırk senelik rin müzakerc!ine geçilmesini 
lann işletilmesi ve kaplıcalarm nuze bile menafı~··: . . tecrübeme istinaden bazı ma- ,teklif ediyorum. 

( Başta1afı 1 ıncide) 
nun tekli!ıyle anlaşmanın milli mll
d&faa, bütçe, hariciye ve dahiliye 
cncilm~nlerlnden ~ecek beşer ki 
3iderı ınürekkeb muvakkat bir en -
ellmen tarafından tetkiki meclis u-

inşası işlerinin Sıhhat ve İçtimai ''Beş kardeş bır~eş~~ .bır şırket ruzatta bulunacağım diyerek Feridun Fikrinin sözleri u· mumt heyetince kabul edildi. Muvak 
Muavenet Vekaletine devri hak • kuruyorlar. Her turlu ıcraatla.n. b }" "h kab·ı· tl' • zun ıniiddet alkı-landı. kat encümen bu sabah derhal çalış~ 
kmdakl kanun 'layihası mfizakere na ve a e erme mu eye 1.-k l · · t'kb l "t '.\ · ~··mıhman Naci Demir- malarma ~ladl if d ı · ··daha! u ayı anın ı ıye ı ve ça ~ '.il 

kimsenin ha.kk lm d ili an genç erın ıs ı a e aı r '· 1..1 • 
ve kabul olunda. . ı o uyor a, ~e. b"rt"ok emellerine set rekecegıw•_ a;y - 1ktxsa3i müesseııeler hak· Halayda kurulacak vilit)et teşkL 

mur ve milirtahdemlere verılen ı. -s '.il e:. la ·· f d h k ı !At ·t k lil. lh d b il DERECELER ARASINDA .. te .. dalıal be 
1 

ni, yüksek kabiliyet gösteren kında on nn mu re atı a -, ma aı anuıı Y aaı a ug n-
FARX ~cr~u b" he: n~ ... se p: memurlann hukukunu koruma kında kararlar verilirken bu e-~lerde mecli:te sevkedilecektir. 

Barem kanununun müzakeresi- H~--~ e · ır 
1 

go~ylmasoruz · onların faaliyetinin daha şumül sasların bir de iktısat encüme· Emniyet umum mUdürü Şükrü 
wtu:;.ı. sermayen n çoga. ı, . d .. .. ··ı · · .. 1 Sökmensücr'in Halay valiliğine ta-

.ktm di f li t h · lendirilmcsi bakımından layi- nın e goruşu ınesının zarurı o ne geçildiği zaman, en evvel aöz 
alan Nazmi Topçuoğlu, müesse -
eeler barem kanununun esbabı 

mucibesine temas ederclc kanunun 
tedvin aebeplerinin neden ibaret 
olduğu hakkındaki hususiyetlerin 
tebarüz ettirilmedi~ini, bu işin 18.· 
lettayin bir bntlll 11yihasx olmak. 
tan ziyadC içtimai bir nizam me · 
selesi olduğunu ileri sürdü: 
''- Bugiln gençlik, iltimas ve 

imtiyaza dayanarak yükselmek ıev 

ı a aa ye sa asının genış.. d w b"ld" d. yinl teeyyüd etmektedir. Halaydan 
lemesi ve dolayısile bir çok va. - hada tadilat yapılmasını istedi. ugunu 1 ı.r 1 

• bu ıünlerde eaymız şükran telgraf_ 
tandaşla.rm terfihini istilzam e. Memleket iktısadiyatmm Hamdi Yalman - Müesse- lan gelmektedir. Nilfus vaziyet.ine 
den serbest ticaret ve iş milesse- 'c:omıu devletlerle muvazenesi- sat bareminin bugünkü ~ekilde göre Hataydan Büyük Millet Mec
selerine bu şekilde müdahale teş. ni temin balmnından da layi· mccfü,e gelmesi ve bunun mü- lisine ukiz mebus iştirak etmem IA.. 
kilab esasiye, ve bütün hukuk hanm muhtdit bir encümen ta· zakeresi hakkında hatiplerin zmıdır. Hatayda bunun için bir fn.. 
prensipleri.ne mi dahildir? . ., rafından tetkikini talep etti. yaptıklan itirazlara ayrı ayrı tihab yapılacaktır. 

Refik lnce, husust mUessesele- cevaplar verdi. Cumhuriyet halk part.Wnhı nam-
rin barem .kanununtm Ç'Ika.nlarak MALiYE MEMURU OLA- . zetlerlni deği§me.3 genel başkan ls. 
bu takyida.tm kalkması hakkın • MAM, FAKAT BANKACILI- BAZI ARKADAŞLARIN met lııönunun temmuzun ikinct haf 
da bir takrir verdi. ' GI YAP ABİLlRIM A VUKA TLICI tasmda UAn etmesi muhtemeldir. 

dasmdadır. Kanun bu gibi hatalı MUSTAKIL GRUPUN Feridun Fikri _Şimdiye ka _ Layiha müessesat maa-
§ekilleri ortadan kaldırarak bilgi T.AKR.tR! dar yapılan mütalcalarda ileri ~tmm tezyit ve tcadülüne mu 

Hudut taşı söküldü 
Antakya, 215 (A.A.) - Payas· 

taki 476 numaralı hudut ta~ı ye -
rinden sökülerek buıün buraya 
merasimle ıetirilmiştir. 

ve kabiliyetin esas olması Uznn fık ı ""' "h ·· d sürülen fikirlere sureti katiye - va tır. LHYl anın encumen e 
•eldi~-' tasrih etmelidir.,, 'C'.·-t Sirmen, milatAkll grup k • d ba k ı> 6

"4" ~'"' de iştirak etmiyeceğimi söyü- müza ere~ıı sırasın a n a · 
Dedi. namına. kürsüye gelerek: mahiyetleri 3}TI ayn esaslara da. cılar da vardı. Onlar bunu mu· 
Bundan sonra, '1evlet memurla- "- Biz devlet memurlan ile yeceğim. Memleketin bütün vafık gördüler. Şimdi ıçımız-

riyle mlleıssese ve banka memur - mtiesseseler memurları arasında. 1• . . • d den bazı arkadaııtlar rıkarak mesu ıyetını Üzerm e taşıyan :I' '.il Tayfur Sökmenin beyanat 

suz heyecanla kutlularken 
Şef aziz Atamızın manevi buı1 
runda eğilir. Milli Şefimiı ka:ı' 

man İnönüye derin ve nihaY 
saygılarımı sunmakla Jeref d..I 
rım. 

Hatay artık anavatanın de~ 
mez sımrları arasına ginn!l 
Bütün Türk d~nyasırun bugil' 
yecanla kutladığı bu mesut 
büyUk milletim.izin bir ferdi 
ben .de hudutsuz bir sevinçle 
luyor ve ayru derin heyecanlı 
şıyorum. 

lzmir Belediye reisinİll ~ 
tebriki 
İzmir, 26 (A.· A.) - Ha; 

ana.vatana ilhakı mllnasebetlle 
lediye reisi doktor Behçet Uz 
fmdan çekilen tebrik ---""""'', .. ' 

Rel!lcumhur ıu cevabı Y 

elli: 
tmıır bcledlrtı rei!l Dr. 

Uz 
Muhabbetinize t*kkUr ve 

de ııW tebrik ederim. 
1 et lııönU 

Doktor Behçet Uz'un teb~ 
grafınm metni oudur: 
İsmet lnönU 

Ulu R~lcuınlnırw:ııGS 
ıttl 

DUnyamn en ka.ranlık V6 Ot lan arasmda ma<l} verilmeleri ba.. bUyUk bir fark göz.etilmesine tıL memur sınıfı hakkında mecliııt - onların avukatlığını yapıyorlar. 
Jmnmdan bir fark olmasr lbım raftar değil· iz Bununla. beraber 

· ' te adeta bir tereddüt havası Layihanın encümene iadesine 
Antakya, 26 (A.A.) - Hatayın gU.alcrlnde sevgili Hatayı 20 &ö 

mesut kurtulu§U dolayı.sile ihti - lik bir aynliktan kurtarıp ~ ~ 
saslaruu öğrenmek isteyen gaze· na en salim yoldan ilhak etnı~ ~ın· 
tecilere Devlet Reisi Antalya me- bi Türk milletlnl sevinç, ıurııf . B 
busu Tayfur Sökmen, beyanatta heyecana garkeden vo TUrk 'dak 
bulunarak demi§tir ki: ne pıı ve şeref bab§eden nsf. :lJ~j 

geldiğini ileri allrerek ıu sözleri mahiyetleri arı ayn esMlara da.- l 
il!ve etti: yanan mil.esseseler ve banka me. esmeye başladı. Ben memur- katiyen üzum yoktur. 

_ Bugün herhangi bir banlı:a murları m.&aŞlarmm tevhidine luk etmedim. Fakat onların me Rasih Kaplan - Layiranm 
memurunun 0 gUn muhakbk yap- gitmek, i~erin muvazenesini, boz suüyetini ve haleti ruhiyesini memurlar arasında bir sınıf ya
mağa mecbur olduğu §eyler var- mak için kifi bir sebeptir. Bize gayet iyi bilirim. Bir sulh ha- ratmadığına i~et ederek: 
'dır. :Va.ıi!esintle ihmal göstermesi ka.lrrsa, bu gibi milesseselerde kimini düşününüz. Günde 80 - Müessesat ve devlet me
hemen na.zan dik.1'ati celbcder. maaş meselesinde aza.mi ve a.sga... davaya bakar. Bu bakımdan murları daima ayni derecede 
Kaldı ki devlet memurlannm her ri bir haddin ta.ini ile iktifa et _ memurlar arasında daha çok iş dü§ünülmüştür. Biz daima 
gün i~in muhakkak bir ıey yoktur. mek ve çok yerinde bir hareket yapıyor veya daha az yapıyor memleket ihtiyaçlarını gözönün 
(Gilrültüler ... "Nasıl olur? :Anlr - olur. Bu suretle her türlü mura- diye bir fikri ortaya atmak ve de tutarak hareket ediyoruz. 
yamadık,, •esleri-) kabe hakkımızı sureti katiyede bunlann bir kısmına az diğer Bir zamanlar hakkı huzur, ik-

Nazml Topçuoğlu aöderine de • Js:aldırm& istionız, diye bir fikri. bir kısmına çok para vermek ramiye, mükafat diye bin isim 
vamla: miz oktur. Faka.t bunwıla bera. - için tedbirler almak memurlar altında para dağrtılırdr. Mücs· 

"- Yanlı' anla!dmaam, belki ber memleketi niş hay&tı üze - arasında münafereti ve geçim - sesatı ya~atan kuvvet bu mu· 
hergün yapmağa mecbur olduğu riı:ıde çok mühim tesirler icra e. sizliği doğurur. Ben bankacılr dür~ idare işlerini gören me· 
şeyler varda. Fakat bir devlet me- deceğini tahmin ettiğimiz bu la. ğı aşağı bir meslek gönnüyo - murla iktısat i~lerini gören me
murunun kolundan tutup atılması yihada. istediğimiz şekilde ta.di - rum. Bu i§ten de katiyen anla- mur arasında ne fark vardır? 
bir çok fonnalitelere bağlıdıdr. 18.t yapılmasını teklif ediyotTUz.,, mayan bir arkadaşınız değilim. Ben kendi hesabıma hiçbir 
Halbuki bir banka memurunun dedi. . Ben de sizler gibi bir münev - fark görmüyorum ve olmama· 
vaziyeti iböyle değildir. Hikmet Bayur - Eğer bız ver sayılmm. Bu baknndan hu lıdır. Haremde tadilat yapmağa 

Banka memurunun istikbal kay bu baremi müessese memur işlerin ehe~miyetini ve dere· çalışırken devlet memurları a • 
gusu vesaire bakımından diğer me larmm maaşatından tasarruf cesini az çok müdrikim. Bir rasmda hiçbir fark gözeteme-
murlarla aralannda bariz farklar olsun diye yapıyonıak bunun devlet memurunun mesela bir yiz. dedi. . 
vardır. Bir devlet memuru akşam tesirini iş ve kazanç bakımın- mal müdürünün 8 saat yerin · I 
tatil zili çaldığı vakrt §aPkasıru a· dan aleyhityıİze çok zararlar tev- den kalkmamak şartile göster· KÖYLÜNÜN VERDICl VER· 
lır ve daireyi terkeder. Fakat bir lit edebileceğini sarahaten söy- diği faaliyet bir banka memu - GIYI DÜŞÜNELiM 
banka memuru kapılar kapandık - liyebilirim. Yapılacak iş, mües- runun gösterdiği · faaliyetten 
taıı ıonra o gün yapmağa mecbur sese memurlarmm terfi ve ter daha mı azdır, daha mı basit - Abidin - Köylünün verdi
olduğu §eyleri bitirmeden vazif~. fihine hizmetle olur. tir. Şunu açıkça söyliyeyim ki ği vergiyi biraz dü§ünün; me
si bapııdan ayrılamaz.,, Yapılacak i~. memleketin ik- beni şimdi buradan çıkarsanız murlar eğer aldıklan parayi a· 

Dedi ve devlet memurlarıma - tısadi bünyesi bunu icap ettir- bir malmüdürü olamam. Fakat zımsıyorlarsa bu gibilerin dev
qlarmm telif ve teadüllinde bütçe mektedir. Biz hususi müessese bir banka memurluğunu yapa- let hizmetinde yen yoktur, 
encUmenlnln yaptığı adlletsizliği memurlarına veya banka me- cağımı zannediyorum. Bir ga - dedi. 
ve haksızhğı banka ve mUesseııeler murlarma ne kadar çok verir - zetede tecrübesiz bir banka me· Mümtaz Ökmen - Layiha· 
bareminde de tekrar ettiğini söy- aek o kadar çok kazanmt§ olur muru, devlet memurları için nın tekrar encünıene gönderil
ledi. Bu fikirlerini teyit için de ruz. Müesseselerdeki maa§atı kı "manasız bir devlet memuri- mcsi hakkında ileri sürülen fi
§unlan ilbe etti: sacağnnıza, iş kabiliyetimizi a- yeti,. ibaresini kullanıyordu. kirlere iştirak etmediğini be· 

"- Devlet vazifesi daimidir. 2:.altacağmuza onların · terfihine Bu da ne demek) Bu memle- yan etti. Devletin devletçilik 
Fakat bugün en kuvvetli .ağlam çalı§rrsak, bugünkü bütçemizin kette hangi vatanda~ diğerin- sahasında gösterdiği faaliyeti 
temellere <layandığmı kabul etti- yakın bir zamanda büyük fark· den daha az mcsuliyeti üzerin· ve hu arada Sümerbank ve Eti 
ğim.iz bir bankanın l:>ir iki sene son larla çoğalmasına şahit oluruz. de ta§ıyor. "Bravo sesleri, al· bankın doğrudan doğruya bir 
ra ne olacağını kimse kestiremez. Bir banka müdürü ki 2 bin, üç kışlar.,, amrr.e işi olduğunu ifade etti. 
Bu arzettifim sebeplerden dol~yı b.in .lira alıyor, ona g.ör.e cesur Bu memlekette daha az pa _ Bu mÜe!isese memurlarının çok 
devlet memurlarile banka ve mü • b da dır B b 1 f la l kJ l b ır ış a mı . u gı ı şey er- ra lıy ru diy ·ııt·n· "hmal az ça I§b an ve on arın u 
esse.seter memur lan arasındaki bir den dolayı bu layiha yalnız ede~ek 0bir ~ımk:cı ;~~n~• ta· gibi hallerinden dolayı daha faz 
derece maa§ farkı azdır. Hiç oJ - 1 k ti. • h .. ·· 'YI 1 lm l }" ld' y • meme e mız ususı mucssese· mmıyorum Onların içerisinden a para e a an azım ge ıgı 
mana iki derece fark olmalxdır.,, 1 • d.. ·k d" ·· · l d k. ·· 1 l 
REFİK fNCENlN SöZLERt er~ne uny~. 1 ~sa 1 ~~csııcse- böyle birisinin çıkacağına da yo u~ a 1 muta ea ara cevap 

lerıne de m~e.ssır olabı.lır. Ba- katiyen kani degı"'lim. Memur - verdi: 
Refik İnce (Manisa), devlet k l 1- h l k B l f 

hazinesirtden ekmek yiyenler ara- na a ~sa ayı a~ gen a ma lara verilecek paranın azlığı ve - .. u müe:'8ese erin te ~i§ 
' smda hiçbir farkın mevcut olına • seselerı bu baremıı: dışında bu- ya çokluğu münakaşa mevzuu ve. mura~abcsı hakkında gôs· 
masr lazım geleceğine işaret etti: lundurmak çok dogru olur. olurken biraz da Türk köylü- tenle~ alaka pek ~dır .. Halk .. a-

" B ba tıtyih b sünün haline bakın· onların rasmaa bu mevzu uzerınde tur-
- u rem " asının u te. EMiN SAZAKIN SÖZLERi ' ı ·· . l d l 

Kilde çıkması hukuku busuıiyeye ne zaruretler içersinde yaşadı· u şa~.18 8~ • 
0 ~~m~ktadır, diye· 

bir tecavüz sayılır. Burada ''mii:s· Emin Sazak - Hükumet ğmı biz gayet iyi biliyoruz. rek sozlerını bıtırdı. 
aeıe ve bankalar baremi., derken, teklifinde banka ve hususi mü- Bir maliyeciden, bir bankacr Bundan sonra kürsüye gelen 
sadece banka memurları hatıra cssese memurlanna yapılacak dan, bir memurdan daha ev· biitçe encümeni reis vekili Fa· 
gelmez. stihdaf ettiği mana çok yardımlar hakkında ileri sürü • vel hepimizin anası ve babası ik Baysnl hatiplerin itirazlarına 
daha ,umullüdür. Bankalardan len fikirleri ve bütçe encüme • olan, iktısadi kaynağı olan ayrı ayr cevaplar verdi. 
ba§ka kollektif, komandit, anonim nının hu fikirler üzerinde yap Türk köylüsünü bir dü§Ünelim. Bütçe er.cümeninin umumi 
ticaret şirketleri gibi birçok hu - tığı tadilatın esaslarının neden Asıl istihdaf ettiğim nokta şu - 'ıeyete verdiği layiha esaslan· 
gusi müesseselerin memurlarına ibaret bulunduğunu anlayama- dur: Bütçede yapılacak en kü- t.tn ı · vafık olduğu hakkında 
verecekleri maa§ın arlığına veya dığmı soyliyerek bir zamanlar çük bir ilaveye taraftar deği- beyanatta bulundu. Daha son· 
çokluğuna müdahale katiyen ye - bu memurlara çok fazla maaııı lim. 40 para zam yapılırken yü ra kifayet müzakere takriri re· 
rinde olmıyan bir harekettir. verilirken indirecek yerde: reğim titriyor. Sözlerimi tekrar ye kondu ve kabul edildi. Çar 

Biz, bu §irketlerin, bu hususi mü - Arkada~ sana bin lira çok eeiyorum ve diyorum ki: ban· şamba günü maddelerin müza· 
esseselerln memurlarına verdikle. tur. S~na ancak 400 lira vere· kacılnr p:mı için çalışrmıyorlar. keresine ha§lanacaktır. 

Bugünkii vaziyet .uten kahra . yüksek muva!fakıyetinf.zl ~ ra 
man ordumuzun geçen aene 5 tem tebcil ediyoruz. Bu davt1ı3'1 VJ 
muzda Hataya giripyle fillen ta - millet.inin kalbine muhakkak <c Q 

hakkuk etmişti. Ben 24 ağustosta nılması lAzım bir Ulkll ola~ 
Hataya bir: vata.ndaı sıfatile :ve !ayan Ebedt Şe!imlzin 
diğer arkadaşlarım &ibi milli dava !!Oruıuz eağhhlarla. cbıJm~ haı:ıt 
mızin başarılma~nda çalı§m~ mak' rnanm Tanrıdan diler ve bUtftı 
sa.dile büyüklerim tarafından gön valarmuzds. etrafınızda tek blı' 
derilmiştim. Sayın yurttaılarımm 
naçiz §ahaı:ma gösterdikleri tevec· 
tüh ve itimatla Hatay devlet ri -
yasetine .seçildim. Hakikatte Tür. 
kiye Büyük Millet Meclisinin bir 
azası ve Cumhuriyet hükfimetinin 
bir memuru olarak vazife alınış 

bulunuyordum. Bugünkü kutlu 
netice ebedi Şef Atatürk ile Milli 
Şefimiz kahraman tnönü'nün yük 
sek deha ve iradesi ile ba~rıl -
mıştır. Bu muvaffakıyetin tabak • 
kukunda büyük Türk milletinin 
sanılmaz azmi, Büyük Millet Mec 
lisinin isabetli kararları Cumhu -
riyet hükQmetinin yüksek idaresi 
ve nihayet kahraman ordumuzun 
yenilmez kudreti ve varlığı fi.mil 
olmuıtur. · 20 yıllık hicran, acı bir 
rüya gibi geçm.i§ ve artık tarihe 
malolmuştur. Büyük Türk vata . 
nının kopmaz bir parçası olan Ha
tayın anayurttan ayrı kalmasına 

zaten jmkan yoktu. Bugilnkü var
lığımızın ebedi koruyucusu Mus -
tafa Kemal 1336 nisanında Hata. 
yın milli misaka dahil olup olma
dığı hakkında kendisine çekilen 
telgrafa Gaziantep mıntaka ku · 
mandanx binbaşı Recep - şimdi 

askert temyiz azasından • vasıta • 
sile verdiği cevapta Hatayın milli 
mi!aka ·dahil olduğunu bildirmek 
suretiyle bire bu hakikati ilk de· 
fa müjdelemişti. Ebedi Şef 923 
martında Adanayı şereflendirdiği 

ram.an bu hakikati bir kere daha 
biltün cihana. karşı haykırmış vt 
kırk asırlık Türk yurdunun esir 
kalmıyacağıru ilan etmişti. Büyük 
kurtarıcı 996 ikincit'eşrin birinci 
glinü Büyük Millet Meclisinin a· 
çıhşında söylediği tarihi nutukla 
Hatay meselesini Türk milletinin 
milli davası yaptı. Ebedi Şef milli 
davayı bir an unutmamış. hasta 
halinde Hatayın yanıbaşına kadar 
gc!erek milli mücadeleyi yakından 
takip eylemiştir. O ıson nefesin':ie 
bile Hatayı dil~Unmüş ve bu da -
vayı yegane halefi fnönüye ema . 
net ederek r.ıUsterihane ebediyete 
kan~mışhr. Mil i misakrmızrn ta· 
~akkuk ettiği bu mesut günü, ııon 

Alfabemizin 
tadili rn 

Ankara, 26 (A.A.) - Maati! t <>lu , 
killi~indcn: ' ~· 

Türk alfabesinin tadili h\J· ~r: 
nun dü~ünülmediğini ve bu ) ~tirn· 
herhangi bir te'iebbü5ün ıne 6 , ~n 
bahs olmadığım berana AnB Y 
ajansı mezundur. ~~ 
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Kasiamoninln meşhur 
sabah· kahvaltısı : 

Kızarmış etle yağlı plavdan mürekkep 
dillere destan Biran kebabı l 

H A B E R - Aktam Pos~ ... 
rn 4tft!I! 

Moskova müzakerelerinde son vaziyet 

lngiltere Sovyet 

5 

kka ile kebap satan ihtiyar birancı 
~ Dömeke harbini anlatıyor 
~ ~ıun bir yolculuktan sonra Kas· 

tezine ya laştı 
Satye binası 

tahkikat. 
~altık. devletlerinin garanti [~~~] 

ya geliyoruz. Saat yirmi üç .. 
ar, kahveler hatta otelle. 

büYük kapıları dahi kapanmış .• 
IJ tn iyi havası, soğuk suları bi· 
] • tı>eyce acıktımu~tı, iştihamızı 
ıf ltaınonunun Biranma saklıyor· 

Fakat geç kah~ırnız bizi bun· 
llıahrum bıraktı. Hatta peynir 
k bile bulamadan a, yatmağa 

_.. .. ,...,._ olduk. Sabahleyin kalktı· 

(Boıtarafı t lncidt) edılmesıne . Londra razı oldu 'C!'~~:~bul vilAroti Jandumo ku• 
Hadiseye, Rejana emllk ısirketi

nin ismi karışması, Satye binası • 
nm satışına delllet etmesinden ile-
ri gelmiştir. 

Moskovada lngiliz müBugün 
messili 

mülakat 
Molotofla bir 
daha yapacak 

Birancılar acık mıdır diye . 
·Ye eorduk. Meğer onlar gece. 
' iı ba§ı yaparlar ve öğleden 

• da dükka.nlannı kaparlarm:ş. 
~ca çarşıya çıktık. ~üyük bir 
er içinde otuı kilodan fazla tah 
edilebilen bir plav yığını, ya· Kn,!amonımun m ihtiyar lubapçıs 
kıannış etler ... Bunlar ara tski Dömelte kahromonlamıdan 
nurani simalı bir ihtiyar, mü· Ahmtt kebab tartıyor 

Söylendiğine göre Rejans mües
sesesi namına bu if ten dolayı 12 
bin lira almmı~, 6000 llruı elrket 
defterine kaydedi~, Ust tarafı 
bu işte adı geçen bazı klın.selere, 
satışı temin etmelerine kargılık o. 
!arak verilmi§tir. 

Suçluların bir kısmı, mea'uliyeti 
~amamiyle Satye bina.ama kıymet 
.akdlr eden fen heyetine ve aatı§ı 

. ıeticelendiren o zamanki Denizbank 
idare meclisi Azllarma. yüklemek 
lııtiyor lar. iyen ~h§ıyor ve etlerden 

tk, pil!vdan kepçcliyerek müş· Ben daha çocuk denecek ya~ta iken Bunlar satışa alt imza, takrir gi-
• 1 bi muamelelerin birtakım ka.nunt .ıtrine yemek veriyor. Dükk~nnı "Darabulusa,. aıttim. Bizden cvve 

ltrtemiz .. Biz de şöyle bir masa- oraya gitmi~ olanlar bizleri böyle merasimden ibaret olduğunu, !3in 
mahiyetini ancak ten heyetile ida. 0tUrduk. Onündeki işi arasında görünce bu çocuklara yazık olacak 
re meclisinin takdir edoblleceğinl ~özünden kaçırmıyan ihtiyar je<filer. Bunu duyunca çadınma git iddia ediyorlar. 

cı oldu~umuzu anladı: "Hoş tim sabaha kadar yas ettim. Kas- Milli Reassilransa men.sub me-
niz Biran yapalım değil ıni.,, tambolu gözümiln önüne kaç defa murlard&n alAkalı görülerek 
· Bunu; ular:ı da deği~tirin, ~elip geçmişti. Ya Dömekede neler ma!Umatma müracaat edilenlerin 
kları yıkayın diye çıraklarına çektik. Fakat ™' türlü bir döğü~ter. vaziyeti henü:r. tama.miyle nydm _ 

İ~i emir takip etti. Kar~ıki ma· sonra da üstün çıktık. Bir gün E· lanmış olmamakla beraber birta _ 
bakıyoruz. Yağlı eti ve yağlı tem paşa süngü tak borusu çaldır· kon sigorta ve tpotek muameleleri 

Vı nasıl yiyorlar, lhtiyar bunu mak üzere bizi ça~ırdı. Birçokları dolayısiyle Mim ReaeBUraneın öte _ 
Cetmi& olınali ki "begüm bizimi lar. Ben borazan onbaşısıydım, He denberi temasta bulunduğu Rejıuıı 

bolunun kayve altısı böyle men borumu ~ğzıma göt.~rd~, öy. oirketinin Satye i§ine delAleti esna-
<ICdi. Hemen arkasından da le bir ~ldım kı öeyme gıtSl.n .. Etem smda bunların vazife ifa ettikleri 
ne kadar olsun diye sordu. paşa bundan çok memnun kalını~ zı.wı~yor. • 

~tuş bizi hayrette bıraktı. Bir olmalı ki: yanıma geldi, arkamı Dün adliyeye davet olunan MilU 
ıron olsun deme~c kalmadı, sr\'aıladı. Bir gün kuzu yiyorduk.. ReassUrans eski umum mUdUril Re. 
ar, "bizim burada kilo ile satı. Hep harpten konuşuyorduk. Biz fi Bayarm, mUddeiumuml Hikmet 
fliran 60 şa, pil~v 25 şe,, ceva· böyle yarenlik ederken Etem pai41 Onat tarafından malümatına mUra-

1 Vtrdi. rı yanımızda &ördük. Pa~a bana, caat edilıni§tir. Zaten epeyce za -
~ . . . Ahmet onba§ı düşmanlar Dömeke· mand&nberi rahatsız buluna.o Reti 
~ tdefa, p!l~vı~ ~e~azı!:• P~~ı~ yi 7ayda alamazsınız diye haber Ba~a.r,. adliye binasından çıkarken 

ilrtı~a gırdığınt g()run<:c. ço savmı~lar .• Eter burasını 7 saatte hnfif hır baygrnJık geçirmiş ve dok. 
Sin c:J\yle kamımıı do'-'acak gı· t- Ud h 1 ·1 t ~ fil "" . J • alamazsak yediğiniz kuzuları bur· or m a a esı e enahgın önUne 
~n dedık. Ihtiyar derhal etı nunuzdan aetiririm dedi. Ertesi gü· geçilebilmiştir. Refi Bayar, §imdi 

Ye koydu, tarttı~. O?dan. sonra nü harp başladı. Toplar her tarafı An~S:~ sigorta şirketinin fen mü-
~arı keserek ~u~gün. btr §C" inletiyor, sil~hlar durmadan patlı· §avındır. Bu meselede, Satye bi • 
tabağa yerleştırdı. Bır de ya. yor süngüler kınından çıkmış par. r:asının satınalınmasına dair evrak, 
Pü~e koyarak bize wgönderdi. lıy~rdu. Tam altı saat sonra da Dö za.manınd·a· tıuıd.ik edilen .sabık ik
n ı•tlhamızı sakladıgımız ka· k k 1 . b' . 1 t I t hı.at vekilı Şakır Kesebinn de ma-

ı. me ·e a esı ızım o muş u. ~ e o • 
lltfi olan bu Biran kebabından I b" . g e to lad 1~ lumatma ınUracaat edilmeııi ihtima... . • 1 zaman paşa ızı en p ı. uç 

11 
rd 

llılivı da )•edık. Bu 5uret e ~·üı bin kişi bir geçit resmi yaptı. va ır. 
nu kahvaltısı tamamlandı. Pac:a beni yanına çağırdı ve Ahmet Hakkında gayrlmevkuf olarak 

~r h · · 1 " 1 olması· ~ tahkikatın deva.rnma karar verilen "" em ı~n· e. JnfŞı:.U •• • • onbaşı §imdi de istirahat borusu çal 
• " hem de yenı gelen mu~tertı: emrini verdi. Denizbank eski idare meelişi azi. 
-. aJıııı. sı. t kt d am edı smdan Ziya Taner (Habıbzade), 

CU\& gu eıme e ev • Bunları eski Dömeke kahramanı 
D · · b' · · bu sabah kendisile görilşe.n bir ınu. · ükkAna yem. gıren ırısıne !Sımdiki Birancı KaU'lx.lu Ahmet 

ı 1 d • :r-ı; harrlrimlze kısa<'a demiştir ki; 
t bey yanm kı 0 0 

sun e. söylüyordu. Kaş oğlu Ahmet Kas· "- Adliye tahkikatı neticesinde 
~Q,, diye sordu. Gene derhal tamonu Birancılarının en ihtiyarı· h 

er §ey meydan:ı çıkacak, mes'ul
Ye eti koydu, tarttı, ve mun· dır. Kendisi yaşını yetmiş gösteri· Ier anlaşılacaktır. 

~ bir surette bunları . taba~a yorsa da doksandan a§ağı olmadıw Bu mesele hakkındaki maH'lmatı-
. Sonra da yorulduk bırer kah· anlaşılıyor. mı gazetelere ıöylemeğl muvafık 
~lim diye bize döndü. Biz iste· Elli iki ~ne ayni dükk!nda ayni bulmuyorum. ÇUnkU söylenecek her 
deıdikse de "yoo olmaz: .. bu kay işte bulunan Kaşoğlu Ahmet, bu. hangi bir söz, adliyeye intikal et· 
benden olacak,, derken 5(!slen. gün hala dinç, hata genç olarak tez ml§ bir işin tahkikatını işkal edebL 

~hvel~i ısmarladı. Bu ihtiyar 1 g!nm ba~ında güler yüzü tatlı dili lir.,, 

dar dınç, ne kadar şen \'C ne ile müşterilerini memnun etmeğc> Ziya Tanı:?r şimdi İstanbul tiea-
§uh adamdı. Yüzünden \'C uğra~ıp duruyor. ret odası ikinci reisidir. 

1ıııınu örten beyaz sakalından Biranın kilosunu 60, pilavın kilosu Mevkuflardan Denizbank müdtir 
t başına bir tarih oldtıb'U anla=ı nu 2.; ~e s:ıtmak için sabahın erken muavini Ta.bir Kevkcbin kardeşi 
Q U. Bizde kendisine kaç ya~m· vrıktinde .rnlkıp aka~ma kadar çalı· Malik Kevkebin tevkifine Milli Re-
lcJuğunu sorduk. Bu sualimiz şıyor. M. K. ç. assüransta vazifedar olduğu halde 
arı co~turdu: Satyc işine ismi karışmış bulunma-

Paris, 26 (A.A.) - Moskova oJr.ıak ilzere İngiliz - Rus karşı _ 
müzakereleri hakkında Figaro ga lıkl: yardnrunın otomatik bir tarz· 
zetesinin Londradan haber aldrğr da işlemesine dair Molotofun bii
na göre, tngilterenin Moskova tün taleplerinin kabulüne mezuni 
büyük elçisi Sovyetlere yeni taviz- yet verdiğini yazıyor. 
Jerde bulunulmasını hilknmetine Diplomasi mahafilinde Çember. 
ttklif etmi~tir. !aynın nihayet Stranga ve muma

Bu gazeteye göre, İngiltere ha
riciye nezareti erkanı eğer Londra 
ve Paris hükumetleri oradaki mü 
mtssillerinin tavsiyelerini kabul 
ederlerse memnuniyet verici bir 
neticenin elde edilebileceği müta. 
leaaındadır. 

Ocuvre gazetesi de son saatte 
Londradan aldığı bir habere isfr 
nadcn İngiltere hükumetinin Mos 
kovadaki mümessiline talimat ve
rertk Baltık devletlerine de şamil 

ileyhin Moskova ile yapmakta ol· 
duğu müzakereleri iyi bir netice
ye isal etmesine medar olacak ta. 
Hır.at göndermeğe karar vermi~ 
olduğu beyan olunmaktadır. 

Sol cenah mahafilinde lngilte· 
renin halihazırda Baltık devletle· 
rine garanti vermeğe mütemayil 
olduğu zannedilmektedir. Eğer 

vaziyctı bu merkezde ise. Strang 
ile Molotof ar~sında yarın yapıla
cak olan görü,me, 'kat'i mahiyette 
olacaktır. 

------~ .. --··,···~---------------

Münakale Vekili dün 
Deniz Bankta çalıştı 

Ali Çetinkaya fabrika ve havuz
larda tetkikler yapacak 

!ki gün evvel,. §ehrimize gelen arasında tarife ve hasılat, teftiş mu 
Münakale vekili Ali Çetinkaya hasebe, malzeme, hukuk zat ve sıh· 
dün tetkiklerine basla.'llıştır. hat işleri, hareket. yük ve yolcu ka· 

Vekil dün yanında deniz nakliya. mara hizmetleri, fen heyeti yani 
tı reisi Ayet Altuğ, zatişleri müdü· teknik büro, fabrika havuz ve dok. 
rü Nafiz ve hususi kalem müdürü lar idaresi.,, 
Sabahaddin Baydar olduğu halde "- Limanlar i~etmesi umum 
evvelA Istanbul liman reisliğini ve ı mildürlüğUne bağlı hizmetler de ~un 
sonra da denizbankı ziyaret etmiş !ardır: 

ve memurlarla görüşerek muhtelif l - lstanbul limanı, 2 - Hay· 
işler etrafında izahat almı~tır. Vekil darpa~ limanı, 3 - İzmir limanı, 
öğleden sonra 5aat on~te tekrar 4 - Trabzon limanı, 5 - Mersin 
Denizbanka gelerek akşama kadar limanı, 6 - Fenerler, 7 - Radyo· 
meşgul olmuştur. hır, 8 - Deniz işaretleri, 9 - Tah· 
Şehrimizde bir haf ta kadar kala· lisiye. 

cak olan Ali Çetinkaya deniz tica· Bunlardan başka gene ayni idare 
ret mektebi il" fabrika ve havuzlar. de muhasebe, levazım, hukuk, zatis 
da da tetkikler yapacaktır. !eri, fen dairesi, liman hizmetleri, 

Vekil dün muhtelif işler etrafında iskeleler, kıyı emniyet ve teftiş hiz· 
şu beyanatta bulunmu~tur: metleri vardır ... 
"- Denizbanktan, biri devlet de· Kadrolar 

nizyollan işletmesi umum müdür- "-Yeni deniz teşkilatlan kadro. 
lüğü diğeri de devlet limanları işlet· ları dolayısile sureti umumiyede 
m:! umum müdürlüğü adıyla ve açıkta kalacak memur yoktur. Pern· 
mülhak bütçe ile idare olunacak iki kende suretile birleştirilmeleri teah· 
müdüriyeti ı.unumiye teşkil edildi. hur edecek memurlar olabilir. 
Kanuni merasim tamamlandı. Bir Dcnizbankın tahakkuk cttinnek 
temmuzdan itibaren iki müdüriyeti istediği bankacılık işleri tamamen 
umumiyenin faaliyetleri resmen bu iki müdüriyetin iktidarı haricin· 
\'e fiilen başlamış olacaktır.,. de kalmı_ştır. Dolarısile bankacılık 

ııınndnnlığınıı Di.rnrbakır jandarma 
kunıondnn nıun,·ini yarbay Rıza ta· 
yfn edilmiş lst:ınbul j:ıııd:ırma ku
mnndnnı binbaşı Şehnp do Çntnlcn 
kumnndnnlıifınn getirilmiştir. 

• Yeni inşa edilen Kadıköy mnli)'C 
lnlısil şubesi ıs temmuzda merasim· 
lo ııcılncnktır. , 

• Dün Beylerbeyinde yerli mües. 
seseler tnrnfındnıı hımrl:ınnn sis 
boml,nlnrmın tecrübeleri yapılmış 
bu l Ozden bu sahilde deniz vesaiti 
şlememiştir. 

• Bu seneki 59 milvon kiloluk til• 
tün rekoltesinden 15:16 milyon kilo 
stok kalmış, diğerleri tnmnmen ~atıl 
nııştır . 

• E\'V!!lce hnıırloıınn Adliye sare
:n plihu yeni arsaya göre tadil edil• 
mc.ktedir. 

• Vali muavini Hiidııi Karntalııın 
dün nkşam nılliyeyc selerçk mücldc. 
iumumt Hikmet Onatı ziyaret etmiş· 
Ur. 

• Odun piyasası açılmıştır. Piynt· 
lar SOO kuruştur. Gecen sene bu ın
m:ınlar 320 kuruştu. Şehire bir sene 
k6fi gelecek kııdıır stQk vardır. 

1939 yıh knıanç vergileri hozirnn 
soouıın kndnr vermiyenlerdcn ccınsi• 
le lııhsil cclilcccklir. 

• Belediye iktisat müdürlü/;ii iskc. 
lclerrleki lınmal vaziyetJcri üzerinde 
meşgul olmuş, hlrcok yerlerde tarHe 
mevcut olınadığı Ye tnlimııtnnmcyc 
riayet cdilmcdiRi göriilmüşlür. Bu 
yüzden hıızı ınemurlıır:ı işlen el çek· 
tlrJlmiştir. 

• Belediye hnynt pahalılığı üzerin· 
de hnzı tetkikler yaplırmaktııdır. 
Bu yoldn yaş sebzecilerin bllyük tcsi 
ri olduğu görülerek hnl müdürlü· 
au nlınocak tedbirleri knrnrlaştır 
maktadır. 

• Dnhiliye vekaleti mcniisrnfat ka 
nununun tatbikinde devnm edilmesi· 
ni ııliıkndorlnrıı bildirmiştir • 

• llkmckteplcrde son sınıf imtJhnn 
Jıırı bitmiştir. l\Iuyoffaklyet nlsbcli 
bu sene geçen seneden fnzlııdır. lk· 
ıııal JmtillQnlnrı S temmuzda başlı:r• 
r:ıl.lır. 

Boya ihtikarına 
mani olunmahdır 

Belediyenin bnzı caddeler veya 
mıntaknlardaki dlikklinlarm, evle • 
rin cephelerini temizlemek, onlara 
güzel bir renk ''ermek yolundaki e.. 
mirleri, ortalıkta bir boya ihtikarı 
uynndırml§tır. 

Bezir, üstübeç, kireç, toz boya. 
fırça gibi boyacılık madde ve Alet
lerile boyacı, badanacı gibi esnaf 
gUndcliklcri görillmemiş 'bir hızla 
yükselmektedir. Mevslm in(iaat mev 
almldir. Bunun az çok bir hareket 
uyandırmasına tabii nazar.ile bakı
labfllr; fakat bir boyacının (dört 
lira, beı; lira, altı lira gilndclik 
doğrultmanın yolu açıldı) deyip e
lindeki :i§lcrl usulca olduğu yerde 
bırakması, başka kapılara ta~ 
sı ilk defa görUlen blr hMisedir. 

Belediyenin bu boya emrlnl ve. 
rirkc."l bunun bir ihtikar vcsilesl ya 
p!lacağnıı dUşUndüğünU ve icab e -
den tedbiri aldığını !ıannederiz; bu 
tedbir ihtiyacı olanlara. tabii fiat-GördüğünUz kadar değilim, sı sebeb olduğu söyleniyor. 

e harbini bilirim, Etem pa· Adliyenin üzerinde en ziyade e. BeC::. 
0

f ktac::.ta bu hemmiyetle durduğu nokta, Satyo 

·•- De\•let denizyollarr işletmesi hizmeti için almmış bir takım me· 
ıunum müdürlüğüne dahil olan hiz- murlar daha evvelce başka hizmet. 
metler §unlardır: !ere seçilmişlerdir. Bilahare de seçi· 

1 - Uzak seferler, 2 - Yakın se. lec!klerdir. Ja.rla boya, tabii ücretlerle boyacı 
ferler (Akay ve İzmir körfezi vapur· Bankacılığa ait olan hizmetlerin temin etmek olabilir. Buna imktn 
lan), 3 - G:!llli kurtarma. 4 - K.ı· muamelfı.tmı bir heyet bir sene zar- yoksa to.yin olunan müddeti tabii 

Yanında bulundum. Dar:ıbu· "it ~ 
binasına kıymet takdirine esas o-

(Trabl usa) gittim. Yemeni b h k, k 
it sa a 1 aza lan raporun sonradan değiı;tirilme-'11rn. Memle!tetln her '-'anını do • 

.; al meselcsldir. 
ltı. Yıprandun böyle olmasa}" O d b' "' fc:,,i ört bas etmek maı·-ftdmı h"--

d" n yaşın a ır çocugun ~ ... -
:"IU\a genç kalırdım diye söze def tutan bu rapor de#i§tirme mc_ 
~dı. lçini çekti. Şimdiki gençle· ayağı kırıldı 8elesiyle alakadar görlllenler çok 
~ mutlu ... Insan bu devirde ih· sıkı surette isticvab edilmektedir. 
oıu .. mu? Evinde rahat, işinde Bu sabah Be§iktaşta §Oför Enver DUn Hamdi Emin Çnpm tevki-
~ tı·~dunda rahat, Allah bü- idaresindeki otomobil, Hamdi adiı !inden sonra Satye oirketl mUdUr
~r. : uzun ömOrler versin, on ya~mda bir çocuğa çarpmı§tır. lerind~n Ferid, I?Uker, Denizbank 

:etimizi üstün eylesin. Eskiden Çocuk otomobilin tekerleği altı· yapı ve binalar şefi mühendis Ve
, insanlar doğduğu gün asker na yuvarlanmı~ ve sol ayağı kırıl· il, mimar Farih Iföprillil, ayni ser_ 

•hayatını cephelerde geçirir du- mı~tır. Kazaya sebeb olan şoför ya· v.ı.ten Meliha, muha.berat 8-0rvi -
ıı. Tali kendisine yar olmazsa kalanmış ve yaralı çocuk hastane· a1nden Leman, Hadiye, Zilbeyde, 

l!aba yuvasına dahi dönemezdi. ye kaldınlıruştır. qe:dban, Murad, memurlardan Na-

lavuzluk, 5 - Şilepçilik, 6 - Haliç Cında tasfiye l'decektir.,, şartlarla telif edecek surette uzat-
f.ıbrika ve havuzları, 7 - tstinyc yeni havn !:eferleri maktan ibarettir. Tıi ki bina 15n.hib. 
rlokları, 8 - Van gölü i5letmesi. "- Ankara ile Samsun arasında lerl sı!uya gelip, fuzuli yere fazla 

B nl d b rl- •• d . le . 6demokten !:urtulmu§ olsunlar. u ar an a~a aynı ı are ış n hava seferleri nakliyatı yapacağız. 

Diyarbakır • Erzurum • Ta~an =============== cl, banka müdürlerinden H!mld Sa· 
racoğlu §aQid olarak çağnlmıolar. arasındaki seferler için de hazırlık· 
dır. Bunlardan bir kıranının ifnde- lar yapılmaktadır. Bağdada da ha· neticeler verdi. 'Mısır ve Suriye ile 

leri diln, bazılarının da bu sabah 
dördilncli sorgu hfikiınliğince alın· 

mı;,tır. 

Dördüncü sorgu bAkimliğ.inlıı pa· 
zart:esi günlin.e kadar tahkikatı ik_ 
mal edece~ 88ylenmcktedir. 

va seferleri yapı!re:m mukarrerdir. de te!efon hatları inba etmek tasav-
T elefo:ı hatları vı.ırundayım ... 

... _ İstanbul • Ankara telefonuna Radyoda parazit 
dört devre daha ilave edilerek dev· "- Beynelmilel a.nlasamamazblô 
re adedi 12 ye çıkarıldı. Yeni yapı· lar yüzünden radyodaki paruid.ö 
lan devrelerin tecrübeleri müsbet önüne tamami.Iı geplemed!.,, 



~.,.,--- ,,,,..._...-······ ...... ı····: :····: :····· ------. l :..... ...... • • ••••• ı = 1 • • • • • • ' ........... !!!!!! ..... '! ............ !!!~! ••• ! ..... .=! .......... . 
Tek Kollu boksör 

maça hazır 

Bir kaza neticesinde bir kolunu 
kaybettiği halde hali ringden ay. 
nlmıyan tek kollu bok.sör Oihad 
23 Haziran 2643 sayılı gazeteniz

ce boksör lstelyo gene defi palav_ 
rasınn başladr. Ekrem ve Kani ma.. 
~mda. Muvaffağa abandone oldu. 
Her ringe çiktığmda mağlflb olan 
lstelyo Cumhuriyet gazetesinde 
Coşkunu da.vet edlyor. Coşkun as -
ker, burada yok. Şimdlki halde da. 
yeti boşa gitmesin diye bu maçı 

ben knbul ediyorum. Eğer kabul e. 
öerse yakında. 1'-;ltrem ve Kani ma
çı olacak. O vakit kozumuzu payla.. 
plnn. Şunu da söyliyeyim ki is. 
mini söylemek istemediğim bir bok 
ı:ıör de benimle maç yapmak tcnez.. 
zUlilnde bulunmadr. Fakat klUpte 
bir antrenman esnasında kendisini 
nakavt ettim. Bny İstelyo da ben 
tek kollu ile maç yapamam deme. 
sin, çünkil boks palavra işi değil, 
yumruk ve şeref işidir. İzmir ve 
:Ankara 51 kilo boksörlerini de de
fi ediyorum. Kabul eden boksörlerin 
sayın gazctcnWe cevablarmı bekle_ 
rim. Gazetenizin boksörler hakkın • 
da göstermiş olduğu kolaylıklara 

teşekkür eder, sonsuz saygılarımı 

sunarun. 
Kumkapı: Sinek sıklet sampi
yonu Tckkollu Cihat \'uruca 

genim görü~üme göre 

Numara 
Bir müsabakada heyecanla maçın seyrin! takip ediyorduk. Oyun

culardan blrl yediği bir tekmenin 15tırabı içinde kınanarak yere yı
kıldı, hakem oyunu durdurdu, sahaya. koşuştular ,.e yaralı lle me,gul 
olmağa başladılar. Hangi pis gırtlaktan çıktığını anlıyamadığmı bir 
ses: 

- Hakem dışan at, numaradır. 

Di,e bağırdı. Yaptığı çirkin har~ketl idrak etmekle beraber spor
cularm yüzline bakamıyacak kadar kızarmış yil.zilne k.alab&lıit siper 
aldığı için bu sesin 11ahJbln1 tanıyarak fakat tipin! anlamakta güçlük 
çekmedik. Bu tip kır, gebert, ye diye gırtlaimı pa.tl&t&n kelime küf. 
reden, )ino kalabalık arka.cıma kansıp kimseye görünmeden yumruk 
salbyan tipin ta kendisiydi. 

Türk sporuna bir mikrob halinde giren bu tufeyli tiple ferdlerln 
ols~ teşekkülJerin olsun mücadele etmesi lizmıgcllr. Çilnktl bunla.r 
bir müsabaka.da rakip taraf oyuncularmdan birinin ayağının kınlnwıı
nı ~raftan bulunduğu klübe bir kazanç sayack kdar insanlıktan uzak. 
la~ıruş bir tiptir. Çünkü bunlar küfürleriyle, ynhalarlyle, yomrukla
riyle Türk sporunu öldürmeğe yeltenen bıçakınz katil tipidir. Bunun 
ıslahını, ba tipln ortadan yok olmasını biz Beden Terbiyesi Genel DL 
rektörlüiünden ziyade, kendi üzerimize almalıyız. Yardan edeceifnden 
şüphe etmedljimlz zabıtamız& hemen her mlliıabakada 11Mlerl çıkan 
ba kabil lnaanlan göstennek suretiyle bunlardan yavq ya,·q kurta· 
Iacağmuza eminim. Devletin Türk Rporcwıunclaıı bekledlil mütekabil 
se,·gt n sayg hl!ıılerlnden ziyade iki ka.rdeı sporeayu kana namq lld 
karde, sporcuyu kana swıamıı iki dilpnan 'f'aziyetlne sokan bu mlk
roblardan sporumuzu ,.e sporculanmızı kurlarmauak bu mlkrob ya
rın h~pimlzJn içine gir~ektfr. Çünkü biz klilblerlmlzl ha.cımı vaziyetin. 
de değil, dalma raklb olarak gönnek ister ,.e bu rekabetten ıporumu
znn yarmk lnldsarmı bekleriz. Türk Apor camlBAmda karde~ dtl!'maıı
Iığı aşılayan mlkroblara yer ,·erilmez. Mütekabil sevgi ve saygı. İştfl 
bizim klübcülüğümüz .• , 

Edirne at yarışlarmda 
iki jokey ağır 

surette yaralandı 
Edirne, 26 - Bütün Trakyaya 

şamil olmak üzere 939 ilkbahar at 
yarışları dün başlamıştır. 

Seyirciler arasında başta ba~. 

müşavir Sabri Öney olduğu hal. 
de kalabalık bir halk kütlesi yarış 

lan alaka ile takip etti. 

Büyük mesafe üzerinde tertip 
olunan bu yarışlar ve bilhassa son 

yaprlan manialı subay koşusu çok 
heyecanlı oldu. 

üçüncü koşuda jokey Hasanın 
bacağr, başka bir hayvanrn çiftesile 
bileğinin üzerinden kmlmak su-

retiyle sakatlandr. Bu hadiseyi 
dördüncü koşudaki üç numaralr 

hayvanın kapaklanmasiyle kaşı. 

nın '!.izerinden ağırca yaralanan 
ikinci müessif bir kaza takip etti. 

Biribirini takip eden bu kaza· 
lar bütün halkı derin bir teessüre 
gar ketti. 

Yaralrların sıhhi halleri iyi ol. 
makla beraber, başından yarala
nanın bir nezfi dimağı olmasında'1 
korkulmaktadır. 
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Sivasta 

'Adil YURDAKUL 

Antrenör 
kursuna 

Girecek gençlerin imti
hanları bugün yapılıyor 
Beden terbiyesi umum mildUrUL 

ğünün Çengelköyünde açacağı ıpor 
ve beden terbiyeııi kursuna müraea_ 
at müddeti dlih bitmlttir. Şimdiye 
kadar İstanbul, Edirne, Tanıwı, 
Kırklareli, Balıkesir bölgelerinden 
kurs işlerini idare eden İstanbul 
bölgesine (60) a yakın genç talip 
olmuştur. 

Talipler arasında bugün saat 10 
da Kuleli sporevinde Ankaradan 
gelen beden terbiyeııi genel sekre
teri Cemal Gökdağ, kurs müdürü, 
Kuleli lisesi müdüril Albay Bedri, 
Yardirektör Yüibaşı Hüsamettin, 
yüzbaşı Zeki, Nuri ve diğer hoca
ların huzuru ile yapılacak. atletizm .. . 
Jımnastik, yüzme müsabaka imtiha.. 
nmda kazanan, istenilen evsafı ha_ 
iz 50 genç kabul edilerek ay ba -
şından itibaren kursta derslere baş 
!anacaktır. 
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Eskrim çaf ışmararına 
başlanıyor 

İstanbul eskrim ajanlığı mevsim 
faaliyet programım tesbit etmiş, 

bu haftadan itibaren çarşamba 
günleri (17 den 18.30) a, cuma 
günleri (17 den 20) ye kadar Be
yoğlu Halkcvinde, cumartesi günle. 
ri 17 den 21 e kadar Beşiktaş jim_ 

nastik klübü salonunda eskrimcile 
ri çalıştırmaya karar vermiştir. 

An karada 

Atleti"zm 
Birincilikleri 

Ankara, (Vakıt muhabirin -
den) - Bölge atletizm birincilik 
müsabakalarına dün öğleden son 
ra 19 Mayıs stadında başlanmış. 
tır. Müsabakalara bugün öğle • 
den sonra devam edilecek, son 
kısmı da önümü7.deki hafta yapı. 
larak arkası alınacaktır. 

Dünkü müsabakalarda alman 
neticeler şöyledir: 

300 Metre Gençler: 
1 - Celfil (T.L) 40,5 
2 - İsmail (T.L), 
3 - Ömer (G.L). 
400 Metre Büyükler: 
1-Nuri (D.S) 53.7, 
2 - Ra.şit (T.L), 
3-0ğuz (M.G). 
110 Metre Mania: 

Monte Karloda yeni ve kliç ük olmasına rağnıen fevl<al 
asri bir stad yapılmıştır. Deniz kenarında bulunan bu stadın ti. 
vadan çekilmiş bir resmini yukarda görüyorsun~z. 

1 - Faile (M.G)..15.9, 
2 - Ki.mil (D.S), 
3 - Raşit (T.L). 
5000 Metre mukavemet: 
1 - Mustafa (D.S) 16,31, 
2 - Cevat (D.S), 
3 - Mehmet Ali (M.G) 
3 Adım .Atlama: 

Isparta 
Macaristamn Ferensvaroş 

takımmı 3 - 2 yendi 
1 - Faile (M.G) 12,77. 
2 - Hayri (T.L), 
3 - Enver (M.G), 
Cirit Atma: 
1 - ;Mustafa (A.G) 46,26. 
2 - Mustafa. (D.S), 

Budapeşte, 26 - Macaristan.da 
yapılan son lik maçlarında, Feren 
Svaroş takmu son derece anform 
bir vaziyette idi. Buna mukabil 
Sparta, eski Almanyadaki muvaf
fakıyetsizliğinin tesirinden hala 
kurtulamanuştr. 

3 - Melih .(M.G). 
-o--

Aydın , Muğla, 
ısparta 

Bu vaziyet karşısında kendi 
memleketinde oynayan FerenSva· 

Denizli roşun galibiyeti Adeta mutlak ve 
müemmen sayılıyordu. 

Atletizm 
Halbuki Sparta takımı, bütün 

nazariye ve hesapların hilafına 

olarak maçr 3 - 2 kazanmıştır. 

Müsabakaları Hatta Macarlar Pragda yapıla-
Aydm, 26 _ Beden terbiyesi ge- cak olan revanş maçına büyük bir 

nel direktörlüğU tarafından Aydın, farkla girmeği ümit ediyorlardı . 

Muğla, Denizli ve İsparta bölgeleri işte Macarlar u haleti ruhiye 
arasında tert.ib edilen atletizm mil. He merkezi Avrupa küpası maçı. 
sabakalan Aydında yapıldr. 800 v~ nr beklerken, Pragda son derece 

1500 metrelik koşulan Muğla ve di- bir 1ümitsizlik hüküm sürüyordu . 
ğer bütiln müsabakalarr Aydm ka_ Hatta o derece ki, Sparta Buda . 

zandI. Bu müs~bakalardan Aydın peşteye hareketinden birkaç saat 
109, :Muğla 7 4 puvan aldı. Denizli evvel, Viktoria Zizkovun en mü· 
ile İsparta müsabakalara iştirak kemmel muhacimi sayılan Ludli 
etmedi. 2500 liraya satın almıştı. 
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Almanyada 

Atletizm 
müsabakalan 

Spartalılar, maça gayet sinirli 
bir halde başlamışlar, 'buna muka_ 
bil. Macarlar, sakin ve kendilerin
den emin bir tavır takınmışlardr. 

Macarlar mükemmel akınlarla 

mütemadiyen hücumda, müda· 
faaya geçen Çekler ise bir türlü 

Berlin 26 - Almanyada son kendilerini toplayamıyorlar. Hele 
hafta içinde yapılan atletizm ]11Ü- hafları pek berbad bir oyun oynu

sabakalarında kayda şayan neti. yor. 

celer elde edilmiştir. Mesela: 21 inci dakikada eski sol haf, 

Manhaymda Jacob Scheuring. şimdi ise sağ açık oynayan Lazar 
20 metreyi 2 2saniyede koşmuş - Sparta müdafaasını atlatarak takı. 

tur. Post 4x100 metreyi 41.4 sa- mına ilk sayıyı yaptı, altr dakika 
niyede, Darmştadda da Bochm~. sonra, Kiszley vaziyeti 2 - O bir 
yer 100 metreyi 10.7 saniyede bi· hale getirince, Macarların mutla· 
tirmiştir. ka galip geleceği intibar hasıl olu. 

Berlindeki karşr1aşmalarda Frensvaroş, sahaya hakim bir 
Blask 56.51 metreye çekiç atmış- vaziyette oyununa devam eder

hr. Stolck gülleyi 16.05 metreye ken, Sparta müdafaası daha fazla 

cu dakikada isparta muhaciııl 
tr, gayet mükemmel anlapıut 
Nejedli ile soldan harekete 
rek, üçüncü ve galibiyet sa 
yapmıştır. 

Almanya 2 
Danimarka 

Kopenhag, 26 - Almanya 
1i takımı ile Danimarka mili 
kınu arasındaki karıılaşma 

Almanların galibiyetiyle neti 
miştir. 

Birinci haftaym 1 - O AlJ 
rın lehindeydi. Maçta 35 bin ~ 
yirci hazrr bulunmuştur. 

Bir lngiliz yanşçısı 

Otomobili 
Yanarak feci bir şeki 

öldü 
Spa, 26 - Tanınmış 

koşucularından Richard Se 
bura.da yapılmakta olan Bel 
oto!TK'bil yarışlarında kullan 
Meraedes - Benz otomobili 

1 O uncu tura kadar başta 
ken lbir arıza neticesinde oto 
1i devrilmiştir. Bunun üze 
devrilen otomobil tutuşup y 
ğa başlamıştır. Bu esnada 
nin altında kalan Seaman ku 
lıncıya .kadar vücudu ağır su 
yanmıştır. Hastahaneye kal 
biçare koşucu her türlü ihti 
ve tedaviye rağmen gece 
ölmüştür. 

At koşuları 
vardrrmıştır. gol yememek için canla başla çalr. 

---------------- -~.. şıyordu. 

Henüz 26 yaşında olan 
Seaman, harp eotlrast lngil 
nin yetiştirdiği en mükemmel 
mobil koşucularından biri idi. 

Srvas (TAN) - At koşularının 

Boksör Şemsi ilki yapılmrştrr. Birinci ko§uda Bin-

B·-r:·ı. · · 1 • göl köylü muhtar Yılmazın Yıldırr_ 
ır LMDn ısım erini bile i;itmedL 

ğimiz boksörlerin lstanbul boksör- mı birinciliği, Nurettinin Gülerl ikin 
!erine Ankara tekniğini öğrete~kle- ciliği, Burhanın Yıldrzı üçUncülüğU 
rini okuyoruz. kazanmrştrr. 

Ne saçma fikir!.. İkinci koşuda Hüseyin Yılmazın 
Işte Ankaralı Refik tc gazete1erde Civanı birinci, Kangal belediye reL 

k~ndisini teşhir ettireceğine gelip si Şükrü Kucağın Dumanı ikinci, 

organizatörlerle konuşsa gazeteler- Burhan Özplakın Şimşeği Uçüncü 
de boks tekniğinin san·kınnrzı bok. gel.mjşlerdir. 

sörlerin yumruklarının karşısında Çok heyecanlı olan üçüncli ko
bir balon pörsüğü gibi kalacağını şuda, diş hekimi Nüzhet Çubukçu. 

anlayacaktır. . nun GünıUşü birinciliği, Yozgatlı Şa 
.~n (61) kıloda Şemsi, Re~iğin kir Turgudun Alşahini ikinciliği, 

b~~un ş~rtlannı kabul eder ve ıste- Hilse;>in Atımın Uçan UçUncülUğü 
dıgı şeraıt altında döğüşürüm. kazanmıştır. 

Ma__ç hakkında konu~ması için Dördüncü koşuda Adanalı Ali Rr_ 
Beyoglu halke-.i kaptanına rnüra· zanm hayvanı birinci, Hüsc;>in At-
ıaat etmesini rica ederim. lmm Canı ikinci, Salahaddin Akdo-

Bokmr Şmı.si ğanm Ernirl UçUncU olmuştur. 

\ 
\ 

\ 

-Eyvahlar olsun. Demek, t<o-rdela değı'I l 4 st"km· ' l'l 1 ış ... 

Nihayet, haftaynun sonlarına 

doğru Spartalılar Rih'nın inisiya
tifi ile kendilerini hissettirmeğe 

başladılar. Haftaymın bitmesine 
3 dakika kala, Macarların aleyhine 
bir korner oldu. Ve bunu mütea· 
kip yeni satın alınan Ludl takı
mına bir sayı kazandırmıştı. 

ikinci haftaym başladığı za _ 
man, oyunun neticesi hakkında ilk 
1 dakika zarfında bir hüküm yü· 
rütmek mümkün değildi. Riha tek 

Pliinör 
lrtif a rekoru kırı 

Nevyork 26 - Alman pli 
cülerinden Peter Riedet, g 
cumartesi günü fevkalade bit 
çuş yapmağa muvaffak olmu 

Riedet Birle!ik Amerikada 
Mexiko hükfımetinin Albukuer 

başına harekete geçerek, evvela hava meydanından havala 
haflarr, ondan sonra müdafileri planörle yeni bir irtifa rekona 
ve nihayet kaleciyi de atlatarak sis etmişti~ . 
beraberlik sayısınr yaptı. Alman planörcüsü, SS78 ~ 

Bu beraberlik sayısından sonra ye yükselerek, geçen hafta 
sahadaki hakimiyeti elde etmelC etmiş olduğu rekoru yeniden 
için orta muavinler arasında bir mıştır. Riedet 6 saat 20 d ~ 
mücadele başladı. havada kaldıktan 9011ıta h 

Boucik, r a k i b i n d e n noktasından 400 kilometre 
daha kuvetli olduğunu isbat etti. ftde bulunan Teksaıda Ama 
Oyun uzadıkça rakibi Şaropyi, civarına inmiştir • f 
gittikçe geriye sürüyordu. 19 un- /" ' 

.. 



Vah udi 
fıkrası 

Bir yahudi nazi şeflerinden birL 
ilin yanına girmeğe muvaffak oldu : 

- Beni tanıdınız mı? ·dedi, ben 
Umumi harpte sizinle beraber bir 
bölükte ve bir siperde harbetmiş
tinı: Hatta bir defa hayatınızı da 
kurtarmıştım. 

- Tamdım, ne istiyorsun? 
- Pek sefil ve perişan bir halde-

)İın. Bana yardım etmenizi rica e
derim. 

Sef düşündü ve yardıma karar 
~di: 

- Pekala, Sana günde bir mark 
"erdireceğim. Fakat buna mukabil 
sırtında bir ilan tahtası olduğu hal 
de şehrin yahudilerle dolu semtle
~nde dolaşmağı kabul etmen şarti· ... 

- lH'inda ne yazılı olacak? 
- "Ey yahudi kardeşim! Bura-
~n çıkıp giderek yerlerinizi ha· 
s nazilere bırakınız., yolunda bir 

Cümle ... 
ı._Yahudi kısa bir tereddütten sonrn 
"lbul etti : 

- Peki. 
h Aradan bir hafta geçti. Yahudi 
~ akşam gelip bir mark gündeliği
~ alıyor ve taahhüdünü yerine ge. 
11rdiğini söylüyordu. Eski siper ar
lcadaşı Qnun taahhüdünü hakikaten 
re~~e getirip getirmediğini kontro
e luzw.ı görerek bir sabah peşine 
<iu~r ~ u. 

Yahudi filhakika sırtına istenilen 
:~le yazılı ilan tahtasını asmıştı. 
Vınden çıkınca dosdo&rru ve alela

rtle Yahudi mezarlığına girdi. lliL 
~ mezarlığın orta yerine koyup 
Ciinııeyi yüksek sesle okudu: 

H A B E R - Aktam Postan 
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KARIKOCA ARASINDA 
Erkek - O fikrinde hep ısrar ediyor musun! 
Kadın - Hangi fikrimde! . 
Erkek - Şu otuz liralık 6apkayı bana satın aldrrmak fikrinde ... 

Kurnazftak 
Serseri kılıklı biri, gazinoda tek 

başına içen adamın yanına yaklaş· 
tı. Boynunu bükerek: 

- Kamım aç, dedi. 
Müşterinin neşesi kaçtı homur

dandı : 

- Bana ne! 
- Merhamet ediniz efendim. Hiç 

olmazsa bir bira ısmarlayın. Kar
nım o kadar aç ki biranın bardağını 
bile yerim! 
Sarhoşu, bira bardağım yemek 

teklifi pek alakadar etti. 
- Peki, ısmarlıyacağım. 
Bira geldi. Serseri içti ve bardağ: 

- İtalyan karikatUrU -

masanın üstüne bıraktı. _ Şunu ya.kala k~ığmı, tam 

- Haydi, dedi, bardağı da ye! 
Sarhoş: j başma göre galiba.,. 

l Orman insan ları arasmda: 41 

YAZAN: L. Busch 36 Yıhm vahşiler arasmd~ r,eçl rmiş bir Alman sey,ahı 

En garibi büyük uğur sayarak serçe 
parmaklarmın boğu mlanm kesmeleridir 

Zira Bantulann bugün vücutla· 
rına süs olarak astıkları bu tüyler 
Avusturalyadaki (Uramanga) ların 
mukaddes olarak sakladıkları (Ya· 
ninga) !arın aynıdır! 
Avusturalyalılar en mukaddes to

tem timsali olarak bir sopanın ucu· 
na böyle dairevi ~ilde bağlanmış 
tüylere taparlar. 
Avusturalyalılann bu mukaddes 

asalarma '.(Vaninga)' denir ki (gü. 
neş) , manasına gelmektedir. Yani 
Vaninga Avusturalya insanları ara· 
sında güneşin timsalidir. · 
Avusturalyalı kabile reislerini sene 
nin muayyen zamanlarında bu mu· 
kaddes Vaningalan sakladıkları tah· 1 

telarz yerlerinden büyük merasimle 
çıkarıp ellerinde döndürürler. Bu 
suretle zaman fikrini takdis etmiş 

oluyorlar. Zamanın böylece düştü· 
ğüne ve insanların ölüp tekrar di. 
rildiklerine işaret ediyorlar. Bu gü 
neş timsallerile herhangi bir adama 
değilirse o adamda (Mana) yahut 
(Manga)· denilen hayat kuvveti 
müthiş bir surette artar. O asanın 
değdirildiği her insanda ne gibi il· 
!etler varsa şifa bulur, ne dileği var 
sa olur. 

Yani bu asada güneşin bütün kuv 
veti vardır. 

Afrlkada balı kuma çıkan zeacl ter ... 

lşte bu :<Manga): kuvveti veren 
mukaddes timsallerinden dolayı A • 
vusturalyadaki Guara • Maınanga.. 
lar da kendilerine bu ismi vermişler 
dir. Bantular saç tuvaletlerine de Bantularda (Tatau) denilen ~ 

Guara - Manga veya Uara - Man· pek meraklıdırlar. Saçlarını uzun cutlanna döğmeler yaİ>tırmak usu .. 
ga (güneş oğullan); manasına gelir. eziyetler ve itinalarla başının üstün· Iü de vardır. Kul:ik ve dudaklarım 

- "Ey yahudi karde!'lerim ! Bu
~~rdan çıkıp gidiniz ... Yerleriniz: 

ıs nazilere bırakınız!,, 

- Yi~ecektim ama artık kamım . - İngiliz karikatürü -
doydu. ' lşte Banto veya Mandularda A- de kaynan dili denilen nebatın ka· delerek ağır küpe ve halkalar asal"' 

v11sturalyadaki ilk cecllerinin diğer im yapraklan şeklinde dik dik ve !ar. Fakat en garipi birçoklannm 
bir krtada kalmış ahfadı olarak ge- dilim dilim kaldırmış şık erkeklere ı en büyük uğur ve en mukaddes ıa• 
ne '(güneş oğullan)] dırlar. sık sık tesadüf• ehnıur. Kadınlarda rafet olarak ellerinin serçe pamıak4 

FIRSAT BU FIRSAT! ._ _ J 
Direktör - Hazır büro şefi dı şan çıkmışken fırsatı ~trmayıp 

' biraz çalışsa.nız fena olmaz sanmm. - İtalyan karikatUrU -

..,... Sökül paralan! _ 

._;- Paraları , ·ere)im ama sen de 
~ a bir makbuz nr. \"oksa lmkinı 

Ole kanma meram anlatamam. 

Sigortacı - Şuraya bir imza ah_ 
'41• her türlü kazaya karşı sigorta 

lınıll olursunuz. 

- Amerikan karikatürü -

-- --· ....._.. 

DİŞÇİDE 
..... :Ne görUyorsunuz doktor? 

1,,.. ..... llugün çok ııoğan ye111l~ oldu. 
'"'tııu? 

Mla<i JŞ 
' 

ta i ı<ı tJ itJ 
u5TASı Bu 
HAllEKETi 

iLl 
"/ENi 8İR 
J>U~ SİS-

' lTe,_.i sı.ı 
r Ml1$ 
8UDASAAI 
)(oNTESilol 
~\JM~ 
Giı'MfŞ. 
• J)İ._ 

Fakat e9kiden birer Vaninga olan saçJ~tan.~na ederler. lanrun boğum!annı kesmeleridir. · 
bu tüyler bugün Bantularda uğur- Bunlar uzun itinalarla saçlarını Bu, dul olanlara mahsus bir A:.. 
lu bir ziynet haline gelmiş bulunu· teker teker ağaç dallan gibi örerler, dettir. Kan veya kocalanrun öldü .. 
yor. Sırf süs olarak boyunlarına ta· küçük küçük halkalar asarak süsler ğünü göstermektedir. 

1 

kıyorlar. ler. Bir kısmı da saçlarım başlan· Bantuladın reisi Oramandua ir 
Kuyruk esası dahi :t\syada Man- na tersine geçirilmiş pervaz şeklin· minde gayet şişman bir adamdı. 

çular arasında devam etmiştir. Ma· de toplu ve kalıplı bir hale koymak. Afrika zencileri, bütün iptidai in• 
ltlmdur ki orta Asyanın bu kavmin· tadırlar. Bu suretle tepelerinde birer sanlar gibi, gayet az gülerler. Gül .. 
de hayvan kuyruklan bayraklarını ağaç timsali gezdirmektedirler. mek daha ziyade bir medeniyet ha.. 
teşkil etmiştir. Bantulann gerek Bantu kadın ve erkeklerinde sa· Jeti ruhiyesidir. Bu ~al ~şilerin 
erkekleri ve gerek kadınları bazu· h"l .1 . d ed .k ' ... kolayca neşelenmelerı kabıl olma· ı zencı erın en t arı ve bayagı ... .. .. .. 1 
bendlere son derece d··,.t.·· d"" 1 ed"I . . .1 . d b dıgından ve gulunçlük duygu an 

u~un ur er. ı mış ıncı erın e ulunduğu gö· ... · · 
Erkeklerin de kadınla n da 1• 'T A d d ... .. bulunmadıgından değıldır. n çın ru ur. na an ogma çıplak vucut V h · · · d"" d ·T ek 
çıplak oldukları halde boğazlarında, lan üstünde birkaç bin lira kıyme· k a ş~ ıçı~ unya a ~ ~n~ de §eY. 
kollarında ve ayak bileklerinde ba- tinde inciler bağlanmış ipler sark· pe dazh ır. ksdasen n~fşedennı on-

be d kl" d b"l "kl ... . lar a a ço ansa ı a e etmeye a• 
zu n şe ın e ı ezı er doludur. tıgını görmek nadir bir hal değildir 1 1 d z ed · bu beı..... 

.,., 

· ışmış ar ır. ann erun, se u-

ledir ki gayet az gülebilmektedirler • 
Halbuki Bantular reisi Oraman.. 

dua insana hayret verecek kadar 
güleryüzlü bir adamdı. Mütemadi· 
ren, hemen her şey, her hAdise, her 
söz karşı~mda gülüyordu .Bütün bu 
havalideki beyazlammzda bu kadar 
bol gülen bir insan görmediğim için 
Bantu reisinin bu hali beni pek şa
şırttı. Evvela. gayet müstehzi bir a
dam olduğunu %annettik. Hattı ya
nundaki tayfaiar herife bu sebeble 
son derece içeriediler. 

Fakat sonrada bir Bantunun bu 
kadar mQstehzi olamryacalıru dO. 
şandüm. Bu adam ya güldürüdl 
maddesi oian hir ot yemt.k itiyadı
na dOpnOI birisiydi, yahut da dr 
liydi. MQtemadiyen gül~ zayıf 

man)-ak delilerden biriydi! 
Bizi ilk g6rdülü zaman koca ı& 

beğini hoplata hoplata fıkır htar 
kaynaya kaynaya o kadar cWme>'9 
başladı ki Adeta hepbniz boıuldut. 
sinirlendik. Faka! adam bizi ayıi 

zamanda da çok samimi, QDk tatil 
bir dostlukla karşılamflU Derhai 
kızlarını, kanianru çalırttı.. 8aınlM 
ağacınru içi 00, dallar dçlDe dold1r 
rulmuş soluk sular setlrtlp ikna 
etti. 
Kızlarına, karmalnna emir ~ 

Bütün kabile- fle beraber ~ 
da şerefimi:e c&Ne.ttiler. 

KecdJsl de kGta iDhtlDe .... 
dtuı!etti. 
Bıntu!ann o!ana ""' derecıt ...... 

1 İp \'I enrqis bir C:... 
(De; ~> 

• 
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K•llM W bol .... 9iıttı. 18ima1a ham. 
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)ıeDnM Ksı" ırour,.: • _...., .... ,...,..,.,. ..... 
lloll: 
_ ......................... w-aPte. 

- - .... etti. ·--. ..,,... ~ .... ......... 
Dalla .......... onıa ..... )'WaClaıdaD ..... ....,.... 
Jloll en • ~eMlltd, Cft1& PcllMe ne 

,.. ........ " .... tuarluqtı. lllP••ll me.. 
il ... ......,_ selmlt olMütl. Kocuıyla 
......... ..- .... lılr Jlüle ............. ODll 

-\11ır ..,_ _...., ..._. Wııı1lııa e.tae•U.. 
•mlllk )elema D8bdcr ._,.. •••*· 

..... w.... ...,...... .. ...... Xtpla'ID 

.................... !Mü .... 
a.._..,.MolırMr,flte.._Wlidae..,..._ 
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MI ftla etı • ~. Babu1 111 an. 
•nP ı ..,..._ "'1811..... llolll o uda, a-
ı rrt•lw .................... ..,..... beJU 
.,..,.., W'sfe J1De lııa"8 lpelt it ...... nrdı, 
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_ ........ _ ... t&,dd. .... 
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..... lılnblr, idil .. 1ılru atU1l &lrbL 

,....... Slllan av" .. tL. rüat 1N _. boylu ........ , .. 
Atılıİlllt 

- Kocan •• lla1ll, ... AI? beD tuumıyo.. .-..-•r 
Babtlı da: 
- Ben .. Mo ......... CiMi. 
o .... Jlıcılll: 
- Ha, ...... Wlmdl ,., ..... ·-

-- tatllaalt ett!m .,., 
lkıua, ............ hulrW1lı ....... 

-~ -_......, .. ... 
.... ._ ... bir ı... ICll&, Wr mWet 

.ıD tat8lda. bra, lale .....- obHArl-• 

..... _...WrWe: 
- Del ..... -, llcılllf cWL Ne dbonun ____ , 

Ba 1ılr ...... Nlllslt c*bktln flOD'9 
..... ..,... ...... birbir dteon-
.,. ...,. ..... ~bini m'1 
..... ıatllib .. tbnltti· Sim-

o -- Kapı.. lloDlnln .-z... ---
dolru bir idmı ilerledi w: 

- Emnnı: •• dedi, bir llD bDI p1dL.. 117 ... 
Banda blrclenblre lıloUl1e cMbacltl ... : 
- Sahi, dedi, .. bana lllS1leaatdln Ja&Jl ~ 

plcUlbıl! - lloDI, bt1 bir tamla: 
- Bak ben anlat&Jllll .... baba, 4ec1L o ... 

kltlpbane,. girdim, eekl ahbablarmla lılr l8Jler 
mtlHkep edlyonlmau. 84blt o bdal' mwst:utb alf
dlm ki, pıtp Kaplam baı..,a .,. tin" ftfsB8I' 
~ ahaliye Mlradar tıllbli •ttlilld .....,_ 
bıv ftl'dlm. 

'1lerbalde, diyordum, U.U,V lılr 14••"'r-. 
biri ..., blldlniıl .....aelllt ICln 1ılr ... oldalUa 
..,,.., belki hanlleüld dellltirlt. JlaMM, ben 

......... l8IÜD lyUliln - .. ..,. ....... ı... ... 
!htyar Çlnli lltkm bir laüleJdl. 1'aft1Q9: 
- Bwet. dedi, ub)'Onm. ...,.. 48 Mlllll 

Kapla'ı aldm buraıa ptlıdla T •• 
A....a llÖy~: 
-o kadar dua ettim, ADeJıılınf O a.lar clu 

ettb .,. 10nun& bdar nlenlllD dlJe ! ADah•ar 
...... 1lalak Ulllldılar bUef 

,,.,., ... babalı, paJtar - lılr Hile: 
- .. IUla a.a.. -- dalma, cledl, llaJt. 

Jaıa alftll obnu! Baaa "w•h IJ1e a1a1 edeltw 
Jd, IJBlk yerine hmlıt Ym'llter • 

0 IUDU Kaplan birdenbire ~ kanttı: 
- Ben umudttlln•• bdar ı.. 1* Jnma cll. 

IDla, eledi. Ba1rlqmda htıktlm vermeden nftl bir 

-~ 
Jılolli sWdtl: 
- Madem JEi ilWu ptlM1eldl cmu, dedi, llft 

aeve Jrabu1 etmen ıaa.ı. 
l'üat bina 10nra anladı Jd kmıcllal ne dene 

A 
••• '"' ildlp NedlJı --tL ..... Neeciet ........ .,.., Jpalbi· 
Jlf ........ kui'taımlk lcln mbdalı· 

HABER'ıN A 
. -: _, ~ .... :- ----: ... ... .-.. -J~ • ...•• ~ ~ ~. ~ 

• v • c! • ! 

ca hem ......-, .._ ll\'lddi. Milaftrini 
lwclklay.ank ,..., ....... 6pt4: 

- ~ kadar -- .edip plifin 
o kidir ani olcha ki ... .._ ..._ ver 
...._ ,.aear11a1 ~ _....,,. Billm 
....... ll\'lıldJın. 

8ildre kiJcOk odada otuftlr .,.. sfl• 
.... selltlnln ................ 
bloladı; 

Nipnhmla bera~ Nihat ali 
bir mi1tterl ile ~ Oma ıft" 
ti. Ben de )'llda klfmca ....._ '4'dt.: 
..... erken .. --~ da. 
eti&. 

1 kadar iJi ...... :r.1* - • 
bildlli& 

-Ycık,bu ...... lllla• ..... ... , ...................... ..... 
bir ............. , ...... .... 
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ABERIN TARiHi ROMANI. 34 Yazan: Muzaffer Muhlttnn 

Bütün gözler garı çıplak 
,: '4/ roditige takılmış bir halde ' • Kapana tutuldu • 

'Enıir var, ku15 bile uçamas. keceği bu mUkellef ziyafetin ateşi 1 su:hk ve düşmanlık alrp yUrümüıstU. 
aa· ' :Sen çıkaran. ile daha şimdiden epeyce içmlıs ve Bu hareketi mütemadiyen tahrik 

- Bir perdelik piyes -
Nakleden : iLHAN TANAR 

'~asıl~ epeyce sarhoş olmu§tu. etmek istiyen Afroditinin ne yap _ 
'Onu bana bırak! Yalnız unut- A!roditi !'!ağında oturuyor ve mil. mak istediğini Tafin de takdir ede-

Şahralar: 1 damcafız gökten zembille inecek 
Necmi, Feride, (Necminin karı- mi~ gibi! .. 

' lı:.i ben Bursalıyım ve adım An- temadiyen fçiriyordu. Davetıilclr miyordu. Ama, beklenen şey oldu, 
İ" ~r. Seninle sevi5tik. Birlbiri.mizi hükümdarın bu kadar içmesini bel- Kumandanlardan biri kalkarak kan 

11); Güzin, Nihat. Necmi - Benim senin önün~ 

Sahne: Küçük bir apartımanın indiğim gibi!. 

seviyoruz. ki ilk defa görüyorlar. Afroditinin ~ını kolundan tutup sürükler gibi 
~· ' ~eki, ıızattığt kadeh geri dönmüyordu. ı imparatorun yanma geldi ve: 

yemek odası. Mutfak kapııı açık. Feride - Herkesin gözü sen
tır, Perde açıldığı zaman Feride- G"ydi .. "Yazık şu Necmiye,, di
nin ipekli bir ekıam elbiıeainin üı yorlardı. ''Hala evlenmedi. Be. 
tüne önlük bağlayarak mutfakta karlığını da pek belli ediyor.,, 

:~ ' A.llahaısmarladık ! Rakkaııeler çırılçıplak dans ettiler 1 
-... Uğurlar olsun Afrodit!, yolun ~feclil'! coştu. Haykırışmalar arttı.!' - Haşmetlu Andronikos, dedi. 
~ olsun. Hünkar seninle övün _ Artık h._kilınd · Bizanslıların kanı dökUIUyor. Biz yemek hazırlamakta olduğu cö- Necmi - Bekarlığı nasrl belli o-ne u ar, ne nazır, ne ısu • 
( lfayatımda senin gibi bir er - ve ne bu kalmıştı. '~ursa hakkında müdafaa hu:ırladı_ 

görmedim. Kaldı ki kadınsın. Anna ismi telaffuz edilince bil - gımza kanldik. Sen burada zevkin-. 
rülür. !ur insanın? (Aynaya bakar.) 

Sıkıık aaatine bakar. Tencere- Feride - Sen hiç aynaya bak-
~froditi •aray mUhrli'-'le mUhUr. ·wı· kadehi k lk ··t . le ve birtakım fahi§elerle meıgul -., " er a ıyor ve mu emadı. __ . · 
.ı~ı kAğıtıann birine "l'!er~ttir,. ren içiliyordu. ııun. Senın yanında çalışmak bu --

yi havagazi ocağının üıtüne ko. ma !. Artık yok tabii, canım ... 
yup yemek odaaına reçerken, Çünkü evlisin. (kapı çalınır). Bak 
birden ııçrar ve eteklerini t0pla- kala kapan ısmarlamıştım. Mu
yarak bir köıeye büzülür. Fare hakkak odur. (Kapıyı açar, elinde 

Qnu yazdı ve kapıya ilerledi. Afroditi zeki kızdı. Bir aralık ka- gün şerefsiz bir iş oldu. Ben çekili. 
tı;i önliyerek: iehini kaldırarak: yorum. 

ar· '" .ı. asak ! diye haykırdı. - Bursa kumandan mm §CrcfL 
4troditi kfi.ğıdı gösterdi. Nöbet- ne! 

Andronikos yerinden fırladı, Af
roditi de guya ağlar gibi Andrini
kosa dönerek: 

tekrar tıkırdaymca iskemlenin kaı.aııla döner.) Peynir ziyafdini 

~ l~m \'erdi ve çıkıp gitti. 
ktunus ''e Balaban Bunıa civa-

Ço ;!a inşa edilen kalelerinden mü-

. 
Diye haykırdı. 

Bu söz ortada bir bomba gibi te_ 
!lir bıraktı. Kafalar hep imparatora 
döndü. Afroditi sanki pot kırmııı ve 
bunu bilmeksiun yapmı" gibi dura
ladı, kadehi elinde kalktı. lmpara. 
tor kalktı Ye o da kadehini aldı ve 

- Senin yanmda ıserefli bir me\•. 
kiim \'ardı ıııanırdrm. Bak bana !a
hi§e diyorlar! 

Diye haykırdı. 

üatüne çıkar.) nerede vereceğiz? Mutfağa, rafın 
Feride - Ay, bir fare daha 1 .. a~tma kuralım.. Allahaşkına bu 

Dün bunu yakaladık zannettikti .. fareli apartımandan çıkalım, Nec. 
(iskemlelerin üzerinden yürüye · mi, olmaz mı? Güzin burasını be· 
rek kapıya yaklaşır.) ğeniyor. Nihadı cvlenmeğe raT.ı 

Nccminin sesi - Alo, alo, bura· edebilirsen hemen burasrnı onlara 
sı Necmi radyosu! (gülerek içeri devreder, bi:ı: başka yere taşını -
girer.) rız. 

adiyen akınlar yaparak tazyik. 
de;.arn ediyorlar. Muhacıara altın 
(alan Bursalılar yavaıı yavaş 
laz~ikin teı:ıiri altında gıda müş. 
ltınn dUııUyorlar. Memleketle 
taı k ~unları söyledi: 

ı ve açlık b~ladı. 

Andronikoıı, kumandanının tevkL 
Cini emretti, ortalık karl§tt. Kılıçlar 
çekildi. Has.ıı;a askeri .koşuştular. 

Andronikos ve Afroditi içeriye dar 
kaçtılar. Afroditi: 

Feride - Necmi, bu apartıman 
da bir saat bile durmam artık ... Necmi - Demek sen böyle 

1

~ §~~u~adku_mandanı And~onikosa 
, gon enp ne yapacagını sor-

P· '%1, ~'akat çok evvel Miray, An
ıı· 

os huzurunda aktedilen mec. 
ta· harbdc verilen karon hakan 
il' na arzctmi.§U. Bu itibarla ha_ 

' tazyikini bUsbUtün arttırdı. 
~Sonuna kadar götUrebilmek için 

e': Y Afroditiye sarayda kalmağa 
\'ermiş ve fakat: 

" ı::u eline dokunmıyacak, de -
li. 

~ lfaıbuki Afrodlti Miraydan daha 
8lı, Nihayet bu 13 kendi iffeti 

!lleslydi. O Gazan gibi, Olcayto 
dUnyayn hükmeden hanların 

~en tereyağından kıl çeker gibi 
~ çekmiş ve üfetine el uzat -
ı.ı'lllıştı. Andronikos da kimdi? 

4
1.ta.y buna emindi. Afroditiden 
e ~lmcğe hakkı yoktu. lı:ı ica. 

0
tun da böyle bir yolla Bizans 

~~'lna intisabında isabet vardı. 
tlisı olan biteni hakana arza 
~. Afrod!ti de saraya dönerek 
dronlkosa mu\·afakat cevabı ver 

lrator ne Bursayla meegul -
~e orduyla. O yeni düşen bu a-

gece istismar edecekti. İrade 
~ll. Hazrrlık yapılıyordu. lçe -
,. eöyliyecekler, çalınacak, oy. 
llt ak ve ısanki bu zevk ve sefa-

•tı.samış kuduz imparator bu . . 
~· Zifafa girecek. 
4dtonikos hiç §UpheJıiz Bizans 
, lorlan arasmda zekuı ve k 
i.l u . e en korkuncu aayıhrdı a-
~Iroditi için henUz toy gibiydi. 
\~ U onu da parmağında çevire
tt' Buna bizim de ııüphemiz 
l llr, 

~ahaza A!rodiU gece yakl~tık 
.• ~he~'Yilı; duyuyor, ve bu i~i na. 

are edeceğini henüz kestire -
~i için telaş içinde fizülilyor-

~ 
~ırlandı, ııUslendi. Güzeldi za-

ti ~Usbütün güzelleşti. Yüzüne 
~ az hale geldi. 
tı geceki eğlenceye bütUn ka _ 

~t, ınemleketin btiyüklerinln ka
• kızları da davetliydi. Afro

~ bc:ıpsini çileden çıkaracak bu 
tt§enı haliyle cidden bir impa-

~li 
Çe gibiydi. Belki güzellik kı. 

~da da bir imparatoriçeydi. 

1, afirlerl Afroditiyi karşılıya -
~ 1• Teker teker gelenler, ş:-Uıcl 

• lııın karşısında ha;Tet ve hay
t.lıltıa mıhlanıp kalıyorlardı. 
-&.\.kaseler, saz ve her ısey en 

ı <eınrncı §Ckilde hazırlanmıştı. 
-llıcak değil, Bizans imparatoru 
~lllyor• 
~ . 
~lence başladı. Herkes içiyor, 
~ t bUtün gözler yan çıplak AL 
~ lJ.ye takılmış bir halde. Yezidin 

1 tutmuş !'!anki. O kadar güzel
~ ki, o kadar latlılaşmış Jel An

nııtltoıı bu ,ece kendi kendine ~e-

planlar kuruyorsun?. 
Hani dün bu fareyi yakaladındı?. 

Feride - Ben şöyle açıklık bir 
Necmi - Ya'lcaladımdı yal. 

yerde, biraz kıyısı köşesi olan 

- Arkadaşlar, filhakika Bursa 
kumandanı !lierefine içilmek liznn
dır. Bu şehri canile baeile müdafaa 
etti. Evveli Annanrn arzusu veçhi
le kumandan ııerefine içelim. 

Feride - Şimdi büfenin altına 
- Aman şevketıiım, dedi. Beni bir ev istiyorum .. Pabuçlarını §ap_ 

kaçtı. 
bir milddet için azad et. Bu hare· ka kutumun üstüne koymuşsun 

Necmi - Eşidir. 
ket artacak ve belki bir isyana ııe- bu sabah, en yeni şapkamın çiçek· 

İçtiler. beb olacaktır. Şimdi i3 b~ına geç. Feride - Onların da mı eıleri ! ]eri ezilmiş. 
Ağzını 11ilen imparator devam et- mek ve bu küstahların cezasını ver- var?. Necmi - Vah, vah.. Ama ne 

ti. mek lazım. Ben dalma seninim! Necmi - (Ferideyi kucağına yapayım, iskarbinlcrimi yatağın 
- Fakat bb·Jm için Bursayı mü- Sarhoş hükümdar böylece Afro _ alarak iskemleden indirir.) Terbi. altında iıtemiyorsun .. 

da!aanm manası yoktur. Bugünkü dilinin hazırladığı tuzağa düı,müıı yeli hayvandır. Misafirlerimiz var Feride _ Bak, bir hamam bö-
vaziyetimizde Bu~ada yapılacak i.. ve istediğini yaptırmış, bir taşla i- ken ortaya çıkmaz. cegi, çabuk öldür .. 
şimiz de yoktur. ki kuş vurmuıı, hem kendini kur - Feride - Sen yanımda iken o Necmi - Daha dün her tarafı 

Zevk~i1.e bakalım! •tannı,, hem dt memleketin ka~.ı 1kaôar korkmuyorum ama.. iltçladık, bu da nereden çıktı ? .. 
Bu aôz 'sanki kızgın bır alev gllıi masına eebeb olmuııtu. Stiratle gt • N cemi - Korkak kızım be- ( o:dürür.). 

bütün davetlileri sardı, kavurdu ve yindi ve çıkarken: nim! (öper.) Feri.de - Öyle çabuk öreyor. 

hepsinin ,·aziyetini birdenbire de _ _ Ha~metlü Andronikos, dedi. Feride - Necmi, Güzinle, Ni- lar ki!.. ' 
ğiştirdi. Bursa elden giderken on_ Sizi gafil avlama.larmdan korkanm. hat ta bizim biribirimizi buldu- Necmi - Misafirlerimiz nere· 
!arın burada zevk ve ııafalarma bak Vaziyet cidden vahimdir. Fakat !'!&.. ğumuz gibi biribirlcrini ke~fedi- deyse gelirler. (Ayağıyla bir §ey 
mak vaziyetinde bulunmaları çok a- yende bastınlacaktrr. Fakat şu eı- verseler ne iyi olurdu!. ezer.) 
ğırdı. Bunu hazmedemiyenler çok- rada Bursayla uğraşmak da kA.n a- Necmi - (Gazetesini açarak), Feride - Neydi o?. 
tu. Maaha1.a görülüyordu ki artık kıl değildir. Dış vaziyeti süküna sok Güzine ne oluyor? Koca bulamı· Necmi - Birşey yok .. 
Bizans saltanatı ve kudreti tereddi mak için Bursanın teslimini emret. yor mu?. Feride - Bir şey ezdin!. 
ediyor. ııen isabet edersin. Yalnız memle - Feride - (Sofrayı hazırlaya- Necmi - Cıgaramdan kül dö-

Afroditi bu hareketile meclisi so ketin içindeki hadiselerle uğr~ _ J rak) Aramasını bilmiyor. Pcn· küldü de!.. 
ğulmuş ve eski neı,e yerine şimdi mak daha kolaydır. · cercııinin önünde oturup, gözle-j Feride - Kül ezilmez, üflenir. 
imparatora karşı derin bir itimat- (De\'amı ur} rini yıldızlara dikiyor. Sanki a - Gözüme bak bakayım, §İmdi ya. 

FLANŞ %:5 

Stürzen, Deckeln) 

J6. !UUTFAK FIRINl 
(kömür ocait) 

l G. 1-': la cuisiniere (le four-
nu.u de cuisine, une cui
siniere a charbon) 

16. t : the kitchen range (the 
cooking range; a stove, a 
coal stove) 

JG. A: der Küchenherd (Herd, 
Kochhred; cin Of en, Koh. 
lenherd) 

17. OCAK KArACl 
a han dellRf (menft'l:) 

17. F: la porte de chargement 
a le clapet d'entree d'air 

17. t : the fire - box (the 
grate) 
a the \'antilıo.tor 

17. A: die Feuerung 
a die Luftklappe 

JR. Ktlr, ÇEKMECESİ 
18. F: le tiroir aux cendres 

(le cendrier) 
ııt 1: the ash - pan 
18. A: der Aschenkasten 

Hl. K0Mt1R K( RY.:Gl 
rn. }': la pelle a charbon 
l !l, t: the coal shonl 
19 .. \ : dit Kohlenıırhau!el 

(Kohlen!chippe) 

lGl 

[il 

r 
20. 

20. 

SASDIGI 
(tentkttıl) 

F: le bac a charbon 
20. t: the coal - box 
20. A: der Kohlenkaatcn 

1 21. 

21. 
21. 

J<'IRIN ' l kızartmalar için l 
F: le four la rôtir] 
1: lhe o ven ( the baking o-

ven, the roasting oven) 
21. A: der Bratofcn (Backo-· 

ff"n, die Bratröhre, Röh
re) 

22. DtlDOKI,tl Tt;SCERE 
a habe r diidüiü 

"" ,.. ... F: la buoi!loire 
a le sicrıet d'alarme 

[ a la boulllolre a sif . 
flel] 

22. t: the tca - kettlc 

22. 

23. 

a the whistle (on the 
whlstling kettle) 

A: der Waıı~erkessel (Was· 
serkoehrr) 
a die Slgnalpfeife (am 

PCei!topf, -kes:ıel) 

TAYA 
2~. F: la po~le (la }>Otle a 

fril"f', le poe!on) 
2l'. t: the frying - pan 
23. A: dle Pfannc (Bratp!a.n. 

ne) 

lan söyleyemezsin.. Güve değil 
miydi o?. 

Necmi - Küçük bir güve, e· 
heınmiyetsiz! (Çıkar.) 

Feride - Avaz avaz bağıraca -
ğım geliyor.. Haşarat yuvasına 

düştük. (Kapı çalınır.) Geldiler .. 
(Kapıyı açar, Güzin girer) Oo, 
Güzin, yalnız mısın? Nihat nere. 
de?. 

Güzin - Bilmem .. 
Feride - Seni a1mağa gelmedi 
') mı .• 

Güzin - Nihadm rahatım feda 
edc:ni:1cceğini bilmez misin?. 

Feri.de - Ona aşık olduğun 
için dayak istiyorsun doğrusu ... 
Neden sana daha kolaylıkla izdi -
vaç teklif edecek birini bulamadın. 

Güzin - (Bir cıgara yakar), 
Bir zaman, benim bir atım vardı .• 
Elimdeki şek~ri almak için yanı
ma kadar gelirdi de tamam yaka. 
layacağım zaman kaçıverirdi. A
rabasr, şekersiz filan kolaylıkla 

yaka1ardr .. İşte or.un gibi, usul, 
metod meselesi! • 

Feride - Ben nihadı hesabına 
yakalasam, evlcnrr.cğc hemen razı 
olur musun?. 

Güzin - Tabii değil mi, be
nim istediğim de 1J !. 

Feride - Böyle küçük bir a
partıman tutarsınız. Ne şirin de 
ğil mi? Derli toplu.. Hem kirası 
da ucuz 1 Mutfaktaki tencereleri -
me, tavalarıma bak, ayna gibi pı. 
rıl pırıl! İşi kolay, temizliği daki
kada oluyor. Hem de bakkal, ka· 
sap herşey ayağına gelir. 

Güzin - Kıskanç diyeceğinden 

korkmasam, Nihatla evlenince a
apartımanmı elinden almağı ister. 
dim. 

Feride - Yok, bak doğrusu biz 
rahat, sevimli yuvamızı kimseye 
\:ermeyiz .. 

Necmi - (Dışarıdan seslenir) 
Feride, tereyağ paketini açtın mı? 

Feride - Vakit olmadı, kapı 

çalınınca perdenin arkasına sakla
( l.titfen sayfayı çtt'iriniz) 

Pllaş 25 
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dım. ( Güzine), Evlilik hayatında olaydı, hakiki saadetin manasını 

böyle garip muhavereler olur, anl:ıyacaktm. 

kusura bakma!. Nilı•t - Ya aık ı. 
Güzin - Ne ho§! (Kapı çalı· Necmi - Afk mı? Sende aıık 

nrr). dma klrabiliyeti belki biraz var. llk teminat Tahmin bedeli 
Feride - Nihat ta gcl,.di. Şu ö~· dt, fakat zorla körlettin. Feride · 6.5,40 871,94 Darülaceze avlusundaki yaya kal· 

lüğü önüne bağla da kapıyı aç .•. nin senin için söylediği sö.ıler. dırrmların çimento çini \ e sahanlık-
Ev kadım gibi görünürsün.. doğrusu erkeklik namına gücüme ların beton inşası. 27-6-939 Salı 

Güzin - (Önlüğünü bağlar) gitti. 59,38 791,72 Merkcıefendi meıarlığı ıhata d~ 
Ne zeki kadınsm. (Kapıyı açar). Nihat - Ne söyledi?. varı üzerine konufacak tel parmak· J'J 30 Pr 1., 35 T" k · ... ogr:ım. ~.. ur· mlızı-
Buyurun efendi~ Feride mutfak. (Feride Ye Güzin ellerinde ye- hk ve kapr yapılması. ği: ı - ~luh:ın-cr peşre\'i. 2 - Arif 
ta meşgul! (Nihad girer). mek tabaklariyle mutfaktan ge- Tahmin bedelleri yukarda yazı"ı işler açık eksiltmeye konulmuştur. J»e1 • Jt11ha~yer şarkı - iltimas etme. 

Feride - Safa geldiniz. Güzine lirler). ihale 7·7·939 cuma günü ı.aat 11 de Daimt encümen~ yapılacaktır. iti ynre vnrınu:. 3 - 'Refik Fcrsan -
yardım ediyordum da mutfağa gir Necmi - Bak, böyle bir köfteyi Şartname zabıt \C muamelat miJdürlüğü kaleminde görülebilir. Ta- :'trluha~·.}e~ ~~rkı • 111 eı..r .guzc~ bağ'\ı1n-

27 HAZİRAN - 19..--, 

=-:ılııncnt pe~revr. 2 - lsmaıl ıt 
bey. !'\thavenl agır semai. Seni 
mü ezel. 3 - Rnkım • Nihantıl 
kı • Ne :raııan kalbime bakdı.' 
Ut taksimi. 5 - SelahaUin 
l\Thavent şarkı • Hil!ı yıışı) ot. I 
Sadettin Knynak - Nıhavent t' 
GonıU nedır bılcnc. 7 - • •• 

d
. · k · d . . . . . .. _ r :rn. • - ncıu:ın n sııııı. ;:ı - • u. 
ım. ınsan anca evın e yer.. lıpelrın temınat makbuz ,·eya mcktuplarıle ihale gunu muayyen saat· h yer tiirkli _ A' rlojtdu b:ıımadımı . tt 

Nih t D k G .. • h Nih t N °ri h k k ı · • .. · • ' · - Art:ıkr - Nılı:ı,·cnt c::ırkı • ,. 
- a - eme uzın a· a - c ı:ı.a aYcr o u . te daımı encumende bulunmaları (4503) rı - Ilıı<öeyni türku • Aynlrk ) ıldö· 1 9 1.v L· .... 

k 
· · · · F ·d N · surn saç .ırını. - · ıız nıı...-

nım yeme pışırmesını biliyor ... en e - ecmr, yumurtalara ni:lmii. 7 - Hüse.} ni s.ax seınnhl. ~:ı r !'\ıh;went ş:ırkı • Gel guzelım 
Ne &lal •. sen bakıver .. Necminin mutfakta lstanbul Defterdarhg"' ından: ~lcmleekt sant 8)Rl'1, :ııaııs \e ınctco ~n. 10 - Hefık Fer::ın - Nı 

Feride - Bu akşamki yemek· yemekle meşgul olmasr, ikimizin ·olujı haberleri. ı:ı,l5 - U t\ltir.ı~ ışrkı _ Kız st'n geldin çeri• 
Jerimizi Güzin hazırladı. Mem- de pek hoşumuza gidiyor. Bu l\1uhammen bedeli (Karışık progrnuı ·Pi.). 19 Progruı•ı .l.10 Hartnlık po~ta kutu~L 2 

k 1 
.ı h k . k k bö Lira K-: l!l ... o:-.' ~.rnz_n.: {Solıst - Pi.). 19.15 ·.rı .. ıd, ''nşftı·ı Jllt,ıklar • I'. 21.~0 "'lıJ...ıı; 

nun a rrs .. nız, a çrh dıplomasr zev anca -yıe küçük yerler· " '' ' ' - ·• "" Muamele ve istihlik müdfırlii;ünden miide\ \'Cr Def· mıız.ı/.lı ! K:ırışık._progrn.ml l!l.4 5 fur.- uıı müzillci - Pi.). 22 ?ı:ıuik ( 
vereceğim.. de kabil! (Necminin yerde bir ....., rı m cH lk - k ı h 

0 

terdarhk binasında mevcut 267 parça sandalya, masa ,.e 111 ızıı;ı 3 tur u crı ' 'e oyıın • a. nkc ... ıra - . Şef: ~ccip Aşkın): 
Nihat - Böyle, böyle bir me. şey ezmekle meşgul olduğunu gö. saire 

168 85 
valan). 28 )lcmlekrt ~ant ayarı, ııınn• F'ranz Lehar _ Cnre,·iç 0 ttret 

rasim olacağından haberim olsay- rerek bahsi değiştirir) Bu esvap ,., meteor?loJi ... lıaber~.e~i. 20.1~ .K? potpuri. 2 - I.~opold • K;l!'lb• 
dı, tebrik etmek için bir buket sana pek yara~mrş, Gözinciğim... Defterdarlık binasında me.,;cut mü tam~! sandalye ve nuşm;ı. 2'l .. IO 1 urk nıuıfftı ( Kla'>ıJ.. tırnsı. 3 - Crteıt - Pergflnt 
getirirdim. O kadar genç gösteriyor ki! Sakın koltuk 14 parça. 15 00 program). ldare eden; Mesut Ccınıl ı - Jac Gril - M:ırş. 23 Sol\ 

F 
Defterdarlık binasında mevcut Burk marka binek o- Ank:ıra raıl) 0~u kumc he) <'IJ. 1 lıaberleri zir .. ~ ~h t 

eride - Yarın gönderirsiniz. o RC§id beyle evlenmeği kabul et- . . . ., T 1 • A.I' • .. "' e anJ.-tomobili. 600 00 Suzıcfıl P<'~l"e\'I. " - ıın ııırı . ı • ambi) o - nıı' ut horsa'ı (ftyal 
c::ar~r yok.. mc, sana nisbeten çok yaılıt. Suzidil lıirınci beste - Yar yıkıldı .. :!O Mıizik (f'..ızb:ınd _ Pl.). 23~ 

Güzin - O kadar tabii bir "'tY Nihat - Kaç ya"'ında?. Yukarda ya:ıılı e~ ve otoftl()biF hfaalannda gö-tcrilcn muham- - Tanburi Ali • su·ıidil ıkinri f)(.'~ :ı :J Ynrınki program. 
ki, her kadın yemek pİ§irir. Feride _ Krrk üç .• men bedelleri üzerinden açık arttırma ile satılacaktır. ihale 3·7·939 te - Bilmedik yarikI. .t - Tanbur. 

Nihat - Hayır, Güzin hanım, Nilıat _ Kırk üç yaşında bir pıaz1rtesi günü saat 14 te yapılacaktır. Satı.ş bedelleri nakden ve ~n- A.1i - Suzidil ağ1r semo-i • Kani )aıl 
· di herk dir. Taliplerin yüzde 7,S. teminat akçelerin~ yatlll'arak meakiır gün ve- lehin le. 5 - Ney tııksiıııl. 6 - ='iko 

§im es yumurta pigirmefi erkek ihtiyar mı sayrbr?. ğos n~a _ Suzidıl şar.kı _ Bir n~~ı 
bı·ı-·-·kl ı·rt·ha t ~· 'f t F "d B k"' 1 ıı.. ··f1··1··~ ·· saatte Defteroarhk Milli emlak müdürlügvündeki komi '.·ona mür:acaat ~ .. ·~ e ı r. e megı marı e en e - e "r lK su u ugu ryle rlılrülıa. 7 - Ali dendi _ .Suzi 
saruyoı:. Bilhassa sizin elleriniz çöker Üzerlerine . lan. (4351) dıl şarkı - YaııdıkÇ.:1 oldu suz:ın. 8 -
o kadar zarif. o kadar pürünÜ% ki Nihat - Ben henüz 'kırk üç ya· Ali efrndi - Suzidil şarkı - Iler biı 

~u~tf:!~~auıunuzii taaav- şın;.~~i;ğum~~hi mi söylüyorsu· Deniz Harp Okulu ve Li· ~;~\~·:~a- ~~.~'U:;·~l~:~r;k ~e~ıı;r~~~~-
K 

l ...., d hun aray:ın. 10 - Suzidil s:ız semoı-

ni;~=~ /~u~~ru:::u:: nuz~ihat - Daha yaılı mı görü. sesi omutan ıgın an : ~!~ 2~·!~ ~~~~'~:k:s1ı:.~> ~:~::u::::~,: 
Sen §Öyle otur, Gü.ıinin yanına .... nüyorum? Necmi ile pek farkımız 1 - Deniz lisesi birinci ~mıfı güverte ve makine k~ımlarmd:ı IH takdimi. 21.45 l\liizik (Radyo ork,. t 
Feride mutfağa yakın otunun. yoktur. üncü sınıfına da haritacı yetİşmck ~okur kayıt ve kabulüne b~tan rnsı - Ser: Hasan Ferit Alnerl: 1 -

Yabancı Radyolar 

Seçilmiş Parçalat 

Pro{fram Tül'kiye saafi üzeri" 
ileden sonr:ıki saat olarak 

miştir. 

OPI:.fü\LAR YE Sfu'IF0~1 

RO:\"SERLERt 

Feride _ (Elin.de çorba kase. Feridıe _ o batka, Necmi evli! 
1 
m"Şır. N. Rimsky - Kor<ıakov: Şehra7ııd, 

2 M- .. dd · 10 ğu t.o lh 1 • 5enfonik mil, op. 35. a) 1.al'.IO e ma;. 8.45 Londra (Jl.) "Figaro,, 
siyle ıirerek) Necmi, bu çocba, Evli erkekler daAa genı ıörüıWr- - uracaat mu etı a s sta n ayete erec~<trr. esloso • Allegro noıı troppo. b) tın. zart) 2 ınci perde. 
Güzinin en son ic:adr, bakalım br \er_ Statiatikler ı,öateriyorlar ki 3 - Şeraiti öğrerımek ve kaydolmak içiı:ı. btanbuldaki isteklilerin dantıno _ Allegro mollo. c) Aıı<laııte 9.1 5 Stutıgar:t: S'lcher P 

ğenccek misiniz?. Ben hiç 'ka~ bek.iri.ar evlilerden erken ölüyor· doğruca okul kayıt ve kabul komisyoowıa btanbuldan başka yerdeki quasi Allegrl.'llo. ç) Allegro m<Jlto 10. Prağ: Suk \'e Ça~ kovsıı.ı 
rn~dım, kendi kendine yaptı.. lar •• Bence, kırk bet ya§uıda bir isteklilerin de bulunduk.lan mahallin askttlik şıbesine. müracaat et- 22.30 Müzik (Operıı nry:ıları • Pi.). fonileri. • 

Necmi - Öyle mi?. Pek nefis bekar erkek ölmüı demektir. meleri. (4246) 23 Son aJnns haberleri, ziraat, es. 10. Torıno gr.: "Rigaletto,. 

olduğu nwınzarasuıdan belli.. Nihat - 1'eıeklrür ederim. ==========:-...:.:·===l ham, tah,·itut. kambiyo - nukut hor. dı). 
~"-..... llll~lllııll-""~11111 ... snsı (fiyat). 23.20 ~lüzik {Cnzh:ıntl · 10. 'arşo~a: ":Mıld:ı., 

Feride - Bu apartımanm mut- Feride - GWıinin bu sene kı&· tııtuk halleriniz nr. Dün-Aıaki "il ·1- Pi.). 23.:'ı:> - 2i Yarınki program. . lto) 
fapnda i.nsanın yemek piıirmeğe meti pek açık l yedi talibi çıktı •• vuifieni.ıi yapa...a.ğımzdaıı do- GOZ HEKiMi Hl.15 ~lünih: Çaykovski, Lal". 
i§tiwı geliyor, değil mi Güzin? .. Bk san'atk&r deli pi aşık .. Vü. layı mustaııip ciduğunım tanrla • 28-6-939 Çarşamba 10.30 noınR gr:.: 7 inci 
Adeta başlı başına bir zevk.. Te. cuduna, endamırur hayran l Güzin, rınrzdan belli. Evli: inaaulu, ıe- M•racl Ranıi Ayc:lıR CBrııaJrner) 
mi•, bava.dar, bir tatarcık bile Nihat seni mayo :ik göı'dü mii?. misini limana ulaştırmıt kaptarı • Paaardan başka bcr ıün saat 2 • 6 12;M P.r.ograın, l2.3j Türk miizi. 12. Prnğ: Smetana, D"'orj•Jı. 
b 1 Ç 

~-~ ~ ya kadar Taksim· Talimha--ce Urla 
u ı.ınma:ı:. ( orba tabaklarım Nilatıt<- s.hiltp •USıil~ 1ira benunar, nallstwwwr.. ı-: • Pi. 13 Memleket saat a~arı, aıu· n' 7 ...... apartunan No. 10. TeeUon: 41553. 0 " 

toplayarak mutfaia girer, Gü.z!n rama~.&ideceiiz. Gil.zin. ııı.uumı.. Hecıai ~ ~ atılmıp.c ve mcteoroloJf halierlen. 13.t5 - 14 
cit: yardım için arkMından &ider.) Feride - Bir de iki socWdu bir Feride - Bekarlar İse', acemi !\lüzik <Rlyaseli cumhur hnndosu • 

Nttmi - Cidden, Nihat, bekir adam var, Güzinin ideai bir uıne lriirckçilu gibi telif ...c ~k Şef: llı!-iıın Künçer): 1 - E. Ree\'e 
- Hohomoko: Plint şarkı"'· 2 - J 

bir adam bence yan ölil demek • ve " kachnr ol~"''I ıö..lff.•or, i .. :-.ı ... bir tti:rl'i. kara .... bulamaz • 
-- , ... ,. :.-- r· •••••••••••••• Fucik • K"ı~ rıızgıirlnrı (Val.5). 3 -

tir. insanın muhakkak bir yuvası, una.. lar 1 Dr RfAN KAVRA ~Pare~ - Konser uvcrturü. 4 - 'Fsc. 
zevcesi olma'·" H-1 - biz:... cnib. ı· Gilzı·n - Ferı·de, rı·ca eden·m.. N .. 0 h t F-1--" ..K.Aı~"·· ı.. • · k k H · k ·ı:: 11 

u. Q,ç .... •· • ~ a -:- . ~ ...... ~um uıc· RONTCEN MOTEHASSISI ·ı.ıı ovs y - azın ~ar ı. " - ; .. a!\ 
otu2u geçtikten aonra !. Feride - Giizinin ıaadece bir ımrii gcmılıerm bir Ç_ogunwı bu· ~cne.t - "Le ci<l" opcrao;ının antrakt 

Nihayet - Fakat evlenmek: tt ku:un; var. Avni l11111suru mde runlan açık cf.enizlen doğnıdın- ,. Türbe, Bozkurd. Kıraathane. ve hnlct pııı ılım. 19 Program. 19.0. 
·· ,_ ,_ k ı .... ki' d .. •· Ş d d . . . k si karşısında eskı Klod Fare liizik ffal-;lnr. Pi.). 19.15 Turk mu 
oy:w aor u u ·1.11r JCY •• e goruyorum.. aman ıra an zıncırı opar.ıp ser· _ 

Sokak N~ 8 10 öoleden son zi~i (F:ıo;ıl hcyeli). 2fl Memleket sa. 
Necmi - Sen o ge,.ici macera - Nihat - Ne gı·bi bir kuaur?. best <k;t ...... amıı ha11ertini ,. .. ı.o.-..r · - · '" · :ııı ~· Y-_,.., 3 t 7 k d :ıt nyıırı. ajnrı~ \C rncteoroloji h:ıhrr-

lara kulak asma!. Buküçük apartı- Feride - Yaşlann•z pek küçük g!bidirler. ra en ye a ar. Jeri. :?!J. l'r> Konu,ma. 20.30 'J'ih-k miı 
man senin o:lsaydı, bir de kann, olmaihğı halde, kaıarsr%, asabi, (Dnamı var) 7.ıı;ı Ol!im~k "' !'lolo le!(fınni) 1 -

MUTFAK Planş 25 

•• La culalfte 111 Tlte llM:chen Aı dl• KOc h e 

1. HUTB' AK TERA.Ztst 
(yayh ten:ll, luwlnak 
terami) 

1. F: la balance de cu.isine 
(une balance i resııort, 

une balance a cadran) 
1. ı: the houaehald acale (a 

ıpring balance, a spring 
1'alance with eircular dial, 
a dial scale) 

1. : die Kiichenwaage (el.ne 
Feder-, lJhrwaage) 

%. 1'ftTTJ' il DOLABI 
(mutfak bilfesi, btlfe) 

2. J': l'armoire f. de cuisinc 
<Ie 'btıffet de ctıiaine, 
le buffet) 

%. t~ tbe kitchen cupboard 
( the ldtclmı dreeeer) 

2. A: der Kilchenııch:rank 
( das KUcbenbMett, • 1!>11-

ftet) 

S:. DllEK K1JT1JS11 
& F: la botte ı paln 
a t: t!ıe breat! erock (the 
~ tta) 

162 

S. A: die Brotkapsel 

4. UllVE Bl:CİRMEN1 
f. F: le moulin a cafe 
4. t: the coffee - mili ( the 

collee - grindcr) 
4. A: cUe ltaffeemühlc 

5. OKDÜVR TABAGI 
5. F: le plat a hors-d'c.euvre 
5. t: the luncheon set 
5. A:: dııs Kabarett (eine 

Speiseplatte) 

6.. IUJLAŞIK MASASI 

• t.. (~ğen) 
6. P: la table a Javer la vaJs 

Mile (la plonge) 
ır. la cuvettc (la bassinc 

1. l: the wash - UJ table 
a the wash - up bll.'Jin 

1. .& : der Aufwuehtl8e1ı 
(Abwasch-, Spllltiseh) 
a daa J.ufwascbbecken 

~elle Aulwa9ChsebUssel) 

't. SA'PU 8'11.AŞlll FIR • 

ÇASI 

Pl.ANŞ 25 

'7. F: la lantte l manehe 
'7. 1: the jug mop 
7. A: die A.ufwa9Clrbürste 
8. SODA VE B\JLA.ŞIK 

TOnAGI IAPLARI 
(kutulan) 

8. F: lts riclpfenta m. O~ 
bcıftea f .> iı. ııabl! et a 
( carbonate de J soude 

~ t: the luılder, or eontalrıer, 
for. aand ud .ııoda 

8. A: der Behalter fUr den 
Sand und die Soda 
("Sa.nd und Soda'.) 

!l. BACA 

9. F: la eheminee 
9. l: the ehi:mııey 
9. A: der Schomstein (lfa

min, die EllM) 

13. HAVAGAZI 00~ 
(ld ..... ) 

10. F: le rechaud a g""."'l (avee 
de brilleurs) (T.e toumeau 
a gas &Yec ) tfammes) 

1 O. t : the gas - cooker (here: 

with two burnen °" 

n 

[du...U) 
11. •·: le robinet du gaz [au 

mur] 
11. t: the gaa - tap ar the gas 

cock (on tlae wall) 
11. A: der Guhaluı. (aıı der 

Wa.nd) 

tı. HA\'t\GAZl L\JOL.\ 
AU:Tt 

1%. J': l'alhıme • ıaz m. 
12. 1: the gu - igıaiteF (th:ı 

1 gas - lighter) 
· 12. A: der GasanzUnder 

13. llAVAG.lll LA.S'itr.t 
( lietiao borum> 

' 13. F: le tuyau a pz 
13. t: the gaa - tube 
13. A: der Gasııchlauch 

H. HAV AG.ı\ZI BeBlT!U 
( mec.'1'MI) 

14. F: la condult de gaz 
1 ı. 1: the gaa - pipe 

ı .ı. A.: das Caeztıleitnncsrohı 

15. ICAPAli RAFI flmpaklao 

l'Me) 

riıap) US. F: le porte - eouvercles 
10. A: del' c..ı.eıı.1 (G'Mko- (avee r.. eeıu'ffll'dle aı.) 

chel'; mit zwei: Brftnster- 15. t: the lW rack (wWl tle 
le.) pot-Da) 

ıs. A: en Stiinenhalter 
ll. DA \'.\GAZI lllUSLUGU ıl (Deehelhaltw; mtt •er. 

7.20 Vlyıına: Pılano 
(Bach ues). 

7.30 'iarşova: Fransız mll.5 

8.30 lsıoklı Jlrn: şarkı, pi1a" 
l 1. Londra (N.): Knartat. 
11.15 \"nrşo,·:ı: Tri)o. 

7. BerJin: harir parÇB[:ır. 
i.30 Pııığ: hafıf orkestra. 
S.15 ı eır:ı;ıg: opua parçala"' 

10. llom:ı gr.: "Melodı 'e 
l 1. Budape':te: Çignn orkt 
11.15 Bukreş: hafif orkestra. 
11 .45 Birçok Alman htas) 

h:ırır mu<öıki Ye dans b 
rı. 

\

0 ,\Ji\ Yl:.°TE YE KABARE 

1 O. Jlruksel Z: kabııre. 
10.5 Poste Parisien: 'arl et& 
11 .30 ı oncrr:ı (R.): 'aryete. 

DA. S MrStKtSt 
9.15 B~·hn; 11 ?\apoh gr.; 

l\fonte Cı!ned; 11.~.5 

( N.), Eırre.ı Kulesi; ı:ı.t1 
dra (R.): 12.l!i Roma ff' 

PiYES. l\O~FERA:\S '1) 
KO. •t Ş:'.JAJ.AR 

6. to Eifret: iki h'>a Ph f:!I. 
; . .ıo ıı.ond • c~··> "Sehir tı 

muılofaası,. 

9.:W ~apoli gr.: üt; perden~ 
10.15 Leipztıı: "Der Erb~c 
10.45 Sottcn<;: "i\fonsıenr t".,, 

Mornnd) 
l'."GlLlZC:E HAYADlS 

1.16 ,S,18 Roma t; 11.13 ~ 

'iinde 
:\tio~cl Re~ u ~ıı 
ı:ıc tclepatJc 1 

lıderi. 

Ege Ti yatı o<;\J 
silleri .Nurcttıı'I 
dur n a~:ı 
27 JJazf.ra1t 
ş:ım l l!skidıl" 
l.!roAlu 
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21 HAZiRAN - 1939 ff A B E R - Akıam Poatıan 11 

iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 • ••• • .. c,. ••• ~ KiR·ALIK ODALAR Alil 

18.000 
12.ooo 
10.000 

Sevk mmta. 
kalan 

Karadeniz mmtakalan 

Ton başına 
nakliye ile • . 
reti kuruş 

350 

M. Bedeli teminatı 

Lira Lira 
63.000 14.725 

, 
1 Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, Atelye, 

Muayenehane yapılmaga elverişli kirahk ucuz odalar 

1 Gazetemiz idaresine müracaat Akdeniz ,, 300 36.000 2.700 
Marmara denizi 150 15.000 1.125 . . .... 

t • , • • • ••• • '"" • • ·i < 4' ~ '! ... · 

40.000 114.000 

l - 939 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarmdan Karadeniz. Akrı~,.,;z ve Marma. 
~enizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzUıı nakli işi 5-VI-939 tarihinde ihale c :i; .~c·1i~iııden 
den pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur. 
n - Her mmtakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelleri!<> ter.1inaı:ln~. yu!: ~rıd:ı. ya. 

lII - Pazarlık 30-VI-939 günü saat 15 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki a. 
komisyonunda yapılacaktır. 
l\T - Şartnameler her gün levazım şubesi veznesinden ve lzmir. Ankara llasmüdürlüklerin • 
570 kuruş mukabilinde alma bilir. 

b· ~ - Talipler gerek üç mm taka için birden n gerek 1 veya 2 mmtaka için teklif atta bulu. 
1lırler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda 
alıdır. Fiatlar haddi lA.yık görüldüğü takdirde 3 mmtaka için birden yapılan teklif tercih edi • . 
\rI - İstekliler % 7.5 gtlvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

7,5 gUvenme parala.rile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. (4182, 

AKIT kitabevi 
" ve yarın tercüme 

külliyatı 

~O. 11·20 ikinci seri 

1~1 Gorio baba 

1 Deliliğin psikolojisi 

1 
3 fllcbahar selleri 
~ l!:ngerek dUğümU 
1 Rasin külliyau m 
17
5 Samimi Saadet 

İııtatistik 
la Çocuk dllf Urtenler 
~~ ilim ve felsefe 

Mevcudu kalmadı 

Kr. 
1001 

50 
75 

60 
1:1 
50 
30 
60 
30 

• • 

~o 

~\I ecrinin rıatı !5.30 k~ruştur. 
ıı •Jııı alanlara yüzde 20 fskon. 
~·apılır. Kalan f.24 kurutun 
\( kuruşu peşin alınarak mtlte· 
ltt lst ayda birer lira ödenmek 

l'e Uç takatte kağlanır 

Vakıt Kitapevi 
rı ve yann tercüme 

külliyatı 
~ 
~O. 31-40 4 cü seri - Kr. 
~ lıasln killllyatı iV 60 

~etarizik •o 
lak ender I eo 

~ lCadın ve eosyalizm 
.. 

100 
~ bemokrit 25 
~ Dinler tarih! 125 
ı, ~fi ve eanat -10 

~tika 100 
lleraklft 2:; 
~.mucize!~ 1:; 

~ 650 
lı tıerinln fiab 6.50 kunı§lur 
~Jııt alanlara yüzde 20 lskon, 
)ıı.tıılır. Kalan 15.20 kunıoun 
~llruşu peşin alınarak müte. 

t laı ayda birer lira ödenme~ 
d6rt taktfte bağlanır. 

~ Necaettin Atasagun 
1 hahları 8.30 • kadar: okşan•
~ ~7 den sonr:ı Ulcli Tayyare 

11 Dire 2: No. 17 de h:ıslalorını 
1 eder. (Trlefon: 23953) ..... _____ _ 

1 ., 
t~I bir elbbe en mlies~ir ' 

a~siye mektubudur 
İlltırfkan modası Uzerln 

y avu;•lısezen 
'~ı •kadın ve erkek terzllll 
:~ernııerinden diplomal. 

Scyoğlu Parmakka:p: 
)l' . 

et apıırtımanı TUrk Fo· 
to evl UıtUnde .• 

Ortaokulu 
Gedikli 

bitiren gençlerden 
Tayyareci alınacak 

l - Genelkurmay ba~anlr~ının tensiblerile Türkkuşu Genel direk 
törlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (hava gedikli hazırlama 
yuvasına) orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasm1 girmek istiyenlerde aranacak 
bellibaşlı şartlar aşağıda gösterilmi,tir. 

A - Tük olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak. 
B - Bekfır olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - İyi hal sahibi bulunmak 
E - Ana ve babasının yoksa, velisinin rizasını gösteren vazih ad· 

resli vesika göstennek. • 

F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullannı bitirdikten 
sonra ha,•a birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbas olarak \'azife görrneği 
taahhüt etmek (bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına g'!ldikten ve 
hava sağlık heyetince yapılacak kati muayene iyi netice verdikten sonra 
masrafı Türkku~unca ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan ev.ve} c olduktan SQDra alınacak aylık ·e 
tayyareci zamlannm miktarı ile diğer esas ve prtlar hakkında daha 
fazla maHimat almak istiyenler ortaokul, lise \'e kültür direktörlükleri· 
ne, askerlik ~ubeleri başkanlıklanna, Türk Hava kurumu ile Türkku. 
şu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazımge· 

len şartları haiz olduğu görülen gençler temn1uz ayı içinde Ankarada 
Türkkuşuna sevkedilecektir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen ortaokul 
mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava kurumu şubelerine, Ankara·ı 
da Türkkuşu genel direktörlüğüne müracaat edilmelidir. (3845); l 

JOZEF BALSAMO 

- Matmazeli sevdiğimi ıize 

kim söyledi?. 
- Tuhaf şey! Onunla rande

vunuz yok muydu?. 
- Onunla bir randevum e>l· 

duğunu kimden öğrendiniz?. 

- O halde tato da kiminle iti· 
niz vardı? Sihirbazlarla mı?. 

- Belki 1 Biliyonıunuz ki be. 
nim de ihtiraslarım var.dır. 

- Arzu, deyiniz .. 
- Ayni kelime .. Siz bildiğiniz 

gibi mlna veriniz .• 
- Hadiselerin münakatasın

dan ıonra kelimelerin münaka· 
§atını yapmryalrm .. Siz artık be
ni sevmiyorsunuz, değil mi?. 

- Sizi daima seviyorum .. 
- Öyle ise neden benden u. 

zaklaşıyorsunuz?. 

- Çünkü benimle her karıı· 
laşmamzda kavga ediyorsunu%. 

- Tabii kavga ediyorum. ÇUn 
'kü biribirimiıe aksilik etmek • 
ten başka bir ıey yapmıyoruz. 

- Ben dalma vahti ve inziv3 
arayan bir adamım, biliyorsu • 
nuz. 

- Evet .. lnaan inzivaya mer· 
divenle mi çıkar.. Affedersinis 
ben bunu bilmiyordum. 

Jilbcr b~ ilk noktada mağlup 

olmuıtu. 

- Haydi Jilber, hay.dil itiraf 
ediniz ki artık lbeni sevmiyor • 
ı:unuı .• Yahut ilcimiıi blrd~A ;ıo
vir.orıunuı, 

- Peki, böyle olursa ne ya • 
parsınız?. 

- Bunun çok çirkin bir şey 
dcluğunu söylerdim. 

- Çok çirkin bir şey değil, 

bir hata .. 
- Kalbinizin hatcsı. • 
- Hayır, cemiyetimizin ... 

brle memleketler vardır ki ora. 
da her erkek yedi, sekiz kadırı 

alır .. Bunu siz de bilirsiniz. 
Nikol aabırsızlıkla: 
- Fakat onlar hıriı;tiyan .de .. 

ğildirler. 

- Fakat filosofturlar. 
- Oh l Filosof efendi 1 Benim 

de ikinci bir aşık bulmamı ho, 
görür müsünüz?. 

- Size karşı haksız ve zalim 
olmak, kalbinizin hareketlerine 
mani olmak istemem .. Mukaddes 
serbestlik iradei cüziyeye hür· 
metle kabildir. Aşkınızı değişti. 

riniz Nikol. Tabiatte mevcut ol· 
mıyan bir sadakate seni icbar e• 
demem ... 

Nikol hiddetle: 
- Ahi diye bağırdı, görüyo:-. 

sunuz ki beni sevmiyorsunuz .• 
Münkaıa da Jilber kuvvetli 

idi. Bu, onun fikirlerinin tama· 
mUc mantıki olrıı:ısmdan ziyade 
tııhaf olmasından ile;ri geliyor • 
du. Sonra ne kadar az bllgili o. 
luraa olaun gene Nikol da çok 
biloyr.du. Nikol yalnız hoıuna gi 
den ıey)eri okum.Uf-! ]ilhcr iao 
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cnnae ıouıamryorau. Bu tazyik 
kurtulamıyacak kadar da faz
la değildi. Kolunu sıkan bu 
tazyik, sadece bir genç kızın 

bileğinden ibaretti. 
Jilberi yakalayan Nikol Le· 

gaydı .. 
Delikanlı sabırsızlıkla: 

- Gene ne istiyorsunuz?. 
diye sordu. 

Nikol sesinin bütün dolgun -
lnğuyla cevap verd i: 

- Bunu yükıek sesle söyle. 
memi mi istiyorsun?. 

Jilbcr dişlerini sıkara'k Niko
lu dı§arı sürükledi 

- Hayır, hayır .. Bilisik sus· 
ıran ıistiyorum .. 

- Peki. .öyle ise beni takip 
et . 

Jilberin de istediği buydu; 
sünkü Nikolu takip ederken 
Andreden uzaklaşacaktı. 

- Peki, dedi, takip ediyorum. 
Nikolun arkasından yürüdü. 

Kız arkasından kapıyı kapaya
rak Jilberi bahçeye götUrdü ..• 

Jilber : 
- Fakat, dedi, matmazel o. 

dasına gidecek, yatmasına yar
dım etmeniz için sizi çağıracak. 
Siz de orada olmıyacak&ınız .. 

- Eğer ıu anda bununb 
meşgu1 oldu~umu sanıyorsanız 

sok aldanyorsunuz. Beni çağırıp 
çağırmamumuı bence hiç ehem· 
cni1cti yok .• Benim sizinle konut 

mam l!zım. 
- Nikol, bana söyleyeceğini

zi yarma ıbırakabilirsfoiz, bili. 
yorsunuz ki matmazel ciddidir. 

- Ah, evet, ona, bilhassa ba· 
na karşı , ciddi olmasını ben tav 
siye ediyorum. 

- Nikol, yarın size vaad edi· 
yorum. 

- Vaad ediyorsun 1 Vaadla
nn ne kadar gilzeldir. V c onla. 
ra ne iı:adar güvenilebilir 1 Bu
gün ı:ıaat altına Mezon Rujun 
yanında beni be'kliyeceğini vaa.d 
etmedin mi?. O saatte neredey· 
din? Manastır baş papasının sö
züne ne kadar inanırsam senin 
vaadlerine de o kadar inanı • 
nm. O da itiraf ettiğimiz gü
nahların sırrın ı saklayacağını 

vaad ettiği halde kendi büyüğü· 
ne söylüyor .. 

- Nikol, eğer farkrna varır. 

tarsa seni kovarlar. 
- Ya seni? Matmazele iiş1k 

olan sizi de acaba kovmazlar mı ? 
Baron buna çok darılacaktır .. 

Jilber kendini müdafaaya ça
lışarak: 

- Beni mi?. Beni kovmak için 
hiç bir sebep yoktur. 

- Öyle mi? Kızına kor yapa· 
cak ka.dar müsaade mi edecek?. 
Onun bu kadar filosof olduğunu 
bilmiyordum. 

Jilbcr, bu husuata kendi b. 
hahatll ise de bu kabahatte And· 
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renin hiç bir iştiraki olmadığı

nı iki kelime ile Nikola isbat e. 
debilirdi. Her ne kadar inanıl

mıyacak bir şey olsa da gör -
dul:lerini Nikola anlatması ye. 
terdi. 

Kadınların biribirine karşı o
lıın fikirleri Nikolu inandırdı ... 
Fakat daha derin bir düşünce 

ı:öyleyeceği anda genç adamı 

durdurdu. Andrenin sırrı, ister 
lir aşk hazinesi, ister daha mad
di bir hazine arasın, bir adamı 
t ~ r.amcn zengin edecek sırlar • 
clanclı .. 

Jilberin aradığı hazine ise 
nşk hazinesi idi. Nilcolün hiddeti 
Andreyi tasarruf etmekten daha 
~z tehlikeli olacağını hesap et
ti. Hemen kararını vererek ge
cenin garip sergüzeşti hakkın. 

da hiç birşey söylemedi 
- Haydi bakalrm, mademki 

istiyorsunuz konuşalffi\ dedi. 
Nikclun karakteri tamamiy)e 

Jilbcı in aksi olduğundan hisle
rine hakim olamıyarak bağırdı: 

- Oh! Bu konuşma çok ça
buk bitecektir. Fakat hakkın 

var. Burada rahat değiliz. Be. 
nim odama gidelim .. 

Jilber ürkmüş bir halde ba-
ğırdı: 

- Odanıza mı? İmkanı yok .• 
- Neden imknnr yo'k?. 
- Oraya gidersek yakalan • 

:r.::k tehlikesine maruz kalırız .. 

Nikol istihfafla giilerek ce. 
vap verdi: 

- Haydi canım!. Bizi kim 
yakalayacak?. Matmazel mi ? 
Filhakika matmazel, bu güzel 
mösyöyü kıskanabilir. Lakin sır 
bilen adamların korkacak bir 
şeyleri yoktur. Ah! Matmazelin 
Nikolü kıskanması! Bu şerefe 

nail olacağımı dünyada zannet
mezdim ! . 

Zoraki ve bir fırtına korkusu 
gibi müthiş bir gülüşle güldü .. 
Bu gülüş, Jilberi bir tehditten 
daha çok korkuttu .. 

1 • 
- Ben matmazelden, benım 

için korkmuyorum Nikol.. Sizin 
için korkuyorum. 

- Ah! Evet, doğ11U .. Siz dai. 
ma rezalet olmıyan yerde fena
lık yoktur, derdiniz.. Filosoflar 
bazı defa cizvit olurlar. Manas
tırdaki rahip .de bana, hatta siz· 
den evvel bunu söylemişti. De. 
mek bunun için matmazele gece 
randevu veriyorsunuz.. Haydi. 
haydi 1 Fena mantiklar yürüt -
mek yeter. Odama geliniz. Ben 
öyle istiyorum. 

Jilber dişlerini gıcırdatarak: 
- Niko1 ! dedi. . 

- Gene ne var?. 
- Dikkat et! .. 
Ve bir tehdit hareketi yaptı. 
- Oh 1 Korkmuyorum. Ev-

yeJce heni .dövmüştün üz; çün· 
kü kıskanıyordunuz. O zaman 

beni seviyordunuz.. Mes'ud gü
nümüzden sekiz gün sonra idi. 
Bunun için kendimi dövdürdüm. 
Fakat bugün böyle bir şeye ta
hammül edemem. Hayır! Hayır 1 
Hayır!.. Çünkü artık beni sev
miyorsunuz ve bu sefer ben kıs
kanıyorum. 

Jilber genç kızın bileğinden 

tutarak aor.du: 
- Peki ne yapacaksın?. 
- Öyle bağıracağım ki niha. 

yet matmazel, bu anda yal. 
nız kendisine ait olan şeyi Niko
la ne hakla verdiğinizi sizden 
soracak .. Elimi bırakmanızr size 
tavsiye ederim. 

Jilber, Nikolün elini bıraktı. 
Sonra, merdiveni dikkat ve 

ihtiyatla sürükleyerek Nikolün 
penceresine yetiıecek gibi pavi
yona dayadı. 

Nikol: 
- Kadere bakınız 1 de.di.. Mat. 

mazelin odasına çıkmak için ha
zırlanan merdiven şimdi Niko
lün tavan arasından inmiye ya
rayacak .. Benim için zevkli bir 
şey .. 

Nikol kendisini daha kuvvetli 
hissediyordu. Bunun için, ken • 
disini üstün gören ka.dınlarda 

görülen acele ile bu zaferini pa
halıya maletmek istiycrdu. 

Jilber kendi vaziy..:tinin s-
katlığmı hissettiğinden sezdiği 

mücadeleye hazırlanmak için bü-

tün kuvvetlerini topladı. Ve ih. 
tiyatlı bir adam olduğundan ıki 
şeyden emin olmak istedi. 

Evvela pencerenin önünden 
geçerken matmazel Anclreni:ı. 

gene sa1onda olup olmadığına 

baktı. Sonra, Nikolün odasına 

gelince, icap ettiği takdirde ka
fasını kırmadan pencereden aşa· 
ğı atlayıp atlayamıyacağını araş

tırdı. 

Fakirlik itibariyle Nikolfüı 

odası şatonun diğer kısımların. 

dan farksızdı. Odanın duvarlan 
yeşil renkli bir kağıtla kaplan
mıştr. Mobilye olarak yalnız 

bir yatakla pencerenin kenarın
da duran bir ıtır çiçeği ve masa 
hizmetini gören bir sehpa var· 
dı. 

Nikol yatağın kenarına, Jil
ber de bir kenara oturdu. 

Nikol sükunet bulmuştu. Ken .. 
dini kuvvetli hisse.diyordu. Jilber 
ise bilakis içinden gelen bir taz
yik ile titriyor, soğukkanlılığı
nı tekrar a1mıya muvaffak ola • 
mıyordu. 

Genç kızın yanında iradesinin 
söndüğünü hissettikçe öfkesi ar
tıyordu. 

Bir müddet devam eden 
sükut içinde genç, kız, delikan· 
lıyı hararetli ve 'kızgın bir bakış• 
ia siizdU .. 

- Demek. matmazeli seviyor. 
ve beni aldatıyorsunuz?. dedi. 
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