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Italyanın ''G r a f s p e e ,, n ı n 
harici ı i 111 .a n ı terketr11es· 

her an bekleniyo·r 
İ Ya S .et İ lngiliz ve Fransızlar »Alman zır·h·!ı

ont ÇilJano bugi:n sını batırmak tedbir aldılar 
iihim bir nutuk 

arruf işinde 
~erlik 
ite si 
: HASAN KUMÇAVI 

f \ 'e ı·erli Malı Hafta ı 
lfcmcıı her gün etrafı-

l 
'8arruc ediniz !,. 
11'1ılhatte bulunuyoruz. 

böyle uluorta tasar-
e etmek kii.fi midlr T Bu 
faydalı olması için ay. 

tasarruf yoll:ırmı da 
lazon değil midir? 
~veklllmiz Refik Say
(Oevamı 5 incide) 

söqledi 
Roma, 16 - Façyolar ve kor

porasyonlar meclisinde Musolini -
nin, hUkümet erkanının ve tribün
leri dolduran mazzam bir halk 
kütlesinin muvacehesinde harici • 
ye nnzırı kont Çinno, tam snat do
kuzda (mahnlli saatle) beklenilen 
nutkunu irad etmeğe ba.5lamıştır. 

Kont Çiano nutkunda umumi 
harbden sonraki vaziyeti anlat
mış, İspanya dahili harbinin ve İ
talyan müdahalesinin tarihçesini 
ynpmış, antikomintcrn paktın ak -
dini anlatarak şöyle devam etmiş. 
tir: 

"- Bu misakın t ama.miyle siya
si olan gayesi, komünizm aleyhin
deki sistemi kuvvetlendirmek ve 
bu sistemi teşkil eden devletler a. 
rnsmda. her saha.da daha ceııie bir 
mesai birliği hazırlamaktı. Eter 
bu misakın gayeııl bu olınayq> da 
sadece Uç hUkümet ara.ııında Bol
ııevik propagandasına karşı mUda. 
faa maksadiyle idarl faaliyet! tan-

(Devamı 4 üncüde) 

adyo ile 
loJBodiya sulh 
teklif etti 

Sayfadır 

O kuyucularımız.a 
hediyemiz 

Son s~yf amızda bü
yük bir Finlandiya 

barit veriyoruz. 
·······+A..6·+············+1 

Erzincandan 

Bugün Sıvasa 
hareket ettiler 
Hr;;;iııcarı, 16 (,\.,\.) - Hcı'iİ· 

cumhur Jsıncl lnönü dün saat 13 de 
Erzinc:ınn mm·asal:ıl etmiştir. Şc

ıır IJ:ışt:ın :ış:ığı IJ:ıyrakl:ırla Ye 

hrf:ı siislenınistir. ~lilli ~t'f hlı· 
ki'ııncl kon:ığı. ordu müfettişliği·, 
h:ılkeYi \ 'C hclcdiycyi ziynrctlcn 
sonrn :ra~:ı olarak halkın sonsuz 
tezahiirlcri :ır:ısınrl:ı Erzinrnn ı;:ır· 

( Drffarnı 5 inclıle) 

Çarşıkapıda bu saba! 
ki tramvay· kazası 

,.,.,-.ıt:t:.ı:-rl.~ 

Graf Yon Speo ife çarpı5mak üzere hareket eden Fransnlann 26500 
tonluk "Dunl\crquc" hatlı hıırb gemisi. (Bu gemi 125 bin beygir 
im\ vetlik makinelerle 30 ·mil süratindedlr. 8 tane 83 lük ağır, 16 ta 

ne 13 liik orta ve milteaddld lıafif toplarla mücehhezdir.) 

Liman önünde bekliyen beş gemiye iltihak için 

Müttefiklerin üç gem=si 
Montevideo'y3 .hareket etti 

Alman zırhlısile çarpışan· ingiliz 
kruvazörüne kaybolmuş 

nazarile bakıl.yor 

"Admiral Scheer,, ve 
, Alman tahtelbahirleri 

imdada koşuyorlar 
Bu "abalı Çarşıkapıılıı bir tranwny r r:simcfo görılii!:riinüz C:ÖP kamyo
nuna c:arpnrak onu bir diikl:fına ı. o!;mu5:ur. Taf!'llatı 2 nci ..;ayfacl adır. --

{Ya.zısı 4 üncüde) "-------------------------

--# 

,. 

iu;ilt~r<'ıı ln 1\lonfc, id<'o'y:ı lı:ırcl\ct rdcn 32 bin tonluk "Rcno\\ n'' 
'ınuh:ırchc l>rmazorii. (llu t;crni 112 hin beygir kuP;ctindc maı.incler

lc Sl.5 mil siiratiııllrcli r. 6 tane S8 ilk n,ğır toııu rnrdır. ) 

Ho11tcvıJeo, 16 (A.A.) Gral jantın lımanında karaya çıkarıl· 

\On Spce zırhlmnın, lim1nı ter- ma~ına mü:-ıaade eJılme~ini iste. 
ketme ı her an bcklcnme!{tedır. mı~tır. Bu musaadc \erilmi~ ve 

İngil ız gem ıs r ağır yaralı Bclgrano limanına bır çok ağır ya· 
Bıumos · Aircs, 16 ( A.11.) ralılar çıkarı•:nıstır Bu yara!ıla 

Falkland adalarına gitme'< ifüyen rın ~ır çoğu tedavi edilmeden ev 
Exeter adındaki İngiliz krm·azo_ jl \"Cl tc!ef olmu~lardır. Exeter kru. 
rü, Arjantin hü:•um~tinjen yeni· \":ızoru, a~ır surette hasara uğra
den ;rüz kadar mecruhun bir Ar- (Devamı1 ~ ü.Dcııi1cle), 



Düşündüğüm gibi: ---- - - - --
ret •• •• gunu 

Birkaç senedir iyi bir adet edindik. BUylik Türk şairleri ve edib
ıerlnln ölilm veya doğum tarihlerinin yıldönUmU münnscbetlle anlamı 
hatırnlııruu anmak için üniversitemizde toplanulnr yapılıyor. 

Şuphesiz kl bu toplantılar ynlnız milli bir kadirşinaslığın ifadesi 
olduklan için iyi değildir. Ayrıca dn bu gUnlcrin, yaşıyanlar Jçin, 
çok istifadeli bir tarafı vardır. ÇlinkU, o günlerde TUrk edebiyat ve 
fikir tarihinde bir merhale veya zirve i5aretlemiş olı:ın bu büyük kıy. 
meUcrin geniş ve mUnevver bir gençlik muhiti içinde tahlil ve mUna
k~a ı Tilrk irfanı için bir kazançtır. 

Tilrk edebiyat tarihinde isimleri bu muhitte nnılmağa layık 
olanlar içinde \•e şUphcsiz en başta Fikretin ismi de gelir. 

Halbuki bUyUk şairimiz ağustos ayınfüı ölmüştür ve ağustos ayı 
Universıtenin tatıl zamanına tesadüf eder. Bu yüzden §imdiye kadar 
Tevfik Fikret gününün üniversitede anılmasına imkİin hiisıl olmamış
tır. Halbuki biz dilşUnUyoruz ki hüsnüniyet bu mahzurları yok edebi
lir, mademki büyllk 5airlmizin ölüm gününün tarihi bu şeyi yapmağa 
uymuyor, o halde biz de onun ismini aramıza alrp eserlerini bir defa 
dııha. okuyup tahlil etmeğe vesile edeceğimiz gilnU doğUin günü ola
rak kabul edelim. 

H:anunuevvclin yirmi dördüncü günü Tevfik Fikretin doğum gU. 
nlldilr. 'Oniversltc acnba bu sene bu tarihte Tevfik Fikrcti kendi 
yU'tsclt muhitinde anam~ mı? Ve Liz de bundan sonra bu tarihi onu 
dai.ına hatırlayıp anacagmıız günün tarihi olarak kabul ve tesblt ede
mez miyiz? 

iVakıt 
Asını Us, "insan makinesinin 

kuvveti,. başlıklı makalesinde, va
s:ı.ti hayatta olan bir insanın ölün. 
coye kadar kalbinin sarfettiği 
kuvvetin hesn.b edildiğini ve neti
cede bunun Paristekl Eyf el kule
slni yerinden kaldıracak derecede 
muazzam blr enerji kütlesi teşkil 
ettiği nnlnşıldığını, halbuki bir in
sa.nın elleri, ayaklan, kafası ve di
ğer uzuvlariyle de ne kadar müL 
hi' bir kuvvet ve enerji kaynağı 
olacağını kaydetmekte ve bu he
sabı milyonlarca insandan mürek
kep milletlere tntblk edince herbi
ri yüzlerce Eyf el kulesini kaldıra
cak kudrette bu insanların mtlşte. 
l'Ck iradesi karşısında tnlıak.kuk 
ettlrilemlyecek bir emel buluna
mıyacağmı söyliyerck Başvekilimi
zin son nutkunda bu noktayı pek 
glizel izah ettiğini yazmaktadır. 

Munhrrlr, Cumhuriyet devrinde 
~.a:ınkkuk ettirdiğimiz tasamı! 
yekfınunun yalnız.bankalardaki pa
ralnr değil, €ml"k, arazi 5ekllnde
ki tasarnıflarla ist.ihBalde işletilen 
mütedavil sermayeler, şimendifer. 
lcr ve bUtUn lmnr ve inşa işlerimiz 
olduğunu tebıırllı: ettirmektedir. 

iYeni Sabah 
HUseyin Cn.hfd Yalçın, Milletler 

Ceır!yetinin son kararından bahse
derek şöyle demelttedir: 

"Herhalde tt\haddüs eden neti
ceye müteessiiız. Ortadaki harbin 
'.Almanya ile mtittcfikler arasına 
inhisar etmesi bütün beseriyet he
safüna tc>rn<.'nnl edilecek bir gnye 
olduğu halde, Sovyctlcr Birliği fe
na bir örnek teşkil ederek harbi 
gcnişlettL •• 

Tan 

SUAT DER\1Ş 

Cumht rivet 
Yunus Nadi. Milli Şefimizin Er. 

zunım seyahatinden bahsebnektc. 
fırs:ı.t dilştükçe memleket içinde 
tetkikler yapmanın ve halkla ~a
kından temasa gelmenin Milli Şe
fimizin en bUyilk zevklerinden biri 
olduğunu, demir rnylarm Erzuru
ma ulaşmnsiyle bUyük ehemmiye
tinin çok ileri bir merhalesine da... 
ha yetiı;mi!3 olan şimendiferclliği
mizln kutlularunnm ancak §imendi
fercilik babnsı !smet 1nönü'niln Er
zuruma bir seyahatlle tamam ola
bilirdi denileblleceğini, Cumhurre. 
isfmizin hislerini ve intibalarını 
bildiren sözlerin ve Erzuruma tek
rar gelecekleri vaidierinin Erzu
rumlular ilzerinde ne kadar bü
yük bir şevk ve itminan yarattığı
nı tahmin etmek gUç olmadığını 
knydeylemektedir. 

Çinlilerin 
muvatfakiyeti 

Bir şehir Japonlardan 
geri alındı 

Çungking: 15 ( A.A.) - ç,ekiai 

ajansı bildiriyor: 
Askeri mahfillerde, Nannig ~i

malindeki enerjik Çin mukaveme. 
tinin Japonlan şimdiye kadar iş· 
gal etmekte oldukları ileri mevzi
leri terke mecbur ettiği kaydedil
mektedir. Nannigin 40 kilometre 
şimalinde kii.in Potang şehri Çin. 
liler tarafından istirdat edilmiştir. 

ihraç kararı 
M. Zekeriva Sertel, ilıtikann ö. Sovyetler birliğine 

ıtUne geçmek için almacnk tedbir- bl" ... d"ld" 
lcrden bahsebnektedlr. Muharrir, te ıg e ı ı 
gerek ithalfı.t mallarında ve gerek Cenevre, 15 ( A.A.) - Milletler 
m<'mleket dnhllinde bol olan gİda Cemiyeti umumi ka.tipliği dün 
maddeleri llzerinde görmen fiat ittihaz olunan mukarreratı Sov
yükselmolerinin tabU telakki edi-
lcıbilecck ve cdflcm.fyccek sebeble- yetler Birliğine tebliğ etmiştir. 
rini tetkik etmekte ve fktISadiya- Milletler cemiyetinin teknik 
tnnızı beynelmilel yeni vaziyete şubeleri. aza devletlerin FinUlndi
görc ayar etmek, Men'i thtik~r yaya yapacaktan yardımları tan· 
Kanununu bir an evvel çıkarmak • • • · ed tedb" ı · 1 
ve saire gibi d~bili ve harfct bazı 1 zım ıçın ıcap en ır en a a-
tcdblrler tnvsiye etmektedir. caklardır. 

H 'Ji. B E R - A'kşam Postası 

' . 

Hc.b~er '. 
~ . .. ( ~ : ' ~~~ 

Mahut broşür 
hadisesi .. 

Türki§e Post matbaası 
200 nüsha basıldığını 

söylüyor 
G~enlerdc Prnvda adlı Sovyet 

gazetesinin Türk matbuatı alcy. 
hindeki bir makalesi türkçeye ter
climc edilerek broşilr halinde tabı 
ve gazete idarehanelerile bazı yer
lere dağıtılmıştı. 

Matbualar hakkındaki kanuni 
mevzuatımıza uyınıyan bu hareket 
hakkmdn mllddelumumilik tahkika
ta başlamış ve nihayet bunların 
şehrimizde almanca çıkan TUrkişe 
Post gazetesi matbaasında basıldı
ğı anl~ılmıştrr. Matba.nda bir a. 
rama yapılmış ve bu broş\irle Sov
yet komiserler heyeti reisi ve h::ı
ıiciye komiseri Molotofun bir nut
kunun suretleri ve Almanların çı
kardığı "Beyaz kitab" bulunmuş. 
tur. Matbaanın idarecileri broşU
rlln Alman sefareti matbuat bUro. 
su tarafından tercüme ettirilerek 
orada basıldığını söylemişlerdir. 
Keyfiyet tesbit olunmuş ve e\'11lk 
milddciumumtliğe verilmiştir. Ta
kibata devam edilmektedir. 

Amma esnasında ifadeleri alı
nan matbaa idare memuru Got. 
field Gansvind ile Alman başmu
harrir Şefcr, mahud broşilrUn 200 
nüsha olarak b::ısıldığmı, parasmm 
Alman sefareti tarafından gönde
rildiğini, basılan nUsbalarm tama
miyle sefarete teslim olunduğunu 
söylemi§lcrdir. 

Matbaa ve gazetenin mlldUrU 
Muzaffer Toydemir bu sabah, ma
IOmatma mUracaat eden bir mu. 
harıirfmize şunları söylem!§tlr: 
"- Arnştmna yapıldığı zaman 

matbaada bulunmuyordum. 
Ba işte matbaamrun vaziyeti, 

verilen bir kltab siparişini yap
maktan ibarettir. Hakkımızda her 
hangi bir kanuni muamele yapıldı
ğından malO.matnn yoktur. Gerek 
matbaa. gerek Türldşe Post gaze
tesi faaliyetine devam etmektedir. 
Matbaada birçok broşür bulunduğu 
doğru değildir. Beyaz kitabdan da 
sadece bir nUsha bulunmuştur.'' 

Umumi nüfus sayımına 
hazırlıklar 

Umumi nüfus sayımına esas teş
kil etmek Qzere bazı knalnrda ve 
bu aradn Bakırköy ka:ıuında bir 
deneme sayımı yapılacaktır. Bu-
nun için llnkırköyünde nuınerotaj 

Canliyeti ba-şlamıştır. Deneme sa}"J· 
mı iklncikilnunun on beşinden son· 
rn yapılncnktır. Umumi sayım için 
sokaklara konacak 1 im ve numn· 
ta tnbelCı.lan da hazırlanmnktadır. 

Konvansiyonel bu 
sabah vaktinde 

gelebildi 
A nupadaki harp çıkalıberi lntl· 

ıamını kaybeden Konvansiyonel 
treni bu sabah ilk de!a olarak tam 
vaktinde gelebilmiştir .• 

Fakat ancak üç yolcu getirmiştir. 

Yeni yapılacak 
illanektepler 

Beşiktaş, Kosh ve Şişlide yapı· 
l:ıcak ilkmekteplerin istimltık mu· 
am~leleri bitmiştir. Çotalcadan 
başka Kartal kazasının Kurna, 
Şıhh ve Sovanlık köylerinde de bl· 
rer köy mektebi yaptınlacaktır. 

. 

Kmlayın yaptığı gaz maskeleri 
Avrupadakilerden daha iyidir 

Bu sabah gelen Kızılay reisi ve Cenevredeki ııh· 
hat delegemiz Hüsamettin tetkik ve temasları

nın neticelerini anlattı 
Bir milddettenberi Cene\•rede 

bulunan MllleUer Cemiyeti Hıfzıs. 
sıhha komitesindeki delegemiz Ağ
n mebusu Hüsameddin Kural bu 
sabahki Semplon ckspresile şehri
mize gelmiştir. 

Hüsameddin Kural, Kızılay rei
si de olduğundan Cenevrede top
lanan (Beynelmilel Kızılay ve l{r. 
zılhnç) birliği komitesi müzakere
lerine de iştirak etmiştir. 

Delegemiz bir muharıirimize 
şunları söylemiştir: 

"- Milletler Cemiyeti hıfzıs.sıh
ha komitesinde dUnyn sağlık işle
ri görüşülmüştUr. Toplantılar bir 
hafta kadar sürmüı;tUr. Harb do
layısile Paristen Cenevreye nakle. 
dilen beynelmilel kızılhaç birliğile 
de temasta bulundum. 

Muallimlere veri
lecek ceza ıar 

Vekalet yeni kanun 
maddelerini tamim etti 

:"lfaarif vekiılell, tedrisat talimat· 
namesi dolayısflc, muallimlerin ter
fi ve teczlyelerinc ait yeni kanun 
maddelerini bir tamimle nlfıkndar· 
tara bildirmiştir. 

Ilunn güre, muallimlerin hartalık 
ders saatleri ortllrılmış, kabule 
mecbur olclukl:ın vazifelerin her
hangi birini Hadan fc;tinkiıf ettikle
ri takdirde esas vazifelerinden isti
fa etmiş sa,.,lac:ıklnrı gibi yeni mü· 
eyyideler konmuştur. 

Kanuna göre, talimatname ve e· 
mir mucJbince yapılması ldzım o
lan vazifelerin ifasında kusur et· 
mek, mektep <lnhil ve horicin<le 
muallimlik \'eknnna uymıyon ha
reketlerde buhınmnk. nmirlerine 
hürmel,iz tavırhr takınmak, nrkn· 
daşlarına ,.e lnlebclerlne kalın mu· 
amdede bulunmak ve kaba lis:ın 
kullanmak. talebenin vazifelerini 
tashih etmemek ve vazifeye seç 
gelmek veya erken çıkmak gibi 
hallerde ihtar ve tevbih, mnzeretsiı 
derse girmemek, veya derste başka 
şeyle meşgul olmak, ayda iki defa· 
dan rnzla derse geç gelmek ücretin· 
den kesinti ynpılmnsı, ve diğer bazı 
hallerde de maaşının kesilmesi, kı· 
dem indirilmesi ve derece tenziU 
gibi cez:ılnrı istilzam edecektir. 

Çocukları kurtarma 
yurdu genişletiliyor 

Bu münasebetle Avnıpada, ze
hirli gazlcre karşı yapılan maske. 
leri tetkik ettim. Bizim fabrika· 
mızda imal olunan maskeler gerek 
tertibatı, gerek kullanılmasmdaki 
kolaylık dolayısile daha i~i olduğu 
kanaatindeyim. .Maske fiatlannı 
indirmek imkansızdır. Zaten Kw
lay bundan bir ticaret beklemiyor. 
Maliyet fialm:ı halka veriyor. l1ı.. 
tiyaca kf\.fi maske mevcuttur. Bu 
'lkşam Ankaraya döneceğim . ., 

lsveçin yeni sefaret ba.ekii.tibl 
'lethcliyus da ayni trenle ğehniş
tir. 

Dört İranlı mühendisle iş ada. 
mı olduklarını söyliyen iki Alman 
dn bugünkU -cksprec:n yolcuları a
rasındadır. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

* Şi~lide tramvay istasyonunda 
bulunan ı;üvari polislerin ahırı kal· 
dırılarak yerine bahçeli bir ilkmek· 
tep binası ynpılncnktır. 

«· Yüksek muallim mektebi lale· 
besinin Vefa lisesinde tnt!Jikat 
yapmaları muvafık görülmiiştür. 

* Münı:ıkal!ıl \0 ektileti, Akdeniz. se
rerler! Hayfayn kadar uzatıldıitı 
takdirde mevcut vapurlnnmız.ın kA
fi gelip gelmiyeceğini sormuştur. 

Denizyolları idaresi tetkikat yap· 
muktadrı. 

* Yerıı )uku ı;alonunun açılına· 
sı aucak marta doı1ru kabil olacalı 
maktadır. 

* Birkaç gün evvel Terkos gölii 
civar nda bir sandal içinde bulu· 
nan cesedin geçenlerde Karadenlı• 
de batmış olan Romııny" bandıralı 
Sandu ,·apuru yolculıırından biri 
olduğu anlaşılmıştır. 

* Nişantaşında inşasına karar 
verilen kız enslitüsilnün isUmlAk 
muamelesi bitmiştir. Yakında temel 
atılncnktır. 
* Yeni Dolm:ıbalıce ı;ladı plAnla

n beden terbiyesi wnum mQdilrln· 
Ailndc tetkik edilerek Nafia vekA· 
leline gönderilmiştir. 

* Efgan büyük elçisi diln 1stao
buldaki E!gfın tebe:ıs1 şerefine 
Parkotelde bir çay ziya!eli vermış. 
ziyafetten sonra elçi ve ErgAn tale
besi Maçkadakf Şeyhler mezarlıAı• 
nn giderek yüz sene evvel ölen bir 
yurtdaşlannın mezarına çelenk 
koymuşlardır. 

Genişletilerek tesisi kararlaştırı- * Mısır çarşısının etrafındakJ 
lan çocukl:ın kurtarma yurdu ni· dükkAnların istimlakine yakında 
zamn:ımesi mucibinoe teşkil edil- başlanacaktır. 
mesi ıazıilJ8elen müşavere heyeti * Şehir dahilinde tamire muh· 
dün kurulmuştur. Bir kısmı müte· tnc olan tnriht eserlerin isimleri 
hassıs doktor ve tcrlıiyccilcrlmiz· tesbit edilerek Maarif vckAletine 
den mllrekkep olan bu heyet so- gönderilmiştir. Bunlar tamir edlle
kaklarda dolaşan kimsesiz çocukla· cektlr. 
rın toplattırılarak müessesede ce- * Vali, dün kendisini zlynre1 e
miycle faydalı bir unsur olarak den Evknf umum müdilrile beraber 
yetiştirilmeleri üzerinde çalışacak· I Tozkoparanıı giderek belediyenin 
hr. Yeni ve büyük bir bina bulu· orada evkafa ait bir arsada yap• 
nacak ve orada çocuklnr için bazı f mak istediği gazino etrnfında tet-
atölyeler vilcudn getirilecektir. kiklerde bulunmuştur .• 

.... * ·:·. (: :ı , . ' : ~, ,., t 1 ,, } • • ~ ' • ' • ! . 

.Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
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Gülsüm başını eğ-erek: 
- Ne bileyim ben efendim, de. 

öi. Sözde gözüyle görmüş.. Ben 
görmedim. Günahları boyunları -
na. 

Doktor baş hcmsireyc: 

- p:"13. ederim, çıkınız, dedi. 
Ve derhal hademe Ayşenin hesa -
bım kesiniz. 

Gülsüm biraz hakir bır bakışla 
çıktı. Do1ctor asabi adımlarla o -
dasında dola~1rkcn: 

- Zııv"llı kız - diye mınldanı
yordu - eminim ki bu sözlerden 
haberi bile yok •• 7.eynep ne kadar 

silik bir gölge olursa olsun Recep 
asla ona yaklaşamaz. 

Birdenbire kapısı açılarak genç 
hademe Ayşe ahal morumor içeri 
girerek: 

- Ben gidiyorum - diye bağır. 
dı - Recep benim nişanlımdı. O 
aşifteyi görünce Recebin aklı ba· 
')ından gitti. Artık o bana yar ol
maz. Ben de o dağlarda oynatı

lan kahpeyi buralarda yaşatmıya

catrım! 
Doktor itidalini toplayarak içe

ri çağırdığı bir hademe ile sırf 
kıskançlıkla kuduran kadını dışa-
n attırdı. .. 

Bir sabah doktor gayet erken 
kalkrnı~tı. Bahçeye bakan pence· 
resinin önünde yeni uyanan son· 
bahar güne§İnin çiçekler üstünde 
oynaşan ı~ıklannı seyrediyordu. 
Birden kulağına oynak ve ezgili 
bir dağ nağme$i geldi.. Dikkat e
dince keçilere bakan Recebin çi. 

çekleri sularken bir şarkı mırıl
dandığım işitti. Recep dalgın ve 
mahmur bir eda ile "saçlarına vu
ruldum Zeynebim,. şarkısını söy· 
lüyordu • Doktorun canı sıkıldı. 
Pencereden sarkarak Recebi sus. 
turmağa karar verdiği anda bir
denbire şaşaladı. Biraz ötede Zey· 
nep kayıdsız ve mütebessim çiçek 
toplamakla meşguldü. Recebin ka· 
çamak ~şikane bakı,ıanna nazla. 
nan bir halini görür gibi olarak 
gözlerine inanmadı. Kendisini gös
temıemeğe çalışarak dinlemeğe 
;alıştı. Uzaktan uzağa bu avam 
~rkisile içini dökmeğe çalışan 

Recep adım adım çiçek toplamak
la meşgul Zeynebe yaklaşıyordu. 
Bir dakika sonra elindeki kovayı 
da yere bırakan köy delikanlıst 

Ze~1nebin kar§ısına dikilince ~id· 
detle ürktüğü anla§ılan genç ka. 
dın sıçramaktan kendini tutamı
yarak sordu: 

- Ne istiyorsun Recep! 

- Ne mi istiyorum anam ba 
bam.. Daha anlamadın mı ne is
tediğimi? Seni alıp dağlara kaç· 
mak istiyorum. Aha anladın mı 
şimdi neye yanıp tutuştuğumu!. 

Zeynep dehşetli bir korku ve 
heyecanla sarararak elindeki çi. 
çeklerle beraber bir yaprak gibi 
yere serildi: Sessiz bahçe birdenbi
re gürültü ile doluverdi. Hangi 
gizli kovuktan çıktıkları belli ol 
mıyan birkaç hastabakıcı erkek 
ve kadın hademe baygın Zeyne· 
bin başına üşüştüler. Doktor pen· 
cerede görünerek kaç.mağa davra
nan Recebi işaret etti: 

- Getirin yukan şu küstahı! 
Recep solgun ve heyecanlı dok· 

torla karşı karşıya idiler. 
- Bir hastahane mukaddes bir 

yerdir. Sen bu hareketinden utan 
mıyor musun? 

- Ah efendim beni af f ediolz. 
Bende akıl. fikir, utanma. arlan
ma kalmadı artık. Zeynebin ya-

nağındaki o kuşüzümü gibi beni 
yok mu?! benim aklımı fikrimi 
darmadağın etti .. 

- Sus utanmaz! Şimdi bura.. 
dan defolup gideceksin! 

- Zeynebi almadan bir adım 
atmam şuradan şuraya... Onu 
tövbekar edip Allahın emrile ni· 
kfilı edeceğim .. Daha var mı? 

Epeyce müşkül!tla Recebin de 

hesabı kesilerek hastanejen atd 
dıktan sonra doktor Şefkat kırıl
mağa yüz tutan mukavemetini top 
lama~a çalışıyordu. Zeynep ber
rak bir su gibi tertemizdi. Ma. 
sumdu. Kimsesizdi. Dört elle sa· 
rıldığı ve hepsinden iyi çalıprak 
hizmetini ödemeğe çalı~tığı bu 
yerden bu bedbaht genç kadını, 
fırlatıp atmak imkansızdı. Onu 
sonuna kadar her ne bahasına o
lursa olsun müdafaa ve muhafa· 
za etmeğe katiyen azmetmi,ti. El
bette muzaffer olacaktı. 

(Devamı 'ftl') 
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Meşhut suçl 
Kanunu ağır ce:z:alı . 
lara da teşmil edib 

s 
Ankara, 16 (Huıuıf) - ş 

~fillet Meclisi dün toplaoııı;,~ 
eşhasın ölüm ceıasınıı çırP il' 
ları hakkındaki mazbııtaınr 1 'd• nayf de kullanılan bazı fptı ,V 
de ve yedek parçalar gnıııJ;I 
~imlerinin tenzili hııkkındıı sdı 
klller heyeti karannın 1~f11 
lfalr olan kanunu kabul etrıı $ilci 

Bandan sonra meşhut , 11n 
muhakeme usulilne dair Jı o' 
ıHkdüncü madde~inln tadil~ııi 
kanunun birinci müzakere' 
mışhr. Bu kanunla meşhut b• 
da tatbik edilmekte olan ınıı ı 
usum ağır ceuılı suçlara d• 
edilmektedir. 

-o----
•• .,u 

On\vers;te re1dCd~ 
Ankaradan döıı 

Geçenlerde Ankara:ra sf~f#ı,ıd 
versite rektörQ Cemil Bil5 da 
1-hki ekspresle şıehrlnıiıe 
lilr. 

Rekt15r, üniversiteye aft ~ 
ı,ıer hakkında vekAletle 
bulunduğunu Ye izahat d" 
bir muharrfrimize si5yleıJSff 

--o---

Bu sabahki kB 
Tramvay, bir ka~ 

dükkana soıv~ 
Bu sabah saat 10,30 d• ~ 

doAru ıitmekto olan trtıı>f 
bir çöp kamyonu arasıod•fifc' 
ma olmuş 'N bir kadın il' f'' 
ralanmıştır. Vnka şöyle -;er' 
ınlotir. · ~ 

Carşıkapıda, kolacı g.,r'·.ıııı 
numaralı düilloı önilnd111

111 
OÖP kamyonuna trarnY•1 ıı~ 
ce. kamyon kolacı diikkA11~"' 
,ap dıvar:lan ilzerine yıısl' d 
içeri girmiştir. Bu sırad• 

11 nının jçfnde bulunan ba)'ll \ 
nuo hafifçe yaralanmıştır·-·"" 
derhal hastaneye ka!dırıJl1V" 

-o---
" İtalyan aıkefhi 

ataseıinin ta~ 

Dün memleketinden g~ 
yan asker! ataşesi f{ofoP i'p 
Zavattari'nin Balkan!ılJ"ll ,;I.. 
bir tecavüz ve müdahale " 1 
ltalyanın battı harekeli ııar' 
§ını izah eden sözlerj nf . 0

1
,,r 

Uk. İtalyan askeri ataşesı ıır: 
ııe ou mektubu gönderrıı1f1f 

"Gazetenizde neşredilr0 
mlUAkat, ben mQJAkal ., 11,ııl 
Ye kimseye namıma be1:ı:;J 
lunmağa mllsaade eırnlf 
için gayri sahihdlr.,, ;ııı• 

Mektuptan anlaşıldı . ., 
M. Zavattarl. muharrlfl°iakwl 
dili slblerln beyanat te ıısıııı' 
memesini isliyor. euoıı. it o 
mizle gl5rüşürken sıwıe~ıl'ı 
sözlerinin kendisine 
neşri milmkün olabllirdL 
~ 

Muğlada tütün ,_ ~ 
Jlu4la, 15 (A.AJ - 'tf.,eı 

sasının açıldıtı d!Srt bir.~·"
dan 1' blrinciklnun ~f 
dar merkezde 880.00 Ooo• 
300.000, Bodrumda 260· ,11ıııt1 
yede 120.000 kilo tiltOn • 

~ol 
lapartada zelzel~ ~ 

/ıpo.rta, 16 ( A.AJ - fJ/J 
aaat 3·30 da şebrfrnlsde ıtüf' 
yer sarsıntı11 hlssttıil111 

it anyoruıı' 
Sinema makfoisUIJi ~~ 

haizim. Resmi bir ııı ~' 
bonsernaim var. Torıı;İıs''e 
kaynak, ııantçnlk ,tbl ,rı r 
vardır. Münasip bfr ~f/tıl~~ 

Adres: Cengetk3ll dd 8· 
rtrkol ~ır Na. 1~~ 
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t} mukabil taaffUZU ffiU-: .~::::. Kurt i~rseni pa-
: .;.v7r•r· . rahyarak denize 

aff aki yeti e netice.lendi !.ıı~~~~.:~''.:~'~:,~;~:ır~:~a;ma~~~;~,~ :lı~asına 
eke s t al yı biraz daha nasırlaştırıyor. Bazan -Annen kaç yaşmdakı çalış.. 1 l O vye • a Alman hava düşünüyorum da onların an .. ~ıe - masından banscdıyorı:;un? 

ri olabileceğine adeta inanmıyo . - Yetmış yaşında olmalı. 

Ucaret nazırı lıarbin 
ll:ıühim miktarda art• ıe m ha edı• 1d1• üsleri rum. Bana, yarı hayvan, yarı in- Bunu soyledıkten sonra müft~ 

san, cinsiyet ı ~ gci ı ı. L • • • .. u • hirane ilave etti: 
lngiliz tay:rareleri hlk imişler gibi geliyur. Su kap . - l3izım memlekette biz doğdu· tika ihracatının diiş·" • 

1 
nı söylemiştir. Çocuklarını emın ~ .:!'e bıraktıktan sonra 

1
'
1 işçi ''C soo;y:ılist F" k d 1 memleketler"ıne 

tarafından bombalandı lumbağası yumurtalan gibi güne- ğumuz zamandan ta ölünceye ka. 

in tevlit elliği ınulı- 1 n a 1 n arı 
~.~~~i~~;~i~l~~~n~1 'dönüp bilfiil harbe iştirak ediyorlar 

r, Mühim ve nafiz 

~rinln hepsi Ye ~ıu Londra, 16 - Finlandiya mu- !göre Rus kıtaatı ';almıJarviden d 
t~n~drahda bu.ıunm:ı~tn vaffakiyetle mukavemete devam' başka Nikel madenlerinin merke· Harp Almanyaya ay a 

z. nşvekıli sos}a· • •. 1 K 1 . ki · d · 1 · bu kadar masrafa mal 

Ayda d~rt 
milyar mark 

rıı bn toplantıda hazır' ediyor. . .. zı o an a aJO · yı e ışga ctmış· 
ır. Kareli berzahında Sovyetlerin tir. Rus kıtaatı şimdi Norveç hu. Öluyor 
Göring, ahiren htr şl- )topçu ve tank müzaheretile yap· dudunun pek yakınında bulun· Londra, 16 - İngiliz tayyare· 
3

~ tesis edildiğini ~il-=' tıkları. hücumlar tardedilmiştir. {maktadır. Jeri ıs kanunuevvel sabahı şafak 
Ctlen ı:"k~'llımllata ~orde._ •Müteaddit tankları tahrip olun- Finkadınlarının kahramanlığı la beraber tekrar şimal denizinde h şı ,.ye er gun e t 
tı.lınaktadır. nunlar• muştur. Finlandiyada kadınlar da harp Almanların deniz tayyare üsle· 
1nın te\'Ziindekl yol· Ladoga gölü şimalinde de Sov. etmektedirler. Çocuklarını !svcçe rini bombardıman etmişlerdir. 

, ir.lişa hAdiselerinden, ~yetlerin taarruzları püskürtülmüıı getinniş olan analar, kendileri va· İngiliz tayyareleri hiçbir ziyaa 
t §ıkayet etme1'te ve ve beş tank ele geçirilmiş, 11 tank tana hizmet etmek için tekrar Fin uğramaksızın dönmüşlerdir. 
a etmemektedir. vh . ed'l · t• ı~ d' d.. .. l İ 
do~ 1 d. d d hl ta rıp ı mış ır. i:ln ıyaya onuyor ar. ngiliz tayyareleri Heligoland . ~ıı m n un a r . . . 

11ldcn 'dönen mareşal l'akva1ervı mmtakasına Fınlfl.n· Casusluk körfezi üzerinde Alman tayya· 
aııiy(kabul ctmlştir.l aiyahların mukabil taarruzları Finlt'lııdiya devlet merkezinde releriyle karşılaşmışlardır. 

~e Nottinghamd:ı hir·. "muvaffakiyetle inkişaf etmektedir. lambalar söndürüldüğü sırada bir Yapılan muharebe neticesinde 
it ~letıcri inşaat kum· ,15 i tank olmak üzere Sovyetler zabıta memuru, yarı karanlık bir ıdört Alman, üç İngiliz tayyaresi 
Crııbe lüborntuvnrın· <len mühim miktarda harp mal· apartımanda, Stokholma telefon dilşmüc:tür. Almanlar düc:ürülen ~lcua gelmiştir. Fab• \,..,. . ı: ı: 
He b!r"dıvarı infiH\k' zemesı almını~tır. eden bir Rus kadını görmüştür. İngiliz tayyarelerinin on tane ol· 

~1lınıştır. İnfilakı mü- Doğu hududunda Sovyet kıta. Kadın, telefon muhaveresini, an· duğunu iddia etmektedirler. 
~ırı~ t~kmış~a da t:ır-1 liarının Kitalö • Tikarenta arasın· cak rovelverle tehdit edildikten Denizlerde 
l(lınuştur. Bır amele, 'daki Köronya demiryolu istasyo- '50nra kesmiştir. Tahkikat bu nok. Londra, 16 - 7397 tonluk İn-

i amele 'yarılanmış· ;ıiiina taarruzları devam etmek.. tadan başlamıştır. giliz bandıralı San Albetea pet· 

1)\ ile Japonya arn!;ın· 1 tectir. Sovyet kıtaları ~uraya tank Sovyet teblıği rol gemisi ingilterenin cenubu 
sınd:ı b:ıt:ın lntigirkn

1 
'Iarla taarruz etmektedır. Suomus- A1oskova, ıs (A.A.) _ 14 ka· garbi sahili açıklarında torpillen· 

!!un battıı!ı nokt:ıdn~ lSaımide Ruslar, Fin tebliğine na-· ~nunuevvel tebliği: miştir. 
r 

4
80 ceset toplıın• ,..~ran zehirli gaz kullanmıştır. Munnansk cihetinde Sovyet kı· Kurtulan altı kişi İngilterenin 

~ı A "k 1 1 · Tolvajörvi bölgesinde Finlandi-, ıtaları ileri hareketlerine devam et- unubundaki bir limana çıkarıl-merı a or a e tı· . . , ıl': 

lrit\bulunan &Amerika ya mukabıl taarruzları muva[fakı~ mişlerdir. • mışlardır. 
~~l>ortlarını teriı"dit el-

1 
(yetle neticelenmiş ve üç gün de- Uhta istikametinde, Sovyet kr. Amirallık', Villiam Halletd ta-

ııcalc', rc,·knlAde fs· yam eden bir muharebeden sonra !taları huduttan itibaren 117 kilo- rama gemisinin batması netice· 
a'ktd:ıır. ~'·~i Sovyet alayının imha edildiği: fmetre "crlemişlerdir. ,sinde sekiz kişinin kaybolduğunu 

r dd k • teeyyüt eylemiştir. . Petozavodsk cihetinde, Sovyetı ~aber vermektedir. Bunların bo-a 8 1 ~Sovyetlerin Finl:lndiya şımal• lôtalan Sjuskujarvi, Sulkulampi ı ğulduklan tahmin ediliyor. 
'ıs 1 d thududunda ._Finlandi}•ahlann is- tve Hippola köylerini işgal etmiş- BeJçikanın ı 103 tonluk Roza e er 8 tirdada muvaffak oldukları Sallai tıerdir. • vapuru ingilterenin şimali şarki 

ya hücum için mühim kuvvetler Sis ve fena hava sebebile yal· sahillerinde bir mayir.e çarparak 
,~r.. oldu, 60; i~i sürdükleri bildirilmektedir. • nız istikşaf uçuşla~· yapılabilmiş. batmıştır. 

l(\if,var Akan kan o kadar çoktur kı,( !tir. Evvelisi gün Valparaisodan 
~~ . - , ~ 
.~(A.A.). _ D.N .. D. 

1
kilometrelerce kar tabakası kır- Sovyetler bir Alman hareket eden Alman Dusseldorf 

~or: mızı renk almıştır. gemisini torpillediler vapurunu bir İngiliz kruvazörü 

't~ gazeteler, dü~ ak-, • Ru~ar bu_ böl~ede ~ddetli hare:. Stoklıolm, 15 ( A.A.) _ lsveç batırmıştır. 
Pılan tezahurata, ketlerıle sahıle 'Varmaga ve umumı· •mahafilinde bir Sovyet tahtelbahi· 2900 tonluk Alman Lcon; 

~~tni tebliğ neşredq karargahlarım birleştirmek üzer~ irinin Baltık denizinde Finlandiya hardt vapuru bir İngiliz harp 
hğde ezcümle deni·~ :Sallayı ~he.rne?al zapta ~alış~~ ile_1sveç arasında sefer etTl}ekte gemisi tarafından yakalanırken;.. 

• • 
1 

~or~ar. Fınla?dıyalılar bu ~lgeyef ~olan bir Alman gemisini torpille- kendi kendini batırmıştır. 
hu~eb_e ve ı~ılerde~~ f :ren~de~ takvıye kıtaatı .g?n~~r: mi§ oldu&runu teyit etmektedir. Şerseri bir mayn, Bilbao yakı-

... ı>~, .muhtehf mey~ ı._mektedırler. Muharebe ıkı gun Alman gemisi batmıc:.tır. Kap· nmda Santurce rıhtımına çarpa-
h.. - Urata başlamışlarsa 'dür devam ediyor. Bunun son Av-~ tan ile mürettebat telef olmuştur. rak infilak etmişse de bir gfına 
L-.rafından.,dağıtılmışlarj ırupa harbi başladığındanberi ce-• ~.. ·hasara sebebiyet vermemiştir. 

~lçılar, memurları~ 6
reyan eden en büyük muharebe • Guilate burnu yakınında ser· 

~:<hr. Rovelverlerpa~t- -Olduğu temin ediliyor. Polonyada.~ Romanyada hır seri bir torpil bulunduğu haber 
~ıağı~surette ;yara.; 

1
ki muharebeler dahi bu kadar şid·' verilmektedir. 

.§f~;rar~lılar'da var' d;tli olmamıştır. infilak Garp cephesinde 
~kı(edllmi~ ve der-< Sovyet filos~ ~oiv~stoyu bom- Paris, 16 - Garp cephesinde 
, tun hapse mahkfun ı bardıman etmıştır. Fınlandiya sa·, 61 kişi öldü, 90 yaralı kara harbi canlı olmamakta de·-

! 0

hil bataryaları mukabele etmiş ve' var vam ediyor. Dünkü Fransız teb-
":"------- ).imi zamanda şiddetli ateşle kara' Bilkrcş, 15 ( A.A.) - Uahiliye liğleri "cephelerde işara değer 

kuvvetlerine de müzaheret eyle., nezaretinden tebliğ edilmiştir. bir hadise yoktur,, demekle ikti-
miştir. Sovyet gemileri geri çekil· 13 kanunuevvel çarşamba gü. fa etmektedirler. Alman tebliği 

'mişlerdir. nü sabahleyin saat 1 de Bra5en· de ''garpta kayda değer bir ha· 
Havanın muhalefeti sebebile da "Zarnesti,, sellüloz fabrikası· dise yoktur .. diyor. 

nazırı "bu t hava faaliyeti olmamıştır. Şimal- mn hususi bir paviyonun:ia infi· Çemberlayn cephede 
" ~liiiiizde 'de bir Sovyet tayyaresi düşürül- lflk vukubulmuştur. 14 bin litrelik İngiliz başvekili Çemberlayn 

0

r,, diyor müştür. . .. bir depo patlıyarak aynı hacimde dün Fransaya gelmiştir. Cepheyi 
(A..A) H d Finlandiya tayyarelen mutead. ,diğer iki deponun devrilmesine se. gezmektedir. Birkaç gün Fran -

· ..... • · - arp o-.. lr·t So t k 11 uvaffakiyet- 'beb olmus, 61 kis"i ölmü'>,tür. Gaz· sada kalacaktır. ~. ın~y~pmak mec..~ t'!ı vye o arım ~ . • ı 
:'U!Unduğu fevkaHlde1 ·le 'bombardıman etmıştır. dan zehirlenen 90 kişi hastaneye Harp masrafı 
ilci' ınilyar Belçika• Berhava edilen made w kaldırılmı~tır. lnfilak sebebi tah· Belga ajansının Bertin mu ha· 
~.lllilyar yüz milyona1 Sovyet matbuatının yazdıgına kik edilmektedir. biri, iyi malUmat alan mahafilin 

şin hararetile patlayan yumurta. dar çalışırız. Onun için zaten u· 
!ardan çıktıklarına, yahut da d:in- zun ömürlü oluyoruz. Ben yüz 
yaya buna benzer süfli bir tarzda yaşına l.:adar yaşıyacağım. 
geldiklerine adeta inanacağım ge-
liyor. Bu muha\ieremızı hıç unutmr-

Bütün ömürlerinın hu~unet. yacağım. Çünkü bu, onun son söz· 
hayvanlık \"e gaddarlıkla geçtiğini leri olmuştu. Uyumak ıçin kama. 
ve sonra da yaşadıktan kadar se. rama ıneceğım sırada orasının bu 
vimsiz ())düklerini tahar;-ül ediyo- ha\·ada pek boğucu ve sıcak ola· 
rum. 

:, ·.,rinıin a .-ıı- hu yc:ı 

istikameti.1 verdiği merakla r; ·~:!n 
gece Yuhansen ile konuştum. Bu 
onun yolculuğumuzun başından • 
beri benimle ilk kon11~mak arzu-
sunda bulun•ışuydu. On sekiz :·:ı

şında iken !s,·eçten ayrılmış. şim. 
di otuz sekiz yaşında. Aynldığın
danberi lsveçe bir daha gitmemiş. 
Birkaç sene evvel Şilide bir köy • 
lüsüne rastgelmiş \"e annesinin sağ 
olduğunu ondan öğrenmiş. 

Düşünceli düşünceli pusla do • 
Jabına bakarak o sırada dümende 
bulunan ve rotadan biraz dı~n 
çıkmış olan Harrisona işaret et -
tikten son .. a: 

- Her halde şimdi adamakıllı 
ihtiyarlamıştır, dedi. 

- Ona en son ne zaman yaz -
dm' 

Zihni hesabını yüksek sesle 
yaptı: 

- Seksen bir; yoksa seksen iki 
mi? yok. yok, seksen üçte; yani 
tam on sene evvel. Madagaskar 
da ufak bir limandan p::ıstaya at
mıştım .. 

Sanki, ihmal ettiği dünyanın 

öbür ucundaki annesine hitap edi. 
yonnuş gibi de\·am etti: 

- Her sene memlekete dönme
ği tasarlıyordum; ve her sene de 
bir şey çıkı:·or \'e gidemiy0:-um. 
Hep bir sene sonra gideceğim di· 
ye yazmağa lüzum görmedim. Bir 
senelik avrılık için yazmağa rleğ. 
:mezdi. L~kin şimdi ikinci kapta • 
>mm. San Fransiskoya döndüğü • 
~müz zaman belki de beş yüz do ~ 
larım birikmiş olur. Oradan Li • 
.verpula giden yelkenlilerden biri
ne girerim. Öylelikle biraz daha 
para kazanırım: Liverp:ıldan da 
memleketime geçiveririm. O za • 

beyanatına atfen harbin Alman• 
yaya her ay dört milyar marka 
mal olduğunu bildirmektedir. 

Yeni kamyon lasti deri 
İngilizler askeri kamyonlar i· 

çin kurşun ve hatta güllenin de
lemeôiği tekerlek lastikJ,ri icat 
etmişlerdir. 

Gülleler tekerleği kırmakta 

fakat tekerlekten ayrılan tastik 
parçalanmıyarak işe yarıyacak 

halde kalmaktadır. 
Kanadanın yardımı 
Avustralya başvekili Men -

zies İngiliz imparatorluk hava 
planı mucibince, 10.400 pilot ve 
15600 rasıt ve mitralyözcünün 
yeti§tirileceğini bildirmiştir. 

cağı aklıma gelmışti. Sakin bir ge
ceydi. Meltemlerin estiği mınta· 

kanın dışına çıkmıştık ,.e Gbost 
saatte bir rnıl ya yapıyor, ya yap. 
mıyordu. Biraz serinlemek arzusi· 
le koltuğumun altına bir batta· 
niye ile bir yastık sıkı~tırarak gü· 
vertcye çıktım. 

1\.amaranın güverte dışında ka. 
lan kı:smının tam üstüne yerleşti• 
rilmış olan pusla dolabile dümen
de bulunan Harrısonun arasın· 
dan geçerken rotanın bu seter pus. 
ladan tamam üç kerte inhiraf et· 
miş olduğunu gördüm. Harrisonun 
uyuya kaldığı zehabına kapılarak 
ve onu pay işitmekten ve belki de 
dayak yemekten kurtarmak için 
ona seslendim. Uyumıyordu. Göz
leri açılmış ve bir noktaya dikil· 
mişti. Büyük bir heyecana kapıl.. 

mış gibiydi. Bana cevap veremi· 
yordu. 

- Nen var? hasta mısın? diye 
sordum. 

Başını sal\adı ve sanki bir uy· 
kudan uyanıyormuş gibi derin, d~ 
rin içini çekti. 

Latife ile : ,. 
- Uyumıyorsan rotanı düzelt, 

dedim. 

Dümeni bir iki defa çevir..: .• 
Puslanın ibresi ihtizazlarla salla. 
narak şimali garbi istikametinin 
üzerinde durdu 

Tam yoluma devam etmek ilze
idim ki bir hareket gözüme ilişti 

ve geminin kıç parmaklıklarına 
bakrnağa başladım. Parmaklıklan 

ıslak. adali bir el sımsıkı tutu· 
yordu. Biran sonra da karanlıkta, 
o elin yanında ikinci bir el daha 
peyda oldu. Büyülenmiş gibi ba
kakalmıştım. Denizin karanlı'· ..ıe. 
rinliklerinden gelmesi tazımgelen 
bu ziyaretçi de kimdi? O kimse, 
şimdi prakte ipinden gemiye tır
manmağa başlamıştı. Yavaş ya. 
vaş ortaya sırsıklam saçlarile · bir 
baş çıktı: sonra da Kurt Larsenin 
gözleri ,.e ylizü göründü. Sağ ya
na~ı. başındaki bir yaradan alfan 
kanla kırmızıya bo}•anmı~tr. 

Seri bir hamle ile kendisini yu. 
karı çekti ,.e gü,·ertere sıçraaı. 
Dümendeki :~y:aya ant bir göz 
attı; sanki hu hareketile onun 
kim olduğunu tesbit etmek ve on· 
dan korkulacak bir ~Y olmadığı· 
nı anlam:ık i"-ti}·onnuş gih;ydi 
Üzerinden sular sızıyordu. Bana 
doğru \"Ürüdii~ünii görünce insi· 
yaki olarak geri sıçradım. Çünkü 
gözlerin•le öHim ateşi yanıyordu. 

la'iiha~ Miclise veril~ 
i 

hıı·A-s• ' Uzak o 

X9 urnı 
Yava~ sesle: 
- Korkma Hump, dedi. lkind SON 46 

~ ı nın m ·eresı 

li nelçika rnebusan 
~t>ılan müzakereler 

ır liYmans demi~tir 

~da to • 
praklannın ış-. 

Ola • 1 ~ 
1 • r~ Belçikanın..ıt 
r.~:'ie dü~tüğü taktlir-
"-.. \1 • "'" ... ,.. 
tah·ı rneselesi yeni 

~ı ... '. tutulabilir.1 larp 

L'~4bahtiyarhğı bi.\ r ~~=~~W!i!!ilı~ 
'dil~ ' . • 

k~""tan nerede? 
Başımı salladım. 

Usulca seslendi: 
- Yuhaıısc>n! Yuhansen! 
Sonra Harrisona döndil: 
- Nerede ikinci kaptan? .. 
Genç tayfa kendini toparlamı' 

olacaktı ki kekelemeden cevap 
verdi: 

- Bilmiyorum efendim. Az ev. 
vel ba~tarafa giderken gördüm •• 

(Devamı var) 
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Gençler.. Genç kızlar... Seve?nlcr ve 

Hepiniz: S A R A V Si 

Macar - Sovyet hudu- Bulgarlar Finlan~iya ~ulh 

d d b 
• h "d • 

1 
d Muntazam ~~:::ı;t ve Bulgar tekhf altı 

BUGÜN 
gidiniz. V c si neınanın en güz.el atıkları 

,_: .. 
Loretta Y oung ve Richard Greene ı..-

Un a 1 r a 189 Q U Sofyaya giden bir Türk 
tacirini tevkif edip geri Riga, l6 ( A.A.J - Ogrcnildiği· 

ne göre Finlandiya hariciye nazı-
~ o oş•Mc AN .... ç OCkü K LA nuılııpc;,tc, 16 (A. A.) - Macar ajansı bilJlri) or: 

Macar - Sovyet' hududuna 4 kilometre mesafede Toronya nahi· 
ycsi civarında bulunan 16 askerden mürekkeb hudud muhafız. bölü
ğU, perşembe sabahı, meçhul 13ahıslar tarafından taarruza uğramış. 
tır. Galib bir ihtimale göre, mütearnzlar çok zaman evvel Rusyaya 
k~mış olup ııimdi Rus arazisinden Macaristıına girmek lstiyen bir
takım §ahıslardır. 

Macar resmi maknmatı tahkikata başlamıştir. Taarruzun vukuu 
esnasında hava karlı ve sisli olduğundan, dağlarda istikamet tayini 
güçleşiyordu. Macar hudud nöbetçisi, bu meçhul şahısların yaklaştığı· 
ru görlinee diğer muhafızlara işaret verdiğinden mUtenmr.lnr dağıt. 
mışlar ve gözden kaybolmuşlardır. 

,Macarlardan ynralannn ve ölen yoktur. 

üç ingiliz "emisi battı 
J..ondra, 1G (A . .ı\.) - Dün Şimal Denizinde, iki petrol gemisi 

mayna çaillltlıştır. Bu gcmilerdeıı b1rl Livcrpol llmnnınn ka) ıllı 8939 
tonluk AthC'ltcmflar diğeri Dublin limanına kayıtlı lnvcrlane'dir. 

Kurbıuılıı.nn sayısı fazln olduğu söyleniyor. Kurtarılanlar dün 
gece gimnli 5nrki sahili limnnlnrındarı birine çıkanlmI§lnrdır. 

Bir İngiliz mayn tarama gemisinin bir maynn çarparak batmış 
olduğu haber vcrilmekt~clir. lkl zabit ölmüştür. 

Bir hava faciası 
aopa.ulo, 16 (A. A.) - Pantcnuovn dl Munns'da. bir ha.va faci

ıım olmustur. Blr tayyare karaya inerken yere çarparak parçalan. 
mıshr. Kömür haline gelmek suretile ölenler, §Unlardır: Saopaulo 
devleti terbiye nazırı Alvnr Figuorlcdo Guiao, binbn§I 'l'heophile Fcr
raz, Reisicumhurun askeri dairesi kumandanının oğlu Slntet".·entcur 
Jose Olivlcra Bnrros ve pilot Jose Cesar Falcno. 

Kapana sık ışan Alman znhlısl 
( Baıtarafı 1 incide) 

rnıstır ve ancak altı mil süratle 
sefer edebilmektedir. Bu gemiye 
artık kaybcdilmis nazarile bakıl
mak-tadır. 

Londra, 16 - İngiliz kruva -
zörleriyle bir muharebeden son· 
ra yaralanarak Urugvayın Mon
tcvideo limanına iltica eden Al-
man cep zırhlısı "Graf von 
Spee,, cıan limanda beklemekte· 
dir. Urugvay hüki'ımeti, Alman 
zırhlısına limanda kalmak üzere 
72 saatlik bir mühlet vermiştir. 
Bu mühlet pazar günU bitmek
tedir. 

İngiltere hükumeti beynelmi
lel kanunlar mucibince Alman 
zırhlısrr.ın limanda anw 24 
saat kalabilec;eğiru Urugvay hü· 
kumetinc bildirmişse de bu ka
ibul edilmemi§tir. 

imdada koşanlar 
Alman gemisinin limanı ter

kedip kendisini bekliyen beş in· 
giliz kruvazörü ile ümitsiz bir 
mücadeleye girişmek üzere de -
ınize açılması anbean beklendiği 
şu sırada diğer Alman cep zırh
lılannın Gra! von Spee'ye yar 
<1ıma koşmaları ihtimali belirmiş 
tir. 

Bundan başka Atlas Okyartu
ıunda bulunan biltün Alman de
nizaltı gemilerinin de ayni sula· 
ra hareket emrini aldıkları tah -
min edilmektedir. 

Graf von Spee'nin Montevi
ôeo limanından çıkmasını bekli
yen be§ İngiliz kruvazörü var
ken Fraı;ısızların Dunkerk ağır 

kruvazörünün ve bir şayiaya gö
re İngilizlerin Renovn· sa!fı harp 
gemisinin son sUratle hadise ma
halline hareket etmeleri ancak 
bu şüphe, endişe ve tahminlerle 
iıah edilmektedir. 

Alman cep zırhlılarından Ad
miral Seherin Atlas Okyanusun
da, Doyçlandın ise Alman Ji
manlannda bulundUkları zann-e -
dilmektcdir. 

Zırhlıdaki Hasar 
Alman zırhlısına, 40 - 50 

isabet vaki olduğu gelen yeni 
tafsilattan anlaşılmaktadır. Ge
minin kumandan kulesi tahrip 
edilmiş, büyük toplarından bir 
kısmı, telem:trcleri, kullanılamı
yacak bir lıale gelmiş, geminin 
ön tarafında geniş ve büyük rah 
neler açrlmı!tır. 

Urugvay gazeteleri, Grai von 
Speenin, yaralı bir yırtıcı hay
'ftru andırdığını yazıyorlar. Ya
ralılar Ti aııner gUvertede ka~ 

makanpk yatmaktadırlar. Gemi 
de lıer tey altUst bir haldedir. 

Cep zırhlısının denize indiri
lişine şahit olan birkaç gazeteci 
gemiyi bu halinde tantyamamış
lardır. Mürettebatın maneviyatı 

şaşılacak derecede bozulmuştur. 
Bu da, İngiliz topçusunun Al
manlara çok faik olduğunu gös -
termektedtr. 

İngiliz esirleri serbest 
bırakıldı 
Graf von Spce ile lngiliz kru

vazörleri harp ettikleri esnada, 
Alman gemisinde esir bulunan 
62 İngiliz ticaret kaptan ve tay· 
!alan mahpus bulundukları yer
lerde briç oynuyorlardı. · 

İngiliz mürettebatı, ·Alman 
zırhlısınm içinde patlıyan bir 
İngiliz mermisinin parçalarını da 
hatıra olarak saklamışlardır. Mon 
tevideoda serbest bırakılan İngi
liz ticaret vapurları tayfaları, 
Alman zırhlısında kendilerine 
çok iyi muamele edildiğini, pa -
ralarının alınmadığını, sigara sa
tın almalarına mü$ande edildiği· 
ni slSylcmişler, fakat cep zırhlısı 
run mutfağı İngiliz güllelerinin 
isabetite harap olduğu cihetle, 
deniz muharebesine başlandığı 

saattenberi aç kaldıklarını söyle 
mişlerdir. 

Montevideodan bildirildiğine 

göre, Urugvay hUkCtmeti, Al:nan 
cep zırhlısına mahalli saatiyle 
pazar günü akşamı saat 17 ye ka 
dar limandan çıkıp gitmesini, ak
si taktirde zırhlının silahları alı

narak harbin scn'Una kadnr Mon
tevideo limanında nezaret altın -
da bulundurulacağı Von Spee 
zırhlısı kumandanır.a resmen teb 
liğ etmiştir. Alman zırhlısını 

muayene eden mütehassıslar, ge
minin denize açılabilecek bir va
ziyette bulunduğunu, Montcvi -
deoya gelmesi de bunu gösterdi 
ğini b~yan eylemişlerdir. 

Cenubi Afrikanın Keptaun li
manında bulunan büyük İngiliz 
zırhlısı Renovn ile Almanların 

batırdıklarını iddia ettikleri Arc 
Royal tayyare gemisi, Monte· 
video önünde Alman zırhlısını 

bekliyen İngiliz harp gemilerine 
iltihak için son süratle cenubi 
Amerikaya hareket etmişlerdir. 

İngiliz amirallığının tebliğine 

göre vukubulan muharebede A
şil kru\tazÖründe 4 tayfa ölmliş. 

üç tayfa da yaralanmıştır. Exe· 
ter kruvazöründe yalnız birkaç 
yaralı vardır. 

in ~ili zl eri l üstünlüğü 
Üç küçiik 1 ngiliz kruvazörde 

Graf von Spee Alman zırhlıc;ı ara· 
sında vukua gelen muharebe İn· 
~ilizler için bir muvaffakiyet tcş-

çevirdiler rı, dün akşam radyoda bir nutuk 
Bulgarlar, Tiirklerc karşı f e· ·-" - Renkli ve frnnsızca sözlü filmi görünüz. Şayanı ~ 

söylemiştir. Mumaileyh, bu nut
na muamel~ ve t.nzıik lerini yeni 

kunda Sovyet hükOmetıni yeniden den şiddetlcndirmişlerdir. 
Zi't'alar ve göz kamaştıran dekorlar araııncı. 

muzakerelere girişmeğc davet et. Bunun son misali, ticaret iş 
miş ve kendısine radyo ile cevap 

RENKLi fotoğrafları gÖ3tcren ve §İmdiye kacl9t 
_ renkli filmlerin en güzelidir. 

teri için muntazam pasaport 
,·erilmesini i stemişt;r. 

ve Bulgar konsolosluğu vizcsile 
:. ııaveten: FOKS JURNAL son dünya ve harp 

1 
..... Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı rna 

Sofyaya gitmek istiyen bir 
Türk tacirinin geçirdiği garip 
bir hadisedir. 

Bu tacir, maruf fabrikatör ve 
ihracatçılarımızdan M. füıra Be· 
kir'in biraderi Kadirdir. 
Perşcnbe günü konvansiyo· 

nellc memleketimizden Bulga· 
ristana hareket eden Kadir, Si· 
vilingrad'da Bulgar polisleri ta· 
rafından geri çevrilmiştir. Orta· 
ia hiç sebeb olmadığı halde ka· 
rakoln götUrUlen Kadir'e, Kara 
Bekirin kardeşi oldugu için Bul
~aristanda seyahn t edemiyeceği 

bildirilmiş,. kendisi 12 saat Sivi 
!lngrad'da alıkonarak nezaret 
altında tutulmuş ve daha tuhafı 
lhtilattan menedilmiştir. · 

Nihayet bu manasız tevkifi 
daha ziyade uzntmnğı Bulgar 

zabitasıda doğru bulmamış olacak 
ki akşam trenile memleketimize 
1önmcsinc müsaade edilmiştir. 

Bunun üzerine Bulgaristan
daki işleri yüzüstü kalan M. Ka· 
ra Bekir hükumctimize müracn· 
at ederek şikayette bulunmuş· 

tur. 
M. Kara Bekir, bu sabah ken· 

1isilc görüşen bir muharririmi· 
ze bu hadiseden bahsederek de
miştir ki: 

- Milli miicadelc zamanında
ki faaliyetimdcn dolayı Bulgar
ların memleketlerine {,>itme.kliği 

mi hoş görmiycccklerini biliyor· 
dum. Ornc1nki işlerimizin takibi 
için geçen sene olduğu gibi bu 

defa da biraderimi göndermiştim. 
Fakat sadece ticaret işlcrile 

alakadar olan biraderimin bu 
seyahatine, pasaportunun Bul
~ar konsolosluğunca vize edil

miş olmasına rağmen imkan bırak 
mnmışlardır. 

Bulgarist.a.na balık ihraç cdi· 
voruz. Buna mukabil kömilr ge 
tiriyoruz. Iş zamanında yapılan 
bu haksız muamelenin önüne 
~ccilmcsi için teşebblislcrc giria· 
tik." 

italyanm harici siyaseti 
(Baş tarafı l incide) 

zim etmcklcn ibaret bulunmuş ol· 
saydı, tamnmiyle faydasız olacaktı 
veyahut devletler nrasmdn resmi 
blr siyasi tnalıhiiddcn ziyade ale
lıldc hır zabıta iWiıfı gibi bir şey 
olacaktı. Üç devlet arasında böy
le bir itilaf nkdi, bütün dünyada 
birçok tefsirlere yol açtığı gibl ge. 
niş akisler de tevlld etti. J<..,,nkat 
hiç kim'!C bizim hattı hnrckelimlı:
den dola~'1 hayrete dlişmedi. Çün
kü bu hattı hareket, dilnyada ilk 
olarak Bolşevizm tehlikesine lşn -
ret etmiş ve ona karşı gerek ltal
yndıı, gerek İspanyada cidal açmış 
olan Musolininln slynsetlnin deva. 
mını gösteriyordu .. , 

(Haber - 1talynn hariciye 
nazırının uzun nutkunun tama. 
mını almak gazetemizi makineye 
\'<!rince~·e kadar' mümkUn olama
mıştır.) 

kil etmiştir. Alman zırhlısı ağır 

toplarla müscllahtr. pu toplann 
borda atc$İ, üç İngiliz kruvazörü
nün ateşi yekunundan bir buçuk 
misli fazla idi. Alman zırhlısı ka· 
im bir zırhb da kaplıydı. Bunun. 
la ancak zırhlılar boy ölçüşebilir
di. Buna rağmen lnıı'iliz gemileri 
Alman zırhlı ına aldırmakta te
reddüt ctmcmisler ve komodor 
Harvoptun çok mahirane idare i 
netice~indc Alman zırhlı ım çok 
ağır hasara u~ratmı~lardır. 

Graf von Sııee Alınan ceb kru
vv.zötUnUn cenubi Atlas Okyanu
sundaki tıkınları ~ımasında hacim
leri yekünu elli bin tona baliğ bu. 

lngilterenin yardımı 

Londra, 16 ( A .A.) - İngiltere· 

nın Finlandiyaya yapacağı yar
dım sadece taryarc ve gaz maske
sine inhisar etmiyecektir. Pre s 
.\ssociation, daha başka harp mal· 
zemesine müteallik ihracat mü-,aa· 
deleri verildiğini veya \'Crileceğini 
bıldirmektc..ı:p. 

Bugünkü Sovyet tebliği 

Moskova, 16 ( A.A.) - Lenin· 
grad askeri mıntakası erkanı har. 
biycsinin tebliği: 

15 kanunuevveldc, r-.ıurman k 
istikametinde Petsamo cenubunda 
60 kilometre mesafede bulunan 
Salmijarvi köyünU işgal ettık. 

Oukhta istikametinde cepheden 
128 kilometreye kadar ilerledik. 

Petrozadov k istikametinde 
Lepposilta kasabasını ve istasro
nunu i~al ettik. 

. Kexholm istikametinde, muvar
fakiyetle ilerledik. Hayanın fena· 
lığı, yüzünden tarrarc harekatı 

r:ıpılamamı~tır. 

(Fin • Sovycl lıarbi11e dair di-
ğer ttlgraf lm ıiçibıcii sayfamız. 
dadır.) 
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Bugünc kadar görülen heyecan ı.•e dehşetli sergüzeştler filmleri cölgede brraklıll !:-
Baş rollerde: JOHN VVAYN ~ CLAlRE TREVOR. Tt.l\f .... ----. . . . . . ... ··--

GEORGES BANKROFT • 
Dikkat: Bu film iPEKFH..l\1 stiidvolarında türkceı~~tirilıni tıt• 
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lunnn birçok gemiyi batırmış oldu
ğu haber Yerllmcktcdir. 

Harhe hazırm11 
Mont<wldco, 15 ( \. A.) - Crnf 

Yon Speo tamir edilm~lir. Gemi 
denize açılmağa h~ırdır. Alman 
bandırah Tnucoma \•apuru Monle
vidcodan hnrekot etmiştir. Sobcbl, 
Ora( Von Speo'y<' açık denizde 

ikinci zafer bombası 

TÜ RK ÇE..: 

Çalınan T• 
DenbJcrln ejderi... O\:ıl:ımt anılanı ..• San'atlll 

}~ R R O J, l<'l.A l'NN'nm 
l 'nratbi:'l en bii~·ük <•ser ... Sinema. tıı.rilılnin ıerel 

Sinema. ulcminin c siz :l ıldızıdır... el@ 
Bugün Lale sinen1as1n 

petrol vermek olduğu znnncdlli. 
yor. 

Alman zırhlısı. kumandanı, Mon
levicleo dışında Rlo de Laplatn ağ
zında demirleyip Gr&f ~on Spee
nin çıkniasııu bckllyen beş İngiliz 
kruvnzörtl ile hnrbcdeceğini söyle
miştir. 

Tocamavc petrol gemisinin 



icaret Vekili dün akşam son 
iktısad1 vaziyetimizi anlattı 
r'cir birlikleri, mÜ§terek hedeflerde. ayrılan

<lerhal mesleki tesanüdü dışına atacak kadar 
kuvvetli olacaktır. 

" 
ekil, harp ekonomisinin yarat-
ı vaziyetten memleketimizin en 
&~ müteessir olduğunu söyledi 
~ ve yerli malı haftası gösterdiği hassasi,> e lle izah etmek 

e~etile Ticaret Vekili Nıızm.i lfumıdır. 
glu, diln ak§a.m radyoda bir Bilhassa ihraç mcmnuiyetlcri 
e bulunmuştur. Vekil ez- dolayısile hasıl olmuş piyasa va

' ~tir ki: ziyetlerinl, mutedil bir fiat sal!hı 
ım.~vekil.l.n:ıWn de işaret et. ile önlemek, aldığımız tedbirlerin 
-ıı bu yıl ta.sa.rruf ve yerli ilk safhasını tc .. kil t' tmiı;tir. Bunun 

lıa.rtasmı, dilnya siyaset fi... için bir tarnftnn umumi ve hatta 
ve i.l..'i.ısadt durumunun ' fevkalade ihtiynçl:ırrmızdan fn:ı:lıı 

. elikler arzettiği bir za- olan maddelerimizin ihracına im· 
idrak ediyoruz. kan vermek, diğer taraftan nor

fevkaıadeliğin en bariz teza. mal zamanlardan gelen ticaret an. 
harbe ginnio veya harb dı- la.cımalanmıza yeni esaslar hazır
kaınuş olan Avnıpanın he- lamak ve ticarl milnasebetlerimi-

llı~~. ntemleketinde ve dünya. zi yeniden tanzimde fayda gördil· 
.--un bir kısmında hUkfimet- ğümUz yeni piyasalara inltbak i

harb ekonomisi şartlarına çin icab eden kararları almak ıu. 
ııurette cihazlanınağıı, tcd. zumunu hissettik. 

'- Jı:ararıo.r almağa mecbur Dahıı çok ihrac:ıtn mliteveccih 
oinıuotur. gözilken bu tedbirlerin esaslı hc-
ekonomisl beynelmilel ti- deflerindcn bhi de h1ç şüphesiz, 

lllUnasebctl~rinde dahi nor- ithıılD.tnnızı, bugünkü §artlar ve 
'nlardaki vaziyeti tama.. ihtiyaçlar kadrosu içinde canlan. 
değıştirmeğe meyyal gö:ı:U- dırmak olmu~tur. 
• l>Une kadar mal satmak f. Uzun yıllıır kliring sistemli an· 

'bet eden memleketleri, bu laşmııların kökle.~tirdiği piyasa lti
llıaı satmalmak üzere blrl· yatlarmı takas sistemli anlaşma. 

nıUcadelc eder bir vazi- larln yeni vaziyetlere daha uygun 
l«lrtıyoruz, yani bugün mll. bir şekle sokmak gayelerimizden 
' lthalit polltikalarma ihra- biridir. 
~olerinden daha fazla c- BütUn memleket efkfın umumi-

l'et vermektedirler. Bu su- yesl biliyor ki, ihraç ve ithallerde 
lecıncen ihracat, ithalAtm en tatbik edilen primler esasına da"e nıUcssir bir muharriki ol- yanan takas usulü ile tedrici ola· 

~ doğru gitmektedir. rak prim manlvclılsını realist bir 
.:?le fevkaladeliklerin başgös- gözle kullandıkça ekonomik bUn

~·aru ekonomik bUnyede Yemizin icaplarını daha kolaylrkla 
bariz intikal değişiklikleri yerine getirebileceğiz, 
gelmeğe yüz tuttuğu za.. İç piyasamızda mevcut malların 

._-:"" , hemen her yerde şaya- tevzi işini de ayni eerecede ehem. 
:~t bir hadiseyle karşıla§ı. miyetıe te!Akki etmekteyiz.. 
~e mal olanlar normal ka· Bütün bu vaziyetlerin biribirine 
"'4Ltjlarmı dn.lma büyük fark- bağlı ve blrlbirinI ikmal eeecek 
~. bu farktan temin e.. tarzda tanzimi için lfı.zmı gelen el· 
tiat yUkselişlerlnl beklemek, hazları vücuda gctirmeğe başla. 

""'ta.birile "spekUlasyon" yap- mış bulunuyoruz. 
.... Lll'asma kapılırlar, mala ili- Önde ihracat maddelerimiz'ıı 
0Ianıarsa. yakm fiat tercr- mUhimlerindcn başhyarak ihraca
~Orkusu içinde bugünkil ih- catçı tacir birlikleri kurduk, ihti-

da.ha uzak zamandaki yaca göre bunları çoğaltacağız. 
el ve mllmkiln ihtlyaçlarile lth IA.t 1 1 1 • Uma.. 

hemen o esnada ka. a ve ç P y~sa ~ m . 
hıt B h k t alnız sn ~eltkUllere ihtiyaç hissediyo-er. u are e , y ruz. 
değil, fabrikatörde, mU.S. 

~ '\'e mtı.stehlikte ayni tarz- Tacirlerimizin, bu suretle ticarl 
di.n.J. gösterir rUşUerine tevdi edilen bUyUk va-

~ basıt bir şekÜde işaret etti- zlfeleri ve bugUn ~er zamandan 
°'1 \taziyet, bir cemiyetin e- daha . gok gUç ve agır olan yükle· 

hayatmı sarsabilecek en rl. hUkfunetin de yardımı ile, mu
tli tehlike olablllr. Her ferd, vaffakıyetle başaracağmian em1. 
~aati bakanından, hattA nim. 
kendi kendini haklı görerek Bu emniyetime blitUn meml&-
bu hareketle bUtUn bir miL ket efkan umumiyesinin de . işti. 

rn.k edebilmesi için ou noktayı 
l'e zarar verdiğinin farkı- kaydedeceğim ki, yapmakta oldu· 

'1::::.~~~ ~ı!~ ğumuz teşkll4t, mUı.ıterek hedefler. 
den herhangi bir suretle bilerek 

ı ' kendisine mevdu yUkaek veya bilıniycrek .sapacak olanlan 'rtn ha.kkıileHasmıtemJn 
~ aalAlıiyetlerinl kullan· kendi meslek! tesnnUdli dışına der. 
-.ı hal atacak kadar kuvvetli ve mU-

ar. d eyyideli olacaktır. Bu tc§ltllat 1-ı... . ~daelarmıa elmdi en 
~.kat'iyet ve aal!hiyetle be- çlnde çalışacak olan tacirlerimiz 
""tıiUrfm ki A vnıpada harbin için, bundan sonra para kazanma
d.~danberi memleketi. nm sı:rrr, memleket zararlarına re
""'llla mevzii, mahalll veya kabet veya umumun zararma ftr. 
%:! kala.ıı bazı tezahürler satçılık yapmakta değil, azamı 
~ a Olmak üzere, işaret etti- emniyet içinde ahenkli, tabii ) 
~eden uzak kalm11tır. Bu fayda verici bir gekilde çalışmak
'"' hUk.Om.etin bu mevzuda ta gizli bulunacaktır." 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
Romatizma, Soğuk Algınlığı. 

H A B E R - Akşam Poetaa 

Ankarada onbeş gün 

Hınuıı;tırnda düııyaııın ı:n eskı ıo::.ııntalı arasıodıı 
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3~ yılını ,,·ahşller arasında geçırıuış bir Alm:ıo seyyahı 

Cellat kadın marifetlerini göstermek 
için kocalarından birinin karn.nı aa 

Radyomuz hakkında 
birkaç tenkit ve bazı 

temenniler 
deşmeğe kalkacaktı Ankarada bulunduğum mü:!. 

detçe, her gün, radyoevinin 
Onümde, yarı çıplak, koca me

meleri sarkmış, dudaklarına tükü. 
rükler sıçramış, gözleri kaymış, 

sarhoş bir halde erkeklere hüküm· 
ran olmak saadetini en feci bir şe· 
kilde doya doya kullanan Cuhiye 
hayret ve dehşetle baktım. 

Dernek bu kadın, bu orman ka· 
bilesinin kadın celladıydı! 

Ve kabahatleri hiç şüphesiz ka.. 
dm reislere isyan etmekten başka 
bir şey olmıyan cezalı erkeklerin 
karınlarını nasıl deştiğini, nasıl 
deşileceğini erkek cellatlara öğret· 
tiğini müthiş ve hfila kanmamış 
bir iştiha ile, demin, beyaz tok
maklar halindeki şiş ellerile tarif 
ederken ne vahşi bir haz duydu
r,runu görüyordum. 

Demek oluyordu ki · kadınlar. 

bu kabilelerde, erkeklere hiçbir za. 
man tamamile itimat etmiyorlar. 
Zira, günün birinde idam cezala· 
nnı kendi ellerile de verebilmek i
çin, herhalde bir ihtiyat fikrile, 
kadın cellfttlar da yetiştiriyorlar· 

dı! Cuhi, karşımda, benim haki!:-ı.. 

ten hayret ve dehşetle baktığımı, 
yüzümde cellatlığını öğrenir öğ
renmez yaptığı müthiş tesiri gö· 
rünce son derece memnun olmu3-
tu. Gururla başını arkaya attı. 

Elinde yarısı emilmiş şeytan ye. 
mişlni de yere fırlattı .• 

Cuhinin yuvarlak kamile ve o 
fıçı gibi vücudile bu kadar çevik 
olabilişine hayret duyuyordum. 

Kadının zihninden şeytani bir 
fikir geçtiğini ve benim üzerimde 
uyandırdığı tesiri tamamlamak i
çin bir şey yapmağa hazırlandı
ğını hissetmiştim. Onun için hare
ketlerini hayret ve merakla takip 
ediyordum. 

O, hemen fırladı. Aklına bir ~ 
gelmiş gibi Herdeki ağaçlara doğ. 
ru gitti. 

Tekrar koprak geldiği zaman 
elinde uzuu, ince bir bıçağın par
lamakta olduğunu gördüm. He
men elimi tabancama attım. 

Fakat Cuhinin yumuk gözleri· 
nin içi gülüyordu. Sonra, MI~ sıç. 
raya sıçraya ve yorgunluklarını 

bastırmak için hep bir ağızdan 
dervişler gibi: 

- Hoh!. . .Hoh!l diye sesler çr 
kararak dansetmekte olan erkek
lere doğru >iirüdil. 

Sol eliyle yüzünü örten saçları· 
nı, asabiyetle, arkasına atarak: 

- Fuhari ! diye bağırdı. 
Danseden erkeklerin arasından 

zayıf, uzun boylu bir adam ismi. 
nin çağrıldığını duyunca durup 
endişeli gözlerle Cuhiye baktı. 

Cuhi ona: 

- Gel! 
Diye bağırdı. Adam danseden

lerin arasında sıyrılarak, Meta 
bir koyun gibi emre itaat ederek, 
yürüdü. Cuhi zayıf adamın elin 
den uttu. Onu bir ağacın önüne 
götürdü. Ona sert sert bir şeyler 
söyledi. 

Adam, biraz sonra, elini aça
rak ağacın gövdesine dayadı. Oy 
lece beklemeğe ba~adı. 

Cuhi 1 :ırak benim yanıma 

gelmişti. Benim hareketlerini bil· 

yük bir dikkat ve merakla takip 
ettiğimi görünce 20.30 adım mesa
feden elindeki bıçağı havaya kal
dırdı. 

Bir iki nişanladıktan sonra 
fırlattı. 

Bıçak havada pmldayarak bir 
ok gibi karşı ağaçta adamın at.ıç 
gövdesine açtığı av:ucunun içine 

Cuhı: önünde bir kaç defa geçer ve bu 
- Mohara! .Mohara (Bravo! geliş, gidi§lerimin her seferinde 

Bravo) diye koşarak gıtti. Bıçağı de stüdyoyu ziyaret etmek arzu. 
tekrar adamın elinden çekip çı· sunu duyardım. 
kardı ve adamın clindekı bıçak Fakat, bütün isteğime rağmen, 
yarasına bir damla tükürük sür· beni arzuladığım bu ziyaretten 
dü. alakoyan bir sebep vardı: Anka· 
Adamın elinden kan akmamı~ ra radyosu hakkmda bazı tenkit· 

tı! lerde bulunmak fikrinde idim. 
Filhakika Hindistanda bunla· Her şeyden evvel, şunu söy. 

nn bin türlüsünü görmüştüm. Vü liyeyim ki Ankara radyosunun 
cutlarma bıçak saplayanlar, kanı programı ve artistleri hakkında 
durduranlar hemen lıergün b:.itün hiçbir şahsi duygum, beni bita. 
Hindistanda görülen şeylerdir. O· raflrktan uzaklaştıracak hiç bir 
nun için Cuhinin bu numarasın· diişiincem yoktur. 
da bir fevkaladelik bulmamı~tım. Bilakis, orada çalışan herkese, 

Fakat Cuhi o arsız ve pi~n başta müdürleri Mesut Cemil ol· 
gülüşile tekrar bana doğru geldi. duğu halde, derin bir sempati 
ği zaman: duygum vardır. Yalnız bu duy-

- Gördün mü, beyaz adam! de- gum, Ankara radyosunun mü. 
di. İ§te biz', bizim erkek köpekle- kemmel bir müessese haline gele. 
rin kalbini de uzaktan böyle bir bilmesi için, fikirlerimi yazmak
bıçakta deşmeyi biliriz! tan beni menetmiyor; bilikis, 

O vakit Cuhinin bu varyete nu· kanaatlerimi izhar eylemek için, 
marasmı yapmaktaki müthiş mak. eamiıni bir sebep yerine geçiyor. 
sadını anlayarak ürperdim. Evveli, Ankara ve Paris rad· 

Bu cellat kadın, hakikaten müt· yollarmın mli§terek faaliyetlerine 
hiş bir cani mahareti taşrdığını temas edeceğim .. Her iki istasyo. 
göstermek istiyordu. le.ahında u· nun ayni dalga üzeriinde ne§riyat 
zaktan bir erkeği bir bıçak fırla- yapmalan, sesi, sazı, MSzU ak~
tarak ve bıça~ müthi' bir ma- suz bir dUettoya benziyor. Bu, 
baretle tam kalbinin ortasına sap- teknik ve elde olmıyan sebepler 
lamak suretile yıldırım gibi ge- yilsünden tahad<iils etmi! bir 
bertmeye muktedir olduğunu da· mahzur telakki olunabilir . 
hi isbat ediyordu. Fakat, radyo artistlerinin se-

Bu 12 erkeğin tek ve kollektif çilmeai ve radyo programınm 
kanlarından, bu tostoparlak Hint. tanzimi her halde bu kabilden ve 
li kadından neden bu kadar yıl· adın bir mesele olmaaa gerektir. 
mış olduklarını şimdi tamamile Ankara radyosunun sabahları 
anlamıs bulunuyordum! Doğrusu· da faaliyette bulunması mutlaka 
nu isterseniz, o anda, bana da A· lazımdır. Biltün !dünya radyola· 
deta 13 üncü erkeği imişim gibi 1

' rr, aut 7 den itibaren faaliyete 
bir yılgınlık gelmi~ ol,acak ki ken. geçiyorlar. Biz neden sükOt ede. 
dimi toparlamaya, ve daha faz- lim? Biitiln Türkiye 12.30 a 
la hayret ve hayranlık göstenneye kadar uyunuyor her halde 1. 
lü.zum gördüm. Eleman meselesine eelince-

Cuhi bana cellatlık maharetleri- Hakikati söylemek icap ederse, 
ni daha iyi göstermek için oracık- buı kadın artistlerin ne sesleri, 
taki kocalarından birinin karnını ne de s8ylediklerl prlnlar dinle. 
da deşmeye kalkı~acaktıl nir fCylerdir. Burada, bir neza· 

(Devamı var) ketsizlik yapmamak için bu ar-

Milli Şef 
(8aftarah 1 incide) 

f1S1Dl gezmiş, bir çok dilkkAnlara 
tıarıyarak Erzlncanın lkUsadl haya· 
tı He alftkadar olmuş, yeni yapıl· 

makta olan hali gezmiştir. Saat 18 
de orduevinde şereflerine verilen 
danslı çaya gitmiştir. Erzincan hal· 
kı büyük sevinç içindedir. 

Sıvasa hareket 
Er:incan, 16 ( A.ıt.) - Relsfcum· 

bur ismet lnısnnnn hamil bulunan 
hususi tren Erzlncandan saat 8 de 
Sıvasa müıe,·eccihcn hnrcket elmiş· 
tir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

( Battanfı 1 incide) 
dam Tasarruf llaftaamı açarken 
herkeel mtlmldla oldaia k&. 
dar fula lstlhaale tetvlk 
etti, Şllplaeab lstlhaall art-
tınnak tuarratmı bir eeldldlr. 
"1ıtea artmu dlttea aı1ar" .asa 

Çanakkalede ıtıklan 
söndürme tecrübesi 
Çanakkale, 16 ( A.A.) - Dün 

gece saat 20,30 da Çanakkalede 
bava taarruzuna karşı ışıklan 

söndürme denemesi yapıldı ve ya-
rım saat de,· etti. 

Yüksek iktisat mekte
binde bu sabahki 
toplantı ve çay 

Yüksek iktısat mektebinde yer. 
li malı ve tasarruf haf tası müna
sebetile bu sabaa bir toplantı ya
pılmı~ müdür Nihat Sayar içti· 
maı acmış ve profesör Suphi Nu· 
ri, Esat Demirel ile son sınıf ta
lebesinden Jale, 1zzet ve Senai 
haftanın ehemmiyetini tebarüz et. 
tiren birer nutuk söylemişlerdir. 

Bunu müteakip toplantıda bulu· 
nanlara çay ve meyve ikram edll· 
miştir. 

, s .~ 
1940 enesı 1

1 

1oa·o1 

dolra oldata kadar "Olftea art
mu itten artar,, .asa de doiru
dur. Şu halde mllU kallanma yo. 
lunda daha ıdyadc Derlemek için 

tuamıfaa hiçbir teklini ihmal et- 1 

memeliyiz. 

LAlbümü 
1 

Her aeaeldlldea daha &Uzel 
karlkattlrler ve mlzab yuıla· 

rlle hazırlanıyor. Yakında 

Yazan : Sabih ALAÇAM 
t ıstlerin isımlerini yazmıyorum .. 
Yanlış okudukları şarkılann dof. 
ru şekillerini de tasrih etmiyo. 
rum. Hatayı teşhirin bir meziyet 
olmadığı kanaatindeyim .. 

Fakat, rad)IO müessesesi ile 
alakadar ve vazifedar bulunan
lar da, kulaklarımızı mütema
diyen acemi çığlıklar ile tahrif 
ettirmemek mecburiyetinde ol
dul~hrmı u·wtmamahdı.rlar. 

Maalesef şu hakikati bilmek 
lazımdır ki bugün Ankara radyo. 
su, bilhassa alaturkada ilmt 
musikiye sahne olmıyor .. 

Alafranga musikiye gelince: 
Bu husustta takip edilen metod 
da biraz hatalıdır. Vakıa, bu il.· 
hadaki neriyatı hiç bir vakit adi
lik ile itham edemeyiz. Fakat, 
ı.lafranga programları bazı ak • 
şamJar lüzumundan fazla afu
oluyor. Her radyo abonesi, garp 
musikisinin en ağır klasizmini an. 
layamaz. Radyo, her halde, bir 
yüksek musiki mektebi değildir. 

Programlarda tenevvü yapmak 
ve biraz olsun hafif musikiye de 
yer vermek lbımdır. 

Ayni zamanda, alafranganın 

~ kısmına, Ankara radyosu 
neşriyatı arasında hiç tesadilf e
dilmiyor. Halbuki, bu il.hada 
memleketimiz bombof değildir •• 

Ya konferanslar?. 
Bu hususta biraz inkıl1p ve 

yenilik yapmak icap ettiğine ka
niim. Bilhassa, mikrofunun bL 
ımda hazan ne s!>yleyecefkll ... 
ııran hatiplere- nst geliyoruz. Bir 
ıahıs, gayet k1)'nı,.tli bir mevzu 
harrrjayahilir, J,lldn 1-unu e8yle

yemezse hem kendisini üzmUı. 

hem de aboneleri eanetmit olur •. 
Yaptığım tenıkidlerin iyi niye. 

time bağıılanmaamı rica dderim. 
ÇilnkU, radyo neıriyatı, memle. 
ket mikyasmda bir davadır ft 

memleketin içtlmat haysiyeti ne, 
kültürü ile allkadanlır. 

Radyomuzu garplılattırahm .. 
Esasen, Ankarada prldı kal· 

mış ild ıey var: Radyo n eüd 
Ankaranm ort:Mma gömWea pa
zar yeri ... 

Bir akıam, puar yerinde ps. 
elim.. Yolun iki tarafma 1erctı
kurulrnu1, elektrik, mum. kar. 
bit, ve petrol qıklan altmda beı 
gey satılıyordu: Patatee, ııloma· 
tea, patlıcan, okka De karpus ft 

saire ...... 
Burada yarım aaat kadar do

lagtım .. Kahvelere dikkat ettim... 
Tavanlar isli, garsonlar, önlWdll, 
bülasa bütün pazar prldı idi. 
AıUaranm, naıd bu ufacık ye. 

ri ıarklı kalınıp&, radyomuz da, 
istanbuldan tqındığı tekilde, 
ıarkh kaldı .. 

Pazar yerini, Ankaradıa IOl1 p. 
çirdiğim gecenin akpmında g6r· 
milştüm.. Hiç unutmam, oradan 
ayrıldıktan sonra, puar ~ 
içimdeki intibaınI cüı.zlatmak 

için, §Chri hemen hemen bqtu 
bap ve bUtUn gece dolafnultım. 

Modern An.kara, bana. bu pa
zar yerini, bu tarkh cemiyeti u. 
mıtturmugtu.. Fakat, Yenifehir. 
de gCSze çarpan. ve içi bir türlil 
değişmiyen Ankara radyosunun 
tarklılığını, hiç bir enfesi ve afa· 
ki göril§, insanm ruhundan ılilip 

atamıyor •• 
Nitekim, sabahleyin Ankara -

dan uzaklaşırken, gönlümde tatlı 
bir veda heyecanı var'.dı. Bent, al. 
nesinde 15 giln dipdiri yqatıuı 

bu §ehirden ayrıldığıma UzUlU -
yordum. 

----~~~~~~~~~~~~__,;:..-~-'-~~--j 

~ h saplanıverdi! 
' Ütün ağrılarını derhal keaer. Lüzumunda Zavallı adamın: 

Yiyecekte tuamıt, gtyecekte ta. 
aanııf, eğlencede tuamıf." B1rkao 
kelimeyle llaret ettlğlmb ba ta· 
aanııf yollarmda bin tttrHl tekil
ler hatıra geleblHr. Meeel& birkaç 
gtln evvel Macarlatanda lokallt.ala. 
rm iki tabaktan fazla mu,terllere 
yemek vermlJeceklerlnl 61rmdfk. 
BllhaMa lllme kartı mleadele 
mUD Dduat .ıtumc1a hayati ~ 
hemmlyett ha17.dlr. Bu noktadan .... ..,. ............... 

bekleylıah. 

Fakat, hafızamın gizli bir ye
rinde ta.kıh kalan cırlak bir ka· 
dın feryadı ve acemi bir koafe. 
ranaçı sesinin ölü tonu. bOtOn 
saffetimi, bütün imammı linfr. 
londiriyordu 1 • 

günde 3 kaşe alınabilir. - Hay! diye can acısile haylar 

,,_... 1 ······--•il dılrru ipttik. Fakat hic yeriDden 
~ 

Ol vardır. lleeele mIDetln muhtaç 
oldap bu lıpd vazifesini muvaf
f~ yapabilmektir. 

JWJAN K1711(1AD _,__ 



Don Kisotlar Almanyaya yiyecek Harbin on 

Karsısında kahk?.halar vesikası atnn tayyareler Üçüncü haftası 

Bir ümid~ kapılarnk, büyük 
em~l!-ı· p-~· .. 'c koşarak başını 

tehl'keye so· 
kil.nları Don 
Kişot'a bcnze-
tirl:::r. Çü~kii 

onun eline, 
kargısını n!ıp 

yel deif rmcnl.:
rıne hücum e

diş", kitabı okuyanlar için gÖJ: 

önünden uzakla~mıyan bir sah
nedir. 

Bugün Avrupayı allak buH:ık 
eden Don Kişotlardan !mhsolu
nuyor. Onl?C' mı acaba Don Ki
§Otu taklid ediyorlar. yoksa Cer
vantes mi bugünleri evvelden 
keşfetmiş de yeldeğirmenlerinc 

hücum eden kE-hramanı eserinde 

yaşatmış; zira Don Kişot ti:rlü 
gülünç hareketlerinde insanı 

yalnız kahkahalaillı güldürme!c
le kalmaz, ayni zamanda bir insa· 

ni hakikati ihtiva ettiği için dü· 
§Ündürür ve muhakkak ki bu-

günkü Don Kişotlar birer hakiki 
kahraman olarnk tarihe geçtikleri 
zaman bile hayali bir kahraman 
olarak Don Kişot kadar "hakiki,, 
olmıyacaklar.dır. 

Vir ·Gül 

Bahriye nazırına 

lY aş günü hediyesi 

İngiliz bahriye nazm Vint
son Curchill geçen ayın 30 unda 

65 yaşına bas
tı .. Fakat İngi

liz amiralhğı

nm başlordu 

kendisini. tanı

yanların söyle
füğin-e göra -
ve bizim de re
simlerinden ve 

faaliyetinden öğrendiğimize -
göre yaşını hiç göstermiyor, da
ha mühimi, kendisini hiç te 65 
yaşında hissetmiyor. 

Geçen gün çıkan bir yazısında 
umum? harpte bahriyenin başı

na nasıl geçerek Almanların teh
didine nihayet 'Verdiğini daha 
ldünkü bir hadise imiş gibi an
latıyordu. Mister Churchill bu 
yazısında Almanların bu sefer 
de geçen harpteki gibi tehdit sa
vurmalarının ayni kahir netice· 
ye uğrayacağını söylemek isti
yor. 

Bu itibarla yaşlı, fakat faal 
bahriye nazırına 65 yaşına bas
tığı günlerde İngiliz bahriyeli · 
}erinin verdiği hediye şüphesiz 

!EOk yerinde oldu: O hafta zarfın· 
da İngiliz bahriyesi tam beş Al
man tahtelbahirini batırdı. Mr. 
ChurchiU'e bu muvaffakıyet ha· 
berinden daha kıymetli bir he
ldiye verilebilir miydi?. 

Bir rus gazetesin<leki yazıyı 

\ 'm"'nlnrın Türkçeye çevirtip 

Fakat 

matbaada bas· 

tırarak oraya 
buraya tlağı t
maları pek 
haklı olarak bü
ti.in matbuatını 

i"irazını mucip 
o:ılu., 

Rusların fikirlerini 
Almanların etrafa yaymak için 

yaptıkları teşebbi.is sade bizde 

değil, son zamanlarda Fransada 

da görülmüştür . 

İngiliz gazetelerinin yazdığına 

göre, Molotofun gecenlerde İn

giltere ve Fransa aleyhine söyle

diği sözleri Almanldr Fransızca· 

ya çevirip bastırtarak tayyarelcr.ı. 
Je bazı Fran ız şehirlerine atmış
lar. 

Amsterdamdan verilen bir ha· 
bere göre de, Almanyanın şima

li şarkındaki bazı şehirlere, Al

manyaı:la kullanılan yiyecek ve· 

sikalarından tayyarelerle tomar 

tomar atılmış. O şehirlerde bu 
vesikaları alanlar fırınların, dük 

kanların kapılarına koşmuşlar .. 
yiyecekleri yağma eder gibi ka

pışmışlar, sonra da hükumet bu 

vesikaların hariçte bastırılmış ol
duğunu anlamış .. 

Kadın asker olunca ..• 

tngilterede kadınlardan yarı 

asker teşkilat kuruldu ve bunlar 
cephe gerısı 

hizmetlerin he· 
men hepsini Ü

zerlerine aldı

lar. 
Fakat ka

dın, asker de 
olsa, elbise 
derdinden kur
tulur mu hiç? 
Şimdi lngilte· 
rede asker o

lan veya olmak üzere bulunan 
kadınlan meşgul eden bir şey 

var .. 

Ceketin altına pantalon mu 
giymeli, eteklik mi?. 

Gen-ç kızlar pantalon giymeyi 
tercih ediyorlar. Bilhassa ata 

binme sporuna düşkün olanlar 
esasen külot pantalona alışmış 

bulunuyorlar. 

Fakat oldukça yaşlılarla şiş

manların pantalona hiç yanaşma· 
dıkları söyleniyor. Onlar üni
forma ceketinin eteklik üzerine 
daha fazla yakışacağını ileri sü
rüyorlar. Esasen eteklikli İskoç 

askerleri yok mu?. 

Fransız bayrağı renklerini 
nereden almıştır 

Her halde Fran"'ız bayrağında 

mavi, beyaz, kırmızı bulunuşunu~ 

bir tesadüf eseri olduğunu zan
netmiyorsunuz. Cün1 ü bu bir te. 

sadüf eseri deflC:ir. Bu renkler 
daha evvel de Gollerin bayrağı-

nın rengi idi. ve fütünde bulunan 
rerklerin her biri de memLketin 

sulhta veya harpta oluşlıı rına 

göre ,ayn ayrı mcinal:ır 21ırları::11. 

Mesela: 

11.-p samanma; kırmızı, ş:d

det, mavi ad:ılet, beyaz müsama

hayı temsil ederdi. Sulh zamanın
da da beyaz besatatın, mavi te. 

fekkürün, kırmızı merhamefn 
sembolü idi. 

* Bir İngiliz mucidi çocuğun ağ
laması) la harekete gelip sallanan 
ve bu suretle çocuğu tekrar uyu • 
tan bir beşik icad etmi,tir. 

* nUnyada vahşi atlar hariç, 
110 milyon beygir vardır. Bunun 
üçtC" biri, ya.ni 35 milyonu Rus) a
dadır. 

* Yılanın musi!d ile te~hir o • 
lunduğu yahndır. Kaval çalan bir 
adamın karşısında yılanın kl\'ra -
nışlan, rahatı bozulduğu zaman 
yapacağı tabii hareketlerdir. 

Her şeyde on 
üç rakamının u· 
ğursuzluğun·u 

görenler bu 
harpte de ka
naatlerini "is· 
bat,, edecek bir 
nokta buluyor-
lar. Harbin on 

üçüncü haftası olan geçen hafta 
çok netameli geçti diyorlar. Ba· 
kın neler olmuş: 

Almanya mayn harbini şid<let
lendirmiye karar verdi.. İngiliz -
!erin Gipsy muhribi battı. Alman 
gizli polis teşkilatı Münih sui· 
kastinin ''faillerini,, buldu. Fran
sız tayyarecileri dokuz Alman 
tayyarecisini düşürdüler .. 

Bu gibi hadiseler her zaman 
olmuyor mu? oluyor. Fakat on 
üççüler bun:la da 13 ün şeametini 
göri.iyorlar. O halde on üçüncü 
haftayı atlattık diye sevinebilir -
ler. 

lriyarı çolıan .Mehmet gibi bir a· 
dam, ufak tefek Lırisiııe lıağınlı: 

- Bir yumrukta lıeynini ııalla

tırıın senin! 
Ufak, tefek adnııı izzeti ncfaiııi 

kornıııak ınaksadile isteıniye iste
lllİl e ınırıldaııtlı: 

- ilen ıle senin ... 
Swra lıirilıirl · · • J:İrtlilcr .. Dü

vüşii seyredeıılerıleıı hiri: 
- l~yrnh - d .. ·· Fin-llus lıarlıi 

haşladı. 

*"'* 
Tramvayda g"ıli:·orlarılı. Şişman 

adanı lıaşıııı gazcleılen kalılırdı: 

- Bak, ıledi, Alrnanya Husa:}aya: 
"Xorn. ı. ılıilk. · buzluı!u., cenup 
deııfziııe in,, diyormuş. 

l\lulıatahı SlilıFi: 

- Olabilir, Alın:ınya cenup de· 
nlzleriniıı tuzlu oltlıığnııı. Lilmil ur-
dur •. , 

Edebiyat hocası dersini bitirme· 
den zil çaldı: 

- Kal n kı~nıı kitahınu:dan ça
lışınız dedi. 

Tıılchclerıll'll lıiri atıltlı: 

- Ya yanlış öğrenirsek~. 

*"'* 
Ev snhi!Jinin çocuğu ile misnfir 

çoeuğıı oyun oyıııync:ı11 rtlı. Bir 
ı,oltuğun arkası .. .ı. biri, lıir koltu
ğıııı nrkasın:ı • ı diğeri gcçtilı·r. 

Sonra oyunlarına L~ıl:ldılar: 
- Ben seni açlıktan öldürürüm. 
- Ben ıle seni gebertirim. 
- Benim r~tıiınde şeker lıisktivi, 

çikolata var; sende yok ki. .. 
- Benim de mantar tah:ınc:ıın 

\•ar. 
- nen yakarım 
-- Ben ele yıka rı ııı ! 
- Seni mahvedeceğim ... 
- Ben seni ııı:ılıvctleceğiın .• 
Annı·leri kızılı: 

- Bu ııe hidm oyun. 
Çocuklar ccrnp \"Crdilı•r. 

- i\lulınrchc oyunu oyııııyorm: .. 

llolh m1 ~·ıldı:dnrııulan An Sheridan 
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"Tek mi, çift ıni ?'' 
oyunu 

"Tek mi, çift mi?" oyunııııd' 
k k . . . az der" azanma ıçın sıze şaşm . ,,. 
ccde muvaffakıyetli bir usul. r(iJ' 

kat oyun oynadığınız arJcadaJ , 
zın bazı hesap ameliyeleri yaP 
mağa razı olması şart... ..

1
,. 

Arkadaşınız bir eline tek. ~.r' 
kine çift miktarda leblebi, ~ 
vesaire aldıktan sonra ıcaııı'D 
yumruklarını size uzattığı :ı;a 

ona şöyle deyiniz: . fi' 
Sağ elinizde olan şeyler.ıf1 ııır 

yısını bildiren rakamı çıf~~t· 
raka:nla darbediniz. Sol e)İll1 tıi' 
ki şeylerin sayısını da tele 

1.ynnc Rolıl'r(o; t._n•iıul<'ki hu Aiit.cl lm:, .\mcriknnın bii~ i"l\ lıir sinrma 

5irketi tarafınd:ııı iiç scııı• C\ wl :ıııg-ujc cdilml'i oldu!;'ll lıalclc Uç 
rakamla darbediniz. 1' 

iki hasıl darbı cemcdiniı .. ıe
elde edilecek rakamı bana sof 
yiniz. 

encdir kcndi ... tnc hiçbir filmde rol 'erilmcnıl~tlr. Uunun sebebi, reji. 
sörlerin i'iınini bc~ennwnwlcri \'C kt·nılislnc yeni bir h.irıı bulmak 
hııcıu~unda ilırnal ~östcrnıclcriclir. N'ilıayct asıl isminde karar kılın
mış ve kendi.., ine "ileri•<'" huz ii<ıtüne !,, ıli~·e lıir filmılc lıaş rol 
Yerilmi5Ur. Kızt'ağız nilıayı·t arı.:ıı .. urıa ım,·u mu'5hır. 

Dört S(:ne ayrılıktan 
sonra 

Yedi yaşında 
çocuk 

Yeniden Glm 
çevirmeğe başladı 

Mnuricc Chevalier'nln bir fil. 
minde milhim bir rol almış olan 
mini mini bebek artist Baby Le 
Royu hatırlıyor musunuz? Dört 
sene sinemadan uzak kaldıktan 

sonra şimdi büyümüş ve yedi ya
şın!\. girmiş olan bu çocuk, yeni. 
den film çcvirmeğe ba.şlamış ve 
"Blsküi yeyici., isminde bir film
de sekiz yaşında Zenci bir çocuk
la beraber ba§ rollerden birini at
mı§tır. 

Def ine adasında 
Tyrone Pover define 

aramak istemiyor 

Tyrone Pover Meksikada 
Mazatlan açıklarında küçlik bir 
adayı bir müddet evvel satın al
mıştı. Ozamandanberi, adasında 

g:zlenmiş bir defineyi bulmak il. 
zere kendisine altı kişi tarafından 
müracaatta bulunulmuştur. 

Müracaatçılar elde ettikleri ha
ritalar sayesinde bu definenin 
yerini kolaylıkla tayin edebile
ceklerini söylemekte ve huna 
mukabil artistten müstakbel kar
lanna mahsuben birer miktar 
para istemektedirler. 

Tyron Pover bu müracaatçıla
rın dol:ındırreılıktnn başka bir ga. 
ycsi olmadığına kanidir. Yakında, 
karısı Annabella ile beraber ada
sına gidecek, fakat define işile 

alakadar b:le olmayacaktır. 

--0--
"Son Buse" nin 

Gösterilmesi yasak! 

Fransaıia sansür eski filmleri 
gözd~ı geçirPrek bunların tekrar 
gösterili;.ı gost~rilmiyecekleri hak
kında karar vcrmC'kkdir. Du 
arndıı. ''Soı. BiN:" filminin göste
rilme.~i yasak edilmi.5tir. Çünkü 
Jean Gabin bu filmde bir asker 
kaçağı rolü yapmaktadır. 

Buna mukabil sansür "Asker 
Kaçağı" isimli filmin gösterilme. 
ı:ine müsaade etmiş, yalnız ismini 
"Seni bekliyecl'ğim" şeklinde de. 
ğiştirmeğe ltizum görmüştür. 

--o----

Siyah duda:;: hoy~sı ! 

Holivut yıldızları arasında en 
son modn ne imiş biliyor musunuz; 
söyliyelim: 

Siyah rob, siyah saçlar. siyah 
dudak boyası ve tırnaklarda si~ ah 
oje! 

Hovliut nişanllları \ 
Lupe Velez kendisine 
yeni bir Tarzan buldu 

Jolıny \VeismullC"r (Tarzan) dan 
ayrılmış olan Meksikalı yıldız 

Lupc Velez kendisine bir "nişan
lı" bulmuştur. \Veismul'llC'r gibi 
uzun boylu ve ntlctlk vücutlu biri 
olan bu adam Clayton 
mindc bir canb:ızdır. 
Diğer taraftan Joan 

küçük Douglas'dan 

Moorc is. 

Crnwford 
ayrıldıktan 

sonra bulduğu "nişanlı'' sı Senar
yo muharriri Charlcs Martin'dcn 
aynim ıştır. 

Alman 
propagandası 
Çek majinosunda bir 

film çevriliyor 
Fransız gazeteleri, Almanyada 

yapılmakta olan bir propaganda 
filminden bnhııcdiyorlar. Yazıldığı
na göre bu film eski Çekoslovak. 
yanın Fransız mlihendisl<"ri tara
fından inşa edilmiş olan "Çek ma. 
jino hattı" kalelerinde, Fransız 

askeri elbiseleri giymiş figüranla-
nn iştiraki!<' çevrilmektedir. 

Film tamamlandıktan sonra Snr-
da ve Fransız istihkamlannda 
çevrildiği iddiMile gösterilecek ve 
Alman ordusunun mükemmel bir 
propagandası olacaktır. 

Fred Astaire'in yeni 
oyun arkadaşı 

Frcd Astaire ile Ginger Roger 
artık birlikte film çcvirmemeğc 

" tt~ 
Bu size bildirilen yekun. e, 

rakamlı ise arkadaşınıza ''sd ~ 
linizdeki çift" deyiniz .. :edl 
çift rakamlı ise "sol e]ııtıı 
çift" deyiniz. 

Misal: 

Sağ elde 5 
Sol elde 4 

Yekun 22 eder. Şu halde 

, 
eltlcki çifttir. 

Sağ elde 4 

Sol elde 7 

Yekun 51 dir. Şu halde 

.,, 
eldeki çüttir. 

Domino 

Bir ııı'~ 
üzerine~ 
nonun zs ,~ 

d ··•·ti.İtct m o,. ti' .. ııe 
sonra go tP' 

• • 1. .. g"lJ ' 
nızı ..,.. ~ 
ve arJca t1f 

b·re! 
rmıza ı .. JCI' 

seçmelerini, bunları gözÜil~:ece • 
pah olduğu halde keşfed~bl 
ğinfai söyleyiniz. 11 J' 

· · : .. e t Taş seçenlerden bırıs ..... 

haşlıyalı Fretl Astai're uygun bir meliyeleri yaptırınız: fı1' 
S •w• • b' tafll , • 

oyun arkad.aşı bulunamamıştı. Şim - eçtıgınız taşın ır ·r ıııss 
di hu müşkil intihab meselesi halle- tlaki noktaların sayısına bı 
dilmiştir. Bugünler de Beyoğlu si- ı lini ilave ediniz. ~· 
nemalarında "Honolulu" filmi - Bu yekuna 3 ilave 5 01 

gösleıilC'n Elcnnor l'owell, bun- - Elde ettiğiniz yekiın'll 
dan sonra Fred Astnire ile birlikte darbediniz. r ti ' ·"e oyna~ ncaktır. İlk filmleri "Bro- - Bu yekuna taşın dt!ııtı d' 
ndway l\Iclody Of 1940" ismini rafındaki noktaların sa}'l 

ta~ımaktadır. ilave ediniz. r' •"' 
---o Bunları yaptırdıktan 5oıt 

:t' runuz: e<Jv' 
Renkli film imalatı - Elde ettiğiniz rakartı 11 

ôeCi' 
ı " 57 • 

arttı Arkadaşınızın mese a . de "e 
Amerikadn renkli film imalatı ğini farzedelim. Bu takdır 

bilhassa bu sene çoğalmıştır. rcceğiniz cevap şudur: di.İ·· 
Holi,·ulta bugünlerde tamamlan- - Seçtiğiniz taş 4 • 3 . . 

. udı.ır. .:11 
mış, yahut çruilmektc bulun- Bu kehanetın sırrı § ..• ıedıt 

• 50) iJfl 
muş olan 38 filmdrn 10 tanC'si Arkadaşınızın sıze . ~ 

k 1 ·1~ f diğinı:ı: 1C . yüzde yirmi beşi renklidir. Bu 1 ra amc an ı dVe et ır rf11' ·· 
gidi5lc siyah ve bC"yaz renklf'rclcn 5 mislini, yani 15 ~i çıka . t 

ilJnret filmlC'rin yakında Ameri- seÇtİİ~ııı 
~ ı Arkada.,ınız 4-2 yi kada terkcdilC"cegi anla!jı ıyor. .., 

ALEMDAR sınemasında 
1-Iarp muhabiri sahra 

bekçileri 

göre misal: 

4 ., 1 3 

11/5 55 3 
57-15 -42 

Yani 4-2 ... 

11 
n 
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Pişmanlık 

Karı koca kavga etmişlerdi 

üzel r11i gorunnı 
istiyorsunuz 

. Biraz yatıştıktan sonra adam : 

e k 1 
- lnsan hiddetle konuşur ve 

? • 
Teferruata dikkat ediniz 

leke- ---------
Ayva komposto~u ~ 

kelimelerini tartmadan söylerse 
kullanclığı bazı kelimeler için 
sonradan çok pişmanlık duyar. 

Kadın tasdik etti: 
- Haklısın... Mesela ben 

vaktiyle belediye ıclairesinde söy
lediğim bir kelime için sonradan 
çok pişmanlık duydum .. 

- Neydi o kelime?. 
- Nikah memuruna "evet,, 

demiştim .•. 

Her ev kadını
nın baş dertle· 
rinden biri de 

sofra örtülerin· \ 
deki şarap veya 

Ayva kompostosunu herkes ya
par, onu yapmaktan yapmağa fark 

1 vardır. 

meyve lekeleri
ni çıkarmak 
kaygusudur. 

l ne kadar itina edilirse 
' ne kadar titiz olunursa 

lrt·~ı: çocuk olan evlerde 
lılerı üstüne bir şey dok· 

~ııJ.arı lekelememek im 
r §eydir. 

'lııJerdeki lekeleri çok kere 
latretimizle bilgimizle çı· 
~111"~ ·1 1 · d" ,, - şo ıret en unyayı 

leke temizleme,, m:les
&ötürürüz. Büyük bir 

~<la gôzden çıkardığrmız 
, dan da çok kere menfi 
il<ttıı: 

~ke çıkmaz! 
a 1 birçok lekeleri temizle. 
\ 

1 \'ermeden ve birçok le· 
leke temizleme müessese· 
%arı acz ettikleri halde 
"- ize imkan vardır. lştc 
uunu basaracak bir for. 
tti~·orum: 
t. \·e şarar. lekelerini çı· 
1~in bira\. kükürt alınız 

~ .. Ra koyup yakınız. Tam 
.~nınm hizasına lekesi 
~re örtünün lekeli yeri· 
\asınız. Kükürt dumanı 

t lekeye doı;:rnı yükselsin 
l~kenin yavaş yavaş ek

~reeeksiniz. Sonra ora· 
bir suya sokup sab:.ın· 

~ İtice çitileyip asınız. 
, keleri sıcak su ile yıka
'li<ar, fakat sonra iyice so. 
t 
~ talkalamak lazımdır. 
tlqŞ·unu unutmayınız ki; 

•1ına yeni iken çıkar, es· 
~ Çıkarmak çok müşkül 

n imkansızdır. 

bayanlara 

l llasihatlar 
~~elif büyüklükte di

U ız varsa onlan daima 
. •tüne iliştirerek muha

. : liiç paslanmazlar. 
~'Sın kullanacağınız çelik 

' 1'r ne çok uzun, ne de 
01•unıar. 
~tunuzun yanma enli 
?a.rçası sarınız dikiş 

ııı. ığnenizi daima onun 
"ttİriniz bu suretle kay • 

~~i Yilksüğünüz olsun. 
~lcrin ikisini birden 
~ llnkansızsa tek yük. 
~r tncmek de ok dar im
'~cydir. 
~le .1~ız olsun. Biri bü -
\ ıçın diğeri daha küçük 
·~}>'rleri kesmek için, ve 

~'it. için. 
\. ltınenize daima ihri-
~ ~~ 
~ ger onu çok kulla. 
; ayda bir kere hususi 
.}'ağı ile yağlayınız. 

~ b;.~i Yağladıktan sonra 
~ t bezin üstünde dikiş 
tit ~llretıc fazla yağ onun 
~ •ın Y k d'k ·~· · ti · o sa ı tıgınız 

tr•in· 
ız. 

• 

Şrk giyinmek, yaln1Z güul ' mek ister.seniz, bu sene ince yün. 
biçilmiş, iyi dikilmiş, iyi kumaş· den yapılmış spor çorapları giy. 
tan bir esvap giymek ile müm. mekten çekinmeyiniz.. Spor kı
kün ıcleğildir. Ayni zarnanda yafetiylc bu çorapları giymek bu 
giyinişteki ufak tef~rrüata ehem. sene en büyük şrklck telakki edil· 
miyet vermek lazımdır. mektedir. Şoson giymesini seven 

Bir kadını şık gösteren §CY te- bayanlar pek az olduğu için spor 
peden tırnağa kadar uygun giyi- iııkarpiniylc bu ince yünden spor 
niştir. Şık olmak isteyen kadın çoraplarım giymeği tercih eden. 
giydiği esvaba ne kadar ehemmi. lerin krsa bir zamanda çoğalaca. 
yet veriyorsa o elbise ile yaptığı vınr, ayakları sıcacık tutan bu 
kuvaföre giydiği şapkasiyle a. modadan hemen, hemen bütün 
yakkabıya, çoraıba, kullandığı şık kadınların istifade edeceğini 
mendile ve boyandığı boyaların tahmın ediyoruz. Tabii böyle bir 
renk perdesine o kadar ıiJikkat çorap giyildiği zaman fantezi el. 
göstermeli, bu giyinişin en ufak diven giymekten çekinilmelidir .. 
bir cephesini ihmal etmemelidir. Koyu kahve rengi veya sarı ve 

Esasen moda bu mütemmim te- üstten ıdikişli spor .eldivenleri bu 
fcrrüat için her sene türlü türlü kıyafete uygun olanlardır. 

.Evvela iyi bir komposto yap
mak için ayvayı iyi seçmeniz la • 
zımdır. lyi ayvn altın gibi san 
renkte olur. İ)i kokması şarttır. 

Sapı katı olacaktır ve güç çıkar
tılacaktır. 

Böyle bir ayva satmaldıktan 

sonra onu dörde böltinüz, içindeki 
çekirdekleri ve katı kısımlan çı -
karınız. Dörde ayırdığınız ayvanın 
her dqrtte birini • ayvanın bü
yüklüğüne göre • birkaç parçaya 
ayırınız. Onları soğuk su dolu bir 
kabm içine birer birer atınız. 

Diğer taraftan ateşin üstünde 
su kaynatınız. Su kaynamağa baş
layınca ayvaları jçine atınız. Ay
valar bu suyun içinde çatalla do
kunduğunuz zaman, çatal kolaylık. 
la batacak kadar yumuşayıncaya 

kadar kaynasın. Bu hale gelince 
onları ateşten çrkarnıız ve soğuk 
su içine at.nıız. 

Onları soğuk ıııuya attığınız za
man diğer taraftan her dört a:rva 
için yarım litre suya iki yüz elli 
gram şeker koyarak kaynatmız. 
Kaynamağa başlayınca, buna ya • 
nm Hmonun suyu ile bir parça va
nilya tozu ilave ediniz. Hafif bir 
ateşte bu ııcrbcti i)ice emsin diye 
ayvalar bir ç~yrck saat kadar 
bırakılmalıdır. Sonra ayvaları de. 
likli kepçe ile slize silze sudan çı
karınız. Bir kompostoluğun içine 
muntazam ııekilde diziniz. Şuruba 

gelince onu kuvvetli bir ateşte 

koyulaşıncaya kadar çevirerek 
kaynatmız. Su koyulaşınca ayva· 
larm üstüne dökünliz. 

İsterseniz bir saat evvelden bir 
avuç kuru kara üzümü iki ka§ık 
Rum içine atınız, şişiriniz. Bunlar
la da kompostoyu süslersiniz ... 

y.en-ilikler icat etmektedir. Son -----------------------
mevsimde de gene bu akseaüar 
dünyasına güzel denilmeğe layık 

bir sürü yenilikler ilave edilmiş· 
tir. 

Size bunlardan bir kaçını gös. 
teriyoruz: 
1 - Truvakar bir spor mantonuz 
mu var? Bu manto ister emper -
~abl, ister yünlüden ,isterse 
çizgili kadifet:icn olsun onunla u
zun eşarplı kukulatayı giyebilir
siniz. Bu kukulata iki renklidir .. 
Ve yünden örülmüştür. Kış gün. 
leri soğuktan korunmak için bun·. 
dan daha münasip ve pratik hiç 
bir şey yoktur. Hem uçlan, boy
nu atkı gibi kapamakta, hem 
kendisi kulakları örterek onları 
soğuktan muhafaza .etmektedir. 

2 - Yünlü spor bir taayyörü
nüz varsa onunla ermineden ya
pılmış şu küçük kapuıon.u giyme. 
nizi tavsiye ederiz. Çene altından 
bir kadife kordela ile bağlanan 
bu başlık sizi hem çok güzel gös
terecek .. Hem de soğuk günleı:ide 
başınızı ısıtacaktır. Böyle bir 
tayyöre tokası deriyle kaplı bir 
kemer takmak çok münasiptir. 

3 - Tayyörünüze kışlrk ve 
s p o r t i f bir hususiyet 
v e r m e k , daha doğrusu 

spor tayyörünüzün bu hususiye
tini ldaha ziyade karakterize et-

Pariste yeni 
bir moda 

Harp abajurları 
Paris kadınları harbin zaruret

lerine uygun bir §ekilde yaşamak
tadırlar. Mesela kendilerini birçok 
§eylerden mahrum etmekte ve sa-~~a~~~"'-1~~ 
brrla harb sonunu beklemektedir. 
ler. 

Kendilerini mahrum ettikleri 
ııeylerden biri ve en milhimmi, en 
ha.ota geleni de hiç oUpheeiz ki 
ışıktır. 

Hava hücumlarma karşı alınan 

ışı:kları maskeleme tedbirleri de -
korasyon ıSallatkarlarına da yeni 
abajur şekilleri ilham etmiştir. Si
ze burada modelini gösterdiğimiz 
iki abajurdan bir tanesi tavandan 
inen basit fakat çok şık bir mo
deldir. Müselles kesilmiş bir ku • 
maştan iç içe çevrilerek yapılmıv
tır. Ucundaki iri boncuklar on lan 
aşağıya doğru çekmektedir, Paris 
için mavi renkte kalınca bir krep 
döşinden yahut ipekli ketenden 

İkinci model bir masa lambası 
içindir. 

Kış geceleri sobanın başında 

oturup konuşulan tatlı saatlerde 
insanların çok parlak ışıklara ihti-

yaçları yoktur. İ§te o saatlerde 
ortadaki Ilın.bayı söndürüp masa. 
nın üstündeki lambayı yakmağı 

herkes sever. Odayı yarı loş bir 

halde görmeyi tercih ettiğimiz 

zaman yakacağımız masa lambası
nın abnjurunü çiçekli bir kağıttan 
yaptırmanız çok iyi olur. 

~tı ~n i§i bitince onu he- zülmesin diye de makineye çek-

- Bir daha benim çok sinirli 
olduğumu ve sana fena muamele 
ettiğimi ötede beride iddia ede. 
cek olursan başrna bu halin ge· 
lecegini unutmazsın inşaallah!. 

İngiliz fıkrası 
N ora - Corc beni bir acemi 

gibi öpüyor .. 
Kora - Kendisine nişan yü· 

züğünü gönderdiğimdenberi bu 
işin tekniğini unutmuş olacak. 

Yamyam çocuk - Kamun çok 
ağnyor. 

Yamyam anne - Tayyarel~rin 

yalnız içindekiler yenir diye sana 
kaç defa tenbih etmiştim ben! 
Dinlemezsen böyle olur İşte ••• 

Holivutta 
Hakim - Serserilikten n,. za

man vaz geçeceksiniz .. İkide bir 
benim karşıma getiriliyorsunuz ... 
Bahse girerim ki siz hayatmızlila 
bir tek defa bile hayırlı bir iş 
yapmadınız ... 

Maznun - Yaptım efendim, 
bir sinema artistinin kolyesini 
çalmıştım. 

Hakim - iyilik dediğiniz bu 
mu?. 

Maznun - Evet. Çünkü kolye 
sahte incidenmiş .. Buna rağmen, 
hırsızlık sinema artistine binler
ce liralık reklam yapılmasına se
bep oldu. 

FALCI KADININ 
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- Bey evde mi? 
- Küçük bey mi yokıa ağa· 

beyisi mi?. 

- lzmircf.e evli bir hemıiresi 
olanı!. 

Saç ilacı 
Berber müşteriye sordu: 
- Saçlarınız dökülüyor.. Bi

zim yaptığımız ilaçtan hiç kullan
dınız mı?. 

Müşteri cevap verdi: 
- Hayır .. Saçlarımın dökül

mesinin sebebi başka olsa gerek., 

ZAMANE iLANI AŞKf 
-Matmazel, güzel yüzünüzil 

ıorunce kalbimden vuruldum, 
Size çıla-ınca ilah ••• 

- Fransız karikattlrü -

Tatsız kahve 
Londraya gitmişti. Bir müddet 

sonn bir İngiliz ahpalima: 
- İngilizlerin çayı neden bu 

kadar çok sevdiklerinin sebebini 
şimdi anladım, dedi •• 

İngiliz sotldu: 
- Nedir sebebi?. 
- Kahvenizin tadma baktım!. 

- Korna çaldrğınu duymuyor 
musunuz?. 

- Duyuyorum ama, burula ne 
fevkaladelik var •• Ben de keman 
çalarım. 

Sıra ile ..• 
Çocuk annesine koştu: 
- Anne, kuntluracı tamirciai 

geldi.. Geçen glin tamir ettiği 

kunduralarımın tamir parasıru 

istiyor. 
- Söyle sırasını bekle11in ..... 

Evvela kunduranın parasını ve
relim ıde ona arra gelıin •• 

EViNDE 
llız. meden evvel bir kağıt üzerine 

\>'}'a l' 'b. · 

yapılması icab eden bu modeli e- Bu abajuru turunç rengi, san, 
ğer siz siklamen, yavru ağzı mor mavi kAğıttan yaptıracak olursa • 
Teya çilek rengi vual dfl ııuadan nız onun arasından slizuten ışık 
yaptıracak olursanız, yatak odası sizce matıub olan ışık olacaktır. 1 stikbnlinizimi öğrenmek istiyorsunuz?. 

b. mus ın gı ı ınce iJiştinneği unutmaym~ 
"""1 olan dikiJiıli% bil.. ,'" · 

r5q1n harikul!de güzel bir a~ Gözleri yormıyan ve asabı din -

f~--. \~ !flkl 
- Hayır .• Mazinizi!. 

- Jtalyar. karikatürü-
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de ne aranır ? 
T raho mmuayenesi alhnda. açık

gözleri mi seçmek istiyorlar yoksa .. 

Yazan: VASFi RiZA Z03' J 
- Yahu bavullanmrz? 1 •• 

Dedik. 

- Onlar vapura gelecek.. de
diler ... 

- Peki ama, kart cebimde kal· 
dı .• Ustünde ne ismim var, ne 

• cismim .. Bana ait olduğunu ne
reden anlayacaklar?. 

Biliynrmusunuz 
Otuz senenin üç sene-

sini yemeğe 

hasrediyormuşsunuz 

BrczIJya1ı bir Alim bunu keşfet
miş. Keşfetmek demek de doğnı de. 
ğil ya, sadece bunun farkına var -
mış! 

Yirmi ile elli yaş nrasındalô 
normal ve sıhhatli bir insan ye· 
mek sofrasında geçirdiği saatleri 
hesaplamış ve böyle bir insanın bu 
otuz sene içinde 1.000 gUn sofra 
ba§mda bulunduğunu tcsbit etmir;ı. 

Bin giln, yani aşağı yukarı Uç 
sene .. 

Temenni edelim ki siz, normal 
ve sıhhatli bir Brezilyalıdan daha 

Paris hakkında hemen hemen 
her şeyi biliriz.. Çok görülmüş, 

anlatılnuş bir yer.. ince sazları, 

şark lokantalariyle, zaten insan 
fazla •yndırganuyor. Bir gazino 
kapısından geçerken "Saçlarima 
ak düştü., diye avaz avaz bağıran 
bir hanende dinler; camisinin 
bahçesindeki Şark kahvehanesin· 
den bir kanun taksimi duyar; bir 
lokantada, garsonun: "Bir döner 
kes 1 Pişkin olsun!,, narasına hay
retle bal:arsmız .. 

- Haydi vakit geçiyor; mua· ru: yemek yersiniz. 

Satış mağazalarının ekseri-
sirr.le Türkçe konuşur, kapalıçar· 
şıda alışveriş edıyor gibi: rah:ıt, 
rahat pazarlık eclersiniz. Eğer 

canınız çektiyse: Her cumarte· 
si ak§amı Ermeni klübünde Türk 
se oynanan bir piyesi de seyrede· 
bilirsiniz. 

Bütiin bu yerleri gezip dolaşır
ken de, İstanbul ve İstanbullular 
hakkında tafsilat vermek mec· 
buriyetindesiniz .. Kimi Balattan; 
kimi Yenikapı, Samatyadan, kimi 
Tatavla ve Balıkpazarından su
aller sorar .• Buraların, bugünkü 
halinden bahsederken, muhatabı
nızın gözlerinin parladığını gö· 
rür, neş'elendiğine §ahid olursu· 
nuz. 

f şte, bütün b u n 1 a r, her· 
kesçe malum olduğundan, Paris 
hakkında fazla tafsilat vermeden 
:ısıl hedefe, Amerikaya yollana· 
lım ... 

Bizi, Fransa sahillerinden alıp, 

Amerikan başlimanı olan Nü
yotka götürecek olan Kilin Meri 
vapuruna binmek için, Şerburga 

yollanmamız J1izrm.. Artık bu· 
günden itibaren seyahat acenta
sının emri altındayız. O, ne der
se, o olacak; nereye götürürse, 
oraya gideceğiz .• 

••• 
Paris şimendifer istasyonıan 

mn birinden bindiğimiz, vapurun 
hususi treni, koştu, koştu; niha· 
yet beş saat sonra, gecenin yarı
sına yakın bir zamanda Şerburg 
limanının gümrük binalan içinde 
nefesi tıkanır gibi durdu. Paris
tcnberi bu duruş, trenin ilk ve 
son duruşu idi. Buraya kadar hiç 
bir istasyon yapmad~n gelmiştik. 

f şte bundan sonra bütün yol· 
cular biribirimize girdik .. Bizim 
kafile reisi olan Said Çelebi, he· 
pimize, alacalı bulacalı birer kart 
vermişti. Bu kalın kağıtların üs· 
tünde ismimiz, vapurdaki mevki· 
imiz, kamara numaralarımız ya· 
zıh .. 

- Bunları b:wullannıza bağla

yınız 'da, kaybolm::.sın 1 demişti .. 

Gilzel bir usul ama, bavulu 
koydunsa bul!.. Benimki, elli ba· 
vulun, her halde en altında sak· 
lanmış olacak... Aralık .kalan de
liklerden bile görmek kabil değil .. 
Çaresiz, kartımı cebime sokmuş: 
"Trenden inince, eşyaları taşıyan 
hıımallıırın başında durur, hemen 
kulpun:ı bJğlanm... demiştim ... 
Halbuki, istasyona inince bir kaç 
adam, bizi önüne kattı. fn-gilizce, 
bağıra bağıra, merdivenlerden çr 
karıp, k>ridorlardan geçirerek, 
at meydanı kadar geniş bir salo· 
nun köşesindeki parmaklıkla çev· 
rilmiş bir noktanın önüne dizdi. .. 

yeneyel .. 

- Peki ama bavul? 1 •• 

Parmaklık arkasından, Ustüste 
iki gözlük takmış bir adam acayip 
bir lehçeyle seslendi: 

- Zobu Vasfi! .. 

Bir tngilizin çarpık ağzının 

yan tarafından, gıcırtılı bir a
henkle çıkan ismimi güç farkede· 
bildim: 

- Efendim, mevcut t.. 

Parmaklığın kapısı açıldı .• Bir 
deli gibi beni içeri aldılar.. Ada
lll1tl biri omuzlarımdan bastırın· 
ca, arkamdaki sandalyenin üs
tünde kendimi buldum.. Kaqrm· 
da, ayak ayak üstüne atmış, şap
kası başında, tüysüz kart bir h~ 
rif anide, ensemden tutup beiii 
kendine doğru çekti.. Başa gü • 
reşen pehlivanlar gibi burun bu· 
runa geldik .• Elinde, eski düğ

meli potin ilikliyen kancalara 
benzer demir bir çubuğu, eli ça
buk bir sünnetçi maharetiyle gö
züme nasıl ve ne vakit soktuysa 
soktu. 'Ust kapağı mı tersine dön· 
dü; alt kapağı mı içeri kaçtı, an
layaıruıdım ama, feryadı da ba&· 
tını •• Olan olmuştu .. Ensemi bı

rakan pençeden sıyrılıp ya~ ge
len gözlerinü uğuştura uğugtura 
parmaklıklı bölmeden kendimi 
dar dışan attım. 

Arkamdan, zavallı Amerika 
yolcularının, bu işkence memu· 
runun cenderesi önilne sıra sıra 

gittikleri görülüyordu. 

- Gözümde ne aradı?. 
-Trahom .... 
- Ne münasebet?. 

- Bazı yolcUlarda vardır da ••• 

- Bulsaydılar?. 

- Geri çevireceklerdi .. 

- Amerikaya gidemiyecek 
miydim?. 

- Elbette ... 

- Yanında nntiseptik bir şey 
görmedim.. Benim gözüme sok
tuğunu başkasına, diğer bir baş

kasına da soktu .. Benden evvel de 
daha bir çok insanlara ayni ame
liyeyi yaptı .. Bunların iç.in-de göz 
hastalığı olan bir çok kimseler 
vardır. Onun nükrobunu bana, 
benimkinin, benden sonrakine ge
çeceği muhakkak . .Buna, Ameri
kan aklı ne diyor acaba?. 

Bana kalırsa, bu "göz muaye· 
nesi., trahomdan ziyade, yolcu
lar arasında ''açıkgöz., aramak 
icin olacak .. Çünkü Amerikalıla

rın bugün en çok korktuğu şey: 

hastalıktan ziyade, ''açıkgöz,, 

bir adamın daha kenodi memle • 
ketlerine gelmesidir. Milyon ve 
milyard:rler, artık kendilerine 
rakip istemiyorlar .. 

Vasfi R. ZOBU 

Kut uçar da tavuk 
neye uçamaz? 

Tavuk için uçamaz denemez. 
Çlinkü, hepiniz görmüşsünüz. 

dür- Kovaladığınız bir tavuk uç
mıya baılar ve gene uçarak bir 
duvarın ilzerinden bile atlayabi. 
lir • 

Fakat, tavuk kuş gı"bi uçabilir 
mi ya? U?Tnaz .. Amma onun da 
kanatlan var .. Neye uçamıyor?. 

Bunun sebebi olarak, vüculiu 
büyük denilebilir .. Yalruz, ne ko· 
ca koca kuşlar var ki, tayyare 
gibi uçuyorlar. Demek, bir kuşun 
uçmasma :m!ni olan §ey vücudu 
da değilıni .. O halde?. 

Kuşlann uçmasına yarayan en 
mühim uzuvları göğüslerindeki 

hava keseleridir. Bunlar, kursak 

gibidir ve içi hava ile doludur •. 
Uçacakları zaman bu kursak şi. 

şer ve ~deta bir balon· gibi onları 
kaldırır. 

Tavuk ta ise, bu hava kesesi 
pek küçüktür, onun için, tavuk 
fazla uçamaz. 

Bilmece 

Yuknrkl r~slmde iki küçUk köpek 
görünmektedir. Bu resme bakı. 
nrz, dört çizgi ilave ederek bu ik.1 
köpeği dört köpek 3ekline sokabi
lir misiniz? .. 

Dikkat ediniz, resmin tizerirıdc 
oynamağıı hiç lilzum yoktur. İşin 
bUtUn tılsımı ilAve edilecek dört 
çizgiden ibarettir. 

Birincikfınun a~ıı mahsus olan 
bu bilmecemizi halledenlerden bL 
rineiye kıymetli bir kol saati, i
kinciye beş lira kıymetinde bir ki
tap çantası, UçUneUyo Uç lira kıy
metinde bir para cüzdanı. dördün. 
cilden onuncuya kadar birer 3işe 
bllyllk kolonya ve ayrıca 200 oku· 
yucumuzn muhtelü hediyeler ve
receğiz. 

Not: Vaktiyle haftalık olan bil
mecelerimiz bundan sonra aylığa. 
çevrilmiştir. Hediyelerimizin kıy. 
met ve miktarı da buna göre çok 
arttırılmıştır. 

Okuyucularımızın hal varakala
rlle beraber bir ay zarfında neş. 
rcdeceğimlz 4 kuponu da beraber 
yollnm:ılan liizımdrr. • 

il A B E R 
ÇOCUK SAYFASI 
Bilmece kuponu 
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Tarzan altın aslanın peşinde. 
- Dümen kırıldı ... Yelkenlerin 

ipi koptu ... Kürekler suya değmi
yor ... Cereyana kapıldı~! 

Korktukları f ela.ketlerin hepsi 
birden gelmişti: Dümen kırıldığı 

için geri döncmiyeceklerdi. Yel -
kenlerin ipi kopmustu, yelkenleri 
indiremiyecekler, fırtına onları ö
nüne k :--f:uak sürükliyecekti. 

Ger. i .e fazla yük ve yolcu ol. 
matlığı için tekne yüksekten gidi
yor, kaburgadaki deliklerden çı -
kan kürekler suya değmiyecek 

kadar yukarıda kalıyordu. En 
sonra, bunların hepsinden beteri 
de, artık cereyanın en kuvvetli 
olan noktasına gelmişler ve "Tor
pil" ismindeki bu koca yelkenli, 
hakikaten son süratle koyuveril. 
miş bir torpil gibi gidiyordu. 

Nereye? Cehennem Adasına ... 
- Bu adaya neye cehennem.. 

adası demişler?. 

Tarzan, fırtına ile sürüklendik
leri adaya ayak basar basmaz 
yanrndakilerc bunu sordu. 

Halbuki heI'kcs bu müthiş 

tehlikeli adaya sürüklendikleri 
için büyük bir endişe ve korku 
içindeydi. Hiç birinin ağzını bı. 
çak açmıyordu. Aldeta küçük dil
lerini tutmuşlar, yahut korkudan 
dilleri tutulmuştu. 

Tarzan ise, müthiş bir macera 
hevesi içindeydi. O, bilfikis, böy. 
le tehlikeli bir yere düştüğü için 
seviniyor gibiydi. 

Sualine yanındakilerden bir 
cevap alamaymca daha hızlı bir 
sesle tekrar etti: 

- Buraya neye cchennemada
sı diyorlar, biliyor musunuz?. 

Halsiz ve ümitsiz bir vaziyette 
Bir kenara çökmüş olan kap. 

tarı içini çekerek : 
- Cehennemadası derler, de

di ,zira buranın çok fena bir ef. 
sanesi vardır ... 

Kaptan, halk arasında dolaşan 
cehennem adası efsanesini anla· 

tacaktı.. Fakat Tarzan adeta kı.. 
zarak bağırdı,: 

-:- Canını, efsaneyi falan şimdi 
brak, bana hakikatten bahsedin. 
Buradan, bu kadar kor1ananızm 
sebebi nedir?. Yalnız efııane ise, 
ben böyle uydurma şeylere al
dırmam!. 

O zaman gemicilerden biri a.. 
tıldı: 

- Hayır, ldcdi, yalnız efsane 
değil.. Efsanelere, uydurma hi
kayelere ben de metelik veren 
takımından değilim.. Bence, bu 
efsanelerin çı.kmasma asıl ha.ki.. 
kat sebep olmuştur. Zira burası 

hakikaten tehlikeli bir adadır •• 
Çünkü. ... 

O zamana kadar, bot llflan 
aldırış mneycn bir halde dinle
yen Tarzan'm: 

- Çünkü. .. kelitnC6i üzerine 
gözleri canladı ve karıısındakine 
dikkatle baktı .. 

Gemici devam eıdiyordu: 
- .... çünkü burada dünyanın 

en korkunç a.slanlan vardır ve 
bilhassa "Altın aSian,, denilen 
bir tanesi onların en anlı:stchr .... 
Onu civar ada?akilcr sihirli, ea. 
rarengiz bir hayvan sayarlar _ 
Bence de onun fevkalideliği, son 
derece büyük ve nzgın bir hay
van olmasıdır. Fakat, §U mu.. 
hakkak ki, Altın Aslan korkunç 
bir hayvan .... 

Ertesi günden itibaren Tar-
zan Cehennemadasınrn Altm 
Aslanını aramrya çıkmıştı. Her. 
kes bu korkunç hayvaaıdan ka
çmmıya çalışırken Tarzan'm 

bilakis onu aramıya çıkması bU. 
tün yanırldakileri hayrete dil
şürmüştü. Fakat hepsi Tarzanm 
ne kadar maceraperest ve korku 
bilmez bir adam olduğunu bil. 
dikleri için ona takdirle bakıyor
lar, bununla beraber, kendisi 
hakkında gt!n:: büyük bir endişe 
ibesli y<l't"d u .. 

(Arkası haftaya) 

• 

Şen Sözler 
' Neye dövüyorr11ııt· 

İki .. d k d"'-·11
• edil or e yavrusu ov~ ~ 

du. Biri ötekini ayağtnnt al tJ. 
mı§, neredeyse gebertece1' 

On1arm bu kavgasını glirtı~ 
çi köpeği Karaba.~, UstiiJldC 

değe; 

- Ne '°apıyorsun? dire 
d 

. • ~ ~• 11C) 
ı. O küçilk hayvancagt,.. 

vilyorsun? ıdl 
Ördek yavrusu ceva pv-e 
- Senin gibi koca bit :ıı 

dövemem de ondan ... 

Tavşanla kapluf11 

Tavşan kaplumbağa.Ya t9' 
di. 

- Benimle yarış eder 
dedl 
Kaplumbağa, meşhur 

hatırlattı: 

.~· .• 

%1&1 
- Eski tabiatlerin dcı,· 

ııe derhal yarışa haıtrıJll~ p 
ÇilnkU Benin kendine gUV'~~ 
larda oyunla vakrt gcçıre 
lirim. tftt 
Tavşan kaplumba~ 

olruyw.ıuna §8.(ltp kalnlfŞtı .. · 

Hesap , 
uıı~ıı 

Hesap dersinde öğrc ' 
beye sordu: • 

- On kere on ne eder · . 
Çocuk, hiç dUşuıuned~ll· 
- Elli, cevabını vcrdı. 
Öğretmen kızmıştı: 

_ Na.sll olur? ~ 
- Gnyet basit, cf cndlJ11 ı 

. c oıı 
re be§ :l-irmi beıı eder5 ,ıı 
de elli eder. On, beııift il'1 

ğll mi? 

-o-- ~5e 
d··~t' 

Barometre tJ 
ePe 

Fen bilgisi muallirllİ d "'. t . peı· 
rometreyı anlatmıştı. 1 

rdıı· 
katle dinliyen çocukla 

kaldırdı. 
. sııb' 

- Farzet ki, ded1• d~ 
kalkıyorsun, barometre 

Bu ne demektir? -c.rd 
P ' • Çocuk derhal CC\'3 eğil1111; 

- Çivi sağlam d 
rnektir, efendim. 

iki yumurcak yangına gidiyor! 

---- --__,;~
' 

- Kom,uoun 
ı;ılmu,ı 

kümesinde yaııgrn _ l'&'? Dur öyley11e. .. 

,_ 

r 

- ••• SöndllnDCYO ı;tdtıCejfl"" 
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öring'in Hinden
burg' a bir sözü 

ilk Türk Fransız anıaşması 
Bu anlaşmarıın 1939 senesi 

200 üncü yddönümüdür 1 
itler'i nasıl iktidar mevkiine 

getirmişti ? 

Osmanlı tarihini tetkik edenler tan Rusya, diğe rtaraftan Avus
bilhassa Türklerle Fransızlar aı.;a· turya ile harp halindedir. Rusya 
sında iki anlaşmadan bahsederler. ile Avusturya bir taraftan da Le· 
K"'nunt Süleymanrn Fransaya histanı taksimle meşguldür. 
ynrdtmı ve Oçüncü Selimin İngi. Ruslar Balkanlara inmiye, Avus
lizlcre karşı Fransızlarla anlaş· turya Bosna Herseğe akmaya 
ması. Halbuki şimdiye kadar çalı~ıyor. Sadrazam Seyit Meh
tarihlerimizde üzerinde durulma-. met paşa bu siyasi tasavvurları 

yan bir Türk • Fransız anlaşması kavrayacak siyasi dirayetten ta. 
daha vardır. Bu anlaşma bir har. mamile mahrum bir adamdır. 

bin cereyanına tesir etmiş \'e bir Rusya ile Avusturyanın Lehista· 
muahedenin akdine yardım et· nı taksim ettikleri gözü önünde 
miştir. Bu muahede, 1739 da dururken ve Rus ordusu Krımdan 
imzalanan Belgrat muahcdesidir. Balkanlara doğru akmış bulunur_ 
Onun için bugün iki bakımdan ken o halii A vusturyanın tavas· 
günün meselesi sayılan bu an. sutile bir sulh yapılacağını dü. 
!aşmayı hatırlatmayı faydalı bu· şünüyor. Hatta murahhaslarını 

luyoruz. Lehistan hududunda Surika'ya 

'ttaı!! 1 .. 
1-0t ük memleketinde 

.:ı )'erine kimin gcçece~ 
'illi('. • 
'<ld rı işgal eder. Bitler, 

en tayın etti: Ordusu
aııa Yürümek emrini ver
lta;-ştagda: 

~ b' . ır şey olacak olursn, 
'rinıe mareşal Göring 

~ v· 
ıı· ilhelm Göring 18 se-

'>:"ıı ltlctin en mahir ynr ,.. 

-il ~· lfiUer herkesten 
lı~ıUnc itimat etmiştir. 

itler Almanyanm "bil-
li'• . . 

tizennde hayaller 
ı~lllan tahakkuk ettir. 
!? :ınUşkül işi Göringe 
~ llgijn de nnzi hüküme. 
~Ve ikt.ısadi mekaniz ,. 

eden odur. 
l,.his r. tan harbinden son-

ıgi "müdafaa kabine 

~etCötingi reis yapmış
~le bugün Göring Al _ 
~~bili işlerinde hnkiki 
~ .Jr, llit!erin imzruıı ol

t'ııa.ıneler çılmrmaya 

l!i oıo tı:rden sonra Alm~ 
l'iter adamıdır. Dllş. 

• lten~=-· i "d ili"ğin ~ . ~ın , ı nrec -
tinden d<>layı takdir e

~-~çfn Göring, ~işman 
... tun gövdesini kapla

tı . 
1ij llo meşhurdur. Hd 
t 1.e :ıneşhurdur. Siya -
lin. ınuvaffakıyeti şid. 

~ıdır denilebilir. Hn _ 
,!ııın yüzde ellisini si

eı ahııis ederek Alman 
t~I vücudo getirmiş 
"ehiz etmiştir. Gizli 
1
' tccrid kampları hep 

r. 

btır>'' • ..un 46 yaşındadır. 

clC'n 1890 a kadar, AL 
lıtıbi Afrika müstem -
tanın ilk umumi valisi 

'llııınuştur. Çocukluğu 
~Yanın ve A vusturyn
l't Ve dağlan nrnsında 
~ Umumi harpte piya. 
ha olarak orduya alın .,. 
~ "'n kuvvetlerine geç

erin ~ı ı· :ı:d og u ve ıahd Vil_ 
~an_ havacılıktaki m\i! 
:ııı llzerine Dcmirha(f 

§lir. 
" ~ar· 

lt l.ng, bir İngiliz tay " 
ııl'§unu ile yaralan _ 

ıı.r"a· 
\ı" ı öyle düşürülmüş-
•hı·en çıktıktan sonra 
( ıngendeki bir ihtiyat 

~o~ı:n~ verilmiş, fakat 
~genin nerede ol ~ 

;:il bulamadığım için\ 
Ilı, cepheye g(llclim"1 

1;,a :ınu_harebelerinc iş_ 
Qo 

'~h ringe Almanyanın 
~! tır _şeref nişanı olan' 
~Yes1 verilmi§tir. Ay: 

t harpteki meşhw! 
b,. ~İsi .Man!red von~ 
~.ı"t.. I " u. Göring onun 
8irı . ., f'l 

11. J osuna ku .. 

~anisindc Göringe 
i ~·en Amerikanlar~ 
~· t!?ııri verilmişti. Fa . .' 
~'Ya döndU ve !ilooü!l 

1ı1.._·llrban r· ~ 
.~la . ı şere ıne, sag 
ı 1 tile beraber, ka. ." 
"'il• 
~ 1/"dıktan sonra du ~ 

ıra, ,. 
r Yanın "kurtuluı:ı" 
tııt'n .. 

•it· uyordu. Mağlup 
.. ~ ''c parasız tayya
"llcl 

"a.~ an kalktı, lsveçe 
"' a~ıbüyUk bir tees ~ 
'<ll:?ı ~ 

~- dugunu, morfine 
~'.'llve • 

\p.., ... bu yüzden bir 
~a\'f ' ~~ ' 

Ye yattıgmı sôY-\ 

~ 
l°aher, 1921. de Gö ııı \ 

~l'~gi )ine Almanyada görüyoruz . 
"Yahudi cumhurıy<>tP' dediği ida • 

\l'ElYe karş1 çarpıı;maya azmrtmiş 

bulunmııkta.dır. O scrıeniıı teşrini _ 
evvcliııdc Jlıth-rı ı ıı;mini ilk dcf:ı. 

iııifüo:- ve gidip on.ıı le beraber ça
lıgmay~ başlıyor . 

Göringin, netice itibarile en bü
t yük muvaffakıyeti, onun iktidar 
mevküne gelmesinde oynadığı mil- Jllfler, U:ış\'cl.il olılul<fnn soıırn Güriıı;.;lc hrrnbl'r Ilinılcrlmrg'un 
hinı roldür. Filhakika, Bitler, bu. ) :ı.nuıdu. 
günkli mevkiini ona b<>rçludur: { 

Almanyanm ihtiyar Cumhurrci - nanarak, Bitlerin bütün verdiği 1 sına müsaade vardı. Tank \•e tay _ 
si Hindcnburg nnsyonal sosyalist kararları imzaladı. Bir hafta son- ynro yapmaya hakkı yoktu. Hit _ 
partisinin liderini hiç bir zaman ra yapılan in Uhaplarda da, nazi ler kendisine: 
ba.şvekil yapmak niyetinde değil _ partisi rakipsiz kaldığı için, tama- - Dünyanın en büyük hava 
dL Fakat bir gCn onn: "Azlettiği.. mile iktidara sahip oldu. kuvvetini teşkil cdcc<.'ksin, dediği 

niz başvekil ~encral Kurt von 1934 haziranındaki "temizleme'' zaman Göring işe, "havacılık spor 
Schleicher ordu ile Berlinc yürü • hareketinde de Göring büyük bir birliği" ni kurarak başladı. 
mck üzere. Sizi tevkif edecek" di- faaliyet göstermiştir. Hitlcr tay _ Bu tcşckkillde binlerce genç tay 
yO bir haber verdil<>r. Bunun Uz<.'ri~ ynre ile Münibe gitmiş, eski arkn- yarccilik oo;-rcnmeye başlamıştı, 

ne Hindenburg elleri titriycrek, daşı Roehm'ün ve ona mensup Yine Cöringin hususi polis kuvvet
Hitleri baş\·<.'kil tayin eden karar _ kimselerin idamım emretmi§ti. O, lcri diye kurduğu teşkilat dn ha -
name.}i imzalad! (30 kfınunusani cenubi Almnnynyı "temizlerken'' kikatte talimli asker yetifiliriyor • 
1933). Göring de aynı "temizleMc'' hare- du. Hitler 1936 mnrtrnda Reni iş _ 

Halbuki, General von Schlcicher kC'tini şimali Almnnyadn tatbik et- gnlo karar verdiği zaman Gödng 
in: Berline yürümek üzere olduğu ti. orduya, bu teşkilatta yetiştirilmiş 
haberini Göring çıkarmıştı. Göriııg, Bunlardan sonra Göringin en 56 bin asker <Jaha ilüve etti. 
H.iııdenburgdan bu imzayı alınca, bilyilk eseri, Alman ordusunu ye - Hulasa. Hitlerin biltün planları _ 

ilhclmstrassedc birikmiş bekli _ ni baştan Y.urmnsı olmustur. Gö - m kuwedcn fiile çıkarmakta en 
yen htılka koşmuş: ring bu isi üzerine aldığı zaman büyUk rolü Göring oynamıştır ve 

- Hitler başvekil! diye ilnn et- yani 1933 de, Almanyanın ancak bundan dolayı Hitler Göring için 
nıişti, 100 bin nskcrlik bir ordu \'C llir "benim en iyi adamımdır" der. 

Sekiz ay sonra da eski bnşvo- miktnr topçu kuvveti bulundurma- (Life) 
kil~ ''on Schleicherle kansı öldü
rUldU. 

Hlndenburgun tasdik ettiği 
kabinede Hitler henüz nazi olmı -
yan partilerin elinde esir bulunu • 
yordu. Hitler için şi~di bir mcse. 
le vardı: 

Nasıl etmeli.- de diğer partileri 
ortadan kaldırmalı? 

Bunun cevabı, 28 gUn sonra, 
Reichstag yangını ile verilmiş ol • 
du. 

Bu anlaşmayı yapmaya müessir kadar göndermiştir. Fakat Lehis
olan başlıca iki şahıstır. Bonne. tan kadar giden Osmanlı murah. 
val paşa ve lstanbuldaki Fransız haslan karştlannda yalnız Avus. 
sefiri Vilnöv. turyalıları bulmu~lardır. 

Bonneval paşa ruhi maceray<ı Rus murahhaslarının nerede 
metfun bir Fransız serserisidir. olduğuna dair sorulan suale A
Kendisine kalırsa Büyük isken· vusturya murahhası Talma'm 
derin ve meşhur Şarlman'm to· verdiği şu garip cevaba da inan.. 
runlarmdandır. Fransadaki mev· mışlardır: 

kii haris ruhun-u doldurmaya kafi J - Haberim yok yalnız başve-
gelmeyince İspanya ordusuna! kilden bir mektup almıştım. Gece 
geçmiş, İspanyollarla beraber çadırda okurken dışarıya çıkmak 
harbederken iyi bir kumandan ve ı lüzumu hasıl oldu, dönünceye ka. 
mahir bir yağmacı olduğunu is. dar mum devrilmiş mektup yan
bat etmiştir. Kısa bir zaman son· mış mektupta ne yazılı olduğunu 
ra İspanyollarla arası açılın~a sordum cevap gelinceye kadar 
Avusturyaya geçmiş ve Avustur. bekliyeceksiniz. 
ya ordusile beraber Fransaya Osmanlı murahhaslan bekleye 
karşı harp etmiştir. Bir müddet dursunlar, Rusya ve Avusturya 
sonra bir Avusturya kumandanı birdenbire hudutlara tecavüz et. 
sıfatile Osmanlılar aleyhinde mu· tiler . 
harebeyc iştirak etmiş, Varadin Rusya. ve Avusturyanın büyü· 
muharebesinde Osmanlr ordusc. mesini hiç istemiyen Fransa, se. 
n~n bozulmasına sebeb olanlar firi Vilnöv vasıtasile Fransızların 
arasın-da bulunmuştur. bu meselede yardım edebileceğini 

Fakat Avusturya ordusunda Babıaliye anlattı. Ve bu işte Ah· 
umduğu mevkii elde edemeyince met paşanın yardımından çok 
Osmanlılara iltica etmekte hiç istifade etti. Ahmet paşa diplo. 
bir mahzur görmemiştir. mat sıfatile işini bitirince Yeniçe· 

Zeki bir adam olduğunda şüp: ri orldusile harbe gitti. Bosna ü. 
he olmayan Bonneval din Öeğiş. zerine yürüyen Avusturya ordu-

Bunun üzerine, yüzbaşı Göring tirmeden Türkiyede bir mevki sunu karşıladı. ,Yeniçeri ordusu 
sa.dece Prusya emniyet nazrrı ol - kazanamıyacağıru pek iyi takdir oldukça ıslah ~ilmişti. '.Avuııtur_ 
duğu halde, derhal ve tek başına etmiş, hudJdu aşar aşmaz ille işi ya cephesinde Ahmet paşa Rusya 
harekete geçti, sol cenah muhale - isliim olmak olmuştur. Bundan ccphesinae Macar mültecisi Ba· 
fct liderlerini bir iki dakika içinde sonra ona tarihte Bonneval ismifo ron Dötatri ordunun ıslazına bir 
tevkif ettirerek tecrid knmplannn <değil Ahmet paşa ismile rastgele. hayli yardımı dokundu her iki 
gönderdi. leceğiz. Bonneval'ın isHim <.'luşu ordu taarruza geçebildi. Bu ol1!1u. 
Hindımburg ya muztar knlarak, .Allns Ol<ynnosun«lıı. bir Jmr~nn gcınM Jınlinılıı ılolnşnıı Alman Cep zırlı. Osmanlı tarihinin çok karışık bir Iar ilerliyerek yirmi sen-edenberi 

vahut komünistler ihtı·ıa· 1 l1az"rl0 
- !ısı "J>eut~rJılan•l'' Jll 1icar t 1 1 t 

"' ... .. n ' • • c 'c .ro <'II \'n:mr :ırını chıut cdrn 27 lik devrine rastgelir. Birinci Mah. Avusturyalılar elinde bulunan 
.. mışlardı~~ç;!arılan~şayJ.aya i - ı.n:ıılo~ ~mut tahttadır. Devlet bir taraf· "Lütfen sayfayı çeviriniz,, r------------------------------------------------------------------------_:__:.._ ______________ ......;~....:.,_--...:__:_:__ __ .....:..... ________________ :.:......:.....::._..:.:....:.::......:..... __ ..:.:.... 
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G. ~'C\.l\.İF SEllI'MJl 
~ G. A: das Abspanngcrüst 

a zlnclrlcmo iıolfıt<ir n der Tellerisolntor 
b lirtnn iyon için i:r.o!:ı- (Kettenisolator; cin 

tür (mUcerrit) Hüngeisolator) 
c top rnk hattı ' :ızi ft>• ini • b dC'r Überspannungs. 

ı;ürr.n kısnn schutz (Kathodenfall 
el Jmrni hntta (7 Y<') ı:,i. Ableiter) 

<lr.ıı trl c dic Erdschicne 
ıl der Lcilungsdrnht (zur 

6. F: le chcvnlct d'nrret Freileitung 7) 

il l'isolateur n plalcaux 
(isolateur en chninc ou 

7. HAYAi IIAT 

a chapelet; un isolnteur a elektrik direkleri (ue_ 

suspendu) mir örgü dinfü) 

b ln protection contrc b y:ın koll:ır 

les surtcnsions ( etouf_ 
feur m. d'nrc'.J, di. posi. '7. F: la lignc aerienno 

lif m. do mise il la a le poteau de lignr (PY-

terre) lône m. en trcillis) 

c le rnil de miso iı la b le support transvers.ıl 

terrc 

ıl le fil ele lignc (vers la 7. 1: tho ovcrhead line (thc 

ligno acrienne '7) longdistance linc) 
a the polo for overh<'ad 

G. 1: thc strııining frame line (the Intticc 1>0le) 
or "tower" 

a the plnte insulator b the cross nrm 
(tho chain insulator; 
n suspension insulalor) ... '. A: dir Freileitung (Übcr-

b thc lightning nrrcs- b.ndleitung) 
ters (lhCI cathodc drop n d<.'r JJ(litungsrnast (Git· 
nrrcster) termast) 

c the earthing bus bar b der Quertriiger 
d thc condurtor (to the 

O\'crhearl line 7) 8. l 'AGLI J<:NTERÜl'TÖR 
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b das Laufrad mit ricn 
Laufschaufeln 

c der Abdampfaustritt 
(führt zum Kondensa. 
tor unler der Turbine) 

tl der Gchiiuse • Oberteil 
(mit den innen einge. 
sctztcn Leitschaufeln, 
die sich zwischen die 
Laufschaufeln b schie. 
ben) 

e der Frischdampfstut-
zen 

f die Dnmpfzuleitung von 
der Hochdruckstufe 

g das Kniestück (gehört 
zwisehcn e u. f) 

h der Hochdruckteil 
l ·G der Turbogcnerator 

7. TE\.ZIAT TABf,OSU 
a iiletlr.r (iilçifür) 

b i o.rt'tlrr 
c tam:im ,.c ayar cihaz. 

lart 
cl trv'liat ~r.ması (kroki) 
e fr<•lmno;amet:rc 

(miitena' ih 'e~-a üç 
!!i:ıfhalı en<'ynn f<"ker· 
riir nde<ll ölçüc;ii) .. F: le tableau de distri-'. 

bulion (tablcau de com. 
mnnde) 
n lcs instnımnnt~ m., 
1> Ies signaux m. 

il 
il 
ıl 
!I 
ıı 
,ı 

:ı 

ıı .ı 

il 
lı 
ıı 
h 
ı· 

ı' 
~ 1 

IX 

c les appareils m. de 
rcglagc 

d le schema du couplage 
(schema de la d.i.stri
bution) 

c le frı!qucnccmctrc, mc
sure le nombre d'ıılter
nances (la frequenec, le 
nombrc de pcriodcs) du 
eourant alternatif ou 
du courant t-0urnant 
(cournnt triphase) 

7. 1: lhe switch - bonrd 

n the instrument panel 
b the control dcsk 
c the regulators 
d thc mimic diagram (i. 

e. thc diagrnm of con. 
ncctions or conncxi. 
ons) 

o the frcquency metcr. 
mensuring the altcr. 
nations (the frcquency, 
the number of cycles) 
of thc singl<.'phıu;c or 
the three - phase cur. 
rent 

7. A: die Schnlttnfel (Schalt
wartc) 
n <las Instrumentenfeld 
b da.s Signnlfcld 
c die Rl~gler 
ıl dic SchaltungsUbPr. 

ııılch~ (du ~.haltac'he

ma) 

U7 
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Alfifil<etrölk<§l Cnüveu~ü ~~
11

nıı<ctl~ ©iki 
y©ln gençDerölfil ~~k t~lböy~~~ 

ve Amerika yerlilerinin etrafında fır dönen be gaz kadınlar 
ris modasına göre . g:~ 
damarlanndaki kanı)' il 
den ı;üzcl genç kadıt'I 

20 AlART. - "Muhtelit finivcrsi. 
tclerde mu:ışeret kaideleri" ne dair 
kitabı lrorıştırırken, erkeklerle ıı.. 
raber tahsil gören gene kızların 

koca bulmakta çok müşkülata uğ • 
rndıkl:ırını öğrendim. Arkadaşları -
nın verdJği randevulara gitmlyen 
genç kız, arkadaşlan arnsında sar 
ye beceriksiz tcl:ıkki ediliyormuş 

'e bu yüzden herkes kendisile nl:ıy 
ediyormuş. Halbuki randevulara 
gitse, bu harekeli kendisile evlen -
me~e razı olııcak ciddi delikanlı -
yı ürkütüp kaçırıyormuş. Kitabın 
muharririne kalırsn bu meselede 
hududu muhafaza etmek çok süc 
oluyormuş. l\tanmafih bu zorluğu i. 
tlrllf eden muharrir yine genç kız. 
lam ikisi ortıısı bir hııreket tarzı 
seçmeği ta'Vsiye ediyor. 

Kitap, Amerikan delikanlıların 
genç kızlıın baştan çıkarmakta çok 
becerikli olduklarını söylüyor. A -
meriknn üniversitelerinde okuyan 
genelerin oşk hususunda muayyen 
tabiye sistemleri vardır. Ömrünil 
kadın -arasında koşmakla geçiren 
es'k1 bir Don juan aşk harbinde çok 
'mQessir birknç taarruz sistemi ol· 
'dn~nn kayçledlyor. Bu sistemleri 
muaşeret kaideleri kitabı şöylece 
hu1Asa etmektedir. 

Basit ıısul: "Deliknnh kollarını 
arkada~nın omuzlannıı sararak: 
"Üşüyorsunuz galib:ı, der, birnz 
aaha yaklaşınız siıi ısıtayım.'' 

istihzalı usızl: ''Doğrusu süzelim, 
:tin kadar mutnassıp bir protestnn 
olduğunuzu zannctmemişlim . ., • 

Rluak4r slstcm: "Cok iyi nnlıyo. 
rum, segillm, benden başkn kimse. 
nin yanında bu tarzda hareket et -
menlze lmklin yoktur, f'nknt bana 
gelince iş ramamiylo değişir, çün -
kü hakkınızda beslediğim hislerin 
derinliğini v<ı snmimiliğini bildi • 
E?iniz için b:ınn ilimnt eılerslnlz 
her halde.'' 

Eelıcfl sistem: "Bugün öpilşme· 
nJn ortık eski ehemmiyeti kalmn· 

Belgrad.ı muhasara ettiler. 
&-ırk harbin devamında fayda 

göremiyen Rusya ve Avusturya 
sulh müza,keratına yanaştılar. 

Türkiyenin müttefiki sayılan 

Fransa tavassut teklif etti. Ve 
1739 senesi eylülünün birinci 
gilnü Bclgrat muahedesi imza 
edildi. Bu muahede Osmanlıların 
Avrupadan yavaş yava~ çekilme· 
ye ibaşlaldıkları tarihtcnbcri ilk 
defa olarak a.ktcdilen galibane bir 
muahede idi. 

e der Frequenzmesser, 
miBt die Wcehselzahl 

( Sohwingzahl' Fre
qucnz, Perlodenzahl) 
des Wecbselstromes o· 
der des Drehatromcs 

mıştır. insanlar biribirinin elini 
sıkarken kötü bir düşünceye sııp -
lanmadıklan gibi kucaklaşırken fe
na bir fikre kapılmazlar ... 

Kitabın muharriri bfitiln bu ha
reketlerde mahzurlu bir nokta gör. 
milyor. :Fakat bir deliknnlının nğ • 
zından: "Niçin senç kızlarda er
kekler gibi evlenmeden bir tecrü
be sahibi olmak hakından mahrum 
olsunl:ır? Ben hislerinden ve huy. 
tarından emin olm:ıdığım bir kızın 
imkanı yok evlenemem." tnrzındn 
bir cilmlc işlden genç kıza o deli. 
kanlı ile ıı"Örüşmekten ''nzgeçmesini 
tavsiye ediyor. 

Bu fikirler hiç de yeni değil .. 
Eski lloma muharrirlerinden Ovi. 
din Ars Am:ıtoria isimli kitabında 
buna benzer tasvirler görmek müm
kündür: "Kadının :ırk:ısmda otur -
muş ndnma dikkat ediniz, diyor. 
Dikkat ediniz ki, diziyle sevgilinizi 
tazyik etmesin. Hafif ruhlu k:ıdın -
lnnn kalbini knznnmnk için küçük 
şeyler kafidir .. " :MQnasip bir za • 
manda bir kndına ynnındn yer ver. 
mek, bir oşkn b:ışl:ıngıç bile olnr." 
Den bir çok mühim futbol m:ıçla -
nnda, Ovid kitabını okumamış, 

hııtlA lliUn muharririn ismini bile 
işitmemiş olduklarına emin oldu -
ğum bir çok delikanlıların bu nnsi
hatc uygun bir şekilde h:ıreket et • 
tiklerini gözilmle gördüm. 

21 MAlff FORT WOllTll. - Tek. 
sasın dört büyük şehri Tnr. Birnz 
evvel n)Tildığım Dellas bu memle
ketin şar1nndadır. Ktı'Vuşm:ık üze
re olduğum Fort Worth bir garp 
şehridir. Houston bir cenup şehri 
San Antonio ise bir t pnnyol ,.e 
Meksika şehridir. Fort Worth'da in· 
diğim oteli üniformalı knclınl:ırln 

dolmu~ lıuldum. 
''llcyıız saten giymiş, ına· 

vl ipekli mantolara lıOrünmOş, b:ış. 
lnr:ına :sırmnlt ve nllın zincirli 
yüksek ..kcpil"r geçirmiş göğüsle -
rinde nişnnlıırla dolnş:ın polisler 
kimdir? diye sordum. Cevap ,·er -
diler: 

- Hunlıır Rebercaslardır .. 
- Y:ınl? diye sordum. 
- Bir krıın mason teşktltıtının 

kndın lmludur ccv:ıbını nlchm. 
- Bu saliplcr, im yıldızlnr ne 

oluyor? Sualim. 
- Bu teşkUiılın birçok derece ve 

rQtbeleri \•nr. Bu işaretler o rütbe
lerinin alametidir. cevnbile karşı _ 
l:ındı. 

Bu bey:ıT. askerler nrasıııdn sı • 
kışmış kalnıı' , ·azi)'etle, demokrat 
bir memleket olrın Amerikanın baş· 
ka isimler altınd:ı, aristokrat lılr 

x 

8. l\IONTAl 

8. F: la grue de montage 

8. l: the erect.lng cranc 

8. A: der M.ontaıekran 

E 
Havai tevaıat t••••••• ,. ı L'lft•t:allatıon ae 
dlst•l'!:,utıon a ı•a • llb•• cen pleln alr) l:The 
Outdoor Subatatlon, A: Dle ,.rellut''t•c:hal• 
tauıage. 

l. TEVZİAT B1NASI (el&· 

hUde, içinde te\'zfat tab
losu bulunur) 

l. F: le b!timent de distrL 
bution (a l'lnterleur: le 
tableau de commandc) 

ı. t: the conlrol house (in 
lhe interlor: Uıe con. 
trol room) 

l. A: das Schalthaus (im In.. 
nenı: die Sc.haltwarte) 

2. KOLEKTRtS BAR (çu
buk) CD 5 den gelen al. 

il 

cak t.evottUrlU ttrcyanı 
ı;cttrcn) 

1. F: la barre eollectrice il 
(mı~no le ooura.nt lı. ba11. 

se teruıion de la gcnlıra
lriec D 6) 

2. t: the bu.s bıırs (eonvey 
low • tenston power 
from generator D 5) 

2. A : die Samme18chlene 
(fUhrt Niederspannung 
vom Stromerzcuger 
D 15) 

3. TRANSFORMA:ı'ÖR 
a alr.ak tevcttftr (cere
yanın gtrdlğf yer) 

h yUl,!'lek tevettür (çı.kT-

11) 

c yaf kabı n 50ğotma 

tertfbab 
S. l': le trnnsformat.eur 

cemiyetin kademelerini yaşııtnıak -
ta olduğunu takdirle se) reııim \ "C 

sevindim. lnsonların tabiatı tuhnr. 
tır. Demokrat hOkOmel ferdin gu _ 
rurunu ıntmin edecek unvanlar 
vermeyince o gururunu tatbik için 
Jmşka kapılara baş vuruyor. nairuu 
bir filminde insanın lılr unvan 
ihtir:ısını ne lrnd:ır güzel :ınl:ıtı • 
yor: "llen unv:ıııı olnııy:ıııl :ı rın 

başkanıyım." 

Fort Wortdn d:ı Dcll:ısd:ı oldıı~ıı 

gibi Avrupa htidiscleri yüzünden 
heyecana düşenlerin sayısı l.ıir 

hayli çoktur. Gııztelerin biribiri ar
kasına çıkan tabılarının mü\·ezzi • 
in elinde görünüşile halk t:ırııfın -
dan kapılması bir oluyor. Akşam 
üzeri bir iş ndamı lı:ın:ı şu sözleri 
söyledi: 

"- Yapılacak başka iş kalmndı. 

Du adamı durdurmak lazım. Ya,•oş 

ynvnş biz de tehlikeyi anlamağa 

başladık. Düşününüz bir kere, ya • 
radılışlan itibarile çok neşeli ve 
nikbin olan çocuklarımız bile mas
ke kullnnm:ıyı öğrenmeğe mec -
bur oluyorlar. Fransa için c:ırpış _ 
mak tabii mevıubahs değil. Fakat 
olduğumuz gibi yaşamak için çnr -
pışmak zahmetine, tehlikesine ve 
mnsrafın:ı de~er.'' 

Sordum: 
- Bu düşünceyi lınlk n:ısıl ktır . 

şılnr?. 
- Halk bütfın h:ıtnlarınn rof;men 

cumhurrcisinin urk:ısınd:ın gide -
cektir •. Huz\·eıt fıknrn lınbasıdır ve 
bö)ife k:ı.lıyor. 

22 MART SAN AN1'0NIO. - Çi. 
çekler nrasındn kaybolmuş eski 
bir lspnnyol şehri .. ller tarar sarı 
ve penbe gül korulukl:ırile kapalı. 

Kiraz n~ııçların· ı çiçekli gölgesi 
bir cennet. Fakal tren tarifeleri 
yUzündcn bu sUzel şehirde nncak 
bir koç snnl kal:ıblleceğiru. Gider. 
ken lokanta ,·agonunda karşı: .nda 
garip bir ndam vardı. Ne babasına 
olursa olsun sulhu muh:ıraza etmek 
taraftarı bir odam. Coşkun bir ilı -
llrasla söz söylüyor, cilmleleri ken. 
disllc sanki harbediyor. Yalnız A -
merikanın yeni patlayecnk bir 
harpte bitaraf kalmasilc iktifn ede
miyor, A'VJ"Upa millcllerinin de si. 
J:llıı bırakmasını istiyor. 

- Ya milletlerin )'aşadıkl:ırı top
rnklarn göz dikenlere ne yapmalı? 

- llırnkm:ılı, gelsinler, l~ili et • 
sinler. 

- Kendimizin, ailemizin çoluk 
çocuğumuzun esaret hnyatı :rnşn -
ıunsıııa ıı:ısıl tnh:ımmül olunur? 

- Ben karımın ve çoculdnnmın 
bir bomba altında parçnlanmal.1 • 
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randan ıı.t: cs.ıreı lı.ı~ atı l ş:ııııa lJ. 

rmı tercih ederim. 
Ce,·np Yerdim : 
- Jlic de sizın fıkrinızde clciiıl ı ın 

doğru u. mr Lıomb:ı ile n :ırç :ı laıı -
mak bir d:ıkiknlık ı7.lır :ı plır. Bir 
ıecrll komııı içersinılc olmek ise 
uzun \ "C korkunç bir azap olur. 

- Her h:ılde mnllıl J... tnı :ı kt ın, 

\·cra gazle ölııwl,tcrı korkıınç ulın:ı. 

s:ı serek. \'ııkıa llr.rlı :ı l ol ıııck lıic 

bir şey ılr~ildir. Fnknt moılcrıı 

harp :ırk:ısırııl:ı nı:ıliıl ıııillC'llcr lıı -
rakı yor. 

- Harbin önunc ı;:c \·nıek icin ç:ı . 

hşnı:ık J:izım oldu{;unıı iıık.ir cimi. 
yorum. Fak:ı t nıül:ı:ırrızııı arımı n :ı 

hoyun eğmek ş:ınl:ıjı kabul etmek 
elemektir. HııP•ukl ş:ı nt:ıj lı :ı rbc çı-

1.:nn en doğru )'oldur. 
- Ha)'lr, dedi. Her şnnlajn istediği 
ni vermek mümkünclur. 

- Elinizde dellil ki lııı ! Zira siz 
sefalet ve ümitsizliğe duşü nC' e\'e J,a. 
dar şanlnjcı istemekten v:ızgeçmer.. 

Muhnt:ıbım in:ıt ediyor ve öfkele. 
niyordu: 

Tu1sa büyük b.r şehirdir, niı- i 
fusu Nantes ve Havre l:adar .. Fa· 
kat ptanı bu şehirlere hiç benze. 
miyor. Orta yerde gökleri de· 
kn binaları ihtiva eden merkezi 
şehrin etrafında otuz sene evvel 
yapılmış eski şehir var... Dük· 
kanlar. mağazalar, lokantalar, is· 
tasyonlar burada. Burası bahçeli 
yeni şehirle s-rrçevelenmiş. · Balı. 
çeleri aklın kabul etmiyeceği ka. 
dar geniş ve inamlmıyacak kadar 
çok .. 

Fransada şehir yakınlarında 
birkaç büyük malikane bulunur. 
Fakat burada milyarderlerin bah
çelerinden ibaret ayrı bir şehir 
var. Tulsadaki zengin evleri bana 
Balzak, Modestc Mignon isimli 
eserinde anlattığı Havre köşkle
rini andırıyor. Bu şehrin serve. 
ti denizden gelmiyor, pctroldan 
geliyor. 

Tulsa dünyanın petrol merke. 
zidir. Bu şehirde üniversiteyi aç
tıran, orkestraları kuran, ilmi cc· 
miyetleri yaratan petroldur. 

Rouende asalet ya limandan. 
ya pamuktan gelir. Burada asalet 

şercr dedi[iiıniz bir his \"ar. Ameri. 
kıı lılar ve Fransızlar urihin hiç hir pctroldur. Tulsanın prensi, bu. 

ranm hem Rokielleri, hem de devrinde fikirlerinize işlir:ık etınc-

- Ölmekten dııh:ı iyi her lınlıle! 
- Pakat ne olursa olsun insanda 

Mescn ve Sezan olan petrol kra. diler. Ye şereflerini mulınfoz:ı et • 
mcği bildikleri içindir ki bugün 1r P ... dir. 
mlllellere nazarnn dıılı:ı serbe~t ve Şehrin hususiyeti, yıldırım gi-
daha lıahtiynrclırlnr. bi alabildiğine genişlemesidir. 60 

- T:ırih, t:ıyy:ırcnin hcnür. ic:ıl sene evvel burada göçebe halinde 
cdilmcdi[ii z:ımand:ın b:ılıseden bir yerliler dolaşıyordu. 1882 de 

Misurir Kansas, Teksas hattının 
masaldır. Her halde lmgiin kısa bir 
zaman içersincle, icnp eden fe<l::ı - mühendisleri demiryolunu, yer-
k:irJıklnrn kallnn:ırak lııırntcn sn • lilerin dolaştığı bu sahaya kadar 
kınmnk dolı:ı lloı;-1 olur. Aksi tnk • uzatmağa karar verdiler. Tulsa 
d:rde hep rnnhvolne:ıqız. Hem niçin bu sayede doğdu. Tabii bir filmin 
harbedlyorsunuz? Demokrasi için doğuşu gibi, 1889 da Amerika 
mi? Yoks:ı lıOr:riyel için mi? ilen hüktlmeti, toprağı yerlilerden sa. 
yer ytlzünıle hunlann olduğuna i - tın aldı ve işletmek isteyenlere 
n:ınmıyonım. dağıttı. Tulsa büyiidil .. 

Kıırşımdııkl çok öfkelcnmi~ti. 1894 de bile yerli ahali arasıra 
H:ırp aleyhtarı ile aramızda :ıdet:ı şehre hücum ediyor, mağazaları 
kücfik bir nnıharcbc oluvorclıı. yakıyordu, şimdi pencereden gör. 

25 Mart Tutsa - Konferans· düğüm tepeler eşkıya kaynağı ol.. 
lann programında bu ismi okur muştu. 1901 de de şehirde bin 
okumaz, esrarlı bir garabetle kişi vardı. Bu miktar 1905 de 
karşılaşacağımı sezmiş gibiydim. 700 e çıktı. Bugün 150.000 dir. 
Şimdi Tulsa otelinin on altıncı Burada birkaç ay içerisinde bir 
katındayım. Penceremden Rouen servet yapılır, yahut servet yenir. 
tepelerine bcnziyen tepeleri gö· Bir petrol kuyusu imana bir 
rüyorum. Kumlu yatağı üzerinde hamlede 10 milyon dolar kazan
Arkail'Sas nehri kıvrılıyor. Uç..~ dmr. Bazan da boş yere kazılan 
suz, bucaksız bir fabrika, kırmızı 1 ve içersinden petrol fışkırnu • 
t~.ğ~~lı ~lcr, ill:bahar yeşiline I Y.~ bir kuyu on milyonu iflasa 
burunmuş koruluk yamaçlar .. Ve t sürükler. 1939 da h~üz elli sene 
sonra iıer yerde, hat.ta avlularda, 1 lik bir şehir olan burada muhte. 
mcydanlard_a. evlerın. ~tr~fın~a şem bir kilise, faal bir hava lima
saffıharp nızamında dızilmış bın m, 2000 talebelik bir üniversite 
Jerce otomobil... var •. G<>U sahaları üzcrinde Pa. 

XI 

& la b853o ~n "(l'cn· 
tree f.,) 

4. t: tlıe insulator !ramework 
(tho ln.eulator supportlng 
brldgc) h la baute tcn.slon (la 

sortie) 
o lo hac n hulle avcc lcs 

nervures de refroidisse

mcnt 

S. t: the transformer 
a tbe low.tension side 
h tho higli - 'tension sldo 
c thc oil tank with racli· 

at.or !ins 

3. A: der Umspanner 
(Tnumormator, WancL 
Jcr) 

4. 

ıl dle Nledcrspannungs. 
sclto (der Eingang) 

h d.ia Hochspannun.gssci
te (der Ausgang) 

c· der Ölbehalter mit den 
KUhlrippen 

ızoı.ATORLlm (mü. 
ccrritler) m~c;nedl (ı:l'h· 
pıı) 

a asılı yekpare müccrrlt 
(lzolitör) 

4. F: le chevalet des isolo. .. 
teunı (le portiquc des lso. 
lateurs) 
n. l'isola.teur nuspendu 

en une plcco 

n. Uıe suspenslon insula. 
tor, mnde in ono piccc 

4. ı\: das Isoln.torengerüst 
(dlc IsolntorcnbrUeke) 
n. der Hiingc - laolator 

nus einem Stück 

5. YtlKSEK TJ<~\~Iı."TI'CR 

ENTERÜPTÖR (düğ· 
mest) (tazyikli ha\'n. ile 
i~liyen cntcrüptör) 
n cnteriiptör kolu 

5. F: l'inlcrrupt.eur de la 
haule tC'ns!on (un inter
nıptcur a detente action· 
no n l'nir comprime) 
n le JeviC'I' d'intcrruptı-ur 

5, ı: the lıigh - tcnsion 
swileh (an cxpanslon 
cireuit • l::reaker opera
ted by oc-npressed alr) 
1\ the .svit~h (or contaet) 

nrm 

5. A: der Hr 'ilispıınnungs. 
achnlt.er ("•io dureh 
Druekluft bctiitiMn 
ExpanB!ol ~chaltcr) 

a der Schnlthebcl 

!139 

nuyor. 
1 

rıl 

25 Mart - Dost 8 
• 

ruyorlar: "Hindli i~ 
niz Amerikan ye~~ı ?ı• 
ister misiniz?.. ·•şuP., 
Amerikada hain yeri~ 
Şuracıkta Pavhusl<• 
kabilesinden kalan ~ 
şıyor. 1871 ide hük 
lenin elinden Kansa5 • 
!arını satm aldığı "ald 
yerleşmelerine ın~ . 
Fakat bildiğiniz gı~ 
tarda petrol madetı~ 
Ve yerliler de zeng 

- Yerliler mi. el 
- Evet, bugün)' 

de müşterek petrol 
Kabilenin müşterelc 1 
milyon franktan fal 

- Kaç kişidir bU t 

- 300 kadar. fa~ 
kanı bozulmamış ....a

13
\l 

çıkar, ya çıkmaz.. 11 
güzel evleri var. k~a 
ke elbise giymiş . u~ 
eder, otomobillerı c 
markalardandır:· JcjÇ 
ve müteassıp bır · 
başkası milli el~~~l~ 

- Kabile reısi111 ··rt 
- Kabile reisi d~ 

seçilir ve hemen d bil 
den olur. Bugfrn kBcO 
Lvokent isminde t • 
teli sözler söyleyetı ıc 

Pavhuskaya gitrııe 
rol kuyularının ;ı 
makinelerle dol ıı:ıir 
sana keder veren 
çayırlıkta direklerle 
petrol kuyusu .,ar~ 
toprağın barsakl 
korkunç böceklere it 
sıra son sistem detJl 
ve petrol tasfiye f~ 
rastgeliniyor •• .J3~ 0 
san ve yanık.. :sır 
nannda bana bir ot 
Stinkin iç.ensinde J 
lübeyi gösterdiler. fı1 
lidir. Hastalandr,~~Uf 
leri kendisini ~e 
milli adetleri veç e 
sararak kaldırdılar; 
tepesine koyduJar.c<Ji 
cı kuşlar gelip c':.tdlı 
di. Fakat John ar8ğs 
omuzuna aldı 'VC ·rUıııi 
Kabile ölüyü dı ..al' 
ürktü, onu bir :tııır 
ve hiç bir vakit a.

1 
,.11 . -~,..;t ov 

lar. Işte o v<l.A4 !ıi~ 
yi elile yaptı ve 
kelime söyle:rned~ 
sene yaşadı: Eldgat° · · 
yan hayalet ıwca1 ~ 
bu v~'aldan ~J 

Pavhuska tıp~ 
kan §chirlerine ~e 
bir şehirdir. Ec ııJltı!· 
da ve aspirin b~~ıf· j 
kırmızı tulwnb~,,, 
ra mal olmuş bit s ~ 
Bu müzede Ogag~ ıı 
her şey bulu.ntır • til1 
işleri, inciler, .k11Jııo 
reisine burada afıı' 
tik .. Müze ınuh . 0e 
adamdır. Kar~~~ı · 
hayatına dair guı 
mıştır. Muhafız~k ı 
malda beraber ~0ğl 
var. Reisi, ~ı.te!ı1 
rün sür~üğii. ınw~ll~ 
mobille gcldilel'· f:Jj~ 
yalı bir ırktan ge r. 
gilcrinde okuııuYo gÔ 

Selam veı dilc\ıı; 
Sonra nutuıdar .. Jc 
reisi kendi lisafll) ııııd' 
tuk söyl.c:_~ı. ~~~:ıer 
rar ettıgı cuıw mı~ 
Homerin ka1ırtl ·bi·· 
nnda olduğu gı J.idl'' 
mız genç bir 'F .,1' ıe 

·-~1t,af" kunu çok 10::wud.110r. 
"R • ıı yor: cıs, • ·· d 

bnra va yerliletı g ol 
lişinizıden ırneınf1ut1" 
Fransayı bili~ 
kendilerini eıcete 
durlar. Bu ın~ş ~. 
Fransızlar ge ~ 
• } • d 'C'.-!ınSS.J •• 
ıs crı e -"~-ciceW' 
Reis lbu ın~ 0 r. 
olduğunu s?~ııte.t11 bir çok cskı bC~# 
Fakat yerliler. · 
( nevıı.ını kaJjua 

6Üf.onun<1B) 



Sabah 
öğle· 

akşam 

B A B mit - nam Poef:all 

• WW Türk lokumunu, TUrk tekerini, Türk reçelini.,.~ 

Bütün dünyaya tamtan, beğ~ndiren 

Yüzaltmış senelik 
büyük müessese 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, şubeleri: Beyollu. K.araköy, Kadıköy 

.,...~..----~----~---.-.~~-. ... .................. . 
Baş 
Diş 

Nezle 
Grip 

Yemekten aonra günde 3 defa dişlerinizi 1 istanbulda Havagazı ve Elektrik 
muntazaman fırçalayınız 

ıve Teşebbüıab Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

Ye bütün ağnlannı derhal ke: . .?r. Lüzumunda 
gilnde 3 kaşe almabiHr. 

VAK 1 T matbaası 
[(itap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştır 

K.itap, mecmua, gazete basar. 
Ti.biler namma dizği işleri alır. 

r-..... 1 ................. . 

Beyoğlu 

SEHlR TiYATROSU 
Komedi kısmı: Bustın 
14 te Cocak Tiyatrosu 
Gece 20.SO da: lkilJer. 

••• 
20.SO da: YELPAZE 

HALK OPERETİ 
Bu akpm 9 da 
Zozo Dalmasla 

ENAYiLER 
Paıar maline 

(16) da 

bu bir hakikattir. 
denilen vaıhfi 61dlzün 
t bebçelinde tefbir edi. 

".t hayvan olutu ıi.bi •. Bu· 
}'etliler milyonerdirler ve 
beyu bcl&nlar, bu adam· 
ı•nın eımep .ııq uwpıl!l 

ıibl etraflarında dB· 

30 Sene 
denberi meşhur 

Bir Güzellik 
Reçetesi 

KUSURSUZ 
BIR TENE 

Malik o
mak için 
SEMERESİ· 
Nl VERMlŞ 
BlR GÜZELLİK REÇECESI. 

Sert ve esmer bir cildi yumuşatıp 
beyazl::.tmak için tesiri ispat edil· 
miş bir tam tedavi: Meşhur bir 
aktris siyah benlerinden ve açık 
mesamelerinden kurtulmak vt 
gençlik halini idame etmek ıçın 
bu reçeteyi kullanırdı. Bu saye. 
de 70 ya~lannda bile genç kadm 
rollerini oynamaya muvaffak olu
yordu. (Pancrfatine ile tasfb·e 
edilmiş) saf biraz süt kremasını, 
gene tasfiye edilmiş biraz zeytin· 
yağı ile kanştınnız. Sonra bunu 
ilci kısım saf krema ile tekrar ka· 
nştınnız. Ec:zacınız bu halitayı 
izhar edebilir. Fakat az miktarda 
olacağı için p3ha!ıya mal olur. 
Halbuki yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kreminin terkibinde mu. 
safla ., ytinyağile istilı~ar edilmi~ 
bu kremadan vardır. Cildinizi 
besler, beyazlatır ve gençleştirir. 
Yukarda re:ı::nini gördüğünüz 
genç kadın bize yazıyor: "Toka· 
lon kreminin üç günlük istimalin· 
den sonra cildim açık, taze ve gü. 
zel oldu.,, Tenin güzelliği ıçın 

yağsız Tokalon kremini tecrü"' 
ediniz. Bugün milyonlarca kadm· 
lar dünyanm her tarafında her sa· 
bah muntazaman Tokalon kremi. 
ni kullanırlar. Müsmir neticele· 
ıt prantidir, 

Mühim ııan 
lstanbulda Havl.8an n Elektrik n Tqebbllsatı Sınaıyı Ttlrk A· 

nonim Şirketi, memurlarının 1939 senesine ait "yefiln renklJ bllYiyet 
karllarının 1 ikinciklnun 1940 dıın itibaren iptal edilerek 1940 senesi 
için muteber olmak llıere "sırı,. renkte kartlarla deliıtirllecelinl 
sayın mnıterilerfne arıeyler. 

Bu kartlann baı tarafını tlrketln flnvanı olan "lıtanbulda Ban· 
11azı ve Elektrik n Teşebbllsalı Sınalye Tilrt Anonim Şirketin yuı
lıdır. 

Yukarda 116sterilen naafı unun olmıyan kartlar ıahte ıddedll· 
meli ve bımllleri polise haber V'erllmelldir. 

Şirket mflşterllerfnln bu IIAna riayet etmemelerinden çıbbilecelı: 
neticelerin mesuliyetinl kabul etmlyecetini fimdlden beyan eJ'ler. 

Ml'ntJRIYBT 

latanbal P. T· T. Müdiirlüiinden: 

Büylikçekmece P. T. T. Merkez bfnaıı tamiratı aoık eksiltmqe lto
nulmuıtur. Eksiltme 27-12--939 c;a11amba 11flnll İıat 15 de B. Postaba. 
ne binası birinci katta P. T. T. Mlldllrll1AQ odasında toplanacak ahm 
ıatı.m komisyonunda yapılacaktır. 

KetJf bedeli (1350) lira (27) kuruf munkkat teminat 102 liradır. 
Taliplerin olbabtakl ketif Te prtaımeslnl ır.rmek n muvakkat t .. 

mloaUarıoı yatırmak üıere çahtm• aQnlerinde meak6r mlldQrJllk idari 
kalem levazım kısmına eksiltme ıtın Ye saatinde de en az bir taabhildde 
(1000) liralık bu lıe benzer it yaptılına dair idarelerinden alm.ı$ oldu. 
tu vesikalara istinaden İstanbul vilAyellne mllracaatla eksiltme tırlbha.. 
den 8 gfln evvel alınmııs ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası Tetlkası 
ve muvakkat teminat makbuzile komisyona mllracaatları. (101'3) 

Dr. Murat Rami 1 
OöZ HEKiM! 

16 • 12 • 939 Cumartesi Aydın 

1 Beyoğlu • Pa- _.ı(kaı.ıı, imam 
15.30: Müzik (Caıband - Pi.) 18.00 sokıfı No. ı ':e!. 41553 
Protram. 18.05: Memleket aaat a. 
yan, Ajans ve Meteoroloji haberlerı •. -----------
18.25: Müzik (Radyo Caz orkes-
trası). 19.00: Tflrk lllüzilı: Çalan. (Fatih sulh 3 üncü hukuk hl· 
lar: Kemal Niyazi Seyhun, Vecihe, kimlilinden:) 
Rept Erer, lııettin Okte. ı - Oku· 
yaa: Mustafa Çatlar. 1 - Bayati 
Peırevi. 2 - SeL Pınar - Bayati 
farkı: (Artık yetiıir çektiğim). 3 -
Rahmi Bey - Muhayyer ıarkı: (Se
rapa hüsnü anııa dilıilanaın). 4 -
Hafı& Yusuf - Hüseyni farkı: (Sa. 
çın bllkümleri ıönül balıdır). 5 -
Muhayyer şarkı: (Bugün ayın on. 
dördü). 2 - Oku)an: Radile Er
ten. ı - Bimen Sen - SegAh pr
kı: (Sun da ıçsin yar elinden). 2 -
Arif Bey - Sealh şarkı: (Olmaı 
illç ılnei satpareme). S - Sel. Pı.. 
nar - Hllııam şarkı: (Aşkınla sü. 
rilnsem). 4 - Bimen Şen - Hüı· 
zam prkı: <Süktknda seçer). 3 -
Okuyan:- Sadi Hoşses. ı - Arlf 
Bey - Rııst prkı: (Fitneler 11iıle. 
miş abu gözüne). 2 - Şükrü -
Rast şarkı: (Uyusam sölsüne koy· 
sam fU bumm:ılı baıımı). 3 - Arif 
Bey - Rast şarkı: (Nihansın dide
den ey mesti nazım). ' - Refik 
Feraan - Rast tarkı: (Dün yine 
aünümüı geçli beraber). 5 - Ke. 

Aksaray lsmailala mahallesin
de Oruçgaıi sokak Tal!tbey bosta· 
ru 6-2 numarada otururken halen 
ikameqlhmm meçhQl buiundulu 
ve kansı Nadire tarafından aley 

hine açılan sulh tesebb6sil dava.. 
unda bu sebepten tebligat yapıla· 
mıyan ve illnen tebligat iaasma 

karar verilen KAmnm muııaıt. 
menin talik edildiği 15-1..940 ta
rihinde saat ıo da mahkemenme 
gelmediği takdirde giyabmda mu· 
hakemeye balalacalı tebligat m&
kamında olmak üzere ilAn olunur. 

Dr. Necati Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; ak .. s. 

ıarı l 7 den son,.. Ulell Ta~yım 
:\p. Daıre 2: No. 17 de bastalanaı 
kabul eder. (1 ~ldon: 23H:n 

1 Dr. iRFAN KAYRA 1 
RONTGEN MUTEHASSISI 

1 
ESKi ve YENi ROMA TIZM:A, LUMBAGO 
SiYATiK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, KAL 
ÇA ve aoiuk algınlıklarından ileri &'elen ıid

detli ainlan teıkin ve izale eder. ... ................................ ... 
1 1 EKZAM N • 

1 
SUD1AN1N ILA<mm 

rua ,. ..... ..,.. 1m11eerhr. B• ecsuede lndaR ao kutPu'. -•• • 

NEOKURIN 
~ 

-

Baş, OiŞ, Romatizma, Siyatik ve Kulunç 
ofnlanm '"rt :r. Gril> •• ıolulı 

fi E O Kil R 1 N 
NEOKORiN 

"'"""""" -.. iyi im '"'"'· 
Bayaril - .,,.... aaa-
cılanı keser ve adeti 
kblay)aşbnr. 

Kalbi ve höbrel:lerl yor
maz ve mideyi hozmu. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Talibi çıkmıyaa 8 ton ıra fitin lbaleal 22 blrlnclklaaa tst •· 

ma IJ(lnll uat (16) da Aalı::arada P. T. T. Umum Mlldllrlllk blaauadaki 
aabnalma komisyonunda yapılmak il sere eblltmeai ıo do 11111tılmıttır. 
Muhammen bedel (2840) muvakkat (187,5) liradır. 

2 - btekliler muvakkat teminat mıkbuı veya banka teminat mette
bu ile kanuni veslkalannı hlmllen muk6r ,nn vı nıttı o tomıı,_ 
mllraoaat ed~eklerdlr. 

3 - Şartnameler, Aakarada P. T.T. Levaaım, lstanbalda ltmaClftll 
buıacla P. T. T. levazım ayniyat ıu be mDdftrlflklerlnden parasıı olarü 
Tertıecektlr. (6397) (10393) 

Nafıa Vekaletinden : 
9-11-939 cumartui ~il saat 11 de yapılacalı llln edilmlt olao.10 

adet yol ılUndirlnln paıarlılı 16rlllın lllıum llıerlne ıfalıdakl tartlar 
dairesinde 20·12-939 çarpmbı saat 11 e tallk edilmlttlr. Paıarlık AU.
rada Nafia veklletl blnHı içinde mabeme mlldllrllllll odaanda to• 
nan malzeme eksiltme komisyonunda yapılacaktır. btanbulda atımrtlk
ın ve montajlı olarak tamamen buharlı yahut tamamen masoUa nyıbat 
kısmen buharlı kısmen mııotla olarak teslim prUle muhammen btdeU 
allt ve yeclekJırile beraber buharlı alllnıtlrln beheri 8SGO n ıene a1lt • ve yedeklerlle beraber mazotlu silindirin beheri 8250 Ura olup tabii O" 

ı lan sevk yollarının bilAhare 16rilleeek lllzum ilıerine deli!Jtirihnesfndea 
mDtevelJlt masraf farklan vekAJete aittir. 

Eksiltme şartnameal ve teferrflah 425 kuruı bedelle malzeme mG
dllrlütQnden alınablJir. 

Ma•akkat teminat: 
lıteklilerln bııharlı veya mazotlu olarak teklif edıceli ıllindlrlerla 

tutar bedeline nazaran 2490 No. lı kanunun 16 ındı maddesine ~re ola
caktır. 

mal Emin - Rast farkı: (İki 11ö. 
züm sensiz). 20.00: Konuşma (O. 
nuncu Tasarruf n Yeril Mallar 
Haftası nıllnasebetile Ulusal Eko
nomi ve Arttırma Kurumu namına 
Gflmrflk ve İnhisarlar Vekili Raif 
ltaradeniı tarafından). 20.15: Türk 
Mflzili: (Karışık program). 21.00: 
Müıik (Küçük orkestra - Şef: Ne. 
cip Aşkın). t - Jose Padouk: Na. 
car prkıları üzerinde pararraz 2 -
Job. Strauas: Artist hayatı (Vals). 
3 - Hans Mainzer: Bahçe kapısın· 
da serenad 4 - Tschaikowsky: 

1 
TUrbe, Bozkurd Kıraathı· 

neai karpsında eski Klod Fa· 
rer ıokak No. 8 · 10. Öf leden lı 
sonra 3 ten 7 ye kadar. 

isteklilerin muvakkat teminat "e şartnameıdnde yazılı yesalk ile 
birlikte aynı gün ıaat 11 de meıkar komisyonda hazır bulunmaJan 
lbımdır. (6341) (10247) 

Vals, No. 5 - Hannı l.öhr: Tempo.. 
Tempo (Galop). 8 - Michell: ikin· 
el Kflçflk Sulu. 7 - Drigo: Esme. 
raldı balet auiU, No. ı. 22.00: Nem. 
letet saat ayarı, Alanı haberleri, 
ziraat haberleri. 22.15: Konutmı 
{Ecnebi diJlerde) (Yalnız Kısa. 

Dalga poatasile). 22.15: Müzik (Me
l(>diler - Pl.) 22.30: Müıik (Caz. 
band - PL) 23.25/23.30: Yarınki 

'-'°aram• Te klpın14. 

YENi HAYAT 
Türkiyede nefuetile 

methur Yeni Hayat ka
raaıel&lan birdir. O da 
Ahdülvahit Turan fir· 
muıclnı. 

........... cllll;bt ecJD=tıll 
o.lata Necatlbey cadclMI No. ti 
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