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Lehistan 
Paris 

protesto iç· 
dra ile görüş 

n 

ember 
Alman 

y 
' 

Danziger 
s v iyatını 

tey etti 
ordusu merkezi Almanyada Alman 

büyük manevralara başladı 
Va?'§ova, 4 (A. A.) - Nazi ma

kamları tnrnfmdan son zamanlarda 
alman askeri tedbirler üzerine Po
lonya hlikfimetinin Danzlg Ayan 

(Devamı 4 üncı1de) 

Cumhur Reisimiz 
in önü 

lngiliz elçisile askeri 
heyet reisini kabul ettiler 

Ankara, 3 (A. A.) - Haber al
dı ro-ı göre Reisicwuhur lnönü 
bugUn öğleden sonra Çankaya köu
kUnde İngiliz bUyUk clçislle tuğge
neral O. M. Lund'u kabul buyur
muşlardır. 

Milli Müdafaa Vekili general Na
ci Tınaz, bu akşam .Marmara kÖ§
kUnde genernl O. M. Lund ıiyasc

Lehis/a111 şarl:i Prusya ve Danzig lmdııllarmda aldığı tedbirler arasın da buralara ağır topçu kuvvetleri tindeki lnglllz askeri heyeti §ercfi-
dc göndermektedir ne bir ziyafet vermi§ ve samimi bir 

------ ·-------------- hava içinde cereyan eden bu ziya

Moskova müzakereleri 
Perşembeye bit.yor 

Bazı tali meselelerden başka ihti
laf mevzuu kalmadığı bildiriliyor 

fette genel kurmay ikinci başkanı 
Orgeneral Asını Gilndüz ve daha 
birçok generaller ile İngiliz Büyük 
elçiliği askeri ata§elcri hazır bu-
lunmuştur. 

Genel Kurmay 
Başkanımız 

Bugün Çeşmedeki kıtaları 
teftiş ediyor 

İzmir, 3 (Hususi) - BUyUk Er
kanıharbiye Reisi Mareşal Fevzi 
Çakmak maiyetindeki kumandanlar 
la yann sabah Çeşmeye giderek or
du birliklerini teftiş edecektir. Ma
reşal akşam üzeri lzmlre gelecek, 
sekiz gün kalacaktır. :-.tarcşal şere
fine ziyafetler verilecektir. 

Paris 4 _ lngiliz delegesi Strang seri Molotof He iki buçuk saat şü· ı "'İlİz - Fransız tekliflerine karşı So\ 
lngiliz \'C Fransa sefirleri ve Seeds ren bir müHlkat yapını~lardır. Bu yet Rusyanın ce\·abını tebliğ etmi~ 
ile Naggiar, diin Kremlin sarayında mülakat hakkında ::\1olotof, ov yet- tir. 
Sovyet başvekil \'e hariciye komi· lcrin taleplerine pek yakın olan 1n· ı\lınan malumata gfüe düşünülen 

metin üzerinde şimdiden bir itila! 
(Devamı 4 iitıciidc) Arnavutların bütün 

ümidi bir dünya 
harbi çıkmasında ! 

şehriınize gelen Arnavut!uk 
nazırının oğlu böyle söyhyor ~ 

Bugün 
dahiliye 

Paris Universitesindc hukuk talı- ~ 

artallar 
cenkleşiyor! 
Büyük harpte Türk tayya-

sil eden eski Arnavut dahiliye na

zırı Musa Yuka'nm oğlu Burhan 
Yuka bu sabahki konvansiyon<'! trc 
nilc şehrimize gelmi§tir. Yolda Ati-

naya uğrıyan Buıhan Yuka, Arna
vutluktaki son va1J) et hakkında 
bir muharririmizc §U izahntl ver -

mi.5tir: 
- Arnavutluğun dağlık mmtnka

larında İtalyanlarla ç3rp1şmalnrm 

rlcvnm <'tigini i itik. Şimdiye kadar 
'Arnavıitluğwı eski dalıiliyc nazırı 1u dağlık yerlere İtalyanlar soku-
Mıısa l"ııka ve oğlıt Bıırlıan l'ttka. ( Dct'amı 4 iincıide). 

recilerinin kahramanlığı 
Yazan: Rahmi Y AÔIZ 

Uzun bir tetkik neticesinde hazırlanmış olan bu eser, Umumi 
< harple Türk tayyarecileri tarafından gösterilen akıllar durdu· 
~ rucu kahramanlıklann şimdiye kadar yazılmamış en heye. 

~ canıy~~~~""' H~B ER' de okumağa l 
başlıyacaksınız 
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Lehistan - Danzig Tıuaıidımo scvk~ailtn T..elı piyaaelcrl ... 

Kemal paşada 
Dolu f elllketi 
Bağlann çoğu, üzüm mahsulü~ 

nün üçte ikisi, zeytin mahsulünün 
yansı mahfoldu 

Zarar bir milyondan fazla ... 
Şehrimize gelen malumata gö· yüklüğünde dolu ve bir aralık ka· 

re, üs gün evvel 1zmir ve civarına sırga halini ala!l rüzgarlar büyuk 

yağan şiddetli yağmur, ceviz b:.i- ( Dcı•amı 4 füıcıid c) 
•• ·' •-ı • w ..... ;.,.- .1. 

ÇERÇEVE - . 
Falcılık 

19 1\lart tarihli ~ ıızıımla, l9SH dıı harbin manasını ıı.nlnttnn. 20 
l\lart tarihli .... inde, nıcyllaııılnl.i tecL•llilero giire bir an sonra h:ırb ':ır, 
dediın. 13 Nisanda, dün)ıı.ııın urunu J,u .... mayıı mecbur olduğunu, 15 
Msnncla da, ortaclııki ca'Ji cssizliğe gü\Cnilmcme i l~ızun"clcliğini 

.ı.o~ ledim. ~ ihnyet 17 Jla:drıın tnrihli fılmımcl:ı, 1939 ~az 'c oııba

h:ır meu.hnl<•rlnden ı;ok korkulmn.sı icnb ct:tiği Jıü!mıline 'ardını. Ye 
<'il nihayet dlinkü fıl.nımda, - 8 1'emnıuz 1939 - \'11.Zİ~ etin k~ınılınnz 

bir lı:U'bc gebe kalılığını lllclia ct:tim. 
Uütiin hu tl'!!lıi !ere falcılık giizü~ le bnknı:ımnk liizım. J;;n kC' kin 

1 ilim nıüte:ırifclcrinin bili•, nihn) et 'nkıfılnrn uygun 'c üstün bir 
falcılık l-:i ohluğuun hilen hnkil.i kiiltlir "ıı.hiblcri tnl,ıJir eder ki, höl le 
hir me\ zu karı;-ısınıla, ıııe 'um ııctire)'C tlcliılC't cde<'C'k bütlin scbcb

ler tc~eltkiil ı•t mi .... tir. l~h ~rir l.i falcılığııııız, liiillük l aln c iııdo 
bakla atan e:,ııwr 1 nılııılnrııı turııııclaıı farklı ol un; hiulisl'lcrln dı.,ı

mwlaki akı ... ı~ la ic;iınizd<'ki izleri nrn mılıı Mr ahenk 'e nıutnh:ıknt 

bulunsun. 
hannC'ıı Opl'rasııııln, nwshur J>Hbazın islmmbil falına b:ı.J,tı~ı bir 

~ l'r 'ardır. Jler kiığıt ntı ... ıııila J\nnn<'n siil le bağırır: 
- Omııı, öliıııı, her tarafta oliiın ! .. 

Ye Jıer C'ünıledc bir, fümnenin nğzınclnn u 1.elimr.lcr dök\iliir: 
- <)lüm, ölılnı, ölilııı! .• 

ı ... ı.nmbil kuğıtlarınııı l~inılC'kl mn~n. lnck, k:ıro Vf' Jnıpa blrlile
rlııi ııazi..,izmıı. ııııtu, fa-;h·.rnn bnltnsı, lmnıünizma ~ekkl ve d<'mokr .. 
"İ) n ılefnc dalile cleğistiriıı <lest{'yi ~ ay~nk olıır.;;anız, ~iirccl.'1,sinit. ]\\: 

Jl:ırlı, Jıurlı, lı:uh ! .. 

/\'ecip Fazıl JdSAI\OREI\. 
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ler ve bir mıntakadan diğer mın -
takaya hükumetçe naklolunanlann 
bu layiha hükmü dairesinde yapı -

fi A B E R - Ak~am Postası 4 TEMMUZ - 1939 

.... ~ .... · ... 

Ankara, (Hususi) - İsk§.n 

kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun layiha -
sı, Meclis ruznamesine alınmıştı.-. 
Bu Jayiha esaslarına göre hariçten 

gelecek muhacir ve mültecilerin 
pasaportları üzerine yapılacak vize 
muameleleri ile kendilerine verile
cek eşya ve hayvan vesikaları her 
türlü resim ve harçlatidan muaf tu
tulacaktır. Muhacir mültecilerle 

lan iskan yardımı gümrük ve ver- . . • • . . . 
gi muafiyeti, tabiiyet, nüfusa ve Valt ve beledıye reıst LtUJı Kırdar. asfalta çevrılmekte olan şehır yol-
tapuya tescil ve nakil muameleleri larının inşaatı süratle bitirilmesi, için alakadarlara emir vermiştir. Yu-

d 1 .1 k k nd"l . t kariki serimlerde Beyoğlunda Tozkoparan caddesinin asfalt olarak yao ayısı e gere e ı erı ara -

pılmasına dair faaliyet göriilmektedir. Bu caddenin Perapalasın arka
sına kadar olan kısmımn asfaltlanması bitirilmiştir. Yakında Voyvo· 
da caddesine kadar olan kısmı da tamamlanacaktır. 

fından verilecek, gerek al§.kadar -
!dairelerce tanzim olunacak her 
türlü evrak damga resmi ile diğer 
resim ve harçlardan muaf olacak-

bir yerde yurtlandrrılacak göçebe- tır. 

Zeytinlikleri 
koruma tedbirleri 

Maarifte tayin ler 
Ankara,. 4 (A.A.) - Kültür ku· 

rulu muamelat direktörü Aziz Ber-

Ankara,4 (Hususi) _ Aydın me- ker kitapsaraylar direktörlüğüne, 

JYiPW~~ 

Belediyenin kararları 
busu Nuri Köktepe~in zeytincili- Bolu ortaokul direktörü Enver Be-
•. . . . hiç Korvak kültür kurulu muamelat Otobu··s 
gın ıslahı ve yabanılennın aşrlan- eli ektö" ı··~·· Ank b" · · rta r r ugune, ara ınncı o 

ması h~ı~daki 327~ sa~ı kan~- o~ tarih coğrafya ve yurtbilgisi biletçileri 
nun 14 uncu maddesıne bır fıkra ı- ögretmeni Mustafa Aral yayın yar 

lavesine dair teklifi Meclis ruzname clireldörlüğüne, yayın yardirektörü Yeknasak elbise giy-

şoför ve 

.sine alınmıştır. Hamdi Ak~uta~. A:~~ra umumi ki· meğe mecbur 

Layiha esaslarına göre, zeytinlik- tap~y ~ırektorlu~e, .. ~nkara tutuldular 

Eminönü meydanına 
üç milyon lira daha 

sarf edilecek 

Bazı A m erikan fabrikaları 

Neden sipariş 
kabul etmiyorlar 
Döviz müşkilAt ı yakmda 

ortad an kalkacak tere her nevi hayvan sokulması ve umu:nı k.itapsaray dırekto~u ~ec· Şehrimizde işliyen otobüslerin 

zeytin sahalarında ağıl. ya~ılmaSI =~~n !:1t~rl~~:ı:~=~e ~~a:. ş?för ;e b~etçileri yeknasak bir el- Be'ediyeJer Bankasmdan alınan beş m i lyon liranın 
yasak olacaktır.Ancak çıft surme ve . .. :. . bıse gıymege mecbur tutulmuşlar-

1 
Amerika ile yapılan yeni ticaret 

anlaşması piyasada çok iyi karşı

lanmıştı. Bu anla.şmadan istifade 
nakliyatta kullanılan hayvanata a· ~aş ~rt~ı~~ dı~e~t~~u ~'; :~:~~! ~· Bunlar için tayin edilen şekil geri kalan klSmlyle şehirde naki l V3Sltalart 

ğrzlık takılması şartile müsaade e· ğün:nur t1 ın_cı ike~ e. ıskeskı ırı· :~rd~: tramvay memurlarının elbiselerine sıkıntısının azaltılmasına çahşılacak 
etmek istiyen birçok ithalat tacir
leri Amerika fabrikalarına büyük 
siparişler vermişler, fakat mal be
dellerinin döviz olarak ödenmesi j

çin tacirlerin yaptıkları müracaat -
!ar kambiyo mlidlirltiğünce &ıraya 
konulduğundan bir kısmı fabrika
lar beklemekten çekinerek sipariş

leri kabul etmek istememişlerdir. 

. . . . . . . e, zmır ıncı er e ıse:,ı ı benziyor. Yalnız rengi koyu kahve 
dılecektır. Arazısı ışlenmeyıp ıman rektörü Halit Senkut lzmir kız lise- .di '.Belediye, Beleıdiyeler bankasın-

rengı r. 
yalnız dip ve ağacına münhasır k.a- si direktörlüğüne tayin edilmişler- Halknı herhangi biz şikAyetini ko dan yaptığı 5 milyon liralık istik-
lan dağ mıntakalan zeytinliklerin· dir. !aylıkla takip etmek maksadile 0 _ razın J. milyon lirasını Eminönü 

de sahibinin muvafakati alınarak Tayfur Sökme n tobüs şoför ve biletçilerinin yaka meydanına ve 1 milyon lirasını da 
koyun, sığır ve beygirlerin otlama· ve kasketlerine numaraları konul - şehirdeki vesaiti nakliye srkmtısı-
::oına zevtincilik mütehassısları tara- A nkarada muştur. Henüz böyle elbise yaptır- nın azaltılmasına sarfedecektir. 

· Ankara 3 (A A ) Eski 1·1a l f ıkmaktan Bu para i.e otdbüsler alrnacak-f d · · il bil kf B bük • · · . - · mıyan ar se ere ç mene -
ın ~n ı~n ~~ e n1 ece bel~· u tay devlet reisi Tayfur Sökmen i- clilmişlerdir. tır. 
~~ r.ıy~e e ıye ~r ıye veya le başvekil Abdurrahman Melek Bu sebeble birçok hatlarda oto- Belediye 927 senesinde neşre· 
koy ıhtıyar heyetlen, zabıta memur Hataydan geldi ve Mecliste bulun- büslerin ıi:ıikdarı azalmıştır. f dilmiş meniisrafat kanununun za. 
!arı ve zeytin balam teşkil~tına da· dular. ·• "Yolcusu en fü:le;' hatlardan olan ~anımızın ihtiyaçlarrna tekabül 

hil memurlar tarafından tutulacak Muallı'mler arasında Şişli - Fatih arasında. bu .sabah da etmddiğini görerek kanunun ta-
zabıtalarla 5 liradan 60 liraya ka- ancak beş altı otobüs işlemiştir. Bu dili için vekalete müracaat etmiş-
dar para cezasına mahkOrn edile- bu sene nakil yok vaziyet, halkın böyle sıcak zaman- tir. 
ceklerdir. Ankara, 4 (Hususi) _ Muallim· larda yollarda. uzun milddet oto - Bir kanun 1§.yihas1 hazrrlamp 

Meclis ruznamesine ıerin meslek hayatında huzur iıe ça- bus bek!emesini mucib olmaktadır. meclise verilecektir. 
lışmalannr temin maksadile sıhhi, Bu. itibarla alakalılarm yeni forma Şehir hastahanesi planları üç 

alınan layihalar ve mühim sebeblere istinat etmedik- elbıseleri bir an evvel yaptrnıarak aya kadar tamamlanmış olacaktır. 
Ankara, 4 (Hususi). - Amasra re Maa ·f ekıı.l t• b 11· otobüs seferlerinin normal bir hale Belediye bütçesinde hastahane . ~ n v a e ı u sene mua ım ti .1 . lA d 

dalgakıranının tamiri ve yeniden ter arasında nakiller yapmıyacaktır. ge rı mesı zıro ır. için 1 milyon 200 bin lira ayrılmış 
bir dalgakıran in~sı için gelecek se Bu. münasebetle .. kaydedelim ki, ı ttr. İleride lüzum görülürse da· 
nelere sari taahhüdat icrası ve be- hüV"ml r . · b · belediyenin otobüsçulere yeknasak hada ayrılacaktır. 

~u er ı a\esı ve azı maddelerın lb" . a· · k · d b" 
c ıye erce. yapı aca ıs un cm er egıştınlmesıne dair kanun layiha- tedbirdir. ~ e ır s a rnın ınşa e i ecegı 1 d. 1 l k . t• 1:.:1.1 f d ... . . . . e ıse gıy ırmesı ço yerın e ır S h. t d . d 1 - . 

hakkmdakı 249t sayılı kanuna bazı lan Meclis ruznamesine alınmıştır Ot bil 
1 

ul bil t.. d Dolmaıbahçe hasahır binalarının 
-----------------------· ___ __:·;_ · o s yo c armm e çı a ıru yakmlda yıktmlmasxna başlana -

taşıdığı halde ne olduğu belli olmı- caktır. İki mimarımız bugünlerde 
ya.n, kıyafetleri karışık birtakım italyaya gidecek ve stadyom pla
j kimselerle karşı karşıya bırakılma- runı yapmakta olan İtalyan mima. 
sı hiç doğru değildi. Bunların muay 

C'"'IIIUR!YET nna yardım edeceklerdir. u•• yen bir kıyafet ve numara sahibi 
.\sım Us: "Buhran alAmetleri,, baş- Beleldiye yaptığı tetkiklerde a-

lıklı yazısında, bir taraftan Danzig- Yunus Nadi, "Halay davamızda le- olmamaları şikayetlerin takibinde çıkta akan tağımlan kapatma1< 
le yeni lıir emrivaki yapmak hedefi- lükki tarzları,, başlıklı yazısında gtiçltiklere sebeb oluyordu. için 30 milyon liraya ihtiyaç oldu-
ııe müteveccih tahrikat ,.apılırken, Totaliter deYletlerin bilhassa Hata Yeni tedbirin, intizamsızlıkların 

" T k ğunu görm:.iştür. 
rli~cr taraftan bir parti gazetesi olan Ym ür ·iyeye ilhakından sonra ta- önüne geçilmesini temin edeceği u-
Yoel Kisr.cr neobachler'in bir kaç kındıkları tavrı, kullandıkları Jisanı muluyor. Şimdilik sıhhi noktadan en 
giiıı iiııce: "Biz demokrasilerin bir gözöniine alarak, Hatay işinin şimdi mahzurlu olanlarının kapatılma -
harbe hazır olduklarına inanmıyo- ye kadar geçirdiği safahları anlat- Ekmek narhın8 sına çalışılacaktır. 
ruz. Sulh cephesi :\Ioskova ile birleş- mak.ta ve vakiaları birer birer kay- Belediye Mısır çarşısını hal şek 
ıııeılikı:e kafi derecede ehemmiyetli dellıklen sonra da şöyle demektedir: zam k 

"T l" yO li.nde sokmağa kat'.i k. arar vermiş-lıır mevcudiyet olamaz.,, diye yazdı ola ıter memleketlerin daha dü-
ğı bir yazıdan vaziyetin harbe doğ.- ne kadar Türkleri haklı gördükleri B I . .. tır. Gda maddelenrun bozulma -
111 gittiği mnnasını ı:ıkarıyor ve Al- bu meselenin mi.isbet, mesut ve bil· e edıyede dun flrln-ıması için burada soğuk hava tesi· 
manların lngiltcrenin harbe hazır hassa muslihane halli muvacehesin- cıların mümessilleri satı yapılacaktır. 
olnıaclıkları yolundaki kanaatlerinin de bugün türlü mugnlatalara sapma- dı' nlend "ı Ayrıca çarşının merkez bir 

Çubukluda otel haline sokul. 
masma karar verilen Hidiv kö~· 

kü işini üzerine alan yerli otelci 
çıkmamıştır. ŞimdiJik köşkün or· 
man ve bahçeleri umumi bir park 

haline konulacaktır. Buradan her 
kes serbestçe istifade edebilecek. 

Makine, otomobil, kamyon, rad-tir. 
. yo ve kauçuk eşya gibi piyasanın 

Taksım kışlasının bulunduğu başlıca ihtiyaç maddelerinden bir 
yer beL~?._iy~ye ,gcç_tjkıh{l şpp.fa b~ .kısmı Amerikadan getirildiğinden 
tada sergi salonu, şehir gazinosu, ala.kadar fabrikaların sipariş kabul 
şehir klübü, ticaret klübü ve mat- etmek için mal bedellerine ait dö
but salonu gibi umumi müessese vizlerin çabuk verilmesini ileri sti
Jeri ihtiva edecek çok büyük bir melerl bazı tacirler.mizi müşkül va 
bin<:. inşa edilecektir. ziyete düşilrmU§tUr. 

Belediye eski Şişhane karakola- Öğrendiğimize göre bu vaziyet 
nun bulunduğu arsaya bir çocuk geçicidir. üç ay sonra, mahsul za
bahcesi yaptıracaktır. 'Atatür1' manı olmak dolayısile Amerikaya 
köprüsünün Azapkapı cihetind~n ihracatımız artacağından temin e
Karaköye ka.dar nhbmh bir sahil dilecek dövizlerle Amerikadan gele
yolu açılacaktır. cek malların bedelleri fazla bekle-

Ekmeklerin mutlak 
kağıda sarılması 

razımdır 

tilmeden ödenebilecektir. Esasen te 

diyat tamamiyle kesilmiş değildir. 

_Mevcut döviz, sıra esasına riayet 
edilerek tliccarm mal bedellerinin 
ödenmesine tahsis edilmektedir. 
Ancak ihracat itibarile durgun bir 
mevsimde olduğumuzdan tediyat 

I ihtiyaca kafi gelmiyor ve bir kı-
Bir zamanlar, pek haklı olarak smı fabrikaların alacakları muvak

belediye tarafından sattıkları ek· katen bekletiliyor. 
mekleri kağıda sarmağa mecbur e· Zaten anlaşma hUkiımetimize dö
dilen frnncılar, son zamanlarda ge- viz vaziyetine göre, tediyat yap -
ne bu adetten vazgeçmiş bulunuyor mak salahiyetini vermiş olduğu i
'ar. Halbuki, ekm~klerin kağıtlara çin vaziyet anlaşmaya uygun bu -
.;arılı olarak satılması en mühim lunmaktadır. Bekleme müddeti zar
sıhhi ihtiyaçtır. fmda işliyen faizler mal bedeline 

Fırından çıktıktan sonra, pişiril- zammedildiğinden hiçbir taraf için 
zararı mucib · değilidr. Amerika mec!cn, yık;.ınm~~an yenecek bir 

madde otan ekmeğin açıkta satılma- fabrikaları kredi yoluyla veya ban
kalar vasıtasiyle parayı alarak mal 

.smda binbir mahzur olduğu muhak 
kaktır. 

k t b 1 1 • l ·ıt · b ı tarı onların si,·asetlerinde samirnivel ı;n ·a u unc ugunu, ngı erenın e • ., ., yerde olması belediye kontrolleri-
! · ı ,·· ı·• ı"u kada ı ·,.ı.· ten zerre bulunmadığının en son de Belediye isti"are komisyonu dün Bu mahzurların en mühimmi ek· 
,ı rngun o ut., r u~uır zaman " ni de k-0layJaştıracaktır. 
lıurlıe h:ızır bulunmadığını işaret e· lilidir. Nitekim hayat sahası nazari- bir toplantı yapmış, fırıncıların mü rneklerin pis ellerle tutulması, fırın 

göndermekte serbest olduklarına 

göre, alakalı müesseselerin müte • 
reddid bir vaziyet almaları doğru 
görülmemektedir. 

ılerck lot:ıliterlerin böyle bir iddiada yesile on~ar biili!n dü~ya . ii~iinde messillcrini dinlemiştir. Neticede Mısır çarşısının etrafında bu- dan eve geli.~c:::~e kadar sokaktaki 
huluıımalarının harp mesuliyctini ucu bucngı gclmıyen hır ıhlırasııı .. . . . . lunan küçük dükkanlar 500 bin toı..lann aı:ık ekmek üzerine yer-
doğruılan doğruya üstlerine :ılmak zebunu olduklarını Etöstermiş bulu- yaz mu~ase~t~le b~ ışçılerın mem lira sarfiyle yıktırılacaktır. Çar· 

nu,·orlar. lste bundan dola"ıclır ki leketlenne gıttiklerı ve bu yüzden d b 1 5 6 tt d"'kkA 'eşmesi ve ekmeğin konacağı yerle· ılcıııck oldıı!'(unu kaydettikten sonra ., ·· .r şı a u unan - a ar u anı . . 1 x d 
şü} ıe diyor: Akdeniz ve Balkanlar cmniyelinin imaliye ücretinde ekmek başına 2·3 . d b k 1 k b'l . rm pıs 0 ar.a5r rr. 

l k . . 1 d"I . . k d yenn e ıra ı aca , mo ı yecı, B hhA hzurl d d h "Al.'::ıba sulh cephesine <lahil olan u ·nyes ı •en ı erın ı ız ıran 'e para bir fazlalık olduğu anıa5ıımı~- . . . u SI ı mnı ar an a a yüz 
lılcnllc ketleriıı her ibliınale karşı ol- Hatay isi gibi en lınklı bir d:ınıııııı b al v ~ 1 yorgancı gıbı esnafa başka bır yer lerce sa,~mak kabı"ldı·r. 
111 ,rkl:ı lıcr,ılıer ılün'.I nyı yeni lıir har- adalet ve medeniyet :rollarile hallin· . . . . . goste ece tır. ş hal ·· h 1 

· ' tır. Ancak u fazl ıgın ekmek fı-

1 
.. ril k . J 

de ,,u··ıu·· nç mug", 1 .... tal". ra se,·keden bı"r yatma tesır edebılmesı ıçın 10 pa- -------------- u e gore, ne pa asına o ursa 
hın frea:ıllerindcn korurn:ık isleme- .., "" .. f 

Sel)eb Ollllu."tur.,, rayı bulması lazımdır. Bu itibarla! olsun, ınncılann ekmeği kağıda 
rı gl'rr;cklcn Alman yada bir znar ese ., c:;p ~ ı!!:o ~ 
ri şeklinde ıııi tclükki ediliyor? E· ekm. ek fiyatlannda bir değişiklik ol U '1l::V ifil lb© lf'l'l ISiil.I m © ~ sarıp satmaları,. değ~ş~ez Dİr usul 
ll<'r höl le ise totaliter ıncınlekeUcr TAN . mryacağı anlaşılmıştır. 5 n fn} e ffl a\ ~ a ı olarak kabul edılmelıdır. 
\eni lıir lıarhin ıııesuliyetini tnınnmi· Sadri Ertem ımz:ıh başyazı : "Ne-
le 'wndi üıerlcrine :ılıyorlar ılcmck- den kabahatli aranıyor?,. adını taş:• 
lir. maktadır. 

•,uJlı ı·ı·plıC'si ııırııılekclleri Avrupa 
ı , ıll..?tlcri arasınıl:.ıki anlrış:ımaınazlı

ı.ı ulh yolu ile lıertaruf edebilmek 
1 ·ıı m:inı'>iln ol::ın her şeyi yaplılnr 
eı 11.:;lmaktadırlar; Lülün bu g:ıyret >.., :ratmn _,, tehlikesi sene hcr
hmıf tdilemezse bund:ın mülevelliı 

• r ın~~ullyct Almanya ile İtalya 
ı '.lif o!:ıcaktır.,, 

Mııhnrrir bunda, Almunyanın bu
giiııkii iktisadi vaziyetini ve bu vazi 
yeti doğuran yolsuzlukları, <lüşürıcc 

sizlikleri birer lıirer nnlattıklan son· 
ra Göbbelsin: 

"niz l:.ıbii hayat şartlarını istiyo· 
ruz,. 

Demesine hak veriyor ve fakat HA.· 
(Devamı S incide). 

Teşekkür 
Elli altı senelik bir tababet ha

vatını müteakıp vefat eden sevgi-
li .babamız doktor Snlih Konural
pın ebedl ufulu üzerine bidere 
tescili vererek acılarımıza ııerek 

bizzat ve geerksc tahriren iştirı\k 
eden akrabalarımıza, arkadaşları
mıza ve dosllarımııa ve çelenk 
göndermek suretiyle büyük bir 
llılüfkarlıkla bulunan muhterem 
müe'lse'lelere sonsuz şilkranlarımı• 
zın ayrı, ayrı iblAğına teessilrü
m üz mani olduğundan muhterem 

~ gazetenizin ta\•assutlarını rica 
1 ederlı. 

1 [(.'.~ı: ,'<fm:?ffer. Oğulları: Dr. Şük. 
ru: Dr. Zıua; Dr. Ekrtm. 
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Yarın 
G AZETE ha\·adislerine, rnesu

liyet makamlanndaki devlet 
adarniannın nuttiklarına bakılır-.a 
h b" -ar ın pek Yakında patlaması mu-
hakkak gibi gözüküror. Danzig i~i. 
Avrupa'nın oa~ına bürük bir bela 
çı~arabilir: birkaç milyon ki~inin 
olumü, birçok ~hirlerin harab ol
~-ası, _ekmeği v~sika ile yediğimiz 
gunlerın avdeti... Fakat son yıllarda 
harpten o kadar korktuk ki artık 
alıştık. Doğrusu pek de inanmıyo
ruz: dı.inkü meselelere dostça bir 
h~I çaresi bulunduğu gibi bugün 
kulere de • haysiyeti tamamile ko

~~akla beraber - büyük !ela.keti 
onlıyecek bir hal sureti bulunacağı
nı umuyoruz. Kimbilir? belki ya
rın b '·t~ u un dünya hiç farkına Yarma-
dan, harbe girildi~foe inanmadan 
büyük yangının içinde uyanıyere
cek. 

Harbin bu sefer de önlenmesini 
temenni etmek bilmem doğru mu· 
dur'> li"rb b .. b'"t·· · . · " • us u un ımk~nsız 
hı_r hale gelmiyor, ancak gecikiyor. 
Ilır nesil ıı:tırabdan, ölümden kur· 
tarılıyor, fakat onu takib eden ne
sı:ıere da!ıa korkunç bir akibet ha
zırlanıyor. Büyük demokrat devlet· 
ler, A1manya'mn Avusturya'y1 il
hakına, Çekoslovakya'yı istiJac;ına 
hatta daha önce ltalranın Habeı:is
tan seferine müdahale etselerdi, "te
la~ f't belki dalta hafif bir surette 
attatı~ahi!i.-di. Onun vukuu gecikti· 
ri mekle şi1deti de arttırılmış olu
yor. Ara•ia geçen yıll:ır her iki tara· 
f ın da gJzünü kızdırıyor. Kılıcını 
biliyor, sinirlerini bozuyor. Yarın 
onlar biribirlerine daha büyük bir 
intikam arzusu ile, daha aman dile
mez hırslarla atılacaklar. Bir iki 
yıl önce kütlelerde, biribirlerine kar 
~1 belki bugünkü kadar garaz yok
tu. Beklenildi, harbi her ferde icti· 
nab1 imka.nsız, zaruri bir felake~ 
diye kabul ettirinciye kadar bekle· 
nildi. Dün sulhu korumuş olmakla 
iftihar edenler yarın, harbin daha 
büyük bir felaket teşkil etmesine 
sebebiyet verdiklerini anlıyacaklar. 

Böyle dücünmek de kabildir ve 
~ 

bugün bütün dünyada, birçok kim· 
seler böyle dü~linüyor. Fakat pek 
de ~anlı~ olmı;·an bu mütalealar yü 
nit:.ilur~c.n bir ~yi unutuyoruz: 
nefsimizi müdafaa insiyakı. insan, 
bir felaketin ~iddetir.i azaltmaktan 
ziyade, tabii ôlara!t-, o felAkcti ge
ciktirmeğe çalışır. Yarınki iki katlı 
ıstırab bize, bugünkü herhangi bir 
ıstıraptan daha hafif gözükür. Bu
cün bir dişini çıkartmaktan~a iki 
sene sonra birkaç dişini söktürme
~e razı olanla: gibi... Bunun için 
:hin harbi sa\•uşuturanlara, bu yüz
:lcn birtakım fedakarlıkları da göze 
illanlara kızmıyalım: hiç şüphesiz 
insanlığa hizmet etmek istiyorlar· 
rlı. Dünyanın kar~ı"ına yeni çıkan 
tehlikeyi savuşturmak istiyecek o
.anlara da kızmak doğru değildir. 

Bilakic;, onların muvaffak olmasını 
temenni etmek lazımdır. l lele bu~üıı 
bir g~sin, yarın ne olacağını kim· 
te l-ılemt>ı. Yarından her fenalık 

;ıkabilir, doğru; fakat her iyilik d"' 
:ioğabilir. Yarından ümit kesilmez. 
\" ann ... Allah kerim! 

Sımıllah AT . .ı\Ç 

lngiliz elçi~inin 
zevcesı 

İngiltere sefiri 
l!ugossen'nin zevcesi 
Fcmplon cksoreıjyle 

"•lmistir 

Knatshbucl 
bu sabahki 
Avrupa.da'1 

H A B E R - Aktanı Poıta11 

Binlerce lstanbullu 
Bayezide işleyen otobüslerin 

Süleymaniyeye kada·r 
uzanmasını istiyor 

Sül~·maniye ve ci,·arında oturan· le, yerinde bir iş yapmı~lardır. Böy 
)arın, ötedenberi haklı bir talepleri lece Beyazıt meydanı da otobü::. is· 
vardır: tasyonu olarak çirkinleşen bir man-
Şchrin muhtelif yerlerinden Bcya· zaradan kurtulacaktır. Sü!eymanı· 

zıda i~liyen otobüslerin, Süleyma· yedeki meydan otobüs istasyonu ol 
niyeye kadar uzanması ve Beyazıt- mak için cidden biçilmiş bir kaf· 
tan değil buradan dönüp ser\'i.leri· tandır. 
.,e devam etmesi.. Koca bir semt halkını sıkıntıdan 

. 
1 

. d kurtaracak bu mcı:ele hakkında, 
Şehrin en kalabal~ muhıt.~rın ~~ birçok imzaları taşıyan bir mazba· 

• • · 1 S'"I buırun bu· oırı o an u eymanıye, " ta hazırlanmıo:: \'e altı av kadar ev· 
t .. ·r ki" · d n uzak kalmıc;· • -un vesaı l na 1) e e " vel vilayet makamına verilmi~tir. 
tır. 

Buradan tramvay geçmez, otobüs Belediye reisi Lutri Kırdarın tet-
işlemez .. Şu vaziyet karşı!'mda Sü· kikat içi.n muavinliğe. havale ettiği 
leymaniyeliler için ancak uzun müd bu mazbatanın na"ıl hır ce\'aba ula· 
det yaya yürüyerek nakil \'asıtasına şacağını binlerce in~an merakla bek 
ulao::abilmek imkanı vardır. )emektedir. Bunu nazarı dikkate a-

SGleymaniyeliler, otobüslerin ken 

1 

ıarak belediyenin biran evvel bir 
di 5emtlcrinden dönme~ini istemek· karar vereceği sanılmaktadır. 

Fabrikalarda açılacak 
işçi kursları 

Sanayiciler kanunun tatbikatının çok 
gecikeceği fikrini ileri sürüyorlar 
Günde en a:z: yüz i~i çalıştıran 

bütün müesııeselerin çırak, kalfa 
ve usta yetiştirmek için kuralar 
açmasına ait olan kanunun tatbi
kına mahsus hazırlıklarda bulun
mak üzere dün milli sanayi birli • 
ğinde bir toplantı yapılmıştır. Ka
nun mucibince 1 S temmuza kadar 
bütün ıaanvi müeııcıclerinin a -
çacakları k~r!llar için hazırlaya • 
cakları müfredat proğramlarını 
vekalete vermiş olmaları icap et • 
ti~inden toplantı bunun için yapıl 
mıttır. Fakat birçok sanayi mü -
enesesi sahiplerinin sürdükleri 
bazı itirazlar ve fikirler üç ay için 
de bütün hükümleriyle tatbiki 
icap eden kanunun ancak uzun 
zaman sonra tatbik cldilebileceğini 
ileri sürmüıtür. 

Bu fikirler arasında bilhassa 
sanayi müeaseselerinde çalııan iş· 
çilerin çoğunun okuma yazma 
bilmemeleridir. Tabiatilc bu tak · 
dirde kendilerine mesleki tedrisa· 
ta ait kitaplar okutmak da müm • 
kün değilidir. 

Kanunun tatbiki için de evvela 
bu iıçilere okuma yazma öğret -
mek laıımdır. Bu şekilde karar 
verildikten ıonra kanun tatbika -
tının bir müddet geri bırakılması 
huıuıunda teşebbüsler yapmak 
üzere Ankaraya bir heyet gönde -
rilmcsi kararlaşmıştır. Heyete sa· 

Dropping aşısı 

nayi birliği ikinci reisi Mehmet A· 
li reislik edecektir. 
Diğer azalar madencilert:len Fey 

zi, General Nuri, çimentoculardan 
Kenan, kauçukculardan Rüştü -
Jür. Heyet Ankarada vekaletle te· 
mastar yapacak ve mesleki kura • 
la1d<..n evvel oktlma yazma kursla
r: .:ıç:lmaiını teklif edecektir. Bu 
suretle bütün fabrika ve müesse -
ı;clerde çalışan işçiler okuma yaz
ma öğrenecekler, sonra da mesle
ki tedri~at görerek meslekte yük • 
releceklerdir. Perşembe günü sa -
nayi birliğinı:lc tekrar toplanılarak 
heyetin Ankaraya hareket günü 
kararlaştırılacak, müessesese sa • 
hipleri kendi hususiyetleri hak -
kmd heyete izaht vereceklerdir. 

Amerika nı n 
istik lal bayram ı 
Tepebaşındaki eski elçilik 
binasında kabul resmı 

yapılacak 
Amerika istiklal bayramı müna-

11ebetile bugiln Tcpcbaşmdllki sefa
rethane binasında bir kabul resmi 
yapılacaktır. Amerikan kolonisi 
mensuhları, sefir Mak Morrey tara
fından saat 1 i den itibaren knbul 
edilecektir. Kabul resmi iki sı:ıat 

~üreccktir. 

' ....................................................................••.......................... 

kim·? Suçlu 
Otobüs şoförleri 

sahipleri 
mı, 

mi ? 

otobüs 

ldnrehancmize gelen otobüs şoför ve biletçilerden bir grup 

Ş 
EHJR soko.klarıntla se,yrü.,f•f(•riıı selamctlnJ tehtlld <'den 

korkunç bir dertle kar-:ı karsıyayu. Her gün birlınir. \Cya. 
birkaçımız, fazla lia7.Anç hır-.mın dof.'11.rduğu çıl;::ın bir "ürato lmr· 
iban gitmek, bacağımızı, kolwmım veya canımızı 'ermek tehlike· 
l altında bulunuyoruT~ 

Şişli - ı·atih ve air mc\kller arac;ında, sırf tranl\&yın yükü
nü azaltmak için bel('diyenin yerinde bir l•arariylc 1 letll<.in ofobüs
ler, bütiin tak) ldlerc H~ şiddetli takibi ere rai:,'1l1en, dnr cnddelc
rlmlzdekJ gidi' geli' emniyetini ~ünden güne bozacak bir mahiyet 
alıyor. 

HidlC!iJC müteaddlıl dl"fa bl7. ıle i arct ettik ,.e derdin ebebi
ne parmak ba.<ıtık: Ofobibler ara.smdalil yarı'!', otobü<ı sahibinin, 
,;oför ve bllctçislnl ka7.anea yür.dc on nb.pctinc\c f<itirak et1ir:nıe

ı-inden doğuyor, iledlk. 
Diin Haber ldarehaneı.ini ziyaret eden pek çok sorör okuyu

cumuz, bu hale M>n nrme zamanının çoktan g<'ldiğlnl ,.e ~cçtlği· 
ni bildirdiler. \'e, teker teker, .,r.yrii.,drr mcmurlui:,"Una füledik
lerl cezaların makbuz tomarlarını ~iistcnliler. 

Onlar da, İstanbullu her \O.fanda~ ~ibl, bu çılgınca yıın:tnn 

~lkiyettldirler. 

Şöyle diyorlar: 
"- Maaşla drğll, ondalıkla ofiir ~·o bllet~i Jnı11anmnyı menfa.

atine daha uygun ~ören otobü'I snhiblerlni memnun etmek \'O plya.-
ada. J~ bulabilmek l~in her türlii suçu gör.e a.ldımıak mecburly&

tlndcyi1~ Günde be5 lira kazıınılığımıı: oluyor, fakat ekseriya bu
nun yan'lmda.n çoğunu ceza diye belcdi~·eye ödüyoruz. Vatnndaş
ların hayatrnı, ken<ll eannnm, çoluk ~ocuğuml11un 1 tikbalinl bn 
uğurda tehlll\eyo koyuyoruz. 

Patron, blı:l yUz<lo on nispe1incle kıı.1.anema ortıık etmekle 
"almıyor, mükafatl:ır ihdasllc bizi c;uç lr;lemeğe tahrik \'e te5y(k 
tle ediyor. Güııtlelik hasılatta lılrtncillği kıv.n.no.nn bir buı:uk, ikin
ciye bir lira, U~üncüye 75 kurus n~rtll.>or!,, 

Jlrlccl!re otobü · l5lctme)·I eline ıılclığı gün, Jılç üphe yok ki, 
sryrü efNıle ~iirülrn bu hll'_ ıbozuk hal ılc ortadan kalkacak. Gidi:; 
g<'Iİ5 intlı::ıma. girerel•, kaz:ıl:lr ekc;llecck, Y:ıtandn.ş, hayatından 

d:ıha emin olarak ofobiic;e blnC'rrl< \"CJU caddede )·üriiycrrk ..• 
O giinü sahın.ızlıkln. bekliyoruz. Ancak, bu;iinkU Jııı.lln ıfo 

derhal önünıı g<'çllmesl zaruri olıluğu lrnn:ı.afini 1at-ıyoru1. 
~fii';olnl kaııınak hır-.i~ IC' seyrii C'fer ni/J\mlnrıhı hiı:e . nyan So· 

förü fnkip e<lerkc•n, <ıUÇ amillrrfnl arastırnlım \"C sofiir yafıınılac;Ja
rımızın "tahrik 'e fe~' lk" iddiaları tnhnkkuk etti~i 1akdlrtlft mü
c;cbhiblerini eC'zaya uğralalım. .................................................................................................. 

l'urtdaş! 

Türkiyt ılün}•amn etı ıyı mcyva
larım yc.iştİTİ,\'OT. Sofrandan mey
ııayı, !.ile. İ'1dttı uçcl ı·c şurubu Jıiç 
eksik etme! 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

Elektrik cereyam 
çalan adam 

Bahçekapıda terzilik yapan A • 
gop adında birisi elektrik saatine 
tel sokarak cereyan çalmak suçun 
dan, birinci sulh ceza mahkemesi 
tarafın.dan 3 ay müddetle hap5e 
mahklım edilmiştir. 

Takibata ne sebep var? 
A !\KARADA yapılan ilkbahar at ya.· 

rışlarmda birinci ~elen haynnın 

hllc netiee5l yanşı kazandığı anlaşıl.mı} 'c 
ıoahlblne bundım dolayı 8500 Jlralık mükô.
rat 'erilıneml-.. 

Gürültü kanunu ve atlar ... A ;\I,\. \"AD,\ ı.anllı hir çocuk mahi
yeti meçhul bir lıastahj{o. yakalan-

nnş, bir ko<.>aknrının tayo;lyeslle 'iil'mluna. 
süliik ~·n1nshmwılnr. 

İn•an ilk defa hileyle bir at nasıl yarış 
kaunır diye hayret ediyor, ıleğil mi! 

)(albukf hayuna bir Alman eoktyi 
mPğPr Dropplng denilen bir aşı yapm15· 
mı5. Bu 11•1l, ,·unınea. hayvan şuunınu 
ka;ybederek mUtlılş bir 'IÜratlc J&rışıı. <l<'· 
,am etml5 ,.e müsabakayı bu urctle ka· 
:ıanmı,? •• 

llay Allah iyiliğini ,·ersin!.. Yalm, 
maflrmkl böyle bir a,ı ,·ar, ne d1ye tram· 
uydan da. ı;eri kalan ,u bi1im tstanbı" 
otobü .. lerine yurdurmuyoruı ! ! .. 

Garip bir benzeyişi., 

L OXDRADA tedhl~Here a.tfedilrn 
büyük bir yanıtm oldu. Bir buı,:uk 

milyon türk lirası heba olmuş. 400 itfaiye 
neferi yan~ınr söndürmeğe çalı)mış. 

ı~akat: yangın o dere<.>e müthi~miş ki, 
hn'lusi tahaffuz iletlne malik olmıyanl:ır 

)·an~n mmtakMınılan SO mrtre u:r.aktan 
gcı:meyc meebur 1'alrn15lar!.. 

Jlayret... Bitim kaoıab 'e iyi yemle; 
dükkinlan önünden g~tiğirnlz gibi de
~ek ~ ... 

S ÜI.F:\"MA!\ lo;mJnılc bir adam<.>ağı
zm ldar~lndeki beygir araba ı 

kiiıırüden g~iyommş. Birdrnbiro , apur 
ıhidüğii canhıras bir fr.ryad bao;ın~rlnce ür· 
krn bey~irler nrabn:n de\1nnio;Jcr. Znallı 
nr:ıbn('ı ılü';iip ) nralanmı~. Jıastnııey<• kal· 
dırrnı!)lar ..• 

Ne buyrulur? 

Görülüyor ki bu atlar :::ürüıtü k:ınu
nunun tatbik edildiği memleketlerden geti· 
rllmi,!... ' . . "' 

ister a !.. 

B lR muhabir haber Hrlyor: 
Gumü5hacı köyünde 122 yaşmıla 

Süleyman bmind~ bir kÖ) 1ü C\ IPnmck is
tiyormuş! .. 122 ya~ınıla hir adanını eylen· 
mek bt"yl<.i 5a')ıalrak !:o<'Y eleği! mi~ .. Bun
ra ~<>nçlerln ee'l:ıret cclr.ın<'dikl<'rl lıu 1 ı, 
im )·a~ta bir adam nno;ıl ı .. tiyebillr~ Runa 
"".,mamak kabil ntl! Ualbukl 122 yaşın

da adaın ı:ayet talıli 1 ter: 

Çünkü bu biı;are a<lam e' lenmf'l i l 20 
ene en clki e' lcnmeler r.annediyor ! .•• 

Süliikler ~ocuğun bütiln kanını €'mmi::
ler, sülükler <lü tülct"n oıonra çor:ukçağı:ı: 

da ölntü, ... 

Kor.akan h:ıkl<mda <;İmdi takibat yapı
lı;rormuı;;. llnlbuld takibat ~·a1ıılmasındıı 

llfı:bir matııı. ) ok. 1.irn. r~cr bu çoruliı:.n

~ızm Yiicuılunn ı~tanbulılakl cğleııec mn
Jıalleri <le yapı tırılso.ydı, netice nynt idi!!. 

* * * 
Kaç mezopotamya var? 

B tn gazete, okuyu<'ularına 5i.iylc bir 
idıllada bulunuyor: 

- İkl nehir anısında l•alan mmta.l.:a
ya ()Jeı.opotrunyn) derler ... diyor, iz ılüıı

:yn<la yalnız rmtıa Dlrlc nrn-.ını Mrt0po
tamyn. bili) o!"l'u11111? f('ğC'r ılün~"JUla biri 
Afrika, biri ıle .\ıncrikada olmal< üı.<'re 

iki !\Ier.oııotamya dahn. \'annıı:ı ..• 

Halbuki İstnnhulda da. bir ;"\let0ıl0tam
ya \ardır: Yağmur yağdığı zamanlarda 
.\ksara~ ! .. 

Mim 

a 

Belediye 
tahsi lda rla rın ın 
Belediyeden alacaklnn 

paralar ne vakit ve rilece!c 
Bize yapılan bazı şık<l) et crdcr. 

oğrendiğimize nazaran, be!cdi; c scı 
risefer muhasebesinde çalı~n bır 
kısım memurlar son zamanla. el • 
mağdur vaziyete dü~müşlcrdir. 'Cc. 
retli memurlardan \e talı-.ıldarı ıı 

dan biriktirme parası olarak her a~ 
225 le 215 kuruş arasmda bır ucrct 
kesilmektedir. Geçen ay ba-.ında. 

939 senesinde kadro haricı kal.m bır 
kısım memurlar kendilerine iki a) 
lık ikramiye verileceği söyleneli rı 

halde, he aplarım kco::mck iızere z..ı 

ti,Jerine müracaat ettıkleri zamiıı, 

·endilerinden (giriş aidatı ola. ak 
24 der lira kesildihini görü) orlaı 
ve ortada verilen bir ikra 
mire de me,·cut buhınmaclığından 

içlerincien bir kısmı iistelik bordu 
çıkıyor. 

Bu vaziyet, zaten az para kaza 
nan ve bir yerde toplu parası bulun 
mayan çoluk çocuk sahibi bir yı~ın 
adamı fc,·kaliide müş.1-:ül bir mc\ kıe 
düşürüyor. 

Açıkta kalan memurların, hattfl 
bugün vazife güren tah.::ildarlam 
uzun zamandanberi ceblcrindcn 
yaptıkları zaruri masrafları da bir 
türlü alamadıkları ve hehmen hnp· 
sinin 40-4'5 lira kadar matlubu bu 
lunduğu söylenmektedir. 

nöYıe- bir para belediye_ için mu 
him bir yekOn değildir. Ama, küçük 
memurların hayati ihtiyaçlarım kar 

şılıyabilir. 

Bu satırları yazarken, sayın 'alı 
mizin naz.1n dikkatini cclbcdccrwı 
mizi dii;ündük. LUtfi Kırdar!n ,-m~ı 
yetle derhal alakadar olup, i~i hal· 

!edeceğine eminiz. 

Kastamonuda mahsul 
bereketli 

Kastamonu, 3 (A. A.) - Bu yıl 
Kastamonunun toprak mahsulleri 
çok bereketli ve güzeldir. Zirı?at 

Vekaletince Kastamonu ya tahsis 
olunan selektörler buraya gclmış 
ve yerlerine konulmuştur. Mey -
vatı ağaçlar fidanlığı bu yıl altı 

yüz bin elma fidanı tevzi edecek -
tir. Fidanlıkta muhtelif binalar 
iı,şa olunacaktır. Bu inşaatın kırk 
dört bin liralık kısnu münakasaya 
konulmuştur. 

--o--

Devlet Şurası azaları 
seçildi 

Ankara, 3 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü top
lantısında Devlet Şurasında n
çık bulunan birinci daire reisli
ği ile iiç azalık için intihap ya
pılmış, Şefik Yi.irekli birinci da
ire reisliğine, lh~an Pehlivanlı, 
Fazıl Özelçi ile Kazım Sargın da 
S\ırayı Devlet azalıklarma se
çilmişlerdir. 

Giresunda fındık kırma 
fabrikası yapılıyor 

Giresun, 3 (A.A.) - Knrn
deniz bölgesi fındık tarım sntış 
kooperatifleri birliği tarafmdnn 
yaptırılmakta olan fındık kırmn 
fabrikasının temel atma töreni. 
Ordudan da gelen kalabalık da
V'!tliler huzurunda yapılmış, bir
lık umum müdi.irii ile Ordu zi
raat bankası müdilrii birliğin 
maksat ve gayeleri hakkında 
birer nutuk söylemiştir. 

-0-

Hasan Ecza DepQsu 
yangını 

Hasan Ecza Deposunda çıkan 

bir yangın başlangıcının muhake
mesine dün asliye uçuncü ceza 
mclıkemesinde başlanmıştır. 

Maznunfardan eczacı Hasa~ 

işçi Mihal, Mustafa, Abdi ve Afi. 
isin bir ku:adan ib&ret oMnğma 
idfüa etmişler, rr.ahkeme de şahit
leri celp için duruşmayı başka bir 
güne bırakmıştır. 
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Lehistan protesto için Paris 
ve Londra ile görüştü 

Diktatörler ergeç Sovyet - Mançuri hududunda 

düŞmeğe Japonlarla Mogol 
malıkii.mdurlar kı_taları ( Baştarafı 1 ıncıde) Başvekil bu ziyareti müteakip 

meclisine henüz bir nota tevdi et- Buokingham sarayına giderek 
mediği salahiyettar bir menbadan kral tarafından kabul edilmiş _ 

Eski Çekoslovakya Cumhurreisi /ıarp edigorfar teyid edilmektedir. tir. 
İ:,i haber ala.o mahfellerde söy- İngilterenin Berlin sefiri Ne _ 

vatandaşlarına radYo ile Tokyodan gelen haberlere göre lendiğine göre Danzigin askerileş- ville Henderson yarın öğleden 

tirilmesine karşı Polonya hükfı.me- 1 sonra tayyare ile Londraya gele. 
ti ancak Parisle Londra arasında- cektir. hitabede bulundu dünkü muharebelerde 20 Sovyet ki diplomatik görüşmeler lazımge 

len bütiln unsurların toplanması im 

kanmI verdiği zaman müdahale e
decektir. 

Bone ile görüşmek üzere dün 
sabah gitmiş olan Fransa sefiri tankı zaptedildi Corbin bu sabah Londraya avdet Nevyork , 3 (A.A .) - Dün! Eski Reisicumhur sözlerine 
etmiştir. Çekoslovak günü münasebetiy. }öyle devam etmiştir: Tokyo, 3 (A.A.) - Kuang- vetlerinin Namohan bölgesinde 

hududu geçmiş olan Mogol • 
Sovyet kıtalarını çevirmeğe ve 
bunları 60 metre geni§liğinde 
oulunan Hala nehrine kadar 
TJÜskürtmeğe muvaffak olduğu 
~eyit edilmektedir. 

Hitlerin yakında Danzige gelece
ğine dair verilen haberler henilz 
resmen teeyyUd etmem.iştir. Yalnız 
bir devlet reisi tarafından yaptla
calı: bir ziyaretten Polonya hüku
metinin haberdar edilmesi lazımge
leceğine işaret edilmekte ve Hitle
rln ancak Nazi şefi Forsterin da
veti tlzerlne N azl partisinin reisi 
&t!atile eerbest şehre ~elebileceği 

ilA.ve edilmektedir. 
Polonya matbuatı, Alınan hüku

ınetlnt.n mer'l ahkama tevfikan 
*'Xönigaberg" kruvazOrUniln Danzl
gi ziyaret edeceğini haber verdiğini 
bildirmektedir. 

Gazeta Polska, bu hususta diyor 
ki: 

"Bu suretle hareket ebnekle J..J
ınanya, Polonya'nm hariçte Danzt
g'i temsil ettiğini ve serbest ııeh
ıin harici siyasetini idare ,etttğfni 
tanrmıı:ı oluyor . ., 

Danzigte vaziyet 
Varşova, 3 (A.A.) - Ptioiya. 

nın Danzig umumi kornis.!ri 
Şodoki, bugün Danzig'e dönmüş, 
fakat henüz ayan reisinden mü.. 
lakat talep etmemiştir. Demek o
luyor ki bu ana kadar Danzig 
makamlarına herhangi bir Po _ 
lonya notası tevdi olunmuş de _ 
ğildir. 

Şaı•:d Prusyadan Danzig'e sL 
Jah nakliyatı devam etmektedir. 

Dığcr taraftan Danzig ayanı 
bir emirname neşretmiştir .Bu e.. 
mirna.meye göre, ziraat ve me
talürji işçilerinin bir kısmı, aya. 
run emri ile, "gayri muayyen bir 
mUddet için, husu.si ehemmiyette 
müstacel bazı i~rin yapılması 
için,, seferber olunabilecektir. 
Bu emirname, bu suretle ayan 
meclisinin hizmetine alınacak iş_ 
çilerin Danzig arazisinin haricine 
götUrülebileceğini de tasrih et . 
mektedir. 

Dandgdeld yabancı mahfiller, 
!yan meclisinin aldığı bu tedbire 
büyUk bir ehemmiyet atfetmek _ 
t.edir. 

Danzlg yabancı mahfillerinin 
fikrine göre bu İJÇiler, muhtemel 
iatihktm inşaatında, silah ve mü
~tm tahliyesinde ve niha.. 
yet Alman ordusunda ve gönüllU 
kıtalannda kullanılacaktır. 

Alman kruvazörünün 
ziyareti 
Varşova. 3 (A.A.) - Al. 

man Königsberg kruvazörünün 
ağustos sonunda Danziği ziya. 
reti hakkında salahiyetli mem
balardan bildirildiğine göre, Po
lonya hükumeti bu hususta 
Danzig ayanı ile istişare halin
dedir ve bu istişarenin netice
Jenm~ni müteakıp, son gün
lerde bu ziyaretten Polonya hü. 
kumetini resmen haberdar et. 
miş olan Alman hükumetine ce. 
vap verecektir. 

Lehistana inen Alman 
tayyaresi 
Varşova, 3 ( A.A.) - Bil 

Alman tayyarc$İ \Vilun civarın. 
da karaya inmek me:::buriyetin. 
de kalmıştır. Pilot istiçv ;;.p edil. 
dikten sonra Alman hududun' 
1evkedilmistir. 

Londra :la siyasi ternas!ar 
Londra, 3 (A.A.) - Çember . 

Eva bu sabah Lord Halifa.':. da 
.... ~ halde Varşovadan 
- haberleri getiren İngiltere . 
11~ v~~n elçisi Kennard'ı ka-
~ 4niştir. 

Tahmin edildiğine göre, hari _ le yapılan merasim esnasmdrı "Avrnpa diktatörlükleri bu. tung ordusunun Psinking'de 
ciye komitesi bu akşam toplana. Randall - lsland' da bir n utuk 1ün nazik bir vaziyette bulunu .. ne§redilen bir tebliğinde, Japon 
rak beynelbilel vaziyeti ve bil . söyliyen Beneş demiştir ki: yorlar. Bunlar ergeç düşecekler ordusunun Hola Nehri bölgesin
hass:\ lngilterenin Moskova sefL "Avrupa yeniden vahim biı ·.,e başu!'da bulundukları ~em- 1 de dün Mogol kıtaatma karş: 
ri Sceds'in Molotof ile yaptığı buhrana doğru gidiyor. Buhran 1 eketlerı harap e::leceklerdır. muharebeye giriştiği bildiril-
son millakata dair gönderdiği ra. esnasında henüz me .. . !eketle- Biz işte 0 anda hazır bulun. mektedir. 
poru tetkik edecektir. Bu rapor 'nd bul ve ecn bı· mem l 

rı e unan e • -na ryız.,, Tokyo, 3 (A.A.) - Domei 
dün Londraya gelmiştir. leketlerde yaşayan Çekoslovak- Bu tebliğe göre, Japon kuv .. 

ıetleri Çiangçin'in 20 kilomet. Polonyanın Amerika sefiri lar umumt harpte oynad;:kları Bene~. Alman boyunduru- ıjansr Hsinking'dcn bildiriyor: 
Kont Potoki bu sabah Plimuta role benzer bir rol oynayacak. ğundan kurtulan ve ~imdi Ame- Mogol • Mancu hududundak; 
gelmiştir. Buradan Lor.draya ve l d :ikada bulunan bütün Çeklerin 'ıarekat cephesinden verilen bir 
Varşovaya gidecektir. ar Bı~~~'in bu sözleri Bohem. memleektlerinin istiklali ıçın tebliğde, Japon • Mancuri kuv. 

:-e batısındaki Canjajinobo ya .. 
~{mmda 20 kadar Sovyet tan 1<ı 
zaptetmişlerdir. 

Mumaileyh, Avrupanm vaziye_ va, Mqravya ve Rütenya ahali. mücadeleden vazgeçmiyecekle. 
ti karşısında Amerikanın hattı si için kısa dalgalarla radyoda rine dair vatandaşlarına teminat 
hareketi hakkında hükumetine i- verm·ş ve demı· stı·r kı· · 

neşredilmiştir. 1 
:. • zahat verecektir. I 

Beneş bu eyaletlerin ahalisi. "Şimdi biz 1914 de bu undu. lngil iz gaze~~lerine göre d N 
ne .. vaktinden evvel gayri me. ğumuz nokta ayız. azi pan. 

Londra, 3 ( A.A.) - Umu. sul bir harekette bulunmamak 1 cermanizm~ es.ki_ imp~.r~_to~l~~ 
miyet itibariyle lngiliz gazetele. şartiyle hazır bulunmalarını,. pancermanızmının yurudugu 
ri, Danzigde hafta tatili esnesm- tavsiye etmiştir. 1 hedefe doğru ilerliyor.,, 
da ;hdas edi!en tehlike ve telaş --=----=----·-----------------
vaziyetinin, siniıleri tecrübe et. Moskova mu"zake relerı· mc!k ve alakadarlar Üzerlerinde. 
ki aksülameli ölçmek için Al. 
m~.nlar tarafından yapılmış bir hasıl olmuş addedilebilir. Yalnız battı hareketlerinde d ... bazı ince 
teşebbüs okiu~nu yazıyorlar. bazı tali meselelerin halli kalmıştır. farklar kaydedilmektedir. 

Buna binaen gazeteler Var- Moskovadaki Fransız sefiri Naggi· Lonıdra, 3 (A.A.) - ingiltere-
şoYanm gösterdiği azimli hare. ardan Fransız hariciye nezaretine nin Moskova sefifi Sews, geçen 
ketten F ransanm Berline yaptı. gelen raporlar çok nikbinanedir. Bu cumartesi günü Molotof ile yap -
ğı ihtardan ve lngiliz hükumeti. akşam Fransız ve İngiliz hariciye tığı mülikat hakkında hariciye ne
nin de teahhütlerine mutlak su. nezaretlerine gelecek mütemmim tel zaretine bir rapor göndermiştir. 
rette riayet edeceğini teyit eyle- graf raporları, alınan ınal(lmata gö Röyterin diplomatik muhabiri -
mesinden dolayı fevkalade re nikbinliği teyit edecek mahiyette- nin öğrendiğine göre, Baltık mem 
memnun gözi.i-kmektc~füler. . diı:. Londrada Soyyet Rusya ile kati leketlerinin garantisi mese1esinden 

Taymis gazetesi yazıyor: itilafın perşembe günü hasıl olaca- çıkması muhtemel bütün görü§ 
fngilterenin ve F ransanm bu ğı ümit edilmektedir. Bu ümit ta- 'htilaflarmı halletmek üzere ya ~ 

şayialar önündeki aksülameli- hakkuk ederse, bu Mdise fevkalad ~ ~ında Seeds ile Molctof arasında 
nın daima böyle olmıyacağı zan· büyük bir ehemmiyeti haiz olacak- ! bir mülakat yapılacaktır. 

nediliyorsa, her türlü tereddüdü tır. Sovyet Rusya ile yapılacak bu Arn,' v Jtlarınu· -.-n-1-ı"d-,· 
izale ettirmek kifayet edecek. itilM, Lehistanm gerilerini tarnami-

tir. le temin edecek ve Lehi!;tan Berli- fBaştarafı 1 incideJ 
Var~ova, 3 (A.A.) - Milli nin tazyiklerine karşı azamt muka· 

birlik partisinin kurmay reisi vemeti gösterecektir. 
lamamışlardır. Yaptıkları teşebbils

ler de kendilerine pahalıya mal ol
muş, dağlık mıntakalarda gizlenen 
Arnavut gönill!Ulerinden mtirck -
kep çeteler tarafından 800 Jtalyan 
öldürUlmtiştUr. 

Albay \Venda söylediği bir nu. Frans1z ajansmın verdiği 
tukta ezcümle demiştir ki: malumat 

Danzig üzerindeki haklarımı. Moskova, 3 (A.A.) _ Havas mu· 
za zarar verilmesini asla kabul habiri bildiriyor: 
etmiyeceğiz. Bize ait olan hiç 
bir şeyi terketmiyeceğiz. İngiliz - Fransız - Sovyet görüş-

Avam kamarasında Çem- mesi etrafında herhangi bir tafsilat 

Bu vaziyet !talyan askerlerin.in 
kuvvei maneviyelerini çok .sarsmış
tır. b ı b t almamamı~tır. Maamafih bu görüş-er aynın eyana ı İtalyanlar, Arnavutluğu işgal et-

Lo d 4 A k d menin son olmıyacağı muhakkaktır. 
n ra, - vam amarasm a mekle milletimizin nefretini kazan-

Danzigdeki Alman askeri hazırlık- Molotof, dün yeni Fransız - ln- mışlardır. 
lan hakkında sorulan bir suale c~ giliz teklifleri hakkında şifahen ile· İtalyanları ııeven hiçbir Arnavut 
vap veren Çemberlayn demiştir ki : ri sürdüğü düşünceleri bugün teyit yoktur. Bütün ümidimiz bir dünya 

_ Almanya, turist kisvesi altın- etmi~tir. Söylendiğine göre Molotof harbinin çıkmaıımdadrr. Böyle bir 
da Danzige asker ve mühimmat dün nisbeten daha az muhalif bir harbin İngiltere vı> Fransanm zafe
göndermeğe devam ediyor. Danzig- vaziyet göstermiştir • 
de Himlerin idaresi altında bir po
lis kuvveti kurulmaktadır. Königs· 
berg kruvazörü 25 ağusto~ta Dan· 
zige gidecektir. Leh hükQmeti bu zi
yarete itiraz etmemiştir. İngiltere, 
Fransa ve Varşova hükumetleri ile 
daimi temas halindedir.,. 

Işçi mebuslardan Dalton, Lehi~.

tan hükfrmetinin Alman tahrikatı 

na k·arşı gösterdiği itidal ve soğuk
··anlılığıa karşı lnıtilterenin duydu
~ ı t"kdir hislerinin Varcı<waya bil 
iirilm2~ini talep etmiş Çemberlayr 
"'u talebe 'lU cevabı \·ermişti r . 

"- lngilt ~re hükumeti. L,,hi ~ta 

·un göstcrdi~i itidal ve soğukkanlı 
w , hkdir ediyor . ., 

M~rkezi Almanyııda 
manevralı:ır 

Berlin 4 - M erkezi Almanya mı· 
1'.J~re kıt:rntımn büyük manrvra· 

' arı yapılmaktadır. Bu manenalar 
-nuhtelif ve birihirinden çok uzal· 
1crlerde ya•)]1ma' ·tadır. Bu ma~ev 
a'::ı-da muhabere kıtaatı bulun· 
na'•ta ve 10.000 mütehassıs iştirak 
~ytemektedir. Bu ma'levralar. c:.im 
diye kadar Almanyada yapılan bu 
~arz mane\'ralarm en büyüğüdür. 

rile neticeleneceğinden eminiz. Bu 
Maamafih bu hattı harekete ne gi- zafer tahakkuk edince Arnavutluk 
bi bir mana verilmesi icabettiği 

bilinmemektedir. 

Sovyet makamları, evvelki gün
kü tebliğlerinde, İngiliz ve Fran · 
sızlarm yeni teklifler yapmış ol -
ması karşısındaki memnuniyetleri
ni bildirmişler ve bu sefer ''yeni,, 
kelimesini müstehzi tırnak işareti 

içine almadıklan gibi bu teklifle -
rin hiçbir suretle ileriye doğru bir 
adım telakki edilemiyeceğini tel -

:tcurtulacak ve adalet yerini bula
caktır. Ümitlerimiz gittikçe kuv
vetlenmektedir. İstiklalimizin elde 
edinceye kadar btitUn varlığımızla 
kralunızın etrafında toplanarak ça
lışmalarımıza. devam edeceğiz. ,, 

Burhan Yuka pederiyle birlikte 
şimdilik şehrimizde kalmağa karar 
vermiştir. 

Bu maksatla Erenköyilnde bir 
köşk tutulmuştur. 

mih eylememişlerdir. Maamafih, --o-
bu müşahede, yeni Fransız • tn- Thetis f adası 
giliz tekliflerinin hasıl ettiği in - tahkikatı 
~ibaı anlamak için kafi değildir. Londra, 3 (A.A.) - "Ad~ 

Sanıldığına göre, Finlandiyalı - miraly Division,. mahkemesi bu 
!ar, Letonyalılar ve Estonyalılar, sabah Thetis tahtelbahiri facia. 
!l'endilerinin müsaadesi olmadan sı tahkikatına başlamıştır. Mu. 
verilecek bir garanti··~ muhale - hakemenin asgari on be§ gün 
fette devam etmektc<lir. Bu Uç devam edeceği söylcnr.1ektc
memleketin Moskova elçileri, bunu dir. 
··n-;iliz ve Fransız mümessillerine Diğer cihetten "Zclo,, vapu
~ekrararen bildirmiştir. Fakat Mas ru refakatinde birkaç küçük ge. 
kovadaki Baltık memleketleri mah mi olduğu halde yüzdürme iş. 
fillerinin kanaatine göre, İngiliz • lerine başlamak üzere Thetis' in 
~er ve Fransızlar, garantiye doğru battığı mıntakava müteveccihen 
meyletmektedir. Diğer tarftan Moelfare Bay' dan hareket et~ 
Baltık devletleri mümessillerinin n"-İ§tir. 

17 llı~igar çift 
Evlenmelerinin 50 inci 
yınldönümünü kutlulayor 

Ge~enlerde Fransada bir çift 

ihtiyar karı kocanın evlenmeleri
nin 65 inci yıldönümü tes'it ettiği· 

ni yazmıştrk. Son gelen Fransız 

gazetelerinin yazdrğrna göre, 

Fram:a kasabalarından birinde bu 
hafta 17 çift evlenmelerinin 50 in

ci yıldön\i,_münü kutlulamı~lar ve 
adet olduğ·u veçhile altın hayra· 
mr yapmışlardır. 

- Kemal paşada 
doiu felaketi 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
zararlara sebep olmuştur. 

En fazla zarar tzmire bağlı Ke
malpaşa bağlarrndadır. Malları ha 
sara uğrayan yüzlerce müstahsil 
hükUmete müraraatla yar.dım iste 
mişlerdir. 

11 .000 hektarı geçen arazideki 
mahsul mahve>lmuştur. 

Bunun 6000 hektarrm teşkil e
den bağlar işe yaramaz bir hale 
gelmiştir. 

Kasırga esnasında tarla ve bağ
la~:la çalışan işçiler ancak baş

larına çuval, kova koymak ve a
ğaç kovuklarına saklanmak sureti 
le kendilerini kurtarabilmişlerdir. 

12000 ton tahmin edilen Kemal 
paşanın bu seneki üzüm rekoltesi 
fetaketten sonra üçte birine in
miştir. 

Zeytin mahsulü yarı yarıya 

düşmüştür. Armutluya bağlı dört 
l•öyün bağları da tek bir yaprak 
bile kahruyacak derecede bozul· 
:nuştur. 

Alakalılar, vergi ve başka borç· 
tarının tecili için İzmir valisi E · 
tem Aykuta müracaat etmişlerdir. 

Tetkikat için felaket yerlerine 
bir heyet gönderilmiştir. 

Vali, tetkikattan elde edilecek 
neticelere göre köylüleri borçl;ı

rınrn tecili ve kendilerine yeni 
kredi açılması hususunda bir ka~ 

rar verileceğini söylemiştir. Kızıl 

ay da yardımda bulunacaktır. Za
rarın bir milyon lira.:ian fazla ol· 
duğu tahmin ediliyor. 

--o--

Sirkeci garında bu 
sabahki kaza 

bizzat riyaset edilen merasim o 
kadar neş'eli, o kadar eğlenceli 

olmuştur ki, bu sayede bütün bir 
~ehir halkı uzun müddet ef len mit 
lerdir. 

Merasim bitmeden evvel bele
diye reisi, böyle bir kutlula.ma· 
nm 1928 yılında da 24 çift ııraarn· 
da yaptlmış olduğunu hatırLıtmzf, 
ve gelecek seneler altrn bayramını 
yapacak çiftlerin çoğalması temcn 
nisinde bulunmuıtur. 

Japon ordusunda 
harp aleyhtarları 
Hongkong, 3 (A.A.) - Çin a... 

jansı tebliğ ediyor : 
Dün öğleden sonra Uençeu ci. 

varma 200 Japon askeri çılanrş. 
sa da 50 ölü vererek pilskUrtill. 
müştür. 

Akşama doğru Fuçeu'nun ~
nubuna diğer bir .grup çxk:nu§, 
fakat 110 ölü bırakarak çekllme
ğe mecbur kalmıştır. 

Bugiln öğle Uzeri bu defa. Fu. 
tsin'e bir ihraç yapılmış, çıka.n.. 
!ar tama.men imha edllmi§tir. 

Hankeu'dan gelen ecnebilerin 
verdikleri malOmata göre, harbe 
aleyhtar oldukları için mevkuf 
tutulan 4500 Japon 11ubay ve ne. 
feri mahfuzen Hankeu'ya ve o. 
radan Japonyaya sevkedilmi§ler. 
dir. 

Konvansiyonel treni 
gecikti 

Bu sabahki Avrupa konvan&yo. 
nel treni üç saat teahhurla. eılınl.t
tir. Bu teahhur kısmen merkezt 
Avrupada, kısmen de Yunanistan
da trenin fazla bekletilmesinden ol
muştur. 

İngilterenin alacağı 
ihtiyati tedbirler 

Hongkong, 3 (A.A.) - Çin a... 
jansma göre Tiyençindeki !ngi. 
liz makamları pek yakında aşa • 
~daki ihtiyat tedbirlerini almak 
tasa vvurundadırlar: 

ı - İmtiyaz bölgesinde mev .. 
cut bütün paralar İngiliz gemi. 
!erine nakledilecektir. 

2 - İngiliz tacirlerine bqlan. 
mış olan işlerini süratle tasfiye 
için emir verilecektir. 

Bu sabaha doğru ııaat 3,30 da 3 - Bütün İngiliz tacirleri ,Ja_ 
Sirkeci garında tren manevracı a- ponlarla iktısadi ve mal! müna. 
melesinden Trabzonlu Tahsin, ma- cıebetlerini keseceklerdir. 
nevra eıınasında muvazenesini kay 4 - Beyaz Ruslar imtiyaz böL 
bederek yerdeki bir çukura yuvar- 15esinden dışarı çıkarılacakla.r • 
lanmrştır. dır. 

Ka.bur_ga kemikleri kırılmış olan 1 5 - Gönüllü İngiliz askerleri 
;:avallı işçi hastaneye kaldırılmrş- )()}is müdür muavini B. Milha.n. 
tır. yuan'm emrine verilecektir. 
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4 TEMMUZ - 1939 H A B E R - Akşam rostaıı.. 

Büyük Millet Meclisinin dünkü celsesinde 

Çatalca cinayeti 
suçlusunun muha

kemesine başlandı 
.. Geçen mart ayının 30 uncu gü-ı den evvel, kahveye uğramıştım. 

~u, Çatalca.da işlenen bir cinaye . Orada muhtar Hamzayı gördüm, 
tın dil ··ğl n ° eden ıonra ağır ceza bana: ,, 
mahkerneainde duruımasına bat • - Aman dikkat et! Halit bu • 
land.rnııtır. rada tabancasına kurgun do?dur • 

Bankalar barerııi 
kabul olundu 

Hatay teşkilat 
kanunu 

Suçlu 1.!Ç.ılık yapan Hüseyin U- du. Arka cebine koyarak gitti., de· 
çar, maktul de arkadaşlarından di. Ben aldırmadım, evime gitmek 
Halit adında bir gençtir. Okunan üzere çıktım. Giderken Halit kar
tahkik~t evrakına göre, Hüseyin placlı. Kahve içmek üzere evine 
Uçar cınayeti şöyle i§lemittir: çağırdı, istemedim. Fakat nihayet 

içtikleri ıu ayrı gitmiyecek de ısrarına dayanamıyarak evine gir- Ankara, 4 - Hatay teşkilat 
recede ıılcı frkı arka.da§ olan Hii· dim. içeride kimse yoktu. Halit kanununu tetkik eden muvakkat 
seyin Uçar ile Halit, bir gün u _ bir taraftan mangalda kahve piti· encümen dün de çalışmalarına de. 
fak b' la · · Dünk ır a cak meıseleıinden dola- riyor, bir taraftan da tabancasını vam etmıştır. ·· ü çalışmalarda 
YI bozuşmuılar, fakat gene temizlemeğe çalışıyordu. Hataydan gelen eski devlet reisi 
k~nU§rnakta devam etmiıter • Bir ara bana: Tayfur Sökmen de bulunmuştur. 
dır. Bu hal birkaç giln ıürdükten - Sen §U lambayı tutuver de TeşkilS.t kanununun cu.ma gü:ıü 
sonra bir gün bulu§muşlar ve bir tabancayı açayım, görmüyorum, mecliste müzakeresi muhtemeldir. 
yerde bol bol §Clrap içtikten dedi ve dükkanımın anahtarını a • --o- -
sonra Arifin evine gitmi§lerdir. larak şarjörü çıkardı. işte bu sı • 

. Bu esnada dıflrdakilcr evin i . rada tabanca pathyarak Halit vu
çınde bir ıilah sesi duymuşlar a- ruldu. 
kabinde de l~mbanın söndürül:rek Ben bu vaziyet karşısında kork 
Hüseyin Uçarın gizlice çıktığını tum, herkes katil olarak beni zan· 
v~ saklana saklana evine gittiğini nedecekti. Lambayı söndürerek 

Şair Mehmet 
Emin 70 yaşında 
Tarih kurumu kendisini 

tebrik etti gorrnüşlerdir. kt 

Eve gelince Halidin kanlar için çı Hı;;itte aramızda bir alacak me- . Ankara, 3 (~.A.) - Milli 
ide odanın bir kö~esı"nde bulun . 1 · d ysa da bı'ribirimizi öl şaır Mehmet Emın Yurdakulun 

:r se esı var ı · 70 . . d _ ld" .. .. .. 
mu§, hemen tedavisine başlanma dürecek kadar kavgalı değiMik. ıncı. ogu~ yı o~umu mu. 
sına rağmen kurtarılamamıştır. Halit kazara ölmüştür.,, nas~) etı~lel" T~r~ ! arıh Kduru-

. Kurşun sol memeden girmi~, Mahkeme şahitleri çağırmak U- m~ daı ekı;ııl lı §aıfrlımız ar.asıdi~l a .a-
ıçerde kalmıştır. zt:re muhakemeyi başka bir güne ş~gı ı tc gra ar teati e mış. 

Dün ahk tır: m emcde aorguya ç~ki • bıraktı. 
len katil, va.kayr tamamen inkar ----------:--- Türk Tarih Kurumu, Türkün 
yoluna sapa k .. 1 r·· k yolcular ini - 11- ---' kudr . ra şoy e anlatmıştır: ur b' erce ,Yllllk aHJet ve eti-

- Ben ° gece Halit eve gitme- ni !iirlerinde terennüm etmiş 
İta 1 yadan olan Milli Şair Mehmet Emin 

Y urdakul'un heyecan ve ideal 
. 

Beledi yele rce yap ilaca k 
istimlakler layihası muhtelit 

encümene verildi 
Ankara, 3 (A.A.) - Büyük lete ait olan banka veya müessese

Millet Meclisi bugün Refet Canı- ler memurlarının maaş ve ücret· 

tezin başkanlığında toplanmıştır. leriyle hizmete girişleri ve terfi 

Celsenin açılmasını müteakip usulleri hakkındaki kanun layiha
söz alan dahiliye vekili Faik öı:· sı ikinci müzakeresi yapılarak ka· 

bul olunmuştur . 
trak, evrakı varide arasında bulu-

nan ve belediyelerce yapılacak is· 
timlake ait kanun layihasının a-

lakadar dahiliye, adliye ve maliye 
encümenlerinden seçilecek üçer 
azadan mürekkep bir muhtelit en· 

cümen tarafından tetkik edilmesi
ni istemiş ve kabul olunmuştur. 

Bundan sonra ruznameye ge· 

çilerek mahsus bir kanun ile dev

letten lbir hak temin eden veya ser 
mayesinin yansından fazlası ldev· 

Meclis, askeri ceza kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi • 
ne, Türkiye • Estonya ticaret ve 
Kliring anlaşmasının bazı pozisi

yonlarmda yapılan değişiklik ile 
beynelmilel sıhhi mukavelenin ba· 
zı maddelerini değiştiren anlaş • 
mamn tasdiklerine ait kanun la· 
yihalarının \da birinci müzakerele
rini yaparak çarşamba günü top 
!anmak üzere içtimaa nihayet ver 

miştir. 

Deniz teşkilatmdan 124 memur 
daha çıkarıldı 

İÇERDE: 

• Almanyada yeni yapılan Tırhan 
''apuru seyalıuline c.le,·am etmektedir. 
On güne kadar limanımıza gelecek
tir • 

• Trakya ve Çnnakknlede teftişler 
rapnn gümrük muhafaza umum ku· 
.nandanı general Lıitfi ile başmüdür 
Hasan Koper birkaç güne kn<lar şeh· 
riınize döneceklerdir. 

• Üsküdar tramvayları müdürü 
Feridun Manyas dün Vali Lutfi Kır· 
darı ziyaret etmiştir. 

• Başvekıilet müsteşar muavini 
Haydar mezunen şehrimize gelmiştir. 

• llkmekleplerin ikmal imtihanları 
dün bitmiştir. Şehrimizde mezun ta
lebelerin sayısı 6·7 bin arasındadır. 

• l\f:ıarif vekaleti bir yıl mazeretsiz 
olarak devam etmiyen talebelerin 
yeniden kayıtlarının silinmesini aıa
kadarlara bildi nniştir. 

• Türk • Fransız ticaret anlaşma
sı temmuz sonuna kadar uzatılmıştır. 

• Eldiven fabrikatörleri bugün 
sanayi birllğinde toplnn:ırıık harici 
rekabete karşı tedbirler düşünecek· 

!erdir. 
• Vali Lt\tfi Kırdar dün yeni Bul· 

gar konsolosunun ziyaretini kabul et· 
miş, Yugoslav konsolosuna indei ıi· 

yarelte bulunmuştur. 
• VIAdmir kızı Marya ile kızlan 

Zoıo ve Nono Türk vatandaşlıAına 

alınmışlardır. 

• Şehircilik mütehassısı Prost Pa 
. . ( Başta,.afı 2 incide) 
'e edıyor: "Bu hal tabii değildir n· 
de buna G'"bb l . ız 

. 0 e sle beraber "ev t 

geçe m e Z fer m İ 7 dolu yetmi§ yılını candan kut. 
lar ve uil sesinin daha uzun yd. 

Bir mebusumuzun hududu ıar milli vicdanda aksetmesini 

geçmesine mani olundu diler. D B k rise gitmiştir. Ağustos sonlanna do~ 
Böylece en iz an ı n son ru gelecektir. 

t1_2r~z. Fakat bu hali yaratan kendi~~~ k • Keman, piyano, viyola, viyolon 
T. T. Kurumu B~ anı d b 200 Bir ay kadar evvel Londrayı zi. dev"ırlerin en iti aren memur sel çalan amatörlerin Beyoğlu halke ~ıdıl~· Başka taraflarda niçin kaba

ıat ı aranmalıdır.,, yarete giden Türk matbuat heyeti Hasan Cemil Çambel vindeki toplu çalışmalara iştirak et 

B• d" L""'-!-' l T" k ı 1 mek üzere 10 lemmuı pazartesi günü 
'\ENt SABAH f 

aza.smdan İstanbul mebusu muhar- ır unya IJalll81 o an ur. kf 
rir Abfdliı l:>aver dönü§fo Fra.ruıa- Kiin dünya ile bHhyan tarihini açı a . a mış o uyor ne kadar evin tepebaşındakl merkez 

~ binasına müracaatları rica edilmekte 
ya uğnyarak bir müddet kalmıştır. asırların karanlıkları içinden il. Denizbankın lagv-edilmesile ku- mek istemektedirler. Bunlar aynca 

Hii dir. 
·' seyin Cahit Yalcın, totaliter Abidin Daver, Fra.nsada bulun- min feneriyle arayan ve ilmin rulan yeni deniz te .. t-ilatı münasebe yapacakları müracaatlarda açıkta -------------
uevletı T rih ~ iltihak~~ n:ıalbuatının sulh cephesine masmdan istifade ederek hudud cl- kazmasiyle çıkaran Türk a · tile açıkta kalan memurların adedi kalan memurların evvelce söylen-

ız aıı sonra hakkımızda varında.ki İtalyan şehirlerinden San Kurumunun huzurunda ben de 124 tür. Bu miktardan pek azı ha- diği gibi "işe yaraınaz,,lar olmadı· 
hyazdıklnrı ağır yazılardan birini da- R • .. k ist -~0tir b lnnn w k d ' 

a el ı emo yu gorme e ..... "'9 • eyaz a ı egere enn say- demelerdir. Geri kalanın hepsi me· grına göre, tensikatta sicillerin tetki-e a arak, Halayın Türkiyeye il· • 
hakını gayri ahlak! teli'ıkki eden bL Bu maksatla bindigi otokarla gılarmu sunarım. rnurdur. Evvelce Yusuf Ziya Erzin kine lüzum görülmediğini öne süre-
Yazıya cevap veriyor. Fransız - İtalyan hududunu geçe • Mehmet Emin Yurdakul zamanında çıkarılanlarla bu miktar cek!ercir. 

M:uharrı'r 80, · hl'·kt t ı·kı 1 . . rek Vinhimil mevltiine gelince İ- -o-- d B d b k b 1 ıot 1. ' .1rı a " e a ' sının ikiyüzü bulmakta ır. 
1 

un an aş a azı _memur ara 
. a ıter devletlerde de bulunabilece- talyan zabıta memurları muharrir Al b •• •• k ı • • 

Kl l man uyu e ÇiSi . - 1 zamlar yapılmış ve bırçoklannm • ne ıanelini giılemiyerek arlık, arkadaşımızı refikasile birlikte oto Deruzbank kuruldugu zaman Yu· ı 
1 

.
1 

d'l . t• 
Çeklerin ı - · . . . . maacı arı tenzı e ı mış ır. rın • t"k ıurrıyetlerine, Arnavutla· kardan indirmiş ve karakola davet B b h t suf Zıya Onış bırçok yenı memur- . l .. .. •• • . 

ıs ı lallerine kavuşmalarının bek etmiştir. U Sa a ayyare lar almıştı. O zaman 170 kadar o·! Eskı ... l:ay m~duru ~.emıl de ye?ı 
~;knebileceğini kaydediyor ve Hatayı Orada kendisine İtalyaye. girme- ı'le Ankaraya gı'ttİ lan bu memurların mühim bir kıs· teşh-ilat dclayısıle tekaude sevkedıl-
1 nıevzuubabs ettiğimiz sıralarda J 
1.ı!zi davamızda haklı gören halli\ teş· si yasak olduğu bildirilmiştir. Alınan büyük elçisi fon Papcnin mı bankacılık kısmı içindi. Ayrıca miştir. Yeni teşkilatın ça ışma prog 
''1k eden devletler arasında tıalyanın Abidin Daver, diplomatik pasa • Moskovaya. hususi bir vazife ile o zaman bunlar alınırken eski me· ramlarmın hazırlanmasına başlan
da bulundu~unu işaret ederek o za- portla. seyahat ettiğini ve Ankara.· gönderileceği hakkında.ki ajans ha- murlardan 70 kadarı da Yusuf Zi· mıştır. 
ınan ahlakı olan bir hadisenin bu· daki İtalyan sefirinin lesepase'sini berlerinin elçilik tıırafmdan tekzib ya Oniş tarafından açığa çıkarıl- Dün sabah iki umum müdürün 
f!Ün nasıl gayriııhlı1kt olabileceğine • ld - ·· ı-ı· b d 1 • ,__ de hamil o ugunu soye ...... """9 ve u edildiğini yazmıştık. mıc:., van·ı bu suretle kadrodaki faz- reisliğinde bütün şube mü üren 
8ıUI erdiremediğini, Halayın iadesi ~ ~ 
gibi, bize bir mükafat olarak değil, garib muameleyi protesto etmiştir. Yazı Boğaziçinde geçirmek üzere lalık yüz memura inhisar etmişti. top!anmışla.r ve bu hususta görüş· 
bir hak olarak iade edildiğini, bizim Buna karşılık İtalyan memurları, geçenlerde şehrimize gelen von Pa Halbuki Yusuf Ziya Oniş Banka- müşlerdir. 
sulh cephesine illihakımızla Hatay memnuiyetin Türkiyeye dönerken pen bu sabahki tayyareyle ani ola- dan ayrıldıktan sonra iki ay umum 
i.şinin hicbir münasebeti bulunma<lı- !talyadan şimendiferle transit ola - rak Ankaraya git.miştir. müdürlük yapan Yusuf Ziya Erzin 
~onrı·. söyliyerek sözlerine ilave edi- rak geçmeğe de şUmulU olduğunu Bu gidişin sebebi henüz belli de- 50 kadar memuru açıgva çıkarmış ve 
" tebliğ etmişlerdir. ğildir. 

'Sulh cephesine gelince, Hatay me· Abidin Daver geriye dönmeğe Berlioin tekzibi sonra da 15-20 memur kendiliğin· 
selesi olsa da, olmasa da, Tilrkiye den istifa etmic:.ti. Şimdi çıkarılan 
L mecbur olmuştur. Be ı· 3 (A A ) V P "" u cephede mevki almakta tereddüt r m, · · - on ape· 120 memurla son üç dört ay içinde, 
l · Hllkfunetimizin bu mesele ile • b' M k -c mı;yecekti, Umumi harpte Türkler nin hususı ır vazifeyle os ova- Denizbanktan 200 memur çıkarıl· 

neden Almanya ile birleştiler? Çün· meşgul olarak İtalyanların bu çe- ya gönderileceği ce.kkınde.ki haber· y 
kü ötede bir Rus Çarlığı vnrdı ki şid muamelelerlnln önüne geç- ler, bu akşam resmen tekzib edil- mış olmaktadır.Bunun 100 ünün u 
'rürkiyeye asırlardanberi indirdiği mek irin l!znngelen teşebbüslerde · tir suf Ziya Oniş tarafından bankaya 
ıl " mış . 

arbeleri son bir darbe ile itmam el· bulunması bekleniyor. Salahiyettar Alınan mahfilleri, fazla olarak alındığı kabul edilirse 
meğe hazırlanmıştı. Türkiye umumi diğer yuzu·· •• Denizbank kurulmadan 
harpte Almanların yanında kan dök -<>- Alman - Sovyet ekonomik müzake-
lü ise bunu Almaıılardan gördüAu Mülkiye teftişleri relerinin halen mer'i anlaşmalar evvel Denizyolları, Akay ve diğer 
bir mükafat dolayısile yapmamışlır. çerçevesi dahilinde kalmakta oldu- deniz müesseselerinde senelerce ça-
l Millkiye müfettişliğine tayin edi- ı d t t b !alta Türkiye, Bulgaristanı bizim ğunu ilave eylemektedir. lışıntş eski memur ar ır. ş e u es· 
tarafa celp için kendi arazisinden fe- len eski Eminönii kaymakamı Raif, --o-- ki memurlar son vaziyet üzerine 
dakarlık b'l T .. k' · İstanbul vilayetinin kazalarını tef- ~ d " 

1 e yapmıştır. Ul' ıye cı· Çeşmede bı'r kaza yüksek makamlara başvutm .. agl····u· 
lıan harbinde :yalnız yalanın scliinıc· tiş etmektedir. _ 
r · d" .. k • I · (H • ) Ç'ft · Zek' şürm0ktedir Bunların soyledıgıne ını uşunerc-, daha doğnısu vata· --o- zmır, ususı - ı çı ı 1 ~ • 
nın se!Uınctini Almanların ynnındJ • • isminde birisi, Çeşme ovasındaki göre, aralarında 10 seneye yakın 
harp etmekıe bularak o kadar reda Balıkçılık sergısı tarlasına giderken yolda arabasıı hizmet etmiş ve bu müddet içinde 
karlığı göze ııldı. Bugün ise Alman~ :ı İtalyanın Ankona şehrinde 1. s. devrilmic:., içinde bulunan bec:. ~·asın· sicilıeı ine bir kere olsun ihtar dahi 
Ye lt:.ılyııdan vutıınn tehlike geleceği· 1 k "" "' J • 

ni görüyoruz. Bundaıı dolayıdır ki temmuzda bir bal.ıkçı l sergısı daltl Ali isimli çocuk beyni patlıya· kaydedilmemiş, çalışkan ve dürüst 
Balkanlarda ve Akdenizde bir müte- açılacağı İstanbul Tıcaret od~sına rak ölmüştür. memurlar vardır. Hatta. bunların i· 
cavize karşı garp demokrasilerile bildirilmiştir. 1talyaya balık ıhra- · d f la olarak takdirnameleri . ı· ld ğ çın e az. 
tedafüi saranli taahhütlerine girişı · catımız çok ehemmıyet ı o u un v· d · 1 G "dd' 
yoruz. :"llükil.fat arzusu için dcğ :l. dan balık darımızın bu sergiye ıyana a çmgene er bile b11

1unanlar çoktur. en~ 1 ıa · 
Eğer biz yanlış muhakeme etmişsek alakadar ~lmalarını temin etmek tevk jf ediliyor lar" gör.e Denizyolla:~ :.e .~ı~nlaı 
hayan bir tehlikeden boş yere ürk .. f d b 1 k işletmPsı umum mudurluklennde 

il.zere dun Oda tara m an a ı Viyana 3 (A. A.) - Polis, çin- ' 
müş i~ek bunda Berlin ile Romayı . . . 1 .. ah ·ıı ' . . bu kadar çok memur çıkanldıktan 
e•ıclişeye sevkedecek, kızdıracak hi\ ıhracat tacırlerıy e must sı ere geneler arasında yenıden tevkifat . .. 
bir şey yoktur. Çünkü akdettiğimiz bir tamim gönderilmiştir. /ya.pm1ttır. BüyUk bir kısmı Slovak- sonra bır çok munhal yerler açıl· 
ve edecealmiz ıtilAflar ancak tedafü· yalı ve Burgenla.ndlı olan bu çln • mıştır. Açığa çıkarılan memurlaı 
idiler, Berlin ve Romadan taşan ZA yt _ Tatbik mühürümü zayi · genelerden dötr yUzU Rossanl~nde buralara başka m~murlar alınaca-
hırs ve hiddet, kin Ye diişma~lı.k le- ettim. Hükmü yoktur. lhapi.shanes.ine sevkedilmlştir. Bun- ğım ileri sürerek hiçbir suihareket 
zahürlerine bakınca ne kadar ıyı ~·ap K Camiişerifi imam ve Iardan bir kısmı Dachan. taJı.aşşUd leri olmadığı halde acaba neden ken 
tığımıza bir kat daha ~anaat selirıyo· uruçeşme, /'\-. dil · · ... ıkanldığın .. ~~ 
ruı.,, · · hatibi Mustafa v~veren Jaı.mpma. gl5nde~. . ennın açıga ç ı Ot;ıo;;ı•· 

Gazete ve mecmua 
sahiplerine 

Basın Birliği kanunu hükmiin· 

Basın Birliği kanunu . hükmün
ce birliğin merkez ve mıntaka ida· 
re heyetleriyle yüksek haysiyet 
divanı ve mıntaka haysiyet !di
vanlarını ilk ldefaya mahsus olmak 
üzere seçmek için toplanacak olan 
kongre, Dahiliye Vekaletince içfr 
maa çağrılmıştır. 

Kongre Temmuzun onuncu pa. 
zartesi gün sabahı saat 1 O da An· 
karada toplanacak ve kongreye 
bugün çıkmakta olan bütün gaıe. 
te ve mecmuaların murahhasları 

iştirak edebilecektir. 
Her gazete ve mecmuayı ki~n 

temsil edecekse bu murahhasın 

hüviyetini ve hangi istasyondan 
hareket edeceğini, gazete ve mec· 
mua sahibinin kendi imzasiyle per 
şembe günü saat 16 ya kadar Ku· 
rum merkezine bildirmesini ve ile 
r<'tsiz g~debilmesi için murahhaısa 
vesika temin etmek üzere 3 tane 
fotografisinin verilmesini, vilayet· 
ten aldrğımrz emir üzerine bildiri
yoruz. 

Tahta kurularından 
kurtulmak için ... 
Bir çiftçi süründüğü 

madde ile zehirlendi 
FloJ'J'a civarındaki Kalitarya. kö

yilnde çok garib bir zehirlenme va· 
kası olmuştur. 

Bu köyde 46 numaralı evde otu
ran çütçi 65 yaşında Davud, son 
günlerde tahtakurularmm hücu-

mundan kurtulmak için tedarik et
tiği zehirli bir maddeyi naftalinle 
karıştırarak viicuduna sürmUşttır. 

Zaten hasta olan \ zavallı çiftçi, 
böylelikle tahtakurularmdan kur -
tulaeağmr umarken bir kaç saat 
sonra zehirlenerek fenalaşmağa. baş 
lamıştrr. Çok ağırlaşmış bir halde 
Guraba hastanesine kaldırılan Da
vudun kurtarılması i.mMnsız göıil· 
lüyor. 

Yerlimallar sergisi 
Pavyon inşaatına 

dün başlandı 
22 Temmuzda kurulacak 11 in· 

ci Yerlimallar sergisi hazırlıkları
na dün fiilen başlanmıştır. 
İnhisarlar umum müdürlüğü, 

Sümer ve Etibanklar Galatasaray 
lisesi bahçesinde dünden itibaren 
paviyon inşaatına girişmişlerdir. 

Sergi tertip komitesi de bu haf
ta içinde Galatasaraya taşınacak· 

tır. Geçen sene ancak ayın onuna 
doğru teslim eldilen Galatasaray 
lisesi bu sene eclten sergiye tahsis 
edildiğinden paviyonlann ve .diğer 
hazırlıkların itinalı olacağı anlaşıl 

maktadır. 

Emniyet Umum 
Müdürü şehrimizde 

Emniyet ifileri umum mUdüı11 

ŞUkri1 Sökmensiler ~u sabah me 
zunen .An.karadan gelmittir. 



Almanya Milll takımı 
Norveçi 4-0 yendi 

Ahnanlar birinci devre · 1 - O galiptiler 
ikinci devrede 3 gol attılar 

Tekirdağında 

Deniz 
Bayramı 

Tekirdağ, (Hususi) - Tekir· 
dağında kutlulanan deniz bayramı 
coşkun bir neşe içinde geçmiştir. 
Deniz müsabakalarını görmek ü-

Oslo, 3 (A.A.) - Hususi muha
birimizden: 

Almanya - Norveç milli takım
larının karşılaşacakları Uleval sta
dına gidiyoruz. Stada giden tran
vaylar futbol meraklılarile tıka ba· 
sa dolmuş, biri biri arkasından 'di
zi halinde otomobiller durmadan 
stada akıyor. Turnikedeki numa -
ratör, 29, 100 kişinin stada girmiş 
olduğunu gösteriyor. 

Saat 19,25 seyirciler sab1rsrzia
nıyor. Bando güzel parçalarla a -
vutmak istiyor, fakat halk durma
ıdan ıslık çalıyor, el çırpıyor bu es
nada gürültülü maç saatmm gelip 
geçtiğini hatırlatmak için yapılı -
yor. Halk niçin geçikildiğini an -
lamak istiyor. Nihayet hoparlör 
sabır ve sükunet tavsiyesinde bu
lunuyor. Stada gelen tramvay ara
balarından biri yoldan çıktxğr için, 
seyrüsefer aksamış binlerce kişi 

gişelerde bilet almağa çahşryor -
muş. 

Bundan bir müddet sonra an -
!aşılan hoparlörün ilan ettiği bin -
lerce kişi içeri girmiş olmalı !tl, 
takımlar sahaya çıktılar. İsveçli 
hakem Eklind parayı attr. Kale in
tihabı hakkını Norveçliler kazan • 
dılar. Almanlar lbatmak üzere bu
lunan güneşe karşı oyruyacaklar. 

On birinci karşılaşmayı teşkil 
eden bu maça Almanların vuruşu 
ile başlandı. 1lk .dakikalarda, top 
iki kale arasında daha doğruıu 

iki ceza sahasr arasında mekik do
kudu. Bu aralda Noweçlilerln '.Al
manlra nisbetle daha sert oynadık
tan görülUyordu. 

Birinci haf tayını 1-0 Alman. 
larm lehine bitiren bu karşılaş _ 
ma.nın ikinci devresinde, Norveç 
liler daha düzgün oynamaya baş. 
lamışlardı. Fakat, buna mukabil 
gol çıkaramadıkça hırçınlaşıyor 
ve gayet sert oynuyorlardı. Ni. 
tekim ikinci golü bu yüzden ye_ 
diler. 57 inci dakikada idi, Nor. 
çevliler birdenbire parlıyan bir 
Alman hücumunu. ceza. sahasın.. 

dan 3 metre mesafede favulle dur 
durmağa kalktılar. Bu hareket 
İsveçli hakemin gözünden kaç _ 
madı. Norveçliler, yanyana gele. 
rek bir baraj yaptılar, fakat bü_ 
tün tedbirlere rağmen ve ümidin 
hilafına olarak top Norveç kale
sinin ağlarına. takıldı. 

Bu golden sonra Norveçlilerin 
maneviyatı bir daha yerine gel. 
roedi. Almanlar 59 uncu dakika
da üçüncü, 70 inci dakikada. da 
dördüncü gollerini yaptılar. 

zere iskelede binlerce halk top
lanmıştır. 200 - 100 metre yüzme 
yarışlarında birinci Enver, ikinci 
Lutfi İsmail, tek çifte sandal ya· 
rxşlarında birinci Ferhat, ikinci 

Basri, iki çifte sandal yarışlarında 
birinci Ferhad, ikinci Luti,üç çif
te sandal yarışlarında birinci Na_ 

hid, ikinci Ferhat gelmişlerdir. 
Yağlı direk müsabakasını .da 

LO.tfi kazanmıştır. 

Davis kupası 
Tenis müsabakalarr 

Meksiko, 3 (A.A.) - Davis 
kupası tasfiye turnuvasında A
vusturalya Meksikaya sıfıra karşı 
üçle galip gelmiştir. 

Temmuzda yapılacak Beynelmilel 

Atletizr11 
Müsabakalarına iştirak edecek atletler 

Atletizm federasyonu 16 temmuz Artan, Ali (Ankara), Mustafa (An

"Enternasyonal mUsabakalar., ter- kara). 
tib heyetinden: Uzun atlama - Muzaffer, Va-

16 temmuz pazar günü yapıla.. kur (İzmir), Ömer (Ankara), Ça_ 

cak atletizm mlisabakalarma aşağı- roğlu. 
da isimleri yazılı atletler iştirak Üç adnn - Abdurrahman, Yav-
edeceklerdlr: 'ru, Fethi, Halid. 

Gençler : Glille - Ateş, Arat, Veysi, İI'--
10 O m. Şeri!, Sermed, Kamran, fan. 

Ceznı.!, Y~ar. Disk - Yusuf, Arat, Veysi, Bü. 
200 m. Silker, Safd, Ömer, Sa- lend. 

nan, Üçtek, Orhan. 

•oo m. Şevket, Ali, Kizmı, Hüse
yin, Merih, Ahmed. 

Temsili takım: 

100 - İrfan, Neriman, 
Cihad, Cemil (hmir). 

Nazmi, 

400 - Gören, Cemal, Galib, Za-

-0-

Aydon <dlakl 

Atletizm 
Müsabakaları 

re. Aydın - Muğla, Denizli vt: 

Dır ktz, Alm:myanrn ycU~fudiği en IJi icadın 

ııtlctlcrden biı·idlr. Ünümüzdeki olimpiyatlar için 
l>cınlli..,inden büyük iimltler beklenen Günda Frld
rik ~eç<>nlcrdc yapılan müsabakalarda. birdenbire 
ııarlanu~ ,.e ı-por yıldızlannın arasma. karı,m15tır. 
' 'ul\arl.i resimlerin birinde onu zaferinden memnun 
~ülcrlient di~erinde~se 1,56 yüksek atlarkca görü
:\'orsuııuı. 

Coe Luiz 
Müthiş rakibini nasıl yendi 

Zenci boksör bir ara yere 
yuvarlanmıştı 

Nevyorkta Coe Luiz ile Galento arasında ya· 
pılan mUsabakanın şu gördüğünüz resmi telcviz· 
yonla Paris gazetelerine verilmiştir. 

Resimde Coe Luiz yerde görülmektedir. Fa
kat bu vaziyet bir an için devam etmiştir. 

Üçüncü ravuntta Luiz Tony Galenlo'ya bir 
direkt altığı sırada çenesine müthiş bir kro;,e ye
miş ve yere yuvarlanmıştff. Fakat meşhur boksör 
yerde ancak iki saniye kalmış ve sonra kalkarak 
maçı kolaylıkla kazanmıştır. 

Norveçli seyirciler hep bir ağız
.dan, kvamen, kvamen diye takım· 
larınr teşvik ediyorlardı. Norveçli
lerin sağiçleri olan Kvamen, ha -
kikaten görülecek bir futbolcu ti
piydi. Topa son derece hakim o • 
lan Kvamen, takmımm adeta baş
kumankiam vaziyetinde idi. Top 
dönüp dolaşıp onun ayağına geli
yor o da taktiği icabı sağa sola pas 
tevzi ediyor. Hasılı hücumu ha -
zırlıyordu. Maamafih 'bütün fcv -
kaladeliğine rağmen ne seyirci va
tandaşlarını ne de takımdaki arka 
daşlannı tatmin edcmiyorldu. Faz
la çalrma kaçıyor ve çalım yapa -
mad1ğt zaman da topu lüzumsuz 
yere bekletiyor. Ve bunun neti -
cesinde, hasmı taraf hemen vazi
yet alarak pas ve:eceği arka.daşl.a
rmı marke ediyordu. Bu vaziyet 
karşısmd.a Kvamen de pek uzak -
tan şüt çekmek zorunda kalıyor -
~u. 

800 G lib (Ankara) İbrahim İsparta bölgeleri atletizm müsaba-- a , , Bu genç kız. geçen hafta ı\merikacl:ı r:ıp:bn 

Cemal, Vladimir, Abdullah, Eli. kalarına, Aydın spor alanında baş- (Güzel yüzücü) müs:ıh:ıknsmt ırnznnmıştır. \ 'e bu 
Ncvyorkta ancak üç boksör zenci boksörü 

şimdiye kadar yere devirmeğe muvaffak olmuştur. 
Bunlardan biıi de Toay Galcnlo'dur. 

Norveçlilerin sert ve bozuk o -
yunlarına mukabil daha şuurlu ve 
teknik bir oyun oynayan Alman -
lar, Berlin olimpiyadında kendile
rini yenip elimine olmalarına se· 
hep olan Norveç milll takımını 4-0 
mağlUp etti. 

Vefa klübünün kongresi 
Vefa idman Yurdu Riyasetin· 

dPn: Klübümüzün senelik kongre
si 9 - 7 - 939 pazar gün saat 10 
da Şehzadebaşmda Letafet apar
tımanındaki yurd merkezinde top 
lanacağmdan üyelerin teşrifleri 
rica olunur. 

-o--

Kongreye davet 
Aksıu·ay Gençler Birliğinden: 

Birliğimizin yıllık kongresi 10· 

7 - 939 pazartesi günii saat 21 

de birliğimizin C. II. P. Cerrah -
paşa semt ocağı kurağındaki mer
kezinde yapılacağından azanın 

manızr dileriz. 

110 - Vasfi, SUha (İzmir), laruldr. birinciliği yukarld pozuna medyundur. 
Yavru, Hrisafopulos, Faik (Anka- Müsabakalara Aydın ve Muğla -------------- ----

) talam1arr iştirak etti. ra. 
Romanyanın Yüksek atlama_ SUreyya, pu_ Müsabaka tam saat 17 .de vali 

lat, Merih, Jerfi (Ankara). ve belediye reisimizle kalabalık 
5000 metre - Maksud, Hüseyin, bir halk kütlesi huzuru ile ve 

Venüs Almanlar Fransız
ları büyük bir 
farkla yendiler 

Münib, 3 (A.A.) - Dün Mü. 
nihte yapılan Fransa - Alman_ 
ya atletizm maçı Alman.yanın 
kahir muzafferiyetile nih:ıyet 

bulmuştur. Almanya 45 puvana 
karşı 106 puvanla maçı kazan
mıştır. · 

En müsait bir sporculuk ha. 
vası içinde cereyan eden maçta 
20 bin seyirci bulunmuştur. 

lngiliz - lsveç 
Futbol takımları sonba

harda karşılaşacak 
Londra, 3 (A.A.) - Sonba • 

harda karşılaşmc..k üzere yaban
cı bir milli takımı tngiltereye 
davet etmek, lnıgiliz futbol fede. 
rasyonunur. anar.esiclir. İngiliz 
milli takımı bu mutat karşılaş . 
masım b uyıl !sYeç milll takımı 

ile yapacaktır. 

Kongreye davet 
Karagümrük tdmanyurdu Baş

kanlığından: 9 Temmuz 1939 pa. 
zar günü saat 10.5 ta yapılacak 

fevkalade kongrede hazır bulun
manızmr dileriz. 

Halkevi banldosunun çaldığc istik. 
lal marşı ile başlandı. Atletlerin 
geçit resminden sonra müsabaka
lar başladı. 

Yüz metre sür'at koşusunu Ay
dından İbrahim Barbaros 11.0'.J 

Takım ı ltalyanlara 
5 - O yenildi 

saniyede, tek adım atlamalara ge· Bolo a 3 (A A H •) . ny , . . ususı 

ne Aydından İbrahım Barbaros Bükreşin Venüz takımı Merkezi 
6.31 metre ile, 1500 metre mukı- Avrupa kupası için Homan-
vemet koşusunda Aydmldan Tah· d k 1 t ~ İt 1 · 
sin. 

ya a arşı aş ıgı a yan şampı. 

. yonu Bolonya ekibini, epey :ledi. 
Gülle atm~d.a Aydından Bakı. kod.uyu mucip olan bir maçtan 

400 metre sur a.t koşusunu gene sonra mağll:ıp etmişti. Rumenler 
Aydından İbrahım Barbaros. bu ilk karşılaşmanın revanşı i . 

Yüksek atlamada 1.55 metre ile çin kampa çekilmişler ve bura_ 
Aydından Kemal. ya da Rumen federasyonunun ki. 

400 x 200 x 100 İsveç bayrak raladığı iki tayyare ile gelmişler_ 
koşusunu da Ay':lın takımı kazan· di. Bütün bu ihtimamlarm hep. 
dı. si boşa gitti. Bükreştcki k

0

arşı -
Dün gene iki bölge takxmlarr !aşmada sekiz oyuncu ile oyn.a. _ 

arasında müsabakalara devam o- mak zorunda kalan İtalyanlar, 

lundu. lBükreşteki mağlubiyetin acısını 
Disk atmada 30 metre ataralt çıkarmak azmiyle hareket ede • 

A vdrndan İbrahim. rek hasımlarım 5-0 mağlup et. 
200 metre sür'at koşusunu ge. tiler. Rumenler son zamanlarda 

ne Aydmdan İbrahim Barbaros . futbolde dikkate şayan muvaf _ 
800 metre koşuda Muğlaldan Ali . fakıyetler kaydetmiş olmalarına 
3 adım atlamada Aydından Nev- rağmen dünya şampiyonu olan 
zat Akmer 12.51 metre atarak. bir takıma en çok oyuncu veren 
5000 metre mukavemette Muğla- bir takımla boy ölçüşmeleri 5öy. 
dan Ali, 17 .17 dakikada birinci ol·lle dursun, ondan daha uzun müd 
du. det ders almak zorunda oldukla. 

Netice.de Aydın takımı 109 pu. rını gösterdiler. 
.. ·anla birinci, Muğla 69 puvanla Çek hakem Christin idare etti. 
i!<;nci oldular. ği bu maçta 12.000 seyirci \'ardı. 

Müsabakalar Ankaradan gelen Takımlar şu tertipte sahaya çık
Salahaddinin nezaretinde yapıl - tılar: 

rlı • Bolonya.: Ferrari, Fiorini, Ric. 

ci, Pagotlo, Andreolo, Corsi. Bia. 
\'ali, Sansone, :\laini, Andesli, 
Reguzzoni. 

Venüs: Jordachesco, Sfcra, AL 
bu, Ferraru, Gain, Lupasorza, 
Ploisteanu, Bodola, Jordache, 
Ene. 

Büyük bir enPrji ile hareket e. 
den Rumenler, birinci haftayım. 
da. İtalyanlara devamlı bir üs _ 
tünlük temin etmelerine imkan 
vermediler. Bolonya, bu hafta . 
yımda ancak bir gol yapabildi. 

Bolonyalılar Biy.ısatiye yapı -
lan favullü bir sarj yüzünden 37 

inci dakikada .ırnzrndıkları pm . 
altıyı gole tahvil e<leıniyerck bü. 
yiik bir fırsat lrnçmlılar. 

İkinci haftaynnda Rumen ta . 

kımı tamamiyle İtalyanların bas. 
kısı altına girdi \'e bir an, gel
di ki top sadece Bolonyalılarm 
ayağında dola~mağa başladı. 

Bu de\'rede sağiç Maini, ikinci \'e 

üçüncü golleri yaptı, Reguzzoni 
buna. ayrıca iki gol ilave ':!Lti. 

Şimeling 

Alman ağır siklet !lamp i· 
yonunu nakavt etti 

Stutgart, 3 (A.A.) - Hr·: 
Schmeling ilk ravuntta Alman~''.\ 
J.ğır sıklet şampiyonu Adolf Heıı 
ser'i nakavut etmek surctilc m:ı. 
çı kazanmıştır. 



~ Tnn.ruz - 1939 

Levy Oulma.nn isminde tanılmış 
Dir Fransız avukntı bugünlerde si
nema yıldızlarmm dava. vekilliğini 
Yapmaktadır, 

Bir Fransız sinema mecmuası mu 
harrirlnin bu avukaUa yaptığı me
raklı bir nıUlakntJ iktibaz ediyo ~ 
ruz: 

- Avukat Levy - Oulmann han
gi katta oturur? 

- ÜçUncU kat. Sağda. 

Merdiven geniş ve halılarla örtü_ 
IU, ÜçUncU kata çıkıyorum. Kapıyı 
Çalıyorum. Kapı hemen açılıyor. "" 
Beni avukatın yazı odasına götü _ 
rUyorlar. 

Genç bir kil.tibe bana: 
- Maitre, şimdi gelecek. Diyor. 

Soracağım sualleri tasarlarken 
§Öyle etrafı bir gözden geçiriyo -
tıun. Odada en ziyade nazarı dikka
ti celbeden, bir sürü fotoğraf! Ar_ 
ti.at fotoğraflan! Ve en tanmmı§ 
sunalar! 

Sırayla: Henry Garat, Abel 
Ganee, Danielle Darrieux, Harry 
Bauer, Renec Saiııt - C)T, Vietor 
Boucher, Mayol, .Mistinget, Mar -
guerlte Morcno, 1ramcl, Dornille, 
Sairuı Gran1er, Maurice Rostand 
Jakob Feydcr, Françoise Rosay

1 

Pierrc Volff, Raimu ve saire. ' 

Ben fotoğraOarın UstUndcki el 
~·azılannı okumağa çalı§ırken kapı 

açılıyor ve içeri avukat Levy Oul
mann giriyor. Ye nezaketle: 

JJarri IJor 

- MUekkillcriniz değil mi? dilemez! Mesela 
- Dostlarım. lşleriylc meşgul ol 1 şu eski resmi? 
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Harry Bauer'un 

Fakat ekseriya kabilenin sihirbaz 
ları bu yerleri sonradan açıp çocuf;'U 
alırlar ve çocuğun cesedini paraçla
yıp kurutarak sihir işlerinde kul· 
tanırlar! 

l ptidai insanları tetkik edenle· 
rin bilmesi lazımgelen cihetlerden 
biri de bu insanların, her ~yden 

Ancak bu umumi neşenin sebebi 
bizim anlayışımız şeklinde bir telak 
kiden ileri gelmez: 

Dantularda da çocuk do'rması 

ecdadın t<>krar kabileye aYdeti ha
disesidir. Tabii kadmlerin ve ipfr 
dai insanların ha) at ve ta biati izah 
eden bu felsefeleri bittabi Bantular 

Bantuların l\Ialaka denilen kabi- ziyade, en güç itikatlarını tekede· 
kde jc:e sihirbaz remil atarak ikizler bildikleridir. Zira itikat bu inc;anlar 

da da değic;ememiştir. Yakia Bantu 
den hangi ·inin ölmesi matlup oldu· için her şey demektir. 

lar cinsi münasebetin çocuk dob'U" 
ğunu cinlere sorar! Ondan sonra ta· ı tt'k 1 · ded' k' b • . . . . ı ·at arı sayesın ır ı u ın· munda şart olduğunu bilirler. Fa-
bii mec;um kura ıkızlcrden bırıne 1 . 1 kl h. ed b'l k k ~ k b.l d d ~ 

1 1 
b' 

1 
san ar ınsan ı · anm ıss e ı ere· at çocugun a : eye a\· et e en 

çıkar. O za~·.allı sı~ an ar.a dır~ ıe· rahat ye muvazeneli yaşıynhilmckte cedleri olduğunu itikadını terk<>"'c-
diye olmak uzere hucra hır ag te· <lirler. mcmi~lerdir. 
pesine bıra\nlır. Halbuki Bantula· İtikatlarını kaldırdığınız zaman 

· e ruhlu ve son der0 ce süs- Onun için bu hfıdiscvi bü~·ük mc· 
rın en ınc .. bu in anlar kendilerini tabiat orta- " .ı 

· · b.l · t kıvaf etle· ra imle teside 1üzum görürler. lenme-::ını 1 en, zıyne \'C J Smda O kadar boş hic;sederler ki, a· 
rile mümtaz bir kabiliyet gö:.tcren deta mU\·azene-;ini kaybetmiş bir Yalnız Bantu kabileleri arasında 
Herero kabilesinde ikiz çocuk doğu canbaz gibi, tecennün arazı göste· (Ulunga) denilen bir kabilenin ikiz 
mu tamamile zıttına bir telfikkiyk rirler. doğan çocukları yediklerini du) un

karşılanmaktadır. Nitekim bazı Afrika vahşileri mic: ca son derece merak ettim. Demek 
Hererolar bilakis çocukların ikiz yonerlerin sic:temli u~ullcrile eski 1 ki Bantular arasında dahi yamyam

doğmac:mı fevkalade bir uğur adde· itikatlarından kurtulup yeni bir iti- lar vardı. 
dercic son derece SC\'inirler! .. Bu kada sevkolunarak hristiyan etlildik 
çocukların ana babalarına ve kabi· ı 1eri zaman ek;;eriya mecnunane e(· 
Jrlerine büyük uğurlar getireceğine ale ba~rnrdukları görülmektedir. 

inanırlar!.. . . k · t' 1 • b' Bir ltıkadı terketme ıp ıc aı ır 

Onun için, IIererolarda hir kaBm 
kiz çocuk doğurduğu zaman bütün 

'rnbile bayram yapar. Ziyafetler ve
~i!ir, danslar edilir ve çocukların 
anac:ile babasına mukaddes nazarile 

bakılır! .. 

Yalnız Avusturalyahlara nazaran 
bu çocuk yamyamlığında büyük 
farklar vardı. 

Bunlan yakından görebilmek i
çin Bantu reisine müracaat ederek 
beni Ulungalar nezdine gondenne
ini rica ettim. 

- Benden ne öğrenmek istiyorsu duğum dostlarım. 
I..c\'y _ Oulmann bir lahza tc- Bu hal gfr.,terir ki Banlular. za· 

insan için bu derece sarc:ıcı blr had!
c:c<l ir. Bu sebeblerdcn dolayı Ban
tulann ikiz çocuklar hakkındaki cc;
ki itikatlarını kendiliklerinden ter· 
kcdebilmi~ olmaları onlann ne dere 
ce tekamül kabiliyetine sahip bulun 
duklarım gösteren en büyük deliller 

Gayet zeki bir adam olan Bantu 
reisi bu ricamı hiç tereddüt üz ka
bul etti ve beni şark tarafındaki 

küçuk bir ormanda ) aşamakta olan 
bu kabilenin yanına gönderdi. U· 

nuz? 

Dıyc soruyor. - Bazı resimlerden bu dostların reddüddcn sonra: mania, ecdatları olan A \'Usturalya-
çok eski dostlar olduğu anlaşılıyor. lılann ikiz çocukları kati surette - Hnrry Bauer'u sanata ilk in-

- Bu sıralarda meşhur artistle - hl • d ı'tı'katlarından tedri _ Evet. İçlerinde kırk senelik tisab ettiği zamandan tanırım. Di- ma mm e en · 
tin davnlariule me.,gul olduihınuzu k 1 k d · lm'ı ler " "' ~ d u d «or. O o zaman, "Grand Gui.nıol,, cen ·urtu ma · evresıne ge Ş • işittim. as arım var ır. ,, ., .. 

n. k h t l d k' tiyatrosunda Courtclinc'in bir piye- dir. Ec:asen ikiz çocukların u~rur~uz 
- Mtiekkillerimden mi bahscdi- - ırço a ıra ar eme · 

_ ı;;,•ct. Bazı hatıralar diyebili- sinde o:, nuyordu. Durun bakayım, ve müthiş hir felaket addolunması 
Yorsunuz? 

riz. 
Güliimsüyorum. 
- Hntırnlar birer sır teltıkki 

1 
piyesin ismi neydi? .. Ha, evet, ha- Avusturalya insanlarının anane ve 
tırhvorum. L'nppain Pasclnt ... is _ 1 itikatlarıdır. Bu da .. ya\Ttıl~rını yi· 

c- I (JJrırmrıı !\ itır.iılıd yen hayvanları taklıden ılk defa 

den birini t~kil çtmektedir. 

Bantu kabilelerinden bazıları da 
çocuk doğar doğmaz sihirbazı çağı
mlar ve çocuğun istikbalini ona 
keşfettirirler. Bu suretle çocuğun 

hiçbir fenalık getirmiyeceği anası

na haba!'ına telkin edilmiş olur. 
Sihirbaz o rnkit çocuğu ta saçla

rından itibaren ne kadar kıl varsa 

- Evet. Müekkillcrlnlzden bah
sediyorum. i şte sizden buna dair bir 
tnülikat ricJl etmek istiyorum. A _ 
caba mUmkUn mU? ~~------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

- Mösyö size biraz evvel söyle
dim ya! Bu meşhur nrtistler benim 
nıUekkillerimdir. Siz de bilirsiniz ki 
ortada bir mPslek sım vardır. SL 
zc nıe~gul olduğum davalar hakkın
da malfımat vermcğc mezun olma
dığınu herhalde siz de takdir eder_ 
Bİnız, 

- Canım 
§eyler! 

şöyle ehemmiyetsiz 

- Oh çok rica ederim. Benim i
çin her da \'a gayet ehemmiyetli bir 
§Cydir. 

- Evet ama, azıcık bir şey SÖY

liycbileccğinizl z:ınnedi~ orum. 

- llayır mösyö, bu hususta bir 
!:elime bile söylenemez! 

Gözlerim Henry Garnt ile Dani
C'lle Darrieux'nün fotoğraflarına 
t •ııadüf ediyor. Sanki onlar bana is 
t ihza ile bakarak: 

''Gördün mü mütecessis adam! 
<'iyorlar. Ne yapsan bizim küçük 
~ rlarımıza vakıf' olamıyacaksın !,, 

Evet bu sırlara vakıf olmıyaca-

• m! Fakat ne ehemmiyeti vnr ki! 
1 'n bildiğimi yine biliyorum. 

Henry Dccoin ile Danlelle DarrL 
"tıx'nlin üçer tane davaları olduğu
m•. Levy _ Oulmann tarafından 

l'll ldafaa edildiklerini ve Henry Ga-
11 t'nın da bir davasilc yine ayni 
ır eşl.ur avukatın meşgul olduğunu 

biliyorum. Bunlar bana küfi! 
Eli.nlc- l'trnftaki fotoğrnflnrı j a

ı ... t ederek soruyorum: 

ffi ~ŞA1''1 
u:lE- Ri 

tl\lxiNİN 
U5TASı 

Jv'\ u S tuli u 
TAr\"\RE 
<;i i TMİŞ· 

J)i... 

I!RlESİ 
GJN 

MiKi işi. 
NE: 

GiDİ '1'o~ 

Wiı<i tw"A-
Gf.\7.AYA 

Gi~ t>ı~ı z..q 
MAN o NU 
BE~ LE"'fE ~ 

Pc Li S 
MEMUR.LA 

Rı • 
it.E ı<AR
şı lt\~ı:>l .. 

lungalar, tam biz giltiğımiz zaman 
onlarca meşhur olan ve (Knik·knik) 
dedikleri bayramlanm, yapmakta)
clılar. 

Ulungalann reisi <le gayet obur 
bir zenciydi. 

O gece mehtap olduğu için son 
derece memnun olmuştum. Çünkü 
Bantular arasındaki yegane kabi
lenin de yamyam ayinlerini yakın
dan görecektim. 

Ulungalarda, gariptir ki erkekler 
yamyam değillerdir lkiz çocukları 

öldürüp kadınlar yiyorlar! 

Zaten t;iungaların bu Knik-Knik 
ayinleri hemen hemen bir kadınlar 
bayramıydı ve şimdiye kadar gör
diiğüm ayinlerin en hayvanisi) di. 
Bu kabilenin yalnız kadınlarının 

yamyam olu~u da garipti. Halbuki 
Okyanuc;ya adalarımn hiçbir tara
fında kadınlar insan eti yemezler. 
Burada kadınlar da inc:an eti yedik 
leri gibi, bilhassa, yamyamlı~rın en 
nefsi ve belki menşei olan~ bir şekil
de yiyorlardı: 

Sı.it çocuğu eti yemek surctile .. 
Kö~ çocuk eti yemenin büyük ke
rametleri olduğuna da hiç ~üphe 

rok. 

Zira bu meşum ziyafet sona er
dikten ve önlerindeki kuzunun ço
cuk hutlarım kemiklerine kadar 
yalayıp yuttuktan sonra Ulunga 
kadınlarının giri~tikleri dans f e\'ka
lMeydi. \deta bu kadınlara yeni
den can geliyor, gibiydi. Fevkaiade 
bir nesc ve şetaret içinde sıçrıyor
lardı. Her biri daha ziyade gençleş
miş gibi~ diler. 

Nitekim kadınların- hu ŞC\ kleri 
ge~e m~htap kaybolmadan rcZ<!.k'te 
\ardı: 

(Devamı var, 
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Sinema yıldızlarının 
mahremi esrarı 

Meşhur avukat müekkillerinin sırlarını 
bir türlü f aşetmek istemiyor 

Helen Robert, Danyel Daryö, Henry Decoin , 

(Baştarafı 7 incide) 

minde bir plyesti. Bir göl kenarın_ 
da rüzgarla. uçmuş olan bir panta
lon hikayesiydi. Harry Bauer bu 
piyeste komik rolünü yapıyordu. O 
zamanlar kendisi zayıftı ve iri bir 
delikanlıydı. Herkes onda büyük 
bir komik istidadı p-örUyordu. Ba -

bile ileri gidemez!,, diyorlardr. HaL 
buki, o gece kendisile beraber sah
nede gördüğüm aktörler içinde Vic
tor Boucber'den başka meşhur ol
muş olan yoktur. Hatta aktörlüğe 
devam etmiş olant dahi mevcut de. 
ğildir. 

- Danielle Darrieux'den bahse _ 
kmrz evvelden hükmetmek neka - der ~? 
dar yanlış bir §ey! ... 

- Hcnry Garat'ya ait hatıraları_ 
ruz da vardır tabii! 

- Danielle Darrieux'yil Henry 
Decoin vasrtasile tanıdım. Henry 
Decoin'i harb zamanmda.nberi iyi 
tanmm. Kendisi spora çok merak -
lrdır. Boksörlüğü vardır. Va.ter -
Polo şampiyonu idi. Ona bir atlet 
komple denilebilir. Onunla dainıa 

görüşürüm. 

- Dorville'i nasıl tanıdınız? 

- Henry Garat'yı bundan on ye_ 
eli on sekiz sene evvel tanıdım. O
nun da sanata yeni intisab ettiği 
zamanlardaydı. Bir rövüde ehem -
miyeU!iz bir rolü vardr. Gecede yir
mi frank kazanıyordu. Bir yerden 
kırk frank alacağr kaldığr için ba.. 
na müracaat etmişti. İşte o zaman 
danberi gayet iyi dost kaldık. 

Şimdi ben parmağımla 

- O çok eski bir ahbabımdır. O
nunla bilardo oyui)unda tanıştık. 

Onu muntazaman bu oyunda mağ_ 
Victor 

lfıb ederdim. Kendisi beni bilardo Boucher'nin resmini işaret ediyo _ 
rum: 

1}8Jllpiyonu kıyas eder ama haki _ 
katte ben bu oyunu pek fena oy
narım. Artık onun ne derecede bir 
bilardocu olduğunu siz tasavvur e-
clini r z. 
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Almanyada 
Nazi kızları 

harp oyunu 

oynuyorlar 1 

S UNDAY Expres yazıyor: 
Almanyada okul kızları 

'İlanı harp oyunu., denilen bir 
.:.yun oynamaktadırlar. Bu oyun•Ja 
kaldırım üzreine tebeşirle bir da
ire çizi1iyor, bu daire oyuna işti

rak edenlerin miktarınca bölüm
lere ayrılıyor. Her bölüme bir mil 
let ismi veriyorlar ve her bölümün 
üzerinde bir mektepli kız duruyor. 
Bundan sonra kızlar.dan biri, me
sela (Fransa) : 

- Fransa İtalyaya ilam harp 
ediyor!.. diye bağnyor, bunun 
üzerine bütün kızlar koşarak dai. 
reden uzaklaşıyorlar. 

Fakat kendisine ilaru h arp edi
len İtalya kızlarm olduklan yer
den uzaklaşmalarına meydan ver· 
rneden tetik davranarak akebinde 

Yaşlı Fransız kadını kahkahayı 

0astı ve gene gevezeliğe başladı. 

Almanlar daha dikkatli olsalardı 

kadının bu halinde onları oyala
mak istiyen bir gayret sezerler ve 
endişesini hissederlerdi. 

- Torunumla annesi.. Torunu 
mu istediğimiz gibi büyütebilirsek 
zabit yapacağız. Buna sizler bu şeh 
re girdiğiniz gün karar verdim. Ba
bası cephede; eğer dönmesi kıs

met olursa onun da bu kararımızı 

13 - Çeviren: Fethi KARDEŞ 

~diy?rlardı. Bir aralık Hayın 'söy· 1 O zaman da gene böyle bir kayıp 
lendı: / 1damı arıyordum. Köpeklerim ısrar 

- Biz acaba tercüman Stifeli mı .a bir eve geliyorlar.fakat orada izler 
yoksa firari Stifeli mi arıyoruz? Jirdenbire kayboluyordu. Aranan 

Şmit cevap verdi: 
- Bu benim de aklıma geldi. Fa 

kat bunu da ancak Stifelin yakası 
na yap15tığımız takdirde öğrenebi 

iriz. Halbuki... 
- Halbuki biz dolap beygiri gib" 

dolaşıp duruyoruz! 

:ıdam bu eve gelince sanki kokusu· • 
lU bile kaybetmişti. 

Bir tesadüf sayesinde muaır ... "na} ı 
.allettim. Katiller o evde oturanlar 
Jı. Öldürdükten sonra maktulün el· 

tasvip edeceğinden şüphem yok. Filhakika köpekler, handan çık-

biselerini ve her türlü eşyasını yak· 
mışlar, cesedi de gömmek fırsatı 

~ulununcaya kadar birkaç gün asıt 
:iolu bir banyoda tutmuşlardı. Bö)i 
lece, bilmeden köpeklerimi aldattı 

lar .. 

Artık Almanlarda gülme arzust· tıktanberi, bıkmadan, şehri dolaşır 

kalmamıştı. :1uruyorlardı. Gecenin saat ikisi o;-
Şmit sordu: muştu. Hava soğuktu. Sarnson w 
- Öteki odada ne var! Dalila iki defa büyük meydandan Harın titredi: 

- Susun. Bana sey ... size~ Stife1 - Orası da benim odam. Baka kasarak ilerlemişler ve efendilerini -
• :;ldü demek? 

bilirsiniz. dönüp dola5tmp papazın evinin be'. 
- Öyle !'anıyorum. 

Kapıdan şöyle bir göz atmakla lunduğu sokağa kadar getirmişlerdi 
"dur f d. b - ğ b - Gezdig-imiz '-'erlerde asitB r,an· ,, ıye agırma a me cur - iktifa ettiler ve tekrar aşağl indi- Ilaym sinirlendi: J 

dur. !er. - Israr beyhude! Kumandanlığ,· yo görmedik. 
· - Handa kuyu da yoktu; ber. 

İtalya bağnncıya kaıdar 

dar mesafe kat'edilmişse 

orada duruyor, 

ne ka . İhtiyar kadın onları derhal takip dönelim de oturup düşünelim. 
herkes etmedi. Duvara yaslanarak gözleri- Yazıhane, soğuk ve can sıkıcıyd;. baktım. 

O vakit İtalya ayak uçları da~ 

ire hizasında olmak üzere yüzü
koyun yere uzanıp parmaklarının 

ucuyla bunlara değmeye çahşıyor. 

Değemezse bir puan kaybediyor 
ve (ilanı harp) sırası ona geliyor 1. 

Anlaşılan, ilanı harp usulü ile 
harp ancak mektep çocuklarına 

kalmış bir oyun oldu!. 
1 -

ni kapadı. Ona bütün vücudu, için- iki zabit uykusuzluk ve yorgunluk- -Stifelin en son nereye uğ .. ad;~ı· 
de ne olabilirse, kan, kemik ve et- tan bitap düşmüştü. Haym sordu: nı katiyetle söylemek de imc;jfüıı .. 
!erile birdenbire boşalıvermiş gibi - Fikriniz? 
ıseliyordu. Bayılmak derecelerine - Stifelin izi mümkün olduğu kz 
geldi. Dizleri kesildi, yere çömeldi.. dar karışmış. Bütün şehri dolaşt•~ı 

Nihayet sokak kapısı kapandı. ve birkaç defa büyük meydana gel
Kadın rahat bir nefes aldı. Heyeca- diği anlaşılıyor. Bu dolaşma çok kı
nı yavaş yavaş geçti. Sakinleşince sa bir zaman zarfında olduğu içii'l 
de, biraz evvel Almanlarla beraber köpekler bize onun en son nerede 
yukarı çıktığı vakit olduğu gibi. kaldığını gösteremezler. Bununla 
muntazam bir horultu kulaklarına beraber Stifelin nalbant olan avlu

geldi. Kızına: ya, hana ve papazın evine uğradığ. 
- Almanlar nasıl oldu da işitme· na köpeklere güvenerek hükmedebi

diler, dedi. Horladığını işitince ö- liriz. Bu malumattan netice çıkar· 
dürn koptu. Allah kurtardı bizi! mak bize düşer. 

- Evet anne .. Bir defa daha bir Hayın kızdı: 
şey anlayamadan gittiler. Bir müd· - On yaşında bir çocuk bile va-
det :rahat ederiz. Fakat gelecek se- ziyeti ka,~ar. l~i ihtimalden biri: 
ferinde onu uyandırmalıyız. Ya Stifel ölü diri pek uzaklarda de-

lhtiyar kadın sağ tarafa yürüdü. ğildir. Bu takdirde köpekler bizi 
Kapıyı kapadı. Böylece kapanan onun yanına kadar neden götürmü· 
kapının kanadının arkasında daha yorlar. Yahut kaçmış ve şchirder. 

küçük bir kapı ortaya çıktı. Buka- uzaklaşmıştır. Bu takdirde de hay-

Şmit itiraz etti: 
- Bu noktada sizin gibi düşün· 

müyorum. Ben eminim ki e:-ı san 
defa papazın evine gitti. Ben hay
,·anlarımı tanırım, oraya üç c!efa 
ısrarla gidişleri sebebsiz ve m:ına ·ız 
::leğildir. Bu papaz hakkındaki fi!<
.-iniz nedir? 

- Bize muamelesi hareketi ho:;u· 

ma gitmedi. 
- Benim de öyle .. Ona pap:ızhk

t~n ziyade zabitlik yaraşacak. 

Haym dişlerini gıcırdatarak: 
- Evet, diye homurdandı. Fakat 

'.{endisini göz hap;;ine almak da fay· 
dasız olacak. Şimdi o işkillendiği i· 
;in ihtiyatlı davranacaktır. Yapı

lacak iş onu derhal tevkif edip zor· 
!a söyletmeğe çalışmaktır. Sizin ak· 
ıınıza başka bir fikir geliyor mu? 

pıyı ,fa açtı. Küçücük, kiler gibi bir vanlar bizi şehirden çıkış yollanha Şmit ümitsizlikle ellerini havaya 
yer ol<tn burada Stifelin seyis kılı- götürmeyip de kendilerinden emin kaldırdı: 
ğınca gördüğü Fransız zabiti cep bir halle bizi şehirde dolaştırıyor· - Çıkmaza girdik. Tevkif etmez-
heya kaçabilmek fırsatına intizaren lar? sek bir türlü, edersek bir türlü .. 
horu' horul uyumaktaydı. - Beni de şaşırtan bu vaziyet ya' . Ben onun ağımdan bir tek kelime 
Yaşlı kadın ona baktı. Gözlerin- Isınmak için kollarını sallıyarak alab!eceğimizi sanmıyorum. 

den sessizce boşanan yaşları kolu· sinirli sinirli, odada dolaşıyordu. - Siz yoruldunuz Şmit; haydi 
MODERN RESSAM nun yenile sildi. Devam etti: gidip yatınız. Ben Stifelin evine gi-

Erkek - Sizin için her çılgınlığı - Zavallı! diye mmldandı. Pis - Köpeklerime güvenirim. Onla· derek orada bıraktığımız nöbetçile· 

- Victor Boucher'nln ilk sahne
ye çıktığı gece ben tiyatrodaydım. 
Sahnede o kadar mahcub, becerik
sizdi ki bütün arkadaşları onun hiç 
bir zaman bu sanatta ilerliyemiye
ecğine karar vermişti. Hatta onun 
sahnede hiç tutunamıyacağmı zan. 
nediyorlar: "O bu sanatta bir adını 

yapmağa hazırım! köpeklerini bağlatmağa razı etmek- rın bugüne kadar ~ncak bir defa al- ri değiştireceğim, yorulmuşlardır. 
Avukat Levy _ Oulmann, göster- Kadın_ Anlaşıldı, resmimi yap le onu kurtarmı*ş*o*ldum. dandıklanna şahit oldum. Bununla uyuyup kalmasınlar. Ayni zamanda 

miş olduğu nezaketten dolayı te _ beraber o zamanki meselenin hal Stifelin evrakını da alıp tetkik ec!e-
şekkür ederek yanından aynlıyo- mak istiyorsunuz. Şmit, Hayın ve maiyetlerindeki ~ekli ile bugünkü meseleyi halletn" < ;-im. Belki bir ipucu bulabilirim. 
rum.,, - ltalyan karikatürü - askerler şehirde dolaşmakta devam imkanlarım göremiyorum. ·' ( Denmı var) 

. . . - . ' - . :.. il!. <'. 

Necla artık ısrar etmedi. O, Nihadı çok 
dürüst, çok temiz bulmuş olduğunu kendi 
kendine itiraf ediyordu. Genç mühendis, 
nişanlısının zengin olmadığını öğrendiği 
Yakit yüzünde en ufak bir memnuniyet· 
sizlik izi bile görünmemiş, yalnız çok hak 
lı olarak Behirenin içinde bulunduğu va
ziyeti kendisinden saklamiş olmasına ca
nı sıkılmıştı. 

Necla, bu görüşmeyi Behireye anlatın· 
ca, genç kız artık nişanlısının sevgisin
den şüphe edemiyecekti. 

Fakat artık Nihat burada daha fazla 
durmak istemiyordu: 

-Artık dönsek Necla hanım.. Şimdi 

nerede ise ortalık kararacak. 

Otomobile binerken Necla içini çekti. 
Arkadaşının istediğini yapmıştı. Artık 

Behirenin endişe etmesi için hiçbir sebeb 
kaımamıştr. Falcat bu işi yaptığı ıçın 
se\iruniş değildi. Manasını anlayamadığı 

bir ıstırabı vardı. 
Necla farkında olmadan düşünüyordu: 

"Behirenin talii varmış doğrusu .. Nişanlı 
sı hakikaten kendisini seviyor. Paraya 
hiç kıymet verdiği yok. Böyle bir erkek 
bugün çok zor bulunur.,, 

Necla, hap.linde beklediği erkeğın bir 
türlü karşısına çıkmadığını hatırladı. Tek 
1'111" tetnf ~- Behireyi rnkanmıyordu. 

Fakat onun mesut olduğunu anladığı şu 
dakikada içten sevinemiyordu da. 

• 
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ESEN Nakleden: MUZAFFER 
"Tali bir gün bana da Behire gibi yar· 

dım eder belki .. Fakat yeryüzünde bir 
tane mimar Nihat var ... O da Behirenin 
kısmetine düşmüş.,, 

Nihattan aynlıp da evine girerken Nec 
la hala dalgın ve düşünceliydi. 

VI 

Nihat çabuk karar veren. verdiği kara· 
rı derhal tatbik eden bir adamdır. Bina
emıleyh ertesi gün sabah olur olmaz ilk 
işi otomobiline atlamak ve doğru Behire· 
nin evine gitmek oldu. 

Genç mimar, Behirenin kapısını çaldı. 
Genç k1z daha tamamile giyinmemiş bir 
halde kapıyı açtı ve karşısında nişanlısı· 
nı görünce kıpkırmızı oldu ve: 

- Nihat sen misin? diye haykırdı. Sa 
babın bu saatinde seni hangi rüzgar t.u· 
ralara attı. 

- Güzel almnı gölgeliyen keder bulut
larını dağıtmaii;a geldim. Dün Necla ile 
1-onu~uyorduk. Kızcağız söz ara~ında ağ-

zından kaçırdı: Bugünlerde biraz üzülü
yormuşsun. 

C.;ülüyormuşsun sözün Dehireyi başka 
düşüncelere sevketmişti. Acaba Necla 
Nihatla konuşurken kendisinin tenbihle
rinden dışarıya çlkarak Necdetten bahset 
miş miydi. .. Eğer ağzından böyle bir şey 
kaçırmış ise doğrusu Neclanın budalalı· 
ğına hiç diyecek yoktu. Fakat Nihadın ilk 
cümlesini takip eden sözleri Bchircyi yan
lış yola gitmekten kurtardı; şimdi genç 
mimar kendisini muaheze eden fakat bu
na rağmen sevgi ihtizarlarile titriyen bir 
sesle: 

- Para cihetinden sıkıntıda imişsin 

Behire, diyordu. Niçin daha evvel bana 
.... : lem~iniz. Hayatta bundan sonra iyi. 
kötü h~·r şeyi paylaşacak değil miyiz? 
Herhangi bir cn:iişenizi, herhangi bir ıstı 
· -'"~ı"ı bana ~öylcmck için evlenc:·::·miz 
günü be'.•' erne1

• icap etm:!z. 
- Kimbilir Necla sana n"'ler anlattı. 

Bu g~veze krzın sözlerine kula!< asma~ay 
dm bari; daima onun sözlerinden yüzde 
doksan iskonto etmek lazımdır. 

- Necla bana ehemmiyetli bir şey an
latmış değildir. Sadece bir aralık sızın 

para cihetinden sıkıntıda olduğunuzu söy 
ledi. 

A-tık Behirenin ilk endişeleri geçmiş, 

tamamile müsterih olmuştu .• Binaenaleyh 
sakin bir sesle itiraz etti: 

- Sizi bu kadar ehemmiyetsiz işlerle 

uğraştmnas,!:ı lüzumsuz görGiüm. i\ecltı

nın ne kadar mübalağacı olduğunu bil· 
diğiniz halde '1u &)z1erden endişeye dü~üp 
de buralara kadar zahmet etmenize şaş
tım doğrusu .. 

- ~imdı hayreti ve Neclayı bir tarafa 
bırakalım dasizden bahsedelim. Her ~eyi 
bana olduğu gibi söylemenizi bitiyorum. 
Mutlak istiyorum. 
Nişan'ısınm kullandı~r bu kati linn 

Dehi:-enin p'~ ho~1 ırıa ıritmc:li. Fal.;:c-t i\i
lı;rhn b11ra•·1 •,.., .·"- l . ..,11 •• -. "'"''m-.- ;. ı-"'-;: 

ha':1·r11'''1 h:··~·ı:~i ivi 1,; ·lc·c rir <'ii'T':::t 
faydığr için kalb"l !'!il:a·lı müt·h':k; . .., 
bir erkek c':ı:a!c tavsif cd:!c2k kadar da 
ileri gitmedi. 

Zaten düşünecek fazla vakti de yoktu. 

Çü!lkü genç mimar kati \·e ateşli lisa:1ln 
sözüne de\·am ediyordu: 

- Söyle bakayım, yaramaz çocuk! Ne 
ka·lar p:.-:ıya ihtiyacın var .. 

Genç kızm yüzü yeniden kıpkırmızı ol· 
du. Demek nişanlısı kendisine para ver· 
mek için gelmişti. Behire bunu öğrenince 
bu gelişten hem sevindi, hem de üzüldü. 
Demek Nihat kendisini sevdiği için alı· 
)'Ordu. Bu izdivaca mimarı götüren se· 
heb menfaat hisleri değildi. Şimdi Behire 
Nihattan şüphe ettiği için utanıyor. V'! 
bu şüphenin içinde nasıl doğabildiğine 

h~:·ret ediyordu. 
Fa!rnt ha'a tereddüt ediyormuş gi!:ıi: 

- Demek bugün beni görmeğe degil de 
para vc!'meğe geldiniz, demekten kendini 
al~majı. 

1:i!1at ate~Ii bir Ii"anla itiraz etti: 
- Ne kötü düşüncelisin sevgilim. Ni

şanlrmm endişeler içerisinde bulunrna$t 
kadar bana azap verecek hiçbir şey yok
tur. Binaenaleyh üzüldüğünü haber alır 

almaz vazifemin başına gitmeden evel sa
na u1•amayı bir vazife addettim . 

: 'ih::dm ağ ~ndan çrk!!n vazife kelim~
si De:lirenin Ü!e<inde c:o}uk bir duş te~i· 
ri ,-1~:1. Ve :.-:.::.:ünlü;::.inü gizlemiyen blr 

- ht:::me·'Xr:ı ha::!: b~nfm yüzümd!n 
raly•trırm l~ozulmu~ o:ma~ma ç::>~~ canım 

sılnld1 rlNli 

(Devamı var). 
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Afroditi ve Mirag Bizans 
saltanatının iç inden s., •. muallim mekıebini 

gıkılmasına uğraşıgorlardı t,:;,;:~:~:~~~!ı\;:~:~ 
. - Kulunuzu minnettar ettiniz! .. lit kuanmak hayırlı bir iş olur. Bel - Ağlama, dedi, ben hallederim. başına hocalıiını yapacağı 

dıye kekeledi. Sonra başını mahcu- ki de ihtida eder. - Nasıl oğlum? Sakın babanı köye giderken kalbinde ıai-
biyeUe ~ rane hülyalar taııyordu. Fa. 

egerek: Mal Hatun boynuııu bUktU, ne de gilcendlrccek bir ııey yapmağa kal-
K kat köy muhiti onu inkisarla 

- erem kılın, bir defa da bu olsa kendisi adamakıllı ihtiyarla - kışırsın. Neuzübillah ikimizi de kat 
definele · karıılamııtır. . rın ıuslı olup olmadığım mıştI. Halbuki Afroditinin en la • !ettirir. Ahır ömrUnde o kııtl~ olur, 
bızzat tahkik Kanunuevvel geldi. Hava bir-edc)im. Dedi. Eğer ze, en iş\'eli ve en oynak zamanıy- biz de rezil ve bctnam oluruz. 
aslı va b denh:re açtı ve ısındı. İlkbahara 

nıa unu bir kafire bırak • dı. Padişahı da sevdiğini evvelce ha - Yok, sen merak etme. Onun 
mak caiz olmaz.. ber almıştı. Filhakika şimdi Mira _ değil, kimseciklerin yaptığımdan 

Hakan Osman tasdik makamın- yın karısı bulunuyordu. Fakat ne o- ruhu bile haberdar olmaz. 
da hafifçe başını salladı: lur ne olmazdı. Doğrusu hünkarla. - Söyle bana ne yapacaksın? 

- Si.z bilinıiniz!.. dedi. Yalnız ra güven olmazdı. Şeriat müsaitti. - Sen karışma. 
pek §iddet göstermeyiniz. Zira tz. ister misin, bu yahtan sonra Mal - Olmaz oğlum. Hakkımı !lana 
nik tekfuru zahiren bizim dostumuz Hatunun başına bir ortak çıksın? helal etmem. Söyle tedbirin nice o-
geçinir!.. Bu vaziyet Mal Hatunu Ü7.müş, lacak? 

Selçuk emlri yeniden dünyaya gel fakat hünkar yanında bir şey söy. - Afroditi bir daha bu memlcke. 
miş gibi sevincinden ter ter titriye. lememiş, boynunu bükmUştU. • ·e le dönmiyccektir valide. 
rek hakanın huzurundan çıktı. Der Köse Mihal, ve ne di!erleri va7.iye - Nasıl? 
hal atına atlndı ve dört nala otağı- ti kavnyamamışlardı. Ancak hün- - Onun orada bu gibi hi.zmetler-
na gı'tti. kar oğlu Orhan, anasının ıstırabı le bulunduğunu haber verdiririz. 

Yolda dllşUnUyordu: yüzünden sezer ..,.;bi olmuş \'e onu Hakkından gelirler. BT .,. 
ı ınya kralının defineleri mesc- dışarıya çekerek bir kenarda sor. Mal Hatun bu tedbire itiraz eL 

lesini hak b . 

rar sordu. 

anın aştan nıhayete ka- muııtu: 
dar bildi~. . . gıne kat'iyyen kanaat ge. - Ne o valide, sende bir UzUntü 
tınnlljti H" k" · un ar bu meseleyi aca. var? 
ba nereden bili~·ordu?, M 1 H t ·ı · b 1 d O " a a un ag amaga aş a ı. r 

Herhalde defineler iııinin peııinde han aa~aladı ve anasını kolundan 
olan M' ~ '" -

. . ıray mx olanı biteni hünkara tutarak yanındaki odaya çekti, tek 
bıldırmekteydi? 

. Fakat Miray her elde ettiği ma· 
lumatı bild' · · · • ırıyor ıdıysc neden hün-

- Neden ağlıyorsun valide, ne 
var, ne oldu, babam ını kırdı seni? 

- Hayır e\'ladım, ama, bu yaş-kar Osman defineler meselesine hiç 

inanmıyor, böyle bir şeyin bir ha- tan sonra ben ortak ister miyim 
)alden ibaret oldu;;..,•na tamamı·ıe A "' d k .. ı··k ·· rU k 1 ow ya·~ ;;-ura a aç gun u om m a 
kani görünUvordu ?, 

" dı? 
Fakat hünkardan müsaadeyi al. Şimdi bu kadın geelcek. Zaten ev 

mış olan Selçuk cmiri fazla düşün. velce babanı ae\'ermiş. İhtiyar a -
meye lUzum bile görmüyordu dam, bu fettan kadına bel bağlıya_ 
. Ne. o~ursa olsun, bir defa IJ.U lz- cak, biz ihmal olunacağız. Başımıza 

nık hakımi Grcgorius denilen herif- zıpçıktı bir ltannnefcndi gelecek. 
le görüşrnek, işi doğrudan doğruya Bundan dolayı müteessirim. Bil -
ondan anlamak istiyordu. mem ki ne etsPk? 

Emir otağına döner dönmez bü- Orhan da üzülmüştü. HakikatC'n 
tUn adarnlannrn derhal hazırlan annel!i doğru dU§ünüyordu. Onu 
malan em · · . . - d" ~ rını \'Crdı ve hiç bekle • ondügü zaman saraya almakta ne 
ıncden bü.rUk bir merak ve sabır _ sebeb vardı, fakat bir defa söyle. 
szıhk içinde yola çıktı. mişti babası. Artık o sözünden dön 

Selçuk cmirini parlak defineler mezdi. O halde avdetinde Afroditi 
e~eli peşinde burada bırakalım biz ııaraya ve bizzat hareme çekilecek 
§imdi diğer taraftan cerevan ~den ve bu hadise de aı.aınnın ölümünü 
h"di " a satan bir göz atalım tacll edecekti. 

B" . 
ızansa karşı tazyik hem deniz- Düııündil. A nneı1inin gözlerini 

den, hem karadan artmış, halk im- kendi mendili ile silerek: 
Paratordan gayrimemnun bir hal. d: Yer Yer isyanlam kalkışmıe, va_ 
zıyet imparatorluğun aleyhine bir 
Yol almırstı. 
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memişti. Halbuki or.tada fol yok yu 
murta yoktu. Nihayet Osman da 
Afroditiyi tatyip etmiş olmak için 
bu sözü söylemişti. Kadının ne sa
raya, ne de hareme girmeğe niye
ti \'ardı. O, Mirayla birlikte ömrü. 
nün sonunu hoş geçirmeyi dUşUnU-
yor Ye belki de şu sırada vatana 
dönmekten başka hiçbir emel ta -
kip etmiyordu. 

Orhanm bu karar ve tedbiri Af
roditi ve ~firay için bUyUk bir teh
like teşkil edecekti, fakat hUnklr 
oğlu bunu dil§Ünmilyordu. Anasının 
huzur ve rahatı için Afroditiyi de, 
Mirayı da feda etmeye razı olmuş. 
tu. 

Şimdiye kadar bu kadar büyük 
hizmetler gören bu kan koca böy
lece tam huzur ve rahata kavuşa _ 
cakları zaman haklannda idamdan 
büyük bir kararın verilmiş oldu -
ğunun farkında bile değillerdi. 

<Mzleri seyirse bile bunu hayra 
yoracak \'aziyette idiler. Zaten bin 
tehlike altında çnlışıyorlardı. Fa -
kat hiç olmazsa bu tehllke dü§man 
tarafındaydı. Şimdiyse buna hün _ 
kar Osmanın oğlu Orhan da karışı
yordu. 

(Devamı var) 

benzedi. Bir akşam, dışarısı alaca 
karanlıktı. Uzakta çocuk ağlamd.· 
sı, çıngırak sadası gibi sesler du
yuluyordu. Saşa odasına çekildi, 
l~mbasını yaktı. Kederli idi. Top 
rağm sıcakkokusu ve gökyüzü -
nün maviliği ruhunu harekete 
getirmişti. Kanatları olup ta bu
ralardan uçmak istiyordu. Gürül
tüler yava~ kesiliyor, sükutun so· 
ğuk kanatları küçücük odanın üs
tüne geriliyordu. 

Biııdenbire bir gürültü işitti; 

dinledi. Taşlıkta birinin çıkardığı 
ayak sesleri kendisine kadar geli
} c·rdu. işte şimdi merdivenden 
çıkıyor. Saşa yerinden sıçradı. 

Kapı çalındı. 

Kim o?. 
- Benim, ! a· ımefendi, misa· 

fir .. 

Saşa kapıyı açtı. Yüksek boylu, 
siyah bluzlu ve bir elinde kasketi
ni tutan tanımadığı bir gençle kar· 
şılaştı .. 

Bu zat nezaketle iğildi ve mu· 
allim hanıma elini uzattı. Saşa: 

- Buyurunuz! dedi. 
Meçhul adam içeri girdi. Saşa 

ona bir sanıdalye gösterdikten 
onra; şaşkınlıkla bir kaç kitabı 

masa üstüne attı. 

Genç adam, kızın heyecanını 

anlc.dı: 

- Affedersiniz, ben sizin hem· 
şerinizim, burada bulunduğunu· 

zu haber aldrm da bir defa uğraya 
yı"ll, dedim. Ben siı:i ve ailenizi ta
nu ım .. Beni kasabada gördüğü· 

niizü hiç hatırlamıyor musunuzı. 
Muallime: 

- Hayır, tanımıyorum! • 
Diye asık suratla cevap verdi. 
- Ben komşu köyde mualli-

rn Afrodıti, Tafin ve Miray durma -
dan Çalışıyorlar ve Bizans salta -
nalının içinden yıkılmasına uğraşı
yorlardı. a die Rilckcnlehnc (ZUndholzstiinder) 

Hakan Osman adamakıllı ihtiyar. 
lamıştı, Mal Hatun da yaşını ba~ı. 
nr almış, dün~ adan elini eteğini 
çckml§u. Faknt son gUnlerde Mal 
Hatunun A.siı.bmı bozan, rahat ve 
huzurunu kaçıran birtakım hadiııc· 
ler oıu~·o d ""'h " r u. "ı ayet ne olursa ol· 
ı;un kadındı ve o da her kadın gibı 
kendi izzctinefsinden bir zerresi . 
ııln bile kırılmasına razı olamazdı. 

Hünkar, Köse Mihal, Saltık, Ko. 
n~r \'e hatta hUnklr oğlu Orhar. 
bır ara, 1 "a se erek Mal Hatunun ya. 
nında Afroditiden bahsederler \'<' 

Mal Hatunu miltcmadiyen tahrik 
ettiklerinin farkına bile varmazlar· 
dı. Ezcümle Köse Mihal diyordr 
ki: 

- Bu kızın benim yanımda yetiş· 
mesindt"n çok bahtiyarım doğru~ı. 
§evketıü hakanım. Doğrusu §imdi
Yc kadar gördliğil i3leri bir başka. 
sınrn başarma.sına imkan yoktu. 

Hakan başını !!alladı: 
- Haklısın Mıha!, dedi. Hem bi. 

li\'orsun, aşağı yukarı pek de gü
zel. Oradan avdetinde §unu saraya 
nlmak isterim, ne dersin? 

- A)nl keramettir §evketlüm. 
n <.'rhaldc taltifi §ahan el erine layık. 
tır. 

Evet Ö) le yapalım. Onlara 
Mtıln ve tnUzahir olan Tafini de has 
r~...,ız la istihdam edelim 

Pa1·-ın Mal hatuna dö~erek: 
- ı · e dcı sin? dedi. Döyle biı ev-

b die Armlehne 
c das Scs~elbein 
d die r:.olle 

7. HALI 
7. f': le tapis (un cou\'re 

p:uquct) 
7. t: the carpet (a floor co-

\'cring) 
7 .. \: der feppich (eiu Full

bodcnbelag) 

8. K.\PLı\N POSTU 
8. 1": la pcau de tigre (la 

carpcttr) 
8. t: tile tiger 11kin (as rug) 
8 . .\ : <la!! Tigcrfell (nls Vor-

IC'ger) 

9. c;tr. \ R \ ~1.\8 \Si <ı:ay 

ma!llao;ı) 

9. J<' : la table de fumeur (la 
tablc a thc) 

!), t: the smoking table 

9. A: der Rauchtisch 

10. T.tKOR KADEilt 
10. I·': le \'erre a liqucur 
10. t: the liqucur ~lass 
10. A: das Likörglas 

1 t. KiBRiTf.tK 
11. ı·: le porte - allumettes 
11. ı: the match _ box holdf"r 
11. A: der Streichholzstander 

1!)2 

12. ClGARAI.IK 
12. ı·: le pot iı. cigarettes 
12. 1: the cigarcltc holder 

( thc cignrcttc - container) 
12. A: der Zigarcttenbehaltcr 

(Zlgarcttenbechcr) 

13. PURO KUTUSU (ııan<lığı) 
1 :J. }<': la boile (la caisse) a 

cigares 
:1 i: the cigıır box 
3. A: di~ Zigarrenkistc (der 

Zigarre nkas ten) 

1. I.lKOR Şt~ESt 
• 4. .. ! le flacon a liqucur 
• 1. ı: lhe liqueur botUe 
ı ı. A : die Likörflasche 

':l. ŞA!\IDAN 

t."i. I<': le clıandelicr (le bou
geoir) 

;;, 1: the candlestick 
t.i. A: der Kerzenleuchter 

(l\:erzcnstlindcr, der Leu
chter, das Licht) 

16. ~IUM 

16. 1-': la bougie 
16. t: the candlc (thc lighl) 

1 

16. A: dic Kcrzc 

17. S.\AT 

(das Licht) 

Leke ' • mim. Buradan tesadüfen geçerken 
köylüler bana sizden bahsettiler. 

Saşa, ancak o zaman komşu 

köyden gelen bir muallimle işi ol· 
duğunu anladı ve müsterih oldu .. 
Gence: 

- S:iz köyde yalnız mısınız? .. 
(.tiye sordu. 

- Yalnızım, fakat nadiren yal
nız kaJ:yorum. Bazan ben arka -
da;;il< rı dolaşıyorum. Baz an da on. 
lar benim yanımda toplanıyorlar. 
Siz ne yapıyorsunuz?. 

- Ben, gördüğünüz gibi.. 
Diyerek odasını gösterdi .. 
- Evet, fena.. Fakat niçin ci· 

var köylere gitmiyorsunuz? Böy
le olunca vakit daha çabuk ge
çiyor . 

Saşa ne cevap vereceğini bilmi
yordu. Ve köy haricinde arkada§ 
aramayı asla hatınndan geçirme. 

mişti.. Cevap vermedi. Misafir de 
sustu. Sanki bu bir kaç cümley· 
le mükaleme sermayesi tükenmiş· 
ti. Saşa. kendi sükutune kızmağa 

başladı. Misafirine de kızıyordu . 
Ziyaretin uzun kaçtığını zannet -
meğe başladı. Telaşla masanın 

üstündeki saate baktı. Yavaşça 

perdenin arasından dışarısını sey
retti. Gökyüzünde yıldızlar pırıl. 

dayorlar.dı. Köyün üstüne ise a
ğır bir uyku sükuneti çökmüştü. 

Misafirin gitme zar:ıanı geldi .. 
Fakat o hala sandalyenin üstün· 
de oturuyor, elindeki kasketle 
oynayarak odayı seyrediyordu. 

Hiç acelesi yok gibiydi. Saşa 

müşkül mevkide kaldığını anlama
ğa başladı. "E, bu adam da ne is
tiyor? Daha gitmiyecek mi? Son. 
ra köylüler benim hakkımda ne 
düşünecekler?.,, diye mırıldanıyor 
du. 

Nihayet kafasın.dan halaskar bir 
fikir geçti. 

- Affedersiniz f • 
Diye dışarı sıçradı. Mektebin 

h~:iemesi arka taraftaki bitişik e11-
öe oturuyordu. Çitin arasından 

avlıya baktı. Henüz ışık vardı . 
Dede lvan, elin.deki lambayla ara
banın etrafında dolaşıyordu. 

Muallime: 
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- fvan !dede, bana gimcli Gina 
ablayı göndersene!. diye seslendi. 

Gina abla gecikmedi. Kocaman 
terlikleriyle merdiven başında o
na yetişti. Saşa kendisine odada 
yer gösterdi. İhtiyar kadın soba. 
nın yanına çöktü. Muallim hanı

mın kızarmış yanaklarına baka -
rak : 

- Hoca hanım, bu misafir sana 
nereden geldi?. 

Diye sordu. 
Misafir, kendisi, nereden gel

diğini ve kim olduğunu anlattı • 
Odada gene sükunet hüküm sür
dü. Fakat Saşa biraz hafiflemi§
ti. Hatta içinden güleceği geli
yordu. 

Nihayet misafir ayağa kalktı ~ 
Epeyce askın bir sı:ratla af dile• 
dikten sonra !fıkıp gitti Ciina ab
la da Cazla kalmadı. Saşa, bunla· 
rm arkasından tekrar kapıyı ki. 
litledi. Kendi kendine: 

- Amma sergüzeşt ha 1 Yarın 
Roza ile Mi!ieye yazılacak ha· 
vadis çıktı 1 

Dedi ve kahkaha ile güldil. 
Ertesi gün bütün köyde gece

leyen hoca hanımr ziyaret eden 
misafirden bahsolunuyordu. 

* * * 
iki hafta sonra bir müfctti§ 

geldi. Bu ücra köye bir müfetti~ 
geleceğini Sa~a hiç aklına getir
memişti. Fakat işte bir sabah, tam 

çocukların yanına gideceği sıra

da, koltuğunun altındaki siyah 
çantasiyle mektep kapısından gi. 
ren müfettişi gördü. Çantasından, 
olduğunu anladı. Gidip kendisini 
istikbal etti. 

Fakat hiç telaşa düşmedi. Çün· 
kü kendisi muallif mektebi mezu
nu olduğundan yabancıların ya .. 
nında çalışmağa alışmıştı. Ve bu
radaki üç sınıfını da iyi yetiştir. 
mişti. 

Müfettiş çok güzel intibalar!a 
çıktı. Ve: 

- lyi, iyi hanım kızım, fevka
Hide muvaffak olmuşsunuz. !iyi 
çalıştığınız anlaşılıyor. 

Dedi. Sonra mükaleme, burada 
( Liitfc11 sn·· rr;ı çevir··· ·) 

iV 

15. nı.oK - ~·or (blok) 
J;). J.': le bloc _ notes 

l llttcr basket) 

15. 1: the scribbling pad (thc 
scribbling tablet, the note 
pad, the jottcr, the mcmo 
pad, the seratch pad) 

15. \: der Noti.zblock 

1 18. A: der Papierkorb 

l!J. St;Yl"AR (portatif) DOS. 
YA JTI'AJ:ERİ 

19 . .F: l'ctagcrc f. a classeura 
(le ca.sier mobile clruı-

seurs ou a dossicrs) 
16. YAZii{,\~"}; (yazı ma- 19. l: the stnnd for documents 

sası) 

a yazıhane koltuğu 

16. f': le bureau (le bureau 
miniı!ltre) 

a le fautcuil de bureau 
16. t: the writing-table or 

desk (a flat _ top wıiting
table, a doublepedestal 
de$k, a knec.holc tablc) 
a the dcsk nrm - chair 

lG. \ : der Schrcibtlsch ( ein 
Diplomat ense hreibtlsch) 
a der Sehrelbtlschs sseı 

(Schreibtischstuhl) 

ıı . ı\ YAK ~ııxmmt, Pl ı··-
1.A 1 

17 r: lo coussin [in chancc
Iicre] 

17. l: lhe hassock 
17. A: das FuBkissen 

18. K \GiT SEJ>t:Tl 
18. F: le corbeillc a papier 
18. 1: the wasl<.'pap<'r - basket 

(lhe waste - basket, Uıc 

in thcir portfolios 
19. A: der Aktenstiinder (Ak. 

tenbock, die Etagere) mit 
Mappen 

20. KOI.J.EKS1YOX ÇEK
M t:c1<;::;t (kelebek bulu
nan bir tekmccc) 

20. ı~: le tiroir pour collectioruı 
(un tiroir contcnant dcs 
papillons) 

20. t : a drawer in thc collec
tor's cabinet (in this case: 
a drawer of butterflies) 

20. \.: der Sammlungskastcn 
(cin Schmcttcrlingskaa -
ten) 

21. l~OLLEK İYOX CAMF,,.. 
KA~ ı (<lolahı) {içinde ke

lr.IK-k, boc~k 'c~ a maden 
kolll'k iyonu bulunan l 

2l. }': l'armoire f. a collections 
(contenant une collection 

de papillons, d'lnscctee 011 

de mineraux) 

IS!l 



H A B E R - AKşain t"OStasr 
EZ 

75 sene evvel Londra civarında sirkten 
kaçan iki kaplan 

Bugün ayni 
saatte 

seyahat 
yapılıyor 

Bütün şehre korkulu ve heyecanlı 
saatler yaşattılar 

Nnhaıvet ~nms<e'1<e zaııralır 
"~ırme<dleını v~~auan<dloDaır 

Çabuk seyahat imkanları her se
ne daha bUyilk bir hızla. ilerliyor. 

Avrupa ı;azetccilerinden birisi me -
rak edip bir istalliıtik çıkarmış ve 
75 sene evvelki Amerika - Avrupa 

Londra civarında bir kaç gün 
bul edilmiş ve umumi bir sevinçle e v v e 1 korkunç bir vak'a ol
karşrlanmıştı. . muş, fakat ıderhal alınan tedbir· 

Halbuki 28 ha.ziran 1939 da Nev- ler sayesinde kimsenin burnu ka 
yorktan Marsilyaya hareket eden namadan atlatılmıştır. 

KJiper tayyaresi yolcuları tam 48 Londra civarında Birkenhedde 
!!eya.hatleriyle bugünkü va:C.yet a - saat sonra ayaklarını Avrupa top- temsiller veren hir sirkte, müstah
rasında bir mukayese yapmıştır. raklarma bastılar, arada 11 buçuk demlerden birisinin yaptığı yanlış 
Muharrir diyor ki: günlük muazzam bir fark vardı. lık yüzünden, tam temsil sırasın -

23 Haziran 186·1 de Fransa ile Bundan 75 sene evvel 13 buçuk da iki kaplan kafesten kaçmıştır. 

adamın bahçesine girdiği ve bura. 
da bir saat oturduğ:.ı, fakat evde 
ve civarda telefon olmaması,, ve 
tabiatiyle karşıiarırı:ia başıboş bir 
kaplan otururken o adamlar da 
sokağa çıkmağa cesaret edememiş 
ler ve bu yüzden kims:ye haber 
verilemediği anlaşılmıştır. 

Yukarıki resim ; kaplan, Mül· 
lerin kapısında rahat rahat otu
rurken civardaki bir komşu tara
fından alınmıştır. ---··----Dr. Necaettın Atasagun 

Salı 4~ 7 -939 

12.30 Program. 12.35 Tiirk müzı· 
ği : 1 - Kürdili h icnzkar peşrHi. 2 -
Artaki - KLirdili hicazkiır şarkı· Cic;. 
min ııihi. 3 - Kürdili hicazkAr şar. 

kı • Çılgınca sevip. 4 - 1'eıııenc;r 

taksimi. 5 - Faize _ Şe l a ralıan ~aı _ 
kı - Baclei 'uslat içi ı ~ i n. fi - ~em_ 
ı;eıtin Ziya • . 5etar:ıban şarkı - !:} 
ı:ıonca açıl zevkini sür. 7 - Saz ~e. 

maisi. l :3 ~lemlekrt '.-.aal :ıy~ırı, ııJa ns 

\"e meteoroloji haberleri. 1 :l.15 - ft 

Müzık (Karışık pro~ram _Pi.). 1(1 

Proı:ırıım. 19.05 '.'.lüzik <Şzymanovski 

_ \'aryasyonlu tema_ Pi.) 19.15 Türk 
niiziği (Karı• ·1• nroRram). 19.45 Tiirk 
:nüziğı ( llalk türküleri ve oyun ha. 
\'aları). 20 Memleket saat ayarı, a. 
jans ve meteoroloji haberleri. 20.1;; 
Tiirk müzı~i ( Kl!hl k pro~ram). Türk 
mür.iği (Klasik program) Ankara ratl 
rosu kiime heyeti. 20.!ı5 J\r n:ı 

Türkku!)Unun 4.000 kilomelrf'lik 

z -1939 

Gebhardt _ ı\lac;karade konser valsı. 

3 - Billy Golvin • Cambazlar (foks
trot). 4 - Han~ Zander. Polka.~ -
Kari Komzak _ Viyanada gece. 6 -
Giuseppe Becce _ Amalfi serenadı. 23 
Son ııojns haberleri, ıiraat, esham, 
tahdlat, kambiyo • nukut borsası (fi. 
yal) 23.,20 1\IUzik (Cazband • Jll.). 
l!J.:'>5 _ 24 Yarınki program. 

Yabancı Radyolardan 

Seçilmiş Parçalar 

Program Türkiye saati iz:erirıı 
Vt tijjlrdtn sonrcıki saat olarak veril• 

8. 

OPERALAR YE SE~FOXt 
KO~SF.:RLERt 

\'iyana: Bruch."1er'in 2 ncl 
sentonisi. 

Amerika arasındaki ilk muntazam günde rekoru kıran Vaşington hem Biri sokağa, diğeri de halkın otur. 
deniz postası tesis edildiği zaman, yelken, hem de buharla işliyen iki duğu sıralara fırlayan kaplanlar 
bu hattın ilk seferini yapan Va - bacalı bir gemiydi. Ona "Ateş ve evvela umumi bir telaşa sebep ol
şington gemisinin aradaki mesafe- havanın oğlu,. da diyorlardı. mu§lar, fakat sirk müdürünün 

yi 13 buçuk günde alması görül - Bu geminin yolcuları hep o zama- orkestraya derhal milli marşı çal
memiş müthiş bir rekor o1arak ka- nm resmi elbisesin1 ğiymiş1erdi. dırmağa başlaması ve kaplanların 

Başlarında silindir şapkalar, üzer - da hiç bir fenalık ' yapmadan sakin 
lerinde jaket atay dediğimiz arka- sakin !dolaşması sayesin.de sükOn 

Sabahları 8.30 a kuılur; ııkşarı•
ları l7 den sonra LAlell Tayyarı· 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 

memlf'ket turnt'sine çıkan tayyareci• 9. Paris (PTTJ: "Figaro" (~o· 
zart). 

kabul eder. (Ttlelon : 2395:ıı 
terimizin ihtisa,.ları). 21.25 Neşelı .. - 9.10 Prağ: Dvorjag'ın 5 inci sen• 

for.isi. ıeçiı:l:iiği hayata intikal etti. 91 etekli elbiseler vardı. derhal teessüs etmiş ve halk sirk-

- Evet, evet, burada yaşamak Başlarına kocaman kenarlı şap- ten yavaş yavaş intizamla çıkma-
biraz ağırdır. Gelecek sene sizi da- kalar giymiş olan kadm yolcuların ğa başlamıştJr. 

Beşiktaş ikinci 
liğinden: 

>IAkl:ır - R. "• "'l Orkestra progra
mının takdimi. 21.45 Müzik (radyo 

sulh hukuk hiıkim· orkestrası - Şef: Hasan Ferit A lnıır) 
9.t!l 
9.15 

:\Jozart : Senfoni sol minör. Del.ıussy: 

H:ımboırg: -'tozart. 
Stultgart: "tdomeneo" (lfo· 
rart). 

Küçük süiti. 22.30 Miizik (Üpt'ra nr. 
yaları _ Pl.). 23 Son anjnc; hııehrleri, 

10. Torino grupu: "Francesca'da 
Riminı" IZandonai). 

ha yakın bir köye ve arkadaşları· da kıyafetleri pek garibdi. Hava fe Bu sırada kaçan kaplanlardan 
nızın yanına göndermeğe gayret na gittiği için, Vaşington transat- biri, kadın ve çocukların o anda 
ederiz. Yalnız cesaret ve azim .... lantiğinin bu garib kıyafetli yolcu- oturmakta olduğu sıraların altın. 

Beşiklaşta Akaretlerde şair Ked im 
caddesinde kain 30 numaralı hanede 
ölen tuğbay Cemil Taşornnın kendi· 
sinden evvel ölen knrm Nedimc_ye 
ait olup Şişlide abideyi hürriyet cnd 
desinde 22-l numaralı hanede bu1u
nan eşya açık arttırma suretile 7-7-
939 tarihine müsadif cuma E1ünü sa
at 15 len 16 ya kadar mezkür hane
nin kapısı önünde satılacağından 

talip olanların mah:ıllinclc hazır bu

ziraHt, esham, tah\'İl<İf, lrnıııbiyo - 10.30 Prnğ: "Fidelio" (Beethoven) 
2 rd perde. İşte Milad yortusu geliyor!. lan ilk seyahatte çok sıkıntı çekti- dan Çıkanlarak yakalanmıştır. 

Saşa, boğazına bir §eyler tıkan- ler. Vaşington uzun zaman tamirde Fakat diğer kaplan bir türlü 
<lığını hissetti. Buraya geleliden. kalmak mecburiyetinde kaldı. Fa - bulunamamış, bunun üzerine şc
beri ilk defa olarak bir in5anla kat bu 13 buçuk gilnlük rekor, o birde halkın evlerine kapanması 
ın. sanca konuşuyordu. Kasabaya zamanm en mühim hadisesini teş- 1 rıd ~ 

ve sokaklarda tehlike bu u ugu 
ve arkakiae.larma dair havadis sor- kil ediyordu. ~ derhal ilan edilmi!tir. 

nukut borsa<;ı (riyal). 23.20 !\fiiıi 'ı 

(Cazbanrl _ Pi.). 23.5 • 2l Yıırınl,i 

program. 

Çarşamba 5-77-S:'.::) 

OD.\ :'IICS!r:tsı VE KOXSERLER 

7.25 Yarşf)va; Orı;ı konseri. 
8.30 ~olonya: Yi:rolonç-ello1 

yan o. 
du. Müfettiş bundan evvel o köy- Vaşingtonun aldığı azaml yolcu 

leri dolaşrruştı. Miçeye dair gü- adedi 152 idi. 

lünc; bir şey anlattı. Saşa da nere- Halbuki bugilnkü gemiler, mese
de olduğunu unutarak gülmeğe 1! Nomıandi tam 1.821 yolcu taşı

Tam iki saat sonra 10 yaşlarm- 'lunacak memuruna münıcanlları i

da bir çocuk şehrin kenar mahal- lAn olunu~. 
-------------~-1 eler inden birinde koşarak kom§U· , -~ 

nun evine gelmit ve: Çocuk Hekimı 

12.30 Program. 12.35 Türk muzı· 
ği - Pl. 13 l\femJeekt saat ayarı, a- 8· 
Jans ve meteoroloji haberleri. 13.15 

8·30 

- H lllüzik (Karışık program _ Pi.). 1 O. 
19 Program. 19.05 ~füzik (Strııu~sun ll. 
iki valsı _ PJ.) . 19.15 Türk ınüzığı ~~:;~ 

Lille: Piyano. 
Brafülna: Org kon~erL 
Yarşova: Kuintet. 
Roma grupu: Kuartet. 
Lcipzig: Ş:ırk1, piyano. 
Yiyana: Kuartet (Srnetana). başladı. Biraz daha konuşabilmek maktadır. 

için, bu adamın gitmemesini isti. Garib tesadüf değil mi? Vaşing-
yordu. tonun ilk seyahatinden tam 75 se-

Fakat müfettiş ijaha birçok ne sonra, yine ayni tarihte, bir A
köyleri dolaşmak mecburiyetinde mer:lka. tayyareei 22 yolcuyla Ame
olduğundan bahisle, gitmek için a- rlkadan Fransaya hareket etmiş o
cele gösterdi. Hem de hareketten lara.k bu mesafeyi kırk sekiz saatte 
evvel, öğle yemeği için bir tedarik aşıyor. 

yapacağım ,söyledi. Saşa ancak Cllper tayyaresinin iki yolcusu 

kusurunu anladr. Ve öti.iT diledi .. Avrupada kalınıyarak yollarına de
öğleyin müfetti~ ansızın geldiğin- vam ediyorlar ve muntaazm yolcu 
den bir şeyler hazırlamağa vakit postaları vasrtasile en kısa zaman
bulamamı~tr. da bir devr.iilem yapmak tecrübe -

Fakat müfettiş, encilmen reisile sine girişmiş bulunuyorlar. 
muhtarın kahvehanede yemek Şimdi hava yoluyla Marsilyadan 
hazırlattıklarını söyleyerek genç Hong - Konga hareket etmiş olan 
kızı teskin etti. Dönüşte almak bu iki olcu, Hong - Kongdan da 

- Rica ederim, bana kapıyı a. Dr. Ahmet Akkoyunlu 1 
çıruz. Çünkü sizin garajda çok Taksim • Talimhane Palas No. 4 
büyük bir kedi gördüm, korku· Pazardan maada her gün 
yorum, diye bağırmı~.. Vaziyeti saat 15 den sonra. Telefon : 40127 

bilen ev sahipleri .de telefonla he- - • 
men polise haber vermişlerdir. 

Sirkteı.ı g~eol r pçlislerin de 
yatidımiyle kaplanı garajda rahat 
rahat uyurken bulmu,lar, bUtün ı : 
bir şehri saatlerce heyecan ve te
laşa veren bu yaramaz hayvanı 

yakalayarak sirke götürmlitlerdi.r 
Yapılan tahkikatta uçan kap

lanın yakalandığı garaja gitmeden 
evvel Vallas M üller isminde bir 

'1J 939 

Resimli Hafta' 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

(FaMl heyeti). 20 :\femleket saat aya_ 

üzere çantasını muallimin yanında San Fransiskoya ve ora.dan da ay~ yalnız üç hafta sürmilş olacakbr. 
bıraktı. ni vasıtayla Nevyorka yollanacak - 75 sene evvelki aürate nazaran 

Birçok güzel yazılar ve resimlerle 
doludur. Almağı unutmayınız. 

rı, aaans \'e metcroJoji haberleri. 20, 
15 Tiirk müziği: 1 - Osman beyin _ 
Saba peşrevi. 2 - De<le - Saba şarkı 
• Guş eyle gel bülbülleri. 3 - A~ık 
Mustafa - Saba şarkı• Bir esmere gö. 
nül verdim . .ı - Keman taksimi. ::ı -
~azım Nz - Hil2z11m şarkı _ Benze_ 
mezsin kimseye. 6 - Hnlk Hirkü..<ıii • 
tndim dağdan ovaya. 7 - Ilalk.-tür
küsü • Damından görünür ha~l:ır. 8 
- Rair bey - Kürdili hicazki\r şıır
kt • Rengi ruhs:ırına. 9 - Osman 
Nihat • Kürdili hicazkar şarkı _ 
Gözümden gitmiyor. 10 - Muhayyer 
tilrkü - But<tin ayıo on dördü. 21.lll 
Haftalık posta 'kutusu. 21 .25 Nr~c!ı 
plfıklar _ R. 2 l.30 '.\lüzik ( Bay:ın Fer
lrnnde F.r' ' n tarahnılan piyano solc-. 
!arı). 22 \lüzik < Kii<'iik orke!llr:ı • ::)er 
Necin \ 5kın) : 1 - Schmnan n • Dör. 
diincü senfoninin roınh:'\!111. 2 - füo - Sonu yarın- lar ki, bil tun devri&.Iem seyahati ne bUyük blr terakki değil mi? 

PLANŞ 28 

21. 1: the collector's cabinet 
(with the butterfly collec_ 
tion, an insect collection, 
a natural lıistory collec;

tion) 
21. A: der Sammlungsschrank 

(mit der Sch.metterlings
samm1ung, einer Insekten
sammlung, Naturalien. 
sammlung) 

t2. AYAKLI ÇERÇEVE 1-
Çl.."1DE FOTOGRAF 

22. F: la photographie (la pho
to) dans le cadre a sup~ 
port 

t: the photograph in an 
upright frame 

22. A: die Photographie in 
dem Stehrahmen 

23. KtlÇÜK HE\'ICEL (bir 
kl'lrak , .e yavrusunu tcm
sU eclcn) 

23. Jo": la etatuette (represen
ta.nt un groupe d'anmaux: 
un jumcnt et son poulain) 
(c'est parfois une terre 
cuite) 

28. t: the sculpture (an ani· 
mal group) 

23. A: die Plastik (cine Tier_ 
tılastik, Tiergruppc) 

it. 1' APRAK TAKVİM 

190 

v 

(yapraklan koparılan tak· 
vlm) 

24. F: le calendrier a effeuil
ler, l'ephemeride f.) 

24. İ: the block calendar 
U. A: der Abreillkalender 

25. DUVAR TAKViMt 
25. F: le calendrier mural 
25. 1: the walI calcndar 
25. A: der Wandkalender 

26. K1TAB nızıst (~ırası) 

26. F: la rangee de Iivres 
26. 1: the row of books 
26, A: die Bücherreihc 

27. BÜST (yanın heykel) (aL 
~ı büst) 
a kaidesi 

27. F: 1c buste (un buste en 
plntre) 

a. le socle 
27. t: the bust (a plaster bust, 

a plaster cast) 
a the pedestal (the base) 

27. ,\: dic Büste (cine Gips
büste, ein Gipsabguf3) 
a der Sockel (Fuf3) 

28. l{ÜTÜPIL\NE (kitab do· 
l:ı.bı) 

28. F: la bibliothcque 
28. t: the bookcase 
28. A: der Büchcrschra.nlı: 

PLANŞ 28 vı 

8 Oku"'a k0•••1 (fOrnvar clgara kö4e&I) 
Fı L.e coın de ıa ıecture ( ıe fumoır > l ı The 
Aeadlng corner Aı Dle Leseecka 

1. KİTAP ETAJERİ (raf-

1an) 
ı. F: l'etagere f. (les ra

yons) a livres 
ı. İ: the bookcase (the book

shetves) 
ı. A: das Büchergestell (Bü

cherregal) 

2. PURO 
a. dum&D 

2. F: le cigare 
a la fumee 

2. İ: the cigar 
a the smoke 

2. A: die Zigarre 
a. der Rauch 

3 AGIZLIK (puro l~ln) 

S. F: le funıe - cigare (le 
porte cigare) 
[le po•·tc _ cigaı-es (avec 
s t) est un etui a. ci
gares] 

S. t: the cigar _ holder 

a. the mouthpiece 
8. ,\: dle Zigarrenspitze 

(Spitze) 
a. das Mundstuck 

( . CİGARA TİRYAKİSİ 

Cm'safir, ziyaretçi) 
4. F: le fumeur (un visiteur) 

4, 1: the smoker (a v:isitor) 
4.. A: der Raucher (ein Be

sucher) 

5. C1GARA TABLASI (kili 
ta.bla.•u) 

5. F: le cendrier 
ıs. 1: the ash • tray (the ash· 

stand) 
5. A: der Ascbenbecher ( die 

Aschenschale, der A. 
seher) 

6. MAROKEN KOLTUK 
a koltuk a.rkahğı 
b koltuk kolu 
c koltuk ayağı 

ı 6. F: le fauteuil de cuir (le 

fauteuil en cuir, le (fau
teuil] club) 
a. le dossier (le dos) du 

fauteutt 
b le bras du fauteu.il 
c la roulctte 

6. t: the easy - chair (the 
leather armchair) 

j G. 

a. the back 
b the arın 

c the leg of the chair 
d the cııstor or caster 

A: der Klubscssel (Leder. 
aessel) 
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H\FİF ~rrstKt VE OPERETLER 

7.20 Leipıig: Halk musikisi. 
0.30 Rordeaux; Amt'rikanın istik• 

lal yıldöniimü münasebetiYl• 

9.30 
10. 
10. 

10.50 
11. 
11.15 
12, 

husust program. 
Rennes: Stiltdyorla operet. 
Bratisla,,a: Hafif musiki. 
Roma grupu: ")lelodl Ti 

Ritm''. . 

Londra (N.): Rus musikisi. 
Budapcşte: Salon orkestrası. 
Bükreş: Hafif orkestra, 
Prağ: Çek musiki'ii. 

DANS MUS!KISt 

8.30 Londra (R.); 9.30 Kolonya: 
11.40 Brcc;la,·; 11.45 Londra CN.): 

.. 

12 Poste Parisien; 12.lj Roma gru• 
pu. 

VARYETE YE KABl.RELE'R 

BAS Paris IPTT): "Mele Tant mai• 
eux et !\!. Tant Pis". 

9.15 Poste Parisien: Yaryete, kon• 
ser. 

9.15 Radio ~ormandie: Ske~. 

PİYES. KO~FERA~S \"E 
KO!.\TŞ~t\LAR 

8. Radio Eireann: Yaşingtod 

hakkında konferans. 
9.30 Sottens: "Prenez Garde A lt 

peinture" (Piyes). 
10.30 Radio Paris; "Agamemno>l" 

(Erhülus). 

D 
Xuri Gene dur ve arkı• 

'aşları 4 Temmuz Sall 
'iıtü akşamı t'~küdat 

ıstıkağacı BeyleroJlıJ 
bahce~lnde: 

ANALARIN Gt~AHI 

lSTA-:'\BUL HAL1< 
TİYATROSU 

Bu akşam \'e~ilkö1 
sinema bahtesinde 

(ZÜPPELER) 
Yod,•il 3 perde 

Ertuğrul Sadi Telı 
Şenyol Çınardibl 
Aile bahçesinde 
Bu gece: 

.MAUX GÖZÜ 
Vodvil S perde 

OKUYUCU: A rssı .. 
Taksim Altıntep• 

._ _ _,..- .ınhçe'ii hu ak~:ıttl 
EFE!\1~ ,' <; 1'1 

:\luhlis Sıılıohnl· 

tin, B:ıle ıri\ il' i 
ve Rays ~ . 

Çarşamba: fı r. f!k 
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Limon içekleri Hasan Kol9nyasının 
Benzerine dünya ırtıyatında tesadüf edilemez. Sinirlere ve hastalara şifa ve hayat verir. Bu emsalsiz kolonyaya tapan ecnebiler Türkiyeden limon 
çiçekleri, Hasan kolonyası alarak Avrupaya hediye götürüyorlar. Şipr, Fujer, Bahar çiçekleri. Leylak, Yasemin ve yeni kokulu Losyon ve lavanta· 
lan ve sair ıtnyatı ısrarla isteyiniz. Deposu. Hasan Deposu, Sirkeci Liman hanı albnda. 

' 

.. 
lf 

1 

1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLüGü~~-~N 1 
Cinsi Mik. l\Iuhammen B. % 7,5 temin:ıt 

Lira K. Lira !<::-. 
Kaynak imla makinesi ı adet 500.- 37. 50 
Kaynak filitresi ı ,. 700.- 52. 5'.J 
•Mantar makinesi ı .. sif 700.- 52. 50 
Kaynak tulumbası 2 1000.- 75. 00 

L::c:i::m~ ~~kli 

saati 
rrı::arhk 

.. 
" 

14 
15 

.. ,, .. 
l - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem .!'.zeme hizalarında yazılı 

usullerle eksiltmeye konmuştur. 
IC - Muhillllmen bedelleri, muvakkat t,~ı;;:naıları eksiltme saatleiİ yukarda yaz·ııdır. 

15.30 
16 

III - Eksiltme 6/VII/939 perşembe günü Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

. IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gıbi imla makinesi numunesi de 
ıdaremizin likör fabrikasında görülebilir. 

V - Kaynak tu!umbası ve mantar makinesi eksiltmesine mannonier. Philipp Hl, Perkeo, Seitz ve 
Sc.haffler firmalarından maada firmalar iştirak etmek isterse müskirat fabrikalar şubesinden vesika al. 
malan lazımdır. 

VI - Münasakasaya iştirak edecekler % 7,5 güvtnme paralarile eksiltme için tayin edilen günde mez 
kCır komisyona gelmeleri. (4436). 

* * ,. 
Cinsi Miktarı Muh. Bcı:ieli % 7 ,5 Tc. Ek&iltme 

Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 
Ba§ipi 18.000 Kgr. 9900 742 50 Kapalı zarf 15 
Belipi 25.000 ,, 11200 843 75 ,, ,, 16 
Tonga ipi 10.000 ,, 5885 441 37 ,, ,, 16.30 

. I - Şartnamelerindeki teslim müddetleri uzatılarak miktarları yukarıda yazılı bat ve bel ipi 
yıne ıartnamesi mucibince Tonga ipi kapalr zarf usuliyle eksiltmeye konmuştttr. 

11 - Muhammen bedeUeri, muvakkat teminatları eksiltme saa tlcri hizalannda yazrlrdır. 
. .nı - Eksiltme 5 - vıı - 939 çarşamba günU Kabataşta Levazım ve mübayaat gubesindeki alım 
komısyonunda yapılacaktır. 
. v: - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden ve Kastamonu müstakil müdürlü -

ğurl::len parasız alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlil teklif mektuplarını kanuni vesaiklc yüzde 7.5 gü

v.cnme paruı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatle· 
rınden bir saat evveline kadar komisyon başkanlrğına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. • 

(4517) 

*** Cınsı .Mikdarı ~Iuham.-nen B. % 7,5 teminat Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuru~ Şekli Saati 
~ütün toz.u çuvalı 6000 adet 1605- 120 37 Açık Ek. 14 
Sıcak su kontörü 3 ,, 45Q.:.- 33 75 Pazarlık 15 
.. I - Şartnameı;i mucibince 121VI1939 tarihinde ihale edilcmiyen 

6000,, adet tütün tozu çuvalı Ye yine şartnamesi mucibince "3,. adet 
sıcak su kontörü satın alınacaktır. 

Dün ve 
. 

fer;cüme 

yarın 

külliyatı 

7 nci seriden 

K 
u 
ı=> 
o 
N 
L 
u 

• 
1 

• 
M 

• 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekli 
\'c saatleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 17/VII/939 pazartesi günü Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
. V - lstekliler %7,5 güvenme paralariyle birlikte ek"iltme için ta. 

61 
62 
63 
64 
65 

sı-61 ... 1 kitap 
Vikontun ölümü 
Leneit il. 
Liza 
Evlilik 
Gizli Pamuk harbi 

3C 
1. 
ı. 

20 
50 

E 
v 
c 
u 
~s~~ 

Yın edilen gün ve saatlerde yukarda adr geçen komisyona gelmeleri. 
(4664) 67 

66 Bizanı tarihi ı. 

Senyolbeos Avrupa 60 

Vaklf Kitapevi 
I• 

Dün ve ye. r.n tercü-
n· me külliyatı 

No. 31-40 4 cü seri Kr. 
31 Rasin külliyatı ıv 60 
32 Metafizik 40 
83 lskender 60 

on 84 Kadın ve 90ayalizP' 100 
3~ Demokrit 25 

ta 36 Dinler tarihi 125 
37 Filozofi ve e&nai 40 .. 
38 Etika ıoc 
39 RerakUt 25 
40 Ruhi mucfzeleı 75 

650 
Bu aerin!n fiatı 6.50 kuruştur 

Hepsini alanlara yUzde 20 iskon. 
ı to yapılır. Kalan 5.20 kuruşur. 

120 kuruşu peşin almarak müte. 
ıt hakisi ayda birer lira Menme~ 

Uzere dört tak!lite bağlanır. 

GOZ HEKl~tt 

eıı Murad Rami Aydın 
lbi f>:ızardan başka her ııün saat 2 - f ı 
dO Ya kadar Taksim • Tallmh:ıxe Urfrı 

&J>arıınıan No. 10. Teelfon: 41553. 

r.--- Dr.IRFAN KAYRA 1 
e RöNTGEN MUTEHASSlSI 

;
11

' Türbe, Bozkurd Kıraathane.I 
~ t· 1 si kar§ıaında eski Klod Farer 

i sokak N..:>. 8 • 10. öğleden son· 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

112 JOZEF BALSAl\10 

ki)dim. O ak~am prenses kuman 
dana demi~ ki: 

- Mösyö sizden bir şey rica 
edeceğim .• 

- Emir buyurursunuz ma· 

dam .. 
- Fransa toprağına ilk ayak 

bastığım sırada, rastgeleceğim, 

Fransızı kendi hizmetime alarak 
onun ve ailesinin saadetini te· 
min etmeği düşünmüştüm. 

- Acaba bu bahtiyarlığa nail 
olan kimdir?. 

- Mösyö Taverney, Mezon 
Ruj benim gelişimi size haber 
veren genç ınülazim .. 

- Madam, hepimiz, mosyo 
Taverneye gıpta edeceğiz .. Fa· 
kat nasip olan saadet ve bahti
yarlığı bozmak istemeyiz. O as 
keri vazifesiyle burada bulunu· 
yor, emirinizi yerine getirmek 
için şimdi kendisine talimat ve· 
receğiz .. 

Filhakika o gün prensesin a
rabası hareket etmek üzere iken 
ata binerek maiyetinde gitmek 
emrini aldım, o zamandanberi a · 
rabanın kapısından ayrılmadım . 

Baron gülerek cevap verdi: 
- Hakikaten tuhaf bir ~ey 1. 

Fakat imkansız da değil!. 
Filip: 

- İmkansız olmıyan nedir? .. 
diye sordu. 

Baron manidar bir jestle: 
- Onu ben anlarım .• diye ce· 

vap verdi .. 
Andre de söze karıştı: 
- Kardeşim b:!tün bu vak'a· 

lar arasında prensesin buraya 
gelmelerine tdair bir şey anlat
madın ... 

ı~ilip: 

- Sabret Andre, dün akşam 
aaat on birde Nansiye vardık .. 

Şehri meş'aleler arasından 

geçtik, prenses o sırada beni ça
ğırarak: 

- Mösyö dö Taverney biraz 
süra'tle gidelim .. dedi. 

Bu emri lderhl icap edenlere 
tekrar ettim. Arabanın yanına 

döndüğüm zaman prenses: ''Ya
rın çok erken hareket etmek is· 
tiyorum,, dedi. 

- Yarın uzun bir yolculuk 
mu yapmak itsiyorsunuz, diye 
sordum .. 

- Hayır, fakat yolda biraz 
duracağım. 

- Yolda mı?. 
- Evet ... 

Süküt ettim, kalbimde bir 
hissikablelvuku vardı. 

Prenses: 
- Nercı:ie durmak istediğinmi 

anlayamadınız mı? diye sordu ... 
- Hayır madam. 
- Taverneyde duracağım. 

Hayret ve telaşla: 
- Bu nereden hatırınıza 

geldi, diye kekelcldim .. 
- Babanızı ve ku:kardctinizi 

JOZEF BALSAMO 109 

Genç laz çekinerek cevap 
verdi: 

- Fakat, görüyorsunuz ya, 
babacığım, Filip ne kadar mesut 
görünüyor .. 

Baron: 
- Çünkü Filip hel'§eyden 

memnun olur, bense iyi veya fc· 
na herşeyi tartmak, herşeyi dü
şünmek adetimdir. Ben bütün 
bu şeylerde bir iyilik göremiyo· 
rum. 

Filip: 
- Bu işin nasıl olduğunu, ba
şıma neler geldiğini şimdi size 
anlatırsam başka türlü görür 
sünüz babacığım .. dedi. 

- Öyle ise anlat bakalım ... 
An.dre de israr etti: 

- Evet, evet, anlat Filip 1.. 
- Bildiğiniz gibi ben Straz-

burgdaki alayımdayım. Vcliah· 
din karısının, Fransaya o şehir
den girdiğini haber almışsınız· 
dır. 

Baron: 
- Böyle bir mağar~da bir 

şeyden haber alınır mı ki, biz 
de bunu bilelim? diye söylendi. 

- Dün prensesi karşılamak 

için şehrin haricinde sabahtan -
heri bekliyorduk. Yağmur bar -
daktan boşanırcasına üzerimize 
dökülüyordu. Madamın gclece· 
ği saati kat'i olarak hilmcldiğim -
den beklemek icap ediyordu. A
layın binbaıra1 heni ileriye keş-

fe gönderdi. Bir lersah kadar git 
miştim ki yolun dolambacında 

birdenbire muhafız; askerlerin 
piştarlariyle karşılaştım. On -
!arla birkaç kelime konuşurken, 

prensesin bindiği araba geldi .. 
Prenses arabadan baş.ım çıkarıp 
bir sual sot1.du. Ben de bu sırada 
kumandanrma haber vermek için 
derhal dört nala oradan uzaklaş
mıştım. Altı saatlik bir no1>ctin 
verdiği yorgunluk hemen geç-
mişti. . 

Andre burada kardeşine sor
du: 

.- Prenses güzel mi?. 
- Senin gibi, gens;, bütün me

lekler gibi güzel.. 
Baron tereddütle sordu: 

Ş b. v 1 - ey, ır şey soracagım ... 
Prenses acaba tanııdıklarımızdan 
birine benziyor mu?. 

-Benim tnıclıklarımdan biri 
'? ne mı .. 

- Evet .. 
- Prensese kimse benzeye· 

mczl 

- Kafanda iyi ara bakalım. 
Filip biraz düşünd;i ve sonra 

cevap verdi: 
- Hayır ... 
- Beraber .uaştıralım.. Me. 

sela bizim Nikol !. 

Genç zabit hayretle bağırdı: 
- 01 Hakikaten garip! Evet, 

babacığım hakikaten Nikol ben
ziyor. Fakat aradaki mesafe 
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Edirne piyade Jandarma alayı Komutanlığından 

Ptyade jandarma alayı eratırun ihtiyacı olup cins ve miktarı aşa
ğıda yazılı olan ekmeklik buğday ununun 25 temmuz 939 salı günü 
saat on da Edirne muhasebe müdürlüğ ~ r.:fasmda kapalı zarf eksiltmesı ' . 
ya . ::ıcaktır. ! steklilerin 2490 sayılı kanuna göre eksiltmeye yetecek 
mm akkat teminata ait makbuz veya banka mektubu ve ticaret odası
nın ' eı;ikasım beraberlerinde getirmeleri lazımdır. Teklif mektupları 
po ta ile gönderildiği takdirde ihale saatinden bir saat evvel gelmiş ol
mac;ı 'c dı:i zarflarında kırmızı mühür mumu ile iyice kapatılmış ol· 
ma~ı şarttır. (4729) 

erzakın miktarı tahmini Muvakkat ihale ihale ~kli 
cinsi kilo fiyat teminat günü saat 

kuruş lira 
Ekmeklik (300000) (14) (3150) 25-7-939 10 kapalı 

buğday unu salı zarf eksiltmesile 

Vakıt Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme ~ulliyatı 

1 t - 30 Kitaplık uçuncü seri 

• 

.!Sum:ıra ı Kuru~ 29 Kapitaıkm buhranı 50 

21 HükUmdar millet !>O 30 Slambo 125 

22 Yeni ilini zihniyet 
615 23 Mevcudu kalmadı 

2 ı C\intin iktısadi işleri 
271 Cumhuriyet 

60 Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 
50 Hepslnl alanlara % 20 Uıkonto 

2G Teretimcni• rolil 
27 Değişişler 

100 yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 
75 kuruou peoin alınarak mUtelıaki-

28 r aokon 3-0 si ayda birer Ura ödenmek Uzere 
Uc; taksite bağlanır. 

HO JOZEF BALSAMO 

o kadar büyük, o kadar büyük 
ki derhal hatırıma gelmedi, fa
kat babacığım bunu nereden ha
ber aldınız. 

- Bir sihirbaz haber verdi. 
- Sihirbaz mı?. 
- Evet, bunu haber verirken 

senin geleceğini de bildirdi. 
Burada Andre korkuyla sor. 

du: 
- Bunu haber veren misafir 
" ) mı .. 
- Ta kendisi, fakat Filip hi

kayeni bitir bakalım. 
Andre yerinden kalktı ve: 
- Biz biraz hazırlıkta bulun

sak iyi olur, dedi. 
Baron: 
- Dur kızım, diye bağıdı. Ne 

kadar hazırlık yaparsak o kadar 
g· unç oluruz. 

Sonra oğluna dönerek: 
- hikayene devam et oğlum, 

dedi. 
- Ben sür'atle Strazburga 

vararak prensesin geldiğini ha
ber verdim, derhal şehrin valisi 
!stanvile adam gönde~ilcr, bi
raz sonra da prenses ile maiyeti 
erkanı şehrin kenarına geldi. 
lcr. Ben l:alenin kapısı önünde 
valinin yanında duruyordum. 

Baron oğlunun sözünü kesti: 
- Mösyö 1stanvil? Biraz dur, 

1 en bu isimde bir zat tanıyo -
rum .. dedi. 

U!Cll umgset.n~ lPI~t.§ea -

biraklerL. 
- Evet, tamam devam et .. 
- Pek genç adeta bir çocuk 

olan prenses genç yüzleri sevi
yor olmalıydı ki valinin ''ho~ 

geldiniz,, diye söylediği nutku 
pek lakaydane dinledikten son· 
ra geriye çekilmiş olduğum hal. 
de gözleriyle beni arayıp bul· 
du ve eliyle göstererek "biraz 
evvel bizi karşılayan bu genç 
'cleğil midir?.,. diye sordu. 

Vali: 
- Evet madam, diye cevap 

verdi. 
O zaman nedimesi olan ihti

rek: 
- Yaklaşınız mösyö, diye e

mir verdi. Ben hürmetle araba· 
mn yanına gittim. Aramızda 

şöyle bir konuşma oldu .. 
- isminiz?. 
- Şövalye dö Taverney, Me. 

zon Ruj .• 
O zaman nedimes i olan ihti· 

yar kontes Langerhozene dö
nerek: 

- Mösyönün ismini defteri
nize yazınız, !dedi. 

Sonra bana dönerek: 
- Mösyö bu fena hava sizi 

ne kadar zahmete sokmuş! diye 
söylendi. Benim için bu kadar 
zahmet çekildiğini düşündükçe 

ıstırap çekiyorum, dedi. 
Andre hikayenin burasında 

ellerini uğuşturarak bağırdı: 

HA B E'R-~ Posta~ 

Ekzamanin hususi ilacı 
Yuıt ve çıbanları derhal geçirir. Her eczahanede kutusu 

----·~ 50 kuruıtur. ..-----~ 

Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarife i 6 temmuz 9~9 pcrşem 
be gününden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmış· 

tır. (4856) 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Adana vilayeti dahilinde Adana - Karaisali yolu üzerindeki 

(Çakıt) köprüsünün betonarme olarak yeniden İn~aatr (90.000) lira 
keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

2 - Eksiltme 20 temmuz 939 tarihine müsadif perşembe gunu 
saat (16) da na!ia vekaletinde Şose Ye köprüler reisliği odasında yapı· 
1acaktır. 

3 - Eksiltme ~artnamesi ve buna müteferri evrak (450) kuruş mu· 
kabilinde adı geçen reislikten alınabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün e\Tel bir istida 
ile Nafia vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin bu vesikadan başka 939 senesine ait 
ticaret odasr vesikasını ve (5750) liralık muyakkat teminatlarını hm·i 
olarak 2490 sayılı kanunun tarif atı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı 
zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat e\'\'eline kadar mak· 
buz mukabilinde komi-yon reisliğine yermeleri lazımdır. (2668) (4764) 

An kara Valiliğinden 

Keşif bedeli 213·13 lira 33 kuruştan ibaret bulunan Polatlı kasa
basında yapılacak hükfı.met konağı inşaatı 21-7-939 pazartesi güniı saat 
15 de vilayet Ncrfia müdürlüğü odasında toplanacak Nafia eksiltme ko 
misyonunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

MA 
SAKAB 

Müessesesinde 
TAKSiTLE 
SATIŞ 

J\tiicssese~lııc.Ic 1 al•sltlc s&tılır 

HORNYPHON , 

ve , 

Alman 
Kappel 

Yazı 

makineleri 

6 Ay 
veresiye 

-

Bu inşaatın '(11343) lira '(33)" kuruşluk bir kısmı 939 mali yılı büt 
çesinden ve geriye kalan 10 bin liralık kısmının da 940 yılı bütçesin
den ödeneceği; muvakkat teminatı 1600 lira 75 kuru~tur. 

isteklilerin teklif mektuplarım teminat mektup veya makbuzu ile 
ticaret odası vesikagı ve eksiltmenin yapılaca~ı günden en az 8 gün 
evvel referans ve diğer ve ·ikalanm raptetmek suretile Ankara vilfıye· 

tine istida ile müracaat ederek bu işe ait alacakları ehliyet vesikalarile 
birlikte yukarda adı geçen günde saat H de kadar eksiltme komisro· 
nu reisliğine vermeleri. 

Gıılnt:ı: Bankalar end. No. 47 Voy- l>WJm Sı\TI~ l'l•;HLERİ 

l 
voda han zemin kat Telefon : 42769 

Bc~azııl: Üniversite ead. No. 28 
Elektrik idare>si lrnrşısı. 

l\ndıküy: 1skelc ead. No. 33-2 

ncyoğlu: lstikliı.l ead. No. 316 Fotc 
spor mağazası. 
Uakırkiiy: lst.anbul cnd. No. 48-~ 
Kô.zım Çılak mağazası. 

Uiiyiilmda: Gülistan ead. No. = 

Ligeros mağazası. 

Bu işe ait keşif ve ~artnameyi hergün Nafia Müd. görebilecekleri 
(27~5) (4833) 

Q T-Q S p Q R mağazasmda en temiz kopyalar ve 
• ağrandismanlar yapılır. Muntazam 
scn·ig. \yrıca O man Şakar müesse esinin mallan da ayni mağazada 
t<\k"itle satılır. 5-.:10 mumluk garantili ampuller: 19 kuruşa. 

JOZEF Bı\L~.\:\!O 111 

- Ne güzel sözleri Prenses 
ne kadar insaniyetliymiş !. 

Baron gülümsedi: 
- Peki peki devam et, Filip .. 

dedi.. 
Andre ilave etti: 
- Peki, sen ne cevap verdin? 
- Filip: 
~ ~evap vermedim, yalnız 

yerlere kadar eğilerek selamla
dım.. Prensesin arabası yoluna 
devam etti. 

Baron adeta bağırmıştı: 
- Nasıl! Bu iltifata cevap 

vermedin mi? !dedi. 
- Babacığım. söyleyemiyor

dum. Kalbim şiddetle çarpıyor -
du, yalnız onun şiddetle çarptı
ğım duyuyordum. 

- Evet, öyle oluyor, ben de 
sizin yaşınızda iken bir Rus 
prensesine takdim el::lildiğim za
man bir şey söylememi.'.}tim. 

- Halbuki sizin aklınız, ma
haretiniz daha ziyade idi. Ben, 
prensesin gidişinden istifade e
d~rek hemen evime koşarak el
bisemi değiştidim. Çünkü pek 
fena bir halde çamurlara bulan
mıştım. O sırada prenses hüku
met dairesine varmış, ahalinin 
tebriklerini kabul ediyordu. Bu 
merasim bitince yemeğinin ha
zır olduğu haber verildiğinden 

sofraya qturdu. 
Dostlarımdan biri, yant beni 

prensesi karşılanuya gönderen 

biri aşı, prensesin bir çok !defa· 
lar zabitler arasından göz gez -
dirdikten sonra: 

- Bu sabah beni istikbal e
den zabiti burada göremiyorum. 
Kendisine memnuniyetimi bildir 
mek iste.diğimi acaba haber ver· 
mediler mi?. diye sorduğunu 

söyledi. 
O zaman binbaşı bir a:lım ile

riye giderek prensese cevap ver
miş: 

- Madam! demiş. mülazim 
Taverncy elbisesini de ğiştirip ö· 
nünüze daha muvafık bir kıya· 
fetle gelmek için evine gitti. 

Binbaşının bu sözlerinden bi
rz sonra ben de salona girdim. 
Orada bir kaç dakika sonra 
prenses beni gördü. Yanına gel· 
memi işaret etti. Ve hemen sor 
du: 

- Mösyö, benimle beraber 
Parise gelmenize bir mani var 
mı?. 

- Derhal emrinizi yapmağa 

hazırım. fakat bendeniz burada 
askeri vazifedeyim .. 

- Öyleyse?. 
- Canı gönülden istediği:n 

bu saadete erişmek kendi elimde 
değildir. 

- Kimin elinde?. 
- Askeri kumandanımın ..• 
- Peki, bunu onunla karar • 

laştırırım .. 
Bunun üzerinde yanından çe-

Dün ve Ya.rın. I 
Tercüme külhyatı 

1 

Satış yeri: 
VAKlT KITAPEVI 

1-10 kitaplık birinci seri 

Numara Kuruş 

1 Saf o 100 
2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka, 75 

Borsa 
1 Devlet ve thtilil 75 
5 Sosyalizm 75 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 tşçi sınıfı ihtilali 60 
8 Ruhi hayatta rnşuur 60 
o Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş 

.ur. Hepsini alanlara % 2( 
skonto yapılır. 236 kuruşr 
peşin alındıktan sonra kalar: 
ı lirası ayda birer lira öden. 
nck üzere dört taksite bağla· 

11r. 
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~~ N e c ati P a k ş ii~ 
H Diş doktoru =j 
g P:mırtl:ın ın:ıadn lıcrgnn ıınnl h 
:: !l dıııı akşam 18,30 ın kndnr lı:ıs· ı 
g t:ıl.ırını k:ıhul ,.e lcdnvi cılcr. 
H Adres: Glala Tünel meydanı : •• ~= 
~ Tcrs:ıne caddesi h:ışınd:ı 1/2 fi 
:: .mm: No. lı mu:ıyenelı:ıne. "'C::I: 1 


