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Almanya Balk•nlara ' 

taarruz etmiyecek 
Berlln, 18 (A.A.) -- Yarı I • 

resmi DlplomAticbe Korree 
pondenz cueteat, Alman7&nın 
Balkanlara kartı askeri bir ta· 
arruzda bulunacatı lddJa la rnu 
katiyen reddetmektedir. 

---------~----------------------------------------------.... ----------------------------------------------------------
Sovyetleı·, Balkanlara yapılacak 
bir Alman taarruzunda Türkiyeye 

........___------~~~~~ 

Sehirde ka~dı~ım müzaheret edemİyecekJer 
Yaomak kımın 

v~~~~~!lus Italya, komünizmin Balkanlara 
·---..,~~;I.~ girmesine bilfiil mani olacak 

~~.er Yer toplamıf. Bu ana.. 

~E:~:"lr~:::~~~ Şimar memleketleri sulh teşebbüslerine devam edecek 
• on kald.;,mlar yaptmnala. Moskova, 8 (A.A.A) - Ha- ğini fakat Saracoğlunun, Mos· da vukubulabilecek bir Alman 

' ~leıni,. Fakat kat'i bir ka. vas ajansı bildiriyor: kovada bulunduğu zaman bir taarruzuna karşı TUrklyeye v ı · L • • tf • • K d 
' . letftemit. itin olur tara. Ahvale vakıf mahfiller Sov· uzlaşma yapmağa muvaffak mUzaheretten ahkoyan sebep- a 1 u u 1 r ar 
~denir .. bulunduğu gibi iti. yetlerle Türkler aı-asında mU- olamadığı tarlhtenberi vaziye· ler değişmemiştir. Türk mahfil 

Şitr.cJ~ YÜkıelmiı. tekabil bir yardım anlaşması tin değişmediğini :;öylenıekte· Jeri, ancak Rusyanın. kendi s 1 • 
~ i.i 1 

bu, o civar halkı araıın. mUzakeratının yakında tekrar dirler. TUrkiyeyi BUyUk Brl- vaziyetini değiştirebileceğini. in.ayada tetkik erıne devam et ı' 
~~meseledir. Vakıa ıurada, başlıyacağı hakkındaki haber· tanya He Fransa;·a karşı mev fakat bunun da Finlandiya me 1 
ılıt. oJ tek tük kaklırnnlar Y?J>ıl. lere fazla ehemmiyet atfetme· cut taahhütlerine rağmen, Ça- selesinin hallinden sonra mum BUkreş, ' (Valiye refakat e- da bulunan zent dün sabaJı 
"ıt .\ uyor, yahut emden mev. mektedirler. Ayni mahfiller, nakkale boğazını kapatmak· kün olacağını eöylUyorlu. Rus den µıuharrlrimlzde,n telefon· saat 9 da Bükreoten Slnayays 
~lı' "navut kaldrnmJen betona Moskova ile Ankara arasında· tan imt.lnaa mecbur eden ve yanın, Balkan meseleleri hah ı la) - Vali \'e Belediye-; relııl hareket ettiler . 
• ~)Or, Fakat tabii bütün lh. ki temasların muhafaza edildi- Sovyet hUkum.etini, Balkanlar· (Devamı 5 incide) Doktor Lutfl Kırdar ile yanın· Valiye propaganda nezare-
~!~. Bağdat caddesinin her tinden bir mihmandar da rcfa· 
~ -.i kaldrrsnlarm bu fe· D ı:.J Ok l d k • kat etmekte ldl, bu ıeyahat 
~::-:.= :: eniz u.arp u un tl l merasim Kıaaca:r-.sirıcld<) 
§.:~E =.~::;: Memlekete kahramari denizciler yetiştir en bu kıymetli müessese 164 yaşına Jird i 
S et ebniıtir, ı..-. ililmi.. 
~ Anc:alc belediyenin henüz 
~ ~dığı yerlere bile tamil 
~· • ~ere emlik ıahipJerini ev. 
L. ,~e dükkanlarının önlerine 
~~ Yapmaları P,i bir mec. 
~ il ortaya ç.lana11nı müna. 

L._ ':'- le tr\uhtaç addediyoruz. 

Ellerin Dili 
"Ellerin Dili,, adlı bir eser •it 

rfne &atJ•l'8ealmtıırJ ')JJdirnıiıtft. 

~ ere tehir mimarı Proıt, 
~ l<.dıköy tarafmm imar 
"Lt . hazu.ıamanuıtrr. Kadı. 
~i ••lceleıinden Kızıltoprak, 
~ )e Ve Erenköyiine doğru .... ~t:~nin nereleri, ne tekil. 

lf tdeceği, nuıl bir isti. 
~~leceği te.bit olun,.ma. 

• tiınaJ ki timdi yapılan 

''Son Telırar,, ıaaetesl buna ı.a
karak daha şimdiılen Lendi i.stik
bıılini okumaya başlanuş, yahut bn· 
nu bir falcılık zannı ile kendi hu
kukuna teravil& sanmış olacak ... 
Dünku "Kısaca,, ı1ütununda )'tni 
tefrik anı ml:ın bahsederek "Ellerin 
fJlını eJlcl'in dili şekline çe,·lnaiş. 
lcr,_ di.>or; bari matlıuıtın buhrııı 
içinde hulunduiu şu sıra avucunda 
neler yazılı olduğunu da bir an en
ce söyleseler ... ,, 

L .. ft bu plandan sonra 
~hnaar Jiancelecelıtir. Dün Harp Olculunda yapılan merMimde mektep komutanı nıt tkuntl okuyor; ve en caki denizci 1lMan,-Hii.an(i. kaptan mehtebin 

ananevi yemeğini merasimle yi.y or. (Yuun 2 inci sayıfada) 

Ha\'alıır soğuduğuna göre tan 
mevsimlik b i r nükte!.. Bir türli 
ıııe lek arkada,: ol3mıyın fıkn 
ıııulıarrirf şu zorıkJ nüktepen ... ı, 
hlr tarafa bırakarak kendi ınetı
sinin bc)inci say1fa11na baba· 
"Neye delllet ederlır7 .. ı. .. ı.ıı ,i. 
tında işle siz~ falCJJ1'ın "daııf ...... : 

(Devsmı 5 incide) 

~ Numan 
enemencioğ lu 
~-

Prag hadiseleri devam ediyor MOBIL'ı'E CITIR TILARI: 
Bir.koll.uk uı11a kanapenln. 4olç 

L',C &Qlrtntn rıtzrdadJllnl '""""· 
hrlt!&i gı1nü mühim bir haber elı· 
11acağına, 

KASINT/LAR: 

ıart:eai Londraya 
gidiyor 

l't..:(Q)( 
~"q>e Vra. (Telef<>nla) - Ha· 
b..'ıaı.•tı. etaıetı umumr kltibl 
~•tte 

1 
Menemencioğlu, bu 

~>e 8 gUnü refakatinde 
~ll1tı, V'ektıeti nakit işleri 
~1~tet lnUduru CelAl Sait, dış 
~ llt 't U.ınunı mUdürU Burhan 
tı'bı,. 0~dMerkez Bankasından 

Çekoslovak rozeti 
kişi tevkif 

taşıyan 
edi idi 

6 bin llurnunuıun trırlıl Jıa,uıı,...; 
Şüphdi bir le/elif c maru kalacafı· 
m:a: kulalınııın ircrill k111ınırıa. 
1"ehlike11c diiıece4inlıı: ba,ınu ka. 
şınırıa: Ellnlıc a.ı bil' partt ıe,ıce
ğine: uanınıı ka,ımrıa: Cok paro 
alaoağınııa: bacaltltırınıı Jtaıınırı.:ı 
_Doktora müracaat ldıım 11eldii11nı. 

Nehirden Alman askerlerine ait cesetler çıkarılıyor Bay Ethem izzet! Ya l•banJırını . 
katınırsa ... 

«ec6lı:ti utu halde Londraya 
lıı lretı.e r. 
~ ttı~ nıencloğlu Londrada 
fJt•tet re ile aramızda mevcut 
~~il ~,anlaşması icaplarından 
~ 'b.enısları tetki~ ederek her 
ti llteı lekeli alAkadar eden 
teceıt~eselelerinl gözden ge

r. 

Avusturya hududu, 18 (A.A.) 
- "Havas": 

Bohemya ve Moravya protek. 
torasındaki Alman makamları 
gizli talimat alınıılardır. Bu tali. 
mata göre mezkur makamlar !30-
hemya ile Moravy.~nın ta?1amı!~c 
Almanlığa tcmessul edcbılmeıı ı. 
çin Iazımgelcn tedbirleri alacak. 
!ardır. Alman makamatı Yahutdi. 

~imiz bize neler söyler? 
llıı.ntı garından sonra 

öğreneceksiniz? 

}JJıerin dili 

ler aleyhindeki kanunlardan isti. 
fade ederek Çek firmalarına Al. 
man komiserleri ikame etmekte. 
dirler. Skoda ve Sbrojovka gibi 
büyük ıilih fabrikalarında Al. 
man ameleıti imkin nisbctinde 
Çek amelesinin yerini almakta. 
dır. 

Ecnebi memleketlerde yapyan 
Almanların memlekete a...ıdeti ü. 
zerine Alman unsurları eskiden 
tamamiyle Çeklerle meıkCın bu.. 
lunan mıntakalara yerlqtirilmelc.. 
tcdir. İtıal ordusu zabitleri aile. 
)erini Almanyadan getirtmeğe 
davet edilmektedir. Muhtar ida. 
renin Almanlaıtmlması muhue. 
matın bidayetindenberi devam et. 
mekteldir. Birçok Çek mekteple. 
ri ordunun binaya ihtiyacı oldu. 
ğu bahanesiyle kapatılınıttır. Ge. 
ri kalan mekteplerde almanca li. 

1 san derıi mecburidir. 
Bununla beraber Almar. ma.. 

· kamları dikkate pyan bir muka. 
I • vemette karıı1af1D41rtadırtar. Halk 

......:::.e bulunduğunuz meçhul bir ôlemi . , Almanlara ka'!• iı?Y.k•taj X•P-1 
• "f _J kt• ı maktadır. Sık sık anı tezalıurler i 

sıze ı şa eaece ır · ı vukubulmaktadlr. Konulan mem. 

· ·····························~ 

nuiyete rağmen birçok Çekler 
Münib ıuikaıtini takip eden ıün
ler zarfında üç renkli Çek roze. 
titri. talaru,laridır. 

Hücum kıtalarının huıuai müf. 
rez~leri bu rocetleri sölaneı1de 
JneHUl olmUflardır. O ırrada 
Pragda altı bin ki'i tevkif ve 
hap.~ilmiJtİr. Bunlardan altı 

(Devamı 5 incide) 

Hariciye Vekilimiz 
Franaaıun ~oıkova 

elçiaini kabul etti 
Ankara, 18 (Vavit Muha.bi· 

rlnden) - İki gtındenberl şeb· 
rlmlzde bulunan Fransız Mos
kova bUytık elçisi Nagar refa· 
katlnde Ankara hUyUk. elçisi 

. Maılgli olduğu halde bugUn 
öğleden enel 'Hariciye Vekili 
tarafından Hariciye Vekile· 
tinde kabul edllerek uzun 
mftddet görU,mlltlerdlr. BU· 
yllk elc;lnln şehrimizde bir iki 
gUn daha kalacağı bildirilmek
tedir, 

Günlerin peşinden: - - -
Bitarafların zararları 

Muharipler arasında bitaraf denlJen menİleketlerln hali 
hakikaten acıklıdır; bu vaziyeti ifade için atalannnznı imi· 
Jandıldan bası ıtÖZler , ·ar: 
"Aşağıya tUkUrsem bıyığım, yukarıya. tUktırsem aakalım .• 

1·ahu t: 
"İki cami arasında kalmı' beynemaz,, 

Gibi. Falıtat bllbusa Hollanda, Belçika ve l niçre sfb\ 
memleketlerin vaalyetlerlne gaUba öra Ue çekiç aruında de-: 
mek daha dotru olacak. 

Ttirk11e gibi bitaraf deifl, ••harp barlcl., denll• ...._ 
leketlere pllnce onlar da harbe pnnedlklert, clrmeık de lne
medlkle rt halde flne birçok maddi zararlara upaporlar. 

Muharip olaa de vletlerin h.abı fUdur: Yana~ 
galip pUnce batttn maddi ararlanru matltp oı. tuata 
yüJdetmek , bitaraflar ile harp hariri olan memltılletleltn 
çekUklerl zararla n kim dde1ecek? Bbe kalırsa barhe strme· 
dikleri halde harpten birer ı.uretle sanr &örme kte olu bil· 
tiln memleketler ~lmdld•n bu urarlarnu ı,.ıce ıe.blt etmeli
dir; yarm sulh konferansı toplandığı zaman bu :ıararlarm d a 
tazminini muhaıiplerden istemelidir~ HAS~~ KL"HÇAY.l 
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-ıl işaretler 

Mektepli denizcilik 
1 

Dün DcnJz Hn.rp olwlunun 16.CJ üncü yıldönünıü kntln
laııdı. Bu yıl.dönümü bizim kültür hnyntrnıw:ln. olduj'.,rıı kn<lm· 
stynsi ,.e a.ckeri hayntnnı7.daki ehommlyctli f nrihi ~afhn1·1 <la 
hatırlatır. t; • 

Türkiycdc mektepli bir denizcilik viicncln gctiı'lnP.k arzu
su o znmnn memlekette hllkim ohm umnnıi m:nızara gfüı iinii
no getır:lllnce tnsnnn C\'VClA garip ~bl giirliniir. Fflhnldlm bir 
taraftan tıb namrnn üfürül<çülübre benzer hir ne,·i hnrekctlcr 
hüldiın sürer, f)illk ve kötülük sadece miincccimleıin ~rcf 
Raatlylc tııytn olunur_ cldcld eski Aletler hile bO".GUhıp y~rlne 
yenisi konnmaz, pala. MllA ttlfc.ğe tcrclh olwı:urken Avrupalı 
m'iitehnssıslarm ne:ınrett nltmrla bir Rnhrl:re Mektebi ntmnk 

1 

bl:rd .•nl frc hlr ufnl: (Jc.ğiştirmcktir. 

Bunun için insnnn. gnrip gelir. 0:.-manh devletinin o za.
manki mua.sırlnn miishot ilmi tekniğe hl\kim Jalah CJl~.~· za~ : 
man olmuştu. Sanayi faali)·etl inkişaf bulmuştu; bu hayata ! 

1 
tevafuk eden demokrasi kültürii de teşekkül etmiş, fikrini. 
feJqcfesinl vücuda getlnnlşt.J. 

Ra.hriye mektebi işte böyle bir ruanzunıOO.on kopanlmış 
lst.nnbnlun bir köşesJne getlrilmic;; hlr parça teli. Bu mıuı:r.ara 
knrşısııula. insan sorar: HA14 buglin hile bir opera knl'amadık 
da 16:1 sene evvel naaıl oldu da. hu moıforn miiesscsesı kur~ 
bildik. Buna ce\·abı insan değil zaman, hl\dlseler, hMlsclcrln 
icapları \'ermektedir. 

J;;ğor hAdisclero mücerret birer mıılılyet TCl'ecek olursak • 
Jq~famızdahl tıuınJfc, içtmtzdeki nrzııya. nyğıın gelen şeyler 
niçin d:ıba. evvel yapılmadı, yahut hAU\ h:ıgün tmnlar:r niçin 
yapamıyoruz diye haydla.nırn. Fa.kat hAdiscler anmlal'dan 
<laha kın'l.·etli ~ebcplerle ortnya. çılnnaktadır. 

numla.n uı:J sene ev,·elkl memleket nuını:arn ı memle
keti kurtarmak için moclcrn sUAJıa sl\lılp olmasını zaruri kı· 
Jıyon1u. En büyiik tehlike denizden ,.e karadım geliyordu. 
lfun·etll rakipler ortasında ımparntorJuk ille iş ohn·ak nıü
<lafıın silllhnıı rakiplerinin '-'ilahına benzetmek mcchmiye· 
tinde idi. Bu scbeptenfüı· ki, imparatorluk hu<lutları içine 
.1\\ruı.ıa fikriyatı, Al.TUpa. usulleri harp tclmlğl yolirlc gtrmc
ğe başlnmqtır. 

l~ğer memlcoktiıniz bu .knda.r kuvvetli rakipler aı·ıumuı. 
cliiımıcse,•di memlekete uzun zamaıı nete" almak iuıkfı
m İuraıc.;lmİş ol aydı Avrupai inkişafın ~ehre ı tamamen haş
kn olıwnktı. McselA "Sanat,, bahsi •le.ha t;nccden Aı.-rnpai 
bir çeşni nln<'..akh. R<incsans başkıı kapılardan memlekete 

1 
glrcccktJ. ""arllıiR bu :zarori yeni hayatı bize cephede ku\•· 
Vl'tll olma!. tezi ile blrJlktc gcilrmlştlr. • 

ıos ene evvel açılan Bahriye Mühendis Mektebi harpte I 
ktın·ctli olmak tçin Röncsan" kültfirün6n aramızda yer al-
mış olfüığumın kunetU bir lşarotk11r. i 

Sadri Ertem _I 

üçuncu ilktedrisatl 
kadrosu 

Yeni ta!ıİn ve nakiller 
dün bildirildi 

İstanbul Kız Muallimden 
Refia Baran BüyU:kçelanece 
yatı okulu öğretmenliğine, Ay
şe özdek Çatalca Kestanelik o
kul una., orta kız muallimden 
Cevriye Silivri Kozmalı yatı 
okulwıa, Asiye Eğebay BUyük
çekmece yatı okuluna.. Eskişe -
hir Gazi ilkokulundan. Azim 
Fatih 14 üncU okula. Merzifon 
lstiklfil okulundan Hatice Ataç 
Fatih 11 inci ilkkokula, lsta.n
lbul vilayeti eski muallimlerin -
den lamail Hakkı Eylip 35 .inci 
okula, Diyar.balar Ziya. Gökalp 
ilkokulundan Faztla Eyüp 23 
üncU okula, Zonguldaktan Mer
kez Gazi okulundan Bedia Çek 
Eyüp Alibey köy yatı okuluna. 
Samsun merkez 23 Nisan mek
tebinden Macide Onur Beykoz 
39 uncu okula, Deıı1zli lsmetpa.
§a. okulundan H.a.yrUnn.isa Men
deres Beykoz 39 uncu okula, 
Burdur merkez okulu başmua.l ... 
limi Rıza Beyk~ Koçullu kö • 
yil ilkokuluna. Balıkesir merkez 
okulu muallimlerinden Huriser 

ı Silivri birinci ilkokuluna., la • 
ıpartn. ilkokulınıdan HMa.n Ak 4 

'tan Silivri Çayrrdere ilkokulu
ı na, muallim muavini Abdi Onur 
Çatalca Hisarlıköy muallim mu 
avlnliğine, Samsun 1.stikW. oku 
lunda.n Neime Aydar Çatalca. 
Had..-mköv ilkokuluna, munllim 
muavini E-fap Sabri Ergin. Ya
lova Kurd köy muallim mua -
vinliğine naklen tayin edilmi§ -
Ierdir. 

--0-

tıtanbul adliyesinde 
terfi ve nakiller 

Y.U.Jaıek tasdike iktiran eden 
:Adliye Vekaletinin -veni tayin 
terfi ve nakil kararnamesine 
göre, İstanbul eski baş mun.vind 
Salim Baş, ağır ceza. azalığına 
tayin olunmuş, birinci asliye 
hukuk hakimi Muhiddin ile 
ıbeşinci asliye hukuk hl'khti Şa 
kir yerlerinde terfi ettirilmiş -
lerdir. 

lstanbul müddeiumumi mua· 
vhılerinde.n Kemal Tan Corum 
mUddehmıumi muavinliğin~. 
Ekrem Besim temvh bas mtid· 
deiumumt muavi,.,Hö-iJle. Yqlo -
va mllddciumumisi Atila 17.Tllir 
mfiddefumumt mul'v.inl Cevr~ -
Ja. Bursa r.1: J:.ciarıumi muavi
ni Edip de l~t"..,"''tl müdde]u -
munt m1·~sinliğne naklo!un
mu~ardır. 

Kız Liaelerinde asker
lik dersleri 

Kız lfselerinde h&ftada ;yi:' • 
mi sekiz saatten. ibaret olan 
ders saatleri askerlik dersleri -
ne birer saat daha füh•e ilo yir
mi dokuz sa.ate çıkarılmıştır. 

Askerlik dere:erinin iki sa • 
ate çıkanlması!'-ıaki sebep, bu 
derslerin müfredat programı • 
nm ibir derste ikmal edileme • 
mesi ve ameli derslerin yapıl • 
ması i~in az zaman kalmasıdır. 

-o

İhtikar komisyonu 
Avrupa ıharbile beraber, ha • 

ıiçten cnemleketinıize gelen bir 
çok maddoler üzerinde ihtiknr
llıra ba§lanıldığı için kurulma
sına lüzum göriilen. ihtikar ko -
misvonwıun lağvedilmesi ka -
rarl&1111 ıştır. 

--0--

Bir Tavzih 
.... 

U.s'lcütlar KaracaahmtJt me • 
zarlıkJan Ue Şehitliği imar Oe-
nı.iyctinden: · 

Cemiyetimiz tarafından çık&
nlan ve hamla.ti ÜekUdar Kara.
caahmet meza.rlıklan ile Şe • 
ihitliğinin etrafım duvarla ka -
pamağa sarf ve tahsis olunan 
takvimlerin Şehitlikleri 1mar 
Cemiyeti ile ali.k& ve milnase • 
beti yoktur. Bizim takvimlerin 
karton1armm üzerinde (Üskil -
dar Karacaahmet Me.za.rhklan 
ile Şehitliğini lhnar Qmiyeti) 
yazılı ve mUhürJüdür. 

lltiba.sa mahal kalma.maık ü
zere tavzih olun~. 

Askerliğe davet 
Kadıköy Askerlik Şube,,in -

den: 
1 - Askeri hizmetlerini he -

nüz yapmamış bulunan 316 ile 
334 (dahil) doğumlu bir bu -
çuk senelik hizmete tlıbi islfun 
ve ı:ayri isliim piyadelerle iki 
seoolik hizmete libi müzika er
leri bu kere celb ve sevkedile
cek ve bu doğumlular kfı.fi gel· 
mecliği takdir<le 335 doğumlu -
lara ge~lecektir. 

2 - Şubede toplanma gilnü 
24-11-939 cuma günU saat 9 
dur. Me.zkfır ı:-ünde mUracant 
etmivenler hakkında askerlik 
kanununun c~ nıaddcsi tatbik 
cdılecektir. 

3 - Bu celpte hie bir suretle 
bedel kabul cdilmiyecektir. 

4 - Dundan evvelki celpte 
tv-del verin de snvkleri tr'!ıir e -
dilmicı f'larlar ?8-l 1-939 gU • 
nünde sevkcdilecektir4 

Deniz harp okulunda 
dünl<ü merasim 

Memlekete kahraman 
kıymetli müessese 

denizciler 
164 yaşına 

yetiştiren 

girdi 
bu 

Memleketimizin en eski mek 
tebi olan He~i>eli Deniz Harp 
Okulu dün 163 üncü yılmı 'bi -
tinniş ve kuruluşunun 164 ün
cü yılma girmiştir. 

Bu mün~obetle mektepte bil 
yük mer:ısim yaptlmış. ve bu 
şerefii gün kutlanmıştır. Mera
simde, mektebin eski mezun -
ları ve bUtün denizcilerimiz ha
zır bulunmuşlartlır. 

Merasimden evvel sa.at 10 u 
çeyrek geçe mektebin ib~çe -
sinüe toplanılmış, mektebı 1292 
yılında bıtiren ve 80 yaşında ol
masma rağmen geçen yıla ka
dar lzmirde kılavur.h•k eden en 
eski mezun Hasan Hüsnü kap • 
tan ile geçen yıl mektepten çı -
kan en ge~ç mezun Tahsin Gö
köz tarafından Atatürk büstü
ne çelenk konmuş, bunu müte
akip Ebedi Şefin aziz hatıra -
sına hürmetle bir dakika sü -
kiıt edilmiştir. 

Bundan sonra. mektebin salo
nuna geçilmiş, bandomm çaldı
ğı İstiklal Marşı ile merasime 
ha.şlanmıştır. 

Gedikli erbaş ve Deniz Harp 
Mektepleri talebeleri hep ibir 
~.da.n 1stikl11 Ma.rşmı söyle -
mişlerdir. Arkasmda.n melde • 
lbin ve:ni komutanı Zeki Işın bir 
nutuk sövlemiş ve mektebin 
tarihçesinden bahsederek hula
saten demiştir ki : 

Sayın konuktmı. 
Bııgii.n ok-uZum.uztı" 16.+ u"· 

cil 1rıldönü:münü. kutltirk&ı Bü· 
yük Atatükün adını anmağa ve 
O'nutı '1W1ıwi hılzt.ırunda eğil -
meği bir borç bili-r ve bu töre
ne vercl~ii11iz şereften dokvyı da 
mzleri saugılarımkı aelômlamn. 

Bu, toplmıtı, gi1:tı 9eçtikçe ta
azzııtı ctmck"fe olan bir deniz a
ilesinin uilcuduna işa.rettir. Bu
günkü törenimizin ifade ettiği 
1n<2ııq, Tiirk dcnizcilerit'in de -
nizler<k ~n Z<ıferlerin 
tarihiı:c b'r ;""ret drğ:ıdir. OU.. 
kii.. o t(t.ferler;n ttJrihi, tnrih ka
dar eski. 'l"Ürklerin <Ü'Jni~ 
de,w.z MI.dar ~ "6 ~ 
Jdvıktır. 

·Fennin 4Çtağt yfJfli u/tıklar 1-
çer.rine ~ tllafhran ilk t~b • 
biis, bundan 16.+ ,,me im<:ıe, adı· 
na h.'ünnetl.e atıd&ğımt.Z OeııaWH 
Ga::i HCJ8an PqtJ fara/lftdatl ya 
p1lmt§tır. Her yeııiliğe karşı 
güsteTilen hoşnud.w:Uuklar, Oe
zairlinin istek!erine kar~ da 
gösterildi. Fakat onun ilme<> -
Zan imanı ile azminde 1'6 ira • 
~ aağ7.amlt!}i biıtiin en
gelleri ktrdt ve ilk deniz mek -
teb-i ve hendese haneyi açmağa 
rrvuvalf ak old·u. 

1176 sernmnin 18 ikincite, -
rininde acılan bu mektep fen -
nin tcra.kkiyrıtını adım adım 
takip etti. Ve bııgibıkü şerefli 
vaziyetine yükseldi." 

!Komutandan sonra. mektebin 
en genç talebesi Turgut Deınlr
can en eaki mezun Ha.san HUs • 
nü kaptana mektebin güzel bir 
çerçeve içinde ft:Munan bk' re& 
mini 'hediye olarak vermiştir. 

Bundan sonra ibazır bulunan
lara dinç bir sesle hitap eden 
en eski mezun Hasan HUsnt1 es
ki lhatıralar:mdan bahsetmiş, 
mektebi kuranlara minnet ve 
şükranlarını bildirerek ölenle • 
rin hatıralarına hUrmetle bir 
dakika. silkitt edilmiştir. 

En eski mezunun sözlerinden 
sonra merasimde hazır bulu -
nan mektebin eski mezunlarının 

~ Pazar Pazartesi 
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mezuniyet senesi strasma göre 
yo~amaları yapılmış ve her &e

nenin en ya~lı mezunu husu.si 
def+eri imzalamr!ttır. Bımu mü
teakip mektebin ·ba.hçesine çı • 
kılmış, mektebin y~ sembolü 
olan demir kulelerden 164 
Uncüsü dcnizıe bırakılnu-ıtır. 

Merasim böylece bittikten 
sonra ~ki mezıınlar araların -
da eğlenceler tertio et.mi-,ler, 
mektepteki zamanlarım hatır • 
!ayarak talereHk anlarınd:ı.ki 
lakaptan ile ibiribirlcrine takıl
mışlar, şimdi unutulmuı:: olan 
bu kıymetli hatıraları anmış • 
lardrr. 

Bilhassa. bu arada merlmrn 
Hasan Hüeınl1 (P&§a) nm tale -
belere kaq1 icraatı caıılandı • 
nlm:ış ve eski mezunlardan l::a
ztlan falakaya. yatırılarak dö· 
vlllmüştUr. Böylece eğlenerek 
yorulan ve acrkan eski mezun -
lar bir müddet sonra çalmrın 
bonı scslerile yemekhaneye ko
şu.E">!lrak hahrivemizin ananevf 
fasulve pil8..kisini yemiPlerdir. 
Yemekten sonra mektep gez!l -
miş ve talebeler mektelbin salo
mmda, Deniz Harp MekUfuir:in 
kurulusunu ve lrunıluşur?ria.ki 
maksadı canlandıran bir piyes 
temsil etmişlerdir. 

O~retmen!ere verilecek ser
bnst kon!erans~&r 

Bu seneki konferansları müfeffiŞ. 
ler değil, öğretmenler verecek 
İstanbul Kültür Direktörlü -

ğünde ilkokul öğretmenlerinin 
mesleki bilgileriı~i çoğaltmak 
ma.ksadilc ibir kaç yıl<.lan:';)eri 
tertip ettiği seııbest konferans. 
lara ibu yıl da devam edilecek
tir. Maarif MüdürlUğü ıbu yılki 
konferansların ilk tedrisat mü
fettişlerinden ziyade ilkkokul -
larda uzun zamandanb...."'l"i çalış
mış ve sanat ~çtmenliklerin -
de ihtisa..~ kesbetmi~ öğretmen
ler tsı.raf mda.n verilmesini uy -
gıın görmUşttir. İlk olarak uzun 
7.amandanberi alfabe öğretmen-

liği ile meşgul olan öğretmen -
lcro tebli~at yapılmıştır. Bu 
öğretmenlerden en kıdemlisi bu 
sahada alfabe mevzuu üzerinde 
bir konferans verecektir. 
Bımdan sonra s.ıra:rlle muht.c

lif mevzular etrafmda <Yn-et -
men ve ispekterler tarafından 
da konferanslar tertip edilecek
tir. 

Kura teeldlAtı progr,amı ve a
çılacaıc kuralar ilk tedri~t is -
pekterlerinden mü~l<kil ibir 
komisyon tarafından tıa.zırlan· 
mal;tadır. 

Adliye sarayı 
Umumi hapiıhane arsasında tetkikler yapan 

Vekil emir verdi 

İnşaata biran evvel başlan::ıcak 
Evvelki gün adliyede ve ad· 

liye sarayının in§& edileceği u -
murni hapishane arsasında tet
kikler yapan Adliye Vekili Fet
hi Okyar, itstanbul adliyesinin 
sUra.tle bir &dliyo sarayına. ihti
yacı olduğunu ~örmüş, inşaatm 
bir an evvel iba.şlaması ve biti
rilmesi için alaJcada.rfara direk
tif vermi!ttir. 

Hapishane binasının yıkılma. 
işi bir hafta. içinde bitirilecek, 
toprak tesviyesi yapılır yapıl -

mas da hem.en inşaata geçile -
cektir. Araaımı etrafında.ki bi -
naların istimlruci için 50 bin 
lira tahmin edilmiştir. Para 
ha.zır olduğm:ıdan istimllk der· 
hal ya.ptla.ca.ktır. 

Adliye sa.rayının uzadığı kö • 
§edeki Firuzağa camii lst.ac.ıbul 
da yapılan ilk cami olduğundan 
yıkılmiyacak, etrafı ağaçlana • 
rak bir pa~k halinde muhaf a
za. edilecektir. 

------ ,_,_,,, .. ---------------
OlümlB biten b:r aşk hikayesi 

Bekar delikanlı evli kadını nasıl 
öldürdüğünü anlatıyor 

lzmir, (HU6USi) - Diln öğle
den sonra. ağır ceza mahkeme
sinde heyecanlı bir da vanm rü · 
yetine başlanmıştır. Hadise 
bir aşk macerasından ibarettir. 
Ve ölümle neticelenmiştir. 
mahkeme salonu, suçlunun ve 
maktul .kadının tanıdıkları ile, 
komşularile dolmuştu. Suçlu, 
cinayeti eöyle anlatmıştır: 

- "Evli bir kaclııı olan Bn. 
Hidayetle dokuz senedenberi ta 
nışryorduk. Aramızdaki aliı.ka, 
pl~tonik aşktan ibaretti. Bun -
dan dört ay evvel bu ali..kayı 
derinleştirdik. O benim evime 
gclıniye bıışlaclı. 

Onun evli 'bulunması, birleş -
memize manidi. O çocuğundan, 
kocasından nvnlamıyordu ve 
buna razı olmuvordu. Nihayet 
hadise günü sabahı, o beni so
kakta buldu: 

- Neredesin Mehmet, dedi. 
Akşam seni aradım. Sana aöy -
liyeceklerim var? 

O gün evill"de buluşm~ ka
rR.rlaştırdtk. &n bir si~ rııkı 

ı alarak eve gittim, içmeğe başla. 

dnn. İkim.iz de !biribirimbe kar
şı ~kingen hareket ettiği.miz -
den dolayı .ben cesaret bulurum 
ümidile içiyordwn. 

Geldi, mantoeunu çıkardı. 
- Mehmet, dedi. Sana tees-

süf ederim. 
Ve ağlamağa başladı. 
- Ne oluyorawı, dedim! 
- Ne olacak, ailem beni haf· 

ladı. Ben kocamdan aynlama.m. 
Senden de v~eçemem. Gel be
raber ölelim. 

- Sabredelim, dedim. 
- Olmaz, dedl 
Elindeki bıçakla beni yarala

dı. Bu sırada elimdeki tabanca 
düştü ise de hiç ibirimiu isabet 
va.ki olmndı. O yine bıçakla be
ni yaralamağa çal~ıyor ve ben 
eline Vl.:rur.ca bıçak bana de -
ğil, onun vücuduna i8a.bet edi -
yordu. 

O da. ben de ağır yaralan • 
rnıttık. JWiee bundan ibaret -
tir." 

Bundan sonra mahkeme he " 
yeti bir rok f'ahitl~r dinlemiş -
tir, Celae talik e(}.ilmi§tir. __ 

YerlimaUar va 
tasarruf haftası 

Okulfo.r için kutla.; 
programı hazırI:ı~ 
12 Birincil~fı.nundan ıti ır.i 

~'\'\tekilin nutku ile ~ 
cn.k olan onuncu ta.s bUt 
yerli mallar haftasında. ıe.fl 
ilk ve orta tahsil mU~ı:· 
miz.Jc ibu haftanın ne ~ 
kutlanacağı Maarif Ve ~ 
taraimdan bir programla. . ..:1 
bit cdilmi!h okullara. bildlP' 
miştir. 

Bu proP.Tama. göre, ~' 
1 - Okulun münasip ) ~ 

rine astlmalt üzere gUz::l ' 
ile ırecizeler hazırlan~ 

2 - Hafta içinde tayin~ 
lecek bir ~de kumbara ..ıtı" 
leri kum baralarmı banlcrdil' 

ıboşaltmak için gideceklc ~ 
Bu vaziyet lbirincikanUJl rilt 

şında çocuklara hruber ve 
cektir. ,r. 

3 - Hafta içinde uıussl. t' 
tırma ve ekonomi cemiyeti 
raf mdan hazırlanan "yurd 
za giriyoruz" adlı piyes tctı' 
edilecektir. . _;ı. 

4 - Hafta içinde yatı ~ 
IAtı olan okulların yemel< l~ıı 
sine; üzU.ın, incir, fındık,~~ 
clma, Malatya kayısısı, ~ 
fzstığı ve portakal kon&Cll"' ~ 
Çocultlara bu vemişlerin f&. 
daları izah edil~ektir. _11 

5 - 12 Birlııcll:A.nwı ~:ıw ıı: 
dersi yapacak öğrctmenlel'cıt 
gUııUn ehemmivetini taıeber 
zah edeceklerdir. ._.IJ 

6 - Hafta içinde ~· 
mihverini "arttmna ve _W 
malı" mevzuu teskil ed~·. 

7 - Hafta içinde gece ~ 
laınak üzere bir mfü:ıa.mere 
tip edilecek tale'be velileri d' 
vet edilecektir. _..,,; 

8 - Kumbarası olan ÇO"~ 
lar hafta içinde grup gnn> 
kalari ziva.ret edeceklerdir· 

9 - KOQpcratifi oımıv~ 
kullarda. hafta. içinde kOOP"" 
tif toşkiiiı.tı yanılacnktır. 

ıo - 17 Birincikanun~,,~ 
va müsait olursa çocuklat iJl1 
lundukları semtlerde cllof 
clconomi ve tutum haftas~ 
it vecizeler olduğu halcic 
resmi yapacaldardır. 

--o-

Rejim aleyhine 
propaganda ar/)_ 

Rejim aleyhine µropsg ~ 
yapmak ve eser satmak suç 
dan ağrr ceza mahkcmcsiııe ' 
rilen Kerim Sadi ile CS.d 
Türkaym muha.kemclcrinc 
gizli olaralc başlanılmıştır. 

-o-
Şubeye davet 

Tabib vüzba.şılığmda.n ~ 
li. lstan'bullu ve 305 ~~~ 
Hüsnü oğlu Hasan ~ııı' 
hemen Beşiktaş Askerlik -r 
sine mUracaatı il5n otu& 

* Taksim gazinosunun ~ 
için şimdiye Jcadar sar!~;· 
210.000 liradan lbaşka, g~ıı 
nun altındaki taş ~ 
ufak bazı kısmılarm da ıY 
için 42.000 lira ea.rfmo. d!, 
lüzum görülmüştür. Bu i~J 
bu ayın otuzunda. ihale edi ;I 
ve blitiin gazino, sene~ 
tamamlanmış olacaktır. ~ 

* Belgradda.n §eihr~w 
nen Yugoslav elçisi Şinle?V'-
viç Ankaraya gitmiştir. ~ 

* Sorbon Üniversitesi !fJ 
profcsörlUğüne tayin ediletlilt 
ad Köprlllü kendisine ,-et ... )I 
cek unvanı almak Uzere l'lV ~ 
gitmişti. Merasim bir k~ U ' 
evvel yapılmış ve rıwprı ııı 
fahri profesör unvanı veril 
tir. ~ 

* Denizyollan idare-od· .,ıı 
manyada bulunan DoğU ' 
rumuzu getirecek roür~tt r ~ 
seçmiştir. Bununla ib1>ro.bi' 
vaıourun te~ellümii içın ~J[ 
eden teşebbUs1er tıenilz fıı 
netice vermemifltir. iti 

Ancak Alm.anvanm !?.'? 1 · 
punıııu torpillcmiy<'(.'('P.'1 

kında kati teminat a.ıınJ1'11 • 
* Sular !deresi, a\JO~..,r 

den M:ı 'ktn Ü<'t"et na :l'l 0 1" d r 
ne aldığı 500 kuruşu kal ı 
tır. 

Buna mukabil sa.at kir 
ayda doksan kur~n Y iı ı 
nışa. ve suyun metre n1 l< • 
14,5 dan 15 kuru.sa. çıkıırt 
trr. Bu taksitten itibaren 
lat bu §Ckilde yapıiaca.ktJ • 



Flittir.e yapdan suikast hak~tftda Frans1z matbntı afsilat variror 

Almanyadal{i tevkifler 
seikastt.en evvel mi yapıldı? 

<.ık nıc, maznunun ağır 

• ı ınu ııı olan duru ıııajan 
le> tutulnıası için k<'ndlsi
r Lalehi bulunması ]Azım 

-e ıne göre bir mlizckıkerc 

1 ılnıa. ına ve nvulult Abdul
ah · lbiu halen berhavnt o· 
ıp olnıamasma 'Aki ~lacak 

1 hkı •<ıl hakkmda bilahare 
'r. ,. ' rilmesinc \ c muhnke· 

~ ııııı 9.1L.9.ı9 eumnrtesi gU· 
, 1 aat ona talikınc Jrnıar 

idi. 

Dı, rn~e ihraç 
eaıieceic mallar 

hakkında 

1 
\nıt ı .ı, ı (Vnldt) Gilm· 
it '<' lnhi arlar \'ekı'lkll dış 

l"ro .hı ar: edilen m:-ıllanıı 
1 nn tarının tc>tk!k Yt' 

r 1 eclılmesi hakkında nlA 
d tlar.ı. şu ta.mimi ı;önôcr· 

it: .. 
Lısnns talimat.ıııaıııe i 

" 1 rı daircsindo verilmekte 
an thral" !iS811Sları J~ararua

lllin ihtiva ettiği gayc>ye 

1 ın ol ıcak hir ckilue tat-
~ <'dilmesi için, ihraç C'cıtle-

1 ahn, ki) met, miktar 'e 
'tfının ve bllhassn sc' k ,.,. 

1 dileceği memleketin Ji-
n1 uhtcvjyntmn tnmamen ı 

8 Tqı-inisani tarimade S. S. 
ıteflı:ilitları (K'.a~li fevlta
:J.ide ~a tep.ilitı) uat on beş 
ıile on yedi arasında büyük tchli
:ke vaziyetine girme emrini almış
larkhr. Yani namevcut o1anlan 
ıve izinli 'buhsnanlan .derhal top. 
lamalan ~ Wıirôlania çahfanları 
~ vazifeye hazır 

:tutmaları eınrolunayor ve buna 
sebep olarak da garp hududunda. 
ki vaziyetin vehamet kelrbettigi i. 
leriy.c sürülüyordu. 

Aynı gün -bir aut -.onra .aynı 
emir"S. A.. ter·,-._. .Hiicum lra
taatı) ve bütün zabıta t91ekılcülle. 
rine verilmiş, bu arada büyük za
bıta tefleri aut on yodildeki .kon.. 
fer-ansa davet olunmuşlardı. Bun. 
dall maada Heyderih taraından 
tepil ıedilmit olan (Halk istihba. 
rat servisi) azalarr da. "Mühim 
haberler birliği" toplantısı için 
sa.at 22 de ldavet olunmuş 'bulunu
yorlardı. 

Ayrıca ıbütün idare imiırlıtrine 
eski nazi muhariplerinin hatıra
sına hürmeten yapılacak içtima. 

tetabuk etmE'-Si h ususlyetleri
ııe azamt dikkat Ye bllyUk bir 
ıtinıt gfüıterilınesi icabeder. 
Bevnelmilel siyasi l\"aziyetiıı 
nlcİı,;ı gon ~ekil llzerlne bu 
defa ~enişletilmiş bulunan li· 
sans usulüne eski inden dalıa 
bli vii k lıi r ehem ıniyet a1fedil· 
rne"ktedır. Bu ıtlbarla, ihrac 
lhıan11na istinaden SC\ kedlle· 
cck mallarıa ihracına bin 'e
rilmeden evvel gUmrUklerce ih· 
ı·acat bcyannanH'Sİ, fatura H' 

koıışinıento gıbi 'esıkalarla 
ihraç lisanslarına olan muta· 
bakatrn belaenıebal kontrol e· 
dilm<:'j;iııl ,.e bu '·csikalar ile 
ilıı1lÇ lisansı arasında görUlc
cek ufak noksanhklar üz.erine 
llırncata ru-llBaa.de edilmiJ er~k 
keyfiyetin derhal . ~icaret v~
kAletine b!ldirmesını ehemmı-
.}etlc dilerim.,, 

lara .mani olunması emri veril. 
miıti. 

SU:tKASTTAN EVVEL 
TEVK!F M'OZEKKERELERl 

Bu gibi tertibat tabiidir .. Parti 
idarecileri bfiyük bir faaliyet hL 
zırlarken daiına udık mıihafız. 
larını seferber ederler .. 

Ralcat "tin garibi bütün S. S. 
teşkilat idarecileri ve Z. B. W. 
(hususi teşkilat) amirleri 8 teşri
nisani akşamı saat 20,30 ile 22 
arasmda Berlinl:len mr çOk tevkif 
müzek'kercleri alnu§lardı. Bir çak 
tnkif ve mu.zekker.eleri luYıırlan
mış, hatta tevkif olunanların 
listesi yapılmış bulumıyorou. Hal. 
buki daha o sıralarda suikast ha. 
berl hiç kimse tarafından biilin -
miyordu. 

Saat 20,30 dan iti&aren (bom.. 
ha patlamazdan bir saııt evvel} 
1riiWyet1i miktarda tev:ı.iller ~ 
1aırruş ve Gestaıpo merlrederi tev. 
Jrif atı yuz ~ili bin ile iki ytiz bin 
insan arasında kabul ettiği için 
daha bir teırinfsani tarihinden i.. 
tiba~n hapi.ı.ane ve temcdtik 
bıwtl• ıudıil yer hnrla• ı. 
maım.,usıar. y.ni sıjıınKJar :inp. 
sı lium oldugu ileri silriiluek 
zindanlara sevkolunmuılardı. 

:MO'NfHTE 

PMat lbepsi ibu deiüdir; Mü. 
.ruttli :nari pır.tisi eıılci ~i 
arasına şu"-haberi yaymışlardı: 
Hava tehlikesi man.ebetiyle bu 
sene bayram !basit bir şekilde kut. 
]ulanacak, kısa sürcc~k olan bir 
içtimıa:lan sonra herke6. grupill1' 
teıkil olunmadan yalnız başına 
evine döne~ktir. 

Diger taraftan .nazi partisi yedi 
ıteşrinisanide şu haberi de ortaya 
atıyordu: Hitlcr me~uliyetinin 
çoğluğu doJ.ayısiyle içtinwı ~e.lc.. 
miyccek. Rudolf Hes& kendisine 
vekilet edecek Ye an 'aneye riayet 
edilmok ü.er-e ıcs.ki muharipler -
den Kristian Vebcr'in riyasetinde 
ictima olunacaknr. 

A vnı zamanda partinin Mü::ti:ı. 
li idarecileri de islerinin kesreti 
dol<ıyısiyle içtiınaa iştirak edemi. 
yecelı:lerdir. Ay tı gu:ı büyük 
memurlar <la fevkalılde müstacel 
ve mühim işlerle alakadar olduk. 
lan için içtimaa gelememiş bulu. 
nuyorlardı. 

Bu ar.P.da polic; s.,••atıı taltdir 
bir şekilde te .:bat alıyordu. Bcr_ 
Hn S.S. teşkilatına mensup yüz 
memur sekiz teşrini~,i tam.in. 
de saat 17.15 de trenle Münihe 
ırelmis ve on beş ;;;cfik ynıp h~
lirn:le bhanın dahiı=ni ve ca · 3:. 

leri mllha:faa altına alaq idi. 
Bürıeibraü civarındaki bütün ev
ler damdan, mabunler.c kadar a. 
ranmış, içtima olunacak binanın 
her tarafı en ufak tcferrüatına 'ka
dar yoklanmııtı. 

Bir müddet sonra da 3 emniyet 
amiri idaresinde tehir garnizonu. 
na meıı.up 3 7 5 karagörrilekli de 
içtim<ı mahalline gelmiş, binanm 
içi ile etrafına dalıtılmış :idi. 

Saat l9 a dolru karag6ımlekli.. 
}er teflrilitına .mensup diğer ila.. 
sınalar cara kadar uzanan cadde 
ve civarını :muhafaza altına alımı 
bulunuyorlardı. Nihayet sut tam 
19.'40 -da :Münib kahve rengi evi.. 
ne ın-. 4% $.'S. aralanndıa Hit
lerin bin.ç muhafızı da b.tı.a.. 
lduğu höllde içtiıı:a müaDinc &e. 
lerek her taraf en ince tefer:riiatı.. 
na kadar ~özden gesirdiler ve 
alınan ıtenibıtı :ttttif -ettiler. 

~ 
Duadan eenra içtima amaauwla 

Hit1erin ~ü kesip her alkıfa 
dinin Wr .hareketi ile nihayet ver.. 
dlfini 'Y'C nuttu nihayete erer er
... llaer ... ~~...ı 
arb~}e k 1 L l11"3k itiya -
~a liken bu :kere ıdmal ısaloeu 
terkettiiini "" rdllkatiıı.deki :ze. 
vat ile ancak üç dört kdime ko. 
mlflllll! eilduftma :na.e edelim. 

B.ia XriMim Veıt.- aiM bir. 
bü • -.öyl...ıılen o.naon.n 
çaldıfı Alman ftlllti ınarp tlÖriinü 
KHmİf ve eaa.en idare amiri 
Vagner, Httlerin mıtkunu mfite. 
... İ§tİllıaa <dntlal 9en Yennt9i
ni ?e miwwwNi iıntial o1lmk ii.. 
zere herknten .....! ıkwdiminiu 
derhal salonu tcrketmesini tenbih 
etmiş buhmuyordu. 

Bu tertibat uyeııiade Klonda 
bukınan 8i9 kitinin .mühim bir 
kNnlı lı:i ı •t• çakanlmş :icli. Saat 
tam 21.21 de bomba patladığın. 
man salonrla 204 kişi bulunuyor 
ve bu şekilde zarar tahdit edilmit 
oluyordu. 

TAZYtK 

Maliim o]dugu üzere bu ıui.. 
kast üzerine bilhalu Hobeu.r:ol
len ile Vi~lsbah 'lar tuyik olun
maktadır. 

Bunlardan maa~ hürriyet par
tisi mensupları ile, Bavyera halk 
partili azalarından tU,Phe olun. 
makta ve aynı .r:amanda Alınan 
mill" r-rti~· :mensuptan da tazyik 
cdilmekt,..dir. 

Bunı kar~ılık Führerin hayatı.. 
na yapıfan b•ı suikasta ka'"şı mü
sait davranmıı elan :zabrta ıefleri 
tıalrktrdıı ~;r: l-ir tattibat yapılma. 

d:: da r6rd=~~•dfr. • j 
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Görüp düşündü ~çe 

Pu. -ı 
............ 

oyu . 
Pulcuhık, honlın hiç anlndıgım şey lh· ... ildlr. Kollck il on İ 

morııklılanna da omrümiiu Jıer çu.guıJu ~a:;.uuı_ ıu .. us. oa :;.a 
ş~yonµn. Ama benim halT tinı, e..b .. 1ıul ıııcı·o..uw yer ~ u-
1runden kaldıı-aca.k bır Jlıanh ' ;& olamaz. 

>uJ l\nr, ııulcu \ar \e pul mcrn.klılan ,a.r. Şu ltubbcıun 
altınd• bhm m ha.n~i taı·ıull, bilmem lınn~ münkariz dev
let.in Wr ıntlu için U)a..usu .kacruı, huzuru ı ... uırnn. ıını·usı hn a
lana11 blnJo.rcc ooanı ,yaı;;ı)·or. . 

Bunlar rJleriDde .. ç.ft.,, lcr. gozleı•.mJe ''lop., .lcr , c per 
tnl·ısızlıırla bir pulun üstüne eğilirler, snatJcı·cc O)loUc er 
'"'uu.ırlHr, kurutnrlttr. koJlcl>:t.i,toıı nlbJm" ıinc k! h kı,tın t 
o. ·ıısıJ.au. kuu turın sırn"'llJc cli.ıoıl<'r ()lu•url:ır. e \ r. 
·"·)e )arar? llia ıl hl.· t.a]n ku. ı ,turnı· JJ )C s mı • nn. 
Çünku biluim, :kJ ılı Jıa.sın enJı ı de bır l z t ile u ili . ı.n
san, onun "<:inüc hnl ıla bnyıln ho 'uluı. ). au ız ıwu .uı•) ...um, 
ki artık hu urlu totkunluklıu-. dn l a_,iw ., den 
~ymak zonmdayız. ı:.;kmek ihtiklirınıı n.:> zlc J.m'. .. ry rsa:ı... 
puı ihtıkflı•ı ıçin de aynl olçuyil Jrnllnnıı"IZ. ele memlc e .tc 
utğeı•tm ıuwı el· ın bu~ilkluğundcn ııl <al; t.:ırlhi kıym Ueıt 

t ... .ı.ıt ıt_'llıı '.\Jı•U.:•lA&n ı•uıln.ra .karşı clu!;>künlağü biıaz da gtu.eJ 
bir edakdı'l hal.n e muhnkcnıc ctm.ek rektiı·. 

1zm1r ll'uarı, Erzurum - Sh as hn.. nm .iŞl, Cumhu-
ıiyetin onuıacu :r;rlı. hclc Biiyük Attı i~-lıı çıJrn.rılnn ser.il ı• bu 
tıur.lü kıymetlerin lhaşında gelir. 

• Fak.at. hiraz şa.c;a.ı•a.k \ e da.ha çok la2nrnk oğrencllm, ki 

1 
bu ımJJar daha }JJ)ı&saj& .çıkmadan_ zıı.r!Inra Jllı ıp 'ln:m,aa
Jamnadan blr.takmı adamlar ınerkcz burolıı:rnrn. üşilşu) or ve 

• heps)nl t.optan alzyorlarmış. Sonra da m el otuz .ku~luk 
! bir serl,·J ) etmiş, seksen kuruşa satıyorlıırıffi,5. 
j Meraklı, kendine gore bir hnst.adır. B ·hasta)"! nasJ.l ilAç 
! Jhtlkarındıan konırsnk, mcra.klıyı da pul mntrabazl.armm 
l ~oı·ı·in<hm O.JJ • c oruınalıyız. 
: - Adam 8C.l1 de, .ne hali ıvarsa gorsün, b!lnu.n derdini de 
i biz mi ~eluıceğis ! . 
i Deml>·cllm. ünkü hasta) a acımasak bile., ha ta lstls-
: ltlllr fıdt>..n, fiJ aU fiı;tündc yazılı lur de\ Jet ııııılıru .kt:ndi s ev. 

•i ,, 
gunculuguna \&~uta. )Apaıun ıa)dutluguna uz y:ıım:un~)U. 

f
i Atik bir suç .karşısında ka.nwa ~:e onun icrasına momur 

olanlar MlerJ l>ağlı du.ramazlar. 
Şu bMde bu türlü pullarııı satışını bir düzene koymak, 

1 
:matrab&zlar hesabına çalışmamak, <lalıa doğrusu onlnrın tu

• zatına düşmemek Jizmıdır. Bileye mel dan \ ·mh ec sau
İ şm 'De suretle ya.pılacağıııı, elbette bu ~e u ıı. n.aı· da1ıa 
ı a,1 blllrler. ~eşhi dikkatin payı, Udavl ibı:.isasm ~kı ve 
f vadf esldtr. 
! ------.. -·-·- Hakkı Süha Gezg n -

Londra gazete eri 
ne yazıyor? 

'lEE :ı'JMES 
* Cenubi Afrika Başvekili 

:ka.dm yardımcı taı>urla.rı ku -
n:u:ı.ndanlarnın ita.ben söylediği 
bir nutukta ··BugUrı içenıinde 
buhmdutuınuz '11.ziyetin ehem
miyetini takdir etmiyor~ -
liın. O kanaatteyim iki, ibu harp 
bawllTJııet tarihinin en tiUyiik 
buluWlılllı ve modeniye.te vaki 
olabilecek en altüst edi.cı hidi
.seyi "teşkil cdebılir. Umalım ve 
niyaz edelim .ki, <en ağır feli.ket
lenlcn ibizi .Allah esirgesin; 
falEat alimetlere bakılacak o -
ıuna. bmun. ölesiye ibir mu -
cadele olduğu ~öriililyor. Mil -
Jetler kaybolacak, mılletJe.r dün
'Yaya g~lecek ve bu harpten 
dttnya., brunba§ka bir şekilde 
~. ,, -dcrrıi!ftir. 

* Bulga.riatasıla İngiltere a -
rasmda ticaret ve tediyatl lro
laylaştıracak bir .a:nlM:maya da
it' projeleri mubtevı notalar, 
İngiltere .hariciye nezareti ile 
LondracJaki Bulrar elçisı ara -
suıda teati edilmiştir. 
~ Royter zjansmm .istihba -

ratına J?'Öre. ''Gizli Alman Hür
riyet :iStasyonu" ndan son defa 
~ sözler işidilmiştir: 

''BU:im gayri kanuni cephe 
grupumuz, - ki M.Unihtcld bira· 
haneye girmek yolunu bulmuş
lardır - Alma:nyanm istikbali • 
ne açılan kapıdan da ş::-irmeğe 
muvaffak olacaklardır." 

T.HE DA1LY TELEGRAPH 
* Belçika hariciye nezareti -

ne mensun iki yüksek memur. 
Alman hükumeti ile iktısacü 
müzakerelerde bulunmak üze -
re Berline gitmi~ir. 

«· lngilterede şehirlerden dı· 
şan tahtive edilmiş olan mek
tep çocuklannm. noel yortu~ 
münasebetile evlerine dönme -
lerine mü.saade edilmiyecektir. 
Evlerinin bulunduğu nnntaka -
larda bU2iinkü emniyetin de -
vam edeeeifi zann00·Im:yor. 

* Gelec-.ek c:ene fnPiliz donnn 
:-nasma ıltihak edecek olan ve-
.i gemiler için. donanma kuv -

vetine 50.000 efrat daha iHhe 
'tm"k lhnn~IPeeJ!j t<'Sbit <"~il-
.i1tir. _n tu bi b ı efrat, do7ru 
d~ ~ya ~ nı harp gemılc
,.,ne gılr°'r;('f' k. ~:ıc n .. "Jer'Ce 
~lim gördükten sonra y ·ıiJe -
rıne naklediloce1d·r. Eski gemi
lerde tecrübe sahıbı olm lar 
da \'<'n: .r~ ,. ~il'" 1<tir. 

DAlLY ~PREı::8 
* Bütün ltah"A ma buatl Rus 

yaya hücı m 'h· -. 1 h ?Tir 
Gaydanın b•ı rıe ldn 'azılmı., 
vazı resm· mn '" i, Ital• - n 
bütün büvük s hırlerinde ·tek . 
rar tA"l·r r h" ,•,...,. •·r 

Hariciye nazırı Kont Cıyano 

nun gazetesi oWı ll T.~nıı1..uı..ı 
Rusya.nm h:ırbi y~~nu 
Wıdığını ) .tadır. 

* S :t ' ıu n gclen h 
lere nn.zaran, Almanya. 
cephesinde bliyü.k hu ... 
yapmak tuavvurundadır. 
bfitumlar esnaamda İngiltere 
iW.erine şımdiyc kadar g5rlil 
memi§ mıkyasta. havadan sal 
ıdınla.calctır • .Bu kararın çok 
~ .fakat t.atbikmm g 
clktiği ~.Bu hA 
cumlann on gün iç.inde yapıla 
cagma dair Moskô'ıra ve n.ommı-1 
ya iha.ber verılırıiştir. MOl!lko 
bu ,:hllcu.mlar.m .neticesinden 3 
helıdir. Muvaı'.fakıy&sizJiğe 
ramasmm tehlikesine dair Al 
manyaya ihtarda bulun 
:zannea·ıiyor. 

NEWS CRRON1Cı.E 

~ Huduttaki Alman asker 
lerine ~irlerdeki Ilıişanlılar 
.ramnda bilvaaıta .bıdivaca. 
man erkirulıa.rbiye ~isi~ 
ral Keitel müsaade etmiştir 
~aal hizmette bulunan · 

asker, evlenmek arzu.suna 
tabur kumandanına yazılı 
talepte bulunacak ve bu 
name evleneceği lamı bulun 
duğu mevkün evlenme daire 
sıne gondenlccektir. Kız dah 
evlenme <1airesme giderek &Jll 
şekilde muraca.a.tta ibuluna.ca. 
bundan sonra her ikisinin ni 
kih.la.n luyılmıı olduğu ilan 
dılecektir. 

* Mcksikadan ~elen bır ha. 
~ göre, ittifak devletleri En 
tellreens servısi mensupl 
Mekai.kamn cenubu §al"kis" 
gizli bir Alman radyo istaayo 
nu keşfetmiştir. 

Bu istasyon, Alman deni 
kuvvetlerini, gemilerin harek" 
tından haberdar etmekteydı 
Şimdi Meksikada bu gibi ıs 
yonlarm birkac ta.ne oldu· 1 an 
la ılmakt dır. 1stasy-0nlar 
verdikleri maltımat elde ed"'m· 
se ~ · nereden vcrıldı lerın 
kestınnekte büyük müşkuli 
tesadüf ediliyor. 

DAILY MAlL 
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~,Evet .. Dokuz yüz elii gram l Bun.dan maada Tito bir l;üçük ! 
kiillldır.. grupa takdim olundu .. Ekseriye. 

Diye ~vap verdi. tini namuslu kadınların teşkil et. 
Bu tlimin masallarda rastlan. mekte olduğu bu grupa hullıl et~ 

RADYO 
19 - 11 - 939 Pazar 

12.30: Progr:ırn \ ' C mrrıılrkcl s:ı .ıl 

.ı ) arı, l :.!.35: .ı\jaııs ve mcıcoroloJi 

ltalıcrlcri. 12.50: 'l ıirk l\Iüzlği: Ye
ni bcgtegfırl:ırın ı:ı-üntch:ıp ş:ırkıl:ı· 
rı. Anknrıı H:ıdyosu küme ses ve s:ız 

heyeti. idare rılcıı: Mesut <:emil. 
13.30/ 14.30: Miizik (Kııı;iik orkec;. 
ırn - Şrr: ccıp Aşkın) 

18.00: Prugr.ıııı. ltS.O:i: l\kınkkcl 

dığ1 gibi tıpkı biribirine benzeyen mek için Tito malum ve muta:! !:inal n~ arı, Ajans \'c nıclcoı oloji ha-
ild kız: vardı.. Hiç şüphesiz an- aglan atmaktan· geri kalmıyordu: hcrlcrı. ıs.2;;: ~hızık (H:ıdyo c:ız 
neleri Lirdi. Birinin yGzü biraz - Nasıl oluyor madam.. Du orkcslr:ı o;ı). Hl.00: Çocuk s:ı:ııi. 
kiaha toparlak, diğeri bir:ız cl:ıl.a kocam:ın cocuk hakikaten sizin rn.:ıo: 'J'iirk ıııiiziği: lFusıl lıcycli). 
kısaca boyluydu ... Fakat her iki. mi? :.!0.30: l\onusmıı. 20.45: Tiirk müzi-
ainin de yaprakları yazılmamı§ - Oh, evet, evlendiğim zaman gı: Çıılıınlor: Cc' del Koz.rn, H~ş:ıt 
iki defter kadar beyaz ciltl-:::i ben daha bir çocuktum. Erer, Fııhire Fcrs.ın, Hefik Fcrsıııı. 
vardı. Hollandalr matmazel oldukça 1 - Okuy:ııı: Seın:ıh:ıt Ozclenscs. 

Tito bunların her ikisinin de sevimli idi.. O ca bir yanlışlık e- 1 - Udt Fahri - llic:ız şarkı: (llıı· 
yf 1 · · hnr los:ı çcmenz:ır olsa). 2 - Şevki 

ta a arını sevırdı. seri olarak Titoyu lrnmarasında 
Hey - llicuzkiır ş:ırkı: (Dcnıcııı c:ı

Artik gemi hayatına alışmıştı.. kabul etti ve Titonun hattı üstü- nn beni y:ıdet). 3 - - Hcfık Fcrıınn -
Geminin tahmini irtifamı hesao vasım gecmc-;ne mümanaat gös. Hic:ız ş.ırkı: (Göğsiimclcn k:ıçıp 
ediyor, gemi süvarilerini arz 'ile termedi. Fal·at 1:-u kadın yüzme. gitti). 2 - Okıı;, .u.: :'\:.-cmi Hiz:ı. 
tul daireleri hakkında istiçvap e. ğe ve yüzdürül'l1eğe o kadar a_ hısk:ın: 1 _ S:ıklr Ağn _ Ferah· 
diyor, saatini yüzme havuzun:ı lıskın idi ki fırtınaya tutulmuş nıık Yürlık Semai: (Bir dilb,.re dil 
göre ayar ediyor, deniz tut.-na;;r. bir kayık gibi muttasıl sallanarak •. rliiştrı ki). 2 - Cemil Brr - L\·ıç 
na kaar!ıiı:ı.. uydurr.•a ili'.içlar sr:ylü. vücudunun muhtelif yuvarlak u. ı şarkı: (Bir niç.:iılıın kııllıimi eti C· 
yor, hiç .-:ıkua gelmeır.i<> '::ieniz zuvlarına rağmen Titoya bir er. sir). 3 _ Arl:ıki _ E\'iç şarkı: ( \ş 
kazalarını '.:emali hürmc.cle dirle. kekle yatıyormuş hissini verdi. kıııJ.ı h:ırıııı olduğıııııu) .. 4 _ Il:ılk 
yor, hazan bunlara kendisi de bir Hatt5. çok büyük bir çocuğu Tfırküsiı: (Biilblil). a - Okuyan: 
tane ilave ediyor, herkesi alaka olan namuslu kadın da Titonun l\lclck Tokı;öz. ı _ neşnl Erer: Gös 
ile dinletiyor, garsonlara en karı. metres muavinleri sırasına girdi. teri. 2 _ Kiızım rs - Kfırclilihicnz· 
ıık kokteylleri ısmarlayordu. MNiu terketmiş olrraktan mü- kitr ş:ırkı: (Kani rldi il). 3 - Arloki 

Bresilya sularına geldikleri za. tevellit duyduğu ıstırap ona ka. kürdilihirıızkar ş:ırkı: l Yetmez ıııi 
man güzel Ermeni kadını Kalan. nşık bir end:§e veriyordu. Fakat tııkcnmcznıı). 4 - Bmıcıı Şen -
tanın Pevgoenler salonunda gör- buna rağmen ol:lul·ça iştah ile Kiırdilihic.u:kür şarkı: (Giin kn-
müş olduğu geldiği aradr. Hat. yemek yiyordu. Bazı kimselerin , u-ştu). 21.30: Miiıik (C:ızh:ınrl -
tr üstiivayr geçerken an'ancvi manevi bir sıkıntılarr olunca ye. Pi.) 22.00 : Mcmlcl.cl sanı nyarı, n 
merasimde hazır bulundu ve ha. mekten kesilirler. ,\j:ıns h:ıbcrleri. 22.l:i: Aj:ıns sror 
tıra olmak üzere cebine lbir man. Bunların manevi rahatsızlık _ ser\'isi. 22.'!j: :'llıizik ( C:ızh:ıntl-Pl.) 
tar koydu. Senegal sahillerine ları barsal:larına tesir eder. Hal. :.?3.25/ 23.30: Y:ırınki program ve 
vcrdıklari zamari-..açrk havada i~ buki Titonu:ı kalp ağrısı olunca k:ıp:ınış. 
rören zenci fahiıeleri görmek ü. -Oört ki§i gibi yiyordu. -----------
zere.,~raya cr~-t . n-····-·-·-.................. 11_ ... .. 

2'4 • K r. Tıto cl·seriya makine dai · ........ ~·· .. ····-':" ~~~·-·" ...... .. 
Ş ..• b' · • . . resı. • On gundenbcrı butun l stanbulfl 
ilili ır tüccar va.P,urun "ijver- ne, kazanın yanına ınıyor, bekar • •• • _ 

1 
• 

• ".J ~L .. k . ... ...... b L :ı tesınue uır aç lısa.n :konuşan Pil- kızların rüyalarına giren güçlü ii a e İl 
pağanlar, insanlardan daha ma. kuvvetli, bazularr aC"rk erkekleri ı·ı= n 
hir maymunlar, ~üçük fantazi yakından seyrediyordu. • salonlarını alkıştan sarsıyor ... ' 
i:tı§lar satıyordu .. Tito bunlardan Tito bir de Rumen kadınla ta- ıı takdirden çınlatıyor... i 
bir tane aldı. Fcıkat yolculuğu ni- nıştı .. Kendisini gazeteci ola rakı lll Sinema fllcminin eşsiz mucizesi İ 
hayete ererken ueuz fiyatla' tek. tak~im. ettiği için kal:l·ı·n·· jartiyer Errol Flynn • Olivia 1 
rar Ş1lili tüccara iade etti .. Esa. ve ıç kılotuna kadar 'bütun· çama. H . 
ce:ı gc:cide bir maymun veya di. şrrlannr önüne dökerek, yarı e . . H de Havılland 
ğer"b!rtiyvan satin·aıan herhan. d_~b olm~s~ i~ap eden bu zata bü_ U Büyük hudrctlerinin • 
ci"1lirıyoku, inecegvine yakın mu. t 1 [ l a 
h un maıısını an attı. ·vatöamnez tem~i i '.=-= ak kak hayvanı sat!yordu. ,. n,, 'hn •• ,, .. l I 

GUIUnUz ... Çoeuklarınızr da. güldttrUnnz ... Kahkaha Kralı 1 

EDDlE <!ANliOR'un son filmi Kurtaran 1 
ALI B~BANIN MiRASI ,1 Arsıanl 
Türk'çe sözlü•ve~şarkılı büyük ·komedinin 'ı!i Bu film bu sene Bcyoğlundai 

S A"l7~'DV .... #A. Si· nemasında !i başka hiçbir sinemada gö:itcrit·ı """'""1"' ., :~ · I'\ 1 ii miyecektir. lla\·eten: En son 

Gördüiü rağbet basebile BlH. HAFTA DAHı\ gö:ıtcrilecek. n gelen METRO JUR~AL. b 
ti·r ... -:re.::: • ...,_,,..,. ğl · :: Bu!.!ün "aat 11 de ve 1 de ten·• 

• .ı.v.ıcvNDUn~ ,.~ı. en e ence it ve en kunetli filmidir 1 
ıır.\·etô"n:"Ms~urnnı, Bugiln saat 11 ve 1 ele tC'nz~IAtlı ~i zilatlı hc)lk m:ıtincleri, suare· 

• + M •s> tM matineler •••m••••••ı• U lcr numaralıdır. Telefon 43595 
:::::::::::::::::•11111:1r.1111rm:rmı. 

iiiııiı~İlillllmİmmlmlı:llZ'll!DmDmimn ........ I . . .... "" .. . .. 

~ün M E L E K sinemasında 
Musiki • Renk • ve Güzellik Filmi, Sanat şaheseri 

Se~iştiğimiz Günler 
JANE!f.::fE fvlAC DONALD NELSON EDilYi 

Filme ~ i!a\·c olarak: Yeni FOX dünya havadisleri 
Seanslar 11.15 - 2.15 - 4.30 - 6.30 ve 9 da. 

BugUn S"at 11.15 dC' tC>nziH\tl ı mntinc 

-----------------
Zabota 

Sinek Beyi 
9 

1şt.e pırlantalann son şekil- \ - Işıklan açın, elektriği ya. 
14:rini görüyorsunuz.. B1:1 ~m.~~- km .. 
sız pırla.~\~arı <;almak ıc;m :~'- Diye bağırıyorlardı. Fakat 
nek Beyı .. çap~cul~r~n!n nec.:n • boş yere zahmet olunmu~. düğ. 
gayret gostcrdıklennı ız..ı.h bık• meler c;evrılmişti. Cereyan ke. 
fazladır.. .. .. sikti. Bunun üzerinC> herkes ka. 

Salon~ı. ?erkes guluyor.. pıya do~Tu kaçı.ı;rrağa ba.c;ladı .. 
. ~Bu ıkı eş PI_Tlıult,'.1.YI bır tııç ı·admlar itişiyor, çocuklar dev. 
ilze~ne verleştırecegım ve şu riliyordu .. 
şeklı alacak. 

Aksi indirmek için filmi koy. 
du ve ibiltlL"l ağl:-J< rd" n birde., 1 
ani b1r feryat yWmcl<li.. Fa'rn.t 
bti feryatlar hayranlık değil, 
hayret ve korku ifade ediyor. 
du. 

Beyaz perde ii:::erinde görülen 
m .. !'ltakbel tar rJ•v':il. fakat m~. 
ur.ı ·;e me.;.hur " ıne:" Beyi" idi. 

A\.~I zamanda • Kont Serizol 
bütün ,kuV' ~· ·1,.. vah"' h ... vvanmı 
çağınyordt•. 

- Fe?fnc~. Ji'clinet, çabuk bu. 
raya gel. ~abuk .. 

B
0.r grniy') icinc'!-> bir kaç a.. 

yak rıe!5i duyuldu. Kaplan sa.lo_ 
na gelmişti bile.. Her taraftan: 

Ni~nyet hizmetçiler lambalar 
getirdiler .. Şaşırmı!; olan FelL 
rr>t ı:1 ~a f ')b. hr mlp1er yapıyor, 
pcnrclerini vuruyordu. 

Totolitombo a!~ ile yayı elin. 
·ele hayvı·u ara.<?tırıyor niı:m a
h \ " ·du. ~ihavet ok ,.al i bir 
ırl ' ile .. ıyd;uı f·r1adı. ha• vam 
ayağından' yarak.dı .. Cani acı. 
yan ]•<>nlan uludu VC' oraya yu. 
\·ar'"" 'r. 

Re' ınd cı ,,. , • :r koltukta ba. 
yrlmı. tı. :\ ı ··svö Hcrimans sü. 
ku·. ti t nı · n icin bo. y<'re çır. 
pmıvordu. 

Karde.;.;i Valeri'nin yardımile 

Tade Bielsky karısı Kristinıi c. 
min bir yere nakletmcğc muvaf. 
fak olmuş~u. Yv.nmda.ki salon • 
lardakiler de feryatlar koparı . 
yorlardı. 

Kac;ışınalar sırasında kadın _ 
lar mücevherlerinin yarısını kay 
bctmişlerdi.. Erke!dc:: d~ <:anta. 
lar:nm ycrir 1c olmadığının far. 
kında idiler. 

Kadınkrın ve erkeklerin kay. 
bcttiği bu e§yaları he.men drr
hal bulm:ık kabil olur ümidilc 
salonu nrnştırdılar. fakat şura
ya buraya serpilmiş küçük si. 
nck beylerinden ,.e mcşum im. 
?..adan ha5ka hiç bir ~~y bula • 
madılar. 

1<ıpkırmızı olan Kont Scrizol 
s:ığa. sola koşarak af dileyor
du. Fakat berck"'t '-ersin ki hay. 
\•an bir !:aç cl!Ji!.C yırtmaktan 
ba~ka bir zarar ''crır.i1 değildi. 

Müsyö !\lrrimaı~s r-0k mtiş
kül bir Yaziyetc di..iFr üş bu ço1c 
kibar mis..ıfirlcrir<'<'' n~sıl af 
dileme'• FıZim c·----ı~'lnı bir 
türlü kest'.. mıi~ c ·:. 

Derhnl hahcr , .... .-ı~;1 7,abıta 

boş vere bütün r · r ltli."t ede- j 
rek araştırmalar ... .a.pıyoı.:.ı. 

Bütiin gece arr.stırmalar de
vam etti. Faka~ bu esrarengiz 
ca~ilerin !~~ rinc bir türlii 
tesadüf olunamadı. 

- 26 Yazan· Kadircan Kaflı 

Mikael geniş geniş nefes alı- · 
yordu. 

Gözlerinde aşkın engin parıL 
tıları ve yüzün:le tatlı bir rüya. 
mn aydınlığı vardı. 

-16-

- Bu sabah akasyaların al. 
tında rastladım. Yaptığı iyilik
ten dolayı senin ona kendi ağ
zınla tejekkür etmek istediğini 
söyledim. "Ben bir insanlık bor. 
cunu ödedim 1 Teşekküre de~
mez ! ..... ıdedi. Senin onunla gö. 

TUZAKLAR rüşmekten niçin çekindiğini sor. 
Mikael, sevcliği genç kızla gö- matlı. Demek ki görüşmemek la

rt:şmek, hiç olmazsa onunla ract zım olduğunu oda ka.bul ediyor. 
gele bir insan gibi konuşmak L Biraz daha Habeş işlerinden ko. 
çin can atıyordu. Ken:lisin<l: bu. nuştuk. ''İtalya Habeşlere me. 
nu ondan istivecek kadar cesa. deniyet yolunda kılavuzluk ede. 
ret yok değildi. Lakin Benittc-- cekti; iyilik yaptı; karşılığını 
nun ileri sürdüğü mahzurları görmedi. Elbet hakkımız var; 
clüşiinerek onu göre göre gurbet fakat bu hakkı kavga ve dövüş~ 
te k:ıkıaya razı oluyordu. le alm:ktansa ... ,, Diye söze ba~-

laC:ı. Fa:.at onu ıda yar«ia k:sti. 
Dun·un için Benittoyu dört "Neyse, biz el'Jftt bur.l:ıra k~r"t 

gözle bekliyor, her gördükçe ya- mayız. Fal:at Mikael b•ırad:ı p"k 
nına gitmek istiyordu. Fakat o yalrız ... Ka1:ıbalık yerlere gir. 
her cefasmc~a l:fa görmeme::Jikten mese, hele Hc:h:şistan niimavisi 
geliyordu. Ancak üç dört giin'ie falan yapıl~'ığı zanıa'l ortal·kta 
bir defa akşamdan sonra Mika. dolaşmasa, daha iyi olurdu sanı. 
elin pansiyo'luna ueruvordu. rım. Bu Her eıı-:t ci:--!:r.. Siz 

O zaman H:ıbeş d.!likanlısı ilk ne dersini .. ? .•. Dive ilave etti. 
söz olarak: Hep s'!ni c!fü:ii"df ~ii a""h:•lıy~r. 

- Elissadan ne haber?.. Ne Hele ort:ıl•k b:ra-: c'··r··1-.,., c11 
söylüyor?. senin son care ola .. ~ I~ dü!}ürı·liik. 

Diye soruyordu. lerini o zaııan söyleriz .. 
Benitto ona şu cevabı veriyor. Benitto bu sözlerc'en sonra 

du: birdenbire (İtalya - Hab-s) isi· 
- Henüz bu kadar açılama. ne sapıyor, ortalığın gittiıkçe. ka. 

clım. Beraber kaçmanızı filan· söy rıştığından, ordunun büyük ma. 
liyelıilmek icin biraz daha bek. nevralar yaptığından, tayyare 
lemeliyiz. Çok aceleye gelmez bu filolarının bu maneV'raya katıl. 
iş ... 7~ten ben de onunla sık sık chklarından, Mesinada toplanarı 
görüşemiyorum ki... Şöyle ke· donanmanın atış talimlerinden 
narda kösede rastlamayr veya bahsediyor. hatta buna dair r:ı
buluşmak için yer tasarlamayr kamlar l:iöküyordu. 
bekliyorum. Seninle konuşması· Daha sonra birdenbire coşu • 
l:adar olmasa bile, benimle ko: yordu: 
nuşmasr da babasınr kızHırır. - Ordu! .. Ordu! .. işte İtalyan 

Bazı defa Benitto genç kız- milletini inim inim inleten ve bir 
dan haberler getiriyordu: •türlü doymak bilmiytn eide~· ... 

Bugün SÜMER Sinemasında 
J~msnlslz lüks \'C lhUşanı çerçe,·cı-1 içinde:' n':'kı, mu.:iklyi 

,·c zerafcti ta..<;\'İr c<lcn ,-c '<UUYt'Ji \' AI,s) i )"t\l'ntnn 

FERNAND,GRAVEY 
Micheline Presle ve Elvire Popesco 

Jlo Parlsin en güzel kadmJaı·ının lştlrAldie çevrJlen 

Gaip Cennet 
Hissi, mUessir, dramatik, müşfik ''e hareketli bir mevzuda 

bUyük bir aşk Ye ihtiras"manzumc.~lni takdim ediyor. 

11Anten: }~KLElt .JURNAJı en son diinya ve harp lun·aclls
Jeri n Ankarııdn. inuala.na.ıi Türk - İngiliz - ]1~ransız paktı. 

BugUn saat 11 Ye 1 de tenzilMlI matinc>ler •••ı• 

Bugün SARAY sinemasında 
Carole Lombard ve James Stenvard 

~ibl iki meı}hur yıldı7. tarafında ı fc\'kaladc bir tanda yaratılan 
yeni \c,mUessir bir me\Zu. lzdh-açtan aşk. .. \ ' C İzdhaç haricinde 

Jp . ,_ ... ~ 

uşk'1 tasvir cılcn. 

BiR BiRi iÇiN YARATILMIŞ 
Fransız<'a sözlü iilmlnl mutlaka. a;örünüz ... 

iliHtl.'n Fox Joumal son dünya \'C h:ırp h:n ndiskrl. 

Jhı~ün snnt, ı_t ,.e 1 <le tcnzililth matineler. 

•• 
o,,; ~"':.!\· .. ,.,~:~··'"·~ . .!/."" ..... -:-''. ;• ... • ..... ,~~. 

IV 
SiNEK BEYi DEVAlt! 

EDiYOR 
Ertesi gün, Tode Bilsky. Va -

lcri \ e Totolitom bo bu müthiş 
sır ile meşgul oldular. Çünkü 
bir gece evvelki vakanın da 
gösterdiği gibi sinek beyi mağ 
liibiyeti knbul etmemiş ve ken
dileri için yeni hücumlar, sui· 
kastlar hazırlamakta oldui!unu 
göstermişti. Bilhassa Toto!itom 
bo müthiş ateşli görünüyordu. 
Todc bu sadık uşağını yatıştı · 
rabilmek için <;ok büyük gay -
retler sarfına mecbur kaldı: 

- Efendi Totolitombo aldan
maz .. Totolitombo onu tanıdı. 
Buna c::nin, hem ele rok emin! 

- Peki Tok'i ~ "n bo sakin ol 
ve cocuklarınla Kriziyayı mu· 
haf aza et .. Onu tetkik ederiz. 
Sa.na gelince Valeri .. Sen de bu 
clüşli:ıceli halini tcrkct.. Seni 
temin ederim ki, Rolınd M"ri • 
mnr3, Kont Rerizol ile evlen • 
rı·"c":'~. riinkü bu adam b"'n <le 
J ~ ... ~:: . ;· -:ı hir tesir bırakr:ıa
C:t. 

Valrri ~Jlüyordu. J\ .. rcl"şinin 
s., 1dna'1<! Yermiş olduğu bu İ'l -
minat c.ı:.. tatmin ediyordu. 
Kardeşinin elini kuvvetlice sık· 
tı .. 

Avm zamanda bir ziyarete:! -
nin gelmiş olduğu haberi veri • 

liyordu. Hem de hiç beklercrıi • 
yen bir misafir. Gelen Ko:ıt Sc· 
rizoldü. 

'Kibar zat mütadı veçhile bü
yiik bir nezaket ic;inde hareket 
ediyordu. Ev,·ela Felinetin yap
tığı zararlardan dolayı af dile -
dikten S0nr:ı eli:.i umciye uzn.
t:ır:-. .'• tC'>" .... kür etme>k ;stedi .. 
'.ro~ ~,!ıtombo da elini uz:ı.tmış 
ve ı:drdle kontun clir.i ya.kal:ı
mıştı. H'.ont S~rizol zenciye kar
şı minnettar görünüyordu: 

- Sizi tebrik ederim dos -
tum. Çünltü havvanı fazla hır -
pnlamadan t"hlil;esiz 'ohcalt 
bir sekle soka.bildiniz.. Bunun 
için -size o kadar minr."'ttarım 
ki.. Çünkü ben de bu hayvana 
karşı yakından b~lıy1m. Kim -
seye zarar vermesini istemedi -
ğim gibi zarara uğramasmı da 
arzu etmem. Hayvanın bu ani 
c;ılgınhğı beni her halde kny -
bettiğim mücevherattan daha 
ziyade müt<><>sc;ir etti .Fak:-t :ıo:a
vallı haY" 1n bu l balı ti i · 
le de eb~ li h:.p.7~ mal kfim 
oldu .. Zabıta bir da.h:.ı onu ka -
tiyen dışanya çıkarmamamı 
cnıretti. F::knt oıv.ı bu rcril Si
nekbeyi §!Övalveleri Ü7P.rinn sal
dmnağı hadlerini bUdirmeji ı 
ne kadar arzu ederdim. Di!nkü 
suvare bana on bin franktan 
pahNıya malo~\tıı. (Daha var) 

... tıı-'I 
Milyar far harcanıyor ve ou ~ 
harcanmalar bc~a gi 'iyor. 
paralar eğer halkın rah:ıtı. sa~" 
ğı ve ülkenin güzelle~tiriJrnesı o. 
sin verılse, yurdumuz cennet j,C 
!urdu. Afrika macerasınJan b ~ 
ne? ... O korhanç ve öldiirü~il 1c 
limde. ya1Jani da~larda isimıı 11,. 
Ah, bu 'şte hep gençlil: barca~ 
cak, gençh1< b:tccek 1.. Birkaç di~ 
lomat, birkaç kumandan da P' 
ve şerde l..d·mşacak !... Jı' 

Bir :ıjan:; muhabirinden d• 
çok şeyl-:r l)i 'rr..i ı. .. 

Mikael o gittikten sonra şoY 
düşünüyordu: 

- iste babamın benden ist~ 
~i hnb~rl::r... Ayağıma geliyor 
Y;ız:ıyrn rııı acnb:t? E~"l:ı ">.u 1

,_ 

bir borç gil:i yükledi. Hay'~ı 1 
za,,ım... ...J 

Masasının başına oturuyor, r 
ma<i=t bı:ışlavordu. e' 

F:: kat çok geçmeden, içinÖ C• 
P'elen bir ses şöyle mırı1danıY0 

ou: 
- S-.:n bir casus mu o!.,cal·sııı 

H~b"'i yi~it'i~i V" açı': rö-lL.ı!İl~ 
nerede kaldı? Eifer ele g~cc~s ot 
bunun sonu ne olduğ .. mu b:tr::ı) 
mu!:un? 

Mik~clin hay:ıı::: 'e !:er';urÇ 
film çevriliyordu. Rulan:1:, falı• 
anlaşılması mümkün elan b 
film: 

Süngülüler arasında bir ııarP 
divanının önüne çıkmak .. :Mutı• 
keme .. Heyecan.. Ve 1.ıir şefi 
vakti yine süngüler arasında 1

" 

sız bir hapishane veya kalenin~"' 
luswıda, yüksek duvarların dib1 

• 

de gözleri bağlı olarak ayattt 
durmak ... Yahut bir ormana g~ 
türülmek .. Yaylım ateş... Gogs 
bir kalbur gibi delinerek yere ~' 
kılmak ... Ölüm ... Elissı tam o~· 
rada l:oşarak geliyor. Onun a ; 
nı bağırıyor, üstüne kapanıyor" 
hıçkırıyor ... 

Mikael i§te o zaman artık Y" 
zısına devam edemiyordu. 

Elissa:lan aynlmak... Burııl 
?~ya!i bile öyle korkun~ ve acl 
ıdı kı ... 

Kağıdı avuçlannın içinde b 
nışturuyor, parçalayor ve xakl• 
yordu. Bazan da dalgınlıkla ıe~ 
te atmış bulunuyor, anca!: c 
günU.hatırlarsa, alıp yakıyordıl· 

Böylece bir ay kadar geçti. 
Benitto son· günlerde daha sı 

gelmeğe başlamıştı. 
Bir aralık dedi ki: 
- Buraila bile seninle konılt" 

maktan korkuyorum. Zaten b 
papas gibi yaşıyorsun. :r..rnycI11' 
insanı olan bir şehirde yaoya1ıt'" 
sın. Ben de olmasam pek sıkıl~ 
caksın sanırım ... 

'tı 
- Elbet... Hakkın var Bel11 

to ... Burada herkes bana dü~st" 
Yalnız iki kişi .. Sen ve Elics' 
Elissa ile görüşmek kabil ol~' 
yor, seni gördüğüm zaman her ı. 
kinizi 'birden görmüş kadar ol ' 
yorum. Eh; elbet bugünler de ge
çer ve eskisi gibi... . 

- Hiç olmazsa pazar günleri 
biraz gezelim. 

Mikael nereye gitse bir Habet 
Ji olduğunu bilecekleri ve }1t 

yerde onu yabancı görccek:e~ 
düşman gözüyle bakacakları ıcı 
gezmek istemiyordu. 

Fakat Benitto zorlayınca batı' 
rmı kıramadı . 

İtalyan delikanlı:;ı: 

'Dah'J v~ 

ırayatroDar "' 
sınemaaaır 

• 
Alemdar sinen1esı 
Ebedi)c:1 ben seninifll 

Denize}~: cıı·h=daslat• 
- -r.· · -
şı · ıı:;· 'I l\'ı\TJlCSt1 

Busün Fii·d~ız 13.30,':" 
. ''!l ''C 1 pcb•ş 

1 c - ··'. <IJ. c -~~ 
Dram l,ısıııı: ŞEJıP> 

--o-- I 

J\omrdi K ı~ını: 
ntn Ml°:I \~'il' AH \NIY01' 

---v-- ~ 
HAJ.I\ orEl1 ı 
llu~ıin matine 
da \ e bu n1'ş' 
Eski Ç:ıglıfol~ 
sn:ıt 21 de. (1'_. 
h:ımıım est; ; 
Y tız:ı n \f: tı;rt 

-0- s-dl 

V 
r~:~ r.;i~.:~or 

k •' ı .,,. ıı ~ar11 ... 
tCP' 

ı'l. sındı sorı ~ 
• ·ı. Y ır1n 
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• 

( ' ı ' r 11 
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Prag · dak i sun hadiseler dala yısile ı Prag hzdf sn[ eri c~~~ın ediyor j3e!çi~uı s~m~darın ı - · 1 h" -~ 
. (Baş tara/11 illcide) bolik olarak Fransa ve !ngiltere- da vaı:ıancı l ı'tıt er~n urp _Q~ye 

eneş diyor ki: 
Çekoslovak milleti 

yüzti te~~rküz kamplarına gön. 
derilm.iştir. 

Çekler Mün~ suikasti~ Ges.. 
tapo polis tetkılatmm esen oı..ıu. 
ğuna kanidirler Bu hususta P-aı::-
da binlerce risale dağıtdmıştır. to intikamını aıacakttr 

o- k Odra, 18 (A.A.) - Eski 1dnm edilen dokuz talebenin 
ıı.~0'akya Cumhurrelsi B. Çel.os lovak milleti tar:ı.fın •'~ :-

Çemboerlayn, Daladye ve Dencş 
tarafırJ:ian söylenen nutukların 
JT':C~r.. rr '•J "'ll r.e'"riyatmda l:ulla. 
nılan isimler taşıyan risaleler şek. 
Jinde halka dağıtılmıştır. 

tı b. bugun Loudrada ver- intikamı alınacağı zamnn gclc
aıtye:nnatta, halen Çekos· cc.ktiı·. Bıı sadP.cc zaman mese· 

aııınıuıda cereyan eden ta· lesidir. Ye aı bir zaman mPse· 
~baet forsa tedhişi me'i·luu lesidir. Çekoslo..,·akya, siyası n . 
'4 nıış ve demiştir ki: milli bakımdan az blr zaman· 

~te~ll:ıanranın beynelmilel va- içinde hüriycte kavuşturacaktır 
Q•eb gitgide güçleşmekte ve ÇEK POL1S1LE AL:\IAN 
~ld ep1e, bu harpteki mevkii JA..'l\TOARMASI ÇARPIŞTI 

e ''"u2e :aha fazla tehlikeye Avusturya hududu. 18 (A.A.) 
ttıı, llı almakta olmasına bl· - Almanya tarafından Bohem. 
koeı tler bütün öfkesini yada ve Moravyada ihdas edi· 

e or~"akyaya yUklemelctc len faşi:;t grupl:ın, Çek hilkfı . 
it ted: müthiş ve Amansız metini.n muhalefetine rahnen 
litoeı iş tatbik etmektedir. yeni hükOmet lehinde tezahü -
~ıı h~"ak milleti, hiç bir zn- ratta 'bulunmuşlardrr. Filhald -

l'tııı. ~bir rejimin todhişlne ka, bunlar, yeni hUkumeti Hit
-t eğın~~momiştir, ve şimdi bi· Jer direktifh~rine karşı mııhalif 

l:ı ~ ıyecektır. kanaat beslemek ve pasif bir 
r· ili~ keneş, dokuz Çek talebe- r.mkavemet göstermekle itham 

~kltııı. Urşuna dlzlldlğl haberi etmektdirlcr. Zabıta, bir çol: 
qr: da şu sözleri söylemir.-., Ç'..ek!erin de yat:dm1ile müda -

l:ıu hl he.lede bulunmuş ve ellerir~e 
a lleı . dlse, son harp esnasın· i'zer;";ıp (?'ımıah hrrlr bPyrak · 
~lertıkada cereynn eden hfı.· lar olduğu halde, H.nil mtıe .. i" 
tlaıı b~ garip bir şekil.de hntır- ı-ekceyc tercüme.si olan at l..ije 
< er r cinayettir. Du cinayet Jlitlcr diye bağıran fa~ist.!cri 

~~"eıı•7Arı umumiyesinde Miı; daf,rtmağa ~ebbüs et"1l;rtir. 
~ı n katlinin, İngiliz ef Fa ırat bu ara"'n A ı ..... an ir"nr-
1-~tı~ Umunııyosl Uzcrlnde bı· ması da. mlidııJıa.le P.h,.,ıcı ve 

rF il a tesiri yapncaktır. ~~tano scfi Doktor Mealecker, 
•· ~-l'~t eneş, sö~lerlne söyle nl· bir rok Çek pofü:ini tevkif et • 

........_ •• Vermışur: • ti 
~~ mı~r. 

--~------------------~--------------------~ 
\·· .0vyetler, Balkanlara yapd3cak 

taarruzunda Türkiyey~ 
müzaheret etmıyace~ler 

ır Alman 

' l:ıde (Baş tarafı ı incide) 
%ıd nası ı h nrelrnt etnıcK nı

'!a( l1 Oldut;unu anlamak an· 
'fa~ zaman kabil olacaktır. 

~an arı"ı mügahitler. Bulga
-~~I~~ Rusyaya., Türkiye a -

'' 1).-ı!ı::ı'"e bir yardım vadinde 
~~ıe \~3una, yahut Rusyadan 

ıı hı :r vait aldığına dn.ir, 
ı· lııa!Jhe-tilrneyen hr..berlere in~n

~'lıf 1{ta!iJrl ;ı r F a kat bütün 
~'-"bıu.,.r S'<>vy~t - Bulgar mil -
~~ l> atlllın inldı::a.fmı dikkatle 
~l}l'k ediyorlar. Bul~aristanm 
a~ıtı k Sovyet müzakerelerinin 
~·t alırıasmdan dolavı mi.ıte
~tl'ki~d~~ı tebarüz ettiriliyor. 
"rı1f ·~n.ın, Alman - Sovyet 

~duıı ılc İtalyan menafiiı i n 
'\İıtı-a ll'l etliği BaJ;cania.rda, 

ı· ~t:.1e; nmi:i olan nufuzunu 
3, ;"qti e ~zimli bulunduğu ka · 
~ ~~rKcste mc\'cuttur. 

t• "-•Y.A lIA:1D:1: D.EJVAM 
>ı.ıın r:n=CE:"\: 

~tı anya m esai ve amele teş
~I\ ana.zırı Doktor Lav Al -
~ 11~ll'lt-J~lerine ıbir beyanna -

be rctr.u~t.ir. Almt.:l na.ı.:rı 
~~f a.ın~~:ic harbin sc:ı:a 
'ı ... t .. ,_. lngı't:-:enin imh::.3ma 
ııı ·.,, !ikklf lıulunduı;., . .,u söy -
liı •il', b '4.l• 

~\t~VA. I~C:.!tJKtr.:r~: 
}(A.~r "·" 'O,.f~ GtPl'\l"~SlNE 

t })~~'\".'it OLACA!~ 
~\ı;ı :ı., l~ (A.A.) -:- Rcma 

.ı~ ~~: <Hın g~c:??:i neş;-iya -
ltaı "'":·1e C"mi""tir: 

t !'o. r~~ l:o~ur.:zmin Bc.lkun -
ı .. ı .! t•1 

.. 1P c;ı h-ı!t~mda1d her 
~~ f:lb· "'1'ı.!.ise, !ctrruı:·e d9. y'lp 

"t' b<l ~l'kavel"'e~c hnzırd1r. 
ı lıl'sa yı~ bir ihtimal viicut 
t rı"a bu, derhal ttalvanın 
~~ ha rbindetd kad2r a · 
~ "• 'lt l'lıukabclesi ile knt1iıla -

İli'' t', 
~ f)ll:rj,'fll~LlSHA FRA 'SADA 
Q.~ha,.b: 18 <A.A.) - lııqjltc -
i~ ak ~.ve nazırı Horc &liı:.}ıa. 
t~~ ~a .n Fransayn ":{Clıni tir. 
~ ~ kaı ~ıı~ha, hur:ıdıı ;.;r kar 

tt. acak \"P. ln..,.iliz hc tl.,rı · 
~ l, tı;;·Ş <?J ecktir . Hore :ı::::elis · 
l~ l'tr:t ate-si " f -:.li. D:tladye V ( 

l'tl .. b· 
1
,ame.ln ile göra~me · 

ı il t!..llc:ı~tır. 
lil\., ~t ~R r~ın .f ~,'El.J 

ı)_,.;:t.'-'~l YA_lLC.\~ HI? 
fll. ı" .:ı. l~ (A.A. ) - Da.:l) 
~ •1ail ~etesınJe V~rd Pricc 
~ ;o~ı~nın vaziyeti h:ıl;:k":ı -
~\ıo;; ~ir r.ıa!rnlede ezcürn· 
~ <titı ı. 
~,~ ;~· belki de tehlilteli ham 
r <ttı!' ~}>rnak cesaretini bu'a · a•. . ~"ak t 
~ •ıvet_a· -~ bu hamle, muvaf· 
Aı_~;ıli~tlı'-e mahkUnı bir il -
~~a'1l'a hareketi oln.cal•tır. 
A 1 .. • hak~ ~ırkta serbest bırak 
~'lllaıı, n tııdaki Alman planı. 
ttı~l:r '1~8 rtıktı ile aldm kal· 
~~ı.~esc~ap ~ikAyel_erinde is
~· ue .. t b ve şısedekı §evtanı 
'ı{a ıra.kıp sonradan §lı eye 

ıı~ ı .~Uvaffak olamıyan 
~e; 1

• Von Ribentrop, 
araması için SoVY.et - • 

ler Birliğini ça,:;ırmış. fakat ha· 
len b:.mu J:ontrc-Idan 3Liz bt:!u!! 
muştur. Zira, Ribcntrop, Alman 
yanın ı::arka do~rru gen;5byi~i
ne Rusyamn pasif surette mu· 
kavemet edeceğini hiç bir za • 
man aklına getirmemiştir. Di
{~er tnrcltan, Türkiyenin müt -
tefiklcre müzn.h:ı.rcti ve Ballu:.n 
lnra doğru yavılnm karşısmd1. 
ltalv.anm menfi vaziveti de. Al
man ~iyasetinin hesaba katma -
Uığı "!nki5Afları ~kil eylemiş· 
tir. 

IJ!TLERLE ASKERi ÇEFLER 
ARASINDA İHTİLAF 

Londra, 18 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: 

Press Association'un askeri 
muh::ıb!rin :: nazaran Bcrlinde şa. 
yanı kayıt bir galeran hi:;sed:ı. 
mekteöir. Ve Şar.söliye Hitlerle 
nskeri ıe!ler ara<1ında ciddi ihti. 
laflar mevcut o11iuğunda şüp.he 
yoktur. Alman harp makinesinin 
en mümeyyiz sıfatı kuvvetli ve 
caöuk vurı.1ak iken bu sefer Al. 
;na:ıya bil§.Lis Frc:.:ı-sanın bütün 
J:uvvetler:ni seferber etmesine ve 
tn..,;liz l;ıtl''\trnın Frars2ya g!'~e. 
rek ce'>he~e mevzi almasına mev. 
dan vc: rmi:- tir. A:;keri kumanda 
heketivle nazi ~eflerinin mütal~. 
alan a.atın:::t.ki !ıırk a;..ıl:eri fa:.,ı. 
yet üzerinde bir fren teciri yap. 
mc:ktadır. Bu fil:ir ihtil:lfları pro. 
pa ~;:-:fa vaı:·•--::•Ie dı·--at'~n 
dinlenmc•l"n lıe,. tar=>fa yav•1."~ 
ya"'m:ı >- -berlerı-le ile ken'1ını 
göstermektedir. B. Hitler Polen. 
ya serf?:.izes~ine atılmadan evv.::l 
crl;lnı har:. ive .. i .. i Ahr.any~:::n 
~arp huduc!.unda harbe mecbur 
k-ı-:y<>-:- G-,ı ve Fr:ı.nı:a ile in. 
giJ• ...... n:"l r'::ı'·., vrı"''•et almaları. 

01 rN•vd=ıl'J hil \.7Jm rır'lan her ııe
y'n bitmiş olnca~ını ı;:;ylemek su. 
··etiyle hakika: i kendilerincl::r. 
kct::Jc~m:~!:r. Filhaki::a mütte. 
·:ı.ı "r bu rr:::r:hn o'c:.ıma ka·"lrsın. 
:la ~r~·." r1- v:--!'lt!ı 1•1 arı V2~-t:t I' J 
:na:ı e-·-~ .,. t-- -'l)jw•~ i inti,.ıır e•FJ _ 
'TI:Vt'n b;r v'>~ .,,.t Jr ::ı rc:•cınc'la ktı

lıvcrmistir. Erkanı harbiye nazi 
a"~e. i içiıı r . .a; ino hattını geçme~ 
ga·-r; ::-bil o! c:u~~nu \'e bun'l te. 
şc'· :ıt'.l ::t::--:klc mühir.ı ;::ıiltt.lrd· 
infa.n 7rvi-"-ra t·ı..arr-· ·t et":l-::1· 
tfi.,,,_,,.,.,,1 .... ,... ;;.;..,; ı,q...ı: .. ...,.:-;tir. F•1 .. 
nı•n k ;ndir ki. Sa .. cn'iye Fitler 
'ınli hazırda bu mulak v;ıziyetir 
içirı Je.ı n: suretle cıkabilcceğ~n . 
n ;ıı ec1emcm~?ttcdir. 

. Şll\1AL !.!EI.!L:Ji{ETLr.:Rl 
St:LH TEŞDBBÜSLERlNE 

m:;YA:I :CDECEK 
Londra, 18 (A.A.) - Şimr.l 

ne'tlleketlerinden gelen ve 
matbuat tar:-fından ncşreJi· 
leıı haberlere gure l(rallçe vıı. 
helmlne ile Almnnya sefiri 
arasında yapılan görilı::mcdcn 
sonra Holl:ıncla ile Belçika. ts· 
,·eç;'in Norverln ve Danimarka· 
nuı yardmıiyle sulh lehinde:cı 
tc~chbt!:!"rinc (lnyam etme{;(' 
ırnrar vermişlerdir. 

Prag poHs:nin "'izli raT'Orlanna 
"'öre geçen eylül ayından'Jeri 
Vlatava nehrinden hücum mlif. 
rezeleri efradma ait otuz ceset 
çı!<anlmı§tır. 

YUKSEK MEKTJi'PLER 
ALMANLAR TARAFINDAN 

KAPATILDI 

Pragı 18 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Bir müc'!dettcnbcri eski P.eicL 
cuır.'!'-ur Bcncş ile mün<ıı:ı,.bette 
bulunan münevver bir Cek f!rupu 
az cok mühim mukavemet hare. 
ketleriyl~ Bolıemya • Moravya 
himaye idaresinde aı:ayişi bozma. 
ğa tc~cbbfüı etr.lcl:tct lir. n·ı ha. 
reketlcri idare edenler bilhass3 
·-51· .. r 1; Çek mekteple~inde bulu. 
nuyorlar. 

Bu unsurlar 28 teşrhievvelde 
ve 15 teıırinican;cıe Almanlara te. 
cavüz ettiklerinden yüksek Çek 
mektepleri üç sene müddetle ka. 
patılmıştır. 9 Çek kurşuna dizil
miş ve b:r tal:ır.ı nümayişçiler l:ie 
tevkif olunmustur. 

HACHA NİÇİN TEVKİF 
:CDiLDİ 

Amstendam, 18 (A.A.) - Het 
Volk gcızetesi 28 teşrinievvelden. 
beri Prağda cereyan eden hadise
leri f!Özrcn pc~it"er"1~ aşağrda!ti 
tefsirlerde bulunmaktadır: 

:?8 te~fr·:e·rvcl tarihind.ı: birçok 
kisill'rin ölm•si ve yaralanması 
ve Gestapo memurlarından bazı. 
Jarının nehre atılması gibi haqi. 
selere sahne olan Prag tezahüra. 
tı geniş mikyasta siyasi neticeler 
l:'fo:;tırmuştur. 

Himmlcr'e gö:-e nümavisçiler 
r .. ~rine ~:ı~h atılmaması lazımdı. 
Ciinkü Çekva dahilinde sulh ve 
s~L.nun hüküm sür<lügünü gös. 
termek Almanya için fa}•d<ıhdır. 

I{arışıklığm huaule getirdiği 
fen~rl Lsa1e mabediyle bir 
rdakat nÜ"'lllYiıi yanı1m<tsı Jü. 
zumlu görülmli§tür. Von Neura•h 
bu hııııuııta aşağıdaki planı ileri 
sürmüştür: 

1 - Hududun Çekler lehinde 
tashihi. 

2 - Protektora şeklinin Al. 
manyaya tabi bir cumhuriyete 
tahvili. 

3 - Bu currJıuriyetin Alman. 
yaya sadakati mutazammm he. 
yratta bulundcl:tan 9Cnra sem. 

• • neye, 101ız 
İngiliz hükumeti şeref 
Ierine bir re'1.mİ kabul 

tertip etti 
Lon.lrn. 18 (A.A.) 1ngili 

hU!.jıncti dün Öblcdcn &o•ı rı 
TUrl• asl~crf heyeti l'cisl ile Da 
yan Or'>::.y ve cliber l"c:rct l :n · 
sı ı:;ere fin° Carlton Hotcl'de Jir 
kabul reı:mi t('rtlp etmiş ıı· 
hı..rıci;>c nez<lre u Ye Hıı~ nıı 
Bu.lcr hUk .. ı.ı c t n~ınına m.sa 
fi rleri karşrlaın ıştır. 

Da\·etiilcr arcımn<la Türloy • 
bilJ Ult: clç :sı, Lord ve J,,n.d: 
Bn·ood. Lord '\"(' Lady Ci at · 
finld. hava marcı;;ali lr·ın :d ' 
,.e ha.yanı Kara, llenız 'e h n«ı 
ordularrııa mensup yUkı><~k ze
,;ıt svı...ı çıııv•,ordu. 

V~li Lütfü ~~ır~a r 
(Bat t'trcfı 1 incide) 

esn r:nmdn Lütfi Kırdar Sin ly:l 
parkım ,.e petrol Jrnyulaı'lnı 
g c:6ctl. ::;aat iki buçu ltta ~ın• ) .. · 
, J. ıouvaımıı.:t cdoıı yaııııı~zi Si-
0naya belediye rciı; I i ı;UJ br 1 
otıi ve <iğle yc mc - i cmni .re· · 
Ammede yenildikten sonra 
Kral sarayr gaılldi: gece de o· 
telde bUyUk bir ziyafet \"Crildl. 

Valf Lütfi Kırdar Slna3 adP 
da birçok yerleri ehemm.yct· 
le tetkik etti. 

Bu sabah 9 da da Sinnyn inıı 
Braşova haı·clrnt <''liliıı. ) ıl ·:ı 
kar nııntalrnsında bir mll ~d •t 
tevakkuf etlileıek kış sporları 
mahalli gc- 11

"
1· 

ı·ckUL Ragıp ÖN.BN 

ye h:lrp ilfın etmesi ve Almanya 1 ~erı ~ elarcır r 
~:r~~=k~f.ıaecek bir a ... :.eri kuv. tayyare er uçuyor Fransızca J~e Journal gazetesi. 

Ha1.ha bu anlaşmayı kabulden Brü~sel 1 18 (A.A.) - Belga nin Zünhte bulunan hususi mu-
imtına etmiştir. Bunun üzerine ajansı biidiriyor: ha biri jorj Bıum yazıyor: 
Almanlar Hııchanın biraz yorg • .m Belçika nra?.il'=i üzerinCierı cc- Alman . . .J,JJfı.1.ld;:ısı milleti 
fürmüş olduğu neticesine vara. nebi tavvarelerinıin uçtusuna zafer fikrine alıştırmağa çalışı. 
rak La •• y mıntakasın 'aki ar-ızisi. dair ecnebi memleketlerde ıs - yor. Bu zaferden Al:-::"'-ı··"nı~ el. 
ne çekilmesini ve orada tam bir rarla dolaşan habe,rler ÜZ"r ine ele ed:cezi menf..,=ıtler nelerdir? .. 
i t; "iı"t cM~ etr:"ek :ıt':ı'·cı:ı_.:ıi•·ıe vazivetin yeniden ta\"Zİlıinc lü- ı Y11rri Hitıer ve R•bentropun h:ırp 
bir müddet ikameti tavsiye etmiş. zuı.1 r.. ..:ı . lı · <:tir. ~aycleri nelerden ibarettir? Bun. 

Son günler zarfında ccn<;!Ji ı d" k · , ı ı k Jcıi:lir. Aynı zamanda kim"enin nrı ye 1 no ·ta ıçı:ıue top.an.a 
tayyarelerinin Bel,.ika ar:ız.iı>i · ı ·· .J" kendi>ini ra!.ııttrrz c>t"'lemesi kin ,. i mum cun;ıur: 

% üzerinden sık srk U"tu·~ dl')~ -de tertibat al:nı'"lardır. 1 - Almanya (İtal}'0.t11 • iddi. 

Şehirde ka!d:rım 
yapn1ak kimin 

v"zifesi ~ ir ? 
(BCUJ tarafı 1 incide) 

Bu ,•nziyete göre çayı görme_ 
den paç::ılnn sıv~rn:ık lnbilinden 
cb .. --al: b:.ı tnrzC!a kal::hrım yap. 
m'\k ve yaptırmak tc§ebbüsünün 
zamanı henü:ı: gelmemiş olsa gc. 
ret<t;r. 

Proztun planı yapıldıktan son • 
ra yıl"nlzcak knldnmlann inıaaı. 
na ı;cHnce, bunun yolu da yine 
bug:in t"tbik c.:lilen usul değil. 
dir. Ziı-a be!odiye denilen mües. 
sc.;t-nin gayesi ıehir hı.:.lkınm mü~. 
tcrt:k ch:ı ihtiynç!arı:u temine 
tavassut etrn~idir. Y ollar<'a ve 
caddelerde kaldırım yapmak da 
bu müıterelı ihtiyaçlardan biri ol. 
(bğunn göre haddizatında bele.. 
diycye ait bir va:ı:ifedir. Böyle o. 
1!.!nca cr.-H!-c sahi?lerin~ "evleri. 
ni:r.in, dükkanll'f:!nı:zın önüne te.. 
ıa~üf eden kaldınmlan yapınız" 
diye ihtarda bulunmak il~ beledi. 
ye kendi vnifesini gönnüt ola. 
rr.az. Belediye icao eden verler. 
de yolJarı oJciuğu gibi kaldırımla.. 
n da yapar ve rnnsraf tan hak ve 
adalet dairesin de err. lak ınhip leri. 
ne .cb birer mihL.,,.. hiase ayınr n 
bu hisseyi onlrı--tan tahsil ed-r. 

Bir şehrin kaJ.chnmlanndan, 
caddeler ve yollar üzerindeki em. 
lt'tk sahipleri istifu:fe ettiği gibi 
kaldmmlar ile ıılakaıı olmıyan 
emlak sahipleri ve asla emlalü ol. 
nuvan J.er !:oıuf ha!'ı: & htifade 
eder. Şu ha!de yol!ftrm ve cAd. 
delerin irtşa masraflarını münhl'l.. 
•ıraa emlak ~plf;~ av .. 
nKi1.:\Uefiyet gibi telUldci etmek 
11.f-.l•te uygı:n bir muamele de.. 
~ldir. Yapılar kanmıu tetkik e. 
d:Hrac, kanunun ic:abab rda naza. 
ri ol"!"ak doğru ol~ bu hüküm. 
den kntiycn aynJ::nadıiı göriil"'r. 

ASr.:v:t US 

AvrU!)A.da tahsil eden 
talebo!erimiz dc:rhsl ha 
rehet edebileceklerdir 

Ankara, 18 (A.A.) - :Maarif 
Vc!rfil t .~an: 

.Maarif Vektlleti bütçesinden 
tahsisat alan talebe elen ol uıı 
kendi arzu ve ihtfyarlarlylı. 
tahsillerıni ikmal etmek Uzer<> 
Almnny,ı, Pı·ansa, Belçlirn, l· 
tal.> a ,.e ıs, içre) c avdet edc
ce!dt'rln Ist~nbul mnarif tefti j 
heyetinde talebe mUfetUşi Jlo:l 
hat A rlil Erkmana mUra~aa t 
cı.lere lc gid<.'cekıeri meınJeı.et· 
l e ı ..: s j ..: .. . iı..,n d.ı-.:n.tif Al· 
ffi J ,..;.ı ı • ı. ..ıv ..ıuel.tedlr. 

lstanbuldnn u~al. ycrlcrd ı 
buJ·ınunı arın da en kısi\ btr za. 
ınnnda müracaatta bulunmıı.
lnl'l lcıZllhdıı·. 

--o
Bu!]C'.r ordu ku;:n~n
dc..nl:ırı aı-aErrıda büyül c 

' ...... ı·ı.-1 c.te_.'l.;: .. It .! ... er 
Sofya, 18 (Hususi) - Bul· 

gnr ordu kumandanları 'e 
) lilrne!> ı '~beli "rı.bitlcri arn· 
sındn ı;enış mlk; asta tebed· 
dlll ve nz He r c mu tur. Bt· 
a : iJlcrin se -.bl. ln~ı lıımnını ,.; 

tır Rir~ok genç general ve ku· 
mr. ı .ı larla Jdaro nJamlaı·ı 
azl~dflıni~tir. 

--o-
Beynelmilcl yolun Bu~

garistnn~a ld kısmı 

nıdur. Her defasmdn Belı-ıkn .. alarmı da gözö-ür.>e ......... •c nr. 
hava müdafaa bataryaları ile tiyle) Fa:; ve Crz.,ir ~e dP'·'l el. 
avcı tayyareleri ekscıiya mu- k 1 vaffa>ıyetli müdahalelerde bu· ma üzere bütün n~iliz ve Fran. 
lunmuf"lar ve birçok tayvnre . ı sız müstemlekelerine &ahıp ola. 
ler rrl\~ia atecinin arasmciıın 1 cak .. 
g~nı,..k veya hava devriyelerile 2 - Fransa ve İngiltere, Al. 
karşılasmnktansa geri dönmeği ma=ıyaya altın olart>'< hnrp tazrr.i. 
tercih cbni.il--r :lir. Fnknt bu u- natr verecekler ve bu "rl:iM~ Al. 
ç~!c.rın ekseriya kısa olrrınsı manya maliyeci ihya ed;l""c~k .. 
müdrlıa'" i~'dlıum bırakma _ ' 3 - Yanılacak ticari anlaıma. 
maktadır. !arı sayesinde Alman malları 1n. 

Alalrııdar maJıfellcrde tayya· giliz ve Fransız topraklarının her 
relerin bir arazi üzerinden u~ kısmında ve dominyonlannda 
mrunna cezri surette mani ol _ müşteri bulacak ... 
marun imkansr .. lr~a işaret e - 4 - tktrsadi ve m:ıli esaslar 
dilmcktedir. BUyük muharip sayesinde Avrut>ada Alman he. 
devletler bile dfu:man memle.kc- gemonyası yerleşmiş bulunacak .. 
tin içine kadar hava akml:ın S - İngiliz hegemonyası orta. 
yapmasına mani olamamakta - dan kalkacak .. 
dırlar. Muharib memJeketlere 6 - Fransız tesiri 1870 _ 1871' 
ait tayyarelerin ekseriya pek harbinden sonra varmış oHuğu 
yüksekten uçtuklarının ve Bel- nisbetler dahilinde tahdit oluna. 
çika hava müdafaa batarvaJarr cak .. 
faalivete ge~er geçmez kaçtık - 7 - Almanya, Fransaya yir .. 
lanntn da hesaba katılması la- mi bc\I senelik bir ittifak imzuı. 
zımdrr. m teklifedecek, aynı zamanda 

---0-

Bremen vapuru Ruslara 
devredildi 

Londra, 18 ( A.A.) - N evs 
Chronicle gazetesinin bildirdiği

ne göre, Almanya, Murmanska 
iltica etmiş olan Bremen Trans
atlintiğinin mülkiyetini Rusyaya 
devretmittir. 

Gazete, ingilterenin, ldoğru 

çıktığı takdirde, bu devir karşı

smdaki hattı hareketini izah e
derken müttefiklerin noktai naıa 
nnı hatırlatmakta ve fngilterenin 
bu gibi devir muamelelerini pek 
muhtemel olarak tanımıyacağını 
bildirmektedir • 

Bitaraf Balkan 
bloku 

Tetkili hakkında siyasi 
tetebhüıler ba§hyor 
Paris, 18 (Hususi) - Lon· 

drndan bfldlrtldlğino göre, bli· 
tUn gazeteler, İtalyanın Bal
knıılarlla ve Tuna ha \"Zusındı\ 
toşkilinc teşeLbllb etmek üzere 
oldu~u blok meselesinden bah· 
sedlyorlar . 

1nglliz gazetelerine göre, 1-
talynnlar, Balkan bloku tef;ki· 
li hakkında önUmlızdeki lıaıtu 
içinde sıyatıi tcşeouusıere res
men blıiJiecc •• tlı. De~ J lılla;ııı·€s 
ga~otesiııe göre, ltalyanlar 
bUtUn Balkan ve Tuna devlet: 
lcrine bir Blok teşkili hakkın· 
da h:u.11 l..ı.<.. ... uırı pldnı hlldt· 
rcceklerc.llr. Du plrın tasvip 1.-

dlldiği takdirde umumi lılr 

konferans toplanacaktır. B.ı 

konferansa 1'.dlya da iştirfık 
edecCKUI'. lngılız gaz~te dl bu 
ın;ıııasobetle yn:...dıkl:ı.rı yazı
larda. İtalyanın tcşebbUs 'e 
gayretini tnl:dir ediyorlar. Bu
tlapeşteden gelen haberlere gii· 
re. ltalyn. hllkuıneti .Uudapeş !.c 
lıuıcumcti iıe oı0cr bau uc;r
Jc.Ie r arnsmdali:i m eselelerde 
mutavassıt rolU oynayarr k 
mUııazaalı mcncıeıc:i hnllc t
melt Uzer,.. tPı:e lıbUsattn bulun 
rnayı kauul ollcccl,tır. ltul.) a I 
bı fil.rinl daha şimdiden ihsas 
etl!l•~tlr. 

tng-llizcc Yorlcşirpost gaze· j 
tesiu ııı ynz.:ı ı .ı g l'.' I'e. D:ı.l · 
kı.nlardn ınen Caalleri .ti !;at li•i.'· ı 
tırmn~a beqJa~en R •ıs··a ile 
lt::ılyanın hattı hnrr l.et:nl l n· 
gillzler dikkatle takip ctme:c-

1 t <lir. 

silah tahdidini ve bilahare ha:m
lanacak olan şartlara riayeti mec. 
huri kılacak. 

İ§te üçüncü Rayş hükOmetinin 
harp eayeleri bunlarl:ian ibaret. 
tir. Birçok siyasi muhitlerden a. 
Iınan intibalar Almanların, Sov. 
yet Rusyanın Balkanlar ve Bal. 
tr~ ilzerindeki harekatlannı hoş 
gorerek menfaatlerini bu yedi 
nokta üzerinde aradrklanru gaı. 
termektedir. 

Kanada müttefiklere 
25 bin tayyare 

yapacak 
Ottave., 18 (A.A.) - Azami 

iki haftaya kadar, lnglltere, 
Kanada, Avustralya \ 'C Yeni 
Zelanda arasındn, Knnadnda 
bfr imparatorluk tayyare kurs 
ları merkezi açılması itin bir 
anlaşma yapılacaktır. Pek ya. 
kında bu hususta Londrada Ye 
Ottavada ayni zamanda bir 
beyanname neşrolunueal.tıı-. 

1\:auadada tesis edilecek o· 
lan bu merkezde müttefik kuv· 
Yetler icin 25 bin tayyareci ye· 
tişccektir. 

Cnııdian Press'ln blldlrdlğl
no göre, bu iş için, Amerika 
Dırlcşlk devletlerinden, l ngil• 
tcredcn ve Kaııadadan altı bin 
talim tayyaresi satın alına· 
cnktır. 

Moııtrcal Stcr'in dediğine 
göre, ndcıdt yUıU bulacak olan 
l.m merkezlerde ilk aylar için· 
de, ıo bin kişi talim görccek
tır. 'l'aJiru gorenterin miktarı 
zamanla dana ziyade artacak: 
tır. 

Bu merkezlerin Hk seneler 
için 25 milyon doları bulacak 
olun ıun.;rafr, İngiltere ile do-
minyonlar arasında taksim . 
edilecektir. 

Osmanlı Bankasından: 

Osmanlı linııkası Gıılntn lılare 
l\lcrkezilc Ycnıcoıni \'C Hc~ogıu şu• 
helcrı \"CZllclerı) Jc kiralık kasn UDİ.' 
releri, 20 lkincit~rln 939 Pazartesi 

1 

giinündcn illhnrcn c..li~cr lıir jş'nrn / 
kadnr aş~llırtn yazılı saatlerde nçık 
hulunacuklıırc..lır : 

\ ı::zxı; SAATi.ERİ: 
Suuı 9 . ..ıa dnıı saat 16 ya kadar 

nd i ({iın lcr. 
S ıut !),;, d ı a:ıt 11.SO a kadar 

Cum~rlesi uunleri. 
1\IH ~I.IK KAS\ nAtRESl SAAT· 

ı.m:ı: 
Snnt 9 dan snnt 17 ye k:ı lor ndi 

1 
ı;iınl. ,., 1 
~no t 9 dun soot 12.45 e kadar Ctı-

tnmar. ~amyor .. ........ .. 
.. ,." ....... == :::: !::··f:c:::ı::: •. _:::r:-=2. r~:.~.:::.:- ~= :::: liiHlfilE Sof~n.18 (11ususl) - l."'nı .• ı .. ::. ı.ı:::::::.: ............................................. -:.d: .... ,r• 

(bu .... Un) Kaleden lstan'ıula 
k ada r u:.m..:nn be) n"lmile ) .,. 
'un Bu '-:;aı 'ıtaııdnı. geçen rıs· 

mmdnn 33.5 kilometresi açı
ıac :ıl· tır. Bu yol :'atar Pnzr:r 
cık ile Fil;be ar .. ınd a drr. 

Bu yolun Uzerinden e~çcın 
Meriç n('hri üzerine kurulnn 1 
bUyllk ltöprll)e Bulgar vcllah· :Ş, Diş, Gri~, 
di Sim nun 1sm1 konulmuş- 1 
tur. Yolun açılışı munasebeti-ı ~ T evrau:, ~!r.akhk ve b:.; t::."l c.~rı!ar!D!ZI ~crhal 
ı" F'llihedo merasim yapıla ........ I l b , .. d 3 l I ·--
caktır, ...... ~ :c3cr. .ca ıntaa gun e ta~e e. h'"'l1~~Ur. r:e:!:; 
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Hesap pusulası 
Nedim, elinde bir mektup ol -

duğu haJde içeri girerek karısına 
dedi ki: 

- Melahat, şüphe ediyorum, 
sana bir mektup var. 

- Vcnene .. 
_. üstün-de ne yazılı biliyor 

musun?. (hususi) .. 
- Ver artık; canımı sıkıyor. 

sun. 
- Beraber okuyalım mı? 
- Kabil değil. 
Nedim, kansını kandıramıya • 

cağını anlayınca yazıhanesine git 
mek üzere çıktı. 

Melahat mektubu açtı ve bir 
kaç defa okudu. Ara sıra "ah ya
rabbi!., diyordu. Bir aralık baY'
laeağını zannetti. Sonra, birlden
bire kalkarak giyindi. sOkakta, 
zihnini altüst eden bu birkaç sa. 
tın okumak için durdu. Kendisi. 
ne tesadüf eden ahbaplarından 

birine bakmıyarak geçti. 
Mektupta verilen adres, bir 

çıkmaz sokakta 6 numaraydı. Me 
lahat .buraya gelince derin bir 
ah çekti. Çünkü burada, pencere 
sinin :kenarına oturup lda karşı 
eve ıgirip sıkanları görebilecek 
ne bir muhallebici, ne bir pasta
hane, ne de bir kahve vardı. Her 
tarafında muazzam ıbinalar yük
selen ibu sokakta küçücük bir dük 
kin bile yoktu. 

Asabiyetten titriyen Melahat, 
karşı apartımana girdi. Kaptcı 
kadına: 

- Madam, dedi, üç 1ira kazan 
mak ister misiniz? 

- İşine göre. 
- Bu evde saat dörtle beş a. 

rasında bir pencerel:le oturmağa 
ihtiyacım var. , 

- Bir alay mı ~eçecek? 
- Hayır, siz de lbir kadınsı • 

nız; ne maksatla geldiğimi anlar 
smrz. 

- Yukarıda Madam Rozanın 
balkonlu odası \·ar. Bu kadın- her 
perşembe günü cört buçuk mati. 
nesine sinemaya gidiyor. İhtiyar 
olduğu iç:n geceleri cıkamıyor. 
Hi%metçisile anlaşabilirsiniz. 

Kapı:rr.ın delaleti:ı·le iş halle • 
kiildi ve Melahat kdın pel'lfelerle 
örtülü karan1r': bir ralon.ı P.:rdi. 
Perdeleri a::tılar. l\:cıarat, h;ıl'<o 
m•n "erisin: yerı~~ti. 6 nu"TIP'""lı 
eve r· "p çıkanla-ı bur<'duı ko . 
!ayıt· ·~ :örebili!· - ~u. 

J:'i .. aralık, elir de <'1emetile !>ir 
çiçekçi l..1z g-cE-ce: "işte Nerii. 
nıi!l '>'Ör l~rri: -i riçek"e: !., t'i··e 
dü§ıi.,dii: S"'n a, bir t>f'4'•:t mi; 
vezzii iceri girince: ''Nd:iim mut 
lai..a ge1n..iycc-ek; vlcdan a:. ~ı,.n, 
uğra<lıl .. de:i. 

Bu sıra·la hi·-netçi kadın gü. 
rültiyle kıopıyı açtı: 

- Ah ra'1.m cfendiciğin, de
di, ne müthiş hal!.. Bizim rn;ı. 
dam geliyor. 

Madam Roza artık içeri bile 
girmiıti. 

- Benim ba~kon~mda ne yap. 
tığmuı, ne araldığın~zı anlayabi. 
lir miyim? 

Me!Mıat ne cevap vereceğini 
bilemiyordu. Titriyerek kekele • 
di: 

- BiI"§ey görmek istiyorum 
da ... 

- Ha, ha.. anladun. Benim 
r • va.kte kadar eve gelmiyeceii 

zannediyorlardı. Halbuki 9İ • 
ada progra111J deiiftirmitler. 

~ .·mediğiın bir artistin filmi 
v, r. i · •ri girsenize .. Benim za. 
türri<.. e yakalanmağa hiç niye. 

ti;n yok .. 
- Madam .... 
- Giriniz acanım, oturunuz. 

Ti~riyorsunuz. Ne beyhude üzü. 
liiıı ! .. Mari bize çay getirsene ... 

Hizmetci kaıdın perdeleri kapa 
dı; elektrik lambasını yaktt: so. 
bayı tutuşturdu ve dışarı cıktı 

Melahat, izahat vt'"mek lüıu. 
munu hissetti ve gözleri ya~la 
dolu oMu/:u halde: 

- Kocam .... 
Diye başladı. Madam Roza o· 

nun sözünü kesti: 

Yazan: Reşat Enis 
ecre kapalı olduğu halde tatlı 
tatlı konuşalım. Belki, perdele. 
rimin pek kalın olduğuna dikkc1t 
etmişsinizdir. Bunları mahsus. 
sokağı hiç görmemek için koy . 
durdum. En makul hareket, böy. 
le perdeleri kapayarak ve bir ki. 
tap alarak sobanın karşısında 
oturmak, sokaktan 2eccnleri dü
şünmemektir. Bir şüpheniz var. 
Niçin bu şüpheyi katiyete çevir
mek istiyorsunuz? Ne delilik! 
Yahut da şüpheden büsbüfi:ı 
kurtulmak, söylenen şeyin doğru 
olmadığını anlamak ... Bu da baş 
ka bir delilik .. Bir şüphe daima 
zevklidir; hayata neşe, tad verir, 
vaktin geçmesine yardım ed~r . 
Sonra insan, evveli ağladığı şe. 
ye gülmez. Her şeyi bilen kaldın 
can srkıcı bir kadındır. Kocanız 
yine size gelecek ve yalvaracak 
Tamamen teslim olmayınız. Ona 
her şeyi söylemeyiniz. Yani he. 
aabın hepsini 1örmeyiniz. Yalnız, 
küçük bir taksit veriniz. 

* * * 
Melahat eve pek geç ve pek 

büyük bir huzur ve sükun bul· 
muş olduğu halde geldi. Kocası. 
nın yüzünden hiçbir şey anlama 
ğa çalıtmadı. Fakat Nedim endi. 
tc içindeydi: 

- Neredeydin?. Nercideydin? .. 
Söyle .. Senin gibi güzel ve genç 
bir kadın, bu vakte kadar .. Hem 
bu gün aldığın mektup!.. O hu. 
susi m~ktup? 

Diye telaşla söyleniyordu. Me 
lihat: 

- Hiç, dedi, aldıiım mektu?, 
ödcmeğe niyetim olmıyan bir he. 
sap puslasrydı ! 
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100 ()olar (Amerika) 
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ı 100 1 \"içre frankı 
100 1-'lorin (Felemenk) 

ı • 00 Rıı)Şınark (Alınan) 
ıoo Hclg:ı (Belçika) 

i ıuo Uırahmı t \'unan) 
100 l.e' a ı Rulgar) 
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f 100 Zilotı (Lehıstan) 
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!00 l'enl(il C~lacar) 

100 l.ey (HumeoJ 
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IOO Oinar C'iugoslav) 
100 lweç Kuronu 
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Buiı.lay yumuşak: 5.27, 5.30, 
Butdıy sert: 4.36 4.37 1/2, BuA· 
day kızılca: 4.38, 5. 16 1/2, Arpa 
yemlik: .C. Arpa aandol: 3.30, 
Çndar: 4. 4.5, ~lmr sarı: 3.20, 
Yııla-f: 4.10. 4.l:i, Keten lohuınu: 
11.15, 11.20, Susam: 13.20, 14.10, 
le fındık: 34.10, 36, Yapak Ana. 
dol: 46. 50. 
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Hultılay: 204, Arpa: 28, ~lcrci· 

ıııck: 61, ~o.ıul: :!i, Paıııuk: :!:J, 
Z. ynltı: 101, Fasulyr: 48,8 Stı· 
sam: 34, Ynp:ık: 58, Haınıol: 29. 

CIUEN 

1'. Cc\"İZ: 1 :i. 

- Evet, evet, dedi. Anlıyo . 

rum: Aşk ile vuku bulan bir izdi ~ 
vaç. Sonra, imzasız bir mektup .• 
Oturun gilz~l 'n·ı;,. ~izi bı.::-ayJ 
Allah göndettli. Ne yapacaktınız 
bakayım kocanıza? 

~lanlarlı ıııuşanıu:ıısr, ı;ıorlar, 

pcr,lelcr ,·esair har türlii 

TEFR1ŞAT 
lcvazrın:ıtı, Dl'yoğhındıı R.\ KEH 
ın:ıAazalnrındn her yerden ınüsa 
it ş:ırtlar \'C ucuz fiyatlarla ~:ı

t ı lrıı:ıklu.lır. Rl'ysz rşra ıl:ıire· 

ıııizıle h:ısrlcr, yatuk çıırşnfları 

- Benim yerinde si?. olsaydı. 
nız ne yapardınu? 

- Benim başımdan da ayni 
vakanın geçmediğini ne biliyor. 

.. ll!SJSJ!Slll .. &•ZZ ... Y&JCC'l~&ll56~• .. s ... aı9'1'Z~4•US-" .. Clft,...,~ZSlll&•U:l9!5 .... ,._ .. a.ıq• 

Bir tek tüp sızin de bu netıceyı 
almanıza katı gelecektır 1 

Bugün ilk iş 

olarak bir 

lADYOLi 
alınız ve bitinceye kadl' · 
her yemekten sonra kul
lanınız. Bu mü,.:t,1..,.t ~o
nunc~a dişlerinizin evvel
kinden daha çok parlak, 
çok daha beyaz ve çok 
daha teıniz olduğunu gö
receksiniz. 

RADYOLİN'in oellibaşlı ikı hususiyeti vardır. Evvela dişlerdeki 
kir tabakasını söker, yemek. içki ve sigara duma .. mın lıusule ge. 

tirdiği lekeleri çıkarır, sonra dişleri yık:ı.!', parlatır ve mikropları 

yüzde 100 öldüriir. 

Sabah. öğle ve akşam, her yemekten sonra 
günde 3 defa 

RADYOLiN 
Diş macunile dişlerinizi nuntazaman fırçalayınız 

Rahat uyku, neş'e ve iştiha 
çocuğunuzun tam sıhhatte ol
duğunu gösteren en İyi mi-
yarlardır. Bu husus ancak 

yavrunuz 

ÖZLÜ UNLARI 

Y ed.ıği takdirde temin edilmiş o 
Çünkü HASAN ÖZLÜ UN 
yüksek besleyici kabiliyetine 
'\·r"·-:n yavr111arın1 "":a iştiha 
vitamini bol, kal!>rİsi fazla 

özlü çocuk gıdasıdır. 

~'S~ t>~posu Yeni Adre 
8af lÇ6Kôpt Bcyoı;ıu tramvay auraı;ı 

,_..., _ _.,.._.-. ..._.,~~ '1.:~ıA~M-,_,.l 

1 Bır mücellit takı mı 

1.ri nıııharaıı;a edilmiş uzıın bir ınUccllit lı• ... nrı 11 

sair m !.ı<'clıit tn •• uıu a r:ıu ıyor. S ın ak i ·tiyenlc :in .\ııkıır• 
~caddesinde \'akıt ilan bUrosun • ı:ıUra ·antları. 

-~~~.,~-----.ılilllıııı!"-"'"r-

j .:; ·• .~ ' --·-·..:! -~~~ Londra \"C Parisin en meşhur fabrikalarH1dan gelen 
. --=-=-- .. · ;kfr= r= - -::== . ·-- - --=-: R.1 'iANf AH irin de &on moda ve l"üksck Fantc:l 

Beyoğlunda AK ER r Aağazalar111d' 

l l 
leşhir e<.lilmekte \'C gayet müsait şerait \"e ucuz fiallarla satıJnı•• 

1940 koç" ük cari hes~nıar ..;:,"· Ç<şHioc 1Ük<mned<n "''d lhUy0<mm ŞHndM<n lemin ,dl ... 

fl l!an 

1 
• k • p I "' //euıırilu Hı'rincl Sırllı llııkıık liri· 

1 ram 1 ye an 1 ~ ";:~:~::~'.''.:,po'""'"' Nl<.mloşm•" 
J' Hacı :'.lıırısıır Mllinı,;ıntl.ı ı.111.ıı • .!. 

K "d ı 1 ş b t 1 M 1 A"" t ::l.' '·ı c ._, ı·ı a.ı.~~:· .-.! ;J'"dHı ı' \ Ulıll 
eşı e er: u a ' ayıs, gus os, ,. illi lı ıkcııır .inılr ıniiclılcı \ c\ 'li ctrr. 1 

1 lkinciteşrin tar~hlcr:rıci:? ya. .... - 1 -ca~d ı~. · ·. : .. ı ..• ı. ..c~ .• ı 
UC~ an \"C ycmın teJ,Jif etmiş \'C 1 
mahkemece ın:i i Jc:ıll'ylıin ik:ııncl· 

1 

gfıhının nıc~lıuliyeline mrhrıi on 
lıcş gün ıııüıldcllc yemin tcl,ı.r edil. 
cliAinılen bnh~lc gıyap kararı lehli· 
ğiııc kıırar \'erilmiş olc.lııKtıtulnıı 

ımıhakcmc günü olan 2/12/939 snnt 
11 ele m:ıhkeıncyc bizznt ,·cya bil

Kumbaralı ve lcumbarasız hcsaplarrnda en az elli lirası bu. 
lımaıılar 1.."'ttroJırı fla1ıil cdilecel:lcrdir. 

...... 'r .. I -- _.·ı: 

J det 2000 liı·ahk = 2000.- lira 
:ı 1000 .. - :~ooo.-

fi :,o.• .. - aııou.- .. 
1:.! 

" 
:mo .. - 3000.-

" 40 .. 100 .. - 4000.- .. .. - ı'>O S750.-•• .. •• - .. 
210 .. 2:> 

" - 3250.- .. 

' l.'.._.ılc u ·ı ıı .z ınıııı meleli ı·ı~ ap 
Jı:arnrı ıııa: .... u.n.ı kaim olmak üze· 
re iliın olunur. 

Zayi 

unuz? Şüphenil':İn tama-nile d<'~ 
:u olduğunu öğrenmekten ne ka. 
"<:.":ıcaktınız? Yahut, burada" 
hiç birşey görmeden gideceksi· 
•iz. Bu lda sizi tatmin etniyec<'k. 
;;:mdl benimle bir ç;ıy i;iniz. Pcn 

,.e ) iinlü yatak örliilcrinin fiyat Türk-iye /~ Bankasına para yatırmakla 
ları kıya~ k! bul etmez rll.'rcl'rılr yalnız para biriktir 

denem~ olur'""'"'/ I 
1310 - 1341 ı;rnl'~inclr f<;t:ınhııl 

ı:ı iincii okulundnn ıılılıjjıııı ş:ılı:ı. 
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