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Seçi 111 bugün 
Partinin namzet 

K. 

Yeni Maarif Vekili 
bir tamim gönderdi 

Eski Vekil Saffet Arıkan da bir tamimle 
çahşma arkadaşlarına veda etti 

Ankara, 31 - Yeni maarif vekili Ha
san Ali Yücel, vazifeye baf;laması mlina
sebetlyle bUtUn maarif teşkilatına §U ta
nılm.i göndermiştir: 

"Büyük milli Şefimiz Cumhurreisi ls
mct 1nönilnün yüksek teveccühleri ve sa-

_... Devamı 2 incidı 

Iran, Fransa ile 
siyasi münasebet

lerini kesti 

Umumi nakil 
vasıtaları 

Bu gece sabaha kadar 
işleyecek 

Denizbank yakın sahil vapurları ile 
Şirketihayriye postalarında bu gece, yıl
başı eğlencelerinden dönecek halka ko
laylık olmak üzere, saat üçte, köprüden 
birer vapur kaldınlmasına karar veril
miştir. 

Saat üçte köprü Boğaziçi iskelesinden 
kalkacak olan bir vapur Kavaklara ka· 
dar her iskeleye uğnyacaktır. Haydarpa
şa, Kadıköy ve Adalara giden 24.20 pos
tası saat 3 de kalkacaktır. Üsküdar ile 
Kabataı.i arasındaki vapur seferleri sabah 
saat dörde kadar yapılncak, 12,15 de ay
nca bir vapur. hareket cttirllecektlr. 

Tramvaylar ve otobüsler de bu gece sa
baha kadar işliyecekdir. 

Fransa HükOmeti Tahranda özür dileme Almanya denizaltı 
- ...... 11 ~i~ --,ımahiyetinde teşebbüste filosunu arttırıyor 

bulunuyor lngiltere ile müsavat 
R e si m 1 i H a f t a Paris, 31 - İran hükUmeti, Fransa istediğini bildirdi 
yeni yıl nüshası fevkala- ile siyasi münasebatını kesmi~ ve bu Londra, 31 - Alman hükfimet 1ngil. 

d b
• k.ld Ç kt kararını dün Tahrandaki Fransız elçisi- tereye bir nota vererek 1937 tarihli ln-

e ır şe ı e 1 1• b"ld" · · p · k" ı "liz Al d ı lb ı hUk:ı-
n h 'l 

ne ı ırmıştır. Ayrıca arıste 1 ran gı • man en za an aşması wu-
u nus nsrn< n: . . 

( De11amı S ıncıde) _.. Devamı 5 incide 
Cemal Nadirin kadın okuyucu-

lara orijinal bir hediyesi 
ve karikatürünü 

1000 lira kıymetinde muhtelif 
hediyeli yine orijinal bir 

müsabaka 
Her kadını, her ihtiyarı her 
genci ynkındnn nlıikndnr ede
cek muhtelit ve tanınmış iın

znlnnn zc' klc okunmnyn <le· 
ğcr ynzılannı lıulncnksınız. , 

Resimli Hafta en çok oku-
nan ve sevilen tam bir ev 
mecmuasıdır. 
Bu yüzdendir ki kısa bir znmıın 
i~lndc intişar giinlcrini biiyük 
bir nlilkııyla. bckliyen binlerce 
okuyucu knznnınıştır. 

1 

İspanyada Cumhuriyetçiler mukabil 
taarruza geçtiler 

_-_-_-_-_--__ -_-_-_-_-_ Genera 1 Mi aya 
vaziyetin Franko 

aleyhinde olduğunu 

- - -------
Bugün ve yarın 
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SAYFA 

söyliyor 
Barselona, 31 (A.A.) - Cumhuriyet

~i kıtaat, diın Berida mıntakasına karşı ~ 
şiddetli bir mukabil taarruz yapmışlar- • 

yapılıyor 

YARIN 
©~U'fal~aı~snrna~ 

Yeryüzü insanları-
nın Esrarı 

Muhakkak okunması lazungelen bir eserdir, diyoruz. Çünkü.. eserden 
rastgele seçtiğimiz şu parçalan okuyunuz: 

o 
"Polinezya yerlilerinin en hazin ve en feci Adetleri, dünyaya ikiz 

olarak gelmek cür'etinde bulunan küçük Polinezyalılar hakkındadır. Zira, 
bu zavallılal) "Ölüm çocukları,, dır. Ölüme mahkQm olarak dünyaya gelir. 
ler. Eğer biçare ikizler ayrı ayn cinsten, yani biri erkek, diğeri kız ise 
Manru adasındaki yerliler bunlardan erkek çocuğu derhal öldürürler. 

Zira, ayn ıcinslerden oldukları için bu zavallılar analarının karmlann
da biribirleriyle cinsi günah işlemişlerdir!,, 

o 
"Yeni Zeland ve Hav ay adalarında, doğuracak kadın bUtUn köy hal-
huzuruna getirilir. Orada her'kesin gözü önünde doğurur. Bütün 

doğumu gözleriyle görürler.,, 

o 
n meraklıları ") cryüzü insanlarının eıran,, nda ara.. 

"Pahua, i endisini söyletmeden sağ bırakmıyacağıma o kadar 

·~tı ki bir · öizlcri ilzerine kalktı. Yan belini örten kumaşı 
ı e aşağı sı ı. ağiylc bana karnının. sol tarafında. nokta 

şe inde siyah bir işar österdi. 
- Sana sırlatih;zı söyletmeyen o mul 

- Peki, nW>, söyle 'bakalı . ~ 
- Eveti .. -~ :() 

Pahua, irileşmi§ u,leriyle kor · '1-zilme baktı: 
- Bu, Buhu • Bu#"Jl'j]tanl '. ~ 

Diyeke kcledi. ~~ 
- Buhu - Buhu anah • ~ 

kındı~ahua karnını tekrar sür e o~·rttU ve titriye ôe ~etle etrafına b~ 

- Man, sana söylersem şeytan anahtardan ·· cuduma 

sokarlar.,, r..J>_ -
. o ~· . 

Pahua, gizil bir cemiyetin adamıdır. öyle b~ı ki, Pahuayı her 
d"!fasında kanlar, yaralar, bereler içinde bırakan so ~e vahşi ayinleri 
vardır. Muharrir, iiyinlere sokulabilmek imkanını bu . e bu korkunç 
sahneleri tesbit ede bilmiştir. 

Yeryüzü İnsanlarının Esrarı 
Tatlı tatlı, heyecanla okuyacağınız bir eser olmakla kalmıyor, şimdiye 

kadar duymadığınız içtimai hadiseler ve garip adetler, hususiyetler etra
fında ~ok meraklı malGmat ta veriyor. 

YARIN 

Haber 
Büyük bir müsaba
ka tertip ediyoruz 
İkincikanunun 11 inde 7 inci yılını bitirecek, 8 yaşına basacaktır. Bu 

münasebetle büyük bir müsabaka tertip etmcği düşündük. Yeni müıa.. 

bakamızda, şimdiye kadar yaptıklarımız derecesinde cazip olacak ve he
diyeleri itibariyle evvelkilerden çok z~ngin bulunacaktır. 

Bir iki güne kadar, müsabakamızın şekli ve dağılacak hediyelerin kıy
meti etrafında tafsilat vereceğiz. 

Cumhurreisinin renkli portreleri 
HABER, Cumhurrcisimiz ismet lnö nünün 39 X 30 ebadında ve 3 renkli 

basılnu! çok güzel ibir portrelerini pazartesi günkü ısayısiyle birlikte oku. 
yucularına takdim edecektir. Gazetenizi alırken, parasrz verilecek olan 

bu değerli ihediyeyi müvezzilerdcn istemeği unutmayınız. 
• • .... • ~ • 1 . . • 

52 Sayfa 

Bu akıam çekilec:Eik 
piyangosunda kazanan 

yılbaıı 

numaralar 
~~ 1 
Bu~~~R~deSa~~~n~n~u~ ----------------------------~ 

3 renkli fevkalade güzel 
bir kapak içinde 

5 k u r u ş 
----------,---~-----------------~ 

• 
1 Ki N C 
TA B 1 

HABER'le, verilecektir. 

• 
1 

dan harekete geçerek Frankistlerin sol 
cenah üzerinde kain Sarroca kasabasr 
istikametinde Segre boyunca taarruz 
etmişlerdir. 

Fransikstler, bu sırada Borpayı iha. 
ta etmiş bulunuyorlardı. 

(Devamı 5 incide). 

Suriye 
borç 

Halaydan 
alıyor 

'ıısı 5 incide) · 
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Reis:cumhur ismet 
lnönünün teşekkür~eri 

Ankara, 30 (A.A.) - Rıyascticumhur 
umumr k§tip!iğindcn: 

Cumhuriyet Halk Parti inin de"'"c:m~ 
rnel baskanhğına c:eç ime im en dola} ı 
Rei icumhur Jsmet lnönü memleketin her 
yerinden bir çok telgraflar almaktadır .Bu 
telgraflarda b"ldirilen temiz ve samimi İ 
duygulardan pek mütehaı;sis olan lsmet 
Jnönil sevgi ve tesekkürlerinın ıletilmesı
ne Anadolu ajan ını memur etmıştir. 

--o--

Maktu muamele 
vergisine tabi 

tutulan müessese~er 
Ankara, 30 (Hususi) - Bazı m~

easesatın maktu muamele vergisine ta
bi tutulması hakkında Maliye V ekalcti 
alakadarlara gönderdiği bir tebliğde 
fÖyle demektedir: 

Muharrik kuvvet. beş beygiri geçmi
yen ıınai müesseselerden y.llık maktu 
muamele vergisine bağlanmaları muva

fık gorlilenler bir tebliğle bildirilmişti. 
Bazı viliyetlerde mezkOr umumi teb

liğde sayılanlardan başka tamirhane
lerle otomobil yayı, ülçek, soda ve ça
maşır ıuyu imal eden müesseselerin de 

maktu vergiye bağlandığı anlaşılmış ve 

yapılan tetkikat neticesinde bu mliease-
telerin de yıllık vergiye bağlanması mu
nfık görülmUıtür. 

Bu mUe11eselerde timdiye kadar be
yanname uıulUne göre vergilerini öde
mit olanlar 1 Kanunuevvel 1938 tari· 

binden itibaren senei maliye nihayetıne 
kadar olan altı aylık müddete ait ver
cilerinin evvelki talimat dairesir.de re

len takd'r komisyonl:ınnın takdir ede
ceği matrah üzerinden maktı..iyete bağ

lanması ve bunlardan maktuiyete bağ
Jananlann adeJiyle matrah miktarları
nın bildirilmesi ve bu umumi tebPğden 

evvel maktuiyete bağlanmıı olanlann 
halile ipkası icabeder. 

o 

TedavUJden kaldırılacak 
paralar 

Bronz yt1z para ve bet kunqluklarla 
nikel bir kuruııluklar yarından itibaren 
tedavülden kalkacaktır. Bu paralar bir 
sene mQddctle bankalar tara!mdan de. 
fiıtlrllecektir. 

o 

Vali Ankaradan döndU 
Birkaç gündenbeıi Ankarada, Jc:tanbul 

vilayetine ait isler üzerinde m •11te. if ve· 
klletlerle tema ta bulunan \alımız LQtfı 

Kırdar bu sabaWd ekspresle §clırimızc 

gelmistir. 

LQtfi Kırdar do~ vazifesi başına git· 
miıtir. 

Lehistanda 13000 kişi 
gıripten 

Vartova, 31 (A.A.) - Polonyamn I 
bütün bilyUk §eb:rlerinde grip hüküm 
•ilrmektedir. Vargovada 130.000 kişi 

cripten muztariptir .Bununla berab~r, 

ul~ın, ziyansız bir mahiyettc.:1ir. D k 
torlann kanaatine göre, h::wt:ıhk h;:va 
lann rtradsızl•ğınclan ile:-i gelmı:k .. cd:r ı 

Kaçakçıhk suçlusu bir sefare' 
kAlibi 

Bertin, 31 (A.A ) - "'Bcrliner İllust
rierete Nachtausgalıe,, nin Kop~nhag

dan istihbaratına göre, RolT'.<ln. al'ın 
Anverw konsc.Joıı'1Qnc:;i k5•'bi R b"n
berg kaçak ip::k çorap, kUrk ve ıdi im 
miktarda dövM ihtiva c-"en 34 1:: • ük 

sandıkla memleketten giderken tevkif I 
edOmiıtir •• 

Motörlü nakil vası
talarının plakaları 

Müddet aym onbeş!ne kadar 
uzall!dı 

MotörlU nakıl vuıtalarmdan otomobtı, 
kamyon ve kaml oneUerln eski plAkala· 
rının yeni yaptmlan plakalarla tebdili i
çin veri mış olan muddct pazartesi gUı.U l 
nib&yet cnmiştl. Fakat bu motörlü nakil ı 
v ıtalarına sahih olanlardan mllblm bir 
kısmı elfl.n yeni pHikaları almam13 oldu
b'llndan c nsen plaka te\ zlatında da bu 
karlar ıı ri t vzi ta lmktm bulunmadığın
dan otom~bilci r Ye şoförler cemiyeti be
lcd ye nezdinde mUddcUn uzatılmasmt 
temenni ctmJ Ur. 

Belediye bu mUracnatl haklı g~rerek, 

otomobil, kamyon ve kamyonetlerin pll
kalarmm tcvzU mUddetinl lkinclkAnunun 
H5 fne kadar uzatmıştır. Bu mUddet zar. 
fında da plnltalamu değiştirmiyenlerde::ı 
ceza almacaktrr. 

Belediye, diğer taraftan diğer motl5rltl 
vasıtalarla arabalar ve bisikletlerin de 
plAkalarmı yeni şeklide yaptırmaktadl:'. 

Zari! bir §ekllde hazırlı.nan bu plakalar 
da yakında dağıtılacaktır. 

Bayezitfe bir iht;yar 
yanara 1' öldü 

~tef .uç olan zavalh cıgaradar. 
tutuştu 

DUn gece Beyazıdda 77 yaşlarında 
ihtiyar bir adam yanmak suretiyle öL 
müıtür. 

Bu feci hidiseye kurban giden, Cam
cı Ali mahallesi Külhan sokak 15 nu. 

marada oturan Rusvuklu Hasandır, 

Hasan marangozluk yapmakta iken 
bir sene evvel felç gelmesi üzerine İJ 
yapamaz olmuşt ır. 

Hasan dün akşam edasında l attıfı 
sırada e1inde bulunan cıt;arayı iyi mu
hafaza edcmeıni2 ve birde:ıtıire yatağı 

ile üzerindeki dbiscnin . tutuştu& •nı· 
görmü tur. Mefluç olan vücuduyla 

kendisini kurtaracak halde olmad ğrn
dan feryada başlam·ş, fakat yctişil"nci

ye kac!ar feci §Ckı1de yanarak ölmüı 
tür. 

Pr~ah~u1m o!an kumarbazlar 
Cibali e bir kumar cürmü meşhudu 

yapılmış 'e } al alanan kumarbaz1ar mah· 
kemeye sevke:iilerclc mah.~tlrrı olm'Jc:lar
dır. Cibalide Zeyrek caddesinde Siirtli 

Sabri isminde birinin kahvesi vardır. 
Bura:l:ı oted nb ri kumar oynandığını 

hab"r a1an m"murlar son gfınlerde taras· 
sulta bulunmaktadırlar. Nihayet evvelkı 
a'. a.m ani bir ba l.m yapılmış ve kumar 
oynama',ta olan Mehmet \e Ziya adında 
i' i ki · ç u n yakalanmı tır. Aynca 
k v i Sa~-ının uzerinde de bir taban· 
ca bulunmu~tur. 

cezasına 

Havagazi ş·rkeli 
lslanbul tarafında 
k81i gaz veremiyor 
istihsali az o~an şirket yeni abone yaz

maktan çekiıunemektedLr 
Esasen ötedenbert lstanbulun bozuk 

dilzen giden havagazi tevziatı işi son za
manlarda İstanbul tarafında bUsblitün fe
na bir vaziyete glrmi11 ve abonelcrd n 
mUt madi §ikılyetler yükselme -c b la -
mı~tır. O derecede ki, kumpanya her 
gUn yüzlerce müracaatla kareılaşmağa 

b:ıı1lnmıştır. 

Filhakika İstanbul tarafınC!a ekser 
semtlerde havagaz.i ocakları yemı>klerl 

pi§irmez, banyo sularını ısıtmaz olmu~. 

tur. Halka bu eekil:!e havagazi yerine 
yalnız hava verilmekte oluşuna rağmen 

hav:ıgazi sayıcı saatleri muntazaman iş· 

!emektedir. 
Kumpanyanm yapılan elklyetlere rağ

men biç aldrrmadrğını, yahut borulara 
bakılacağı, Aletlerin muayene edileceği 

gibı ııözlcrle oynlanıldıklarmı gören halk
tan mUteha!'ls slnra ba vurarak bu i in i
çinden çıkmak lst1ycnlcr kumpan anın, 
rhlr sekenesini oyalı •arak, bıld"ğl hald 
itirafa yanaşmadı{;'! hakikatini anlr.m13-
lardll'. 

Hakikat eudur kt, fstanbulda rnC\'CUt 
ha\'agazi aboneleri miktarı istihsal edilen 
gaza nazaran çok fazladır. Buna bir c!e 
havagazl borularınm içlerinin plslenerek 
çok daralmııs olmaııı, bir çok yerlerde de-

Poravralar momv1a 1m'z··ıan ye'"k 

J(anf ı yetek müthiş 
bir cinayetin 
ip ucu mu? 

Dün, gazetemizin makine dairesince 
p:ır:wracı Haın:ıdan satın alınan µ<."av 
ra!ar ara mda, üzerin:le kan le!•elcri v · 
bırak yara1ar:ım andıran bariz izler go· 
rül"n bir ye?e!c a ka ı b•ılunmustur. 

Çok e 'd o!an \'e dikkate şayan bulu
nan bu yelek parça ı derhal polise tevdı 
edilm;ştir. 

Ye 0 !•t 1d lekelerin inc:an kanı olup ol· 
madığı yapılacak tahlil neticesinde an· 
!aşılacaktır. 

llnerek gaz kaçırması da inzımam etmek. 
tedir. Gaz lstibsalii.tının ço,;aıması için 
fabr da yeni b zı te · at yapılma.sı, a· 
na b rulnrın d ~i tiri m si lli.zımdır. Fa
kat şirk t, gUnUn birinde hlikumetin tc ı

sntı \•e im h n.Zl satınalacnğrnı gözontin
de tutarak böyle bır masrafa girmek is-

tememektedir. Şiı keti pek zorlryan t<'sl
sat yapıc :o.rma ve bonPlcrıne ise, bo. 
nıların ilkbaharda behemehal deği tlrUe· 
ceğt ve gaz miktarının çoğaltılacağı ce
vabı verllmcktedlr. 

Edirne asfalt 
yolunda 

Kazaları öJJiye~s~< te:lbir:er 
a.ı.rnca!< 

1940 scens ne k dar ikmal edilecek 
olan 1s anbul - Edirne asfalt yolu J
lC'rled 'tçc bu yol a seyrü efer kesafeti 
d nı tmr'ttadrr. F ki::l n kt m bu yol U. 

zerind fazla gidi g lı!J olmazken asfalt 
her zamnn seyrUııefere mlisa:t bulundu -
ğundan bu yol üzerinde gcceIJ gllndüzlU 
mUnak111dt hiç durmamaktadır. Şehrimiz 

ile Çekmeceler, Çatalca, Silivri, Çorlu, 
Tekirdağ, :Kırklareli, Edirne arasında iş

liyen otobüslerden maada ufak köylere 

bıln yolcu tafü,>an otobUsler, Trak,>aya 
eşya n" l:li,> atı için tcıı kkUI etmiş olan 
şirketi rln kamyon! rr, hususi otomobil
i r ve arob hrm her cinsi bu yoı Uz rln
d ki nn' llyntı mlltcl:!\.slf bir hale koy • 
maktııdır. 

Bunıı muknbll, bu hatta el-seriya, ŞP· 
M C'rd B<'vr' f ri menedilmiş otobUs • 
1 r lem kt :lir. 

El!serlst m l.iue milh('ndisl, en heye· 
tı olmı an Tr \ ·a kas balanndan pl.:kıı 

alm 0
1 n n ll va en alan bu ) olda he

men 11 ı bes• "' seyrtı er yapmaktndır

hr. B nun n "cc i bu bir sene zarfm-Jn 
bu yol z ı i de \'ukua gelen kaza ve fa. 

clnl:ırrn mUtı İ!I bll:inı;osu He kendini g5r
tcr.nektedlr. 

l ir. i umumi murcı ı lik bu vaziyeti 
görcr k ve İstanbul vilA.yeU ile birleşc

r k Trnkyada seyı Usefer için lilzurnlıı 
tedbiri r im - a ı.arnr vermiştir. Bu hu. 
susta temaslar ~ npılmnktndır. 

---o---
Kab:n9j3 yeıi ~e:işikli!< 

ohmyacak 
Ankara. 30 'r\..A.) - Bazı l t::mbul 

ga ... t ' ... rind l\1 r m'" 1a a , c mıı·ye \e
k" • U"rinde d ~· .lıl l"r oıa~ ''..rına ve 
ye:'ıi m '>u nam Ji li te in1e i imlerı 
~ a ıh oıa,ıarchn i'.i Z<!tın hu vJ·.:-ıet!ere il 
g"tirilcc 'Tin" dair in işar eden hnberlerin 
asıl ız olduğunu beyana Anadolu a~ansı 1 
mezundur. 
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Valiler arasında 
değişiklik 

Konya Valisi VekAJet emrine 
alındı 

Ankara, 31 (Hususi) - Valiler arasın· 
da yapılan yeni nakil ve tayınler yüksek 
tasdikten geçmıştir. 
Kocaelı .. alı ı Hamit Oskay Kütahya· 

ya, bırıncı umwnt mufettışlık başmuşa
vırı Zı} a Tekelı Kocaeli .. alılığıne. dör
duncu umumi mufettışlık ba mu avın 
Suat 83turay Antalya valılığme, Antal· 
ya vah ı Sahıp O ge dorduncu unıumt 
mu ttıc:l·k ba,mu~vırlı-ıne. Kutahya 
rnlı ı Nazıf l!.rkın Kon) a valıl ğıne tayın 
ed m ~ıe dır. Kon}a \alısı Cemal Bar 
d, kçı vekfi.let ernrıne alınmıştır. 

Vapurlarm kış tarıfelarinde 
değişiklik 

Ada vapurları anfesinJe, h:.ı'kır p
kiyeti üzerine, bazı değişikliklcı yapıl 

mıı ve son sefc!ler d.ıha geli vu'kte a.. 
lınnuştır. 

Buna g6re, köprUden 20, 1 S seferi. 
20,45 de, Büyükadadan köprüye ıon 

sefer olan 18,15 postası da 18.50 de 
yapıla~akt r. 

Paz r gu ;ıleri de köpruden 18.45 pos• 
tası 19.15 de, 17,20 de 17,30 da kalka. 
caktır • 

Yeni ~,aarif Vekili 
bir tamim gönderdi 

_.. Ba. tarafı ı ocıde 

ym Baııvekll Cel§.1 Bayarın değerli ltL 
matları ile çağınldığıın maarif veklllJği 
vazifesine başladım. İrfanımıza kuvvetli 
hamlelerle yeni bir hayat veren Atatürk· 
Un ve bliyUk Türk milletinin şuur ve lra
d sini temsil ede:ı milll Şefin lr tlfle
rine uyarak Cumhuriyet Halk Partisinin 
kUltUr mesele! rinde tesbit ettlği pren
sip! rle hUk met pr "ramnn ı; a ~azılı 

e :ıslara d:ı,>nnarak muhter m 8el fım 
S:-ıffet Anlt nın bıraktı"h faaliyet nokta
sından harrketlc m saide bulunnca • m. 
Aralarında yetişmiş olmnkla bUyUk lf. 

lih r du ·du-um m" lekda lımmın U He

rine aldılrlan 1 l ri mcml kette her gUn 

bl,.az da'ıa yük el n irfan ııe\i~ sine ~e 
bira .. dıılta artan kUltllr ihtiyacın 1 yar 
bir dl tl-at ve itina ile yapmalan aldığım 
bu mü ım v ··i enin bn"anlma..sında bana 
bUyUk gUv n vermektedir. 

Maarif te kilitmuzm biltun mensunla
nna emeklerinin karşıt ğı olarak bUyUk 
m•ıv.,ff lcr '<'tlC'r dilerim.,. 

Snff~t An'ra•un ve~aı 
E:ıki Ma rlf Veklll Saffet Arıkan c!a eu 

veda tnmlmlni göndermi tir: 
"Srhhl vr.ziyctlm ecbcbile vckAlPtten 

aynldı-tm şu anda b"lna Uç buçuk yıldnn
beri bUtUn \'arlıklarllc yardım etmiş olan 
kmnetll ve feragatli arkada lamna içten 
gel"n ııUkrnnlarmn eunm'.l'!ı en z vk1i bir 
vazife bilirım. Bilvilk nınti Ş fimlzin rm
rlnde t k .. 11 ut ol.,rak birle miş olan bU
yUk milletlmlzln g lzid ve fedakftr lrfnn 
rehhnrl rlnin. mi lcttmizin d<>ima ve daL 
ma unurlanm:ısr ytıı·selmrst u<?nında a
yın h ,., im'n şimdiye kadllr oldt ğundan 
d l:ıa fazla bir gavret ''e fera.,.atle yar
d m edeceklerfnn t-mlnim. Cümlenize say. 
gılanmı sunar ve epiz bqarılar dile

rim.,. 
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1igatro 
Şl)YLE bUyük hakikatler ilanına 

mahsus edalarını takınıp da: 

Ziraa 
• • "Tiyatro, medeni insan için bir ihtiyaç

tır,, diyenlere bir sorun: senede :kaç de
fa tiyatroya giderler? çof;-u, Şehir Ti
yatrosu aanatktlrlarının adını sıı;yamaz, 

iki sene içinde o müessesede hangi eser. 
Jer oynandığını söyliyemcz. Gece rahat
larını bozup da bir dram, bir komedya 
seyrine gidemezler. Kendileri medeni mi 

değil? yoksa medeniyetin tiyatro ihtiya
cından vareste olunacak bir scviy:esine 

mı ermişler? ••• 

r11esais·n· 
Kapanış celsesinde 

ismet lnönü de 
e scum ur 
bulundu 

Size onların verecekleri cevabı da .söy
liyeylm: "Bizde piyesler iyi oynanmıyor 
ki! ... Avrupa memlrketlerine gittiğimiz 
zaman biz de oraların en meşhur tiyat
rolarına koııup en bUyü\t sanatkarları al
kışlıyoruz. Bizde de o kadar iyisi olunca 

gidccrğiz ... ,, diyecekler. 

0 halde tiyatro medent ndnm için kat'i 
blr ihtiyaç değildir; onsuz da yaşıyn.bi
Ur; nihayet iyısini, mükemmelini arar. 
Kat'! bir ihli) aç olsaydı o zeval bizdeki 
gibi pek i:>i olmıynnına d:ı gitmeğe mec-

bur olurlardı. Giderler, beğenmezler, öf. 
kelenirlC'r, itlrnz edcrlc>r, bağırırlardı. 
Ekmek bir lhti) açtır, iyisini bulamazsa
nız homurdana homurdana fenasını da 
yersiniz. Ti) atronun mademki fenasına 

da gitmiyorsunuz, demek ki o bir ihtiyaç 
değildir. Bir slistur, bir ziynettir; yük

sek bir süs, yüksek bir ziynettir ve bu
nun için bulunması - bütün §erefli şey
ler gibi - lazımdır. Fakat ihtiyaçtır den
mesin; bu kolay müdafaa, bütün kolay 
.nıUdafaalar gibi, davalarına bir fayda ge. 

t\remez. 

Geçenlerde bir tanesi, bilmem kime 
karşı tiyatroyu müdafaa için: "Atina'da 
haırtane var mıydı, bilmiyoruz nma tiyat-

ro yardı,, diyordu. Bu, tiyatrosuz mede
niyet olamıyacağını ispata kfı.fi ... :Mısır
da, Kartnca'da tiyatro var mıydı, bilmi

yoruz; fakat oralarda da medeniyet var. 
dt. Roma'da tiyatro, Atina'daki kadar in
kişaf edememiştir. Nihayet vnh§i hayvan 

döğUşlerlne sahne olmuştur. Demek ki 

Romalılar, tragedln ve komedla seyrin
den öyle pek hoşlanmazlarmış; onlar da 

evlerinde oturup rnhat ctmı-ği ve ba~ka 
işlerle uğraşmayı tiyatroya gitmeğc ter-

cih ederlermiş. Ben, doğrusu, Tiomalmm 
yeni.si gibi eskisini de pek sevmem; fa
kat in.saf edin! onlara, tiyatro ihtiyacı 

duymadıkları için medent değildir diye

bilir misiniz? 

lşin aslı nedir, bilir misiniz? sanatı bir 
turlil anlıyamıyorlnr; içlerinde onun için 
bir ateş, bir ihtirns duyamıyorlar. Fakat 
görüyorlar ki birtakım insanlar, asırlar
danberi, sanata kıymet vermişler. Onlara 
hUrmet edilmesi Hl.zımgeldiğini de mek. 
teplerde kitablardnn öğrenmişler. Başlr. 

yorlar dü3ünmeğe: "faydası olmıyan bu 
işlere böyle para sarfet.ınek enayilik de
ğil mi? ama niçin bUyük insanlar da bu 
enaylllğo dilıımUıı? o halde bunun da bir 

faydası ofacak ... ,. Böyle düşüne düetine 
nihayet kc>ndllcrini tatmin eden cevabla
n buluyorlar: "Tiyatro bir mektebi edeb
dir; tiyatro blr ihtiyaçtır.,, ÇünkU insana 

bir şey Bğretmlyen veya ihtiyaç denile
miyecck şeylere ehemmiyet verilmesini, 

para sarfcdilmesini bir tUrlU akıllarına 
yediremiyorlar. Tiyatroya bir lUzum gör
miyenlerl S.'ldece maddi endişelere bağlı 
olmakla lltlhnm cdiyorlnr ya! kendileri
nin öyle olmadığına inanmayın; zaten 

kulhındıklnrı kellmC'lerden bc>lli: güzelli
ği, sanalı müdafaa için yine maddi endi. 
§eler lügatine müracaat edip omdan 
"fayda", "ihtiyaç" gibi sözleri çıkarıyor-

lar. 

Ankara, 30 (A.A.) - Reisicumhur 

ismet İnönü bugün Birinci Köy ve Zi

raat Kalkınma kongresinin kapanış cel

sesine huzurlariyle şeref verdikten son- { 

ia B. M. Meclisindeki dairelerinde l 
Kongre delegelerinin tazimlerini kabul ' 
buyurmuşlardır. j 

Dünkü celselerde 
Ankara, 30 (A.A.) - Birinci Köy 

ve Ziraat Kalkınma Kongresi bugün 

ikinci umumi toplantısını yapnuş ve Zi

raat Vekili Faik Kurtoğlunun kapanış 
nutku ile mesaisine nihayet vermiştir. 

Kongrenin öğleden önce reis vekil

leri Ahmet Ta'kıldar• ve Faik Kaltakkı

ran, başkanlıklarında yaptığı iki tcplan
tı, Kongre komisyonları taraf.ndan tet

kik edilerek umumi heyete tevdi edil

miş olan muhtelif zirai mevzua ait maz
batalar okunarak tasvip edilmiştir. 

Kongre öğleden sonra da Rahmi Kö
ken ve Ziraat Ve1<ili Faik Kurtoğlunun 

başkanlığında olmak üzere iki toplantı 

yapmıştır. Rahmi Kökenin başkanlığın

de yapılan ilk toplantıda birçok delege 

söz alarak muhtelif zirai mevzular üze

rinde noktai nazarlarım izah etmişler 

ve kcmisyon mazbatalanna ait bazı ih

tirazi kayıtlar ileri sürmüşlerdir. 
Ziraat Vekili Faik Kurtoğlunun ri

yaset ettiği kapanış celsesinde mütead

dit hatipler söz almışlardır. 
Müzakerenin ortalarına doğru Reisi

cumhur İnönü yanlarında B. M. M. Re

isi Abdülhalik Ren da ve Başvekil Ce

liil Bayar olduğu halde Riyaseticumhur 

locasına girmişler ve Kongre delegele

rinin coşkun ve sürekli alkışlariyle kar

şılanmışlardır. 

Kongre müzakerelerinin bundan son
raki kısmı Milli Şcf'in huzurlarında 

geçmiş ve saat 19 a doğru Reis Faik 

Kurtoğlu vaktin geçikmesi dolayısiyle 
müzakerata nihayet verilmesini istiyen 

bir takrir verilmiş olduğunu söylemiş 

ve demiştir ki : 
- Söz almış delegelerden 33 ü söz 

söylemiş bulunuyor. Daha söz söyliye

cek 42 delege vardır. Müzakerenin ki
fayeti hakkında otuz aza ile imza edil

miş olan takrir okunacaktır. Tasvip ve

ya ademi tasvibi umumi heyete aittir. 

Başkanın bu sözlerini müteakip oku

nan takrir tasvip edildiğinden umumi 

müzakereye nihayet verilmiş ve Ziraat 
Vekili Faik Kurtoğlu, metnini ayrıca 

bildirdiğimiz nutkunu söylemiş ve bu 

nutku müteakip bütün lıarizunun bir
likte söyledikleri istiklal Marşı ile Kon

gre dağılmıştır. 

Ziraat Vekilinin nutku 
Zirnnt vekili nutkunun ezcümle şunları 

söylemişi ir: 
"- Şef, hirinci köy ve zirnnt kalkınma 

kon~resinin s:ıyın Uyeleri; 
I\ongreıni1., ele nldı#ı bütün mevzular 

fızcrindcıı, dı'serli knrarlnrn varını~ hulu
nııyor. 

Bunlar, şüıılıesiı Türk kö) liisünün Türk 
ciftçisinin bütiin meseleleri demek değil· 
dir. Fnknt bunlar hu meseleleri, dalın iyi, 
dalın sıralı olarak ve dalın hızla lıaşnrınak 
için, luıumlu olan annyollnr, ana fikir -
lerclir. 

Arkadaşlar, 
Siz, hu karnrlnrınızca ve dört J.ründOr, 

en lıfı) iık intiznın fakat en ateşli bir sarı· 
lışln ııeçen münakaşalnrımula istisnasız 

Kongre encümenlerinden J 
hülün Tiirk milkİinin, millet ,.e valan me
selelerin.teki seri kauayış, ir:ıde ve karar 
veriş kudretini, lıir kere d:ıha isb:ıt etmiş 
oldunuz. 

Arkad:ışlarım, 

Davamızın, sadrce hir zir:ı:ıt hamlesi 
olmnı.lığını hili)orsuııu:ı:. I>a' ,ıınız, Pnrli -
mizin bütün ılün)a p:ırlilerinden fislfın 

bir söriişlc iklısndl, içtimai lcşkiltıt ,·n
lıidi olnr.ık ele aldığı Türk köylüsüniiıı yük 
scllilıncsi '\ c en iislıın 'e en devamlı re· 
fah:ı ıılaştırılmn~ı davasıdır. Başka lılr 

de~ işle mevzumuz, lıiilun memleket kuv -
,·ellerinin ve ıncnılcket fikir 'e iş hare
ketlerinin uzcrine topl:ınmasını istediği -
miz cephe y:ılnız toprnkt:ın aldığımız m:ıh 
sul, ) alnız zirai ham madde drğil, mille
tin öz ve sür m:ıyası, milletin asıl lınm 

maddesi ol.ın ko) lü kardeşlerimizin, lı\

yık oldukl:ırı se\ iyeye criştirilmcsidir. 
K:ırdcşlerim, 

ll::ışnkıliniz, lnır:ıd:ı, bu kürsüde ''Köy 
ve zlrnat kalkının:ı rlnvnsı, lıülün nıillt da
valarımızın lemelıdir,, söıiinü, güzel bir 
söz söylemiş olmak ıçm demedi. Bu istl
knmelle, israrl,ı, schnlllı, ,dıkk:ıtle, bilgi 
ile 'c elelc nşk ile yılmadan yiiriiyeccğiz 
kelimelerini, siizel lılr şey söylemiş olm::ık 
Jtin, .L>irur;1Yn ıJlzıniş dcililim. Bu lıııkikıı
tlıı, tıı kencli<>idir. Ciinkti lıiliyoruz ki, mü
ne\\·er, nıilreffelı, sıhhatli kö) lü demek: 

- H:ıricl tchlıkelerc karşı mukaveme
ti mutl::ık bir Y::ıt::ın, , 

- İçtimaı snlı;ınl:ırn knrşı muafiyeti 
ol:ın hir yurt, 

- Emici bir pazar, 
- Yüksek k:ılileli ham madde ve ~ i-

::1ecck, 
- nol, aranılan ihraç mnllnrı çeşidi 

ve döviz, 
- Dulırnnl:ırn knrşı yılm:ız bir endüstri 

,·:ırlığı, , 
- Zengin Ye güler ) üzlü bir Jıülçe, 
- Uiil ük ve şuurlu lıir demokr:ısi kit· 

lesi, 
- J\eyriyel ve kernmlyet itibari) le nr

tan bir nilfus, 
- Ye nilı::ıyet en son ve fakat en az 

mühimmi olmıy:ın lıütün iyi vnsın:ırı, giln 
den giinc d:ılın büyuk bir sür'atle l iikselcn 
bir ordu clemeklir. Bir cümle ile lıstun 
bir köy '\e ziraat knlkınnıas1, üstün Ye ör
nek Tiırkiye iclenlinlıı temel <la' asıdır. 

Hunun içindir ki köy Ye ziraat kalkın
ma clavnsıııı, ayni z:ınıand:ı ann milli daY:ı 
diye ele ıılmış bulunuyoruz. 

Aziz arkacln5l:ırım, 
Köllerinize, yerlerinize tam güvenle 

<löniiniiz. Ye deyiniz ki: 
Atntürkün "l\lilletin nı:ıkus talihini yen

di,. diye tmdz l'lliği oııun en bü) iik fikir 
ve nım·nfrakireı :ırknıl:ışı Biiyük l\lill1 Knlı
rnnınıı, Milli Şef ye Cumhıırreisi 1nönü'niiıı 
n~zındaıı, Partimizin bü) ilk kurullnyınd:ı 
şunları dinledik: 

İnönü, "Hepimizin, kıymclli nl;ık:ımn:,, 
dedi.. 

Milletin en ehemmiyetsiz znnııolun:ı • 
c:ık ~ikfiyetlerine kad:ır nıkııf sahibi ol -
mnk, ve millelin en p:ıhnlı ve en güç s:ıyı
lacak dileklerine knd:ır tedlıi r bulmaya 
çalı~mnktır .•. ,. 

~------------------~~~------------• • •••••• , ...... * ~ 
Şarkı ile ilanıaşk 

. . . ,· ·,: 
"'•' '• • • ,._ .. • .,,,,~. • '\~ :,_ w~ 

eden delikanh 

Hayır tiyatro bir ihtiyaç değildir. Ger

çi blzde
1 

yol kadar, hatta yoldan önce ti
yatro icıtiyoruz. Şehrimizin güzel, mli
kemmel bir tiyntro binası bulunmaması 

· · · . Fakat onu 1 ııs \N ndırıda lıir dcliknnlı niz Işin Jıu tar:ıfıncla değiliz. elbet şöyle sô)lcmiştir: 

lbiri çnlışırken 
l\lüelıhct Önderin, 19 yıl evvel, Anka· 

rn:rıı ilk a) ı•c bastığı uğurlu günde, bizi 
topl:ıdılnr, ınukoddes lıir darnııın sefer -
berli~ini ilıin ettik. nu d:ıva, bizim rcfn
hımız, bizim ) iiksclıııemiz ve bütün lıükü· 
mel ku\0 \Cllerinin bizim için 15 yıldır dur 
mndnn s:ırfcttıijı mc-;:ıi) i, lıul:ındırm:ık, 

plltnl::ıştırmnk, ve l,atl netice) i, bizimle 
clclc teılendırmck ılnv:ısıdır. 

Dii) tik ınilletiınızin, dünynnın dulmn 
en hu> ük ve en Ü<>lün knr:ırlıırın::ı s::ıhne, 
c~slz ıııcrli'>indc, Cunıhııriyetln yurdun e
l ul,i\nıcl ndnmlnri.rlc dizrlize oturduk, 
f ·ndisi il:ın elliği koylülcr, sa) lavl:ırl:ı, 
ılcı•tlerimizi döktük, ulusal k::ırarları ver -
ılik. 

Bu dertler derindir, bu günden ynrıno 
oı nrılobilccek şeyler drğil, f:ık::ıt, Cum
lıurh el 'e onun kurucusu olıın Cıınıhııri
) et llnlk J>:ırıisıne 'c clınc nldısı hu hii
~ ıik d:ıvn) ı do bil) ük baş:ırılnrı gibi, dur
mndan hı7.ln h:ışnrneağınn şüphemiz >ok
tur. Cumlıuriyel ileri attığı her hır adımını 
geriye nlmndı ,.c mutlnka muYaffakiyete 
götürdü. Bu d:ıvayı d:ı muYaffakiyete er
direce~ine şilplıemiz yoktur. 

J\öylerlnize, C\lcrinize, başşehrin size 
cnndan gösterdi~! sıcnk sevgiyi göıüriin. 

Siz tnrilıi sırlıncl:ı t:ışıynn knhrnmanlnrsı· 

nız. En > uce bir nesilsiniz, en rcfnlılı, en 
dt·vnmlı en ileri yaş:ıyışn silratle ermek 
i ·in, en üstün ,·ns1flar:ı maliksiniz. 

Sizi lıu )'aş:ıyış:ı bir nn evvel yetiştir
mek Cumhuriyet hükilmctlmizln lıcm ka
rarı hem borcudur. 

Hepinize hayırlı yolculuklar dilerim. 
Söl lediklerimizin, çalışm:ıl:ırımızm, mü'i
bet lıes:ıpl::ırını, ~ine sizlere. ,-erebilmek, 
her 7.ira:ıt \'ckilinin en büyük ihtirası ve 
üzerinde dur:ıcn~ı ilk yıızifec;i ol:ıcnktır. 

S:ıyın ilyelcr , 
Köy ve zir:ınt kalkınma kongresinin 

knpnnmış oldusunu lıcy:ııı ederim. 
Ynşnsın Cııınlıııri~ et, y:ış:ısın Mill1 Şef 

lnönfı .. 

Reisicumhurun telgrafı 
Ankara, 30 (A.A.) - Birinci Köy ve 

Ziraat Kalkınma Kongresi tarafından 
çekilmiş olan telgrafa Reisicumhur ls

mct İnönü aşağıdaki telyazısı ile mu
kabele etmişlerdir: 

Celal &yar 

Ba~vckil ve Birinci Köy ve 

Ziraat Kalkınma Kongresi 

Umumi Rcişi; 

ANKARA 
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma 

Kongresinin hakkımda gösterdiği yük

sçk ve samimi hisleri bildiren telgrafı

nızdan çok mütehassis oldum. 

Cumhuriyet, ilk günündenberi köy

H lerin yükünü azaltmayı ve onların re

f .. hını arttırmayı göz önünde tutmuş

tur. Daima halk arasında geçen haya

tımız ve müşahedelerimiz, milletimizin 

büyük kitlesi çiftçilerimizin geçim sc-

gUcümUzc, fı.rımıza gıdı~ or. ZC'yrekteki senliği kız:ı 
bir ihtiyaç olduğu için de "il, ihtiyacımız sliıılerdcnbcri lckliflcrılc bulun· 
olmadığı için istiyoruz. Ferdin olsun, ce- muş, nııı:ı, söz nnl:ıt:ıın:ıınış. 

miyctln ol.sun blitün faaliyetlerine sade- Yanıp hıluşan delikanlı bir 
ce "fayda", "ihtiyaç" gibi kelimelerle i- miktnr iç!p. eline de lılr ut kopa 

Aılulct yerini hulınuş. Ş:ıkası şıı: 
Jlı snnııı söylediği ş:ırl,ılnrı lıiz 

t:ılınıin ediyoruz: 
"Rnblıin bana lıir nimeti varsa 

o ela sensin., 
Deyip bir ce' ııp nlaınıı) ıııc:ı: 

"/Jir clakiJ.:a scııi lıemleıı auı
raıı el lmrus1111,, 

Otuz lirnyn otuz ı::uıı dilenmek 
de :ıncnk höl le nasip olur! 

Şoför otomolıili > üzustü hım· 
knrak kaçmış, fakat otonıolıilde 
Jnrııklığı ehli~ ctnaınedcn 5065 
ııuııınralı Ahıll Yelılıi olduğu nrt
Jnşılrııış ve dcrlı:ıl talıkiknl:ı lı:ış· 
lanmıştır. 

Bu i'jin haber tarafı. Ş:ıkıı ci· 
he ti ne gelince: 

nu knd:ır tel:lşn ne liizıım var, 
nnl:ımndık ki! Belediyenin knr:ır 
rnr: Knsaplık :ıl:ıt \'e cdcvnt te
miz hıtulup knpalı knplar içinde 
hulunnc:ık. 

_ . . . . r:ık SC\'dığı kızın evinin nltına 
zah edilme.sine rnzı olmadıg-ımız ıçın ıstı. gitmiş 'e ı.receynrısı olın:ısıııa 
yoruz. Fakat thntrosuz da knbll olduğu- rağmen şnrl,ıl:ır sö~Icyip ilanı 
nu biliyoruz; c~kt Mı~ırlılnrn, Knrtacnlı- nşk etmekle ıııeşı;ulken tnılı .uy

kıılannı.lcııı ıı~ nnanl:ır hu lıelıye
' i bnşlarıncl:ın snvnı:ık için söy
lcıneclikleriııi bır:ık111nnıı5l:ır, fa
knt, li'ır nnlıynıı heri gelsin. 

lnra ve onlar g;bi tiyatro yaratmamı§ mil

letlere medeni dc>ğil denmesine de razı 
de ·mz. Çilnkü haksızlık olur ve nyıb o-

"Bu imli<laclı ccl'reki lıulıl111 

şilabı var.,, 
Diye derdini doküp: 
".\şkın beni /ı(l/; Ollltııe llC 

nııi~kıillcre saldı,,, 
l lc :ışkını nnl:ıtnn !ışık: 

••• 
Bir otomobil kasap 

dlikkanma girmiş 
Blçnre ok>mobil de keneli nya

ğile temiz tuhılup knpnh kap i
çine ginııek için vitrine da~nn
clı ise hala rmelli1 

8 

tÇERDt!.: 
• Belediye ekonomi müşavir heyeti pa

zcrtcsi günü tekrar toplanarak yiyecek 
fiyatları üzerindeki tetkiklerine devam e
decektir. 

• Devlet sermayesi ile kurulan iktisadi 
müesseselerin teftiş ve mürakabesine da
ir olan kanun yarından itibaren tatbik 
me\ kiine girecektir. 

• Deniz ticaret müdürü ve limanlar u· 
mum müdürü Necdet Deniz dün Ankara· 
dan şehrimize dönmüştür. 

• lnhisarJar idaresinin az alkollü jçki
leri Avrupada çok rağbet görmüş, Al
mar.vadan sonra Danimarka ve ls' eçten 
de yeni siparişler alınmıştır. 

• Denizbank idaresi Trabzon limanın 
da sisli ve fırtınalı havalarda kazaların 

önüne g~ck için bir sis düdüğü konul
masına karar verilmiştir. 

•.Üçüncü umumi müfettişlik nafia mü
şa' iri Asım Erzurum Nafia müdlirlu
ğüne tayin edilmiştir. 

• Maarif müdürü Te' fik Kut. Bürük
çekmcce yatı mektebi etrafında tetkik
ler yapmak üzere bugün Çekmeceye gide
cektir. Mektebin te~kilatmda önumüzde
ki ~ene bazı değişiklikler yapılmasına ka
rar veriimiştir. 

• Beyoğlu halkevi tarafından tertip e
dilen kitap sergisi bugün açılacaktır. 

• Belediye tarafından şehrin muhtelit 
yerlerinde tesis edilecek çocuk bahçeleri 
için elli bin liralık tahsisat temin edılmiş
tir. Bahçelerin yerleri tesbit olunarak be
lediye) e ,·crilmiştir, yakında faaliyete ge· 
çilccektir. 

• Maarif vekaleti tarafından harf inkı· 
lftbmm onuncu yıldönümü münase!>etile 
tc .. i<foe karar verilen kitap sergı ı ıçın 

ha. ul ıklara de\ am edilmektedir. Sergi 
.ı\rurnrada mart ayı içinde aÇJlacaktır. 

• Ziraat banka~ı mali müşa\•iri Fazıl 

Kcı.J, ut Ziraat vekaleti başmü~virliğine 
tayin edilmiştir. 

DIŞARDA: 

• Fransız mcbusan meclisi, dün sabah
ki toplantısında, 59 reyin ittifakile, hükQ
m ti, şehirler \'CKöylcrdeki ihtiyar i5çilcr 
ı ın bir tekaüt sandığı ihdasına dair bir 
a un projesi hazırlamağa davet eden 

mrar sureti kabul etmiştir. 
• Japonyanın yeni Roma büyük elçisi 

~ir ... tori Toçio, dün akşam ılomaya vasıl 
olr:ıuş ve istasyonda çok hararetli bir su
rette karşılanmı5tır . 

• lngiltcrc hazine nezaretinden bildiril
diğine göre lngiltere bankasının 30 ka
nunuevvel 1938 deki altın mevcudu 98 
milyon 528 bin ons saf altına baliğ olu
yordu. 

• Varşovada gazetecer, Leh harici)e 
nazın Bekin noel yortusunu Monte - Car 
loda geçirmiş olduğunu ve yılbaşım da 
orada geçireceğini haber vermektedirler. 

• Rigada gazeteler, Alman hükumetinin 
Leton) a tabii} etindeki yahudileri Alman 
yadan çıkaımağa başlamış ve şimdiye ka
dar 600 } ah udi) i memleket haricine çı
karmış oldu~runu haber \etmektedirler. 

• Almanyada "Gcrmania,, gazete i ncş· 
riyatmı tatil etmi~tir. 

viyelerini yükseltmek için daha geniş 
ve ameli tedbirler almak lüzumunu te

barüz ettirmektedir. 

Birinci Köy ve Ziraat Kongresini, 

büyük bir milli meseleyi ortaya koymak 

için hayırlı bir te§cbbüs addediyorum. 

Sizi ve Cumhuriyet hükumetini bu kty

metli teşebbüsten dolayı tebrik ederim. 

Kongre azalarına selam ve sevgilerimin 

iblfig buyrulmasını rica ederim. 
Reisicumhur 

iSMET lNöNO 

{aradenizde fırt111a 
başladı 

Karndenizde havaların ) ine bozduğu 
vo büyiık bir fırtına başladığı haber a
lmmıııtır. Bunun için, ·vapurlar boğazdan 
dıı;arı çıkamamakta ve Büyükd re önlin

de beltkmektrdir. Bu arada, evvelki ak
ı:;am Karndenizc hareket eden (Erzurum) 

vapunı ancak dün sabnh boğazdan çıka -
bilmiştir. 

lur. Nihayet i5 l;iifre de lıiıınıiş ,.c 
fışık mnlıkcıncdc 30 guıı Jıapse 
30 li rn cezaya m:ılıkuııı olmuş. 

"Pencereden kar F:cli) or, nr
k:ıııı:ı hnktıın yar geliyor,, rl!'r
kcn omuzl:ırınd:ırı l :ık:ılanınış 
ve s::ızL :ılıp son şarkısını da 

60!'> numar:ılı lıir hususi oto· 
nıolıil, Humcli caddesinde Bıır
h:ıııeddiıı Ömer Y:ırcl:ırm l,a~ap 
diikkiınına girmiş ve 'ilrinleri 
p:ır~:ıl:ıınış, },endi J.hliklcri de 
kesilmiş. 

Akdenizdc, havnlnrm bozması ytlziln -
den vapur ~cfcrlcri bazı teabburlnra u~. 

Kasnplık ın:ılzcmcsinin şehir- rnmıştır. 
de fı:ışıboş ı.lolaşmnsı doğru olur' 

Nurullah ATAÇ du ki? 



,, ~1 BlIUNCIXANUN - 1938 
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Et yemeklerine perhiz 
Ankara radyosu I . 

CUMARTESi: 31-12-938 
DALGA UZUNLUGU: 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs./20 K•. 
T. A. P. 31,70 m. 6.t65 Kcs./20 Kw. 

14.30 Milzik, (Solo - Pi.), 14.00 Saat, 
ajanı haberleri, Meteor Ankara, 14.10 Türk 
milzilt, (Şarkılar ·PL), 14.25 Tilrk mü
zili (Saz eserleri ve taksimler.) (Vecihe, 
Fahire Fersan, Rerlk Fersan, Ruşen K&m, 
Cevdet Kozan, Mesut Cemil tararından). 
15.15.30 Müzik (Viyana ve Macar melodi· 
leri) 17.30 Müzik (Dans saati - Pi.) 18.00 
Tilrk milzi#i (İnce saz - Kurdili hlcazkllr 
taslı) 18.45 Saat, Ajans, l\leleoroloji ve zi· 
raat borsası haberleri. 19.00 Türk milzi
li (ince saz devam - Beyati ve şevk-efza 
fasılları>. 19.45 Konuşma <Dış politika hii· 
dlseleri), 20.00 Türk milziAl (KlAslk prog
ram - Koronun iştirakiyle)-

1 - BestekAr peşrevi - (Tamburi No· 
man ala). t 

2 - BestekAr murabba - Gamzen ki 
ola - (Buhuri zade). 

3 - Şarkı - Kaçma mecburundan ey 
ahuyu vahşi (Haşim Bey). 

4 - Şarkı - Gayriden bulmaz teselli 
sevdlA1m (l\lustara lzzet Efendi). 

& - Yayh tambur tak!!lmi - {Mesut 
Cemil). 

6 - Bestenigar tsrkı - Ben seni sev
dim 5eveli - (lsmail Dede). 

7 - Seba şarkı - Bir esmere gönül 
verdim - (Tamburi Mustafa tavuş1. 

Çalanlar: 
.-ee:..ııe, ..ru~n Karcı, Cevdet Kozan, Nu-

ri Halil Poyraz, Me!ftlt Cemil. -

ô'ağlam adama et dokunur, yalnız 
sebzelerle, sütle, yoğurtla, yemişlerle 
geçinmeli, hiç et yememeli derlerse ku. 
lak asmayınız. Etten başka tilrlü gıda
lar da insanı beslemeğe, hayatı için Jü. 
zumlu olan, kalorileri temin etıneğe ye
tişir. Fakat et vücudun şeklini kurmak, 
büyütmek ve sonra muhafaza etmek 
içln lüzumludur. Vücudun ıekline lü· 
zumlu olan - yapı taşları gibi • kimya 
maddelerinin hepsini insan etten başka 
gıdalarda bulamaz ve onlan kendisi de 
terkip ederek yapamaz. 

Onun için et yemekleri - pek küçük çocukluktan sonra - gençlere, 
olgun adamlara lüzumludur. Yalnız ihtiyarlıkta et yemeklerini azaltmak 
iyi olur. Bunların hepsi, tabii vücud sağlık' halindeyken ... 

Bazı hastalıklarda et yemeklerine perhiz etmek, onlardan çekinmek 
lbım gelir. 

Pigmiş et, hele biberli, baharlı ve hardallı olursa, midenin ekşi çıkar
masını pek çok arttınr .. Bundan dolayı mideleri zaten IUzumundan fazla 
elqi çıkaranlar et yedikleri vakit rahatsızlıkları artar, midelerinin yanma
sı çoğalır .. Fakat mide ekşisini lüzumundan az çıkarınca et yemeği, hem 
de biraz baharlı ve biberli olarak, yenilebilir. . . 

Barsaklar bozuk olursa: Sağlam adamın yediği et ince barsak içinde 
tamam hazmedilmi§ olmalıdır. İnce barsaklar işlerini yolun.da 
gör::nedikleri vakit, yahut fazla et yenildiği vakit, hazmedilmemiş olan et, 
kalıl" barsakta mikroplara yem olur, karında gazlar hasıl eder. Onun için 
barsaklar bozulunca da et yemeklerine büsbütün perhiz değilse de, on. 
lann miktarını azaltmak lazımdır. 

Yazan: Dr. G. A. 
Karaciğer bozuk olunca: Yediğimiz gıdaların hepsi ilk.in Jr.araciiere 

giderler, etler .de, yağlar da, gekerler de, orada kimyaca türlü türlü tcldl. 
ler geçirdikten ıonra kana girerler ve vücuda yayılırlar. Karaciğerin bo.. 
zurluğu hafif olursa et yemeklerinin miktarını azaltmak yetigir. Fakat 
Karaciğerin bozukluğu ilerlemit, yorgunluğu artımı olunca et yemeklerini 
büsbütün kesmek lizım olur. 

Böbrek hasta olunca: Et yemeklerinden celen gıdalarımızın vücudu
muzda işe yaramıyan artıkları böbreklerden çıkarlar. Böbrek basta olur, 
o artıkları - hele azotlu ma.ddeleri - çıkaramazsa onlar kana karıgırlar. 

Bundan üremi hastalığı meydana çıkar. Bunun da ne kadar fena ıey oldu
ğu:ıu bilirsiniz. Ondan dolayı böbr~kler hasta olunca et yemeklerini he
men keserler. Böbrek hastalığının hafif teklinde et az miktarda yenilebi
lir, fakat kanda üre nisbetini arttırmamak için, ne kadar et yenilC'bilcceği
ni iyice tayin etmek şartiyle .. Bunu da siz kendiniz yapamaz.sııuz, ancak 
bekim laboratuvar araştrrmaJan neticesinde tayin edebilir. 

Böbrekler tuz çıkarmayınca et yemekleri gene kesilir .. 
Damarlarında tansiyon fazla olanlarda: Et hazmedilirken hamt olan 

artık maddeler kalbe ve damarlara kuvvet verirler, bundan .dolayı et ye• 
m:kleri kansızlara, zayıflara ve hastalı'ktan yeni kalkanlara iyi gelir. Fa
kat damarlarda tansiycn fazla olunca et yemeklerini büsbütün kesmek, 
hiç olmazsa azaltmak iyi olur. 

Şekerli hastalara, et yemekleri yedirirler. Fakat ıe'ker hastalığı tllrU1 
türlü sebeplerden ileri gelir. Karaciğerin bozukluğundan gehnişse o vakit 
et yemekleri şekerler hastaya dokunur. Bunu da ancak hekim tayin eder. 

Her halde, et yemeklerine büsbütün perhiz etmeden önce, biru ye
m~kle etin dokunup dokunmıyacağtnı anlamıya çalıımak iyi olur. Et ye
mekten rahatsız olacağı rannedilen hastalar.dan baZilart biru et yemek· 
ten - aksine - fayda bulurlar, hiç olmazsa başka yemeklerden yemek için 
iştahları açılır. 

20.30 Müzik (Folklor - Halil llcdil (ö
netgen, Kudsi Tezel) tarafından. 

21.00 Saat, Esham ,TahviJAt ve kambiyo 
nukut borsası flatları. 21.10 Konuşma (haf 
talık posta kutusu.) 21.35 Küçük orkes -
tra - Müzik. 

Eskişehrin haritası JEANE'irf'U:: MQCDONALD veNELSON EDDY 

1 - Am Schönen Rhein gedek'ich 

Nafia vekAleti Esklşehirln haliha:ınr 

hutr haritası ilzerinde bazı tashihat ya
prlmasma tuzum görmilştilr. Ayni zaman
da şehrin genişlemesi için 120 hektarlık 
bfr arazlıiln de halihazır harltasmm alm
ma~ı mUnasib görillmüşm\i~tUr. 

SENORiTA. 
dein (K. Bela) • 

2 - Romanze (Şuman). 
S - İspanyol ıerenıd1 (Mlşell). 
4 - Cardaı No. 1 C11$ell). 

Filmin.de Görillmemiş muvaffakıyetler kazınmaktadır .. 

& - Menuett (Mozarl). 
1 - Serenata dl bacl (Miıell)' • 
7 - Llbellentanz (F. Lehar). ·zAYl - 928 senesinde İstanbul Deniz 

Ticaret müdürlüğünden almış olduğum 

kamarotluk liman cüzdanımı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan hükÜıü yoktur. 1 

iPEK'fE • 
1 MELEK'TE 

22.40 l\lüzik (Cazband), 23.45.24 Son 
eserler ve yarınki program. 

Orijinal İngilizce nüshası , 
Seanslar 2,30 da başlar T 

SUVARE 

Franıı.zca ıözlil orijinal ıarkılı 
Seanslar saat 2 de baglar 

Yabane1 radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Proıramdakl nkitler Tllrldye ıaatl he
rine ve öğleden aonra1d ıaat olarak ıös
terllmiştir. 

Operalar ııc Slen/onl konıerleri: 
5.5 Londra (R. ve N.) "Hanııel ile 

Gretel" (Huperdinch) 
8. 15 Brilkael 2: ••Şehrarad,, (Ravel), 

"Peri Masalı" (Rimskl Korsokov) 
7. Pariı P,T,T, Stersburı: 'Kır sen· 

lonisi,. (Beetboven), "Orman f'ı
sıltıları,, (Vaıner), "Dal havası 
üzerine senfoni,, (d'lndy), 

10. Turino grupu: "Verther,. (Mas· 
senet): MHandaki La Skala ope· 
rasından naklen. 

10.30 Eyfel kulesi: Opera Komikten na· 
kiL 

11.0 Berlln (Uzun d.): Beethovenin 9 
llncu senfonisi. 
ıt.50 Prag 2: Senfoni (Suk). 
Oda musikiıi ve konıerler: 
7. Eyfel kulesi: Şarkı, piyano. 
8.20 Könissbers lllcilsberg) : Şuman 

kuarteti. 
8.30 Vıyana: Kuartetler. 

11.13 Roma srupu: Beelhoven (piyano) 
12. lslokhoim: "Yeni seneye girerken., 
l'rogra1n1. 
Hafif muıiltl ve opereller: 
2.3a Brüksel 1; 2,50 Radıo Par is, 4 Ka

luııdborı; 3 Kolonya, 5,4a Hilversum 1; 
1,15 Bükı·eş, 8,la Prag, 1; il Varşova; 8,25 
Breslav (Yeni sene sirerken); 8,30 Kolon· 
ya; 9 Berlin lYeni sene girerken); 10 Brük 
sel 1 ve 2; 10 Berlin (uzun dalga), 10 At· 
hlone (İrlanda radyosu), 10,13 \'arşova 
ıı. Königsbers (Heilsberg). 

Kabare ve Var11deler: 
10. Londra, (N.) lstokbolm; 10,15 Hil

•ersum 1; 10,30 Paris P. T. T. 11 Kalund· 
bora. 
Danı musikili: 

Necmi 

Sayın Bayanlar : 

Bu tıUo 

Sakarya Sinemasının 
Yeni sene zarfında göstereceği görülmemiş bfiytik filimlerin 

birincisi olan 

Çılgin Bakire 
Fransızca sözlü büyük aşk filminde IRENE DUNNE'in 
· giyeceği 80 muhtelif roh, mato ve tuvaletleri 

göreceksiniz 

- , . . .. ... . 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
Nevralii. kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Nafia Vekaletinden • • 
7, Oılo; 12. Peşte Parisien; 12.15 Ro· 

ma gr. 12,30 Londra (R.) 12,55 Hilver- mal 
sun 1; 1 Radio Paris, Paris P.T.T.; 2 Brük 15·2·939 çarşamba günü saat 15 de An karada Nafia vekaleti binası içinde ze-
ael 1; 2,30 Radio Paris. me müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 7530 lira mu· 

Ankara radyosunun banunen bedelli so ton telgraf teli 200 kilo bağ telinin kapalı zarf usurne eksiltmesi 

yarmki programı yapılacaktır. 
12 30 

:\l"'· "k ( d .. ···> 13 Saat 8 • (Yerli malı için de teklifte bulunulabilir.) 
ı~ 'h b. u1ıı . 

0 a t nıuzıgıAn' kar'a 13' 1.,. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedel siz olarak malzeme müdürlütründen alına· ,..ns a er crı, me eor - , , v 
Türk müıiji (pL), 14. Konuşma (ev kadı- bilir. Muvakkat teminat 554 lira 75 kuruştur. 
nı saati), 14,15.14.30 müzik (operet selk·ı t tekl·l . tekl'f ekt 1 vakkat teminat ve =rtnamesinde yazılı vesa· 
siyonları), 17,30 Müzik (danslı pazar ca.- s ı erın ı m up arını mu . ~ .. 
yı), 18,30 saat, ajans haberleri, meleoro- ik ile birlikte ayni gün saat 14 de kadar mezkur komısyona makbuz mukabılınde 
loji, 18,40 Türk müziği (İnce saz - Nilıa· ı vermeleri lazımdır. (3508) (9493) ' 
vent (aslı), 19.30 Türk müıiği (muhleliCI __ _ 
okuyucularda!\ seçilmiş esefler), (Müzey-

1 
lnrı~da, 3 - M~sır dansö~leri, 4 -: Y~~üyüş ! Düğün ın:ır$ı (Mendclson), 2 - İkinci Ma· 

yen Senar, Mustafa ÇaAJar, Radıfe, Mu- Denıztle 3 - Noel gccesı senfonık şıır (J.1 c:ır rapsodisi (l.ist), 3 - Kas nuazet Ba· 
zarfer tıkar, Semahat, M:ıbnıut Kanndaş, J. K:ı}an), 4 - Noru•c - Rapsodisi 1 - A· lesinden - Arap d:ınıın ve ı;iı;eklcr, valsi 
Safiye 1'okay. Sadi). 20,15 K~nuşma (ı;o· danlino, 2 - Presto (Lalo), 21,lj Snat, (Çnl'koyski), 4 - Rus halk şarkıları (0. 
cuk saati), 20,30 Müzik (Riyaseti cumhur Esham, Tahviliıt kambiyo - nukut borsa· Fctras), 5 - Karakteristik parı;n <Breyhl), 
Bando ,er. Ihsan Künı;cr), ı _marş Auı; ı;ı, (fiyat), 21.25 miizik (karışık prol{rıım - G - P:ıris

1

• '°i" (\"alllöyföl), 22.45.23 Son 
elgener kra T. Rupreht), 2 - Süit oryan· 'ı pl.)1 21.3a müzik (küçiik orkestra, l - ajans haberlel"i ve )armlô program. 
tal), 1 - Hint dansözleri, 2 - GanJ kıyı-

·----------.......................... .. 
Yalnız ismi, her şeyi 11.ab 

etme~e kAfl J(eleo 

TARAKANOwA ---
ZenP. Ye muhtetem fılmi; BU AKŞAM 

SARAY Sinemasında 
Baılıyor. Bat rollerde : 

PIHRRE - RICHARD WILLl\I 
ANNıE VERNAV. suzr PRIW 

Bu akpm için yerleriınizi evVelclen aldınmz. 

:>ENiZBANK 
Ada•ar nattı kış tarıfesi tadilatı 

1 ikincikAnunun birinci gUnUnden itibaren: 
Pazar g:.ınlerine mahsus tarifede Köprüden 17.20 de kalkan 218 No.b 

ııefer 17.30 da, 18.45 te kalkan 220 No.h sefer 19.15 te, 20.15 te kalkan 
222 No.lı ıefer 20.45 te ve BüyUkadadan 18.30 da kalkan 219 No.h .efer 
18.50 de kalkacaktır. • 

Pazardan başka günlere mahsus tarifede KCSprUden 20.1.; te kalkan 
128 No.lı sefer 20.45 te ~ Büyükadadan 18,15 te 'kalkan 125 No.lı sefer 
18.50 de kalkacaktır. 

Yeni tarifeler iskelelere asılmıttır. 
• • • 

Yılbaşı münasebetile ilAve gece seferi 
ı - 31 Birlncikanun Cumartesi gününü takip eden ııece yarısından 

sonra ıani tkineiklnunun birinde mevcut Kadıköy - Haydarpa~a ıeferle
rine ilaveten Köprüden saat Uçte bir vapur kalkacak ve HaycLırpap, Ka
dıköy, Kınalı, Burgaz, Heybeliadaya uğrayarak Büyükadaya gidecektir. 

2 - Buna mukabil o ıece Köprüden Adalara tarüe mucibince 0.20 
de kalkması icabe.den 202 No.lı ıefer yapılımyacaktır. 

• • • 

T rabzonda sis duduğu tesis edilecek 
Trabzonda bir sis düdüğü tesis edilecektir. Şartnamesi Tophanede Deniz 

hanındaki Materyel şubemizden het'l(in param olarak ~tmabilir. tsteklilerin 
ekliflerini en geç 20.1.939 tarihine kadar mezktır şubeye vermeleri lAzımdır. 
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Çinliler taarruza 
hazırlanıyorlar 

Hedef Kantonu Ja
ponlardan kurtarmak 

Şuşking, 30 (A.A.) . Çin gazetele

rinin bildirdiğine göre, cenubi Çindeki 

milli kuvvetler kumandanlığı, halen, 

Kvantung eyaletinde gizli tutulan bir 

yerde bulunmakta ve Kanton'a yapıla
cak geniş bir taarruzu hazırlamaktadır. 

Hongkong, 30 (A.A.) - Japonlar, 

Kanton'un etrafında istihkamlar yap
maktadır. Japonlar, Kantcn etrafındaki 
yolları bozmuşlar ve bütün köprüleri 
berh .. va etmişlerdir. 

Bir Çin çetesi, Kanton civarında 

Tungçan sayfiyesine gelmiş ve bir bas
kın esnasında Japon karargahına ateş 
vermiştir. 

Suriye Halaydan 
200 bin liralık 

istikraz aktedecek 
Antakya, 31 - Hatay başvekili doktor~ 

Abdurrahman Melek, Hatay ajansı mU- 1 

nıes.!lllni kabul ederek hükf1metinin yeni 
sene içinde başaracağı iktısadi meseleler
den bahsetmiş ve de~tir ki: 
"- OnUmUzdekl yıl içinde köylilmüzU 

lluar yükünden kurtara::ağız. Bu yüzden 
hAsıI olacak irad farkı muhtelif vergiler
le telafi edilecektir. Bundan başka 50 -
60 kilometre tutnn yollan yaptırarak 

bayındırlık işleriyle de meşgul olacağız. 
lskenderun ve Kmkhanda mektebler 

hışa ettireceğiz. İskenderun limanının ıs
lahını ve modern bir hale konmasını bir 
Türk §lrketine vereceğiz. Bütün bunlar. 
onn başka medeni kanunu kabul edece-
ğiz.,, 

Hatay hariciye milsteşan Besim Naci 
de Suriye banka.siyle yapılim anla.ama 
hakkında §Ulllan söylemiııtir: 

muhtemeldir. Hatayda "Hatay iş ano -
nim tıirketi,, ismiyle 200,000 tUrk lirası 

sermayeli bir Hatay eirketi teessüs et -
miştir. 

Ben §ahsan bankalarla bUtün büyUk 
ticaret müesseselerinin Hatay sermayesi 
olmalarını arzu cdcrım. Bu suretle mem
leketin mcnfatleri yabııncı · ellaro ı;cı; • 
mcmiş olncaktır. 

Hatay kabinesi Antakya ve lekende. 
nında Atatürk için birer heykel dikilme
sini kararlaştmnıı;ıtır. 

Adliye bnkanlığı, ceza kanunlarile ce
za usuıu muhakeme kanunlarını tasdik 
için meclise vermi§Ur.,. 

Suriye cumhuriyetinin, Hatay devle -
tinden 200.000 Suriye lira.~ı istikraz is
tediği anlaşılmaktadır. HUkümet reisi, 
maliye nazın Cemal Bakiye bu talebin 
tetkiki ile bir mukavele .suretinin hazır-

"- Suriye bankası anlaııması gelecek lanma.sım bildirmiştir. Haber verildiğine 

ni!an sonlanndtı nihayet bulacaktır. Ye- göre maliye nezareti de bu taleb} kabul 
:nlden bu anla§llla ile iştigal edilmesi etmiştir. 

Almanyanın 
denizaltı filosu 

( Baştarafı 1 incide) 
lerine istinaden denizaltı gemisl inşaatm
da !ngiltercyle müsavat istemiştir. 

İngiltere hilkf1meU Alınan notasını, 

1936 muahedesini imza veya bu muahe-

ispanyada 
Cumhuriyetçilerin 

taarruzu 
( Baştarafı l incide) 

deye iltihak etmiş olan bütUn hUkf1met- General Miyaha as'keri vaziyeti izah 
lere tebliğ etm.i§tir. ederken bilhassa şunlan söylemiştir: 

Bunlar Amerika, Frnnsa, İtalya, Sov- "- Düşman şark cephesi üzerinde 
YeUer birliği, Polonya, lsveç, Norveç, taarruza geçti .. Beyhude yere, bir tür
Danlmarka ve Finlandiya hilkf1metlcridlr. 1ü erişemiyeceği l.at'i zaferi arıyor. 

İngiltereylo Aimanyn aras~da üç yıl Cumhuriyetçıler düşmanın bu yeni ve 
evvel aktedllmlş olan deniz ı~Mı mucl· büyük çabalayışmı akamete uğratacak 
hince Almanya, zırhlı, kruvazor, torplto büyük bir tedafüi kudrete malik olduk. 
.lnuası bnknnından İngiliz filosunun üçte larını isbat etmişlerdir. Taarruz iki ta
biri, tahtelbahir in12ası bakımmdnn da raflı bir silahtır. Hakikaten cümhuri
yUzde 45 1 nispetinde denizaltı inııa ede-
cekti. Almanya elnıdi !ngilterc kadar de
lllzaltı gemisi Inııa edebilecektir. 

İngiltere bahri mahafili, Almanyanm 
takriben iki sene içinde İngiltere ile mu. 
adeleti temine muvaffak olacağı mUtalc
asmda bulunmaktadır. ÇünkU bir tnhtel
bahlrin in§ası için asla bir seneden fazl.ı 
bir zamana ihtiyaç yoktur. Ve Almanya
llm tahtelbahir Inııantı tezglihlannm mik 
tan son zamanlarda mUhlm miktarda 
a~. 

Bu mahafil, Almanyanm tasavvurun -
dan vazgeçmiyeceğinl ve nihayet !ngil· 
terenin malik olduğu tahtelbahirlerin iki 
nıfsllne malik olacağını illl.ve etmektedir. 

Bahri mahafil, Almanyanın bUyük bir 
bahri devlet haline gelmesinden değilse 
de hiç olınazsa §iınnl denizi ile Atlantik 
Okyanusunda merhametsizco bir yarış 

h:ırblne kadir bir vaziyete gelmesinden 
korkmnktndırlar. 

!ngllterenin ittihaz etmiş olduğu hattı 
hareket hilllfma olarak Almanya, bilhas
sa, 250 ton hacminde ve Atlantik Okya
nusunda h:ı.rckô.t icrasına kil.fi gelecek bir 
tesir dairesine malik ve harb gemilerL 
ni değilse de bUtün tlcıı.ret gemilerini 
tehdide kadir tahtclbahlrler inr.ıa etmek
tedir. 

Hallhnztrda İngilt<'rcnin 50 kadar tah
tc.>lbahlri vardır, 'lıu. lann hacmi mecmuu 
7.000 ııt 7,500 tondur. 

yctçilerin mukavemeti karşısında bir 
taarruzun zaferle neticelenmesi çok 
müşkül, fakat muvaffakıyetsizlikle bit. 
mesi daha çok muhtemeldir. 

Franko büyük bir zafer istihsal ede. 
medikçc Frankccuların cephe gerisinde 
maneviyatı bozulacak ve kat'i zafer 
hakkında ümitleri günden güne azala. 
caktır. Vakia bundan ibarettir. Düşma. 
nın harbin neticesi yakın olduğu hak
kındaki bütün teminatına rağmen ya
bancılann İspanyayı işgali devam ettik
çe harbin daha senelerce uzayacağını 
bütün İspanyollar bilir. 

Muasır harplerde müdafaa silahları 
taarruz silahlarından daha fazal teka
mül etmiştir. Bu, dü~manın ilerleyişinin 
gündengüne daha ağır bir hal almağa 
başlamış olmasıyla sabittir. Demek olu. 
yor ki, müdafaaa kuvvetleri günden gü
ne daha iyi taazzuv ediyor. 

Bir çok İtalyanlar, Almanlar ve Fas
lıların düşman saflarında bulunmasına 

rağmen, düşman ihtiyatları meselesini 
halledememiştir. O bundan evvelki 
harplerde en iyi kuvvetlerinin eridiğini 
gördü. Bize gelince 1,700 kilometre tu 
lunda bir cepheyi tutmak mecburiyetin 
de olsak bile mevzilerimizi herhangi bir 
taarruza karşı müdnfaa edecek kuvvet 
leriıniz vardır.,, 

lran Fransız 

münasebatı 
( Başlarafı l incide) 

elçisı <1e kararı Fransa Hariciye nezare
tine tebliğ etmiştir. 
İranm Paris sefiri Sepahbodi bu sa. 

bah Hariciye nazın Boneyi ziyaret ede
rek münasebetlerin kesilmesine amil o 
lan sebepler hakkında izahat vermiştir. 

MalQm olduğu veçhile bir sene evvel 
İranın Paris elçisi İran Şehinşahını is-

tihdaf eden bir kelime oyununu muhtevi 
bir Fransız mecmuasını Hariciye Ne
zareti nezdinde protesto etmişti. Bu 
'kelime oyunu o zaman Tahran sarayın.. 
da fena bir tesir bırakmıştı. :tyi haber 
alan mahfellere göre şimdi münasebet
lerin kesilmesi için ileri sürülen sebep
ler de ayni mahiyettedir. 

Son zamanlarda gazetelerde çıkmış 

.elan bazı makaleler Tahranda pek fena 
bir şekilde karşılanmıştır. Şikayeti mu 
<:ip olan gazeteler meyanında istihza 
addcdilmiyecek olan kelime oyununu 
ihtiva eden mizah mecmuası da bulun
maktadır. 

Fransa özür diliyor 
Paris, 31 (A.A.) - Fransa ile İran a. 

rasında diplomatik münasebetlerin kat'i 
surette kesilmesine mani olmak ümidile 
Fransa hükQmetinin Tahrandaki elçisi
ni Şehinşah nezdinde teşebbüste bulu. 
narak hadiseye sebep olan kelime oyu
nunun hiç bir ehemmiyeti haiz olmadı.. 
ğını bizzat izah etmeğe memur ettiği 
saUihiyettar mahfellerde söylenmekte
dir. 

Bu mahfeller, üç asırdanberi Fransa 
ile İran arasında sıkı dostluk münasebet 
leri mevcut o l d u ğ u n u ve Fran
sanın e s k i ve yeni İranın 
en kıymetli phsiyetlerinin, bilhassa 
sa Rıza Şah Pehlevinin saltanat dev
rinde lranın mazhar olduğu büyük te
rakkileri sempati ile takip ettiğini ilave 
eylemektedirler. 

Bu mahfellerde izhar edilen kanaate 
göre fenabir maksat gözetilmeden bir 
araya getirilen bira~ kelimenin yanlı§ 
bir şekilde tefsir edilmesinden doğan 

bir anlaşmamazlık yüzünden asırlık 

Fransız _ İran münasebetlerinin tehli
ye girmesi son derecede teessüfe §ayan 
bir hadise olacaktır. 

lzmir valisiyle Belediya Reisi 
/ 

şehrimizde 

azanan 
n maralar 
50 000 

kazanan 

73 ile biten bütün numaralar 
biner lira alacaklardır. 

200000 
Lira kazanan 

31027 
150000 

Lira kazanan 
7558 

10 000 
Lira kazanan 
2 481 

60000 
Lira kazanan 

14415 

70000 
Lira kazanan 
79881 
30000 

Lira kazanan 

39524. 
20000 

15000 
Lira kazanan 

16939 
5000 

Lira kazanan 

38559 
39890 15834 

2000 
Lira kazananlar 

23262 34857 14226 20995 24136 27191 
17194 4871 4837 24536 39542 25716 

395 19809 1112 28777 29541 3045 
39309 16877 33811 17493 19967 38457 
20220 31438 
39878 28684 

ıooo ı. .. ıra kazananlar 
683 35699 6485 21770 25500 26657 

7148 30645 21998 22512 ~2453 13919 
33467 31792 11587 32858 10863 2136 
27292 37646 28179 5S 12184 6511 
1851118633 
29316 1552 722195 37535 5290 38293 
18582 31224 19554 26154 
35506 38128 361:9 16415 35098 28079 

500 
Lira kazananlar 

27179 294566 632736 5462 24771 
33022 20446 10580 255865 3030 
8233 19769 32793 39428 22577 31363 

17406 93521 33682 1734 6461 
13987 3382 25346 32838 15904 
150904 34639 24308 19985 32008 
19985 28362 24281 32955 22974 31904 
34959 36395 2336ı 24486 21688 37206 
36073 21283 384.27 6395 6501 32490 

2926 17267 25824 7616 3326 2{646 
27903 31381 210 1708 ~3269 5653 
10005 35912 25448 37341 2652 4091 
28972 14060 13912 20853 11335 26034 
2813 5256 23180 19358 39625 12194 
34950 14656 15324 26947 5157 8988 

L 1• ra kaza n an 2os 12269 23851 34395 10350 865 
Halk partisinin Büyük Kuurltayma 798 385653 18964 16435 21170 23611 

İzmir murahhasları ile beraber iştirak ı 8 63 17580 28958 8104 1957115751 38045 
etmiş olan Izmir valisi Fazlı Güleç, ve 23722 32489 2144 7439 29046 39240 
lzmir belediye reisi Behçe Uz dün Aa- 1209 28118 31888 14461 335224 37536 
karadan şehrimize gelmişlerdir. 1 9601 4411 11510 19724 5489 5665 o o o 6276 15319 38561 2867 24434 25855 

İstanbul vali ve belediye reisi LQtfi 18425 33378 32991 34932 33379 35824 
Kırdar Ankarada buıunduğu için lzmir Lira kazananlar 32009 21114 ı5ooo 33325 28s12 1120 
valisi dün vali vekili Hüdai Karatabanı 1467 9230 1767 7537 15416 35393 
ziyaret etmiştir. 1mıir belediye reisi de 5 6 5 5 t R 9 4 6 33116 23825 12369 8830 10270 31612 
şehrimizde bazı tetkiklerde bulunmuştur. QQO 19623 14996 34683 38364 25120 6957 

lzmir valisi Fazlı Güleç dün gazeteci- 5 12514 39986 18047 14379 5265 27370 
lere beyanat venniş ve lzmirin iktisadi 16326 19991 19405 30031 3382 32033 
ve içtimaı vaziyeti hakkında izahatta bu· L i r a kazanan 1 a r 1023 95554 8616 33075 8693 28921 
lunmuştur. 39662 11434 

Fazlı Güleç bilhassa demiştir ki: 1451 İ 244 !JO 30012 19399 10007 20121 21718 238SG 16339 
.. _ Bu yıl Izmir ha valisi için müstes· 2 5 7 3 O . 2 8 7 7 4 2 () 5 2 4' 684 7 22187 3349 1249 30108 37833 

na senelerden biri olmuştur. Uzüm, incir 6 7 8 3 2 3 6 9 111348 8109 21353 18527 32145 334 77 
ve pamuk mahsulleri iyi fiyatlarla satıl· 19217 14544 39875 6527 9 30125 
mıştır. Tütün mahsulünün de üçte ikisi 25635 39426 3616 22414 
ayni şekilde hararetle satılmış bulunu· ----------------------------
yor.,, 

lzmirin bu seneki işleri arasında birin· 
ci plfulda yollar geliyor. Memlekete sey
yah celbi için yapılan bu yolların yirmı 
alusı asfalt, yirmi altısı da şose olacak· 
tır. Yolların inşası münakasaya konul
muştur ve şubatta ihale olunacaktır. Bü· 
tün yollar 1940 teşrinievvelinde bitm:ş 
bulunacaktır. 

lzmirin kalkınma faaliyetinde seyyah 
otelleri de büyük bir yer almaktadır. Bu
gün lmıir Yil~ycti dahilinde gölcük ve 
Bergamada bu şekilde büyük birer otel 
vardır. Bergamanm Kozak yaylasında 
da diğer bir otel yapılmaktadır ki, yakın· 
da bitecektir. 
Diğer taraftan lnciraıtm'lia büyük biı 

plaj yapılacak ve burası asfalt yolla lz· 
mire bağlanacaktır. 

lzmir belediye reisi Behçet Uz yarın 
tzmire dönecektir. Vali Fazlı Güleç ~eh· 
ı imizde bir gün daha kalarak pazartesi 
günü hareket edecektir, 

IF rr <§1 ifil ~ o ~ 
~c§l~V~lküOü 
Yarın Korsikaya 
ha eket ediyor 

Paris, 31 (A.A.) - Daladye, pazar 
günü sabahleyin saat 10 da Toulona 

gitmek üzere trene binecek ve saat 2,30 
da Toulona vasıl olacaktır. Mumai

leyh, orada derhal Foch zırhlısına bine 
rek Ajaceioya hareket edecek ve pazar 
tesi günü oraya varacaktır. 

Başvekil, Saat 10 da Bastiaya g:t 
mek üzere tekrar gemiye binecek ve 
saat 11-,30 da oraya vasıl olacaktır. 

Daladye, akşama doğru Bizerte'e 
gitmek üzere vapura binecek ve sabah
leyin saat 3 de craya varacS.:.tır. Başve 
kile yalnız kıılemi mahsı:s müdürü 
Chapier refakat edecektir. 



~Es'Ki M·sfr kanunlarına d3ir 
kıymetli bir vesika bulundu 

Fravunlar zariıanında~i Mısır 
kanunlarının bugün bile tatbik 
ed,leb1:e :e~ mükemmeHyette 

. o1du~u anlaşı:ıyor 
Eski Ml!lr topraklarının büyük bir me

deniyet kayna~ı olduğu muhakkaktır. 
BugUn meydana çıkarılan eserler Kahi

re müzesinin vitrinlerini süsliyen mücev
herat gibi göz alıcı değildir. Ancak, Tu
tankamene ait hnzin<'lerdcn çok daha bil· 
lilk bir kıymet arzetmcktcdir. 

Mısır Universitesi profC'sörlcrinden 
S::ıml Gabra, yer altı mezarlarında yaptı
ğı devamlı araştırmalar neticesinde fev
kalade kıymeti haiz bir papirüs b•ılmuş
tur. Bu vesikada eski Mısır kanunları ve 
eski düsturlar yazılıdır. 

ğu eserin eski :Mısırlılara ait bir kanun 
ve nizamlara ait bir yazı olduğunu anla
mış ve büyük bir sevinç içinde derhal pa
plrilsü de alarak derhal Kahircye git-ı 

miştir. 

Şımdlye kadar Mısır medeniyetini tct-ı 
kik edC'n ve birçok araştırmalar yapan 
eski eserler mütehassısları, Mısır knnun-1 
ları hakkında hiçbir emareye tesadüf et
memişlerdi. 

Kahirede papirüs evvela asarıatika 

müdürü umumisi doktor Dioton, sonra da 
Mısır tarihi üzerinde bil~ ilk tctkiklc.·i 

Bugilne kadar, Mısır kanunları hak _ bulunan Mısır üniversitesi profesörle
kında tahminlerde bulunulmaktaydı. An- rind::n Girgis Matah tarafından tetkik e 

cak bundan sonra hakiki Mısır kanunla
rını elde etmiş bulunuyoruz. 

Eski Mısırlıların dini bir kıymeti haiz 
olan hayvanlara karşı gösterdikleri .say
gıyı hiçbir şey ~·er altında yapılmış olan 
İbis mezarları kadar kuvvetle ifade ede· 
mez. HattA, eski Mısır medeniyetinin ilk' 
devirlerinde bu hayvanlara daha büyük 
bir ehemmiyet verilmekte ve ölümlerin
de olduğu gibi doğumlarında da merasim 
yapılmaktaydı. 

Hcrodot'un tarih kitabında, eski Mısır
lıların mukaddes hayvanlara çok bUyük 
bir kıymet verdikleri, muazzam yer altı 

mezarlarında bUtiln mukaddes hayvanla
nn yattıkl:ın yazılıdır. 

Neteklm bugün keşfolunan muazzam 
IAhltlcr, eski ''Hermozolis :M:a~a.. dakl 
İbis, Thot gibi birçok mukaddes hayvan. 
lann mezarları, kıymetll tarihçinin bu f. 
fadeslnde nekadar haklı olduğuna güzel 
bir delildir. 

Mısır Unlvenılteıl profesörü Sami Gab
ra bundan iki sene evvel bu yeraltı me
zarlarını tetkike koyulmuş ve bir çok mu· 
kadde8 hayvanlarla dolu mahzenleri bul
mu§, kilçilk hayvan ölülerinin umumiyet
le mahfazalar içinde saklandığını görmüş
tll'r. 

Profesllr Sami Gabra bir metod dahi. 
linde çalışmalarına devam etmiş ve bir
çok galerilerden geçtikten sonra nihayet 
mumyacıların çalıştıkları atölye olduğu
na şüphe bırakmıyan bir odaya gelmiş
tir. Burada eski çalışma.lan ispat eden 
zift. parçalan bala bütan odaya yayılmış 
vazıyettedir. 

Bundan sonra profes<fr, mezar muhafız· 
!arına, veyahut da bu mukaddes hayvan
lara dua eden bir papasa alt oldufrunu 
tahmin ettiği bir odaya gelmiştir. 

0 

Profes1k, işte bu odada tarihl bir kıy
meti haiz olan papirüsü bulmuştur. Pa
pirüs toprağa gömülü bir !!<'kilde oldu -
ğund'ln bozulmamıştır. 

Bir buçuk metre boyunda ve yarım 
metre enindedir. Üzerinde sık yazılarla 
yazılmış uzun bir ibare vardır. 

Profesör Sami, papirüsUn üzcrlndekl i
barenin birçok kısımlara ayrılmış oldu -
ğunu görmüş ve bilhassa şu cümle baş
lal"fnı okumuştur: 

"H r kim ki bu lı!f yaparsa. 
"Bu işleri yapanlar . ., " 

ProteslSr, bu cUmle başlarından, buldu. 

Amc-rr<a~·a glılen e1;lJ lnglllz Uarldye 
Na7.ın MiıırıtC'r )';den orada ~ok i;>i kabul 1 

ıtomıüş \'C §f'r<'rinıı 'erilen ziyafetler bl· 
rlblr1nl takip etml<;tlr. Ml!!ter Eden re -
simde, Amerikan rabrlkatörlcr birlli:-inln 
\'erıll~ ~dynf •tte dcnıo!ira'lll·I milclafaa 
eden nutkunu söylerken görülüyor. 

dilmis ve Mısır kanunlarının esll:!mı teş
kil eden çok kıymetli bir vesika olduğu 
anlaşılmıştır. 

Papirüsteki metinlerin tamamı hak
kında şimdiden bir eey söylemek doğru 
olm:•z .. Ancak birçok profesörler tarafın 
dan okunan yazıların kanun ve dü.!!tur
lar olduğu anlaşılmıştır. Ezcümle şöyle 

bir madde vardır: 
"Her kim ki bir başkasına tarlasını ki

raya ,·erirse, tohumluğunu da birlikte 
vermek mecburiyetindedir. Mahsul alın

dığı zaman kiracı evveliı. tohumluğu iadP 
edecek, sonra mutabık kalınmış olan ki
rayı verecektir . ., 

Görülüyor ki eski Mısır kanunları, 

düsturları bugün bile tatbik olunabilecek 
bir mükemmeliyettedir. Papirüsün bir 
tarafı dUsturlara ha!fedilmiş ve çok en. 
tercsan karakteristik resimlerle sUslen
miştir. 

Şimdiye kadar böyle bir vesikanın et 
de edilmemiş olması, profesör Saminin 
bu buluııuna bir kat daha kıymet verdir
mektedir. 

Vent nP~riyat 

Mehmet Akif 
Hayatı, eserleri ve yetmiş 

muharririn yazıları 
Şair ~lehmet Akifin vefatının ikinci yıl

dönümü münasebetile bugün ı\sari Ilmiye 
kütüphanesi sahibi Eşref Edip tarafından 
bu nam ile yediyüz küsur sayfalık büyük 
bir e er neşrolunmuştur. 

Bu eserde büyük şairin bilhassa matbu
at \'e mücahede hayatı tarih sırasile takip 
edilerek yazılmış, en mühim şiirlerini il· 
ham eden hadiseler kaydedilmiş, istiklal 
marşının Büyük .Millet Meclisinde okun
duğu Ye kabul edildiği zamanlardaki mil
li heyecanlar canlandınlmı~. yurdun fe
laketli günlerindeki feryatları, istiklal 
mücadelesindeki büyük hizmetleri teşrih 

edilmiş, Mısırda geçirdiği gurbet hayatı 
oradaki arkadaşlarından dinlenerek yazıl· 
mış, dostlarile olan samimi münasebetleri 
nihayetsiz kudret menkibeleri, yüksek 
ahlak ve seciyesi şerhedilmiş, münte~ir , 
gayriı ı 'inteşir şiirleri, makaleleri, nutuk
ları, e .erleri, tercümeleri kaydedilmiş, el· 
hasıl büyük şairin baştanbaşa fazilet 
ve mücahede ile geçen hayatı izah edil·, 
mi~tir. 

Bundan başka eserde yetmiş muharririn\ 
yazısı da vardır. Memleket mütefekkirle· 
rinin büyük şair hakkındaki ihtisasları, 

onun hayatını, eserleri, edebi, dini, içti· 
mai ve siya i fikir ve mesleğini teşrih e
den yazılarını ihtiva etmek itibarile eser 
ayrıca büyük bir kıymeti haizdir. 

Büyük şairin nasıl yetiştiğine dair biz· 
zat kendi tarafından verilen izahat ta çok 1 
kıymetli ve ehemmiyetlidir. 

1 tiktat marşı \ e me~hCıl ~ehit şairinin 
ha~ atı ve eserleri hakkında bize çok kıy
m~tli malumat ve tafsilat veren ,·e çok ne· 
fi') bir surette basılmış olan bu mühim e
seri karilerimize ta,·siye ederiz. 

Yeni birlik 
ücuncU sayısı bUyUk bir ihtimam I 

ve dolgunlukla çıkmıştır. 
Bu sayıda bilhassa köy fikriyatı 

Uzeriııde ciddi denemeler, AtatUrk 
Ye Namık KC'mal hakkında yazılar, 
şiirler, hfıdlselcr etrafında kısa 

tetkikler, kitnb teukidlerl ve karlı 
katur rardır. 

n \Rt~R - Ak~am po~t:ısı 

Usl!:Dh~aır~tt 
it» lQı r O 5 lYI 

Banka, modern ve Amerikankari usul -
lorle idare edilmektedir. lş bölümü fev
kaladedir. Geçen gün bir yabancı içeri 
girdi ve bir memurn sordu: 

- Affedrrs!niz efendim, istihbarat 
bürocıu n"redcdir? 
Meınur kızlı: 

- Burası icı ihb:ı.rat biirosu mu ki so
ruyorsunu.,? Böyle ~C') lcr istihbarat bilr~. 
suna sorulur. 

JİKBİN' KADIN' 
- Kocamm resmine çok rötuş yapma

yınız. Biitün kadmlann akıll:mnı ba,ı.
rmıJan alan sinema artistlerine dönmesi
ni istemem. 

Göz doktoru - S~lol çıkarma. Mua
yene ı.~,·ha.'iını bembeyaz yaptığım glin
denberl islerim arttı. Gelen ha..'italar göz. 

lt•rinln pek bo7.uk olduğunu sanıyorlar. 

Be, altı ,·ıziteıJcn sonra hakiki le\'hayı 

gifrilnee lyllestlklerl zannile se\inlyorlar. 

- Kocama yılbnşr hediyesi alacağım. 

Bana ~n çok fayda..'iı olabilecek bir şey 
düşünüyorum. 

Resm'i vaznfe 
Müdür yeni memuru çağırarak sordu: 
- İşinize başladınız mı? 

- Başladım efendim. 
- Şefiniz vazife verdi şu halde? 
- Evet verdi cfrndim. Siz odaya gir. 

diğiniz znman kendisini uyandıracağım. 

Zaraır yek 
B k<:i bağırdı: 

- Burada denize girmenin yasak oldu. 
ğunu bilmiyor musun? Levhayı görmedin 
mi? 

Denizdeki adam: 
- Am:ın, dedi, ben fstiyerek denizi? 

girmedim ki... Düııtüm ve boğuluyorum. 
- Öyle ise z:ırar yok! 
Ve bekçi yürüdü gitti. 

Dalgın ,.e tiryaki dalgıç - Bir clga· 
ran ,·ar mı! 

Doğru ımnş 
Muallim sınıfa girdiği zaman talıtnda 

bi ryazı gördU: 
ü;;retmcnlmlz kara cahJldlr 

Muallim şöyle bir durakladı vebu işi ki. 
min yapabileceğini derhal tahmin etti: 

- Reşnt bunu sen yazdm değil mi? 
Çocuk inkô.r edemedi: 
- Evet, 
- Seni cezalandıraeaktrm ıtma yalan 

bir iddiada bulunmadığın için affediyo • 
rum! 

· AtDatma 
- MUdilr bey biraz evvel çıktılar. Ar

tık bugUn gelmez. 
- Çıktı mı? Nasıl olur? Bana bu saat 

te randevu verdiğini unuttu mu acaba': 
- Unutmuş olsaydı çıkıp gider mi? 

BelkDeme 
Dişçi, muayenehane odasından bekleme 

odasına geçti: 
- En çok kim beklediyse sıra onun. 
Kalabalık mü15teriler arasından biri he

men aynğa kalktı: 
- Öyleyse sıra benim doktor. Tam 

dört ~ydır bekliyorum. 
- Dört aydır mı? 
- Beni tanımadınız galiba? 
- l"a;,·:r. 
- Ben dört ay evvel yaptırdığınız el-

biseyi dikmiştim. O zamandanberi parası
nı bekliyorum! 

rFakDır nnşali'illı 
- Nişanlına, babanın fakir bir adam 

olduğunu söyledin mi? 
- Söyledim. 
- Ne cevap verdi? 
- Henüz bir er.vap vermedi. Söyledi _ 

ğim zamandanberi bir daha kendisini 
görC'mC'dim. 

Aşk 
lki nişanlı buluştu. Baygın baygın biri. 

birlerine baktılar. Kız sordu: / 

- Beni çok seviyor musun ? 

Delikanlı samimt bir tehalikle cevap 
verdi: 

- Sevmez olur muyum? Seni çok sev
meseydim annenin damadı olmağı göze 
alır mıydım hiç? 

Pratnk 
Odada zil yoktu. Otel garsonuna sor

du: 
- Biri11inl çağırmak Için ne yapmalı? 
- Ayağınızla döşemeye hızlı hızlı bir 

kaç dakika vurursunuz. Alt kattaki odadn 
oturan mUşterl bize şikayete gelir. O za
man sizin çağırdığınızı anlarız • 
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C©<CU~Oaıra 
Bil~ ilk anne, torunlarmm "zemane eo· 

euklnrı,, olduğunun pek farkında değiJdl. 
Altı ve yedi yaşlanndnki iki torunuııa. 
zihinlerini pek meşgul edeceğini .sancıııı 

bir meseleyi izah etmek lüzumunu dUY" 

du: 

- Selmacığım sen bir gUl yapra~• 
Muhittin sen de bir lfıle içinde dünyatJ 
geldiniz. 

lki kardeş bakıştılar. Kulak kulağa 111-
sa bir r.lüzakered<'n sonra karar verdiler' 

- Mademki bö)'le biliyor, gene ö;><lt 
bilsin! 

- Nişanlımla görUşmek :~in bana bit 
saat izin verir misiniz! 

- Nlşanlından daha bu sabah aynldı• 
ğmı SÜ) lcmedim mi? 

- El"ct hayan. }'al<at bununla öğle il· 
zeri nişanlandıl\, 

- Bu arabayı bir eşya plyankosunda 
kazanılım. 

- Ya? Büyük ikramiye n<'ytll f 

l\adın - Ge!:en sene burada blr kız de
nize düşmüştü. Ynl>ışıklr bir genç tara -
1ımlan kurtnrıltlı. Sonra da C\ lendiler. 

Erkek - ı~akat ben yilzmo bllmeoı 

ha! 

- Bu kesik saçlar benimdir. Binaenaleyh yastık yapmak Uzcre almak Jıakkundır. 



[ Tabiat Darsleri J --

...... 
. Aslan, kemiklerJen eti soymak 
1 ~in, kaba, pürüzhi bir ~Ule ma
Uktir. Aslan, bir insanın derisini 
~ebilir. 

. Sine1cçin, yahut çırçır kuşu 
~Çeklerden nektarı emmek için 
dilinde sifon vazifesi gören ve 
1Pliğe benziyen yanyana iki tüle 
ltıaıik tir. 

Yılanın çatallı Lir dili vardır. 
\'ııan 'ekseriya kumlara gömlile
tc1ı: dilini dışarı çıkarır. Bazt ta
biatçılar yılan dilinin işitme kabL 

li;retine malik olduğunu söylerler. 
\'ııanın dili ses ihtizazlanna kar

Ağaçkakan kuşunun çok kuv
vetli bir dili vardır. Bu hayvan 
dilini burgu gibi kullanarak ağaç
larda delikler açabilir, Açık delik
ler içinde gizlenen böcekleri. 
kurdlan topla} ab:Iir. 

Papağantn çok kalrn bir dili var 
dır. Bunun içindir ki papağan iyi 
konuşamaz. Ancak yemek yimek 
g 'bi hususlarda kalın dilinin çok 
yardımı olur. 

Bir çok balık-

!arın dilleri 

yoktur. Ba-
' lıklar ağızları-

Kedi ailesine 
mensup bütün 

bir 

Büyük hikaye 

Kara ormanlar 
-4-

hakimi 
Bu vah§i halk arasındaa zavaL 1 ketleri getiren bildiğimiz, hakiki 

lı Nedayı kurtarmanın biraz müş kaplanJ.ır. 
kill olduğunu takdir ediyordum.. - Katiyen .. budur.. kara kap
Tcneke seslerile danseden bu ya- lan .. biz bu kadını öldilıecegiz. 

Di) e feryat c:ttiler. Anlad m ki 
biraz s~nra bütün gayretime rağ
men Neclayı oklariyle delile deşik 

girerken ••• 

rı çıplak insan sürüsünün arasın 
dan güzel kadını kurtarmak bi -
raz zordu. Mümkün mertebe dü.. 

şilnerek hareket emeğe niyet et
tim. Silfilumı kaldırarak havaya 
bir el ateş ettim, sonra koşarak 
yerli halkın ortasına atıldım. 

edeceklerdi. 1 
Muhakkak ki gayet çabuk bir ~ 

çare bulmak lazımdı: ~ 

Silah sesi duyulunca, yerlilerin 
gürültüsü kesileli. Vahşi çığlıklar 
durdu, oklar aşağı indi. Ben kapa
n;n yanına kadar sokulmu~tum, 

binlerce göz yan korku, yan hay_ 
retle üzerime çevrilmişti. Bu sil"h 
.sesi ile ant sükut arasında yerliler 
ne yapacaklarıru şa§ırmışlar, bü
yük bir kararsızlık içindeydiler. 
Bu fırsattan istifade ederek yük
sek sesle: 

- Kapanı açın 1. • 
Diye emrettim. Bu s8zilm üze

rine yerliler arasında bir mırıltı
dır taşladı.. Ben emrimi tekrar 
ettim: 

- Kapam açın .• 'Beni tamy.cr_ 
sauız, Şakaya gelmiyeceğimi bilir
siniz .• 

Diye bağırdım .. Kapanın içinde 
Necla bitkin bir halde lıiçkmyor. 
du .. Emrimi yeniden tekrar etti. 
ğim halde müsbet bir netice ver
medi._ Yalnız bu defa yermerin 
reislerin.den biri ilerledi.. Bir elin. 
de okunu tutuyor, diğer eliyle de 
kapanı göst\!riyordu. 

- Açmak mt? Orada kara kap
lan var .• Onu öl<lilreceğim .. 

Dedi ve elindeki oku kaldıtara 
aı.mağa hazırlandı. Tam bu szrada 
silahı mı doğrulttum. tam elin't: 

- Dinleyin, diye bağırdım.. > 
Dinleyin, size ben bir kolaylık 1 ~ 
göstereceğim.. BütUn bu fenalık
ların hakiki bir kaplan tarafindan 
yapılmakta olduğunu size isbat ı:
clcceğim . . Siz de göreceksiniz ki 
bu k dın hiç bir şey yapmamıştır. 

Yerliler hep bir ağızdan: 
- Hayır, bu kara kaplan Onu 

öl.düreceğiz, diye bağrı§ıyorlardı. 
- Bekleyin, yirmi dört saat 

sabredin .. O zamana kadar size 
hakiki kaplanı yakalayamazsam, 
o zaman bu kadını öldürürsünüz. 

Denim. Yerliler yen'den ulur 
gibi baı;m•m.,ğa ba.,Jadılar: 

- Onu öldüreceğiz, onu öldüre-

Cevarılarını 
verebil· r n1~siniz 1 

1 - An11ral Peri 1909 .da ar:ı:ın 
hangi noktasma vasıl oldu? Hin
distana mı? Cenup kutbuna rnı? 
Şimal kutbuna mı? Amcrikaya 
mı? K.üba adasına mı? 

2 - Padişahın emriyle boğdu
rulan şair kimdir? Nedim mi?. 
N~bi mi? Nef'i ::n!? Fuzuli mi? 
Şeyh G;Wp mi?. 

3 - Tadhi yazan benim, yapan 
slz .. 

Yeni yı.Z hedi yel erile baş başa iki !evim li kardeş 

Yarın 1939 senesine girmiş bulunacağız .. Pazar sabahı görllnOzü 
. çtığıruz zaman yeni bir senenin ilk gününü yaşamağa başlıyacak 

:'ınıı. Geçen sene de ayni şekilde 1938 senesine girmiştik ... lşte ço· 
cuklar demek ki hayatımızdan bir sene daha geçti. Biz acaba bu 
i)ir sene zarfında neler }'aptık? Bir kere düşlınün ... Biraz daha büyü
dünüz demektir .. Geçen senedent:eri yaptığınız işleri gözünüzün ö 

~
nüne getirin ..• Muhakkak ki bunların arasında iyi olanlar daha faz
:adır. Yapmış olduğunuz fena işler de varsa bunları da tartın, eğer 
yaptığınız iyi işler daha ağır gelirse o zaman memnun ve mesut bir 
~cldlcle yeni seneye girersiniz. • 

Çccul~lar ... Bir yaş daha ka.."2.ruyorsunuz .. Büyüdükçe düşiln 
c~niz de tekamül eder .. Her sene, evvelki seneden daha dü~ünceli, da 
11a fayda'ı işler yapmağa uğra~mız. Her sene vatanınıza daha çok 
bağlanmağa, ailenize daha çok hürmet etmeğe, derslerinize daha faz· 
la ehemm'yet vermeğe, fırsat buldukça ıyilik etmeğe fenalıktan da
ima kaçmmağa çalışınız. 

ateş ettim, ok istfi<ametinl değiş. Mısraı hangi tiyatro piyesindc-

Siz yarının bil}•fik!eri olacaksınız .. Memleket size enıni}•et edi
lecek. Daha ilkrnektep sıralarından, aile yuvanızdan sağlam ve esas
lı hir terbiye ile yeti5mezscniz, istikbalde hem vatanınız ve hem de 
ı:endiniz için zararlı bir mahlük olursunuz .• tirdi .• Yeniden bir emir verdim: dir. 

- Kimse okunu kaldırmıyacak. ('Kahraman) da mı? (Eşber). 

tı ıç.ck hassastır. 

'--- - ---. ..... - - -
Reisizini el!nden yaraladım, bir de mi? (Finten) de mi? (Bay
daha k~m teşebbüs ederse kalbini kuş) ta mı? .. Bu sualh.ri ve ce. 

• delerim .. Fazla lif yok .. Çabuk ka- v .... plarını okuyunuz, han;;isi ol-

Çocuklar ..• Daha pek küçükken kendinize iyi huylar edi~e 
b::kmız .• Evde ailenizin, mektepte öğretmenlerinizin verdiği öğüt· 
!ere riayet ediniz .. Büyükleriniz sizden çok yaşamı~ çok görmilş ve 
t'kumuştur. Onl::ırm göstereceği iyi roHardan yürümeğe çalışın. lyı 
hir insan olabilmek için itaatkar, çalışkan ve namuslu olmak gerek
tir. 

........,~······~········«Mb••••··········· ... ···~···· 
HABER' in yazı müsabakası 

"'""""'"-"-"'"""-""''~$ 
Haber, bugOnden başlayarak. 1939 senesi münasebetile, 

küçük okuyucuları arasında bir güzel yazı müsabakası açma· 
ya karar vermiştir. Küçük okuyuculannuz yazacakları yazı-

nın mevzuunda serbest olmıyacakl?rdır. Ynka:ıya koyduğu· 
muz re.:;im gibi 5 tane muhtelif resim kOJ'acağız, küçük okuyu
cularımız, bu beş rcsım içinden beğendikleri herhangi bir ta-

nesini bize 250 kelime içinde güzel bir şekilde hik~ye edecek
Jerdır. S:!çtıkleri resmi en gl.i.zel ı.iJ,5re eden on okuyucumuza 
g •ı-miz, muhteli! kıymette hakikaten kıymetli hediyeler 
verecektir. 

Musabakaya i~tirak için acele etmeyiniz. Koymayı vaa
dettiğimiz bu beş re"İm gazetemizde çıksın, bunları toplayı

nız. lç!erinden birini ~eçiniz ve yazmaya başlayınız.Sonre~min 
çıktığı haftayı takip eden yirmi gün iı;ınde bize yazdıklarım
%I açık adre::Jerinizle gö,1deriniz. Şunu unutmayınız; kazana
ca~ınız hediyeleri alabilmek için isimlerin neşredildiği güne 
kadar her hafta sayfanızın bir k~sinde bulacağınız kuponla-

t~ .... ~.~;~,:.:~:::.~::;:~!e.::ı::~}!::~~~••••••••••••• 

panı açın.. duklannı kestiremiyorsanız işte 
Dedim ... Yerliler §akaya gelml- cevabı : 

yeceğimi anlamışlardı. Bir ikisi ı - Şimal kutbuna. 2 - Nefi. 
koşarak kapanı açtı. Neclayı d şa- :ı _ Frı.r,.flr- . 

n çıkardım .. Zavallı kadın korku- ------------
dan tirtir titriyordu. 

- Nasıl. yürüyecek takatiniz 
var mı? diye sordum. 

- Var, dedi.. 

HABER'in yazı müıabaka11 
I npon. No: 3 

- Şu halde, dedim, yavaşça gL Aıl8 

deUm .. Her tarafırmzı yerliler sar_ iki çiftçi arkadaş karşılaştılar: 
mış.. - Merhaba Ali ağa, harman so-

Hakikaten de her tarafı yerliler na geldi ya .. 
doldurmuştu. Silah sesine her ta- _ Çok şükür tamamlandı, na. 
raftan koşmuşlar, kapanın etra- sıl siz'n ö,tiızler iyi ya .. 
f nda büyük bir çemb::r vlicuda _ Hepsi taş gıbi maşallah, sL 
gctirmi§lerdi. z!n kısrak topaihyordu, şimdi iyi 

Bu çemberden kurtulmak biraz 
1 
ya?. 

milşküldü. Durdum. Bır adım at- _ Geçti, geçti, ineklere aşı 
sam muhakkak i'lc:ınizi de pa:çal~- yap:naga gelen baytar ona da bak
yacaklardı. Gözlerinde vanşı bıı tJ •• 

alc.v parlıyordu. Evvela vakit ka.. _ Nasıl inekleriniz de hasta 
zanmak icap ettiğini anladım. Fa- mıydı?. 
kat zaaf göstermek doğru olma'P- _ Biraz öl-sürüyordu. Maama-
dı. Yeniden hakim bir sesle: fıh f mdi iyi. .. 

_Beni dinleyin, diye bağırdım. ! - 01~. oh memnun oldum, oe
Bir an mırıltı durdu. Bu daki- mek .. Hıç 1 a~t~~rz yok. .. Karınız 

kadan istıfade ederek yüksek scs- nasıl, onun da sıhlıati yerınde ya 1 

le : 

HASEP 
._:ocuK s ı\ y;. ASI 

RilmeC'e lmı>ono 
:n Birlncikanun • 1938 

Yann bu nier.ılekPt sizden hizmet br>klirecek .. Sizi ba~nnda bü
;iiten \'atanımuı faydalı olabilmek için daha şimdiden kendinize bfr 
istikam"t vermelisiniz. 

Yeni senenizin hepinize kutlu olmasını temenni ederiz. 1939 se
nesi size sıhhat, gayret Ye saadet getirsin ... 

Şaka: 

Neza~etsiz ev sahibi J Ceza 
Hırsız girdiği evi rahatça soyu- Ahmet pazar günü deniz 1cena-o 

yeırdu. Bu sırada birdenbire evin rmda balık tutuyordu, Arkadajl 
kapt!Oı açıldı. Hırsız gelenin ev sa- yanına :,aklaşa~~k: 
h:bi cılc!uğıır:u gö-:-ünce fena haL -Gunah degıl mi? Pazar ellntl 
de s:nirlendi. Tabancasını çekti: zavallı!ar n canına kıyryonıun?. 

- Ut'anmıyor musun be a- De::lı. Ahmet: 
damı Hem kapya "be-~ gün eve - Tabii ya, karidcs1erl yiyen 
gelemiyeccğim,. diye levha yazar- fer:a balıklara böyle ceza vermek 
sm, hem de böyle çıka gelirsin. lazım. 

Mesele kalmaz 
Cambaz, arkadaşına numarasx

nı tarif ediyordu: 
- Bu elmayı senin başının uze

rine koyacağım ve on metre mcı::a_ 
!eden cteş ederek vuracağım ... 
Korkr:1a §İmdiye kadar bu numa
rayı binlerce kere yaptım. Hiç bir 
kere kurşun yerini ~aşırmadı: 

- Peki ya bu sefer yerini şaşı. 
nrsa ne olur?. 

- Ne olacak? Bu felakete ta· 
hammül edemiyen seyircilere pa
ra!ar nı geri veririz. Mesele kal. 

Gitme daha iyi 
Otom::;lı:lle Şişlıden dıprıya 

çıkmıştı.. Büyükdereye gidecek 
yolu bilmiyordu .. Bir müddet a ... 
faltta gitti. Sonra bir köylüye sor
du. Köylil yoıu şöyle tarif etti: 

- Buradan be~ kilometre kadar 
gid-.r, solda bir yokuşa saparaın ... 
Yok, yok yanlış söyledim, beş kl. 
lometre gider, sonra gene geri dö
ners:n .. 

Ve bir dakika düşündükten lıOll• 
ra ilave etti : 

- Vallah beyim, tlienlne aer
yors:m hemen bu yolculuktan vu 

- SiT. az daha blr cinayet işle
yeeektiniz. Halbuki ben seneler
dcnberi sizleri namuslu ve doğru 
insanlar olarak tanıyorum. İnsan
lar ancak haksızlık yaptıkları za
man cezalandırl·rlar. Hatırlıyor. 
sunuz ya sizi öldUnne~e gelen as
kerleri de beni geri :ıevinrJştim .. 

(Bilmecemiz 15 inci suyfa.mızda) maz. ge--ersin ... 

lşte hu kadın da .... 
Bu anda büvük bir itiraz sözü 

mü kesti hep bir ağrzdan: 
- Kara kaplan, kara kaplan .. 
Diye bta.ğnvor1:ırdı. Ben avni 

hAkim~yetle ııözUme devam etti""': 

- Hayır bu kadm kara 'kap
lan değildir .. Ben onu tanıyorum. 
bilirsiniz ki size daima hakikati 
söylerim, bu kadın l;ara kaplan de
ğildir • 

Gene ayni şek'lde: 
- Kara kaplan, kara kaplan .. 

diye bağrı~ı}•orl:ırdt. 

:::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::r.::::::m:-.:::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::x •. w::1:11 
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Haber:er 

Bu senenin moda 
kraliçesi 

Tuvalet ve mücevherlerine senede 3 
milyon lira harcıyan bir kadın ! 

Vindsor düşesi 

kraliçelik unvanını, 

J<:!dvar kendisile ev. 
lenmeden önce istifa 
ettiği için alamamış. 
tı. Fakat, bununla 
beraber, ona yine 
bir kraliçelik unvanı 
verildi kl, şimdi 

bunu da kaybetmiş 

bulunuyor. 
Vindsor Düşesi ev 

vclki senedenberi 
moda kraliçesi ola. 
rak tanınıyordu ve 
geçen sene, dünya • 
nın en şık giyinen on 
kadınının başında ge 
liyordu. Bu sene ise 

l 'enf ı:noclıı kr=li~c i ikinciliğe düşmüş • 
J>a.tlno tür. 

Paristeki kadın 

moda müesseseleri her sene sonunda 
bir istatistik çıkararak, o yıl içinde 
giyimlerine, kuşamlanna, mücevher. 
}erine 1 milyon 500 bin liradan yuka. 
rı para harcıyan on 1-ıdını tesbit eder. 
ler ve bunların arasında birinci, ikinci 
diye ayırırlar. 

Geçen sene Vindsor Düşesi bunların 
en başında geliyordu. Bu sene ise bi. 
rinciliği eski Burbon Prensesi Madam 
Antenor Patino almıştır. 

Madam Antenor Patino dilnyanın 

en zengin servet menbalanndan biri. 
nin sahibinin kızıdır. Bolivyadaki ka. 
lay madenlerinden bliyük bir kısmı 

babasınındır. Bundan başka daha bir 
çok yerlerden gelirleri vardır. 

Antenorun. babası Don Simon Pati. 
noBolivyanın Fransa elçisıdir. H aibll 
ki bundan otuz sene kadar evvel, Bo. 
ihyanın merkezi olan La Paz şehrin . 
de ufak bir memurdu. Bugünkü ser. 
vetini, birisine bir mikdar borç para 
ver 'rck kazanmıştır. 

min üzerine beyaz kumaştan biçilip 
dikilmiş çiçekli elbiseleri moda çıkar. 
mıŞtı. 

Mdam Antenor Patino ve Vindsôr 
Düşcsinden sonra diğer dereceleri n • 
!anlar da şunlardır: 

3 - İngiliz Kralının diğer kardeşi. 
nin karısı Kent Düşesi; 

4 - Baron Öjcn Roçild'in kansı; 
5 - Ağahanın kansı; 

6 - Misis Harrison Vilyams; 
7 - Paris markizi; 
8 - Misis Gilbcrt :Miller; 
9 - Senyora Martinez de Hoz; 

10 - Bir Amerikalı zengin madam 
Jan Düpüi. 

Geçen sene bu on kişilik liste içinde 
olup da bu sene dışarda kalan beş kişi 
vardır ki, onlar da"•şunlardır: 

Uzun miiddettenberi ayrı bulundu . 
ğu kocası Danimarkalı Kont Haugvitz 
Reventlovda11 geçenlerde aynlan ve 

meşhur bir Amerikalı milyonerin kızı 
olan Barbara Hutton; Fransız harici. 
ye nazırının kansı Madam Bone; ln. 
giliz asilzadelerinden Miı:.is Dlik Krom 
ve!, Ledi 1Ieıı<.ll ve lıia<lam Jan Dirbo. 
ne. 

-· 

Don Siınon bir arkadaşına borç pa. 
ra veriyor. Borç verdiği adam buna 
mu.kabil rehin olarak kendisine büyük 
bır arazi gösteriyor. Burası dağlık v~ 
("orilnii le bomboş bir arazidir. Faht, 
adam borcunu veremeyince Don Si
man burasını eline g çiriyor ve aıtık 
keneli inin olan bu dağda, bir gün te. 
fO"'düfon, kalay mader.ı bulunduğurrn 
l" f diyor. Ondan sonra da topraklar Viııd:;or 
c! ıı k ndi ine büyük bir servet akmı. çıkardığı 
yaba lıyor. 

Dli '?C'Si g"ç~ıı sene ınod ;ı. I 
siyah b:yaz e'bisclerindcn ! 

biriyle 

M!l.dam Ant nor Patino bu sene el-

b' 1 rinc \'C mücevherlerine 3 milyon Bardakları temizlemek iç=n 
l·~:ıya yakın puıa sarfctmi tir. Givdi. 

I;;i \•c h ı suretle moda çıkardı~ı elbise. Vazoları, bardakları, sürahileri temiz 
l .r •bil!ıa Sa ft"S rengi, menekşe moru lcmek için pişmiş çayın suyunu süzdük ~ 
~ıbı koyu r<'nkt rdir. Halbuki \'inc.l:::ör; te•ı <-onra c:irke ile bnı:tırır \e temizlene· 
r>tı si bu sene dyah beyaz Uz •ı ine j cek eş) a i~crisine koya;ak ku wetle çalkar 
gf:ı,.1nmC'yf tercih etmişti ve siyah ze. smız. 

J 

Yılbaşı balosuna nas ı bir tuva e le 
-Genç kızlık devri, tatlı hülyalar devri-

dir. Henüz bir baloya gitmek imkanını 

,·eya f ırsa~ım bulmıyanlar hazan pence· 
ıelcrinJen JŞık t2.an, uzaktan bayıltıcı 

bir nağme hali.1-ic caz sesleri duyulan bir 
balo salonunu düP}"arm cenneti gibi ta
hayyül ederler .. Ve buraya girmek im· 
kanını bulacakları günün hayalile me· 
sut olurlar. 

l\IE.rnleketimizdc, yılbası gecesini umu
mi yerlerde çılgın bir neşe içerisinde ge
çi rmek adeti epeyce yayıldı. Kimbilir kaç 
genç kı; \ eya genç kadın bu gününü bu 
gc~e il'{ defa olarak gideceği danslı toplan 
ttnın tatlı hayalile karşı karşıya g(.~·iri· 

yo;. :Böyle toplantılara gidecekler her 
halae giyecekleri elbiselere dair de derin 
düşi.ı:ıceler içerisindedir. Biz bu dü5iin· 
celerinde kendilerine yardım etmek is
tiyoruz .. 

geç ... verecekleri modelleri beğensem bile 
bu akşama yetiştirmek imkanı kalmadı 
ki,, diyerek dudak büzecckler bulunab'lir. 
Fakat bu endişeleri yerinde değildir. Biz 
bugün yeni model Yermek fikrinde değiliz. 
Resimlerimizi 1939 modellerinden değil, 

1938 den seçtik .. Bu modellerin ec;Jeri, 
az veya çok benzerleri CC'miyet ha} atına 
girmiş her kadının veya her genç kızın 
dolabında zaten mevcuttur .. Resimlere yal 
mz bakacak, tipinize veya başınıza uygun 
olanını ayırdıktan sonra bu örneğe yakın 
olanım c:eçece',siniz. Yapacağınız iş bu 
kadar basit ve sadedir. 

Bu sütunlarda bir çok defalar i53ret et· 
tim: 1938 gece tm'aletleri e~i zamanlan 
hatırlatıyor .. l ve 2 numaralı şekillere bakı 
nız .. Sert bir ipekli kumac;tan yapılmış o· 
lan bu roblar bele tamamile ) apı53n kor
selerile, e ki zaman romanlarında gördü· 

Bu satırlan okurken "iyi, fakat pek ğünüz genç kız elbi derini hatırlatıyor 

Veni yı 
yüzleka 1 

Bu gece ınat on ikiyi vururken, "1938,, 
şr.n veyahut hazin bir hatıra ile yürekle
rimizi doldurıırak uzaklaşıyor; yeni yılı 
karşılıyoruz. Herkes bu yıla sevinçle gir- ı 

nıcğc çabalıyor. Blitün aile fertleri neşeli· J 

dir. Sizin dC' bu neş<'li dakikalarda güzel, 
çok gUzcl olmanız lazım. ı 

Bu neticeyi elde etmek için burada size 
esaslı noktalannı izah edeceğimiz birkaç 
nasihııti yapmanız faydalı olur. Yeni yıla 

girerken çehrenizde eski ~ılın yorgunlu. 
ğı.ıııdan hiçbir eser kalmaınıısını tabii is. 
tersiniz .. Eğer "1938,, yüzünüzde hiçbir 
yorgunluk izi bırakmadıysa bir sene ihti· 
yarlamadmız demektir. Çehrenize bir se
ne içersinde hiç yorulmamış bir intıba 

vermek trunamilc elinizdedir. Tuvaletinizi 
yapmadan cvvC'l karyolanızın üz<.'rinc uza· 
nınız. Başınızın altına küçük bir yaııtık 

koyunuz ve yirmi dakika hatla yarım saat 
hiçbir harck"t yapmadan dinleniniz. Eğ<'r 
o vakıt gündüz iı;"e odanın bütün perdele. 
rlni kapatınız, gece ise elektrikleri yak. 
mayınız. Gözlr>rinizi knpnyınız ve gozl·n· 
paklnnn üzerine ılık bir kompres koyu -
nuz. Ve mümkün olduğu kndnr hiçbir FCY 

dü;linmeyiniz. Hnttıi bu akşam gi1C'cı>~i
niz b:ıloyu, giyccC'ğiniz robu bile hatmnı. 
za gC'tirmeyiniz. 

Bu istirahat gergin sinirlerinizi clilzel. 
tir \'C' nc<;C'ni?.i i:ıdC' eder. N <'ŞC' isC' r.üzC'l· 
liğiıı e n ıdır. Eu istlruh. ti ) a tıklım 

sonru sıra ) Uzünuzün deı lsfııi yumu. :ıt . 
mıığıı, bcynzlatmağa, cilde yeni bir tcra· 

vet vernıeğe gelir. Bunun için bir güzellik 
maskesi kullanmanız lfızımdır. Bu maske. 
yi yapmak için bir yumurtanın sarı.sını 

bir kahve kaşığı tC'reyağı ile döver ve 
temiz bir pamukla yüzünüze sürer, yanm 
s:ıat kurumasını bekler, sonra yUzUnüzü 

yıkarsınız. Bu maske solgun etleri kuv. 
vetlendirir. Deriniz yumu :ır, canlanır ve 
yüzünüze on sekiz yn_ı ı bütün tnrnvoti 
akscder. 

ağa imi · 
aıımndan cv- ı 

ında koyu bir 
krrm tab:ıl, l ı .... rl r, bu fn~ d sız \' 
lilzuın~u ... Jur. ?I ' . J \'apm ı 1:ın C>n 1 

J Jze u tcrl.iplcı lç bil' !o b on sUrm k ki. 
fnyet eder. 

lar. Sizin de bunlara benzer bir robu 
olacaktır. Fakat gene "bu akşam bu 
lir mi?,, diye tereddüt edersiniz; tcred 
de mahal yok .. Bu örnekler son kalan 
moda mecmua mdan çıkarılmıştır. He 
ki5i de bir genç kıza pek çok yakı 

Hobların geniş, kalın p; li ve buzgulı.ı 
tckııkkri hu u<:unda da mernJm iht . 
yok. Ç.ok genç \ e çok şık kızlar bu !'t 

daima bu etekleri tercıh ediyorlar. H~ 
yalnız ince ve zayıflar değil, biraz to 
bul olan bayanlar bile bu geni~ etekle 
korkmuyorlar. Çünku bunlar giyen 
katiyen şic:man ve ~kil gö tenniyor. 

Sert ipekli kumaşlar, bu yıl eski 
yatlarını yeniden kazandılar. Balo elb 
lcri gene sert ipeklilcrden, bilhac; a taf 
dan yapılıyor ve moda olan gök ma\ · 
şafak penbe i, bulut beyazıdır. 

Belki ip::!ğ'n bu kadar rağbet kaza 
OF" /)rtJamı 14 ıinciid« 

bi· 

1 - Küfurulu ispirto 50 gram 
Kolonya 30 gram 
TC'nttir dö Banjuvan 15 gram 

2 - Mürver çiçeği suyu 100 gram 
Tentür dö Banjuvnn 10 grıım 

Makyaj çok ince, fakat çok eski bir 
nattir. İlk kadın, ilk ayna karşısındıı çc 
rC'. inde ilk çizrriyi gördUğü gün~ n itil 
ren makyııj ) armağn başlamıştır. Mnk) 

jınızı yapark n şu noktayı hatırdan 

karrnıyacak olursanız muhakkak mrmn 
niyet verici m ticelcr elde cdçrsiniz: :M 
yaj güzelli ~inizi ve tipinizi mcyd:ına c;ı 

karacak bir \asıtndır. Ycnid<>n bir güı: 
.>aratmak demC'k dC'ğildır. Yalnız esas b 

lan modndnn nlır, tC"fcrrun.tmı kendiniz 
mln edersiniz. 

' Yüzünü ün rujuna gelince: Bilirsiniz 
iki türlü ruj 'ardır. Y ~lı ruj, kuru 
Yn -ıı ruj clldd<" dalın i~i erir. Fakat bu 
r -mnn bazı k'ldınlar yağlı rujun cilt rtı 

samatmı g0ni letmesıni doğru bulmu.>O 

lar. Ve bu itibarla pudra hallndt>kl kU 
ruju tC'rdh rdiyorlar. Fakat kullanılac 
ruj nC' olursa olsun bo.> anmanın esaslı 1< 

id 1 ri vardır. Yüzün genişliği arttıkça r 
jun ıl.nkl ra do&u yayılması l"znnd 
E- f>r yüz uımn a ruj kulaklara do "'ru ' 
\ ılm.ılıdır. E "'er yliz normal ise ruj yuı: 

bir mü<ı llC's le kil etme>lidir. 
G celC'ıi makyaj gözl .rin nltm:ı. kad 

uz ıtıl bilir. 1.T '·~ j ) park n nıju Jı 

d t parmaklarınızın uci.> le yayınız. T 
bir drure §eklinde bo,> nnmn.ktan sakının 



IFoto~ıraiFDa rcportaJ 

Katil kadın nasıl idam olundu? 
ı _ Oğlunu okşıyan bu ıına gülümsU yor. Çocuk da gUlümsUyor. Fakat, bllml -

lor ki ııun<' ini bir dnha hiı: gör<.'miyecektl r. Çünl•il bu kadın bir kntilcllr ,.e maJıkc
ıne tarnfmılıın clclrtrlklo idama. mahkfım oclllmlştlr .•• 

2 _ Arnlanndıı 78 yaşında bir ihtiyar dıı bulunmak üzere blrt<>k kl~yi zehirle. 
ın kt<>n sntlu olan Annıı l\larl Ilnhn gcı:en ay idııına mnhkfım edllml~tir. Karan ,.o
r<'n jiıri hel~tl arasında on bir de lmdm \'ardır. Bununla beraber, kıı.dm a7.alar bile 
Aıınnya knrşı mcrJıanıet duymnmı~lar \'C onu clel<triklc idama mahkum etmekten 

ç•".lnmemislcrdir. 
3 _ Oj;hınu son defo öpiip nyrılılıktnn sonra katil kaılm üı; kadın ,ahlılin öniin

<'", ılnıılshnncdckl höcrc.sinılc soyunmu~hı r. Yntai;'tn \iZl'rindc kadının elbiseleri gü· 
r~·uyor. 

4 _ .Ak aı;lı lıir adam elektriJ< snnd nlyıısının bnŞınifn kadını bekl<'mekte<lir. 

Amerllmnın Olıio 'le' ll'tindc llk defa olar nk bir knılını elektrikle idam cllccektir. 
5 - Unııishancnin müdürü ga.zcte<'ilero lı:ıbcr \•eriyor: 

''Cellat elektrik ccrel nnmı verdi. Arı na llalın on bes saniye zarfında ölır.üş 

lmlunac.ak.,, 
6 _ Hnılın ulmliştiir. G<•sedc hlr ipek l'lbisc gi~·dlrlyorlar, ta.butA yerleştiriyor. 

Inr. ı:lektrik ccr<'l anı ilo ölen kadının 'ü cuılu ~!~mi' \c §ekli dcjfü;mlş olmasına 
r:ıt:;"l1lcn, ;\iizUnde sakin lıir hnl ~örünmekt cdir. 

7 - Uüı;iık Osknr Jlııbn'n bir rnhip ıı nncsinin öldiiği.lnll haber ,·eriyor. ı~akat 

kadının ismini b C'l i "-İİl\ranl:ı ~ ndrd<'cl'I{ birisi lıulan:ıcnkhr. Çünkil Anna J!alın, göz. 
lrrlnin bir luir<' u ılanmno;ını \r.siy<'t etn·i tir. 

8 - J'acianın <'il tesirli sahnesi bcllj budur: Amerikan ·~nıetccilcri öksüz li::ıl:ın 
~ocuı"Un duygularım sorul orlıır ... 

Hindistanda Trnvankor mlhrncC'Si her SC'ne bir Hintli afle

siııı ziyarete gider. Bu fıdct 200 st.'ne cıvvelinden kalmıştır. 
Kukk'lra Potti isminde bir Rrnhmn dini :reisi o zamanki 

Bir Danlmarknh n\'CI tarnfından lUnla· 
ya.da öldürülen hu rn 5,5 ton ağırlıj~-ınıln. 
dır 'c düııl ada ele ~~lrHnıi~ fillerin i -
1 inci derecedc en hü~ iıt:;•ii<lür. Hundan 
dahıı lıül ük olan bir fil Alımı.oyada Fran· 
furt milze imle bıılunm:ıJ,taclır. 

Dnnlmnrknh n\ cınm iihliir<' l~ i bu fil 
de Kopeııhag mUzc ine k:ı.lclınlacııkhr. 

1 Tı nvankor mihrnc<>sinin hayatını kurtarmıştı. Mihrace o gU
nUn yıldönümünde hc>r sene Kukkarayı zl~arctc giderdi. Öl
dilğil zaman da kendisinden sonra gf'lecck bütün mihracele
rin, Kukkarıının ahfadını ayni şekilci<> ziyareti vasiyet etmiş
ti. 

Her sene o gUn, Kukkara nilc>sinln halC'n yaşıyım efradı, 
dcdclc>rinin o günkü kıyafetleri ile rr.lhrnct.':> i knrf3ılamaya 

hnzıılnnırlnr. Truvankor mihracesi, fıl llzerindc.kl altın kak· 
malı tnlıtma oturarak, o!l!an ziyarete gelir .•• 

Senenin en Z<'ngin gf'Jint mC'slmr fnı;t. 
llz "Tütün lirnlı., \ilsin km Elen April 
olnca.ktır. Henüz on ledi yaşındıı bulu • 
nan Elen, eski bir Fransız asılznd<.' aile 1 
olan Tr<'' ulamı oğlu Kont !llori Rctu Uo 
O\lCıı.iyor. 

Atmanyaı1an ~ı'kmaya me<'bur Nli1cn 

"Yııbudilcrin lngiltereye hicr<.'tl clc\am et. 

mektedlr. Bunlardan çocuklar i!;ln l.ond· 

rndıı banndırma evleri ~ılmıstır. ncslm. 

de I.ondrayn gelen Yahudi çocuklnnndan 

bir grup görUIUyor. 

.. 



.... 

T alebelar hakkındaki kararın ilk tesiri yarınki 
o·ıunlar üze r:nde görülece~<t·r 

Bazı birinci küme maçlarımn dahi yaptlamıyacağı anlaşdmaktadır 
Llk mac:lan, Beşiktaş - Galatasaray 

kartilaemasınm beraberlikle neticelenme
•inden sonra artık eski enteresanlığını 

kaybetmlf bulunuyor. Bcııiktaş bugUn bir 
puvanla bUtUn k.lUblerln önUne geçerek 
pmpiyonluğun hemen yUzde 95 namzedi 
olmUJtur. 

Siyah • beyazlıların tehlikeli olabile -ı 
cek yalnız bir maçtan kalmıştır. Bu d a 

1 
Vefa ile yapacaklan maçtır. 

15 gün sonra oynanacak bu oyunun da 
Betiktat lehine biteceği tahmin edilebilir. 
Buna rağmen Vefanın siyah beyazlılar 

lı:&r11smda umulmadık bir netice alması 
da milmkUndilr. Bu da bir beraberlik o
labilir. Fakat bu beraberlik de lik maçla
rının seyrinde derhal mUhim değişiklik 

yapacak ve Beşiktaşı d:ı '}alatas:.ıray ve 
Fenerle ayni müsavi puvana indirecektir. 

Bu vaziye~ bundan BOnra oynanncak 
ild Fener - Galatasaray karvıla~masını 

c:olı: mnhlm bir duruma sokmuş olacak ve 
bu lld maçta galip gelecek taraf Bcşik
ta,ıa tekrar oamplyonluk için çarpışa • 
caktır. 

Heyecanlı mac:Jar se~Tetmek lstlyen bir 
çor meraklısı muhakkak ki vaziyetin 
bu ıekle dökUlmeıılnl (ok arzu -eder. ÇUn
Jı:O, aksi talı:dlrde hatta, fki Fener • Ga
lataaal'&y maçmm dahi hiçbir entereaan
lılt kalmam11 olacaktır. 

Bu takdirde, takımlar fklncllilı: ve UçUn
etıınk için kareıla.,acaklardır. 

1Jk maı;larmda mühim değişiklikler 
yapması muhtemel olan Vefa • Beşiktq 
oyununa henllz 15 gün gibi uzun bir za
man olduğu için, ıılmdllik lik cetvelinde 
eİemmfyetU bir değişikliğe sebeb olmı • 
y~ağı tabii bulu9makla beraber, bu hat
taki msc:lardan bahsedelim: 

M~kt~pliler meselesi 
Fakat bundan eYVel de beden terbiye. 

il umum mUdilrlUğünUn ııon kararını ha· 
tırlamak llmndır. Bu haftadan itibaren 
mekteb talebelerlyle askerlerin k!Ublcrde 
k•t'I ı;urette oynamaları m ncc!il.:ilğine 

~re. yannkl karşılaş::nalann bu knrc.r -
dan hayU mlltee'Jslr olacnklnrı şUpl>c"'iz· 
dir. Hnttl, lstanbulspor - Hilal mUsr.ba
kasmm yapılamıyacağı muhakkak gibi • 
dlr. Bu arada Fcnerbabçe takımında bu 
yüzden hiçbir değlı;ılklik olmıyac:ıktır. 

Çilnkil birinci futbol takımında hiç tale
be yotur. 

Yalnız bUtnn diğer klUblerde olduğu gi
bi san l!civertıilerln de genç takımların· 
da oyuncu kalmıyacak\ır, 

Bey1ı:oa takımı da bu kararda,, fazla 
mUteeutr olacaklar ara.!Illdadır. Bllhas. 
la mlldafaa hatlarında kıymet • 
11 oyuncularmdan bir fkJslnl kay • 
bedecelt için Beykozlular yarm Fener 
kartmma her zamanki kuvvetli kadroJa. 
rfyJe eıkamıyac:ıklar demektir. Bu da 

maç neticesi llzertnde Fenerbabçe leh!nc 
mUhlm bir noktadır. 

F enerba bçe • Beykoz 
Havanm fenalığı yUzUnden lıaftanı. 

tadaız geçeceğini tahmin edJyoruz. Buna 
nfmen Kadıköy stadında oynanaca't b· 
maç muhakkak ki haftanın en mühim ve j 
mteresan karşılaıımasıdır. 1 

San l!clvertWer, evvelki hafta l1nc
Jıendl .aahaJarmda karşılaştıkları Vefn gt. 1 

lııl tehllkeU bir rakiple oynıyaral.lardrr. 
Vefanm btltlln Omltlerin aksine o!aralt 

renerbahçenln karşısmda mUh!m bir gol 
farkıyla mağlüb oluıu sebeblerindrn Mrl 
de uhanm c:emen ve çamurlu olueudur. 
Vefalı oyuncuJ:ır kaymak korkusund~n 
lhUyath oynamağa mecbur oldt•klım hııl. 
de Fenerliler ahı!can olduklan bUtUn bu 
tabu tesirler kal'fısmda rahat bir maç çı
karmıeıamır. 

Fakat FenC>rlfl"rfn bn hartnld ralt• .. 'e
rl hiç de Vefa gibi de vilclir. ÇUnl:U B y· ı 
kozluhr da Kadık15y ııtadı gibi çimenli 
ve kaygan olan B 0 ykoz c;rı.~'lrmda antren
man ya"a yana ·bu tnbil t !!lrlerc n"IT'l•ı,
Jardır. Bun~an ba~!ta Vefnnr11 c nlt ve 
basta olan ba2ı1 oyunculanna rrı•l·ablt 
BeykozJuJarm taknrıı tıımam ve rrlı mrş 

bir lıaldedlr. tıte bUtün bu sebebler do
Jay11dyJe Fener - Beykoz mac;ı çok heve. 

eulJ olacak•• ihtimal de çok ktlçllk bir 

farkla bitecektir. Beykozlular güzel biri 
gilnlerinde olup kuvveimaneviyelerinl de 
yüksek tutaballrlerse iyi bir netice ala
bilirler. 

Beşiktaş - Süleymaniye 
Beııiktaş takımı da yeni karar dolayı. 

siyle nıUdafaa ve mua\'in hatlarında birer 
oyuncusunu ka.} bet.mektedir. Bu takım· 

d:ı, oldukça mühim bir noksanlık demek
tir. 

Maamafih bu vaziyet, en mnhlm teh
likeleri atlatmış olan siyah beyazlılar l
çin pc>k büyUk bir boşluk sayılmaz. Bu. 
nun tesirleri ancak ilerde görUlebilecek
tir. Yarınki maça gelince, beyaz 11tyah
lılar karşılarındaki takıma ehemmiyet 
vermrmeğe kalkarlarsa, SUleymaniyenln 
dahi bö.> le bir gnfletten istifade edeblle
cc~nl tahmin ederiz. 

Normal vaziyet, Beşlktaşm yllzde dok· 
ııan lehinedir. Fe.kat dedJğimlz gibi beyaz 
siyııhhlann karşılarında en ku\'Vetli bir 
takım var zannlylo oynamaları da 11art
tır. Bilhassa mfi•fafannın zyıflığını da &öz 
önü'lP alrnall'rı lazımdır. 

Vda • Topkapı 
Taksim stadında oynanacak olan bu 

Meşhur tenisçi 

Koşe 

Hocahk yapıyor 
Teniste kısa pantolon modaamı icat e

den Fransız grunpiyonu Koee llmdi de 

tenıs hocalığına başlam11 ve ıeçenlerde 
Fransız tenis klUbUnde, ilk derslııf ver -
mlştir. Derse yirmi otuz tane kadar 10 ile 
16 yaş arasında kız ve erkek çocuk fetlrak 
etmiştir. Koşe evvc!A tenisin esasların • 
d:ın bahs~tmiş ve bilhassa: ''Çocuklar 
her şel den evvel çevik olmak lazımdır. 

Unutmayın ki sağdan gelecek bir topa 
\'ururkcn sol aya<!tnız, rıoldan gelecek bir 
bir top:ı vururken de sağ ayağınız ande 
olmalıdır.. Scnra katiyen topun siz~ ka· 
dar g lmef'inf beklemeyin, siz topu karta· 
lıynrak vurun.,, 

Diye naz'.lıi kısıııa lcıaret ettiltten son· 
rn blltU'l talnbelerfne ilk dersinin tatbL 
katını göstermı., ve tecrUbeler yaptırmıo· 
tır. 

Koşe Parfsten ba!:ka bUtiln Fransız ıe
hlrlerlni gPzlp tenis dersleri verecek ve ı 
yazın da Kotg'Azurda derslere devam e · 
ÖPccktlr. Koşenin ilk dersi birçok meraklı ı 
ve gazeteciler t.al'atmdan takip edilmq • 
tir. 

Dur.ya yuıme ~ar.ıpiyon:uliu 

ATTinr''t'l't Jı: .. -t,,, -: il .. f'r-U ?'Is Con C"\. 

lı"rt. ~n! mü~d"lti yaz, temmuz ayında 

ln'5"1'trır 1e ynn•lnc:ı.k dilnya '1l:-"1e Fe.rn-1 
pl •onluf.u mll .. ab'.l1 esı iç1n 'imrlid"n ha-

1 
zrrlanm"va b'.l.,hmtş ve bunun f"ln L<>n
draya gA'mMir. Or:ı.dnJ:l bU'\'tik bir yUzme 

havuzun:Ja her gün egzersiz yapmakta-! 
dır. Resimde, yUkark btr yllzme kulealn
den atlarken ıörUlllyor. 

maçın Vefa tarafmdan kazanılması 1A -
zmuıa da genç ve enerjik Topka.pılılarm 
tahminler hllA.fına Vefalılar karşısında 

tehlikeli bir rakip olarak boy gösterme-

leri de muhtcm~ldlr. Son gUnlerde en iyi 
oyuncularının sakatlanması ve cezalandı. 
rılması yUzUnden zayıf bir halı.le bulunan 
Vefalılann netice almakta J:ilçlUk çeke
cekleri muhakkakt.ır. 

HiJAJ • Istanbulspor 
. Şeref stadında yapılması lcab eden Hl- = u n a da ~ p o ~ d e n ~ r rn •• ,, 
lAI - lstanbulspor birinci kUme maçının ... ;, 1 • • 
ise ıson karardan sonra oynanamıyacağı 1 !spanyada boğa güreşi kadar lngilterenin bazı yerlerinde de bola ko1Ulart ıski biT 
muhakkak gibidir. tidettir ve bilhassa Gal mınlakasuıdaki koy lerde her sene, at yari§& ıibi, boRa müsaba-

Hemen hemen biltlln kadrolan talebe kalan yapılır. 
olan bu iki takım da son karardan sonra Resjmdc, geçen lıafta cenubi Gal köylerin den birinde yapılan manialı bola yar~n
sahaya 11 ki3iyi çıkaramıyacak vaziyete 

1 

da, kaza geçiren bir koşucu gorülüyor. Boğa, bir ma1ıiayı atlarken yana yuvarlatımış 
düşmU3 bulunmaktadır. ve üzerindeki adam kazadan bir tesadüf esai olarak kurtulmuştur. 

8. A. -· 

cenç ~~~,~~'Y::::iyonası Talebeler hal{ktn-
Gcnç takımlar arasında tertib edilen d ak ı· k a r a r ve pek güzel neticeler alınmağa başlamııı 

olan ilk maçtan beden terbiyesi umum 
mlldilrlUğU tarafından talebeler hakkında 

akşam klüplere resmen tebliğ edildi 
Bazı murahhaslar lik maçlarmm tehirini istediler fakat 
bu kabul edilmedi 

verilen ıson karar Uzerlne ilga edilmiştir. • D .. 
un 

ltalya 
Maçı 

- Almal)ya 
f{erl kaldı 

26 martta Romada yapılması mukar
rer olan İtalya - Almanya Jra111ılaşması 
tarihi, bir İtalyan milli bayramı gilnüne 
tesadut etmesl için birkaç gün geri alın
m11tır. 

Yugoslav milli takımınm bu 
seneki maçJarı 

Yugoslavya milli futbol takımmın 1939 

aeneainde yapacağı beynelmilel temaslar 
eunlardır: 

8 Kanunusanide Llzbonda Portekiz mll· 
li takımlle, 5 nisanda Bclgradda Almanya 
mllll takunlle, 10 mayısta BUkreşte Al. 
manya milli takıınlle, 30 ağustosta Prağ. 
da Çekoslovak mllU takmılle, 6 eylülde 
Zagrepde Polonya mllll takımlle, 10 ey· 
IUlde Belgradda Romanya milll takmıile 
8 teşrfnlevvelde Belgradda Macar milli 
takmıile, 6 tetrinlsanlde Berllnde Alman 
mtu ltakımlle karşılaşacaktır. 

Alman milli takımının bu 
seneki maçları 

Alman mllll takımı 1939 aeneslnde çok 1 
mtihim lmtilıanlar geçirecek ve hemen 
heme memleketinde hiçbir maç yapmıya
caktır. 

Yabancı memleketlerde yapacağı sekiz 
maç şunlardır: Belçlkada, ltalyada, LUk

ııemburgda, Fransada, Norveçte, lsvcçte, ı 
Danimnrkada ve lsvlçrede. Bunlara mu
kabil Almanya 1940 senesi için hiçbir an· 
gajm!-ln yapm13 değildir. 

<i40 Ollmp~yadll 
Ye 'kenJi yarışiarı 

Finlandiya ollmplyad oyunları hazırlık 
komitesi yelkenli yarıştan için çok mu-' 
hlm kararlar vermiştir. Komite, dünya 
federasyonunun teklif etmiş olduğu yel
kenli. tipleri kabul ederek 1940 olimpl -
yatlarında tatbik etmeğe muvafakat et
miştir. Bu tipler "8m • r" ve "Om - r" 
l!traboot vo te.k kişilik tiplerdir. 

Ol~mpiyat biletleri ş:mdidan 
sattlıyor 1 

1010 olimpiyatları için bilet talepleri 1 

h::ıyll ilerlcml:ıtır. Bilhassa fut.bol ve at
letizm için pek çok bilet saWmalttadır. Bu 
vnz'ycte göre en zl;·a~o futbol, ile atle-1 

tlzme rağbet olunuyor demektir. ÜçUncUI 
olarak da ytlzUc~lilğe kıymet verilmekte
dir. 

Yeni senenin ilk günU olan yarından i
tibaren talebelerin spor k!Ublerinde oy
namıyacaklan hakkında verilmiş olan ka
rann dUn akşam kltiblere resmen bildiri
leceğini yazmı~tık. 

Akeam saat 18 de mmtakada toplan
ml'I olan klUb ınurahhaslanna, beden ter
biyesi genel dlrcktörlilğUnUn karan teb· 
llğ edilmiştir. B~ tebliğ aynen eöyledlr: 

"KUltUr bakanlığı ve genel kurmay 
başkanlığından alman karşılık yazılarda: 

Bu karann tebliğinden ııonra, klUb mu
rahhaslarına, senenin blrlncl gUnUnden 
itibaren k!Ublerle bütün talebelerin alA
krılannı kesmeleri ve ellerinde bulunan 
talebelere ait liBanıı ve hilvlyet cUzdan
lannm bir hafta zarfında teşkilata iade 
etmeleri blldirllmlştir. 

Bu emir murahhaslar tarafmdan lmza
la!U!Uf, yalnız bazı klUb murahbaalan bu 
hafta yapılman llzmıgelen lik maçları
nm gelecek haftaya tehlrinJ latemioler. 
dlr. 

Uzun mllnakaşalardan eonra elı:serlyet 
haAıl olmadığı için bu flklrden vazgeçil
miştir. Bu hafta yapılacak tık maçların
da bir haylı sllrprlzler olacağı tahmin e
dilmektedir. 

1 - KUltUr bakanlığınca 931 senesin. 
de hazırlll.nan talimatname ile ilk, orta 
\'e lise taleb"lerlnln spor klUplerine de
vamlarının m n'i ancak yUksek tahsil 

gençllğ nin hariç ktublere.intlııabına mü-ı 
sandc edilmesi takarrUr etı11işse de, 
2530 sayılı beden terbiyesi kanununun ----------------
13 üncfi maddesini spor klüplerinin ordıı 
ve okul dııımda kunılacamnın açıkça ifa
de edilmiş olmas.na nazaran bundan 
böyle :>Ultııck tahsll gençliğinin dahi spor 
klUplerlne intisabına imkan knlmadığı, 

2 - Ordu dahili hizmet talimatnnm~
slnln 134 Uncu maddesinin ordu mensup
larının siyasi olmıyan herhangi bir cemi
yete girebilmelerini hnzerde ancak Ge
nel kurmay başkanlığının iznine bağlı bı. 
rakmış olduğu, bu izni almadan girenler 
olursa onlar hakkında da askeri ceza ka
nununun 149 uncu maddesinde ce?.at mU
eyy.idc konulmuş olduğu ve fakat bu ce
za ve yasağm cemiyetlerde izinsiz vazife 
alanlardan r<.'is ve azil olanlara tatbik e
dilebileceği, yoksa ordu mensuhlarınrn 

arzu edrnl rinin vakit ve hali mU~nıt. o-

HABER' in haftalık 
Avrupa haberleri 

Rangcrs tak.mu lskoçya ııampiyonnsm
da baııta gitmektedir. 

*** 
Marta Egert'ln kocası meşhur tenor 

Jan Kipura Polonyada Viktorya takımın. 
da bir zamanlar sağ açık oynamıştır. 

**• 
İspanya mllU takım mildafllerfnden 

Arana Fransız klilbleıjade mevki alm11-
tır. • . 

••• 
ArsenaJ mevsim nihayetinde İsveçte 

on maç yapmak için bir konturat ımzala-

hınlann hn~'lr C'emiyctl 0 rine maddi ve mı§t.ır. 
manevt yard•mla.rına mani bulunmadığt *** 
bildlrilmn'tled'r. Arjantlnln en yeni ve parlak yncnzıa. 

KUllür bakanlıftrnın birinci me.ddede 

1 

nndan 19 yaşındaki sol iç Pitu:.ıo İtalya 
hulisn edil"n cevnbmıi nazaran llk, orta. §aIDplyon'armdan Bolonya tarafından sa
lise, :ncsltk okull:ı.n 'e j Uks<.'k tahsil tınalınmıştır. 

gençlerinin bu tarihten itibaren spor *** 
klilplnrine kııbulilne turetl kat'lyede im- İtalya ıampiyonasmda Tortno baıta 
kan bulunmııdığı ve şimdiye kadar tescil gitmektedir. Pozzo'nun ve Ollvyerlnln bu 
edilmiş bulunanlar varsa bunların da 1-1. klUbdcn olduklanru ıııöylenek buna ııaıı-

939 tarihtnden itibaren ve derhal klUp- mazsınız değil mi? 

lerle alakalannın kesilmesi ve slcllleri- *** 
nln iptal edilerek fiş ve hUvlyet cU:ıdnn- İngiltercde Astonvllll ve OçUncn kU-
larıyla birlikte gPnel direktörlüğe ladv- meden bir takım arasında kupa maçı ya· 
lerl lcab etmektedir. pılırken seyirciler sahaya hUcum ederek 

G"ncJ Kurmay bn.,1mnJıf,ınm ikinci oyunculan döğmek latemfeler ve bu su
m:ıd"lcde huıuea edil n cevabına n"znran retle maç yarıda kalmıştır. ÖnUmUzdeki 
bundıın böyle klünlcrc l:ebullcrl için mU- hafta maç tekrar edilecektir. Fakat ıe
rn"~at edcc"k ordu mcnsurlnrınrn izin ve yirci.slz olarak! .. 
vesika lbr~z etmek suretlle tescitterl ya- *** 
pıbbilecn:1i ve CV\'C'lco bahsedilen §Cldl. Avrupa gazeteleri Macaristan blrinel 
de izinsiz tescil edilmiş olanlar varsa liki takonlarmdan Kispestin gehrtmizi z.i. 
bun'11rın l;IUplerlc dnrhnl al3knlarmın ke· yaret edccec;ını yazııı!llttadırlar. 
silm 0 l"rinl ve bu..,Un k10plere bu şek.il

de teb''"'"t if.,'l!llI snvgııarnnla dilı:-rlm. 
&cdea Terbi.> e.-;1 ;:l'nrl dlrt'ktöril 

Cemil Tuaer 

*** 
Fran!:ı ile İtalya arasında mukarrer 

eskrim knrşrla;r,ması siyasi 
dolayı yapılamıyacaktır, 

sebeblerden 
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Dünyada ilk defa olarak 
Bir kadın, Londra 
belediye meclisine 

riyaset edecek 
Ontımüsdeki seneden itib&ren Londra 

tehir mecll.slne eski bir mekteb mUdiresi 
olan Mil Evelyn Lov riyaset edecektir. 

8lmd1ye kadar dUnya tarihinde bi:Syle 

'bir hldise .görUlmemfetir. 
1910 aeneslndenberi İnglllı: kadınlan 

her hususta erkeklerle ayni seviyede tu
tulmaktadırlar. Neteklm bugUn Mis Eve
lfll Lova verilen vazife lngillz kadınlı_ 
lmm it hayatında vannq olduğu kema
li ifaret eden çok gUzel bir misaldir. 

Londranm mUstakbel vehlr meclisi re
isi, gazetecilere beyanatta bulunmuş ve 

ezcllmle: 
••-'Muhakkak ld bu vazifemden bUyUk 

bir ıeref duymaktayım.,. demiştir. 
Mis Evclyn Lov umumt harbde kocası

nı kaybetmişti. Çocuğu yoktur. BugUn 
albnıf yaşına geldiği halde, mektebinin 
bqmda talebelerle meşgul olmaktan bU
} Uk bir zevk duymaktaydı. Babası eski 

bir rahibdir. 
Mekteb mUdUrUyken 1922 senesinde 

Londra clvanndaki kasabalardan biri ta
rafından §Chir meclisine hl namzedi 

gösterilmq ve büyük bir ekaeriyetle asli 
Azalığa seçilmişti. 

Dilnyanm en bUyUk ıehrinde belediye 
meclisi reisliği yapmak oldukça mUhlm 
bir meseledir. 

Mlıt Evelyn Lov, yeni vazüeslne baı
ladığı zaman gayet IUks bir otomobil her 
an emrine amade olacaktır. 
Yeni ıehlr meclisi reisi her zamanki sade 
ve temiz giyinmesini değişUnnlyecek, ve 
altmışlık kibar kadın modanın icablarına 
uymıyacaktır. Ancak resmi içtimalarda 
renkli bir kordclii. ile boynuna blr ma. 
dalya asması icab etmektedir. 

Bu kadar bilyUk bir isimle işe baıılıya
cak olan Mis Evclyn Lov'un vazüe.si zan
nolunduğu kadar mil kül değildir. Ancak 
içtimalara riyaset ile balar arasındaki 
fikir ihtilaflarını halletmekle mükellef-
t!r. 

Maamafih bu iş de zannolunduğu ka· 
dllr kolay olmasa gcrok ... 

DUnya tarihinin ilk kadın şehir meclisi 
reisi 1939 senesinde vazücsine başlıya
caktır. 

10 Yaşında bir dahi! 
Bir doktorun verdiği reçeteyi taklit ettiği 

için mahkemeye verildi 
O zaman' Londra mahkemelerinden birinde M· 

kimlerin "bir deha,. diye tavsif ettikleri 
çocuk anasının şika)et ettiği kadar da 
var! 

On yaşındaki küçük d!hi bu yaşından 
yukardaki zekftsı ile birçok tehlikeli işle
re de kalkmış ve annesine bir doktorun 
verdiği reçete) i tahrif etmiştir ... Reçeteyi 
veren doktor, kendisine karşı yapılan 

bu "suikast,,tan dolayı mahkemeye müra
caat etmiş ve çocukla anası aleyhine dava 
açmıştır. 

ç.ocuıun dehası ve bu suçu işlemeye se
beb olan hususi) eti, önüne konulan bir 
yazı veya re mi aynen taklide muvaffak 
olmasıdır. Oyle ki, en mahir sahtekarlar 
Iar bile bir imzayı \ eya el yazısını onun 
kadar taklid edemezlermiş ... 

miyecek şekilde taklit ediyor. 
hakim, çocuğun annesine dönerek: 

- Tebrik ederim diyor. Büyük bir de
ha olan bir oğlunuz var ... 

Misis Hert, bu dAhi ollunun kolundan 
tutup mahkemeden çıkarken yanındaki
lere şöyle anlatıyor: 

- Sağ olsun, küçüktenberi böyledir. 
Yapmadığı yaramazlık, yapmadığı hile
bazlık kalmaz. Fakat, en fazla merakı re
simle lazıyadır. Daha bir yaşında iken e
line renkli aklemler alıp çiziştirmeye baş
ladı. lki yasına ğeldiği zaman renklerin 
ismini biliyordu. 

• 
"Resimleri hep kopye çekerek veya ba-

karak yaptığı için gördüğünün aynını çı
karmakta büyük bir mahareti vardır. Her 
hangi yazı veya imza olursa olsun, bir 
çırpıda aynını yapar. En mahir bir res
sam tarafından çizilmiş bir resmi, bir kro· 
kiyi derhal kopye eder ... 

"O gün de, doktordan geldikten sonra 

Fotografçııığın 
100üncü yıl dönü

kutl u ıanacak •• 
nıu 

lkincikanunun yedisinde, Sorbon üniversitesinde, Fransız 
Cumhurreisinin iştirakile bir toplantı yapıhyor 

önümüzdeki Kanunusani ayının 7 sinde fotografçılı· 

ğın yüzüncü yıldönümü .oluyor. 

Bundan yüz sene evvel, 7 Klnunuaani 183-9 da devrin 
meşhur Fransız alimi Arago ilim a'kademisin 1e ilk defa o
larak, fotoğraftan bahsetmİJ ve bu husus a Niyeps ile 
Dager tarafından düşünillen usulU anlatmqtı. 

\ 
Fotoğrafçılıgın asıl mucidi olarak N yepı sayılır, Da-

ger de onun bu icadını tekamül ettirmişt.r. 
Nisfor Niyeps bir Fransız kimyakeridir. 1765 de Şalon 

şehrinde doğmuş ve 1833 de, 68 yaşında olarak ölmüştür. 
1839 da fotoğrafı icat ettiği zaman 36 ya ında bulunuyor. 

du. 
Onun daha ziyade nazari olarak bulJu u bu keıfi da

ha pratik ıekle koyan Dagerdir. 

Lui Jak man.de Dager, 1789 da Kormeyde doğmuı

tur. 1851 de, 61 yaşında ölmüş olan Dagtr daha ziyade bir 

ressam olarak tanınmıştır. Bir tablo vey resmi aydınlata. 
rak, karanlıkta bulunanlara göstermek için kullanılan 

''Dyorama,, usulünü ilk önce düşünen o .c;lmuıtur. 
Fakat fotoğrafçılıktaki usullerden bi:i de, onun ismi. 

ne izafeten ''Dagerreotipi,, ismini taş r. Dagerreotipi, 
karanlık odada elde edilmiı olan resimleri hassas plaka ü. 

zerine tesbit için kullanılan usul ve alettir. 

Niyeps ve Dager fotograf usulünU asıl 1829 da dil
şünmüşlerdi. İlk ortaya koydukları usule de "Dagerreo. 

tipi,, ismi verilmiıti. Sonra, bu icat için "ı~ğı basma,, ma
nasına gelmek Uzere ''fotoğrafi,, kelimesi kabul edildi. 

Dagerle Niyepa icatları üzerinde kimyahanelerinde 
uğraşırlarken onların kctfi ile Araıo yakından alakadar 

olmuş ve nihayet, icadın esası ortaya çıkarıldıktan on se

ne sonra, 1839 da bu keıfi ilim dünyasına bildirmiıti. 

On dokuzuncu asrın en büyük ilimlerin.den biri sayı

lan Dominik Fransua Arago 1790 da doğmuı ve 65 yaıında 
olarak 1855 de ölmü '·· ... Yirmi yedi yaıında iken ilim a-
kademisine giren Aragu .... .has._ lfl'k bahsi iizerinde bir 

çok keıifler.de bulunmuı. Clektromağnetisma hldiseıini 
izah etmittir. 

1848 senesindeki muvakkat hlikQmete iıtirak eden 
Arago bir milddet harbiye ve bahriye nezaretlerini de idare 
etmiştir. 

Fotoğrafın yllzUncU yıldönUmil Fransada büyük bir 
proğramla kutlanaca'ktır. 1 Klnunusani cumartesi akıanu 

saat 9 da Sorbon üniversitesin.de, Fransız fotcğraf ve sine
macılık cemiyeti tarafından büyük bir toplantı yapılacak 

ve maarif nazırının riyasetindeki bu toplantı da Cumhur. 

reisi M. Lebrön de bulunacaktır • 

Türkiye 

reçeteyi masanın üzerine bıraktım. Sonra) 
otebetl almaya pazara gittim. Geldikten 
sonra reçeteyi kaldırdım, çantama koy
dum ve ertesi günü yaptırmak üzere, ec-1 
zaneye gittim. 

"Rayrnond reçeteyi ~n pazara gittili.m 
zaman masanm üzerinden alını, ve aklına 
gelen bir şe)i doktorun yazısını aynen 
taklid ederek onlan yazını§ .... 

ŞEKER FABRIKALARI 
"Bereket versin farkına vanlnuyacak 

bir şey yazmamış .. Fakat çocu~ bu hu
yundan vazgeçinneli. llerde daha fena 
şeyler yapabilir ..... 

Anonim Şirketinden: 
Müessesemiz tıçUnctt parti olarak kttp ve kristal ecnebi oekerl satm alı. 

nacaktır. Şart..amesl Bahçekapı Taşhan 42 numaradan isteyenlere verilir. 

12. Sonk!nun. 1939 pel'§eillbe günü saat on bire kadar teklif mektup· Kadının bu korkusuna iştirak eden ta
nıdıklardan biri: lan şartname esasına göre kabul edilecektir. 

- Raymondun ilerde meşhur ressamla
rın tablolarını taklide kalkacağından kor-J 
kuyorum, demiştir. 

Doktor B ... , çocu~ annesi misis Her
de bir reçete veriyor. Bunda bir takım i· 
ı~çlar yazılıdır ve en son cümlesinde de 
şöyle denilmektedir: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;...;;;;;;;;;;-;;;;;;;;; ________ ;;;;;;_;;; ______ __ 

"Hasta :o .ay müddetle yalnız yumurta 1 Koz b U g ö D g e H A 8 E R ' 1 N R E S 1 M L 1 Z A B 1 T A R O M A N ! : 46 1 
)i)ecek. süt ıçecek .. .,, 

1 
... -----------------··----------------------------

Kadın. doktordan çıktıktan sonra reçe· 
t ) c bakmamı!;tır. E\ e gelmi~ ve ertec:i .SilıltiLElli"' ~ELCE. Sizı BO'ILE sı~~~ 

ak · LE~i T4/VI ALT/1'411011 M/1#1 ... Ct'DEIUE. 
un reçeteyi yaptırın ıçin eczaneye git- 6U/lllSll'il SENELflt- N/l:, ÔLVMVNUZ 

miştir. DEN8El!lı .1111/VD/il.4~ Mr.JH.lll<K/:11( f .. 
(İ~/VIİDE#ıiİJ.i Sı:ı'l-16' 

Eczacı illçlan hazırladıktan sonra, reçe· LEvı.y. t>ENıZlfL· ' 
• 

1 Ti 80M81/Jı .fTJIN ~ .-tenin en son cümlesıni okuyor ve hayret Lll/?.. ~ / 
edivor: -'\ - • 

Cünkü kadının hastalığı bilakis yumur
ta \e sutü menetmektedir. 20 ay müddet
le ağlam bir insan bile sade yumurta ve 
sutle yaşıyamaz, hatta fazla yumurta ye
rn01~ten zehirlenir ... 
Eczacı doktorun bir dalgınlığına geldi· 

ğıni düşünüyor ve reçeteyi veren doktora 
telefon edip soruyor. 

Doktor B ... kendi inin böyle bir şey yaz 
madığını söylüyor 'e kalkıp derhal ecza
neye geliyor. Reçetede kendi yazı mdan 
farkedilemiyec.ek bir yazı ile bu satırları 
orunce doktor da ha) ret ediyor, hatta 

bıran için, bunları kendi inin yazdığını 
d unecek olu)or. 

Fakat, o dakıkada sarho~ veya deli ol
madığını pek i) i bilen doktor yazı mm 
taklit edildiğini ve kendisine f enahk et
mek i tiyen bir kim e tarafından reçeteye 
bu atırların iJ;he olunduğunu söylüyor, 
hıddetle çıkıp malıkeme) e gidiyor \ e dava 
a)ıyor. 

Mı is Herd e\ e lince oğlunu sıkıştı-
n) or. Raymond da itiraf ediyor. 1 

- Reçetenin son ıki satırını ben yaz· 
dım, diyor. 

Mahkemede, bu işi niçin yaptığını soru· 
) o:lar. Çocuk : 

- Doktorluk oynuyordum da, diyor .. 
Bunun uzerine hakim çocuğa kendi ya

zı ıle bir !;CY ) azıp veri yor ' e: 
Bu .u aynını yaz bal,ayı.ın, dı~ or. 

Çocuk, hakimin >amanı da farkedile· 

'1/41.0~ 
8/~/J/lfl 
~/f l(A!>J. 
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., .. - Ulam , ..... 

Lehimlenen aşk 
Yam: Hikayeci 

Yazan: lleimim -47- Hatvalim tmlatan "' t1tsiioltm ,,,,,,.: A.K. 

Eliz, beyaz elbiseleri i~inde timi: 29 :J'&f..-. fGk ........ 
~ ;....th, her tesire tiW Wr ..... 
alıaciD olan anaai:rle .._ ._ 1 z' ı 
.......... pe1rı.as..-..... 

Belaçet: 1-imiia da11& llati,_. Wr 
.. A~ W.aiai --.. .... iyi ..a
iddia eder. 

Lltif.: SelEiz ~ 1 s "i 
•tıw"idir. Güriiltüıeiiz, ..ıan bir b.. 

..,. ill aergiizeftlerinden -. U. 
n.a'ad bir bayat aeçirmeitea 

Umil.-in eviDcle,iz. Aktam .,_..,. 
llbıdea ıonra, Behçet tıe mevcuttur. U

• lla anda saatine llakar ~ lmlıar. 

- Lami, nereye &idi,.....?. 
Llmi {hiÇ bir zaman 'bayle bir aor

pyla brjdafmadıp içia ppnr) -
Biraz gumeğe gideceğim; her zamaıı
lki gibL ... 

Baba - Fakat nereye?. 
Llm1 - B8yle bir ter ilk defa ıor. 

dağunw: için hayret ediyorum. 
ı~••- Behçet - Sözü uzatma, Mtiris .. Her 

.:..ece olduğu pbi mette.in bayan Lltt. 
'1!$8 pdiyonun.. 

{Bu sırada Llmiin annesi odadan çık
lmp davranır. Baba. ona mini olur.) 

- Gitme, hamın. .. Meaeleye vikıf 
oldufunu 1Dphe1b: Umi biliyor.. Ma
c!.md, ba akpm keswl'liyle konUflD&
ia karar verdik 1 Sen de burada bulun .• 

LAml - Konupcak ne var?. 
Baba - Sevgili eğlum, bilinin, ne 

annen, ne de ben timdiye kadar aenln 
ftine bnfmadık.. Hattl son zamanlar
da halaıidan tevariis ettiğin aervete bL 
le el sOımedik .•• ktcdiğin gibi yapyor
aun.. Bilirim, puanı ziyan etmedin .... 
Binaenaleyh buıün de una tutaeajuı 
)'Olu ıastcrecek değiliz .. Yalnu: annen, 
dayın ve ben, f1I bayan Lltife ile, vui
yetlnbı pek fena bir tekilde devam etti
linl tıaylemek 1.tiyorm • 

Llmi (saf) - Yaziyetfmü:hı tekli 
Clelfpıedi Jd? 4 

Bcmçet - Selds aenecleııberi d,lit
memek kadar bacJalahk olur mu?. 

Baba - Behçet, acele etme aen.. 
Behçet - Bıra'kın ben aöyliyeyim •• 

&rkekled pek iyi tamrnn.. Bu çocula 
sizin Gç aatte töyliyebileceğinizi 1ten 
Uç cDmle ile anlatırım.. Şimdi artJk hiç 
bir zevki ve giizelliği bJniıyaıı rabı
tuıııa devam ediyor. Halbuki ben onan 
yapndayken yirmi metreabn ftrdı ı. 

Anne - Oh. LAml'e bunu mu tek. 
llf edecebiıı yoku r .. 

Behçet - Tabii delfJ.. las uruı 
ceJdi de a8yledim. Hem ~ ııe 
'kadar budalaca oldufunu an1.uın. 

Baba (Umie) - Evet, Latifeyle bu 
hayatın KBU ne olacak?. 

Uml - Bilmem; dltlnmedim.. Ne 
olacak? HJs... 

Behçet - Ne oJac:ak? Devam. .Hem 
a.den 7lfh 'bir bdmlL~ 

Lami - fimdiye kadar neye "'1nu 
l(Sylemedinb? • 

Anne ı..- Enellleri bundan çok mem.. 
ımııduk.. 

)Jaba - Yani annen demek istiyor 
1d evvelleri daha gençtin.. Bayle, ol
dq]r;ça iyi bir kadınla yapmana bir tef 
deıniJOl'du'lr. .. Halbuki timdi Olusuna 

.... Delikanhhk bitti. Artık ollu
eu kendi araml%da görmek iıtiyaruz. 

Um! -
1

Pekt amma mden hiç aynl
madmı kil 4 

Anııe - Do~. Fabt senin bir evin 
var n bi.ı o evi 18remiyorw:. Madem ki 
biricik oğlumtızsun, ıenl her saman 
met.• 4 bir sevceyle yanımızda ıötmek. 
~ okpmak hakkmm değil 
mi?. 

Um! - Ef'et anne .• 
Baba - Böyle, evlAd yetiıtirmek

le 'VUiyetini:ı daha iyi olacatım hinet.. 
~yor muaun?. 

Unıi - Evet baba.. 
Behçet - Öyleyse yapılacak it anlL 

1'!dr. Hemen, bu akpmdan itibaren 
bt'ı münuebet 1 • 

Limi (11$rR)'&l'ak) - :Bıt akpm mı? 

Huırlantnadan Utifeye nasıl 18yleye
bilirim? Zavalh im bana bir ıey yapma
dı til. 4 

Behçet - Amma IÖs ha.. Sana bir 
ıey yapmadıjmı ne bilinin11. 

Umi- Sadakatine liiç 1Upbem yok. 
~et (sWerek) - N'e acemlainl. 

Bir ka.dmrn sadakatine inanmak. TÜS· 

gira, yağmura inanmak gibidir. Bu ha. 
fif beyinli kuşlan ben herkesten iyi ta.. 
nıdığım için kız karde§imin bile üf etine 
kefil olamam! (Anne ve baba ırç
rarlar) Söz misali.. Zavallı Llmi, ne 
aafmıpm, zanneder miıin ki Utif e 
senden evvel .• 

Llmi- Benden evvel, tilphesiz, pek 
çok .• 

Behçet - öyleyae içen içecek, aevi
ıen aeviıecek, sen de bilirsin ya, ibem 
.,na bir ıey s6yleyeyim mi? Sen Uti· 
feden uaanınrısm. .Artık onunla eğlene. 
miyonun •• Yalnız ortada bir itiyad me. 
selesi var. itiraf et .. 

Lami (mütereddit) - Belki .. buan .•• 
(Kendini toplayarak) Fakat ayrılmak 
için ne aebep göstermeli?. 

Behçet - Bu aebepleri ben AD& bi
rer birer sayacağım.. Gayet balit teY
ler: 1 - En iyi ıeylerin bile bir ıonu 
vardır. Hayat ö)4e bir dakika gelir kL. 
fnaan, qkım vulfeaine fedaya mecbur· 
dur. 

Anne ve baba - ~k clolru 1. 
Behçet - 2: tltikbalini dil§Unme.. 

le mecbmaun.. Bu sözlerle ona bir de 
tumiııat 'Vereceğini anlatımı olursun. 

Anne ve baba - Çok doğru .• 
Behçet (memnuniyetle devam eder) 

- Maa!Nfih bunları münasip bir tarz. 
d'a j8yl~ll. 3': lte~e'k~ne kaql l1d 
mühim vazifen var: Bir ate tqkil et
mek ve namuslu çocuklar ye1lıtirmek .. 

Llmi - Ya o bana evllcl yetiftirme· 
ii teklif edene l?. 

Behçet - Sis ildnls namuılu evlM 
yetiıtiremezsini% •. Memleket metni ÇO· 

cuk istiyor. 
Anne ve baba - Oh, çok dotrut. 

Behçet - 4: içtimai vazifelerden bq.. 
ka, insan1ann riayete mecbur olduktan 
prensipler de vardır. Mesela kayıtsıs ha· 
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ca·zip ve ·güzel bir kadındı 
- Ne yapacak? l - Bu akaşm dedi, Evimde beraber ye 1 - Evet. 
- Nutuk irat edecek! mek yıyelim. Bana izahat verirsiniz. Pek - Orada Parsih Dökmeci.yanla birlikte 
- Her zaman yapar mı? merak ediyorum. Çocuklarımı gördünüz Bıçakçıollu Kirkorun huıunmda komite-
- Her yerde ve her zamanı mü? ye dahil olmue. 
- Neden? - Hepsi iyidirler, dedim. Sizin faali- - Ben bu adamı biraz tehlikeli bulu-
- Görürsünilzl yetiniz aramızda büyük dedikodular ya- yorum, dedi • 
F"ılhakika bu kadın çok güzeldi. Hem pıyor. Kadının zekAsma hayret ettim. 

çok cazipti. Sade beyaz elbiseleri içinde - Görüyorsunuz ya, dedi. Ne mfiikü· Madam Eliz orada oturdulumuz mGd 
Meryem ana kadar nefisti. Bu kadının JAtla para topluyorum. det.çe belki on kip ile sellmlaştı ve bu 
bir iş arkasında muvaffak olmamasına - Ama, dedim. Osmanlılar hakkında- selAmlqtiiı adamlarla arasında çok hu
imkan yoktu. Bütün Amerikalılan çile- ki bu hareketiniz duyulursa bakknnmfa sasr münasebet bulunduiumı harekatile 
den çıkaracak kadar güezl bu Rus ka- iyi olmaz sanınm. . bellt etti. 
dınma bayıldım doğrusu. - Ne yapalım, dedi. Amerikalının in- Bir aralık kadından müsaade istiyerek 

Beni hayretten hayrete düşüren ana li· sariıık damannı tehyi\ etmeden on parası elbiselerimi deli§tirmek için otelime git! 
sanı gibi telA.ffuz ettiği güzel ve selis A- alınamaz. tim Ropen Cevahirciyandan bir 
merikan ingilizcesile çok heyecanlı bir Epeyce para toplanmııtı. Eliz bu para- aldnr.. ZatE'n merakla bekliyordum. a* 
nutuk ırat edişiydi. Once insanlıktan, pro lan topladı ve Kürükü de beraber alarak vahirciyan beni aptallaştıran bir eer ya
testanlılm insanhlı himaye esasatı dini- 4ı§8ll çıktık. Bir bankaya uğradı. Zayıf mıştı, diyordu ki,: "Vazifm{n akıiM ~ 
yesinden bahsederek Osmanlı saltanatına ve uzun boylu, kıtmUı yüzlü bir lngilize Zqmanu •atltlptur. Protutan lıiliu1"' 
intikal etti ve buradan da Osmanlı saray- bu paraları verdi. Konuşuşlarmdan anla- htytti mfıttelıidısi •urailummn Merıi
lamu, hurafe uyd~ efsanelerle kor- dım ki, lngilizin yanında şim:llye kadar for.a lıarıkttinin ttpilıi mtn/lfiimh ..,... 
kunç bir §ekilde tasvir etti, ermenilerden iki bin beş yüz lira toplanmış. teıamdandtr. Tqla14ttn bqlna Andan 
ekalliyetlerden bahsetti. Osııiaııı. devletı- Bu akşam Eliz ile yemek yiyeceğiz. Bir Rqhntiyi gıçirmele H bu .,,,,,,. bir vlr 
nin zulmünü anlattı. Öyle vakalar söyledi yerde oturduk. Birer bira içtik. Alman 1uıt yapmak tosavvurundayı•. Buna ıfo 
ki halk irkilerek nefretle haykırdılar. • konsolosu hiç ermenice bilmiyordu. Eliz re noklai naıannula, faaliyıt ndicainin 

Karı, bu &ariP milletin huyunu suyunu müsaade istedi ve ailevi bazı meseleler silratlı 111 hn ııydın IJncı bana bildiril· 
pek güzel anlamqa benziyordu. Ozeıinde konuşulacağını söyliyerek erme- •aini rica tdtrim. 

"Bu eerait altmda, dedi, Amerikalıla- nice sordu: Size tnada yard• tdiltnek lııtrı Or 
nn büyük insanlıklarından Ermeni mil· - işler nasıl? •anlı utarıtiM lıitabtn bir tavayı yr 
letinin himayesini istiyorum.,, HükQmetin dikkat nazarım c:elbettili ıılnıtştar. I cabında istimali muvafei olm'. 

Ve Ermenilere aynlabilecıek yurttan. Erzurum ve Van hadiselerinden Ropen ~"--
beylik hazırlıklarından bahsederek bu- c.evahirciyandan, Sürpikten velhasıl ter it çok mDbfm bir safhaya girmiş olu
nun mütevakkıf olduğu paradan dem- killtm en enteresan şeylerinden bahset· yordu. Dflnek ki Ropen Cevahirciyan 
wrdu. Osmanlı devleti içinde iitipşatı tim. Merak ve alakayla dinledi. çoktanberl Tomayanm tı bapndan çekil-
dahiliyeden, pkavetlerden bahsederek - ldare merkezi nerede? diyes ordu. mtSi için bir \'IZlyet bamlamakta imi§. 
bütün kilise ballanı adam akıllı heyecana - Merzifonda Hacı Bali mahallesinde. F!kat qbı bapna kendi geçmeyip de An-
getirdi ve iane dercine davet etti. - Meclisi umumt içtimaından bana don Reltunfyl aıeçirmek isteyişindeld mak 

Herkes az çok bir şeyler vererek kilise- bahsettiler. icra komitelerinin lslim halk sat anlqılmmyordu. 
yi mutarilt ~yorlardı. Eliıin ~ tan fazla ermeni ailelerine musallat oldu- '(DttHJmı fJflr) 

na littim. kendimi tamttmı. Sanki yıllar luntı ölrendim. Bunun önüne geçmek i- -----------
danberl görmedili AP!Da rastaeımiı gibi çin bir tedbir alınmadı mı? 
o kadar bilyük bir iftiba ile ellerime sanı- Panos ve teriklerinin lrtiklp ettikleri •••••••----• 
dı ki heyecannndan tttremm. cinayetleri anlattım. TERZi 

Bu kadın buradan gitmeden ben de Eliz çok müteessir oldu, sinirlendi. 
Amerikadan zor aynlırdım. Biraz sonra Ropen Cevahirtiyan için Yavuz Sezen 
yata muhalif görilnürailn. S: Nihayet, 
onu her vakit muhabbetle anacaimı 

söylenin.. tıte böyle "idarei 'kelim,, et. 
meli.. Şimdi kani oldun mu?. 

(Boa JUIB) 

izahat istedi. lstanbulda bulunduiımu ve Parl9 Badna. Brkell. renlltk üade-
nüfuzunu söyledim. . iDllerfndm dlplom&b. 

Dud~annı bükerek: Beyollu • Parmakbpl ııa. Tllrlr fo-
- Ganp §eY dedı. Bu adam ne zaman 

•-tr;ıa . . ? ı• to evi tıattnde. 
~ta gırmış •-'-••••••••••••~· - Karabet Alaciyanı tanır mısmız? 
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ve evham lçhıde 1avranchiı bir 
gecede oda hizmetçin içeıılye 

glrdil Poliı mDfettiflnln 'kendi· 
aini ziyarete geldiğini aöyledL. 

- l'akat, mon.eny6r, bu evi 
bissat ıda ıarmek latemiyor mu 
idiniz?. 

- Hayır •. Şimdi beni sorgu· 
ya çekecek yerde benim IOr

duklanma cevap ver .• lstedili
mi kabul ediyor musun?. 

!erlnizl teWıkiye ıeldim. 
- Keaele)'i tafailatile anlat 

bakayım. 

içeriye girince Jıürmetle eiil
di. 

ru evvel bahaettlp ~la ko.. 
nuıuyordu. tık balatta kendisi• 
ni tanıdım.. Diler polialer iıte .. 
dikleri kadar uğrapmlar ıuu
yam•tlardı. Çünkü haydut P• 
yanı hayret bir aurette kıyafet • 

- Gelsin r •• dedi. 
Bu adam, ıilpbeli, mevki hır • 

aiyle yanan biriaiydi. Bu ufur
da icap edene anaum bofmak
tan, babaauu ipe çekmekten bi
le geri kalmazdı. 

- San'atmı batblanm ta
kip ~tmektir monseny8r •• Bu 
gibi vaziyetlerde nalll hareket 
edileceiini bilirim. 

- AIA.. Şu halde, •enden 
fimdiye kadar gördüiiln feyle
ri unQ.bnanı istiyecet olunanı .• 

Polis milfettitf, karpmdaki 
tudretli ad•mm, kis, yalvarır 
bir tekilde kendiliyle konuflDll· 
aından büyük bir hayret için.. 
dey.dl.. Bir daldkacık diltUnce
•i .. kendtaiııi, elindeki 'kıymetli 
aırn, büyük bir tıcret mukabi
linde aatmıya ıUrilkledl. Bu
nunla beraberi; 

-Jle demek illtiyonunuz, 
monseny8r? demekten kendini 
ılamadı .. 

Dandolo apr, fakat cittikçe 
artan bir hiddet,le cevap verdi: 

- Senden hbla Brinoyu 
gördilğilnil, Rolln Kandiyano
nun girip çıkmafa mecbur ol
duju o evi unutmam ilti70rum. 

PoUı mtıfettip ktlstah bir ta· 
vır takınarak: 

- Aıa_ dedi. Fakat buna mu~ 
kabil elime ne seçecek? • 

- Bunu ~ haklıaın? 
Buradan, Venedikten aynlıp 

Romada oturman prtiyle aana 
elli ekil veririm. Romada, nü.. 
fuzumu kullanarak aana, halin
le m(itenasip bir it temin ede-
rim. 

- Venedikten ayrılmama im 
kin yok monaenyör. lstediibıi% 
mUhim bir tef·· Sise 'kat'! c~ 
vablmı verebilmek içhı diitün
mem icap ediyor • 

- Ne .mana kadar dUtiL 
necebitı?: 

- Yarına kadar monaeny8rl 
B8yle mUhim bir ıeye karar ve
rebilmek için aanmm ki bir 
ıUn çok depcUr. 

- Bir gUn çok delil u bile .• 
Hatta ilelebed dfltUmen daha 
iyidir. 

Dandolo ılSdnU bitirmeden 
mantosu altında aakladılı 

- takala Brino ile Rolan 
Kandiyanoyu ele ıeçirdlm 
monsenyör l dedi. 

Dandolo sarardı. Yalnız bo
luk bir sesle : 

- Anlat bakalım, dedi. 
- Emeredersinis. Fakat za-

tıllilerinden tevuuyla bir ni. 
yazda bulunmak isterim. 

- Haydi çabuk IÖyle •• 
- Venedik polislerhıin he-

men be~ çalqmalan netice 
vermediği halde benim cayret
lerim .•• 

- Ne gibi.. 
- Çok basit efendim .• Vak-

tiyle takala Brinonun aokakta 
bulduğu Juana adındaki kum 
evindeydim.. Şüphe yok 1d 
bu kız onun metresiydi ve ta
kala Brino onu evine almlftı. 
Oturduğum odanın duvarı.._ 

yılan tahta perdeden, yandaki 
odayı seyrederken keıfettim 
ki ... 

Polis mUfettip bu ifpatm
dan dolayı bir takdir kelimesi 
bekliy.ormuı gibi dur.ciu. Um
duğlına kavupmadılı halde de
vam etti. 

- takala Briııo oradadır. Bi-

deiiıtirmitti.. 
Büyük eııcizitör homurdan.. 

dı: 

-Ya öteki? 
- Onu ıörmeclim. Fak• 

itittilderime ıöre muhık1atk o
otaya ıetecek.. Şimdi bız, ..... 
kala BrinoyJa Juanayı tevkife
dersek it kolaylapr. Eve yerle
F., RoJan celir celmez yakala· 
nz. 

Dandolo cevap verdi: 
- Dolz'u,. Basit bir ... 
Dandolo Pfll1Dlt pbiydL 

Poliı mlifettiti tekrar batladı: 

- ~ademld monaeny6r .• i
tin basit olduğunu tasdik etmit 
bulunuyorsunus. O halde me,. 
seleyi halledip bitirivermeli .... 
Bu iti ben tek bapma yapanın. 

Dandolo t-maldariyle ıöl
sllnil ttfmalayarak mın1dandı: 

- Onu unutmıyaealnn. 

Sonra pollı çaYUıunun hiue
deuıedlii derin bir kederle dL 
ve etti: 

- Evi mUhuara etmek .. 
mn.. Elbette polis mUdürtiııil 
haberdar ~nizdir. 



Yll başı balosuna 
nasıl bir tuvaletle 

· eceksiniz ? 1 - idaremizin Papbahçe KUakirat Fabrikaacdald derin kuyuya mevzu 
Sterling tulumbaaı için l&J'tname, reılm ve nllmuneeine uygun olmak tıare 

_ B 
1 1 8 

·-.J.ı satın almacak (~5) adet pulanmaz çelik mil 45 adet paslanmaz man1<>n ve 
- Of OTO t lnnuf (lM . calmı hesap edemediJinis . . ham .• > adet bronz fosfor yataktan ıbaret cem'a.., 225 parça yedek akaam pL 

pekli elbiseniz yoktur. Faka~ç:ı yok~- arlık ulUliyle ekaHtmeye konm111tur. . 

19 bu atpmki toplanbdan mahnun kal· D - Heyeti umuı.tiyealııin muhammen bedeli (2317.50) bra ve muvakkat 
mala Uisum yok ..• Hafif yünlü kwnaşla- teminatı (l7S.~) lJradır. 

nn .da çok moda oldulun hatırl ek m - Ekaıltme ~1-939 tarihine rasllıyan pazartesi gUntı saat 18 da 
mateselli olmak ıçin ki':ayet ~~~e;:fif :batqta levazım ve mUbayaat ıubeaindek: Almı komisyonunda yapılacak. 
bi.c yünlu k~ yapılnuı robunuzun • 
~ bır saatt;~1 b"leceii . tül· IV - Şartnameler paruız olarak inhisarlar Umum mtıdtlrlUftl MUskt. 
clıı!a bir omuz tk (ik ıy~ ~ ~) rat Fabrikalar ıubeıinde:ı ılmabilecıeği gibi nUmuneler ayn! şubede ve resim. 
bo elbiseyi ~ ~sı ~leb"l e b" hal leri de Levazım ve MUbayaat ıubesinde görillebilir. 
ptiımefe kifidi pm gıyı 1 ır ır e V - isteklilerin eksiltme i~in tayin edtlen ~!l ve ıaıatte 1' 7,5 güvenme 

Jju senenın ~teleri pek atniı delil· paralariyle birlikte yukarıda adı geçen kon.isyona gelmeleri ilin 
1 

olu.:lur, 

dlr, fakat tamdır. Muayyen bir noktaya 9335) 
kadar arka, ıölüs açık, kollar tamamile • • • 
pplakm. Askılar ince bir tül veya ku· Cinsi 
.. parçasından ıbarettir. (§ekil 3). 
Bu çefit örneklerde dahi bel tamamile vü
cuda yapıpJtbr. Bq elbiselere tıpkı eski 
lllDaD elbıseleri gıbı balitalar ıeçirili.for. Elektrik motöril 
Ve bu tekilde rob ıöisü tamamde meyda " motörü "O: 5,, B. K. 
~ küçük bir eski zaman korsesi kudretinde 
·yetini alıyor. Tabı! bu genip! dekol " "2,,B. K. kudretinde 
roblann genç kızlara ait olmadıinu, 

2 adet 

3 " 

3 " 

MuhammenB . 
Beheri 
Lira K. 
175.-
75.-

150.-

Tutarı 

Lira K. 
350.-
225.-: 

450-. . . 

"7,5 
teminatı 

Lira K. 
26.25 

50.62 

Eksiltme 
saati 

14.-

14.30 1 

)r.llım genç kadınlar tarafından &iyilebi- 6 675 
lıec:ıeliıü aynca soylemele ihtiyaç yok. 1.- ldaremizin lmıir Tütün fabrikası kıyım makineleri için 2 adet elektrik mo-
o, numaralı modeldeki dbise tam bir törü ile paket makineleri bandrol kısmı için 3 ve paket kısmı için de 3 adet olmak 
pcıe tuvaletidir. Daha samimi toplantı üzere 6 adet elektrik motörü prtnameleri mucibince ayn ayn Pazarlık usulile sa· 
llr için (5) numaralı ömeli tercih et· tın almacakbr. 
ıqek daha dolru olur. Bu model siyah i· il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında ıösterilnıiştir. 
peklidm yapılmıJ, 1~ ve bel kısımlan 111 - Eksiltme 13·1-939 tarihine rasthyan aıma günü hizalarında yazılı aat· 
beyaz veya ıümüli renkte brodelerle süs- lerde Kabataşta levazım ve mübayaat pıbesindeki alım komiiyonunda yapılacak· 
lenmiWJ'. Elbiseleriade kürklerin verdil' tır. 
zarafet ve ihtipmdan istifade etmek isti· iV - Şartnameler param olarak hergQn söıO geçen ftlbeden alınabilir. 
yenler de altı numaralı fımekten istifade V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fennt teklif ve kataloilanm 
edeceklerdir. Bu, mumavi renkte ipek tetkik edilmek üzere ihale gününden en geç bir hafta evveline kadar İnhisarlar U· 
bir ıece tuvaletinin~ IİYilmiı her· mum müdürlüiü Tütün fabrikalar eubesine verilmesi ve tekliflerinin kabulünü mu· 
mm~ cüetten ibarettir. Yakası kendin tazanımm vesika almalan JAzımdır. 
Hen • oludur. VI - Istekliterin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yQzde 7.S güvmme 

• • paralarile birlikte yukarda adı ıeçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8632) 
Şık elbıse gıymek 

istirenlır 
ü m er Cimi ıt 

J erzi evine koşarlar 
V..Ure maaaele: (1flko Jllrl9. DllJ beyu alemlnyum 

• •• 
Muhammen bedeli 
Beheri Tutan 
Lira K. Lira K. 

250 kilo 2'10 lif 425.-

" 7 ~ te Elaılltmr 
minat nin aati 
Lira K. 
31.88 

418 H Ol'taklan mGw•MI) Salam kQıdı. 
a.--aıa Oameıbafl la&a Jfo. 9 .. BaskQ1 "500 kiloluk,, 5 adet 300.- 1500.- 112.50 14,30 
..-- 1 - ldamnizin Cibali Tütün fabrikası için 250 kilo 36X60 ebadında dQJ be-

yaz aleminyum kQıdı ile Çamalb tuzlası için 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet 
••••••••••-~ baskül prtnameleri mucibince ayn ayn ~ eksiltme usulile satın aJmaaaJcbr. 
Dr. irfan kayra il - Muhammen bedellerile muvakkat temiılatlan hizalannda gösterilmittfr. 

Kış geliyor ... 
Ufak bir Gfiltme bqımza bllytlk bir haıtalık çıkarabilir 

Bunun için dshal bir 

ALiNiZ 

Nezle - Grip - Baş Diş ve Romatizma 
leabınd11 gDnde Dç kaşe ahnablllr 

Taklitlerinden sakınınız ve urarla SEF ALIN ilteylnls. 
l lik ve 12 llk anballjı vardır. 

GOMENTAL 
( Nezle ilacı ) 

Çok defa ehemmiyet vermedilinis bır NEZLE ve GRlP mikrobu JiitllDll 
yıkan bir di1pnan olabilir. Bu mikroplanbnha etmek için GOMENTAL inil-
.anmalı. Sureti istimali çok kolaydır. NEZ .. ' ve GRlP'eı karıı GOME ... 
TAL kullanmu. NEZLEDEN ileri atim BAŞ ACRtt.ARINI defeder, 
NEFES YOILARINI AÇAR. T ES 1 R 1 M U H A K K A K T 1 R bs 
eczanede bulunur. 

• 

RONTCEN MUTEHASSISI 111 - Eksiltme 20-1-939 tarihine rast lıyan cuma gün(l hizalannda gösterilen 
l'ilrbe, Boüurd lmuthaneet kar saatlerde Kabatqta levanın ve mübayaat eubesindeki alım komisyonunda yapıla· kadar İnhisarlar Umum müc:Ulrlüiü tntiln fabrikalar fUbeline w 5 1-kOle alt &,at 

flllllda elkl IOod Fanı eokü No. caktır. sız teklif ve kataloklarr eksiltme gününden 5 lfin eneline kadar lnlülrlar tas fen 
s. ıo. Olledea tonra 1 tea 7 Je IV - Şartnameler param olarak hergQn sa.o aeçen tubeden almabileceli libi tubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutuammm wsika almalan lbmı-
lcad aleminyum kQıdı nQmuneleri de ıörüle bilir. dır. 

•ı-arı•·---------•J V - Eksiltmeye iıtirak etmek istiyenlerin düz beyu almıinyum kQıdma ait VI - isteklilerin eksiltme için tayin edilen IÜll w saatlerde J02ıcle. 71' ~ 
fennt teklif ve nümunelerini tetkik etmek Qıere ihale gününden bir hafta evveline paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri Din ohnn:r. C9J73) __________________________________ _;___;__---_.:.:...:.:::..:.:.:::.::..=~..:..:.:.:...:..._;_,;,;,_ ____________ ..:,_:.._ ________ __;, ________ ;;..;.. _____________________________ __ 
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Pollt 18ılerlnl kırptı. Yeni· 
den eiiJerek: 

- ll.oaMDy8r .. dedi. Benim 
libl fakir bir adam, bu Pbl fır. 
utları nadiren eline ceçlrebilir. 
Bayle mUhbn bir himletl bata· 
rarak Mrvete lravupcap bir 
ilrada, bildiklerimi bqbJanna 
lllylabek istemem.. Bunu mil
dilre 16ytemft olaydan. ftlp.. 
tie yo\ ki bürat satıaıileriııe 

arıedDecek, tıen de ya 8ldUrill
mllı, ya smdana atıımrı bulu
aacaktım.. 
Duıdolo: 

- Demek bunun isin poliı 
mUdUrilnl baberdar etmedin 
.,ı. mi?. 

- BYet momen.Jlr .. 
- Arm.daf)anndan klmlv• 

de .ı5ylemedln mi?. 
- Hayır monsenyör .. 
- Bu mra demek yalım 

len vllaf11n 8yle mi?. 
- t.eı monaenyBr .. Bir siz, 

blr de ben.. 
Dandolo mmldandı ı 
- Bir ten, bir de ben.. 
Ayala 'lallktl .• Odanm içinde 

bir kaç .. c1ım atarak mOfetti· 
il dotnı yilr&Hl n: 

.. ,. herüer pdelim. 
cemr .• 

Emrtderalnb monHny8r. 
!)uc!olo siyah mantosuna 

Mrenerek polla mllfettlflDl ta-

kip etti. Saraydan çıktı.. 0111 
bbmetçitl çıkarken aordu: 

- Gondolcuya haber ver~ 
yim mi monaeny&-. · 

- Hayır lilzum yok. • 
Sarayın nhtımmda baih 

.dt -an condollardan biriline at
layarak polise: 

- Haydi kllrefe ceçl dedi. 
Polis. bir aenete buırlanan 

fakir bir adam acelnlyle kil· 
reklere asıldı. 
Duıdolo birdenbire baftr-

dı: 

- Lido limınma dofru ci
decebln I. 

- Fakat nin yolu o tarafta 
delil monaenyar .. 

- Nerede oluna 0J1W1 ... EY .. 
vell oraya ... Orada bir teY talı. 
kik etmek isterim.. 

Polia emre itaate mecbur 
kaldı. Dandolo tentenin altına 
oturmpuıtı. Çıvufbn hemen 
arbemda aya'kta duruyordu. • 
D&t&nceli1dl. Zirıri bir braft.. 
1 k nrdr. 

Po11s: 
r- Limana celdik monsen 

ya .&fedi. 
Dand~lo: 

- As daha usal!a .• 
Gondol fimdi, küçük yelken. 

Jt cemilerln, hilkamete ait br:k. 
Je~ blyilk ~ aef~erinla 
ara.m6n elrl bBlr1l ,eflar si-

serek Umanda ilerliyordu. Ge
milerden bir laa71l uulrlapnı
lardı: 
Duıdoloı 

- Artık dur 1 dedl. 
Polil elindeki küreli bırak-

tı .. 
BUyilk encfzit8r llbe etti: 
- Şuraya ceL. Yanıma otur. 
- Oh monaenyar .. 
- Sana otur diyorum.. 

Doluk bir Hile Ube etti: 
- Beni dinle 1 Rolan Xandi. 

yanonun bulunduiu yeri sen
den baı'ka kimsenin bilmediii
ne emin milin?. 

- Tamamiyle eminim mon
aenyar •• 

- Seni takip eden olmadı 
mı?. 

Polit mUfettiti hldiaeyi bil.. 
tün teferrllatiyle anlatırken, 

Dandolo dGtilntlyor, dütünü
yor.du. Neden aonra: 

- Emirlerımi dinler. dedi. 

MUfettlt kendilinln vlal a
Wıiyet verilerek, bçaklan ta
kip etmek vazifesiyle tavsif e
dileceibü anlamq pbl mem
nun c6ründil . Dandolo : 

- Vbl bir aeltlıiyetin var. 
Fakat takibini en hurda tefer. 
ruatını kadar bana anlatacak.. 
1111.. Mesele bana muilik ve 
lillJeclilemiyecık &ibl clriln• 
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yor. Bun•ınn tthlikell a~ 
lar oldutwıu unutmamalnmu. 
Kim olduldannı elbette ~yor .. 
ıunl. 

- Birili hb1a Briaoclur. 
Bundan altı une önce 'bir defa 
elimlse ıeçmlttt. • 

-Ya 8tekil. 
- öteki de Rolan Kuıdiya.. 

no, moneeny8r .. 
- Haydi, durmayın.. Hemen 

faaliyete ceçiııb. Unutmayın, 

en 'lrilçllk isderı bile beni ha. 
bet.dar edeceksiniz • 

Polis mUfettitl aynldr. Bu
nu takip eden Uç cUn, Duıdolo 
için pek ildntillil c~ Her 
dakika bir haber bekledi. 

Rolanm tevkif edilememnl 
ihtimali aklına ıeldiqe, dbJe
rinin bap ç8ıillilyor, bitkin 
bir bale cellyordu. 

Bazan 6yle bir laale cellyor 
du 'ld, ne duna olsun, bb~t 
kendili peıleıine dUımeyl dU
tilnilyorclu. 

Enpzitar politletl. b~lrlan 
ele ceçirebilec:ek en küç&k bit 
iz bu1amaaqlardr. Onlarm ka.. 
nala atıldıktan aonra bönettl 
cereyana mukavemet edemlye. 
reli: bolulup cittikleri lhtlmall· 
ni bile ilerite drenler yardı .. 
Bu ihtimali bizzat Altiyeri or
taya ataqtr. 

Dlnclolcman, binblr 4Bfllnct 

1 

= aa1iJe 3 ilDdl H1*ut mabkr 

Fatih Çaıpmba Tevkil Cafer mÜIJ1r 
si 200 No. da otmmakta Dam 11 nllm 
933 tarihinde ikametcllımı teı!k ile tıp,
yQp eden ft bqDne kadarhapt ft .. 
matmdan haber abnamıyaıı kocul 18111" 
ka 2 inci mut Pdikll abltlilfnden ...... 
kait Ali Rahminin· Jmııplılma bl'll' .. 
ri1mesi baklanda Veçbfye tarafmdan 1illh 
kememiıin 938-731 numaralı dos7111!11J r 
çllaJl davanın muhalıemesinde: '""""" 
leyh Ali Rahminin hayat w mematı W 
landa malOmatı olan bw>m tmibl ... 
dan ltibann bir aene sarfmda ~ 
J9 malOmat ftl!llıeleri IOmmaM kant W
rilmİI otmakla keyfiyet ilAn olunur. 

31 - 12 - Hı cam.,... 
J;.lııir'liptıa ınnı •kfamı aat ... 

dl. 
ASllODB . ,,.,.. 

lıtllııldl cadd,,,_ 
Kcıliledl 

31 • 11 - t3I Oll ... 511L~ 
IODdCls IUl " ... 
cuk '11Jatrosa. 

31 - u • lf;jlS cumarleal IO.DI ~ ... 
20.30 da. JılUll SOıwv 
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URİP siz. NEZLE siz, OKSURUKsuz, hlr 

~)~ VALDA PASTiLLERi 
Sayesinde 

kublldlr 
Hakiki VALDA ismi Uzerinde ısrar ditf z. Her eczanede bu~unur. 

CAFER MüSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en İyi müshil şekeridir. Bilümum ec
zanelerde bulunur. 

Hasa.n kU V~ _şurubu 

Zaafı umumi, kansızlık, sıraca, kemik 
hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 

Çocukrar, gençler, genç kızlar ve büyükler her yaşta istimal edebilir 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart . , . 

RADY:OLi·N 
.. . 
~ ' . 

Sabah, öğle ve akşam har yemekten sonra 
Kullanmaktır 

RADYOLIN DiŞLERi, Dlşler çehreyi 
GIYızeıoeştırır. 

RADYOLIN DiŞLERi, Dişler mfdeyl 
Saı~uamıaştırır. 

RADYOLlN elitleri tenuzıer n parlabr makroplan JÜZM yib öldü. 
rür. Dit etlerini beıliyerelr baı~nmalanna mini olur. 
Atız kokusunu keser. Sabah, ötle ve akıam her yemektıeD 

aonra RADYOUN 

.. - . . .. 

Karaciğer, böbrek, tq ve kumla· 
nndan mUtevelUd ııancılannızı, da
mar ıertllklerl ve tfşmanlık şlkA· 

YeUerlnizl UBlNAL ne geçiriniz. 

URiNAL 
VUcudda tc;>planan ufd tlrik ve ok

ealat gibi maddeleri eritir, kanı te

mizler, lezzetJ hot, alınması kolay

dır, Yem~klerden eonra yarım bar
dak 11'11 lçerelnde almır. 

INOll .. 'Z Kl\NZUK 
EtZ \NESi 

BEVOGLU. ISTANBUL 

..a. ................ .. 

ı • ._ .... 
1 

l.K Ti DAR~-· 
ve B IE L GlEVŞIEKLIGilNE KARŞI 

HORMOBiN 
fablctlerf her eczanede araymıa. Posıa lıatasu l!M Bomıobln 

SİGARADAN KURTULMAK ÇARESİ 
Hakikt Katran Pastilleri, hem 
aıgaı·adan vazgeçirir, hem 
öksürükleri kökünden keser. 

•• Dr. Suphi Şenses ~-
1 ,drar yollan haatalıkları mBlt'haum 1 

Beyoğlu Yıldız sineması karşısı 1.ek· 
ter nnartıman. Fakirlere parasız. 

---.-Tel. 43924 ----

• 
1 
1 il - Saç Bakımı -r Güzelliğin en birinci :ıartı l 1 

Atatürk 
Albümünün 

3 uncu tabı çıktı. MUvezzi
lerden isteyin·z 

Çacuk bif n1ecen1iz 

Yukarda beş haMı mu takim il· 
7.erine dizilen muhtelif yuvarlaklar 
görüyorsunuz. Bu yuvarlakla:ın 
içind~ muhtelif rakamlar yazılı
dır. Bu rakarn1arm yerlerini öyle 
bir şekilde değ'~tirmcniz matlup· 
tur ki, beher hattı müstakim üze
rindeki yuvarlakların içinde bulu· 
nan rakamlar cemedildigi zaman 
bulacağınız bütün yekfuılar (100) 
adedi olsun. 

Bilmecemizi d<'ğru halledenler· 
den birbciye bir konsol saati, il.in· 
ciye bir büyük 5i5e ko1onya, üçun· 
cüye bir mürc.~kepli dolma kalem 
ve ayrıca iki yüz okuyucuya muh· 

telif hediyeler vereceğiz • 

KREM PERTEV 
Muhtelit iııimli birçok kremler arasında en mütemayiz mevkn aıan ve 

yüksek sosıyeteye mensup aileler tarafından kati tesir ve taydalan kemali 
memnunıyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pei'tevdir. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmq markadır. Ve. 
bu mevkiı uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraz etmiştir. 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesıni. taravetinizın yetmie yaşına kadar mu
hafazasını ve daıma genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutulann
daı<i taritat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin g~ ve gündüz kremlerini 
Kullanmakla gençlik. güzelli!< ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafua 
e1inız. 

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdıı .t Bunu kul1"1anlarsa bekledik
leri 1c::tıfadeyi temin edeceklerim beyanda müttelıktırler. Krem Pertev yerine 
sızlere ,·ermek lS!ı\ rrı>klerı herhangı bir kremı derhal reddediniz • 

• 4 - ------------------.. ------------ --

Kayserili meşhur 

~ucuklan bütün Türkiyedc bir tanedir. Sıhhi ve temiz, namlı TUrk ıu. 
cuklan yalnız APIKOGLU imalithanesinde yapılır. APIKOGLU 

markasına dikkat ediniz. Her yerde iararla araymu. 

ş,r.<etı Havriyedan: 
Yılbaıı münasebetiyle bu al ıam yapılacak fevkalade seferler: 
1 - 24,1~ te Köprüden Kavaklara kadar yapılmakta bulunan 200 

numaralı sefer gece yanı ndan sonra eaat 2 ve 3 Köprüden hareket ede
cektir. 

2 - 24,15 te Köprü.den UskUdar, ıtuapncuk, Beylerbey ve Çenıel· 
köyiin• kadar b:r ıef er il!ve olunmuıtut. 

3 - Gece yansmdan sonra saat ı de Çen,elk6yilnden, Beylerbey, 
Kuzguncuk, Üsküdar ve Köprüye bir sefer ilbe olunmuıtur. 

4 - Araba vapurun.ın mevcut seferlerinden baıka Kabataıtan Uı-

1 
küdara 22,40 ta ve gece yarısından sonra 1,30 -2,30-- ve 3,30 da w 

1 

Usk:.:dardan Kabatap 23 ve gece yanımdan ıonra 2 -1 n 4 tıe ıdeder 
il!ve olunmuştur. 




