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lrııanya 
taarruza 

sulh peşin·de r1ıı 
1111 

~'·· l•mln<l<kl İngiliz ,ölcbl höt Almon toht.ıbahı.ı tonfondnn batmld•i<< c<noda. .• Totpllln 
kadar ku\' etli olmu,turld, gemi orta~ından ikJye aynlmı~hr ... 

~ulgariardan soruqoıuz: 
ost r1ıusunuz 
tlüşr11an 1111? 

hazırlanıyor"? 
lGöringin Roma 
gideceği yalanland 

Cty of ~lint s o v y eti e r H i ti e r i h a r e k 
Amerıkan durdurmağa ikna iç 

vapuru 
Norveç tarafından 

Amerikahlara 
teslim edildı 

içindeki Alman müret
tebat tevkif olundu 
Oslo, 4 (A.A.) - Norveç ma. 

kamları, City Of Flint vapuru -

nu bir Alman limanına sevket • 
mek isteyen geminin Alman mü. 

rcttebatmı tevkif etmişler ve 
vapurun içinde bulunan Ameri. 
kan mürettebatına iade etmişler
rli r. 

Norveç amiralhk makamı tara. 
fından neşredilen bir tebliğde 

ç a l ı ş ı y o r 1 a rm ı ş 
Avrupa da 

federal bir 
küçük devletler 

leri 
sistemle birleştiriı 

fikri ileri sürülüyor 
Londra, 4 - Havas ajansı Ma· ı r,ru hatırlatılmaktadır. 

re~al Göringin yakırxla ltalyaya Bu haber Londrada siya 
gideceğine dair Romada bazı şa- filde büyük bir alaka i'.e k 
yialar dola~tığını haber \'eriyor. mıştır. Bu mahafilde Mar 
Bu münasebetle birkaç hafta ev- ringin son zamanlarda ru 
vel Almanyadan gelmiş olan ha. rafından İngiliz gemi ve t 
berlerde Alman hava nazırının karşı havadan büyük bir 
faşist liderleri ile mühim görüşme- zun planını hazırlamak 
ler yapacağının bildirilmi:ı oldu· ( Dc\'ııntı 6 mrl 

T ahfelbahirden kurtulan va 
TJI ki a la im''- f . t f ·ıat b" t fÖyle denilmektedir: ur ere y pı n zu U11 ecı a Si ı. ızza Londra, 4 (A.A.) - Mopan ismindeki silihsız eski 

'°City Of Flint ismindeki A-kurbanlarlntn ağzmdan öğrenilince... ;nerikan vapuru içinde gemiyi bir <Iüşrnan tahtelbahirinin mütemadi ateşi altında büyük b 
ret göstererek vapurunu kurtarmağa muvaffak olan kaptan 

C>lotofun 
BU S U a 11• s o r m a m ak zapteden Alman mürettebatı bu. bir madalya verilmiştir. 

lunduğu halde Tromsoeden iti - Bu haberi veren gazete, şu malUmatı iiave eylemekte 

baren sahili takiben Norveç ka. "16 mil sür'atle giden tahtelbahirı Mopana ateş açmış 

m U .. m k u· . n o 1 m 1 y o r '· rasuları dahilinde sefer etmek plcamneoktcesyndaı·d.:ı 4000 yardalık 'bir mesafede 13 buçuk mil sür'a 
müsaadesini almış bulunuyordu. 
Vapur, cuma günü öğleden son- Kaptan derhal tahtelbahiri arkada bırakarak vapurun ~Utku ve yaralı olarak memleketi- ra iki Norveç harp gemisi refa. ni 16 b~çuk ~il~ çıkarmıştır. Geride kalan tahtelbahir 8.0M 

(Denmı 6 mcıda) da ateşı kesmıştır. 

~lkanlar mize gelenlerin anlattık- . . . 
1arı korkunç maceralar ... lngılız Bahrıye Nazırı >~~ lvıolotofun be

~lka1 Almanyanın 
~ ._. rılar hakkında-
~h 1Y.etlerinde hala 

Biz bütün hüsnü niyetim izle dost olduğumuz~ 
kani bulunduğumuz için Bulgar hükumetinden 

~~llİ'1 olduğuna mı 
'~". ~t ediyor? 

bunların önüne geçmesini istiyoruz· 
Son safhalar içinde Bulgaris· idar<'hnncmiıc kadar ı;"lerck bi7<• 

. fiA~AN KUMÇAYI 
t:ından firar ye sürgün suretile anlattıkları korkunç maceralar . 
memleketimize bir çok Türkler Bulgar idarecilerinin son aylar i· 

(\°azısı 6 ncıda) gelmektl'Ciir. Bu kardeşlerimizin (Or,amı 4 üncüdl') 

' . 

. ~nlandiya son 
sGzünü söyledi 
~~vYet Rusyanın ileri sürdüğü 
~ıfıerin üçte ikisi kabu 1 edildi 

akat topraklarında 
Sovyetlere 

~ Usler 
'llıfta, 4 

vermıyor 
ıı~~ııı - Finlandiya bari

t n1t :E:rko, Sovyct maha
id Ve h" 

miştir. Maamafih bu müzakerede 
Stalin hazır bulunmadığı cihetle, 
yeni mülakatın tarihi tcsbit edi-ıı 8o ucumlartnı da.. 

~ıgl!\1
11 beyanatıwn yanlış lcmcmiştir. Milza.kcrenin devamı 

1t1• kaydettikten sonra hakkında bir kararsızlık mevcut-

~ l:ıun.ltu .. 
ır h rnuzakercler dos _ ava .. 

1 ı: 1ndc cereyan et • 

tur. 
(Deu.mı 4. ün<'üde) 

lnsziliz a iansının 
tahminine 2öre 

ltalya 
Kat'i vaziyetini 

ilkbaharda 
tayin edecek 
Atinada teati edilen 

mektuplar etrafındaki 

tefsirler müsait .. 
Roma: 3 (A.A.) - (Röyter): 
ltalya, hu iki aylı~ harpten 

wnra bidayette olduğu derecede 
bitaraf kalmak, istemektedir. Her 
halde hu, askeri hazırlıklarm yeni 
bir merhale daha katetmiş olaca. 
ğı ilkbahara kadar böyle devam 
<!dip gidecektir. Şurası muhakkak 
ki, Italya her şeyden evvel bizzat 
kendi menfaatleri ile meşgul ol· 
maktadır. Bu menfaatlerdir ki o-
nu şu \'Cya bu tarafa temayül et
tirecektir. 

(Dc,·amr 6 m<'ıda) 

Parise gitti 
Garp cephesinde harekat Sar 
cihetinde tekrar hararetlendi 

<~azısı 3 üncüde) 

Fransada 
Sulh lehinde 

propaganda 

Komünistlerin gizli 
faaliyete geçtikleri 

bildiriliyor 
Paris, 4 (A.A.) - Temps ga

zetesi, komünistler tarafından 

halk arasında yapılan tahrikit. 

tan bahsetmektedir. Bu gazete, 

komünistlerin risale ve tamim 

dağıtmakta büyük bir faaliyet 

gösterdiklerini yazmakta ve düş 

manın lehine olarak bu suretle 

sulh propagandası yapılmasına 

karşı müsamaha gösterilmemesi 

lazımgeldiğini ilave eylemekte -
dir , 

YUKARIDA.· 
Londnula tayyarelerin yakla5tığn•ı haber ,·eren 6.leffn 

bckliyen İngiliz tayyare <lefi toı~ulan_. 

AŞACIDA: 
Londrada ha\a lıücomlanna karşı miiılafaa tesklliih11a düH 
ıkiodürme gnıpu bir ta11m esnasmda. (Bu t<''.:ldlfıta yalnız L 
balkta.n l 500 kişi yazılmıştır) 



2 • 
Düşündüğüm gibi: ....,..._ - - -

Evlerde yalnız bırakllan çocuklar 
Gazetelerde bir aydanberi zabıta bavadislerj içinde okuyo. 

ruz. ( .... ) semtinde oturan ( ... ) nan oğlu küçük ( ... ) evde kimse bu. 
lunmadığı bir sırada mangala düşmüş veya ocaktan eteği tutuşmu~~ 
ya ağır yaralı bir halde hastahaneye kaldırılmı~. yahut ta hiç bu 
imdat görmeden ölmüş. Gene dün gazetede gördüm. Bu defa da 

ayni şekilde bir facia, Kasımpaşanın Piyale mahallesinde geçmı~ 
Mustafa isminde bir vatandaşın oğlu üç y~ındaki ISalahaddin man: 
galrn üstUne düşmüş ve evde ki~e olmadığı için yanarak ölmüş. 

istanbulun fakir ve mütevazi semtlerine musallat olan ve ma. 
hiyeti kadar tekerrürü <le tüyler ürpertici bulunan bu faciaları 

üzerine dikkat nazarmuzı çevirmek icap ediyor. 
En sonuncusu Kasımpaşada geçen bu vak'anm şebebi nedır? 

Ve neden bazı insanlar, ortada yanar mangal veya diğer tehlikeler 
bulunan odalarda kendilerini korumıyacak yaşta bulunan küçük 
çocuktan bırakıyorlar. Buna sebep eğer dikkatsizlikse, böy;~ 

dikkatsizliklerde ve ihtiyatsızlıklarda bulunanların şiddetle teczi•ıe. 
si lazımdır 

Fakat biz biliriz ki bu semtlerde oturan anneler ekseriya ca. 
lışmak mecburiyetinde olan insanlardır ve ekseriya çocuklan:n 
bu yüzden evlerinde yalnız bırakırlar. 

Eğer küçilk Salahaddinin de annesi çalışmak mecburiyetind-! 
olduğu için çocuğunu tek ba§ma evde bıraktıysa onu kabahatli 
göremeyiz. O zaman kabahati başka yerde aramak lazımdır. 

işçi kalabalığı çok olan semtlerde muhakkak ki ihtiyaca kafi 
çocuk koruma odaları açmak icap eder. Kasımpaşada böyle bir 
müessese yok mudur? Varsa bütün ihtiyacı karşılayamaz mı? 

Henüz üç ya§ında iken bu kadar feci bir şekilde ölen Sala. 
haddinin ve emsalinin ölümlerini aleade birer kaza gibi mütalea 
etmek hatalı olmaz mı?. 

Medeni bir şehirde en büyük ihtiyaç, bu nevi sosyal müesse~ 
&elerdir. 

Eğer bunlar yoksa bunları yaratmalı, mevcut iseler ihtiyaca 
kafi gelmiyorlarsa adetlerini arttırmalıdır. 

İstanbullular bunların çoğalması ile hakikaten büyük memn~ 
niyet ve iftihar duyacaklardır . Suat DERVlş 

Asım Us, "Türk - ltus münaseba
b,. başlıklı maknle.!inde, Sovyetler 
icra heyeti reisi Molotofun son nut
kunun memleketimize tnall6k eden 
kısımlarını tetkik etmektedir. 

l\luhıırrir, Molotofun Akdenizde 
ve Balkanlarda yaptığı karşılıklı 
ynrdım pnktile Türkiyenln harbin 
nınhrcklne sirdliıi, böylece kati 
!Jilarnflığa azmeden Sovyctlerln ise 
hu lyaseıten nyrıhhklan hakkm
Jaki sözlerini işaret ederek lıiilll 
Şefimizin nutkunun bu noktayı ~ok 
silzel izah etmiş olduğunu, Türki
\ enin lngillerc ve Frnnsa ile akdet· 
tiği munhedenin hiçbir de,.·lclin n· 
leyhlnde olmıyarnk, biç olmazsa 
tesirlmlzln yetiştiği sahada beynel
milel sulh ve emniyete hizmet et· 
mck surclilc kendi emniyetimizi 
masun tutmak gaye ile n.ntul oldu· 
ğunu, bunun ise yeni bir sayet ol
madıAım, çünkü Halkan antantı ve 
Türk - Yunan ·yardım pnl.:lı ile 
Türk ·'İngiliz ve .Fransız pnklı ara· 
sında mahf)·et itibarile hiçbir fark 
bulunmadığını kaydediyor. 
Asım Us, Molotofun Karadeniz 

'.devletlerinden olmı)•an baza mem
leketlerin gemflerlnln Boğnzlnrllnn 
geçirllmiyeceAi hakkrndn Türkiye
'dcn lemlnat alınmak istendiği hak· 
kıudnkl söılerine karşı da Sovyet 
Rusyanın emniyeti lcin Boi;nıJar 
muahedesinin bnrp semlleri bahsin 
de bir rejim kabul etmiş olduğunu 
ve hundan b:ışkn, nyrıcn Türk - İn
giliz 'ie Frnnsız paktında dn iki 
numaralı protokol ile Türki)·enin 
Sovyetlere karşı olan lariht do ıhı· 
ğunun en kuvvetli tcmlnnlını ver· 
miı bulunduğunu yazmaktadır. Mu
harrir m:ıknlr.slnl şlh ı~ hltirmektc· 
'dir: 

"Yalnız burndu biıiın bir türlü 
akıl erdiremedllimlz bir cihet var. 
Muhterem Molotof Yoldaş bir taraf· 
tan Alman)'n tarafından Bnlknnlara 
bir tnnrnn: vukubulduğu takdirde 
Sovyetlerin yardım edemlyeceAlni 
söylüyor; difter taraftan kayıtsız ,.e 
şartsız olarak Boğazların İngiliz ,.e 
Fransız lınrp emilerlne kııpatılııın· 
sına istiyor. 

rızıı karşı hiç ses cıknrnınm:ık gıbi 
blr şey olmaz mı? 

Dosllar arasında ııçık konuşm:ık· 
tn daima faydn "'ardır. Onun için 
Molotof Yoldaşın acık olar.ık söyle
diği sözlere karşı ııçıkçn kendi dü
şiincelerhn izi knydecliyoruz.,, 

Cumhuriyet 
• 'adir Nadi, Jıalya ile Yunanis

tan arıısımı.., teali edlJcn • ,notaları 
tetkik etmekte ve ltnlyıının Yuna· 
nislıın gibi Hal~an ıfnfdnıfnın en 
mühim uıuvlnrından Lirine dostlu
ğunu \"ermek surelilc hiiliin Bolkan 
l:ırın emniyetine calıştıııını gösler
dlğlni kaydeylemcktedlr. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cohit '\'ıılçıu dıı bugün· 

kü makıılesinde Sovyet lınşvckili 
l\loloıofun nutkunun Türkiycyc la· 
ııllök eden kısımlannı tetkik H tnlı 
Jil etmektedir. 

fulınrrir, nutkun nıulılellr ıı:ırçıı
lnrını tnhlil ettikten sonrn makale· 
sini şöyle bitirmektedir: 

'"Bay l\lolotofun bizim lıeşabıını· 
za endişeye düşerek yııplıjlımız hıı· 
reketıen bir Jıiin nl'dnmel cclccdU· 
mizdcıı korkmoı:ı clelôlct etıil:i ıJııs 
tnne hissiyat itihnrilc lıizi pek nııı· 
teşekkir ve mütrhn~ is hırnkmış~n 

ıfa kendisini derhal teskin ve tal· 
mln için söyliyclim ki, Turklcr iyi· 
ce C!üşOncrck, hfiıün mazinin ders
lerinden htlrnılc crlcrck, aınrni ih
tiyat ledbirlcrlni ıılnrnk, ona söre 
hareket etmişler ''e itlifnk ınıınlıc· 
den:ımc ini lmznlıımışlıırdır. Hun· 
dnn hiç bir :znınnn nl'clıımrl dunnı· 

:rncnklard ı r ... 

Tan 
:\!. Zekeriya Sl•rlcl hugiın lıııly:ı.

nın ona siyasetini tetkik etmekte-

aam .. m 

~UHLA~ 
Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
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/ H );'B'E 'R - :i\Kpın Po.stuı 

Hdber . JY@U'~~ 
Yeni yapılan 

halkevleri 
«Çırağımı öldüren ben 

Anka"rıi, 3 (A. A.) - Halkev
lerinin açılmaya başlandığı 1932 
yılmdanbetj. yeni binalar yapmak 
teşebbüsüne girişilmiş yerlere 
Cumhuriyet halk partisince de 
nakden yardnn edilmiş ve bu su· 
retle birçok halkevleri mahalleri. ' 
nin ve cumhuriyet hnlk partisi • 
tun müşterek yardrmlariyle ye -
ni binalara kavuşmuş bulunmak. 
tndır. Bu SC'ne içinde de mahalli 
gayretlerle inşnBına girişilmiş hal 
kevlerinden 40 ma naklen yar -
dmı edilmiş ve bunlardan 36 hal· 
kevinden bir kısnunın inşMı bit. 
miş olduğu gibi diğerlerinin de 

bıı yıl içinde bitirilmesi temin o. 
lunfY'luştur. 

ı bınııların hemen hepsi ma -
hRlıE-:i ıdo hallan zevk ile ve islL 
v:>_rl 0 yJe toplıınq> çalışabilecekleri 

k;yM~ ve zarafeti haizdirler. 

Romanya sefiri 
ÖÜi'i"Bükresten gelerek 

Ankarı...ya gitti 
H ükumetiylc temaslarda bu. 

lunmak üzere memleketine git. 
miş olan Romanyanın Ankara bil 
yük elçisi Stoyka Romanya va. 
puruyla şehrimize dönmüştür. 

Elçi memleketinde kral, başve
kil ve Hariciye nazırı ile görüş • 
müştür. Dün Romanya konsolos.. 
hanesinde meşgul olan Stoyka 
dün akşam Ankaraya hareket 
etmiştir • 

-0-

ihtikar yapan ... 
iki ticarethane birer 

hafta müddetle 
kapatıldı 

İhtik~r komisyonu faıla fivaL 
AJı, f.1tV::ii. #l • -ı t iıf,.T. 

la mal satan ve mevc::ut malını 

saklayan iki ticarethane hakkın • 
da birer hafta scd karan vermiş. 
tir. Bu ticarethaneler Galatada 
pcroembc pazannda Aslan han 7 

numarada Nikoli Naloni ile Tah. 
mis sokak 10 numarada kalaycı 

Abdurrahmana aittir. Karar 'V'ili
yetçc tasdik edildiğinden ticaret. 
haneler kapatılmıştır. 

-<>--
Ticaret vekaleti yeni 

tedbiı·ler alıyor 
Ticaret Vekaleti yerli mah

sulatın değerinde satılmuı ve ha 
riçten gelecek maddelerin de u
cuza maledilmesi için yeni ted. 
birler alacaktır. Ayni zamanda 
iptidai maddelerin hariçten ko. 
!ayca tedarik edilebilmesi i~in bir 
program hazırlanmaktadır • 

dir. 
Muhıırrir, tınlrnnın Bolkıınlnrdn 

\'C ı\kdenb:dc sulhu idnmcye mnıur 
hareketlerini kayuetmekle, fakat bu 
memleketin nnn sh·nselinin dei(iş

meıliğiııl. lınlynnın ne Sovyetlerlc 
ne dr. ılemokrasilerle birl~ıneüe Vf' 1 
ıınlıışına~ıı ıorartar gürüıınıediğiııi 
teb:ıriiz rllirmektcrlir. 

E B 1 R'O M AN 1 , 

değilim, yalan! » 

Galata cinayetinin maznunu 
poliste verdiği ita deyi reddediyor 

Bir müqdet evvel Galatada so. 
kak ortasında ölü bulunan Top. 
hanede Dikimevi i§çilerinden 
Alinin katili olduğu iddiasiyle 
yakalanarak zabıta tarafından 

adliyeye verilen maktul Alinin 
ustası Rizeli Mustafa oğlu Şük

rü Mortaşın dün Sultanahmet 
birinci ceza mahkemesinde sor • 
gusu yapılmııtır. 

Suçlu hakimin suallerine ver. 
diği cevaplarda Aliyi öldürmüş 

olduğunu reddetmiş ve poliste 
tazyik gördilğünü, ilk defa olarak 
Voyvoda karakolunda dayak ye. 
diğini ve sonra müdüriyette fa_ 
takayı görU~e Aliyi öldürmediği 
halde öldürdüm dediğini bildir • 
miştir. Şükrü bundan sonra 
hadise ak§8mının nerelerde ge. 
çirdiğini şöyle anlatmıştır. 

''- Biz o akşam dört kişi, bu 
çırak Ali ile başka bir Ali ve 
Mehmet, işten çıkbk. Çırak Ali 
ile benden, merkez komutanlığı 

önünde ayrılan diğer Ali ve Meh 
met ,orada bir lokantaya girdiler. 
Ben çırak Ali ile beraber yü. 
rüdüm. Yolda üzüm alarak, Top-

Üniversite profesörleri ı 
konferanslar verecekler 

Univertıile idaresi bir Univcnıi
te haftası tertib edecek ve birçok 
şehirlerde profesör ve do~enUcr 

tarafından konferanslar verilecek 
tir. Bu hususta hazırlanan pro • 
gram bu günlerde mcı.nrlf veka
letine göndeıilecc:kur. 

-o-

Şehir meclisinde dünkü 
müzakereler 

Şehir meclisi diln toplanmış. 
tır. Birçok teklifler encllmenlcrc 
havale cdilmi§, meclisin ilk top -
Jantısmda büyUkleriıniı.e çekilen 
tazim telgraflarına gelen ccvab -
1ar okunmu§tur. Cumhurrcislıniz
den, Başvekil Refik Saydamdan 
ve parti genel sekreterinden gc _ 
len bu telgraflar tczahUrata ve -
sile olmuştur. Mebusluğa seçilen 
aıadan Galib Bahtiyarın yerine 
Bakrrköyünden aza narnzcıll llik. 
met Balkanm getirilmesi hnkkın,. 
daki mazbata muvafık görUlmU§· 

tür. 
--o---

Adliye katipliği 
imtiha.nıra girenler 
Dün mUddeiumumiliktc adliye 

katipliği imtihanı yapılımş, 85 ki
şi girmiştir. Diln el yazısmdan im 
tihan yapılmıştır. Ayın 7 inci 
günü de daktilodan imtihan edi. 
lcecklerdir. 

* 

hanede Azizin <lükkanında ye. 
mek yedim. Çırak Ali benden 
Tophanede ayrılmış , Karaköy 
istikametine gitmişti. Yemek ye. 
yincc Galatapazarı sokağından 

bizim eve giderek, benim katta. 
ki arkadaşımı bulamayınca, üst 
katta oturan Mehmedin yanına 

çıktım. Kahve pişirdik, içtik, 
komşu misafirlerle konuştuk. Sa
at on birde odama indim, uyu. 
dum.,. 

Suçlu bundan sonra ertesi gü. 
nü fabrikaya gelmeyen Aliyi nıı_ 

sıl aradığını anlatnuş ve hatta 
Voyvoda karakolu komiserine 
bile sorduğunu söylemiştir. Bu 
sırada reis Şükrüye, Ali ile neden 
bu kadar alakadar olduğunu sor. 
muş, Şükrü: 

"- Hemşehrimdir. Tabii ara. 
yacaktım .. O kadar seneler bera. 
bcr çalıştık., demi§tir . 

Bundan sonra polisteki ifadesi 
okunmuş, Şükrü tekrar ifadeyi 
red ile tazyik gördüğünde israr 
etmiştir. 

Mahkeme. Şükrüyü tevkif ede. 
rck evrakını sorgu hakimliğine 

göndermiştir. 

Yerli mallar haftası 
hazırlıkları 

Onuncu yerli mallar haftası l2 
ilkkıi.ııunda ba..şvekil Refik Say· 
dam ta.rafından radyoda söylene. 
cek bir nutukla açılaca.ktır. Da _ 
hiliye vekfılcti hafta hazırlıkları 
iı:in valilere bir tamim göaı.ler -
nıi§Ur. . - ... • = : w 

-o-

Muallimlerin ders 
saatleri arttırıldı 

Maarif vekaleti ortamekteb ve 
lise muallimlerinin ders sa.a.tlerlni 
arttrrmıştır. Şimdiye kadar 18 
saat olan ortamektcb :munlllırile -
rinin vazifeleri 22 ve 15 saat o
lan lise muallimlerinin ise 17 sa. 
at olma.sı ka.rarla.şnuştır. Mek -
tcblere yapılan bir tamime göre, 
bu mikdıırları beğenmiyen muııl • 
]imlerin istifalarnıı vı>ımclcri is. 
tenmiş tir. 

-o-

Dahiliye vekili 
Diyarbakıra gitti 

Ankara, 4 - Dahili.Ye vekili 
J.'aik Öztrak memleket da.hlllııdc 
bir seyahat ynpmak ilzerc dliıı 

akşam Toros ekspresine bağlanan 
hususi bir vagonla Ankaradnn ha 
reket etmiştir. Vekil <'V\'el6. doğ· 

ruea Diyarbakıra gitmektedir. 
Kentlisine mUlkiy" milfcttişlo • 
rinden Şükrü Bıçakçı, Jıasih De_ 
mirtaş ve hususi kalr.m nıUdUril 

Celal rf'fakat etnıektcclir. 

di gir arabaya. şık çiçek açmış taze ağaçlann - Ne yapalım!? Vakit geçirmek 
Şoför bu genç, siisliı \'e güzel yapraklarım, zümrüt yc5ili çimen· lazım .. Dizim i-şler tam iki buçuk. 

mü,terilerine ka ketini çıkararak !erin üstünde pırıldıyordu. Kırla· ta ba5lar on bir buçukta biter. O
kapıyı açmıştı. Zeynebin arka ın. rın bağrında buhurlanan bahar kadar yorgunlul:tan sonra bira;ı: 

dan arabaya yerle.sen Lili şoföre genç kızları co turmuştu. Lili tat_ baı; dinlemek lazım. Evde kapa
küçi.ik bir kontes gıbi emretti: lı ve hafi( bir ~esle bir şarkı mı· mp oturulur mu? Sw barlnrı ev· 

- Çek Mec.idireköyünc .. Ama rıldanmaktaydı... mez misin? 
son vitesle değil. Araba gazinonun önünde dur· - Bilmem ki.. 

Zeynep bir dakika kendi ~orö· du. Lili çanta ım açarak şoförün - Oğrenin~in .. Ah_tı•ın zammı 

SoTyet Rusyanm no:nzl:Jr lıak· 
kındakf talebini reddetmek icln 
mühim sebeb beynelmilel Bo~az.lar 
mukavelesine muhalif mnhi)·ette 
olmrmdır. Fakat biran itin bu mu· 
kavelenin yok olrlui?unu forzedelinı. 
Sovyetlerln Boğazlan kapatmak tek 
llti ile Turkiyeye yapneaklnrı taah
hüdü knrşıln~tırnlam. Her iki ınrn· 

Sen beni dinle. Orası bildi· riinü hatırlıyarak daldı. Çok ıyı para•ını verdikten sonra. büyücek da bir daha brrakaınaz:-;ın. 

fın birlblrlerlne karşı nlncakları 
vazifeler oraıundn bir mu\'ııı.ent" 
bulunup bıılunmodısıııı diişüneliııı ~ 

AJmnn)a t:ırnfından B:ılknnl:ıra 
bir taarruz gelirse bu hareket Tür
kiyeoi11 de emniyetini ihlal edehi· 
lir. ııovle bir vaziyette so,·yetler 
yardım clmiyecek olunrn Türkler 
neden doln)ı Bor;nzl:ırı kenrlilerine 
y:ırdım edecek olan lı:ışl>:ı <levlC'llc· 
re l:ıpatsınfor! 'Rn tıpkı hir miı•e· 
ıı rııtı karşı me ru mlidııfno v:ızi..rr 

tinde olan klm~cnin cllcriııı ve kol· 
lıırını ha~lamı1c, rıht nı;ıl mülcnr-

ğin köylerden değil. Güzel ık bır ettiğine kaııidi. Bundan wnra o bir tomar teşkil eden parasını gü· lki me,,ut arkadaş gazinonun 
t 

gazino var, Beyoğlunun bütün ki· da arka<la~ı gıbı şoförlere ancak lerek gözd<'n geçirdi. i giiııe~li bir yerini intihap ederek 
barları hava almak için böyle gu. emredt!cckti. - Bugün epeyce ıcııgiııim • di· ruYarlak ve küçük bir ma aya kar 
ne 1i günlerde hep oralara dolar· Lilı düc;iinen arkadaşnıı ku· ye güldiı • ~izim hay şoför dlin ılıklı oturdular. Lili güne5ten 
lar. caklıyarak~ r,ece çok comerttL ı;:iızlerini kırpıştıra kırpı~tıra tay. 

- Pekalô. gidclım. 1 ·- Ook dü,unme • dedı • Jlo· Zeynep irkilerek arkadaşının yörünun ceketini çıkararak yanla· 
- Haydı gel c:and bugun bır l·'·atda o1 •• B\l!J'Ün ben ~arın sen .. soıüniı al!zmda bıraktı: rındaki bir c:andalycnin arka ına 

ziyafet çekeyım. Jlk' sincmacılı· 1 7.~ynep de arkadac.ım <>ptü ,.e - Senin bar !-Ofor mü?! attı: 

ğm şerefine. --öıümi tamamladı: - .Neye şa~tın? Benim bay ~· - Rıı ne c;ıcnkl yanıyorum. 
Zeynep durumsadı. Lilı onu Bıi- arada ya ayıp gideri.ı oh för ya .. Amn bugünluk rnrınlık - Evet birden hn tırd1. 

kolundan bir tal\<:i}e .doğru çc~c· ne güze>l biJ'l hayat! . bir er. lTıun c:Urmez.. - Sen de cıknrrnna parde~üniı 
rek: 1 Biraz ronr=ı arab<ı kırlar:.ı doğ - Ya!!.. civle rahat nefe:- ala-ın. 

- !'\eye o~·le <luruyor un? Bu 1 ru ~ol aldı. Hnkil aten hayat e\i- - Du gece barda ...aıın tnnıtı· ! . 7.eynep yalnız düğmelerini çöı· 
dünya bugün var yann yok .. !o· tecek ~ibi>•di. Pürüz~iiz, duru ma. rım. Göreceksin. ne guzel bir genç 1 mekle iktifa etti. 
~an kazandığım gi!zt-! :'f'm~li. li"lj' ,.i ~üktcn c:üzlilen mrıvi yaldızlı ı· l - :\y gece: b:ı.ra mı gideccgiz? ı Lilı Jaübali bir ta' ırla garsona 

Hatay meb~s 
namzetfer1 

ilan edil~~~ 11 
Beş mebusluk ı~J 'İ 

namzet göıter• " 
BeY• 

Ankara, 3 (A.A.) -

me: 
1 Iatay vilayeti 

teftiş heyetince vilayeıı~rıtj}IJ 
-f ve ı nu usuna nazaran .... ,ıı 

vfı" mcbusan knnununa te .1~ 
vilayetten beş mebus se~ı 
karar verilmiştir. •

51 
fi 

Cumhuriyet Halk p;ırtı ıJ 
nel Başkanlık divanı a~ı1' iP: 

·çııı 
nan bu beş mebusluk ı 'f' 
lcri alfabe sırasiyle aşağı pi, 
cedilmiş olan on iki ıatı;#sİ 
namzedi olarak ilan cdı 
karar verdi. eııi? 

Vilayetin ikinci nıürı\tr~ 
reylerini bu on iki narn:ı:e it~ 
lcdikleri ·beş zata vcreccl< 

11 ali Bunlardan en cok rey ,d 
~ S•l 

zatın kanunen mebus 
111 

ı 

olmaları tabiidir. Muhtere e 
ci müntehiplerc tebliğ " 
eylerim. 

C. H. P. Genel Başk~~ 
Başvek1 ~ 

Dr. Refik S•Y ... 
e··· 

1 - Abdülgani Türk11' ıci' ~ 
Ab,duUah Mursal 3 -13'11~ Y 
kı Kunt, 4 - Hamdi 5el~ rİ ~ 
Mehmet Teeirli, 6 - Jllıl )l 
dın Konuralp, 7 - Bayırı, 91 

Bereket, 8 - Samih A;;:; ' 
Selim Çelenk, 1 O - S ~ 
dir Uluç, ı ı - ŞeJhurtl 

12 - Dr. Vedi Bilgin. 
-0- • Jt 

u ki h e1111 - _ase astan ·,ıı 
yapılacak mer•11fll~ 
Haseki hastau_cslnin ~ııııı" ~ 

nun 400 üncli yıldönUrı10 b 

ııebetiyle hu ay soııurıd~c~ 
merasim yapılacaktır. çııscr 

valinin bir ıııılku ile ~tr 
rektör Ct'mil Bilııcl, üni .,.o {)aııır '°' 
tarihi profcsörU $UhCY1 

1 
~~ 

hastane başhekimi Nıııı11 pP'-_ 
nutuk söyliycceklcrdlr· 1 
hastanesi 1539 dıı J:laŞt'.1' rf.l' 
karşısındaki medrcsenitı 'pı~ ,·s. kjl 
da vo imaretin yanırıdıı ;ııJ ' 
hr. Hıuıtaue 19 uncu ıı 
dınlo.ra tahsis edilmiştir. ~ 

E' inıizc ~l'le<"rk rifr<' ı::ll;r' 
nı bo ~C\ irmek. Tiir1' ,r. .. /• 

,r ~ 
kanaf.fiM, kızıla) l iliıı,.~ıt jjl~ill 
..,r~. kfm,.eslz ~'a.\TUlPr_,ı ~ 
rakmak clrmcktir. 

ILElal:~ 
seslt'ndi: 

1 
.... 

- Carson! allo ga~~· !Jıır 
7.erncbe dönerek _ scnı.ıı ~.!11· 
~üıcl bir kır yemeği yı) c

111 
,-c 

Zcyntp bu kadar yard'. 1111i· 
ram karşı~ında biraz ct

1
•111 ı 

hiydi. Elinin bu iyilikleri 0, · 
ödıyecekti?! Birdcnbi~l! ,ef" 
acısını duyduğu çimdıldC '01111(. 

ıçradı. Fakat Eli "uratlc 11r11ı 
lini tutarak hem ~ükCıt. ·ıc ç• ~ 
~·~ıvaşça ka~lan ve g(~zıcr~~11ı'.r'~ 
çapkın arkalarmdakı ta ccıııi 

d . z CP :ı ı ı şaret e ıyordu. eyn ,. tı ·' 1 
bakı"la j,.,aret edilen yer~ ,,(<1#1 ıı . "' . Jc ,. 
tan sonra sırıttı. lki elıf ~,ı . 

:ıı· ~ 
ğı taflan yapraklaı:ı ortı'ş tı 
genç bir erkek baı.1 uıa ,.ı.:ıd 
ra bakıyordu. Eli sırıtan ~ı: . 
na iğilerek u ulca fı~11dıı . rtıı 

. b"\11 
- Gördüğünii hıç ~ 

- Tanıyor musun? '( .:.<t'r 
. - Yoo!. Ya cebi bO~. b',,;r ıı\" 

"sk,111 V' 
Yahut da cüzdanı şt ,,r> 

(Uo,·ııJ111 



H A B E R - tı k~ıım Postam 

llsya aleyhindeki 
Al 111 an plan 1 
~~~ Leh hariciqe nazırı . 

yapılan gizli 
tekiifi ifşa etti 

1 ı .. , 

ltn· "·• • 
.• ' l'olon~·a 1 .• , • . 1 "ııg1.r ıu ... unıetının Pa-

11~ırıı c naklccl i lr.crği Pııris-
•ı 11ıckt .ı· aı 111 Cuır. Başn!kil :Sı-

•l.ın1 r1111:ııı1J.1 Polon~ a ha~
tlı ıı. 1 ~ olıtuğuııuan, lıarlıiyı; 

' ll'rıı ·~ k4 ı 1. :ısıa lıııluıını:ık iiıcre 
, '·ltı ,1' ~:ıkıır. I>oluııya harlıi-

1 .ı !:en J> l 1111. e ari ... ıc kalacaktır. 
'''·i 0111111 lıir ~·ok vil;iycllc· 

lı· 111.ıre ·ı· 
,d aıar . ı anının, lıilhas'>a 

td'ı larfıııda le'>lıit ve mü-
' l'lı h· . 

1 e~ ı •tLı ıfo,aatı i>l·rt:ırar 
ı ıst,j 1 • 
~kıc 

1
. 'le en ikri ı.ıcl<lıği bil 

u •C ıııc·~'Lınuıı .ı-.. kt•ı·i !Jir ılik· 
• •ll I '

1 11'1 olıııaclığını tevil 
ıı • 

~ kı \' • 
d;· c y ... 1 
: lar 111 ıl· '"111 l:ılyan nazırları 

1 )" a ılc,·iı· Ye ır-.tiııı ıııu· 
lr 1 '1 1lnı 1 ,ı. 1 \' 

111 • .ıı·ı ır. eni nnr.ır· 
l 1 1 hııiı 

1111.111•
1 

ı·~;.ıı·Jar ela Musoli-

1 
111 <!:1 tahlif cılilıııi,.,Jcr· 

4 • 

k 
1111 lıc·ı 

il "'ıı;ı 1 .. 1 'ı·ct n<ı:r.ırı Sl:ınlc\' A· 
' \ı • 

tc~c l' 11ıla ~ aptı~ı hı-.ı :rn:ılla 
ı 1 •:!ikan dl·ı kilel'İlc olan 

' ıı:ı\cl . . • . • 
, t tı,~ı·~ •ctlnııu ınkı~ar el· 
1 ~ nı'lı 111 1:1.iq"ır tleı·Jcllcrlc ln-
4ı sınıt 

~ı llıliı '1 nıiizakcrclcr yapıl· 
• \ l~ı· .. ~· ık lıu lıalıı;ı ınrsilat 

1 '<>I ~ .. 
~.1 •lrırl·ı · 'J~lcıırııhlir. 

ıı ' 11" • 
~ 1 ı hn· •ıınayiş\'ilcr ile polis 
• h t, lflcıı ~·:ırpışmalar ol

r~~ 
'tı ıcı.ıc y · 

tt .\J 1 oıx du Pcupl $!ar.c-
l:cı '. s~f)\'ıl:ın öi::rcniltlii'iine 

~•ka . . . . "' 
ıkt ı,11 ., .. 1 Şc;;ı p:ırtbinin ina 

1 %kı:'.
111 \':ıziycli clrarilc 

~, 1ır k· 1 sonra harbi t:ıkbih 
• •lrıır . . l'.t surctı l::ıh11l dınış· 

rıııı 
ı ~1 t 11111r."ılyos11, E:ıllo\'icrckld 
, ı ı ıtc · 

1 U~ta rın or:ııl:ııı çıkarıl-
'' •ıı· ~ 1111 hilılirmcklcclir. 

1 1'1·k·1
11

' •liirı ·ıı...~:ım ltnl•"lll or· 
;\. ' l\t 1 • ·,o • " ' 

q "Jı 11 k l;ırlıiyc reisi mareşal 
l r ı tılıuJ ederek askeri • ı, ı:ı~k 1 

l 
\ l!lıı 111 1111 n uzuıı hi r mül:'.ı-
lııcl"k ııu~ıur. '1 1 :ıı]· . 

~ t~ i "<:~ rC'1sir11ınhur nıır.\ el-
aııq /'n<', :1·:ırdıın., komite· 

~~ İ\tı_. 'f 
~ı . ' tnu''d·· l" v .. 
~ ıl'\ :'\ • ur ugune 

• ~ 1'%~~eı : nıemurlar 
L~k l'r\aı.rlf müdürlü~ünc 
"l' tıı ' h\~ <a ftııt·ernurlar için dün mü-
, ~ 18 1 .. 

1~an1 yapılmı[5tır. 1mtL 
ı~ "''Şı ..: 

tdn L o,•Mniştir. Netice bu 
•1cı1· j 1 olac:ıktrr. 

" l\~iJ· --0-
ij<ti l~l·=-r 35 b. t 
~ \, · ın on 

ı y~ • • 

ı.. ııgiı: 11'lcır a.1 .ı-ı ~-- 1 ·l"\r 1 
~~" ·ıler 
q tıı~~cre /\ tnuhtclif mal1ar al-
\~ \l~<lkcr nkarada alakaclatlar
t- ~ı. eler 

le·~rcıer biı:apmaktadırlar. 
~Cti rı ~'kıi . ..a~_sa lzmirde 

1
i !~~ u:~Cdir, ~~n l.ı~um ve incirler 

..,,~ ı~,l ·tırıı,,. lngıhzlcr 27 bin 
r• ~l;ı c 8 bi 
eı· tdır. n ton da incir a. 

Atıa.ı ~ 
arın d l 'ı~\t~ suyu n la 

lı~nak t\ tasınacak 
\ Iıı. 11 aıc .., • 

"'· ~e t ckaleti adalara su 
·~ Otı b 

lıı~~t tı 2o ~ aşında aldığı 23 
,, lr. ıırıı!'la . d' . . 
'~a · ~t:lec ~ ın ırmuıtır. Bu 

} 
ha, \ı ~k Yn7.a adaların su 

~\! 1 -
J 11 ı aınış olacaktır 

-~· -- . ı l va.ı· o-
n ~l\h .. 1 

1 muavini geldi 
~ ~q· " vaı· 
~ lı;ı\i~~~n An~ muavinliğine ta· 
~ 1 l iaıu.ı-ara belediye reis 

~~t~~htiıni7.~' bu s.abah Ankara-
, tı"ıe • S:elını" ve vilavete Ur "it a 1. · J 

hq,
1
· İl;ı?.;-ı t ~~ada~!arile görüş-
1}'<ıcaı.1t Csı günü vazifesi

" it. 

Paris, :! (A. A.) - Polonya 
hariciye nazırı Zaleski, Petit Pn. 

rillien gazetesinin bir muharriri

ne beyanatta bulunarak von RiL· 
bentropun 21 mnrt 19:!9 tarihin. 

de Brrlindeki Polonya sefirine 
Almanya ile Polonyanın Sovyc! 

Rusya aleyhinde mesai birliği 

yapmasını natık bir pliin teklif 
ctmi:, oldu~unu ifı;a etmi[5tir. 

Diğer taraftan 26 ilklc~rin f':)~ 

de von Ribb('ntrop, Polonya S'.'.'fi. 

rine müst<'mlckclr.rc ait mütale -
bat ::ı'.lhasında Alm:mya ile Po . 
Ionyanm tcı;l'iki mesai etmesine 
dair bir plan tekli[ l':''IPmiştir. 

Zaleski, Polonyanın Almnn ha

riciye nıızırmm her iki teklifine 

c!c kulak asmamış olduğunu ila· 

\'t' etmişi ir. 

R usya , Demiryollarım 

de)~tirıyor 

Lonclra, 4. (Hususi) - Gazete. 
lerin yaz<lıı~ma güre, Itusya, Le _ 

hisl:ında iııg:ı.1 ctt iği yerlerde 
dcmiry<>llarını dq~i;ıtirmekte ve 
bütün Tiusyaca oltlurru ~ibi, bey
n~lmilel mikyastan on santim d:ı_ 
ha g-eni[5 olan raylar koymakta -

dır. 

Bir istila esnasında, düşmanın 

ml'mlrkettcki hatlardan kr.ndi lo· 

koınotifl~ıilc ilcr~cmcmesi iç:in bu 
:ıınRn bu usul Ç:ırlık zam~mınıia 

knbul edilmişti ve bu gün de bü_ 
tün nus~·ada t:ı ( bik edilmekte

dir. 

lngiliz Bahriye l\lazırı 
Parıse gitti 

Garp cep :ıesinde 
cihetinde tekrar 

harekat Sar 
\ıararet i endı 

Pari!, 4. - Ha\'as ajansı tara
fından Yerilen malfımala naza.. 

ran geçen hafta Almanlar Sar 
mmtakasmda faaliyet göstcnni;:ı -
lcrkcn dündenberi Orenthal çı -
kmtı!mın iki tarafında harekita 

başlamıı)lardır. Ba~1 taktibcn altı 
kilometre geni!!liktc olan bu çx • 
kıntı, Zvcibruckcn şehrinden sc_ 
kiz kilometre ve Alman hududun
dan da bir kilometre kndar me. 
safcdc bulunan Orenthal mevkü
nin adrm taşımaktadır. 

Muhaııamatm başmdanbcri bu 
çıkıntının Fransız kıtaatı tara -
fından işgal edilmiş olması Alman 
münakalatını La Blief ile Pirma_ 
sens arnsında fevkalade işkal ey_ 

!emektedir. Dün Alman keşif kol 

ları bilhassa bu mevkide çok faa
liyet göstermi!}tir. 
Diğer taraftan Sarrchcnıinesin 

~imalinde Alman kıtaatmın hare 
katı mliııahede olunmuştur. Al • 
manların Orenthal çıkıntısına kar 
!51 bir hücumda bulunmaları rnuh· 
temeldir. 

Düşürülen 
tayyare] eri 

Alman 

!ki motörlil bir Alman keşif 

tayyaresi bir lngiliz avcı tayya _ 
resi tarafından Fransız toprağına 
düşürülmüştür. 

Fransız kumandanlığı teşriniev_ 

vcl ayına ait hava faaliyeti bi -
lançosunu henüz ncşretmemiştir. 

Fakat iyi malümat alan mahafil. 
den öğrcnilcliğinc göre, tcşriniev· 

vcldc dü~ürülen Alman tayyare • 
!eri on kadardır ve binaenaleyh 

te~rinievvcl sonunda harbin ba _ 
şıııdanbcri 28 Alman 
düı;ürülmüııtür. 

tayyaresi 

.. 25 
Iugılız 

mşan 

tayyarf'c ;leri .,e 

Londra, 4. _ Dün kral, Kici 

hava baskını ile Alman tayyare. 
lerinc karşı yapılan muharebeler 
de temayüz eden beş genç tayya-
reciye nişanlarını vcrmi~tir. A. 

sırlardanbcri ilk defa olarak bir 
1ııgiliz lıükümdnrı faal bir himıet_ 
tc bulunan birk::ıç askere ni:-;nn. 
farını vermektedir. 

]{ral, allı saat Almanya üze -
rinde uc;:ııı tayy::ırcci!erlc ilk de_ 
fa ol:nak Berlin n Potsd:ım üze. 
rindr-11 uç:ın tayyarrcilcri de ka. _ 

bul edcrC'k kcndilcrilc gürfü;miiş -
tiir . 

• 

:Muhasamatın başındanberi Al. 
manyaya ait olduğundan !iÜphc e_ 
dilen bir mil~·on ton harb kaçağı 

c:n·ası miittefiklcr tarafmdan 
miisadcre olunmuştur. 

Bu eşyanın bir kısmı do~rudan 
doğruya harb levazımı imalatında 
kullanılan maddeler te;:ıkil et_ 
mektedir. 

110 Milyonluk sipariş 

Harlı levazımı n:ızırı Burgin 
gazetecilere yaptığı beyanatta 

Amerikadan 
müttefıklere 

sılah sevkıiatı 

başlıyor 
Londra, 4 - Silah ambargosu

nun kaldırılmasını rnucib olan ka. 
nun Amerikada bugün mcriycte 
girmektedir. Reisicumhur kanu_ 

nun tatbikatına dair emirnamele. 
ri bugün imzalıyacaktır. 

Nevyork rıhtımındaki İngiliz 

seyrisefain kumpanyalarının han
garlarında büyük Amerikan bom
bardıman tayyareleri sıralanmağa 
başlamı~tır. Bunlar süratle sev -

kedilcccktir. 
Amel'ika tayyare endüstrisi ha. 

len tam verimile çalışmamakla 

beraber, salahiyettar mahfiller 

seri imalat usulUnün icab ettiği 
takdirde ayda her neviden binler_ 
ce tay~·are çıkarılmasına imkan 
vereceği k::- naalindedirler. 

Ambargonun kaldırılması Ka _ 
nadada büyük memnuniyetle kar
şılanmıştır. Zira bu karar 25 bin 
tayyareci yetiştirilmek Uzcre İn -

giltere ve dominyonlar tayyareci
lerine mahsus olarak Kanadada 
bir merkez tesisi hakkındaki pro. 
jcnin tahakkukunu tesri edecek_ 
tir. 

-0-

Macaristandan Alman
ya.ya yiyecek sevkiyatı 

Budapcştc, 3 (A.A.) - Röyter 
ajansından: 

Almanyaya gönderilmekte olan 
erzak paketleri scvkiyatı çok art
mış olduğundan Macarlar, bun
dan mütccss:r olmaktadır. Ayni 
zamanda seykiyat hususunda da 
birtakım mü~külat zuhur etmiş_ 
tir. Tereya~, et \'esaireyi ihtiva e· 
den büyük ye müteaddit paketler, 
bunların hepsinden gümrük re<ı.mi 
almmal:ta• olmasına rağmen, mü· 
tema.diyen Almanyaya sevkedil· 
md;tedir. 

---o-

Hariçteki nazi şefleri 
BerJ:ni memnun 

hırakmamıs 
Faris, 4 (Radyo) - Alman 

hilkümctinin, hariçteki nazi şef
lerinin faaliyetinden memnun o1 -
madı~ı bildirilmektedir. 

Bu arada Romanyadaki Nazi 
şefi Bcrlinc çağırılmı~ ve vazüe. 
sinden azledilmi~tir. Hatta ken_ 
disinin tevkif ed ildiği söylenmek
tedir. 

harbin ba~mdanberi 110 milyon 
İngiliz IÜ'!lsma baliğ olan yeni 
siparişler yapıldığını söylemiştir. 

lngilız Bahriye Nazırı 
Londra, 4 (Ttadyo) - Bahriye 

nazırı ~Ir. Çörçil Fransız bahri. 
ye na;ı;ırı M. Campinchi ile görtiş_ 
mck üzere Pariste bulunmakta • 
du·. Nazır dün başvekil M. Dala· 
diye tarafından kabul edilmiş ve 

Fransız bahriye başkumandanı a
miral Darlan ile görüşmüştür. 

D
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Landon 

Çev•r•n 

EF'DAL 

NOGA <.,. 

içinde bulunduğun1 ~ar 
gemi rüzgariarın önüncJ 

delice birteaevvürle kosu .. 
Bir lahza sonra gü\'ertede bir / G, benim ev\'Ckc mm! bir a 

hayhuydur gidiyordu. Yuhanc:en olduğumu Ye na:-.ıl bir hayat 
yüksek sesle emirler veriyor, ge · 
miciler, denizle alakası olmıyan 

benim gibi bir adama pek karı~ık 
görünen bir sürü ipleri çekiyorlar, 
çözüyorlardı. Lakin asıl nazan 
dikkatimi celbeden bu de~il de, 
hüküm .:;ren nasırlaşmış hissizlik
ti. Olü, maziye karı~mıs bir hadi
se, yelken bezine sarılarak bir çu -
\•al ta~ kömürile denize gömülmüş 
bir vaka idi. Gemi ilerliyor, her -
kes, sanki hiç bir şey olmamı5mış 
gibi tam bir takaydi içinde işleri
ne devam { · :>rlardr. Kimse mü· 
teessir ddildi. Avcılar "Duman" 
m yeni bir hik§.yesine gülüyor -
tar, gemiciler bir takım ipleri çe • 
kiyor, ip merdi\·enleri tırmanıyor, 
Kurt Larsen rüzgarın geldiği is -
tikamette toplanmakta olan bulut 
tarı tetkik ediyordu. Bu sırada, 

mülevves şekilde ölen ve süfiiyane 
defnedilen ölü sanki bu katı yü -
rekli lakaydiden kaçıyormuş gibi 
denizin dibine do~rru batıp gidi
yordu. 

O anda, denizin gaddarlığı, mer· 
hametsizliği, dehşeti bütün çıplak

lığile gözümde çanlanmıştı. 
H ayat birdenbire manasız, de -

ğersiz, hayvani bir ~ey oluvermiş, 
çamur külçelerinin ruhsuz, kalp -
siz kımıldanışlarmdan ibaret kal • 
mı~tt. Rüzgar üstündeki parmak
lıklara dayanarak gerimizde kalan 
Kati rorniya sahillerini ye San· 
f r a n s i s k o y u saklamakta o 
lan sis kümelerine bakmağa bas -
ladım. Zaman zaman yağmur sağa 
naklan gelip geçiyor, o zaman sis 
yığın l arını göremez oluyordum. 
İçinde bulunduğum garip gemi 
rüzgarların önünde delice bir te -
hev\'ürle koşuyor, pasifik deni -
zinin ıssızlıklarına doğru açılıyor
du. 

K ISIM IV 

Kendimi yeni muhitime uydur· 
mağa çalıştığım sıralarda Ghost -
da geçirdiğim günler yüz kızartı -
cıdır ve ıztıraplarla mahmuldür. 
Tayfanın "Doktor", avcıların 

"Tomi", kaptanın ise istihza ile 
"Aşçı başı" diye çağ'ırdıklan a~ı 
ban~ karşı artık başka bir adam -
dı. Yaziyetimin d• ğişmesi onun 
bana karşı olan m,•.amelesinde de 
ani bir değişiklik meydana getir • 
mişti. Evvelce bana karşr zelilane 
bir kölcl ik göstermiş olan bu adam 
şimdi her hareketimde kusur bu -
lan sert bir fımir kcsilmi~ti. Onun 
için artık bir Leydininki kadar 
yumuşak cildli bir centilmen ol -
maktan çıkmış, laalettayin ve pek 
değersiz bir kamarot olmuştum. 

Kendisine Mister Mugriç diye 
hitap etmemde saçma bir ısrar 

göstermi5, bana yapacağım i5lcri 
tarif ederken gayrikabili taham -
mül bir ta\'ır takmmı-;tr. Geminin 
dört ufak kamarasının işlerini bi
tirdikten c;on:-a mutfakta ona yar· 
dım etmem iktıza ediyordu. Pata
tes SC"ymak, yai!;lı tal'akları yıka -
mak hususundr.ki derin cehaletim 
a~çı için bit-nck tükenmek bilme
yen bir istihza ve istihfaf mevzuu 
tc~kil ediyordu. 

çirdifrimi kaliycn nazarı itibar 
nuyordu. İtiraf ederim ki dal 
nunla çalı~mak mecburiyet 
kaldığım ilk günün ak~amı o 
kadar hissetmediP;im bir ~id 
ondan nefret etmh;tim. 

Gemideki ilk günkü hizm 
yelkenlerin camadana \'uru 
olması dolayısile (Bu gibi ta 
ri bi!ahara öğrendim) benim 
büsbütün zor olmu~tu. Çunk· 
mi • ..1ister (!) :\Iugriçin tabi 
''kudut,, bir denizde bocala 
taydı. Ak~am beş buçukta 
emriyle geminin ufak salon 
sofrayı kurdwn. Sonra mut 
pişirilen çayla ycmd~i oraya 
ı;ıdın'. Bu arada ser~ bir d 
deki ilk acı tecrübemi anlat 
dan geçemiycceğim. 

Bir elimde kocaman bir 
danlık, öbür kolumun altın 
hen::L pişirilmiş birkaç som 
mek olduğu halde mutfak ka 
dan çıkarken, aşçr arkamdan 
lenmişti: 

- Yürürken dikkat et y 
öbür dünyayı boylarsın! 

O sırad:ı uzun boyİu, m 
mikli bir adam olan Hend 
adındaki a,·cı da a .. ·cılarm y 

lan ve aralarında "anbar" 
alay ettikleri kamaradan ç 
kıç taraftaki salona doğru, 
sıra yürüyordu.Kurt Larsen 
Earasının üzerinde durmuş, 
rak sigarasını i~mckle mcş. 
Arkamdan a~rmn şcsini i~i 

- Geliyor, dikkat! 

Durdum; çünkü gelenin 
duğunu bilmiyordum. Mu 

kapısı telaşla kapatılmıştı. 

derson deli gibi ana ~ 
atılmış, iç taraftan yukarı 
tırmanmağa başlamıştı. O 
kocaman köpüklü bir dalga 
vaya doğru yükseldiğini gö 
Onun tam altındaydım. 

bunlar bana o kadar yaba 
yeni idiydi ki, zihnim süra 
lışamamıştı. Tehlikede old 
anlamıştım; o kadar. Titr 
bulunduğum yerde dona k 
Bir lahza sonra da Ku:rd 

sesini iş.ittim: 
- Bir şeye tutun! 

lüyorum Hump ! 

mış, Hamfri diyecek yerde 
ingilizcede kanbur manasın 
len Hump diye scslcnmi5 

İş işten geçmişti. Ça 
doğru atıldımsa da yarı 
üzerime doğru inen kocam 
su duvarıyla karşılaştım. 
sonra olup bitenleri pek · 
tırlıyamıyorum. Suyun al 
mış. ncfossizlikten boğul 

rabları gcçirmeğe başla 

Arlık nyaklarrm yerden k 
hiçbir istinadım kalmamıı:ı 
lar beni C\'İrip çc"iriy.-.:-la 
sola çarpıyorlardı. Dirçok 

Jar sert cisimlere çarptı 

bir dcfaıo;ında sa:;· dizim bü 
şidcktlc bir yere çarpmrşt 

ra sel, ~cldi.ği kadar ani c: 
tekrar nefes alma~a başla 
Anlnşıl:ın dalga beni almı 
fak kapısına çarptıktan s 

rüıgar üstü tarafına kada 
lemi~, oradan tekrar ğ-cri 
ti. Dizimin ağnsı o kadar 
liyc1i ki dayanam1yordum. 
cağmun üz~rinc basam!J 
Bacağımın kırıldı~ına kan· 
sırada ahçı yine ortaya ç 

- Hey! Dört admılrk 

saatte mi gidersin? Ça 
nerede? Denize mi gitti 
serııem ! Bacağın kıF 
ki kafan kınlsııydr! 

(~ 
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n m 
(Baıtarnlı ı incide) 1 tim. Doktorlara Yerilen emirle mu- sürebileceklerine aklım C'nnİyor. 

1.ındc bir milyon Bulgaristan Tür- hakkak surette ölümden kurtarıl- Ben şimdi, Cerrahpa~ hastanesi. 
künc reva görduklcri zulüm Ye taz makhğım bildirilmiş, çünkü, ben ne devam ederek yaralı bileğimi 
rık siyasetinin dostiuk 'c komşu- henfız onlara lazı.mmışım, bu su- tedavi ettiri)•orum. 
hık mefhumlarilc tclif edile- retle vücuduma suni kan ve ilfı<,; ıı: * * 
miyecck bir şekil almıs bulunduğu verilerek ölümden kurtuldum. Ço· Kitapçı Abdullahı dinledikten 
nu gösteriyor.Bu sütuıılaroa dün luk çocuğwmın gec;inniş o'duğu sonra ~ınınz ki som1ak hakkımız· 
de yazdığınuz bu hakikatler Bulga ieci günler tarif cdilec~k gibi de- dır: Dost muyuz, düsman nuyız? 
ristandan canlarım zorla kurtarıp fildir. lliz bütun ln1snft niyetimizle düş
~ gelen Bulgaristanlı Türk Yamadan ne suretle pasaport 1 manhğı ş(})llc bir t:ırafa bırakarak 
!erin bizzat anlaltıklan yaşanmı~ verildi ve ben l stanlıula nasıl Bulgar komşumuzla dost olduğu· 
mac.eralardır. Dün matlxlamıza gc grldim? 13unlar birer muamma muza h-ani bulunuronız \"C bunun 
len '.Vamalı kitaP,;t \'C muallim halinde gö7.ürnün ontindc c:uılan· bövlc olmasım isth·oruz. O halde 
Abdullah bize şunları anlalnu~tır: dıkça benim grçirnıiş olduğum Bı;lgar topraklarında, Bulgar ka· 

- 25 yıldanberi Bulgari tanın tclılikclerin içinde hiüfl. kıvranan nunlanna karşı en küçük bir ayn· 
muhtelif mıntakalcinnda '<C bil· uvallı bir milyon Türldin böyle lık ~ö~tcrmcden tam bir Bulgar 
hassa Varnada muallimlik, kitap- işkenceler içinde ııacııl bir hayat \'atandaşı gibi yaşıy:ı.n , Bulgar 
çılık ettim. Bulgaristan Türkleri- hiıkOmctini hukumcti, Bulgar top 
nin maarif ve kültür j~lerile yakın F• 1 • ra~tını toprağı sayan Bulgar Türk· 
dan':a!filradardım. Bulgar hükO· in andıyanın krinc yapılan im muamclclrri na. 
rnetlerine Bulgaristan Tfrrklerinin sJl tefsir <'lmcli? 
ma~ yapacakları müracaat son SÖZÜ Bulgarl:ır<lan bu ~kilde muamc-
laroa ibi~k kereler Sof yaya rot- le gördüğünü iddia eden y:ılmz 
tlıİı~ve Bwgar,hükfunetlcrine Bul < &!!. taralı 1 incide) kitapçı .Abdullah değil, s.ıyısızdır. 
saiist:anlTürlderi namına arizalar So\;·ct taleplerinin üçte ikfaini Bildiklerimizi razmak bize öyle 

ı kabul ettik. Yalnrr. ~imal devlcl-
'~cn ben de bulundum. geliyor ki hüsnü niyctimiıc b~'lş-

~ y lcrlnin bilaraClığt" no kabili telif 
S0n renClCl',fi~de gene birkaç ke. ltinacak \'C bunları y3znmm1zda u-"'°"' Olmadlb'l cihOUf", ""nubıı §arki ll-rc •vama Tilrlded mmtna murah· ınuronız ·ki sırf Bulgar bu;-üklc· 

razimizdo üssülharckcler tc:ıisini 
haS'olarnk' Sofyaya gönderildim rinin dikkatini çekmek endi~· kabul etmedik. li'inlandiya.nm :;c_ 
vclorada nezaretlerden, Türk mek den ba~ka türlü tefsir cdilmirccek 
tei)lenmnhedris ve diğer hususatı !crbcrliği hMDlane bir harakct to tir. 

• " • lükki edilmektedir. Halbuki bu -------------
hakkmda }bazı isteklerde bulun- bir mllda.fna. tedbiridir, •;ccavfü:t 
dt.OC Orada yenilik aleyhine, dai- değildir. Finlandiya, daima sulh 
ma'-lQşkİrtılan~yobazlar var. Şap-
ka?--:Y.Cfl, Türkiyeyi ~en ve !çindo Ya§ıunağt rırcns1p ittlhıı.z 
~ otm.1§1.ir. Verdiğimiz ccvnb, Fin • 

Bu.!i3rlstan,pürküne maarif ve landlyanm eon 15özlldUr. 
~illtilr sahasmcl;\ önayak' olan CeleTrC nnlnşm.a.slle tnhkiminc 
rüik1.ere~birertcasus nazarile b3.. mllsaadc edilen. .Anl:ı.nd ndalan -
'·ılır .. Hert mwievvcr Tilrk Türki· nm talıldm1'\f.:m: kıı.1mı:ımnı kıı.bul 
) "nin\bir casUSudurt ~ '"'-,,,. 'IÇUenıe_, '""·'• 

Müzakereler 
Patis. 4' - Mosko\'adaki Fin-

Bir moda.Jıaline gelen bu.ı.t.u: 
:ı ·k ve zu1üm 'siyaseti · yüzünden 
"•;Jga.ristanda] parmakla <\gösterile

.k birt.'tjınc münevveritı~ kalma· f laııdlya heyeti diln aqam sa.at 
i~ ' 18 do Kremline ı;itmi tir. Heyet 

ıııştrr.~n:scneıer içinde yüzlerce , ile MolotQf lU"88Il1daki konışnalar 
muallim, garetcci , ·ve münevver blr Mat ııürmtlşUlr. Bu .konu6ma. 
TJ.irk:l~vatana firar\"Vepltica et· lar ha.kkmd& hiçbir eo.Y n().§rcdil. 

~uriyeti ~nda) btra· ın~"So do müznkcrclerin d~·ıı.m 
kılm§tır.: Benim ba,Şmldanigeçen edeceği zannolunuyor. 
kÔr:kU~ ~ :maan, ıfağh~oslgfinü 
b.fştanuş ve~tım :bir~ay f sürüm~ 
yani • anavtana iltica ettikten 
~ nihayete•erlniştir. Bu kor. 
kunç %ulüm ve'isıtencc! m~
nm ~i~ tdayak, intihar.1 tehdit 
ve en nihayet vataıldan 1 ko\ıılma 
safhaları vardır. 

Pravdanın makalesi 
Mosko~da ~rknn. Pravdn. gaze-

• tesi yn.zdrft 'bir nınkalt'do 'dJyor 
Jd: 

"Lcningmd ve civa:n.ıun hem 
ka.rada.n vo hem. do denizden om

.niyetini t em.in eylemek SovyeUer 
Birliğinin ynlnız hakkı değil, ayni 
~ınruıda vazifesidir. Husus.ite ki 
bu civar halkmm nüfw;u bUliln 

Lehistanda alacağı olan 
tüccarlar 

Ankara, 3 (A.A.) - Ticaret 
V ekaletindcn tebliğ edilmiştir: 

Polonyayn mal sevkctmiş olup 
ta son vaziyetler dolayısiyle ala
cakları henüz Polonya kliring 
müesseselerince Türkiye CUtn -
buriyct Merkez Bankasına hava. 
le edilmemi olan ihraeatı;ılan -
muın mallannı Polonyaya sevk, 
ithal ve alakadar ithalatçı tara -
fmdan tesellüm edildiğini mil-

' beyyin ihracat:- beyannamesi, sa
trş faturası veya musaddak sureti 
mutavassıt banka dekontu ve sa. 
ire ı;ibi müsbet vesikalarla birlik. 
te derhal Ticaret Vekfiletinc miL 

' 
r~tlan lazımdır • 

sinemasJnın ı 
Görülınt'Jtılş bir munı.rtakıyetle ı:;östennnkto oldoi'lı , .e slnemaıım lılral ı;:ift :ırU~tl 

BARBARA STAN\~1YCK ve JOHN BOLES 

-·E i-~wV.E -~, ,. h''"'S E ... ,. d'iNiM 
(STELLA DALLAS) ~ 

, fllmlnl nıutlaka gidip ~örUııilı.. Jliltiln n.nne1crlc kn.ılrnlnnn ~örmeleri lüzımgelcn bir filnu!Lr. ~ ~f. 
"i s.~kı mı~ l "nk a • . • n~kı mı dnJıa bfiyllk~ SeyircUt-rfn kalplerini titreten hlr cc:ıh t"''f'J'. tı:h·ctcrı · 

JUfü: .AL yo A' nıpa harbi. 
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~ALEMDAR ve Milli Sinemalarında başladı 
ı~ı M KAA RAPıOLEN ... KAÇNR·=röBrN EETf ~ 
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=.!:::."=:-.r::=:-_·.:::::' nasll yiikscldi? Nasıl parladı'?. Nasıl sön<lü ?. Biitün cihan tarihini sallayan bu ~ce sır 
939 un bu en büyiik filminde hayranhklH ''C ibretlerle seyrctmiyecck bir yirsnirıcı ıı 
inasm olamn7.. Mümessilleri: NO R,'\-1A SHEARER ve TYRON POWER· 

m~ lki devre birden - Türkçe ısözlü 

::=: Ü em dal r d a : Cumartesi matineleri: Saat 13, 15.5, 18 gece 21 de 
;;:: 
g~ M 1 llü0de Cumartesi matindcri: 12, 14.S. 17. Gece 20.45 de. 
::1: 
wı~::ıın:::er::.-:·=~==ti~a.ı:etiE:::::.=:F:e::ı::.:::::::..:----ı::r.ı~c!!S!™i===~ rn......... ...... • ...... ıı;rc • .,.-..-...::ı: .. - · .. ········r: .......... -........ ~-=--··-·····;ı;;;;:=::::=::~~~~ 

AA _ _ ___ fili !fi 

.Mcmlokctlmi?:do hiç bir l•'ilmln knznnmndığı l'l\U\"aflnklyoti J·nznnan, Hiç bir tilOl 
ı:örcmcdi -;I mu'\"ntfnklycti s6rcn bUyUk Tllrk Filmi 

' Cenneft ın 

Yalnız Sinemasında devam ediyor· 
llflvc olarak: ANKARADA CUMHURtYET BAYRAMI 

Bııglln seanslar snnt U - 2 - 4.16 - 6.30 '\"O 9 eli\. 
• DIJ, ko t : ı ~ ,." 2 ı::cnnı::la'rı tt>nıilf\tlulır.) 

ır:r -.. Bugün: R sinemasında~ 
- Bütün hasılat r ekorunu kırnn ve ı:;örülmem.iş bir muvaffakf}·ctle gösterilen 

Genç, Şirin, Sevimli ve Güzel Yıldız: .. 
lOEANINIA D u ~ ra n N'nn 

e <n Mm, en mükcm-ı ve lt y•naA taN "Yf en ş 

•f 1• 
Neş'e, gençnlik, musiki, §arkı ve dan~ kaynağını siı: de mut t.ka gidip görünii:ı. Ke)'1, 

eğleneceksiniz:. ilaveten:: E KLER JURNAL oon ldilnya havadisler• 
_,,,,,......,."""'",...., tl iffiill Bııgün saat l ve 2.30 tcnzilAtlı matineler. [Rll!W1111BJ!~a~ 

~~- ~a 
Buyün L a 1 e Sinemasın 

ll J...._'\·1a· BAT.\İLl~};'fn ru büyiik pip_.,ı 

Yturon FRANCl~X • ANNJt-: DUCAUX 'nrt 

ahi' <'ri 
1 ağustos günü Vanıada kitap

çı dUkkfuumda otururken ani bir 
lxısk,n ile taharriyat yapıldr. E· 
\imdeki bütün eşya, kitaplar ve 
mektuplar aramldıktan sonra bü· 
tün evrakım alındt ve ben tevkif 
olundum. Vamada ilcüncü kara· 
kolda tam 22 gün muhtelif i.Şken· 
~!er t'C dayak salhaları geçirdik
ten roma en nihayet sol bile~ri· 
min damarlan kesilmiş olarak 
hastanede şuurum yerine geldi. 
Kabahatimin hakiki mahiyetini 

F:inlnndiyanm nüfusunn ınundil -
dfr. Finlnndiyn, Sovyetlcrin bu 
hakkmt ve va1Jfreini tnıumrunaz. 
hk edemez. Finlandiyıuun nldığı 

tedbirler, ancak harb yapmak is· 
tcdfği tnkdirde kabili izabtır.,, 

Ç gı~ Bakir.~ , 
· l'nıit .. i:ı bir n.5km dlnmcı ı tır:ı.lııııı, b:ı.1.ir bir lh tl nı" 111 lı~· ~'' 1 
naJırnı, olı l iiriirii bir J' •Jmbctln ılt'rİn hiı• l'ftnmr ya~n1All lı 

1 
f:wiıı .. ıclır 1,orıl 

bilmiyordum. 
Soiyada Bulgar dahılirc neza· 

reti 2723 nwnaralı bir telgraf e
\'imamcsile tevkifimi emretmiş, 

bunun üzerine ara5tırmalar ve iş· 
kenccler }'apılmı~tır. Me\kuf kal· 
drtrım 22 gOn zarfında cehennemi 
bir hayatın korkunç sahneleri için 
de kıvranıp durdum. Benim te\•· 
ki f ediimekliğim üzerine seneler -
denberi rctiştirmi~ olduğum \'e 
V~rna kazasilc Bulgari tanın muh 
telif mıntakalarmda }'a51yaıı yüz
lerce talebem ve diğer Türkler 
deheet içinde ka!mıJardır. Dunla· 
nn hepsi bugün ~ rı:n·'lf~ıı:ı ilt ica ça 
rclcri ar.-~hm1:ıktnrlır. ?\ k \ kuf 
iken ~f"t"1' 1Pri hir iki. \"C Cç kere 
oonlınc.ıy;ı k:ırJn~ ci:n cık atddık· 

tan ~nrn nir 1-"k•' "' :t! rhvor ve 
""'aılcru. bf>nli!ömr m:ı 1 ı1' olama· 
dan ba\'g.01 hir h;ılc'c kah\·ordum. 
Bir tl!'f sö:rlemiwxfar ve. henden 
~.iini hilmivordum. 2:? 

...., ~ snl kohttnun c.'arn'!.rları 
~ ... ~ "N"Y<' f!litlırül · 

ttt;,"'iı:an za) · e~~=ş.. 

Tekliher 
Skandinavfon Tclcgram njnnm

nm Helsinkidcn öğrendiğine göre 
Husyn, lfolotorun nulkurıön li'J.n

landlyndnn istenenlerden başkaca 
Pcstsnmo ınnıtaknsmm dn terkini 
talcb eyle.ıncktedir. Bu suretle 
Rusyn Norvcçlc de hcmhudud o. 
lacaktır. Buna mukabil Hmı)n Pin 
landiynyn Iındoga g öltinUn ııima _ 

llndc 3000 kilometre murabbnı 
toprak verecektir. 

Pcts:ımo mmta.kası Finlıındiy:ı· 
nın B eyaz dcınizc yr giine mah rc· 
cini teı:ıkil l'tmrktcdir. Utından 
baı:ıkn bu nıınt:ıkn Finlnndiynnın 
demir sana) il VC' mnr!C'nk r mcr • 
krzirlir. Binaenaleyh ı ınl.rndira • 
nın bu tale bi rcdded"cr!;in c ınu . 

hakkak nn1.:u lyle ba 'cılı~ cır . 

Husvnnm. A ı> tal" 1 r. 1 " :'lrının 

cenubunda bulunım l ' re c.d GI· 

111 dn istediği sö!·lcn llı or. 

İsbkrnz 
Finlandiya mi11i ml' ~. fı.:ı b tik

rnzınıı ı;imdiyc kıı'1 ıır 1J"O mll ·on 
mnrk miktarında i ı · • k r lilın: -
t ir. l>u rakam. hç: • ür ü lJ' h ıin. 

Icırin fc\•kinc edir. 1' r ta ı ft:m 

ll!lml 

" Şark on 
Ses ~rah ABD Ü LVE HAP' n 
Mestedici bir müzik..· Gaşyedici bülbül nağ
meleri ... Lahuti sesler ve hazin bir aşk ile dolu 

e z ·· ı 
Türkçe sözlü -Aı·apça şarlulı miistesna filmi 
1r ~~ ~ n M 5nnemasuın o n 

İstanbul sayın sinema meraklılarına en b üyük 
bayram hediyesi olacaktır. 

Avrupadan dönen j 
talebeler Almanlarla R usla r 

1 mübadele edilecek /\nkara. 3 (A.A.) - Fransa, I . 
Bekil:~ . in<> ]}ere, İsvicrc ve İtal. Bcrlın, 3 (A.A.) -- .\lınan \'e 
yada hi'ki'l;ct he!ahın:ı tahsilde ~·ovyet htikumetleri bugün bir an. 

lı~ma yapmış!ardır. Bu anla~
ın:ıra s~ke, garbi Vkrayna YC 13e· 
raı Hu yada bulunan J\lmaıılarl::ı 
~:m,di iman mmtaka ında bıılw 
n·•n <' ki l'<ıl(lm·a top,.~k1nrrııd ı.i 
bütün l'krarna1 ılnr. Biloruc;yah. 
lar, Ru ~ar \ "C Hütcnralılar diğer 

tarafın topral:l:ı.rına hic:cl cdc!lilc 
ceklerdir. 

iJ:c•1 memkl:cte alınan okuma 
yerlerinden hangi tarihte ayni. 

clıki arını ve h angi tarihte mcm. 
!.kete geldiklerini açık adresleri 
ile \'e en çot~ b:r hafta zaı fıııd;ı 
birı'.'r mektupla yiikşek öğret • 
m"n genci dircktörliiğünc b:ldir· 
tnd ri ictenilmcktrdir. 

flfn·cten : Hıırı11la, dt•niıdc, lın\'ıul:\ bir Jı nltnlık on ıınrb rŞ ı 
r rnkli ~I 1 K 1 ~ 

mı:a•• Uu~Un -;a:ıt 1 YC 2.30 ıl ıı. \ICU J; nıaUnelcr ~~~ 
- - ·ı!Jl:·:~ 
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laıın,,hatırası neden bu 

"-t~ı? Evet Fımmıu 
~\J~.\0nu. tayyare hu. 
~ ~ henüz uykuda i
~ '- 'Yni aldığı zaman bu sı
\ı ~ Zflınanda dolgun vücu· 

-~a temaSt onu eıtk. 
bera ·~ gibi olmu~tu. Bu

bcr genç kıza kar~ı ala· 
l!adece ınaddi ve ~ bir 

~~~mineli. 
~ ol~u~tu ve Hayın da1· 

l> Yürumekte devam edi. 
.. arkta idi. Hayın dıpn 
Uıere Yürüdü. Bu sırada 

Uzun boylu bir kadın 

~~ ı~ 0rıa bakmamıştı. Fakat 
SCtçtrkcn adımlarını ya· 
~~ı ve tereddüt ~r gö
~i U farketti. Ehemmiyet 
"~koda yürüdü. Ycımnda 
~ ~ kadının yanından 
~ Q~ıp dtiği zannı hasıl 
~iıı ~Ye basını çevirdi • 
, hır ses: 
~jUr ~ö Labart, dedi. S: '~ kadına baktı. Bu 
~ti Vı!la.rdı. Koyu renk bir 
:"ili >'nıiştı, Haym hemen ~P 
~~ve nezaket cümlele-

~ kız başladı. 
~ 'tt on~ ~ ~kmlıiına 
1 ~ile lleşeh bır tavırla kendi 

llOrduJu suall~ rene 
~p di• 

' Sitı cörd.V::- . ol ıt.:' ~> .... uıne memnun -
~ · !ahi[, fakat pprmadım. 
~ ~ Iİdiyorum? Her aqam 

' dolapmn da ... 
SOrdu· 

~ ~~u mı?? Bununla 
'iti...: ~nı bir casui gibi tevkif 
~tniı~ 
'hı tıddfl~ti. Tatlı bir !H" 

t Verdi: 

~~Lakin buna rağmen i
l_~ qıı catUS olamı,..calmı-

,:ı. ~· Neden bilmem? 
~~ görünüz. Başka titr.' 
~ t~ etmeme imkin yoktu. 

~ ~iU ida nasıl ... 
~' Y~~· biliyorum .. lyi 
~ ~ııtn yuinizde btn de 
~hu 'Yapardını. Fakat ben 
t .. ~ ha §ekilde bir karşılaşma 
et 'th..:_-Yrtte dü,crdim. Siz hay· 
\>~-.Yotaunuz. 
~ana sessizce birkaç adım 

~· · liaym sordu: 
s~t bana bu itimat neden? 
~l~ bu suale derhal cevap 

"lllltııı vna tesadüf ettiğine çok 
'Jlu~lrnuş görünüyordu. 

~ lt' Yorum. 
~Ot.~ hayretimi mucip 

ııı l' 1ni zamanda size söyle-
Iİ'M_ ~lar için de utanıyorum. 
'"1lıi~· .sebebsiı yere mi yalan 

b W\.ıllız? 

~~tt! 

Krıstof Koıomt>•un 
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haberi onu hamlıksız bulmamış· eynımın a · çın e e ıs o u u 
tı.Kendisini yeix ~p~umamağa rüzgar esıvordu Semering'de gördüğüm neşeli insanlar 
evvelden karar vermııtı. Faydalı . _ .. . ' b •• b d 1 ? 
bir i,e cirettk çalmnakla kederini\ Bır müddet oylecc bu garıp \·e !ip iJir hayvan iİbi nerelerde, ne ugun aca a nere e ve nası yaşıyor • 
unutacaktı. Ha!tabakıcı olacaktı, ba~ka kfilnatlar insanının arka· h:adar zaman do.a~tıtımı bilmiyor-şimdidcn kurslara de\'am ediyor. sı.~~n bak~r.ak oldu~um Y<'r<le duK~~ndı·me '! .. ldı'.,x.ı·m zaman etra- yoksa semız tavuk yüzünden 0 güzel 
du. Böylece bir ~uliyet bul- du~unceler ıçmde kal<lım. _ ... .... .. 
mut olacaktı. ~nra ba§ımı yukarı)a kaldırın. rımdaki geni:- ormanlar u tünde yerleri b ıra~up dıvarlar aşma 'ia mı gittiler 

E\inde, sabahtan akşama ka· ca uzun orman ağaçlarının uçları, güneşin tek:-ar silinmekte olduğu. :1 
dar ağlaran ihtiyar hizmetçi ile doğmakta olan fecirle sararmağa nu ve ak~amm alaca karanlığı bn:ı- \"iyanadan l\Iüııihc git.mek için m, Floryaıım plajını, Uludağın 
yalnız.eh. Çah~mak onu bu yal· ba,.lamı~ olduklarını gördüm. tırma!;:ta olduğunu farkettim. O ev\·ela Saliıburgu tutmak lfızım.. tepe:ıini \e tepesindeki karları, 
nıılıktan da kurtaracaktı. Yanımda h!IA derin bir uyku ,·akit birdenbire titredim. Oraya gitmek içın de, yakmh u • Bursanın )ernye5il O\asını, Meri-

Harm, Fransuazın evine girdi. halinde ayakta duran dev vücutlu Zira vücudumun adeta sinirleri· zaklı dört tane otomobil yolu var- cin akışını ve etrafındaki ağa~a -
ği zaman dikkatine çarpan ŞC)', eş· Hintli u~ağıma döndüm: me görünmez bir vıldırım düc;mfü.; dır. Birincisi düz gider. "Linz" rm orman haline girmis şeklini ..• 

1 
· · ·nde h - Haydi 1 ·-,·adı''· hem ... "'n gı'de· gı·b· .. d·~· · - 1 • " şehrinin kt'narınclan geçer "Lam • Bütün bu güzel manzaralan van-

yanın yer cşttrı§I göçe azırla· '-<il ı urper ıgını ve can andığını -nılmı~ hi sini veren tarz oldu. lim! hissettim . bah" a gelir. yana dizin .. O kadar uzatın ki, 
Genç kız bu eve yerle~memi~ti. \"e ormandan ağır ağır çıkntağa Ortalıkta hiçbir ses, hiçbir gü· Yukardan giden: Yüksek dağla- dört yüz kilometre kadar olsun ... 
Harekete hazır bir halde birkaç h..ı~ladık. rültü, hiç bir hareket olmadığı ve ra tırmanır; daracık, korkunç, a- Ondan sonra, bir otomobHin için~ 
iün için oturmakta>·dı. Ancak lıir Ormanın sık ağaçlan içinden bütün yapraklar ses"iz, durgun ma yine asfa!t döşeli yollardan kıv de, bu emsalsiz :manzaralar ara -
kaç oda>, açtı~tı. g-eni~ tepelere çıktığımız zaman bir akşamın içinde Adeta baygın rıla kıvrıla ilerler. Oteki: Biraz a- smdan saatlarca gidin .. 

lhti)'ar hizmetçi bu rabancı mi- güneş, parlak Hint güne~i bir kı- bir halde kımıldamadan durduk. ~ğıra inerek, kaplıcalarile meş - l~te bu dünya cenneti, Viyana-
safiri merakla süzdü. Terbiyeli zılhk denizi halinde, ideta bir kı· ları halde benim ba~ımın üstünde hur olan "Baad-I;:ıl" dan geçerek dan kalkıp, Seıneringe oradan ce
bir adam hali vardı. Fakat hazır zıllık tufanı gibi ufuklara rarıl. sanki korkunç bir rüzgar esiyor. nihayet Salizburga \'anr. nuba inip, St. l\Ii5el; buradan da 
elbi eciden tedarik edilmiş kılığı maktaydı. Ancak bol güne~ ziya~ı dimağunın etini ü:ütüyor gibi ol· Yukarıki yolun, zahmetinden İtalyanın şimaline, yani Avustur-
ilc taqrları arasında büyük bir te. gözlerime doluncadır ki kendi a· maya ba;ladı. ve kazadan korkmıranlar için yanın cenubuna Klage11furta ka -
zat göze çarpıyordu. Hanımı ile iı5hğımız dünyamıza tekrar ayak- Bu ani ,.e soğuk rüzg~nn nere- \'ah~i bir güzelliği vardır .. ''\'ook- dar inmekle görülmüş olur._ 
misafirine küçük bir salonda çay lanmın değdiğini his!eder gibi ol· den çıktığını anlamak için hay· labrük" den sonraki dağ otelleri- Viyanamn sıkıcı ~ehir havasın· 
verdi. Dıvarda fotoğraf çıkarmak dum. retle etrafıma bakınıyordum. Tek nin ze,·kine doyum olmaz. Alt mı~ dan kurtulmak, dağlarla, çam or· 
için bile &ülümsemeğc razı olma· Ba§ımda .,iddetli bir ağrı var- bir }'aprak kımıldamırordu. Jğil. ~ lıdloımtre; mütemadi:ren dağla· manian içinde kalmak için gidip 
nırı;, iri bıyıklı, alnının biçiminden dı. Bütün gece Adeta bürük bir ld dim. ra tırmanır, dağlardan iner, fakat Semeringde yatmağa karar ver -

·ı olduğu anlaşıl&n bir zabi· bus raaşdığımı ıannediyordum. Rüııir sanki benimle beraber mütemadiren ormanlar içinden dile. Alp dağlarının çamlarla ör .. 
t , ıotoğrafı siyah bir tülle örtül· Adeta yıldızlara gidip tekrar arza iğiliyordu. yol alırsınız. tülü bir tepesinde, saray gibi o -
mü}tü. Fransuaz mırı!dandı: dönmüs bir adam gibiydim. Ba§ırndan doğru müthiş bir Baad · I~ıl i~inden geçerek gi- tellerile fevkalMe olan bu sıhhat 

- Babamın fotoğrafı. Gördüğüm ve duyduğum ~yle- cereyan &ibi bu müz.iç rüzgar es· den ~se: Asıl turist yolu olduğu ınenbaı )·erde, bir gece bile kal,.. 
- E\'et. rin ba~ dönmesile hala sersem bir mckteydi. Hayrette lcaldun. için me~hur ve l~rkesçe malum - mak insanın bütün ) orgunlufunu 
Kısa bir te.rcddütten sonra dü. haldeydim. Zira bu rüzgar biraz 90nra bü- dur. Fransu\'a Jozefin de büyük alıyor. 

şündüğü ıibi kabaca söyledi: Köyümüze döndük. Hintli uşa- tün damarlarımı üıiltmeye, ta i· sarayını buraya yaptırması ve A\-usturyalılar, cidden zevkli 
- Bu kafada bir adamın cephe- ğım o anlaşılamaz, esrarengiz ~id· liklerime kadar geçmere ba;ladı. ~·azları burada geçirmesi, Bel. I~ı- insanlarmış. Onların, dağlarına 

den dönmiyeceii muhakkaktı! dclli uyku ihtiyadle hemen yatıp O vakit bu rüzgar nefis, bayıltt. lın büsbütün föhretini arttınnış • verdiği ehemmiyeti hiç bir millet 
Genç kız şa~ırdı. Fakat kendini derin derin uyuma)·a başladı. Fa. cc bir kokunun şiddetle genzime tır. bu kadar güzel .başaramamıştır. 

topladı, tasdik etti: kat ben zerre kadar uyku ihti)·acı sindiğini, hissettim. Bu kokuyu lkinci yol: St. Pölten'den a\Tl· Otellerin in~. teşkilat, temizlik 
- Evet. Onun haratında yega- duymırordum. Ruhunun biltün boğulacakmış gibi hızlı hızlı içim~ lıp, cenuba ~tnt inerek Bürük - ve ucuzluk bakunmdan, e~ni ba~

ne kederi bir oğlu olmamasıydı. teme'.leri yıkılmış bir adam gibi çekmeye başladun. O vakit bütün den kıvrılıp giden yoldur. Bu da, ka yerlerde bulmak hemen hemen 
Filvaki gençti, annem öldükten perişan, dağınık, sersem. şaşkın \•ücudumu derin bir hazzın ürper· mantara itibarile fena değildir. kabil delildir. Gelen seyahlarla 
10nra tekrar evlenebilirdi. lsteme. bir halde kırları dola,tım. meleri sarstığmı duydum. Üçüncü yol: Semcring yoludur geçinen Isviçrede bile bu kada: 
di. E"rarengiz Hint insanlarile, asıl Adeta bir yaprak gibi, bu tatlı, ki, St. Mi~lden Lizene doğru çı· mebzul ve iyi idare edilen, sonra 

- :Buna lbukabi&.~zi bir erkek Hiııtdist~nla ilk temac;ımın sarsın· bayıltıcı rilzgirlan emen ve da· kar •• Liıenden sonra da yukardan da bu kadar ucuza malcdilen o 
gibi yetiştirdi değil mi? lı:ıını ~iddetle du)·maktaydım. hnda mütemadiyen titriyen bir \'e aşaftdan olmak üzere iki yolla tellere tesadüf etmedim. Benim g· 

(Dcnmı nr) Acaba dima~ımızın mimarisini yaprak gibi titremeye başladım. Salizburga gitmek kabildir. bi, parası hesaph olan ~arklıların 

Şi•li Halkevinde dersler 
Şitli H .. kni"41n: 
Bi~ki, dikiş. !apka, Cjiçek, 

Tüdıçe, lnJiliue, Fransızca ve 
Almanca dersltrine baJlanmııtır. 
Kayrtlı olanlann n yeniden ya. 
zılmak isteyenlerin acele gelme
leri. 

Mahnnun ara.cık bir .paf\'Ulllı 

kuat h ~eacHk Jc:i• a,...,_k. Bun. 
dUl daha sevlıU lıılr \ 'ataa nzlfe
d dU laillr.hiHr .t f 

vücuda getiren bütün bilgi \'e şu· Dimağım eriyerek aydmlanmağa Dördüncü yol: Yolların en gü. zenginler kadar mirasyedice yaşa • 
urlarımızrn bir hiç olduğunu anla· başlamış gibiydi : zeli, en ze\'klisi olanı da işte bu- yabilecekleri yerler, hiç şüphe yok 
mak mı beni bu kadar sarsmıştı? Bu kokuyu tanımıştım ! 1 dur ... Viyanadan Salizburga git • ki: Bu AJp dağtanrun sırtlarıdır. 
Yoksa birden büsbütün nisanla. Bütün canıma sinmekte ve bü· mek için, herhangi yoldan, iki yüz Ama, ne fayda ki, birkaç zaman 
nn dimağlarındaki başka hakikat· tün '·ücudumu titretmekte olan belki iki yüz elli kilometre daha için buraların hayaliyle yaşıya -
!ere ve başka bir kainata delmek bu kokuru tanımıştım. fazla yürümek lazımdır ama, in - cak, harbin biran e\'\cl bitmesi i· 
mi beni altilst etmi5ti? Bu koku Dabaranganm, ağaç san bir an için düşünebilir: Acaba çin dua edeceğiz. 

Bu garip hisslyatı tahlil edecek kadının, gece, ormanda, koyu sarı geçdi~im yerler mukaddes kitap • Salizburg, oradan da Münibe 
halde değildim. Fakat dimatımın mehtap ışıklan altında duyduğum lann vaadettiği cennet midir? gitmek için bu yolu tercih edip, 
adeta sancıdığmı. manevi ve mad-- o ba~,lhcı kokusuydu.. Yoksa acaibi seMi alemden biri o- ta cenuba Klagenfurta kadar i . 
di bir baş dönmesi içinde kendimi Bu kokuya ka~ı o kadar daya. lan asma bahçe burası mıdır?" di- nenler en güzel seyahati yapmış 
kaybettiğimi hissediyordum. nılmaz, o kadar delice bir iştiyak ye... olurlar .. Dünyanın en güzel çam 

Adeta vakit ve mesafe mefhum- duydum ki hayret ve dehı;et için- Istanbul ve cİ\·arının en güzel ormanları arasından geçerek, Alp 
larım ela kaybetmiştim. Zira, de yattıltm otun üstünden tekrar rerlerini toplayın. Mesela: Adala- dağlarının tepelerine, 2600 metre 
adetea, dimafı boş, kafası anlaşıl. ayağa kalktım. nn çamlarını, Yalo,·anın kaplıca- rükseklere çıkarak, temmuzun sı· 
maı, belirsiz hayaletlerle dolu ga- ( Devamı Tar) otellerini, Çamlıcanın manzarası • cak günlerinde, bu dağların üs -

Boşanma kolaglaştırılmall mı? 
tündeki karların içinden kayıp 

geçmek doyulmaz bir zevktir. O 
göller, göl kenarı eğl~nceleri, sıra 

"-ıra yalı otelleri .. Sonra da bun .. 
_ ____ ....._....-.:wwwz ____ awww ____ awwwı ____ awwwı __ ~._.._.-._.._awwwı __ -..ıc:ws __ ~._~.---.._..-~awww.-.....,_..,_...._.__.. __ , 

~ı. ı;-baııtc: bir caddeye ~-

~~:::• :7:: Hüseyin Cahit Y alııın kolay 
~ ~ <>lduın ki beraber ~kak- b Y 

\arın müşterileri: Dünyanın en 
güzel kadınlan, en sıhhatli er -
kekleri. Hepsi ne5eli, hepsi bah -
tirar ... 

~ ~a~ıztn siıin hesabı· o "-' t f t d ' "-' • ı 
~~:~~-:=:~~~ şanmaga ara ar egı ... 
~~:~;ı:;.ı;; i,!":;,~~~ "izalesi imkansız görülen geçimsizliklerin zamanla düzel
·~~'"':~ ıı:~:'.k mesafedt. mesi ~ümkündür, bu itibarla kolay boşanılmamalıdır,, diyor 
r '°l~·· Fakat ben mütevazi Telefonu çevmyorum. Karşı. 1 muhtacız. Her halde izdivac böy· 1 !anmanın kolaylaıtırıhnası hal;. 1 kaybeden karı, kocalar bu kanu· 

'
f'~ - nn, da\'etinizi nasıl.. ma bir kadın çıkıyor ve ıoruyo - le ciddl bir teemmüle ihtiyat' cöı ksnda diyor kı'. • b . k . . ~ ,,..ı_ • • nı mec urıyet arşısında ızdı\'ac 

~· 
1 

*' "~n söyleme!ğe ba~la- rum: terecek meseledir.. Karı koca b 'h .. ili.~ ";kın ~yle yapmanınn - Hüseyin Cahit bey orada arasında buı ceçimıizlilder olur - Medeni kanunda bir tadili· ra ':~ıın: d nı ayet v.er~ek ıçı.n 
t .~bebı olacağım dü· mı?. k" , 1 . . k. . . ta hukukçularımız ve fikir adam- ame ı sa a a arzu edtlmıycn bır 
t ıç Fı k ıza eli~ı ımkanıız zannedıbr.. larımız ara11nda' taraftar olan çok çarelere başvurmaktadırlar. 

ın sizi affedivorum - Bir dakika ... • a at m ıt .. r.. hı at d k - "" 1" he . . " ~ Y ara a ı DU fC 't Jtı da d d ı.,.t~llsu Yetanla onu takip et· ııürüzleri ıiler. Yalnız b .. 1 ıar ve olmıyanlar var. Bunlar . ..raı a ~. evam c en 
l~' az ne iri bir kızdı. Ken. Sonra Hüseyin Cahit Yalçının • . . u ~Uf- kendi noktai nazarlarına cöre aı~e munaaebetınan amme menfa. 

ı.._, sesi... Anketimizin mcvıuunu terek hayatın ıçtınabı ımkan11z bı·r takım u . be 1 • . atıne fayda temin etmiyeceg~ind-
ıı ~·,ı:~"ız rere süpı.-ıendı' • m cıp ae p ere ııtınat ~ 

•• "-l uııı; anlattım. . zorluklarına tahammül edebile • etmektcdirl .. r 0 ıı;• ti' •1 • . fliphe e>:lilmcmek lbımdır. Vak. 
bö}" 1 gönlünü almak düşün cek 1 1 i .. · c.ıt n meaı iL 

""·· b'ır' davranıı.·ordu. Onun· - Ben, dedj, bu akpm An - o cun u u cöıtermek lizım· tenen hük"' 1 L •• k tim pek dar oJdufu için size bu 
J k dır y L-- h' bi d um er aon ve Alt ı ae • ~ • do.,ta hitap edermiş araya cidiyorum. Fakat bu hu. . · o-. ıç r kı ınla erkek, tini almamıı olmakJ be b mevzu etrafında daha fazla iıa-

~e ı;:a • • k ıuıta dütUndUkterlmi §İmdi söy. hır arada yapyamaz. iki mizacın bunlar ı'ç'ı •ö t .1 a b bra er, hat veremiyecefim. 
""- lft ':?ımı onu~U)'Ordu. biribi . bil . . . n • ı en en es a ı mu· ·~bir h 1 ölumü Pransu1lı1 pe· liyeyim . . n~e ~y~ meaı ıçan. epeyce cibe tadile taraftar olanlann mli- . Yalnız h a z ı r 1 a n a n ta· 
'"llfdjrı..ı~ de bırakmı~tı. Kederi. Hemen kiğr:lı, kalemi aldım çetin ~1~ ıntıbak bıdi"11 vukua tal ·alarını daha varid ı&termck diUtın ihtiyaca cevap vereceği 

;_.-en f"'"la ı'zh."r _._..ı • .ı- gelmchdır. Onun için botanma· tedı"r. kanaatini beslemekte oldu~umu 
'"'lJ -. .. ıcuı~ UÇ ve Hiiaeyin Cahiclin aöyledikleri- • ~, .. 
1
_,eu. O, bu k-..a~- k•ndisı'· · ~ b 

1 
d nın pek kolayla1tınlma11 bence bildirmekle iktifa edece~im. 

"1.1 aK:•" ~ nı yazmaga ata ım; · d F' • - ı,,_l"nd hazrrlamıc:tı. Harbı'n musıp eğildir.. ılhıkika timdiye kadar tat. Eaat Ekeman; bir llviha ha-
... - ., , - Ben kolay boranmanın ta- b k r 

"i; .a, ne L-d,.... .....ı.. ıabit r d . i at sahasında bu defipldifin zırlamakla meıO'uldü. Onun için 
.,,,. ,_ - '" \""' ra tarı ejilim. Hayattıı! bazı ka. • • • dah f • •tı ı-. •Jı.ı:nh·or .ı~kl· Baba a aydalr olacafı hükmUnU daha çok izahat fıtemedim ve 
'llrı • u~, 1 • rarlar vardlt' ki onları ittihaz et. ar ara d h · verdiren Hbepler eklik de&:Jdir. te-kkilr ederek aynlcbm. 

"-1'1 a ulunmacr merl,.n CV"('l u~··., ..:ıı·i·:;.,mı·-e • '-- - -- 1 •• •-l' • "v" ....... t r.Pf' r~v~'l'n ..1.,, "'o ft(r .. ad k ku • • d n... (J - D .. r a yaşama vvetını Ka ri KA y ABAL 

za,·allılar! .. Şimdi acaba ne hal 
deler, oraları ne !1alde?.. lşte bu 
acı!.. Rahatsın. Mcc:utsun. Her 
~erin var. Karın, çocu6run, anan, 
baban, sevgilin ye paran.. Fakat 
~ünün birinde bir macera merak -
lı-ı çıkıyor. Karıc:ı rüzünden, ~ • 
ni yerinden, yurdundan ~öküyor. 

Heybeni arkana ı:ırtlamp yola dü-
züyor. 

- Ner"ye? 

- Elendi. kom•u."1un tavufo -
na JZiiz dik.mi~: onun için kav • 
~aya! .. 

E\'ine hırc:ız gire , can ve mal 
ha\'lile heriı i:ı r.ırtla~ma at111r-=m. 
TEpeler en ne ata: karın 'ar .. Te
')"lenirsen, ne yanalım ka<ler ... 
Trablu~garpte. Balkanlarda, Ara
bistanda alt olduk: "Eh, ne rapa· 
lım, kader'' dedik... Çanakk:ıieye. 

,\nadolur:ı göz dikenleri: Salla•ır: 
~ip geldikleri rere kadar sa\"tr -

duk .. ,l\lemleket te harap oldu ama 
"oh ne fı.la. bu da kardır!" c!iye 
sevindik.. Sıhhat Ye sağlık b·~~e 

oldukça: ka'an harabeleri rnamtı -
reye çeviririz, dedi. Ded'ğimiz gi· 

0 L·u ~ · · · u en ıa,..ayı çevınnı:r.,, 



Almanya sulh peşin· 
de mi, taarruza mı 

hazırlanıyor? 
(Ba, tarafı 1 incide) karp muazzam bir taarruz yapıl· 

verilmiş olduğu da i~ret edilmek. ma ında ıc:rar ediyorlar. Bunların 
tecür. Fakat bu ziyaretin ltalymlan istediği İngiltereyc kar-51 kütle ha. 
yeni bir sulh tavassutu yapmasını !inde ha\ra hücum'arı yapılması. 
ricaya matuf olduğu daha kuvvet- harp filo una taarruz edilmesi 
li bir ihtimal dahilinde görülüyor. ve lngiltererc a~ker çıkarmaya 

Bunlara rağmen Homada neşre· te'-'C1}biis olurma~;dır. 

dilen bir haberde :l\lare~al Görin- Avrupa fe..Jeral devletler 
gin önümüzdeki hafta Homaya sısten i 
gideccğir ~ dair verilen haberin ·ı·· 1 · her 2'- "'nede ı ınes gazı: c.)ı, v "'-· 

bizzat .Marc.5al tarafından tekz;p bir ,\vrupa harbi olmaması için 
edildiği bildirilmektedir bir "Federal r:.btcmin tc:-ıi si ni ileri 

Sovyetlerıo gayrctı ~iirmcktedir., Times diyor ki: 
Diğer . ..,ftan Deyli Ilerald ~a Her milletin kemli ın•ıkacHcratı 

zetesinin diplomatik muharririne na hakim olma ı pren~ipindcn '.ü-
göre, Alman hükumetinin mutedil çük devlet'erin AYrupanm bu
unsurlarını tutan SO\·yetler a keri günkü ~artları içinde mü ... takil yaşa 
harekatı durdurmaya ve sulhcu yamıyacaklan anla:ılmıJı:-. nina
olarak: gözükerek harbi ;;iya ·et sa- enalcyh yegane çare küçük de\'lct
hasında yapmaya Ilitleri iknaa I !erin O·lo grupu veya Balkan ::ın. 

çalışıyorlar. l tantı tarzlarında ~rup!ar halinde 
Müfrit naziler ise, İngiltere} e birlcştirilmc!eridir. 

ltalyanın vaziyeti 
ilkbaharda anlaşılacak 

ura:ıtar&fı 1 incide) 
ltalya, doğrudan doğruya bir 

teşebbüste bulunmamakla bcra· 
ber Balkanlardaki mevkiini tarsin 
etmek emelindedir. ller ne zaman 
müşküla.tın izalesi mcvruubahs o· 
lursa tavassut teklifinde bulun· 
maktan hali kalmıyor. Fakat Bul. 
Jarlar Romanyadan istcdiklerin
d0n vazgeçmek niyetini gösterme· 
mektedir. Bu bir mahzurdur. 

Rusların bugünkü vaziyette Bal 
kanlarda bir şey yapması ltalya
a beklenmiyor. Olsa olsa Ruslar 

Bulgaristandaki nüfuzlarını tak· 
viyeye çalı~caklardır. 

Balkanlarda olup bitenler İtal
yayı doğrudan doğruya alakadar 
eder; fakat bugün için atiden e
min gözükmektedir. 

Yunan gazetelerinin 
neınyatı 
Atina, - Gazeteler, Baş\'ekil 

Mctaksas ile İtalya elçisi arasın. 
da teati olun·ın mek~upları ilk say
falannda ve büyük harflerle ncş· 

bi de yaptık ... 
Tecavüze kar§ı müdafaanın - a

cı da olsa • ayrı bir zevki varchr. 
Hele sonu galibiyetle neticeleııh
ce, insanın neşesine _payan olmaz. 
Ama: "Gel! Kom:unun tavukLm 
daha semiz, bir gece baskım v~rip 

aşıralım!'' diye, evden çoluğu !:O -
Cttğu toplayıp hep birden bah\f' -
nin duvarını a~mak kadar ta~. ız 

ve zevksiz bir şey olamaz zannın • 
dayım. Şehir dahilinde yapı!nn 

bu hırsızlığı, şehirler arac:mda tat: 
bika kalkınca, istedikleri kadar 
adına "savaş!" desinler; hırsızı::: 

ve katillikten başka hir ~Y saya 
marn.. ''birer" macera meraklt<:ı l 
tavuk hırsızlığı illetine müptelfı ol l 
duysa, bunda çoluk çocuğun r.e ı 

günaiu var .. Küçük oğlana: mcl,
tebini bıraktır, büyüğünü: karı ı

mn koynundan al. Damadı kızın.

1 dan mahrum et. 
- Ne var? 
- Kom:unun tavukları semiz . ı 

miş!. . 

Bilm.iyorum; teca\'Üze u~raycı 

kom~u mu zavallı; rokrn tccavü 
edenin efradı ailesi mi?. Biri ma· 
sahibi, öteki tavuk hırsızı ... 

• • 
Şimdi düşünüyorum: Scmcring 

de gördüğüm neşeli inc:anlar bugüı~ 

acaba nerede \'C nasıl ya:ırorlar? I 
Semiz tavuk yüzünden o ~üze' 
rerı.i ..... duvarlar aşma~rn ı 
mı gitbter? Eğer öyle ise: Acırım 
on'arın tükettikleri ömre... J 

Vasfi Rıza ZOBU 

rctmc.ktc ,.c lıu vesikaları, İtalya 
ile Yunanistanı biribirinc ba~lıyan 
dostluğun resmi bir teyidi suretin 
de tavsif eyliyerck 13alkanlar ile 
~ırki Avrupada sulhun tarsininc 
hadim olacağını yazmaktadır: 

Vaziyette istıkrar 
Londra, 3 (A.A.) - Timcs ga 

zetesi ,İtalya ile Yunanistan ara
ımda teati olunan mektupları 

mevzuu bahsederek diyor ki: 

''Bu anlaşma, İtalyanın, Yu. 
nanistanın ve Türkiyenin Bal
kanlarda ve Akdenizdeki nü
fuzlarını istikrar ettirmeye ha. 
dim olsa gerektir. 

Arnavutluğun işgali üzerine 
Yunanistanın düştüğü endişeler 

İtalyan kuvvetlerinin Yunan hu 
dudundan geri alınması üzerine 
c-~ascn zail olmuştu. Keza diğer 
Balkan devletleri de İtalyan siya 
setinin birleştirici ve istikrar et. 
tirid hedefine inanmıya başla

mışlardır.,, 

Vaziyet aydınlanmıştır 
Roma, 4 - Tribuna gazetesi. 

ltalya lie Yunanistan arasında 

teati edilen mektuplardan bahse. 
derken diyor ki: 

''Bu mektuplar, vaziyeti aydın
latmıştır. Bunların manası, bü. 
tün Balkanlara ve şarki Akdeniz 
havzasına şamildir . ., 

ZAYl 

Galatasaray lisesinden aldığım 1 
tasdiknameyi 7.ayi ettim. Yflnisini 

alacai!ımdtın hül:mü yoktur. \ 
N o. :58=> rııadi ;\lısrrlıoAlu 

SON DAKi KA ----~ 

Amerika Cumhur
beyanatı 

• 

reısının 
Vaşington, 4 (A.A. )- Ruzvclt, matbuata beyanatta buluna. 

rak dcmi~tir ki: 
"- Amerika kıtası etrafında bitarnf bir mıntaka tesisine dair 

Panama konferansı tarafından ittihaz edilen karar mcr'iycte gir. 
mi§tir.,. 

E:nin bir II'enbadan alınan bir habere göre Amerikan harp ge. 
mileri mezklır ınınt.-karla yani Şimali Atlantik ile Büyük Okyanu. 
Eun Şimalinde devriye gezmektedir. Cenubi Amerikanın bitaraf 
mıntakasınd3 Atl:ı.ntik sahili Brezilya, Uruguay, Arjantin, Büyük 
Okyanus sahili de Şili ve Akuatör tarafından kontrol edilmektedir. 

Hariciye nezareti bu kararın hiçbir veçhile Amerika kıtasın
daki cumhuryetlcrdcn birinin cebir istimalini intaç edemiyeceğini 
Eöylemiştir. Devriye gemileri sadece bitaraf mıntakada dola§arak 
burada gördiiklerini Amerika hükumetine haber vereceklerdir.,, 

Zannedildiğine göre bu mıntakada muharip devletlere ait gc. 
milcrin faaliyette bulundukları görülecek olursa bu gemilerin men. 
sur oldukları memleket nezdinde diplomatik teşebbüslerde bulunu.. 
lacaktır • 

Belçika yenı gemiler yaptıracak 
Bri.ik~cl . 4 (J\.A.) - Gazete cilcri kabul <'den münakal~ıt nazı

rı deniz nakliyatı meselesine temas ederek Belçika ticaret filosunun 
kifayetsizli~i ile ecnebi ~cmilerin in na!<il k."'lbiliyctlerinin birdenbi· 
re azalması keyfiyetlerinin 13clçi kayı reni gemiler inşa etmek \'c· 
ya bitaraf devletlere ait vapurları kiralamak mecburiyctind:: lmak· 
tığmı söylcmi~tir. 

Bu ikinci hal ~ekli daha mu rnfık giirülmekkdir. Çünkü ya· 
pur in~ası en az hir sene sürecek tir . .Nazır, bu hususta acele edil· 
mesi lazımgeldiğini, çünkü mcmle kette bulun.ın gıda maddeleri ihti. 
yatının azald ığmı ,·e iktis.1di vazi yetin günden güne fenalaştığını i· 
lave eylcmi~tir. 

An1erika sularında Alınan tahtelbahiri 
Berlin, 4 (A.A.) - Amerikan sularında bir J\lman tahtclbahi

rinin "Coulmore,, ismindeki f n.~il iz şilebini torpillcdiğinc dair veri
len haber üzerine bildirilen tarihte hu mıntakada hiçbir Alman tahtct
b..ıhiri bulunmadıih resmen bildiril mektedir. 

Vilnoda son vaziyet 
Kaunas. 4 (A.A.) - Viloo mı ııtakası komiseri halk nezdinde 

bulunan bütün si!Ahların derhal tc<;lim cdilmc~hi, radyo alctlcripin 
kontrol edileceğini, ecnebi mcmlckc tlere :ıit bayrakların çekilmesi ya· 
sak olunduğunu \'C devletin cmni yetine muıir haberlerin işaa edil. 
memc:.ini h:Jdirmi~tir. Bu talimata mugayir hareket cdcnlc.-r, ~iddet

le cezalandırılacaklardır . 

Bitaraf ilk kanununda yap ilan tadilat 
Vaşinı;ton, 4 (A. A.) - Ayan ve mcbusan nıeclislcri aza.sın

dan mürckkcb muhtelit C'nclimen, dün :ınat 10.30 dıı. toplanarak hü
kiımC't~c teklif edilmiş olan bitaraflık kanunu metnini tasdik ctmi§
tir. Nihai metin, hundan sonra ayan meclisince 24 reye knrşı 55 
reyle tasdik edilmiştir. Bu melin, Ruzvcltin imzasınll arzcdilmck 
üzere Bcya;ı: saraya gönderilmeden evvel mebusan mcclisinco tasdik 
edilecektir. 

5 mebus ve ayan azasından mürckkcb olan muhtelit enciimcn 
ii.ynn meclisince kabul edilen metinde üç dcği5iklik yapmıştır: 

1 - Bitaraf gcmil~ri, Büyük Okyanus ve Hind Okyanusu sn. 
hilleriyie 35 derece şimal arzının nltındıı. bulunan Amerika kıta.sına 
silah ve cephane müstesna olmak Uzerc her türlü eşyn taşımaları. 
na ııimdiki kanunda müsaade edilmektedir. Bu eşya Amerikndan 
sevkedilmedcn CV\'Cl tns.."lrruf senetlerinin alıcı namına tanzimine 
lü;ı:um görülmemektedir. 

2 - Amcriknn kablo ve te!l'.!on kumpanynlannın rnuharih 
mcmlcketlcrlc hcsabıcari usulünü ibka etmelerine yrni kanunda 
müsaade edilmektedir. 

3 - Bitaraflık knnunu, reisicumhur t:\rafından im;ı:a edildiği 

tarihten itibaren Amcrikıın gemilerinin tasarruf senedlcri bir ecne. 
bi nam.mn tanzim cdilmiyen eşyayı nakletmclcrinc kanun rnüsaad~ 
etmemektedir. 

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

H ldiselerin -tefsiri 
Molotof un nıutkU 

ve Balkanlar 
Holot-Orun son nutku So\-yct 

Uusyanm bugünl<ü Anupa harbl 
kar.:;ısnıda bitaraf kıLl.ac.ağım 

göstcmılştlr. Bundan ba.5ka K:ıra
deniz ve Balkanlar mmtaka.<ımda 
al,di düşünülen Türk - Rus kar. 
!'l lı ldı yardım paktının lmzasma. 
mani olan en mühim amilin de 
So,·y<'tlcrin Almanyaya kar,ı bir 
giin muharib \·azlycte g~mek Is· 
tcın<'mcleri machlcsi olduğu an. 
la!'ılmışt ır. 

llal\ikat ha.lclc Almanya t:ıra.. 

frndan natkanlar:ı. cloı;nı yapıla

rak bir İ<'<'M'ii:r. harl'krtindr So,·. 
yr.tlcr ı.ilahh bir müılııhalcdrn i!:
tinab dm<'k kararında)·sa A ,·nı
panm bu kısmmda sulhii muhara. 
7,.'\ için Tiirld)·c ile Sovyet Rusya 
:ırnsrnılı\ kıırşılıkh bir ;r:ırdım 

p:ıktmın mc,·:ı:uu da hcmrn h<'. 
mrn or1 adan k:ılkmı~ olur. Zira 
bu:;:iinkii :ıhrnl \"C ~ı-r:ılt ic:indr <'n 
bü~·ük tehlike Ilalkanlıırdadır. 

Anr:tk burada dikkate nlınncak 
bir nokta. \·ardır: llitl<'r Ç<'koslo
vakya. \ 'C J,t'hista.ın ortadan 'kal. 
dırdıkt:ın sonra !lii~·INliği nutuk
la rda. Almanyanm cenub hu(lud
Jan kat'i olduğunu miikerrert'n 
bildimıiştir. Alman de\ lct rrisL 

nln im beyanatı riddi bit 
h:ıb:41c artık Almanya t 

B:ılkanlara. lıir tcc:ı,-US 
ihtimali de bcrta.r:ır oıın11' 
Jiizmıgellr. 

Af'aba. :\lolotofun bt' 
manvanın RaJkanlar h 
nlyetlerlnd<'n hala şüph~11 

ğuna mı (lclalet ediyor· 
So'Q'Cfll'rlc Alınnnya ~ 

B:ılk:ınl:ın da nliikadar 
R.nla~ma bııltınduğunu rt111 

rf~·or ~ 

llAS.\ S J\~ 

Amerikan vapıır' 
1 ıııti". 

(&a,tarah 1 (' · aıı111 
katindc Haugcsund lııll 

miştir. • ,I 
.Vapur~ lim~nda d.e~ır 'f~ 

müsaadcsı vcrılmcmıştı. ~ 

soeden hareket cttiktc11 cÇ 

City Of Flintin bir Nol"" ıcJ; 
manıncla durması için 1118• ıl_ 
bir sebep görülmediği ;çırıertİ 
veç mcıkamları vapuru~ ~"-1, 
bırakılmasına ve içindeki.;,/ 

mü<ottob.tmm tovl:i[ ~ 
karar vermişlerdir.,, 

Askeri liseler şampiyonası~ 
Atletizm müsabakalarına bugün Fenerb8;, 

stadınd a başlandı müsabakalar yarırı 
devam edecek 

Askeri liseler ntlctizm §ampL 
yonasınıl bugün Fcnerbahçc eta
dında ba.cılanmıııtır. 

Kuleli, Maltepe, Bursa ve De
niz lisesine mcnsub 110 atletin 
girdi*i ve Beden terbiyesi umum 
müdürlüğü eğitmen kursu talebe
lerinin muvaffakıyetle idare et _ 
tikleri müsabakalar kalabıılık bir 
seyirci kütlesi tarafından takip 
edilmiştir. 

Birinci ~ün karşılal'1malan Ku_ 
Jelinin Ustünlü~ü İl<' neticelenmiş 

ve ııu dereceler elde edilmiştir: 

100 mc•trc: 
1 - Şerif Deni;ı: li~esi 11,6. 
2 - Hüseyin Kuleli ll,7. 
3 _ Ali Kuleli 11,9 • 

4 - .r\aci )faltcpe. 
5 - Turan deniz lİ!lcsi. 

1100 metrr.: 
1 - Osmnn, Maltepe 2,17. 
2 - Ilahmi :Maltepe. 
3 - Feyzi Kuleli. 
4 - Hüsnü, Deniz lisesi. 
5 - Hnkkı füılcli. 

Cirlct atma: 
1 - Ali Kuleli 4 7,72. 
2 _Ekrem Burtın. 

3 - Sahri Kuleli. f' 
4 - Hüsameddin MıJlC 
5 - Şemsi Dursa. 

4X·100 bn~·rak )'anşı : Ş r• 
Hüseyin, Ali, cc.mııl. ' 5 

müte3ekkil Kuleli tnkıJll' 
kika 58 saniyede birinci· ıı 

Dursa takımı ikinci. pcıı 
si takımı üçüncü. il'ş 

Şimdiye kııclar ynpıınn nı 
kalardn puvan \'nziycti: 

Birinci Kuleli, :::6 pu,•ntl· 
ı vııll· 
kinci Maltepe: 15 pu r"' 

ÜçiincU: Deniz lisesi 1-i 

4 üncü Bursa 13 pu\'nn· btl 

Sırıkla atlamadan sonr:' )., 
kü müsabakalar bitcccl<ı el 

d·ıcc 
saat dokuzda devam e 1 ·tiııC 

Gazc>temiz makineye ,.rr~·ıfil 
kndar bu ncticl'lcr c1ı1e c 

1 

-o- d ,,Jt'~ 
Sülcymaniye sta 1 telV 
maclar bu hafta da 

.. edildi ~ 
Bu harta. SiilC"ym11ni~·c 11:~~

da yapılacak tik mnc:l:ırt• % 
yamstı <le,·amından dola'" ~ . ~·- dd• 
deryası halin<' gelen !lf~ d-' ~ 
yapmak lmkiinı otmıuJığf11 
hlr <'dilmiştir. 

·---•iiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllİIİİİİİİiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiilimiiiiİİİİİil~ 

1 i Mektep Kitaplarınızı 
ı 1 Her sene olduğu gibi, bu yıl d8 
1 

1 

1 

V akıt K itabevin" 
den alınız 

! ~ ............................ ,.-~ 
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•"•"'""'"''"'' •'L"•" ...ıv- ... -ı 1.ıa uıan on J.Jtı,:w ıuuulcııf lt:ll\'İral anı· HACI BEKı· R 
ııultl 2U·I 1.939 pazartesi gıinü .!>Ual 15,15 de kapıılı zarf usulü ile Ank.-ıratlu 
idıırc hlnnsında s::ıtın alıırncnktır. 

Devlet De_miryoilarl' ve Limanları 
i letme~ ~Unuim idaresi ilanları -

Bu işe sirınck ı~ıi~cnlcriıı il ı.02 lir:ılık muvak.\rnl teminat ile kanu· M [ A •• 

111111 tııyiıı elliği \'tısikal:ırı ve lckliClcrini a;) nl giin ~aot H,15 c kadar l.o· •mm Q m U Q t l m US t e Sn Q mııııımııı:• 
rııl"~ on rci lifine H·rnıelcri lı'ızınıdır. 

Şartnameler ııarasıı ol:ırıık Ankar:ıda Malzeme daire.sinden, Haydar· --~------.,.-,--.-----.--~-------...-,,......-
pa~adıı 'l'cselliiııı ve Sevk ~crıiğirıılcn d;ıJ!ıtılarnktır. 

* * * 
.Mııhaınmcıı bedel, nım·:ıkkat teminat ' 'e miklıırlarilc cinsleri \'e ek· 

ilime SÜll ''C ı;:ıatleri tış:ığııJa alt olduğu listesi lıizasındıı ~·aıılt ulı~np 
tra\'crslcr her lbtc ıııuhle\'İyatı urrı ayrı ihale edilmek ü1.erc ve kapalı 
ıarr usulii ile ı\ııkıırııdn lı!:ırc hina !iınd:ı :.alın alınacaktır. 

Bu işe gırmck i ... tiycııleriıı lislesi lıiznsındıı yaLılı ıUll\'akkat leminoı 
ile kanunun tayin elliği nsika ve tekliflerini ayni ı:üıı eksillıne saalintlcn 
bir ı1aal c\'\'elinc kadar komisyon rei~liğinc \crıııelcri liwın<lır. 

~ıırtmmıeler p:ırnsız olarak H:ıydıırpa~ıırl:ı Te~ellürn \'C ScYk ŞcfliiUn
de, Ankorado M:ılteıııc dairesinde \'C Eskişehir, lzrnirdc de idare mağ:ızn· 
lıırında ılıığrtılrnoklııdrr. ( !1042) 

l.istc 
Xo. 

Adet 

Miktarı ve cinsi 

3G.:!ti0 Cari hat kn;) ııı 
lra n•rs. 

2 3:1.2;;11 ,. .. 
8 8~.350 ,, 

" 1 Gl.!100 .. ,, 
5 5:i.2ti5 .. il 

6 ı ı 1. 700 
" " 

Beher ;\fll\·akkat Ekı>iltınc 

adedi 'l'cıııinııtı 

mu ham· 
men hcdcli 
1.. 1'. L. K. Giinü sıı:ıtl 

4ti04 05) 1 8.'l 
1 7!i 
~ ıo 

1 90 
l 90 
l 80 

415!} :i8, 23.1l.3!l per· 
111106 7:i) şuınba ı:ı,:ıo 

1ı:ıo :ıo: 
{i500 18) 

11303 00) 
~ı"B.n 1nglliı 
Boşan m a ___ "_G_"' a_r_p_c_e_p_:ı_e_·_ 7 

8 
{) 

10 
l1 

3:!.700 
rn.soo 

3.000 
10.000 
J.000 

., ı;am 

' ,, " 
.\f:ıkas nıe;;.tı ıruersi 

l.öprü ,, 

3 :!il 

3 ~·' 
rı 50 

6'82 00) 
33 l::? Oll J 23. t 1.39 pı-r· 
1237 M) şenıhc 15,30 
3Hı0 00} 

salg,nı sinde yenı b r 
~b,k ''Y şey yok ı 

,, ,. 
5 00 
(i llll 495 f)O) 

Gölcük Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden : 

~t't umurcak,, · 'ı 
1 

4
•ndan boşandı Eski ve meıhur film 

\ııt " ld tekrar piyasuya 
J 

1 ızları arasında yem Fabrikamız gemi ıamlr i~lerlııcle kullanılmak ijzere "beş" TC torna 
ışlcrinue lmllanılnıak ÜLerc de •'hef' ki cem'an on i5çiye ihtiyaç 'arılır. 
":;anıt~ 1 nıckll•hi rııelllıılıırı lercihıın kııhııl oluııaraktır." Talip olanların 
ir.rck şeraiti iiğrcnmck w gcrckı.c imtihan olmak fııere Gölcük Deni:r. 
Fabrikaları Umııııl MiidOı lüğUne müracaatları. (9018) 

~l salgını haşladığı ge- çıkarıldı 
herden anlasıhyor. Şarlo· uupada harp patlak \erdiği 
Ut filmindeki sabık ··yu zaman. \m.rikan sın ma ala~ ii · 

r/ ckıc Coogan ile G ıı~ ne hfıkım oJan ~.!rmn; ~ ia ·lar ara· 
dm n a~ rılmı !ardır. 11 ıncla bir toplantı )<tpılınış, bu iç· 
tan C'\\el ıki d fa ga~ rı. tımada ç ı, mac;rn[a m ıl 1Jlacn4\ 
k aynlmıc;lar \'C tekra~ büyük f ılmlcnn Çt'\ rılrne.,,inin u1• 

adı. Bu sefer iş resmi ha kadar tehirine karar \crılmiştı. 

\nkara caddesinin en işlek. en muteber yerinde 

I\ı{ı titr. nu karar çahuk değ' Jlrilmiş \ c ı\. Kiralık diikkô.n 
. lx··al·cr J,ıckıı:'niı merıkan smema ~tiıcl)oları. harp 
~ii~('tecilcrc: .,..uını~rnları· V AKIT matbaası idaresine müracaat 

rı r biribirlt'riııi gene . v • ilan ı 
'lr>ıtı ~tir. Saadetlerine )-e· .. tmi-.lerdir. 

u darnadm maruz kaklı Bundan ba~ka c;inc.-ma şirketleri, ----.. 
1 lılfıttır. bc§criycti saran sefalet \C ıı;tırnb 
~Odu uyandıran div,rı kaı ı-.ında kendi:erinc dü~n vazi· 

te b;ıdısc ı i\liriam Hor renin insanlara giıni.ın hazin ve a. 

Dr. Necaettm Atasagun 
S:ıb:ıhlnrı lt.30 • kat.lar; ak~aro. 

hm 17 den sonra Ulell Tanan 
:\p, Uaıre ~; No. 17 de ha'llalarını 
l\alıııl eder. fTdefo11: 2:t9~lt) 

Emniyet Sandığı Müdürlüğün· 

den: 

L. Jlt>Qı ve film fımıli Ana. cı me\Zuuııu unutturacak n~eli 
~ın bı,, anmalarıdır. Git fılmlcr \P-tcuda getiım~k olduğun· 

Kadıköy Kurbahdere lkbaliye 
malı. <..',eşme sok~ No. 26 Ba)'an 
Sadiye Bağlar. tarihinde sa1.1dıir 
mıza bıraktığı para için wrilcn 
39705 numaralı bonosunu kaybet· 
tiğini ~ylemİ§lİr. Yeni i verilece
ğinden eskisinin hükmü olmıyaca· 
ğı ilan olunur. 

'ıı bununla iiçüncü defa- da karar kılmı~lardır. 
nın, olmaktadır. Bununla beraber Amerikalı si· 

mln orijinal kopye~ı haı:ırlanıp 

jl • ....__0--

~I Mavs için 
'< ~l . 

tr\tı beş ressam 
atanıyor 

~r,. 
bıı 1 t ırn lılm sanayii, bugun· 
~r c ınuteha~sı:; adam buh 
~ta1/1a~rnış bulunmaktadl' . 

r b }elli tipler yaratacai< 
"il <!~ Ultnakta müşki.ılat çek. 1 

tın ıl, bu nevi filmlerin SP 

~kıa1 l'aıan adamların knr· 
1<1 ~ kadar fazla taleple 
ıı baı Cltnış bulunmalarıdır. 
t. .ka tecrübeli rec: am de.: 

,, lh~· 
ilıı hı ın seyahati,, c erim , 

f :tak büvük bir canlı ı 
k lıtr ~'aprnakta olan Mak 
.. ~ 1 t h 1 t anu Udyolannr Nevyork· 
ttıltııs ~ nakletmi .. tir. Yanı~-

bııııı · desinatör 'ardır 
~ :~ k:1f i gelmediği i_çin 

Stnatör daha aramak 

r tarart 
~~akı ~n Valt Disney, bir 
~ n hır zaman önce bac:· 

l1'Qcrj 
ÇaJ o,, filmini tamam· 

~:tpı: •1Y~r. Flei cher 'e Di ... 
~~ f~a •a başlannw~ otuı 

l'ıı bir k llllerı 'ardır, bunlann 
!lıı~ tsrnı daha imdiden 

~, ır. ___ _ 

f°t)anca dersi 
1 ... 

tıı ... ·t ••. 
~ "'lltdiJ tı liABER Metodiyle 
'1ctıa ,, Ucretıe ders almak is 
~t ~tı....\lrııanea öğretmeni,, 

/ tı, 'tl!p}a ga.ıctcmizc mii 

bugiinlt-Ide tekrar gö~terilcce!'\tir. 
nemarrlar, bu karardan "garp cep 1 
11 inde yeni bir -:ey yok .. filmini 
'lllİ te ııa lutmu~lardır. On sene 
•,ndar cwel Ç"'\'rilmi-: o'an hu !il· 

Diğer taraftan Charlie Chaplin' 
in yeni eseri "Büyük diktatör .. !il
mini çc,·irmeğc nihayet bnşlad16'1 

bildiriliyor. 

·1. ,\ : das Tisclıtclephon 

fi K \RT KO\'AC'Af;J 

5. I': le supııo~t pour lcs 

c:ırtcs 

r.. t: thc card ıııck 

it .\: der Kartenstilndcr 

G. PUL 1-;1,,\T.UAC},\ ~tAH· 

su~ st~Mum vı-: TA
R.\K 

G. F: l'epoııı;c 1. it humcctnr 
iN~ timhr<'S et son recl
pirnt ile moııilleur [de 
htıreaul ııvrc son epongc) 

G i: the spon ,e in lhc 
ıınongc l.ıo\11•! 

G. ·': dı·r Schwanım im 

~l·hwııınmn!ipfchen 

7. I HAIMI 1 TA:\tPOS 

fknrutma) 

7. F: le tampon T inepui. 
sablc] 

n 

htir) 

9. F: le tim bre [en caou. 

tchouc] 

O. 1: thc rubbeı stamp ( the 
stamp) 

9. A: dr·r Stcmpcl 

10. ~Jl'HABlmAT SEPETt 
(ml"ktuh ~epf'ti) 

10. •·: la corbC'ille a eorres

pondıı.nce (la corbcillc a 
coumer) 

10. t: lhc lett('r basket 

10. A: der Brlefkorh 

11. KAÖIT BASKISI 
11. }': le prl's:-ıe - papicrs 
11. t: lhe papcr - weigbt or 

lctter - Wl'ight 
11. A: der Brictbeschwe.rer 

J:?. J\f,ASOR (d05ya, mu. 
8annın 

12. I<': le dnsscur (le blblor. 
i t: thl' ink pad haple 

7. \: das Stcmpelkissen 12. t: the letter file (thc file) 
ı:a. .\ : clrr Hriefordner 

8. J' \ W .\ (miihlir) ASKI· (riin Ordncrmap~) 
Si [diinen 1 

R. 1'' : lı> portC' _ timhrı-ıı Ta 
plııtcuu toumR.nt) 

~ t: t he ıııtnmp nı.ck 
8. ,\: der Stempelı!ılinder 

f92 

13. BJ.OKNOT 

13. ı~: le bloc • notu 
ıs. t: lhc scrlhbllng pad (the 

scrlbbling tablet. the ı1otc 
'pad, the jotte.r, the ın_e

mo pad, thc scrateb pad) 

. ~ . .. .... 

Baş, Diş, tezle, Grıp, Romatizma, 

.... .... .... .... n:::s:::::m:r.xı 
::::ı::=::::s;::::z 

.... 
:::: .... 

ıs. Komutanlığı Satrnaıma Komisyonu ılanıarı 

1\omutıııılrğa hağlı lıirJiklcr için 14000 kilo nrını şchri,lCSİ ile 32000 
kilo ınakarun pnınrlıkln salın alınacaktır. l\lünaknsnsmn 9 ikinciteşriu 
939 ııcrşenılıc günü snuı Hl dn ba~lnrıılocak ve Ul ni guııdc ihalesi yaptla• 
cal;tır. ;\lokarnnnuı beher kilosunun muhammen Ciyntı 17 kırnış ıırpa şch
rlye_,inin beher kilo unun nıuhnnunen liyotı 15 kuruslur. Makarnanın ilk 
teminatı .COS, ıırpa şehriycsiııin 158 liradır. lslcklilcrin belli gün \'C saatle 
J."ıı,ılıklıda koruutuıılık satınalınu Jwmisyoııuna gclmelcl'i. '(9153) ..... 

Koınutnnhk birlikleri idn 250 kilo k tay, JOO kilo ulşadtr, ve 100 ki· 
lo p:ınıuk pazarlıkla satın ahnacaktır. l'aıarlığmu 16 ikincileşrin 939 
perşcınhc günü lııı~lanılacnk 'c :il nl ~ünde ihalesi y:ıpılacaklır. fstl'klilc· 
riıı belli ı;üıı ,.c <5aatlc Fuıdıklıda konıut.ırılık satıııolruıı komisyonuna 
gelmeleri. {915J) 

* • • 
''edlnd kor knrarı:;fthı ile bırliklcrl iciıı U koltuk ve 3i5 sanclal)e 

cins Ye tn-:ııırı dohillndc poıadıkl:ı s:ılın ıılınacaklır. J>ııtnrlrQına 1 ı ikinci 
le~rin 939 eum:ırtesi sünu n:ıt 10 dn başJ:ınnr.ak \'C ayni günde ihalesi 
~ :ıpılacaktır. htcklilcrln belli sün ''c s:ıutto Fındıki ula ı.omuıanlık sıılm·· 
olma ~oıulsyonuna gelmeleri. (9155) 

* • • 
Ail o1dıı~u ~ubeslndc rne,·cut numunesine göre 200 adet te,·hit semeri 

ııaıorlıklrı aıın alınacaktır. Pıızarlı§mo rn ikinci teşrin 039 pe~eınbe gii· 
nü saat 11 de başlanacak ,.e nynl .ıüııde ihalesi )aJH1neu1'1ır. Jstcklil~rin 
lıclll giiıı \"C ı;aulle Frndıklılln komutanlık snlıonlıun komisyon11ua selme· 
kri. (0156) 

• *. 
Komutanlııla bağlı birlikler iı;in ~.ıoooo kilo makarnanın kopalı ıarf· 

lq miinaka~ası yapılerııkıır. Zorrıar kollli.syonn 25·1I.t~şrin·939 cumnrıeı.i 
giinU ~aal 10 da vcrilnıiş olncnkhr. Beher kilosunun muhammen fi)·aıı 
l i kuru~lur. İlk lcıninolı 30GO Jlrochr. Jlınlesi oynl günde ) apılacaktır. 
isteklilerin t>elli ııiiıJ 'c ı.nulle Fıııdıklrıln komutanlık sntrnnlrnn koıuisyo· 
nuna f,elınclcri. (91a7) 

F:oıııııtanlığn lıa~lı birlikler iı;in ı:ıonoo kilo arpa şclırl~·c.sinin Jrnpeh 
ı:ırfln ınıınnka~ası y:ıııılac:ıktır. Z:ırrı.ır komisyona 2:; ikincitcşriıı 939 
cumnrlesi güııii snut 11 <le \'l'rilnıiş olrıcnktır. Beher kilo~ıınun muhıım• 

ıncn fh•alı 15 J.ıınılihır. İlk lemiııalı 11180 lıradır. lhalcı.f ayni günde yııpı
l:ırnktır. htcklilcrin helli gün 'c sq:ıllc Fıııdıklıda konıulanlık sntınnlmıı 
komb~ onıın:ı gl'lrnclrri. (8158) 

PLANŞ 74 

10. l~LETHF.: )!ÜllÜRtl (dl· 
rC'ktör1 patron. fobrika. 
Hir) 

10. l': 1 chef d'exploitation 

(lo directcur. parfois le 

patrott. l'industricl nı., le 
fabricant) 

ıo. t: the works manager (lhe 
mili manaier, the manu. 
facturer) 

ıo. A: der Betriebsführer 
(tJntemehmer, Wcrk

sleiter, Fabrlkant) 

lt. MVSTAHDEMIX (ame· 
le ,.e memqrdan · mUrek. 
kep) 

11. F: le personnol (le com~ 

poaant d'ouvricn et d'cm
ployes) 

Xl 

ployces) 

ı 1. A: dic Gcl'olgschaft (bes· 
tchend nus A rbcıltcrn 
uııd Antestclltcn) 

12. l\IO?\T,\J SIPAISI 

12. l•': le tretcau de montagc 

l 2. t: the fıl ting stand or 

trcstle 

ı':?. A: der Montagebock 

13. \ 'ESTtnm (ıiOlUnou 

yeri) 

13. F: le vcstiairc 

ıs. t: Uıo dressing • roonı 

ıs. A: die Gnrderoba 

14. l"IKA "Mı\ l'Jo;Rt 

14. 'Fı lo la\'olr 

U. 1: lhe lavatory 
ıı. t: Uıe staff (consisting of l 

worlunon and otllcr cnı.. 14.. A: der Wuchraum 

4H 



g 
, ----
ıV1usiki aleminde 

Mevsimin 
ilk konseri 

ile Sabah, Oğle ve Akşam Fran ız tiyatro:;unda Konserva
tuvar muallimlerinden Ferdi von 
:)tatzer ile Ali Sezin tarafından · Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman 
mevsimin ilk konseri verildi. Bu 
konsere F. Schubert ve Mozart' 
ın birkaç parça_ını teganni ederek 
i~tirak edecek olan !\lünir Ccy
hanı; maalesef dinlemekten mah
rum kaldık. Hahatsızlığ ı dolayı L 
le bu konserde dinliyemediğimiz 

Münir Ceyhanı bu me\· im esna-
mda sahnede teganni ederken 

görerek alkışlamak herhalde mu· 
<-iki meraklıları için bir zc,•k o'a
caktır. 

Konserin programına ba~laına. 
Jan e .. ·vel haıı..,mızın konserlere 
lakaytliği hakkında bir defa daha 
nazarı dikkati celbctmek i-:tiyo· 
ruın. O akşam memleketimizin en 
tanınmış artistleri tarafından ,·eri · 
len bu kom:"'re, hemen her zaman 
olduğu gibi, maalesef gene fazla 
bir rağbet gö-=terilemedi. Hatta a
lonun yarısından daha azını dol. 
duran dinleyiciler bize gösterdi ki 
böyle konserlere rağbetsizlik hala 
devam etmektedir. ;\lcvsim ba~lı
yalı iki ay olduğu halde ilk kon· 
serin bu kadar alakasızca kar~ılan 
ması sanat hayatımız için cidden 
üzerinde durulacak bir meseledir. 
Bu hususta dü~ünülecck noktaları 
ve alınacak tedbirleri alakadar 
makamlara bırakarak konsere ge
çiyorum: 

Programın ilk kısmında Ferdi 
fon Ştatzer ile Ali Sezin Bethm·en' 
in piyano \'C keman için yazdığı 
:<Sonota do minor op 30.2) ile 
Allegro Con brio, Adagio Conta
bile, Cherzo, \'e Finale'i mu\'af
fakiyetle çaldılar ve alkışlandılar. 

Bundan sonra programda Münir 
Ceyhanın sırası olduğundan onun 
yerine Ferdi von Statzer program 
harici olarak gene Bcthoveni n 
Sonata Pasiondasını çaldı. Ferdi 
bu parçada tamamile hak ettiği al 
k ış tufanını topladı. 

Kısa bir aradan sonra Ali Sezin 

di§lerinizi fırçalayınız. 

1 Asker ı F abrıka ar umum 1t1üdürıügü ılanları 1 
Tun ., 

1 
!) 

J ~· 

1,:i 

Elıdı 

1 111111. 

l ,:J 111111 

2 ili ili. 

3 111 ııı. 

111111. 

li ııım. 

lU 111111. 

T.ılımiıı edilen lıcJcli S:!UU lira oı:ın miktarı )ııl..:ınl:ı yazılı sekiz 
k.ılcııı ı.İ\.ıh .,:ıı,; (i.I ı-ıı:Hı p:ıı.aı·ıc,i ı:üıııi s:ı:ıl 1 i le S.ılıpazunıı<la ,\skcri 
F:ılırik:ıl.ıı · ~oll.ıııı:"ııııl:ıki ... :ııııı:ılııı:ı koınisyoııunca p:ız:ırlı\\l:ı ihale c
ılılcccl,ıır. l~ıcklilcriıı ili.: ll'ıııiıı:ııı ol.ııı lil.'.'ı lir:ı) ı !ıcı·lı:ıııı,ıi lıir ııı:ıl ıııii 

tliirlfü:iine ) :ılıraı ak ııınklııızıı ,.e '..! l!lıJ :ı~ ılı k:ıııuııun '..!,3 iiııcii ınıııldcle. 
riıtıll'kı ,·co;:ıil.le o ı.:ıııı n· s:ı.ıtlc konıisyonda lıuhınııı:ıl:ırı. {!}081) 

• • • 
8 Ton sarı sabunlu kö..,<.'lc 

8 5 Ton !:oih·ah Yai;lı K üs e-le Alınacak 
'f.ılııııiıı e.ı'ıeıı lıcıtrti (:!li.11411) lir.ı olan 8 ton sıırı sııhıııılıı kö l'll· 

, l' 8,5 ıon si~ ıılı ) af:lı kösele ~ o;krri Falırll..nlnr t:ııııı111 ~liiıliirliiğii mer~ 

kez s:ı lııı:ılııı :ı koıııi,yoııuııc:ı !1- 11-!13!! ııcrşemhe ruııü ımoı 1 t ıc pnzur. 
lıkl.:ı ih:ılc edilcC'ektir. S.ırln:ııııe ( 1) lira C~ I ) kıı • • ınııknlıiliııde kom is. 
)Ondan Yı•rilir. 'l':ıliııle;·in 1111 1 ,· uı.k:ıl lrıııin:ıl ol , • t:!/O:l) lir:ı ,.c 2t911 
nıınıanılı k:ııııııııııı '..! ,.c :ı mııılılckriııılcki ve~:ıil : 1 • \ •lllİ'lyoııcıı olın:ıtlık
lnrııın ,.e bu işle :ıliik:ııl:ır liiccaı d ııı olllııkhırııı " • ticnrel oıl:ısı vesi· 
kosilc rııczkiır viin ve <;aaııe koıııi,yon:ı miir:ır:ı:ı tl ı . cırn!l9l 

EKZAMiN 
~Kzt:MA~IN İLACIDIR 

Yara ' e ı;; ıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 lrnru::otur. -
Tschaikovsky'nin Conzcnetto".::u
nu, Rim.ky - Korsakov·un Ro. 
mance'm, Fritz Kreysler'in (Cap 
rice Viennoisc'u ve niha)1~t Graua
dor'un Dans E ·panyole'sini, Fer-

di Ştatzerin piyanoda refakatile 
çaldı ve pek alk ışlanarak tekrar et 
tirildi. 

.Müteakiben FerÖi Yon ~tatzer 
kendi bcstelccliği Halancro ile 
Chopin'in Elude ve meşhur Po. 

lonaise'nı büyük bir sanat e. eri 
g05tererek çaldı. .Nihayet Gartner
Friedman 'ın Danse Viennoisc·si i· 
le konseri bitirdi. Ferdi o kadar 
alkı~landı ki son parçayı tekrar 
etmek mecburiyetinde kaldı . 

Sanatkarlanmızı azda olsa mcm 
nun ,.e anlayan bir halk kar~\sm· 
da gösteröikleri muvaffakiycttcn 
dolayı tebrik etmek isteriz. 

Orhatı Çi Ni LI 

Emek ve zaman kazandıran 
• kolayhklarla karşı karşıya 

,\.,rınırı.ın kolaylık , .c slirnt ı·cl;.onına muHvi bir m~ai ile en yeni c ... crlnıl:d ortaya koyduk. ,. ' 
mcmlc•kctinıiLin sanat fılcnıiııdc• t'tiSİJ: bir nıu\'afrakiyet; bii) iik nok ... aıı Ye ihtiyacıııııı.ıı. ilk , . ., 
CCYaııt ı r. 

En son sist(>Jll 
otomatik \'a-:rta · 
larla katiyen in
san eli sürülme· 
den imal ve ih. 
zar edilen: 

Mercimek 
Bezelye 
Buğday 

Nohut 

,.c cm ali sebze 
komprimeleri -
nin benzer ve 
taklitleri olma -
masına rağmen 

memleketimi -
zin her tarafına 
5amil olmak üze
re bakk:ıllarımız
ları 9,l O gram
ları 9 100 gram
lıkları 15 kuruş
tan alabilirsiniz. 
,50 gramlık bir 

komprime 2,5, 
100 gramlık bir 
komprime 5 por 
siyon içindir. 

d1 v şıhhı 

rı toplayan 

KOMPRiME 

le t, n fa t 

v kudret 

k ıd r 

Münfc rid , ·cya. toıılu aile ;;cziııtile rimlc; ;:rlıi rdt'" J.:iiydc; 
man ( hariı:tcn hiı;;bir rııadde H:n c ctıncği tlü!:iinın <>k..,iı.in) 

ıoo 
grarnl1~ 
bir p•~1 

. 
komP'' 
nin 
kimY8~ 
analit 
raport· 

( 
Çorbahk komprime ve püresini , 

•-" Il<'5 on dakika 'larrıııda hazırlı~:ı hllP<·ck..,iniz. J ,1•1.zct ' c nefıı..,c•t itibarile ,\ \nııındnki cm~aJlt~ : 
bcrdir. 100 gramhk hir pakc•t konı prime <'Y:-a f H ' ~ ük ... ck kıtlitcsile lıir giinlük kalori .sarfirı' ~ 

k abül eder. 25 senedir fasılasız mc 'ial inde '.l'iirk nc::.linin giirbiiz \ 'C ılıh:ıtll ycti.rnesine hizJlled ;/. 

\ İ bir maksat bilen ÇAPA ~IAHJ\ ,\ senclcrec d<' ,·am eden aı.ami feılakarlık ' e dıldi tctki~c~ 'I 

WUP, Nı~zu:, Xl':\'HAI ... Jİ , BAŞ, DİŞ KIRIKLIK, SOGUK ALGJN'LlKLARI \ 'C 1 
si bu ;yepyeni c ... cri kendi brantfınn ilih <' cdrclc nıcnıleketc 1akılim et me!d<'; im salında da. bUY ~ 
bo:::luğn doldurduğuna H \azHr ... ini yaıılıii,ın:ı J,nıı i buhınmnl.tndır. Jtr 

Bir m emleket isi s:ıyclığınıız ~·c ııi cscriınit. üzerinde ınuhtt·rcm , a taıııln'il:trıınuın tı•nkltl ,·o 
rını kemali hüm1ctıc bcklcdiğiıni1.I :ın.cıleriz. 

~~~~~~~AG~·RI~LA:~T·~~K~tx~ED~ER.~~~~~~~ ~eşiktaş: Capa~arka Kuruluş tarihi : 1915. ~el:' 

l'linş 7S. , 
A 

TİCARETHANE BÜROSU P' an ş 75 

F : Le bureau d ' une ma•san de cc.mn"a c r·c:o ; 
•: The Bu•lness Of"fice ; A : K a u f m a nnisc:h es 
Büro 

A Büro (Yazıhane, note r yazı hanesi) 

F : Le bureau < ıe c:omp ~o . r ; ı C::t.udo de no

talre); ı: Th e Offic:e (Tho Countıng Hou~c; 

amiıar; Th e Public: Ot'f i c:o, t h o ııv: agist r ate's 
Ot'Uc: e , the G ove rnm e n t O t t-ic:e); A : D as E llı· 

ro (Bureau. Kontor, Compt:oır, d ie Sc:hre ib•, 
Amtsstube, Kanzıc i, d as G~sc:hattszımmcr) 

1. nür.o !')EFi ( linl<'ın iı ıni. 
ri) 

l. F: le ehcf de bureau 
1. i : thc ehicf el erk or head 

el erk 
1. ,\ : Der Bürovorslch c r 

(Dürochcf. Kanzleivorstc
her) 

2. 1 A YAKT.\ Y,\ Zl\l,\ r,,\ 
;\l,\llS US I RAIIl .J~ 

(masa) 

2. ı··: le ha ut pupikc [ pour 
ccrir debout] 

:!. A: das Stehpull (Schrcib
pult ) 

3. fü\<~IT l'ılı\li \ S i 

3. F: Ios ciscnux m. de bu-
r0au 

:{. t: the pnııcr scissors (the 
scissors) 

3. A: d ie Papierscherc 

4. nl.\~A 1'1·~Lt:FOXU <ımr. 

1a1lr trldoıı maldııc ·i) 

l. l': le telcphoııc de t ablc 
(l'appareil m. t c lepho-

2. J : thc lıigh desk 

dcsk) 
(writıng ııique porta ti f) 

it J, i: the dcsk t c lcphonc 
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' 
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• Ü}z.ı 1 Dugiin sündiJ sıl (ı 
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--o-- 'ti 
Tcııchnşı Dram kısmı (icCf1·0~ 

AZIB.lL TATJL \'.\ P 

-o- ol'~ 
mrsıl.Il-R: HALI{ ,rı1 '~ 

nıı :ıkş p1•ıı 
razıır d' ,{ 

ı6 o1t>' 
SI~rv.\ • • 1 

o- ıııt: 
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~ l'rız:-rd:ı n mıı:ıcl9 "~·d•r ea"' 
!: 9 cl:ı n :ık<nrn 18,30 -ı:ı "1 ...ıı' 
g lolnrını kahııl Ye ıcdll "1eYv1 ~ 
:: \ılrc5: Cilala Tünel cırııl' 
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:: :::a.::' :-lo. b mu:ı \'cncıı:ı 


