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Hava= hücum-
larına karşı 
f Bugün top atış 
ec "b ı;- ru eleri yapıldı 

Harp Balkanlara şinıdilik 
neden sirayet edenıez? 

raosız 'f 
Pası korunma 

~. rnUtchassısı 
l'k ıra} M 
ı llliid" .uren seferber-
.. İın · drıle birlikte şeh

·~ e tetkiklerine 
~· haşladı 

la.._ - &ahalı §eh 
~~ karı1 rinı1zdo hava hUcum
. ~tn-. dene:rne top at~Iarı ya-

ltı ..\tıeıa:a tanı 
ltrı8on stııte saat onı:ıa Selimlyede- l 
"e ı..:~.~ıı:a~eıııau tauyyarc dafl top- l . 
)'e ~beler re le bnşlıınml§ 

tıe on blr bUytık bir muvaffald
:a..ı tnu e kadar sUrmuııtur. 

"~'- ddet e 
'r hattın 3na,,ında Anadolu ve 
tıc,~,ı!akı dit! daki vapur scterlerlle 

-...aatı la er bUtUn mernklbin mU-
.\ldı~ınız Ul edilmlşUr. 
~ topııırnı nıaınmata göre tayyare 
rı:lcaıa.de lyt ın atı§ tcerübelerlndcn 
~ a!tUt k ncuceıer alınmış, şeb
~ lııeı:ıcn t 0?"Unınasında bunlardan 

11ıtı.l§tı llYdaların tide edlleceğt an-r, 

l.iıı .\~la.r Si 

'fii·· •• 
~ ~ Yapııın Viiacıa ve garp isUkame-
~ ~kııtay l§tır. Atııııara. iştirak e- • 

l3ıı enıer takdir kazanml§lar- nugUnkU harp aynı zamanda bir propıı.gancla \'C hatta Alman nokt.a.t nazarma göre bir yalan harbidir. 
t lltUt Almanlar tnı.;iltcrenin Ark Royal tayyare g<>mlsinln batırıldığını lli.n ctndşler rn hatta bu geınlyl "b&-
l~..,.: lccrtıbeıertn verdiği intıba tıran" tayyare fllo!lunun kumanda. nma (ır.ağ köşede reımıl görülüyor) madalya , ·enni,lerdl. Halbuki gemi 

-...........__ '"------. ,. _ ~ıktığı sf'ferden İngiltereye dönmli ştür. Yukarıda geminin döndükden sonra alınan bir resmlle aynı ge. 
A ~cıda) mfnin batı,mı gösteren ve Alman gazetelerinde neşrolunan temsili resmlJer görülüyor. 

Almanların fikirlerini 1 Yedek subayların 
rıeşreden g"azete 

dün kapatıldı 

~ ........ ________ ..... __________ _ 
Se l'on" .... 

' 

5orı tıU gazetesinin dünkü ' T ısh:ı.snun b ı w •• a.s ıgı ... 

~.1a.tt Urkışe Post 
llaa, d '' iıtı ıra an bazı ki-

~ ar da alındı 

''Vak~ ı··d·l 
üçuG~zetesi 

ncu terlıp kitap 
k 0Pon ların ın 

neşrine BUGüN 

talim müddetleri 
1 Meclis~e ancak "fevkalade hallerde11 

Heyeti Vekilece uzatılabilmesi 
kabul edildi . 

HükUmet, fevkalade tenevvü ve tekemmül eden 
ordu techizatının yeniliklerini ,Yedek subaylara 

öğretmek ve talim noktasından buna 
lüzum görmüştür. 

Ankara. 30 - Büyük Millet Mec
lisi dün Yedek subay ve askeri 
~murlar hakkındaki kanunun 3 

, ve 14 üncü layihasının birinci mü
zakeresini yapmı§tır. Kanun Uyi. 
hasının 3 ve 14 üncü maddelere 
eklenmesi istenen fıkralarla "ye. 
dek subay mektebini muvaffakt. 
yede bitirdikten sonra 6 ay bera. 
yı hizmet kıta ve müesseselere 
verilenlerin bu hizmet müddetle. 
riyle, hazerde, manevra ve tatbi. 
kat, atış ve konferanslar gibi ted. 
ris ve talim maksadiyle davet e. 
dilen yedek subayların talim müd 
detlerinin lüzumu kadar uzatıl. 
ması husuııunda vekiller heyetine 
mezuniyet" verilmesi istenilmek. 
teydi. 

Layihanın müzakeresine geçil. 

mucibesinde de kaydedildiği bu 
temdidin ''fevkalade hallere'' has
redilmesini istemiı ve fıkralara 
bu kayıtların ilavesini gözeten 
bir takrir vermiştir. 

Milli müdafaa encümeni maz_ 
bata muharriri Şükrü Koçak, 
mcvzubahis fıkralarla günden gü. 

(Devamı 6 netda) 

3800 lira çal .n 
Muhasebeci 
deli mi? 

mesi üzerine söz alan Fuad Sir. Bu sabah mahkemede 
men (Rize) mevzubahis hüküm. .. • • • 

liASLADI 
lerin ilavesindeki lüzum ve zaru. avukatı boyle bır ıddıa-

Kaııahlan gl\7f'ff'11ln hasıldı~'l mııt- bi ahvalde bu müddetin uzatıla. • k "ld" 
_...,.... • reti kabul etmekle beraber, ne ı:ı;i- ı da bulundu ve muaye-

baanm \"e ldarelı-ın sinin bulun- cağı tasrih edilmemiş bulunduğu. nesıne arar verı 1 
(Tafsilatı 6 nada) duj:,'11 bina. 1 nu ileri sürerek hükQmet ubabı (Yazısı 6 ncıda) 

fVi olotof ''harbe 
Qirr11iyeceğiz,, diyor 

"Suriyedeki Fransız ordusunun 
.. harekatını itina ile takip ediyoruz,, 

lan' Urkiye_ ve l~anla "Münasebatımı~ mevcut ade~it~cav~z pak~lariyle_ 
lıın edılmiştır ve Sovyet hUkOmetı bu taahhütlerını yerme getırecektır,, 

~<razıaı 3 üncüde). 

Taymis gazetesinin '.'Ankarada 
hakim olan 

kaydile 
intibaa göre,, · 

yazdıkları 

Balkanlar 
POLONYA VE FiNLANDiYAYA 

Benzenıez 
Müttefikler tarafından bir tehlike yoktur. Alman· 
ya, Balkanlardan İptidai maddeler aldıkça harbi 
bu tarafa getirmek istemez. Sovyetlerin ise yeni 
sergüzeştlere ablacağı zannedilmiyor. 
Londra. 30 (A.A.) - Balkanla

rın vaziyetini tetkik eden "Tayms" 
gazetesinin Türkiye muhabiri, f(>y. 
le yazmaktadır: 

''TUrkiyenin htlkO.met merkezin.. 
de ve Bal.kan devlelerinln hWı:O. • 
met merkezlerinde h!k:im olan fn
tıba, harbin aşağıdaki sebepler 
dolayısile şimdilik Avrupanm ce -
nubu şarki kısmma Bira.yet etmL 
yeeeği merkezindedir. 

!ngilte~ ile Fra.Ma, Tlirkiye ile 
itilAflar imza etmek ve Romanya 
ile Yunanistana garanti vermekle 
Balkanlarda sulhU korumalı: iste • 
diklerini isbat et:ınb}lerdlr. Bina • 
enaleyh onlardan bir tehlike gel
mez. Diğer cihetten Bal.kanlardan 
istediği kıı.dar iptida! maddeler te
min edebildiği müddetçe harbi BaJ 
kanlar& teşmil ~ek ve burada 

(Devamı 6 ncıda) 

Abluka çenberinin 
delikleri tedricen 

kapatılması kararlaştı 
Balkanlardaki İngiliz elçilerinin çağrılması bu 

kararla alakadar görülüyor 

Şimali ve cenubi ~vrupada daha 
şiddetli harekete geçilecek 

Pariı, 30 (A.A.) - "lntran- ı içtimaında Almanyanın diğer 
sigeant" gazetesi, yüksek mütte- memleketlerle ticaret yollarının 
fikler meclisinin 28 mart tarihli (Devamı 6 nada) 

Satye davasında bu sabah müddeiumumi 

Yusuf Ziya öniş, Tahir Kevkep 
ve Neş'et Kasım için 

3 seneden 10 seneye 
kadar hapis istedi 

Refi Celal Bayar ve diğer bazı maznunların da 
beraeti ta lep edildi 
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Delikanlı, Tiyeretten aldığı etekliği, gömleği ve 
§apkayı giyerek kadın kılığına girdi. Eline de süt 
güğümlerini alarak dışan çıktı. 

ParmaAile solmuş duvar kağı· 
dmdaki çiçekleri gösteriyordu. 
~ç kız giyinmeğe davrandı· 

Jigliyo ona cliy!e böyle yapma· 
rnasını işaret etti, di~er eliyle şap· 
kasını tutarak: 

- Güzel Tiyeret, dedi, seni se-

viyorum. 
-Sahi mi? 
- Ç.ok sahi. Çılgın gibi seviyo· 

nım. Gözlerimden okumuyor mu· 
sun? 

Genç kız, delikanlmın gözlennde 
ne görmek istiyorsa gördil ve sor
du: 

- Beni yann da sevecek misi· 
niz? 
-Daimase~. 
- Daima çok uzun bir zaman. 

Size inanmam için daha az bir za· 
man tayin ediniz. 

- Seksen sene. 
-Daha az. 
- Yetmi' dokuz buÇJ.Jk sene. 

Kalbimin derinliklerinden gelen 
hislerimle konuşuyorum Tiyeret.Sa 
na uzun sürec.ek bir aşk vaadet· 
mem, çok yaşıyacağımı umduğum 
ve seni ömrüm oldukça seveceğim 
içindir. 

Tiyeret bu sözlere inandı· 

Tiyeret, Jigliyonun gözlerinde, 
kendi aşkı kadar kuvvetli bir aş
kın alevlerini ararken, delikanlı 
~imdiden bıkmı~ büsbütün ba~a 
şeyler dOsilnOyordu. 

Vaktini kaybettiğini, kralın mü· 
şaviri olduğunu, Taksinin kral ü
zerindeki nüfuzunu kırmak icap et· 
tiğini, bunun için de onu altı ki· 
lometre geriye göndermenin kafi 
gelmiyeceğiaj. ~o yokken tahkika
ta devam etmek lüzumunu dilşü· 
nüyordu. 

Jigliyonun bu dOşQnceleri, genç 
Tiyeretin harareti ne zamanı, bat· 
ta nede akşamı hesaplamadığı için, 
güzel ıbir fikir haline gelmek için 
bol bol vakit bulabildi. 

Bu fikir delikanlıya evvel! biraz 
karışık göründü ise de muvaffak 
olacağından şüphe etmedi. Birden· 
bire: 

- Sevgilim, dedi. Seni ilk bakır 
ta sevdim. Şimdi ise yanından bir
gün için bile ayrılamam. 

- Hayır, hayır, yannndan ay-
nlma ... 

- Biliyorsun ki ben kralın mai
yetindeyim· Kıyafetim dolayısile 

kral maiyetinde olduğumu anlar
lar. Dışarıya nasıl çıkayım ve na
sıl gizleneyim? 

Beni dinle. Sen kışın giyiniyor
sun tabir. Elbiselerin nerede? 

- Niçin soruyorsun? 
- Bana bir eteklik, bir gömlek, 

kısa olan saçları örtmek için bir 
eşarp ve tarlaya giderken giydiğin 
geniş kenarlı hasır şapkayı ver. 

Elime de iki gülüm verdikten 
sonra bırak da gideyim. Bütün 
çiftlikte beni aradıklan sırada dı
şarda beklerim. Kral bensiz gidin
ce gelirim ve bütün gece biribiri· 
ınizden a}·nlmayız. 

Hiyeret: 
- Doğru, dedi. Birroirimizi bu· 

rada göremeyiz. Gündüzün bu kat 
boş. Akşam izi burada bulurlarsa·. 
Ayağa kalkt1: 
- Haydi giyinin, çabuk. Güneş 

batmış bile ... 
Delikanlıya yardım etti. Etekliği, 

gömleği elbiselerinin Qstüne giy· 
<lirdi. Gömleğin önünü kabarttı. 

Başına ipek eşarpı sardı. Geniş 

ppkayı başına koydu. 
- Haydi gidin· Süt güğümleri 

alt katta birinci odada, iki tane 
alırsınız. 

Hemen hemen gece oldu. Sizi 
kimsenin tanmuyacağından emi· 
nim. 

Bu gece, saraya giderken sağ ta· 
rafa gelen küı;ük zeytin ormanm
da sizi beklerim. Siı de gelirsiniz 
değil mi? 

- Ben de orada olurum. 
- Her gc:e mi? 
-Herg~. 

- Ah, siz ne kadar güzelsiniz! 

Delikanlı odadan çıktı, merdi
venlerden indi ve ak5am sağılan 

sütlerin sıcak sıcak ve köpüklü 
olarak beklediği odaya girdi. Gü· 
ğümlerden birincisinin sapını tut
tu, ı;ekti, ga:·:et etti, fakat büyük 
güğümü tamamile kaldırmağa mu· 
vaffak olamadı. 

Bir tanesini kaldıramazsa ikisini 
hiç kaldıramıyacağmı düşündü ve 
güğümü kapıya doğru iğerek koyu 
mavi ,inilerin üzerine beyaz ma· 
yü bosalttı. En yakın bir başka 
güğümü de ayni suretle boşalttık
tan sonra boş kovalan bir canbaz 
maharetile kaldırdı. 

- Yapacağım is için güğümle· 
rin kapaklarındaki süt köpükleri 
kafi, diye söylendi· 

Kralı uyurken gördüğü perde
siz pencereye kadar gitti. Kral u· 
yumağa devam ediyordu. 

Gece olıiıuştu. Köylü kadın kıh
iında ve elinde süt gilğümlerile 
Jigliyo kırk muhafızın arasından 

geçti. Tam yola çıktığı sırada, toz 
içerisinde kalmış olan mağrur Tak 
si ile karşılaştı: 

Jigliyo: 
- Hey mösyö, hey mösyö, diye 

bağırdı. 

Taksi onu tanımadı. Çünkü de
li.kanlı elbisesini \"e tavrım değis· 
tirdiği gibi sesini de değiştir 

mi~ti. 
- Ne var? Ne istiyorsunuz? 
- Kralı arıyorsunuz değil mi? 
- Bu sizi alakadar etmez. 
- Tabii alakadar etmez. Sordu· 

lum ~unun için ki, eğer onu arı
yorsanız saraya döndü de.·. 

-Omu? 
- Evet. Hatta siz olmadığınız 

için hiddetliydi. Fakat bu beni alft
kadar etmez. 

Geceniz hayırlı olsun efendim. 
Bu gece hava güzel, ~·alruz biraz 
yağmur yağsa ... 

(Devamı var) 

H X B E lt - Atişam Posful 

Esnaf işleri 
.Yeniden tanzim için 

faaliyete geçildi 
htanbul emat iflerlnin yeniden 

tanzimbıe çalıoılmaktadır. l4mtaka 
ticaret mUdllr!Uğüııe bağlanan u:na! 

cemtyeUcrtnden derhal icram kabil 
dlleklcrtnln blldlrtlmest istenmiştir. 
Eıınaf cemtyctıertnln müşterek dilek
leri bilbaıı.s:\, bUtün e:ınafm ceml
yetıertnc dahli olmaaı mecburiyetinin 
daha iyt ve kolaylıkla tatbiki tçln 
ceza! müeyyideler vaz'ı, meslek ve 
ııanat erbabmda ehllyet aranması, 

mesleld tah8ll temtn edilmesi, çırak, 
WJta ve kaıttıJann ka11ılıklı hak ve 
vaztlelerin.ln taytııt glbl nokttıJarda 

toplanmaktadır. Bundan b&§ka esnaf 
kellmeııtnln mana ve ıUmulUnUn tu
ptt edllmeııl de ebemmlyeUe taten
mekteclir. Çünkü bugUn ••esnaf,. o!
malan daha akla yakın bazı teoek· 
k1lller "esnaf,, addedllmlyerek tetkl· 
lA.tln dı§mda bırakılmı§lardır. 

Nafıa Vekili 
Kemalpafa aeylap 
mmtakasım gezdi, 

Bursaya gitti 
Buno, !O - Nafia veklll general 

Ali Fuat Cebe.soy dün Bandırmadan 
§ehrl.mlze gelıntı ve kendlat yolda 
vall, natia mUdUrU ve nafia erkAnı 

tarafmdan ka11ıtanmıotır. Vekll Ke
malpqada aeylAptan ha.eara uğrıyan 
mmtakayı tetkik ctınıı ve izahat al· 
mrşbr. Vekil mUteaklben Karacabey 
barasmı geznıllJ, yolda Uluabad ve 
diğer köprüleri gözden geç1rmiot1r. 
Vekil, go.rbt ve orta Anadolu arasm
da en mUblm geçit olıın bu köprUnUn 
yeniden ahııo.p olarak 1n1Jaauıı alO.ka
darl&ra blldlrmiııUr. 

Natta veklll oehrlınitde remıl ziya· 
Rtlerde bulunmu, ve Çoltkpalaata 
kendiBtne blr ziyafet verllmtşUr. Ve· 
kil bugün Bursa ovuı sulama te§kllA· 
tmm en mUhlm unsuru olan Gölbıı§ı 
bendinin küşat remılnt yapacaktır. 

Sovvet sefiri 
Parise tayin edileceği 

haberleri teeyüt 
etmiyor 

Bazı gazeteler dUn Ankn.radan 
gelen Sovyet büyilk elçisi Terenti
yefin. M. Suriçln aynlması Uzerine 
münhal kalan Parls elçiliğine nak. 
!edileceğini yazmaktadır. 

Sovyet mahfillerinden öğrendi
jimize göre, bu haber teyit edll. 
m.lyor ve t'ICfirin b:r iki gUn sonra 
An.karaya döneceği bildiriliyor. 

Holanda elçisi 
Bu sabah F elemenkten 
gelen müsteıır isimli iki 

asil kadım karşıladı 
Holıuıd ~ elçisi M. Vlsser, 1e!aretln 

misafiri olarak bugünkU Scmplon eks· 

Ihtikllra karşı 
mühim bir karar 

Toptancı ve yarı toptancı bütün esnaf 
ve sanayi erbabı da birlikler kuracak 
HükUmetin mürakabesinde bulunacak bu birlikler 
sayesinde malların piyasada elden ele geçişi fi-

yat, miktar ve bütün teferrüatile ica
bında biranda öğrenilebilecektir. 

Koordlnuyon heyeti memlekette lhtlk&r harekeUerlnln tamamen önllno 
geçn:ıP,k ttuını mllblm bir karar 'ftrmlf, toptan mal aatanla.fla. yan toptancı

Jann '"' Mil yl erbabmm aralannda ttıı.J~• toecarlan l'lbl birlikler kurma-
*oı• muvafık rörmtt,tor. Bunun Uz.erine Vekiller b~yeU bu üsı emıfa ~n
•up kimselerin do blrllkler kunnasmı 1018 poman.Jı kararnamenin yecllnc.-J 
macldeelno lllve etmiştir. Yakında ba J'Cllll tqklllta da '-fla.nacaktır. 

nuw.n mal alan ve tan toptancı "°ya" toptancı na.! ~buren blr
Uklenı ııı nsup o1acıalı n blrll1der clo btudllndn m~de bu1unacap 
için bondan aoora memlekette h~bJr llQJ'Ctle lhtlld.ra lmkb kalm•yaoak ve 
pyrimeol"Q •ttelar ,apıl~tır. Çtlllktl ba blrW>Jerln aıkJ mtırakabftıl 
neUOMtııde toptancı ,.. 11"' toptancı emıatın ne uman, ne miktar .e ne ft
yatJa ldnıdea mal aldıklan ftl kime •ttıklan kela:t·lıkla anJaoılabllecektlr. 

H:d~t~~İau;~eası 1 

bugün imzalanıyor 
Fransanın Suriye yük .. 

sek komiseri dün 
Ankaraya geldi 

Ankara, so - Fransa.nm Surt.. 
ye ve LUbnan yUUek komiseri B. 
Gabriel Puaux maiyeti ile birlik
te dün tayyare ile ıehrimlze gel. 
ml3, tayyare meydanında hariciye 
birinci daire umum müdilrU Feri
dun Kemal Erkin, protokol umum 
müdürü SalôJıattin Arbel ve diğer 
bazı hariciye erklnı ile Fransız 
büyük elç~t B. MM!gll ve bUyUk 
elçilik erktru tarntmdan. karşılan. 
mı:ştrr. 

Yiikıııek komi.ser esaslan yeni _ 
den hazırlanan TUrkiye - Suıiye 
hudut mukavelesini imzalaya -
ca.ktır. Bu mukavele 038 de ya.. 
pılmış olan Türkiye - Surlyı bu· 
dut itil!tmm yerine kaim olaçak _ 
trr. Muahede Hariciye Veklletin.. 
de imzalanacalrtlr. 

Afroditten çıkan yeni 
bir dava 

AtrOdit yüzünden "Gençlik,. &dm• 
daki ha!ta.ıık ıazete aleyhine ne~ret
tlği blr karikatürden dolayı açılan 

c:laV&IUJl muhakeme.sine dün dördün
cü ceza m.ahkeıneslnde ba~laıırnıştır. 
lddlıı.namede bu l<arlkatUrle mtlddet
umuınlnfn frUca ~hnlyeUle hareket 
ettiği e..nıatılmak fatenmesl eu~tUe 

halkın hakaret ve huaumcUııe manu 
bıralald.ığı yazılarak gucte ınUe.aste 

ve neartyat müdürü lhsanuı teczlyesi 
tşt.enmektedtr. Maı:nun mahkemede 
bu karikatürün bayle bir mana ve ha
karet ka.stı ta,,nnadığmı aöyleml11tlr. 
Müdafaa tçln muhakeme baoka güne 
biralnlmı§tır. 

Jilet ihtikin ve 
komisyonun yeni 

faaliyeti 
lb.Uklrla mUcadolı komlııyoııu pa

artell (UDU Ucaret mUdUrlU&Qnde 
toplanarak Uk defa olarak mmı ko
nuun• kanunu bUkUml•rin• göre lh· 
t1klr yapt.tklan teııptt edilen tıo firma 
bakkmda kara:r verilecektir. thUklr 
yaptıklan anl&fJlıraa bu ttrmaıar 
mUddelumumutğe verileceklerdir. 

Diler taraftan fehrlmlzde iki ııe· 

ııellk lhttyaca ld.tayet edecek ıulktar
da ~ bıça8'J bulunduğu ha.ide fiyat· 
tarm yükseıtllmeat ve mallaruı ııakla· 
narak bil' buhr&n yaratılmak tat.en· 
mul de ııuıı.n dikkaU celbatmif ve 
.ııemmlyetle tahkikata bqlıuıml§tır. 

• Belediye DarUJAceze kadrosunu 
pni§letecek.Ur. MU§Ianm Darül!ce
zeye terketmek ınıreUle bayatJarmı 

bu mUe.9seaede geçirmek isUycıı kiıu· 
aeslz mUtekatUerden nıUra~tl&rm 
çağalması Uzerine bllhaıısa bu kısım 
teval ecWecektlr. 

• Harlctye veWeU umumi kl.Ubl 
Numaıı lılenemenc1041u dün alq~amkl 
trenle A.nkaraya ıttmııur. 

• Yapa.il ve Uttlk ato.ndard nlzam
camelerlnil:ı tatblklııe puarte81 aaba
hmdan ttibaren ba§lo.nacaktır. 

• Dün gelen Roma.ııya bandıralı 

Tranııllvanya vııpurlle gelen yolcular· 
dan iki kaclınm üzerinde vtıcutıanııa 
ııarıllUlf ipekli kumaı bulunm~ ve 
yakalanmıılardır. 

• Eyüp mezarlıklarında yonl dot· 
m~ bir çocuk cesedi bulunmuı. mor• 
ga k&l<lınlmlobr. 

• Yunan elçili ne.tul, lkl ay muu· 
niyetle AUna vo Xl•ıra Jrf tmek ve ba· 
ziraııda tekrar dönmek Uııen, dün 
.\.Dk&rad&n ı hrimlle gelıxıl§Ur. 

prcslle Avrupadan gelen yüksek ve Emniyet umum 
astı bir aUeyo mensup iki kndını kar- • 

• J'rumJI ıcıtırl MaasiıU yeni ırrtuı
m: ıı.oveklll t&ratmdan Parite da· 
vet edifm.tıtir. Sottr, Komeıli Fn.ııııe· 
ztn Ankara.da verece8'1 Uo temsili 
müteakip ParlH sldecekUr. 

• AJmanyaya kuUpostal hallnde 

§llamak üzere Ankaradan gelmlftlr. müdürlüğünde yenı 
Yolcular, r;eyahatlerlni gayri resmt tayinler 

BUrette yapmaltt& olduklarından mUıı Ankara, 29 _ Emniyet umum mU-
tear ad kullanımı.lttadırlar, dUrlUğünde yenldan bazı tayinler y~ 

Elçi kcnılldle görU§cn bir muhar- pılmıjtır: 

rlrlnılze bu hwıustn lzabo.t vermek Ba..sım ve yııyıın tetkik müdür mu 
tetememl.§ ve diğer suallere cevaben avını Nazmi H:erlm 70 Ur& maafl& :ı 
kısaca dcml§tlr kl: ıncl Binıf emniyet ınUdllrlUğüno, Hl· 

- Türk • Felemenk mUnaaebeUeri şUn Enver bundan bo~ ko.Jan yere, 
normnl bir hnldedlr. Anco.k Avrupa- a.çık buluııa.n Emniyet umum mUdUr
da.ld bnrp dolayu;ilc ticaret işlerl n· ıu,n birinci ıube müdürlüğüne İh•an 
zalıxııııtır. Evvelce Holıındadan lstnn· sabrı, ikinci ııul)eye Hasan Topçu, 3 
b:ıla ayda d1lrt vapur seferi yapılırken Uncu §Ubeye Mitbat, dördüncü ıube
ıtmdl blro 1nml~ttr, ye İzzettin, 8 ı:ncı fUbeye HUsnU, 7 
Harbbı ne TUrldycye, ne de Fele- lncJ ıubeye Salt, 9 uncu oubeye Tev

mcnge sJrnyct etmlyeccğ'lnl umuyo- m:, Arşiv §Ubcsino Kenan tayin edll-
rıız.,, ı m.l§lcrdir. 

yiyvcok moddelerl göndertlmeııi ya· 
sak edllm.tıUr. Şlmd1ye kadar U&Uın, 
bıclr, tın(lık gibi maddeler pakeUe 
gönderlleblllyordu. 

• b::ınir tuan !ıazIJ'lıklarma ıUraUe 
devam edllınektedir. ll'u&r komıteııi 

rtya.eetl.Dcı yapılan bir çok müracaat 
larda pavtyon ve ıtaııdlnrdo.n kiralık 
yer talep edilmektedir. Fuar komite· 
al rtya.scU bu taıe;ılerl ka11ıiıyabtle

cek bUtlln bazrrlıklara hız vermiştir. 
• Ege mmtakasmm 1939' yılı tütün 

mahsulü tamamen ııatılml§ veya mUıı 
ta.hall elinden çıkmılJ bulunmütndır 
Ml.lat.abBil elinde halen blr milyon 
kilo kadar thrakiyeltk tütün vardır. 
Yeııl. yılın ekim hazırlıklaruın bqlan· 

mıııtır. 

YARIN \IAMB,q 
<iô.l.U.NE vEn~. 
Me-Miz. L.4.Zlltf 
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Doğru j 

Değil mi}' 
Y in b.. ofô,.. 

a ız oto us ~ I ri·, 
lerini değil, sahıp :1ı ! ' 
ni de cezalandırı11 

oW 
Teeadllf etıııltl1nlzdlrt bftr.tl", 

bUaler bir metre taaıla ilo ~cıJl4' 
rinl takip ederler. Böyle eri a.Ji'"' 
.lu\rfWnda ıotörlerln b1riblr1 ~ 
kmda töylecllWerl .uz.ıcr, ~ 

J'ÜZÜllÜ Jm.artu.~yrUııofU 6#j)" 

Dıw:oeol bir otobüsün eli rln~ıı ıo'r 
ne geçmeşlna mani oldu#'1 ~ lılt ,o
cular ~~ önde cldı.'Jl .na '°~ 
förünün keyfine tabi olur ~ lı~ 
rUq ağ.il' eötlerlnl ~tcrekı rıst" 
bozara yollan.na devam ıncetıtlbllııı
tlnde kalırlar. Dola arabl!A1'~ııılJI 
nanlar eeyrilııefer tauoıntn urlet' 
bu kaydını mtıbtacı tn hlb glit 
~. OJjll 

Anlatıldı, k1 tNblbe ınob~~ı 0'4' 
: eeyrii5e.fer t.allmatna.meı.1 dl'!~ 
: bl.iıı l:ıletenlcrln kayrt tıı 1.,ıııııı • • bi~ ~ 
: l"'zanç, hmJarlle rekııbet il' ef 
i körletllme61dlr. Bu böJ Jo dtı\1l rt15" 
i loo.lkçe, daha doğrusu ocJcdl): otD' 

: cut kontroli.ınU teşdit e~oııPı' 
: blls 19Ahlplerlnln tot"örlerlo 1' , 
• • o '" ! törlertne ve lrnntrulörlcnn ıJI,,,, 

: lerl humst emirlerin tntbıı;.ııl t ~ ı 
t.evellüt eden mahz;urlann öı:ııı.ıı p'91' 
mck mllinkUn ol.amıyııcnk ' 0 rl'(it 
UAnlha~·o bundan zarar giitoC

1
•1,.,.. 

"' fel "" ~I Bu sabıı.h Çarpmba - l\ JP'r.ıı j 
köyü araıtmda i)llyen 8108 nU 411 

• otobü11 Etfo.1 ha tanesi önUnd~l'1 
i nıuıt ve ta.bil &eJ ırıe Tıa.kııınıo 010'1!0' \ 
! geldikten sonra dıırmu,tur~ ,~ 
! 11Un bir tttrıu h~ket etnı ı:tl' 
l Ellnden sızlanan yolcuların ol -erlf i 1 rtnı aldıran olmıunı~, dural> ~1'' 
: deki otobUs kontrol memurll ~f• 

1
: yı alıkoynıakt.3 ısrar eşlcıııd 1~ Arabada Mı:ı poU. ıuoınıır ~t/J 
İ mlldahalcsllo ha.rekete geçeıı ~ıt#" 
• bu defa ook yavq bir 111rcttn "' 
~e hı\§~ YQlculM l>ll .,
da ahfl8to r;lılJıjln manuını 

411 
of"' 

manufilArdır. Yol aı;ıktır, ~~..r ııofl' ! 
blls yoktur. Fakat of ör Y~ ıcJıl' 
troıun emrini yerine ıodrrıttoıtıfl'' 
yava, gitmektedir. Bu ıt~ nıı ~!' 
gir ıaervlslnl yııpAll bir atobU9 _.,.,.ır 

• --· fll'l'M- illi' : rilaefer Wimntna....,...ııe 4"" 
! olarak şı:ııı arabaısmrn eoııııı ıoJI '' 

rt geçtiği ı;öruımu, ve dolıJ ~ f>J' 
rabanm ~-ava, gitıM,şlnln ~ ,uııııı' 
rona att olan Cthang-lr otobO .,,r 
yol~I mU,f.ertlerl top~~·! 
gu1U1dan Uflli cddiı1 l 
tır. ~l)f' 

Arabada buhınan polis fÖ,os' 
;arı otobUııün numarnsını• OO 
'smln1 :ııa,r.· n.ynhDa,tnrdl"~I ~ 

Yokulann haklı asabi>~ ıııırt#' 
vazifeşinas memurların bd J!l1 't' 
lcrlndcn 90ror bosıanııuıın~ıt ~ 
fa da yoleultlr ıtotörtln t:ı _ .. ,,. 

ı Jtf\I' ~· 11 fıı\klı olılrak ıılnlrlPllfll 1 ..-ıJ 
Ne ~ ı..ı. bundan llOJl11111~· u bll ... df• ra.lc yerlerinde bir po 5 ~11.:J1 ta tı:ln vulyet ~~ ea rıtıJ"' " .. 
nmıt ederiz ki, sıoı ., "1<1111!' 

Şf51l otöbU.tl \·e 90förll :~ t# 
polla memurlıvmm aJt ol e r. 

.. 6t" 
uunıı. '\erCTc: 1 ll r p< r ıııı-0 

lir.<.'rlne, yahu~ otobU~_!:~ r~ 
fil, şoföre ba suretle ıııu; .pt'";.,., 
11nı aöyllycn ve eaat s,ıo n o1.b' 
ıJurıık mahal11ndo ~o g{!~ ,ef" i 
blls kontro1il, \J11ıt. da bd tpı ~1'~ ! 
otobtls sahibi l&ylkl veÇbl:cııcll ... ! 
dmlacııldar ve bir daM 1,uı~ ! 
lan namına dola otobU.t.e uırc"ttJI• 
mıı,t.ertlcrl bllf>Mlx'b bd'~ı~ 
vo halka beledlye nld ,.,rııt"ıı...
lınkkmda yanlıt tndr 'ııııı ~tfl" 
9ektnecek1erdlr. Bn oınJdll , '} ı 
do ve "'°[ ,,ıt• / 

Doğru de~ ...... / . ............ -.. -............. ' 

l<ıJ.fı· 
57 kişilik bir Çe~c1i 

0
• 

lesi daha g~ıcrdcıı ;~ 
Almanyadan kaçan Ç ltccl Jt& !I' 

rekkep ~7 kişilik bir ınll trenil• f 
bu sabahki konvıınstyoııel ~ 
rim.lze gelmlf Ur. •~etf 

Bu kafile mensuP1:;,5ı1 ,eıı~ 
ı~-16 yqlarmda orta s~· 

..ıbl 
de vardır. 1w1er t>" tl)I• 

Bunlar da, daha evvtıtdecc1'1' 
rlye yoluyla Fransayt. • 



.. oıo 
ıt-m· 

of ''harbe 
ceğizı, diyor ,, 

Suriyedeki Fransız ordusunun 
harekatını itina ile takip ediyoruz ,, 

Molotof dün söylediği nutkuna devam ederek diyor ki: 

'' r ünasebatımız mevcut aden1itecavüz 
. paktlariyle tanzim edilmiştir ve 

Sovyet hükOmeti bu taahhütlerini 
yerine getirecektir ,, 

L~ 30 - Sovyet yüksek 
meclisi dlin akşam Moskovada 
Kremlin sarayında toplanmııtır. 

Meclis, harici siyaset hakkın
daki raporla Kareli cumhuriyeti· 
nin teşkilatı hakkındaki layihayı 
ve 1940 biltçesini tetkika karar 
vermiştir. 

Stalinin de hazır bulunduğu bu 
celsede Andreyefin Finllndiyada 
ölen askerlerin hatırasını taziz 
edtn beyanatmdan sonra Molotof 
Sovyetl~r Birliğinin dıt politika. 
sı hakkmdaki raporunu okumaya 
ba§lamı§tır. 

Molotof uaun raporunda evve
l! İngiltere ve Fransa ile Sovyet
ler arasındaki münas&bata temaa 
ederek şunları ıöylcmiıttr: 

••- İngiliz ve Fransız hU.ld\· 
metleri son zamanlarda aleyhi· 
mirde bazı hareketlerde bulun· 
muşlardrr. Fransız hiikllmeti iki 
ay evvel Paristoki ticaret mümea· 
silliğimizde ve Sovyet turum 
merkezinqe (tntourist) be~ a
raıtırmalarda bulundu, fıkat ea ... 
f edilen bil tün gayr~tlerc rağmen 
hiç bir netice elde edemedi. Bu 
hafta da Paris büyük elçimiz Su
riç'e kar~ı gayridostane bir hare-

de Fransa Romanya.ya kaffl gay
ridostanc: hiç bir harekette bulun.· 
madılar. hiç bir zaman Almanya· 
ya mal satılmasına nihayet ver
mesini Romanyadan istemediler. 

Bu hakikat milttefiklerin zan· 
nolunduğundan bambaıka bir 
gaye takip etmekte oldu1dannı 
ispat ediyor. 

Fransa ile İngiltere, bit n1at 
Sovyetler Birliğini Atmanyaya 
karıı bir alla!\ olarak kullanabile. 
ceklerini ümit ediyorlardı. Bu 
husustaki he"plannda tamamlle 
yanılmı§ olduklarım görüne .. 
timdi bizden intikam •hnağa ka· 
rar vermi§ bulunuyorl~r. Son hl· 
diselerin açık ve aade manası bu· 
dur, 

Müttefilder bizi Almanyaya 
ka"ı emperyalizmin Aleti olarak 
kullanmak istiyorlardı. Fakat 
9imdiye kadar kimseye Alet ol· 
mıyan Ruay~ bundan sonra da 
~mseye llet olmıyacaktır, SoV"' 
yetler Birliği kendi ıiyasetlnl 
bizz~t kendisi tayin ve tespit et
mektedir ve b8ylc devam edecek· 
tir. 

MOTIEFIKLERlN 
SURlYEDEKl ORDUSU 

kette bulundu. Fransa ile müna. Molotof Finlandiya ile inu:ala• 
sebatta bulunmayı Fransadan nan sulh muahedeıinin Sovyetler 
fazla arzu etmediğimizi ispat et- Birliğini tatmin ettiğini ve bu 
mek için bu h5dise üzerine Paris muahedenin ihlal edilmesine ull 
büyük elçimizi geri çağırdık. müsaade edilmiyece~ini beyan 

Fransada bu gayridostane ha- ettikten GOnra. Türk • Sovyet 
diseler cereyan ederken, İngiliz- münasebatma temaa etmiJ ve 
ler de vapurlarımızı müsadereye JUnları ıöylcmi§tir : 
başladılar. İngiliz makamları bu 
hareketlerini haklı göstermek i- "- Son umaqlarda Kafka ... 
çin Sovyet gemilerinin Almanya yaya dair bir takım pyialar çı. 
hesabına Amerikadan emtia ta- kanldt. Bu §aylalar o kadar gU~ 
gıdıklarını iddia ediyorlar. Halbu- lUnç ve asılsr11dır ki, anlan tek· 
ki tngiltercnin maksadı Almlnyı~ ~ib cdilmeğe bile değer bulmuyo

maaıdır. Romanya makamatı, bu 
işte medhaldar olmadıklarını id· 
dia etmi§lerdi; fakat medent bir 
memlekette bu gibi hadiselerin 
cereyan etmemesi )Azım gelirdi. 
Romany.ı.nın bu gibi hidiselere 
müsaade otmiyeccğimiıi takdir 
etmesi icap ederdi." 

JAPONYA VE 
AMERiKA iLE .•• 

Molotof, bundan sonra Rus • 
Japon milnasebatından bahsede • 
ı-ek Japonyanın baı:ı memleket • 
lerdeki hareket tanını da tenkit 
ctmi~ ve Amcrikaya temalla tun. 
lan aöylemi§tir: 

.. _ Amerika Ue mUnasebatı • 
1IU ne aa.llh kesbctmiı, ne de 
daha fazla bozulmuştur. Bize 
karıı tatbik edilen manevi Am· 
bargoya rağmen Amerikaya ih· 
ıacatırrnı artmı~tır. 

ffHARBE iŞTiRAK 
ETMIYECEIZô." 

Hulba olarak beynelmilel va.. 
siyet karıısmda siyasetimizin ga· 
7esi gudur: 

Milletler araaında sulhu ve 
memlekotimhıln emniyetini temin 
etmek. Bu açık aiyaaet ıayeıinde 
timdiye kadar olduğu gibi l>un • 
dan ıonra da bitaraflı~ı muhafaza 
cdeceClz ve bilyük devletler ara
ıında devam eden harbe i§tirak 
etmiyeceliz. 

Memleketlrnlzin mUdafaası ba. 
bmından milhim muvaffakıyet • 
lcr elde etmiş bulunuyoruz. Kuv
yetimizden emin olarak harici 
tlyasetimize ona iÖre devam e· 
deceğiz!' 

FiN HARBiNDE ZAYiAT 

Molotof nutkunda Rus .. Fin 
harbine ait Sovyet istatistiklerini 
zikretmiştir. Hariciye Komiseri. 
Fin harbinde Ruslardan 48,745 
kişinin öldilğlinU ve 158,857 ki· 
tinin yafalandığını, 600 bin ki1i
den mürckk~p Fin orduıunun be 
SOO bine yakın zayiat verdiğini 
ı6ylemiştir. 

ya mal g<Sndc.rilrnetıinin i:Jnüne ru~. 
ek 

ı d h d ö Bugiln isin cenup komşulan. ______ _,,,; _____ _ 
geçm o say ı er §ey en nce ınızla münasebatmuzı ihlal ede-
Romanya üzerine taıylk yaması 
lAzım gelirdi. Zira buglin Romen cck hiç bir sebep yoktur. Bunun· 
mahsullerinin yüzde ellisini Al- la beraber, Suriyede bazı şüpheli 
manya ııatın almaktadır. Hakikat harekatı itina ile kaydetmekten 
bu olduğu halde, ne İngiltere, ne geri kalmıyoruz. Orada, general 

~------------------ Veygand'ın kumandası altında 
muazzam bir ofdu tah§it edilmiş-

dar iktısat sahasında da Almanya 
ile Balkanlar arasında bir sed 
çekmek imk~nı yok mudur? 
Müttefikler bu meseleyi müsbet 
bir surette hallettikleri gün za 
fere doğru kuvvetli bir adım da· 
ha atmış olacaklardır." 

Cumhuriyet 
Nadir Nadi, geçen sene bu at· 

ralarda temeli atılmış olan Türk • 
İngiliz ve Türk - Fransız; kartı
lıklı yardım anlaşmalarının bir 
sene içindeki tesir ve neticelerini 
tetkik ederek, milli istiklallerin 
muhafazası uğrunda mesuliyetten 

tir ve edilmektedir. Müstemleke 
askerlerinin de dahil bulunduCu 
bu ordunun bize karşı basmane 
bir hareket için kullanılmamasına 
ve komşularımızın bu gibi has. 
mane harekete filet olmamalarına 
azamt dikkat etmek vazifemizdir. 

Tilrkiyo ve İran ile mUna.c
batımız. aramızda mevcut ademi 
tceavUz paktlarile tanzim ve teı· 
bit edilmiştir. Sovyetler Birliği 
hüktımeti bu muahedelerle de · 
ruhte ettiği taahhütleri yerine 
getirmekte devam etmek arzu. 
aundadır. 

Son zamanlardı İranla imzala· 
dığımız ticaret muahedesi iki 
memleket arasındaki münaseba · 
tın daha ziyade inkişafına elbet· 
te yardım edecektir. 

kaçmayan dinamik ruhlu devlet· ROMANYA iLE MONASEBAT 
ler tarafından kurulan kinsiı. 
garazsız bir mukavemet cephesini Kom~ulamnız arasında yalnız 
çUrütmck Umidiyle Almanyanın Romanya ile ademi tecav~ pak
İtalya ile çelik ittifak, Rusya ile tımız yoktur. Bunun sebebi de 
adcmitecavüz paktı, Polonya se· ilhakını tanımadığımız, fakat 
ferinden sonra sulh taarruzları, §imdiye kadar iadesini de talep 
Balkanları birbirinden soğutma etmediğimiz Besarabya meselesi· 
tecrübeleri ve sonu gelmeye:ı dir. Bununla beraber, bu ihtil!f 
propaganda faaliyetlerine ha!} Sovyet - Romcı:ı münase~~tını ih
vurmasma rağmen müttefiklerle Ilı edecek mahıyette degıldlr. 
olan anlagmalanmmn aynı ha· Halen Bükr~te elçimiz yolr. 
raret TC hayatiyetle ve geçen ıe. tur. Bunun sebebi de 1938 de 
neki kadar lüzumlu olarak ya- ı Bükreşte marlahatgilzarımız bu
ptmakta devam ettiklerini teba· lunan Butenko'nun esrucnglı 
;rüz ettirmektedir.. prtlar içerisinde orta.dan kaybol· 

Müttefiklerin 
Yakın Şarktaki 

orduları 
Talim ve tensik faaliyeti 

tacil edildi 

Kahire, 29 (A.A.) - Yakın 
Şarktaki müttefik kuvvetlerin 
talimleri ve tensiklerl t!cil edil. 
mektedir. 

İngiliz, Mısırlı ve Hindli asker. 
terin mü,terek manevralarına 
dün başlanmıştır. Bu manevralaı 
bir hafta ıilrecektir. ilk defa ola. 
rak, Emir Abdullahın Arap ordu. 
su da, Maverai Erdün hududun. 
da tahaş~Ut eden kuvvetlerle bu 
manevraya iştirak etmektedir. 
Manevralar biltUn Maverai Er. 
düne şamil olacaktır, 

Sahradaki bedeviler de şimdi 
disiplinli alaylar te~kil etmişler. 
dir. Bunlar da, ilk manevralarını 
İngiliz askerleriyle birlikte yapa. 
caklardır, İngiliz ıubaylanna 
mahsus olmak Uzere, Filistindt 
muvakkat bir erk!nıharp mckte. 
bi açılmı§tır. Dersler tekemmUl 
ettirilmittir. Askerlik hizmetle. 
rinl Fransada yapmak Uzere ıev. 
kedilecek Filistin yahudilerinin 
•dedi artmaktadır. 

Talim için Fillstine gitgide da. 
ha fazla miktarda tngUia alayı 
gelmektedir. Memleketteki ıükfi. 
net, iki senedenbcri ilk defa ola. 
rak, hıldkt talimler yıpılmaıma 
imkan vermektedir. 
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11 Muhterem bir ceza.: 1 
Q AZI<.."TELERDE kUçilcilk bir haber ~ıktJ: Sulta.rıahmette bir o

mckli, oglunun mektebe dO\"am etmediğini öğrenmiş, takloo 
ba.)lanıı~. !\ i!ı~~ e l eh arda Lir kalı\ 6'!e bllfrrtlo oynarken ya.l:alam~ 
derhal zabıtaya müracaat cdcrcl• kall\·ecl.>i ihbar ctmı • . 

Sultunahmet BirincJ O~ Hııhkemesf duru,mada ııutla kahved)i 
S lira. para ccza.cıma mahküm etmi,. 

Bu haberi \"eren gazete hnadiso (ne\-i ~hsma maluma garip bir 
dava) kaydlnl ita.ve cdhor. 

Evet, belki nc\1 :;ah.~ın" m!Uıso'I, bizde alr,ılmamı, ~kil ve 
mevzuda bir da.va.. Fn.l•at a.'411 garip de~I. Bllô.ki'I, baba aon derece 
haklı. Zira, aJılik ve talimatnameler bakımından dahi, mektepten 
kaçmak bir cürüm ise onu fo3\ik ve clinnUnü teshil ctml5 olan kah\·~ 
clnln ceza görmesi IA:ırmdrr. 

'8ultlln:ıhmet ceza mııhJ,emest. blzco, bu karıırfle. belld lik defa, 
fa.kat mektepllyo karşı ammQ \'ccllıelerlnl yapmak hususunda nUmu 
ne ola.cak tok yüksek mAnada bir harekette bulunmu,tur. 

Biz, ötedcnberl, bir (mektcplfyf himaye) kanunun1D1 • en htlr 
mcmlekotlcrdeldler önıek ahnal'lll{ dahi • mutlaka halkın mektepliye 
kal!'l vazife , .e mesoliyctlcrlnl tayin etmesi fikrlndeyf:r_ 

l\lektcplll'i biltün lıallun himaye ve kontrolü elztmdlr. Mektep. 
llye sırf mektepli lc:ln ımç olacak kabahatleri lşlem~lndo yardım e 
denlcrln <-ezaları tllytn edilmelidir. 
M~k~pUnln tilbJ olmıısı urort 'il ~ 14ıf 

olan dMplln drşan b&yatta da ka· al,,. .(J0tN tÇ 
nun ku\'\'etilc tesis olunmalıdır. ................ _ ........................... ________________ . 

Harbin 
şiddetlendirilmesi 

her tarafta 
isteniyor I 

Bu hafta herkea bflyük bir 
merak içindedir: Ne o

luy:or? Ne olacak?. 
İngiliz üslerine yapılan Alınan 

hava akınları ve İngilizlerin mu· 
kabil hücumları günün hadiseleri 

uaklaprak Almanyaya daha .,. 
kı bir surette bağlanmıı oldu. 

Franu kabinesinin istifa etme.. 
ıine bu ıebepler de amildir. 

Fransız milletinin, Daladyeye 
olan itimadı ıarııılmı§ olduğu 

arasuıda geçmi§ 
bulunmaktadır. . _ . Ya1 an : . _ -: zannolunmasın • 

Yalnız daha şe
dit hareket eden 
birini iıtiyorlardr 
Mr. Paul Reyna
ud (Pol Rcno), 

Fakat iki tarafın 
uğracjığt zarar, 
harbe t"ir ede~ 

"::::·:~fi(! ' ' ,(O,~Ç~.:·· . 
~ ... -. . . ~ 

miyecek 1'adar 
ehemmiyetsizdlr. Karada fse ba
rekit, hemen hemen yok gibi bir 
ıeydir. 

Avrupa kıt'asında ol&n biten 
hadiseler, müttefiklerde bir ra· 
hıtşızlık yaratıyor. Bu rahatsız· 
hk evveli Fransada teıabUr etti. 
Fransız kabinesi değişti ve Da· 
ladyenin yerine Reyno (Rey
naud) geçti. Maamafih Fransa.da 
kabine değiıiklikleri olağan şey
lerdir. Böyle bir hAdisc ingilte• 
rede vukubulsaydı, bu aiyase· 
tin tamamen değişeceğine delA.. 
let ederdi. 

tılerin. arzu edildiği gibi git
memesi, Franaada olduğu kada~, 
tngiltcrede de memnuniyetsizliği 
mucip oluyor. Gayet akıllı ve 
zeki bir mU§ahldin bana dediği 
gibi: "işler tam yolunda gitmi· 
yor; başta bulunanlar biraz daha 
faaliyet göıtorael~r. mesele daha 
çabuk hallolunabiUr.0 

Bu, sulhun bir an evvel i~esl 
içi11 beyan edilen bir fikir değil, 
siyasi ve askeri sabada daha şid· 
detle hareket edilmesi arzusunu 
i:ı:har eden bir fikirdir. 

Polonya ve Çek oslovakyaya 
benzer bir muameleye maruz ka.. 
lan Finliindiyaya yardım edeme· 
memlı her tarafta bir hoşnutsuz· 
luk yarattı. Finlandiya da, dikta
tHrlerin kurbanları arasına geçti. 

Finllndiya harbi karşısında al
dığımız cephe, Sovyetleri dilşma· 
nımıza adamakıllı yaklaştırdı. 

Müttefiklerin yardımını bek
liyen diğer bitaraf devletlerin bize 
karşı olan itimatları sarsılmı~ bu. 
lunmaktadır. Finlftndiya, P olon
ya, Çekoslovakya hadiselerinden 
evvel verilen İngiliz garantilerini 
şimdi hiçe sayıyorlar. 

İtalya, Brenner mUl§katmdan 
sonra, müttefiklerden tamamiyle 

Daladyeden daha atak ve cesur 
bir hUkllmet adamıdır. Paul Rey. 
naud, İspanyada bir diktatörlü· 
fün kurulması aleyhine çahşınıı 
bir adamdır. Yani bu diktatörlil· 
filn kurulmaııına yardım eden 
ftalya ve Almanyaya karıı çalıf" 
n:uş bir adam ... 

Kendisine, Clcmcncean (Kle
manso) nun hususi kAtibi Te sır
daşı olan Mr. Mandel yardım et
mişti. Bu iki zat, Münib konfe
ransında Daladyenin hattı hare.. 
ketini tenkit etmişlerdi. 

Paul Reynaud'nun harp ve li· 
yaset sahasında getirece~i değt
tikliği §imdiden tahmin etmek 
zamansız olur. Maliye naurı o
larak parlak muvaffakıyetler ka.. 
ranmııtı. Hayatında Uk defa ola· 
rak başvekil oldu. Kanaatime gH• 
re, PauJ ReynauJ, Franaada b3.f°' 
vekilliği yapJçak yegtne adfm.. 
dn. 

lngilterede kabine değişikliği 
hakkında f<1yialar deveran etmeJt. 
tedir. Bu olmayacak bir Mdiso 
değildir ve paskalya tatilinden 
ıonra böyle bir değişiklik bekli· 
yebiliriz. Maamafih, deği~mcler 
geni! mikyasta olmıyacaktır. 

Dcği§ildlk olurea ıu cihetler. 
den olabilir: 

ı - Başvekil (fakat buna da 
hiç ihtimal vermiyorum ıira va. 
zifesini mükemmel bir auretto 
ba~annaktadır.) 

2 - Yeni miııt bir hilkQmetin 
kurulması. 

3 - Bir harp kabinesinin ku· 
rulması. 

O halde, be~ altı kişi<kn mU· 
rekkep bir •'direktorat" kurulur 
ve İngiliz tmparatorluıwıun har
bini bunlar idare eder. 

- Her hakkı mahfuzdur ..... 

Amerika hariciye müs eşan 
Ruzveltle görüştü, 

raporu gizli tutuluyor 

Londra. 80 - Avrupa seyaha. 
tinden Vaşingtona dönen Amerika 
hariciye mUsteşan Vels dUn "Be
yaz Sa.ray" da Ru:ı:velt ve AmerL 
ka Harletye num Hul ile bir bu· 
çuk saat kadar gö~liştUr. 

Verdiği rnPQr. gizli tutulmu~tur. 
Amerika Birle~lk devletleri relsL 
nln sekreteri, matbuata ne Ruz
veltln, ne de Hul ve Vels'in bu hu.. 

susta hiç bir beyanatta bu!mımı
yncaklannı blldirmiştir. 
Vaşingtonda mevcut lntiha.a gö.. 

re A vrupada sulh Un yeniden t.esl-
81 ihtlmalleri azdır. 

Maamafih Vels seyahaUnln net!. 
celerindım memnun gözükmekte "' 
<lir. Dem.iştir ki : 

.. _ Almak istediğim n bunUD. 
için de Avnıpa aeyaha.tlnl }'llP~ 
malfunatı elde etmek hususunda 
büyük fırsatlar buldum. •• 

Vcls bunun harfchıde beyanatta 
bulunmaktan katJ.yen Jınt:Jn& eyle. 
mlştlr. 

• 
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Yirmı yıldızın bedava Henri Garat 
Kendi hesabına bir 
film vücude getirdi 

Hülasa: Hanri Dcsnur, bli: tay
yare şirketinde mühendislik yapı. 
yor. Mükemmel bir mühendis 
olduğu halde, sebepsiz yere, ona 
yol veriyorlar. Şirketin müdürü 
Hanrinin ayrılmasından dolayı 

evvel iş teklif etmişti. 
Lakin dediği olmadı. Onu ora

da da kabul etmediler. oynayacakları film 
Franc:ız \e l ngiliz yirmi meşhur Çarles Laughton, Kari Grant. An 

yıldızın iştirakile llolivudda bü - na i\igl, Erol Flayn, Viviyen Leyg 
yük bir film ı;enileccktir. üç veya Lavrens Olh·iye ... 
dört büyuk a~tic;tin bir filmde bir 
araya g<>ld~r,.; görii!.--nemi!'i değildi 

ama, hö:!e yirmi inin bir filmde 
topbnması sinema tarihinde ilk 
defa olmaktadır. Bu filmde rol al
rnağı l:abul eden a '"t i ... tlerden bir 
kısmının i mıni 53} arsak siz de 
bunu ta'">dik e lece!. iniz. 
Ş<d B uaye, Ronald Kolman. 

üt iş bir çığ 
Bir artisti F:ransada bir 

otelde uykusunda 
öidürüyorclu 

r Geçenlerde Fransa Alplannda 
1zerde bir kaza olmu~. Fransız 
yıkiızlanndan Iren Korde (!rene 
C.Orday) olümden kurtulmuştur. 

Meşhur İngiliz muharrirlerin . 
<len IIuxley, Stacy Aumonier'niı 

bir hikayesinden bu film için se 
naryo hazırlamı_ştır. Henüz ismı 
taayyün etmiyen bu filmin hası -
latı Fransız \'e İngiliz kızılhaçları 

na Yerilecek, artistler ücret almr -
yacaklard1r. 

Paristeki stüdyo 
yangını 

Ecnebi suikastçilerin 
eseri miydi? 

Fransada geçenlerde bir stüdyo-

nun yandığını yazmıştık. Fransız 

gazeteleri bu yangın münasebetile 

bazı dedikodular çıktığını kayde
diyorlar. 

Yangm "Pate-Sinema" şirketi -

nin stüdyolarında çıkmış \'e altı 

stüdyo bütün tesisatile tamile ya-

narak mahvolmuştur, zarar pek 
çoktur. 

Dedikodulara gelince, yangın 

çıktığı bu stüdyolarda mevzuu 

Danzig sabık ayan reisi Hennan 

Rauscharingin "Hitler bana dedi 

ki .. Kitabından alınan bir pro-
Kış sporu yap.."llak üzere oraya paganda filminin çevrilmekte ol -

gitmis olan yıldız gece odasında ması hunların çıkmasının başlıca 
uyurken müUıiş bir gürültü ile u- sebebidir. Muhayyilesi geniş olan

yanmı~. ne olduğunu anlarnağa lar bu tesadüf üzerinde işleyerek 
vakıt bulamadan penceresinin cam işi bir suikast derecesinde görmeğe 

.Jan'SCrçcveleri kmlmıı:. duvarlar kadar varmışlardır ki, bunun doğ
çatlamıştır. 

'n1 oliiiadiğffiı Fransız gazeteleri 
temin ediyorlar. 

ı\nri Gara (ıı.m-i Garat) ken
di hesabına film yapmağa ba~la -
mış \·e ilk filmini tamamlamıştır. 
Bunun adı "Şeref Yo!u" dur. 

Gara bu filmde iki ayrı rol tem· 
sil ediyor. Birincisi Fransız ordu -
sunda bir zahit rolüdür. Diğerinde 
ise türlü felaketle karşılaştıktan 

sonra Fran ızlarm meşhur ''Ya
bancı Alayı" na yazdan \'e hayatı 
şerefli bir ölümle kapanan bir 
bedbahtı temsil ediyor. 

Anri Gara henüz Fransada da 
gösterilmemiş olan bu filmde şim -
diye kadar alıştığımız şekildeki 

hafif komedi müzikal tarzını hı -
rakmı_ştır· Esa~n artist kendi he· 
sahına film çevinneğe başlaması _ 
na sebep olarak böyle hafif rol -
!erden artık bıkmış olmasını gös
teriyor. Diyor ki: 

- Son zamanlarda epey rol 
reddetmiştim. Çünkü hepsi benim 
"Cennet yolu" filmindeki rolüme 
benzer şeylerdi. istediğim 
tarzda roller verilmesini bekledim. 
Fakat baktım ki, bu iş beklemekle 
olmıyacak, istediğim rolleri ken
di kendime vermek için tuttum 
ben bir şirket kurdum. Şimdi ha. 
yattan memrwnum. eğer ~eyirciler 
de yaptığım filmden memnun ka
lırlarst. her şey yoluna girmi, o
lur." 

müteess:ıtdir. 

- Allaha ısmarladık bay di-

Bütün günü fabrikaları ziyaret 
etmekle geçirdi. Ona her taraftan 
rcd cevabı vermişlerdi. 

Fakat neden? Ne yapmıştı? Bir 
kabahati mi vardı? 

rektör." Yorgun argın tekrar eve dön-
Miidür, Hanriye müteessir bir dü. Hayattan ümidini kesmişti. 

tavırla bakarak: 
- Güle güle, Bay Demur." Aradan üç ay geçti: Hanri hala 
Hanri Demura, yol verildiğine iş bulamamıştı. Hangi tayyare 1 

türlü anlayamıyordu. Ona bu fabrikasına gittiyse ona: "Hayır" 
hususta hiç bir şey söylememiş- dcmislerdi. 
!erdi. Mühendis arkadaşları, ça· Bir gün. eski aile dostları o - :..a.,.-::ao.--~ 
lışma odasında onu bekliyorlardı. lan noterden bir mektup aldı. l e'llP' 
Kapıdan içeriye girdiği zaman Mektupta: Güze et pt& 
hepsi birden sordular: ' - Gel. beni gör" deniyordu. CPngiz iie Ablfle ,t 

- Müdür seni neden çağırdı? Şapkasını pardesiisiinii alarak Cengiz tam su).
11 

Maaşını mı arttı rdı?'' gitti. Notere d.ıha evvel gitmeğe m:ın. Ahmt _sord~~ek 
Hanri hüzünlü bir tavırla: neden akıl edememişti? "- Cengız, ) 
- Hayır dostlarım! Sizden ay- sun?'' 

rılıyorum." ı Noter onu karşısında görünce "- Elbctt<'.'' ,, • 
- Ne? İstifa mı ettin?" memnuniyetini gizliye:nedi. Han. " - Ncrccle o~rr ,ı; ı 
Hanri Demura. yol verdiğim rinin anlattıklarını dikkatle din "- .:\erede oıac · 

bir türlü akıl erdiremiyorlardı; }edikten sonra: der• 
kendisi çok iyi ahlaklı, zeki bir - Ba:ıa daha evvel neden gel-
mühendisti. mcdin? Ben sana yardım da bu· 

Hanri başına geleni anlattıktan lunmaz mıydım?" 
sonra arkadaşları bir türlü inan· Hanri Demur, yüzü kııarara~< 
mak istemediler. Arkacla~Jarın· başını önüne iğdi. 
dan en yaşlısı onu teselli etti. Noter devam etti: 

- Aldırma, canım; gençsin, _ Ben de gençken senin gibiy. 
ve elinde yeni icad ettig"in moto· d. " c b' d k ım.. .. . e ı:ı en cıgara .utusu· 
run planları varken kendine bol nu çıkararak bir cıgara yaktı. 
bol iş bulursun. Bu işte kaybcde:ı _ Seni neden çağırdığımı bi-
sen değil, patrondur." liyor musun, Hanri? Anlatayım 

Hanri istikbalinden korkmu- da dinle: 
yordu. Birçok fabrikalar ona iş 
vermişlerdi, fakat kendisi iste- 1 Senin Hektor Demur isminde 
memişti. Başına böyle bir hadise bir amcan var; bu amcan daha 
geleceğini bilseydi başka türlü ufak yaşta, evden kaçarak Arjan
hareket ederdi. tine gitti. Bugün Arjantinin en 

Arkadaşları ile vedalaştıktan zengin adamlarından biridir. Ken-
sonra evine döndü. si bir ilim adamıdır ve bir ç.,k 

Hanri Demur, çocukken ök. icatlar peşindedir. L5.kin onunla 
süz kalmıştı; babası ona ufak bir beraber çalışacak bir adama ihti· 
servet bırakmıştı ve eskiden aile yacı var. Hatırına sen geldin ve 
dostu olan bir noterin idaresi ile, onunla beraber çalışıp çalışmıya
yüksek tahsilini bu para ile yap· cağını bilmek istiyor. istediğin Mecdi eve bir ~ı. 
mağa muvaffak oldu. Mühendis. kadar zengin olacaksın. yalnız gelince annesi şa~ ı,11 
Iik diplomasını eline aldığı zaman bir şartla! Kendini yalnız ilme "- Mecdi, bu~. 1 
bankada on parası kalmamıştı. vakfedeceksin. Nasıl, kabul edi- "- Valln.hi de~A , 
Kendisine, bu §irkette iş bul- yor musun? Müsbct veya menfi, "- Peki, nere~ 
muştu ve küçük bir apartmanda senden cevap bekliyor." o ,Ö 7uğınn i s 'i1--~ 
yaşıyordu. anri derhaLkabul etti ve no- "- Tren yô1U 

Evine döndüğil zaman düşün - terle beraber cevabını yazdılar. geçtikçe makiniSİ0 Yı!dız yan çıplak bir vaziyette 
kendisini otelden dı~ıya atmış ve 
ancak o zaman ne oldui;'.runu an -
laını~tır: 

meğe başladı. Kendisini niçin Aradan sekiz gün geçti. tnn !" et 
~- Bugün SAKARYA sinemasında ~-·-- koğmuşlardı? Acaba bir kabahat (Dcvnmı haftaya) Mart bilf1l f:' 
_.,.. _ mı işledi? Sebebini fabrikadan Alp Tekin. arlc:ıd:ııl 'l'ı 

Büyüle, kuvvetll, zengin ve muhtesom bir film: söylememişlerdi. Bütün gün dü- _ Seni içinde e ~~ 
Dağdan kopup gelen müUıiş bir 

çığ muazzam bir tank gibi otele 
çarpmıştır· Ş I• M A L Q T • şündü. bulunmayacağın. '~5rd~, 

E L 1 Kendisini bitkin bir halele va· 11 
A 

8 
E R yacağın bir y~rdeı.:ı~' 

tağa atarak uyudu. • ('OCUK SA \'FASI el .. b l v 
Oynryanlar: ANNABELLA - LOUlS JOUVET - J. P. AUl\10".'T • ') e gordüm, ı j!İS ., Ertesi c;abah uyanınca. dünk:.ı Bı mece kuponu sordu. edİ· 1 
ve lllvet.en: KLU - n.LUX - KLA~'nm blltün esrarını tA,eden kederi kllmamıştı. İlk işi Kaelus- 30 M A R T - 1940 Arkadaşı biJertl ~r1 

l\IAsımLt VATAN HAtNLERt _ ye fabrik=ısu:<'. gitmek old~ı. Ora- zc soruyoruz. 13ı.1, edİf' 
!§E i= --= d' ' .. .. b' l b'Jrııe' mıştır. Bir genç kız ölmüı:. birkaç ~ FUml. Ba!Jrollerde: NOEi.o l\IADISOS ve 1LA LEE ·-- nın ıre <toru, ona ır =d~ ay yapacağınız 1 ·htı·· 

kişi do yara!rınmııtır. Ul•ml!!Hllllllll!lllmml!l.-lınmıllllnıll~ınııııt~ ,.'l'filtı>-Dünyanın en büyük filmi ... Dünyayı hayrette bırakan h0'' 

FranSJz Alpçı kıtalarmdan bir 
müfreze imdada koşmuş, ankaz ve 
karlar altında kalanlar kurtarıl -

-· .n~ .,_ ug~! ... :.~ ~ ... ~ .. !_ ~!~~~~~~~Em~~mmmı\ 1ı GUN G • D 
-= EaLENEN ViY ANA... :~ Talebı umumı uzerıne: ~ :- ~ 

. GUL~~v~J~;Ai'İA: .• ~ TARZA N : ~" ( F EİJAILER ALAY l) 
R GECELiK SEVGiLi jf(M~ymunadar:njii,i0ifra~:1zcaNüshası Türkçe Nüsbast 

+ lrll:JJ~~ç~ ~tôJ~lLlbJJ [~~ı=~;,s M E R ve TAK s ,. 
TflEO LINGEN-PAULHOR- ~JOHNNY WEtSSMULER- E:f ~ - U 
BIGER ve HILDE KRUGER .~ MAUREEN O'SULLtVAN ~ :___. ainemaıaruıcıa cidden göruımemı:ı bir muvarrn.t;iyetıe 

ta1·af ından lH ta.raf • f!1·~ -:_ dc"n.m edlyor • :\Ievslınln zaferi olan bu ~h<lfl('rl i!: mdan ı:cvrllen vo 91.mdiye kıl.dar görlllen en ~ ~=; yaratanlar: • 
!Brnblnn bu nesc ve kahkaha fllmlnl vörUnllz. fi' harikulAde -"'"rala -• ~ .. ~~ r. "°". a'":.. .. GARY GUANT - DOUGLAS F.\tr.BANKS -

~-5 :ın111nr: 2. 15-5.M ve 9.S:S de . Seanslar: 12. 15-S.60 ve 7.SO da. 1 ::ı , - : r VlOTOR l'llAC I..AGLES 
--="' tulveten yeni FOliS JURNAL en son harp ve dünya haberleri. "' --· _..:;_ -~ _ BugUn "IUlt 12 ve 2 de tenı.116.tlı matineler • 

• 1 .. llmııılllll001.. ~nugün saat lUS ve 2·15 de ~nzlldtlr mattnl'l('r~füllmmır• =nııııırnuıın~~rınıırooınııı~~mnımmım:ıııını·ıımnııııoorııı~mmımmmmıııııııı 11m~m;ı~umn~~rill~~~ 

~U~k ~ne~8:_!~'!_!~er~ r B U G .. N •ı,•m"r tı>- AYLARDANBERI ~EKLEDIGINIZ ve SENENiN EN MUAZZAM ve MÜTHiŞ FıLMI GELDi 
~. ~ - BU@iQdJlNJ TYRONE POWER 
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* lstanbulun "Hind Mezarı" 

filminde tanıdığı dansöz sinema 
artisti La Ja11a martm on üçünde 
Bcrlinde gripten öl:nüştür· Uç ser.e 
evvel sinemaya ba~lamış olan La 
Jana Avnıpamn rayılı dansözle -
rinden biriydi. Son çevirdiği "Hiyo 
yıldızı" filmini kendisi görememiş
tir. Hf>.nüz yirmi sekiz yaşınday -
dı. 

• 1934 de Stokoski orkestra ile 
konserlere başlamış olan Amerika. 
1ı meşhur piyani~t Dalies ' Frantz 
fihn çevirmeye ba~lamı.tır. llk ro
lü Nel!iOn ı;ddiı ın "Balalayka" 
filminde bir piyani~t rolüdür. 

* Robcr Taylor Vi\'İycn Lcyg 
ile beraber "Vaterlo Köprüsü'' i -
simli hfr film çevirmektedir. 

RiN :r~N~TiN'in sinemasında gibi 3 büyük yıldız tarafındaıı 
yeni ve 1rörülmcmi§ ıon filmi 

RiN-TiN-TiN' 
A Harikulade bir sur ette yaratılan 

EViMlLi IHIAVJD)lO 
~ -»• 

B .. "k h l h 'l l~d .... eşt F/( uyu eyecan ar - arı <U a e maceralar - nefis bir a§k ve ser:;u~ 

FRANSIZCA SOZLU ve REN 
Filme ilave olarak Foka Dünya haberleri ve Balkan Kır koşusu· 

DiKKAT: Filmin uzunluğu do~ayısiyle seanslar: 12 - 2 _ 4,15 - 6,30 ,.e 
Gece teınsilleı·i için yerlcrmizi evvelden al<lırıntZ· 

ıııı1ii1Ulhllıl1 Hll ~~nıı~ıırummım~~ıı~~mııı~ınrna,ıılillıınınıınaıoomııınıı:~ıınlli 
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30 M A R T - 1940 

Krlstoif Koıomb'un 
Vumurtasına 

Gangs erler nasıl çahşıyor ! 
-40-

iYazan: Vasfi Rıza Zobu 
Amerikalı dostum anlatıyordu: 
- Senin otelinin karşısında olan 

t: vaka, Nevyork şehri için ahvali 
adiyedendir. Burada bu ve buna 

'>enzer mücadeleler h~mcm hergün 
lur. Halk, soygunculuk vakalan -

na o kadar alışıktır ki, ilk gürültü

' yü hiçbir zaman yadırgamaz. Ta.. 
bancadan çıkan ilk kurşunun sesi 
Nevyork için ihtar mahiyetinde -
dir. Sokak başına yakın olanlar, 

"' >ldukları yerden adeta sıçrarlar. 
C<di 1ık hamlede köşeyi dönüverirler. 

Yol orta:smda olanlar, o anda yü-

~ı 

• zükoyun sokağa uzanırlar. Elbise
sine acımayan sürüne sürüne ken.. 
dine bir sığmak bulur. üst tarafını 
caddelerin yaya kaldırmılarmda 

Be.rgi halinde görürsün. Zaten iş 

uzun sürmez. Birkaç dakika. sonra 
her taraf sUtlimandır. Gangster • 
ler ya. ölilr, ya tutulur, yahut da. 
kaçarlar. 

Esasen, bir gangsterin, tecavü -
zile, polisin yetişip mücadeleye 
başlaması arasında. tam üç dakika
lık bir vakrt v:ı.rdır. Çünkü her vez. 
nedarm, her müessese müdürünün 
ayağının altında bir zil bulunur. 
Para sahibi, karşısında gangsteri 
hissettiği anda, ayağile düğmeye 

basar .. Dli~'llledcn uzanan tel, ta 
Polis müdüriyetindeki memuru 
mahsusun gözünün önündeki lev • 
haya kadar gide r çarpar. O anda 
levhada bir adros peyda olur: 
"Cadde 6, sokak 57, numara 128" .. 
Memur, önünde duran radyonun 
nılkrosunn bu adresi aynen tekrar 
eder. Bu ses, bütün polis kuvvet -
terine seslenir .. Her an açık duran 
radyolar yalnrz polis merkezlerin
de değil, bütlin seyyar polis otomo. 
bil, motosiklet, imdadI sıhhi araba· 
lannda. da. vardır. Bu büyük kuv

vetler, verilen adrese ola.ne& sü -
ratile koşarlar. Bütün bunlar ni _ 
hayet "üç dakika" nm içinde olur. 
Bundan dolayı, haydudun, tecavüz 
edip, parayr alarak, kaçabilmesi i
çin ancak "üç dakika" sı vardır. 
Bu müddet zarfınds. ne yapabile -
cekse yapacaktır. Ve illa hiç bir 

halt edemediği gibi, canmı da teh
likeye koymu§ olur. Bundan dola.. 
yı Nevyorklu gangsterin münaka· 
Baya. mücadeleye vakti yoktur. O, 
boş laf etmez. Edeceği söz: "Eller 
}°Ukn.rı ! " Y a.pacağı iş: "Parayı a
lıp kaçmak'' tır. Küçük bir muhalif 
hareket: "Bum.mm" diye bir ta
banca sesinin çtkm:uıma sebebiyet 
Verir. 

Esasen onların, "eller yukan" 
diye seslendikleri ender işidilir söz 
lerdcndir. Eğer, para sahibi hemen 
zile basacak vaziyette ise, fuıide 
kurşunu yemiştir. Onun, haydutla. 
gözgözn gelmesine bile imkan 
Yoktur. Bura haydutlarmm ne müt 

hi§ ııcyler olduğunu şuradan anla 
ki: Poliıs müdüriyetinin bütün haL 
ka resmi bir tebli!;;ri vardır. Onda. 
der ki: "Karşınızda tabancalı bir 

adam göıiincc hiç tereddüt etme .. 
den de rhal paranızı teslim ediniz!" 

• l Gel do. bu tebliğ üstüne kabadayı
' l.ık et.. Paralı bir insan, sokakta 

~ gezerken, bir yerde otururken: 
Herke.ten §Uphe etmeli Şakaya 
sığmaz ,.., · 

. · ounlar öldürülmekle, hap-
~lmcklo bit<'r tükenir şeyler de
gıldir. BugUn Amcırikada malüm o-

t lan gan t . . . gs erlcnn miktarı tam ye-
dı bu~uı- il " m YOndur. Bu merha -
r~ ... Uı · 

• ız ad:ınılann en cesurları. '•"'Y-
dutıukta k . 

albur ilstünde gelenleri, 
tızıklarını N ~ cvyorktn çıkarmaga 

gÇ~ll§ırlar. İçlerinde, polis elbisesi 
'Yert:' k · d ıcrnyı maharet edenleri 

~gl.irülrnüştür. Bunlar daha kor

derlçtur. Önce emniyet telkin e -
er. Sonra d 

hkarJar G a adamm çanına. ot 
bA,, • cçenlerde bir dostumun 
~ına b" 1 . 

Yetu b" oy e bır bela kondu. Külli-
katşıs1;: Para ile işine giderken 
deı.a 

111 
bir Pol.is çtkxyor: "Sen.. 

J>he edi 
dar gcı .... k . Yorunı, karakola k&· 

~'.(' sın'" d. 
herkes Por . · ıyor. Burada. 

ısın ern . . 
mccbııriyetind . rıne ıtaat etmek 

edir, "Niçin?." de ı. 

mek hakkını da.hl haiz değildir. 
Polis şüphelendiği adanır çevirir; 
karakola götürür. Eğer benzetmi ·
se, karakolda mMumiyetini isbat 
eder, onda.n sonra çıkar gidersin. 
"Dur!" emrine aldırmayıp, herhan 
gi bir davete icabet etmeyen kim.. 
seye, polis, ateş etmek hakkını ha
izdir. Bundan dolayı da polis için 
hiç bir mesu.JJyet yoktur. "Dur!" 
dedim, durmadı, vurdum; der ve 
beraet eder. 

Bu usulü bilen dostum, hiç iti -
raz etmeden polis emrine inkryat 
e~, önüne düşüp yürümeğe baş
lamış .. Münasip bir yere gelclikle
ri zaman polis kıyafetindeki hay -
dut tabancayı çekiverm.iş .. Yilrii -
ye yürüye sabile, tenha bir yere 
inmişler. O esnada arkalarında bir 
de motosikletli peyda olmuş.. İki
si de dostumun üstüne çullanıp 

nesi var, nesi yoksa, bir çırpıda 
soyup soğana. çevirdikten; ellerini 
ve ağzını da bağladıktan sonra çe. 
.kip gitmişler. 

- Peki sonra.? 
- Ne sonrası? 
- Polise haber vermemiş mi? 
-Vermiş ..• 
- Eyy?. 

- Eysi bu; polis h§.11 &ramak.la. 
meşgul! 

:"'.,n!an dinledikten sonra elimi 
hemen göğsüme kapadnn. Kalbimi 
mi, yoksa sol iç cebimdeki cüzdanı 
mı bastırtyordum, bilmiyorum. Bü
tün servetim kalbimin Ustilndeydi. 
Ben bu memlekette kime em.niyet 
edebilirdim! 

İşimiz Allaha. kalmıştr. "Hemen 

o bizi muhafaza etsin!" diye dua
ettim. 

va.,n Rıza ZOBU 

Kurnazlık 

Çocuk mektebden geldi ve ha.ba
sma: 

- Baba, dedi, sen gözlerin ka
palı olarak imzanı atabilir misin.? 

- Atabilirim oğlum, 
- Öyleyse ba.ba, gözlerini kapa 

ve mekteb karnemi imzala..~ 

MESLEK ALIŞKANLIGI 
Berber, bahvede çiçekleri sulu

yor! 

O kabahat değil! 
Kadın hizmetçiye söylendi: 
- Terbiyesiz, nedir bu yaptı

ğın? İşte şimdi de seni kapı arka
sından söylenilenleri dinlerken ya
kalıyorum. 

Hizmetçi itiraz etti: 
- Aldanıyorsunuz baya.n, ben 

kapıdan clinlemiyordum. 
- Ya ne yapıyordun? 
- Anahtar deliğinden içersini 

gözetliyordum. 

Av 
İki avcı arasında: 

- Bakalım bu hafta hangimiz 
da.ha çok av vuracağız? 

- Tabii sis. 
- Neden'! 
- Çünkü siz benden da.ha. çok 

)'.81,ancmwz. 
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Halkevleri 

Kır 
koşusu 

Kadıköy halkevlnden: 
31 mart 940 pazar gtinü 4000 met

relik mükA!atlı bir kır ko§usu yapı
lacaktır. Birinci, ikinci, üçüncüye 
spor e§yası hediye edilecektir. İşti

rak etmek istlyenler mezkOr günde 
sabah saat 9,30 da Fenerbahçe sta
dında hazır bulunmaları. 

• • • 
Beşlktq halkevinden: 
Evimiz spor komitesi tara!mdan 

tertip edilen koşu müsabakalarmm 
ikinciai 31 mart 1940 pazar günü sa
bah saat 11,30 da icra edilecektir. Ko
§Uya Beşiktaş halkevi kurağmdan 

başlanacaktır. Ko~uculanm.ızm ve 
hakemlerimizin vaktinde müsabaka 
yerinde bulunmaları lA.zımdır. 

1 TARiH SAYFALARI 1 80 Sene evvel Osmanlı sarayını ziyaret eden 
bir Fransız kadın muharririn hatıralarmdftft 

Y abanccı ktılen1i ile 
sultan lbrahimin haya" 
tından birkacç ydpırdk •• 
. Bir wgü~ .sul~ İbra~ kayık 1 Nakleden: 1 şmda bulun.an şehzadesini de talı-
ile Bogazıçınde bır gczıntiye çık. ta oturtmaga karar vermişti. 
mıştı. Sahilde bir kadın gördü. Ka- .4 /L ..... -ı fllu·· ıe u # Şehzade$ küçüklüğü, ihtiyar 
dmm iriyarı vücudu nazarı dikka. 1 J't.~ J:J ""' büyük ananın ihtirasları için pek 
tini cclbetti. Saraya döner dön. şırdı, kapıyı kapamakta olan bir uygundu. İhtilal, şehrin en kala_ 
mez kızlarağa.smı çağırarak, kendi zenci hadmıağaya: balık yeri olan liman tarafında. 
sine lstanbulun en iri vücutlu gli- _ Bu ne demek? anlayama. başladı. Yeniçeriler, büyük gUrüL 
zel k:ımr; bbu

1
Iup d getirmb. eklerini dnn ?.. 

0
tülerle saray üzerine yürUdüler. 

emre . s an u un ört ır öşe. Diye sordu. Derken bir acayip nla.ra bahriyeliler de katıldı. Sa_ 
sine yüz bostancı yayıldı ve erte_ homurtu işitildi. B~. kendisini boğ. rayın birinci avlusunu aldılar. Ev. 
si gün, kızlar ağasına bir dev bu_ maya gelen dilsizlerin çıkardığı velii. padjşahtan sadrazamla bazı 
lup getirdiler. Bu hafif meşrep seslerdi. gözdelerinin kendilerine teslim e _ 
takrmından bir Ermeni karısı idi. Ermeni: dilmesini istediler. Kösemin adam. 

Hemen hamama sokuldu, yıka. , lan tarafından tahrik edilen yeni. 
akı d G.. k .t-.1 il - Sultannn ... Padişalınn! .. Pa.. .1 ikin" nrp p an ı. uzel o,,,. ... ar s· r _ dişa çen er, ci avlunun kapısmr. 

diller. Muhteşem bir şekilde giy_ D~;~~ğırmağa. başladı. orta kapıyı zorlamağa başladılar. 
dirildi ve zatışahaneye takdim e. Zenci harem.ağası gözlerini kapa. Padişah, sadrazamı azletti. Ba. .. 
dildi. Bu dev yapılı dilber. padişa. dı. Bir saniye sonra, Ermeni göz. zı masum gözdelerini de ihtilalci
hı kısa bir zaman içinde kendisL de boğulmuş bulunuyordu. Cesedi lere teslim etti. Bu suretle kendL 
ne bendetti. Ermeni, muhteris oL odanın orta.smdaki bir sedire uza. lerini yatıştırmak istedi. Fakat er_ 
duğu kadar kurnaz ve hilekardı. tıldıktan sonra ha.remağası valde te.si gün, ihtilAlciler, saraya da.hrı 
İbrahimi avucunun içine alıverdi. sultana koşarak haber verdi. B\L kalabalık ve da.ha coşkun hUcum 
Kösem Valde saraydaki otoritesi_ tiln bunlar bir çeyrek saat içinde ettilE:r. Bu sefer şeyhülislam dıı 
nin tehlikeye düştüğünü gördü. olup bi~ti. Yanındaki odada L onlarla. beraberdi. Ve !brahimo 
Evvela, ne hiddetini, ne de kıs... se. yüz kadar kadm, çocuk içip eğ_ vurmuştu. Bir fetva vererek, şe _ 
kançlığmı belli etmeden Ermeniyi, leniyorlardt. Bir şeyden haberleri riatı tanmuya.n bir hükümdarın 
tamamen serbest bıraktı. yoktu. Valde Sultan hemen pa.di _ saltanatına layık olmadığını ve lb. 

Fakat, bir gün, öğle yemeğin.. şaha koştu. Ermeni gözdesinin, bir rahimin hal'edildiğini ilfuı etti. İb. 
den sonra, ha.rema.ğa.larmdan biri. denbire tıkanarak öldüğUnU söyle. rahim bu fetvaya, §eyhülislamm 
sini padişahın deva.nası gözdesine di. İbrahim evvel! pşttdx. Sonra, idam emri ile mukabele etti. Fa_ 
yollayarak dairesine şöyle bir va.. inandı. Bir müddet sonra da. unut.. kat bu emir yerine getirilemedi. 
kıt geçirmek için davet etti, Erme- tu gitti. İhtilAJ.ciler, sarayı zaptettiler. 
ni kansı, hiçbir şeyden şüphe et.. Genç Osman gilii, İbrahim de, İhtilalcilerle birlik olan bostancı. 
miyerek bu daveti kabul etti. Ya.. bir Şeyhülislam Efendinin kızma başr padişa.hI tutturarak bir oda: .. 
nmda. birkaç cariye kız ile Val- fışık olmuştu. Fakat, OSman gibi, ya hapsetti. Yanı:ruı. kendisine bak
deım.ltan dairesine gitti. Valde sevdiği bir kızla. resmen, tillı:Alıla m.ak üzere iki tane de ihtiyar ca._ 

! 
sultan daitt.$inde saraym meşhur evlenmedi. Evinden zorla kaldırt. rfye koydurttu. Bir tarafta bunlar 

Beyoğlu halkevlnden: kadın simaları toplanmış, bir cü. tr. Sekiz gün kadar ha.remde tut.. olurken, soğukkan.lıltğmı kaybet. 
31 mart 940 pazar günü saat 9,80 cenin maskaralıkla.rmı &c}'?"ederek tu. Sonra da. babasına iade etti. nıiyen Valde Sultan harem dairc

da Şişlide tramvay deposu önünden 1 eğleniyorlardı. Bir aralık, cüce, Bu hareket bütiln tebeasmı fevka_ Binin kapılarmı kapattı. Fakat, ih. 
başlıyarak Hürriyet Abidesine gid.13 ve 1 dev vücutlu Ermeninin ka.rşısma 13de müteessir etti. Büyük bir ih- tilAlcilerin sa.raya girdiklerini ha -
geliş 4000 metrelik bir kır ko~usu giderek, onu incecik ve küçük kol_ tilil hareketi hazırlandı. Bu ihtilB.l ber almca, ölüm tehlikesini göza 
tertip edllmi11tir. Bu koşu kA.milen lan ile kucaklamağa ~tı ve 0_ hareketinin başına kızlarağam, e.laralc dairesind~ çıktı. Yanmda 
toprak arazide yapılacak ve mütea- rada.k:ileri pek çok glildürdü. Kö _ Şeyhülislam ve hattl Valde Kösem yalnız iki Uµıe sadik cariye ve.rdı. 
kiben tertip ~dilecek olan pist ko~- sem valde, Ermeniye giderek el.in.. Sultan geçtiler. Feracesini giydi, el altından tcş. 
Iarma. bir hazırlık olıı.caktır. Ve dere- den tuttu ve cücenin nıUnasebeL İhtiyar Valde Sultan uzun za _ vik ettiği ihtilfilcilerin karşısına 
ce alanlara mükA!at verilecektir. Bizliği için özürler dileyerek padL manda.nberi oğlu !brahimden hoe- Çlitx, Onu gören ihtilAicller, der • 
Koşuya iştirak etmek !stlyenlerln şahın gözdesini bitişik odaya da.. I nut değildi. Sık mk, ağır ve acı hal yatışarak saraydan çıktılar. 

hergUn saat 17 den itibaren Evimiz vet etti. Bir saniye sonra da., he. sözlerle kalbi kmlıyordu. Kösem Ertesi gün de küçük şehzade Meh. 
spor §Ubesine mUraca.at ederek kay- tnen geleceğini eöyliyerek Ermeni. de, tbra.himi tahttan indirip bir met. dördüncü Mehmet adı ile im-
dolunmalarmı rica ederiz. · d ldı E eni od ,__ w h :a- edi para.tor ilAn edildi. nın yanm a.n ayn . rm şa. _ aya. -pe.maga, enw. Y ya.. Ortalık yatıştı; amma, Jh tiy 

Kolayı varken ••• 
- Kızmı, eğer ruılu durursan 

ss.ı:ıa piyano dersi veririm. 
- Anneciğim, radyo dersi ver .. 

ısen da.ha hoşuma gider. 

Fransız fıkrası 
- Şu mebusluk talibi ama piş

kin adam. Propaganda. için nutuk 
söylerken halle istediği kadar ba.-
ğırrp çağırsın, onu mlıklasm, hatta 
yuha. çeksin al~ etmiyor. 

- Pek tabil, alışkanlık. 
- Ne gibi? 
- Eskiden futbol hakemiydi 

de .•• 

İngiliz fıkrası 

Hakim - Neden o yüz lirayı 

çaldınız? 

Maznun - Namuslu olduğumu 

ispat için kefalet akçesi vererek 
bir işe girecektim. 

Erkek - N c düşünüyorsun sev 
gillm! 
Kadın - Enteresan bir §ey de

ğil! 

Erkek - Nasıl, beni dUş\lnmU. 
yor muun! 

Kadın. - !l'abli seni caı:uml 

l\füşterl - ''Sekiz günde zengin 
olınanm sr:rn,. kitabı sizde var mıf 

Kitapçı - Böyle bir kitab bll. 
miyonım efendim. Fa.kat isterse • 
nJz size "Oeza usulU muhakemele· 
ri., ni vereyim. 

Vecizeler 
* Mühim bir karar mı vermek 

vermek istiyorsunuz? O halde bu 
işte karşılaşacağınız müşkUlleri de. 
ğil elde edeceğiniz neticeyi gözö
nüne getiriniz. 

- Sen Jan Krlzostom -
* Aldanmanın en kestirme yolu 

insanın kendisini herkesten kurnaz 
sanmasıdır. 

- La Roşfukold -
nu, kendisine A. shrdshretashrsu 

*Hakikati aramak bir çmgmlık
tır. Çünkü bulunsa bile, insan bu-
nu, kendisine düşman edinmeden, 
kimseye söyliyemez. 

- Benıarden dci Senplyer -

* Kendim.izi ıaklamasmı bil-
mezsek ba§kasmm SirrimIZI sak -
lıyacağmı nasıl iddia ede biliriz? 

- La Ro'fukold -
* Hak büyüklerin kılıcı, vazüc 

küçüklerin kalkanıdrr. 

- Lakorder -
* Kabahatlerimizi kabul ederiz; 

fakat bu s<5zlerimizi nezaketen 
tekzib etmeleri için ..• 

- Florlan -

Mektup 
"Eğer bu mektup llrıize geçmez

se bana ha.her vermeyi ihmal et. 
memenizi bilhassa. rica ederim. 
ÇilııkU •.• ,, 

1talyan fıuaaı 
~vuka.t (mUekkillne) - Demek 

bu zavallıyı pa.rasmı almak için öl
dürdün? 

Ma.znwı - Evet. 
Avukat - Adamcağmn para.sr. 

ha göz dikmişsin, bari canına lay -
masa.ydm. Öldürmeden parumı a.. 
lamaz mıydın? 

Maznun - Öyle yapacalttım a
ma herif bağırrp çağırryordu. Yok

sa. ben de sizin dUşilndUğünüz gibi 
~apa.rdnn. 

Piyango 
- Ceblerimi karıştırdım. Al -

da.nma.mıştnn: BüyU.k ikramiyeyi 
kaza.nan bilet bendeydi. 

- Sonra? 
- Sonra uyandım. 

Erkek - Böyle blribirimlz6 bu 
kadar yakın olduğmnm zaman 
kendimi cennetto sanıyorum. Ya 
senf 

Radın - Ben de etoblstet 

biiyUk valdenln ka.rşnmıa bu eefe.t 
de yeni bir rakip, Me:hmedin an 
nesi genç Turhan Sultan çıktt. 
İbrahim hapisteydi. Fakat şeyhül 
i&Am, İbrahim ta.ra.ftarlarnun bi 
mukabil ihtil.8.linden korkuyordu. 
İntilrammm da henüz tamamen a 
lmamamış olduğuna kaniydi. lbr 
hlıni elinden kaçırmak istemiyor 
du. Bir ikinci fetva vererek İb 
himin idsmmm cevazına hükmet 
ti. Bizzat saraya giderek, hapsedi 
diği odada ve gözlerinin önünd 
İbra.himi dilsizlere boğdurttu. 1b 
rahimi eğlendirmek için toplBlllnl 
bir llUıil kadm eski saraya sürül 
tdu. '.Ağ~arak giden bu odalıklar 
Uç yüzden fazlaydı. 

Bu türediler teınizl.endikten so 
ra, sa.rayda., bUtfuı. nUfuz ybıe ih 
tiyar Valde Sultanın eline geçti 
Fa.kat ~k g~edi. Yeni rakib 
Turhalu mahvetmek için de, kü 
çillt ~ah torunu DötdtıncU 
Mehmedi tahttan attırarek ka.rdc 
şi kUçük Süleyma.n.ı oturtmak ü 
zere yeni bir ihtilAI hazırladı. 

Bu husus İçin paşalaıı: ve yenI 
çeri ocağı erkft.nmı elde etti. 

Lakin, genç Valde Sultan dah 
çabuk davrandı. O da, saray er 
kA.nmı kendisine bendctti. Bilhas 
sa kızlarağası Süleyman Ağa. tf< 
iç oğlanları Turhanm. ve Dörd: · 
ctı Mehmedin taraftarları idi. 
sur bostancılar da çocuk pıaw·şu.ı:~ 
sadık idiler. Kösem, şehzade SU 
Ieyma.nı, sürgün edildiği eski sa 
raydan gizlice At meydanına gö 
derterek yeniçeriler tarafından pa 
dişa.h ilaıt edilmesini istedi. Bun 
için tesbit edilen gece de, gün 
battıktan b ir sa.at sonra, ihtilAI · 
ler Sultanahmet cam.ünde topl 
dılar. Fakat ayni gece, Kösem 
SUleyman Ağa ile adamları tara 
fmdan saraydaki dairesinde boğu 
larak idam olundu. !ç oğlanla 
odasma girdikleri zaman, ihtiya 
büyük Valde Sultan, kulağmd 
kocası Birinci Ahmcdin verdi~ 
kıymetli küpelerini çıkararak ke 
disini boğmağa gelen bir içoğla 
nma uzattı: 

- Güzel delikanlı. Merhame 
et! ..• 

Diye valvardI. Delikanlı da: 
- Hain kadın, fidyen geri kal 

sm! .. 
Diye bağırdı. 
Boğmağa gelenler, işlerini gö 

dükten !!l<>nra, sultanın zengin es 
vaplarmr, inci işlemeli terlikleri 
ne kadar soydular. Küpelerini, 
ll imn.inde bir bostancı çekip &1 
nuvtı. 

Nakleden 
:llmed Bftlend 
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Satye dav· sı 
F.6ki elektrik şlrketinlıı Fndık.. 

hdaki Sa.tie levazım binası, satı
şına fesat ka.rı...~trarak kıyn:ietin
den ıoo bin lira fazlaya satınalmak 
suretilo hazineyi zarara uğratmak
tan maznun eski Denizbank umum 
mUdürll Yusuf Ziya Önlş ve satış. 
tan komisyon aldığı iddia edilen 
Reasürans şirketi umum müdürü 
Refi Celül Bayar ile arkadaşları... 
nın birinci ağır cezadaki muhake
meleri flon safha.sına. gelmiştir. 

Bu sabah yapılan celsede miid_ 
deiumumt muavini Übeyd esas 
hakkındaki mütaleaamt söylemiş • 
Lir. 

Muhakemeye maznunların hep
.,i de vekilleri ile gelmiş bulunu • 
yorlardI. Salon hıncahınç dinleyi • 
cilerle dolmuştu. 

MUddeiumumt muavini 'Übeyt L 
ki saat 10 dakika. süren lddiana-
111esinde işi bUtUn teferrüatile izah 
ve teşrih etmiş, ve neticede Deniz 
bank umum müdürü Yusuf Ziya ö
n1ş, umwn mildtir muavini Tahir 
Kevkep. yapı ve binalar şefi mil. 
Hendis Neşet Kasnngilin ceza ka.. 
nununun 339 uncu maddesine, De. 
nizbank hukuk müşaviri tama.il lsa 
Canişin vazifesini suilsUmalden 
ceza kanununun 24.0 mcı, idare 
meclisi reisi Yu8Ul Ziya Taner, 
aza Şa.hlngiray ile Sedat Orol'un 
va.zlfelerinl ihmalden ceza kanunu
nun 240 mcı maddesine göre, ceza
la.rmın kesilmesini, yalnn Yusuf 
Ziya Öni~ ile Tah.!r Kcvkep hak.. 
km.da ihmal suçundan içtima alı. 
Urnınm · nazara alınmasını istedi. 

MUddelumumf muavini, binanm 

Ba.tm almmaama fesat kaıştırma.k
la irtikap suçlan sabit olmadığı i
çin Yusuf Ziya, Tahir Kevkep, ts_ 
mail tsa, umumi katip Sadun Ga
lip ve mühendis Kasnngil, umum 
müdür muavini Hamdi Emin Ça
pın bu noktalardan bere.etlerini ve 
satıştan komisyon aldıkları iddia 
edilen Reassüran.s müdür umumisi 
Refi Bayar, hukuk milşaviri Atıf 
Ödül, mlldür muavini Malik Kev
kep, Meteos Tamelin irtikap suç. 
lan sabit olmadığından bernetlerL 
ne ve ayrıca Sadun Galibin de 
Vekllete yanlış beyan ve saire auç
larından da sabit olmadrğından 
bu noktadan da beraetine karar 
verilmesini istedl 

Muhakeme, mazntınlarm müda
faalarmş yapmaları için 13 nisan 
saat 9,5 btrakıldı. 

İSTENEN MADDELERDE TA. 
YİN EDİLEN CEZALAR 

Yusuf Ziya ö~. Tahir Kevkep 
ve mühendis Neşet Kasnngil hak. 
km.da tatbiki istenen ceza kanunu
nun 339 uncu maddesi. bil' memu
nın memuriyetini icrada kısmen ve 
ya tama.men sahte evrak ta.n.zi.m 
veya ha.kikt bir varaka}ıı tağyir ve 
tahrif elyemes! suçundan dolayı 
Uç seneden on seneye kadar hapis 
cezası tayin etmektedir. 
Diğer bazı maznunlar hakkında 

tatbiki istenen 240 mcı madde ise, 
kanunda yazılı mallardan ba.şka 
her ne suretle olnrsa olsun vazi. 
fesini suiistimal eden memurlara 
3 aydan 3 seneye kadar hapis ce
zası vermektedir, 

'' Vak 1 t Alman donanması 
. '' Başkumandanı 

Gazetesi Amiral Rederin istifası 
Üçüncü tertip kitap m:ı:~:°!ıS:; 
kuponlarının neş
rine bugüu başladı 

BlrlncJ ve lkJncl tıertlp kitap kupoa
~rmm 'ördllğil tahminden ook fazla 
.ığbet llzerlne Vakit ıtuet.eel, 1&ym 
kuyucuları için UçUncU ve tevka!Ade 
lr kitap aed.sl lıaurlaımt ve bu~ 

ı n itibaren neşre lıatla.mıttır. 
Bu t.ertibe 1kl bin 1ayfalık bet 116-

Uk roman koniılmUJtur ki kıymetleri 
ıaklanda b1r fikir edJnm.ek lgin yal-
117. lslmlerlnl öğ'n'ınlııek kll&;yet ede
cektir. 

BUD.IAr, lnefhm Fnmm mahantri 
MI~ ZevaltODIJJl m. ıteÇktn .ederi 
olan: 

Pardayanın oğlu, Par
dayanın kızı, Kahra· 
man kız, Markiz dö 
Pompadur, Cücenin aş· 
kı romanlandır. 

Tafsll'tuu Vald:t P"-etıeabıde 1ııaı. 
MJc:amm, 

Pek nadir zuhur eden 
bu fırsattan herhalde is .. 
ti fade ediniz. 

Loadra, SO - Ntyu:c Kronikl gaze. 
tea1 Hitlertn ordu ve donanma erk&.
nile temaalarda. bulunduğunu v• Al
man don.a.nmasmm. memnun olmadı
tmı Alman donanması başkumanda· 
01 amiral Redere bildirdiğini yazmak· 
tadır. Bu gueteye göre Alman a.mi· 
ra.llnin bu aebeble ~Ufa etmesi lhti-
mali vardır. 

Belediyenin alacağı 35 
otobüs 

Belediyenin almak ı.tedlğt 3~ oto· 
bUa lçln tıyat teklif etmtı olan hıı;i
ll.z ftrmala.rmda.n blrl yapılan teşeb· 
bUSler Uzerine beher otobUa lçln iste· 
dlğt 2280 hıgiliz lirasını 2000 lnglll.% 
llrasma fndirmt~tlr. Bunun bedeli ta
kasla ve prim verilmek suretlle tsde
necektır. hıglllz ta.kası 70 den ~O ye 
ve hıgiliz lirası da ~21 den 480 ne 
dtl§müı olduğlma g6re bu fiyat bele
diyece uygun görülmektedir. Maama
fth keyfiyet Pahlliye ve Nn.lla vekA· 
letlerlno bildlrllm.lştlr. Muva.!ık görül· 
dUğü takdirde derhal siparişler yapı
lacakt:rr. 

Tayyareci Düma 
bu sabah gömüldü 

muhasebec •I Eski.şehirdeki as.kert hava mek-
tebi öğret.menlerinden maruf Fran
sız tayya.reclsi Duma vefat et.miş Ça.1$ğı Elektron mUeı:ıeeısesinin 

lcuasmdan, iki gün evvel aa.beJı 
erken gelerek, 8800 kUsOr lira ça.. 
lan mllessesenin muhasebecl$i Rı.. 
sa Paker ile bu paraları saklamak
tan ouçlu kız kartleşi Salihanm mu.. 
hakemelerine bu sabah Beyoğlu 
aallye ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Muhakeme cürmü meşhut k.a.nu· 
nuna göre yilrlitUldUğünden bugün 
hem suçlular mtidafaalarmı ya.pa_ 
cak hem de mahkeme kararını ve
recekU. 

Fakat muhakeme başlar başla_ 
mu ıuçlu vekili Hamdi Halim, 
ilk saz olarak mUekkill Rrza Pfık
erin ,uuruna malik olmadığını ve 
hırsızlığı da böyle şuursuz bir a. 
nmda işlediğini iddia etmiş ve tıb
bı adlide müşahede nltma alınma. 
smı istemiştir. 

Hii.kim Emin Ali isteği kanuni bul
muş, ancak suçlunun hakikaten de_ 
li olup olmadığınm ve müşahede
haneye yatmL'Ilasına lüzum bulu.. 
nup bulunmı:ıdığınm tesbitl için Rı
za Pakerin evvela adliye doktoru 
tarfından muayene edilmesine ka_ 
rar vermiş ve muhakemeyi ögıe
clen sonra smıt üçe bırakmıştır. 

Mecidiyeköy hastanesi
nin mukavelesi 

imzalandı 
M:eddiyeköyiliıde vücuda. cetirtle

cek 1000 yataklı ıehlr he.ataneatnJn 
proJes1n• alt uıukavele bu sabah vl-
10.yetı. !~alanmıştır. Proje mimar 
Valtel' tar&tmdan yapılacaktır. 

ve cenazesi dün akşamkl trenle 
Haydarpaşa.ya getirilmi~tir. Cena.. 
ze bu sabah askeri: merasimle ve 
Fransız konsolosluğu erkD.nmm iş
tiraklle ke.ldıl"llarak Feriköytindekl 
Fransız meza.rhğma defnedilmiş • 
tir. 

Umumt Harpte bir çok düşman 
tayyareleroini düşürmcğe muvaf
fak oln.n Dtuna'nın beynelmilel bir 
şöhreti vardI. 

Türkivede ''Kral 
Kar ol köyü,, 

Romanya meclisi tahsi
satı ittifakla kabul etti 
Bülnt•.ıı, SO - Romanya hnrlclye 

nazın Gafcnko, TUrklyede zelzele 
mıntakıısmda Kral Karo! namına bir 
nllmı.ıne köyiln i~a.sı tahsisatının tef 
rlki için mebusrı.n mocllsinc blr kanun 
lll.yilııuıı vermiş ve: 

" -- Bu suretle Romen mUleUnln 
cesur ve dllrli.st dostumıız T\lrklyeye 
k&rşt tesanUt h!slcrimlzl lstmt t'lntlş 

olar.altız.. demi§Ur. 
Mcbusan meclisi. Ga.enkonuıı bu 

s&!lcrirıl ve köyUn inııasına alt tah ı. 

satı nlkr.~Jarla ve mtittcfiknn k&hııl 

etmlgtir. 

Suriç PariAten ayrıldı 
l'artıı, so - Sovyet RU":l<llttın ıutbJK 

se!irl. Suriç, dün Semplon ekRpreı;lle 

Parlırten ayrılmıştır. 

Dün Bakırköyünde 

Zehirlenen 
10 amele 

Halkın gözü 
önünde bir 

saatten tazla 

ktvrandı 
Dl.in Veliefenill at kô§U sa.hasın-

da on amelenin zehirlenmesıle netice
lenen bir hAd1H olınu,tur. 

Vaka ıu sureUe cereyan etmişUr: 
Giresun mebu..u Fikret Atlıya ait 

arazide çalışmakta. olan bu amele öğ-
1• yemeği için plşlrdlklerl kuru fa.ııul
yeya ~ biber zaıınile tarkma 
va.rrno.clan zehirll bir maddeyi koy
muşlardır. 

Fakat yemeği yerken hepsi zehir
lenerek müthiş sancılarla çırpınmaya 
başlamışlardır. 

Çittlik kl\hyası, bir kıSlllI tehlikeli 
vaziyette olan bu zavallı işçileri teda
vi ettirmek için Bakırköy belediye 
ba§hekimliğlne götilrınUştür. 

Ancak şlkl\yetıere göre, can kurta
raıı otomobilinin bir saat kadar gecik· 
mesl yilzünden bunlar derhal haata
neye kaldırılamaını§, belediye binası 

kapIBı önünde toplanan birçok halkın 
k&rşımıda fecl bir halde bir hayli 
bekletildikten sonı11. nihayet pollBl.Dı 

mUdahalealle taka! otomobilleri teda.· 
rik edilerek Yedllrule Ermeni hastane
sine naldolunmuşlardır. 

Belediye başhekimliği, bunların lld 
sa.at bekletlldiklerlne dair lddtalarm 
doğru olmadığuU, nııldlden evval ıa.
zımgelen Uk tedavinin yapıldığını, 

zehirlenenlerin tehllkell vaziyetten 
kurtulmu ıolduklarmı, derhal hasta
neye kaldırılamamalarma ancak •O 
dakika uğraştıktan sonra t&ka1 oto
moblll bulunabJlmesl aebeb olduğunu 
bildirmektedir. 

Haata.la.n nakil ic;ln tutulan ot.omo. 
billerin paralan, çiftlik kAhyasmda.n 
alınmıştır. Amelenin koşu saha.smda
kl binada ele geçirdikleri aıçanotu ve 
ya sülUğen olması muhtemel blr zebl· 
rl ya.nlı§ltkla kırmızı biber yerine 
kullandıkları resmen tespit olunmUJ· 
tur. Jandanna l§e el koymU!'J ve tah 
kikata gtrlşml§Ur. 

Hava hücumlarına 
karşı 
( BaJtarafı 1 incide) 

- latanbula hiç bir dü§man tayya
resi yakle.şamıyacaktır. Böyle bir te
şebbüse girişecek tayyarelerin dUıü
rüleceklert muhakkaktır.,. 
AMİRAL MUKEN \'tLAYE'ITE 
Diğer taraftan bu aabah saat on 

buçufa doğ'ru vilö.yette vali ve bele
diye reisi Lôt!l Kırdarm nezdinde, 
Fransız pa.ait korunma mütehauw 
amiral Murenln lşUraklle bir toplantı 
yapıllmıot:rr. 

Seferberllk ve emniyet • müdürleri 
de içtimada hazır bulunmıışlarda. 

Amirale, ııehr!mlzde ya.prlan paslf 
korunma hurrlıld&:rı hakkmı;ia esaah 
izahat verilmiş ve bundan aonra alt· 
nacak tedbirler üzerinde görUgUlmüıt· 
tur. 

Amiral bu toplantıyı müteakip, 
korunma tedblrle:-inln tatblkatınr, 

umumi sığınakları ve ileride sığınak 
hıülne konulabilecek yerleri görmeğl 
istediği, ancak vaziyeti tetkik ettik· 
ten ıonra. noksanları ve ne gibi ter
Ubata lhUyaç olduğunu bildirmek 
mUrnkün olabileceğini söyleını, ve ıııe

!"erberlik mildtirile birlii<te ııehrlm!zde 
dola.earak tetkiklerine b&şlam~tır. 

Amiral bir muharrlrlmize kı.ımca 

elemiştir ki: 
- TUrkiyedeld tema.ş ve tetkikle

rimden çok memnunum. Bu dost meın 
lekette gezdiğim yerlerde tayyare 
hücumlarına karşı yapılan pasif ko
runma tertibatını iyi buldum. Burada 
birkaç gün kaldıktan sonra Anlt::m:.ya 
giderek raporumu hUkômete verece· 
ğim. tstanbulc'a bulunmaklığımcl:ın 

i.sti!nı.!e ederek bir pas!! korunma 
tecrllbeal yapılıp yapılmıyaca;'tı ho
nü.ı malOm ue:lldir. 

Tetkll•lerlm esnaııında lüzum görü· 
!Ursa yapılacaktır. 

Alman donanmasında 
hazırlık 

Londra, 30 - ALr.anyadan gelen 
Almanyadan İsviçreye gelen 

mallımata göre Alınan donanma· 
sında mühim ha:ı:ırlıl:lar yapıl· 
maktadır. 4B y;ı.şma ka<l:n olen 
ihtiyatlar dlf.ıh altına çağrılmış
tır. Alrnanyanın Norveç sıılarrna 
gemiler göndncce~i Ye hunların 
hava k•ıvvctlcrinin de miiuılıerc
tiJe lnp,tliz fıl,>~tına bir darbe in· 
dirmeğe çalıştıkları bildirilmekte
dir. 

Abluka çenberinln delikleri 
tedricen kapatılması kararlaştı 

( Baıtaraf1 l incide) 
tedricen kapatılmasına matuf pek 
mühim kararlar ittihaz edildiğini 
yazmaktadır. 

Fransız • İngiliz beyanatının 
Avrupanın hükumet merkezle
rinde husule getirdiği kuvvetlı 
intiba hakkında tefsirlerde bulu
nan Fransız mahfellerinde A vru
panın şimalindeki memleketlerin 
şimdi daha realist bir noktai na· 
zar kabul ettikleri beyan edilmek.. 
tedir. Filvaki Norveç Şimal deni
zinde devriye gezen İngiliz harp 
gamilerine taarruz etmek Uzere 
Norveç karasularına giren Alman 
tahtelbahirlerini tevkif etmekle 
haklarının müdafaası için enerjik 
hareketlerde bulunulacağını isbat 
etmiştir. 
ÇEMBERLA YN KARARLARA 

DAtR BEYANATTA 
BULUNACAK 

Londra, 30 - İngiliz başvekili 
Çemberlayn önüm.Uzdeki salı gü· 
nil, müttefiklerin yüksek harp 
şurasmda verdikleri kararlara da. 
ir Avam kamarasında beyanatta 
bulunacaktrr. 
ABLUKANIN SlDDETLENDl

RILMESt ••. 
Harp şQrasında verilen karar· 

dan bahseden Frans1z ajansı 
diyor ki: 

"İki memleket araımdaki ka
yıtsız ve §att111% tam ve mutlak 
anlaşma bu sefer geniJ, tam ve 
azimkar bir hareket plarunı is.. 
tihdaf eylemektedir. Bu plan 
harbi yeni bir safhaya sokacaktır. 

Müttefikler, Göbels'in "harbi 
çürütüp kokutmak" planını akim 
bıraktıracak vasıtalara malik bu
lunuyorlar. 

Meselelerin ön safında abluka
nın şiddetlendirilmesi gdmekte
dir: Müttefikler kontrolil, bita
rafları sıkıntıya düşürmemek i
çin icap ettiği ~iddette tatbik edil
miyordu. Bu bitarafludan bazı
ları nezdinde Almanya ortaklık 
veya müma~tklrlık buluyor
du. Müttefiklerin tek bir hedefi 
vardır ki o da zaferdir. Binaena~ 
leyh bazı milletler için mahzur· 
ları mucip olabilecek tedbirlere 
dahi tevessül olunmuştur. 

A bJuıkanm yalnız deniz aafha
ıı değil kara safhası da tetkik e
dilmiştir. Bu hususta da çok mü
him kararlar verilmiştir. Bunun 
en göze çarpan misali İngiltere 
hariciye nazırı Lord Halifakı 
tarafmdan BalkanJardaki İngiliz 
elçilerinin Londraya davet edil· 
miş olmalarıdır. 

Alman - Rus münasebatı ve 
keza diğer buytik bitaraflann AL. 
manya ile olan ticaretleri müza~ 
kere edilmiş ve kat'i bir hattı ha 
re ket tesbit edilmiştir. 

Hiç şüphe yok ki bu tedbirle· 
rin tevlit edebileceği aksülamel
Jer hesaba katılmıştır. Eğer harp 
ilcaatı bu gibi ihtilltlar çıkarırsa 
Pariste olduğu gibi Londrada da 
hiç kimse bunlara karşı koymak
ta tereddüt etnıiyecektir. Bütün 
askeri safhalar nazan itibara a· 
lınmıştır. 

Bittabi, mer1tez cephesinde 
harbin sevk ve idaresi de Lond· 
rada müzakere edilmiştir. 

Bütün sahalarda mutabakat oL 
mu~ ve müsbet teklifler, telkin
ler derhal karar haline getiril· 
miştir.,' 

AVRUPANN CENUBUNDA 
VE ŞiMALiNDE 

Verilen kararlar her tarafta 
büyük akisler uyandırmıştır. 1s
vc11tc karara verilen mana, A•ı. 
rupanın cenubunda ve §İmalinde 
daha enerjik bir harekete geçile
ceği merkezindedir. 

Diğer taraftan, faveç efHrı 
umumiyesi, Norveç limanların· 
can yapılan İsveç demir maden· 
leri ihracatmı durdurmak Nor
veçin coğrafi vaziyetini Almanla
rrn istismar etmesine mani olmak 
üzere İng-iltere tl'rafından vak1n· 
da harekete gc~ileceği miltale.ı
sındadır. 

BELÇiKA SiY ASI 
MAHFELLE.RlNDE 

İngiliz - Fransız diPlomasisinin 
mühim hareketlerde bulunmak 
üzere olduğu kanaati mevcuttur. 

Londra yliksek konıeyinin ka
rarları Macar efkgrı umumiyesin· 
de büyük bir tesir ve intiba hasıl 
etmiştir. Macar gazeteleri müttc· 
fiklerin büyi.ik bir diplomatik fa_ 
aliyetine intizar etmektedirler. 

tNGlL TERENiN BALKAN-
LARDAKi ELÇİLER! 

Londra, 30 - ingUterenin An. 
kara, Sofya, Atina., Bükreı, Bcl
grat ve Budapcş.te elçilc-rln.in 

Londraya davetlerini~ ıaıtılacak 
bir h~dise olmadığı bildirilmekle 
beraber bunun ehemmiyeti giz
lenmiyor. 

Times ile Daily telegraf, gaze
t~leri bu konferansın Almanya 
tarafından Avrupanın bu mınta -
kasında yakınlarda sarfedilmiş 
olan diplomatik ve iktısadi fa
aliyetin neticesi olduğuna ehem· 
miyctle işaret etmektedirler. 

TA YMIS GAZETESi 
Bu münasebetle Balkan mem · 

leketlerinin karışık vaziyetini te.. 
barUz ettirerek, Ba.JJ<anlardaki, 
Alman - İtalvan nufuz mücadele
sini, Rusyan;n Besarabya Uzerin· 
deki emetıerini mevzuubahs et -
mekte1 Balkan blokunun, Türki· 
yenin müzaheretite yaptığı mu -
kavemeti, iktısadt kazançlar te
mini maksadile Almanlar tara • 
fından yapılan tehdit ve yaltak -
lanma manevraları üzerinde İn
giltere tarafından icra edilen 
gözcülüğü zikreyJemektedir. 

Denizyolları koo
peratif inin eskı 

idare heyeti 
Umumi heyet kararile 
mahkemeye verilecek 
J:?enizyolla.n kooperautlntn tetıelik. 

umum! heyet toplantısı buglliı saat 
an birde yapılmıştır. 

Geçen seneld 12 bln küsur lira 
zarara mukabil bu sene 2077 lira dört 
kuru§ kA.r edildiği anlaşilınıştır. Ys.f
n.ız geçen yıl ıı.ınortısman ayrılmadı· 

fmda.n bu para.nm tamamen amortis· 
man olarak ayrılmasma ve hissedarın 
hakkın& ve faiz verilmemesi karar
laşmıftır. 

Toplantıda, geçen ıeneld zarara 
ııebeb olan o zamanki idare meclisi 
hakkmda be§ klştılk tahkikat heyeti 
raporu okunmuştur. Bunda Kocataıı 

suyu fabrika.sının ilk sene kooperatı
!c 17 bJn ktısur Ura zarar ettirdiği ve 
buna rağmen fabrika ile olan muka· 
velentn dört ıenellk ikinci kısmmın 
o zamanki. idare heyell ta.ra.fmdan 
D4ll1Utıanktan gelen bir emirle deva
mı kabul edildiği bUdlrUlyordu. 

Denüıbaııkt.Aıı relen emirde banka 
umuml kAtibi Sedat Rıza. ile umum 
müdür mu:ıvtnl Tahir Kevkeb.in imza
lan. bulundu~ ve bunun Uzerine 
Hamdi E"Tl Çnp, Ha.mit Saraçoğlu, 
Fuat .Musn, i Yenal ve İbrahim 
Muratt:an rı ..... , :ep o zamanki idare 
heyeUnln ı:neyan.nda bulunan zarara 
rağmen Kocataş mukavelesini yenile· 
dikleri ll~ve ed!Uyordu. Bu vazıyet U· 
zerine suçlu gl:irUlen esld idare heyeti 
hakkında kanuni taldbııt yapılması 

unıumı heyet tare..tından kara.rla§mı§· 
tır. Kocata§ !abrik&ıJı bu yıl da koo
pera.tlil dokuz bin küsur Ura zarara 
sokmu~tur. 

Balkanlara harp 
neden gelem az 1 

( Ba~ tarah 1 incide) 
yeni bir cephe vileude getirmek 
Almanyanm menfaatlerine muga _ 
yirdir, 

Sovyetler Birliğinin Finlandiya 
seferinden sonra yen! sergüzeutıe
rc atılaca.ğı sureti umumiyetle ıan
nedilmemektedir. Nlha.yet Bıtlkan
lar Polonya.ya ve Finlandiyaya ben 
zemezler. Balkan memleketlerine 
Fransızlar ve İngilizler yardım e. 
debilirler. B:ı ~ıülahua Türk e!kiL 
rrumumiyeııine göre, her şeyden 
ziyade Balkanlarr taarruza karşı 
korumağa. k8.fi gelir.,, -----
Şehrimize gelen Alman 

it adamları 
Bugünlerde gelen Alman iş adam

ları gene çoğıılmıştrr. 
Dün Uç ve bugün de iki Alman ta

clri oehrimb;e gelmişlerdir. Bunlar 
piyasayı tetkik; edeoeklerln1, seyahat· 
!erinin tUtlln mUbayaasile a.lô.kada.r 
olduğunu söylemlşlcrdlr. Bundan baş
ki\ Uç 1ngili.z tt'knlsyenı de bugünkU 
konvaneJyonel treninin yolcuları ara
ıımdadır. 

Sakar fa ağzında 
Yeni bir demir madeni 

bulundu 
Ankan ı9 - Sakarya ağzında. ve 

Karadeniz sahilinde yeni bir demir 
madeıı.l bulunmuştur. Maden 8S kUo
metre lmtldat eden hlr 1111.lıayı kapla
maktadır v• hemen yerin se.thmda. 
oldutpnda.n lbncr pek kolaydır. 114&-

Gayrimübadil bonoları 

Sahtekarhk tahkik 
etili yor 

MUbadU bonoları Uzerinde mUhlı:n 

bir aahtckQ.rlık meydana çıkanlmıı:ı

tır. Ziraat bankası tara.tından öden
mekt. olaıı mübadil bonolarının U
zerlerlnde bulunan Maliye veltillnln 
imzası taklld edilerek sahte bonolar 
tanzim olunmuş ve bu auretle şimdiyi! 
kadar Ziraat bankasından otuz bin 
Ilra.)'a yakın bir para alınınışbr. 
Bonoların üzerinde ıiı:ndiki Meclis 

reisl ve eski Maliye vekili Mu!ltafR. 
Abdülhalik Rendanrn lmzası bulunu· 
yordu. 

Ziraat bankası umum mUdUrU NUs· 
ret bu sabtekArlık etrafmda §Unları 
söylemlştlr: 

- Maliye vekAlet1 mübadil bo:ıolr. • 
rmdan bazılarmm tahrif edild1J . n<le.:ı 

şüphelenmiııtir. Bu mevzu tahkik e· 
dllmektedir. HUkümetln ve mUddelu· 
mwnlliğtıı yaptıg-ı tahkikat net!celcn· 
medlkçe bu hmıuııta katt bir şey sö~ .. 
lenemez. Haber belkt doı;tu, belki '1P 
ya.nlı§tır. 

Maliye vekA.letl, Ziraat banl::ı.sının 
bUtUn oubelerlne emir vererek nıub·ı· 
dil bonolarınıı. mukabU yapılan tetll· 
ye.tm durduruiına.smr bildlrmiştlr. 

Bono hA.mlllerl ellerindeld bonolnrı 

Maliye vekA.lett tah.silAt müdUrlüğUne 
göndereceklerdir • 

Yedek suba vların 
talim müddeti~ri 

{Bıqtara!ı l inci.!c) 
ne artan ordu teçhizatının fevkl. 
lade tenevvüü ve tekemmülü kar -
şısmda bunları öğretebilme;. içi:ı 
oldu~u kadar talim v~ terbiye 
hususunda da zikredilen subav. 
ların silfilı altında kalacakları 
mliddetin vekiIJer heyetince uza. 
tılması salahiyeti istenilmekte <'1. 
duğunu bildirmi§ ve Fuad Girmen 
tarafından il~vesi istenikn bcnc!e 
lüzum görmediğini, hükumetin e. 
sasen bu temdidi icabettirccek 
fevlcaHidc haller görm~dikçe böy. 
le bir karara gitmiyeceğini bil. 
dirmiştir. Bu mevzu üzerinde 
söz; alan muhtelif hatiplerden 
sonra Fuad Sirmenin takriri ka
bul edilerek "fevkalade hallerde" 
kaide ilave olunmak ıturetivle bu 
fıkralar tasvip oltmmu~tur. 

Meclis pazartesi günü toplana. 
caktır. 

Türkişe Post 
kapatı~dı 

On llç sonedenberi şehtimi7.do 
grkma.kta olan Alm~ca "TUrkiP,C 
Post" gazetesi dün Velliller HP:·r
ti kararlle kapatılmrşt1r. 

An.karadan bildirildiği.ne göre. 
sed kararına, bu gazetenin m~mle. 
ket siyasi menfaatlerine ayk:ıı 
gör\ilen ncşriyat1 sı;>bcp olm "·tı.:r. 

Bu husW!lta dilrı akşrun vi' ı'·~te 
tebligat yapılmış, bunun \;zcrineı 
kararın tatbiki için hilk\ınıetin em
ri emni>•et mildürlüğün" havale o· 
lwımuştur. 

Saa.t yirmiye doğru znbıta ıne• 
murlanndan mürekkep bir heyc>t 
guetenin Beyoğlunda. Yüksekka.l. 
dmmdaki idare-ha.nesine gidere:c 
ın\ie5$e5enin sahibi Muzaffer Toy. 
demlr'l aramrstrr. 

Fakat bu esnada kendisi ga.ze:~ 
tede bulunmadığından, gazetenin 
artrk çıkanlmzyaeağma dair tezke
re Alman muharrirlercen Dr. Şc
f er'e tebliğ edi!miş ve ımzası a. 
lmmıştır. Bundan ba§ka matbaa.da 
araştırmalar ya.ptlm.Jf ve bir tak~ 
kağıUar toplanarak götUri.ilın~ 
tur. Bunlar araamd.a. l>ozı yazı ın~
veddeleri de vardır. 

Mesdut gazete men.5up1ar..nd.an 
biri bu ıııabah bir xnuharrirJ.ınlZC
şunlan söyl~tir: 

- Gazetenin niçin luıpat.ıldığınt 
bilmiyoruz. Sedde ait vilayet teb
llğlnde, sadece Heyeti Vekile kara-

nndan bahsedilmektedir. Bu tcd. 
bire neden lüzum görUldüğU ve 
gazetenin ne kadar .müddetle ka
patıldığı hakkında bir kayıt yok
tur. 

Alman evrak, bundan blr müd
det evvel Alman sefaretinin bas
tırdığı broşür meselesi dolayısile 
yapılan ıı.ra.ştırmada. topla.nan ka
ğrtlarosuı !arkJı değildJr. :Matbaa 
açık buluı:una.kt.adır. Mesdnt gaze
tenin sabin ve mulııırrirled hak
kında tahlbat yapılacağma dnir 
malumatının: yoktur.,, 

rleı:ı kUkUrtten Azadedir. Cevheri, DiV'· 
rtktekt k11.clar rengin ol~~ mr.kla be• 
raber yt1':d.e kll'lı m.lkt.annı bulm1Lk
tadır. 

• 

il •. 
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~rt Larsenin yanma gittiğim zaman dumandan 
~iruluyordum Elimi uza tarak onu ara§tırdım. 
~eektaiz yatıyordu; 

F akat kimono geri çekilince l·lidekidıinin elinde 
bir revolver gorülmüş ve bundan çıkan bir kur
şun Hidekichinin kalbini parçalamıştı. 

~: 238~:~ bir kanaatle: 

1 

ade etim. Kurt Larsen baygındı, 

1 
~r şey yanıyor, dedi· la.kın birkaç dakika sonra içerdeki 

- Kiku San, muhterem baba. ( Gelincikçiçeğinden de bazı şeyler 
nız ecdatlann:ı kavuştu! öğrenmek istiyordu. Fakat, Gelin· 

t birden merdivene fırla- hava temizlenince kendine geldı. 

a
~rı yolda onu geçerek Hemen kalem kağıt istedi ve; 
ıktım. A vcılann kama. - Rica ederim müdahale etme· 
oğru kesif bir duman >;n, ~imdi tebessüm ediyorum, di· 

Zavallı kızcağız bu son cümleyi cikçiçeği elleri ile misafirinin ra· 
işidir işitmez acı acı haykırdı ve hatım temin etmekle meşguldü. 
yere düştü· Oda sessizdi, yerde Gelincikçiçeği artık ihtiyarlamaya 
cansız bir vücut yatıyordu. başlamış bir geisha idi, fakat ister 

S 
du. • ye yazdı. Biraz sonra da şunları 

1 t~1I!l içine dalarak merdi - karaladı: 

Yandaki odadan ise şarkılar se bir genç geisha gibi neşeli o!a· 

"6" aşa~ inerken kendi ken· - Görüyorsunuz ya, ben Ml~ 
mayanın bir parçasıyım. 

~ henüz ölmedi, diye - Çok şükür ki mayanın pek 

çalgılar duyuluyordu, yukarda biı bilir ve bu neşesile kendisini genç 
gramofon çalıyor ve damlar işidi- gösterebilirdi. Geishalar ihtiyarla· 
liyordu. mazlar, bunlardaki hususiyet ve 

lshiga yavaş yavaş do~dutu ve bazı gizli ilaçlar onları daima genç 

~"" .dwn. küçük bir zerresisiniz, dedim. ayağa kalktı: • gösterir .. Onların bazı beyaz ka· 

'-.. Cicli&e,E'crk yerde duman öyle ke - Teşekkür ederim, diye yazdı, - Kiku San, istirahat ediniz. dınlar gibi hayatı suiistimal ettik 

f.oı~\ncak el yardımile ilerli _ fakat düşünün ki ö:meden evvel Ben yann yine geleceğim! dedi. teri de yoktur, bu da onlan UZ.Wl 

~,.· :dwn. Kurt Larsenin daha çok küçüleceğim. Kiku'nun bütün kuvvetiyle zamanlar genç yaşatır· 

~
~ • iç.imden bir türlü çıkını _ Son bir gayretle sunlan da Ha.ve 

1 
e her an, o koca devin etti: 

O Ot O
ma sanJacağıru bekliyor • - Muhakemem tamamen yerin 
an korkum 0 kadar arttı de Hurnp.Hatta diyebilirim ki eski 

.il! :rak güverteye çıkmak ar _ sinden daha vazih dlişünebiliyo· 

zaptettiği gözyaşları şimdi sel gi· 
bi akıyor ve yüzündeki beyaz pud· 
ralar üstünde kendilerine birer yol 
çiziyordu. 

So~ outnn arzularırnr yenecekti. rum. Artık hiçbir şey beni rahat· 
ı~b Mocıu hatırladım. Son defa, sız etmiyor. Temerküz kabiliye· 
sevi arun san ışığında gördüğüm tim fevkalMe. Bütün mcvcudiye· 

tennnçı' dolu .YÜZÜ, nemli, iri kahve- timle buradayım. 

BiR MUTTEFIK 

lshiga ertesi gün müdüriyete 
geldiği vakıt, Amirini masasının 

ba5ında birtakım evraklan ·tanzim 
ederken buldu. lshiga derhal ah -
vali ve gördüklerini lmirine anlat
mağa başladı. Fakat !miri ona 
bugün ne garip görünüyordu? 

-~ göz! b' Bu, mezardan alınan bir mek· önu ..ı_ en ırdenbire gözümün 
n\.IC canland tup, gibiydi; çünkü bu adamın rn....... ı. Artık geri gide---. .,~un. vücudu artık onun türbesi, lahdı 

l\.un Larscni . •v· olmuştu. Ruhu, mevtat rnahbeste 
~ n yanına gıttıgım yaşamakta devam ediyordu. O ruh, 
l~Jirrı~ durnandan boğuluyordum. son münakale hattı da kopuncaya 
llarekeuz:ıtarak onu araştırdım. kadar ıstırap çekmekte ve yaşa· 
b'11'!>. ktsr.ı Yatıyordu; temasırnla ·- makta devam edecekti. Ondan son 
ra~ttrd ırnt1dadı. Battaniyelerini a. ra cla bir müddet daha ya~ayıp 

Yoksa o böyle mi zannediyor -
du? Müfetti~ her zamanki gibi 
koltuğunda oturınu~ ve mütebes· 
simane muavininin beyanatını din 
liyordu. Fakat se3Siz ve her vakıt· 
ki gibi hareketli değildi· lshiganın 
söylediklerini dinledikten sonra 
müfettiş Hidekichi adeta yeniden 
hayata gelmişe benzemişti. 

l'oktu ırn. Sıcaklık, at~ emaresi duymıyaca!Jm kim temin edebi· 
l·ör ed Buna rağmen gözlerimi lirdi. 
ı, 1.ıh .en. beni boğan o dumanın 
an kaldtak bir rnenbaı vardı. Bir 

'nclirn· k ,.,,,.. tııll i . ı aybederek kamara -
~u~nde deli gibi sağa sola ko· 

0 a başladım. 
tln\ltj rtadaki masaya öyle bir çarp· 
t.'liJcnı &ol~ kesildi.lakin bu mil 
clıl'll e .ııhnimi toparlamaya yar· 
)"an ~~tı. Yeqnğı;n J<ırnıldayamı· 
rıll(J ~ adamın an~ kendi civa· 
lan~ \e uzanabileceği bir yerde 
<1.lnı. n tıkarabileceğini düşün· 

~ l\ 
Or:ı0~ l..arsenin yanına döndüm. 
~ut:\. ~lOda tesadüf ettir.ı. O bo
~ffQ vayı ne ıam:ındanberi te
t.a ltau'tı:1ekteydi bilm~yordum. O 

...... bır sesle haykırdım: 
• ca~buk güverteye çık! 

kı~ı: ·P, kısık Lir sesle itiraza kal· 

'P~ Ona . aına Hamfri. 
......, 1( §Iddetıe haykırdım: 
?ı.ıur ıca ederim çık! 

ta altı 1ane ~11n1mdan ayrıldı. Son 
l'tı!aın:a geldi: Ya merdivenlerı 
. ı\rıca ~? 

11111 ilt ~dan koştum. Merdin~
~~tt Şmda durdum. Belki de 
~\Jt iti ~knu~tı. Ben orada tered· 
ıt~~e dururken onun sesini 

~dlaınfrı kayboldum. 

i bu bütün .. ı .... : . ti'k t"· 
ııarı ...... :u ıs ame "' 
lt Yoklarken buldum ve 

h. l.I .... ekerek '-""r .. ükl. • k 
.'l< ""' • "" ı sur ı}>ere · 

~~ta ~nl.erden &üverttye çıkart· 
t h:!llltz hava b' .k . 'b' r ır ı sır gı ı te· 

ı. · Mocı ~ sadece b:ıvgmdı O· 
td..ı'rtoo " • 1~: e hırakaral< tekrar a· 

~111 un. 
ııeı k un 

'- ).ı rnenbaı Kurt L.ırsene 
4t... 'iı ı 1.ı"\lk 0lınahydı. Artık buna 
·"" >1e ·an·di 

' 1 m. Onun için doğ· 

'k 
nun ranzas k 

, "el . . ına oştum. Onun 

' 

erını araşınrken e:imin 

~~ bir t~Y düştü. · Elim 

b
, "a zaman anladım. Us· 

' 
t 

llZanın aralıklarından ot 
utuşturmustu. Sol kolunu 

Pacak k 
Al adar kullanabili· 

· t?nd 
lenecek k: tutuşturulan ve 

ubctli ot . ar hava bulamryan 
rnıncter · . . . 

ıktaydı. ıçın ıçın yan· 

Ben ot minde . 
ınki havada b~;dYer~ çekerken 
erdi ve alev aı enbıre da~lı· 

.ev vanmağa b l 
ı. Ranzadakj ya • aşa· 
imle söndürdüm nan ot parçalan 

n güverte~e koşt:ı.ncfes almak 

:vanan mındeti Söndü . 
3C kova !U kifau-.. ttr:ncıc içın 

d """'- e ı. On da· 
~ 50'lra. uman epeyce actld ııh 

rodun ı:u • .,,ıc.. • • :.- 1 e-ı• 
1 ~' ~mnsa-
~ 

• • • 
KISl~I - XXXVIJI 

Kurt Larsen gemiyi yakmak te
ocbbUsünün ertesi sabah şunlan 
yazdı: 

- Galiba !'<>\ tarafım da gidi· 
yor; uyuşukluk artıyor. Elimi zor 
kmııldatıyorum. Artık daha hızlı 
konusmanız icap edecek· Dünya i· 
le son irtibatım kesiliyor. 

- Istırap çekiyor musunuz? di· 
)"e sordum. 

Ondan cevap alabilmek için ay· 
nı suali daha hızlı tekrarlamam 
icap etti: 

- Her zaman değil. 
' 

(Devamı var) 

ZiMBACU 
HARABELERi 
ESRARI 

Harabeler iki kısımdan mtltcpkkil 
bulunuyor. Blr Granit te~ Ustiln· 
de, 100 metre uımnluğund& ve ıo 
metro yUkııekll~lnde dıva rlar bnfgöe
terlr: aoııl barohelerln kendileri ise • 

ki ı:.unlar a:rar. tten yuvarlı>k blr lıl· 

na teşkil etmektedir. Vadide kMndir. 
Eıı "Ta~ blrınl:ı.r., ncaba hangi ıne

denlyet'ıı bnkljicl Asarı olacak? 
.Acaba Finikeliler, CeUanUer lra 

nller buralardan altın çıkarmı§lar mı. 
dır? Yoksa bu binalar yerlUer ta.ra
tındru:ı :mı yapılnuşlnrdlr! Bu muhte
lif suallere cevap verebilmek mU§l<UI 
değildir. ''Ta~ binalar,. çoktanbert 
maziye karışmı§ olan bu devrin, §im

di, ııakltU a1mlt şahltlerl olarak du· 

- Ryutaro Chibanm kızı vası. 
tasiyle kendisinin son zamanlarda 
kimlerle beraber ve nerelerde bu • 
lundu~unu öğreneceğimizden kati· 
yen eminimi dedi. Bu adam hak. 
kında ne kadar fazla mahlmat elde 

edebilirsek, o kadar da bu clna -
yete yakla~ış oluruz.! Her halde 
katilin şahsı bize yakla~ıror de · 
mektirl Evet, dostum lshiga, bu 
zavallı kızcağız size en iyi bir yaı 
duna, bir müttefik olacaktır ve 

siz pek yakında hedefinize varmı~ 
olacaksınııl 

Fakat bunlar ne garip şeylerdi. 
funiri ona ncler anlatıyordu? lshi. 
ga takibatı hakkında funirinden 
emirler almak istiyordu. Fakat a
miri Hidckichi samimi elini salla· 
dı: 

- "Siz, lshiga San, bütün bu 
meseleleri benden daha iyi halle
deceksiniz. Affedersiniz, benim bir 
az claha mühim i~erim var! .. de
di. 

Biraz sonra da Ilidc:<ichi müdü· 
riyetten a:mlmı~tı. 
Öğleden sonra d:ı Hidekichinin 

e\'indcn bir ha~r gddi. 
Hidekichinin hıznıet\isi bayının 

oda;-;ınd<ı bir şe;: c!ü~er gıbi bir ses 
ı~.,nıiş, oda;:a gııhı.s \~ l idcldchı 
yi bir yastık üstünde bulmuştu. O 
re mi kimono:;unu giymiş ve bir e· 
lini de kımo:ıosunun altına sok· 
mu~tu. Falrnt sonra kimono gerı 

çekilince Hidekiclıinin elinde \"a.Zİ" 
f e rm·el\'eri görülmüş \'e bundan 
çıkan bir kurşun Hidekichinin im. 

ruyorlsr. 
nu §ehlr acaba neden dolayı terke- bi.ıı parça!amı~tı. 

dildi? Ahıı.llsi zenctterln bllcuml&rına Odanın köşe.5inde Hidckichinin 
mukavemet göstermC'kten tıcız mi e~dadının rec:imleri önUnc!e am· 
kaldı? Altını mı bltmt,v buluyorlardı? berler yanmakta imiş \·e gramofon 
Yoksa mahi;retl bllinmlycn bir tııkım daki bir plak da son bir havayı, 
hast&Iıklar mı zuhur etmişti? Bu· 
bapta gttUkçe kabul edilen n:ı.zartye, Şubcrtin bir parçasını, llidekiclli-
ııtmanın bu eski medeniyetin zevali· nin ~eYdıği bir parçasını çalıyor· 
n. intaç eden başlıca. scbcblerdcn bl· muş. 

rlnl teşkil etml§ olmasıdır. Gelincikçiçeği hhigayı büyük 
Bugün bu harabeleri ziyaret eden bir ihtiraml:ı karş1lamı~tı. Misafirı 

hiçbir seyyah yolttur ki, Cemiyeti Ak-
vam sıtma komisyonunun tnllmatı- evinin en güzel odasına götürmü; 
na tevfikan sıtma mevsimi mUddetln ve bizzat kendisi eli ile misafire 
cc günde 400 mlll:;ram ve basta.lığa ufak bir fincan içinde güzel koku· 
tutulduğu takdirde, :S-7 glln zarfında tu ve yeşil renkte ~ekersiz bir çay 
ı.ı,3 gTam klnln almak aureuıe o 1 ikram etmi ti. 
t?avallde yo.şıynn malarya alvrlslnekle ş . 
rı ısırmasına karı;ı kendisini muhata- - "Pek muhterem bay, Kıku 
:sadan hali kalm~. Bu muazzam San nerede ise gelecek!,, dedi. 
binalar temaşa, ed.lldiklerl zaman, Gelincikçiçeğinin semiz yanal>: · 
eski mUleUerln ıu mtıesmr Ulcı tanı lan titriyordu. "Zavallı kızcağız, 
mamı§ olmalarına teeas'llf etmekten dünyada ne kadar fena in~nlar 
kend1111D1 aı..mu Betlli "Zimb&cu., f 
el!n refah tc;lndt' bir ,eblr olarak ka- \'ar, Allahım . ,, 
hrdı.. lshiga müUlemeyi uzatmak ve 

lshiga da bu cazibeye kurban 
oluyordu \·e birkaç dakika sonra 
belki anası yerinde, ihtiyar ve pa· 
ra tamahlı bir kadının karşısında 
oturduğunu unutmuştu. Odadaki 
hava onun kalbini biraz açmıştı. 

Bu kadın Chiba meselesine ne 
kadar alaka gösteriyor ve evindeki 
Kikunun acısına ne kadar kalben 
iştirak ediyordu. Hattı lshiga kal· 
bini bile bu kadına açmaya hiçbh 
mani görmüyordu. Hiçbir ana, 
bir e~. hiçbir kız kardeş bu kadar 
tatlı tatlı konuşmazdı. Onlar onun· 
la böyle senli benli, içli dıslı ko· 
nuşamazlardı .. Utanırlardı ve mil· 
it ananeleri de buna maniydi, a· 
yıptı. 

Ayıptı .. !sltlga kendi ailesi efra 
dından bir kadınla işleri ve dertle 
ri hakkında böyle açık konuşabil
seydi ne kadar bahtiyar ve mern· 
nun olacaktı· Japonya münevverle 
rinin daima geishalann yanında 

bulunduklarını ve dirnaği gıdala· 
rını bunlardan aldıklarını, bunla· 
rın yanında istirahat ettikleriru 
onlann yanında değişiklik aradık· 
lanru ve bulcluklanru, hatti evle· 
nndeki eşlerini ihmal ettiklerini 
de o kaç def:ı i~itmiş ve inanama· 
auştı. O bu adamlara Şimdi hak 
veriyordu. Ishiga bir çok defalar 
da bu noktaları kafasından geçir· 
mi~ ve Japonyada mevcut içtimai 
hayatın eskileştiğini ve bundan 
dolayı birçok - 11çlerin de bu ana· 
neler aleyhinde bulunduğunu ha· 
tırlryordu. lshiga yenilikler içindı, 
yeni hayat, yeni terbiyeler. Kaç de 
fa amiri Hidekichi ile bu nokta· 
da mücadele ve münaka~:ar et· 

mişti. 

Ah, amiri Hidekichi! Bu adama 
kcncfü.j ne:er neler borçluydu.. O 
ne iyi bir adamdı? Zavallı .. 

l shiga bugün ~ab~:J~yin 47 Ro· 
ninlere, e\'liyalara gitmiş \'e sevgi· 
li amin ıçin dualar etmişti. O şim· 

di amirinin kendi z ... yd omuzlarına 
yükle<liği ağır yükü taşıyor ve a
minnin ıadeı şereli için var kuv· 
vetile çalı~ıyordu· Ishiga çok dü· 
şünmeme!ıydi. O amiri llidekiclfr 
nin hayatını fe..ia ettiği işi takip 

ve sor.a crdirmeliydi. 

Amiri Hidekichi hayatını feda 
etmekle, onun omuzlarına ruhi ve 
manevi bir yük daha yUklemiş olu 
yordu. Amiri meEeleyi h<ıl için baş 
kabir çare görememişti.. Bu onun 
için pek büyük bir fedakarlıktı \'e 
o da İ§te son kozunu oynamış. ba· 

}1ramadı~ı i' için hayatını leda 
:!tmi~ti. Fakat ! shiga amiri n:ımı· 

n<ı çalışacak ve onu bu lekedeP 
temizliyecekti. Bu da bir Japon 
ananesi}·di. Hidekichi de 47 Ro· 
ninlerin misallerini takip etmı~ti . 

bunlar da vaktiyle böyle hayatla· 
rını ba~aramıyacaklan i~ler ve me 
:;eleler için feda etmişler ve onla· 
rrn hareketleri şimdiye kadar bü
tün Japon milletince mukadd~ 
:,ayılmı~tı. 

(Dev..ıu vBJ") 

ZAYİ - 937 da aJ.mıı olduğı.ım taa
dlknameyt say! ettim, yenJııint almak 
latedllUJı.den ukl.ıııiD muteber olma.
clıfmı bfldlrtrlm. ncaret ııeemı amif 
bl · No. 1~8 Nıpr Ouır 
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Saat yoklama memuru! 
Elini demir parmaklığın kalın f 

çubukları arasından gücü gücüne 
uzattı. Sıktıktan sonra dedim ki: 

- Yahu, sormak ayıp dmasm 
ama seni ne diye buraya ge~ircli
ler ?. 

- Bırak dinini seversen!.. Ce· 
vahım verdi ve devam etti: 

- Bırak ta derdimi deşme yine 
benim. Ne diye olacak, kaşar 

peynirile alay ettim diye. Bu o· 
lacak iş mi? Hem alay da değil, 

latife canım. 
-Bak yetlil:leri naneye. Nasıl 

latife etmiştin onunla?. 
- Anla§Ildı. Sana da h:r şeyi 

baştan anlatmak lazım g:lecek. 
Dinle: 

Keyf bu ya ben insanlardan ve 
hayvanlardan gayri şeylerle eğ· 
lenmesini severim; yani senin 
anlıyacağın eşya ile. 

Siz zavallılar onlan ruhsuz, 
hissiz, düşüncesiz sayarsınız. Ne 
bilgisizlik, ne büyük safsata, ne 
affolunmaz gaflet 1 

Onlar daracık, küçUcük, basit 
ıeyler olmakla beraber onlann da 
ruhu vardır. Onlar da işitirler, 
onlar da duyarlar, onlar da hisse· 
derler. 

İnsanlar ve hayvanlarla ara
larındaki fark biraz daha saf ve 
masum olmalarıdır: bu kadar ... 
Herşeye aldanrverirler. Ne gö. 
rürlerse kanarlar, önlerine gelene 
inanırlar. 

İşte ben onlann bu saflığı ve 
masumiyetlerile alay ederdim. 
Ne büyük zevktir o, bilseniz. 
Mesela aklınıza esti de odanızda 
güri.il gürül yanan sobay. tatlı 

bir şaka mı yapnıak istiyorsunuz? 
Derhal yavaşçacık yerinizden 
kalkar, bitişik odaya geçersiniz. 
Orada kıt rllzglrlannın vahşi 
ıslıklarını bir iki kere taklit etti· 
niz mi istediğini.. olnıU§ demek • 
tir. 

Soba, bunlan işitir; işitince ıu· 
ratını asar, suratını asınca da 
o dakikada karar verir: 

- Fırtına başlıyor. TUtmem 
llzımdrr. Geri döndüğünüz za. 
man odanızı dumandan göz ıözü 
görmez bir halde bulununuz. 
Elinizdeyse açmayın pençereleri. 

- Haydi canım sen de böyle 
ıey mi olur? 

- Olur ya. İnan ki olur. 
"Neden?'' diye sorsan a. Çünkü 
sobalar pek saftırlar da ondan. 
Duvar saatlerinin budalalığı so· 
badan elll aantinı daha az olma· 
saydı eminim ki budalalıkta so
balar birinci olurdu. 

- Allah allah bak bunu bilme· 
yordum. 

- Sana bir misal daha söyli· 
ycyim: 

- Bundan on be~ gllr. evvel 
bu mendebur yere beni daha ka. 
pamamı~lardı. Bir öğle üst:; o· 
damda tenbcl tenbel oturuyor· 
dum. Dehşetli bir aıehk var 
dı. Dereceye baktım, nit 32 ! 

Can sıkıntısınden esnerken a~. 
hma duvardaki baba yadigS.n am~ 

saatle eğlenmek gelc!i. Derhal 
parmaklarımın ucuna basa basa 
dışarı çıktım. Sırtıma kUrklil 
paltomu, ayaklarıma uzun gonç 
lu çizmelerimi giydim. Başuna 
kürk kasketi geçirdim, velhasıl 

iyice &arındım sarmalandım. Bur 
numu so~ukt::ın uşuı-ıuş l!İh 

göstermek için kırmızıya boy• 
mayı da ihmal etmC'dim 

O:nuzlarıma kar ya l:mrt 
tesirini yapsın diye mutıaktan bı 
raz un serptim. Sonra koşa koş:ı 
odaya girdim. tık işim içinde b~r 
dirhem ateş olmayan cx:ağa y:ık. 
taşarak ellerimle ayaklarımı 

ısıtmak oldu. Sırtımd<ıki karlar 
yere silkiyorrr.uş gibi yt.parken 
haykırdım: 

- Bu soğuk d ğil kıyamet l 

lS.T.eti. Haliç buz tutmuş... Bu~ 

tabakası o kadar kalınlaşmıştı ki 
karııdan karııya otomobil geçi 
yor. 

Gelirken kapıcının termomet. 
re.ine baktım. Amanallah ... Na
kıs otuzild. Da. Da .. Da .. Vay 
canına! 

Saat bu sözleri~ inandı. İ§i 
ciddiye alarak: 

- Nakrı otu%iki ha 1 dedi.. 

Nakleden E.' 
Bense hala muntazam itliyo 

Ve hemen geri kalmağa b 
!adı. Akşama kadar geri k:Idı 
hakiki saati öğrenmek için k°ı 
şulara başvurmak mecburiyeti~ 
kaldım. 

Ya peynirlere ne dersiniz? A 
tallıkta onlar da saatlerden a 
ğı kalmazlar. Hele o kaşar 
mu, o kaşar l O hepsinden ma 
kafadır. Geçen gün karşı 
g i t m i ~ t i m • ikiyilz e 
gram kadar aldım. Eve geldi, 
Çukurca bir tabağın içine koı 

clum. Sonra pencerelerin perd~ 
terini kapattım. Maksadım oda3 
fırtınalı havaların loşluğunu ve 
mekti. Ekmek tenekesini bir ki 
kere duvara çarptım. Anlayors 
ya 1 Gök gürültüsü. Ardı ardu; 
birkaç kibrit te yakarak sür'at! 
ı ö n d ü r d ü m . Işıklan az ço 
timşe.k tesirini yaptı. Derkcı 
peynir fırtına var diye küttede 
kendisini yere atmaz mı? Altüs 
oldu. 

- Altllıt mtı oldu? 
- Evet arkasını çevirdi. Al 

vakıt olsa da aaM bu husustak 
tetkikat ve müşahedatımı tama 
men anlatabilsem. Bunlan ba~ 
kasından öğrenebilmek imkM: 
yoktur. DU~ünsene ben tam yi 
sene cami ıaatlerl yoklama me. 
murluğunda bulundum. Tamanı 
yirmi sene her allahın günü camJ 
saatleri hakkında rapor yazma~ 

mecburiyetinde kalırdım. 
Az buz oey değildir, bu kadar 

saati gözden geçirmek 1 Bunun 
için bence üç şey lhmıdır: Bir, 
derin bir dikkat, iki saatlerin ka· 
rakterlerini hatırda tutmak. Uç .. 
Oç .. 
-E Dç7. 
- Uç gece on ben neredey-

dim acaba? Ne o, niçin gülüyor. 
sun? 

- Ben mi gUlilyorum. Aldır· 

ma canım. Bu bence "evet'' de· 
mektir. ''Evet" demem de işte 
böyle gUlerim. Sinir ... 

-Yal... 
- Saatleri nasıl muayene etti-

ğinizi anlatıyordunuz ... 
- Ha evet. Bayramlara blr 

haf ta kala vazifeme başlardım. 
Geni§ bir masanın başına oturur
dum. Bu masayı Evkaf sırf be
nim için Süleymaniyenin linüne 
koydururdu. 
Büyük defterleri önUme açardım. 
Masanın etrafına Türkiycnin 
dört bir tarafından gelen saat 
sandıklannı yığarlardı. Bu aan· 
dıklan birer birer açtırır içlerinde 
saat bulunup bulunmadığına ba
kar, neticesini ' 1Manisa saati 
mevcut". "bmir namevcut I" diye 
deftere yazardım. 

- Güç iti 
- Ne zan:ıettiniz ya 1 Dütll-

nün o mübarek günlerde yalnız 
TUrkiycden (197,687) saat gelir
di... Varın hesap edin gerisini, 
siz ... 

- Peki bıı yoklamada ne gibi 
bir fayda vardı? 

- Çok. Evvela saatlerin yerle· 
rinde durup durmadıklannı an
lardık. Çünkü bu saat makulesi 
çok ha2:ırı şeydir. Biraz etekle. 
rini bırakmağa gclmcı derhal 
yerlcrtndcn \17&klatnlaı Bir k~ 
re dt uulcl11ştılar n> Nt"UzubU 

lfih Biı dah~ elt r~11 .. bil11Mll 

ıeç!t 

- A mat eh can, ,.e-J tı. t.n. 
namav.catını ırllyor 

- Vallah\ billahi t•Oabı dcıe"n 
ben sana bunu tspat u edebili • 
rim. Ya (1874) de yah..,;t (75) dt 
idi. Yine böyle bir yoklam. C$na· 
!ında Amawa saatinin sandığın• 
da bulunmadığım gördüm. Bir 
kaç kere t.u:lı sesle cağırdnr. gel· 
mcdi. Derken aldı mı beni bir 
telaş. Derhal caminin imamına 
bir telgraf: 

"Saat gelmedi. Hasta mı? Ma. 
kine başında cevap bekliyorum." 

Biraz sonra cevap verdiler: 
"Saat perşenbe aabahı hareket 

etti. Şimdiye kadar muvasalat et· 
meal lhım gelirdi. Bir yerde ta· 
kılıp 1ı:alınuın? .. 

Aptal bir adam defı1lm. !)erba1 
iti çaktım. İıtanbuldan hareket 

(Lutfen sayfayı çıniriniz) 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Nevralji, kırıkhk 

! !(e bütün ağrıları
~! nızı derhal keser 
~ ! '~ ' İcabında günde 3 kaşe 
~ -~ 
'~ 
~ 

alınabilir. 

Her yerde pulla kutuları 

ısrarla lsteyinb. 

T uzlalara müsabaka ile memur ahnacak 
inhisarlar 

Umum Müdürlüğünden 
.A Tuzıaıardnki açık memuriyetler için latanbulda umum mUdUrlUk 

merkezinde, Ankara ve lzmlr başmUdUrlUğUnde bir mtıaabaka im
tihanı yapılacaktır. 

B - lmUhan tarihi ayrıca gazetelerle UA.n edilecektir. 
C - lmUhnnıı. girmek istiyenlerin aıatıd&kl vasıf ve ıartıan haiz ol

maları ltizımdır. 

1 - Sıuıat veya usta. mektebinden mezun olmak. 
2 - Askerllğlnl b!Urmlı olmak veya müeccel bulunmak. 

3 - 21 yn§ından ll§ağt ve 30 Y8.§mdan yukarı olmamak. 
4 - Slhhatll bulunmak ve bedeni O.rızası bulunmamak. 
5 - lyi ahlıtk sahibi olmak. 
D - lmtlhana tnllp olanlar bir dilekçe vo evrakı mUsblte ve Uç fotoğ'

rnfla birlikte !sta.nbulda umum mUdUr!Uk memurin şubesine ve 
Ankara ve lzmlrde bulunanlar ora başmUdUr!Ukleıine müracaatla 
kayıUarını yaptırmalıdırlar. 

E lmUhnn mevzuu şunlardır, 
ı - Hesap ve hendese 
2 - Rc.!im. 
3 - Umum! malOmat (coğrafya) 
1li ut: 
ı - İmtihan neticesinde aynı derecede muvaffak olanlar arumda ya

b:ıncı llsıınıı. vO.kıt olanlar tercih edilir. 
2 - !mtihruıda kazıınnnlarm muva!takiyet ve tahsil vaziyetlerine göre 

barcmdckJ dereceler üzerinden Ucret1eri tespit edilerek taylnlerl 
t csplt edilecek muvaffaklyet dereceleri aırasile yapılır. 

3 ~ Tayin edildiği mahal ve vaziteyi l!S gün zarfında kabul etıniyenle
rln bUtUn hakları iptal edWr. 

-' - Ecncbt Usanma vO.kıf bulunanlar Jıangt Uaanı blldiklerln1 d!lekçele
rine yazmalıdırlar. 

ıs - ı.ıurncaatlar 15-4-940 gUnU ak§&Inlll& kadar kabul edilecektir.(2505) 

Mantralı muşambalar, istor- ı' 
Jar, perde için tüller, duvar 
kağıtları, yatak çarşaflan, 
yünlü ve pike yatak örtüleri, 
el ve yüz havluları, velhasıl 
tefrişata ait bilcümle malze. 
meyi BAKER MACAZALA
RINDA her yerden müsait 

şartlar ve ucuz fiyatlarla 
bulabilirsiniz. 

, ' Dr. NECAETTiN 
ATASAGUN 

Sabahlan 8,30 n kadar. Ak· 
şrunlnrı 17 den sonra Laleli Tay. 
yare Ap. Dalro 2; No. 17 de 

I hnstalnnnı kabul eder. 11 
a!elcfon: 23953 A 
.. ~- -~~•~!i!!!!!!!i!!!!!!•-• 

eden ilk trene atladım. Bursada 
indim. Ve derhal ılıcalara gittim. 
Hasbamı orada banyo yaparken 
bulmayayım mı? 

Kulaklarından tutarak kaldır
dnn. ''Sefil cümle alem bucak bu
cak seni ararken burada sen ne 
halt ediyorsun?" diye azarladım. 

Laf mabeynimizde bu saat ar
kadaşlan arasında terbiyesizlihr:i 
ile nam almıştır .Utanmadan yü
züme karşı: 

- Sen ne karışıyorsun bana? 
dedi. Herkesin izzeti nefsi var. 
Uzerimdeki tunç elbiseden bık
tım. Altınım yaptırmak için para 
kazanıyonım. Bunun i~in de 
tellallık yapıyorum. 

Sen söyle şimdi. Buna ne cevap 
verilir: Burası İstanbul hamamla
rı değil Bursa kaplıcaları burada 
tellallık yapılmaz. Tellallık ya· 
paca ·san İstanbula geleydin. de
dim. 

• * "' 
İnsanlar yarattlır"ken akıl tev

ziiude en geriye k~lon bu biçare
yi daha fazla dinleyemedim. Tı· 
ınarhancnin mcrrlivenlerini iner· 
!.:en içimizde onun k<:dar hoş 
·olıbet pek az adam bulunduğunu 
't düşünmcyor değildim. 

30.3.940 Cumartesi 

13.30 Program ve memleket saat 
ııyan, 13.35: Ajans ve meteoroloji ha

berleri, 13.50: MUzlk: Çalanlar Kemal 
N. Seyhun, İzzettin Ökte, Vecihe, Re
§lld Erer. l - Okuyan Azize Tözem, 

Yelek Tokgöz, 14.30: Müzik: Rlya
setlcumhur bandosu. 15.15/15.30: 

Müzlk: Karl§lk mUzlk (Pl.) 18.00: 
Program • ve memleket saat ayarı, 

18.0~: :MUzlk: Radyo caz orkestrası, 

18.40: Konuşma (Yurt bltgisl ve sev_ 

glsl), 18.5~ Serbest saat, 19.10: ?dem. 
leket saat ayan, Ajans ve Meteoro. 

loji haberleri, 19.30: Müzik: Fasıl he. 
yeti, 20.10: Konu§ma (GUnUn mesele • 

leri), 20.25 MUzlk: ı - Okuyan: S&
flye Tokay; Mustafa Çağlar; Melek 
Tokgöz, 21.115 MUzlk: KUçUk orkestra 

22.15: Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri; ziraat, Esham - TabvUM, 

Kambiyo - Nukut borsuı (Fiyat). 

2!.?.30: Konu~ma (Ecnebi dillerde -
23.25/23.30 Yarınki program ve kıı. 

Yalnız kısa - dalga postaslle}. 22.30: 
Müzik: Cazb:ınd (Pi). (Saat 23 e ka... 

dar yalnız 
panı~. 

UZWl - dalga postastle. 

ŞERlR TİYATROSU 

IstlklA.J caddesi Komedi 
kısmı: Akşam 20.30 Oda 
Yanl~Wtlar Komedya&1 

UskUdar ikinci aulh hukuk mabk&
meelndcn: 

940/lM 

üskUdarda Rumi Mehmetpaşa ma
hallesinde Eşrer saat sokağında 7 /9 
No. lı hanenin bir kısmında kiracı 

iken vefat ettiği zabıta. tarafmdan 
tlldlrilen ve terekesine mahkememiz
ce vıı.zlyPt eclllmlş bulunan Hasibcden 
alacalt ve borç iddiasında bulunanla
nn bir ay ve veraset fddlnsında bu
lunanların da Uı; ay içinde ve&alki ka
nı.:nlyeleriyl" birlikte mahkememize 
mUracno.tl:ı.n ve nltsi t:ı.kdlrde kanu
r.u mcdenlnin c;::a UncU maddesine tev 
tlkıın terekenin hazineye te311m edl· 
lnreğl 11An olunur. 

H '/>:. B E R - Akşam Postası 

·. . '" ..... ., .. • ....... 
llöbreklcrdcn idrar torba.sına kadar yollardaki hastalıkların 

mikroplarını kökünden temlzlemek için 
HEL..~OBLO lmllamnu:. 

Böbreklerin çalışmak· kudretini arttırır. Kı:.dın erkek 1d-rar 
zorluklarını, eski ve yeni bclsoğukluğunu, mesane iltlhnbınr, 
bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak 

hallerini giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumların, 
mesanede taşların teşekkUIUne mtlnl olur. 

DİKKAT: HELMOBLô idrarınızı temizllyerek mavlleştlrir. 
Sıhhat VekAletinln ruhsatını haizdir. 

HER ECZANEDE BUI .. UNUR. 

210 21S .. 

Keşidelcr: 1 Şubat, 1 Ma. 
yıs, 1 Ağustos, 1 tkinciteşl'in 
tarihlerinde yapıhr. 

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 1 

Kiralık dükkan 

Cln81 

Vakıt .vıatbaası ıdaresine müracaat 
• ~· .. • ~. .- • . 1' yw 

inhisarlar umu· m 
müdürlüğünden: 

l\llkfarı Mııhammen B. % 7,IS ~mlnatı Elcoı\ltmcııln 

ı.ırn Kuruı, Liri\ Kuruıı Şekil G. Saat 
Nihayetsiz şerit 
Kırmızı ofset mu_ 
rekkebi 

4000 Adet Pazarlık 26/3/40 16 da 
150 Kg.) 

Açık 100 ,. ) 1082.00 82 00 Açık ekailtme !.?/IV/ 
Bronz mavi 75 ,. • ) 40 - l:S 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda mlkttırı yazılı (2) 
kalem malzeme hizalarında g63terllen usullerde eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme gün ve aa_ 
aUerl hlzalrı.nndıı yazılıdır. 

nı - Eksiltme yukarda yazılı gUnlerde Kabato.şta Levazım ve mub:ı· 
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname şerit cb'at listesi ve milrekkcp numunesi her gUn sözU 
geçen §Ubeden pıuasız alınabUlr. 

30 MART - '"' 

V - !eteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve s:uıtte yüzde 7,5 gtı_ 
venme paraslle birlikte adı geçen komisyona mUracaatıo.rt. ( 1960) 

* • * 
Cinsi Mik. Muhammen B. 

---------ı..1.:I 
'i'o 7,5 teminat 

J. K. Marka lakıırta bıçağı 
Aspiratör zincir 
Bidon sehpası 
sıı·ıop ~mberl 

Dişli ıska:-ta bı;ağl 

Muhtelit zincir 

300 adet 
125 metre 
GOO .. 
60 ton 

200 adet 
8 kalem 

Lira Kr, 
(MUtcahhldi namına) .. " .. .. .. 
3!.?4.-
3071.-

Lira Kr. 

24.30 
240.-

Eksiltme 

Pazarlık 

Açılt ek. 

şekli 

sarı.ti 

14 
14.30 
15 
15.30 
16 
16.30 

1 - Şartname numuneleri mucibince yukarda yazılı 6 kalem eşya hiza!annda yazılı usullerle satın alınacak-
tır. 

II - Muhıı.mmen bedelleri muvakkat temlnatıan ekıılltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
m - Eksiltme II·IV-940 perşembe gUnU Kabata'.}ta levazım ve mUbayaat şubesindeki nlım komisyonunda yapı· 

l:ıcaktrr. 

IV - Şartnameler h"rgün sözU geçen :ubeden par:ıs•z alınabilir. 

V - lstcklllerln ektlllme için tayin edilen gUn ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme paralnrııe birlikte mezkQr ko· 
misyona mUracaalları (2344) 

!!11 ........... llllSJEiiiAAA 

Ot. Hafrz Cema~ 
LOKMAN HEKlMi 

Dahiliye mütchassısL 

tstanhul Divanyolu. 
No. 104. Tel: 22398 

........... mıı.ı 

r~r. 'K~~L-ôiSA;-a,,/ 
Urolog Operatör Beyoğlu ır 
tikliil caddesi 380 nurrıırtt 1 

Ohanya;, a;>artmanı Bı.ırfl' " 
Pı\7.an üstii. Tel: 4.t.2.'!iJ ----·-


