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itler ingiltereye ne teklif etti 
HABER Dün Bitlerle görüşen lngilterenin Berfin elçisi 

bu sabah taggare ile Londraqa gitti kuyucularınuı 
dıkkatine ! 

~kuyueulan, takip ede
' rl )"azaların hepsini Ha

'~ hlnaz 

vgle Postası,. nda 
Lı Bulacaklardır. 
"18ber " Akşam 

'i\.. Postası ,, 
.;:ıe Postasında intiıar 

il romanların yerini •Go havadıslerıne has-
llllftir. "( almz bır tek 

~roman bulunacakiır: 
t.a_ llJ>ara cadı ! ,, ac:ını 
_-,IJ•cak o1an bu zabıta ,111 herkesi alikadar 

edec~'<hr 

HABER 
~~ Postası 3 Kuruş 
;...-lb .Postası 3 Kuruş 

lngiliz limanlarında bulunan 

Alman gemilerine 
Almanyaya dönmek 

• 
emrı verildi 

Hitlerin Pazar günü 
nutuk söylemekten 
vazgeçtiği bildiriliyor 
Berlin, 26 - İngiltere bilyUk el-1 hlikikmetine malümat verecek, son

çisi, Bitlerin dav~ti üzerine dün ra lüzum görUIUrse Berline döne
öğleden sonra Alman devlet reisi. 1 cektir. Bitlerin lngiltereye ne gibi 
:tl ziyaret etmi§tir. j tekilf'lerde bulunduğu gizli tutul. 

Bitler İtalya, Japonya ve Fransa makla beraber Havas ajansına na-
"J ıı pon ya Alın:ın - So,·yet ıınl:ış 1 

elçilerini de kabul etmiştir, Bu mü- zaran bu müllkatlardan sonra intL 
ııı:ısı c.lolayısiJe Almanyayı prolcsıo 
elli.,, likatlarda fon Ribbentrop da hazır ba hiçbir nikbinliğe yer bırakmı -

- Gazetelerden - bulunmuştur. yordu. 
Japo11ua - Alı ı'" erkekler, hep Bitlerin İngiliz sefirile mUJakatı Öyle zannediliyor ki, Hitler, Po-

bü11leclirlerl yanm saat kadar aUrmUştUr. Sefir Ionyadakl Almanlan himaye tc;ln 
- T.e Joıırnal 

MÜ b adı I Rum 1 a r rek bu mnılkat etrafında İngiltere 

&sabakamız ~ru:Mi;:a•İ g:ı;;:: lstanbuldaki Almanlar 
·~~latasfısıaAHtamb~rdÜeğle Lozanm~~!~~~i ed~~~rrueriııe ş 0 h r i t 0 r k 0 d i y Q r 1 ar 

~ göre Türkiy&len mübadil olarak 

Okuyacaksımz aynlıp Yunanı~tana gitmiş R..ıır· Bankalardakı" paralarını çektı'ler (!) !arın, lzmir sergisi münasebetile lz-

1 
mir ve lstanbul da dahil old•ığu A "k 1 b d b d 

"ı·n 3 kuruşa halde bütün Türkiye şehirlerine ge· merı an e aasına a ura an 
lJ lebilecekleri Atina Türk sefareti ta· ayrılma hazırlıklarını yapmaları rafm,1:-n Yunar.istar. tıill<funet.ir:t' 

çık bildirilmiştir . 

.Ilı. ıyoruz uğ!hk .. ;"ır:~:-ev~;~ii;~nd~~;~~l ·::: Bu sabahki Jdmal ~!!İ!~ pa!~~~cknıi, bulunuyorlar-
:•qrucularımız , b u ma su atını ıyı tanıyan Rum arın ... ..1 k .. h.. b 1 l . . . 

1 
.
1 

fıkımız;Je o unduğuna gore, Fon dı.,, 

Ataşeler geçit 
resminde 

~ılin · h 5 · · 1 u .5~k~t e mlzmıkr sert .gkıt~ınedige e~ı me· Papen ve refikası tarafından 27 ŞeL-=m'ızdekı' Amerikalı· • iZi iDi IRCI en ı ı me e e ı ısa munııse· urı 
İfede 0 k u yacakllrd1 betlerinin tabii inkişafını kolaylaş· Ağustos pazar günü Trabyadaki lara sefaretlerinin Kuvvetlerimizden bir kısmınm llanevralarda ataşemlliterler bu-

k Al 1 Trakyada toplandıklarmı, menfi l 1undular, geçit reamiııde de .. Ayn. 
tıracak bir hareket olacaktır. yazlı man sefareti bahçesinde tavsiye eri 

8 b" b ı propagandalarına zemin yapan to. ca geçit remninde, Alman D. N. B. •• k ç k d ır yaz aytamı yapılacak ve bu stanbul Amerikan sefarethane· aja:nsı İstanbul muhabiri Brel de 
Uyü e mece yolun a esnada aefi:: ve refikuı ,ehrimiz- si evvelki gün ıehrimizde bulunan tallterler, bizim bu hareketimizi Bul bulundu. 

O deki Alman tebaalarını kabul e- ve sayısı 200 ü bulan Amerikan gar dostlarımıza saldırmamız için Alt alta koyduğumuz ıu dlSrt 

to b U. 1 s kam y o n deceklerdir. tebaalarına bazı tavsiyeleri havi hazırlıklar yaptığımız yolunda işaa remne çok iyi dikkat ediniz? En 
- Merasime batİanmadan evvel bir kaç aayjalık bir broıür dağıt. etmişlerdi. Ulus gazetesi bir maka- listte atqeler k~raman Türk or-

saat OJ" beıte tıcf.irethane bahçe. mıştır. Bu broıürde Amerikan te. leslle ve ajansın bir haberlle bu ip.: clusunun geçidini seyrediyor. Saf-
~ u• 1 sa d e m es,· o 1 d u sindeki Alman ukerlcri mezarlığı \;aalsı~ın bi~erbgaz kmadis~ndeıi edi~l - anın safsatadan ibaret olduğu bil- dan itibaren Rus, Fransm, İtalyan, 
1. 1 1 me en ve ıca ı ta rı e aı e- dirildi. Hazırlıkların manevra mil. Bulgar, Alman, Rumen atqelerL 

ziyaret c:dilece!t ve ölülerin batı· D 4 ·· iid" .,_. • 

l 
evamı unc e uuncı resim, motörlU kuvvetler 

S Y 1 
raaı nml3caktır. naaebetile yapıldığı, tecavüz arzu • a r u 1 va r Melı' ke Cemal geld"ı lan değil, sulhUn teesaDsil için çır. geçtikten sonra yine atqeler ara.. 

b.. U Bu haberi veren refikimiz, ya- amda bir andır. Ellerile yUIUntı ört. 
-._ '-' zısının tonuna şu satırları ilave ~t. Her akşam Hıır - pman bir devlet oldufw.nuzu, dost mUş olan Bulgar ataşesi. VçüncU 
~~ 10 da Büyükçekmece ı ı.tanbula gelmekte olan Şoför Yu ınektedır. ~\ede 

1 
~1;1.\~C Bulgar hUkUnıetinin pek iyi bildiği resimde yine Bulgar ataşesinin all-

11...·~ lııı~. ~ce arasında iki surun idaresindeki 17 numaralı "F""k"t acab ı..~ı-1 t 0 çeı. 8 8 ur ·:ı yazılarak manevralara bütün ataşe- kası ve dördUncU -·imde Alman D 
"it --ıoifl · ı •· · • • .• .. • " a :;·arına ıur.:>Jar •· kısmında Mııur . 6

""' • 

4.-.ı..-~ıenyle_ ~arp~ı~~lar. 1 otobü:', ~gen de B~yukçekmece tanbulrl.ı Alman tebaaundan kim- Dansları n Ke- militerler gibi Bulgar atqemihte- N. B. ajansı l.struıbul muhabiıiııhı, 
....:...~n bırı Silıvrıden beledıyeaıne kayıtlı bır yolcu kam l k J k ., z· .. .. mant l't'EC.-t7'/ rinin de davet edilmiş bulunması çı.. fotoğraf adeJ!esi arkasından bakan 

~ 
d se er a aca mı. ıra, uç gund~n 

yonu ur. be • A' · ha t \)TOKYAY iı/nr~ • kanlan yalanın katmerliliğini orta. tecessüs ve allk:ı gö:itl: ask d k • tkı" otobua" yokı ... ln bı"r sahada rı ım,a r. te . alan stanbuldan 

~ Ova a 1 -ır.. sinde muazz:ım ya koyacak bir vakıl olduğu bildi- Geçit resmine ait diğer resiml~ 
b. 'b" 1 · 1 ..:ı ~ k 1 •1 .. _ ayrılrı .>r.ar. Dun !.'On Almanlar r ın ır eny e iln& artı &fllUrcaı • . • s:ız \'e eğlenceli rildi. rimize 8 inci sayfamızda bakınız. 

ı."S I ka t b"" il eli. bi ıehnm.z bank&.amıda bulunan num"ralar. 111,, iZ • • • •ve myonun o o us e ger r • 

~ıngı~ ~ba-um~·~~- .~,---~1-=---~,~=-j--~,-,-----d----d--.~.---

'

he" ti . . mesi il~. tiddetle çarpıımışlardır. o ' ,, a a çe e u n 
1 e e rl Otobuılerde bulunan yolcular. 

L .. : ereterın manası dan t3 kiti yaralanımşt~r. .. 

~dlğl bı;dır•ldı çü BCue:~::;::;:~~::ı::~ o~:n B~~ g e c e k ·ı t o p 1 a n t 1 $.!! ~ -:ı~;"'~~I~~:, ~:~::~ diıpanacrinc yabrıl -

~: lıe İngiliz ve Fransız' Cerrah!'a11ya yatırılanlar Mu. M ·ıı • ş ı M [ ç k k 
~· Yttlerin reislerini kabul zaffer, Lutfi ve Davut isimlerinde- l l e 1 are ŞQ Q ma I 

ew.ı '{ oroşilof İngiliz ve 1 di~idise tahkikatına başlanmıı- Da h ili g e vekilleri beş 
Dtvamı 4 üncüde Itır. 

Başvekil ve Hariciye, 
saat görüştüler 



HABER- 26 AÔUSTOS - 1939 

l .\.N: hayat sahası adr altında Karadenl
M. Zekeriya Sertel, A~manyanın ze ve İran toprak.anna kadar uza. 

bu defa da SUdot nlmanlnrı mese- nan snhnlar Uzerinde emelleri bu _ 
lesinde oynadığı oyunu tekrar et- lunduğunu açıkça ilan eden bir dev 
tiğini, mıwrimin ayni mevsim, ya_ let olduğunu dilşilnmc>z mi? !<~azla 

ni hn!at top~tınmııı, taktiğın ıı.ynJ olarak bu devlet §İmdi imzaladığı 

taktik, ynni Polonyada Almanlara 1 bir muahedeyi flç lıeş ay eonra 
mezalim ynpıldığt, metodun ayni bazmak, kendisine siyasi rejim ola
metod, yani hudutlarn asker yığ - rak kabul otti~I bolşcvlzrn dilşrnan
mnk olduğun.:, Hitl crln tıpk: geçen lığını bir giln lı,;ınde inkar ediver_ 
sene olduğu gibi Bnvyern <lnğln - mek gibi hnre;ç.etleri meydanda o _ • 
rındaki tenha köşküne çekilerek Iunca yann Rus petrolleri ve ben
Çemberlayndan sulh teklifi bekle- zinlerl ile zafere t:ırdikten sonra 
eliğini \•e ikinci bir Münihle kansız bugUn imuı.lanan ademi tecavilz 
zafer kaz .nm:..k emelinde olduğunu paktının tekrar parc;:.alanal)ilectğini 

lzmirde senenin itk indr ııe i·iim mahsuliim7n ihracı miinasebe
lıle evvelkı gün bo a donatılmış ve ilk mahsuller bayrakla1 la s:i.;lenw 
kamyoularla rıhtıma indirilerek vapurlara yiikletirmiştir. Mahsıllı'ln 
ı:apurlara yüklenişi. lima11da bulunan bütün ı·apm/arın dakikalarca 
süren düdük seslerile kutlanmıştır. ilk ihraç ediletı mallar şunlardır: 

söy.uyor . akıllarına getirmezler mi? 
Fal:at, s:ılh cephesinin karannm 

kat'i oldu~'Unu, ikinci bir Münibe 
<lPmokrnt devlhlerin yanaşmıya
caklnrını kaydederek diyor ki: 

Bunlar şüphe.siz kuvvetli \'e man 
tıki mtiUihazalardır; fakat siyaset 
aleminde bir takım hildiseler olu -

Alman b01ıdıralı Ankara ı·apum ile Anvcrse allı ton, Ftlt111 
bandıralı Pigmalya11 ı•apuru ile Amslerdama on lon incır ı·e Fclcnt 
bandıralı Lavclet ı•apuru ile de Belrikaya üçyi'i.z kasa üzüm. 

}"ukariki resimlerde üziim piyasasmın açılışı ile incir ihracatı flf 
nasebetiyle donatılan bir mavna ve bayram ;·apan ameleler göritJü)'Dr 

yor ki mantıki mUIAhazalarla izah 

~A?fı~ "Bitler içln yapacak iki ıey kal
mıştır: Ya Amerikan Cumhurreisi
nın veya Papanm uıla13tırma tekli. 
finl kabul ederek Polonya ile mU
savi §artlar içinde konu§IJlak dava_ 
srnı aulhen halletmek, veyo.hut bir 
taraftan tecavüze geçerek garb 
devletlerine bu defa.ki hareketinin 
blöf olmadığını isbat etmek ve on_ 
ları korkutmıya devam etmek. 

edilemiyor. Onun için Alman _ Rus 
ademi tecavUz pııktının yarın mey 
dana getireceği ihtimaller Uzcrin • 
de kehanette bulunmak mantıksız
lık teşkil ediyor. En doğrusu her 
tUrlU ihtimalleri göz.önünde tuta -
rak mUteyakkız bulunmaktır.,, 

CUMHURİYET: 

Öğretmen ihtiyacır ı 
karşılamak için 

26 Ağustos taar
ruzunun 17inci 

Blı inci oıkkı kabul ettiği takdir
d harbin önUnU almak lmkfUıı \•ar
dır. Fakat ikinci yola girerse, bir 
d 'fn kınından çıkan sllahm tekrar 
ltınmn girmesi ihtlmall azdır ve o 
,·ukit dünynn:n cmııaleiz bir fncia
ya o.tılma.eı mukadderdir. 

Yunus Nndl, "Balkanlar ciddi kn
rar günlerlndedirler,, başlıklı baş. 
makalesinde, istiklClline sadık bir 
milleti hiçbir kuvvetin esir edcmi
yeceğini, fakat her eoyden evvel 
milll istiklali mUciafaada herhangi 
sebebie olursa olsun gösterilecek 
ihmalin neticesinin ağır ve acı o -
lacağmı, onun için Balkıınlılann bir 
taarruz kan;ısmda vatanlarını be • 
rabercc mUdıı.fao. etmek üzere bir_ 
Ieıımedc ncele etmeleri luzımgeldi
ğini söyliycrek diyor ki: 

Bazı yardımcı 
kadroya 

öğretmenler asli gıldönümü 
alınacaklar ·e~ 

Bugün, Türkü zafere \'e istikbale cagıaı 26 '1ğı..sto~ s:-:\.'ahı g1jrlr> 

ll!tlcrin, Almnn • Sovyet mlııa.. 

ı -., ~n ccn:ıret nlarn.k bu ikinci 
· • tercih etmesi lhtl:nall daha 

, ı'..: ur . Bu defa blöfü iflAs cdcnıe, 
t .r d:ıhıı tehdit ile do.v--..!lmı yürüt -
ı . nin de ' 1kll.nı kalmıyacnktır. BU 
' uk da\'~·ft ı ""inde topladığt ordu
! .rmı dıı hiçbir zafer kazanmadan 
) rlcrlne cöndermek onWl için bir 

~lübi;-ct olacaktır. Binaenaleyh 
11 .l"r !}imdi bir çıkmazdadrr. 

• ' " 1 

·n.Nt r.:AilAJI: 
Huı;cyin Cahid Yalçın, bugünkü 
zrsındn, Çembcrlnynın h{ılti ümit
ini kaybetmemiş olmasına rağ -

ı n bugUn için sulh Umidlnln he • 
rv n hiç kalmadığını ve harbin mu
!ı kkak olduğunu söyliycrck bir 
1' "O vukuundıı TUrkiyenin \'W) c-

"Avrupayı kana boyayacak ve 
kan içinde boğacak harb boheme -
hal patlıyacak mı? Bel.ki evet, beL 
ki hayır. Fakat kUçUk milletler, bil. 
hassa Balkanlılar, işlerin cereyanı
na nnuının en !enn ihtimali göz ö
nünde tutmak ve ona göre do ka _ 
radarını ve hatta fiUl tedbirlerini 
almı§ bu1unmak .zorundadırlar. E • 
ğer m!lstakil milli hayatlarına hati
me çekildiğini göı mek istemiyorlar 
sa ve hatta eğer sulhUn vaziyete 
hfıkim kalmasını istiyorlarsa •.. ÇUn 
kil milletlerin kcr.dilerlni mlldıı.faa 

hususunda almış o:.S.cakları kat'i ka 

Orta okul öğretmen ihtiyacım 
karşılamak Uzere maarif vekil. 
liği bu yıl menşe vaziyetleri ve 
teftiş raporları müsait olan 100 
kadar yardımcı öğretmeni orta 
tedrisat kadrosuna almaya ka _ 
rar vermiştir. 

Bu karar üzerine orta tedri -
sat mUdürlüğü öğretmenlerin fiş 
ve raporlarını tetkik etmektedir. 
Yakında kendilerine tebligat ya
pacaktır. 

Yazılı imtihanı kaz.anan ilk 
okul öğretmenleri de sözlü im • 
tihana girmek üı.ere eylülün 21 
inci günü Ankarada bulunmak 
mecburiyetindedirl r. 

Sözlü imtihanda doğrudan doğ 
ruy:ı. orta okul öğretmeni olma
ya muvaffak olamıyanlar Gazi 
Terbiye cnstitUsüne girecekler • 
dir. 

ti ı i i.iylccc izah ediyor: rarlar, harb hallcs!ni gcıilctebilc -

Diğer taraftan her sene ol. 
duğu gibi bu sene de açık bulu. 
nan orta okul öğretmenliklerine 
yardımcı öğretmen alınacaktır. 

Buna ait yeni talimatname ya -
kında tatbik edilecektir. 

• Kopacak bu kıyamet içinde Tür cek telt tesirli çaredir. 

k.y<>nin vaziyeti ne olacaktır? Eğer Balkanların bUtUnlUğU ile ve Bal 
v ka;iin SC\'k ve idaresi üzerinde kanlar statükosunun mahfuzlyctlle 
TUrkiyeni:ı ve umur.ıiyctle, sulh clakalı Antant devletleri, içlerin _ 
cı:ıph<'ıılne mcncub veya bitaraf den herhangi birini hedef tutacak 
üovletlerin ira=l~ \'C müfekkireleri tecayUzlcrc ka~ı ayni maksatta 
hlkir.1 olı::aytlı lıiçbir zaman harb birleşrni§ umumi bir tesanütle şim. 
-·ıhur etmezdi. Fakat harb behcme diden umumi ve kat'i bir müdafaa 
l:c.1 cık:ıca~'1r..:ı göre, Türkiycnin de karannı vcrmi§ bulunmalıdırlar. 
i •ab eden tedbirleri alınası ve her 

Bu yll yardımcı öğretmen ol. 
mak üzere 1500 kişi vekalete mil 
racaat etmiştir. Cü.zi mikdarda 
yardımcı öğretmen alınacağı i -
çin bunların mühim bir kısmı. 

nm arzuları yerir.e getirilemiye. 
cektir. 

ıhtimnk k:ı.rşı hazır bulunması pek 
tabiidir. 

Türkf.tcnin siyasi taahhüdlerino 
gelince, bunda her şeyden evvel 
temin ve ilan edilmesi lnzım olan 
nokta. Tifrldycnin bUtün taahhütle
rine harfi harfine s:ı.dık kalacağı ve 

!l tnnhhiltler mucibince yiiklendiği 
vnziiclcı1 ifndıı ?erre kadnr tcred. 
dUd etm1ycceği keyfiyetidir. Tür -
kiye hiçbir macera aramıyor, hiç -
bir istila hırtır beslemiyor, yalnız 
hakkını ve vatanını mUdafaa. etme_ 
) i dilşüıUyor. Bazı siya.si taahhüt. 
!ere girişmişse bu da sırf müdafaa 
maksndll:ıdir, sulh ve aUkünu mu. 
haraza gayesile ycpılmı§tır. 

Türk~·enln siye.si tao.hhUUeri a· 
rasındn en C\'\'el Balknn misnkmı 

düşünmeliyiz. Bclknn misakı Bal -
kan de\'lctlc.rindcn birinin diğerine 
tecavüzü tı:ı.kdiFindc bizi harekete 
geçmeğc .sevkeder.,, 

\'AKIT: 

Havacılık haftası 
30 n~ustostan 5 eyJlılc J.ndnr dc

\'am edecek havacılık h:ırtnsındn bü
tün ktıztı ''C nnhiyclerdcki hnvn Jm
rumu şubeleri tnrnfından müsamere· 
ler tertip edilmesi k:ırarlaşmıştır. 

,, Kadeş,, geldi 
Almanyada daha dört 

vapurumuz var 

Almanyanın Rostok lima
nından hareket ctmİ§ olan Ku.. Tophane rıhtımı deş vapuru ı 5 gün süren bir 
yolculuktan sonra nihayet dün 

genişletiliyor :~~i~.4 te limanımıza gelebil. 

Yolcu salonu karşı- Bu yeni vapurumuz 3500 
sındaki binalar tonluktur ve Mersin hattı için 

ısmarlanmı~tır. 

yıkılacak Kadeşin de gelmesiyle bu. 

Tophanede Deşinci Şube'nln gün Almanyada ancak dört va. 
bulundug··ı ~ugUnlcU ''Olcu salo- purumuz kalmış olmaktadır. 

' " 8 1 .. . 5300 t nunun karşısmn dUşeıı binala- un arı~ uç tanesı O~· 
rın istimUl.k edilmesi ve burası· luk Dogu, Savaş Vt'. Egemen ı
nrn rıhtımr. ilft.ve edilmesi bele- sim~erinde .en büyük ·ve ~i~ ta. 
eli ye \'Cm Una 'rnlc vclcfllctf tara- nesı de yme Kadeş tıpınde 
fındnn knbul edilmiştir. Şalom vapur!andır. 1 

Siyasi vaziyetler karışmaz~m 
Cadde Uzorinde olan binala- bunlar da iki ay içinde tama. 

men memleketimize gelmi~ o. 
'a~nklardır. 

Pasif korunma iş:erinde 
vazıfe alacaklar 

Pasif korunma komisyonu dün 
toplanmış. mahallelerde yap:lacak 
yangın söndürme teşkilatı etra
!ın!da kararlar vermiştir. 

46 • 4 7 yaşındaki erkeklere 
kaymakamk.r tarafın.dan vazife
ler verilecektir. Bu vazifeler pa
sif korunma talimatnamesinde 
izah edilen hizmetlerdir. 

ka\'uşturan büyük taarruzun başla- ı'ü·I:. top:a -:ııın ses,lP yurduıı uf~ 
dığı günün on yedinci yıldönümiı· :ırır da d')~:j,:ı zafer · güneşini ,« 
dür. C't>ğe ve .;cJfm.!amdğ<ı da\·ct ed11 

Bundan on yedi yıl evvel, 26 a- mişti. 

ğustos sabahı Afyonkareıhisar O\'a· Ebedi Şef:;ı "llerı!.. emri P'..ı 
lannda §ahlanan Mehmetçiğin sün· ı:ı~ ı· 
giisü, arkasında tek bir kalb gibi atlısına kanat, Türk piya Jf 

kuvvet, Türk topuna ses oldU· fı! 
çaı pan yurdun bütün gözlerini top· zmir A~yon ov·cuannda gizli bf~ '. f 
[ayarak dü~man siperlerini delip tına gibi top.anan Türkü biı ır.:ı:fl 
ooeçmisti. ı a·ı·roor 

~ za hct ınoı:: \'a.çı ~ K ' t\'d arın ; -
Türk ordusu bir tarihi, bir mille ~iperlerı:ı ;,ii.erinden- a~mp l ~ 

ti, bir ülküyü temsil eden I:bcdi 
ula~tırdı. 

Şef Atatürkün, yurda saldıranla· .. 11.ı• rm '\·atanın harim ismetinde .. bo- Bu bü; fJ\ &ü:-iln ;ıldö.n~ıı:'.J; 1" 
ğulacağı günün geldiği emnnı ve dün mt"·r!o:ete ~fer ve ıstıktA• ,, 
müjdesini büyük başkumandanın- z:ındrra.,, bug(ı:, de ayni eırııı.;> 

Çor: Um da Se 1 İn ~ ~l1 bugiln alnus ve insan ö{tıılları· \"C .gtırurl,ı yurdı..ıı .:rn.-kaddtS • . 
nm bUtUn macernıanm :rdyıdtetı 1Ui:I n~ı<lHiI vll t:'lJ: I .) L•L c::Ufür,;_ı ~• 'ıJ 

.:ı 

1 gedren eski t::ıı ;hi bile şaşırtan bir dC' ~ekl·ye:ı Tti. l\ C•. dusumın Ôııll 
zarar arı süratle bu emri yerine getirmek için ğüsünü öperek bu mesut ~-ı!d .,~ 

bugün ileriye atılmıştı. rr:ünü ~:ıt:t:lay.-'1 ::1t-nJeketın .. , Hayvr..ı · ~ ve mahsul 
zayıatı fazla ... 

~·:cak bir nğustos .ıkşammm ağır- sevinci:ıi curan ve duyuran . 
lığı altında uyuyan ovalar, tepeler, ber .. okmı.ıcu}arını tebrik~ 

Çorum, 25 (A.A.) - Sah g;ı. l B k 
nü burada husule gelen sel neti- ş an a· sının 
cesi 130 haneli Duğaba~ı köyü 

tamamiyle harap olmu§ ve bu köy 

15 
d l 

halkının ev eşyaları ve harm3n ı'n c ,· o··n u··m g l ı 
mahsulatı .sel tarafından götUrül. 

müştür. Bu meyanda bir de ~o- Bu . münasebetle An karada küçük tasarru t hesaP·'~ 
cuk öJmüttür. Hayvan zayiatı 

mühimdir. sah p'.erı arasında ikramıye keşıdesi yapıldı ~ 
Teslim köyünde 200 hayvan te- t~ Bankasının bugün 15 inci dö- bul), Nihad 22156 (BeyoğlU)•o· 

lef olmuş, Mühürler köyünde bağ nüm yılıdır. On beş yıl evvel E~- şaıd 23223 (İzmir), Yusu: 21 SJ 
ve bahçe tamamiyle hasara uğra- . ş f ı (tzm·ır). s--ra 19875 (tzmır). di Şef Atatürk, Mılli e smet , ... 
nu§tır. ı · ) 

İnönü ile beraber bankanın teme. riyc 22859 ( zmır , _,~9,t Türkaişe, Çalkışla köylerinde lini atmıştı. Bugün: kadar iktı- Bundan başka 25 taliliye e.> ~· 
de ehemmiyetli hayvan ve mahsul . -.l b .... k b' 

1 1. ıı:.6 
1.1. 

• • · beşer 
. .. .. sadıyatımı~a uyu ır ro oy. ıra, ., ta ı ıye oe yırmı 

zayıatı vardır. Kayı koyunde 4 ev / 
1 f d ...... 

1 
.. nayan l~ Bankasının kuruluş ser- r:ı is .. bet rtmı.ştir. ___.-su ar tara ın an goturu muş ve.. . . . 

d .. k" ... 1 .. .. D" k .. d mayesi ancak 1 mılyon hra ıtlı. '1 IJ 
ort ışı o muştur. ort ıJı e . .. ·· .. b · z f b 1 " 
_ l d M h h Bugün yıl donumu munase etı. a er ayranı agır yara r ır. a sul ve ayvan .. .. . 

• t üh' • d' B k"" d k' le bankanın butun şubelerı kapalı- k 
zayıa ı m ım ır. u oy e ı za_ h 1 
rar miktarı on bet bin lira tahmin dır. az 1 r 1 
edilmektedir. Kumbara ıkramiyesı Kolordu Kumandanııgı 

Ovasaray köyünde çay kenarın Ankara, 25 (A.A.) - Türkiye 
Iş Bankasının 15 inci yıldönümü merası·m prOg-ramını daki harmanlar tamamiyle mahvol 
münasebetiyle kumbaralı ve kum. 

muş ve bir çocuk ölmüştür. Umu· hazır•ıadı 
barasız küçük tasarruf hesapları /.' 

mi zayiat miktarı kat'i olarak tes.. Kclordu kumandanlığı 30 ~ 
bit cıdilmekte:lir. Felakete uğra- arasında tertip eylediği ikramiye· şell' 

nin keşidesi b:.ıgün banka umu_ g.ıstos Zafer bayramını~ rDf' 
yan yurddaşlar tamamiyle açıkta. · d k 

1 1 
· · bır P 

mi merkezinde ve n~ter huzurun- mı:: e ut u anması ıçın jJI' dır. Vilayetçe ilk yardım olarak ·ı:ıı 
da yapılmıştır. r.ım hazırlamıştır. Merası "• felaketzedelere yeyccek gönde - ıctı• ~ 

Yekunu sekiz bin lira olan ikra. yeziö meydanında yapılaca tatııi' rilmiştir. 

335 Doğumluların 
muayeneleri 

miyeler.den iki bin liralık birinci Her sene 30 Ağustosta ~itil!' 

d·ı d f' ,. •· cı.ılP'· ikramiye istanbulda 49.309 numa- e ı en or u ter ı .ıste .. ı 
ralı hesap sahibi Yaniye, bin lira. reisimize arzedilmiştir. rııer" 
lık ikinci ikramiye Bursada 8.163 Dumlupınarda yapılacak tJf• 
numaralı hesap sahibi hmaile isa- sim programı da hazırlanrıı•~ 1,,o 

Sarıyer aakeriik ıubeıinden: bet etmiştir. 30 Ağustos günü saat :0111"' 
Subc:niz:: kayıtlı 335 doğumlu iki yüz ellişer lira kazananlar: da mer~~:m başiıyacaktır. 1>'Ôes" '" a. ı , 

ve bunlarla muameleye tabi olan. Faruk 4260 (Ankara, Şadiye luprnardaki mcçh':'l as~~r ~ıt"e 

Asım U!, buı;UnkU ba§makale. 
sinde Alman - Rwı ademi teca'vilz 
paktının nmell neticesini tebarilı 

ettirerek Ruııyanm Almanya ve 
1talyaya petrol vermesinin sonra
dan kendisine çok po.halıya mal O

lablleceğtni kaydederek diyor ki: 

rı limnn işletme umum mUdUr
JUğU, arka tarafa dUşen binala
:-1 d;ı. belediye istim H\lc edecek· 
tir. Buradaki binalar kısa bir 

"Sulh cephesine iltihak etmek zamanda. yıkılacak ve bu suret
ic;ın binblr tUrlil şartlar ileri süren le hem cadde, hem de rıhtım 

blr de\·lctln bu defa lngittcrc ve genişletilmiş olacaktır. DUn ak
~ *''Mlııe 1ttrfbe b<hr gide. şam Vali ve Bch•dlyc Relsl Lllt
bflecP.k btr ıekllde Al0:anya ile bir- ti Kırdar ile limanlar işletmesi 
lö.'mlh oh!:ur hatıra gelir mi? Son umum mU<lUrU Hnttfi bu iş Uıe. 

ların muayeneleri eylül 939 ta- 16298 (Ankara), Yorgi 264 7 (Er. ne Büyük Millet Mechsı, ıııl~ 
rihinde'1 itibaren birinciteşrin 939 zurum), Erik ~853 (Kadıköy.. katet, vekaletler, ordu v-e ıco""' 

Ankara radyosunda gayesine kadar cumartc!'!i ve pa- Yüzer lira kazananlar: Leyin pi:rtisi tara~m.C:an çelenktcr 
zar.dan maada çift günlerde sa. 35130 (Ankara), Hamdi 18388 lacaktır. 

8 
~· 

.. ... 
ra' Ru;.ı&r Alma::ıyayı dUne kadarrlndc görUşmUşlcrdfr. 

Sabah neşrıyatı hah 9 dan ak§am beşe kadar yapı- Ankara, Gündoğdu 40 (Edremit), 19 vilayetten Dumlupınar tir· sO 
Ankara, z~ - Ankara radyosu. lacağından yukarıda yazılı olan. Mehmet Parı:ıcı 3081 (Kayseri). şer kiş.~ik hey!tJe,· ~i::leccl< ti ti' 

nun teşrinievvelden itibaren sa
b:ıhlarr da neşriyat yapması ka
rarlaşmıştır. Hazırlıklar yapılmak 

tadır. Program hazırlenf""·-~-... 

ların mezkür günlerde Yeni köy - Latife 961 (Ordu). Sabiha 1078 ağustos gecesi radyoda pa'.ıe''~ 
de Sarıyer askerlik şube mci'kc- (Uşc:k), Zeki 6300 (Kc:.·lıköy). ~- rafından bir konfrr:no: \'e~nPıV' 
zine gelmeleri ilan olunur. Gelme 1 li 56908 (İstanbul). Rafacl 59568 Hal': :·ılerinde toplan utar y 
-·rnl'!r ceza va r.armlacaklardır. (ts~anbul). Ş:rife 61603 (lstan· cı?ktır. 
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aşamak sanati,, 

va~an: VASFi RiZA ZOBU 
1-

ı\.\L\.\; 
tirı . l).nz Fransız muht1r-• 

erın· 
Oi• 

1 
ın en cazibi M. A,1drc 

"0d ~ eq· Ugunu iddia ede:~.Pk öy. 
\·e~r0run1 ki yanlış bir !1i.i 

kend· ıs olmayız. Hem o, ya 

Bu sene de leyleği 
ayakta gördüm galiba!. 

ı. 1 tnenılek 1· · d ~·ı b Şehir Tiyatrosunun değer. ı·arı ·e mm egı • as 
l\jta a~n karileri icin d~ 1 cı.zip- Ji sanat~<~ rı Vasfi Riza Zebu, 
Ye: arı .bizde de okt~l1l!) or; bugünden i'Cibaren bu sütun-
lı, -1.~dar 1 klimler, Disraeii'nitı larda çıkacak yazdannda, 

,&İbi 1 
e Çemberi, Cephe solıbet- son defa otomobille Avrupa-

. ı\l~ lllühimleri dilimize çr.Y- ya yapbğı seyahatinin ve o-
e"' rt Thibaudet, hayli za radan Amerikaya gidişinin 

toıe ·~'.· ondan bahser•crken: entere~an görüşlerini ve inti. 
ldu.r rance'tan açık kalan ye- balarını anlatmağa başlayor. 
doğ~cak., diyordu. Bu tahmi;ı *** 

tıı kit Ç\ktı: M . Andre Mauro- Bu sene leyleği ayakta gör-
iler a~ıaıı da Anatolc Frnn • düm galiba. Altı ay, tiyatronun 

ltıd gibi Okunumr \'C karıier penceresiz, havasız sahnesinde 
·t'..Q a ~Ynı ZÜmre;·e hitan ~di geceli gündüzli.i çalıştıktan son -

ebıy t a halka a ~seven, doğrudan doğ. ra, tatil devresini, hayla<.. mek -
~1'.lh hıtab eden eserlerden tep çocukları gibi; caniian ve gö. 

-·ıt}·a 
~bes ~: ciddi rneseıeleıcırrı nülden çekiyorum. Otuz bir mart, 

n, fak SUnı!e bahsedilm..'!lİr.i i.3- Türk tarihine belki, kötü bir gün 
't cer at hazpcrcst olduğu i;in olarak geçmiştir amma, Şehir TL 
arı d;~anıarının ba~ınd1 6İden, yatrosu sanatkariarının "Azad,, 
lJaıı b~ran çetin kit~pl3rdan arifesi olduğu için pek mübarek 
t~rıu ır Zümre. "Sonob., 1arın bir gündür. 
~ıııtı sevdikleri kitaplar v;ırdır: Çünkü sanatkarlar ''Bir ni
~ ~1 gerçekten okıırnazlar, san,, la güneşe çıkmak, nefes al. 

11f ennıek lazım geldiğini bil. mak hakkını kazanmış olurlar .. 
~!~ ın Ö\'erler· ikinci kıgmı i::ıe Anlamıyorum, fr..tiyarladım da 

'a"I ' k k d b llQ~ :• ıyarak okurlar, onların ondan mı; yo sa ~ or um ozu-
llıa. 1ncelikleri kavradıkl.m i _ luyor da sabnede kendin;.ı.i fazla 

~~%ıor sanı; kendileri -o ıN· b;n b;Ç~i~~a-;;~;~~~:~l~~-;İt~ 
· ı\ııor~1kleri için iftihar ederler: cı ayın nihayetinde, ıslanmış, çü. 
~nat 1\Iaurois'nın K!~~plan rumüş, iş görme kabiliyetini kay 

ilci n Ole France'ınkiler '!,İbi, , ı.: bct:niş bir nesneye dönüyorum .. 
t del\1e~idetıdir. Onlara fey1~alade Ne kafamda düşünme hassası, 
e İ!h~.e kalacaklarını iddia et- ne vücudumda kıpırdama. hareke 
d ·"\iln ti kalıyor .. Tiyatro kapanıp da 
• .o~~!~1%nc

1~0~~~.;~ ~~r:ıd~ .. ~:l~~r~ kendimi, bizim köyde, evimin ya 
ı Pek tak odasında, biz.t.at yatağımın .ı. l•\k bulunmadığını fark<:- . 
·, " at nçinde buluyor, orada solu-<;•e ba·ı zarar yok: herh:ıngi 

'<ı yorum .. Ne kadar zaman sürer · eıı ·b Ylnca da kolay Kolay e_ b 
Itakanıayız. u sırtüstü yatmak bilmem .• Fa. 

~l Y.at bir gün geliyor ki, baharın 
:ab ı\ntjr· kokusu tam burnuma kadar da -
lfq 1daa·e. l\faurois'nın en yeni yanıyor .. Bir gün geliyor ki; çi. 

1i. (l ılımize çeYrildi: 1 ·aşnmak çeklerin rengi gözlerime kadar 
~tıı, b! · Bu da evelkilcr gibi tat. yakla~ıyor .. 1ştc o zaman, kabu-
a~~ ıze birt k d .. u··n:'.der a- w 

ı~lll( \'ehı-...· . a ım uş - gundan sıyrılarak uçan kelebek-
' 

1ıııı "ıtnı vererek okurı :yor. Jerle beraber, ba!la da havalan -
'!\>,: di:slı~~a ismi: "Un art de ma hevesi musallat oluyor .. Bir 
JıQı, de· 1'urkçecle Bir yaşamak gün yine tırtıl olup sahne dekor

ı \'e llseydi şüphesiz güz~1 ol - !arma yapışmcaya kadar o diyar 
ttı~~la~1ı~~ki de fransızcadaki ma- senin, bu diyar benim, elim asa
."'lt ~arı Zdı. M. 1\1aurois. "Ya- sız, srrtım abasız dolaşıp duru . 

ati d V• " 'b b l :!}'~ •• "y " emegı munası u • yorum .. 
l'a aşamak sanati", "lstc Geçen sene orası, evvelki sene 

~\·ll1e~ı· tr: böyle okumalı, böy. şurası·, ~imdi de yolumun üstüne 
;-)~. ı, bö 1 "' 
· ihr Y e kumand:ı etmeli, Amerika çıktı .. Bilmem buna ser 
r~~i .. 

1
;;triamalr,, dernek olur; serilik derler mi? .. 

• ''b .. \Jn a t . ' 
lir <-lfı)>Je r de vıvre,, de :-nca"' Deseler de, yüzüme karşı söy. 
.ır~··· illa de Ya~anır, böyle de ~c
Jr eıfe itası \'ardır. Bu nwmce'ı 

liyecek değiller a .. Hem ııe der -
lerse desinler .. Ben o yerlerde ne 
!er görüyorum, ne acayip, ne tu. 
haf şeyler .. İyilerini yazıyorum: 

Allahın bir kulu, yarım ağızla 
olsun "teşekkür ederiz,, bile de • 
miyor .. Derken bir de hoşuma 

gitmiyen bir şeyle karşılaşıyo

rum. Onu da yazıveriyorum: "Tc 
şekkür,, c susa!'! ağızlar bu sefer 
"tekdire ... açılıyor, sövüp sayıyor. 
lar .. 

Adam sen de, nt. derlerse de -
sinler .. l\faamafih, bu seneki yo. 
lum üstünde bulun.anlar ne met. 
he, ne zemme aldırış eden milleL 
lerden değil.. Onun için, bu sene 
hücuma uğramaktan korkmuyo ;
rum .. Asayiş berkemal.. Elimi ko 
lumu sallaya sal!:~ya bu eski, köh 
ne dünyadan; t:ıptaze, .yeni dün. 
yaya ağır ağır ileı ayeceğim .. Ba. 
kalım ayinei cl'vran ne suret 
gösterecek. 

*** 
Leyleği ayakta gördüm gali

ba, demiştim .. Değil! Ayakta de. 
ğil.. Bu sene, uçarken havada 
2ümUs olaca~m1 .. Yolum övle u. 
zun ıkı ... 

Amma biz buna gelinceye ka -
dar neler gördük:!.. Geçen sene 
"Kaf dağını,, aştık.. Leylamn 
Mecnunu, Ayvazın Köroğlusuyla 
a9ık attık .. Dağ bayır demedik. 
Güneşin doğduğu yeri aramağa 

gittik. Şimdi battrğı tarafı mı 

bizi yıldıracak!. "Ya Settar!,, dL 
yip sefere koyulduk işte .. 

*'** 
Evimin önünden otomobile bin 

dim. Niyetim, Fransa sahillerin
de, Bahri l\!uhiti Atlasi kıyıların 
da inip, Kristof Kolomp gibi, bir 
gemiye atlayıp 'Hindistaiı,, m 
beri tarafını bulmak.. "Kristof 
Kolomp gibi., diyorum. !nanın 
ki; ondan hiç bir farkım yok .. 
Aklımca, azim ve bilgice demek 
istemiyorum, estnğfürullah .. ben 
zerliğim: Onun. Amerika hak. 
krndaki vukufudur ... 

O, vapura binip Avrupa sahille 
rinden ayrılırken, Amerika hak
kında ne biliyorsa, ben de onu .. 
O, acayip bir memleket, yine a. 
cayip insanlarla karşılaşacağım 
her halde biliyordu. Ben de bili. 
yorum .. Amma onun, bunlar hak 

lııı ~~·d ;de etmek bilmem kabii 
tııJ~~·a~~· ~ütercim fazla arama· 
~ , g .. kıtabı yer yer o!mdum, 

Korkunç bir karar 1 

. . . ....................................................................... ~~~ ........... , 

Dünyaya henü~ akıl hakimse 
neden harp olamaz ? 

Yazan : M. DALKILIÇ 

DÜN\'.\YA eğer henüz 1!uur \e :ıkıl hakimse, hiu.lbckr henüz 
aldın dizgininden kurtulmuş değilse ,.c insnnlar hcniiz hen

di mukadderaUarına l•endilcl'i hükmet1emiyccck lmdar !:>UUrlarmı 
kaybetmemişselcr, bütün J,orkuııç güriinü5iinc rağmen, lı:ırb ola

maz. 
Bunwı için aklın sayıp dökeceği scbcblcr, <s<mırız ki, 5udur: 
1 - Bugün bir gaflet lıarbi yaılılınasma :ıı·tıl• imkan lmlma

mıştır. Çünkü bii~·üğünden küçüğüne l<adar bütün de\ lctlcr tepe. 

den tırnağa kadar siHl.hlanıı• hazrrlanmı.,ıardır. Çclwslo\·:ık~·a hacli
scsindrıı en-el höylc bir harbe, n:ıı:ıl'i bile olsa, ihtimal olabilirdi. 

Bugüp bu lınkanı.ızla~mı~tır. 
2 ~- Gerek demokrasilerin, gerek totaliterlerin, yani çarpış

mıısınılnn korkulan iki t.arnfm mes'ul şl'flcri de lıal'bc d('ğccek, 

yani bir harbi tar~ zaruret haline getirecek l ıiçbir Anupn me
selesi olmadığına kani bulunduklarınr rn kati Ji;.anla söylemi)lcrdir. 

Ilclc mlllrtlerin tamamiyle bu kanaatte ohlul>larıııa )ek ' e ı:oüı>he 

yoktur. Bu kauan.tıeri hilafına harbe girecek n'! bir clcy)('L ne bir 

millet oramaz. 
3 - Harbe saik olacağından l\Orkulan rğcr Ru-. - Alman adC'mi 

tecuüz pakh ise, bu pakt CYYclô. iki tarafı rln hcrhanıı,i lıir fo_ 

ca\'iizdcıı mcnctmeldcdir. 
Bundan ba<:ka Japonya mihYcr de' Jetlerinden tlı,arda. l•alnn.)-

tır lii, bu, mih,·cr de\'ldlcrinin deniz harbinde miithi) bir 
uğrama.a.1rma scbcb olmuştur. 

zaafa. 

Ynlnız kar:ı harbiyle, ı:.üplwsiı; ki, harlı bitcm('7.. 

Sulh eeplıesi denizlerde ınüflıi5 bir surette hakim bulunuyor. 
O hıthle hu kadar büyük bir mu,·a1.cnrsizlik ortndayl<en harb ola-
m.az. 

..ı - Nihayet, bu~ün de,·ıetlcrin basında bulunanlar hir cihan 
harbinin ne dPmcl• olduğunu çok i~·i hilen ye as!:ı nlC'cnun olmıya.n 
insanlardır. Sulhlc hallohınabilir mrselclı.>r if,'in medeniJl.'ti atc~c 
\'CrmelPrine imkan diişüniilC'mcz. 

O halde yapılan !tarh lıazırlıl~ları nrdir? .. 
Buızün politika. yaJnıı, kunetıc ~·iirümektcıHr. 
Illitiin hazrrhklar yıldırım harbi <kııilcn bir .~nflet hnrbi \'e i 

son zamanlarda. ~öriilmüs olan cmrh akilere artık meydan \'erme_ ~ 
mek h:indlr. : 

IIuJasa, manbk, mutlaktır ki böyl~ konu511) or. Ancak, insan- ~ · 
far henüz onu fşlt cbill;rorlarsa... ! 

············•···············································································••·· 
kında hiç bir malfımatı yoklu.. yok gibiydi.. I•'akat bugün "Lü -
Benim de .. İşte benzerliğimiz.. leburgaz., a kadar açılmış olan 

*"''* asfalt yol &yle güzel ki. Altımız 
A..l--·- ı...:-!, .. =-:,,.1- ro>--.1.< dcı-hl r-ubttn•rttffiC'J"°Yapa gibi 

çe bir yere çıltsa da: kayıyor. Onun için, ben Lüle. 
''Ey ahali, Amerikaya nere. burgaza kadar süratle yürüyüve

den gidilir?,, diye bir sual sor- receğim .. 
sa .. Herkes gözfuıün önüne harL 
tayı getirir.. Kimi !stanbuldan 
vapura bindirir, İtalyadan. yahut 
Fransadan aktarma yap~ırnrak 

yolu gösterir .. Bir başkası, Sirke 
ciden lreni kaldırtıp , ya Fran
saya, yahut Alnıanyaya yollaya.. 
rak, falan filin limanlardan trans 
altantikleri tavsiye eder .. 

Fakat, başka 1:·ir adam çıksa 
da: "Efendim, Amerikaya Edir
neden gidilir., dese; bu: "Üskü. 
dara, Sivastopol, Batum yoluyla 
gidilir,, demek gibi birşey olmaz 
mı? .. Amma, hıç tc öyle ~eğil.. 

Mesela işte ben, Mecidiye köyün
deki evimden vedalaşıp, arkam -
dan da bir kova !.ıU dökt;ırdükten 
sonra, Beyoğlu, Eminönü, Rıza _ 
paşa yokuşu tarik:tc A.merikaya 
gidiyorum. Rumeli, Makedonya, 
Bcsarabya yoliyle Amerikaya .. 

Bu yolda ilk merhale "Edir
ne,, dir. Bu güzel şehre otomobiL 
le gidebilmek için geçen scnele -
re kadar, hemen hemen yolumuz 

'*** 
Her tarafta imar göze çar· 

pıyor .. Ben bu yolun yabaİı.cısı 
değildim .. Ev\'elki sene de ayni 
vasıta ile buralaı dan geçmiştim. 
Amına bugün yabancısı oldum .. 

Her taraf, her geçtiğim şehir, 

öyle değişmiş ki.. Muhacir köyle. 
ri imrenilecek kadar şirin .. 

l\füfettişi umuT!".ilikle, kızılay, 
elele verip geçen senelerin dağla
rına, bağlar kurmuşlar. Balkan . 
!ardan hicret eden Türkler, bu 
yeni köylerin z·.ırif köşklcriı:e yer 
leş tirilmiş. 

Sokaklarından geçerken dua 
ettim: "Çoluk çN.uklariyle me -
sut olsunlar.! .. diye. 

Dedim a; her ~t!ıirde bir faa. 
liyet göze çarpıyor .. Bunda ''as. 
ker., in çok tesiri vardır. Şansı 

olan şehirler: fırka veya kolor -
cJu merkezi ola'1 ~ehirlerdi.·. Or. 
du evleri, komutanlık binaları 

şehirlerin birer ziynetidir .. E
dirne yolundaki şehirlerde de bu 

(Dc1·1mı S iwide) 

Çifter çifter mi başladı ? 

ltıı~ llzeı bir türkçe ile 
., ~· As 1 
\'~ 1 lazım olan da bu idi. 

~~lls ~ll'ıak 

R Ü\'TER ajansının Tokyodan bildir
diğine göre Rus _ Alman paktmrn 

imzası Japon gazetelerinde büyük bir infi-
har ne müthi-; bir karar değil 

Lif dl.'ğil: 
mi ? •• O

TOMOBİL kazalarından !;İkiiyct c_ 

dip duru~·orduk Eı;~·runuz: 

Galata. rılttım ca.dtlC" ... inde ~oför Alinin 

·~ kı~ıa sanati", daha ziyade 
• ~. tn· rın &İttikleri bir mücsse -il\ l\·er .• 
ıir 3 kt'ln Sıte dcs ı\nnalcs'da ve-
<i"' kitah · reranslardan n-.ürckkc;> 
~ııbiı I'. t-., ! 1\ 

• ır 11 • "'1auroi3'nııı ~özleri 
. <. l\ıtab e kadar zc\'kle dirılenmiş

~~~ ın t" k 
tı~ "n d ur ·çc::.ini okuyacak o

~~· a o 1 ede. Ze\ki bulmalarını te. 
tırn. 

~Nurullah ATAÇ 

r;ı J 1-l 
r '-~. tınaa, k. b . . '>rt • ıı f/ wı, 50 kurıl§. 
r 

11 İ.1 • ret1iren: L • C. Müler-
• 'ı ıı117i • • • 

'"ı 'h/ ıııçın lamam yazma-
'; IJ;ııa,f .. 1 ıilı:z 1 nı; ıl:na ile çalışmış; 

' ek isterdik.) 

aile tefsir ediliyomıu!:/. 

Gazeteler Alma.oyanın ideoloji saha-

sındaki mütt~fikinc ihanet etmiş olduğunu 

yazıyorlarmış. Japon gıuetcJerinin bu hid. 

det \'C infiali Berlinin Japonya - Rusya a • 

rasında da. bir ademi tecavüz paktı akte-

dilmesi nıaksa.dilc tM·assutta. bulunacağına. 

dair ol:ın rivayctlrr üzerine büsbütün art- · 

mış. 

Bir Jaı)()n gazetesi ~u tcklirtc bulunu-

yor: 
- Japonya bii~·ük infialini, büyük hiıL 

dedmJ 91kiat ee.&ek RreWe w.r ...... 
dir!_ , 

Bü)ük hiddeti sükut etmek suretile iz-

Dağ dağa küsüyor! ..• 

Çıkmaz bir anket! 

BiR Al17('tC lıiila o ~ok 

ı ' devamda. 
mühim 

Okuyucularına. şunu soruyor: 
- Kadın hangi ytı5ta. giizcldir? .. 

'Xc bryhudc bir zahmet değil mi'c •• : 

Çıinkü bu mesele ta.ruk mu ~· umuıfaılan, 

~·umurta mı tarnktan çıkmıştır meselesinin 
aynidir. 

)\adının lıanı;l yaşta ~iizd olduğunun 

bilinmesine iml<iin mı ,·ar! 
Çlill.ldt -.. bUebflmek l~ht evveli Wr 

kadının ~·a.şınr bilmC'k ~erektir. 

idarcsinılelii J:ıl<si otomobili biri 

biri erkek ilii ki~i) i birden ı:iğncmi~ ! •. 

Yahu, l<i5rr ikl)rr yı•nrn armuttur!... 

Bu kadar bira ne oluyor ? 

B lR.\ ucuzladı. Arkasından ~azetekr 
feryndıı ba.5ladılar: 

Uuhran içinı.Jen çıkılmaz bir hal aldı, 

sarfiyat ~ittikçe artı~·or, bira ucuı, falmt 
ort aıhı yolt, hrr ~·<'r<lc bira ihtikarı hn)ladı ! 

Ne oluyor, anlamıyoruz. Bu 
s:ırfi~·atı nl.'<len? .. 

Yoba halk ekmekleri 

kadnr bira 

yumuşa.tabii-

mele için biraya mı ba!'ıı·ııl yiyor?!.. 

ıuı 1 1 1111 llll t 111111 lllllUllJJllUt 

!PRATiK Hayat i 
BılgıJerı } 

...................................................... i 

Ilu;;ündcn Hibarrn, olm~ urula
ı·ımı:r, mütelıa"sıs hil.' he~·ct ta
rnfınılan idare <'tlih·n bu .. üturı_ 
da an ... iklopedil> bilgilrrinj art

tırncalilar, ha~·utın lır.r ı-n rım

sı h:ıkl<ın<la mnliımn.t lmlabile
reklndir. Cu ya:ı:ıları kc ... ip 

saldamal,la kıyml.'tli lıir e~er 

lı:aznnmı!} olacafo•,ınız. 

~ 
1 

1 - KH~rlik. 2 - ,\Jrnrd anahtarL 
3 - ;\di diyapazon. (1.a. ~<.'~i iı:iıı) • 
i - Dürt notalı diyap;,zon. 5 -

Pc: tonlu lli:rnı1aı.on. G - Kromatik 
diyaılazon. 7 - ,\nahlar n~ kö5elik 
bu ~cl\ildc tnlnlır. 

Burada tellerin nasıl :ıkorıl <'dildiği 

görülüyor 

Piyano akordu 
Piyaııoıııın ~ok ~·:ılınması, uzun 

müddel ıııclrlık hır:ıJ.. ı lııınsı, Jmr~ Uık 
rulubet vesaire ::ıkoı;dtııtun lıozulrıı:ı. 
sını intaç eder. 

Piyano akordu s::ııla krııı•ın:nrın:ı 
vııkııfl:ı k:ıhil ol.ılıilir. Akonl ahenk 
ıl<'ıncktir. Y:ıııi tellere verilen ıııulı -
!elif nolularla clılc edilen :ıhi.'ııl,d::ır 
'eskr ckrııl'klir. Tt"llere Yerilen ıımlı
ıclif sc,lt-r kulağı lırm::ılanınm:ılıılrr. 

Bt: .~e.,ler on iki notacl::ın ilııırcl ,.e 
ı.:ııııı denilen heyeti ııınuıniycy~ lc)kil 
ederler. 

Akort iri11 ameli mııllcr - Eğer 
lnınir r<lilrcck bozukluk m[ıhiııı n: 
umumi ise (ıııcscl:i teller kop:nıı~, :ı. 

kort lnmanH'll lıozıılrııuş ise) lıir pi
yano akoı·L u-.ıasıııııı cdlıi liı:ı:ımdır. 
Eğer Jıozııkhık harir \'C l'lıcrnıııi~ elsiz 
ise buna lını·cl yoklur. 1\l:ı:ıııı:ıfilı a • 
kordu y:ıpıılıilnıek kin ıııu~iki lcn an 
l::ıın:ık, y:ıııi seslere kul:ı;':ıı ::ılı~;!, ol
mak, i'ılatı Lİ7.İı" · ri elde lıulıııı
dıırınak ş::ırllır. 

Du alcller uçllir: 
a - fiil' tliy:ıpazoıı. 
llir s:ıılt•ıııc ilt• lınli ilıliza;ı:a Sl'Iİ

rilcn el iy:ııınzon di ileri ıliirıl iiııdi ok_ 
lavın (la) sııı::ı ıııu:ıclil tahii lıir ses 
\·erirler . 

lı - Tl•llcrin lıağlt olt.lıığu nı:ıka -
r:ıc ı klan c:cvi rm C'ğt• nı :ı lmı s h.ir :rn:ılı 
l:ır. 

c - Ynııy::ııı:ı. lıııhıııaıı !elleri tec -
ril etlip ilıtizazclan ıncıı için ı:çl,ı, ı 
deri veya meşin knplı hir ağ:ıı; ka • 
nıa. 

Akort yrıpııınk için e\·vcl-"t pi ya • 
ııonun üst kapa;ı, sonra ela ki:h·) eyi 
kapalnn üstiivarıeyi kaltlırınız. llııııu 
ynptıkl::ın sonra ııiy;,ıııoııun öniiııc o. 
turunuz. Fnk:ı t olun.luğunııı ) crtlc 
vücudunuz lıiraz sola <Wıııııli-; ulııııı!ı 

ki kolayca lııırcket cth•hilcsinl!. Sirn
cli öniiııüzı.Jc J>i.nıııo lcllerinin h,ığlı 

olduğn lıılıla açık lııılunuyor. Piya -
no kJ:h·yesiııin rniirekJ..""ep olch:~ıı )C

ıl i okla\' nol:ılnrıııclnn her lıiri içi ıı 
lıir , iki veya iiç le! vardır. Pest srs. 
lı•riııin tek !elli, orln sesler iki telli, 
liz sesler iiç tellidir. Tellerin lıağlı 

ıılduğu ıııak:ıralartl::ın lıer birinin :r:ı. 
ıııııda lıir harf Yardır. Ilcyaz bir ııı~
l:ı harekele getirilen nota tahtada y,ı 1 

ııız bir harfle göstcrilmişfü. 
la nolnsı A ile, si nolnsı B iJe. RI 

(Do) nof!l'lt C il~, Re notuı O itf' , 
ıııi notası E ile, fa notası F ile, wl 
notası G ile gösterilmiştir. 

'.(!1' azısıts~ incide) 



-

itler Büyükada suyu 
ucuzlıyacak Seyahat notları 

\ ne 
ingilt.ereye 

teklif etti 
Baştarofı J incide çen Alınan bombardrman tayyare- İngiltere konsolosh2ne~inde vi· 

ttn artık her ltirlU hadleri aştığı- lcri J..cb muharebe tayyareleri tıt. ıc isteyen ecnebilerin miktarı pek 
nr ve en kUçUk Mcliscnin bardağı rafından yere inme,ğe icbar edil • çoktur. 

Liman işletmesif e 
belediye uyuştu lar 

Liman işletmesi umum müdürlü· 
ğü tarafından Büyükadaya te lirn 
edilecek terkos suyunun fi)•atı üze
rinde nihaye!t belediye ile U)'U§uı 
mu,tur. Malum olduğu üzere bele· 
dıye eskiden Dcnizbank ile yaptığ 
bir anl~mayı ileri ürerek ~uyur 
ton ba~ına 20 kuru~tan Adaya te:ı 

lim edilmesini istemiş, liman işlet 
me~i i:;e yaptığı hesapta anca' 
23,30 paradan \'erebileceğini bildir 

Her köşesinden ta . 
fışkıran ·GazianteR 

taşırabil.eccğinl muhatablanna be. mişlerdir. l talya ık i ııoıfı aakere 
yan etmiştir. ı Polonyada hasıl olan umumi ka- çağırdı 

Gene öyel anlaQıhyor ki, bu tch- naat harb vukuunda Almanyanın Homa, 26 - l!.\03 ve 1913 do· 
dillerin yanında, Polonya meselesi- mağlüb olacağı mcrkeıindcdir. ğumJularm 3 .e}•Jüldc silah altına 

ni Alman meUı.Jlbatı mucibince haL Dün a.k6anı §ehirdc fevkalade bir da\•et edilecekleri bildirilmektedir. 
ıetmek için bir nevi konferans top- faaliyet göze çaıı>maktaydı. İhtiyat Bu yeni davet ile altı sınıf silfih al· 
lnnması hususunda Almanlar tara. efradı mütemadiyen Jstasyonlara ve tına al\nmı~ olacaktır. 
fmdan gayret gösterilmektedir. krıılala.ra. doğru ;;itmekteydi. Halk ' Diğ~r cihetten deniı, hava kadro 

Assoslaction'un haber aldığına silah altına alınanları selamlamak- tarının hemen hamilen tamam oldu· mişti. 
göre İngiliz sefiri Honderson Hit- ta ve onlara teşci edici sözler söy. ğu \·e 35 faşist milis taburunun si· İhtilaf nihayet dün ak~am halle 
Ierle konu§tuktnn sonra Polonya lemekteydi. Polonya}ılann yüzle • lô.h altında olduğu .,atırlatılmakta· dilmiştir. Vali ,.e belediye reis / 
büyük elçisi I..ipsklyi kabul etmi§- rinde yalnız memleket toprakların- dır. LUtfi Kırdar liman işletmesine ge 
· dan bı'r kaM ... bile vermemek de<Hl, 1903 1913 n !erek umum müdür Raufi Manva tir. • .., c• \'e sını arma memuı ı . .. .. .. . . . • 

dd ayn·1 zamanda devam eden "sinir f d · ı·h it v 1 1 ıle goru-;muş ve netıcede lıman ışlet Almanlann i iaları e ra m sı a a ına çagn ma arı , . . . . . 
harbi,, nden yılmamak azmi de o- münasebetile bl! tedbirin 1903 ve me i beledıyenın teklıf~nı kabul e 

Berlin, 26 - .Alman ajan~ı ve kunmaktadır. 1913 l . ı d ... 1 . derek !'Uyun tonunu 20 kuruştaı 
matbuatı l4Chistanın Danzig üzeri. sene<' e ogmuş 0 an yanı B . .. d ı· t x.· k b 

J>olon'-·a ı ·~kümeli, Danzig iı.yan 26 36 d f d " t IJ'k üyuka aya tes ım e me,ı,;ı a u ne bir hUcuma hazırlandıgıv nr, Le- J ve ya~m a e ra a mu ea ı . . 1 Ad h lk d 
meclisine bir nota tevdi ederek ld ~ t ·ı 1 kt d etmi~tır. Bu suret e a a ·ına r 

histanrn resmi tekziblerine rağmen, 0 Bugul aksrıdl 0 unma a ıkr. su, daha ucuz veril,.-ektir. 
lm b mezkur meclis tn.rnfmdnn son za. e çı 8 a gaz mas esı 

mrarla bildiriyorlar. A an men a. manlardıı ittihaz edilm~'J olan ted • 
larmdan verilen haberler §unlar - dağıtılıyor 

dır: birleri protesto etmiştir. Brilk el, 26 _ Baş,·ekil Pierlot o nİVefSitede 

f G-;zi~;;-;,~;;rek.ha;·~t ~~~-ti"~;;~~-g~~ ~ 
i hir çehresi bakımından ga rp sehırlerımıı 
! hiç farklı decnidir. 
~-·········~·--·--~·········-··-········-·····--·······----

"Danıfg arazisinden, bilhassa H it lcr nutuktan vazge çti millf müdafaa nazırı general Denit 

Kartschemkenve Goldkurg hudud Bertin, 26 - Hitler dün Başve· ile görü;mü5tur. Bunu müteakip iki dersler iskenderundan Gaziantebe git-
ist.ıı.syonlarmdan yapılan milşahe • kalet dairesinde, Mareşal Göring devlet adamı kral tarafından kabul mek için saat 23 de başlayan tren 

delere g5re, Polonya arazisinde as. kara ordusu şefi Fon Braucktisch edilmiştir. Bırinc i teşrin sonunda yolculuğumz, Payas ve Toprak-
ker tahşidatı devam etmektedir.,, ve donanma kumandanı Amiral Saat 10 da nazırlar meclbi lop1an kale istasyonlarında birer aktar-

Danziger Vorposten muhabiri, ga Reader ile görüşmüştür. mıştır. baş iayacak ma gördükten sonra, sabaha karşı 
zetesine şu haberi yolluyor: Nazırlar, mahallesi, norm:il Kahine içtimaını müteakip neş· tlniversitede talebe kaydına ı 5 saat dört sularında "Narlı., ista!:-

"DürbUnle yaptığım mli§a.hedc • manzarasını arzetmekte vdi ve !ev redilen tebliğde bilhaı;sa şöyle denil· eylülde başlanacaktır. Bütün f:ı.- yonunda sona erdi. 
ler, Polonya arazi.sinde czcUmle l kalade bir hareket görülmüyordu., mektedir: külteler:n ikmaa imtihanları eylül Bu istasyon, Gaziantebin hatta 
I\:okoschken \.'C Matcm'de bUyük Resmi bir tebliğe göre vaziye. "Pierlot beynelmilel vaziyetin i· sı.ınund~ ba taya~ıl<~ı:-. açtlan yegane kapısı imiş. 
askcrl harekatın vukuunu göster - tin gerginliği dolayısiyle Tanen. cabettirdi~i munzam emniyet ted· Tedrisata birin:-ite!:n sonlarında Uykulu gözlerle trenden inen 
mckted.ir. Daru:ig hududundan iki berg muharebesinin yıldönümü birleri hakkında izahat vermiştir. ba!lanılabileceği anla§ılmaktadır. beş on yolcu, hemen, bekleşen 
kilomntrc ötede Kokoschken ista.s- münasebetiyle 27 Ağustosta ya- J Iiikumet stikfınet tavsiye etmekte· önümüzdeki sene fakültelerde hi~ kamyonlara dağılarak yerlerini al-
yonuıuı dUn bUtlin gUn asker ve as. pılması icap eden şenliklerden vaı: dir. bir profesörlük boş kalmıyacaktır. ciılar. Burada başka yolcular bek. 
keri C§ya ile dolu trenler gelmiş. geçilmiştir. Bu vaziyette Hitlerin !\Iiidafaa nezaretine sivil ahaliye temek beyhude olacağı için karr:. 
tir. Gclen asker, bilhl188a piyade ve söyliyeccği nutuk ta tehir c:dilm\ş yeniden 200.000 gaz maskesi almak yanların bir kısmı yarı müşterile, 
oldukça milh.im miktarda da süva - demektir. salahiyeti \'erİlmiştir. Dolmabahçedek · bir kısmı Ja boş olarak derhal 
ridir. Kıtalar, Ramkau ve Pamp:ıu lngilterede v a ziye t Diger cihetten bildirildiğine göre 1 Antep yoluna koyuldular. 

köylerine doğru yollanm~lır.,, Lotıdra, 26 _ ın2iltere ooşve. bu sabah hükumetçe alınması karar fOpla f Yolumuz kamyon sür·atiylc 
No.chtausgabe gazetesi, Danzigln kili Çemberlayıı saat 17.,30 ı.la. Bu- laştırılan ac;keri tedbirl~r meml.eke· n 1 uir ~usuk .,aatlik iqi.. n J3indiği-n 

etrafında bulunnn..Pok>nya askerle- kin..4.am sarayına gı'derek krala tin aktif müdalaa haline konma ı· Dün ::ıkşam .DoJmnJXtlıçc :ı.:.ua)ııı· ı.cı.ın:Yun, 0 .... 1 ........ ~ ~ ... 1 .... 1 ... J~ .. 
rlhin artık Polonya hükumetinin 

6
.. nı i ihdaf etmektedir. Bu .:tedbirler da ReisicurfiHurwnuz lsmet ;fnönü' Iao:.tığı sır~~a. k~rŞuiıa Egenin, vaziyeti arzetmiştir. :s 

kontrolunda bulunmadığını ispata Baıvekil Çemberlaynın saat 'bugün öğleden sonra tatbik edil· nün reisliğinde, Başvekil Refik c.lahildiğir.e uzanan y<'şilliği çıktı, 
çalışmaktadır. . 18 25 de Bukinghaından hareketin meğe ba~lanacaktır. Saydam, Genelkurmay Başkanı zannettim. Şösenin iki tarafında ;ersem kah beyim ı .. diyen 

11 Akşam gazeteleri, vaziyetin son ' . . . " Yunanistan askeri bakım- Mar~.al Fevzi ''·ıkmak, haricİ\.·c n•· .:ümrü·le henıeı yeşil bir manu.ca tarın hamasetli seslerini, s• ... 
1 · den sonra kral hususı meclısı top- ve p" 

24 saat içinde bü.sbiitün fena aştı. dan hazırlanıyor ,, kili Şiikrii Sarn.coğlu \ e Dahiliyı' c;a:galanıy<.ı. Bilhassa fu~tık fid:ın· ehir. hu zeytuni yeşil tO~·' lamıştır. hiJ ğuu yazmakta ve Danzigin ani bir n• v f A .k B ' 1 Atina 26 Yunaıı kralı Jorj \ekili Faik Oztrakm, iştirakilc he~ larımn örtttiğü topraklar!.. Baş. maziden bir ses halinde, ;;.., 1 ıger tara tan men a ır e- · 
tehlike karşısında bulunduı:..ınu e. I . D 1 . b" "k 1 . . .J İ" lirahat etmekte <ılduğıı Kodu a· saat :-Ürf'n bir toplantı yapılmıştır. t<>n ba~a hstık ile örtülü olan zen- kırıyorlar gibi ... · d t:m k di şık ev etlcrı uyu. c cıçısı ue 
hemmıyetlc kay t' c le r . j t . • h . . 1 da ından \tina,·a clönmÜ!: \'C der· 1niinü saat 1 G ela Fkıryarlaıı oto· gin topraklan ilk defa olarak bu· l~te, Gazı"antcbin . .. . 0 saat 18,25 de ngılterc arıcıye 1 · • · ~ : 

Danzıg hudut mubl\.fızları an- ı . . . . hal ba"' ekili kabul elmiştır. ınobille Dülmabahçc sarayına don rada görüyorum. 'ı -'er u" .. erinde hu:;ulc · rakl · fk' p ı ı nezaretıne gıtmıştır. ~ . . " .. 
zıg top nrma gırcn ı o onya ı .. . 1• Ziraat koopercıtiUerı asamblesın· mü~ ,-c ilk olarak Nafia \'ekili A!: Antcbe giıiııce, cenup vilayet. I tesı'r bu.dur. -~'· h d t•-- 1 k "bt Royter aJansınm par amento ' . 
a.ı:ınere u u ~· geçer Ol'. en 

1 
ar- . . . . . .. . de bir nutuk söyliyen başvekıl Me· Fuat Cebesoy ile \'ali Lutfi Kırdan lerimiz hakkında evvelce kafamda dn bulunmuşlar takat bunlar mu • muhabırının zannettığıne gore bır . _ . . . 

' kd' . d ı .1. k b" • taksas, ~yle <lernıştır: kabul ctmi~tir. Bir müddet sonra yer yapan tahminler, teındlerın • hafızların Uzerlne ateş açtıklarm- harp ta ırın e ngı ız a ınesm. . .. . . d b 1 d ğ 
1 V• • • " - Dunyanın ıçın e u un u u baş\'ekil, hariciye ve dahiliye vekı rJen s .. rsıldılar. dan öldUrillmtlşlerdir de degışıklık yapılacaktır. El ·ıı t" sk i ba 1 

.,, . . . fırtınada, en mı e ı, a er · leri saraya gelerek nönü tarahtı· Zira, gerek hayat ~artları. ve . Bir Polonya. destroyeri saat j İngıhz lımanlarıtıda Alman kl be be . . . d" ı d 1 " 
15 20 de Danzig körfezinden kara gemılerının kaptanları nıhayet ya- d Ih . • d nı or r-. . . . kımdan hazırlanma a ra r. ıs dan kabul edilmışler ır. Top.an.)t.ıoerekEe ş_ehir_ çe.hresı t.akrmın an. Tu"' r k - Atnıaı· 
suian haricind<Yuçmnkta. olan Al. rına kadar Almanyaya dönmek tik~al e su ğ ıçınl e yakşat }d·ışrı . saat 17,30 da ba:;;lar.w; \C ~a.at -· garp şe -ıırl~··•mıztlcn hç te farkı. 1 

. . ganıze etme e <:a ışına a 1 ... re kadar sürmü~tür. Toplantı :'Jra· bu.ma:ıığım Gaıiamep , bana, <:e· Tı" carat an!aş nıBS 
man tayyaresine mUteaddld defa • emrını alm;~tard~r. d k. Atina ajan·ı, genel kunnay baş· sında Edirneden dönen Genelkur nup hakkında yeni bir kanaat ver. 
in.r top. ateşi etmiştir.... • ' Alman ıman arm a 

1 İngiliz kanı g~neral Papago:;un Londraya may Başkanı ~1arcşal Fevzi \,.':3k miş oldu. tadıl e dıı dt 
~lezvık zırhlısı, Danzıgc va..qıl ol- gemileri de dönmektedirler. hareket ettiği hakkında bazı yaban· mak da sarya getm:~ \ "C derhal lnÇ· Demek oluyor ki kavu§tuğumuz ol 

muııtur. Fran s ada vaziyet h b ı · k d'l k ·· .. f ns 
er ~aıetelerdc çıkan a er erın ·a· nü tarafından kahul e ı ere· gor.:· rejimin imarcıhk rubu, memleke· Tatbikıftından çok e 

1
,e Matbuat blirosu, fıyan meclisinin Paris, 26 - Paris bulvarlarının · ' ld x. b"ld' kt · k · · 'k8 · 

tiy, esassız o u,,.unu ı ırme · e· mclere i5tıra · etmıştır. tin her yanına mü&avi surette ya. .:eler alınan ve: Anıerı rr:.f Danzigdc huswıi otomobillerin iş - ve sokaklarının Uimba direkleri· 1. 1
. 

1 
t d · ··h son _,.,;. ,,,

1
• n tli.1 ' 

cır. op an ı a oıı assa .... . pıcı elini uzatmaktadır . ticaretimizin tamamc ıı:ıı''' lemcsinl meneden bir karamamesL ne koyu mavi renkte elektrik lam. Holanda b itaraf kalacak vaziyetlerin gözden ~eçirildiği :tnla· na sebep olan 1'tıı k •• 6..1 . 1~ :ıi neşretmiştir. Bu tedbirin sebebi 
1 baları konmuştur. La IIave, ?..,6 _ Ecnebi devletle· .ılmaktadır. • • • 

1 
t dil ~ 

1 
ı; 

• Polonyanm hududu kapaması sebe- Louvre ve digv er · müzelerdeki J ' Antep şehrinde gezerken, in- ::aret an aşması 8 ..ı 
re ait harp gemilerinin Holandanın Saraydaki top!antıdan cnel '.;ari Anlaşma interş.ırJa~l tıtf ı 

bile benzin gelemiyeceği.nden sarfL sanat eserlerinin muhafazası için Anupadaki karasularına girmesini ciye vekili Şükrü Saracoğlu P<>ta san. her sokak batında, bir tarih okulmu~tur. BuMı göre• t.5" 
yatı mmUklin olduğu kadar azalt - ihtiyati tedbirler alınrruştır. asak eden bir emirnameyi krali palasta Sovyet., Yunan, Yugoc:l i . \C görüyor gibi oluyor. Yanımdaki ta ruf m~kabil tarafın td~C.: 
mnktrr 1 ·1· 1 b" "k kaf"l ter ha 1 zat, kah bir merminin açtığı de· .. 
• • ngı ız er uyu 

1
" • - ne~rolunmu~tur. Bu emirname he· Fransız büyük elçilerile mül'!k:-.t aı ile başka memleketler ~ 

Alman tecavüzleri !in.de memleketi terkctmektedır· men meri) ete ~irmektedir. yapmı~tıt. liği, kah bir güllrnin yıkıp indiri. mubayaa cdebilccekJerddiıı·tıl' 
l b 'Tk t verdiği saçağı göstererek milli a Varşova, 25 (A. A.): er. Algeemeen Nederlandbch Pre· Şükrü Saracoğlunun u mu" ·a · retle bizden mal alam ...ıoll' 

Al t ·ı · F nsa ı d ddal zamanındaki hadiseleri ve ~ dc•v Hududtla birçok hadiseler vuku. man gaze ecı en, ra yı' Burrau. ne,.rettiği bir tebliğde bü-
1 
lar etrafında ı:araydaki topır·ı :tı a çin Türk iyeye m~l gon tıil~' 

k k d. 1 1 ·· k bu ha:liı;elerin kahramanlarını ba· d bulduğu bildirilmektedir. Orlovoda t~r et~c te ır er. . . tün sahalarda olduğu gibi hava ~a- izahat \'ermiş olduğu zanner-·ıme · Amerikalılar yakın a 1>-4 

Polony.ıı hududu Uzcrindeıı geçen Malı ye nezaretı ' mvratorıum 1 bacında da IIolanda hükfımetinın tedir. na anlatıyordu. . ~ · sanayi mamulatı tc\'ldrW . 1ıı '.lir Alman bombardıman tayyaresi ilamnın veya bankaları;ia ve tasar. 1 harp halinde tam hitaraflık mu· Baş,·ckil Hefik Saydam dün a\ · Benim de en çok merak ettıgım l vacaklardır. BilhJ.ssa o.ı ~ 
hava müda.fo.a bataryalarının ateş 1 

ruf sandıklarındaki mevduatın 1 hafaza edeceğinden şüphe eden bazı şam üzerine kadar Pcrapalasta me: nokta, Antebin kahramanlık des mnndanbcri memieketirtl1ıt' (. 
açması üzerine Gdynia civarında ye! çtkiimesinin tahdit edilmesi hiç ecnebi Razetclerin verdikleri haber :.tul olmu~ \'e Halk par-t.i:-.i genel :;,,:,. tanından bir kaç yaprağını oku. miyen Amerikan malı ol;. 
re inmek mccburiyeUnde kalmış • bil" vaziyette derpi~ edi:medif,:ni !eri tekzip etmektedir. et~.ı ! · ı: .. i Tuzerin zıyn.e•ini kah·. ' \•abilmekti. . . ve radyoları piy&sada btıl 
tır. Danzlgde birçok Polonyalı tev. 1 bildirilmektedir. .!tmi~tir. Ba~n·kil saat 17.25 de ha Vali C.!lvit Ünver adına l"'r. 1 gez.dı . bil olacaktır. 
klf edilmiştir. Evvelki gece Polon- ı Transatlantikler yollarını de. ls\anbuldaki riciye vekili ile bera'ber otelden ~ı r n Gaziant:pli münevver rehbe· 
ya hududunu geçen bir <;ete, Ka- ğ:~tirmekte ve bir çok Amerikalı· 

1 
kanık :-.araya gitmi..Jerdir. rim, bana. bu destandı.n bir kaç 

toviı; civanndn kfıin .Makoszovda is 
1 

]a;ın yola çıktığını naz:ırı itiLa. Alman ar yaprak dei;il. hatta bir kaç yüz fen i t cara t 
truıyona ve gümrüğe taarruz et • I rll ?tarak fatla ycku alabilmtk p I f 1 . "d M os kovada k ,· yaprak okutahildi. Onun a,Jattığı 

· t" B "h b ti k ı ge .. J ,aş rırn ı ıurı e ·1 .;.<lı'scler yıg•ınııdan bir ncbzeyi Hükünıetimizin ınış ır. il mu Me e e V\l la - i~ır· hazırlıklar yapl'lıakta ırıar. lcri le beraber Bebekte Amerikan a 

len mil.sademe iki 21aat sUrmilştür. 1 A l d- 1 • b'l 1 y v kl '::oile bıı mektupta israf etmiyccc. terle olln ticari • many a a;u ccne ı er Kollejin<le hazırlanan sıgına ara h ti 
Bu hidieeden ııonra Almanların : . . ' . . . eye er ",im .. Buri"'rı bir seri yazı halinde ;:ırttırma3a k<:rar P l gU rük h f ı b Berlin 26 - Almanyada oturan gitmelen tavsıye edılmı§tır. -a'·,t:adır . tı• 

o onya m mu a ız arının u- ' . f · h 
8 

f 
1 

· d 1onra ya?:lcağım.. .. ı ,.;ıeı1 
1 d - b' 'tral .. t l 1 veya seyahat halinde bulunan ec. j Dün de Amerıkan se arctı , arp aşlara ı ıncı r. T'" k 12 memleketi-:: veııı.v. "' 
un ugu maya mı yoz a ~ a • . ~ :f d T" k" : ı Fransız askeri heyetleri reisl .. rinc, On bir ay, bir avuç ur çocu ~ l' 

tına. nldık}an iddia edilmiştir. nebilerden memlcketlennc avdet başladıgı talı ır e ur ıye • e "tın un mu;ı ~zam bir devletin anlaş'nalar yaptlması içı:ı 
edr.nlerin miktarı artmıştır. Garbe Amerika arasın.:la yolların abloka Sovyct hükümctinh Fransa ve , • r 

d t ·ı ·ı . . ·ı .. akerele ,,otöri,.e edilmi!o kuvvetlerine kar lıklara ooşlanrr.ıştır. rt1' doğru hareket e.:len trenler, agzı- c-dilmcsi mııhtcmel oldugun an ngı tere ı c gırışı en muz - . ıııüı:alcC 1'·' 
na ka:lar doludur. Türkiyede oturan Amerikan teba· rin Alman - Sovyet paktrr.ıiar ·ı d:ıyanan ve ni'ıay-t .. _ Düş. Pariste yapılan rıi 

d b'l k sonra artık manası kalmadığı mü· ..,,n, ançı:k b:rıim ccseı:limi df.nc· nunda imzalanan ve ıd'Jl Londraya (Yidecek tayyarelerde asının Türkiyeyi terke e ı me . "ran"ı .. anla,. .... , ası 1 eYl''·ı 
" · d' ı d b 1 J v bı" l.Jı·r ·lı"kt•-ı s,.,ııra Atıteb: "'irebihr !... r " ... ,. .. , ki mevkiler, pazar& kadar daha için lazrmgelen hazrrlıklan şım ı- ta easın a u un• u~unu n • .. ~ • eıctı · 

1 · ''- öl:ııde:ı. bu sa•ıa~tan vu:ge· baren mer'iyctc gırec evvelden tutulmuıtur. den yapmalarını tavıiye etmiştir. mııtir. 

PoJonyanm Berlin sefiri protesto 
r t.mek için talimat almıştır. 

--mlwlm'lll'mD leri btdrnl. 
tır. fekteblerin açılması şimdi. 

Hk tehir ecUim.l§tlr. 

Bogumlnde hududu iki kere ge -
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~ponya, Almanyayı 
-<protesto etti 

:iTr_ ~ u -~ Ilı ~-- ~ ın - ~ u; ~ K @ . ~ - fi2 ~ m -\l'ı _ ®" 
- - , .. , ~ 

ınintern aleyhtarı pakttan çekilmesi 
ihtimali de mevzuubahs 

Fransız Başvekilinin nutku 

0~0• ?fi - Japonya Jıükun,e· 
lıııdelri eJçiE>i vaııtu!yle Al· 

Reamt bir tebliğ~ ıöre, be~ na· 
zırlar Jconferın11 Antikomintcm 
paktı, ukviyc etmek yolundaki 
~iyaaetten vu:geçmeyc karar ver. 
miıtfr. 

Zorbalığa m~kavemet 
• Sovyct miıakı dolıyııiyle 

11 hUltüınctini protesto etmi~· 
~!>ol\ . d ille . •J.anıı, Nurcmberg kon· 

11lırak etmek üzere Al. T eblifde h ükumetin yeni va
ziyıtti dolaysıiyle Avrur.r hakkın. 

etmek kararındayız 
Yaya . 
tıl·h · ~ıtmcktc olan general 

1 ~ 
1 

•.le .amiral Oıuminin yol· 
· ı Cfı~tırerck Marsilyaya çr. 
Yc:~nı ve oradan da siyui 

dn Japonyanın hattı hareketini 
tcsbit hakkındaki projesinden 

kat'i olarak vazgeçtiği de tebarüz 
ettirilmekt edir. Müstakbel siyaset 

Daladye, Fransanın da lngiltere pg:~ 
ile beraber Leh istana . Dahili>•• vekHi Folk lk~ı. " "" U 1 

I} :irnlıınmaınnı bekle· 
~c~c 1 · ·d ki · . : svıçreye gı ece e:ı. 
rıyor. 

yer: i kırarlu-a i&tinaden büyük 
bir itiııa ile teıbit olunacaktır. 

vilayetle nıeşgul olmuştur. 

çık mektuplar bnsmnınnsı k:ırarl ,ş. Ya rd 1 m ede C egv 'ı n •1 b 'ı I d •1 rd ·, * Mntlıanlarm si~n:>i mııh.i) ctk :ı· 
tı rıhııı~tır. l(r istof Kolom b' un Pnris, 25 <A.A.) - Başvekil nn. idealimıze ihanet ellikten ve lıııyn. l\fcınıııarih, 1.0rhnhk ı:ığının boşan· * Çocuk k:ımpl.ırı ılün ka1>:ınmı~-

lndye, Jıu nkş"nı ~nal 21 de radyodrı il nıcrıraatl~rimizl de kendi oyJğı· mnsı karşısıııdo, bfüiin devletler c- tır,. 

t d ..., fr;ınsız millrtine hilabl'n bir nntııı. nıızlo çi~nedikltn sonra, şerefsiz, s:ıscn seslerini duyurnıu~Jar<lır . ., * Şoför !.anın i<l:ıresindck ı oio· yum ur as' na og r u . . ı.ö; lh erek buı;ıunkii entern:ı )'OllDl do~lsuz, yardımcı . ız olarak tek ba. Dalııd~ e, Polonyonın soljukkanlıh- mobil cnelkl gecr Galata 1'1htımındn 
F h ~ımıza kalırız. h 1 d 75 yaşlarında Sabiha isimli hir kadı· ",, r Ba~tarafı 3 üncudc) gAne kar~ı koyan bir f~hirdi. '"37 İ.}el . kıırışı sııııl:ı rans:ının attı· ~ını "' ces:ıretini ürmeı e yn et· na çarpmı,, -·:ılıiha Beyo~lu lı nstımc 

er · . k . H 1 ç·· .. ... "k O 1 'dar · hareketınl tesblt eylemi~tır. Frınsava ı.a-1 0 zaman fe,·eccü. tikten sonra ~unhlrı ilA,·e ctmittir: 
1 1

• ld 
1 1 •i.l E)OZ:l O §U~Or. C C UrU) up ÇO en ~man J l Clll • l\ • k'l elfı dlinyalıın ı;:eçir· " ·v ne :ı>a ırı mı~ ır. 

"a Yap' h ta . .d . r- ·ı d" . tT 3~\e 1 e\V hü ı:ıruıl olan hu taarruı, hugünldın· "-Bizim gibi kendi hayatı menfaat *Taksimde lstlkliıl caddesinde CI• e a Jıan muazzam a!i .. , nın. ı aresız ıgı e u~man ıs ı a . mckltı olduğu ~·ok ınü~ldil anları ha· den çok daha Ytıst menııbia, çok da. • d • j! 
•1 .. t.ının suyu aktı. Ş€ytan sın& ug~radıgwı ~manda. uzun tırJ"•mı'. , .e demi~tir ki: !erini, şereflerini ,.e insaniyeti koru. turıın Alinııı il yaşın a rocL•.:u • u-
0 ~ k " " ha muazz:ım '·nsılal:ıra malik bulu. mak iı;te)·en milletlerin, &elAmcl, ı:ıffer mcrdf\"cnrlen ~·uHırlanmı 'llı :~rf;un, arlcta yat.Jvere. I müddet zu.lmc t~hammü~ edeınc • ı "- Fransanı~ hattı hare~e:ini.n nacaktır:• hılrri\'et ve istikl:illrrini temin etıncı.. muhtelif yerlerinrlen yaral:ınmı ~ tı r. ~cl~ı.. ' miş. Bur§lt Paşa ordusıle, Bal • mesuliyeti ilzcrımde olduğu ıçındır Daladye, bu hususta Frıınsanın Rus için, bit nasıl l:uv,·ctlerimizi bir ara· * bmirde diirt gün içınde fuıı rı 
b cyı ben 'ıııok Sl!viyorum.. ka.n harbinin yegline zafcrirıi ka. ki, bu anları ve hepimize hA.kim o· }a ile de müıakere!er atmış olduğu. ya topJııyorsok, tngiltcre de kuvvet- tlyaret erlcnlerin sa~"lsı l14.5G3 kişı· 
ğı\Uıunıa ikinci defa görmüş zanmı§h. tan hisleri unutamam. Duygulan· nu hahrlatmış ,.c demiştir ki: ıcrinl cemetmektcdir.. ye baliğ oıruuştur. 
~~- F'akat ben ona, tanı· l~te bu ve bu gibi kulağıma çıt· mız ~udur: Sulh a~kı, ~erefe riayet ''- Bu müzakerelerin muvaffak 01 ırnrriyetin müdafaası icin Fran$a * Ordu ıııebu~u Selim Sırrı Tar· 
"•"V 1 d f d O h • masa itin her şeyi yaptık ,.e pek ya· ve tı: ~;·ıere hundnn h(iyle bir tek can, dün n' ; ş · ın S:ımsun h3H:c,·1nde lıı e e me tun um. s. iman ve içinde yal}ayıp eyeca • \'atana tam ve mutlak fedakarlık. kında neticelrneceğini snndıAımn ı · J\. t bir konr~-:ı nc; rrm!~.ıı:-. . ı.,.~.tın bu ikinci hUkumct nıı•ı du"Aug·t1m \ .r t-alard•,r ki, "E. orta• a hlok trşkil c '"tıt! ter ırlcr. ıyasc ve 

'""ı • J"' "' En·clıi 7.Qrhelıkln J bir sırada Rusvo h1rd .. nbire siy:ı~r. :ı· llseliınirı nihayet nıuznffcr olnca· haşto vali "'rkili. tümkomutan 'eki · 'lllt' A.syadan Avrupaya ge.. dir:ne,, ye kıı.t'§I bende gıyabi bir konulmu') ,.c buna şimdiden dııhn tini '\'C doktrinini de,·irerck <it<'<leıı. ı:\ını zannetmek i•ti}oruz. Fakat gay· ıı. askeri .. c c;l \' il crktm t!m:.I\ Uze-
l', ltlerin şanlı bir tarihini !evgi uyandırmı§h. çok grniş ınetnl:hııt iHıvc edilmiştir. heri müdaroa cdcgt>~di~i siyaseti•ı rellcriml7.in boş::. ı:idccelH lhtimııl i n i )·u7.lerce vııtııırl ~ !'; hulı•"mııc;'ur. ' 
. Orada. verilen kararlarla, On u gördUkt c.n :;onra da aşık Öyle ki, lıiltiiıı l'olonyanm yııni a:~ kt•ııılisinc tahmil ettiği toahhütlcr· d iişiiııt'rt'k sizin ( esıırcı:nize \'C e~a- * fzmir hcJerliyc~i İzmirdı: Yi'Plı · 

~tl!aPllan planlarla Türk, çok oldum. B unun ı~in Edimeye bu milyon insanına hnlalı ,·e hürri~eti elen sıyrılma:.: için Alnıan}n ilr bır t'ete katlanmamak lmsusundııld nz· rılacok sebze ve mc~""e hotl ,.c r n•ro 
-~ k. f' · d" cli ı!c · A' rupa ın!llct icrinın mut..nddr pııkt inızola•lı. 111 11.- • ıııiiral'aal t•ıliyorııı. lının lıu sene in~a<;ı 1;n rn rl :ı :m 

l'a k b ar.anmış, şere ını un . ikinci eefer imdcn dolayı içim<le rııtı, bizim hepim izin ınukodrlcrnlı Hu mu:ılıcd" şuphesız ki Ru. ;)ay: ve 375 bin liraya mol olar:.\: k ı., ım· 
Pa a~ lıl ettirmişti. Edirı1e, Av bir sevinç var .. Bu sevincin \'er. mc,·zıııılı:.ılm olıııakt;ırlır. kar~ı bir Almcın tanr:-uzunıı \'e Al- Dalnrlyc sözlerini öyle bitirmiş· lo.rın ı cksillml'; ~ ko}muştur. 
~"" lnlarının menzillydi. diği neteyle otomobili alabildiği. Ellrr klyaschizllk 'c:,·n kork.nk.·lık m:ıııyn ) a karşı dıı i.11~ Rııs taarrnıu. lir: * s. Knrah' sarn: liç gijndPnberı 

· ıı' I"\- 1 TU k1 · · .. t> •• ı ı · ·ı d f d'yor Fa'·at Jlür ' ·ntı1ıak isfr1.·oruz. Sulh btiyo. ' vt:1man ı r erının ne. oraya dogru koşturuyorum.. .. imınden bütün bu milletlrrl bırıbf. mı on em ey 1 ı- .: ı a e 1 • " ... " sakin ı.·e fasılalı ~·ı.ğmurl :ır ynr m~ k.:. 
"anı ğ 1 " k .. b ·k· ı k ı m · terek hurlııt· rıız. S' ı'{)det ve adaletsizli,;in hüküm 

1 1 
bf 1 ü lıa 1 ı zamanlarında de i , Vasfi R. Zob11 : · anJınnan vm·arlon~ın hıra · ır aı\, u ı · ı nıc:ı ı c ·c 111 • :-j ı:ı oldu~undnn lOroıın ar r r. ıı t r· r.· 

q'll" ı k k ' sürme:.i icin ,·erilen emirlere inkıyal ... " llğrad1gıw devirlerde de ı\vrupııya tahakküm etmek isteyen arı yo · ·ı... geri kalmıştır. 
'-ı:taf' . I> ' l ızft Hıı paktın müzakeresinde hAlı:im etmek lstemlyonız. Size vnıifenlz.ı * A•·d ndn bı· r zahı' re ve ıe ... t ı' nv :ı . _.;k ... ini muhüaza etmişti.. H fi 1 te:.clıhii' hir clenhıre ıze YO anım .. h. ı - ktur hı ~· 1 J • 

:"'! t r va ar a . . fi .. d "k"I \'e olnıı sartlar, neşri ~n!.11!, ınııddclcı ;. anıntmnklığıma ıc uzu~ yo - • . Aı borsasının aı,ılmıısı için LIAk:ı d:.ı 'n harbı· .. ,.;,e du··ıunana, "'°• dönduğÜ \"llkİI SQ'l mU7 en nU -u • f d k.t. J it k ti na H 
....... ..... .. J~ nln ınuhtcviy:ılı Fransnnın do~tlıırı- lıyoruml<i, her e n · .ır 1" 3 ·:ı a • makamlarca tetkikler yopılma 1.ı·t1 S 1 rp la r a n J a c.f ı 1 ar nıı YC htn:nı Frnnsnyıı knrşt lnarru1 I rnk vntanm ı-ıeliımetl n i temine azmet- :\lahalll ticaret oıiıı sı h r.yeli ' c lıt'le 

~ Lı'se ve orta inıkônlıırını arltırrlıilı nşlkArdır. rnlş huluııuyorsunuı. diye daimi encümen :ızn l:ırıile A~·r)ı 
Yll"OS1ay 11(abinP.~İ 11 nın manır tiiccnrlnrı diln vil : H~t ıı , Yı,ğfı\rı 1 l! ı shta etti mekteplerde Moloto-;-Fun erline ~~~;t~~~a"~o;;!~:;~;\)~ı t~~.';7.~r:ı:~ 

~ --......._ _____ _. Bcigrad, 26 - Yugoslav kabine· ımlthan Şek lı de ... giştiriliyor 'J ~ muht"emel ~i:~~e müzak?releruc lıutunınuşl.u tıııı;"de.n itibaren, okuyur.ula- I si i:tifa et~iştir. Yeni ka~İn~yi kur •t • 
l\r 

1 ll'lılt~ha!i! ıs bir heyet ta· maga yemden memur edılmış olan ~, ar·f vckillic"ri okulların açıl. n. l m es l nıqmu: llıd, k. ba el ·ı T l . ~ H _.ın ı b 1 }C v ~ il idari" edilen hu sit un. es ı Ş\. U s,·ct \0'-1Ç, ~ırp· u- ma zamanının , alnnlaşması dola. ' "" * Birkaç so,·yf't harp geır:ıc;i diın 
tıtı,.~S~kloı)edlk bil~ile rinl art

4 

vat anlaş.ma~ı dolayı c;ile kabinenin yzsil~ hazırlıkl~rı.:.ı pek yakında Berlin. 2n - 28 ağu~tosta yüksek, Alman • Sovyet ademi tecavüz J\ronstudtd:ı ıı Ylıı di\'osto' gcl'TI'~!·r 
tı ~ar, bayat.m h~r safha· ı ?aha g.~~ı~ bır ten:ıeıe . dayanması 1 ikmal cdt>ce'ktir. So\•yct mr.ctH;inin !evkalMc cebesi paktmm en manidar ve ani neticele- * Roınonynnın P:ırıs sefiri T.ıtn· 
t~ .rnda maJnmat bulablle · ı ıcabcttıgını \'e ~skı kabınenln bun· Orta okulların bina \'Uı~·t"~le. münasebetilc, 1\1olotof un .\ lman - rindcn biri de ~udur: Dündenberi re,ko Bükreşc cosrılmıştır. :-.ııııuaı· 

etaır n 1 ı · .:ı- d ı · ·r ı · Jd .. - · k h kk d ,..._ tt · ı le;yh bundan hirknç ay önce istifa et· '·'-ı · u yazı an <esıp ..1o1n o ayı ı stı a er emış o ugunu r·ı , ..... bu vılki talebe , ögr .. etmen sovyet mısa ı a - m a ,~yana a .\ iman radvolan Ukranya lisanı e 11 

aın " J ~ mck nrzusunu iıhnr etmişti . Tııhırc • ~ltı llkla. kırmetli bir eser ; 5<>ylemiştir. ihUyaclarrnı tesbit etmek tbere tc:ıunma~ı 1:1~htemeJ?ir. neşr:yat yapmaktan vazgeçmişler· konun ;)erine Bükre~ hiikCımcti ı;inı· 
hıt:ı; olaeaksmıı. Sırp • Hırvat uzlaşması bitmi~ her okula birer c.etvel gönderil. Zannedıldığme gorc, Alman • d. B : . t bilh ssa Graz ve di varşo,•ad:ı bulunan Frenıso,·iç i 

~ . . So h d . . t sd 'kt ır. u neşr \ a. a~ l'~h hı ( 8aştarafı 3 ılntit'.fe) tel~kki o!unabılır.. . . .. illİEıtir. vyet mua e esının a ı. en son· . . , • . . ~in A~ryman lslemiştir.Haricb c nezn 
t ~ b,y t tu~ıa hıırekete ~t:iı ilen !-;e~rcdılen rcsmı hır teblığe gon Bu cetvelde talebe , sır.ıf, öğ. ra Molotof un Berline gitmesi muh· ~ıp?Jg merkezıerı tarafından yapıl reli k6tiblcrinr, Grigorcesinin Var 
', l'ij rı1~~ıı1~.şlu notanın .. hıırfile rnni ~1at~ · Ts~·e~tk~\iÇ ~rojesi, eks· retmen mikdarları kaydedildik .. teme1dir. maktaydı. • şovaya sönderilmcsl muhıcrr.ddir. 
ı bıı lı 1 

h
3
rfle E:osterllmlşlfr. perlerın tetktkınGen geçtikten sonra . ten sonra ög"retmenliklerin nevi. ...~ ~-- ·--v-&1• • ~Q * Paristc polis, Fr:ınsıı knmunist ~ aıcı h ,. d ı · . ~~~Aıl><»~..,.......,,..,_---....,,.... ._ . .,..J>•qp•ıı,.,,... k l H ~ ııareıı be arıın yanın. 3 ·ır rJC ı1iyabet mtelisinin tnsvibine iktiran ' ieri de ilave edilecektir. partisinin naşiri ef Arı o rın " u· 

• ı,ı uıunur. Her tıı ı;rsc a- . . • . ..• ~~ ı • 3 k k menile., gar.etesinin matbaımnda bu ~· a~,r llYnı harfle işaret ed!lıniş etmı~tır. . • . . . .. Bu suretle har.gı ders ?gret.. ıçın uruşa ç' ıyoruz gazet.-ınl· ··!.\yellere ma: $U5 ola.ı c~ta 8
Ya, orta &eslerin iki teli Jk! Bu pro1enın tah11kı, artık bır gun menliklcrinin münhal oldugu arı nihhnlnrını · •plama:t uzcrc . 1h:ırrl· ~ lıı p ı .d. 

t'l•' est telkrin teli: .tel i de bir me~ e ı ır. la.şılnuş olacaktır. )at: bulunmu .• ır. Di#er ta. ft :ı n !.u 

~vr!?ı~, ~ ~llntchidiı·ler. Ortn. mektep ihtiyacından baş. (Haber) in mutad baıııt :ııunanı saat ıs buçuktur. Dajmık ve ga:etenin bu . ahahki soyısının do 
ı l~ll~ o tı elınlz klAvyenin ilıerin· 'ı ke vekillik ayrıca okul talimat- "&' ·on n.sıtuı iptidai olan tst.a.nbulumuı:uu he r baeağma ıaıete· çıkmıyn<'a[iı bildirllmektcrlir. Tııha r 

a 1 :ılde sağ elinizle 't''ll • ., "' riyat hndisesiı: setmi~lir. 
r 11, r 'ıkuııurn'· lı r e' 1,.11 .. ,.,:el namclerıle de meşgul olacaktı r. ıulzl ... etl.,,tirebllmek için bqndan sonraya kalanııyoııız. r 

1 
f h k 

1 
t ~."rti Okıa,.;n" ı/ ı;ı ,,a,yar ;der. Gizli Vdzifeden Okul lAlimatnnmelerinin in.zi . ff'ıt.ıb~kJ dlinya karışıyor. Sa.at başında yeni bir habe r , .e e,·. ta:ıı!iill~d~'""'~ı~~ı~ı~tır~sat~ ı are <' 

, '%rırıra bu ı;esl esııs lttih:ıt. ecir. bat \'e idare kısımları tize.rinde Hlkindı-o mühim bir ha be r , okayucularınuzm hunlan nktfnde öi- * Sovyetler tılrllaı yüksek he:ıeti. ~.ü c.-u k .. 
~ tıtı o la vın in sınrl.nn C')or • Hariciye yapılan dcği~mcler tamamlanmış renme lc ri bogUnkU &artlar altında yalnız lıir merak değil, bir mnu 

l• ı::,tı ,~:~tn ldn sı.n~ :ad1 ~r 1 
oın;: tır. ya.zlfedlr de .•. 

ij ta · e ersınız. r,r 1
" •oıu.. Talim terbiye hey. eti wmi im. P·ı lırıde b. · •·üP·t kıı N f ... - J Onnn ı .. fn (Jlahcr ) bugünlerde daha geç n krt bir ba§ka tabı t 1 ır nıuşt\ .. yu ır az 1 r 1g1 na tihan talimatnamesini hazırlama ~ 

1to( '" 
10ıuk !.esleri tckı a~ rdc c. yapacak, fa.kat bu ikinci tabdarla maksadmm lıMllııelert istismar 

23 :.Hto~ıa Mosko'\"ada 
toJılııntıya cnl'r lmı$tıl. 
t :ımnE: 

tı ll·ııı~~.ıı . az s7n:.ın. tcll~re nor. Romanımızın şımd iye ğa başlamıştır. Bugün orta okul, olmadığmr göste.nnek lı:-ln he r na tabını da s kunı~ '-erece-ktır. 
'llı •\h, i ~I \'t'rırsınt7. 1 l'Jl"l' IJ)~ IİEClerde tatbik CJilmektc> Olan 1 1 bf k f la e· 
• •q l • Böylrcc , l.kJ baskı) J da alac.ak olan ar yanız r ·urua az 1 r 
t 

11
r "',_c oldıııtunıı ı::ııre :ıkorı ''adar çı Kan kıs ı mların111 imtihan talimatnamesi tama.mile 

'r-. •e~ t I" ödmıi , fakat he r gün azami 16 &a) fa olarak :ıldıldan Habe r ye· " teı tlın nkordu hnsiıtir. <,..ifl . değiştirilecektir. Talebeye olgun 
haftada 56 ke1~akç• 

yakalandı ~rı 0
1'o ı ı · · ı hU Asası rinc he m fazla sayfalı bir "aı:ett'I e lde etml:;, hem do günün en geç bırı r yııpı ırsıı evvc •• ı ıun .a luk. engel, bütünleme, mazeret ' "' 

t Q(Ott "
0

1nra da diğerleri hunn l!mumi harp arife5inde Kanada ;ibi bir çok imtihan şekilleri tat u atino kadarki haberleri, mütalealan ö'ğrcnmı, oJauklardrr. 
~ 

1
11 ı.. c-r ilir Bu suretle hütrın .ı b 1 f R ' t \ I a Dllc v•nler do '-"alnız bq tkl tabıılan birini edine rek buna da < b a,, · · ·~ u unan on ı~n rop , 1 m n· bik E'<lilmiyeccktir. !mti:ıan tek "" " ır ~ t'll.gi kulnkl:ırı tırmola~f•. F 'JA h <.:tmes· simdh·e k&dar 5 kuroc \ 'erirken 2 kurut ek iğe almıs ola.cakl:ırdır • .,ttı.ırı,,aıe Relincc mnksadın : zı el yam:ı ranc:aya 1 cım arp usulle ve ayni şekilde <Devlet ~ " " 

<ııı ~ d üze rine lngilterenin de Alman~·ay.- Gazet e m.izin Hk tab' ı en geç ıs,so da. inti~a.r etmlt bulanacak, ı t~d~ eıııektir. d d imtiha nı ) tarzınc!a olacaktır. 
, ı.ı lıarp ilam t akdirinde K ana a a c· bu..-unc kadar oldu- gibi, 0 saate adar gelen habe rleri ' 'erecek, 1 1, .\•-0 1: şey ın,·si~·c ohıınır: " d l b' H ı Yeni imtihan şekli ınlda iki "' 5 " 

• ~ " tt d ı sir ka!acagını üşünere< ır 0 
an· .. . tıdnrl tab'ı da icabına. .. öre saat 17,SO la 19,SO arasında dağıtılmış ırı (1 ııo 0 

erken ıfııiıııa ı.: n da gem i;;ine gizlice binip Holanda· def a yapılacaktır: Yeni imtihan "" ~ 1ı. ıın husule gelen sese dikk.ıı H 
' ya, oradan .!manyaya geçiyor. e· talimatnamesinin numara kısım. 

~1 laıı .\kord nüz yirmi yaşındadır. Orduya giri- 'arında hic·bir deı!iııme yapılmı. Ilı~ ırı 1~ ıı duiıııa ıı,ııRırlnn ~·ııkn- yor. D ört ecneb: lisanı bildiği Vt' 

~ r' Aıt,, 1, lukardan nşnfiı yarıma) ı· birçok ecnebi mem leketleri tanıclığ yacakttr. Tam nonara on ola-
~ l'i:cıı 0 hır sesi ıizrleıı rıe~tc in. . . d ' c:t ihbarat t"'ski· '!aktır. Onivcrsiteyc girecek t alc 
,' o ...... ııu dahıı faıln b"sı' t J•c.tı' rl . ıçın onu or um .. n ı . . ,...._ . 
' ''"• a .-,,, 1 ı · be d e ayrıea bir eleme imtıha. 1llıRcı 11 onrn rnvaş ~'O ,·as ~es" Ultmda çahştnmak ıstıyor ar. w 

ı ' n~ thliAi ,:eriniz velıi redded ivor. Sonra k abul C'di· ıına gireC('klir. 
1 

11 b~Jlcır ge i tamamen. elde etme· yor ve Amerlkaya, oradaki Alm~r Ü ç kanaat nahı ile geçecektir. 
~ ~ ııı~1~ bir se~e scı;merlııi~. Çok l<-keri ataşe~i binhaşt fon Pao!!nır T ... isede son sınıfta fende riyazi. 
, ~ıoıı 1 

Aletlerini akort içln di • 'naiyetine gönderilivor. Am,.rikanır veden. edebiyat i-.olunda edebi. 
ı rı1ı:ı~tııiasaııarı kull:ınılır ki hıın· hi\rbe girme"i it1crine fon Papenle yattan birer elerrıe imliham geci 

(ıa\' 1 :n do~ruya rıiynnolıırın ı. ~"r::thc-r orac\;ın ayrrlar<ık e•·vc'~ .~1 rccek, hunda kaUı.ndığı takdir • 
~\hı ı~ll'ı ' rııısındakl seslerin :-.kor • mam·a\·a. ronr;:ı l ~ı,.,bula \C Fılıs· de biitiin ders!erden ayrı-.::ı bir 

~lı, lı:ıı ı.'rlerler5c de bunlar ~ eın •in ~~nlıe.~iııc g:diyor. 
rıı~ll .ııı de ('ok :rer tutan ~Jetler. ( Ro11•on 12 inri tayfamı;da dc-· ımt ihsn vereC('ktir. 
laraı/ı 1t irı, ·alna prof~r.~·rıncl- t'am cdiym .) Bu imtihandan ,:onra okuldan 

llclan kllt:n ııılmakı:-rı·~. r---...-.~ "ner.un olacaktır. 

Lulonacaktır. 

Oğle ve akşam tnbılıırı lsarettnl taşıyacak olan H aberin bu ta
lııla.n, okuyuculannı ha,·adls hosusunda imkanın son dt rtteslyle 
tatmin~ ~alıfaeaktn. 

. Haber bu yeni te,chbils üne bugün ba.,ıamış bulunuyor. 
Habe rin bugünkü, yani ~llnbdc bulanan bu ilk oğle t&bmı ~ 

lrnnışıı kldığmıı: gibi, ak5am ü t.tü d~ ;\1ne Uç kunı~ bir &kpm tab'ı 

(',{jin~P,k .. inir. ki hu tab'ı intf)ar saatine kadar ~elen hahr.rlerle do. 

la ol~lc ' e bunilıı. hlr d~ h~r tabaka okııyucuJu alakalanc.'lınM"ak 
"7.a.mr ara. Caih" admda hlr roman tefrika.r. ı balWUl<'.akhr. 

* * * 
Ahonclerimlze : tkind tabı i,ertibi denı.m ettiği müddcl!e abö-

nelerfmb c , (Jla~r) 1n her lkt bar,kısı da yollanacak, buna nimN 
a hOnc hedellerine l1ir zam yapılmtyaca.Htır. 

~-"1--~---~ 

• 

Geçen bir h afta içinde gilmrul: 
muhafaza tcşkilltr: Suriye ııu 

:!udun.da : 40 kaçakçı, 414 l.ilo 
güm rük eşyası ile SS Tür~c liru ı 

~ ailih, ot uz bet mermi, dört ka. 
çakçı hayvan . 

tstanbulda on altı kaç1k~1. 6& · 
g ram uyuşturucu madde ek :;e:i 
rilmi§tir. 

·--------NOVOTNi 
de 

Soprano ve o.:;ı~r:ı 
Tenoru 

EPtTROP AI": !S 
Mür ehın b;r ·--... "t:ıo:ı-'-: 

'·------~~ 



6 HABER-

1 Bu şehrin derdir 

stanbullu kiracılı -
tan nasıl kurtulur? 

ıaıır prro'ffes~ır ŞlYI 'ffnkrn noeırn • • 

A.n-k~;d:da- ~id,;"ffit -g-;bi lslanbulda da 
uzun vadeli taksitle ev qapacak 

bir şirket kurmak lô.zımdır 
Binaların tamiri ve boyanması işinde de lstanbul 

halkı kolayhk bekliyor 
Şehrimiz halkının bir krsınr ara t~ittiğime nazaran, Nafıa \"ekii. 

sında apartman kir::ılarınd:ı fa.hiş Jeti pek yakında 450 c\•in yap:lma -
bir ihtikar mevcut olduğu kanaatı . sına teve~sül edecekmiş. Bu hu 
gfıh bi~ dedikodu, gfıh bir ş:ıyia ve susta tanzimi icap eden plfln ,.e pro 
dert yanma halinde devam ct:nekte- jeler hazırlanmış, binaların yerleri 
dir. de ayrılmı5. 

Bu hususta yaptıtrım tetlcikier es Aynı zaamnda "bahçeli e\•!er .. 
na<:mda, daha birrnk mı.itcmmim I mahallesinde yeniden inşaate. baş -
noktai nazarların ortaya alllc!ığını lanmı5tır. 

goıiiyorum. 

I'\itckim, Gazi Terbiye F.nstittisü 
profesörlerinden Şükrii Sayan di • 

yor ki: 

Bütün bu tedbirler, pek güzel 
gösteriyor ki, Ankaarda rr.e:;:,kcn 
buhranının önüne geçilebilmek im
kanını verecektir. 

İşte, aynı kolaylığı İstanbul için 

de yapmalı . Ve bilhassa ev alacak 
veyahut yaptıracak kadar pa:-a.: ı bu 
lunmayan vatandaşlan her sene o. 
radan oraya ta5ınmaktan kurlar : 

malı. Profesör Sükrü Sarnn 

Da5,·ekalet ar~iv müdürlüğü em 
rinde bulunan hamamır. ar~;:asır:da 

kurulmu~tu. Fakat bütün b~ı tas:w
\ 'UI !ar güzel bir hayal 0Jm:ı.ktan ile 
ri geçemedi. 

!\Iaalesef hiç bir \'ali \'e belediye 
rci i de bö):le mutlu biri~ önayak 
olamadı. 

Ben, bu temennimi l stanbıı.:.rn ça 
lıskan Yali ve l3elcdiye Heisi .lil -
fi Kırdarın enerjik varhğuıdan ii -
mit,·ar olarak ortaya atıyorur..'\.,. 

;\1e,·zuumuzu alakadar eden :~ 

mesele daha var: Binaların temiri. 
Belediye, a falt yaptıracağı c~d • 

delerdeki evlerin sahiplerin,>, te 
menni mahiyetinde birer nıe;,.~ Jı: 

göndermiş ve şehrin mant<ı.rası-.! 

çirkinle~tirmemek için bina! mn ta
mir edilmesini, cephelerinin bo:·111 
masını istemiş. 

"- Apartman kiralarının son 
bir iki scnedenbcri artmakta oldu -
ğu hakkında yaptığınız neşriyatı 

takip ediyorum. Ben de kiracı ol -
duğum için tabii bitaraf değilim. 
Fakat, mevcut bir hakikat varsa, 
apartman kiralarının tezayüdün -
den doları vakıt ,·akıt s;ö~tmek 
mecburiyetinde kaldım. Ç,Ok ~ükür 
şimdi iyi ve insaflı bir ev sahıbine 
rastladım da münazaasız bir ~ekil 
ele kontratımı temdit edebildim. 

Neden? I .. · 
Çünkü, Ankaracla yapılan hfü.1n olmak üzere muhtelif tiplerdi! eder 
e\'ler, muayyen ve uzun vadeli tak- yapabilirler. 

Halbuki, benim ile konu~an ir • 
çok ev sahipleri, belediyenin ar:u -
sunu yerine getirmekten çok 11'.Cm 

nun kalacaklarını söylemek!e bera 
ber, şu engeli öne sürdüler: 

Uu meselede gerek apartman 5a· 

lıipleri , gerek kiracılar kenrli marı 
ht;larına güre haklı olabilirlrr Fa 
J..:.ıt bence a ıl düşünülmc.i ıcnp e 

elen cihet şudur: 
l stanbul halkını kiracılıktaıı kur· 

tarmak! 
Pek iyi biliyorsunuz ki, Ankc.rarla 

ev ve apartman buhranı ,·ardır. 
Hem de fazlasile... Ve bu yüzden 

tabii kiralar da fahiştir. 
Bunu nazan dikkate alan h~u -

met, bir kooperatif şirket elirl.! An. 
karada "bahçeli evler,, maln iesinin 
vücut bulmasını teshil etti. 

Böylece, in~aatr a)•m zamanda 
başhyan ve aynı zaamnda hitirilen 
150 ev ile mevcut mesken bı.hranı· 
nın önüne geçilmek için ilk adm: a

tılmış oldu. 
Bu inşaatı Kavaklıdcrcdck! bina

ların yapilması takip etti. 

;;;itlerle şagillcri tarafından ~atın n Muhtelif tiplere neden liızum 
lmmaktadır. Gayet pratik hir usul görüyorum, onu da izah edeyim: 
değil mi? Herhangi bir e\'e pc~ir. Bir ailenin niifusunun az veya çok 
birkaç yüz lira \'ererek kiracı gibi olmasına göre meşken ihtiyacı dcği 
giriyorsunuz. Sonra, her fencdc ·ıor şir. Bundan başka, herkesin mali 
mal kira i.icrclini gcı;miyecck ş..•'.:.ldc kudreti aynı değildir. l\lcscl~ ben, 
alma elen tak it bedelini ödü: · - odalı für apartmanda ot uru, orum 

Parasızlık! 
Halbuki bir çek Avrupa memlc

ketlerin:ie bu mahzur <la göz ö. 
nünde tutulmu 

lunmuştur. 
sunuz. Birkaç sene sonra artı~ ·• Fakat daha bir başkasına 6 odalı 
rilecek taksit kalmadığı idn, cvYel· bir ev, veya üç odalı bir apartm::ırı 
ce kiracı imiş gibi her ay v~ya her lazım olabilir ve yine mesela L-=n. 
sene para \'erdibriniz C\'e sah!p olu- 4 odalı bir evi satın alabilirim de 
yorsunuz. G odalı bir binanın taksit be.ielleri-

öu, gerek memleketin iş 3ah:<~ ın: ni ödemek mali kudretinde 1'ulun -
genişleten, gerek imar harehe:ini nuyabilirim. 
t~vik eden ve gerek halkı ömrij ol. 
dukça kiracı kalmatkan ve !'Ü~~n • 

mekten kurtaran güzel bir tc<:ibirdir. 
Demek istiyorum ki, yul ... . ı riı 

t~te, bu esasları gözönündc ·t:t·ı. 
rak muhtelif tipte evlerin yapılmac;ı 
fikrini öne sürüyoruum. 

i~aret ettiğim vcç'hjlc aynı sistem Söylediklerim, bir ke5if değildi. 
1stanbulda tatbik edilebilir. Ş::Jıri .. Gayet iyi hatırlıyorum ki umumi 
belediye eliyle ayrılan gayr!"·.e: - harpten evvel de aynı noktai naza • 
kun' sabalan teşekkül edecek : : ~3: lnr ortaya atılmıştı. Hatta ah;-:ıp \'e 
kooperatif ~irketlerinin emrine ıc. • seyar bir nümunc ev getirt: ır.i~ \C 

rilebilir. Bu şirketler, aynı tamh Sultanahmet meydanında. şimdi 

Şöyel ki: 
Mahalli idarelere bağlı birer 

yardım teşekkülü vücuda getiril
mi ştir. Bu teşekkülde her evin 

her, apartmanın birer dasya 
sı vardır. Memurlar, her binanın 
ne zaman tamir edilmesi lazım 

geldiğini bilirler. Bu vakit geldiği 

tak1irde mal sahibine müessese 
tarafından bir davet mektubu ya· 
zılır. Bunda deniri ki: 

"Tamir için binanızın keşfi ya
pılmış ve bu hususta sarfı icap e. 
den meblağ tesbit edilmiştir. Mü· 

essesemize müracaat}a çekinizi a-, 
tın ve tamire tevessül edin.,, 

Şunu da unutmamalıyız ki borç 
olarak mal sahiplerine verilen pa. 
ranın faizi yüzde ikidir ve bu pa· 
ra uzun va'delerle ödenmektedir. 

Bu suretle, mal sahiplerinin "pa 
rasızlık,, ı öne sürmelerine imka:ı 
k<:lmamaktadır. 

Düşünüyoruz ki istanbulda, be
lediyenin, mürakabesi altında böy. 
le bir müessese kurulamaz mı? ... 
Ve mülk sahiplerine ayni tarzda 
yarciım edilemez mi?. 

Bu mesele hakkında vali ve be 
le.':yc reisi doktor LCıtfi Kırdnr 

ile görüştüm. Sayın muhatabım 

1un1arı söyledi: 
ı ·- Pek iyi bilirsiniz ki mesken-
1 ·crin içi sahibinin, fakat dışı hal. 
'unciır. Halkın zevkini temine hiz
':'ltet mecburiyetinde elan müesse
o;::ler de belediyelerdir. Mal sa. 
'1i;>leri, mülklerinin dışları ıçın, 

: -nmenin zevkine riayet etmek va· 
-.: ifesiyle mükelleftirler. 

Fakat, bu hususta onlara yar
Jım et:nek tl' lazımdır. iste. bu 
!üşi:nce ile mal sahiplerini koru. 
·ıacak J.,ir teşkilat vücuda getirm-:· 
":; tasaılachm. 

La/:. "'.. t·iliyorsuırnz ki lstanb·ıl 

1eregağla 
kızarmış ekmek. 

Yazan· !Oır" «a. A • 
.. , 

insanın her gün vU 

duna l ü z u m l u olan y: 
bulması için en iyi, en kibar 
sul, şüphesiz tereyağı yerııt 
tir. Bizim sadeyağ dediğiıfl 
mutfak yağlan da kirrır' 
vakıa, tereyağ tlemektir. Fa~ 
onlar uzunca zaman saklat1l 
bilmek için eritilip tuzlandı~ 4ıı 
tan sonra, icerilerine hiç ~ b a 
karışmadığı ~farzedilse bifC, ~ da_ a 
tamin ve madenler bakımınd• 
ne hale geldiklerini bilmek 

rer birer kimya ve vitamin tahlillerine tabi tutmıya bağJıaıl'· ~a:ı, 
.~ -~ Halbuki taze tereyağ halis vitamin kaynağıdır. PJŞ"" 

den yenpdiği için vitaminlerinin ateşte kaybolacaklarııı;ı: 
§üphelenmeğe de yer kalmaz. Kimyaca terkip bakunınd" 
tereyağlc:rındaki halis yağ maddesinin nisbeti sadeyağlarıll 
kinden yüzde on nisbetinde daha az ise ide tereyağından yıiZ 
en fazla yeyince o da tamamlanır. , 
Amma tereyağından alacağımız kaorinin pahasına bakrrııvr ~t 'l 

malısınız. İstanbul üniversitesinin çıkardığı mecmuanın gr' , illa 
çen yıl tarihli bir nüshasında görülen piyasa fiyatına gö ~t t 
tereyağından bin kalorinin fiyatları, İstanbul tereyağı oıur!' a:: t 
22, Bursanın yahut Polonez köyünün olursa 12, Yalovanıllı; ~ l 
lursa 15, Alemdağının tereyağı olursa 18 kuruşa gelir. . " iki 
fiyatlar sade yağlariyle bin kalorinin fiyaundan biraz yıı> ~ 
sek olmakla beraber vitamin bakımından daha ı:mniretli r- ~'Pi 
hınca tereyağının fiyatına pek te bakılmaz. ı1 a tyc 

Tereyağmı güzel kokusundan ve nefis lezzetinden dola, l t::~ı 
,, il 

yalnız tek başına yemek te mümkündür. O zaman midede > Ol 
nısıra giden başka türlü gıdaları beklemeğe de ihtiyacı olj 
yacağından iştahı ' k~smeden, mide usaresini azaltma':fan d~ ?t~lı 
ruca barsaklara ineceği <le şüphesizdir. Ancak tereyagli ilt 
böyle sadece yiyenler pekaz bulunur. Hemen herkes ter'' a,~y 
yağını ekmeğe sürerek yemeyi sever. ~ ~· il' 

Fakat tereyağını francclayla mı yemeli, yoksa bayağı ' 
mekle mi?. Öğle ve akşam yemeklerinde bayağı ekmek yem~ 
adeti olanlardan bile bir çoğu sabah kahvaltısında - galı 
az ekmek yenildiği için _ francela yemeği severler. d 

Francela, terkibindeki nişastanın biraz fazla olmasın .: 
ıdolayı yenildiği vakit d'!ha lezzetli gelirse de gerek vitartl': .. 
Icri, gerek madenleri cihetin.den bayağı ekmeğe nisbetlc JıllJ. 

licc yavandrr. Gerçi buğdaydaki vitaminlerden bir çoğll ~ 
,nıın kepoğindc kalırlarsa da bayağı ekmeğin yüz grartıl11 " 
gene yü~ UJ.~U llrı.Q.Ucll "'' ~ ıUCUUhU ACU.u. AA.Cl.lUtuu ............ ~ rt 
bu vitaminlerin nisbeti yüzde ancak 16 kadardır. ır.aden1\, 
gelince bayağı ekmekte bulunan madenlerin ikisinden .bııŞ,. 
hepsi francelada azalır. Onun için bayağı ekmek vitaınıl1 
madenler bakımından francela.dan ıdaha değerlidir. . 

0
• 

Ancak bayağı ekmeği kızarmış yemek elbette tert1l1 ~ 
lunur. Yalnız lezzetinden dolayı değil, suyunun bir ki~~· 
buhar olduktan sonra mideyi daha az dolduracağından .. • 

11 
mek kızarmakla kimyaca terkibinin iııe yarayacak ma~Jc~!l 
ne halel gelmez. ekmeği kızartacak ka.:Jar sıcaklıkta vıta 

lcr de telef clamaz. I" .., . 
Kızarmış C'kmeğin üzerine süreceğiniz tereyağı iki tll 111 

vitaminden bol bol getirir, fakat mevsimine göre... yaı ıt1 
olursa tcreya~mın yüz gramında A vitamininden 4000, 1tıŞ S• , 

olursa 2000 ölcü bulunur. Bu vitaminin insanı mikroplu 11.~ 
~ • I• 

talıklardan koruduğunu ve çocukları büyüttüğünü bilirsııl iti' 
Tereyağının büyük bir değeri de D vitamini vrerrıcs öl 

dendi;, Yüz gramında bu vitamin:lc:'I yazın 156, l:ışın 76dıl 
çü bulunur.· Bu da kemiklerin sağlamlığı için lüzurrılU··ıs' 
Tereyağındaki madenlerin miktarı pek ehemmiyetli ?cı;ıı:ı 
de ekmekte hiç bulunmıyan üç madeni tamamladığı içın. •. . , .. 
zarmış ekmekle tereyağ üç türlü vitaminii ve madcn!erı 
marn mükemmel bir yemek olur. ô' 

"! 
Bunun yalnız bir mahzuru vardır. Ekmek te tercyag >' 

vücudumuzdaki sulu maddelere ekşilik verir. On.dan .d01'
1 

• 

kızarmış ekmek iizcrinde tereyağı yedikten sonra bir fiıt'ol· 
sütlü kakao içerseniz onun yüzde 9,91 derecede alkalcJ1 ,. 
~ası ötekilerin ekşiliğine karşı gelir. Artık, fence nıeralc 
dilecek hiç bir şey ktılmaz. '6Jfl"' 

XMJW!ifl~ 

Gün~n bUyUk bir sıhlıat \'C lınyat k:l~·nağ1 oJrhığıı nnfa~ıldığı l;tinılenhrri lıiitiin ~·rr ~ li7.üııcfo ı:•ı•
lak gcune~c doğru mUhtm bir temayül 'nr. Fransız nilclcrl hu Yal çocul.larını hemen Jıı·ııırn çııılak bir 
halde ı;e:r.dirmcğc başlarm5tardır. parl.,in Tüyleri bnhçt•..,i Park l\tonse ı üJ•..,rmburA bahc:rlrri gihl umumi 
:rerlcrindo resimde gördiiğünliz k~·afcttc çocuklara bol hol rn ~el!niyor. llalbulJ bundan on sene C\\l'l bu 
kıyafette bir toeuk böyle yerlerde görün"'e~ <11 annesine ynnıı.5ıp: 

biiyiik bir ;:f'hirdir ve evlerin eba- ·ı · - __. · 

dı' ayni ciegildir. Onun için tec. - r:ı !o.:ıhah ~ene fraş olm:ı.nıı""'" ;\farid! ~ 
· ı·übesız bir teşekkülün ilk hamı = · ,-::::_- ııt'f 

! • . 1 ·1 ,. - . 'hetlC• • 

- Madam ... Ço(·uğunu'u öldürmek mi isti.> orsunw. f 
niye ihtarlarda bulunanlar olurdu. 

de muvaffak olamıyacoığını, yap- ğu kanaatine vard:m. .ıyaç teş a etmeoıgı cı jsl' 

1 

tığım letkikkr sonunda anladım j Esasen, mevzuubahs olan hu- leyi talik etti:n. Şimdilik. er'~ 
ve bugün için bu fikrin tatbik sa. sus. İs tan bulun imarı bakımındarı 1)ullulara biraz sabretme1' g 
hasına konmasının imkansız oldu· on planda gelen mübrem bir ih. 



AR ZAN 
efine Peşinde 

- 2~-
b adaına ~öyle tuhaf tu-ı - Elbet doğru söylüyorum! 

ad alttı: dedi. Size yalan borcu:ıa yok ya 1 
tıı~ttı..ın sözleri:ıde acaba bir Ne diye yalan söyliyecekmişim? 
l 

1 Vardı?. Ben sizin zannettiğiniz gibi ya. 

~il, rastladığı mızralkh lancı kahramanlardan değilim .. 
d f'nla beraber Define ad:ısı l3u sırada kaplan uluması da-
arın ' ' k d 1 · b ın sarayın:ı gidiyordu. .ıa ya ın an gc mış ve unun ar. 
~oı~- · k d b" · ~ 1 ~ d 1 h· "" bırdenbire kulağına asm an ır msan çıg ıgı uyu -
it ' 1 ea e duraladı. tki mız-
orıu 1 tirıq n a beraber durdular; 

• en biri: 
t Var'> · 

ltııı • · dıye sordu. 
~t a?1ına bir ses geldi .. 
h, gıbi? 

muştu. 

Bu sesler, her üçünü, okundan 
~ırlayan yay gibi yerlerinden ha. 
rekte getirdi ve Tarzan önde .:>1-
:nak üzere üçü birden sesin geldi. 
ği tarafa doğru atıldılar .. 

lkiz Mikl kardeşlerle PPrihan rok iyi ahh?-P oldu. Onlardan öyle 
gilzel hikayeler dinledi kil Çilnkil 1'ıiikinin arkadaşlar! çok şen çocuk
lar. Miki onların başından geçen m :ıc"raları, söyledikkri tuhaf sözleri 
hep biliyor ve Perihana anlatıyor. Perihan kardeşiniz de onları şiın

~ 

Bakalım ne çıkacak? 

~l •• 
r it 1 

~it 8 an uluması?. 
~la~•lan uluması mı?. · 

kı aralan değil de kap. 

Hadisenin cereyan ettiği yere ' 
ilk varan ve yırtıcı hayvanla kur
banını ilk gören ıde gene Tarzan 

~~la 
~t~ n uluması mı?. 
~~ra~ bu kadar hayret etti
~ 01 ar~nın vahşi hayvanlar. 

d~gunu bilmiyor musu-

t•k1ıı 
att,a~dan biri etrafı din • 

~i'ı ;tıs: yava~ sesle: 
ı ~Oruz, dedi, bilmez 

i'a_1:a 
, t bızim tarayın 

l'l . 
( ~ lÇcri ıı•mcıyc kadar 
~t•'\"a11 ;·~m~mi§tir. 

·~tı) gl)k . 
~.ti\ trıaytz da ondan .. 
~il 10kınaz?. 
~t~"· 

tııi? s· · ı· · d ~ · · .•zın e ınız e mıı:. 
.f ita hır şey göremiyo · 

~ t~rr:fiu,. ı,.,,.,:ı::ıır '1-> 7::ann,. ... 
av olarak beni avla· 

( 
~~l\ 
he1 ~rı bu şakası mızraklı. 

tııl bi tı.a gitmişti. Güldül~r 
~· 11: 

) ~~ .. 
~t it "azıfemiz budur, de-
l~la. lplan)arla, arslanlarla, 
bııı 11 hoğu§rnak, onları sa. 
'~:duğu taraflara yak· 
~ ba!kalarınm vazifesi. 
t~tı 
~()ıd:rııalllI§tı: 
~t ' baıı sarıklı bazı 
ltt. ta1tı . ı:ı adım, dedi. Kimi:ıi 

. •ıttırıd d 1 k' -t:ll a o a§ıyor, ımı 

... _~llcrinde de birer 

r~ 
.... ~'L·~=_.:Jd~"·,~ 

} 

kur-

birden bir;: 

c!.::ı: 

Gözleri yuvalarındar birer kor 
:>:ırçası gibi fırlamı~. alev sacsar 

NE TATLI! 
Qrdeğin yavrusu ~ok ıneraklı idi. 

Bayan Tavuk bir gUn y'lVntSU • 

• na sordu: 

Bir gece uyumamış, pencereden ayı 
seyretmişti. O sırada oğlunu merak 
edip yanına gelen &nnesine: 

Her hafta burada verdiğim.iz tınız ını, masallardald zihirli değ
bu resim boyama eğlencelerini nekle vurulmuş gibi, ortaya ga. 
küçük okuyucularımızın çok be - yet güzel bir resim çıkacak. 

:• ;;)~ 

sık yap. 
:aklı bir ağacın altında, homur· 
danryordu. 

Tarz<:n biraz dikkatli bakınc;ı, 

otların arasında da, bir başı sa. 
rıklmm, yani saray muhafızların
dan birinin yatmakta olduğunu 

gördü .. 
Bu, cnun derhal ileri atılması 

ve kaplanla kar§ı kan11ya kalıp 

mücaıdcleye hazırlanması için ka. 
fi idi. Halbuki iki mızraklı deh· 
şetlerinden afallayıp kalmışlardr .. 
Ömürlerinde kaplan görmedikleri 
veya hiç bir zaman bir yırtıcı hay. 
vanla karşı karşıya gelmedikleri 
anlaşılıyordu. (Devamı haftaya) 

B İLMECE 

Ne o ağzındaki, yavrum? Ne yi

yorsun? 
- Güzel bir çikolata! öyle tatlı ki 
- Ya? Nereder. aldın? 
- Nereden alacağım! Çikolnta -

cıdan. 

- Parayı kim verdi? 
- Parayı kimse vermedi ama, 

ı;ikolatacı bana gUzel bir tekme 
verdi. .. 

- Afiyet olsun öyley.sol 

Karabaş iyi bir denizci olmakla 
JvUnürdil. Kaplumbağa da iyi bir 
tayfa olacağını söylüyordu. 

Bir gün Karabaş kaplumb:ığya: 
- Benim tekneye tayfa yazılır 

mısın? 

Diye 3ordu . 
Kaplumbağa: 

- Hay hay! dedi. Yalnız, ne ve
receksin? 

- Batmak tehlikesine karşı ar -
kana, senin kabuğundan başka ay-

- Anne! dedi. Ay her dört haf
tada bir yenilenir mi? 

- Evet yavrum. 
- Pekala, o zaman eski aydaki-

ler nereye giderler? 

HABER 
ÇOOUK SAYFASI 
Bilmc~e kuponu 
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ğendiğini görüyoruz. Onun için Şimdi, resmi nasıl boyayac:.~·-
biz de her hafta onlara daha gü- nızı söyliyclim: 
zel resimler vermeye çalışıyoruz.. . . . . . 
M l A b h ft k' ·· ı gu·· el bı"r Çızgıler arasındakı yerlerı, ıc:-esc a u a a ı oy e z . . .. .. 

· d' lerındekı rakamlara gore şoyle 
resım ır. 

Fakat, bu karışık çizgilere ve 
rakamlar arasında bir §ey gö • 
rünmüyor, değil mi? Acele et • 
meyin. Boyalı kalemierinizle ve -

ya aulu boyalarınızla biraz uğraı:ı 

boyayacaksınız: 

O - Beyaz; 1 - Kurşuni; 2 - · 
Açık mavi; 3 - Koyu mavi; <l -

Koyu yeşil; 5 - Açık yeşil; 6 -
Kahverengi; 7 - San. 

y .:c;de, 
k • : ... ~. 
dır. 

1500 mc~ · 
döki:.!r.-: .. 

yfk~ekt. ' :i 
-':!e ' ·-

Ben 7 harfla yazuan fer.nin en rıca bir mantar d&ha! 
Ne garip şeyler I 

• Zühal suya batmaz! - Hani lir O da, bi~ çnk şeyler gibi, Av
gbkyüzünde beli kemerli güzel bir rupaya ı\~yar:an gelmiştir. On ü
yıldtı vardır? Zühal yıldızı; işte çüncü asırda Asyayı gezen meşhur 
onu alıp biz!m dcıülerden birine Vcneaikli seyyah Marko Polo, ma· 
atsanız ba!.rı 1 a". suyun içinde yiiur: karnayr evvela Çinde yemi~. çok 
Çünkü Zühal, yıldızlann içinde en hoşun..: gitmiş, 1talyaya gelirken de, 
hafif olandıır ve sud~m hafifdir. daha hirı;ok şeyler gibi, makarna
Dünya ise sudan ağırdır ve denize } · · · •i5tir. 

- -~lbu\i Kiya~ara 1.' . 
·~e~ anc . 

faydalı icatlarından biriyim. Mede
ni memleketlerde hemen hemen her 
evde ve yazıhanede bulunmam ar
tık bir ihtiyaç olm11~tur. 

5 - 2 ve 7 inci harflerim ilmin 
tatbik şubesini gösterir. 6 ve 7 inci 
harflerim. beş kere iki demektir. 4 
ve 3 üncU harflerim insanın en 111. 
harflerim. Aydın havali.elnde yaşı -
yan cesur insanları gösterir. Ben 
neyim? Hilıi bilcmedinizse çok ya. 
zrk ... 

·Bu bilmecemizi doğru halleden -
!erden birinciye bir kol saati, ikin
ciye büyük bir liİ§e kolonya, UçUn
cUye bir şişe koianya ·ve ayrıca 200 
okuyucumuza da muhtelif hediye -
ler. 

YAZISI ZHIKAYE 
I I 

I 

I 

1 

atacak oısann ( !) batar .. 

KEYİF Ç.\TIYOR! 
Tabii, ne d:inyayı denize atına~ 

kabil, ne de Zühalin sığacağı kadar 
Bayan inek salıncakta sallanıyor- gen genişbir Okyanus bulmak müm 

du. Karşısına. dayısı çıktı: kün. Bunlar, alimlerin yatpıklan 
- Ne o? küçtikhanım ! Bakıyo - hesaplardan ibaret. 

rum keyif çatıyorsun... 1 • Malwrna Çindetı geldi. - !tal-
- Evet. Biraz evvel kızdım k:ış. yanlar :n::ıkcımadıklan ile meşhur

Jarımı çatlım da, şimdi öfkem geç- dur. Fakat aslını ararsanız makar
sin diye bir de keyif çatıyorum... 1 !)a hıç ce bir ~ taiyan yemeği değil-

I 

I ' ' " ~, 

' 

• L.:n yüksek şelale. - Dünyanın 
en · ·.: ::i ne-~ --dir di:· 

·: muhc:.· ·: hepsiniz· 
r • ·· ~si! . 

Zvet, ~ir.ıdiye k:ı · bi: de ö!·le 
ıan=ıcd:. • · . - :::ıt şir:ıc!i artık o 
d ~-~: · . 4 i. J:,. t'.lyyarecinin YJ'"'tı
~ı keşfe göre, Venezüelada şiın· 
d:. ~ k::ı. · ın ayağı basmamı" 

~ :- ?tre ylıt.c:<:J:ten Jöl. ·! .. -. 1'': 
oluyor ki Venezüela ~lalesi ya· 
rund:ı IJ; :.:agara çocuk O) uncağı ka -
lıyor! 

• Sunı giineş vurmas1. - Suni 
r_. • ··ı"r oluy· r da 5uni: günE-5 
, .. · :-n~:ısı neye oım~ .,. ? -T:!! •• ~ · 
yeni bir keşfe göre, gözlerinde husu
fi gözlükler, yüzlcrince hususi rr ~ -
keler olduğu ha:de bile ç:>!{ kuvvet· 
li ışıklar önünde veya sert maden
leri delmek için kullanılan kuvvetli 
ışık ve ateş çıkaran aletlerle çalışan 
!arda güneş vu.-:ıasına her.zer biı 
l: ; ' · ·: ~·) .. ülmektedir. 

• Aç kalmak tehlikesi yok! - -
. l' · ,;Jn Dvalı!ann dü 

ğününe davet edilirseniı, hiç kork
mayın: ı\ç k:ılmak tehlikesi yoktu~! 
Çünk:!, ; u gördüğ:.r.üz koskoca kule 
,gibi ~Y yok mu? lşte o, mükemme: 
bir düğün yemeğidir. Cavalılar, dli
ğün günü, on, on beş kişinin omuz 
la"•ııda 7~ - t " ~l:·ıb~1::-?k1eri büyük
lükte bir çöre 'c yaparlar. Düğün :· 
layı ile beraber bu çörek de dola~· 
trrılır. Nihayet ziyafet ma~asmır> 

üzerine konur. Herkes keser kesp 
alır Ye <loyuncıı1·•ı kadar yer. B:ı 
CaYalı1:ırm en mühim ~etkrlnder. 
'Jiridir. t ·cu mi cif ye dayandığı içi r 
herhalde çok iri bir ildct, dc~i l mi·· 



-
HA~IER 
ÖÔLE POSTASI 

Hernün saat 12 - 13.30 da ç
0

ıkacaktır 
HERGCBN 

12 
S~~IFA 

b .. . - ·. nsi hadiselerin vahamet kesbcttiğı §u ı:>on gilnler
de o~uyucularının lehine olarak yeni teşebbüsüne girişirken 

HABER ÖOLE POSTASinın ynzı kalitesini dlişürmey.i değil, bi-

liı!ds yeni elemanlar ve en cazib mevzulu yazılarla takviyeyi dü
sünmUştür. 

Bugün, buıada, Haberin daimi okuyuculanr.a yeni baııladığı. 
mtt ve başlıyacnh'lmız romanlardan ve yazılardan bahsederken, 
bugi.inden itibaren Haber okumnğa başlıyacak karilerimize de, 
Hal·erin mündericatı hakkında bir fikir vermeği faydalı fÖrüyo_ 
ruz. 

HASAN 
KUMÇAYI 

~ 
Haber ailesine yeni katılan bu dc
gerli arkadaşımız, her gün birkaç 
satır içinde hadiselerin tefsirini ya. 
pacaktır. 

Bugün başladığımız , pek yakında başlıyacağımız 
romanlar ve yazılar 

1 
ORDULAR 
Hudutıada 
BEKLıYOR HARP OLACAK MI ? 

En tanınını) emek li generallcrimh: le konu:;.tuk 

Yarın birincisini vereceğimiz bu enteresan yazı serisinde, 
gcncr:ıllerimize tevcih edilen ve fikirleri alınan suallerden bir
kaçı: Harb olacak mı? - Harb olursa demokrat ve totaliter dev
letlerin alacaklan neticeler ne olabilir? _ Totaliter devletlerin 
Şarki ve Orta Avrupa ile Balkanlardaki hedefleri ne olr.bilir? _ 
Yıldınm harbi muvaffak olabilir mi? - Her iki zümrenin ordula
n uzun müddet harbedebilirler mi? - So~·et Rusyanın müstak_ 
bel dünya harbindeki bitaraf veya bir taraf rolü ne olabilir? _ 
1filstnkbel A \TUpa haritasını nasıl çizersiniz? .• 

-2 

Maceradan maceraya 
(Atntürkün müdavi tabibi !'\ihad Re§ad Bclger hatıra-

larını nnlalıyor.) Ya:t.an : SABİH A l.u\ Ç,\ i\( 

:; 

0

!' 'fiyat ro ... unun ıleğcrll 

:;.'lnall;arı 

V.~SFi 
R,Z 1 ZOBU 

3 ---

A vrupaya ve Amerikaya yaptığı 

son seyahatin çok enteresan gö. 
rilşlcrini kendisine has mizah üslü_ 
hile "Kristof Kolomb'un yumurta
sına doğru" isim?i yazılnnnda anla
tıyor. 

Uugün 3 ünt•ü sn)'fam ı.ı:da 

4 ---

UÇAN su 
YAZAN 

CAHiT 
UÇUK 

PRATiK 
HAYAT 

Hikayeleri ve romrmlnrı mecmuala. 

rrmızdn zevkle okunan genç kadın 

muharririmizin Hnbcr için hazırla

dığı bu güzel eseri birkaç güne ka-

dar okuyacaksınız. 

~ 

Bu@ndcn itibaren üçüncü sayfa
mızda bulacağınız bu sütun, hayaL 
ta karşınıza çıkacak her mü§külil 
hollctmcnize yarar bilgiler öğrete. 
cektir. 

a 
H~'3ER 'de devam eden roman ·ardan b: rkaçı 

Mevlevi Taburu 
Yazan : Rahmi YAGIZ 

Kaçırdığı kadınlarla 
evienen goriller! 

:;s yılını vahşiler arasında geçirmiş bir A!man seyyahınm 

no~lanna istinat eden bu c;ok enteresan tefrika, en heyecanlı 

s:ı ... halarına gelmiş bulunuyor. Eser, bnşlo.ndığ; kısımdan itiba
ı .::n bile oku::anı slirüklıyecck d.•ğcrdedir. Haberin eski okuyu_ 
culaı .. ~:n ze\·klc takip ettikleri "Yer yüzü insanları" romnnımız,ı 
yeni kariler.imiz de heyecanın okuyacaklardır. 

Gi'zli vazifeden 
Hariciye nazırlığına 

llaki~i 'V~ ı:ok l'ntcr<'"~ hir c~u ~h·k ronııınıılır. Rlr hafta 
!\'Vf'I ~IMlıiımn: bu ll'!N'llklt l>t.C rin ıu:ı:..... ... ;ırıı 3 iincii <;;t~ fnm"'
t! ıı. bul&uk'llUI.. 

Kahraman 
ordunun büy ·· 

resmi geçidi 
l\nlırunıan orduınuwn ıliiıı bdirnedc ~·aııtığı büyü!< re 

hakkında telefonla nldıı'.;ımız haberini dünı,ii rıüslıaınızılıı 

ml~tik. ikinci t abımızda da lıir J;:ısım n•simlcrini hac;tı • 
lıcybctli hüdiscııin bütün tarı.ilfıtını bugünkü resimlerlmizdt 
raksmız. 

Şanlı ordunmzun bu resmig~l<li, simdiyc kadar c int' t 
ı·t!llıncmiş bir azamet \C hcyhct l~indc ynıııldı. Cesur \e k,ıı 
pi~·nıJelerimizclcıı oııra ·saatlerce sürcn bir gcçi1 ~-aparı ııı' 
kıt'ıılnrımızırı en modern 'c en giizcl f<'çhizntln hıızırlanmı; 11 

ııı ı:ürmek, cidden iftihar 'c sC\ ln<'c değecek hir hiulbc~ dL 

939 Edinıc rcsınlg~iıli ile 'fiirl< orclusu, müdafaasını U 
aldığı yurd toı>raklarıııa tek bir ılii~mnn ilahi "olmm:rncngrnı 
dün~·n)·a nçıl<ça n~ bir l.f'rı• l1ahn !<ı ııat f'tıni':! oldı•. 

niin :rnııılıııı rcsıııi•·c~Hlc, lıiHüıı Tiirk nıilll'ti haklı ııır 

111'".lC!l!;tır. 

... 



, 
l , 

~.s .. 
Benim g6rüşüme göre 

Yerinde bir karar 
İstanbul küıne teşkilinde lrun·et esasına istinat eden bir tensi

kat yapılmasını istemlş ,.e İstanbul birinci kümesinin Galatasaray, Fe
ner, Beşi~, Vefa. Beykoz) Şişli, Bcyoğluspor Ye Kurtuluş klüple
rlndcn mürekkep olmasını bir yazonızda işaret etmiştik. Bugün mcm. 
nunlyetle öğreniyom ki yüksek hakem komlteii, isabetli bir görüşle 
dileklerimizden birini nazan dikkate almış ,.e İstanbul birinci klimc 

klüplerinl kunetçe birlblrlne denk klüplerden tf'~ldl etml5tir. 

Bu 
at 

haftaki 
yarışları 

At yarışlarının altıncısı yarın Ve. Haberin favorileri: MAHMURE, 
licfendi yarış mahallinde yapıla ~ MA VZ1KA. 

'lronandacla DoeUnrhen şchrlncl e yapılan su sporlan müsabakala-
en h<>yccanlı kaMjılasm:ıyı (su topu) ~kil etmiştir. 

aa._ llıı nıiisabaknya konmu5 olan !Uacar kupasını Alman takımı ka
-.ııştır. 

Birinci kümenin bu şekilde yapılması neticesinde önümüzdeki 
futbol mc\'8iml futbOI meraklıları hemen her müsabakada müsa\'l 

~tıkarkl re imde miisabakadan bir enstantaneyi \'e gallb 
~ oyunC'ularırıı görüyorsunu z ... 

Alman kun·etlerin çarpışmasından doğacak fu\bol heyecanmı tadabilecek-

..._ . 
~~.,--~ ~4~---JY~,~---- Cj -
·' ~~;~:J • ~ 
"'-~~-~ \. ~ . ~"~/""' ---- ~ - -'--~~~~ 

Şampiyonlukla 
mülôkat 

lıu k 
a,r it adnr dedikodulara bu ka 
~il avgaJara sebebiyet VNclik. 

t~kt~0rıra birdenbire ortadan 
tı.ııııı en \'c yavaş yavaş ismi ı.ıı•ı 
'-tıı ata bile başlanan futhol 
~ ,_ıııronıuğunu bulup kcııdisi

'<>ııu 
Şnıak merakına lı:apıl. 

ttr 

vnffak da oldum . Biraz RJııra 
derdini anlatmıya razı oldı .. 

Birkaç defa iç:iııi derin .&(·r'ıı 

çektikten sonra: 

- Ah kardeşim başıma ~e

lenleri bir bilsen sen de a~:ar
dm ya diye yeniden gö:ll ... ::-'ııl 

silmlye başladı. Artık onu kım
di haline bıraktım. Hem ağııyor ı. ara sorup soruşturdum. 

'lın hem de derdini anlatıyorılu. I' se nerede olduğuna 'Inir 
~tap veremedi. Nihayet - Bu sene ne oldu bllmeın ki 
ır cnre olarak arkadaşm- bir mektepler şampiyor.asıdır 
arayıp bulmak ve onlara dediler beni içine soktular na-
aıc aklıma geldi. musumla gidip hep bir takı-

' vım yanmda durdum. Maçla-
: !!enenin on bahtiyar şampi : l sonunC - benim yUzllmden 
~ 0 Ian yUzme şampiyonunu millf't birbirin~ dövdU. Belki 

~ <>zda çn~·ırda oturmuş ot- ; enim kabahatimdir bir takıı. . .ı 
•ey 

lerdlr. 
Yüksek hakem komit<'sinln düzelteceğinden emin bulunduğumuz 

ikinci mühim mesele de hakem meselesinde göstereceği titlzllktir. 
Hüsnlinlyt n dürüstlüklerinden emin olduğumuz hakcmlcrbnlzi de 
sınıflara ayırmak, en ba.'ta gelen bir tedbir olacaktır. Bu tasnif neti
cesinde birinei küme maçlannın idaresi birinci sınıf hakem
lere, lkin<'l küme ma~ları da ikinci sınıf hakemlere yaptı -
nlmak surctile hem bütün hakemlere müsabaks idaresi temin 
edUmiş \'C bu suretle tecrübeleri arttınlmı~ olur Ye hem de tecrübesi 
noksan olan bazı hakemlerin büyük ma!:lan idare etmeleri netice. 
sinde husule gelen nahoş ' 'aziyetler ortadan kalkmış olur. 

İstanbul bölge dlrekWrlüğünün bu mendm karşı]aşacağı en bü
yük müşkülat saha işinde olacaktır. Kulağımıza geldiğine göre di
rektörlük Takı.im kı~lasmın yıkıla<'ağtnı ııazan dikkate alarak Tak
sim stadında mfüıabaka yaııtırmak istt'mlyormu~. Bütün müsabakala. 
rm ı;eref ,.e Fen<'r stadlarındn. yaptırılması imkan dahilinde olma
dığına. göre yapılacak <'n doğru hareket saha fes\ ieysl ikmal edllml~ 
olan 'Mecidiyeköy stadında siiratlc tribün inşasını temin etmekti. 

Mükerreren ikaz ettiğimiz halde bugüne kadar bu yapılmadığına 
göre, bugün i!:ln yapılacak en kestirme i~ sayın valimizden rica edi
lerek ".Wccldly<'köy stadında tribiin in a edlllnce:re kadar Taksim kış
lasının s1adla alakası olmıyan ak amının yıkılma.-;ma. ba.~lanmasulır. Bu 
ciheti tstanbuJ bölge direktörünün düşünüıJ düşünmediğini bilmemek. 
le beraber bir kere daha. dikkat nazarlarını bu nokta üzerine celbcf
meği faydalı buldum. 

Birinci küme taksimindeki isabetli görüşlerinden dolayı yüksek 
hakem komitesi azalarını t.-brik rderken, sporumuzun diğer ~ubele
rinde de bu kabil isabetli hareketlere muntazır olduğumuzu söyleme
den g~miyeceğtm. 

ADlL YURDAKUL 

ıı rederken buldum. lıu kadar yUz verilmez ,, dedim 
bt l f'1' halinden nll.ioll ol&.uiu -mtut 1':'C'me "l'ft'.:':'l nnaa 'Yll1D:ea"ı.1~...:..;;-.-..._....,.....,...._...,.,.....,.........,.,_.. 
~ bdi. Yanma iliştim, biraz :..:- ..... an : ·· ·.ıub~"' yUzline gUI 
~l!Şten sonra kendisine ar- dUm. S'ln1·n ·ad henin için ge. 
~t~1 

futbol şamplyonlu~unun ne b:rhirlerini dövdUler. 
ile Olduğunu sordum. İçini t kti Lıendili gözlerine 

\'\>e1a_ söylemekle söyle..,e- L "tUrcrok: 

ltasında bir müddet ::e ·ec!- - ,...on r •l ağln'!tam da baş-
'~ Sonra yüzüme b:ıkarak kaları ~ğlnr? diy ·rck ,gözlerin

Ylesem daha iyi olur Cen a\an : .ıarı srm:ye ba~ln
:ataLhya blrnz da teselli dı. 
~iliz. ÇUnkU bu gUıılerde n:ış·11· ,,,- şaCln' itcrn'\i.nc ha-

ltı.aeak bir halde, deıH. yırlr bir linYaıl:s vermek istedi-

• • • Cmi söyle:· •• f. P ·,.retlo yUzti-
l'ış dağını tırmanm1yn haş me baktı, ben d" söylemi:-.! 
~<lanberl glincşto tam tc nıecb•ır c"d n. 

beni takip ediyor. Bir İşinin ~u meşhur federas-
~ <inha güneşin alt•nda yona h·. ıp l'~ini "ğrenin-
!l n sonra zirveye ır:L.-abil- ,.0 y ,ide.L 8 ....... ...!lıya başladı 

Ilı ~:rkayanrn UstUne oturup! : bu ~ ~, ·.,z .... ··- - - dı. 
'ttııı1 t es alayım dedim, dnha Kc"ı ·ı~·n: oraclı>. - 'ım y:ı 

~•rı eınizlemeden arlcam~an ._ 1.Ş z_ı.·-- 1 ··an:nda.ı ayrıl· . ~ 
il t lc sesleri duyunca y~rım- - ı. J.,' •rı. d r"l;;.drın ~ .. ~: .. , l .ç' 
"1t il ını. ' "" 
\l~ :rrır -ur':· -.l' ·' V• ı zam:tn 
~ltl llledenberi peşinden koş- c ;ı- ';'!'"' • inmek için hnzırl 
'-b• kendlni bulmak için bun : .,r.ı.ıt,. ı ıeşgulc"'. Islık çn' -

' llıetıere katlandığım ko. yor v..c ı- 'r 0 tt"saray mar;;;ı 
't11 l>lronluk bir taşın Uzeri- f. liyorıl", 
tt."'llı.u:, başını elleri arasına Aslı •1'ı.:·r4 -ı 
~. lct gözü iki çeşme ağlayıp Osman an ·~AY 

~or ınu? Doğrusu b~rim 
;: biraz zayıftır. Heıuen lstanbul muhteliti bugün 

Al.manyada patinaj da spor ara smda <>hemmiyetlc y<>r almıı;tır. 

\'ukarkl resimde patinajda şamıılyo n olan üç Almanın bir arada yaı•
tıkları bir cgzen;iz esnasında alının ıı; ttslmleri görülmektedir. 

............ ............ ............ ............ ...... . .... . . .... . ...... 

caktır. 

Koşuların ilk haftasındanberl u
faktcfek bazı istisnalar olmak şar
tiyle muntazaman cereynn eden ko
şuların yann da fevkalade heye • 
canlı vo meraklı olacağı tahmin e
dilebilir. 

Yarınki koşularda geçen hafta 
ihdas edilen üçlü bahis yine 3, 4 ve ı 
beşinci koşular arsmdadır. Beıılncl 

koşuda taylar koştuğu için ve tay
ların yarışları da <!aima bUyilk sUr
prizlerle neticelendiğinden bu bah
sin bu hafta daha alaka kespede • 
ceği muhakkaktır. 

Gelelim yarışlara: 

BİRİXCİ KOŞU (Handikap) 
Uç ya.5mda haliskan arab erkek 

,.e dişi taylara mahsustur. 
Mcsafeı.i: 1600 metre. 
İkramiyesi: 190 lira. 
1 - On Al (Muzaffer Batur) 
2 - Diker (mkmet Tüzün) 

Geçen hafta güzel bir hamleyle 
öne atılan ve yarışın sonuna kadar 
bu vaziyeti muhafaza eden Ön Al 
belki bu hafta da ayni neticeyi ala. 
bilir. Fakat ko§u handikap olduğu 
için aradn Diker lehine olan 5 ki
lo farkı da nazarı itibaar almak la-
zımdır. 

1K1NCİ KOŞU: 

Üç ya.5ındaki yerli yanmkan İn
giliz erkek \'e dişi taylara mahsus. 
tur. 

Mesafesi: 1800 metre. 
İkramiyesi: 4 70 lira. 
1 - Önkes (Fehmi n Arif ÖZ) 

2 - Ninana (r. Karnosman) 
S - PolTaz (Prens Halim) 
4 - Ça\ ka (Mehmet Evrim) 

Ynnmkan İngilizler arasında o _ 
lan bu koşunun çok heyecanlı ola
cağı muhakkakbr. Ve hiç şüphe

normal şartlar dahilinde bu koşu

nun Poyraz tarafından kazanılnca • 
ğı tahmin edilebilir. Fakat :Nirva _ 
na ile Onkcsi de jhmal etmemek lfı 
zımdır. 

llabnln fa\'orileri: POYRAZ, 
NlRVANA. 

ü~·oxco KOŞU: <Handikap) 
Dört Ye daha l ukan yaştaki yer

li yarımkıuı ingillı. at \'e kısrakla
ra mahsustur. 

l\lesafcsi: 3000 metre. 
İkramiyesi: 51 O lira. 
1 - JUa\·1Jka (Nazif Atabay) 
2 - Mahmure (Salih Temel) 
3 - Ceylan (Salih Temel) 
4 - Olga (~f. Ç<>lebi) 

Üçlü ve çifte bahislerden birinin 
Uzeıinde oynanacağı bu koşunun 

galibini seçmek bir hayli güçtür . 
Maamafih birinciliğin yine Salih 
Temelin atlan arasında olacağı tah 
min edilebilir. >lıı n kaıtım, tesem etmek Beyo"'glusporla 1na Yaklaştım. Aynk ses 

><tuYunca başını kalc!ıra- karşılaşıyor Yelken birincilikleri 
lt lll}lı gözleriyle yUzllme tstanbul su sporları ajanlığı ta-
~ .. ~ .. 11 İzmir fuar kupasında Ankara ve • rafından hazırlanan İstanbul vel -
..... İzmir muhtelitlerile karşılaşacak O- Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatızma, J llı1t1> ıyı geçen sene g~rdU- lan İstanbul muhteliti, bu akşam sa ken birincilik müsabakaları, dün 

Ilı. ,?b~ri çok değişmiş bul- b .. 1 d h 1 k Moda kovunda "Ok sakin bir hava. ... ta at on yedide Taksim stadında Be- nevraı1• i,kırıklık ve ütün agrı arınızı er a eser J " 

t "111! l>Jc lltnn oturdum, m •tıcli- da yapılmııotır. ~ "" yoğlu sporla karııılaşacakhr. Takım l .. ,.. 
~ll!l'i Zlertnı sildim. Bn hare- hafta içinde yapacağı ikinci bir maç - icabında günde 3 kaşe alınabi İr.. Müsabakalara Galatasaray, Fe _ 

ll~e tlıuen sonra nramız•ia he- tan sonra tesbit eeilecektlr. nerbahçe, Demirspor, Güneş ve Ka-
11•~1':ııc bir samimiyet ı . .:yda dıköy halke\•indün on tekne iştirak 
~il !· , • ' etmiştir. 
1,.

1 .:.ı:;~;~: .::~:~:·~
1

~~· isti k 1 aı Lisesi O i re ktö rl ü g" ü n den : lıi:ne::~~=m~~:~~::~:~.~.:ii::. 
ci, Fenerbahçed<?n Hayri üçüncü te4ltıau. kardeşim bu lıalln ı _İlk, orta ve lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. olmuşlardır. 

~ b,:en... 2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek istiyenler biran evvel mlıra. Müsabakada Cfüncş teknesi birin-
''ııı a taz1a söylemiyo yakit caat etmelidirler. ci gelmişse de yelkende memnu o. 
' ttı:daıı Yeniden gözlcr'lndt:n 3 - Eski talebe eylCılün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvura Jan dümen darbesi yaptığından dis. 

la.Itır tlbi Yaşlar boşanmıya rak kayeım yenilemelidir. Eski talebenin eylulün onundan sonra yapacakları müracaat ka- :talifye edilmiştir. 
'%~2. lllı? Sualimi sorııp so- ı bul edilmiyecektir. 1 Müsnbnkalara bugün ve yann 

lt11 11 1l.ıı. ı>işnıan oldum. 4 - Bütünleme ve engel sınavları eyllılün birinde başlıyacaktır. devam edilecektir. Dünkü yan5ta 
lııt~ııni Yatıştırmak i .-., de 5 - 1steyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız göndcrılir. Galatasaray 4, Demirspor 3, Fener-

i U~raştım. Nihay<!t mu- iııı••••••-- Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 -ı•••ill••• bahçe 2 puvan kazanmışlardır. 

D()RD'OXCÜ KOŞU: 
Dört \ 'C daha yukarı ya.-'tald ha.. 

Iiskan arap at \'e kısraklara m&h.. 
sustur. 

Mesafesi: 2800 metre. . . 
ikramlye81: 255 lira. 
1 - Çetin (İhsan Atlı) 
2 - Aldeniş (Fehmi Vural) 
3 - Ceylan (Receb Balkan) 
4 - lncl (Hasan Akay) 
5 - Bahtiyar (Şemsi Tanak) 

Haliskan arablar arasında yapı
lacak bu koşuda ilk bakışta Bahti
yar nazarı dikkati celbediyor. Fa • 
kat Alderviş ve Çetiniln de bir srU. 
priz yapması beklenebilir. 

Haberin fa,·orileri: BAHTİYAR, 
ALDERVlŞ. 

BEŞİNCi KOŞU (Kaba Tepe ko
suso): 

İki ya.~mdald yerli haliskan ln-
glliz erkek ve dişi taylara mahsus. 
tur. 

Mesafesi: 1200 metre. 
İkramiyesi: 1400 lira. 
1 - Abine Poureux (Prens Ha.. 

lim). 
2 - SlbeJ (Fahri Atlı) 
S - Mart 1 (Fikret Atb) 
4 - Mis (Nihal Ath) 

5 - Gürayak (S. Ba§langt~) 

İkili, çifte ve UçlU bahislerde bir· 
çok ümitlerin bağlandığı bu tay ko· 
şusu, günün en heyecanlı ve stir 
prizli kô§usu olacaktır. Nazan dil 
kati en l:fyade Mls'Ie Sibel çekiyoı 
larsa da diğer tayların da kazanma 
lan ihtimal haricinde değildir. 

Haberin fa,·orileri: MİS, SİBEL 
'KAZIM BERKME.~ 

400 metre yUzmc müsabakala. 
rİnda Alman yüzücüsü mr~hur 
Ruth Halbsguth'u 5,51 gibi güz<'l 
bir d<'receyle ~·enen İngiliz yüzücü. 
ı;ü Misis D. Hutton. 

Yagh güreşler 
Çembcrlitaşta Şen bahçeed Türk 

yağlı güreşleri başlamıştır. Pazaı 

günü saat 12 den sonra memleke -
tin tanınmış pehliv2.nlarının iştirak 
edeceği bu güreşler ciddi \'e çok 
heyecanh olacağı !.ahmin edilmek
tedir. 

r!Cahit UÇ~_! I 
1 UÇAN SU 1 l Gr.nç kadın muhanidcrimh-1 
J den Oahid Uçuk, okuyucuların 1 
t mc<',.mualarcla küçük hikaye- ; 
! terini se' erek ,.e beğenerek o- ı 
! kuduklan bir yazıcıdır. Rıı.bC'r i 
i için bazırlıı.dığı bu yeni roman, l 
l içli lislübu \'C \'akalarlle okuyu- ! 
)f <'ularınıızı cezbedecek kıymet- j 
l tcdlr. Pek yakında okuyacak· i 
i sınız. ! _____ ,, ..... 
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J CUMARTESi HiKAYELERi · 
ı '" ............................. """ .............. J 
T OKATLI Yusuf garip bir a - bilgisi bundan ıbarelti, blr de, ei -

damdı. Bir Çingene karısı var larlalard:ı çalıştığı znmnn koru
JUlml\nlln bir ~tan olacnğını nun yanından ne vakıt geçecek o • 
:WSyıed!kteıı ııoııra Yusu! daha ga -, iursa gıırip blr ürperti duyduğunu 
tip oldu.. O g1l.ndenberi ne bir ağaç hatırlardı. 

altında otururdu, ne b1r yaprak göl 
sesinde dinlendi. Bu yilzden de aç 
ve ~ kaldı. 

B !R öğle llzcriydi Üç günden -
beri sığındığı yerden ilk defa 

çıkıyordu. 1fWısiMı. Ağaçların 

yıldırım yem.il gibi kölelerinden sö
Jd11erek Q.ıerine kapandığını hisse
den Yusuf, .kafasmda mütemadiyen 
dalların kımıldandığını duyuyor; 
blr Çingene karısı: 

- Yusuf, dlyordu; senin ölümün 
bir ağaçtan olacak!. 

Yusuf kendi kendine küfretti; 
kıçını kaşıdı; ve yUrildU. 

Köy kahvesinin önüne geldiği za 
m:. n Yusufu muhtar kal"§ıladı: 

- Yusuf, diyordu; askerlikten 
dönellberl bir İ§ bulamadın gitti. 
Ök.Uz:U boynuzundan yakalar gibi 
hastalık seni bir yakalamış ki ... 
Ensenden tutup yere bir çalmadığı 
kalını~ ... 

Yusu! bı:ı.şını eğdi: 

- Doğru muhtar, dedi; doğru 

ama bUtUn ağaçların Uzerime yU • 
rUdUğünU hissedJyorum. 

- Hadi ulan .. Ağaç insan Ustü.. 
ne~ t'rilr mil hiç!. Hele bak şu ha -
line bir... Akbabada sana insanlar 
değil, kurtlar köpekler gülilyor ar. 
tık ... 

Yusuf tekrar başmı eğdi; kıçmı 

tekrar kı:ı.şıdı: 

_ Peki muhtar, dedi; ben şimdi 
ne iş yap:ı.blllrlm ?. 

- Ne iş mi yapabilirsin?. Şu bi -
zim Tokat korusu ... 

- Amanın muhtar; onu yapa· 
mam işte ben.. Akbabalılar beni 
kurşuna dizip kucluz köpekler gibi 
öldUrsUnler ama, koruya bekçi yap
masmlıı.r muhtar .•• 

Muhtar kısa boylu ve kanbur bir 
adamdı. Kendi kendine: - Zehlre 
zehirle karvı gelmeli, diyordu. 
''Yusufu bu hastalıktan kurtarmak 
istiyorsa Tokat korusuna bekçi 
yapmalıyız!,, 

lki omuzlan arasmda oraya sı

kLsmış ilı;UncU bir omuz gibi duran 
kanbunınu haflf!1e kaldird.ı: 

- Sen billndn Yusuf, dedi; kö -
yilmüzde s.-ına g8re başka bir işi -
rri.iz rJe yc,k, Köye gelen hırsızlar 
tavuidarımn.r omda.n alıp gBtUril • 
yor. Kurıa r da oradan sabahlan u
cup blzl uyandırıyor amıı; ya kurt
lar ••• A'~·ı h izlerini belli etmeden 
yine oradıuı Akbabaya sarkıyorlar. 
Hem, !ki t,-Un evvel de jandarmalar 
geldi. .ı".lu.tlann kesildiğini söyle -
di, • Eğer,, dedi "Akbabalılar Uç 
gilne kadnr koruya bir bekçi bula.· 
mazlarsa "hUkfunst,, gönderecek.,, •• 
Sonra. da seni sordu. "Ağaçtan kor
kan Yusufu !sterseniz hruıtmıeye i
letin!,, dedi. Bak, düzıün t.&6m! ö -
mcrli köyün hasta köpeklerini gö -
Ulrccek kamyon Akbnbadan yarın 
~<'(ecek ... Seni d6.., 

- Amanın muhtar, amanın Al 
!aha.5:&;na ... 

Ye, hMta Yw,uf; dlişündU faşın
dı. Kuduz köpelclerle hastaneye git. 
mektcnıe 'f okat korusuna bekçi ol
mayı tercih etti. 

Y USUF, köyün korusunu za -
ten biliyordu. Ömerli tepe -

!erinden toprakları yalayıp geçen 
bir leke, siyah bir leke gibi gözU
kilr; sonra bir dil gibi uzayıp kıv. 
nlır giderdi. 

Vakıt gün ortasına yakındı. Yu • 
suf köy katibi ılc beraber koruya 
yavaş )'avaş girdi. Bir patikadan 
içeri doğru yürüdüler. Küçük bir 
dere koruyu tarlala:-dan ayırıyor -
du. Her tnraf esmer bir gün parlak 
lığı içindeydi; ve çıt yoktu. Nasıl? 
İlk d:ı..kik:ılar Yusuf böyle hisseder
ken fikrini birdenbire değiştirmek 
mecburiyetinde kaldı. Başının üze
rinde binlerce yaprnk çıtırdıyordu. 

Belki üzerlerinde böcekler gezi -
yor; yahut kıı.gın güneş, yaprakla
n bükerek kıvırıyordu. Yusuf muh_ 
tarın sözlerini hatırladı: Ak • 
babalıları sabahleyin uyandı

ran kuşlar ... Cenuptan gelen leylek· 
Ier de yine Akbabanın Uzerinden 
geçip korunun ağnçlarindıı dinlenir. 
ler, Şile, Beykoz, Y~a köylerine 
burada.n dağılırlardı. Yusuf hasta 
olmadan daha evvel yaptığ! gibi 
gözlerile hepsini birer birer aradı. 
Fakat sık yapraklar anı.smda gü -
neş lekelerinden başka hiç bir şey 
görünmüyordu. Sonra, birdenbi -
re hastalık ve sabit fikri 
il.zerine hücum etti: "Senin ölilmün 
bir ağaçtan olacak Yusuf! .. ., Bir a. 
ğaca doğru elini uzattı; kafasına 

bir yaprak düştü; bir kuş tam ku
laklarının yanında uçtu. Ve her ne
dense Yusuf bu sefer küfretmedi. 
Kendi kendine güldü; köy katibi -
nin koluna asılarak hnfi! bir yoku • 
§U tırmanmaya başladı. 

KORUNUN küçük bekçi kulübe 
si Gimal sırtında idi. Buraya 

dar bir patikadan gidiliyordu. Ara 
sıra yapraklar dil§Uyor; ve serinlik 
Yusufun saçlarında uçuyordu. Ku • 
lllbe, önlerine birdenbire sıktı. Ka· 
pısı iki senedenberi kilitliydi. !ki 
demir halkayı knnatlnrm iki tara • 
fmda paslanmış bir zincir biribirine 
bağlanmıştı. Yapraklar arasından 

nasılsa kurtulan bir ı~ık tam anah
tar deliğine vuruyordu. KulUbenin 
tek penceresi örllmcck ağı içindey. 
dl; ve tozlu ağ Uzerlnde nereden 
düştUğU belirsiz bir iki damla yağ
mur günegle parıldıyordu. Köy ka· 
tibl cebinden anahtarı çıkardı. Pas
lı .kilitte hiç ses ifiidilmedi. Sanki 
bir yağ damlası bırakılmış gibi a -
nahtar kolaylıkla kaydı. Köy katibi: 

- Yusuf, dedi. Hadi hnyırlı ol -
sun. 

Kulilbenin cşynlan basitti. Bir 
sedir üzerinde toplanmamış bir ya· 
tak .. Yorganlar nynk ucuna çekilip 
bırakilmIŞtı. Yatağın baş tarafında 

ağzı açık bir desti duruyordu. Tah. 
ta bir masa üzerir.de kU!IU iki si -
lih vardı. Yusuf yorgana doğru e_ 
lini uzattı. Belki de Uç dört saat 
sonra. içine gireceği yorganları ha
valandırmak istiyordu. Fakat bir • 
denbire geri çekildi. Yorgan, sene
lerce yatan birisi yeni kalkmış gi • 

bi adeta sımsıcaktı. 

Köy kfıtibi kapıda duruyor; pas
lı anahtarla oynuyordu. Yusufa 
doğru yavaş yavaş yürUdU! 

- Vehim! dedi. Bekçi öleli iki 
sene oluyor Yusuf! 

Yusuf buna bir tUrlU inanmadı. 

Parmaklarını oraya dokundurduğu 

saniye vUcudunu baştanbnııa yala • 
yıp geçen garip sıcaklığı hala his. 
scdiyordu: 

- Sakın, dedi, hekçl yeni ölmü§ 
olmasın? 

Katip: 
- Garipsin Yusuf, dedi; iki se

nç evvel bekçiyi gömenler ara.sın. 
da sen de yok muydun ki? 

ğaçta_n 
korkan Yusuf 

dolaşıyor; kendisini 
mııı gördüğü ağacı arı)•ordu. 

Günler vardı ki ökUz arabal~ 
korunun yanmdan geçen köyJOI ll 
uzaktan uzağa balta s~lerl l§itJ>-ol'' c 
lar, korkuyorlardı. Belki de sğsi !"it 

larda bile kuşlar uçamaz; ysprV ı 
lar arasında rüzgar esemez: oıııı: 
tu. Akbabalılan, sabahlan hiç 
§OY uyandırmıyor; köylüler kah'lfl 

nln önUnde yalnız Yusufu konut1'~ iıı 
yorlardt. Yusufun bir haftadanbl 1 l>~ 
Akbabaya indiği yoktu. l<'akat b 

gUn birdenbire elinde bir balta ); :ı 
hut arkasında sürüklediği 1<~8 d ,~ 
meııe ağacfyle, kan ve tor ıçlıı ti 
yol ba§ından gôzükcceğini be~ ~ 
yorlardı. Belki de Akbabanın bil~ ~ 
ağaçlannr birer birer dolaea ,t- , 
rüyasında asılmı§ olduğu ağacı dl 
vncak, sonra hiçbirini bulaın8 . . . ı 1 
z!l.Inan, ne bir bıçak, ne de bır C 
fcnk sesine aldın§ etmiyerck : t 

ttin ağaçları bir~r birer koalp tJf 
virecekti, daha tuhafı, ne muh 

1 
ne katib, ne de köylüler Yusu!s 1" -: 

O . in o lı uzatanuyacaklard•. nun ıc; ?ıi' 

• • • 1 cak ki muhtar yanma aldığı .tıı 1 
gözgözc geldilr.r Yorganın bir ta -ı Jek~lenmişti. Yapraklar arasına 1 - Hanı, dedılcr; koruya bekçı, j d 

1 
b" bah y-11ııııv · . . an armay a ır sa 

rafında, öldUkten sonra gözle gö - saklanmış binlerce ses kulaklarına koymuştunuz ... Ağaçları köklerın- ! b 
1 

k b . , 
1
. i h' etti. ~ 

• • 1 f .k.. - 1.. .. 1 d h b . u ma mcc un~ e ın ıss 
1 rühniyen ve haf~f bir sıcaklığa in • bir şey fısıldar gıbı o du: "Yusu den so up go uruyor ar a a erı 

tikal eden bir 5ejin orada sanki senin ölümtin bir ağaçtan olacak; yok... • • .•. "l~ ı:ı 
kmnldadığını görüyorlardı. Katip Yusuf, .• Senin ölilmün ... ,, Yusuf, Muhtar ilkin ba§ını eallad1: 1 LK dakı ... <.ılarda tıpk~ttli < 
ba§mı yukarı kalc4ırdı. ÖrUmcek masanın üzerinde duran si!ahlan _ Sana öyel gelmiştir, dedi; Ytı· fun bir zıımanlar h er !)lf .;j 

ağı ile örtUlü pencereden parlak bırakarak, kultiben!n açık kapısına suf kim.'le)i bırakmaz: içeriye... gibi muhtarın gözlerine esrn 
1
e ı 

bl·r ı>iinca s"uzülilyor·, tanı ... o,.,.,.a. - elini dokundurmaksızın katibin ar- loşluktan başka lrorud.a hiç.bite ~r 9~ '-' J ·c Fakat daha ertesi gUnU, başka b P' 
nm üzerine dog~nı bir kedi gı"bi ktv. kıı.sından gitmek istedi. l{oştu ve takılmamı§tı. Sonra bırdcn ır . -61 

biri, bu sefer Yutiufu bir ağacı de- a .•. i 'd d anıtı > 
nlrp bir yumak halinde sokulmrya bağırdı. Tıpkı bir keçi gibi bağın • virirken gördüğünü söyledi. g nn estıgın uy u; ve s 1~ lı ıvordu. yordu. Bir kuş yeniden öttü. Fakat binlerce böcek, ağaç yaprak ·of 
ça ş · kitip sesini duyme.dı. Ymıuf: Muhtar: :!işlerinin arasında kıra kıra )'b ~ 

Y ATACI ikisi beraber temizle
diler. Katip eyi bir adamdı. 

Yusufa yardnn tdiyordu. Yatağm 

ayakucundnki masayı dışarı çıkar· 
dılar. Silihlar 11zerinde duruyordu. 

Ve, katibin yorganda hafif ılıklı
ğı hissettiği zaman söylediklerini 
hatırladı. Günün parlak gün~i ak· 
hna geldi. G ri C!öndU. SUAhlar o
radaydı. Ma.sa. üzerinde ... b.irl.S'i kilf· 
lenmiş, fakat birisi yepyeni! Ha • 
vaya doğru kaldırdı. Madeni bir 
ses ağaç yapraklarını yırtsrak geç_ 
ti. Bir iki dd çatırdayarak dügtü. 
Fısıltılar yapraklar arasında hala 
devam ediyordu: "Yusuf, senin ö • 
lilmün ... ,, 

_Vehim .. dedi, hiçbir şey yok.. - Şile köylerinden bir kaç&ktır; lardı. Klübenfn kapısı açıktı: ~ 
dedi. Yusf o işi yapmaz. silah, ikisi de masanın UzeriJldO 

Köy katibi: 
- Yusuf, dedi; işte koruda en 1-

yi arkada§larm ! 

· Birisini eline ald:; ve hemen bı • 
raktı: 

- NMıl! diye sordu; onları iyi 
kullanabilecek misin? 

Yusuf güldU: 
- Akbabaya geçen kış gelen 

kurtları kim vurdu ki... 
- Dognı Yusuf .. Bir tanesi Db 

de bUyUktü. Sonra no yapmıştık 

cnları biz? 

Haberi getiren köy!U: 

- Tuh:ıt:!ın muhtar, dedi; tanı_ 

mıız mıyım Yusuf'u ben... Hem i:io 
konuştum: - "Yusuf', dedim; Alt. 
babalılar seni bekçi diye gönderdi
ler buraya .. Halbuki aen ... ,, 

Elinde bir balta vardı. Sapından 
tutarak üzerime doğru hiddetle yU
rUdti: 

- Sus, dedi; niçin _kestiğimi bili-
yor mwıun ki? .. 

. . 1 - Hayır, dedim. Ama niçin olur. y USUF .~bahleyın uy~n~.ıgı sa olsun; orman kanunları ağaç 
zaman gun crınanda yenı sok • , kesmcği ya.sak etmiştir. 

mek: tizereycli. Kapının önUnc çık- .. -· . 
t G .. ı · ki 1 - İ§ oy le degıl, dedı; kazın aya. ı. oz erme çarpan ıoı ar on an • 
aldı, ağaç yaprakları arasmdakl gı ... 
kuşlara doğru götUrdU. Kuıılar... Baltasını elinden bıraktı. Ayak
Akbabayı sabahleyin onlar uyandı· !arını yere yıkılmış koca bir meşe 
nr .. Ama kışın da... Kendine bir kütüğüne dayamıetı: 
kahve pişirdi. !{orunun arasından - Bu me§e ağacını r;örUyor mu
kulilbeyi yalryarak geçip giden eu-1 eun, dedi. Dün :ık§am kendimi a
da yUzUnU ve ay&lklarını yıkadı. Fa- sılmış gördUm bu meşe ağacında ... 

kat sular akmıyor, adeta konuşu - - RUya bu, dedim, insan asıldı. 
yordu: "Yusuf, senin ö!Umün; Yu· ğını da görür; ~csildiğini de ... 

suf ... Bir ağaçtan ... ,, _ Ben asıldığrmı görmek ist<'. 

ruyordu. 

Muhtar: J 
- Yusuf! Dire seslendi: fl1 

tt• 
Bir kuıı uçtu; ve ktuben.IJ1 ·if 

kanatlı penceresi rlizglrla P ıtf' 
geldi. Jandarma masa üzerine b C'İ' 
kılmI§ iki silahla oynuyordll· O( 

göze geldiler. KiUbenin önUnd~ır 
dört ağaç yerde yatıyordu. l< ~ 
ri topraktan iyice çılı:anlmı~; ~~ / 

!arı kesilmişti. Muhtar bir 
\ 

daha seslendi. Jandarma: ıp. 
. . o ç _ Muhtar, dedi; kımmı§ t 

gene karısı... .şı ~ 

Muhtar başını salladı; ,.e ~ 
dakikalarda jandarma bird~ıı6' 
silnhma el atmrgtı. Yusuf, c ~ 
bir balta, me§e ağaçlarına 11,ıı 
baka geliyordu. Anunra d• O' 
''okluvor · kendi ~endine dUfll' 
J J • uıı~ 
yordu: ''- Yusuf, senin ötuııı •'Ç' 
Muhtarı görUnce birdenbire . 4a " 
mak istedi; sonra geriye ~do:. 
küfretti; yere :ı,!uldı; ve aglıı 

Jandarma: 

Yusuf kulUbenin <>nündeki kır .. 
mızı topraklan suluyordu. Ta§la -
~m nrn.amda çimler bitmi§, kurumuş 
tekrar büyUmUştU. Çardağın altın. 
daki tahta sedire bırakılan y:ın ıs
lak, yarı küflü gflteyi ailkU; toz ... 
Üzerinde köpek tUylerl vardı. Belki 
de kışın bir kurt yatmıştı. Yahut bir 
serçe ince ayaklarile gezinmişti 

Oturdular. Köyden getirdikleri zey 
tin, domates, bir de büyük bir ka • 
vun yediler. 

- Sarhoş, dedi; ne 
cında ... Bir çing.mc kansı "ölilmün bilmiyor muhtar .. 

Yusuf koruyu bıraktı; ve köye mem; dedi; hem de bir meşe nğa
doğru koştu. 

K ÖY katibi yemekten sonra 
Yusurun yanında çok kalmadı. 

- Ben gidiyorum Yusuf! dedi. 
- Güle güle tiylcyse ..• 

Sonra birdenbire hatırladı: 
- Muhtar, dedi, Akbabaya in • 

mek içln bir eşek gönderecekti! 

- Hatırlatırım Yusuf! Hem KR-

Akbabada Yuııufu muhtar kat'§t. 
Jadı. Öküzlerini ahırdnn daha yeni 
çıkarıyordu: 

- Yusuf, dedi; sakı~ yabancılar 
la mı çatıştın!.. 

bir ağac;tan olacak~,, df'mişti bnna .. 
Kimbilir, belki de bu ağaç ... 

Sonra geri get"i çekildi. Biltün a
ğaçlan birer blr~r göstererek: 

- Belki de bu, dedi. Yahut öte
ki ... Yoksa ... 

Yusuf birdenbire coştu: 
Kestiği kütüğe oturdu. Ellerini - Muhtar, dedi; bir daha koruya 

yüzüne kapadı; asladı. İşte gördük. dönecek olursam beni ölmüş bula· 
caksınız orada ... Bütun ağaçlar be- leı-im muhtar ... 

radayılann bir eşeği boşta... nimle konu§uyor; Yusuf, diyorlar, Muhtar: 

6· 

AKŞAMA cicığru YusufU b~ 
küz arabasına b:!ğlr) ut4~ 

Akbabaya getirdJler. Köyiln b ,., 

kapıları kapanmı~tı. Kltibill -~ 
manlığıpda sarho;) Yusufu bir )f 
'}eye attılar. Yalnız:, iş bununls ._tıf 
madr. İlk günler samanlrktB ~eP' 
kalkan Yusuf Uç gün sonra bi ~ 

- Ama, yüz lira istiyordu!.. senin ölümün ... 
Bu sefer katip gUldii: - Bir sihirbaz st'ni çarpmış gL 

bire yok oldu. Hır hnfta sonrs 6" 
ruya gidenler Y Jsufu bir ağııÇ 

sen de bir ağaç !ında öliı buldular. - Sakın, dedi: 
altında uyumuş olmıyasın ... 

- Sen paradan konuşma, dedi. bi konııfiuyorsun Yusuf ... Hnlbukl 
Muhtar Akbabanın taşından bile büttin köy seni nkıllı tanır... Ama 
çıkarır parayı .. Ifodi Allahaısmarla- !len bilimin ... Ömerlinin uyuz kö. 

drk. peklerini getircc:-k kRmyon şimdi 
Setin bir rüzgar esti. Kiıtip yu.

1 
neredeyse gelir... Şl!eyı> geçen 

vnrlannn bir taş gibi pntik:ıdnn u-

1 

jandarma da yarım saat sonra bu
ztıklaştı. rada .. D~li!. ıı:cnci kendine kuru· 

• youun orada!.. Halbuki ... 

I\öylü arabasına Rtladı; öküzler 
yilrüdil. 

• 
İşin hakikııti şu ki, Yusufun 

Gelecek Haf ta YU!uf ha.ııtalığa henüz yakalan • 
madan evvel birçok defalar yine iş
siz dolaşırken hemen yolu Ustüne 
dl\ien ağı:ıçların altmdıı uyumuştu. 
Ne tatlı bir uyku! .• Yaprnlılar gU. 
neoten gözlerini slperllyor; hafif 
bir rilzglr çıplak ve yorgun ayak -
:umr bir mahzen serinliği He yala. 
:;-ıp goctyordu. Hattiı bir defasında 
Ytmıfa bet k11nlf mukabilinde ko· 
:-adaa bfto ağacı bO~ devfrtmişclrdi, 
IJ1r bymıt az kalım gözlerini çı -
J.IU"Mıattl, TaJnır. Yusufun bütün 

Yusuf bir sanıye durdu; \'e dü - y USUF. onu gözlcrile takip e
şündü. Belkide bekçinin neden öl • diyordu, bir gece kuşu hemc:ı 
düğünü soraenktı; aeaba bir ağaç arkasından uçmu~tu. ~"rt knnatla. 
korkusundan mı? Bu sual dudııkla- rile katibin nercdeys" omuzlnrını 

rır.rn tam ucuna geldiği halde \'az- !cllp kesecekti. 

Yusuf, uyuz köpeklerin Yaralnn· 
nı düşündü; ve tc.-l:nır geriye dön. 
mr f;i yine tercih etti. 

orada ağladığı doğruydu. İlk dnkL 
katar kendisinde ağaçtan kaçabil
mek kuYvetlııi bulan Yusuf. garlb 
bir şekilde şimdi koruya bağlı oldu- ı 
ıt'unu duyuyordu. Daha doğrusu 

rüyasında kendisini o.ağçlara asıl- ı 
m·ş. dilı bir kar: dırsarda, mosmor 
.. örUyor: blrd(lnbire uynn'"l, sıliıhı 

E r.TI::Sl günü koru ch•arını'\an "' 1ind~. k!Ubcnin peneer-indc camı 

· seva~ 
Sone il 
Kadı'1 gP-Çti, sormadı: Bir gecE'kuşu ! .. 

- Belki de ruhudur. dedi; elimi Yusuf birdenbir<' E.\tr:ırırı. b'l:tı. 

dokundurunca uı;up gilmi!l olacak'. Korunun arn sırıı parlak ve daima 
Buna kaUp de lnanmıııtı. İkisi esmer Ioalu~u !Hede beride yer yer 

l!<'"C'n!t'r, fllnıalde b'"'l=ç; ! ""aı :ık. rı:ırrıakln.ı·ı tetil:tc santler 
klübc::inln bulun 1ı ğu hlr tr.Prflan 1ı ~n ~iri~'ni b0 ldh·o:d11. ~irr. gele_ 
-;~len birtakım r·ıı<: tcslcılııi muh. nektı? Ve glln rlo~ar do"'mnz {lışa

t:ıra hnbcr \'erdiler: 1 rı ç~kan Yusuf, ağar,ları hlrcr birer 
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Olun diplomatların kütüphanelerine· girmiş bir kitap 

~akyavel'in eşeri : G~;inl:I~~ B~~ck ;~;k~n~d~~?ı;~~rai~;;;ı~~;~ik:~~~i;~~~ 
o K a M D ·A R g bayıhrlar. Kızlan kaçmr, onlarla evlenirler! ... 

1oris Şova iye bile, sinem ad 3ki muvatfakıyetini 
Makyaveli okumuş olmasına atfediyor 

Filvaki yüzlerce Hana arka ar· 
kaya dizilmiş omuzlarında sınk 

şeklinde gayet uzun bir ağac":ı 
bağlanmış Uç iri adamı getiriyor-

h ıiyasetine yeni bir isti- devlet müe11eseıinin ~eırihini ve lardı. üç grup halinde gayet a· 
~~enlerin arasında İtalyan biyilojiıini yapıyor, aiyaai bir dok ğır oldukları anlaşılall bu tiç a· 
~ Musolininin de bulundu tor gibi devleti rahatsız eden has- damı taşıyorlardı. 
. •dilemez. Musolini, si. talıkları anlatıyordu. Hanalar bu yükiln ağırlığı al-

ıneşhur Floransalı alim Bu eser bu kadarla da kalını - tında gayet ağır adımlarla yüıil.ı 
l.~tlde·n· ilham aldığım söy - yor. 'Makyavel politikanın ne ol - yorlar. Kadınlar ve çocuklar 
._...,tlcilın odasıııc:a Makya. duğunu da izaha çalışıyor. Makya. bunların etrafına: 
bıiYük bir resmi asılıdır. vele göre, ahlaki kayıtlann siya - - Hululu .. Hululu .. Hululu! •• 
~lnın cıı tc.nınmış alimlerin sette yeri yoktur. Makyavel bu:ıu , Diye bahnşıp duruyorlardı. 
il olan Emıl Ludvig bir söylerken misalleri etrafından alı- · Fakat kalabalık yaklaşmca hay 

llaolini ile konuıurken 111' yor. Çizı:liği hükumet tarzı, poli- ret iı;inde kaldnn. · 
kitaplar arasında Mak • tika ıekli bir ideal değil, bir ha - Zin cr.lann ormanda avladıklan 

111....lfUkümdar isimli eseri o. kikattir. Müellif kitabında Avru • • insa.1 n.ye getirdikleri bu mahlQk-
~dığını sormuı ve ıu ce • payı ihtirasların kaynaıtığı bir ı lar üç t·.ı e goril yavrusundan bqka 
...._..,tı • yer olarak gösteriyor ve zehirli yı- bır ~y df'ğildi! 

4~Yo;sunuz babam demirl.i. tanların dolaştığı bir .:ırmana ben - Demek Hanalar gorilleri insan 
ı ~ dökümhanede kalan zetiyor. "2nnediyoılardı! 
hı-· M k t .. ••t•" ' .. da Bazara\a, gül' mekten kendimi a· 

'

-·IGllze &ötürür, ocağa kor a yav~ : gore, .1uımm r; 
da · 1 lamı)·aru: ısınırdık. O vakıt ba- memlekett: yaııyan msa'l an v< 

~llaenıl.eketimizin güzel şarabı hyvanları iyi idare et:r.cğ,i bil - - Ayol, dedim, Bazara.. Orman-
lr bıze Makyavelin kitabı.~ı mr1.clir. da yakaladığınız adamlar bunlar 

lu kitabın üzerimde bı • Mal:yaııclin bir taMosw:dan Hükümdarın hayvanlardan ala. mı? 
ı...._~air kuvvetli oldu. Bu ki- 1 P 1 e . cağı dersler vardır. Hiyleyi tilki - - Evet reisi 
~ Yatında tekrar okudu • a ınan 10 1 51 

1 den, cesareti aralandan öğrenmek ' - Fakat bunlar insan değil! bun 
~t · lar hayvandır! Bunlara bizde goril ita~• eıki intıbalarım bir kat yazı yazmağa başladı. Samimi zaruretindedır.,,. ·. . . derler! Uğradığımız diğer kabileler 

s:eıti. ' dostlarına yazdığı mektuplar ve Makyavelden ıstıfade ettılderı - de (Cuang) diyorlar! Siz bunlan 
lııı... •• ınilli matbaası MakyL meıhur hükümdar eseri bu "'ehir. ni inkar etmiyen Hitler ve Muso • ı'nsa ı mı zannedı'yorsunuz?. 
-~ :s • • • • .. •• Bir Hana delikanlısı zarif kıy:.ıfetile (Kulaklarının gayet genişle. 

eserlerini geçenlerde de yazılmııııtır. lini bu nasıhati ıyı tutmuı goru • b kU ''k f k h . · ı B"""'ra gayet mu··stehzi bı'r halde 
1 b :s H k ı · · bu 'ki tilmiş deliklerine şıklık olarak irer çu mut a avanı ıeçırı - ~ ~ ir surette bastı. Bu Bu kitap Makyavele umduğunu nüyorlar. ere et erını 1 • • ) li :r:~le yfü.:· bakma'.'aydr. Gü-

'- kıııın bat tarafında ve biz. temin edemedi. Yine sefalet ve za_ hayvandan alınan derslere tatbik mıştır. 
~llloli · d' 1 O · • d' ki b hal' -------------k-b---b-.k--d--.. -•. -. --:-il lerek: 
~ nı tarafından yazılan ruret içersinde ya!Ulmakta devam e ıyor ar. nun ıçın ır u ı leden çıkan hüküm ıu olabilir: ler, a ul ve tat ı e en. vçunc B nl h ? ded' ~ 
., t~ r . . . - u ar ayvan r.ıı. ı . .I'~ 

e bir hançerle çalıımak ediyordu. Bu muvaffakıyetsizlik hisseden Daladye nutuklarında insanlar fenadır. sınıf ınsan hadıselerden bırtcy an- k t • t . b 
1 

• 
U F . . a , mu erem reı~. una r ınsan-

c · okuyan ve beğenen Makyaveli a<leta kudurtuyordu. ·'ne hile, ne de kuvvet,, ransayı İşte. "Hükümdar,, m esaı hilk • lamaz. Anlayanlan bihr, bunlar dır! Biz bunlara Tuhu _ Lua deriz! 
~Ulolini değildir. Napol - Muharrir kitabını 0 asırda Floran- yenemez !diyor. mü bu üç cümle olduğu için kita- hiç bir şey anlamıyorlar der.,, (Ça:>kr:l ad:- ~· , demel:tir! 

liderken bile bu kitabı saya hükümdar olan Dük dö Me· Makyevelin şu cilınleaini oku - bın lehinde veya aleyhinde olan Makyavel eserinin iki noktasın- r,ül.üyordtm': 
•yırmazdı. Fransa kralı diciye ithaf etmişti. Bu ithaftan duktan sonra Münib anlaımasına münakaıalar ldört asırdır bitme - da ~t~kbali doğru olarak.~ _ Demek bizim Hans da ,u sr-

U lianri pek beğenerek o- bir netice çıkmayınca bu aileyi rağmen Çekoslovakyanın ilhakını mittir. etmııtır. Bu noktalardan bınu l. • ralardaı ç.apkınlık ettiğine göre 
0 

da 
Almanya imparatoru ı . idaresizlikle itham eden at,ı r.ıözler haklı görmek mümkündür. Mnavelin kitabı çok eski oldu. talyanın ecnebi nufuz ve tahakkü. bir Tubu • Lua ba? •• 

... ır.ı;r,11Mr\L,~~ri tenltil.~t"'!.f-'1~51ıt'-___.._...,.._.,..... ''!htia!JUJr hükümd~ vaat - .jıJ,~~HM~ · ,w.pıı4en kurtularak müstakil bir Fakat\sia '8J)bm ..a:i!Qilltl;: 
tıinc kapdmııtır. "Hükümdar,, ancak muharriri . ı:i aleyhine milteveccik oluaca tap~ görmek, okumak kabildir. dev1Ü dt~a~ s8')'Mfitı otmuı.. mişsiniz ha, Bazara? Eeğr bunlan 
Frcdriğin bu kitap hak - nin ölümün.den sonra nazarı dik _ bu vaatleri tutmamalıdır. Her va. Kitap, aşağı yukarı darbımesel dır. Kont Kavur Makyavelden ıl- ~ ·. insan ~erin,.. 1·oyuyorsanız ç 

ttııaitıeri kuvvetlidir. Fakat kati celbetti. Asırlarca okundu. adin bir takım ıebepleri vardır .• mahiyetinde birçok vecizeleri ih - ham alarak İtalyanın vahdet ve şıktır! o halde · 1pianiann, yabani 
Taleyran ve Bismark bu kitap - Söz bir takım menfaatlerin temini tiva ediyor. Bu vecizeler arasında istikbali temin edilmiıtir. Yalnuı, ~lerin insan olmamalan için ne 
tan çok istifade ettiklerini gizle • için verilmittir. O sebepler orta • ekseriya çok iğneliyenleri de var • yine Makyaveli okuduğunu ve kabahatleri ıar? 
meı:liler. Nihayet faşizma ilk nü. dan kalktıktan, menfaatler elde dır. Mesela: hilrmet ettiğini söyliyen Muaoli - Bazara: .. 
velini bu ltitapta buldu. edildikten sonra sözde durmak "Bir hükümdar için en ehemmi hilrmet ettiğini söyliyen Musolini . Fakat, -.ı' ıte .. em refı! Bmıı.-

Hükümdar müellifi: Eserinde lüzumsuzı~ur . ., yetli it nazırlarını seçmektir. Bu. nin, Roma • Bertin mihverile İtal. :m im.a.ı old'l.~ ".rından Adeta ha-
neyi anlatmak istiyordu? Müelli • Bu tavsiyenin ahlak hükümleri nu yaparken üç çeşit insan kafası yayı tamamiyle Alman nufuzuna :ik , .. , n şüphe ettiğini gli'Qyoruml 
fin maksadı, sadece, devlet me - karııaında kıymetsiz kalacağını olduğunu bilmesi lazımdır. Birinci tibi kılmağa çalışması bu keşfin Bunlar bizim taraflardaki ormaıı-
murlannın gözden düşmemek için 
ne tarzda hareket etmeleri icap 
ettiğini anlatmaktı. Fakat bunu 
anlatırken devlet müessesesine 
çok esaslı bir şekilde ıclokunuyor, 
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sezen Makyavel: sınıf insan hadiıeleri aklıyla an • ehemmiyetini azaltıyor. 11'"3 • • "'::lirle r bili; o- r .. .ısun? 
"Eğer yer yilzünlln insanları lar takip eder. Ve icap eden ted - İkinci nokta da İtalyanın tek - Ne için? 

d o ğ r u ve namuılu olsalar- birleri alır. İkinci sınıf insan hi - bir elden idare edileceğidir. Bu - Ku kaçırmak için! Bunlar er
dı, diyor, bu ıisteme müracaat et- diselerden bir şey anlamaz, fakat tahmin Musolini ile tamamen ta - keklere bir §eY yapmazlar, meram 
meğe lüzum kalmazdı.,, Bu cUm • anlayan bir insanın ipzibatını din. hakkuk etmiştir. ları kadmchr! Bizim kadmlan ti

çırır, onlarla evlenirler! 
Bazaranm bu sözleri ilmine bli

:~ahalarla gillmekten kendimi alr 
madun. 

- Ha ..• Şöyle söyle, d~O
nun icin siz bunların insan <>lcfiit· 
lanna hükmetmişsiniz! Vakia bu 
doğrudur •• Goriller insanların U. 
dınlanna bayılırlar! Şimdi onlara 
neden çapkın insanlar dediğinizi an 
lıyorum! Çünkü bunlar hakika#a 
vıaman orman zamparalandır! ı>ai, 
·i:>"den hiç kız kaçndılar mı' 

1. u z başını S&lladı: 
-Çokl 
- Pçki, bu kadınlan parçalayıp 

}em~;k1trine emin misiniz? 
Bazara güldü: 
- Erkekleri belki ama, kadınlan 

1sla! -dedi. 
- Buna nereden hükmediyorsu

nuz? 
-- Kaçmldıktım ·~ iki sene son

ra kaçıp gelen kadınlar söylüyorlar, 
Muhte1em Reis! ddei. Bilikis' bu a· 
c" _. kaçı. dıklarr karılarına ga· 
yet iyi ba!"yorlanmş! Yemişler, bal 
~zel ~kler ve çiy geyik etleri ge
tiriyorlar, onlan gayet güzel besli
) . ·..!muş! 

- P clii, bunları kaçıp kurtulan 
1 · 1lar .. - ' 1f'.ty-r, di,,·or un! di:, 
I · · niçin k~ .. • :>.1 •· • J -"ha orıl 
ra katıp gelen kadınlar snylüy'Orlar' 
Muhterem Reis! dedi. Bilakis bu a. 
n da sonunda paaralyıp yememi§ltr 

TT...,, .. ,... ' .,, . 
Pc~:; . · ~"l onl. · · -!:iP Jmı\ul 

mıyorlar? 
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HABER'in Tarihi Romam: 20 Yazan: RAHMi YAGIZ 

Mevlevi dedeleri porsuk çadırlar 
içinde karavana y iyorlardı 

İhtiyar o.dam hademelerin tqıdığı sedye ile 
tekrar otomobile yerleştirildi. 

TalM Pnea, yaverler, divanhane hademeleri, 
binek ta§ının yanında duran otomoblUn etrafına 

toplanmışlardı. Otomobil sadrazamın işaretile ha -
rokete geçerken Reşit Efendinin sesi ieitildi: 

- Kurbu sultan ate§i sOzan büved. 
Ve, ohomobil bir cenaze alayı halinde sadare. 

Un dış knpısmdan çıkarken oradl'\ birikenlerin 
götlerindeki y~lnr ayaklanna. doğru yuvarlandı. 

raıa.t paşanın, içini çekerek söylendiği duyuldu: 
- Zavallı Rceld efendi, seni kendi elim, ken

di dilimle bu hale getirdim ... 
Reşid efendi tekkesinde uzan müddet yatakta 

kalarak yine Talat paaanm tayin ettiği doktorla
rın tedcıvisiyle yara ve berclcrdcın kurtuldu. Fa· 
kat bundan sonra sakat bir halde. ömUr geçirerek 
8 sene evvel vefat etti. 

_,_ 
l\IEVI.IWt TABURUNDAIU llADISELER 

Tabur merasimle trene binip Suriye cephesine 
doğru yola çıkarken :Mevleviler 'neylerini Ufliyerek 
neşe içinde bulunuyorlardı. 

26 mart cuma gUnU tren seyyar blr semaha. 
ne halinde ve dönen mevlevilerin huni §ekli alan 
etekleri vagonların pencerelerinden uçuşarak Kon. 
yaya varmıştı. 

Konyalılar mevlevi 1ıönlillülerin1 mera.simle 
karşıladılar. l11tasyonda hazırlanan zafer taklarının 
altında dedelere "lokma" dağıtıldı. Çelebi burada 
taburu terkederek mevlevihaneye çekileli. Alatur
ka saat l2,30 da tabur Konyadan trenle hareke
~e geçti. Ertesi gUnü saat 3 de Pozantiye geldi ve 

\renden indirildi. 
O zaman tren PozanUye kadar geliyordu. Yo

lun bundan sonraki kısmı dekovil ve ekleme dar 
Hatla mıntakadan mmtakaya kesik parçalar ha. 
'ınde uzanıyor, muntazam katarlar bulunmu)'or. 
du. Toroslardaki tüneller henUz açılmamıştı. 

Bu tüneller harbin ikinci yılı BOnunda tnğuız ' 
ve Hintli esirler çalrştırılarak açılmağa başlam1ştt. 

Tabur Pozantiden ne ıuretle gidecekti? 
Bu, orada bir mesele meydana getirdi. Dede 

efendiler, tabur kumandanı ile diğer askerl zevatın 
yıı.ptıkları teşebbüsleri umursamıyorlar, blrer ağaç 
nltrna çekilerek sofralnrmı hnzırlıunakla meşgul o· 
luyorlardı. 

Tabur kum~ndanı öteye b8.!jvura, beriye müra
caat ede çalll' arak menzil kumandanlığına merbut 
arnba nakliye kollarından birini taburun emrine 
tahsis ettirdi. 

Mevlevi dedelerinin yaya olarak yol nlmalart 
çok güçtü. En. gençleri 50 lik olan sakallı, ktilii.h
h adamlar nllahın kırlannda günlerce yolculuğu 

göze alamıyorlar, durmadan şikAyet ediyor, s8yle. 
nlyorlardı. 

Hele taburun iaşe memurluğuna tayin edilen 
Hacı bey zade Bebekli Muhtar dedenin şikAyeti ta. 
burda me\'zil dedikodular meydana getiriyordu. 

Muhtar dede hem mcvlevi tarikatlne mcnsub, 
hem bektnşi babası, hem de mason tcşkllatrnda 

derece \'C ı-tlt.be sahibiydi, 
Df'dcnln giy.inişi de nlclacalbdl. Başmd::. sik-

ke vardL Sırtında entarisi, haydarisi, ayaklarında 
pantalonu, en Ustte de kaputu mevcuttu. 

Bunlar, dedenin mevlevilik alft.metlerinl tcekil 
ediyordu: Belindeki kemere gelince bu, tamamen 
bckta:şilik nlli.metlerinden mürekkepti. Üzerinde 
(y) Din kuyruğu zUlfikar §eklinde çifte (Ali) ielc
meli kemerleri, 12 dilimli (teslim) taşından tokası 
mevcuttu. Bu tokanın Uzerinde ise rna.!lon "lAme
ti olan iki mukavves ve altlan biriblrine geçmiş 

zeytin dalı ile bunun ortasında bir göz, gözUn Uze_ 
rinde de pergel vo gönye bulunuyordu. 

Dede, Çelebinin nasbı ile taburun iaşe memur. 
duğunu yapıyor, rUtbesi de binbaşı addedediliyor

du. 
Muhtar dedenin maiyetine 60 lık bir mevlevl 

emirber verllmi§, rUköbuna da bir katır tahsis edil
mişti. 

Arabalara bindirilen taburun yanmda Muhtar 
dede emirberinl yanına alarak katırına binmiş, ne. 
fes okuyarak, dem çekerek yola koyulmuştu. 

Tabur Pozantiden ayni gUn aaat 3 de araba. 
Jarla hareket ederek saat 10 da Yeni hana vardı. 
Birkaç saatlik moladan sonra yine yola çıkılarak 
dört saat sonra yani 28 martta Tarsusa muvualat 
ettJ. 

Yolculuk uzadıkça, gönUllU dedelerin canları 

sı.kılınağa ba.şlaml§tı. 

Up.k mevlcvtıeri hariç diğer yaşlı dervişler: 
- Canım, tekkelerde cihadı mukaddese dua 

ile yardım dururken, ne diye böyle taburlara ka
tılıp yollara dökUldUk. Bu iş bizim karımız değil, 
genç harcı, yeğit §iarıdır. Varıp istida edelim. 
Bizi tekkelere ve zaviyelere iade eyle11inler! 

Diyorlar, Uşaklılar buna itiraz ediyor: 
- Bu iş gönilllü hizmetidir. Canı istemiyen 

icazet alıp gerisin geriye döner! 
Diyorlardı ... 
Hu!A.sa, bir taraftan dedikodu sllrUp gidiyor, 

bir taraftan da tabur konaktan konağa yol alarak 
cepheye doğru ilerliyordu. 

Nisanı~ '6 ıncı cumartesi glinU ~manlyeden 
hareket eden tabur nrtık arab lan 1ade etmek ve 
yaya yol almak mecburiyetinde kaim~, bir gUnlilk 
UzUnlUlil bir yürUyüııten sonra Kanlı geçide gel
miş, orada llk defa kendilerine verilen çadırlarda 
ordugaha ~eçmiıJtl. 

Mevlevi taburunun ordugah bayatı başlı b&.§ına 
bir Alemdi. Bu, diğer nsker kıtalarmın ordugihla
rından çok başka, çok tuhaf bir kuruluş meydana 
gııtirlyordu. 

Dedeler, yabancısı oldukları çadırları hin bir 
güçlUklc ve porsuk ıekillerde kurabildiler. 

Tabur kumandanı ile karargaha merbut iki 
çadırda nizamiye n!!kerleri çalıııyorlardı. 

Bunlar ı;adırlnrmı muntazam şekilde kurdular. 
Tabur kumandanı çadırı, onun yar.rna mUlhakın 

çadırı, biraz ilersinc ıloktor Behcetin çadırı ile ec. 
~ane ve revir hizmetçll~rinin çadırlnrı topluc:ı ku. 
ruldu. 

Bundan sonraki kısım, kıra yayılan ve herbiri 
bir tarafta yer seçen dedelerin bin bir zorlukla 
diktikleri çadırların ordugahtan ziyade bir yöriik 
obnsı 11alini almıştı. . 

Araziye ~elişjgilzel serpiştirilen çachrlarda ilk 
i~ <Jokmaya buyur) hnrckl•ti oluyordu. 

(Devamı var) 

l_G_iz_li _V_az_if_ed_en __ Ha_ric_iye_N_az,ı_ rı ı ..... oı n_a.-.ı. .• 
-8 Nakleden: 

Sabaha karşı saat üçte heyecan· c.·· u bııakmac!ı. Me-;huı üv haziran 
dan sap arı kesilmiş bir genç ~For "temizıemt:,, hareketinde. HiUerin 
Papcnin odasına girdi: ·~. J\,, ı;:ırı Fon Pap~r.iıı )'akınla • 

- Çabuk gelin! J\man çabuk! "ın<lan ıki kı~iyi öldü·diilcr: :Vat -
Daha uykusundan açılamamış o buat şefi Box ile kitı 1,i Edgar Jung. 

lan Fon Papen, Ribbcntropun bu Anşlusdan iki guıı sonra ka~ıu• 

haline mana veremiyor, şa~kın şaş 1 3ciron F<'n Kettler kayboldu ,.e hıı 
kın bakıyordu. kaç eün sonra cesedi bulundu. 

- Ne var? ne Oldu? Fon Papenin yakınlarından ''a' · 
- İngilizler geliyor. Kaybedecek nrz Fon Ribbentrop bu talic:.izlık 

\'akıt kalmadı. Esir dil~mek fc:.temı ten hısse almamış. bilakis talii k~ .. 
yorsanız hemen geliniz. di ine hemen daima gülmü5tür. 

- Peki. Bazı evrakı a: .. yım. Ya
hut, belki esir dü~erim. yakayım da 
geliyorum. 

- Olmaz. Derhal kaçmalısmıı 

Vakıt »ok diyorum size .. 
- Peki. Giyineyim geliyorum. 

SE\'lMLt BlP ZABIT 

Bu sırada Bc.rlil'Y.fe Almanla. 11· 

harp şevki gittiikçe azalmciktaydı 

Daha makul, belki de şerefli bır 

ulh akdine mü~aade edecek bir si-
- Vakıt yok diyorum size .. Ça· 

•aset takip edilme~ini isteyen muh 
buk gelin. •elif cereyanlar baş gö termişti. 

Fon Papen Kudü ten işte bu ~e· 
Son derece şiddetli ve amanı;v 

kilde ve rivayete göre, pijama Vt. 
Jiı denizaltı harbi meselesi ortaya 

terlikle ayrıldı. • - k K · ı· 'k . .. . ;· ;tıgı va ıt a,·zerın po ıtı ası 
Bırkaç gun wnra Berlın eksprc: · b"t" R h ·r·1· · · . u u.1 an mu a ı ının memn·-rı-

sınde Fon Papen arkadaşına: . ı·-· . d · B ı·-.ı-
A · · R"bı...- d d' h retsız ıgını avet ettı. er tıl\.K'. me; - zızım ı l,)\;ntrop. e ı, a - . 

.. .. , \ hur Bemsdorf BernhMt salonu ~ı-
yatımı kurtardınız. Çunku lngı.ız- .1 sk b''t·· h l'fl · t 

. . .. . \'I ve a er· u un mu a ı erın op 
lerın elıne duşseydım kolay kurtul· ' . h 

1
. ld' 

. . antr yerı a ıne ge . ı. 
marn pek muhtemel de~ıldı. G" .. b' · d b l d k ·· 

B. k · - 1 :ı tt' unun ırın e u sa on a sı ·. gu· 
ır aç sanıye sonra ı ave e ı: . · d 

Bo ı . tt k 1 ak :ıd .:el konuşan. genç bır 1abıt pey 2 - rç u vazıre e ·a m · a e- ~ 
· d l(.'ld' s· k 1 bo oldu. Pek az arı olan bu salo'1d~ 
tım e.,ı ır. ıze arşı o an rcu-

"enç zabir bilha:;.:.a ha·raretli bir ka 
mu da günün birinde ödemek fır -

bule mazhar o!du. Başka türlü r· 
:>atını bulacağımı umarım. 

cıamazdı, çünkü "modern,. d~,ilen 

DÜŞ!\.IAN EL!~E GEÇEN 1 fikirler taşıdığını açıkça ortaya koy 
EVRAK makta tereddüt etmiyordu. 

Fon Papen, Ribbcntropun kapı -
,ına kadar geldiği otomobile atla -
madan önce, evindeki evrakı n(' 
yakabilmiş, ne de yanma alabilrııi~· 

ti. İngilizler ellerine geçen bu ev -
raktan azami derecede istifade et . 
mekte tereddüt göstermediler. !\lı · 
:.ırda, l\laltada, hattfl lngilteredr 
birçok Alman ajanı bu evrak !'aye 
sinde İngilizler tarafından ya}!alan
dı. 

Fon Ribbentrop sulh müda .ıler· 

cı.:ac-,ında kendisine !:>ir mevki edın · 
nıeğe çalı~ıyordu. Harbin Alma"Y 
için kaybedilmi~ olduğundan ~iip 
heşi yoktu. Yanlış d~şünmediği bi: 
müddet sonra anla~ıldı. Kayıe 

kaçtı. 

Ribbentrop evelden sulh taraf · 
tarlan ara ında tanınmış bulundu 
ğu için Versny muahedesi müzake 
releri mü~asebetile Parise ider: mu. 
rahhas heyetine ôaliıl oıdu'. \'\ıtba 

Bu tevkiflerin arasında en mlihi - şı Fon Ribentropun (yüzbaşı1 ığcı 
terfi etmişti.) !\lurahhas heyetin -
deki \'tızifesi a,.,keri mü~ehasc:.ı.::.lıktı. 

Fon Ribtn.rop, anarşi içiP. 
ma ına rağmen memleketiJ1(!! 
mağı tercih etti. Yakışıklı 
~ık bir genı:ti. Erkekler oıııı 
<eli buluyorlar, kadınların b: 
İS<' onun için çıldırıyorlardı 
') her salona girip çıkabilO 

GARtP BlR 1THM1 

Arkadaşları soruyorlardı: 
- Neden ecnebi bir nı 

gitmiyorsun? Mesela askerl 
ha I" arayan Ruo:ya, Çin, ctıf. 
ınerika var. 

Hibbcntrop cevap vcriyO~ 
- Ben buradan ayrıla~ 
- ı'-iir;in? \ 
- Alc,·hime bir dava .,·ar· 

.'.lız bir §C·y ... Nedir biliyor ıtı11 
Beni ordudan kaçmakla ıtlı 
liyorlar. 

- Ne diyorsun? 
- - 1 thamnameye nazaran 

~in iz olarak alayımı terkt 
ancak harpten onra dönrrıı.ı, 
kat göreceksiniz ki bu işin 
!{eme i başlamadan yük!'cktr 
Jir emirle meni muhake!1'1e 
tlacağım. 

Harp e na ında, böyle ~ 
tulma.ı icap eden vazifeler 8 

(ı' zabit bulund;,ıTrum· bileıl 
• • b cdl' 
:laşları bu cevapla iktifa t. 
Jı. Fakat Ribbentropun [111.l 

>İ başlamazdan önce umulll'I 
hadLe oldu. 

• q;ol Almanyada yem teşe .. 
:::umhuriyet hukumetiniıı 
~aret geniş, aynı zamandıt 
keri hem de siyasi suçlar~~ 
bir umwni ar ilan et.mel\ ~ 
af tan istifade edenler arası 
Ribbentrop da vardı. 

ŞEREF J0Rt51 

.fon Ribbentrop Cumhıtf~} 
hm lst.err.~yordu. O suç 1~ ., 
ki affa muhtaç olsun? :ı-111rb~ 
zaretine müracaat edere~ ~dl 
me olunmasını i tedi. re" 

Filhakika dilnyanm hiç blrr.1 

mi ve zamnnmda en çok heyecaı. 
ve alaka uyandıranı lrlanda ihtilfı 
teşkilfıtı "Sinn Feiner,, in şefi Sir 
Roger Casement'in te,•kifi oldu. 
Bu zatin Fon Papenle muhatx>re 
etti~i. tc§kitat için Almanlardan pa. 
ra ve silah aldığı :ınlaşıldı. Vatan:
hiyanet suçile idam edildi. 

, . {f d'1• • b' çl:ı HARPTE~ SONRA... . ı<~me~ı a e ıı...tnı~ ır su eı11e 
Alman murahhas heyeti Berlıne bır adamı muhakeme ed ,-e 

löndüğü ·akıt. Fon H· · Ribbentrop. Fon Pape~ı·:ır' 
ıa}'atmda ilk defa ola:ak. hattıha-1 Jirkaç :abi~ ~~1,ada5ını ~ı}~s 
reketini tarin husu:".ında tereddüt ek vazıyetını anlattı. sır nl' 

Amerika dönü~ü karbedilen e\· · 
rak saye inde Amerikalılar 40 Al
manı tevkif etmişlerdi. Kudüste ka 
lan evrak sayesinde de 70 kişi tev· 
kif edildi. 

Fon Papenin talisizliği daha ı.ı • 
y:ırle mesai arkadaşiarı veya tarıı · 
dıkları U7.erinde tesirini gC>$te:-mi~ · 
tir. t"ıme~ıkada Fon Rintelt"n birkaç 
sene için hap~e atılmı5tı Trehiç 
Linkoln de gene hapi haneye ~ir

-ii. ~ir H.oğer Caseınent rcll1.t el.i; c 
dıi~t ii. 

IIarpfc., sonra <la bu ta1i izlik 

etti O devirde oinlerce genç zcı ra bu arkadaşlarnıdan il 
. • 1 b' .. eJ 1 

bit cııuıı vazıre .. n ... t. ve mütered J arak top.anan ır şe • eli' 
.lit bulumiakta idi ~er. -nescleyı müzakere ede~c1' 

Filhakika, karhed:lmiı; bir harp 'rnrar verdi: 

k 1 d 1 b. .. 1 .:zıfll :.ı çı mış, or< u an ayrı mış ı 'il arp tsııasında mıt" 

~enç -:aiJit ne yapa'.;'irdi? Ribbenlrop şayanı takdıf ı~ 
Onun gibi rılan zabitlerden oirı Jal lıiı şekilde çalışmış t.1e "' 

rüzbaşr Roehm (30 haz;ran hftdı~· 1inin emirleri iizerine öyle ~' 
inde ö!düı ülenl('rden) ac:keri mü · 'ıklar göslernıışlir kı, 1.ğt1 ~~1 
~ı,~-;c:rc; o1~ gıtti. ri memul bir sureıte birdct' fi 
Bir ha~ka~ı. yüzba51 Bravoı :ı.erı 'ıayetlcm11r1111ş olsaydı '.mP'1td 

' :almı c:. C'inlilı>re adam "i\:iiirıne u \'iiksek takdiriyle ıaltı' 

:.ullerinin en modernlerini öğ:;r.t ıı11hakkaktı.,. 
mek üzere <;ine hc:rcki"t C'ttı. 

•S'.K~"~ı~·ır;-~ffl""l:ldlFRlllPIPıı.111 .. lll .. ll ............................ '-!lllllF•ll .... ll .... llll .. lllllllllllllllllllll .. llllllllll!:r~ .. 1111111111111111 .. İll .... lllllll .. lllllllllllll .. lll"'ll .... ll'I.,... 

&iyliyeceklcrim her halde ho;llfl~ 
m<>ı ama zarar yok. tnsan ho;ıt 
miyenleri işitmeğe alışmalıdır:. ı.~ 

/\c:abi bir halle, gözleri kupkuru, elle
ri ımitC'kallis hrçkıra hıçkıra: 

Çiçeklerim, güzel çiçeklerim diyordu. 
Bu sabah ne kadar mes'uddum, bugüne 
kadar hiç kimse bana bu kadar güzel bir 
buket vermemişti. Bundan sonra da höy
le bir buket almama imkan yok. Ne ka
dar talisiz bir kızmısım yarabbi! 

Nihat Behirere doğru yürüdü. 
. Yetişir, Behire, ağlıyamazsınız. Size 

daha glızcl hır buket yaptırmm. Ondan, 
Necdet Beyinden daha güzel ıbir buket.. 

Behire .Jmşek gibi bir bakışla Nihadrn 
~özümi kesti: 

Hayır. Bundan sonra vereceğiniz 

buketi alır mıyım sanıyor,unuz. 
Genç mimar, heyecanlı bir hareketle 

~ılkinerek öfkesini yenmeğe çalıştı. Fakat 
buna rağmen yüzü ertleşti. 

Behirenin bakışı bu gurur ifadesi kar
şısında bir kat daha dumanlandı. l fafta· 
lardanberi yenmek için uğraştığı hisleri 
coQtu. Ağzım açtı .ve sözleri ölçmiyc 1ü -
zum gormedcn düşüncelerini dökmiye baş 
ladr. 

.MüT:1y;m in~nfann Mkcsi şıddetli ve 
devamlı olur. Behirenin öfkesi de kolay 
kola) g~iyordu. 

inleyen bir sesle haykırıyordu: 

MASAL Ç 0 -CUKLARI 
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Nakleden : M U Z A F F E R ESEN 
- Buradan gidiniz artık, Nihat Bey, 

Sizi bir daha görmek istemiyorum diyo· 
nım. Sizden iğreniyorum, sizi evimden 
kovuyorum. İşitmediniz mi? Sizi kovu _ 
yorum. Buradan gidiniz. 

- Behire .. Sözlerini düşünerek söyie. 
Unutma ki ... 

- l liç bir şeyi unutmuyorum Nihat 
Bey. 1 latta kızgın 9ile değilim .. Sakin sa 
kin düşündüklerimi söylüyorum. Buradan 
gidiniz. Sizi gônneğe tahammülüm yok 
artık ... 

- Behire .. kendini topla .. Bana bu ~e
kilde muamele edilmesine taiıamrni.ıl e -
demem. 

Nihat apsarıyrlı. Sert bakı~ldrla gem· 
kıza merdan okurcasına bakıyordu . 

- Behire .. Bu hu~·un hiç h•i dcğıl.. Dü 
~On bir kere .. Ya ben de öfkemi tutama
saydım. Bu ~zlerin beni de sinirlcnciir -

..:eydi .. O ,·akıt derhal kapıyı açıp gitmem 
Ye bir daha dönmemem lazımgele~r-ktı. 

Genç kızın bakı~ları çelik bir yayı an
dırıyordu. Tehdide bcnziyen bu St)ıl-:t 

ka~ısında irkilmedı. 

- Ben de bunu istiyorum. Cidin!r. ve 
bir daha gelmeyiniz. 

- lyi düşün Behire .. Bir defa ~idt!;sc.111 
bir daha dönmem. 

3ehire ıztıraplr bir kahkaha (lttı: 
- Anlıyorum. Nihat Bey. <.-Ok ıyi m,. 

lıyorum. Yine karşımda c·ki mağrıH ' '<' 

mütehakkım tavrı takınmak i tiyor::;rnll2:. 
Fakat o günler geçti.. Tahakküm~İ'l:iı, 

gururunuz, hatta öfkeniz beni korkutmu. 
yor. Çünkü şimdi artık benim ıç!n \ıir 

hiçc:.iniz. 
Sonra nişan }iizüğünü pamrnğmd.tr. 

koparır ::?:ibi çekip çıkardı: 
- lşte, malınızı da alıp gıdi:1iz. Cıoıt 

ederim ki, onu takacak birı ~im kda~ ">u· 
lursunuz. Hatta ister eniz Emıı iınüı1<1e 

kolkola gezdiğiniz kıza ,·erinız. 
Beklemediği bu ağır ithamlar kar~\'-tll· 

da I\"ihat oir defa daha arsıldı. Bu o:;ef'?r 
izzeti nebini aşkından d~ha çok ya:-a:<lt· 
mı~tı. 

Bu <la nereden çıktı, dedi. Emıri> · 
nünde kolkola gezdiğim kız da kim oiu . 
yor? Sen çıldırmı~sm yavrum. Bu esh.ı hi 
kaycnin bugün kin hiç cht'mmiyeti y ı!:
tur. 

-- Sizin için ehemmiyeti olmıya:1!l ır. 

Fakat benim için mühimdir. 
- Kı-.kaııçlrk sizi düşiimnrklcn me · 

ne-diyor Behire. 
- Kıskançlık mı? Sizi mi kıc-,kanryo . 

rum? Giilerim bari. Vallahi haya'ı: ka • 
pılırorsunuı. Nihat Bey! Size dair nr 
düşündüği.!mü Lter:;cniz s<iyliyeyim. H:.ı 

- Söyliyeceklerinizi gözütllll 
dan diniemcğe hazırım. r 

- O halde dinleviniz. Siıde1l. t 
- r1 " ümidimi kestim. Haftalardanbt 

hüzün içersi ndeydı. ·el 
~için bunu bana daha e\ \ ı 

me:linız. Beraber bir çarc,ini arıı gı 
Nıhat bu cüm.eyi söylerken sl'l 

alay etmek i 1.iyordu. Fakat yarı fS 
zannı~ yüzünün korkunç ınaııt~ıı! 
hirenin sözlerinden ne kadar 
olduğJnu açıkça ~ö~teriyn~du. ) :" 

- l layır giilme!·iniz Nıh:1 .. ~ıde 
forim Ç'>k ~dii·lir. ,)i.ı~ti· diigU 11~21 t!I 
ha ciddi. Haftalardır 'icdanı.fll, ,-t 
dc1e ettim. Sizi :sedi~rımı ~anıY0.~~ 
dan •:ok J.-o;-kuyorrum. P'al•a~ ş18 1ııı1 
tamamiylc lakayt old·ığunıu nn 
<l.:>ğ ."lı'>u buna çok sevindinı 

Tcş-·kkür "derim! ·.-iri 
i'\ihat odanın içın le sınirli "''~11c . reı• 

meğ? k::>yulmuc:tu. l Ialbukı ' • , !' ' 
<rıı verele dimdik dururo". k~tı 1 ,.., . it' 
bir dille söz "Öylüyordu Btı el n111ı,' 
.:'\ihadın ağzını tama mi) le k30

) 

(Devamı var 
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Afroditi yattığı qerden 11 
~ -

hastalığı ... Kalp ~ birdenbire sıçramıştı 
t•e bz:\.ıkımm bu sefer m@m.nu· 'aıöyleyiniz~ Miray n9den kendi gel· Fakat bu ihtimali pek ınümkün 

gonuedi. Zira kendi!lnin yazdığı 

nıektubun Mirayd8Jl başkasının eli.. 

Yazan: SUheylA Şef ık 
.... : lı tah~V\111 e~u : medi ? •. 

! '.. angı kadının? A!rodıtinin Hacı ağa hayduUUktaı:ı ye~me 
bt~e olduiu için •ayet kurnaz, hiçbir 
~~be Sordu, şeyden per \'4.St olmıya.n bir adam· 

kt:çı fazla soz t10ylemeye liı .. dr. Gayet so~kkanlılıkla ve mum .. 
'liııı llladığınr gösteren bir tavır. kün olduğu kadar tabiJ görünmeye 

..._ :t !allıYarak: çalıearak: 
~i tet, evet.. Afroditlnin ! - Oturun, yavrum! .• 
1 bıı. Sı:ı gelin hele! Uzakta de - Dedi. Oturun! .. 

b"ltl'ada şehrin d~ındaki handa 
,, " lıy0rı Fakat Afroditi merak i<;indcı ol. 
,,o<ıe ... 
llı ~ lçiyıe koou§An pala bt)'lklr duğu için yine oturmadı. 
ltı Ial hatunun gönderdiği hacı - Siz buyrun: .. Ben böyle iyi. 
~ b~ka kim8e değildi. )im! •. Sizi dinliyorum. Ç.Ok rica c-
b1,.,. ağa, aradıkları kadınm böy- derim. 
·qeııb· 
~ ıre önüne çıkan meçhul 

ar ta f 
~~rı!§· ta ınde.n nerroe oldu~ 

Diye mırıldandı. 

Hacı ağa aynJ tatlı gijlilşüyle: 

- Miray sizin lznikten kendisi
ne gönderdiğiniz ml'>ktubu aldı! .. 
dedi. Kcndhıl ca:ısen sizi İznik tek-

>..r."rod.1:1e Pek memnun olmuştu. 
~le ıt!Jıın herifin dediği §4'ltilde 
~at l'Uıl beklemediği muhakkak
'~l bu herifin yanltşlığını hiç 
fitllıe · turunun elinden kurtnrmak için 
hır ll rırkanına dönüp adamlan.. bakan Osmana müracaat etmişti. ... 

lıdiıe l.ö~ l§areU attıktan M>nra 
~Ul·e l'ftı Alrodıtinin beklediğini Afroditi sözlerini gayet laka) t 
4ııarll adar.ıı takip etmeye baş _ bir tavırla söyliyen bu adamın la .. 

() · kaytlığına hayretle ve bilyilk bir 
•ı lada, dikkatle adamı dinliyordu. Fakat 
~~ - ~~a p~ncerc önünde u-

cı1t;a11danberi yolu gözeUenıelr Hacı ağıı bir gaf yapmamak için ne 
l'İ- >.tr ;ı, s5yllyeceğinl evvel! zihninde tertib 
·111e OwU yorulup sedirin U-

ıııana k etmeye çalışıyor, ondan sonrn par. 
11t ra ı.ykuya dalmış bu· 
tı~rcıu. ça parç~ söylüyordu. Hacı C1ğa bir 

rııılb:bire kapmnm yumrukla 1 az düşUnrlüktl'n !Onra : 

~t~?ııdan hbıl olan seda ile - Evet, hııka."\a mUrncaat etmiı.ı-
~l'orJi . Uyandı. tı.. dedi. 

t e.-~a: Yattığı yerden hirdenbL Hünk!r O&mıı::ı da bndisinın hu 
'l\ı lftı. Seslendi: dileı;ini kabul euni~. hazırlık yap-
l'I ·in o'> 

<i t'çij • mağa onu memur 6tmlotJ, .. Onun i· 
erden birınin teli işi- çin beni çağtrdı -ve mi alıp (Çatal 

ağzr) na götUrmeıni emretti.! 'tı 
'ıtr~~ed!fin adamları getirdik! 

8C\1ntle yerinden fırla • 

" 'G t.t ltııiıııer ı 1 .. ,, ... 

ne geçmesine imkan olabilir mıydi ! 
Miray mektubu almat'İıkçt da onun 
böyle bir y rde olduğunu kim bile. 
bilirdi? .. 

Kendisini IA.kayt ve yorgun bir 
tebessUmle gülerek, bir taraftan 
yan gözle tetkik etmekte olan Ha-
cı ağaya sordu: • 

Yemekten oanra. bir kaç erkek ihit!ere ka.bul edilmekle beraber miş: Bayan Meı'ude t.4.mamiyle 
c.ıgara salonuna toplanmış, konu· b:raı §Üheliydi; otelde yatıyorlar. iyileşmi§ değildi. Doktor b:ınu 
şuyorlardı. Bir tiyatro direktö::-U dı. Meşhur bir otelin bir katını ki· pek lll biliyordu. Binaenaleyh, 
olan Vamık, elinde şarap kadehi ra.amışlardı. karısını gene yavaş yav&} ha.talan 
olduğu hatde, dedi ki: Masr2Iları pek, pek çoktu •. Ba. dırmağa başladı: Bir taraftan hid-

- Bir tiyatro mevzuu beş da. yan Necla Sarmanın elmaslarınınjdetini, kinini izhar etmemekle be • 
kikada hikaye edilebilirse gayet sahte o!duğunu söylüyorlardı ... raber diğer cihetten meraklı, endi. 
iyidir; ve muvaffakıyetlidir. Ek. Kızların adedi ikiydi.. 1 ıeli bir tavır takındı ve kamını 
se.:-iya yemek zamanı gelen tiyat· Fakat .. Doktoru aşk }0akalam1ş. !bu suretle şüpheye ıdU§ilrdü. 
ro muharrirlerine "rafadan JCU· tı. Mua.yene ettiği kızın izdivacına Doktor, yakaladığı mektuplar. 

- Miray size buna verilmek üze- murtanu yeyinceye kadar bana talip oldu. üç ay sonra evlen!dilec. da.n, kansiyle Apkmın muhabbet 
re bir mektub filan vermedi mi?... ınevzuunuzu anlatabilecek misi. Doktorun karısı, doktorun mu· derecelerini anlamıştı. Hatta tch-

Uacı ağa gUldU, Afroditinin kuş· niz? . ., diye aorarım. Eğf:'r anlata. hiti tarafından pek sevildi. Dok. tikeli zamanlarda bile biribirlerini 
kulandığmı derhal anlamışlL Kur - mazlarsa eserin hiç kıymeti yok tor, refikasını, hem kansı, hem görmeğc çalıftıklarını bilirdi. 
naz bir tilki riyakarlığıyla: demektir. hil.Stası gibi seviyor, sıhhatine pek Binaenaleyh, kurnaz a.dam bu 

- Ah, evet, kızım benim!... Vamık, şarap kadehini çenciinc ziyade itina ediyordu. Gittikçe iyi .. vaziyetten istifade etti ve o da.ki· 
Gençlik bu!.. Hakkın var, bunu dikti. !eşen Mes'ude, artık her davette, kadan itibaren esrarengiz bir kuv. 
dilşünemedi! .. dedi. Fakat... M~kerrem, yaslandığı geni~ , her eemiyettc görülüyor, bazan vct Mes'udenin ~§ıkiyle bulu!tna· 

Afroditf endişeli bir yüzle Hacı m:ırcken koltukta tdcğruldu: da dansediyoridu. aına mani oldu. Ya kadın ran'dcvu-
ağanm iri suratına b:tkıyordu. Sor. - Azizim, dedi, ben tiyatrocu - Kalb hastalığı olmasına raf· ıuna muntazaman gidemiyor, ya 
du: d::tilim. Mumafih öyle bir hi - mne.. mektuplar teahhürle geliyor, hü.. 

- Fakat~.. k:iv.: bilirim ki, muharrir cıi:ın, bır - Evt .. Genç ka::hn iyileıtiği lasa aşkları her zaman bir m!nia
escr çıkarabilir. Fakat .. Bir • yu.. için, ko::aııı, doktor ııfatiyle arası. ya tesadüf ediv. ordu. 

- Fakat dü§ı.inmüş bile olsaydı 
yin~ bir aey yazamazdı!.. mu::-ta yiyecek kadar geçecek za. ra darsetmesine müsaade ediyor.. Bu ıstıraplar, sıkıntılar içinde 

mcı.n az... du. bittabi Bayan Meı'u.denin sıhhati 
- Neden efendim? .. 
- ÇUnkü hiç vakti yoktu! .. 

Mektubunuzu alır almaz adeta za· 
vallı çocuk sersemledi. Ve saniye 
vakit kaybetmcdı?n bizi gönderdi! .. 
Biz de adamlarmuzla hayvanları 

çatlntncak derecede lıir sUratle ye
ciştik !. Ne kadar yorgun dtiı;tük, 
vallahi bilemcz~in kızım! .. 

Hacı ağanın bu samimi tavırları 

ve sözleri Afroditinin zihnindeki 
§Üphclcri izaleye kafi gelmişti. E· 
sa.sen Miray BurE:aqa olduktan ve 
Achilos 300 aıııkeriylc hakana tes. 
lim etmek gibi bir hizmet de gör. 
~llkEcn iıo'nra e\bette .iUban :-;erlnd 
olacağını, Bursadan gelen hu adam· 
!arın da Mira~, bildikleri anlaşıldı· 

ğma göre de herhangi fena bir ni· 
retle hareket etmcleıine ihtimal ol 

- Öyle ise bir omlet yiy--cek Bekir Atlı isminde çok genç ve bozuldu ve hastalık gene yavaı ya. 
.!.{adar zaman geçsin.. çok yakışıklı bir yüzba§ı. Bayan vaş geldi. 

-- Pekala .. Dinleyin öyleyse.... Mes'udenin dans defterinin başın.. Kadın tamamen hasta olduk· 
Vak 'a feci olduğu ıçin ~şhası:ı da bulunuyorou. tan &onra, !doktor. kıskançlığını, 

i;;imk:ini söylemiyecf:'ğim . A:,. Vamık söze karıştı: büyük bir muvaffakıyetle gizliye-
Mj>l~rıın arasında kail: hast~!:kla. - Eşhası anladık. Şimdi, ti yat. rek ağlıyor: ., Ah sevgilim, ne o. 
rı mütehassısı meşhur bir .doktor rocuların dediği gibi vak'aları bi· luyorsun? Anlamıyorum. Sanki ke 
da vardı. Haydi bu doktora Cev. ribirine bağlayalım. derinden eriyen mahvolan bir has· 
det ismini verelim .. Doktor ancak - Pekala!.. Bir gün doktorun tasın .. Acaba ben seni mes'ud ede-
kırg yaşul':ia bulunuyordu ve eline bir paket mektup geçer. miyor muyum?.,, diyordu. 
mill}teriııi çoktu .. Uzun boylu, sa. - Şüphe.iz doktora karııırun Altı ay sonra Mcı'udenin bay. 
rı~ın, yakışıklı bir adarı.. F.ıkcıt, sadakatsizliğini gÖ6teren mektup- gınhkları sıklaşmı§tt. Bir ak§4m 
:navi ve soğuk gözleri, inaanr tlü. Jar.. doktor bir fırtına gibi karısının o. 
~ündürecek mahiyetteydi. - öyle olacak.. da11na cirdi: ''Her şeyi biliyorum: 

Gene ahbaplarım arasında ki. - Bunun üzerine doktor da in. Yüzbaıı Bekir Atlı senin aştkm 1,. 
bar bir aile de vardı. Bu ailenin tikam ıcvdaaına düter. diye bağırdı. 
genç kızı rahatsıı olduğu için. gU. - Vamık, galiba hiklye,,t bi. Zavallı kaldın sarardı, soldu; mo 
nün birinde dC'ktoru çağırdılar. liyorsun.. raran dudaklarından §U iki kelime 

Cevdet, kızcağızda, tehlikeli bir - Hayır; biı.diğim bir şey yok. döküldü: ' 'Beni öldür ı., 
kalb hastalığı baılangıcı teşhiı et. Vak'alarr biri birine bağlamak için Fakat, doktor: 

lı~ tib~ kapı açılıp iteriye ızban
•rCldıu boyu ile Hacı ağa gırlnce 
' ~alt tıay·r<ıtle geri geri çekildi: 
lf~ t ~t bir yanlışlık olacak ... 

Mlrayın ne olur&a olsun, velevki 
hünkar tarafından bır va::ifeye me. 
mur edilmiş olsa bile, hemen bb-
1.at kalkıp gelmemesine §iddetlo 
mUteeuir olmu;,tu. Buna imkan 
var mıydı? Yok~a yine Gregorius 
vey& diğer biri bir entrika mı ~evi
riyordu? .. Vakıi bir an için Afrodi· 
tinin zihnine eüphc girmi5ti. 

mıyacağmı düşünüyordu. ti. Fakat on ıdokuz ya ında gü- size yardım ediyorum. Hüliu, - Hayır, dedi. Bir kadınla uğ· ' 

~' ~ g, kapıyı kapadı. Gülerek: 
\ "t l'lr? Bir yanll{tblr y.:ıktur. 

ıltl lllc~iniz: .. Biz de 8İzi gör -
lıtr l'orduk ı 

l'J Oclıtj ... ~ 
Ve lıııı liaeı aganm G'llYet ıriya. 

1 ~ •• • ana heybet veren bo'-ıına ,,~ tııı; ~ 
~ -t."lnen böyle gayet tatlı 

;r ~~kk bir tarzda tıöylediği söz 
ı. •ti kısmen müsterih olmue .. 
nı h 

iç tan 
•u~u.. onadığı adamı hayret-
~4' .>O~u 

'~t!tıb· . 
~ ırc bu cdamı Miraym gon 

011'11~1 ihtimalini düıtilndil 
ı~ı 

·· Yokea ~uray mı gönder· 
l.ı 
lt1 e 'ordu. • 

t.._ Cı llğ 
41'ıiı#i a Mal hatunun kendi.sine 

'tı l.rıı-a rn ktuhu okumue olduğu 
%; b Yı ve hldisey.i, yanl AJro· 

~l'a g \ı 8tıalL'lden Mira ... -ın henüz 
c Olnıenu ı· ~ . 

~L~~t:ıı § o ~ugun11 aı:1ıya. 
t:'4ltatı n~n <>ldu. Fakat herhalde 
~ ~\ı. .. 8öyJiyecck değildi. H&cı a· 
t~ ~ ~ı 1 

t::. ll.e il 8 hatunun arzusunu 
t~ a lllt~ll8ına olı1rsa olsun yap .. 
btı. b:ı hu bur '..ıir adamdı. Onun f. 

toıo..... eyi kullanmakta hiç bir 
'- ''llCdi 

~.r ~,,.et · 
·~1 1 .. S • dedi, benı Miray gön -

~lıı . I<'a l.te a.h,•ali ~lındi anlataca.. 
~ l\ılt(ıı ltat ondar. evvel ı,öyie bir 

"tıtııe'·· l!:ndişo etmeyiniz. Me • 
... ıı~ c:ea b' k , ~ ""1\ı bö ır ı>ey yo tur ... 

ı}ka " Ylc: söyler söylemez Ha· 
"I ... aıa b . '1 taıı(! . ıyıklan Uzerınde kar· 
~ 'ıla <I rı tibi bakan iri gözlerini 
cl:ı hıı.ti ,_.01~tıramk oradaki sedire 

c hakim bir tavırlo. otur -
'l >ıc~f)Qj 
~tı . UlUzı de oturmasmı bekli.. 

~~ '~aı a 
~ ~~i ()turmamışlt. Miraym 
•JA~el'rıı l:e~cyıp )'erine bir adsm 
, ~~-Jı~ eaını ı>ek iyi bir alamet ad. 
il:'~ hı 1 1~in birdenbire kJlblni 
' tıı ~ litUntU ile cndilcye düş 
' OJı ey"canıı bir 11eslc: 

1
" dedi. Rica ederim, çabuk 

- Yalmz, dedi, beııim yanımda 

da birkaç muhafız vardır! .. 

zel b;r kızın göğsünü muayene doktor intikam alacaktır. raşınağa tenezzül etmem.. Şimdi 

c.tr;ıek, kalbi üstüne, sanki "içeri - Fakat ilelebcd meçhul kala· .l§ıkmla boğuştum ve onu ellerim. 
gircollir miyim? ... diye eor-r gih: cak bir cinayet tcrtibile... Zaten le boğdum. O vakit Hacı ağ& yerinden doğ. 

ruldu. 

PLANŞ 6S 

4. t: the young platation 
(when t-pecially thick : 
thicket) 

4. A: das J u~gholz ( wenn 
he8ondere dicht: Dickicht, 
Dickungl 

TOHt: \fLpK ( fhlanhk, 
nrmau hııhç~i) 

5. F; la pepiniere (le Jardln 
forestier) 

5. l : the seedling enelosure 
(the enclosure, the seed
ling nunery) 

5, A: der Pflanzgarten 
(Forstgarten. Kamp, 
Saatkam p, Saatschı.le) 

6. TEL (tel kafes) 
6. F: la clôture en fil de fer 

ı lo grillnge en fil de- fer) 
6. f : the wire fence (the 

wir<>net tır.g) 
6. A: der Drahtıaun (das 

Drahtgittcr) 

i. \t.AÇl.ARt KESlLE
RF.J\ EK tLEBlLtR HALE 
GETtRlLEN ARA7.t (a .. 

~a(. k<ikl~rllf! beraber) 
'7. F: la defriche (le terrain 

404 

vurmak kan§ık bir iJti.. bu ri ıayeti yalnız bir ~oktor ya.. Bayan Mes'uıde_, bu .Sıler llze 

(ile' ımı var ) Sarmanlar ailesi temiı mu.. pabilirdi. Bakınız nuıl hareket et. (LUtfcn atıy/ayı çeviriniı) 

ıı 

u 

t'ssa.rte) anc les eouches 
d'arbre 

7. 1: thc clcarin~ with the 
tree • stumps 
a the trce - stump (t.he 

stump, t.he stub) 
7. A: der Kahlschlag (dic 

Rvdung) nıit den Baum
stumpf en 
a der Baumstumpf 

8. Dt:KE~Lİ T EL ÇİTİ 
a dlltenli tel 

8. F: la clôturc en barbeles 
a le fil c'e fer barbele 

8. t: thE' ·fence for game (t.o 

keep t.be game 
from bre3king througb ; a 
gaıne • proof fence) 
a the barbcd ~ire 

8. A: das Wildgatter 
a der Star.hcldraht 

9. ÇAUı.tK Cfundahk, 
man altı) 

or-

9. F: le buisııon (le fourre, 
le sous - boiıı) 

9. t: the bushes (burshwooct, 
undel"\1\·ood) 

9. A: das Gcbü~ch (Gc!I 
trtlpp, Unterholz) 

PLANŞ 62 

ke) 
82. F: la fourche a funı.ier 
32. t: the mar.ure fork (the 

dungforl<) 

33. KAi.BUR 
38. F: le crib:o 8 pied 
33. t: the riddle (the ecreen) 
3.~ . .\: der Durchwurf (das 

Erdsleb, Steh8lcb) 

S.i . KtJ'REK 
81. F: la peUe 
sı. t : tb :;:ırde?\ tıhovf"l (tbe 

11hovel) 

3t. A: die Erd&ehaufel 
(Schaufel) 

3.'5. B AJIÇl\T AX YAMAGl 
(mua,1ni) 

35. F: l'aide • jardinier m • 

8S. t: the under - gardener 
1i~. A: der Glir1.nerbursche 

86. J~f, ARABASI 
86. F: la brouette 
36. 1: tite wt.eelbarrow or 

barrow (the garden bar. 
row) 

86. A: die Schubklırrt (Schieb
karre, der Karren) 

37. Stl'ARlŞ SEPETİ 

37. F: la corbeille a expMier 
87. t: the transport baaket 

(the delivery buket~ 

il S'7. A: der Versandkorb 
38. TARİFE Cflat llst~M, ra.. 

yiç fia.tT) 

' 

88. F: le tarif (le prlx cou
rant) 

88, t: the board with the 
pricc - llst 

88. A: die Prelııtafel 

39. ÇİÇEKÇİ DO'KKA..'"I 
(u.h3 nıağa.ıuı, d~ 
& teate 
b tezglh (aatıı IDAAH l, 

tezgih) 
39 .. F: la 'boutique d'ho~I

teur 
a le store 
b la table de vente 

1 89. t: the shop ( the bootlı) 

1 a thc eun • blind (the 
sunshade. the awning) 

h the ccuntcr (the s:ıle -
count"r) 

39. A: der Verkaufsstand 
a da.q SchuU:dach ( die 

Markise) 
b der Ladentisch (Ver· 

kaufstisch) 

olO. TABELA (lMha) 

40. F: l'encı.eignc f. 
40. t: t.hc fncia or fucla, tlle 

faciaboard (tbe sigr.board 
of the firm) 

40. A: daıı Finnensehi1d 

.01 

I 
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rine y:ıl!dmmla vurulmuş gibi 
oldu. Yere yıkıldı. Doktor yalan 
söylüyordu. Güçlü kuvvetli bir a
dam olan yüzbaşının kaqısına bL 
le çıkamazdı. 

Doktor, yere düşen kansının 

yanma oturdu. Nabzını muayene 
etti, Onun yaşadığını gördü ve 
t edavisini yaptı. M es'udc tama. 
men ayılmıştı. Bu fdefa : 

- Haydi, dedi, elbiseni giy .. 
H ava kurumunun balosuna davet
liyiz. Oraya gideceğiz. 

- Kabil değil, kabil değil... 
- Giyin diyorum, gideceğiz .. 
Betbaht kadın için itaat etmek. 

ten başka çare yoktu. Sadakatsiz. 
lik gösterdiği bir adama karşı na 
sıl mukavemet edebilirdi?. 

Tabii, ölüm halinde olmakla be
rab.er, tuvaletini yaptı ve kocast. 
ıv·1 kı:>bnda, baloya sürüklendi .. 
S J:td.•. bir koltuğa yığıldı. 

~ .. c - . bütün neş\;sini, tara ve. 
ı . .. n .ıfr:::a ediyordu. Bir aralı~ 

· •-ı ::dağına eğilerek, ıslık

i. __ : _:;k sordu: 

- D:::nek aldığın haber 
r.ii..::.::·i"lcdi ha!! .. 

- Hayır, henüz ölmedim. 

seni 

- öyle ise kapıya bak, ve bu 
sefer geber 1 • 
Yüzbaşı Bekir Atlı içeriye gL 

riycr:iu. Genç adam, her seferki 
gibi bakrşlariylc etrafta sevgilisi 
ni aradı. 

Bayaıı Mes'ude, sanki bir mani. 
vela ile tahrik ediliyormuş gibi 
yerinden kalktı. Yem yeşil bir renk 
bağlamıştı. Yüzbaşıya baktı. Son
ra elini göğsüne dayayarak ağır 
ağır yere düştü. 

Bu defa ölmüş-, sureti kat'iyede 
ölmüştü. Bütün salon karıştı. 

Doktor, karısmm üzerine kapa. 
narak ağkmJğa, feryada başladı. 

Ortada derin bir sükut hasıl ol
rı• .ıştu. I-Icrkc:ıin kalbi titriyordL:. 
Vamık 5cr.du : 

- Ya dol;:tor ne oldiı ?. 
- D;l:~or mu? Yıllardan sonra 

)İr gi".1 :-;:::;·l;;n b:.t cinayetini an. 
!attı. raı.at a:·~rk İstanbulda O· 

tU:"<:""Uaclz. c.:::) C gitti. Şimdi ora. 
ıla., ha-t~Jr ··ı-a, bil'.1assa heyecan
c1a1 s:ı'.amnalarını tavsiye ediyor. 
muş.·. .... 

EGE TİYATROSU 
TDiSlLLERl 

" 
HABER- 26 ACUSTOS - 1939 

a - 2490 sayılı kanun ahkamma uygun olmak üzere (73750) li· 
ralık muvakkat teminat, 

b .- Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
5 - Münakasaya girecek taliplerin liman, ~abit hm"UZ \C cklüz gi· 

bi büyük su i)leri yapmış ve elinde bu gibi i~lerc lüzumlu vesaiki mev
cut şirket \'C müteahhitlerden olması şarllır. 

Ancak gere!~ Türkiyede ve gerekse hariç hir rrcrnlckette (2) milyon 
lira veya daha ziyade kıymette bir nafia i5ini bir ihale için de taa:1hüt 
c"~erek bu ta::-~;hüdünü mun.ffakiyetle yapmrş olan ve bt. hu3usu mü
beyyin vesaik ibraz eden inşaat şirket veya müt~ahhitleri de e!·:'Siltme-
ye girebilirler. • 

6 - Bu işe girmek istiyenler referans ve d;~cr \'esaiklcrini bir isti· 
':laya bağlıyarak münakasa tarihintien en az 15 gün evvd Münakalat 
Yekaletine vermek suretilc bu iş için ehliyet vesikası istirccck" er \'e 
alacakları ehliyet vesikasını münakasa kcrni~yonuna ye:-eccklerdir. 
Ehliyet vesikası için münakasa tari'.ıind~ 15 gün en;cl yapılmamış 
olan müracaatlar nazarı itibara alınmıyacaktır. (3670) (Gl25) 

* * * 
r.tuhammen bedeli 3232 lira olan muhtelif cim 3 ':112m ampul 

2. 9. 1939 cur.1:ı:tesi günü saat (10 30) on buçukta 1Iayda··pa~1·tt t(,;ıı 

')iı:asındaki komisyon tarafından aç1k eksiltme usulile satın alım::::ık-
tır. , 

Bu işe girmek isteyenlerin 2,12 lira 40 kttr'ı~luk muva1:k1t t"TTI;.,at 
.-l' kanunun tayin ettiği vcsaik!e bı: likte eksiltme günü saatine k:ı::la: 

komisyona müra01atıan lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak ca~ıtı'.mo:!da-

dır. (6413) 

.. ... * ...... 
Muhammen bE'deli 24050 "lir~· ol;n 21 kalem muhtelif tcnvfr::ıt 

ampulu 6·10·939 cuma günü Sj,at 15,30 da kapalı z:ırf usu'.ü ile l>n·. 

karada idare binasmda satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (1803,75) liralık muvakkat teminat 

i le kanunun tayin ettiği vesikafa.rı ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a k adar k omisyon reisliğine vermeleri laZ1md1r. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
Haydarpaşa Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(64791 
lif • • 

Tasfiye edilmiş fakat işlenmemiş külçe halinee balcrr nalc . 
liyatı için D. D / 142 numaralı yeni bir tenzilli tarife yapıLnıştır . 
Bu tarife 15.9.939 tarihinden itibaren tatbik cdilec~ktir. Fazla 
tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. (4087) (6G;}8) 

--;;:--=---~iiiiiiı=~iiiiiiii--miiii~~~~~~~~ ,----· ' 1 ROMA TlZMA - LUr,1BAGO - SiY ATIK 1 111·~~ 
26 Cumartesi 939 :: 1 

• ARKA - BEL - DtZ - KALÇA ACRILARI 

TESKiN ve iZALE EDER 
'\ılıh:ıt vckfıletinin 9-10-03ri t;ırih ,.e t/93 '.\'o. lı rtıh'lalınt h:ıizılir. 

13.30 Program. 13.35 Türl< ~• 
ziği. Okuyan: Radife Neydik·~ 
!anlar: Vecihe Daryal, Fahir.~ 

3
' 

1 san, Refik Fersan. 1 - l{ur 
hicazkar peşrevi. 2 - Rahı:ııi b 
. Kürdili hicazkar şarkı (SÖ) 

ı ey mıdrıbı nazende eda). 3 . 
1 Şemsettin Ziya - Kürdili hicaı~~tt 
'şarkı (Güvenme hüsnüne). 1 ~ 
1 Şemsettin Ziya • K.xrdili biCY 

1
jkar şarkı (Bıktım elinden).~: 

~-- .. kar şarkı (Bir gün yaşadık). 6 
111 Sadettin Kaynak - Kürdili ııı~·~ 

;._..,...,ıMQ mn z p zn a= . . Kürdili hicazkar saz semaisi.' en 

E k 
El i Mcmkkct saat ayarı, ajans 

1

1 

' . zik (Dans müziğı • Pl.) 15 - ı;.ı• ı l Z a rn. 1 n meteoroloJ.·i haberleri. 14.10 ~ ·t, 

[ 

Müzik (Şen oda müziği - tb( ta. 
Ekzcmanm il ii.cıdır. him Özgür ve Ateş böcekleri: ~~İ: 

30 8 3- 11-nıı: ·:ara ve çıba •. '.3.rda kullanılır . llt: ı .::~zanede kutusu 5::l kuru~.tur 18. Program. 1 · o . 4.

1 (Küçük orkestra . Şef; Necıp ·. , 
:>:r"'·'".._ §MS'OO:'ıiM. .ptı1ı1;euj ff"P!t*t4;,il&J&rlmn&•mws:,'.:'\". l!f'!lll'l. lll."11J!fll';!!l"lll!l'i1fll!l!'J!fWl!9_. kın): 1 - Mendelssohn · Vrt· ' 

aiHiiiiiiiniiiiiiiliiiii;;;;;;;;;;=;::; - -- - dik Gondol şarkısı ve ilkbıı.l~~~~·t 
şarkısı. 2 - Tschaikovski - G.~~-.... 

llk 
teminat 

2,25 

180,00 

300,00 

27,00 

7,50 

Senelik 
kira 

30.00 

tesif şarkı. 3 - Emmericb. 1~~ b 
man - Grafin Mariça operepıı .. 

1''' potpuri. 4 - Gretchaninov • 1 
ni. 5 - Oscar N edbal • Vals· t\ 

.. •. 10 Türk müziği: Fasıl heyeti· l r. 

samur sokağında 3,, t-:-o. c·~ki Rumi ?Qe
4
mOeA: saa aJtan. 

1 
.. ıııı.bt .~e 

l\A'ehm 1 b' ... . Jans ve me eoro OJl 1~ . 
ıvı etpaşa mc ~t(' ı 1 . 21 T'' k ... ~· Oku"·all ·t 

Eyupte N ı ~anc.ı mah::ı!lesmde S- :-ı- M 1 k t t , 20 TeJlısl 

erı. ur muzıgı. J C9f 

1200,(J() Meyva halinde 62 No. kıraathane 

1 

Cemahat Özdenses, Mustafa ·rı ' 
(iki sene) lar. Çalanlar; Vecihe Daryal. ~l· lı 

hl F R E 
Fe ı~~ıc 

2000,0<J 

360,00 

100,00 

63 
N re ersan, eşat rer, t ~ 

" 
0

· " " Fersan. 1 - Selahattin pırı~ 1 ' 
Süleymaniyede Hoca Hamza nıahal Eviç şarkı (Göz yaşlarınız)· ~6 h 
lesinde Kepenekçi Sinan sokağında Refik F ersan - Hüseyni şarJ<J. ~ ti~ 
hususi idare malı 5 numaralı Siya· kaçı birleşerek) . 3 - şevt<ı 111 

1B 

vişpaşa medresesi. . Hicaz şarkı (Af eyle suç~J) 0nı 
1 - Şevki bey - Hicaz şarkı· ~l •1 

Floryada Fl.>rya ça;şısmda 23 No mcm cana beni yadet). 5 ,....... eJl !l'ı \ 
dükkan. c:ı.zkar peşrevi. 6 - Bol 311ııı~ 1

'-

Senelik !d~a muhammenleri i'.e ilk teminat mı!ftarleırr yukarda ra· ~urı bey • icaHzkar ağır se~ u: 
zılı işler ayrı a.m açık arttırmay::t konulmuştur. !hale 31-8-939 .-'.~. (Benim servi hıramanıın)· ~ 'lii 
şembe günü saat 14 de daimi ewi!mcnde yapılacaktır. Şartnameler ücli Cemil _ Hkazk!r şarkl ı:S l ~ 
zabıt ve Muamelat müdürlüğ:~ kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk yı..k mı sana). 8 _ Hicaz}{S.r ~ ~ 
teminat makbuz veya mektupı.n ile ihale günü muayyen saatte d1ill i kı (Mani oluyor halimi te. ~ ·~ 
encümende bulunmaları. (61981 lıkn.bım) . 9 _ Muhlis satı.ıb n~ 

;r;;~iiiimiiiiiiiii~~iiii;;;;jjaiiiiiiiiiii~iiimliiiiii~~~!!!j~;!!!~~I' ' tin • ~icazkar ~rkı (Ba~ıır1t1 l~ii( 
Dev lef Deriizyollan :ıo. ıo - Hicazktr türkil (.,ıı~i·ı 

rin içinde vurdular beni)·, Js! ~ u m um M Ü d Ü rl Ü ğ Ü Konuşma. 21.55 Neşeli plıı.1\~ 

'ur:"!tin (;(•nçdur \'C' 
:'"<hışları im akşam D. D/ 55 numaralı pancar tarife:;inin "pancar va1cnlar:ınn b.-
ornnıuslafapaşn, Çı- tili edavat ücretleri,, hakkındaki 11 inci zeyli 1.lC-939 t cr:hindcn 

ııa. dibi sinemasında: itibaren lağvedilmh5tir. Bu tarihten sonra meriette '.ahliye edile . 
. <,ır.omı\X ADA).f . cek pancar vagonları umumi ahkama tabi tutulacaktır. 

Mülga Denizbank tarafmd:rn 19;)9 senesı ıçın muteber ol. 
m:ık üzere nama ve hamiline olarak e:·has ve mües:::esata verilmiş 
olan gerek ı;ıehir hatlarılc hmır kl:r(cz vapurlarm.a ve gerek u. 
zak seferler vapurlarına ma'ısus parasız paso ve serbest seyahat 
varakaları 30 ağt~stos 939 t::ı.ri~ıin<lcn itibaren muteber değildir. 
Bu pa.so ve serbest seyahat varak:.ılarının 30 ağrstos 939 tarihL 
ııe kadar !slanbulda iı;:ctmcmizc ve Tzmirdc şubemize ia:iesi rica 

R. 22 Haftalık posta kut~sı.ı ı:l 
nc!-ıi dillerde). 22.30 Müzık ( erı: 1 

rr.fü.iği). 23 Son ajans. :1ıı.b 1<1'(. ~ 
ri , z1:aat, esham ve tahvılat•. -;t1 :~ı 
biyo - nukut borsası (fİ~ıJ ~ 1 
23.20 Müzik ( Cazband • g~t 
23.55 - 24 Yarınki progra1l1• ~t 

_Mırc Pençe[ v<tr!)clcsı.. (6697) (40SS) 

Flanş n 

c ....... r 
, ı 

·~ 
'ı • 

p~ 

1 

olunur. (G~m;-ı ı 

Planş 63 

F~ Eıu~uoH:at:io" for@-;t:i "" r""' •~ Forest.ry or su. 
vl cuıture A: Forst""irtsc;f'. af't: 

A F: La forCH: (le bol•> •: The F'or7 nt: 'Tihe v • ood 
A: Der Wald ( Forst, Hart;, cıas t-\oi~) 

1. Tf:"I'İŞ~li :} (b)~ümüş) 1 

OHM.\ N ( fıı. tll• ormaııı, 

füli fıshl< \'C c:am ormanı) 1 
ı. F: la lıautc fulaic (unc 

futaic de pins, un bois de 
pins corr:muns) 

1. 1: tlıc timbcr forcst (a 

1. 

2. 

2. 

pine wood, fir - wood, gc. 
11cral1y speaking: a coni-
f0rous wood) 

A: der Hochwald (cin 
Kicfcrnhochvıald, Föh-

rcnwalc1) 

C<!;(' iT (om1ao yolu, sını· 
rı 

.a çcn~i 

F: la lrıic <Ia dclir.:itation) 
R l'rn:-~;nte f. (entrc les 

2. !: t h 2 :-i~ı .. or vist:cı Ct!ıe 

il 

il 

the ridin~ cut) 
a thc forcst scction or 

scctio!l (i. c. thc. part 
boundcd by sislcs) 

2. ı\ : dic Schncise (das Gcs. 
tcll) 
a dmı Jaı;cn (Z>\'İschcn 

den Schnciscn) 

3. smAU KI.:Stıı (tcşclr ) 

3. F: l'am~ııagcmcnt m. (la 
plantatio

0

n) 
3. t : thc trec - nurscry (the 

plantation) 
3. A : dic 8chonung (f'flan-

Zllllg') 

1. n,V,T.'\ ~,JU. (ef."r da'·-ı 

<;•f< l t:irift l ise: flım'·!•. ) 

4. F : le tai!fü· (s' il est trcs 
cp:ıill r f 0'1 ffu] : ' (' fou ne, 
le lıaliieı ) 

403 
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1 

12.30 Program. 12.35 ru1" ~ 11 I!;,,. 
ı.ıı (Eski e'erlcrılcn scı;iJıniş ş:ır r' lıı 

k·ırıı 
Okuyanlar ve \'alanlar: An •. ~ıı ı·~, 
YfhU kı.imc hcycli . lclarc edeıı· ,1jı !•~ 
Cc:ıııl. l :i Memleket ~mal ;.ıynr11•; ~ ~ 

13 ,, ı· ,,, 
,.c ml'il'Ol'Oloji haberleri. · :p r .' 

' k ı· .... k k ı ı.: f· 1\'l'l,I ,' ·~ zı · ı \ll\'ll • or ·es ra • •ıc · • . 111• 

kın). 1 - Paul Linckc - o:ıı~~ 111~r. ~~ 
di". 2 - Gcrharcl \'iııklcr - hC ço 
ııo;k o;::ırkısı. 3 - Amcdci - sa:t 4 
:ı~ık · ,üıtindcn (Aşk rüyasıl· 5 
l~url Ulurne • Cüoesle (\'afs)· 6 
P,ıul Liııcke - VcııUs (\'nı~ı-._i 1 
Bcrlıard Kutscb • Çig:ııı ruııtr~:ııl', 
ILınnc Lühr - Iliily:ılı gere (,, I• 

lt'f'lllt'lZO). 8 - Q~car fetr:ı~ Jl 
l r. • 

ııııııigindcn aki~Jcr. 11. :> 

:\l ut.i k (()ııııs m[iziği • Pi._). il: (0-: 

18.30 Program. 18.35 :.hız s~1 

ııılil.igi - Pi.). 19.05 Çocıı\rı''1 

t !U5 Türk müziği ( Fa~ıl (> ~Jiı• 
:!u. ı u Neşeli plaklar - R. ;o· 30 ~ı 
ı l\.;ılıare müziği • Pl.) . .w. ıcor' 
lt•kd stıat ayar1. ajans ,.e ııı~,., [l~ 

"' ııB1 • .ı hnhcrlcri. 20.45 Türk nıll ·. 1107 
\';tı ıl<tr: nadire Neydik, s:ııl',ııc 11 

. K \'t•CI 1 t; C.ul:ııılar: Huşeıı anı, 11 , 

\'. ·ıl ltnf'ık Fersan · 1 - 0 511111 ı;eı .. ' " . . ') _... " ~ 
t ı 1t•a1. huıııayun pcşrc\'ı . "' 111 ~ . 'l . ·oJ'LI ~ lıl'\' llıcaz şarkı (Bı 1111\ ııı' . - . . . . l tiC ~ 
ııe ulılu) .• ~ - Ceınıl be) -.. ıc>-
k ı ı :\c kü~uün bisebcp bu) Cil',~ 
tldil, Fcrsan • Hicaz ş;ırk• \iı- f' 

. 1 d'•' ) 5 ne .1'
1 

lı i ı·ı<· ı ' . ~ev ıgım . - ·rıı ~·~ 
""ı . Hicaz şarkı (Ey bcnı tJıll · 1 

.. . " Tk" 7- tı 1 
ı.ııılu111). •l - a ·sını. . unıı 

ı~ıl"l • Suzinfık şarkı. rnı: ~ sııı1:ı 
tıın-;e cana). 8 - 'ıe-;:ırı ·~jrrıdt 1 
~n rkı (Ayrı clü5Lüın sc'"';ıeııııi~1r 
!I - Suzintık şarkı (Sen 1 ~;ır 'ı J.{rid iğin ukş:un). 10 - J{ı.ırC 11, A 
kı ı A')kı pi.inhan cılcrnrın~~ 11~· \ 'ı 
l\ ;ı rciğar türkii rn~ı;:tn ı.ırlt~ll·~i - r, ~ 
ı o1 21.311 M lizik <D:rns n111.~ 1 

ri .,r t 
22.t5 . 23 Son ajan .~ b;ıJıeı c Ilı 
rttı ki prcı~r:ım. ıt"\ 
--------.:sl'l' ~ ··~ 

RA·. ı 'fı~ 

W ·{~::\:.(iıl~; 
ıu::şrı; 'erde 

\'otldl 3 ~dtt·· 
Salı: şcrıYo 
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1 
H or sey.- Hor sey (PaJaıs Glide} • 

C HE STNUT TREE 
Seven Star Band Cazı tarafından muvaffaki 
yetle çalınmış ve Thomas Brucc tarafından 

okunmuıs gayet parlak anrejistre edilmiş olan 
bu plfıki pek yakında 

·1..; O L U M B 1 A plakların~n diııliyeceksin iz. 
ınanda BAYAN HlKMr::.r tarafından okunmuş 

ZEHRA (Tango) 
CIT ARTIK SENi iSTEMEM (t&ngo) 

HABER- -" - ~ . -.. 

ı ıst. Komutaniığ ı Satınalma Komısyonu 

33 Tümen birlikleri ha)'vanatınm senelik ihtiyacı olan 455.000 ' ·il. 
kuru ot satın alınacaktır. lhale-i kapalı zarfla 28/Ağustos/939 paza 
tesi günü saat 11,30 da yapılacaktır. l\luhammen kıymeti 13650 lira 
dır. ilk teminatı 1024 liradır. Ş:ırtname i hN gün kom•syonda görüle 
bilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz \'eya mcktuplarile b:?rabcr 219\ 
-.ayılı kanunda ~·azılı vesikalarile beraber ihale gunü ihale saatindeı 
bir saat eweline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık sa 
tınalma komisyonuna vermeleri. (6160) 

htanbul Komutanlığına bağlı birlikleri hay\'anatınm senelik ihti 

15 

.. .. , . . . . : .. \. 

HARBiYEDE~ 6ELVO bahçesi 
Alaturka kısmında 

Her akşam: Ses kralıçesi 

HiKMET RIZA 
Muazzam saz, Çahkuşu LÜTFİYE, Milli o;'Unlar. 

J •••••ı•· a•ğım•uır•lt•ı 1h1a1v1aı1a1rd1a.s1a1z1sa.ıo1n1d1a1d1e1\1"11m.ed1e1r1.•••lii 
ttııınİA plakını arayınız. 

plak şirketi düny:ınm en büyük plak fabrikasıdı. l yacı olan 951.000 kilo kuru ot ~erait ,.e evsah dahilinde satın alınacak· ' -------~ Sayın halkımızın çok beğenip memnun kal.' 
dığı Topkapı Mnltcpesind~ Bay Remzi'nin 

~atına:ma kom;syonu l an iarı 

'lı.hvcu k 

tır. İhale ı kapa 1 ı .. a.-fla 281 Ağusto~ı939 pazartesi günü saat 15 de ya 
pı'aca'.;tır. ~Iuhar.ırr.w kıymeti 28530 liradır. ilk teminatı 2140 lira 
dır. Şa:·tnamc;:ı bedelı mÜkabilinde \'erilebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
makbuz \'eya mektuplarilc 2490 sayJh kanunda yazılı vesikalarilc be· 
raber ihale günil ihale saatinden bir saat e\'\eline kadar teklif mektup 
!arını Fındıklıda Komutanlık satın alma komisyonuna ,·ermeleri. 

' ,(6161) 
1 

NÜ \\UNE BAGI HERGON açıktır 
Güzel manzaralı ve havadar bir 
mesire yeridir. Her pazar saat 
11 _ 14 c kadar mUkcmmel ince saz 

heyeti, 14 den 16 ya kadar lira t eşıt ve şartname:il mucıbince muhammen bedt'lı 
laın· olan Deniz harp okulu ve Jise..,i jimnastikhanesinde yaptın 

;rat ve tadilıitın l ·9·939 cuma günü saat 11 de Kasımpa~a 
evazım satmalma komi-yonunda açık ek. iltmesi yapı!a~k 

dans ve 16 dan 20 ye kadar yine saz heyeti. Ses kraliçesi ba
}'an Nahide tarafından halk §arkıla rı ve henüz 11 yaşında bu!unan 

Karadeniz Boğazındaki birlikler hay\'anatmm senelik ihtiyacı olar . . . . ., ~ hiçbir yerde duyulmıyan dadi hak bir sese malik bayan Hayriye 

*+'.* 

~~uvakkat teminat akçe.-i (133.65) liradır. 
88.000 kıla kuru. ot .:3~m alınacaktır. lhalesı açık eksıltme ıle -8/Agus ve sair bayanlar tarafından şarkılar ve milli oyunlar. Bağın hu 
~os/93? pazartesı g~il saat 14~30 da )'<lpı!acakt.ır. ~1u~amme~ tutar l 3usi bUfesi vardır. Bağ, sünnet düğünü, nişan törenleri •;e musame 

on~·c~.t keşif ve şartnames! hergun iş saati dahilinde mezkur 
, 1 &orü)ebilir. 

-640 lıradır. llk temınatı 198 lıradır. Şartnamesı her gun komısyondo _ reler için dahi gayet müsaittir. ------
görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 

birı~ekliler 2490 say.lı kanunun tarifatı dahilinde ica? eden \'e· 
le belli gün \e saatte müracaat etmeleri. (G:;C5) 

sayılı kanunda yazılı vesikalarile beraber belli gün ve saatte Fındıklı· 
da Komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (6162), 

* * * p 
. l T U Mud·· 'ü""ü d 
1 • • :r.u .1 ur. g n e:1 : 

Ltanbulda ~rait ve keşif cetveline göre planı mucibince ya;ltı~ı 
lacak olan bir hangara ihale günü talibi çıkmadığından tekrar k?"~' 
zarfla ihalesi 29 ağustos 939 salı günü saat 15 de yapılacaktır. Mu 
hammen keşif bedeli 25800 lira 47 kuruştur. 

\e ~u-:~ .. n • .! ç. .. ıiıp talibi zuhur etmiycn 20.000 adet 3 
~ar i·~ adet 4 mim ki ce •Un 100.000 3l"et alünıinyum man· 
, tı.ı .ıncte pazarlık:a alınacaktır. 
ıs t .~harnmen bedel 8000, mu,·a~kat teminat 600 lira olup pa· 
'li( ~.uı 939 cuma;-tesi günü s.aat 11 de Ankarada P.T.T. umıımi 

llk teminatı 1935 liradır. Şartname keşıf cel\·eli \e planı ir.:a: 
şu':e ince bedeli mukabili veritebı!ir. İsteklilerinin ilk t"-1!nat mak 
buz \·eya mektuplarile 2490 sayılı kanunun maddelerinde yazılı \'C;:r 

kalarilc ihale gününden sekiz gün evvel vilayet Nafia fen mfülürlük 
!erinden alacakları ve3ika!arile beraber ihale günü ihale saatinden h:. 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satınal 
ma komisyonuna \'ermeleri. (6108, 

' ...... 1 ına .ındaki satına:ma komisyonunda yapılacaktır. 
htrg5eklılerin ~artn:ımelerim g5nnek üzere me ::ıi saatleri zar· 
~.'l'.i Ankarada P.T.T. Jeyazrm Ye lstanbulda Kınacıyan ha· 
~a i · le,·azım ayniyat ~~ı-. .. müdürlüklerine mtıracaatlan ,.~ 
lda ~:ak etmek üzere ikinci mad::ledc yazıl: gün ve saatte ko· 

ıır tulunmalan •:fın olunur. (4061:\) (b657) 
* (: * 

İstanbul komutanlığına bağlı birlikler hnyvanatı için 57000 kilo 

1 Prllon l 1 ·, ·, 

~~kar ---~ 
~· a caddesrnde 
ıralık kai 

y~ 1 ~ Odala r 
~ r;s ~ .. 

laaıfltıa ctdcıesının en n~ırı 
~ )ti · Orhanbey hanınd.ı 

•ııı>ııt a Olarak kıralık re:leıj 
1 o Ok1 I 

'ıı 1 tin b111r ını 

• 
~-aw•s• 

I~ 
ti anca dersi 
"' ' '•ti li ltdı) . ABER Metodiytt 
~. li·r 
. ''!\ ., A, .. Ctle ders almak is 

ıtıt, 1rtıar,ca öğretmenı 
lı.ıpıa gaıetemize m i: 

1 

1 

saman satın alınacaktır. 
Pazarlığı 4-9-939 pazartesi günü saat 10.30 da papılacaktır. Tu 

tarı 1140 liradır. Teminatı 171 liradır. l steklilerinin belli gün \'e ~aat
te Fındıklıda kt mutanlık satınalma komisyonuna ge!.melcri (6699) 

* * * 

!'!l"'!!'--'l"""'!'--~·l.M4,~~ t --alınacaktır. Pazarlığı 4·9-939 pazartesi günü sa.at 11 de 
1 İstanbul komutanlığına bağlr birlikler hayvanatı iiçn 76000 kiloj 

,J:aJ?ılacaktır. Muhammen tutan 2280 liradır. llk teminptı 171 li,rad.ır 
-~----------- .~isteklilerinin bel!i gün ve saatte Fındıklıda komutJnlık satınalma ko

misyonuna gelmeleri _(6700) 

Gazetemizin 
Kağıdı 

l stanbul Basım iıtihlak İstanbul komutanlığına bağlı birlikler ıçın komisyonda mr\·cut 
evsafı dahilinde na•·~ e koşumu ha}·vanı almaca~tıı . Pazarlığt ı· -~:'9 
pazarte i günü saat 14 de pazarlığı yapılmak üzere hay\'an sahipleri 
ha;vanlarile b~rabcr doğruca Fındıklıda komutanlık satmalma k:>· 
misyonuna gelmeleri. (6677). 

Kooperatifi Şirketinden 

alrnmı~br. -----
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Ik berber, ne elbise, ne araba!. 
- Acaba araba bulamıyacak 

mıyız?. 

- Hayır, Şon, hayır, işte ara· 
bacı .. 

- Araba nerede ?. 
- Dışarıda kalmış olmalı ki, 

~imdi kapı açı lır içeriye girer ... 
Fakat arabacıya ne olmuş?. 

Hakikaten, araba fabrikası 

sahibi telaşlı bir halde salona 
girdi.. 
Arabacı: 

- Ah mösyö vikont Madamın 
arabası otele gelmek için yolda 
iken, Taverniyer sokağının kö
şesin.::e dört kişi üzerine hü
cum ederek arabayı getiren hiz
metçiyi ölüm derecesinde döv. 
dükten sonra atları dört nala 
koşturarak kaçmı§lar. 

Vikont oturduğu yerden ten 
bir tavırla ayağa kalkarak kon
tese: 

- Ben size demedim mi? de
di.. 
Şon: 
- Fakat bu bir silahlı hücum .. 

Birader ne duruyorsun? Biraz 
hareket et .. 

- Ben mi hareket edeyim? ... 
Niçin?. 

- Biıe bir araba bulmak i~. 

B urad• yorıı1mu! atlat"dan. eeld· 
miş arabalardan başka bir şey 
yok.. Hem-;irem böyle kötü 

B.\LSAMO 

araLalarda Versaya gidemez. 
- Bah ! Dalgaların hiddetini 

teskin eden, küçük kuşlara yem 
veren, mösyö Leonar gibi bir 
berber gönderen, şöyle bir el. 
bisc yetiştiren, bizi arabasız yol
da bırakmaz .. 
Şen heyecanla atıldı: 
- işte bir araba geçiyor. 
- Hatta kapının önün.de du-

rı.:yor .. 
Kcntes: 
- Fakat içeriye girmiyor .. 
- Evet girmooi.. 
Vikont koşup pencereyi açtık. 

tan sonra haykırdı: 
- Koşun, koşun, yoksa yeti

şemezsiniz .. Uşaklar çabuk. hiç 
olınazsa bıze i:,·ilik edeni anl:l
yalım ... 

Hizmetçiler, uşaklar, arabacı 

yamakları karma karışık sokak 
kapısına koşuştulat .. Fakat gec 
kalmışlardı .. İçerisi beyaz atlas 
ile döşenmiş, kır iki at koşulu 

bir araba kapının önünde duru. 
yordu. 

Fakat, görünürde, arabacı, u
şak gibi hiç bir kimse yoktu .. 

Yalnız adi bir hamal atlan 
dizginlerinden tutuyor.du. Bu 
hamal, bu hizmetine karçılık. 

arabayı onya ıetittnden a1" 
ftno.k bah i ! a1mış ft bu ~da• 
da Çeşmeler meydanına doğru 

koşarak gitnıİ§ti 

lstanbu1 Elektrik, Tramvay, Tunel 
lşletınes i Umum Müdürlüğü 

i 1 a n 
Eski Tramvay Şirketi taraf mdan veri imi§ olan pasolar 261 A. 

ğustos/1939 tarihinden itibaren mer'iyetten kalkmıştır. Eski pasv 
:, hamillerinin, lleledire Meclisince tesbit edilen yeni listeye dahil 

olup olmadıklarını anlamak \'C eski pasolarını geri vermek üzere 
idareye müracaatları rica ve c'3ki pasolar kullanıldığı takdırde 

biletçilerimiz tarafından istirdat edileceği ilan olunur. "6667 .. 

l..,'.'1UM MVDVRLVK .. . 
• .. .. • • • .t 

Akyazı As. Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Akyazı askeri kereste fabrikası ihtiyacı kin aşağıda cins \C mıkı. 

rı yazılı kerecteler mübayaa edilecektir. 31 ağustos 939 perşembe 
nü saat 14 de Adapazannda askeri yollama dairesinde pazarlığı yapıb 
caktır. l steklile!' muayyen günde komisyon mahsusuna \e şartname· 
sini görmek istiyenlerin de yollama dairesine müracaatları . . (6560). 

11iktarı Cinsi 
Metre mikap 

114 Ihlamur kalası 
150 Karaağaç kala ı 
30 Dışbudak dört kö~c 
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Vikont genç adamın boynuna 
cı ırldı: 

- Ah! Siz berber misiniz? 
içeri buyurun dostum, gırınız .. 

Madam Dübarri berberi gö. 
rü:ıce ellerini göğe kaldırdı: 

- Bir berber bul! Bu bir ber
ber değil, benim için semadan 
gönderilmiş bir melek.. Sizi, 
mösyö Löbon mu gönderdi?. 

- Hayır, beni kimse gönder· 
medi, yalnız gazetelerde madam 
kontesin bu ak§am takdim m.era· 
simi icra olunacağını okudum .. 
Kendi kendime -dedim ki: 

- İşte güzel bir fırsat. Eğer 
madamın berberi yoksa - bu 
muhte:nel değildir. Fakat müm 
kündür - benim için şöhret 

yapmama, güzel bir vesile olur 
rJiyc düşünerek kalktım gel· 
dim. 

- İsminiz nedir? 
- Leonar madam. 
- Leonar mı? Meşhur değil· 

siniz? 
- Henüz değilim madam. Fa· 

kat madam hizmetimi kabul 
buyururlarsa yarın meşhur 

olurum. 
Vikont sordu: 
- Evet ama 1 Saç tertibin· 

den tertibiee fak nr. Biliyor· 
auaunus? 

Leonar: 
- J:ğer madam itimat bu. 

yurmuyorlarsa gideyim, dedi. 
Şon ilave etti: 
- Tecrübe etmeğ-: vakt i~ • 

yok ta onun için böyle ter~c ıt 

ediyoruz. 
Yeni gelen berber, m:ıda:nı:ı 

etrafında dolaşıp hayretle b:ı :
tıktan sonra: 

- Tecrübeye hacet yok .. lde
di. Madamın saçlan öyle gü. 
zel bir surette düzeltilmelidir ki 
herkesin nazan dikkatini çek. 
sin, madamı gördüğüm dakika
danberi zihnen tertip ettiğim 

hususi bir şekil, eminim ki 
pek mükemmel bir tesir yapa· 
cnktır .. 

Delikanlının bu sözleri ve 
tavrındaki ciddiyet kontesi ıtı. 

mada, Son ile Vikont da ümide 
düşürdü. 

Berberin en büyük ustalara 
mahsus bir vaziyet aldığını gö. • 
rüp memnun olan kontes sordu : 

- Snhih mi söylüyorsunuz? 
- Evet •sahih, fakat evvela 

madamın elbisesini görmeliyim 
ki ona göre, tezyinatı yapayım. 

- Elbisemi r-.i Biçare elbi. 
sem! .. 

Vikont :,Ce:lerle basına vura-
rak: 

- Evet doğru .... 
Sonra berbere dönerci:= 
- :r~ö-ıyö bö} le ""yta:ı :a bir 

dolap tasavvur edil:m~z .. Elbi. 
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· ... şık Bayanların nazarı dikkatine;=-
IIer renkte .' nyo raze. Anyo dezen. · o~. '1ypulen, Kuzu, oğ· 
la~~ ve S. ve S. Avrupanın 19~0 küık modelleri gelmiştir. 

Mı\NTOLı\ ..... hazır ve ı"marlama ·· n ':ı:ie ve kefalet '...t c: •. ra1~ 

mağazamızda satılmaktadır. 

Adrese dikk. ·: ARJANTE T·ıLK"ı 
: fa1 ·tp:ışa l rfaniye ;ar.;M ?'\o. 5 T C'l; 22554 

• - • - • • • - • • • 1 ••• • • 

HABER- :W At.USTOS - 1939 J 
• 

1 
Çelik, kinin, kola, kuka, gibi tababetın esasını t~şkil e~en kuvvet ve işt~ı •ı. 
vericı devaların gayet itinah hır surette b:rleştırılmesınden yapılmış bı 

müstahzardır. 
Biogenine; uzun ve kısa, ateşli ve ateşsiz süren hastalıklardan sonra görülen zafiyet, hal 
sizlik, kansızlık halle:-ini pek kısa bir zamanda izale eder. Kanın başlıca unsuru olan !kd 
mızı yuvarlacıkl~rı tazeler ve çoğaltır, ve iştahı açar, dermansızlığı giderir ve vücO ı 

sağlamlaştırarak hariçten gelecek bütün mikroplara galebe çaldırır. 
BlOGENl NE, sinirlileri;ı 1:\1) metli , _e sadık bır arkada~ı~ır-,S~nirlilerc kU\" et ver~r, hastayı .:?. muh_i~i:1i u and_ı~n bir ço~ -~i 
buhranları en çabuk bir zamanda şıfalandırır. (BlOGbNINE) gençlerde ve ıhtıyarlarda gorulen ıktıdar ızlık 'e bel ge\şek 
de de pek mühım rol O) nar. . .. . . 
BlOGENl~E; Sıtmaya kar~ı fe\·kalfı.dc \C şafi koruyucu te::ıiri olduğu gibi .ıtma nekahatlcrındc de pek rnue::ı ırdır. 
B 1 0CE::'\li\1~: Şekerli hap şeklındedir. Buyük \C küçükler kolaylıkla alabilirler. 

Sıhhat vekalet mm re~mi müsaade,ini haizdir. Her eczanede bulunur. 

~ 'TP -.n • • _ • ~ ~ ., ,. .• , f • • • . .... r· .. _ 'J• · . • Oaın1a ge1 

Dain1a güt Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla 
Şişmanlıktan Edenlere: 

Emniyetle 
kullanabileceğiniz Kan ... 

• v. üstahzarları 

piyasaya çı!~tı. 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük bakkaE:r~lerden KANZUK Glüten ekmeÇi - I-: ANZUK Glüten MA -
KARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRtYESi - KANZUK GLÜTENGEVREGt (Biscottes) - KANZUK GLÜTEN 
P : ::tNCi - KANZUK GLÜTEN FIYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSK USU Çeşitlerini \s :~yiniz. 

Kanzuk Glüten Müstahzarları, Fennin En Son Terallhile1·ine ve Tababetin Emirler:ne Uygun ve 
1- Sabit Olarak H azarlanmıştır. 

Kanzuk 
Fazla şişmanhğa 

Glü teıı 
istida~ı 
Vücudu 

olanlar 
besler 

• • 
ıçın 

fakat 

•• u .. tabz 
en müken1~ el raıım 
Şişınanhk yapmaz. 

r a 

Umumi depo: ~INJGn:ı...n~ ~~IN~UK !E(Ç!~~lf\Il ~§> D - ~&'f©@Ou0 
IZMıR Acentamız TuRK EC7 A DEPOSUDUR. 

.· . :;, ..... . .. .. . ... . .. . . : ... 
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seyi ele, terziyi de, hepsini ıde 

çaldılar ... 
Sonra hemşiresine : 

- §on, sevgili Şon ne yapa. 
cağız? diye söylendi. 

Vikont saçlarını yolmaktan 
başına vurmaktan yorulduğu ci
hetle hıçkıra h ıçkıra ağlamağa 

başladı: 

Kontes D übarri, Şona: 
- Sen bir kere claha gitsen? 

.dedi. 
Şon : 

- Mademki terzi buraya gel
mek üzere dükkanın:lan çıkmış, 

t ekrar ora ve: gitrn:.k neye ya rar? 
Kontes koltuğun üzerine uaz_ 

narak: 
- Fakat heyhat! Mademki 

elbisem yok, berbere ne lüzum 
var?. 

O sırada sckak kapısının çın. 

gırağı şiddetle çalmağa başla -
ıtııştr .. 
Kapıcı, hab:rsiz, diğer birinin 

de içe ri girrıesinden korkarak 
kapıyı kilitlemiş, ve hatta si.irgü
lr r:ni bile stirmÜ§t Ü. 

Kontes: 
- Kapıyı çalıyorla r, dedi. 
Şon pencereye koşup baktık. 

tan sonra: 
- Bir kutu getirdiler , de. 

:.ti_ 

- B!r hıtu mu! Getiren 
· ' '!riye gir iyor' mu?. 

- Evet, hayır, evet, evet kapı
cıya verdiler .. 

- Koş j an, koş .. Allah için 
koş ... 

V ikont me rdivenlerden yu
varlanır gibi aşağıya a tlayarak, 
ve bütün uşakları iterek, kaka
rak , kapıya vard ı. Kutuyu yapı. 
cınm elinden kavradı. Şon pen
cereden kardeşine bakıyordu. 

Jan orada, kutunun kapağı

nı açıp elini içine sokmasiyle 
beraber sevincinden bir çığlık 

kopardı. 

Kutunua içinde Çin atlasın. 
dan yapılmış, zarif ve mükemmel 
çiçeklerle ve gayet ağır ve pa. 
hah , en ala dantelalarla süslü 
bir takım elbise vard ı. 

Şon sevinçle haykırdı: 

- E lbise!.. E lbise ! .. 
Kontes bu sefr r sevincinden 

bayılma derecesine gelerek: 
- Bir elbise mi?. Kim ver· 

di?. 
- Bir kadın .. 
- Nasıl bir kadın?. 

- Tanımadım ... 
- Nereye gitti?. 
- Bu kut uyu kapının arasın-

dan uzatarak , madam kontes 
için, dedi, sonra geldiği arabay~ 

binerek hızla uzak laştı. 

- Ne ise, işte bir elbise, esas 
burada .. 

Şon a a ğıya haykırdı: 

'· , 
' 1 
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- Yukarıya gel, Jan, hemşi. 
rem merakından çıl<lırıyor. 

Bu sırada, vikont odaya gir. 
mişti. Kontese : 

- Bak, gör, seyret... İşte 

Allah bize ne gönderdi ... 
Kontes: 
- Fakat bana gelmez, benim 

için yapılmamıştır. 
- Yarabbim! Yarabbim! Ne 

felaket elbise pek te mükemmel.. 
Elbiseyi koatesin üzerine tu

tan Şon sevinçle: 
- Ayni boy, ayni genişlik, de-

di .. 
Vikont ilave etti: 
- Ne fila kumaş!. 
- İnanılmaz b;r şey! .. 
Kontes sevinmiçti: 
- Müthiş. {tıJeta tüylerim ür. 

perdi ... 
- Bu isbat eder ki büyl.itt 

düşmanlarınız varsa da o niJ
hette de büyük ve kuvvetli dost~ 
larınız varclır ... 

- Bu bir dost tarafın 'an oln. 
maz. Çünkü • leyhimize tertip o. 
lunın şeyden, o dost nasıl haber 
alabi liyordu? Bu mutlaka bir 
peri, bir cin tarafından olmalı .. 

Kontes: 
- isterse seytan tara~ınd:.a 

o:sun ! hic eh ·-1-niyeti yok ... 
dedi.. Mndeınki Grnmonl:ıı la ug
raşmak için bana yardım ediyor, 
~şekkUre değer... ÇUnkü hiç 

bir şeytan onlar ka:lar muzır o· 
lamaz .. 

- Şimdi düşünüyorum ki ..... 
- Ne düşünüyorsun? 
- Siz itimat ile başınızı b~r. 

bere teslim edebilirsiniz. 
- Size bu itim.ıdı kim veri. 

yor?. 
- Acayip! O da, bu elbiseyi 

bize gönderen dost tarafından 
gönderilmiştir . 

Berber hayret etti: 
- Ben mi ?.decli. 
- Haydi, haydi! Bu gazete 

hikayesi ve masalı değil mi?. 
- Hayır, mösyö .. Sırf haki. 

kat ... 
Kontes atıl.lı : 

- Haydi mösyö itiraf ediniz. 
- Madam söylediğim gaze-

te i~te cebimde, icabı halinde 
kalıbı yapmak için sakladım. 

Berber hakikaten cebinden 
bir gatete çıkardı .. 

Bu gazetede tal:c1im merasimi 
il:ı:ı ediliyor.du. 

- Haydi bakalım, vakit kal
madı, işte saat ı:ekiz .. 

- Çok vaktimiz var .. Madam 
Versaya gitmek için bir saat 
lazım. 

- Evet! Eğer arabamız clsa ... 
Vik'>n. : 
-Oh. hal:ikateıı cloğn•, .'e c'i, 

Bu habis ar'lbacı henüz gelmedi., 
- Bize haber vermediler mi? 

ı 

müstahzaraund30 

Krem Balsa~ 

ANzll$ 
ıle I 

Eksi r Balsarı1 

KANZl'~ 
oı: 

.sımli 2 ~ahcserı, buıuıı 
"k 1 .. ll'ı• t ı.JS en mu emme guzc 1 • ., 

.arıdır. Ötedcnberi rr.er•1
t', ı 

kibar aleminin ta kdiri!le 

:>!muştur. ı i, 

Krem Balsamın ı<a0 ~ 
ıt11 

Kadın güzelliğinin sıhr 
"dJ .,ı: J:nde saklıyan en cı · jll 

., ı: 
tımat markadıı. Genç b 
l.tün kadınlar için zarıırı ,ı 

1 yaçur. Cildi.1 letafet ve .;t 
. ıı n· arttırır. Yağlı. yags 

a"em cinsleri vardır. ı 

Eksir Balsamın k3.~ıı; 
Cildın daımi yumuşal<lı&Jt 

:ııin eder. Yüzdeki çil ve ıı 
alır. Sivilceleri tamarne!1 ı.ıtı 
deı. Traştan sonra ciJdC 

.;erinlik verir. 
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